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 مقدمه
کارزار اعمال    د،یانجام  ران یا  يبه توافق هسته ا   2015در سال    تایکه نها  يو دشوار  ی طوالن  یپلماس یپس از د

کشور از    نیا  یاس یس   يدر فضا  ی اصل  انیجر  ینیبه عقب نش   ران یا  ه یدولت دونالد ترامپ عل  يفشار حداکثر
  ران ی در قبال ا  یپلماس ی و د  استیس   شبرد یبه پ  ییاروپا  ي اگر کشورها   .از تعامل با غرب منجر شده است  تیحما

  ق یدرك عم  د یحده، بامت  االتیا  يجمهور  استیشدن انتخابات ر  کی با توجه به نزد  ژهیداشته باشند، به و  يد یام
 . گذارد، داشته باشند   یم  ریدر تهران تاث  رندگانیگ  م یکه بر تصم ی از مسائل يتر

  ت، یریاز جمله سو مد   یمسائل  لیاقتصاد است که به دل   ران یسران ا  يرو   شیچالش پ  ن یحال حاضر بزرگ تر  در
  ی نظام  ي گرفته تا تنش ها  یعموم   يبحران ها از اعتراض ها   ي کسری  ا ریاخ  .ها دچار بحران شده  م یفساد و تحر

  ن ی قائل شدن ب  زیتما .اند   کرده   د یمشکالت را تشد این  19 د یکوو وع ینفت و ش  قیمتکاهش  ، متحده االتیبا ا
ر ممکن  یغ  امتحده اساس   االتیروابط با ا  تیریمد   یبا چگونگ   ران ی اقتصاد ا  تیریمد   وه یبر سر ش   ی مناظرات داخل

  ی پلماس ید   تیکه به دنبال موفق  یحسن روحان  يجمهور  استیبا ر  2013در سال    روه  انینسبتا م  يروهاین  .است
  االتیاما خروج ارا در دست داشتند؛  قدرت  ،  بودهریم ها  لغو تح  نیتضم  ق یبهبود اقتصاد از طر  ي براغرب  با  

که    یی داشته و سبب شده گروه ها  او  ی نیرا به عقب نش  روهاین  نیا  2018در سال    ي متحده از توافق هسته ا
 . هستند، قدرت بگیرند  ی در اقتصاد داخل شتری ب ییخودکفاو تر در قبال غرب   یکرد تهاجمیبه دنبال رو

دو    ن یب  ی نظام  ي ریخطر درگ  ران یا  ي از سو  یتقابل  کرد یمتحده و اتخاذ رو  االتیا يکارزار اعمال فشار حداکثر 
  ی نظام   میبه حمله مستق  شتریچرخه تنش را که پ  نی کند که ا  یمنافع اروپا حکم م  .داده است  شیطرف را افزا

در صورت ادامه کارزار اعمال    . بشکند   داشته،   یتنگه هرمز را در پ  ي در آبراه تجار  ی ثبات  ی و ب  ده یدر عراق انجام
ه از جمله آنها  اروپا خواهد بود ک  ن یدر کم  يشتریمتحده، مخاطرات ب   االتیا  يدر دولت بعد   يفشار حداکثر

  ي کارزار اعمال فشار حداکثر  ي روزیپ  .اشاره کرد  یو موشک  ي هسته ا   ي در برنامه ها  ران یا  ي شرویتوان به پ  یم
 . خواهد بود  رانیا ی سال آت يجمهور استیرو در انتخابات ر انه یم جناحشکست  ي احتماال به معنا

  الت، یاز تما  يتر   قیبه درك عم  د یببرد، با  ش یپ  يموثرتر  وهیخود را به ش   یپلماس یبتواند د  نکهیا  ي برا  ياروپا
  ي و پرونده هسته ا  يمسائل اقتصاد   ق یاروپا از طر  .ابد یدست    رانی قدرت در ا  يها و عملکرد بلوك ها   تیاولو

  گران یباز  .کند   ب یترغ  گریکد یمعنادار با    ات متحده را به تعامل و مشارکت در مذاکر  االت یو ا  ران یتواند ا  ی م
شود،    ی م  روز یدر انتخابات پ  ی چه کس  نکه یمتحده، فارغ از ا  االتیا  ي جمهور  استیپس از انتخابات ر  ییاروپا

از برنامه    ین یبه متوقف کردن و عقب نش  رانیا  بیترغ  ي در سطوح باال را برا  یاس یس   يبالفاصله تالش ها   د یبا
  گران یوجود خواهد داشت که باز  یتنها در صورت  ییتالش ها  نیچن  تیموفق   احتمال  .کنند   بیترغ  يهسته ا

کار را   نیاگر اروپا بتواند ا  .ها وا داشته باشند   میمعنادار تحر لیرا به تسه  کایآمر زیآم  تیبه طور موفق  ییاروپا
  ش ی گشا  ک ی  ران یو ا  حدهمت  االتیدر ا  ي جمهور  استیتواند در فاصله انتخابات ر  یانجام دهد، آنگاه م   ی به درست

  جه یو نت  ران یا  يجمهور  استیانتخابات ر  يتواند بر نامزدها  ی م  ی حت  ی شیگشا  ن یچن  . کند   جاد یا  ک یپلماتید
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شده، اما    ف یضع  یداخل  یاس یس   ي در حال حاضر در فضا رانیرو در ا  انه یمراکز قدرت م  .بگذارد  ر یانتخابات تاث
  ی روحان  يجمهور  استیمانده از ر  یدر مدت زمان باق  د یبا  ییاروپا  ي دولت ها  . نکرده اند   ینیکامل عقب نش

برا ن  کیپلماتید  يها  نهیگز  افتنی  يهرچه در توان دارند  به کار گ   انه یم  يروهایبا    ي و اساس روند   رند یرو 
 . روند را دنبال کنند  نیبتوانند ا  رانی در ا  يرا آماده سازند تا در دولت بعد  یاس یس 
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 بر سر حل مشکالت رقابت
ارتباط    یی با منافع اروپا  م یه طور مستقب مواجه هستند که    یدر حال حاضر با سه مساله اساس   ران یا  رهبران

  . شود  یکند، مربوط م   فایا  نه یزم  نیدر ا  د یکه غرب با  ی نجات اقتصاد و نقش  یمساله به چگونگ   نیاول  .دارند 
دومین مساله حول این محور می چرخد که آیا ایران به ویژه پس از ترور سردار سلیمانی، فرمانده نیروي قدس،  

سومین مساله هم بر این موضوع تمرکز دارد    .باید با ایاالت متحده وارد دیپلماسی از هر نوع آن بشود یا خیر
رهاي دیپلماتیک محافظت کند، یا براي این کار به  که آیا ایران می تواند از منافع خود در منطقه از طریق ابزا

نیاز است نظامی تهاجمی  روندي    .رویکرد  در  به مشارکت  را  ایران  بتوانند  امیدوارند  اروپایی که  دولت هاي 
 .دیپلماتیک ترغیب کنند، باید به خوبی مناظرات داخلی در ایران درباره مسائل فوق را زیر نظر بگیرند 

 نجات اقتصاد
  ت یریاز مد   ي جدا  .شود  ی اقتصاد کشور مربوط م  يای اح  ی به چگونگ   ران ی رهبران ا  ي رو   ش یپ  ی ساله اصلامروز، م

رسانده    بیآس   رانیبه شدت به ا  ز یدولت دونالد ترامپ ن  ياقتصاد کشور، کارزار اعمال فشار حداکثر  فیضع
  ی دست و پنجه نرم م کایآمر  وسط ها ت  م یاز اعمال مجدد تحر  ی هنوز با مشکالت ناش   رانیکه ا  ی در حال  .است

بحران    ي ها  بیکند و با آس   ی دگیرس   ز ینفت ن  متیاز سقوط ق  یناش   يکرد، به ناگاه مجبور شد به فشارها
مواجه شود  19  د یکوو انداز رشد  م  . بر چشم  ا  ی انتظار  اقتصاد  تر شود  5.3امسال    ران یرود    . درصد کوچک 

کل نظام    يبرا  یاساس   یرا به چالش  ي اقتصاد  ط یشرا  اند تو  ی م  د یجد   ي ها  یو ناآرام  ی احتمال  يتظاهرات ها
به    رانی در ا  یکند واشنگتن با هدف فروپاش   یتهران احساس م  نکهیا  ژهی کند؛ به و  لیتبد   یاسالم  يجمهور

است    یدر حال  نیدارد و ا  ازیال زا ناشتغ  يپول به بخش ها  قیتزر  ازمند یاکنون ن  ران یا  .زند   ی ها دامن م  یناآرام
 . هیسرما ش یکه نه امکان تجارت آزاد را دارد و نه افزا

از   ی از محافظه کاران سنت ی و برخ  انینوگرا . بکند، دو تفکر مختلف وجود دارد د ی چه با ران یا نکه یرابطه با ا  در
تحت    رانیاست که در آن ا  يبر چشم انداز اقتصاد  یکنند که مبتن   یم  تیمدرن حما  ییصنعت گرا  کردیرو

کارشناس  کی حاتیطبق توض .ردبب شیرا پ برالینول  يها استیو س  يساز یها نباشد و خصوس  میفشار تحر
خود به    يها  لیتواند به پتانس  ی م  یتنها زمان  رانیتفکر شکل گرفته است: ا  نیا   يالگو بر مبنا   نیا  ،ياقتصاد
  ی خارج  ي و فناور   يگذار  ه یسرما  ي که اقتصاد خود را به رو  ابد یدست    ي منطقه ا   ي قدرت اقتصاد  ک یعنوان  

