بحرانهای منطقهای و فرصتهای نظامی و امنیتی ناشی از برجام
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مقدمه

1

تحوالت موسوم به بهار عربی در کشورهای خاورمیانه نه تنها گرهی از کالف در هم پیچیده تحوالت منطقه
نگش��ود ،بلک��ه چالشهای جدی ،جدید و بنیانافکنی را در کش��ورهای درگیر به��ار عربی ایجاد کرد .بر
خالف خوشبینیهای اولیه که این تحوالت در میان شهروندان ،کنشگران سیاسی و پژوهشگران ایجاد
کرده بود ،دیری نپایید که همگان دریافتند که شهروندان و گردانندگان پویشهای انقالبی به خطا رفتهاند.
آنها نه تنها از نارسبودن ثمره انقالب شکوه دارند ،بلکه تلخکامی ناشی از نارسبودن این میوه نیز آنان را
نسبت به سرشت و سرنوشت آینده تحوالت منطقه بدبین و ناامید کرده است.
ای��ن بدبین��ی و ناامیدی از آنجا نش��أت میگی��رد که پویشهای ناش��ی از بهار عربی ی��ا مانند آنچه در
کش��ورهایی مانند تونس و مصر رخ داد ،تغییر چش��مگیری در س��اختار سیاس��ی کش��ور ایجاد نکرده و در
ً
دورهای بس��یار کوتاه که با هزینههایی س��نگینی برای ش��هروندان توأم بود ،وضعیت تقریبا به حالت سابق
برگش��ت یا مانند یمن ،س��وریه و عراق ،عرصه برای جوالن گروههای تروریس��تی و رادیکال مهیا ش��د و
در س��ایه هماوردی پیکارجویان تندرو ،کش��ورهای س��وریه ،عراق و یمن در باتالق جنگ داخلی گرفتار
ش��دند .جنگ داخلی در این کش��ورها که به کشتهشدن و آوارگی ش��مار زیادی از شهروندان این کشورها
انجامید ،برای سایر کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسالمی ایران نیز رخداد خوشایندی نبود .در این
س��ه کش��ور ،متحدان ایران در مظان اتهام قرار گرفتند و حمایتهای مادی و معن��وی ایران از این گروهها
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ت و حامیان آنها در منطقه کش��ید .این در
پ��ای ای��ران را به جنگ و تقابلی فراگی��ر با گروههای تروریس�� 
حالی اس��ت که پیش از نیز تقابل سیاس��ی میان ایران و اس��رائیل و ایران و عربس��تان سعودی شدت گرفته
ب��ود .در کن��ار این موضوع ،س��ایه تهدیدات نظامی ای��االت متحده آمریکا نیز کمابیش بر س��ر ایران وجود
داشت .پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر گفتمان سیاسی حاکم بر روابط خارجی ایران ،تغییراتی
در راهبردهای سیاس��ی ایران ایجاد ش��د .یکی از مهمترین این راهبردها ،آغاز مذاکره با کش��ورهای 5+1
برای رفع س��وءتفاهمهای ناش��ی از فعالیتهای صلحآمیز هس��تهای و به دنبال آن رفع تحریمهای ظالمانه
اعمالش��ده علیه ایران بود .این مذاکرات که با پیچیدگی و سرسختی طرفهای مقابل همراه بود در نهایت
منجر به توافقی بین ایران و  ۵+1شد که بر مبنای آن ،در مقابل برخی محدودیتهای پذیرفتهشده از سوی
ای��ران ،تحریمه��ای ظالمانه علیه ایران رفع و ح��ق برخورداری از انرژی صلحآمیز هس��تهای برای ایران به
رس��میت ش��ناخته شد .دستیابی به توافق هستهای ،عالوه بر گش��ایشهای اقتصادی و فراهمآوردن زمینه
بهبود و توس��عه روابط ایران و غرب ،پیامدهای مثبتی در عرصههای نظامی و امنیتی نیز به دنبال داش��ت،
به گونهای که میتوان مدعی ش��د قضاوت درباره دس��تاوردهای این توافق ،ب��دون توجه به نتایج مثبت آن
ب��ر تح��والت منطقه و فرصتهای ناش��ی از آن در عرصه امنیتی ،امکانپذیر نیس��ت .از همین رو ،در این
نوش��تار ،ضمن مرور تحوالت و بحرانهای امنیتی منطقه ،اثرات برجام بر این تحوالت مورد بررس��ی قرار
میگیرد .در این راس��تا ،نگارنده در پی پاس��خگویی به این پرس��ش اس��ت که حصول توافق هستهای میان
ایران و کش��ورهای  ۱+۵چه تأثیراتی بر کنشگری ایران در تحوالت و بحرانهای منطقه داش��ته است؟ در
این راس��تا ،به نظر میرس��د با غیرامنیتیکردن ایران ،حساسیت غرب نسبت به کشورمان کاهش یافته و از
ای��ن طری��ق ،امکان و فضای الزم برای ورود و مدیریت بحرانهای منطقهای مطابق با امنیت ملی کش��ور
مهیا ش��ده اس��ت .برای بررسی موضوع الزم است وضعیت جمهوری اسالمی ایران در منطقه ،تهدیدات و
فرصتهای موجود ایران ،توان بازیگری این کش��ور و رقبای اصلی آن در مس��ائل و تحوالت منطقهای در
دوره قبل و بعد از برجام مورد ارزیابی قرار گیرد.
