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ای از منظر تحلیل جایگاه ایران در هندسه جهانی قدرتمذاکرات هسته  

 

 

 آقاییحامد  

 

 کارشناسی ارشد علوم سیاسی

 

برخوردار بوده است. کشور ایران، همواره از نقش و جایگاه مهمی در منطقه و جهان  :چکیده

ا شد توجود جایگاه ژئوپلیتیک و داشتن منابع طبیعی و ارزان مانند نفت و گاز، باعث می

های کشورهای دیگر، به ایران به عنوان یک کشور مهم در خاورمیانه توجه کنند و از راه

خود  ان را در چنبره نفوذمختلف مانند ایجاد شرایط استعماری و مناسبات دیپلماتیک، ایر

های حفظ کنند. بنابراین، داشتن این جایگاه، یعنی جایگاه ژئوپلیتیک باعث نشده که قدرت

دیگر، نقش برای این کشور در مناسبات قدرت جهانی قائل باشند. در ادامه، با توجه به 

تا برنامه  از ایران خواسته است، ،جامعه جهانی ،ایآمیز هستهیابی ایران به انرژی صلحدست

ای خود و ت ایران بر حفظ حقوق هستهای خود را متوقف کند. پافشاری ملآمیز هستهصلح

ای، باعث شده تا بعد از قریب به سی سال کشورهای غربی و آمیز هستهاستفاده از انرژی صلح

بنابراین، هدف پژوهش حاضر این  .در رأس آنها آمریکا، این حق مسلم را به رسمیت بشناسند

ای چگونه توانسته است، نقش ایران را در هندسه جهانی ، مذاکرات هستهاست که نشان دهد

ای توانسته است، نقش که مذاکرات هسته است این پژوهش حاضرفرضیه  ، تغییر دهد.قدرت

و تثبیت کند، که کشورهای غربی در ارتباط  تغییر ،و جایگاه ایران را در هندسه جهانی قدرت

ای آن را به رسمیت بشناسند و نقش مهمی برای ایران در اند حقوق هستهبا آن حاضر شده

های جهانی که در واقع، اگر ایران، بازیگر قدرتمندی نبود، قدرت منطقه و جهان قائل بشوند.

 دادند.گرایی است، به مذاکره با ایران، گرایش نشان نمیرفتار آنها مبتنی بر واقع

  های جهانی،قدرت ای،، قدرت منطقهای، هندسه قدرتمذاکرات هسته واژگان کلیدی:

 

 بیان مسأله

ما با یک سیستم دو قطبی روبرو بودیم،  ،بوده است. در زمانی هایی همراهدوار گذشته با فراز نشیبهندسه جهانی قدرت در ا

دوباره سیستم تک قطبی بر جهان حاکم شده بود. اما در حال حاضر جهان با یک سیستم چند قطبی  ،اما با فروپاشی شوروی

های نوظهور جدیدی مانند ایران و سایر کشورها این نظم چند قطبی را با چالش روبرو هست و به عبارتی باید گفت که قدرت

 اند.مواجه کرده

 ،در واقعبوده است.  اربه خصوص آمریکا تحت فش ،ف کشورهای قدرتمندها بوده است که از طرجمهوری اسالمی ایران سال

حریم افراد های گوناگون از اقتصادی و نظامی گرفته تا تدر تحریم ی غربی،المللی و کشورهاباید گفت که از سوی مجامع بین
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از حمایت ایران از  ،شدا شامل میموضوعات گوناگونی رکه از سوی کشورهای غربی بیان شد،  هااین تحریم علتبرد. به سر می

مهوری اسالمی ای جهای موشکی و هستهاهلل لبنان و حقوق بشر و مهمتر از همه برنامهتروریسم گرفته تا حمایت آن از حزب

این  از سوی که هاییتحریم بتوان گفت، که شاید. بین قرار داشتزیر ذره ،ای ایرانبرنامه هسته ،. در این میانایران بوده است

های جهانی قدرت ،آنکه تا این چند سالای بوده است. بنابراین، با وجود، با انرژی هسته در رابطه کشورها، اعمال شده،  بیشتر،

 ،خالصی از این وضعیت اند برایاند، لذا تصمیم گرفتهشدهناتوان  ،از به زانو درآوردن ایران ،به طرق مختلف و از جمله تحریم

  را دنبال کنند. باب مذاکره و گفتگو با ایران

ای خود تأکید کرده است و حتی در آمیز بودن برنامه هستهبارها بر صلح ،هادر طی این سال ،جمهوری اسالمی ایران ،بنابراین

ای یا امه نظامی هستهکه رفتن به سمت برن ای، فتوایی در این بابهلل خامنهایران، حضرت آیترهبر انقالب اسالمی ا ،این میان

ها، چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه همه این اعتمادسازی ،حرام هست را بیان فرمودند. علیرغم ،همان ساخت بمب اتم

در این میان نیز  . آمریکا،دانزارشات پوچ خود تأکید داشتهها و گبه ویژه آمریکا، بر حرف ،فنی و حقوقی، کشورهای غربی

مذاکراتی از سوی دولت  ،هاطی این سال ،ها را نیز با خود در راستای تحریم ایران همراه کند. با این حالتوانست، دیگر کشور

مقام  با شروع به کار دولت یازدهم و با تأکید به سرانجام نرسیده است. در هر حال، های مقابل انجام شده، اماایران با طرف

برای انجام مذاکره با  ،ایران جمهوری اسالمی دیپلماسی ،ته باشید، سربازاناند نرمش قهرمانانه داشمعظم رهبری که فرموده

بتوانند،  ،گرفتصورت می ،المللیرا جزم کرده تا در این مسیر دشوار که با شش طمع کار بین ،عزم خود ،شش قدرت جهانی

به ناحق سایه  ،بر سر ملت ایران ،چندین ساله را که ،های ظالمانهحقانیت ایران را در برابر جهانیان ثابت کنند و ساختار تحریم

 .باشددر حال اجرا می ،از سوی کشورهای عضو کمای به پایان رسید و کماکرات هستهمذ را بردارند. در هر صورت، ،انداخته بود

هندسه جهانی  ن را درصرف نظر از برخی مسائل، جایگاه ایرا ،متوجه خواهیم شد که این مذاکرات ،با نگاهی به این مذاکرات

 ای شناخته شود.ذار در تمام مسائل جهانی و منطقهتا ایران نیز به عنوان یک قدرت تأثیرگ عث شده،قدرت تغییر داده است و با

تواند در ای ایران و پذیرش ایران بعنوان بازیگری که میبنابراین، برنامه جامع اقدام مشترک)برجام(، به افزایش قدرت منطقه

  ای با آن مذاکره کرد، شده است.یاری از مشکالت منطقهحل بس
 اهداف پژوهش

ای که بین ایران و شش قدرت جهانی هدف پژوهش بررسی نقش ایران در هندسه جهانی قدرت با توجه به مذاکرات هسته

توانسته، نقش ایران را ای چگونه ت هستهمذاکرا ژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سوأل هست کهانجام شده است. در واقع پ

با توجه به قدرت تأثیرگذاری ایران در منطقه و  در هندسه جهانی قدرت تغییر دهد؟. فرضیه پژوهش حاضر این است که

ای، چنین به ای و پذیرش ایران هستههای سیاسی و اقتصادی به ایران، بعد از توافق هستههمچنین با توجه به هجوم هیئت

-در عرصه روابط بینایران را به عنوان یک قدرت مهم و تأثیرگذار  جایگاه ای توانسته است؛ت هستهرسد که مذاکرانظر می

 الملل، تغییر دهد.