  ی کرده که به نوع   فیتوص  ران یا  ياول اقتصاد برا   دگاهید   ک ی  را  کرد یرو  نیهم ا  گریکارشناس د  کی  .د یبگشا
را نمونه اسالم   یم   ی مرتبه در دولت هاشم  نیاول  کرد یرو  نیا  .کرد  فی توص  نیدنگ در چ  وه یش   یتوان آن 

 .به اجرا گذاشته شد  یرفسنجان
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  ران یا  ي را عامل سقوط اقتصاد   ي متحده و کارزار اعمال فشار حداکثر  االتیا  يها  م ی اعمال مجدد تحر  ان ینوگرا

که وعده داده بودند   زی دوست ن  ي کشورها  ی با اشاره به کاهش تجارت هشدار داد حت  ی دولت روحان  . دانند   ی م
نفت    د یاز خر  ه،ی و روس  نیو چ هیک همچون تر  د،یمتحده را به چالش خواهند کش  االتیا  کجانبهی  يها  میتحر

دنبال کسب اطم  لیدل   نیبه هم  .دارند   م یب  رانیا به  آنها  تسه  نانیهم  از طر  م یتحر  لیاز    ی پلماس ید  قیها 
از صادر  افت یامکان در  ي امر  ن یچن  .هستند  فرآورده هادرآمد حاصل  نفت و  به    ی دسترس   ،یمیپتروش   ي ات 
م  ی دسترس و    ی الملل  ن یب  ي گذار  ه یو سرما  ی مال  يبازارها ها  ریدالر ذخا  اردها یلیبه  بانک  در    ي بلوکه شده 
 . فراهم خواهد آورد ران یا ي را برا یخارج

  .دهند   ی م  ح یرا ترج  یموسوم به چارچوب اقتصاد مقاومت   کردیو محافظه کاران رو  ان یحال، اصول گرا  ن یهم  در
  ش یافزا  افته، یارتقا    تیری مد   ق یاز طر   یخارج  يدر برابر فشارها  ران یاقتصاد ا  يریپذ   ب یبر کاهش آس   کرد یرو  نیا

  ن یا  کرد یرو  نیطرفداران ا  .دارد  تمرکزها    می دور زدن تحر  يشده برا   یطراح  يها   کیو تکن  ، یداخل  داتیتول
را    نیو چ  هی و با روس   ک ینزد  گانیخود با همسا  يسطح روابط تجار   د یبا  رانیکنند که ا  یبحث را مطرح م 

  ی م  دایپ  ي شتر یطرفداران ب  ی غرب  گرانیباز  یاس یبا کاهش تعهدات س   ژه یبه و  يدکرد یرو  ن یچن  . دهد   شیافزا
 .کند 

  م یتحر  لیقرار دادن همه تخم مرغ ها در سبد تسه  لیرا به دل  یدولت روحان  یاقتصاد مقاومت  يالگو  طرفداران
  ي ها  میبه تحر  يادیز  ت یآنها اساسا اهم  .خوانند   یم  شیو ساده اند   فیمتحده با حصول برجام، ضع  االتیا  يها

از    . را دور بزنند   یمیتحر  ریتداب  ،ی غربشدن در برابر فشار    م ی تسل  ي دهند به جا  ی م  حیدهند؛ ترج  ی نم  کایآمر
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گونه تحول    چ یتواند به ه  ی نم  یپلماس یو محافظه کاران، تجربه برجام نشان داد که د  ان یاصول گرا  دگاه ید
اساس،   نیبر هم  .تنها به نفع غرب تمام خواهد شد  ازاتیو قائل شدن امت  نجامد ی ب   رانیا  يبرا   يبزرگ اقتصاد

  ن یاف شدند و ا  یت  ياف ا   ریتداب بیبه طور موفق مانع از تصو  2020  هی ژانو  رد  ...   يشورا  ي اصول گرا  ياعضا
کارشناس    ک یهمانطور که    .شده بودند   ب یتوسط مجلس تصو  2018مربوط به آن در سال    حیبود که لوا  ی در حال

  ی ت  يمطابق نقشه راه اف ا  د ینبا  ران یاست که ا  نیجناح ا  نیداده، موضع ا  حیبه جناح اصول گرا توض  کینزد
  م یدور زدن تحر  يکه برا  یبگذارد؛ نه در زمان  شیبه نما  یموسسات غرب  يخود را برا  يصورت حساب هااف،  

 . دارد  ازیخود ن ی ارتباط يبه حفظ کانال ها کایآمر يها

 
  ان ینوگرا  يکمتر از ادعا  ران یها به ا  میتحر  بیباور دارند که آس   یحت  یاقتصاد مقاومت   يالگو  انیحام  یبرخ

  ي ری از سر گ  يها در تالش برا  می تحر  راتی را به غلو کردن درباره تاث  یروحان  انیاز اصول گرا  یبوده است: گروه
  ي طرفداران الگو   یبرخ  .خوانده اند   یاس یس را    يمتحده محدود کرده اند و مسائل اقتصاد  االتیمذاکرات با ا

  ي برا  یتیشبکه امن  جادی و ا  ر یقرار دادن افراد فق  تی در اولو  ،ی ارزش انقالب  انیاقتصاد را ب  ن یا  یاقتصاد مقاومت 
غرب از    ي ها  ي گذار  ه ینگه داشتن سرما  رون یب  .دانند   یگرفته شده بودند، م   دهیشاه ناد  م یکه در رژ  ییآنها

از چارچوب    ی تندرو حت  انیاز اصول گرا  یبرخ  .دارد  ی همخوان  سم یالیدر مواجهه با امپر  ی با اهداف انقالب  ز ین  رانیا
و    ییو متهم کردن آنها به نخبه گرا  انیحمله به نوگرا  يبرا  ییو سلطه خود بر دستگاه قضا  یاقتصاد مقاومت

   .کنند  ی م ی اداره کشور معرف  يالزم برا  ي جهاد ت یریفساد استفاده و خودشان را ارائه کنندگان مد 

در مواجهه    ير یموضع گ  نیکرده و ا  تیحما  یاقتصاد مقاومت  ياز الگو  یطوالن  يسال ها  ي برا  رانیرهبر معظم ا
تقو  نیاو همچن   .شده است  د یمتحده تشد   االتیا  ي ها  میبا تحر اقتصاد   تیاز  اقتصادها  ي روابط    ی شرق   يبا 

  کا یخود را به مقاومت در برابر آمر  لیداند که رهبرانشان تما  ی م  ي قابل اعتمادتر  يکند و آنها شرکا   یم  تیحما
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تواند منتظر    ی نم  رانیکند، اما معتقد است که ا   یها را رد نم   م یتحر  ي ها  بیآس   ران یرهبر ا  .نشان داده اند 
  یی ها م یتحر ن یچن يها ب یدر برابر آس  ت یمصون جادیا ي رو  د یکشور با  يبماند و استراتژ یها باق  م یتحر انیپا

که    ی است که زمان  نی مساله خوش ب  ن یبه ا  ي اهللا خامنه ا  تیآ  ،ي اقتصاد  رشناس کا   ک یبه گفته    .متمرکز باشد 
  ی در پ  ییاشتغال زا یداخل د یرود و تول  یدر اقتصاد آن باال م  یداخل  داتیکشور بسته شوند، سطح تول يدرها

جبهه جنگ    کی دشوار همانند حضور در    ي کشور در روزها  ي دارد که مردم عاد  د ی ام  ران یرهبر ا  .خواهد داشت
 . از خود مقاومت نشان دهند 

سکوتوکرات ها در بهترین موقعیت براي رهبري الگوي اقتصاد  همچنین به نظر می رسد که خامنه اي باور دارد  
یک کارشناس اقتصادي در این    .مقاومتی ایران از طریق مشارکت بیشتر سپاه پاسداران انقالب اسالمی هستند 

می گوید با توجه به تالش هاي شکست خورده براي تسهیل تحریم ها، رهبر معظم ایران اکنون ریشه راه    باره
در اقدامات سپاه می داند و نیروهاي نظامی را به ورود به زمینه هاي تولیدي ترغیب  حل هاي اقتصادي را  

گراهاي نوین که بسیاري  یک کارشناس اقتصادي دیگر هم معتقد است که رهبر ایران به صنعت    . کرده است
مالکان اقتصاد و دیگران  از آنها ارتباطاتی در خارج دارند، ظن دارد: «سپاه پاسداران و رهبر معظم ایران خود را  

سپاه پاسداران براي کشور خون داده و وقتی شرایط وخیم شده، اسباب خود را جمع نکرده    .را مهمان می دانند 
برود اند که در محیط    سکوتوکرات ها  » .از کشور  کرده  ایجاد  اقتصادي  تفکر شبکه وسیع  بر همین  مبتنی 

اندکی پس از اجرایی شدن برجام، نوگرایان تالش کوتاه مدت و نسبتا موفقیت    .تحریمی گسترده تر شده است
هاي ایاالت    با این حال، بازگشت تحریم   .افزایش کنترل تکنوکرات ها بر اقتصاد آغاز کردند آمیزي را براي  