چارچوب نظری
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آنگونه که آراس و پوالت بیان داش��تهاند ،کار علمی در مورد مس��ائل امنیتی مس��تلزم آن اس��ت که بتی که
از امنیت ملی س��اخته ش��ده ،در هم شکسته ش��ود (آراس و پوالت .)58 :1386 ،این امر به نویسندگان،
تحلیلگ��ران و در نهایت ،سیاس��تمداران کمک میکند با نقد و آسیبشناس��ی رویهه��ای موجود ،امکان
تجدید نظر در مسائل سیاسی و امنیتی را فراهم کنند .برنام ه هستهای ایران برای مدتها هم برای ایرانیان و
هم برای سیاستمداران غربی به مثابه بتی بود که امکان پذیرش و تحمل دیدگاههای منتقدانه را دشوار کرده
بود .این مسئله اگرچه در نهاد خود از ماهیتی علمی ،فناورانه و حقوقی برخوردار بود ،اما غرضورزیهای
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خارجی و برخی اش��تباهات داخلی آن را در ابتدا به مس��ئله سیاسی و در نهایت به موضوعی امنیتی تبدیل
کرده بود .البته،امنیتیکردن برنام ه هستهای ایران بیش از آنکه از برخی اشتباهات داخلی نشأت گرفته باشد،
محصول تالش غرب برای افزایش فش��ارها بر جمهوری اس�لامی ایران و مرحلهای از فرایند طوالنیمدت
امنیتیکردن جمهوری اسالمی ایران بود .با توجه به مباحث یادشده ،پشتوانه نظری این مقاله ادبیات مکتب
کپنهاگ و مفاهیم امنیتی /غیرامنیتیکردن است.
امنیتیکردن 1به فرایندی گفته میشود که در آن برخی موضوعات غیرامنیتی در چارچوب مسائل امنیتی
قرار گرفته و با آنها برخورد امنیتی میش��ود .سرش��ت خاص تهدیدات امنیتی ،توسل به تدابیر فوقالعاده
را برای مهار آنها موجه میسازد و در واقع ،کلید مشروعیتبخشیدن به کاربرد زور است (بوزان:1392 ،
ً
 .)63تهدی��دات امنیت��ی لزوم��ا ناظر بر خطر واقعی نیس��تند ،بلکه ایجاد باور مش��ترک و جمعی مبنی بر
تهدیدآمیزب��ودن پدیده ،مقابله ب��ا آن و تأمین امنیت را توجیهپذیر میکند (دهقانی ،فیروزآبادی و قرش��ی،
.)8 :1391امنیتیک��ردن موضوع��ات را میتوان نوع حادتری از سیاس��یکردن موضوعات دانس��ت .پس
هنگام��ی که بازیگری موضوعات را امنیت��ی میکند ،درباره نوعی تهدید وجودی س��خن میگوید تا بدین
وسیله موضوعی را از «سیاست عادی» خارج و آن را در دستور کار فوری قرار دهد.
اگر مس��ئلهای از حوزه سیاس��ت عادی خارج و به موضوعی تبدیل ش��ود که خواستار اقدامات فوری
باشد ،پس باز هم قابل بازگشت به حوزه سیاسی معمول خواهد بود؛ یعنی قابلیت غیرامنیتیکردن 2دارد.
این موضوع موجب تغییر از گفتمان خطر و تهدید به بحث مورد اختالفنظرها و منجر به حل مناقش��ات
به جای موضعگیری تدافعی در قبال تهدیدها میش��ود (آراس و پوالت .)74 :1386 ،غیرامنیتیسازی به
معنای گس��ترشدادن مرزهای سیاست معمول است .غیرامنیتیسازی عبارت است از فرایند خارجسازی
مس��ائل از دس��تور كار امنی��ت و بازگردان��دن آنها به حیطه مذاكرات سیاس��ی عمومی و كوش��ش در رفع
اختالف و نیل به مصالحه سیاسی معمول .اعالم اینكه موضوع یا عامل خاصی دیگر مشمول تهدید امنیتی
نمیشود ،منجر به ادامه بحث در خصوص صحت این اعالنمیشود (آراس و پوالت.)۵۶-۵۷ :1386 ،
برجام و غیرامنیتیکردن ایران

غالب نقدهای وارده به توافق هستهای و برجام ،دارای دو ایراد بنیادی است :نخست آنکه شرایط پیش از
برجام مورد توجه قرار نمیگیرد و دوم آنکه دستاوردهای برجام تنها از دریچه مباحث اقتصادی کوتاهمدت
مورد ارزیابی قرار میگیرد .این در حالی است که برای قضاوتی منصفانه باید شرایط و بسترهای محیطی
از جمله در سطح منطقه نیز مورد توجه قرار گیرند .پیش از مذاکرات هستهای و تحقق برجام،امنیتیکردن
1. securitization
2. desecuritization
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و ب��ه دنبال آن محاص��ره ایران به ویژه در عرصه اقتصادی وارد مرحله نهایی خود ش��ده بود ،به گونهای که
غالب ش��ریانهای قانونی اقتصادی کش��ور برای مبادالت بینالمللی قطع و مبادالت اقتصادی از راههای
غیرقانونی نیز متضمن صرف هزینه گراف و سازوکاری چندالیه بود که به دلیل ماهیت پنهان خود ،پتانسیل
باالیی برای فساد ایجاد کرده بود که ابعاد و زوایای برخی نمونههای آن تا امروز نگشوده و پنهان باقی مانده
اس��ت .از س��وی دیگر ،غرب و متحدان منطقهای آن به ویژه اس��رائیل ،چهرهای امنیتستیز از جمهوری
اس�لامی ایران ترس��یم کرده و آن را به جهانیان معرفی میکردند و از این طریق ،راه را برای فش��ار بیشتر بر
ایران هموار میکردند .این در حالی است که در سطح منطقه نیز فروپاشی برخی رژیمهای سیاسی ،به هم
خوردن ماتریس قدرت و ناپایداریهای سیاسی و امنیتی ،تهدیدات جدیدی را متوجه منافع و امنیت ملی
جمهوری اسالمی ایران کرده بود که در این راستا ،ایران برای حفظ منافع و کاهش تهدیداتی که امنیت ملی
آن را با مخاطره مواجه میکرد ،ناگزیر به کنشگری بیشتر بود.