ـ اولین دستاورد این است که جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور اسالمی و جهان سومی در یک الف 

 طرف میز مذاکره بوده و شش قدرت برتر دنیا در طرف دیگر. 

ای قدرت منطقهبه ایران به عنوان یک جهانی،  ای واید گفت که هرچند در ادوار گذشته، پیرامون موضوعات منطقهب

های سیاسی داخلی دستاورد مثبتی برای کشورمان بوده گیریشد، ولی آنچه در این دوره رخ داده است، فارغ از جتتوجه می

اند، وقتی متوجه شدند که شریک بوده گرفته شده، ایران ی که بر ضدهایاست. کشورهای قدرتمند جهانی که همه در تحریم
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 همزمان شش قدرت در یک طرف میز ،تحریم کارساز نیست، به زبان دیپلماتیک روی آوردند و این موضوع آنقدر مهم بوده که

هر چند آنها  قدرت وارد شده است. ر هندسه جهانیایران د،باألخره  .ه استگرفتو ایران در طرف دیگر قرار  مذاکره قرار گرفت

کنند اما آن چیزی که مسلم های مسلح و اینها را بارها اعالم کرده و میاز الفاظی مانند یاغی، محور شرارت، حمایت از گروه

 شود.یک امتیاز مثبت برای جمهوری اسالمی ایران تلقی می ،این امر ،نظر از نتیجه مذاکراتهست این است که صرف

مورد تأکید قرار گرفته بود، احمد « ره»بدیل ایران در هندسه جهانی قدرت نیز از سوی حضرت امام خمینیینقش ب 

که در « ره»ای که از خادم امام خمینیاین مطلب را با توجه به خاطره ،بخشایشی اردستانی در گفتگو با سایت خبری نما

روزی دیدم امام)ره( با سید احمد خمینی در حال قدم زدن در  :گفتخادم امام)ره( می .داردمیصحیفه نور آورده شده، بیان 

جهان  ،دیدم سید احمد خطاب به امام)ره( گفت ،حیاط و گفتگو هستند، طبق معمول برای آنها چای ریختم و کنار آنها رفتم

که  ،و از ایران نام بردند قدرت سومی را مطرح کردند ،که امام)ره( در پاسخ وی ،به دو قطب آمریکا و شوروی تقسیم شده است

 (.12223کد مطلب:  ،11/12/1312 اردستانی، نما نیوز،)این مطلب بیانگر پیش بینی امام)ره( از دنیای اسالم بود

. ایشان در های مقام معظم رهبری درباره تغییر در هندسه جهانی قدرت توسل جستتوان به صحبتحتی می ،در این میان

با اشاره به مسئله تغییر و تحول در مسئله نظم جدید جهانی پرداختند و دیدار خود با مجلس خبرگان رهبری به تبیین 

ها اعم از اروپا و گذاری شده به وسیله غربیحکایت از تغییر نظم جهانی پایه ،تأکید کردند که تحوالت ،هندسه قدرت جهانی

 ،مقام معظم رهبری در بیانات دیگری. (10241، کد مطلب: 24/6/13فرهنگ نیوز، ی است)گیری نظم جدیدآمریکا و شکل

تواند منکر شود که جهان در حال عبور و گذار به سمت یک مرحله کس نمی پیرامون هندسه جدید قدرت فرمودند: امروز هیچ

 یت تحول است. اوضاع جهان در حال تبدیل بهوضعیتی که امروز در دنیا هست، وضع کنید.ست، این را دارید مشاهده میتازه ا

 آید که تغییراز مطلبی که گفته شده، چنین بر می (.00: 1311یک شکل جدید و هندسه جدید است)طاهریان و دیگران، 

هندسه جهانی قدرت، خیلی پیشتر از اینها توسط رهبران جمهوری اسالمی ایران، بیان شده است و آن چیزی که ما امروزه 

آن هستیم، پذیرفتن این نقش به طور قطع و یقین، توسط کشورهای قدرتمند است که نقش ایران را در تمام مسائل شاهد 

ها، بنابراین، شواهد و گفته دانند.والت جهان میحاند و ایران را قدرتی تأثیرگذار و بازیگری مهم در تمنطقه و جهان پذیرفته

های متمادی تالش کردند تا نقش ایران را به عنوان مریکا، با وجودی که طی سالحاکی از این است که غرب و در رأس آنها آ

بینیم که در یک قدرت نوظهور، از بین ببرند، اما با اراده و همت ملت ایران این نقشه آنها، شکست خورده و امروزه ما می

ی بپردازد و برای خود، همانند سایر زنجهان، کمتر کشوری هست که همزمان با شش قدرت برتر جهان به مذاکره و چانه

شک، این امر تنها برای کشوری میسر خواهد بود که دارای قدرت باشد و های جهانی قائل باشد، بیکشورهای قدرتمند، ارزش

 پذیرفته باشند. یک قدرت،او را به عنوان 

که با وجودی که آمریکا برای خود منافع و  توان پیرامون تغییر هندسه جهانی قدر بیان داشت این استاز دیگر مسائلی که می

کند و به دنبال عملی کردن آنها است. های جهانی تعریف میکند، ایران نیز برای خود منافع و ارزشهای را تعریف میارزش

-شکل میایران درکنار آمریکا تنها کشوری است که برای خود ارزش، اهداف و منافع جهانی دارد که این منافع به رویکرد ما 

نیز بر  ،خبر آنالین در گفتگو با انشگاه،علی بیگدلی استاد د .(12012، کد مطلب: 21/12/1312، نیوز محمدی، نمادهد)

ای و اینکه تا به حال چنین امری وجود نداشت که کشورهای قدرتمند در یک زمان طوالنی با یک اهمیت مذاکرات هسته

در تاریخ دیپلماسی سابقه نداشته که کشورهای ابر قدرت با یک کشور  کرد: ومی به مذاکره بنشینند تاکیدکشور جهان س

جهان سومی در مدت زمانی طوالنی به مذاکره بنشینند و سهمی از این مذاکرات به دست بیاورند، در دوره گذشته حتی شکل 
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، کد 24/6/1314بیگدلی، خبر آنالین، )بینی نبود چه برسد به اینکه توافقی در کار باشدگیری چنین مذاکراتی هم قابل پیش

 (.41300مطلب: 

مذاکرات طوالنی  ،اینطقهتوان مورد مشابهی را یافت که قدرتهای عمده جهانی با یک قدرت منمی ،در تاریخ روابط بین الملل

توافق  ،. از اینروبر باشدمدت و طاقت فرسایی داشته باشند که نتیجه آن نه تحمیل اراده یک طرف که داد و ستد از موضع برا

الملل باشد که در آن استفاده از تهدید و تحریم و اعمال فشار برای وید بخش دوران جدیدی از نظام بینتواند نیبرجام م

، کد مطلب: 31/2/1314دیپلماسی ایرانی، )المللی کاهش یابدان زورمدار بر دیگر بازیگران بینتحمیل اراده قدرتمند

1121244.) 