متحده و خروج سرمایه گذاران خارجی از ایران فرصت هاي جدید اقتصادي براي سپاه پاسداران به ویژه در  
 . بخش هاي انرژي و خودروسازي ایجاد کرد
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برخی    . بحران ویروس کرونا، رقابت بر سر اقتصاد بین دو جبهه اصول گرا و نوگرا بار دیگر شدت گرفتدر پی  

این بحث را مطرح کرده اند که رکود جهانی به معناي نیاز بیشتر به خودکفایی    وتوکرات هاسکاصول گرایان و  
اما    .تاکید کردند «افزایش تولید» باید ادامه داشته باشد   19رهبر معظم ایران در سخنرانی درباره کووید    .است

رایی هاي عمومی را وارد  دولت روحانی رویکردهاي صنعت گرایی مدرن را با شدت بیشتري به اجرا گذاشت، دا
تالش براي دستیابی به صندوق ثروت ملی را افزایش داد و در یک اقدام نادر، از صندوق بین  بازار سهام کرد و  

 . میلیارد دالر وام درخواست کرد  5المللی پول 

در میان نوگراها درخواست هاي آشکار خود براي یافتن راهی دیپلماتیک براي ارتباط مجدد  برخی چهره ها  
با صداي بلندتري مطرح کردند و این درخواست ها را با  کشور با اقتصاد جهانی از طریق تسهیل تحریم ها را  

برخی از نوگرایان میانه  با این حال، اخیرا    . مرتبط دانستند   19نیاز به مدیریت رکود اقتصادي ناشی از کووید  
در شرایطی    .شروع به حمایت از برخی جنبه هاي الگوي اقتصاد مقاومتی کرده اند رو و محافظه کاران سنتی  

همسایگان نزدیک ایران براي کارشناسان اقتصادي در جناج نوگرا  که ارتباطات اقتصادي با غرب کاهش یافته،  
این مساله به ویژه از زمان بعد از شکست ابتکارعمل امانوئل    .د به ناگاه اهمیت بیشتري از غرب پیدا کرده ان

نتیجه ندادن تالش  ماکرون، رئیس جمهوري فرانسه، براي تغییر رویکرد دونالد ترامپ در رابطه با تحریم ها و  
هاي اروپایی براي تسهیل مشکالت اقتصادي از طریق «ابزار حمایت از مبادالت تجاري (اینستکس)» صادق  

 . بود

ایاالت متحده یا اساسا مار فزاینده اي از افراد در دستگاه سیاسی ایران باور دارند که دولت کنونی و آتی  ش 
تحریم ها را لغو نمی کند و یا در ازاي لغو آنها در صدد گرفتن امتیازات بزرگی از ایران بر می آید که هر گونه  



 ع اروپا در حمایت از برجام استمناف 10 

ایان ارزش بیشتري براي تسهیل تحریم ها و  در کل، نوگر  . تسهیل اقتصادي و دیپلماتیک غیرممکن می شود
  سکوتوکرات ها گسترش روابط تجاري با اروپا قائل هستند و عناصر محافظه کارتر در میان اصول گرایان و  

که ایران امسال    يد یشد   يفشار اقتصاد ، به رغم  در حقیقت  .تعامل مجدد با غرب را چندان سودمند نمی دانند 
را    2021احیاي اقتصاد ایران در  صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در گزارش هاي خود  متحمل شده،  

تاکید خواهند کرد که ادامه الگوي اقتصاد  احتماال همچنان    و سکوتوکرات ها  انیاصول گرا  .پیش بینی کرده اند 
اگر اصول گرایان در انتخابات    .ي ایاالت متحده مقاوم سازدمقاومتی می تواند ایران را در برابر فشار تحریم ها

آنگاه مطرح کردن گزینه تسهیل تحریم ها براي کمک به بهبود  ریاست جمهوري سال آتی ایران پیروز شوند، 
 . اقتصاد ایران و ترغیب این کشور به توافق، براي دولت هاي غربی دشوارتر خواهد شد 

رکت در مذاکرات درباره مسائل امنیتی ترغیب کند، باید این مساله را دریابند  اگر اروپا بخواهد ایران را به ش 
  .بهترین بخت اروپا در تعامل با نوگرایان است  .به دنبال تدابیري براي رشد اقتصادي هستند که رهبران ایران  

توجه کمتري به معافیت از تحریم  ، نوگرایان ایران اکنون  2013با این حال، در قیاس با دور قبلی مذاکرات در  
ها براي فروش نفت نشان خواهند داد و در مقابل، تسهیل آندسته از تحریم هاي آمریکا که امکان ادغام ایران  

امکان تزریق بودجه    بدین ترتیب،  اهد بود چرا کهدر بازارهاي مالی جهانی را فراهم آورد، برایشان جذاب تر خو
، دسترسی آزادانه به بانکداري بین  به بخش هاي اشتغال زا از طریق افزایش سرمایه در بازارهاي بین المللی

   .براي ایران فراهم می آید واردات فناوري و تجهیزات مورد نیاز براي ارتقا و توسعه تولیدات داخلی المللی، 

 متحده  االتیابا  یپلماس ید
  ران یقدرت در ا  يها  گاه یسران و پا  انی)، در میمتحده (درباره هر موضوع  االتیرابطه با مذاکرات مجدد با ا  در

  کا یباراك اوباما در آمر  يجمهور  استیدر زمان ر  یپلماس یکوتاه د  شیگشا  .وجود دارد  ي اختالف نظر گسترده ا
ها را در مواجهه با    میتحر   لیاز تسه  نانیکسب اطم  يبرا   يروند   ان یکه نوگرا  ل یدل  نیممکن بود بعضا به ا

بودند   گر یمتعدد د  یاس یحمالت س  همچون    یی سکوروکرات ها و گروه ها  یاز نظر برخ  .گروه ها آغاز کرده 
  ي را ابزار  یپلماس یاست؛ آنها د  ران ینظام در ا  رییتغ  يمتحده تالش برا   االتیا  يها  يگذار  استیس   هیپا  ،يداریپا
باور دارند   نیسکوروکرات ها همچن .کند  یاستفاده م  رانیا ف یتضع ي تالش برا رمتحده د  االتیدانند که ا یم

 .باشد  ی داخل یعناصر نظام ت یتقو تیمشروع يتواند به معنا  ی م یقدرت خارج ک یبا  ي ریکه بروز درگ

ا  با سال    االتیخروج  در  برجام  از  رهبر   انینوگرا  2018متحده  رو  رانیا  يتوانستند  اتخاذ  به  صبر    کرد یرا 
انجام    ي کار  نیآن زمان توانستند چن  .متعهد بمانند   ي کنند و همچنان به توافق هسته ا   بیترغ  کیاستراتژ

  ب یآس  ران یتواند به اقتصاد ا ی متحده چقدر م االتیا کجانبه ی ي ها م یکه مشخص نبود تحر  ل یدل ن یدهند به ا
  ک ی  ي ریموضع گ  نیا  . خواهد برد  ش یرا پ  يتا چه اندازه کارزار اعمال فشار حداکثر  کا یبزند و مشخص نبود آمر

  اط یاحت  یخود عمل و در اقدامات نظام  يمدت به طور کامل به تعهدات هسته ا   ن یدر ا  ران یسال دوام آورد و ا
صادرات    نهیهز  شیبا هدف افزا  یی ها  میمتحده تحر  االتیکه ا  2019ماه مه    رد  انیحال، نوگرا  نیبا ا  .کرد  شهیپ

در    ي شتریقدرت ب  انی در آن زمان، سکوروکرات ها و اصول گرا  .را باختند   هیاعمال کرد، قاف  ران یا  هی عل  ینفت
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  ه گام برداشتند که توسع  ی تقابل  کرد یدر جهت رو  ز یآم   ت یها به دست آوردند و به طور موفق  ي ر یگ  م یتصم
در عراق را    ییکایآمر  ي روهایمقر ن  گاه یبه پا  یو حمالت موشک  یی کایپهپاد آمر  ک یانهدام    ، ي برنامه هسته ا

 . شد  یشامل م

  . کنند   ی م  تیهمچنان از موضع کاهش تنش و مذاکره با واشنگتن حما  ی سنت  انیو اصول گرا  انینوگرا  شتریب
ذشته باز هم فضا  سال گ  کیمتحده در    االتیبا ا  ینظام   يتنش ها  شیافزا  انهیدر م  یکرده اند حت  یآنها سع

ها را    میتحر  کایکردند که اگر آمر  مبارها اعال  یجانی و الر  ینمونه، روحان  يبرا  .کنند   ایمه  یپلماس ید  يرا برا
  رش یخود را به پذ   لی تما  انیدر عمل، نوگرا  .مذاکره آماده خواهد بود  يبرا  رانیو به برجام بازگردد، ا   ند یبرچ
آتش بس    شنهاد یبازگشت ترامپ به برجام، به مثابه پ  يبه جا  کایآمر  ي ها  میموقت تحر  ل یتسه  ی نوع  یحت

  ی پلماس یشروع د شنهادی در پ ي بازنگر يبرا  يناموفق متماد يپس از تالش ها .امانوئل ماکرون، نشان داده اند 
را به    رانی ا  کایکه آمر  یدست کم تا زمان   شرفت یخود را به امکان پ  د یام  گرید   رانیا  ان یبا دولت ترامپ، نوگرا