ب��ه موازات ای��ن موضوع ،غرب و متحدان منطقهای آن ،پروژهای را آغ��از کردند که هدف از آن مطابق
شواهد و اظهار نظر برخی مقامات غربی و عربی« ،بیرون کشیدن اژدها از النه برای از بین بردن آن» بود.
بر این مبنا ،غرب و متحدان منطقهایاش ،با ایجاد بحرانهای س��اختگی مانند آنچه در برخی کش��ورهای
منطقه از جمله سوریه و عراق جریان دارد ،منافع ایران در منطقه را تهدید کرده و تهدیدات امنیتی جدیدی
ب��رای ای��ران ایجاد میکنند .در نتیجه این تهدیدها ،جمهوری اس�لامی ایران نیز ناگزی��ر به دخالت در این
بحرانهای منطقهای اس��ت و از این طریق ضمن تحلیل قدرت و تخلیه ظرفیتهای نظامی ایران ،فاز دوم
این پروژه یعنی متهمکردن ایران به دخالت در سایر کشورها و حمایت از تروریسم که پیش از این شروع شده
بود ،تش��دید میش��د .در چنین حالتی ،محاصره اقتصادی ،انزوای تحمیلی ،اتهامات بیپایه تروریستی و
تهدیدات امنیتی ایران را در هجمۀ تهدیداتی چندجانبه و فراگیر قرار میداد .به بیان دیگر ،غرب و متحدان
منطق��های آن صحنهآرای��ی تحوالت منطقه را به گونهای رقم زده بودن��د که ایران ورود به بحرا نهای منطقه
را گریزناپذی��ر ببیند ،ام��ا در این صحنه به کنشگری شکس��تخورده و در مع��رض اتهاماتی مانند حامی
تروریسم ،عنصر مداخلهگر و تهدیدگر امنیت سایر کشورها تبدیل شود.
این تهدیدات از یک س��و چالش جدی برای ایران بود و از س��وی دیگر ،جمهوری اس�لامی ایران در
گذش��ته به دلیل فعالیت غرب و البیهای صهیونیستی ،کنشگری امنیتستیز معرفی شده بود .در نتیجه،
ت هستهای و حمایت ایران از جریان مقاومت در منطقه به مسائلی امنیتی در عرصه بینالمللی تبدیل
فعالی 
ی کرده بود و همین امر محاصره اقتصادی ایران را به دنبال داشت.
و چهره ایران در عرصه بینالمللی را امنیت 
به موازات تحریمهای ظالمانه اقتصادی ،هر روز بر تالش طراحان و موافقان برخورد نظامی با ایران افزوده
میشد .در این راستا ،طرح «مجوز استفاده از قدرت نظامی» در کنگره و تالش برای اعمال فشار از طریق
ش��ورای امنیت به مثابه نهادی که میتوانس��ت به برخورد احتمالی با ایران مش��روعیت دهد ،موضوعاتی
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مورد بحث در محافل ضدایرانی بود که هر روز بر ش��مار طرفداران آنها افزوده میش��د .این در حالی بود
ً
که عالوه بر تهدیدات مکرر صهیونیس��تها به حمله نظامی ،دولتمردان آمریکایی نیز دائما از مطرحبودن
گزین��ه نظامی علیه ایران س��خن میگفتند و بر حجم و گس��تره ش��مولیت تحریمه��ای نظامی و اقتصادی
علی��ه ایران میافزودن��د .در چنین فضایی ،برجام ضمن تغییر تصویر و وجهۀ ایران در عرصه بینالمللی ،با
غیرامنیتیکردن ایران سبب شد ایران بتواند ضمن رفع و تعلیق تحریمهای تبعیضآمیز اقتصادی و نظامی،
در جهت مدیریت بحرانهای منطقهای مطابق با منافع و امنیت ملی کشور اقدام کند.
برجام و بحرانهای منطقه

 .1بحران سوریه

اگرچه با تش��دید وخامت امنیتی در عراق ،از تمرکز ایران در س��وریه تا حدی کاس��ته ش��د ،اما بحران سوریه
مهمترین و نخستین بحرانی بود که قدرتهای منطقهای و غربی در پی آن بودند تا ضمن تغییر نظام سوریه،
قدرت و نفوذ منطقهای ایران را کاهش دهند .با حصول توافق هستهای و پیش از آن آغاز مذاکرات هستهای،
حساس��یت نسبت به پش��تیبانی و در ادامه حضور نظامی و مستشاری ایران در سوریه از جانب غرب کاسته
ش��د .در این میان ،بازش��دن باب گفتگوی ایران با غرب سبب شد تالش کش��ورهای عربی به ویژه شورای
همکاری خلیج فارس و عربستان سعودی برای فشار غرب بر ایران برای خروج از سوریه و عدم پشتیبانی از
دولت سوریه کاهش یابد .از سوی دیگر ،شفافسازیها و رایزنیهای ایران سبب شد غرب و به ویژه ایاالت
متحده در موضع خود مبنی بر کناررفتن فوری بشار اسد تجدید نظر کرده و نرمش نشان دهد .در این زمینه،
چن��د دوره مذاکرات می��ان وزیر امور خارجه ایران و همتایان آمریکایی و اروپای��ی وی در فروردین و خرداد
 1395برگزار ش��د .در نتیجه ،پس از برجام ،ایران به نشس��ت بینالمللی مرتبط با سوریه دعوت شد .این در
حالی است که پیش از برجام ،به دلیل حمایت غرب از موضع اعراب مبنی بر عدم مشارکت ایران ،کشورمان
به هیچ یک از نشستهای مرتبط با بحران سوریه دعوت نمیشد .ایران در حالی صاحب یک صندلی در میز
مذاکرات صلح سوریه شد که هنوز به ارسال سالح و مبارز به این کشور و کمک به دولت اسد ادامه میدهد.