ای توانسته است نقش ایران را در هندسه جهانی قدرت تغییر و تثبیت کند تا جایی که حتی مذاکرات هستهبدون شک، 

های غربی نیز بر پذیرش قدرت ایران در تمام نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آن واکنش نشان داده است. دیگر سران دولت

 نماید.نقش ایران در هندسه جهانی قدرت را تأیید میاند که این امر خود، ای و جهانی تأکید کردهمسائل منطقه

خواهم پیچش تاریخ به نفع ایران را اما امروز می ای ایران هشدار داده بودم،قبالً درباره قدرت هسته »نتانیاهو هم گفته بود

ها را بسوی ه انداخته و ملتالطارق در مراکش را به لرزگوشزد کنم و بگویم رهبر ایران از تنگه خیبر در عربستان تا تنگه جبل

قبل از مالقات با رهبر معظم  ،رییس جمهوری اتریش«هاینس فیشر (.106: 1311است)طاهریان و دیگران، خود جلب کرده 

انقالب، با مقامات بلند پایه سیاسی و اجرایی ایران از جمله روسای مجلس، دستگاه قضا، مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و 

، گفت و گو کرده بود در 2+1ای ایران با گروه های منطقه و توافق هستهگری، تروریسم و بحرانوجانبه، افراطیدرباره روابط د

به دولتمردان فعلی ایران را سیاستمدار و اهل مذاکره معرفی کرد و به دنیا توصیه کرد ایران را  گفت: مصاحبه با سی.ان.ان،

 (.41261، کد مطلب: 20/6/1314 )خبرآنالین،دعنوان یک نیروی قدرتمند بپذیر
 الملل.و متعهد به قوانین بین ایمنطقه ـ شناسایی ایران به عنوان یک قدرت قانونمندب 

بارها در مجامع  ،در طول سالهای متمادی، از پیروزی انقالب اسالمی تا به حال، کشورهای قدرتمند به رهبری آمریکا

کند و بارها ایران را از این طریق مورد میالمللی را نقض نین و حقوق بینکردند که قواایران را کشوری معرفی می ،المللیبین

های اند. حال با اجرای برجام و گزارشالمللی برای ایران صادر کردههایی را در مجامع بیناند و پروندهمؤاخذه و تحریم قرار داده

بنابراین، این بار، ایران به عنوان  .المللی شناخته شده استوانین بینایران کشوری متعهد به ق ،المللی انرژی اتمیآژانس بین

دهه از عمر انقالب اسالمی  30اما با گذشت بیش از  ای و نقش مهمی که در منطقه دارد، شناخته شده است.یک قدرت منطقه

از نقش تاثیرگذار ایران در سخن  ،شرایط فرق کرده است و بسیاری از کارشناسان و سیاست مداران شرقی و غربی ،ایران

تحوالت منطقه منطقه و جهان می گویند و معترف هستند که ایران به قدرتی تبدیل شده است که تاثیر بسزایی در 

اما در واقعیت باید  ،های آبی و خاکی ایران بر روی نقشه مشخص استمرز(. 10241، کد مطلب: 24/6/13، )فرهنگ نیوزدارد

شود ، های جوالن در سوریه شروع میهای نامرئی می باشد که از بلندی هم اکنون دارای مرز ،گفت که جمهوری اسالمی ایران

 ایران بر دشمنان سوی از دیگری جنگ باشد قرار اگر و دارد قرار جنوب لبنان را در بر میگیرد و بخشی از آن نیز در غزه 

 یا لبنان از بلکه نباشد ایران مرزهای از کند شلیک خود از دفاع در ایران اسالمی جمهوری که موشکی اولین شاید شود تحمیل

هایی در ای پیش رفته که گروهشرایط به گونه (.10241، کد مطلب: 24/6/13)فرهنگ نیوز، گردد شلیک دیگری کشور

شکل گرفته و توسط غرب و یا متحدان غربی سرکوب شده، اما در این میان ایران همواره سربلند بوده و امروز نقش  ،خاورمیانه

 (.12012، کد مطلب: 21/12/1312، نیوز محمدی، نما)ارناپذیری در معادالت جهانی داردانک
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طقه خاورمیانه و همچنین یک بازیگر موثر در منتوان به تبدیل شدن ایران به می ،ردبا توجه به نفوذی که ایران در منطقه دا

باید قواعد  ،بین المللی عنوان بازیگربه ای که نباید از آن غافل شد این است که ما نکته ،المللی امیدوار بود. منتهانظام بین

-که ما هم به قواعد بین ه این استبعد از توافق نام ،المللی را رعایت کنیم، یعنی شرط ورود ما به نظام بین المللیبازی بین

، کد مطلب: 21/6/1314)بیگدلی، خبر آنالین، المللی احترام بگذاریم. در غیر اینصورت به نقطه اولیه خودمان باز خواهیم گشت

ای به ویژه در سوریه، یمن، های منطقهموگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر نقش ایران در حل بحران (.41300

 پس از توافق اتحادیه اروپا در حال شکل گیری است، فقط روابط دو در زمانی که استراتژی افغانستان تأکید کردند.و  لبنان

ینی مشخص کرده جانبه با ایران نباید مورد مالحظه قرار بگیرد، بلکه این مسئله باید امنیت منطقه را هم در نظر بگیرد. موگر

اجرای توافق، مفید باشد. این مسئله به این معنا است که ایران درباره مباحث مربوط تواند برای ای میاست که فضای منطقه

، دیپلماسی ایرانی، الدار)ای مشارکت کند: اول از همه سوریه، اما همچنین درباره لبنان، یمن و افغانستانهای منطقهبحران به

یکی از اصول این دارند که ار برجام لودند، اظهار میای، گروهی که طرفددر زمینه هسته (.1122024، کد مطلب: 22/6/1314

ای بود؛ های هستهای خود بعنوان یک عضو از پیمان منع گسترش سالحتوافق، دستیابی ایران به حفظ حقوق و توانایی هسته

داشت)کومار پاندی و  ای خود را پس از پایان مدت زمان توافق خواهدهای هستهبنابراین، ایران توانایی کنترل و توسعه فعالیت

 (.66: 1314بهبودی نژاد، 
 .دند و امتیازتی که گرفته شده استـ از نظر امتیازاتی که داپ 

یاورند. بنابراین، در انجام مذاکرات به دست بکنند که بیشترین امتیاز را از در انجام هر مذاکره، طرفین سعی می ،تردیدبی

به خصوص  2+1جمهوری اسالمی ایران و کشورهای  پایان مذاکرات و اعالم برجام،ای در وین و با ات هستهجریان مذاکر

اند، لغو تمام ن پایبند شدههای غربی در برجام به دادن آطرف از امتیازاتی که اند.آمریکا از پیروزی خود در این مذاکرات گفته

مهوری اسالمی ایران نیز در این سند موظف شده ای جمهوری اسالمی ایران بوده است. جهای مرتبط با برنامه هستهتحریم

است که اقداماتی را که در برجام از او خواسته شده مانند کاهش سانتریفیوژها، بازسازی راکتور اراک و دیگر اقدامات اعتماد 