 . داند، از دست داده اند  ی م ک یشدن نزد میتسل

  ي بعضا برا   کایآمر هیرا به اتخاذ موضع متحدتر عل  انیمتحده نوگرا  االتیا  » مجموع، صفر « تیحال، ذهن  نیا  با
است که    نیهم ا  لشی از دال  گرید  ی کیوا داشته است؛ البته    یاسالم  يخودشان در نظام جمهور  گاهیحفظ جا
به سپاه    یخارج  یستی ترور  سازمان به زدن برچسب    کا یاقدام آمر  .ستند یبه سقوط ن  کیاصال نزد   ران یرهبران ا

را به حضور در مجلس با لباس سپاه    شرویقانونگذاران اصالح طلب پ  2019در سال    یپاسداران انقالب اسالم
از توافق    ران یهستند که از خروج ا  ان ینوگرا  از   يا   ندهیاکنون هم شمار فزا  یحت  . کرد  ب یبه نشانه اتحاد ترغ

  ی مانیبه طور مشابه، ترور سردار سل  .کنند   یم  تیحما  يهسته ا   حاتیلمنع گسترش تس  مانیپ  ی و حت  ي هسته ا
باره    نیجناح در ا  نیاز کارشناسان ا  یکی  .بست  یرا در اعتراض به واکنش نظام   انیتوسط سپاه دست نوگرا

 » .نگذاشت ی جز واکنش متقابل باق يما چاره ا  ي ترامپ برا«گفت:  

از سال گذشته و زدن برچسب گروه تروریستی به سپاه پاسداران تا ترور سردار سلیمانی در   ی نظام ي تنش ها
مذاکره با ترامپ    يبحث را مطرح کند که زمان برا  ن یاز مشاوران ارشد در جناح نوگرا ا  یکی  ند سبب شد عراق  

جنگ نشان داده    يبرا  یمعتبر قدرت و ابراز آمادگ  ش ینما  قیموضع خود را از طر  رانیمناسب است چرا که ا
  ي تنها به معنا   ندهیدر آ  یتنش نظام  د یکرده که هر گونه تشد   یچهره ارشد در جناح نوگرا ابراز نگران  کی  .است

جنگ    ک یدر    ران یشدن ا  ر یخواهد بود و مخاطره درگ  انهیدر خاورم  یی کایآمر  يروهاین  شتر یدعوت از شمار ب
  ی همچون افغانستان و عراق سع  یینوگراها در جاها  . خواهد داشت  یرا در پ  کای آمر  ی نظام  ي متعارف با برتر

خود برا خارج    یاس یس   ي متمرکز کنند تا تالش ها  یاعمال نفوذ بر عوامل محل   ي رو   ارا مجدد  رانیکرده اند ا
  کا یآمر  نکهیدرباره ا  رانیرهبر معظم ا  ریبا اظهارات اخ  کردیرو  نیا  .برسانند   جهیرا به نت  ییکایآمر  يروهایشدن ن
 . دارد  یو عراق اخراج خواهد شد، همخوان ه یاز سور
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م  يصداها تر در  گرا  انیپرقدرت  اصول  و  آمر  انیسکوروکرات ها  با  با هر گونه مذاکره  ف  مخال  کا یهمچنان 
نقد   .هستند  ارشد   ، يمحمدرضا  مقامات  پاسداران،   از  ا  دگاه ید  ن یا  سپاه  ترور سردار  «خالصه کرد:    نطور یرا 

  م، ی ر از مقاومت سخن گفتیغ  یکه با دشمن به زبان  یهر زمان  .متحده بود   االتیگفت و گو با ا  جهینت  یمانیسل
جناح    یمانیپس از ترور سردار سل  .داشت  یرا در پ  یداخل  د یحمله مناظرات شد   نیا  ».آنها به ما ضربه زدند 

مصاحبه گفته    نیدر ا ف یمورد انتقاد قرار دادند؛ ظر  گلیمصاحبه او با در اشپ  یرا در پ   فیاصول گرا جواد ظر 
آمر اگر  تغ  کا یبود  را  خود  د  ریی موضع  گز  یپلماس یدهد،  از  بود  ز یم  ي رو   ي ها  نه یهمچنان    ک ی  . خواهد 

  ی مانیبه خون سل  یلت روحانود« باره گفت:    نیسپاه پاسداران در ا  نیشیپ  ياعضاو از    ی نظام  ستیاستراتژ
گسترده    ي انتقادها  زین  ه ی در ماه فور  ییکایسناتور آمر  کیبا    فیظر  دار یبه طور مشابه، د  ».کند   یم  انتیخ

  ف ی ظر دارید نیا يبه دفتر رهبر ک ینزد ي داشت و روزنامه ها  یاصول گرا را در پ جناحبه  ک ینزد يرسانه ها
 .کردند  فی توص ران یبه ملت ا ین یرا توه

از    یکی  .متحده مخالفند   االتیبا مذاکره با ا  انیتوان گفت همه سکوروکرات ها و اصول گرا  یحال، نم  نیا  با
متحده   االتیگفت و گو با ا  دهیجناح ا نیا ياز اعضا یبه جناح اصول گرا معتقد است برخ کیکارشناسان نزد

برخی اطالعات   به طور مشابه، .نند ک  ی را رد نم یاز روحان ر یغ ي گریجمهور د استیخودشان و ر ط یتحت شرا
منتشر شده حاکی از آن است که سپاه پاسداران با چراغ سبز رهبر معظم ایران به یک سري توافق هاي انتقالی  

 .ت یافته استبا ایاالت متحده در عراق و افغانستان دس 

در سال    .موضوع واقعی گفت و گوها نیز اهمیت دارد و مالحظات قابل توجهی در داخل نظام ایجاد می کند 
با ایاالت متحده بر سر هر موضوع  برگزار شد، آیت اهللا خامنه اي    که مذاکرات بر سر برجام  2015 مذاکره 

 .رد، اما تاکید کرد که مذاکرات هسته اي می تواند پیش درآمدي براي مذاکرات بعدي باشد غیرهسته اي را  
متحده    االتیبا ا  یخواستار مواجهه نظام  رانیکرد: رهبر ا  ف یتوص نطوریرا ا  ط یسرا  ران یا  یاس یس   لگریتحل  کی
  ی م   ياهللا خامنه ا   تیآ   .ندارد  تیساخته رضا  لیتبد   ی عیرطبیکشور غ  کیرا به    ران یکه ا  یط یو از شرا  ستین

که    ست یمنطقه ا  ای  یمسائل داخل  ي جامتحده به    االتیمذاکره با ا  يراه برا  نی بهتر  ي دانست برنامه هسته ا
  ی آنگاه مذاکرات آت آورد،  یآن دوام م هی به شکل اول ياگر توافق هسته ا  .دشوارتر است اریحل و فصل آنها بس

  ک یکرد که برجام    د یتاک  ف یکه توافق حاصل شد، ظر   ی زمان  .باشد   ي توانست بر سر مسائل منطقه ا  ی م  ران یبا ا
برگرداندن    ي اما رو  .آن ساخت  ي را رو  ی آت  یپلماس یتوان د   یاست که م   حکممست  يبلکه شالوده ا   ست یسقف ن

مانور را محدود    ي برا  انی نوگرا  ي و فضا  د یمتحده را تشد   االتیدرباره مذاکره با ا  رانیترامپ از توافق ظن رهبر ا
 . کرد

  ی را نم  چکدامیمتحده، ه  االتیاست که نه جنگ و نه مذاکره با ا  نیا  رانیرهبر معظم ا  یکنون   يریگ  موضع
ر تالش  آمریکا را تایید کرده، اما این صرفا پوششی براي نوگرایان درهبر ایران حمالت نظامی علیه    .خواهد 

است بوده  ها،  زندانی  تبادل  از جمله  دیپلماتیک  هاي  گزینه  یافتن  براي  گران    .هایشان  تحلیل  از  بسیاري 
، اما گفت  که آیت اهللا خامنه اي به طور تمام و کمال با مذاکره بین تهران و واشنگتن مخالف نیستمعتقدند  
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پایان ریاست   و ایران ترجیح می دهد منتظر  باشد و رهبر  به معناي تسلیم  تواند  گو در شرایط کنونی می 
 . جمهوري ترامپ بماند تا کشورش بتواند در شرایط بهتري وارد مذاکره شود

  خواهد داشت که به   لی تما  کایبه مذاکره با آمر  یطیتنها در شرا  ران یمتحده، ا  االتیبر خالف تصورات دولت ا
  ی مانیاز ترور سردار سل  یدر فاصله اندك زمان  یسخنران  ک یدر    ران یرهبر ا  .در موضع قدرت باشد   ی طور نسب

مذاکره کند، و   يبهتر ط یبتواند در شرا رانیاگر ا .از قدرتمند شدن ندارد ریغ یراه چیه رانیکرد ملت ا د یتاک
  ازات یکند و امت  تیو نفوذ خود را در منطقه تثب  ابد ی ها دست    م یتحر   ل یتسه  يبرا  ی نیدست کم بتواند به تضم

مذاکره خواهد کرد تا این برداشت کلی وجود  ارزشمندي از ایاالت متحده در رابطه با تسهیل تحریم ها بگیرد،  
  2013در حقیقت، تهران و واشنگتن در سال    .نداشته باشد که در برابر فشارهاي آمریکا سر خم کرده است