از س��وی دیگر ،به رغم فشارهای ترکیه و عربستان برای کمک بیشتر به شورشیان ،آمریکا بسیار کند عمل
میکند و آش��کارا تمایل ندارد جنگ در س��وریه خاتمه یابد .پس از برجام ،آمریکا همچنین نسبت به اتحاد
عملیاتی ایران و روسیه در حمایت از نظام سوریه واکنش چندانی نشان نداد ( .)Jeffrey, 2016از سوی دیگر،
با گشایشهای اقتصادی ناشی از برجام ،امکان مساعدت اقتصادی و کمک نظامی به نظام سوریه نیز بیش
از پیش افزایش یافته اس��ت .با توجه به اذعان کارشناس��ان و ش��خصیتهای سیاسی مبنی بر اینکه را ه حل
نهایی برای خاتمه بحران سوریه ،مذاکره و گفتگوی سیاسی است ،برجام زمینه حضور و اثرگذاری ایران بر
مذاکرات صلح در سوریه را افزایش میدهد .عالوه بر این ،برجام نشان داد دیپلماسی راهحل بسیار مناسبی
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ب��رای حل اختالفهای بینالمللی اس��ت و جمهوری اس�لامی ایران به عنوان یک��ی از بازیگران منطقهای،
ظرفیت دیپلماسی را به خوبی درک و در این راستا عمل میکند.
 .2بحران داعش در عراق

پ��س از کنترل داعش بر بخشهایی از عراق و پیشروی این گروه تروریس��تی تا فلوجه در نزدیکی بغداد و
برخ��ی مناطق مجاور مرزهای ایران ،تهدید واقعی این گروه برای امنیت جمهوری اس�لامی ایران بیش از
پیش آش��کار ش��د .داعش عالوه بر ضدیت با ایران و شیعیان ،در پی کنترل بر قلمرو عراق و سوریه است.
از این رو ،تس��لط این گروه بر عراق تهدیدی جدی برای ایران محس��وب میشد .همین امر سبب شد ایران
بدون هیچ درنگی به درخواست کمک دولت و گروههای عراقی مخالف داعش پاسخ مثبت دهد .حمایت
ً
ایران از دولت و حش��د الش��عبی که عمدتا از شیعیان عراق تشکیل ش��ده ،با واکنشهای منفی کشورهای
عربی منطقه همراه شد .این کشورها ایران را به دخالت در امور عراق و پشتیبانی از شبهنظامیان تندرو شیعه
متهم کردند و از مجامع بینالمللی و کشورهای غربی خواستند مانع از آنچه «دخالتهای غیرسازنده ایران
در عراق» مینامیدند ،شوند .در چنین فضایی ،دولت عراق که اینک به خاطر همکاری با ایران تحت فشار
قرار نداش��ت ،اعالم کرد حضور نیروهای نظامی و مستش��اری ایران با درخواست دولت عراق بوده است.
این در حالی اس��ت که پیش از برجام ،عراق هواپیماهای ایرانی را که از فراز این کش��ور به مقصد سوریه در
پرواز بودند ،به بهانۀ احتمال انتقال تسلیحات کمکی به دولت سوریه مجبور به فرود کرده 1و آنها را مورد
بازرسی قرار میداد؛ امری که با انتقاد مقامات ایران نیز همراه بود ( .)www.irdiplomacy.irامروزه ،اگرچه
اوضاع امنیتی عراق وخیم شده ،اما حضور ایران در عراق نیز به نحو قابل مالحظهای افزایش یافته است.
