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 فھم ریاست  .  گرای ایران، اکنون چھار ماه است کھ این سمت را تصدی کرده استسید ابراھیم رئیسی، رئیس جمھور اصول

سیاست خارجی او کھ متمایل  توان بھ اھمیت تاریخی آن،  دالیل فراوان دارای اھمیت است کھ از آن جملھ میجمھوری او بھ
منظر از  او  ریاست جمھوری  دورۀ  در  آسیا  بھ سمت  ایران  کھ چرخش  مسئلھ  این  و  است،  آسیا  سیاسی   بھ  جغرافیای 

 چھ چیزھایی را بھ ھمراه خواھد داشت اشاره کرد.  )ژئواکونومیک( و جغرافیای اقتصادی )ژئوپلیتیک (
 

ریاست جمھوری رئیسی،  .  دانند را پایان گام اول انقالب اسالمی ایران می  کنونیگرای ایران لحظۀ  نخبگان اصول •
 جوان نسل «برای  ، کھایپساخامنھ دورانِ  مخصوص گامی  ،است »انقالب گام دوم« تاریخی برای آنان، طلیعۀ

 . اندازددر می نو طرحی  »انقالبی
 

، گذاری در عملاز بُعد سیاست.  نامید »  گراگری عملانقالبی«توان  سیاست خارجی رئیسی را می   از لحاظ فکری،  •
خامنھ   - رئیسی فرمان  از  تبعیت  آسیا«  -ایبھ  سمت  بھ  ایران  ژئوپلیتیکرا   »چرخش  نظر  از  ھم  ھم   ،  و 

 . دنبال خواھد کردژئواکونومیک 
 

از بُعد ژئوپلیتیک، جنبۀ انقالبی این چرخش بھ معنای حمایت از محور مقاومت علیھ ایاالت متحده و اسرائیل و   •
ای برای ھای منطقھ حلراه  حول محورآن،  ی  یگراعملجنبۀ  .  ی از منطقھ استی خارج کردن نیروھای آمریکا

منطقھ  تنشمشکالت  اماراتییزداای،  (مانند،  سنتی  رقبای  با  روابط  در  سعودیی  نزدیکی ھا،  و  طالبان)،  ھا، 
  می گردد. ی مانند چین  یآسیا ھای قدرتراھبردی بیشتر بھ 

 

واکنشی   است  سیاستی  ، کھنامید اقتصاد مقاومتی    را می توان  ، بُعد انقالبی این چرخشژئواکونومیکاز منظر   •
است؛ فرایندی فعاالنھ  »ایران اتصاالتراھبرد «،  ی آنگرابُعد چندجانبۀ عمل. ھای آمریکابرای دورزدن تحریم 

بھ   را  ایران  ابتکارھای  چھارراھیتا  و اسیا)اور(  در  اقتصادی-ییجغرافیا  گوناگونِ   میان  جاده  ابتکار  مانند   ،
 . جنوب تبدیل کند -المللی شمال بین) کریدور(گذر کمربنِد چین و راه

 

 راھکارھای پیشنھادی 
 

گذاران  بنابراین، سیاست.  ھا بیش از حد خواھد بود اگر دغدغۀ غرب صرفاً جنبۀ انقالبی سیاست خارجی ایران باشد، ھزینھ
گرایش  ییوآمریکای  یاروپا توافق ھستھعملچندجانبھ وھای  باید  احیای  برای  را  با گرایانۀ سیاست خارجی رئیسی  ای، 

در تعامل با   راھبردی مستقلاتحادیۀ اروپا باید، در صورت لزوم، در پی  .  ھای اقتصادی مغتنم بشمارند تمرکز بر انگیزه
 .  باشد ایران 
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 ای خامنھهللا علی آیتاز نگاه  انقالب » گام دوم«

زمانی کھ  زمینۀ ایدئولوژیک و سیاسی سید ابراھیم رئیسی، کارزار انتخابات ریاست جمھوری او، و مدتتوجھ بھ پسبا  
با دیدگاه سیاسی رھبر ایران، آیت  کھ  توان استدالل کرد اش گذشتھ است، می از ریاست جمھوری هللا دیدگاه سیاسی وی 

ای دوران کنونی را سو است. خامنھ کند، بسیار ھم ران را تعیین می ھای راھبردی نخبگان سیاسی ایای، کھ اولویتخامنھ 
قطبی با محوریت آمریکا بھ نظمی چند    المللی، نظم جھانی را در حال گذار از جھان تکبینداند. او در بُعد  لحظۀ گذار می
ای مانند ایران است. نخبگاِن  قھ ھایی منط ی ھمچون چین و قدرتی ھایی آسیارتکند، کھ مشخصۀ آن ظھور قد قطبی قلمداد می

، این لحظھ را  )۱۴۰۰-۱۳۹۲(دیگر نیز دیدگاھی ھمانند او دارند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجۀ پیشین ایران  
ای ھمچنین، انقالب اسالمی را در حال از سر گذراندن گذار  ). خامنھ Zarif 2016نامد (المللی پساغربی» می «نظم بین 

، چھار دھۀ پس از انقالب را «گام اول ۱۳۵۷، در چھلمین سالگرد انقالب  ۱۳۹۷داند. او در بھمن  نسلی و تاریخی می 
 قطبی دوران جنگ سرد بھ جھاِن دو  را  اسالم سیاسیایران توانست    انقالب، بھ باور او،  این گامدر    .انقالب» توصیف کرد 

ای، چھار دھۀ آتی «گام دوم» انقالب . گام اول اینک بھ پایان رسیده است. برای خامنھ معرفی کند گزینۀ سومی    بھ عنوان
تازهرا تشکیل می از  دھند: دوران  تمدن سازیخودسازی، جامعھ «ای  (پردازی، و   «Khamenei 2019  .( ،بیانیھ این 

این بیانیھ   وی  تعجبی ندارد کھ.  بود   وی  پس از خودِ   برای ایران انقالبیِ او،    روایتای، یا  خامنھ  راھبردیِ -تاریخی  سخنرانیِ 
راھی را ھم برای سیاست داخلی و  ۀ  نقش  انقالب»  گام دوم« روایت  انداز  چشم.  ایراد کرد »  جوانان انقالبی«را خطاب بھ  

  راه، متمرکز شدن بیشتر  ۀاز بُعد داخلی، حاصل این نقش.  دھد قرار می   سیاسی  نخبگاندر اختیار  ایران  خارجی  سیاست  ھم  
بھ معنای رد    حتی  قدرت  این تمرکزدرانتخابات اخیر ریاست جمھوری،  .  بوده است   گراھای اصولقدرت در دست جناح 