پی تحریم هاي دولت باراك اوباما یک  مذاکرات خود را در شرایطی آغاز کردند که ایران سال پیش از آن در  
ایران شاهد بهبود شرایط اقتصادي خود بود و دولت    2013اما در سال    . رکود شدید را پشت سر گذاشته بود

نشان  را به پذیرش خواسته ایران مبنی بر غنی سازي اورانیوم در خاك خودش  ایاالت متحده نیز تمایل خود  
 . داد

نوگرایان کمتر قادر به سینه سپر کردن براي  ي تاکید کند،  فشار حداکثر  بیشتر بر اعمالهرچه دولت ترامپ  
براي روابط با  کنند،    نیرا تضم  يکه بتوانند بازده اقتصاد   ی درصورتآنها تنها    .تعامل با واشنگتن خواهند بود

  س یکه رئ، اتفاقی  با ترامپ  دارید  براي  هسابق   یب  گامیاز برداشتن    یامتناع روحان  .غرب تالش خواهند کرد
به دلیل مشاهده نتیجه هاي مذاکرات    ادیبه احتمال ز،  ابراز کردهتمایل خود را به آن  بارها    کایآمر  يجمهور

از جمله تسهیل تحریم ها  آمریکا و کره شمالی و عدم حصول   یادگاري  عکس  به رغم  نتیجه ملموس  هاي 
نشان    رانی ا  يرفع مشکالت اقتصاد تمایل خود را به اقدام براي    کا یاگر دولت آمر  . بود،  کیم جونگ اون ترامپ و  
ه شود،  مذاکربا واشنگتن وارد  اجازه دهد    ی به دولت روحاناسالمی  ب  رهبر معظم انقالاینکه  احتمال  می داد،  

پس از    . بودمتمرکز خواهد    ي هسته ا   هر گونه گفت و گوي اینچنینی فعال صرفا بر مساله   . افزایش می یافت
  ک ی و   تابو خواهد ماند همچنان در ایران یک متحده احتماال  االتیبا ا جانبه مذاکرات دو ترور سردار سلیمانی، 

گزینه ایست که امکان مذاکرات بین    نیتر  نانه یواقع بباشد،  و اروپا    نی، چهیچارچوب چندجانبه که شامل روس 
 . دست کم در فاصله زمانی کوتاه را فراهم می آورد  کایو آمر رانیا

 امنیت منطقه اي 
،  نیصدام حسدر دوران  از جمله جنگ با عراق    انهیدر خاورم  يشماریب  يبا چالش هاگذشته  دهه  در چند    رانیا

  . ، مواجه بوده استو حمالت داعشخود  عرب    گانیهمسا  در   ییها  گاه یاز پا  کای مداوم ارتش آمرهاي  د یتهد 
براي برقرار کردن نظم    عراق و افغانستانتالش هاي  و   انه یخاورمها شاهد تالطم و آشفتگی فزاینده در    یرانیا

در    ران یامقامات    .بودند   2000دهه    ل یدر اوااین کشورها  متحده در    االت یا  یمداخالت نظامو ثبات پس از  
را   برابر  بی قید و شرط    انمحافظفضاي داخل خود  محافظان  و    ل یاسرائمتحده و    االتیا  حمالتکشور در 

دارد که    ي گسترده ا   ی برنامه موشک  ران یا  .می دانند ،  یسن  ی افراط  ي از گروه ها   ران یا  عه یش   تیجمع  ت یاکثر
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  ن یهمچن  رانیا  .می خوانند   یعمدتا دفاع  یاقدام، آن را  و عراق رانیبه دنبال تجربه جنگ امقامات این کشور  
را تحت روایت  از حزب اهللا در لبنان    یبانیو پشت  هی سوردر  از جمله  خارجی    يها   ير یدر درگمداخله خود  

 . توضیح می دهند  رانیا  ي مرزها«دفاع جسورانه» و ممانعت از رسیدن دشمنان به 

  ي مانند عربستان سعود  ران یا  ي متحده و روابط روز افزون دشمنان منطقه ا  االتیا  ي فشار حداکثر اعمال    کارزار
اسرائ که    لیو  برسند  توافق  به  زمینه  این  در  ایران  در  مختلف  سیاسی  گروه هاي  شده  کاهش    يبرا سبب 

  متفاوت ممکن است  ها    کی و تاکت  حاتیترجاگرچه    .باشند جبهه متحد    کی الزم است در    یخارجهاي  د یتهد 
ها به دنبال  دنبال می کنند: آنرا  مشابه    کیاستراتژباشند، اما همه گروه هاي سیاسی در ایران یک دستورکار  

بازدارندگی در برابر  ،  یسن   یافراط  يگروه هاهاي  د یتهد مقابله با  متحده در منطقه،    االتیا  ی کاهش حضور نظام
در جهان عرب    یرانیجبهه متحد ضد ا  يریاز شکل گ  يریو جلوگ  ،لیمتحده و اسرائ  االتیااحتمالی  حمالت  
  اصول روکرات ها و  سکوتوافق روي می آورند و  و    یپلماس یبه د دستیابی به این اهداف  نوگرایان براي    .هستند 

 .را انتخاب می کنند  ی ابزار نظام انیگرا

متحده در منطقه،    االتیا  ی کاهش حضور نظاماهداف اصلی منطقه اي  براي پیشبرد    ر یاخ  يها  سال  درنوگرایان  
و    ل،یمتحده و اسرائ  االتیا  ی در برابر حمالت احتمال  ی بازدارندگ  ،یسن  ی افراط  يگروه ها  يدهایمقابله با تهد 

با    ک یپلماتید يتماس ها رويدر درجه اول  ،  در جهان عرب یران یجبهه متحد ضد ا  ي ر یاز شکل گ  ي ریجلوگ
  ن یب   تیکوتوسط  شده    لیتسه  یپلماس ید  ،نیا  .فارس متمرکز شده اند   جیخل  يهمکار  ي شورا  يعراق و اعضا

  ک ی  جاد یادرباره    فیجواد ظرسال گذشته    شنهادی پ،  2017- 2016  هاي   در سال  يو عربستان سعود   رانیا
  ، داد  انیپاو عراق    رانی بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد که به جنگ ا  يمنطقه ا  یتیامن  د یچارچوب جد 

با این حال، هیچ یک از این    . شامل می شود» را  صلح هرمز  يتالش برا «  ي برا  یروحان   2019سال    شنهادیو پ
  ا امر ت  نیا  .در روابط تهران و ریاض ایجاد کنند   دار  ی معن  یاس یس   یگشودگ  کیابتکارعمل ها نتوانستند به  

عربستان    عهد یول ،  با محمد بن سلماندر برقراري رابطه  متحده و بن بست    االتیمخالفت ا  ل یبه دل  ي حدود
با توجه به فعالیت هاي سپاه پاسداران در منطقه و تمایل آن به صدور    هر دو معتقدند که  است   ، بوده يسعود

 .نوگرایان در ایران فایده اي نخواهد داشتتعامل با  انقالب اسالمی،  

حل   آنعرب    گانیبا همسارا    رانیمشکالت امی تواند  از این رو، نوگرایان نتوانستند نشان دهند که دیپلماسی  
که  باور داشتند استدالل    نیهمي آمریکا شود، مبتنی بر  جمهور  س یترامپ رئ نکهیانو گرایان تا پیش از    .کند 
 بر سربا واشنگتن    یاس یبه تفاهم س   یابیدست  لیاسرائ  ای  کایبا آمر  ینظام  ير یاز درگ  ير یجلوگ  يراه برا  نیبهتر

  ران یا  گذاري ها در قبال  استیس کاخ سفید در زمینه    ت اخیر درحال ، تحوال  نیبا ا  .است  يمسائل هسته ا
در    ی رانی ا  ي روهاین  ه یعل  ی ، حمالت نظامقتی در حق . نتوانسته سایه جنگ را از بین ببردبرجام    که  ند نشان داد 

را هدف قرار داده    ه یادعا کرده مواضع سپاه در سورآشکارا    ل یکه اسرائ  ي به طور  افتهی  ش یافزا  سال گذشته   کی
 . برآمده است رانیبه ا شدید  يضربه ا در صدد وارد آوردن   یمانیبا ترور سل هم آشکارا متحده االتیا؛ است
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  شبرد یپ  ياز قدرت سخت براباید    ران ید که انکن  یاستدالل ماینطور  سکوروکرات ها    ان یحاکم در مهاي    يصدا
  ران یدشمنان ا  علیهو محاسبه شده    م یکه حمالت مستقباور آنها این است    .خود استفاده کند   ي اهداف منطقه ا

  کا یآمر  يرفشار حداکث  کارزار اعمالاز آغاز  پاسداران  سپاه    .کند   ير یجلوگ  شتری بهاي    ي ریاز درگمی تواند  
شود و به ما حمله کند،    یمنطقه مرتکب اشتباهدر    ی عرب  ياز کشورها  ی کیاگر  «بارها هشدار داده:  علیه ایران  

به    ي ها  موشک دست داشتن در  به    2019سال    ران یا  ». خواهد کردآنها اصابت    ی نظام  ي ها  گاهیپا  همهما 
  . متهم شد که البته این اتهامات را رد کرد  يعربستان سعود  » آرامکو« ی نفت ساتیس او تها   حمالت به نفتکش

شده  استفاده    ي که سالح هاگیري کرده    جه ینت  اینطور   ی در گزارش مان ملل در ماه ژوئن  با این حال، ظاهرا ساز
 .» بودند یرانی ا«آرامکو  به حمله در 