با توجه به منافع مش��ترک ایران و آمریکا از یک س��و و افزایش روابط سیاس��ی و امنیتیزدایی از ایران که
فضا را برای همکاری دو کش��ور بازتر کرده ،غرب و به ویژه آمریکا ،بر خالف گذش��ته ،حساسیت چندانی
نسبت به حضور ایران در عراق ندارند و از همین رو شاهدیم زمانی که رسانهها تصاویر و اخباری از حضور
برخی فرماندهان بلندپایه نظامی ایران در شهرها و جبهههای مختلف عراق منتشر کردند ،آمریکا و غرب
واکنش چندانی در این زمینه نش��ان ندادند .این در حالی اس��ت که کش��ورهای عربی و اس�لامی به شدت
از حض��ور ایران در عراق انتقاد کردند .افزایش حضور مستش��اری و نظام��ی ایران در عراق اثرات مثبتی بر
امنیت و ثبات این کش��ور دارد .جلوگیری از س��قوط بغداد ،ممانعت از افزای��ش قلمرو داعش و نزدیکی
این گروه تروریس��تی به ایران ،اثرات مثبتی اس��ت که حضور ایران در عراق در برهۀ فعلی در پی دارد .نکته
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دیگر آنکه ،با توجه به منافع مشترک ایران و غرب ،بسترهای مختلفی برای توسعه همکاریها به ویژه با
ً
ایاالت متحده آمریکا وجود دارد ،همکاریهایی که ایران قطعا نفع بیشتری از آن میبرد .نکته دیگر آنکه،
بر خالف گذش��ته ،اگرچه آمریکا راهبرد ایران در عراق را ضدآمریکایی ،ضد وضع موجود و توسعهطلبانه
میدان��د ،اما معتقد اس��ت ایران قاعدهمند رفت��ار کرده و تمایلی برای به چالش کش��یدن منافع آمریکا در
ع��راق ن��دارد ( .)Pollack, 2015هماکنون در عراق نیروهای نزدیک به ایران و مدافعین عتبات عالیات در
حالی بر روی زمین با داعش در حال نبردند که آمریکا نیز هرچند به صورت پراکنده و با اهدافی متفاوت،
مواضع این گروه را از هوا مورد حمله قرار میدهد .در این میان ،پیامدهای مثبت نابودی داعش در عراق
و کمک به ثبات عراق به دلیل موقعیت این کش��ور در همجواری با ایران ،برای جمهوری اس�لامی ایران
قاب��ل مقایس��ه با منافع آمریکا نیس��ت .از این رو ،ه��ر گونه همکاری آمریکا در س��رکوب داعش به ویژه
در عراق به نفع جمهوری اس�لامی ایران خواهد بود .پش��تیبانی آمریکا از وحدت س��رزمینی عراق و عدم
حمایت این کش��ور از اس��تقالل دولت کردی در عراق به رغم حمایت اسرائیل و برخی کشورهای منطقه
از آن نیز از مس��ائلی اس��ت که پس از برجام میتواند به منزله حوزهای برای همکاری غیررس��می قلمداد
ش��ود .در حالی که آمریکا تا کنون با استقالل اقلیم کردستان مخالفت کرده ،شکلگیری دولتی کردی در
برهه زمانی فعلی در همس��ایگی ایران ،پیامدهای مثبتی برای ایران در پی نخواهد داشت .چنین رخدادی
ً
ضمن آنکه میتواند محرک موج جدیدی از تحرکات واگرایانه قومی در مناطق غربی کش��ور باشد ،رسما
به شکلگیری دولتی در همسایگی ایران منجر میشود که روابط حسنهای با اسرائیل دارد.
برجام و تحرکات منطقهای عربستان

ً
تقابل عربس��تان با ایران در س��الیان اخیر وارد مرحله جدیدی ش��ده اس��ت .این تقابل که نمود آن عمدتا در
رویاروی��ی علیه ایران در منطقه قابل مش��اهده اس��ت ،تبعات منفی و هزینههای گزاف��ی را به ایران تحمیل
کرده اس��ت .عربس��تان هدف فعلی سیاس��ت منطقهای خود را قطعکردن ارتباط ایران با متحدان منطقهای
(چیدن ب الهای ایران) در راستای محصورکردن پتانسیل استراتژیک سیاست منطقهای ایران در خاورمیانه
تعریف کرده و با این هدف ،تحرکاتی در س��طوح نظامی ،دیپلماتیک و اقتصادی آغاز کرده است .در سطح
نظامی ،لشکرکش��ی به یمن ،مانور نظامی «رعد ش��مال» و تشکیل ائتالفهای منطقهای (در یمن ،ائتالف
اس�لامی علیه تروریس��م) از جمله فعالیتهای عربس��تان بودهاند .در س��طح دیپلماتیک ،عربستان در پی
س��وقدادن مواضع اعضای اتحادیۀ عرب و س��ازمان همکاری اس�لامی به س��مت رویکرد ستیزهجویانۀ در
قبال ایران اس��ت .در س��طح اقتصادی نیز ریاض همچنان از توان مالی و اقتصادی خود در پیش��برد اهداف
سیاس��یاش بهره میگیرد .این ابزار در دو ُبعد تش��ویقی ،همچون کمکها و س��رمایهگذاریها در مصر و
تنبیهی ،همچون متوقفکردن کمکها و سرمایهگذاریها در لبنان ،دنبال میشود .هدف محوری عربستان
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در س��طح بینالمللی نیز کاس��تن از میزان گش��ایش جامعۀ جهانی به روی ایران اس��ت (احمدیان:1385 ،
 .)45پویایی سیاس��ت خارجی دولت یازدهم و تعدد مس��ائل مورد اختالف میان ایران و عربس��تان سعودی
س��بب ش��ده سعودیها در راستای آنچه تس��لط ایران بر منطقه میدانند ،فشارها بر ایران را از طرق مختلف
ش��دت بخشند .رویاروییهای غیرمس��تقیم در یمن ،عراق ،سوریه ،لبنان و بحرین ،همگی هدف راهبردی
مش��ترک دارند و آن چی��زی جز تضعیف جایگاه منطقهای ای��ران و انزوای بینالمللی ایران نیس��ت .در این
راستا ،عربستان امیدوار بود از حمایت و پشتیبانی غرب به ویژه ایاالت متحده برخوردار باشد ،اما مذاکرات
هس��تهای و برجام امیدهای عربس��تان را کمرنگ و س��بب نارضایتی این کش��ور از آمریکا ش��د .آنگونه که
س��یمون هندرسون میگوید ،برجام برای آنها به مثابه چالشی است که ایران از طریق فرصتهای ناشی از
آن رهبری عربس��تان در جهان اس�لام و منطقه را به چالش میکش��د ،چراکه برجام نه تنها قدرت هستهای
ایران را متوقف نکرد ،بلکه ایران را به عنوان قدرت شبههستهای 1به رسمیت شناخت (.)Henderson, 2016
برج��ام ضمن بهب��ود روابط ایران و غرب و ای��ران و آمریکا ،فرصتی برای بهبود وضعی��ت اقتصادی ایران
اس��ت .این در حالی اس��ت که سعودیها از آزادسازی داراییهای بلوکهش��ده ایران در خارج از کشور که
میتواند در راس��تای تقویت قدرت منطقه و حمایت از متحدان ایران در منطقه مورد اس��تفاده قرار گیرند،
ناراض��ی بودند ( .)Solomon, 2015به همین دلیل ،تمام تالش خود برای جلوگیری از تصویب برجام را به
کار بس��تند ،تالشهایی که اوج آن در سفر مقامات سعودی به مسکو و پاریس و حضور قهرگونه آنها در
نشست کمپ دیوید قابل مشاهده بود.