  .ای خود را انجام دهداز در برنامه هستهس

ما افتخار بزرگی است که اعالم کنیم به یک توافق درمورد  در متن این بیانیه آمده است: امروز یک روز تاریخی است. برای

تاریخی « برنامه جامع اقدام مشترک»و جمهوری اسالمی ایران از این  2+1ایم. گروه ای ایران دست یافتهموضوع برنامه هسته

کرد آنها نسبت به این ای ایران را تضمین کرده و نشانگر تغییر بنیادین در رویکه ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته

ای و نقشی مثبت در صلح و امنیت منطقه« برجام»کنند. آنها انتظار دارند که اجرای کامل این موضوع است، استقبال می

ای، ساخت یا تحصیل آنها های هستهکند که تحت هیچ شرایطی در پی سالحالمللی ایفا کند. ایران مجددا تاکید میبین

ها، ای، تحریمپیوست فنی در مورد موضوعات هسته امع اقدام مشترک، مشتمل بر یک متن اصلی و پنجنخواهد بود. برنامه ج

، 23/4/1314)خبرگزاری مهر، نامه اجرایی استای صلح آمیز، تاسیس کمیسیون مشترک و برهمکاری در زمینه انرژی هسته

 (.2020102کد مطلب: 

در برابر ایران از خود عملکرد ضعیفی بر جای  ،اما به باور بسیاری از کارشناسان و سیاستمدران، غرب و بخصوص امریکا 

های بی پایه و اساس همانند دیگر مقامات ضمن لفاظی ،(. آلمان Deutschlandfunkدر گفتگو با ) اند. جان بولتونگذاشته

توانسته است به تمامی اهداف خود در  اند و ایرانمذاکراتشان با ایران ناکام بودههای غربی در اظهار داشت که قدرت غربی،

  (.301211، کد مطلب: 21/6/1314ای برسد)همشهری آنالین، توافق هسته
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های اقتصادی و مالی و تمامی تحریماظهار داشت،  خبری، از برجام دفاع کرده است ودر گفتگوی ویژه  سید عباس عراقچی،

های شورای امنیت در روز نخست اجرای توافق لغو خواهند شد، وی در ادامه نیز افزود، اینکه دنیا به برنامه هقطعنام تمام

کند، بزرگترین دستاورد ما در طول دهد و شناسایی میگذارد و به آن رسمیت میای جمهوری اسالمی ایران احترام میهسته

مرتبه از واژه غنی سازی استفاده شده، که در  101متن برجام و ضمایم آن در  (.خبرگزاری صدا و سیما)مذاکرات بوده است

عالوه براین بر اساس  (.10: 1312سازی برای جمهوری اسالمی ایران است)شاپوری، بیشتر موارد، متضمن پذیرش حق غنی

ای لی مرتبط با برنامه هستههای چند جانبه و مهای شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تحریممتن برجام، همه تحریم

 (.1: 1312شود)شاپوری، کند که شامل اقداماتی از جمله دسترسی به تجارت، فناوری، امور مالی و انرژی میایران را رفع می

ای های هستهتوان دستاوردهای حقوقی برجام را این گونه برشمرد، بسته شدن موضوع ابعاد نظامی احتمالی برنامهبنابراین، می

المللی، تثبیت حقوق ایران در های بینایران، خروج کشور از پارچوب مقررات فصل هفت منشور سازمان ملل متحد، لغو تحریم

-های صلحای به همکاری با ایران در زمینه فعالیتهای پیشرفته هستهسازی و آب سنگین و همچنین الزام دولتزمینه غنی

 (.02: 1312، ای بوده است)رضائی پیش رباطآمیز هسته
 ـ پیامدهای مذاکرات.ت 

در این منطقه حساس و مهم  ،جمهوری اسالمی ایران نقش مهمی در منطقه و تحوالت آن داشته و خواهد داشت. بنابراین

نقش مهمی در سوریه، عراق و لبنان دارد به طوری که کشورهای قدرتمند به این نقش مهم ایران در منطقه صحه گذاشته و 

میسر  ای،منطقه مدن بر مشکالتزیرا، بدون حضور ایران فائق آ .دانندای اساسی میالت منطقهکرا در حل مشنقش ایران 

ای و جهانی ارتقا و وزن دیپلماسی کشور افزایش یافته با تحقق و اجرای برجام، جایگاه ایران در معادالت منطقه نخواهد بود.

ای مطرح المللی باعث شده است که ایران به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار منطقهبینهای ایران به ویژه در بُعد است. لغو تحریم

تر در شود و این روند، پیامدهای زیادی در منطقه و به ویژه در افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، یمن، فلسطین و در سطح وسیع

 (.14: 1314المللی بر جای خواهد گذاشت)نوزانی و دیگران، جامعه بین

گذاری در منطقه است که بی توجهی به آن اشتباهی بود که آمریکا در ایران هم اکنون دارای نقش تاثیر جمهوری اسالمی

ری توان گفت جمهوشد اما در صحنه میدانی سوریه می مرتکب گشت و منتهی به شکست مذاکرات 2مذاکرات سوریه در ژنو 

اس مسائل غرب همچنین حسین آجرلو کارشن (.10241، کد مطلب: 24/6/13)فرهنگ نیوز، اسالمی ایران پیروز میدان بود

ها به این بر نقش ایران در روند تحوالت سیاسی سوریه تأکید کردند و اظهار داشت که آمریکایی ،آسیا با حضور در رادیو گفتگو

ها به این مریکاییآکشورهای غربی از جمله  اند که حل بحران سوریه بدون مشارکت ایران میسر نخواهد بود.نتیجه رسیده

حل  «رییس جمهور کنونی سوریه» روند سیاسی و با مشارکت بشار اسداند که بحران سوریه را باید با استفاده از نتیجه رسیده

 با ایران و روسیه باید اینکه بر مبنی  انگلیس در  «آمریکا خارجه وزیر» کری جان اخیر اظهارات مورد در ، وی در ادامهکنند

 حل قضیه در که اندرسیده نتیجه این به هاامریکایی که ، تأکید کردکنند متقاعد مذاکره برای را اسد بشار نفوذشان از استفاده

با وجود اینکه  (.041312تا، کد مطلب: )آجرلو، رادیو گفتگو، بیبگیرند جدی را اسد بشار و ایران نقش باید سوریه بحران

های تند ای ایران، واکنشاعراب نسبت به ایران همواره وجود داشته، اما تا قبل از آشکار شدن ابعاد برنامه هستهنگرانی و تردید 

و رادیکال نسبت به جمهوری اسالمی ایران در بین کشورهای منطقه وجود نداشت. در حالی که با برجسته سازی ابعاد نظامی 

رژیم صهیونیستی، به تدریج کشورهای منطقه در مسیر رویارویی و تقابل با ایران ای ایران توسطآمریکا و به ویژه برنامه هسته

ها با اجرای برجام قرار گرفتند و عمال همه معادالت منطقه بدون حضور و مشارکت ایران دنبال شد. این رویه پس از سال
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در مورد سوریه شرکت کرد)خلیلی، شکسته شد و جمهوری اسالمی ایران برای اولین بار به صورت رسمی در مذاکرات ژنو 