از سوی شورای نگھبان   )۱۳۹۹-۱۳۸۷  س،رئیس پیشین مجل ( د علی الریجانی  گرا مانننامزدھای اصول  بعضی  صالحیت
. جمعی رد صالحیت شدند روھا نیز بھ صورت دستھمیانھ .  بود، کھ از نظر این شورا شایستگی ادارۀ این منصب را نداشتند 

 .  انتخاب رئیسی تا اندازۀ زیادی نتیجۀ این تثبیت قدرت بود 
دوم«روایت   پساخامنھ، ھمچنین، چشم»گام  دنیای  برای  اختیارااندازی را  در  قرار می   ی  تاکنون، .  دھد نخبگان سیاسی 

گرایان، کھ در دورۀ  اصول  تثبیت قدرت پاسخ مانده است، اما این  پرسش دربارۀ این کھ چھ کسی جایگزین او خواھد شد بی
ای کھ این تغییر حاکمیت در آن رخ خواھد داد نوری روشنگر گر شد، بر فضای سیاسی ریاست جمھوری رئیسی جلوه

  شاید حتی و  –   ی رھبریاند و رئیسی را یکی از نامزدھازنی را آغاز کردهاکنون گمانھاز ھم ھا  برخی رسانھ .  تاباند می 
 .  دانند میایران  – یِ رھبر نامزد  ترینمحتمل

بھ شمار آورد، گفتمانی  »  انقالب اسالمی ایران» «گام دوم«توان طلیعۀ رسمی  بنابراین، ریاست جمھوری رئیسی را می 
توان خط  با نگاه بھ کابینۀ او می .  تر استآن برجستھ »  ایرانی«از جنبۀ ملی  »  انقالبی«و  »  اسالمی«ھای  کھ در آن، جنبھ 

اند کھ ی ترجیح داده شدهکھ افراد   دید توان بھ روشنی  ، می ]»انقالب [گام دوم  «کابینۀ رئیسی برای    در.  دریافتمشی او را  
التحصیالن دارای مدرک  در کابینۀ حسن روحانی، فارغ  ، حال آن کھ معروف استایران ھستند ھای  نشگاهدا التحصیل  فارغ 

عدم حضور زنان در کابینۀ تماماً    .بود   کابینۀ باراک اوباما بیشترگونھ افراد در  ی از تعداد اینیھای آمریکادکترا از دانشگاه
مسئلھ آشکارکنندۀ  این. ھای بسیاری برای گفتن دارد حرف » گام دوم« مردانۀ رئیسی، دربارۀ ریاست جمھوری او و آغاز

کابینۀ رئیسی ھمچنین تعداد قابل  .  گرایانۀ رویکرد ریاست جمھوری او است، و سنتھگرایان، اصولماھیت مردساالرانھ
شود، کھ نشانۀ روشنی است از این کھ دولت او از کجا نژاد را شامل می توجھی از وزرا و مسئوالن دوران محمود احمدی

ای رسمی در  زمینھ کھ یا پس  ھستند ھای اول این دولت افرادی  از دیگر انتخاب .  کدام سو خواھد رفتآمده و احتماالً بھ  
ھای برون مرزی کھ مسئول عملیات(نھادھای نظامی ایران، از جملھ سپاه پاسداران انقالب اسالمی و شاخۀ سپاه قدس  

چنین چندین وزیر با سوابق مھندسی، اقتصادی، و مدیریتی کابینۀ رئیسی ھم .  ھا متمایل ھستند کھ بھ آندارند و یا این  )است
 . دارد کھ از رویکرد تکنوکراتیک حل مشکالت در ریاست جمھوری او حاکی است

 

 گراگری عملانقالبی

گری  انقالبی «توان  ای است می رئیسی را کھ تحت تأثیر دو رویکرد اندیشۀ راھبردی خامنھ   کلیِ   دکترین سیاست خارجیِ 
این .  ، استی در عرصھ بین المللطلبتجدیدنظر  و دیگری  گرایی  چون شامل دو گرایش، یکی چندجانبھ  ، نامید   »گراعمل

ایاالت متحده و خارج    انقالبی است چون در پی مقاومت دربرابر ھژمونیِ   ،از منظر تجدیدنظرطلبانھ  ،سیاست خارجی 
انقالبی  .  است)  ویژه از عراقبھ(  کردن نیروھای آن از منطقھ است؛ رئیسی حامی  »  مقاومت«عنصر کلیدی این جنبۀ 

در برابر آمریکا    ،بال آن است کھ در عرصۀ ژئوپلیتیکو بھ دن)  Mohseni and Kalout 2017(است  »  محور مقاومت «
-Salehi(ھای امریکا  ای برای دور زدن تحریم ایران بھ عنوان وسیلھ»  اقتصاد مقاومتی«و اسرائیل در منطقھ بایستد، و بر  
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Isfahani 2021  (ی و  یگرااست از این رو کھ پشتیبان چندجانبھ  نیز  گرایانھسیاست خارجی او عمل.  مھر تأیید زده است
را احیا کند و )  ای ایرانتوافق ھستھ(اگر ایران بخواھد برجام  .  است)  جز اسرائیلبھ (  و جھان  منطقھ   کشورھای  روابط با  

ی ضروری یزداگاه این نوع تنشکھ خود بسیار خواھان برقراری آن است، آن  ،ای شود منطقھ   امنیتیِ   بخشی از معماریِ 
انقالبی می  دنیای    -ایو بھ ویژه خامنھ   -گرانخبگان اصول  بینیجھانگرای رئیسی بر محور  عمل  گریِ نماید. دکترین  بھ 

، بھ طور ویژه، موارد زیر را در بر »گام دوم«ھای کنونی  ، واقعیتایراناز نگاه رھبر.  گردد سیاست خارجی معاصر می 
 : گیرد می 
 اسالمی در منطقھ؛ » مقاومت«ھای سرزندگی جنبش) 1
 افزایش قدرت ژئوپلیتیک ایران؛ ) 2
 ؛ ھای آمریکا در منطقھشکست سیاست) 3
و )  ییگرابخوانید، عمل» (نرمش قھرمانانھ«مبتنی بر  »  دیپلماسی ھوشمندانۀ «اعتمادی ایران بھ آمریکا و نیاز بھ  بی )  4

 ؛ )گریبخوانید؛ انقالبی » (ھای انقالبیآرمان«پایبندی قاطع بھ  
ا،  ھای آمریکبرای دور زدن تحریم»  کشورھای دوست و ھمسایھ«با  »  دیپلماسی اقتصادی«نیاز بھ اقتصاد مقاومتی و  )  5

 نامند؛می» تروریسم اقتصادی«ھا را طلبان آنگرایان و ھم اصالحکھ ھم اصول
 ی مانند چین و ھند؛ و، یھای آسیادر پی ظھور قدرت» بھ شرق نگاه«ضرورت ) 6
را)  7 کھ  امنیتی چندجانبھ  معماری  بھ  و رسیدن  آسیا  بر غرب  تمرکز  منطقھحلهضرورت  برای مشکالت    را  ایھایی 