برجام موجب تضعیف روابط آمریکا و عربس��تان ش��ده و توجه جامعه آمریکا به نقش منفی عربستان
در منطقه و جهان برجستهتر شد .تا پیش از برجام ،یکی از کارویژههای عربستان برای آمریکا مهار ایران
ب��ود ،اما با تغییر رویکرد آمریکا ،اهمیت عربس��تان در سیاس��ت منطقهای آمری��کا کاهش یافت .اهمیت
عربستان همچنین با روی کار آمدن ترامپ بسیار کمتر شد .از همین رو ،عربستان که اینک تا حد زیادی
خ��ود را در برابر ایران تنها میدید ،دس��ت به سلس��ل ه اقداماتی زد که بر اس��اس آن با درگیرک��ردن ایران در
منطق��ه بتوان��د حمایت غرب را با ه��دف آنچه مبارزه با زیادهخواه��ی ایران و حمایت ایران از تروریس��م و
نیروه��ای بیثباتکننده مینامید ،جلب کند؛ امری که کارشناس��ان غربی نیز ب��ه آن اذعان دارند .چنانکه
کن��ت پوالک معتقد اس��ت یورش عربس��تان و متحدانش به یم��ن به دلیل ترس از ایران و رهاش��دگی آنان
در برابر قدرتیابی ایران پس از برجام اس��ت ( .)Pollack, 2015تالش عربس��تان برای شکلگیری ائتالفی
منطقهای با محوریت کش��ورهای عربی و سنی به دلیل تالشهای ایران و بهبود جایگاه بینالمللی ایران با
شکس��ت مواجه ش��د ،چراکه با عدم همراهی کشورهای شاخص منطقه مانند ترکیه و پاکستان این ائتالف
تنها در برگیرنده متحدان عربس��تان در ش��ورای همکاری خلیج فارس و چند کش��ور کوچک عربی مانند
1. quasi-nuclear power
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جیبوتی و کومور بود .احساس رهاشدگی سبب شده عربستان به دامنزدن به اختالفهای داخلی کشورها
با هدف به چالش کش��یدن ایران روی آورد تا بار دیگر ایران در مظان اتهاماتی مانند دخالت در امور س��ایر
کشورها قرار گیرد ،اما اکنون آمریکا مشکل و تهدید عربستان را نه ایران بلکه جنگ و رقابتهای داخلی
در کشورهای مجاور عربستان و مسائل داخلی این کشور میداند .از این رو ،در راهبردی متفاوت ،معتقد
به انجام اصالحات سیاسی و مذاکره برای حل بحرانهای منطقه با حضور ایران است .بدیهی است زمانی
که عربس��تان به راهبرد ویرانگر خود ،یعنی درگیریهای داخلی در کش��ورها اص��رار ورزد ،آمریکا اهرمی
ب��رای محافظت از این کش��ور در برابر اس��تفاده احتمالی ایران از این بحرانها ن��دارد ( .)Pollack, 2016به
باور آمریکا ،همانگونه که اوباما در آس��تانه نشس��ت کمپ دیوید گفت ،هدف از گفتگو با اعضای شورای
همکاری از جمله عربس��تان« ،افزایش اعتماد به نفس آنان» است .پس از کنفرانس نیز اوباما اعالم کرد:
«مقصود از همکاری امنیتی (با کشورهای عرب) این نیست که دشمنی درازمدت با ایران تداوم یابد یا حتی
ایران به حاشیه رانده شود .هیچ کدام از ملتهای ما از رویارویی بدون پایان با ایران نفع نخواهند برد» .این
س��خنان اوباما نشاندهنده نگرش و سیاس��ت خارجی آمریکا در قبال ایران و اعراب است ،نگرانی که در
دوره ترامپ نیز کمابیش ادامه داشته و حتی چشمانداز بدتری برای عربستان متصور است.