را اینطور  خود    ي انتخاب استراتژاحتماال  کرات ها  رو و، سکرانیشهرت ابه رغم خسارت ها به اعتبار و حسن  
تواند  کنند  می    ه یتوج می  موضع گیري سخت  دهد جنگ    ه ب   کایآمر  لیتماکه  برخ  . را کاهش  نظر  از    ی از 
از زمان    .د نهموار کن  يمنطقه ا   یپلماس ید  يراه را براهمچنین می توانند    ییها  کی تاکت  نیچن  ، وکرات هارسکو

د را به  همه تالش خو  ی و امارات  ي ، مقامات سعوددر منطقه که عامل آنها مشخص نبودند  2019حمالت سال  
در  باز و    ران یبا ا  یت یو امن  یاس یس   ي کانال هاحتی    یامارات متحده عرب   . نکنند   کی را تحر  کار گرفتند تا ایران 

کاهش  ا هدف  ب  هم  يعربستان سعود   .ردند کبه ایران ارسال  بشردوستانه    يکمک ها  19-د یوکوهمه گیري  اوج  
 .شد وارد  ابتکار عمل نیچند در  رانیبا اها تنش 

نظامی گرایان  ، کیپلماتیدراي ایجاد پیشرفت  ب یدولت گرانیبازنوگرایان به تعامل با مشخص  حیخالف ترجبر 
  ه یجنگ نامتقارن علاستفاده از قدرت    ي در خارج از کشور برا  ی شبه نظامبرقراري روابط نزدیک با گروه هاي  

صحنه هاي درگیري  سپاه پاسداران به سادگی توانایی وارد شدن در  .را گزینه بهتري می دانند  رانیدشمنان ا
را    در  یمحل  يگروه ها  جیبس  يبرا  منیو    هی، عراق، سوربنانل  در به قدرت    نیا  .دارداین کشورها  شرایط 

 .است کمک کرده  ي و عربستان سعود لیمانند اسرائآن  در برابر دشمنان  ایران  یبازدارندگ

شبه    ي روابط خود با گروه ها  درباره قدس    ي روهایدر عراق کرد، ن وي  شریپشروع به  که داعش    2014از سال  
فرمانده    کی،  در عراقالسد    نیع  گاهیدر پا  ییکایآمر  يروهایبه ن  رانیپس از حمله ا  .آشکارتر عمل کردند   ینظام

  ، گفت وا در پشت    ینظام  به تلف ش مخ  ي گروه ها يبا پرچم ها   ی نشست مطبوعات  ک یدر    پاسداران  ارشد سپاه
میان سیل هاي  در    .مقاومت گرفته شده است  ياجماع کامل مسئوالن و گروه هادر نتیجه    می تصماین  که  

تصاویر تالش هاي امدادي نیروهاي شبه نظامی    رسانه هابسیاري از  ،  19- د یکوشیوع    و  2019سال  گسترده  
به فرصتی براي سکوروکرات ها براي نشان دادن نتیجه بخشی  را به نمایش گذاشتند و به نوعی، این بحران ها  
  .سرمایه گذاري هاي منطقه اي آنها تبدیل شدند 

منافع منطقه اي، نوگرایان به راه حل هاي دیپلماتیک اعتقاد دارند و برخی از  محافظت از  تحقق و  در رابطه با  
اقدامات نظامی در منطقه و نزدیکی به گروه هاي شبه نظامی منطقه اي براي  آنها به شدت نگران هزینه هاي 
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گرایان افراطی    در بسیاري موارد، آنها در برابر رویکرد نظامی گرایان و اصول   .اعتبار و حسن شهرت ایران هستند 
در هر گونه    . مواجهه متعارف با اسرائیل و ایاالت متحده ایستاده اند مبنی بر استفاده از جنگ افزار نامتقارن در  

درگیري اینچنینی به ویژه اگر مخاطره اشتباه محاسباتی وجود داشته باشد، ایران در موقعیت مناسبی نخواهد  
تباهی هواپیماي مسافربري اوکراینی و اشتباه اخیر در جریان رزمایش  این مساله به ویژه در هدف گرفتن اش   .بود

با این حال، سکوروکرات    .افسر نیروي دریایی منجر شد، به وضوح آشکار گشت  19نظامی که به کشته شدن  
از یک درگیري آشکار بیشتر استقبال می کنند که از نمونه هاي آن می توان به حمله موشکی  هاي اصول گرا  

 . اشاره کردپاه پاسداران ایران به پایگاه عراقی مقر نیروهاي آمریکایی اخیر س 

  ن یب ي ها می تحر  جهیدر نت متداول  ي به سالح ها رانیا ی دسترس  .است یله اساس امس ک ی ران یا یبرنامه موشک
نخبگان حاکم    شتریشود ب  ی باعث م  و این امر است    قدیمینیز   ییهوا  يرو ینتجهیزات  محدود و  اریبس  یالملل

  ران یا يها ند که برد موشکه اکرد تاکید  بارها  یرانی مقامات ا .دانند ب ی حداقل مؤلفه دفاع ملی را ه موشکرنامب
  انه یدر خاورم  یموشک يهاامانه  س   نیتر شرفتهیاز پ  یکی  ران ی، ایو به گفته مقامات غرب  .است  لومتریک 2000

  ی حمالت موشک  رانی، ایروحانلت  در دو ؛  برنامه بوده استاین  حفظ  همیشگی  مدافع  یکی از    فیظر  . داردرا  
و   کایارتش آمر  نیبدون سرنش  يمایهواپ  کیطلبان کرد در عراق،    ییدا، جهیداعش در سور  هی علگسترده اي  

  ی موشک  زات یو تجه  يانتقال فناور   این کشور را به   ن یهمچن  رانیامخالفان    .السد انجام داده است  نیع  گاهیپا
پرتاب    ي ها  موشک بنا به گزارش سازمان ملل متحد،    کرده اند و عراق متهم  در    گران یبه حزب اهللا لبنان و باز

موشک هاي تولیدي در ایران    یطراح  ي ها  یژگ یو  2017در سال    ي عربستان سعود  ه یها عل  ی شده توسط حوث
 .را داشتند 

  در اساسا    کیپلماتید  ریو تعامل آن با مس  یدرباره توسعه برنامه موشک  رانیمراکز قدرت در ا  انیمباحثات م
قدرت  با گفتن اینکه    2014در سال    روحانی  .شدت گرفت  جریان مذاکرات هسته اي و اندك زمانی پس از آن

آتش  و تاکید بر اهمیت تالش هاي اقتصادي،   شود  ینم ی ناش  » ینظام  يفقط از «موشک ها و اسلحه ها رانیا
بالفاصله پس از توافق  آیت اهللا هاشمی رفسنجانی هم    . روکرات ها را روشن کردو سکو  انیگرا  اصول مناقشات با  

سکوروکرات ها    انیدر مرا   یخشم و ناآرام  »گفتمان است، نه موشک يایدن  ندهی جهان آبا توئیت «  يهسته ا
  است یمربوط به انتخابات ر  اتمباحثدر میانه    2017در سال  بار دیگر  شکاف    نی ا  .برانگیخت  يداریاو گروه پ
  ي خرابکاریک موشک براي    یشیادعا کرد سپاه در هنگام پرتاب آزما  یکه روحانو زمانی آشکار شد    يجمهور

 .چاپ کرده استباید از صحنه روزگار حذف شود» را  لیاسرائدر برجام شعار «

موشک ها و    نیب  یمیمستق   ارتباطمعتقد است    او  .موضع رهبر معظم ایران در این زمینه کامال روشن است
موشک هاي ایران را به عنوان منبع قدرت توصیف و مرتبا از دقت  آیت اهللا خامنه اي بارها   . وجود دارد تیامن

موضوع  رهبر ایران هر گونه مذاکره درباره    .ران شده استیاکرده و ارتقاء آنها را خواستار  و دامنه آنها تقدیر  
ابتدا    کایشود، آمر  یمذاکرات  نیوارد چن  رانیهشدار داد که اگر ا  2019نوامبر  می کند؛ او در  موشک ها را رد  

فشار  اعمال  موضع    .کردن این برنامه برخواهد آمد و سپس متوقف    یمحدود کردن دامنه برنامه موشکدر صدد  
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هاي این کشور بیشتر  به موشک    ران یدر منطقه باعث شده رهبر ا  ینظام  تنش هاي  ش یو افزا  کایآمر  يحداکثر
   .کند  اتکا

شده  استفاده    ي موشک هاگفت  کرد و    د یتمج  ییکای پهپاد آمر  ک ی  ی صراحت از سرنگون  ه سال گذشته بروحانی  
ارشد    ندهینما  ک ی،  یمانیسل  ترور سردار پس از    .ند شده ا  د یلو توا  يجمهور  استیدر دوران رآن عملیات    در

خود ندارد و هشدار   يموشک ها باره  مذاکره در  يبرادلیلی    چیه  ران یکرد اتاکید  اصالح طلبان  طیف    از  رانیا
[موشک    يکار رو   میشون  رمجبوسوق ندهند که    یکنم ما را به سمت  یم  هیتوص  ییاروپا  يبه طرف ها«  داد:
 ». میریاز سر بگ را  دوربرد] يها

کامال با درك کلی جمهوري    رانیا  یو برنامه موشک  يا   منطقهموضع گیري  فارغ از هر گونه جناح بندي سیاسی،  
از   فارس و    جیخل  يهمکار  يعضو شورا  ي که کشورها  ی تا زمان  .همخوانی دارد  ینظام   توازن قدرت اسالمی 