 (.131ـ  130: 1312

جان کری وزیر امور خارجه  .دننگرحل بحران سوریه می بخشی از راه این پس به روسیه و ایران به چشم تحلیلگران غرب از

میان آورد و افزود  وگو با فیلیپ هاموند همتای بریتانیایی خود از لزوم ورود در مذاکرات سخن بهآمریکا روز شنبه بعد از گفت

رادیو  )کاتوزیان،که آمریکا امیدوار است که روسیه و ایران یا هر کشور صاحب نفوذ دیگری به برگزاری مذاکرات کمک کنند

های منطقه به بانکی مون، دبیر کل سازمان ملل نیز بر نقش ایران در حل بحران (.21220210، کد مطلب: 21/6/1314فردا، 

ام، تالش گان ویژه. وی افزود، به عقیده من، ایران نقش مهمی در منطقه دارد و من و فرستادهأکید کردندویژه بحران سوریه ت

، نقش کمک کننده ایفا کنند، وی در ادامه افزود، های منطقههای سیاسی بحرانحلکنیم تا مقامات ایران برای یافتن راهمی

هایی بیشتر نه فقط در خصوص پرونده سوریه، بلکه درباره سایر د فرصتای ایران به ایجاامیدوارم موفقیت دیپلماسی هسته

در دوره پسابرجام، افزایش مداخالت  (.420160، کد مطلب: 20/6/1314های اصلی منطقه منجر شود)خبر آنالین، پرونده

هه ایران در سوریه در دوره نظامی ایران در سوریه باعث تغییر موازنه قدرت به نفع بشار اسد شده است. افزایش نقش و جایگا

زمان شده است. ، هم2012پسابرجام با حضور نظامی در سوریه و حمالت هوایی روسیه علیه دشمنان بشار اسد در سپتامبر 

های میدانی، در عمل به تثبیت جایگاه ایران و محور تهران ـ مسکو در تحوالت و همکاری نزدیک ایران و روسیه و موفقیت

، و دیگران ای را تشدید کرده است)نوزانیهای منطقهایران در موازنه قدرت در منطقه انجامیده است و تنشتحکیم جایگاه 

1314 :11 .) 

، چون منافع این ایمسخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت، ما به این دلیل ایران را به مذارکات سوریه آورده ،مارک تونر 

پیروز مجتهدزاده نیز بر مثبت بودن برجام  (.21/0/1314یم)خبرگزاری صدا و سیما، شناسکشور را در سوریه به رسمیت می

کند که این نتیجه را در دعوت یبست ژئوپلیتیکی که گریبان آن بود خارج مایران را از بن ،تأکید کرد و افزود که این توافق

برجام بر ژئوپلتیک منطقه گفت: ایران تحت تاثیر برجام به وی با اشاره به تاثیر  دید.ن از ایران برای حل بحران سوریه میشد

های زیادی ما را گرفتار خود کرده بستی است که به لحاظ ژئوپلتیک در سالدهنده خروج از بن سوریه دعوت شد و این نشان

فقی وجود نداشته است. بود. روسیه با توافق کامل با آمریکا وارد سوریه شده است و اشتباه است اگر فکر کنیم که چنین توا

دهد و او را به های عربستان و اسراییل عبور کرده و در بحث سوریه با ایران دست میامروز آمریکا به راحتی از مخالفت

، کد مطلب: 12/0/1314)مجتهدزاده، ایسنا، بست چند ساله استکند و این نشانه خوبی از باز شدن یک بنمذاکرات دعوت می

14001201134.) 

: ما تا یک سال افزود ن نقش ایران در تحوالت منطقه به ویژه سوریه پیوند زد وموفقیت برجام را به پررنگ شد ،ذر شفیعینو

در یمن و عراق هم همین  .شدتر میدوستان ما در این کشور تنگسوریه را از دست داده بودیم و عرصه روز به روز بر  ،گذشته

المللی برگزار شده است، هیچ وقت ایران را دعوت گذشته درباره سوریه در سطح بینسال  4طور بود. در مذاکراتی که طی 

ایران مشارکت دارد و به طور قطع در  ،مشاهده کردیم که فضا تغییر کرد . االن در بحث سوریه ،اما بعد از برجام ،نمی کردند

)شفیعی، یک فرصت برای ایران ایجاد کرده است ،برجام در منطقه ،معتقدم ،تحوالت یمن معکوس خواهد شد. بنابراین ،آینده

آید که تمام کشورهای غربی، ایران را از مطالبی که گفته شده، چنین بر می (.14001201120، کد مطلب: 12/0/1314ایسنا، 

آن میسر  دانند، به طوری که بدون حضور ایران، تعیین آینده سوریه و بازگرداندن امنیت بهبخشی از راه حل بحران سوریه می
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شود، این یعنی قدرت بالمنازع ایران نخواهد بود. وقتی، چنین تصمیماتی و بیاناتی از سوی کشورهای غربی، گرفته و گفته می

 در منطقه، این یعنی تغییر هندسه جهانی قدرت، نه یک تصمیم سیاسی موقتی از سوی کشورهای غربی.

یدانی عراق و آینده آن خواهد داشت. دولتی که امروزه در عراق بر سر کار جدا از سوریه، امروز ایران نقش مهمی در تحوالت م

کند. داعش امروز در های مردمی نیز حمایت میاست، مورد حمایت جمهوری اسالمی ایران است و ایران در این کشور از گروه

 ،ود درآورد. بنابراین اگر ایران نبودعراق در حال فعالیت است به طوری که توانسته، بسیاری از شهرهای عراق را به اشغال خ

ها و یارای پاسخگویی به این همه مشکالت را نداشت و شاید هم خیلی زود کشور را دو دستی تقدیم تروریست ،دولت عراق

 تالشت عراق و بازگرداندن امنیت به آن، بنابراین، در این راستا، ایران از تمام امکانات خود برای نجاکردند. حامیان آنها می

مریکا، به نقش آفرینی در این کشور پرداخت که ران همزمان با سقوط صدام به دست آباید اذعان کرد که ای ،کرده است. البته

  د.ها نیز، آمریکا، عراق را دو دستی تقدیم ایران کربه باور خود آمریکایی

های کرد و نیروهای پیشمرگرئیس اقلیم کردستان عراق نیز نقش ایران در عراق را مثبت ارزیابی کردند و افزود،  بارزانی،

جنگند و جمهوری اسالمی ایران نیز در نبرد با گروهک تروریستی داعش داوطلب مردمی در یک جبهه در کنار یکدیگر می

. مقابله با تروریسم نقشی مثبت دارد در ،مقایسه با دیگر کشورهای جهان ها انجام داده است و ایران درحمایت خوبی از عراقی

کنند و دست یاری هر ها براساس اصولی مشخص عمل میدرباره حمایت ایران از عراق گفت: کردها و پیشمرگوی در ادامه 

های خبری وگو با رسانهتگیرند. رئیس اقلیم کردستان عراق در گفکشوری را برای مقابله با گروهک تروریستی داعش می

ترکیه، به صورت واضح تاکید کرده بود: اگر حمایت فوری ایران نبود، شهر اربیل مثل شهر نینوا به دست گروهک تروریستی 