 .  کند ای فراھم می منطقھ 
سھ مورد آخر، بھ ویژه، در درک سیاست خارجی او، ھم  . وستا» یِ دوم گامِ « رئیسی و حکومتِ  گرھدایت بینی جھاناین 

نقض توافق .  ای منتقد توجھ بیش از اندازۀ روحانی بھ غرب بود خامنھ.  ھستند   محوری  کاربردیدر سطوح عقیدتی و ھم  
قرارھای آمریکا  نامیدن قول و  »  غیر قابل اعتماد «ای احساس کند در  خامنھ، سبب شد  ۱۳۹۷از سوی آمریکا در    برجام

ھمین مسئلھ موجب شد وی تمرکز بیشتر بر منطقھ را پیشنھاد و .  کھ از دیرباز در گفتمان او مطرح بوده، محق بوده است
» چرخش ایران بھ سمت آسیا«توان آن را  کھ بھ سیاستی منجر شد کھ می  ،را صادر کند »  نگاه بھ شرق«حکم راھبردی  

 .ژئواکونومیکدارد و ھم  ژئوپلیتیک یاست خارجی رئیسی است، ھم ابعاد ساین چرخش کھ اولویت اصلی . نامید 
 

 آسیا ) غرب(ایران بھ  چرخش ژئوپلیتیک 
تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان، ورود ایران  :  ند اهدداعمده رخ    اتفاق ژئوپلیتیک  از زمان ریاست جمھوری رئیسی، سھ

، و پیوستن در منطقھ  ھابھ منظور کاھش تنش)  بھ ویژه عربستان سعودی( ای  ھای منطقھ بھ مذاکرات دیپلماتیک با رقیب 
گری این سھ نمونھ نشان دھندۀ دکترین سیاست خارجی مبتنی بر «انقالبی ).  SCO(ایران بھ سازمان ھمکاری شانگھای  

 گرای» رئیسی و دنبال کردن رویکرد «چرخش ایران بھ (غرب) آسیا» است. عمل
ھای ایرانی را بھ قتل ، دیپلمات ۱۳۷۷طالبان در  .  دانند گرایان ایرانی ھم آمریکا و ھم طالبان را دشمنانی تاریخی می اصول
  واقعیت   )  اکراهبا(، ایران  با این حال.  د منجر شومیان دو کشور  جنگی تمام عیار  بھ    کھ این جنایت  چیزی نمانده بود   .ند رساند 

ترجیح دادن طالبان بھ آمریکا، انتخاب میان بد و .  ھا را بر ایاالت متحده جشن گرفتآن»  پیروزی «طالبان را پذیرفت و  
بینی پیروزی  ایران با پیش .  اند عام شدهشیعھ در افغانستان بارھا قتل ھای  بدتر بود، ھر چند کھ تحت نظارت طالبان اقلیت

سازمان رئیسی در اولین سخنرانی خود در  ).  Daragahi 2021(ھا در تماس بود  ھا پیش با رھبران آنطالبان، از سال
امروز، «از آن کشور ابراز خرسندی کرد، و اظھار داشت    آمریکا  »فرار«ایاالت متحده در افغانستان و  »  شکست«ملل، از  

  اتفاقات اخیر کھ    استاو بر این باور  ).  Raisi 2021» (شود شود، بلکھ اخراج میآمریکا از عراق و افغانستان خارج نمی 
 . بھ منطقھ ھستند » زندگی، صلح، و امنیت«فرصتی برای بازگشت 

بھ   کھ با توجھتصمیمی    ؛گرایانھ استاما، بھ رسمیت شناختن طالبان از سوی ایران بیش از آن کھ ایدئولوژیک باشد عمل
گیری از پیروزی  افغانستان و پیشبھ عبارت دیگر، ایران برای تغییر واقعیت  .  اتخاذ شده است  مسلِّم فعلیھای  واقعیت

ھایی آمریکا، پیروزی طالبان چالش»  شکست«رغم خرسندی ایران از  علی.  توانست اقدامی اساسی انجام دھد طالبان نمی
توان بھ تشدید  ھا می از میان این چالش.  بھ پیش خواھد کشید   ،ھم در کوتاه مدت و ھم دراز مدت  ،جدی را برای ایران

  اخیر   انفجارھای  ای ناشی از  ھای شمال شرقی ایران، خشونت فرقھ ن افغانستانی بھ ایران، امنیت آبی استانمعضل پناھندگا 
 .  مساجد شیعیان افغانستان، و افتادن حکومت افغانستان بھ دست دولتی تحت حمایت پاکستان اشاره کرد  در

کاھش   برایای  دیپلماسی منطقھ   ،یابد کھ در دولت رئیسی نمود بیشتری می   ،گرایانھ و معطوف بھ آسیادیگر روند مھم عمل
اند تا  از ھر دو کشور در بغداد مشغول دیدار با ھم بوده  باالنمایندگانی رده.  ستان استای مانند عربھا با رقیبان منطقھتنش
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وگوھا از این گفت.  ک ھر دو کشور منصوب کنند ای را آرام کنند و دوباره نمایندگانی دیپلماتیک را در خاھای منطقھ تنش
  اند،رسیده  بستبنبھ نوعی    ای خود در سیاستھای منطقھ  ھم عربستان سعودی  ھم ایران و.  زمان دولت روحانی آغاز شد 

ھا بستبنھر دو کشور امیدوارند چنین مذاکراتی بھ بیرون آمدنشان از این  . ایھستھ  پرونده  درو ایران    در یمنھا  سعودی
ھای ریاست جمھوری روحانی  ھای آن نیز بھ سال ، کھ ریشھ ھا بودهمارات نیز شاھد کاھش تنشا-روابط ایران.  کمک کنند 

 .  گردد بر می 
امنیت از جملھ  ، بھ دالیل ژئوپلیتیک گوناگون  تر شده استبھ پاکستان نزدیک  ایران در دورۀ ریاست جمھوری رئیسی

کشور  مرزی دو  جاپایی  بین  پاکستان  مشترک.  نظامی  مانورھای  و  نظامی،  و  اطالعاتی  ھمکاری  افغانستان،  پروندۀ   ،
ھای امنیتی  ایرانی بود. جدای از اشتراکات فرھنگی و دغدغھاماراتی داشت، کھ مطمئناً ضد -ودیمستحکم در اردوگاه سع