برجام و تقویت محور مقاومت

در مباحث مرتبط با مقاومت اسالمی و حمایت ایران از محور مقاومت در منطقه نیز برجام و دوره پس از
آن واجد فرصتهایی است که استفاده هوشمندانه از آنها به تقویت محور مقاومت منجر خواهد شد .در
ً
حالی که منتقدان داخلی عمدتا انتظارات غربیها برای همکاری ایران در جهت ش��کلگیری دولت جدید
و انتخ��اب رئی��س جمهور در لبنان را مورد انتق��اد قرار میدهند و معتقدند غ��رب از طریق برجام به دنبال
تضعیف جایگاه مقاومت اس�لامی در لبنان اس��ت ،اما حمایتهای ایران همچنان از حزبالله ادامه دارد
و هیچ تغییری در راهبرد ایران در حمایت از حزبالله قابل تصور نیس��ت .این در حالی اس��ت که با برخی
گش��ایشهای اقتصادی ،امکان حمایت ایران از حزبالله نیز بیش��تر ش��د .در عراق و س��وریه نیز تغییری
در راهبرد کش��ورمان در حمایت از متحدان ایران رخ نداده اس��ت .در واقع ،به همین دلیل بود که بالفاصله
پس از حصول توافق جامع هس��تهای میان ایران و ش��ش قدرت بزرگ جهانی ،مقامات عراقی و سوری و
همچنین ،رهبران جنبش حزبالله لبنان از آن اس��تقبال نمودند .دلیل این امر آن اس��ت که عالوه بر امکان
ترمیم پش��تیبانی لجس��تیکی از مقاومت؛ یعنی امکانی که جمهوریخواهان در س��نای آمریکا به شدت بر
آن تأکید کرده و آن را دلیل بدبودن توافق هس��تهای با ایران برمیش��مردند ،این امکان نیز فراهم خواهد شد
ک��ه جمهوری اس�لامی ایران با رهایی از چنبره تهدیدهای بینالمللی همچ��ون انزوای دیپلماتیک ،تحریم
اقتصادی ،تهدید نظامی و امنیتیش��دن ،به عنوان دولتی مس��ئول و پاسخگو در نظام بینالملل که به مثابه
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بخشی از راه حل مسائل منطقهای از سوی قدرتهای بزرگ شناخته میشود ،در پشت سر جبهه مقاومت
ق��رار گرفت��ه و در آوردگاههای بینالمللی و منطقهای ،همچون ترتیبات دیپلماتیک ،از این جبهه حمایت و
حراست کند .بدون تردید ،ارتقا به این سطح از جایگاه حمایتی تا پیش از حصول توافق هستهای ناممکن
مینمود (پورس��عید .)39 :1395 ،نکته در خور توجه آنکه ،موضع مس��تحکم ایران در استمرار حمایت از
محور مقاومت و ناامیدی غرب از امکان اثرگذاری بر ایران در این زمینه ،س��بب ش��ده کشورهای غربی به
ویژه آمریکا به رغم موضع تند و خصمانه کشورهای عربی ،نسبت به حمایتهای ایران از محور مقاومت
واکنش جدی نش��ان ندهن��د .از همین رو ،به رغم اعالم صریح دبیر کل ح��زبالله لبنان مبنی بر حمایت
ً
همهجانبه ایران از این گروه ،آمریکا نس��بت به حمایته��ا و حضور ایران در لبنان نیز تقریبا بیتفاوت بوده
( )Jeffrey, 2016و همین امر بسیاری از کارشناسان غربی را بر آن داشته تا ضمن انتقاد از آنچه عدم تعدیل
سیاس��تهای ایران در حمایت از گروههای مس��لح در منطقه میدانند ،ایاالت متحده آمریکا را به ارزیابی
مجدد رفتار خود نسبت به ایران در دوره پسابرجام دعوت کنند (.)Levitt, 2016
نتیجهگیری

از زمان آغاز مناقشه بر سر فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران ،کشورهای غربی در صدد بودند از برنامه
هستهای ایران به مثابه ابزاری برای تشدید روندامنیتیکردن ایران استفاده کنند .با پایداری ایران بر حقوق
هس��تهای و پافشاری غرب بر مواضع خود ،هر روز بر فش��ارهای اقتصادی و تهدیدات نظامی غرب علیه
ایران افزوده میشد .در این میان ،برخی اقدامات نسنجیده داخلی نیز به مثابه عامل تسریعکننده تحرکات
ضدایرانی علیه ایران عمل میکرد .روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر گفتمان حاکم بر سیاست خارجی
ایران ،فرصت مناس��بی برای مذاکره با قدرتهای بینالمللی بر س��ر رفع س��وءتفاهمها و تحریمها فراهم
آورد .این امر ،ضمن آنکه بس��تر الزم برای پویایی و گش��ایشهایی در اقتصاد کشور را فراهم و سایه برخی
تهدیدات نظامی و امنیتی را نیز از سر ایران دور کرد ،فضای مناسبی برای نقشآفرینی بیشتر ایران در عرصه
بینالمللی به ویژه در س��طح منطقه فراهم آورد .در چنین فضایی ،ایران قادر اس��ت با مدیریت و مبارزه با
ناامنیها و بحرانهای موجود در منطقه ،ضمن رفع تهدیداتی که امنیت ملی کشور را به مخاطره میاندازند،
نقش مؤثری در ایجاد ثبات در منطقه ایفا کند .البته ،شایان ذکر است که فرصتهای امنیتی ناشی از برجام
ماهیتی بالقوه دارند و به فعل رساندن آنها وظیفه نهادها و دستگاههای امنیتی و نظامی کشور است .این
نهادها باید با اتخاذ سازوکارهای الزم بتوانند متناسب با شرایط و موضوعات مختلف از آنها استفاده کنند.
به بیانی دیگر بستر الزم برای کنشهای عقالیی و هوشمندانه با هدف تأمین منافع و امنیت ملی کشور در
دوره پسا برجام بیشتر فراهم شده است اما نحوه استفاده از این فرصتها نیز موضوعی است که باید مورد
توجه قرار گیرد .واقعیت آن اس��ت که برجام از نظر تاریخی بر حس��ب تصادف یا به باور برخی بر اس��اس
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طرحی از پیش برنامهریزی شده مقارن با اوج نامالیمات امنیتی در منطقه است .از آنجایی که چالشهای
امنیتی منطقه منافع و امنیت ایران را نیز تحت تأثیر قرار میدهد ،جمهوری اس�لامی ایران ناگزیر اس��ت در
ص��دد مدیری��ت و نقشآفرینی در ای��ن تحوالت برآید .پس از برجام به دلیل تغییر رویکرد غرب نس��بت به
ایران فضا برای تحرکات منطقهای ایران بیش��تر شده و از حساسیت غرب نسبت به کنشهای امنیتی ایران
تا حد زیادی کاس��ته شده است .همین امر سبب شده برخی کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عربی و
در رأس آنها عربس��تان س��عودی به شدت از آنچه تساهل غرب با ایران مینامند ،هراسان بوده و نسبت به
حمایت آمریکا از آنها نگران باشند .از همین رو ،این دیدگاه فاروق جویده ،نویسنده و روشنفکر مشهور
مصری مبنی بر اینکه «آمریکا پذیرفت با ایران گفتوگو کند و با آن بر س��ر تقس��یم غنائم منطقه چانه بزند.