ها، سرعت عمل ایران در پاسخ دهی به درخواست کمک اقلیم کردستان را کرد. وی در این مصاحبهداعش سقوط می

اند. بسیاری از ان هستند، اکثریت مردم عراق شیعهعراق، دو کشوری هستند که همسایه اند. مسلمایران و . ابرار نیوز)ستود

-بال بوده و هستند و به عکس عراقیقبایل عرب و کردی دو طرف حضور دارند و مهاجران ایرانی فراوانی از بغداد تا نجف و کر

مسائل ایران و عراق بسیار به هم  ،ود تا همه دنیا بدانندشسبب می ،دارند. همه این اشتراکات های زیادی در ایران حضور

اومابا فقط در این باره باشد که  اظهارتنزدیک است و امکان این که کسی ایران را از عراق جدا کند وجود دارد. ممکن است 

ها گیریرا از مدار تصمیمات فعلی، ایران ایران در عراق، یک سویه عمل کرده، اما اگر تصورش بر این است که در جریان اقدام

حذف کند، بسیار در اشتباه است. پایه اصلی امنیت منطقه، با این اوضاع متزلزل، ایران است، چیزی که خود ایران نیز باید 

)جعفریان، خبر آنالین، درست آن را درک کند و با جدیت از حقوق خود برای حفظ امنیت مردم و کشورش تالش کند

22/2/1313.) 

یس ئوزیر اقتصاد و دارایی عراق در دیدار با ظریف، و سفیر جدید عراق در زمان تقدیم استوارنامه به ر، زیباریهوشیار 

ها به ویژه در مبارزه با احساس برادری و نوع دوستی ایرانیجمهوری، ایران را وطن دوم شهروندان عراقی خواندند که نشان از 

از دیدگاه گروهی که سردمدار آن عربستان سعودی است،  (.41261، کد مطلب: 20/6/1314)خبرآنالین، تروریسم در عراق بود

اهلل دهد که نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را از طریق نمایندگان خود، مانند حزبای به ایران اجازه میتوافق هسته

 (.62: 1314نژاد، لبنان، به سایر مناطق در صفحه شطرنج خاورمیانه گسترش دهد)کومار پاندی و بهبودی

زمان موجب تقویت جایگاه اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران در منطقه شده و زمینه حضور مؤثر و همچنین، اجرای برجام هم

المللی فراهم خواهد شد)نوزانی ای و بینوانتقال مالی منطقهقدرتمند اقتصادی ایران با استفاده از دسترسی به سازوکارهای نقل

ها را زیاد خواهد کرد های خود، پیرامون برجام بر این نظر هستند که برجام چالشگروهی در تحلیل (.12 :1314و دیگران، 
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بنابراین نگاه منفی به برجام دارند؛ استدالل این گروه این است که تأثیر مستقیم برجام بر افزایش نفوذ جمهوری اسالمی ایران 

های ای ایران از جمله عربستان سعودی و ترکیه به مداخالت و ماجراجوییدر منطقه به حدی آشکار است که مخالفان منطقه

 (.16ـ  11: 1314اند)نوزانی و دیگران، متقابل نظامی خویش در محیط پیرامونی افزوده

ر دارای در مورد نقش ایران در لبنان نیز باید یادآور شد که منافع ایران در این کشور، بیشتر از سوریه است و ایران در این کشو

مدخل ورود به تالویو و در جوار مرزهای فلسطین اشغالی قرار دارد که برای ایران این  ،لبنان ،منافع حیاتی است. به هر حال

گذارد و بعد از امر، مهم و حیاتی است. ایران در روند تحوالت سیاسی لبنان به کمک نیروی خود حزب اهلل لبنان تأثیر می

المللی های بینشود. در خصوص عدم تعیین ریاست جمهوری لبنان نیز طرفتر دیده میو پر رنگ اجرای برجام این نقش مهم

 و داخلی و حتی در داخل لبنان به نقش ایران در خصوص کمک به حل بحران سیاسی لبنان توجه خاصی دارند.

جدی بر نظام حاکم بر لبنان ایجاد کند. قبل کند حزب اهلل به اندازه کافی قدرتمند است که بتواند تغییرات احساس می ،ایران 

وس ها قرار بگیرد. این را ها و رسوریه باید مورد توافق امریکایی از همه به این نکته هم توجه کنید که هر گونه تغییری در

ان را جزئی از نفوذ خواهند برنامه خود را حتی به زور هم شده در لبنان پیاده کنند. آنها لبندانند برای همین میها میایرانی

از دیگر  (.1122112، کد مطلب: 21/6/1314ن، ماسی ایرا)دیپلدانند که به هیچ وجه قابل معامله نیستحیاتی خود می

ها بین بازیگران منطقه توان به تضعیف ایران هراسی و شیعه هراسی، تقویت محور مقاومت و تغییر شکافدستاورهای برجام می

 (.141ـ  143: 1312د)خلیلی، به نفع ایران اشاره کر
  .ـ ایران جزیره ثبات در خاورمیانه استج 

ای و جهانی روبرو هست، به لطف وجود نیروهای مسلح مقتدر، جمهوری اسالمی ایران های منطقهدر شرایطی که دنیا با بحران

 روبرودر عراق های تکفیری حضور داعش و گروه با خطر . در زمانی که مادر این منطقه پرآشوب از امنیت باالیی برخوردار است

هستیم، جمهوری اسالمی ایران که هزاران کیلومتر مرز آبی و خشکی با این کشور و سایر کشورهای منطقه که خطر نفوذ 

ن کند. ، ضربات باالیی را به تروریستها وارد کند و امنیت ملی خود را تأمی، توانستههای تکفیری در آنها بسیار باالستگروه

گرایی و بنیادگرایی فرا گرفته است، جمهوری اسالمی ایران توانست در سایه بنابراین در زمانی که تمام منطقه را افراط

تعریف کند و به این طریق امنیت و آرامش را در  هادکترین امنیتی خود را در آن سوی مرز ،رهنمودهای مقام معظم رهبری

وارد عمل  ایهای منطقهشود تا ایران برای حل و فصل بسیاری از بحرانو امنیت باعث می همین تأمین ثبات کشور باال ببرد.

ایران در  با اجرای برجام، ،. بنابراینپیدا کنندها حلی برای این بحرانراه شده و کشورهای دیگر بتوانند در همراهی با ایران

استفاده  بتواند از آن ایران . همین امر باعث شده تابود خواهد میان کشورهای دیگر منطقه از امنیت و ثبات باالیی برخوردار

-عه و سرمایهنیازهای توسچون یکی از پیشفراوانی ببرد. در ادامه باید گفت، کرده و در جهت بهبود و ارتقاء امنیت خود بهره 

ی سیاسی ـ امنیتی این امر را جمهوری اسالمی ایران توانسته است در پرتو دیپلماسی و سازوکارها باشد.گذاری امنیت می

های خارجی به کشور شده است. بنابراین تا ضریب امنیتی باال نباشد، سرمایه و شرکت کند که خود موجب ورود محقق

 کنند.گذاران از ایجاد و بردن سرمایه به یک کشور خودداری میسرمایه

را به منظور تشکیل اتحادی جهانی با محوریت ایران برای حضور مقامات بلند پایه اروپایی در تهران، ظرفیت های توافق وین 

علی اکبر والیتی،  (.41261، کد مطلب: 20/6/1314)خبرآنالین، گری و تروریسم آشکار کرداقدام مشترک در مقابله با افراطی

علی اکبر والیتی مشاور عالی رهبر معظم نیز در گفتگو با روزنامه لبنانی السفیر افزود، ایران ستون فقران ثبات منطقه است. 