شوند.  تر می ھم نزدیک آرام آرام بھ  -ر دو کشور استیک ھترین شرکھ مھم   -ن و پاکستان از طریق چینمشترک، ایرا
بنا بھ دالیل  ایران ھم المللی  کریدور بین  (مثالً ژئواکونومیک  ژئوپلیتیک (برای نمونھ پروندۀ افغانستان) و  مختلف  چنین 

 شود.  تر می پیمانبا ھندوستان ھم) INSTCشمال جنوب، 
ترین شاھد بر چرخش ایران بھ سمت آسیا در دورۀ رئیسی، زمانی رخ داد کھ عضویت کشورش در سازمان ملموساما  

 محلی برای توان آن را  می   سازمانی است کھ  ،سازمان ھمکاری شانگھای.  تأیید شد   ۱۴۰۰رشھریوھمکاری شانگھای در  
ترین دغدغۀ امنیتی کشورھای  در حال حاضر، پروندۀ افغانستان مھم .  مسائل امنیتی در آسیا قلمداد کرد   دربارۀ   گووگفت 

برای  )  بھ ویژه چین(بھ واسطۀ دیگر اعضای آن  زمانی طوالنی،  عضویت ایران، پس از مدت .  سازمان است  این  عضو
آمریکا بوده -ھای چینتنش  انندۀ چین در این کار،مل برانگیزاحتماالً دیگر عا.  پرداختن بھ وضعیت افغانستان تسریع شد 

در سازمان ھمکاری شانگھای نموِد »  حفظ امنیت آسیا بھ دست مردم آسیا«اصل سیاست خارجی چین مبنی بر  .  است
عضویت ایران در سازمان ھمکاری  .  پذیرند گرایان ایرانی نیز با تمام وجود آن را میکھ اصول  اصلی،  می یابد سازمانی  

شانگھای منافع بلندمدتی برای ایران دارد چرا کھ در تمام مسائل مربوط بھ امنیت آسیا، بھ ویژه در مرکز، جنوب و غرب  
 ایناھمیت  شکاف میان چین و آمریکا،  تر شدن  میقبا ع.  کند تبدیل می   رسمیوگویی  آسیا، ایران را رسماٌ بھ طرف گفت 
. گیرد بر ھمین اساس، عضویت ایران در این سازمان اھمیت بیشتری بھ خود می  .شود سازمان برای امنیت آسیا بیشتر می 

ھا آنآورد، کھ ھمگی  المللی، قدرت نرم، و قابلیت ارتباطی در آسیا بھ ھمراه می این موضوع برای ایران مشروعیت بین 
 کوتاه مدت اما نتیجۀ  .  آیند در بلند مدت بھ دست می  اکثراً چنین منافعی  .  توان بالقوۀ تبدیل شدن بھ منافع اقتصادی را دارند 

المللی بھ موضوع اضطراری امنیت افغانستان  این است کھ ایران را بھ بخشی از واکنش بین  این سازمانعضویت ایران در  
 . کند تبدیل می

آسیا رویکردی غیرقابل تردید در دورۀ رئیسی )  غرب(ھ مثال برشمردۀ باال، چرخش ژئوپلیتیکی ایران بھ  با توجھ بھ س
  ھای منطقھ؛ برای کاھش تنش  دولت رئیسیی  یگراعمل:  اتخاذ این رویکرد با توجھ بھ موارد زیر صورت گرفتھ است.  است

دولت، کھ  قصد و تالش دارد آمریکا را از منطقھ بیرون  گری این  و انقالبیعضویت ایران در سازمان ھمکاری شانگھای؛  
.  ایران بھ وجود آمده است  راھبردی  در نوع نگاه  ی آشکاربنابراین، در انتقال از دولت روحانی بھ دولت رئیسی، تغییر.  کند 

آسیا را انتخاب  )غرب(ھای کرد، رئیسی دیپلماسی با قدرت ھای غربی تأکید می در حالی کھ روحانی بر دیپلماسی با کشور
او   دولتترین اولویت  ای است، اما، برخالف روحانی، این موضوع مھم رئیسی بھ دنبال احیای توافق ھستھ .  کرده است

و    بھ اختیار  رئیسیاما  ؛  ھا نزدیک شد بھ دلیل ضرورت راھبردی بھ چین، پاکستان، روسیھ و مانند این  روحانی.  نیست
حسین   ،بنابراین جای تعجب ندارد کھ وزیر جدید امور خارجۀ ایران.  راھبردی خودش بھ این کشورھا رو کرده است  تمایل

توان این  حتی با نگاه بھ وزرای خارجھ نیز می.  در روابط روسیھ با ایران است»  جھشی بزرگ«بھ دنبال    ،امیرعبداللھیان
شناسی  خواندۀ غرب و مسلط بھ زبان انگلیسی بود، امیرعبداللھیان عربدر حالی کھ ظریف درس:  روشنی دید چرخش را بھ  

ایران و  تحصیل  آسیا را )  غرب(کسی کھ مسائل    - )  Hashem 2021(است  »  ایخامنھ رو تمام عیار  دنبالھ  «کرده در 
علیھ آمریکا و متحدانش  بر  ) Forough 2021b(آن  »  نامتقارنجنگ  «در  »  محور مقاومت«داند و از  می کشور    اولویت  

و در  »  دیپلماسی ھوشمندانھ«ای دربارۀ  خامنھبھ رھنمودھای    اولین توئیت او در مقام وزیر امورخارجھ.  کند پشتیبانی می 
ایران در آفریقا و قارۀ آمریکا در خارج از آسیا، رئیسی بھ دنبال افزایش تأثیر  .  کرد آسیا اشاره  )  غرب(اولویت قرار دادن  

اتفاق خواھد   نیزبرزیل  باچیزی ھمانند این .  است، برای مثال از طریق تقویت بیشتر روابط راھبردی دوجانبھ با ونزوئال
 . دوباره بر سر قدرت بیاید  2022افتاد، مشروط بر این کھ حزب چپ برزیل در انتخابات ریاست جموری 

 
 آسیا )اور(ھ ایران ب ژئواکونومیکچرخش 

اھداف ژئوپلیتیک محدود نمی بھ  آسیا  بھ سمت  ایران  نتیجۀ مالحظات جغرافیا.  شود چرخش  اتفاق  نیز -ییاین  اقتصادی 
ایران نیز  ژئواکونومیک  رویکرد  .  ھا دربارۀ امورخارجۀ ایران اغلب بر مباحث ژئوپلیتیک متمرکز ھستند تحلیل.  ھست
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و گاه    ،چون فرایندھای مرتبط با آن تدریجی و بلند مدت ھستند   ،شود نادیده گرفتھ میاغلب  اما    ،ھمان اندازه مھم استبھ
شوند، اول واکنشی  تعریف می  کلی  ایران در دورۀ رئیسی با دو فرآیند ژئواکونومیک  ھای  اولویت.  طول می کشند چند دھھ  