حضور  به    دهمتح  االتیو اباقی بمانند    ی و نظام  یحاتیتسل شرفتهیپ  يفناور   شروی پ  دارانیهمچنان خر  لیاسرائ
منطقه    زمینه اقداماتدر    رانیقابل توجه از ا  ازیامت  ادامه دهد، گرفتن  رانیا  يمرزهانزدیکی  فعال در    ینظام

ایران پیشتر نشان داده با توجه به نفوذي که روي    . دشوار خواهد بود  اریغرب بسبرنامه موشکی براي  و    يا
همچنین اگر آمریکا حقیقتا نیروهاي    .ایفا کند   منیدر مذاکرات صلح  نقش مثبتی  تواند    ی محوثی ها دارد،  

خارج کند، ایران هم فعالیت هاي منطقه اي    ه یعراق و افغانستان و از سورخود را از همسایگان ایران یعنی  
 . دادخود را کاهش خواهد  

در    .مطرح کرده اند عرب خود را    گانیسطح باال با همسا  یپلماس ی د  شنهادیپمرتبه    نیچند نوگرایان ایران هم  
آنها یک راه  اما این احتمال وجود دارد که  منطقه اتخاذ کرده اند،    در   ینظام   کردی روحالی که سکوروکرات ها  

  ي و کشورها  ران یا  نیب   کیپلماتیپروسه د  ک یشروع    .بپذیرند حل منطقه اي مورد تایید رهبر معظم ایران را  
  ي را برا   ی تیامن  ي ها  نی که تضمبینجامد    یمدت به چارچوب  بلند تواند در    ی مشوراي همکاري خلیج فارس  

   .آوردفراهم  ران یاز جمله ا انه یخاورم کنانیهمه باز
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 همکاري دیپلماتیک اروپایی پیشبرد 
ا  یاصل  ت یاولو با  رابطه  ا  ي محدود ساز  رانیاروپا در    ي ریدرگ   کیاز    ي ریکشور و جلوگ  نیا  ي برنامه هسته 
  ي را رهبر  نه یزم   نیعمدتا تالش ها در ا  ایتانیدهه گذشته فرانسه، آلمان و بر  کیدر    .است  انه یدر خاورم  ینظام

  ي ها  تیفعال  ،ییاروپا  ي کشورها  گریاز د  یخ و بر  3  ي از نظر ا  .اروپا عمل کرده اند   هی +اتحاد3  يو در چارچوب ا 
  . رود  یبه شمار م   ي و عربستان سعود  ل یآنها همچون اسرائ  ي منطقه ا  يشرکا   يبرا   يد یتهد   رانیا  ي منطقه ا

 . کند  ی م د یدر منطقه را تشد   یثبات یب  رانیا يها  ت یمعتقدند که فعال  ییاروپا ي از کشورها ی برخ ن،یهمچن

مساله هم    ن یعمده ا  ل یدل  .متوقف شده اند   بایتقر  ران یبا ا  ي منطقه ا  یپلماس ید  نهیدر زم  ییاروپا  ي ها  تالش 
برنامه هسته    ی بازدارندگ  ي ها مجددا رو   یی متحده بوده که سبب شده اروپا  االتیا  ي کارزار اعمال فشار حداکثر 

جناح    گریقانع کردن د  يبرا   انی: نو گراداردمانور وجود ن  يبرا  ي ادیز  ي فضا  رانی در ا  .متمرکز شوند   رانیا  يا
ملموس داشته باشد، به زحمت    ج یتواند نتا  ی همچنان م  ی پلماس ید  نکه یدر رابطه با ا  ران ی قدرت در داخل ا  يها

و طرفداران    انیدست اصول گرا  یمانیها و ترور سردار سل  م یترامپ در رابطه با تحر  يحداکثر   کردیرو   .افتاده اند 
کرده    يرا قو   انهیآن در خاورم  زیآم  کیتحر  استیمتحده و س   االتیا  ي ری به موضع گ  يا  ه مقابل  ي واکنش ها

  ه ی و اتحاد  3  يکه ا   یت یو امن  ياقتصاد   يها  نیتضم  ن یدر منطقه همچن  کایآمر  زیآم   کیتحر  يها  استیس   .است
 .کرده است ود محد   ز یدهند را ن شنهادیپ ران یبه ا  ی تیتوانستند در مذاکرات بر سر مسائل مهم امن  یاروپا م

  استینظر در س   د یتجد و آن را زمان    متحده مانده اند   االتیا  يجمهور  استیمنتظر انتخابات ر  یی اروپا  مقامات
این است   ران یبا ادر رابطه  از بروز بحران بزرگ    ير یجلوگ  يراه برا   ن یتا آن زمان، بهتر  . می دانند   ران یا  يها

از طریق تالش براي    ران یا  ي هسته ا  يها  ت یبا هدف کاهش فعال  ی فعل  کیپلماتی د  ي تالش هابه    3اي  که  
  د یتواند به تهد   یم  3اي  براي نمونه،    .د نده  کشور ادامه  نیبه ا  يو اقتصاد   یاس یس   يکمک هافراهم آوردن  

  ، و برجام  ، قطعنامه مکملسازمان ملل متحد   2231حق مشاجره طبق قطعنامه    ي بر اجرا  یدولت ترامپ مبن 
از انتخابات    شیپبه  که    است  يد یتهد   نیاواکنش نشان دهد؛    رانیا  ه یعل  یالملل  نیب  ي ها  میتحرگرداندن  باز

را به    یاقدامات  نیچناجازه  توانند متعهد شوند که    ی اروپا م  ه یو اتحاد  3اي  مربوط می شود و    متحده  االتیا
تواند    یم   نیهمچن  3اي  علیه ایران حمایت نکنند.  سازمان ملل    يها  میتحراز بازگشت  متحده ندهند و    االتیا

سازمان ملل و    ي کانال ها  ق یاز طر  19  د یکوو  واکنش به بحراندر    ران یا  به بشردوستانه    ي کمک ها  شیافزا
 . را در نظر بگیرد اینستکستجارت با این کشور از طریق  

اروپا در حال حاضر در موقعیتی نیست که بتواند شرایط موجود را فراتر از ماه نوامبر نگه  ذکر است که الزم به 
کشورهاي    .ند فراتر رفته ا  از برجام   رانیا  يهسته ا   يها   ت یکرده فعال  اعالم   ی اتم  ي انرژ   یالملل   نیآژانس بدارد.  

شده به اندازه    یغن  ومی اوران  د یتولمورد نیاز ایران براي    زمان  نکهی بر ا  ید مبنندار  ياد یز  يها  ینگراناروپایی  
  ی به طور قابل توجه  یبا سرعت فعل   ران یا  ي هسته ا   ت یدر صورت ادامه فعال  ي سالح هسته ا  ساخت  ي برا  ی کاف

  ن یثر اوبه طور م،  د یمشارکت در مذاکرات جد   هواشنگتن و تهران ب  بیبا ترغمی تواند  اروپا    ؛شود  یکوتاه م
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پس از    ران یبا ا  یپلماس ی د  ي اهداف خود برا  ن ییتع يبرا   اروپا  ه ی و اتحاد ییاروپا  يدولت ها  . را مهار کند   د یتهد 
 نظر بگیرند.رند، در نقش دا رانیا ي ری گ میتصم   باید سه عاملی را که در روند  متحده االتیانتخابات ا

اینکه  اول  ب  ییاروپاطبیعی    يشرکا که  نوگرایان    مساله  روها  می  شمار  اخه  بر  رایند  رقابت  با  سر    در  نفوذ 
مقامات    2013اگر در سال  .  اعتبار خود را از دست داده اند   انیگرا  و اصول  روکرات ها (نظامی گرایان)سکو
  ي ها روش تاثیرگذاري اثبات به عنوان به پیروزي مجدد روحانی در انتخابات و قدرت گرفتن نوگرایان  ییااروپ

می نگریستند، اکنون هم باید شکست برجام را عامل پویایی    ران ی ا  یلداخ  استی بر س   غرب ماق»  و چ  جیهو«
،  ییویسنار  نیدر چن  .بدانند   ران یا  2021سال    يجمهور  استیانتخابات ر قدرت در جهت عکس آن روند در  

در قبال غرب در ایران مواجه خواهند   ي خصمانه تر فضاي با  ران یپس از انتخابات ااحتماال  یی اروپا ي دولت ها
 را براي آنها دشوارتر خواهد ساخت.  رانیتعامل با امساله   نیاشد و 

انتخابات آتی آمریکا و ایران روي کار  در  و از چه جناحی    ی چه کس  نکهیفارغ از امساله دوم هم این است که  
حفظ    ران یا  یو برنامه موشک يمنطقه ا  يها  استیس قابل توجه خود را در  نفوذ سکوروکرات ها در ایران   آید،

با    ی پلماس یهرگونه دبه طور اساسی با    کرد. آنها همچنان از ترور سردار سلیمانی خشمگین هستند و   خواهند 
گر  ا معناست که  این  به  اسالمی  به رهبر معظم انقالب  مخالفت خواهند کرد. با این حال، وفاداري آنها    کایآمر

به   نیز خواهند پذیرفت.مذاکره  آیت اهللا خامنه اي  آنها  باشد،  براي تضمین کاهش    متمایل  آنها احتماال  اما 
و دریافت تضمین هاي اقتصادي، شدت عمل بیشتري نشان  تهدیدهاي خارجی که ایران با آن مواجه است،  

 خواهند داد. 