، گفت: امروز در رویارویی با قدرت باید صاحب «ایران ستون فقرات ثبات منطقه است»انقالب اسالمی با تاکید به این که 
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 گویند کهمیقدرت بود و برای همین از کاخ سفید تا مجلس سنای آمریکا و از کاخ الیزه فرانسه تا باکینگهام انگلیس همه 

البته باید گفت که این آشفتگی و هرج و مرج در خارج از مرزهای  (.20/0/1314د)دیپلماسی ایرانی، ایران باید حاضر باش

ومرج بیشتر در خاورمیانه به ویژه در اطراف مرزهای ایران به آشفتگی و هرجایران، موجب تامین ثبات در داخل خواهد شد. 

ثبات خاورمیانه، بیشتر در داخل کشور خواهد انجامید که این امر در مقایسه با کشورهای بیعلت ترس از از ناامنی به انسجام 

 (.64: 1314، )کومار پاندی و بهبودی نژادشودامتیاز بزرگی محسوب می

برجام پیامدهای عمیقی بر معادالت منطقه خاورمیانه به ویژه بر کشورهای عضو هکاری خلیج فارس داشته است. ایران از 

هم بزند. تولید و صادرات نفت ایران به حدود سه میلیون و ای را به نفع خودش بهریق برجام توانسته است موازنه منطقهط

-های بلوک شده به اقتصاد ایران، این کشور را قادر مییابد. تزریق سرمایهافزایش می 2011ششصد هزار بشکه در روز در سال 

 (.10: 1314خودش تغییر دهد)نوزانی و دیگران، ای را به نفع سازد که توازن منطقه
 .های دیپلماتیک و اقتصادی به ایرانـ هجوم هیئتح 

ها در تخارجی به کشورمان بودیم. این هیأ هایتآمدهای هیأای و قبل از اجرای برجام، شاهد رفت با رسیدن به توافق هسته

علی  اند.برجام، خواستار روابط با کشورمان در تمامی سطوح شدهگفتگو با مقامات عالی کشورمان، ضمن صحه گذاشتن بر 

بیگدلی، استاد دانشگاه در گفتگو با خبر آنالین، این وضعیت را نشانه انبساط در سیاست خارجی کشورمان دانست و افزود که 

ررسی سیاست خارجی ایران به شاید هر تحلیلگر بی طرف و منصفی با مطالعه و ببه هیچ وجه نباید این فرصت را از دست داد. 

ای انقباضی بود و بعد از توافق هستهای در یک حالت ت دیپلماسی ما قبل از توافق هستهاین نتیجه بدیهی برسد که وضعی

توان به های انبساط در سیاست خارجی میدهد. از نشانهیک حالت انبساطی تغییر وضعیت می مجموعه سیاست خارجی

کشورها اشاره کرد. برخی وزرای خارجی اروپایی بعد از یک دهه به ایران سفر کردند که از آن جمله  های دیگرسفرهای هیات

از جمله سفر وزیر امور خارجه فرانسه و انگلستان که اهمیت بسیاری داشت، سفر وزرای آلمانی، کشور هایی مانند اتریش و 

)بیگدلی، خبر آنالین، ای به آنها بدهیم و نگذاریم رها شودویژه امتیاز اینها نشانه انبساط در روابط خارجی ما است که باید

 (.41300، کد مطلب: 21/6/1314

رانیان را شرکای معتبر برای در نشست خبری مشترک با ظریف، ای« لوبومیر زائورلک»وزیر خارجه در دیدار با همتای چک، 

ای و نقش اساسی ایران رمیانه و جهان، پس از توافق هستهاوهای چک خواند، و با با اشاره به افزایش امنیت در منطقه خشرکت

در مسائل مختلف امنیتی و سیاسی، به ویژه مبارزه با مواد مخدر، از تروریسم به عنوان بزرگترین خطر جهان و عامل اصلی 

های سوریه، یمن و عراق نا آسان ترین راه حل بحرار« سیاست متعادل»پدیده موج پناهندگان از خاورمیانه به اروپا یاد کرد و 

 (.41261، کد مطلب: 20/6/1314)خبرآنالین، دانست

راه را برای توسعه  2+1وه در جمع خبرنگاران از این که توافق ایران و گر وزیر امور خارجه اسپانیا« ارگالومانوئل گارسیا م

گذاری به تهران آمده و در دیدار زیربنایی و سرمایههای ی کرد و گفت: برای افزایش همکاریها باز کرده ابراز خرسندهمکاری

، حق انحصاری مردم سوریه در تصمیم گیری و انتخاب رییس جمهوری کشورشان «راه حل سیاسی مساله سوریه»با ظریف، بر 

اتخاذ  ای اخیر با ایران را راه گشایا شبکه خبری سی.ان.ان توافق هستههم در گفت وگو ب« فدریکا موگرینی. تاکید کرد

-این توافق برای کمک به جامعه بینهای باره سوریه عنوان کرد و از ظرفیترویکردی متفاوتی از سوی کشورهای منطقه در
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های آمریکایی یا ن گفت و راه حل بحران را فقط طرحدر کنار تمام طرح های ارائه شده سخ« حل بحران سوریه»المللی برای 

 (.41261، کد مطلب: 20/6/1314)خبرآنالین، اروپایی ندانست

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه دیدار با مقام اسپانیایی، حضور « علی اکبر والیتی

های خارجی در ایران را نشانه اقتدار کشورمان تعبیر کرد و ایران را به عنوان مهمترین و تاثیرگذارترین کشور منطقه و هیات

رییس جمهوری اتریش که عالی ترین مقام اروپایی است در « هاینس فیشر. القه کشورهای اروپایی عنوان کردمورد توجه و ع

تاریخی  -رییس جمهوری ایران در مجموعه فرهنگی« حسن روحانی»سال گذشته به تهران آمده است، در دیدار با  11

در « 20-20منافع بر مبنای »قتصادی مشترک بر سعدآباد با امضای چهار سند یادداشت همکاری های علمی، فرهنگی و ا

مناسبات و همکاری های مشترک تاکید و آینده و امنیت سوریه، منطقه و جهان را منفعتی برابر برای منطقه و جهان توصیف 

رسماً سال به ایران آمد؛ گرچه  12وزیر امور خارجه انگلیس هم بعد از  (.41261، کد مطلب: 20/6/1314)خبرآنالین، کردند

آید، اعالم شده بود که او تنها برای بازگشایی دوباره سفارت انگلیس در تهران که از چهار سال قبل بسته شده بود به تهران می

ابراز ، که همزمان با بازگشایی سفارت ایران در لندن انجام شد -بعد از بازگشایی رسمی سفارت این کشور « فیلیپ هاموند»اما 

او همچنین از اشتیاق تجار انگلیسی برای  .ینه گفت و گو در موارد مورد اختالف دو طرف فراهم شودامیدواری کرد که زم