ھای  برای دور زدن تحریم»  اقتصاد مقاومتی«واکنشی، رئیسی بھ دنبال تقویت الگوی    ۀاز جنب.  نھیااگرو دیگری کنش
 Iranian Connectivity(  »ایران  اتصاالت  راھبرد  «توسعۀ بیشتر    شاھد   ،ایانھگراز جنبۀ کنش  .جانبۀ آمریکاستیک 

Strategy( کھ از  ابتکارات ژئواکونومیک و کریدورھایی . ھدف از این راھبرد این است کھ در ھستیم)آسیا منشعب  )اور
ایران    ،شوند می  محوریتر  مھم جغرافیای  اجتناب   تر،  از ناپذیرو  در  .  )Forough 2021a(  شود   پیش  تر  ھم  ایران 

  .آسیا چرخش کرده است)اور(خود بھ سمت  ۀرایانگواکنشی و ھم کنشژئواکونومیک راھبردھای 
ای، بھ عنوان اقتصادی است کھ، اول بار، در دوران احمدی نژاد، از سوی خامنھ -مفھومی جغرافیایی »  اقتصاد مقاومتی«

جدید شیوۀ جنگی  «ھا را  رئیسی در اولین سخنرانی خود در سازمان ملل، تحریم .  ھا مطرح شد تحریم   بر علیھ  راھبردی  
اقتصاد ایران در دوران    می توان  ، عینو، بھ  را  شمار بیاید، مقاومت اقتصادیھا رفتاری جنگی بھ اگر تحریم .  نامید   »آمریکا
ھایی  ، ضربھداخلیو فساد اقتصادی    ضعیف  ، در کنار مدیریت۱۳۹۷در    جانبۀ آمریکاھای یک تحریم .  بر شمرد جنگ  

ھایی جدی از قبیل افزایش بیکاری،  کھ با چالش  دست گرفترئیسی اقتصادی بیمار را بھ  .  جدی بھ اقتصاد ایران وارد کرد 
  و نئولیبرالِ   داخلی  ھای بانکی، فرار سرمایھ، فرار مغزھا، رواج فساد  کوچک شدن طبقۀ متوسط، تورم فزاینده، تحریم

 . رئیسی بود بنای کارزار انتخاباتی  بھبود وضع اقتصادی سنگ . چپاول منابع ملی مواجھ استو خواری، ، رانتبین المللی
الگوی اقتصاد مقاومتی در زمانی کھ رئیس قوۀ قضاییھ بود، و اینک بھ عنوان رئیس جمھور کشور، مطمئناً    یید تأ  رئیسی با  

نفس ایران، اقتصاد مقاومتی در بُعد داخلی افزایش اتکابھ.  قصد دنبال کردن این الگو را در سیاست داخلی و خارجی دارد 
خارجی، تولید داخلی کاالھای ضروری مانند غذا و دارو،    بای رقسازی، حمایت از صنایع و تولید داخلی در برابر  ظرفیت 

بھ  ایجاد ذخیره ایران  اقتصاد  این کاالھا، و رفع وابستگی  برای  استراتژیک  بُعد .  شود را شامل می  نفت و گازھای  در 
معنبین بھ  مقاومتی  اقتصاد  غیردولتیِ االمللی،  و  دولتی  بازیگران  از  استفاده  فرصت(دوست    ی  دورزدن )  طلبو  برای 

ھای پیشرفتھ یا بھ  واردات نیازھای اساسی و تکنولوژی برای ایران نفت و گازمثالَ، از طریق تبادل منابع  است؛ ھاتحریم 
 .  خارجی ھایدست آوردن ارز

در حالی کھ نخبگان  .  الگوی اقتصاد مقاومتی، جغرافیای اقتصادی ایران در حال پیکربندی مجدد است  دنبال کردن  برای
ویژه بھ سمت  ھا، بھتوانند اقتصاد را در تمامی جھت ای می رو ایران در دورۀ روحانی امیدوار بودند با توافق ھستھمیانھ 

ای مانند عراق و ترکیھ، و بھ معنای اتکا بھ شرکای منطقھ غرب، متمایل کنند، الگوی مقاومت اقتصادی رئیسی مطمئناَ  
رود، و برای نمونھ، نفت ایران، بھ کشورھایی مانند مالزی یا عمان می .  آسیایی مانند چین و روسیھ است)اور( ھایقدرت

مقاومتی ایران و  حیاتی الگوی اقتصاد    رگھچین شا.  شود خورد و راھی چین میبھ عنوان نفت غیر ایرانی برچسب می
 .  باشد می » ایران اتصاالت راھبرد « در بازیگر /ترین عاملھمچنین مھم 

و ھم بلندمدت. از جنبۀ کوتاه یا  مدت استمدت یا میانکوتاه تغییر رویکرد ژئواکونومیک ایران از غرب بھ سوی آسیا ھم
این کار از طریق اقتصاد مقاومتی صورت می میان اما  مدت،  با  گیرد.  بلندمدت  ایران در  تغییر رویکرد ژئواکونومیک 

ھای مختلف جھان، بھ میان منطقھ   در  شود. ھدف از این راھبرد این است کھکمک «راھبرد اتصاالت ایران» محقق می
»  غرب«و » شرق « میان اقتصادی » رابط« یا » پل«، نخبگان ایرانی کشور خود را ۱۳۶۰از دھۀ . ایران مرکزیت بدھد 

، برای مثال، در روابط ایران با اولویت ژئواکونومیکاحیای جغرافیای جادۀ ابریشم را بھ عنوان    آنھا.  اند وصف کرده
گفتمان جادۀ ابریشم در ایران تأیید رسمی ).  Cordier 1996(  اند پاکستان، ترکیھ، و کشورھای آسیای مرکزی خواستار شده

) دیگر جاھا(ایران و  این ابتکار در    دریافت کرد.)  Forough 2018(چین    » وجادۀکمربند «خود را با مطرح شدن ابتکار 
»  غربیِ   آسیای مرکزی، آسیای«ایران در کریدور  .  شود شناختھ می»  جادۀ ابریشم جدید چین«بھ شکل غیر رسمی با عنوان  

این مسئلھ پندار ایران نسبت بھ خود  .  نقشی محوری دارد   )The Belt and Road Initiative(  » هکمربندوجاد «  ابتکارٍ 
 .  میان شرق و غرب تقویت کرده است» پل«را بھ عنوان 
ویژه در  ، بھنیز  ایتازه  جنوبیِ -ایران، در بیست سال اخیر، بُعد شمالی  در تصوراتژئواکونومیک    غربیِ -بھ بُعد شرقی