  ت یاولوبراي این کشور  ، اقتصاد  رانیبا اتی  مذاکرات آدر هر گونه    بدانند   د یها با  ییاروپاین مساله اینکه  سوم
خروج    ي برا  ی ، فراهم کردن راهرانیدر ا  رندگان یگ  می بر تصم  ي رگذاری ثاتخواهد داشت و موثرترین شیوه براي  

  19 د یکوودر نتیجه شیوع  یاقتصاد جهان کیحال، چشم انداز تار نیبا ا .خواهد بود یکنون ياز بحران اقتصاد 
نخواهد توانست  احتماال در کوتاه مدت معنا باشد که تهران این  تواند به  ینفت، م  متیقبه عالوه پایین آمدن 

در  برجسته  ي اقتصاد کارشناسان  از    ی کیاز مزایاي اقتصادي به مثابه زمان نتیجه بخشی برجام استفاده کنند.  
قوه    تی سال آ  یاقتصاد مقاومت   يالگو  حامی  انیاگر اصولگراداده که    در شرایطی مرتبط هشدار انینوگراجناح  

  ن یا  و  داشت  اهند خو  کایاز اروپا و آمر  يادیز  يتقاضا  ياقتصاد زمینه  احتماال در  ،  رند یدست بگ   دررا    هیمجر
   . کند  ی را دشوارتر م ک یپلماتید شرفت یپمساله 

طرف انتظاراتی منطقی داشته باشند، همچنان  در صورتی که دو آتی   يو غرب در سال ها ران یا نیمذاکرات ب
  االت یدر ا  چهو    رانیدر ا  چه  يبه دوره بعد   ی علفریاست جمهوري  دوره  دوره انتقالی از    محتمل خواهد بود.

دوره ریاست جمهوري  ت رهبر معظم ایران در باقی مانده  ممکن اس   . یل شودمی تواند به یک فرصت تبد   متحده 
افزایش دهد و این  با غرب    ک یپلماتید  ياستفاده از کانال هارا در  دولت او  قدرت  ،  2021اوت    تا  یوحانر  حسن
 انتقال داده شود.  ي تواند به دولت بعد  ی م روند 
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عمل    مرد   ک یامام حسن به عنوان  حترام قلبی خود به  ادر ابراز    ی تیتوئ  ماه مه گذشته در   در   ي ا  خامنه آیت اهللا  
عدي  نمایی براي نسل هاي بتا راه  شود  رید یلیخ  که  ن؛ درست به موقع و پیش از آکرداو صلح  گرا نوشت: «

امانوئل ماکرون براي  بین ایران و آمریکا و تالش هاي    این توئیت به عالوه تبادل زندانی ها  »در تاریخ باشد.
اما    رهبر ایران در برابر مذاکرات با غرب باشد.  »قهرمانانه  انعطاف پذیريمی تواند نشانه اي از «میانجی گري  

حتمال دستیابی به توافقی عملی و آمادگی ایاالت متحده براي گام  تا اندازه زیادي به اچنین مذاکراتی  تحقق  
 بستگی خواهد داشت. مسیر تسهیل فشارهاي اقتصادي اعمال شده علیه ایران برداشتن در 

  االت یا  در   دن یبادر صورت روي کار آمدن جو    ایترامپ  ریاست جمهوري دونالد  دوره دوم    در  ، حال  ن یهمدر  
  د ی با  » 3اي  « .کمک کنند   ران یاگذاري در قبال    استیمجدد س فرمول    م ی تنظبه توانند   ی ها م  یی ، اروپامتحده

صندوق    ر یاخ  ي ها  ینی ب  ش یهمانطور که در پ،  رانیرا متقاعد کند که ا  کایآمر   يکنگره بعد   ي دولت و اعضاابتدا  
  در برابر اعمال است    د یبع و   ستین  ي اقتصاد   یدر آستانه فروپاش   ، مشخص شده  یپول و بانک جهان  ی الملل  نیب

یکرد بوده  روو همین  اتخاذ کرده اند    »هرج و مرج   ت یریمد «   کردیرو   رانیرهبران اي تسلیم شود.  فشار حداکثر
را براي ایاالت  باید این مساله    » 3اي  «ان هاي دشوار را فراهم آورده است.  امکان دوام آوردن آنها در زمکه  

ن ایران در صورتی که به مزایاي متقابل اطمینان داشته باشند، عمل گرا و متمایل  زد که رهبرا متحده آشکار سا
ا و ایران انتظارات زیادي  پایی ها نباید در پیشنهاد تنظیم مجدد سیاست هاي آمریکاما ارو  هستند. توافق  به  

 ند.توسط با امکان پیشرفت تدریجی را در نظر بگیرداشته باشند و باید یک شرایط م

اولیه   ي هسته اتوافق  کبراي ی  کایآمر يجمهور استیانتخابات ر  جه ینت ن مشخص شد محض   هب باید » 3اي  «
یشتري  شانس ب  »3اي  «،  هماهنگ شود   نیو چ  هیچند جانبه با روس   یچارچوباگر چنین توافقی در  باشد؛    آماده

سه کشور مطرح اروپایی همچنین باید آماده باشند تا در ازاي متوقف شدن برنامه    .خواهد داشت  تیموفق  يبرا
هسته اي ایران، یک بسته اقتصادي جذاب به ایران پیشنهاد دهند تا بتوانند نظر این کشور را براي بازگشت به  

ل چنین توافقی  ع گیري ایاالت متحده در قباالبته الزم به ذکر است که موض  عهدات برجامی جلب کنند. ت
 نقشی تعیین کننده در موفقیت آن خواهد داشت.

حریم ها و بازگشت به برجام چندان  ل ت، برچیده شدن کامبات آمریکاجدد ترامپ در انتخادر صورت پیروزي م
به    او همچناننابودي برجام،  ترامپ براي    فعلی  قامات دولته رغم تالش هاي م محتمل نیست. با این حال، ب 

با به موقعیتی مناسب براي    » 3اي  «در دولت دوم ترامپ  و از این رو، ممکن است    تمایل دارد ایران    توافق 
 د.پیشبرد توافق اولیه دست یاب

  ي به مهار برنامه هسته امی تواند    »3اي  «با میانجی گري  موقت  توافق  ،  شود  ي آمریکاجمهور   سیرئ  دنیبا  اگر
ي  دولت بایدن حتی ممکن است تصمیم به بازگشت به برجام بگیرد. با این حال، چنین امر  .کند کمک    رانیا

 . نخواهد بود يکار ساده ا با توجه به مخالفت بالقوه جمهوري خواهان کنگره با بایدن، 
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و می تواند    دن ویژگی هاي مشابهی خواهد داشتبه هر حال، توافق اولیه یا موقت در دولت جدید ترامپ یا بای
اروپایی  رد.  آسیب دیده، فراهم آو  19کووید    برخی منابع را براي اقتصاد ایران که تحت تاثیر فشارهاي خارجی و 

ساز و کارهایی  ،  منابع  ن یاز ا  رانیاستفاده اباره نحوه  متحده در  االتیا  يها  یکاهش نگران  يبراها می توانند  
نیز در    رانیپول به ا  یالملل   نیب  ندوقدر پرداخت وام ص  لیتسهمانند اینستکس را پیشنهاد دهد. کمک به  

متعهد    رانینفت ا  يفور  د یخر  ي اعتبار برا  ن یمابه تتواند    ی م  نیهمچن   »3اي  همین راستا قرار می گیرد. «
معافیت از تحریم ها   ق یمتحده از طر االتیا هیثانو ي ها میتحرهیل در تسنیز   کردیرو نیا يمرحله بعد و  شود

 به دستور رئیس جمهوري خواهد بود. 

هر   فرصت  االتیا  انتخاباترت،  صودر  نوامبر  ماه  در  ها  يبراالزم    یاس یس   متحده  از    يبرا   ییاروپا  يدولت 
  . کند   یفراهم مرا  مذاکره    زیبه م  رانیمتحده و ا  االتیبا هدف بازگرداندن ا  کیپلماتید  يتالش ها  سرگیري

اباید خیلی سریع  اروپا    ه ی و اتحاد  3اي  ،  کار  ن یا  يبرا را در سطح    یپلماس ید متحده    االت یپس از انتخابات 
  ک یپلماتید  يها  تیفعال  نیچن،  کند   شرفتیپدر احیاي برجام    یروحاناگر  خود قرار دهند.    کاردر دستور   ییباال

  ی اگرچه دولت روحان   .کند   ت یتقو  2021در سال    رانیاز انتخابات ا  ش یرا پیانه رو  م  ي ها  رو یتواند نخارجی می  
  به سمت عمل   ران یسوق دادن نظام ا  ي آن را برا  تی ظرف  د ی، اما نبااستخود    یانیو در سال پاشده    ف یتضع
  » انیدر جر«و    »انیپا  ی ب«  رانیا  استیس می گوید،   گران لیاز تحل  یکیهمانطور که    .دست کم گرفت  ییگرا

 .دانند   یرا نم  جه ی نت لزومااما  ؛کنند   یرقابت م ؛ کنند  ی م ي شرط بند  ؛هستند  گریباز گرانیباز: «است
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