خود را به ایران نزدیک کند و با آن به مذاکره بپردازد ،برای رسیدن به این هدف همه دوستانش را فروخت»
را میتوان دیدگاه کلی جهان عرب نس��بت به توافق هس��ته و اهداف آن دانس��ت .از همین رو ،کش��ورهای
عربی درصددند با دامنزدن به اختالفهای داخلی در کشورهای منطقه ،بیش از پیش ایران و متحدانش را
تحت فشار قرار داده و منافع و امنیت ملی ایران را در معرض تهدید قرار دهند .حمایت کشورهای منطقه
ت از گروههای تروریس��تی در سوریه و فشار بر گروههای همسو با ایران
از داعش در عراق و س��وریه ،حمای 
در یمن و فش��ار بر حزبالله لبنان ،همگی در این راس��تا قابل تفس��یر اس��ت .با این حال ،غیرامنیتیشدن
ایران که سایه بدبینی غرب نسبت به ایران را تا حد زیادی سبک کرده ،سبب شده ایران بتواند با فراغت بال
بیشتری در سطح منطقه عمل کند .ضمن آنکه ،توافق هستهای و برجام اتکای غرب به عربستان به مثابه
عامل مهار ایران را کم و پشتیبانی غرب از این کشور را کاهش داد و همین امر سبب شده این کشور نتواند
همانند گذشته در طرحهای ضدایرانی خود ،از حمایت غرب برخوردار باشد .در چنین فضایی ،ایران قادر
اس��ت در عراق و س��وریه با آزادی عمل بیشتری به مبارزه با داعش بپردازد که نمونه آن را در حلب میتوان
یافت .همچنین ،متحدان خود در عراق و سوریه را آشکارا مورد حمایت قرار داده و در این راستا در مواردی
مانند س��رکوب داعش در تاکتیکها و راهبردها با کش��ورهای غربی از جمله آمریکا نیز همراهی کند .در
ارتباط با یمن نیز تغییر فضای سیاس��ی پس از برجام منجر به رخنۀ ایران در ائتالف ضدتروریس��م عربستان
و عدم همراهی کش��ورهایی مانند ترکیه ،عمان و پاکس��تان با آن ش��د .اهمیت برجام به مثابه رخدادی مهم
در عرصه سیاس��ت خارجی و امنیت ملی ایران زمانی مش��خص خواهد ش��د که س��ه مجموعه مهم یعنی
تداوم و تش��دید فش��ارهای اقتصادی و نگاه امنیتی غرب نس��بت به ایران ،نامالیمات امنیتی منطقه مانند
س��ربرآوردن داعش و گروههای تروریس��تی در عراق و س��وریه و در نهایت ،عداوت و خصومت اعراب و
اسرائیل (که از حمایت غرب نیز برخوردار بودند) با ایران همزمان در یک مقطع زمانی در نظر گرفته شود.
هماکنون ،فشارهای اقتصادی و نگاه امنیتی غرب نسبت به ایران تعدیل شده است؛ به همان میزان حمایت
غرب از اعراب و اس��رائیل در برابر ایران نیز کاس��ته شده و در برابر تهدیدات تروریستی مانند داعش نیز در
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برخی از موارد دیدگاه و همکاریهای مش��ترکی میان ایران و غرب وجود دارد و همین امر نش��ان میدهد
توافق هس��تهای و برجام نه تنها در عرصه اقتصادی و رفع تحریمها بلکه در ارتباط با تهدیدات امنیتی نیز
پیامدهای مثبت فراوانی داش��ته اس��ت .بدیهی اس��ت برخی محافل ضدایرانی در غرب و رقبای منطقهای
ایران تمایلی برای اس��تمرار وضعیت موجود و اجراییشدن برجام و در نهایت ،استفاده ایران از فرصتها و
دستاوردهای حاصل از آن ندارند .از این رو ،درصددند به بهانههای مختلف زمینه بازگشت تحریمها و لغو
توافق هس��تهای را فراهم کرده یا با درگیرکردن ایران در بحرانهای منطقهای و اختالفهای داخلی مانع از
اس��تفاده بهینه ایران از فرصتهای ناش��ی از توافق هستهای شوند .در این راستا ،فشار بر متحدان ایران در
محور مقاومت از جمله فش��ار بر حزبالله لبنان راهبردی است که در دستور کار برخی دولتهای منطقه
قرار دارد .همچنین ،ناامنس��ازی مناطق ش��رقی و غربی ایران و ایجاد تنش در روابط ایران و افغانستان و
ایران و ترکیه با چنین هدفی صورت میگیرد .پرهیز از تنش با همس��ایگان که نمونه موفق آن را میتوان در
مدیریت روابط ایران و افغانستان پس از کشتهشدن مال اختر منصور و روابط ایران و ترکیه پس از کودتا و
تالش برای حل بحرانهای منطقهای مانند موضع ایران نس��بت به مذاکرات گروههای یمنی در کویت رخ
داد ،سیاستهای سازندهای است که میتواند در دوره پسابرجام الگوی رفتاری مناسبی برای تأمین منافع
و امنیت ملی کشور باشد.
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