جنوب اضافھ شده است کھ ایران، روسیھ، ھندوستان، عمان، و چندین کشور آسیای -المللی شمالبین  کوریدورچارچوب  
در )  ھای ترامپ معاف شده بود کھ موقتاً از تحریم (ھای ھندوستان در بندر چابھار  گذاریسرمایھ  .شود مرکزی را شامل می

جز از طریق جغرافیای  ، بھاین کشور جنوب آسیاناپذیر است، چون  ای ھندوستان اجتناب ایران بر.  این چارچوب تحقق یافت
کزی کھ محصور در خشکی برای آن دستھ از کشورھای آسیای مر  .سیا دسترسی دیگری ندارد ا)اور(ایران، بھ خاک  

خلیج فارس است. بنابراین، برای این المللی متصل شوند، تنھا راه اتصال از طریق  ھای بینخواھند بھ آبھستند و می
  راستای ھمین اھداف امضا شد و اینک تماماً با   در  ۱۳۹۰آباد در  توافقنامۀ عشق.  ناپذیر استایران اجتناب  ،کشورھا نیز

روسیھ  ژئواکونومیک  را با ابتکار    »ترجیحی  ت توافقنامۀ تجار«ایران نیز  .  سو استجنوب ھم -المللی شمالبین  کریدور
، ایران را بھ ۱۴۰۰آبان  در    ،تردر اقدامی تازه تیم رئیسی  .  امضا کرده است  »ییسیاااتحادیۀ اقتصادی اور«موسوم بھ  

در ایرانی، بنابراین،    سیاسی و اقتصادی  نخبگان .  کرد   تبدیل  زمینی میان امارات متحدۀ عربی و ترکیھ    رسمیِ   کریدور
کھ شعار ژئوپلیتیکی  با آن ).  Forough 2021a(  بدل سازند » اقتصادی  ی«چھارراھبھ    اند جغرافیای ایران راتالش بوده
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دنبال آن بود راه  اقتصادی بھ-بود، ایران از ھمان موقع، در بُعد جغرافیایی»  نھ شرقی، نھ غربی«  ۱۳۵۷  انقالب ایران در  
 . جنوب باز کند -شمال و غرب-ھای دنیا، شرقخود را بھ ھمۀ جھت 

ھای خود بوده  بھ واقعیت، ایران عمدتاً با کمک چین در حال مدرنیزه کردن زیرساخت   »چھارراه«  برنامۀ  برای تبدیل  
کشور  ژئواکونومیکی کھ    مسیرھای در میان تمامی  و      ھاست،ای کھ ایران در پی آندر بین تمامی شرکای بالقوه  .است

دارد قصد گسترش آن بھ دالیل ژئوپلیتیک و ھم ژئواکونومیک، مھم ، چین در سالھا را  ترین شریک و ھای اخیر، ھم 
بوده   ایران  نظر جغرافیا  .است  شاھرگ حیاتی  از  در حال حاضر،  نیرومندترین  - ییچین  در عرصۀ    کشوراقتصادی، 

استبین کمربندو  .الملل  تقریباً  ابتکار  چین  بر می  ۱۴۰جادۀ  در  را  کشور.  گیرد کشور  این  مجدد در    ،بنابراین،    آرایش 
دارجھان  اقتصادی  -ییمناسبات جغرافیا نقشی عمده  امنیت جھانی  از قدرت).  Forough 2019(د  و  گرفتن چین  ایران 

چون روسیھ   ھایی قدرتتر شدن بھ چین و  ھای غربی ایرانیان را بھ نزدیک، تحریم از منظر ژئوپلیتیک.  بال کرده استاستق
ی د راھبر»  سالۀتوافق بیست و پنج«، ایران  ۱۳۹۷ھای ترامپ در  پس از عملی شدن تحریم .  و ھندوستان سوق داده است

توان گفت می.  زند پیوند میای شرقی  این کشور آسیبا  ایران را    ژئواکونومیکآیندۀ    . این توافقا کرد جامعی را با چین امض
 . ھای غرب در قبال ایران بوده استچین، بزرگترین برندۀ سیاست

مقاومتی«ھم   آن»  اقتصاد  ھم  برمیبھ مدت  ،نامید »  ایران  اتصاالت  راھبرد  «توان  میرا  چھ  و  پیش  اقتصاد  .  د نگرد ھا 
رئیسی عزم  .  گردد بر می   ۱۹۸۰بھ دھۀ  »  ایران  اتصاالتراھبرد  «جمھوری احمدی نژاد، و  ھای ریاست مقاومتی بھ سال 

او  .  ھا را سرعت ببخشد ھای امروزی، آنھا را ادامھ دھد، بلکھ بھ عالوه، با توجھ بھ واقعیت کرده کھ نھ تنھا این سیاست
  او برای تحکیم  .دھی خواھد کرد دور از غرب، قالب ویژه چین، و بھسیا ، بھآ)اور(وی این راھبردھا را بھ سمت  ھر د 

  ھا بر سر برای نمونھ، تنش :  د حتی حاضر است قدرت نظامی ایران را بھ نمایش بگذاراین منافع ژئواکونومیک    بخشیدن بھ
روابط  .  گذشتھ انجامید   مھر ماهآذربایجان در  -ایران در مرزھای ایران  بھ مانورھای نظامی)  بھ ارمنستان( ای  جاده  اتصال
جانبۀ آمریکا  ھای یک بھ سرپیچی از تحریم   یا قادر  ھند ثابت کرده است مایل  .ھند در حال حاضر، در اوج خود نیستند -ایران
-المللی شمالبین  کریدوربرای نقش ھند در    و  اقتصادی چین را تقویت می کند -یی اندازھای جغرافیاواقعیت چشم این  .  نیست

این کشور در جغرافیای   آینده ای روشن خبر نمی   ،آسیا)اور(جنوب و حضور ژئواکونومیک  تغییر  .د دھاز  نبود    یدر 
ایران در دورۀ رئیسی   ژئواکونومیکترین شرکا و برندگان راھبرد  و روسیھ مھم)  با اختالف فراوان(  چین    آفرین،تحول

ای، جغرافیای اقتصادی ایران بیش از پیش بھ کشورھایی مانند عراق، عمان، ترکیھ، و امارات  در سطح منطقھ.  خواھند بود 
 . متحدۀ عربی متمایل خواھد شد 

 چگونگی مذاکره و رفتار با ایران تحت ھدایت رئیسی 
آیندۀ  :  فراوانی را باید مدنظر قرار داد   مسائل  .ای تاریخی فرا رسیده استلحظھرسد  نظر می با ریاست جمھوری رئیسی بھ 

آمریکا  ھای  بھ دلیل تحریم )  نخبگانو    نھ خواص(اندازۀ مردم ایران  ای؛ رنج بی ھای ھستھ برجام و پیمان منع گسترش سالح
بالقوضعف    و ای؛ امنیت و استقالل پساخامنھ   ایرانِ در  برای سمت رھبری  )  رئیسی(  همدیریتی و فساد داخلی؛ نامزدی 

-ھند   جغرافیای  منظور تمرکز بر شرق آسیا و  توانایی آمریکا در کنارکشیدن از غرب آسیا بھ)  عدم(اقتصادی اروپا؛ و  
 . اند تخاذ کرد متعدد و عمیقاتوان ھایی کھ می در تناسب با این برھھ، سیاست. آرام

ای، مسئول قدرت گذاران اروپایی و آمریکایی باید با این واقعیت کنار بیایند کھ خود، تا اندازهسیاست   ،گفتدر ابتدا باید  
نقض برجام، عمالً آن  .  ای ھستند بست مذاکرات ھستھ، و ھمچنین بنگرایان در ایراناصول  گرفتن رئیسی و تقویت جایگاه

ھیچ ارمغانی برای    ،ه باغرب و تعھد کامل بھ توافقمذاکرھشت سال    روھا در ایران، پس ازمیانھ.  را در اغما فرو برد 
طور کھ باید ھای آمریکا علیھ ایران آنمتقابل برای تحریم   ۀ ییان نتوانستند برای ایجاد موازناروپا.  کشور بھ ھمراه نیاوردند 

حتی پس از کنار کشیدن آمریکا از .  استقالل خود را نشان دھند و بستۀ اقتصادی معناداری بھ ایران عرضھ کنند و شاید  
بایدن در واقع با لغو نکردن  .  توافق، ایران بھ مدت دوسال بھ آن متعھد ماند، و پایان دولت ترامپ را بھ انتظار نشست

داد تحریم  ادامھ  را  ایران  علیھ  ترامپ  حداکثری  فشار  سیاست  آن  .  ھا،  نمیمختصر  را  ایران  نیازمودن کھ،  برای  توان 
در این میان، بایدن ایران را، در صورت شکست دیپلماسی، با  .  مقصر دانست  برجاما غرب یا عدم پایبندی بھ  دیپلماسی ب

ویژه اکنون کھ ایران متقاعدکننده نبود، بھ  سیاسی   گاه برای نخبگانچنین تھدیدھایی ھیچ.  کند تھدید می »  ھای دیگرگزینھ «
 .ند طمئنخود ماز ھر زمان دیگر بھ  از نظر ژئوپلیتیکی بیش

انقالبی آن و   ھایمورد سیاستر  د   تحت فشار گذاشتن ایران  ،اول:  گذاران غربی استدر کل، دو گزینھ پیش روی سیاست
بھره از عملدیگری،  اقتصادمحورٍ گیری  اقدامات  از طریق  ایران  تحریم .  چندجانبھ  گرایی  با  ایران  و  اگر  تھدیدھا  یا  ھا 

ثباتی  شوند، کھ بھ بیبارزتر می     رئیسیدولت      انقالبیھای راسخ  گیرد، جنبھقرار    یبیشترھای نظامی تحت فشار  پیمان
ھم مردم منطقھ و ھم  .  انجامد اش میایپیمانان منطقھبیشتر منطقھ و تشدید نبرد نامتقارن ایران علیھ ایاالت متحده و ھم

این رویکرد از نظر درد و رنج انسانی، پیچیدگی  .  ھای فزاینده خواھند شد قربانی تنش  کماکان  )  بھ جز نخبگان(ایران  
ویژه آمریکا) تا ھمین جا نیز بیش از حد در خاورمیانھ  زمان و منابع بسیار پرھزینھ خواھد بود. غرب (بھژئوپلیتیکی،  



" "سیاست خارجی رئیسی 7  
 

Translation of GIGA Focus | Middle East | Number 7 | December 2021 | ISSN 1862-3611 

ای را میان ایاالت متحده و ایران،  نظامی بالقوه  ۀھتواند مواجاگر این رویکرد بھ منتھا درجھ برسد، می.  ھزینھ کرده است
این امر عالوه بر بھ خطر انداختن معاھدۀ .  ای شدن کامل پیش برود شود ایران بھ سمت ھستھبھ وجود بیاورد کھ سبب می 

 .  ای، ثبات منطقھ و جھان را نیز بھ شدت تھدید خواھد کرد ھای ھستھ منع گسترش سالح
طرفھزینھ کم گزینۀ   تمامی  برای  عملتر  شمردن  غنیمت  درگیر،  گرایشیگراھای  و  استی  رئیسی  چندجانبۀ  . ھای 
ھای بانکی و اقتصادی علیھ ایران از طریق اقدامات این بھ معنی رفع تحریم .  ھای اقتصادی باید چراغ راه باشند انگیزه

شدت  بدیل این کشور بھ بخشی از اقتصاد جھانی است، کھ خود بھو ت)  بندی چیزی شبیھ آنبرجام یا قالببا احیای  (چندجانبھ  
ایران  . درگیر نیازمند فرصتی برای تدبیر و تأمل ھستند  ھا و نھادھای کشور، تمامی در مواجھھ با ایران .خواھان آن است

ھایی رئیسی با چالش.  ثباتبھ    نیز  منطقھ  و  ،ایھای ھستھھا نیاز دارد کھ جھان بھ منع گسترش سالحقدر بھ رفع تحریم ھمان
ثباتی  محیطی کھ گاه بھ بی ھای گوناگون زیست، بحران۱۹-گیری کوویدمشکالت اقتصادی، ھمھ:  روستبسیار بزرگ روبھ

کارایی دارد اما برای   نظامبقای    اقتصاد مقاومتی نشان داده برای.  شوند، و فساد رایج در کشورسیاسی بدل می -اجتماعی
ھا، برای نمونھ، بدون اقدام چندجانبھ برای رفع تحریم .  وجود دارند   بر کشور  المللی نیزفشارھای بین.  رشد اقتصادی نھ

 . ای معنادار راه نخواھد یافتبھ نتیجھ) سالھ با چین ۲۵از جملھ توافق ( ایران اتصاالت راھبرد 
گذاران آمریکایی فرصت تدبیر و  بھ سیاست  -ھامبتنی بر احیای برجام و رفع تحریم   -برای ایاالت متحده، اقدام چندجانبھ

تمرکزش    تمام و کمالمی تواند    پس از آن،  .  ای ایران را حل و فصل کند ایاالت متحده باید ابتدا پروندۀ ھستھ .دھد تأمل می 
اگر برجام .  آرام است معطوف کند -جغرافیای ھند چرخش بھ سمت آسیا کھ در تقابل با چین در  در    شسیاست خود   بھ    را

  ھم نخبگان.  در قبال ایران وجود نخواھد داشت  دیگری   )  یا اروپایی(  آمریکایی    سیاست  موجود نباشد،    ھدفمند و مؤثری
ای در منطقھرا  تواند مواجھۀ نظامی بزرگ دیگری  دانند ایاالت متحده نمیایرانی و ھم آمریکایی با اطمینان می  سیاسی

چین، .  مند ھستند ی عالقھ یگرابھ چندجانبھ   کشورھادیگر  .  بیند ضروری نمی   کھ دیگر آن را برای منافع خود   راه بیاندازد 
پاکستان،  عراق،  .  بدون تحریم سود فراوانی خواھند برد   بلند مدت خود، از ایرانِ   ژئواکونومیکروسیھ، و ھند برای منافع  

سود اقتصادی  مشارکت دارد  تجارت آزاد  ی کھ در  منطقھ از ایران  دیگر  متعدد   کشورھایترکیھ، و امارات متحدۀ عربی، و  
 . اندازد بھ مخاطره می  طور یکسان بھوضعیتی امنیتی کھ ھمھ را  ونھ از  –خواھند برد 

پس از آن کھ ترامپ، بھ قیمت فداکردن منافع امنیتی و .  خواھد برد ی منافع فراوانی  یگراچندجانبھ  ایناتحادیۀ اروپا نیز از  
داشتن برجام  ھا علیھ ایران را دوباره اعمال کرد، اتحادیۀ اروپا نتوانست در تالش برای زنده نگھاقتصادی اروپا، تحریم 

از  .  اتحادیۀ اروپا برقرار خواھد کرد ، ھماھنگی چندجانبھ با ایران ثبات را در ھمسایگی  ژئوپلیتیک  دید از  .  موفق عمل کند 
برای شرکت  مسئلھ  این  اقتصادی،  اروپانظر  نمونھیھای  کھ  داشت  خواھد  ھمراه  بھ  پرسودی  قراردادھای  در  ی  را  اش 

پسابرجام   بودیم)  ۱۳۹۷-۱۳۹۴(تکاپوھای  بُعد  .  شاھد  اتحادیۀ    اتصاالت، راھبرد  ژئواکونومیکاز  بازار  ایران ھمیشھ 
 .  شمار آورده استبھ خود  «چھارراه» ۀبرنامدر  ھم م مرکزیاروپا را 

خود را   (strategic autonomy)  »استقالل راھبردی«بوتۀ آزمایشی است کھ می توانند  ھا، ایران ھمچنین  برای اروپایی 
 . وری استضر   ،ایرانپرداختن بھ پروندۀ   از جملھ،  بھ دالیل گوناگوناین استقالل برای اتحادیۀ اروپا  در آن محک بزنند.  

جھانی    ھایبھ عنوان کانون جدید کنشآرام  -جغرافیای ھند راه را برای    نظم جدید جھانی  این است کھ   ترو مھم  دلیل دیگر
ھای ترامپ را بایدن ممکن است سیاست تحریم   ، و مھم است کھ اروپا در این نظم جدید مستقل عمل کند.  باز کرده است

کھ ممکن است ھر    ،باشد فردی ھمانند او      رئیس جمھور بعدی آمریکا ممکن است ترامپ یا   .ادامھ دھد در آینده ھمچنان  
ملغی کند. اگر اتحادیۀ اروپا بتواند جایگزین اقتصادی جدی، مستقل از ایاالت متحده فراھم کند،   را  گونھ توافقی با ایران

آمادگی این   می توان فھمید کھ    یگفتمان مسئوالن ایراناز  کرد.    را بھ بازگشت بھ برجام و تعھد بھ آن قانع  ایران  توان  می 
   کار را دارند. 

ۀ توافق  توان بھ فرایند مذاکره پرداخت؟ مھم است بدانیم ایران در دورۀ رئیسی آماد چگونھ می  ،با توجھ بھ شرایط کنونی
قدرت ژئوپلیتیکی قابل   ،کشور با وجود رنج بردن از مشکالت بزرگ، در دو دھۀ اخیر.  ایاست، اما نھ با ھر ھزینھ 

ای این قدرت دربارۀ معماری امنیت منطقھآمادگی آن را دارد بھ واسطۀ    . ایرانتوجھی در منطقھ بھ دست آورده است
ای، و تبدیل شدن بھ عضوی محترم از اقتصاد جھانی مذاکره چندجانبھ، رفاه اقتصادی، شناختھ شدن بھ عنوان قدرت منطقھ 

  را ایجاد کند. ای  چنین معماری شده است تا  ای  کشور در حال حاضر نیز وارد دیپلماسی چندجانبھ با رقبای منطقھ .  کند 
 (Nasr andداد  اروشکی در یک بستھ مورد مذاکره قرای و مسئلۀ مای را با مسائل منطقھلزومی ندارد موضوع ھستھ

Mousavian 2021(.  سمی کشنده«ای  ای را با دیگر مسائل منطقھای، ترکیب پروندۀ ھستھرئیسی بھ تبعیت از خامنھ  «
با یک توافق حل و فصل کرد، اساساً بھ معنای    توانخارجی ایران را میتمامی سیاست  کھ  اینتصور  .  آوردشمار می بھ

 .  ھاستھای کشور و کوچک شمردن آنو بلندپروازی فرآیندھادرک نادرست 
 ھای دغدغھ  ، برای رفع دیگر اقدامات چندجانبۀ بالقوه را  توان. سپس میھا باشد احیای برجام و رفع تحریم   اولویت اصلی باید 

ھا معموالً سودھای اقتصادی ، پاداشایھستھ  در مذاکرات.  مورد مالحظھ قرار داد   ،ای ایرانغیرمرتبط با مسئلۀ ھستھ
ھا ھا و مجازات بھتر است پاداش  در مواجھھ با ایران،.  ھای بیشترھا تھدیدھای امنیتی یا تحریم در حالی کھ مجازات   ،ھستند 

اھند  ، و اکنون ھم جواب نخودر گذشتھ نتیجھ نداده  تھدیدھای امنیتی علیھ کشور.  اقتصادی باشند دربارۀ موضوعات  دو  ھر
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ھمان اندازه مھم است بھ بھ.  را بھ سازش وادارند   کشورقدر برای ایران اغواکننده ھستند کھ  ھای اقتصادی آنانگیزه.  داد 
بھ خاطر سرنوشت بد برجام بھ شدت   کرد. این غرور ملی  توجھ    اند،کھ شواھدش عیان  ،کنندگان ایرانیهغرور ملی مذاکر

این ترکیب مانند نمک پاشیدن بر زخم است.  استشده    دارجریحھ  بھ  امنیتی  محدود کردن    ،بنابراین.  افزودن تھدیدھای 
 . رو است  ای، در نھایت بھترین راه پیِش ھای اقتصادی و ھستھمذاکرات بھ حوزه
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