هایی از سایر در این میان نیز هیئت (.1122133کد مطلب:  ،21/6/1314)دیپلماسی ایرانی، سرمایه گذاری در ایران خبر داد

اروپایی به ایران سفر کردند که این امر حکایت از عالقه کشورها و سایر کشورهای  کشورها از جمله یونان، مجارستان، ایتالیا

نشان دهنده  باشد. همچنین، سفر مقامات خارجی به ایران،های اقتصادی و سیاسی میبرای همکاری با ایران در تمام حوزه

 باشد.نقش ایران در معادالت قدرت جهانی می

 نتیجه گیری

اند، و الملل بودهیکه تاز عرصه قدرت در روابط بین که زمانیکشورهای قدرتمند،  جهانی قدرت، تغییر کرده است.هندسه 

کنند. این صف آرایی، میدان را برای بسیاری از ، امروزه در برابر هم صف آرایی میکردندجهان را بین خود تقسیم می

المللی به ایفای نقش در هندسه جهانی ای و حتی بینتا با توجه به شرایط داخلی، منطقه ،کندکشورهای مستقل فراهم می

ای تأثیرگذار در قدرت بپردازند. جمهوری اسالمی ایران از جمله کشورهایی است که ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت منطقه

رت المللی را دارا بوده است. بنابراین، آنچه امروزه شاهد آن هستیم، حکایت از نقش مهم ایران در هندسه جدید قدتحوالت بین

 کند.المللی، خود حکایت از این تغییر میای و بینپذیرفتن نقش ایران در تحوالت سیاسی مهم منطقه جهانی دارد.

فشار بر جمهوری اسالمی ایران بوده ها به ابزاری در دست غرب برای ای جمهوری اسالمی ایران، که طی این سالپرونده هسته

ای و اینکه در ایم. بدون تردید، پذیرش ایران هستهز سوی کشورهای غربی مواجه بودهای ا، باالخره با پذیرش ایران هستهاست

ای خود را ثابت کرد، تنها برای المللی ایستادگی کرد و حقانیت برنامه هستهای، ایران در برابر شش قدرت بینمذاکرات هسته

ای توانسته شته باشد. بنابراین، مذاکرات هستهکشوری، میسر خواهد بود که نقش مهم و تعیین کننده در قدرت جهانی دا

شود از اقداماتی که بعد از برجام و حتی قبل از آن این را می سه جهانی قدرت تغییر و تثبیت کند.است، نقش ایران را در هند

ان، پذیرش ایران به وقوع پیوست فهمید، مانند سفر مقامات اروپایی به ایران، پذیرش نقش ایران در سوریه، عراق، یمن و لبن

ای تأثیرگذار در این راستا ایران نیز به عنوان یک قدرت منطقهای به عنوان مهمترین نتیجه مذاکرات و سایر نتایج دیگر. هسته



 30-44، ص 1316 فروردین،  1، جلد 22علوم انسانی ، شماره 

 
ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.jseas.ir 

 

42 
 

اند، و اگر نه با همان سالح زور با ایران برخورد های جهانی در مذاکرات با او حاضر شدهدر جهان شناخته شده است که قدرت

 .دادندکه در رابطه با سایر کشورهای دیگر انجام میکردند می

 

 منابع

 (. سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران. تهران: نشر قومس.1306ازغندی، علیرضا. )

المللی برجام؛ رویکردی استراتژیک. فصلنامه مطالعات راهبری. سال نوزدهم. ای و بین(. پیامدهای منطقه1312خلیلی، رضا. )

 شماره دوم.

 (. سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران. تهران: انتشارات سمت.1312دهقانی فیروزآبادی، سید جالل. )

 دوم.. شماره مطالعات راهبردی. سال نوزدهم(. تأملی بر دستاوردهای حقوقی برجام. فصلنامه 1312رباط، صالح. )رضائی پیش

 .مطالعات راهبردی. سال نوزدهم. شماره دومای، برآوردی متن محور. فصلنامه (. توافق هسته1312شاپوری، مهدی. )

 الملل. تهران: انتشارات سمت.(. اصول سیاست خارجی و سیاست بین1301قوام، سید عبدالعلی. )

 ها و رویکردها. تهران: انتشارات سمت.الملل ـ نظریه(. روابط بین1310............................ )

بررسی تعامل دو سویه امنیت و پیشرفت ج.ا.ا در (. 1311یان، بهمن؛ جعفری، علی اصغر؛ صائبی، حسن؛ نوریان، مهدی. )طاهر

 . سال یکم. شماره چهارم.فصلنامه امنیت. هندسه نوین قدرت جهانی

ای ایران. فصلنامه سیاست ای بر سیاست منطقه(. پیامدهای توافق هسته1314اهلل بهبودی نژاد. )کومار پاندی، سانحی، قدرت

 خارجی. سال بیست و نهم. شماره سه.

 تهران: انتشارات سمت. الملل.های روابط بین(. تحول در نظریه1300مشیرزاده، حمیرا. )

ای برجام برای سیاست (. ارزیابی محافل غربی از پیامدهای خاورمیانه1314نوزانی، بهرام، حاکم قاسمی و شهرام فرسائی. )

 . فصلنامه سیاست خارجی. سال بیست و نهم. شماره چهارم.یرانخارجی ا

 دسترسی.. 041312. کد مطلب: رادیو گفتگوتا(. بحران سوریه. آجرلو، حسین. )بی

http://www.radiogoftogoo.ir/content/-/asset_publisher/KTbZ4oDAlJW1/content/id/847464 

نیوز. کد  (. الزمه ثبات جهان اسالم در هندسه جدید قدرت جهانی چیست؟. نما11/12/1312بخشایشی اردستانی، احمد. )

 http://namanews.com/News/75223                               .. دسترسی12223مطلب: 

(. در تاریخ دیپلماسی جهان سابقه نداشته ابرقدرتها با یک کشور جهان سومی اینگونه مذاکره 24/6/1314بیگدلی، علی. )

 .. دسترسی41300کنند. خبر آنالین. کد مطلب: 

                                     http://www.khabaronline.ir/detail/458877/World/diplomacy    

 خبر آنالین. دسترسی. ، ما در کجای کاریم؟،(. در امر عراق22/2/1313جعفریان، رسول. )

http://khabaronline.ir/(X(1)S(wybej5fdnvvahsvz43urikkw))/detail/370321/weblog/jafarian 

http://www.radiogoftogoo.ir/content/-/asset_publisher/KTbZ4oDAlJW1/content/id/847464
http://namanews.com/News/75223
http://www.khabaronline.ir/detail/458877/World/diplomacy
http://khabaronline.ir/(X(1)S(wybej5fdnvvahsvz43urikkw))/detail/370321/weblog/jafarian
http://khabaronline.ir/(X(1)S(wybej5fdnvvahsvz43urikkw))/detail/370321/weblog/jafarian
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. 14001201120سال مبارزه ایران و غرب بود. خبرگزاری ایسنا. کد مطلب:  31(. برجام، نتیجه 12/0/1314شفیعی، نوذر. )

 http://www.isna.ir/fa/news/94081207120                               دسترسی. 

کند. خبرگزاری ایسنا. کد مطلب: بست ژئوپلتیکی خارج می(. برجام، ایران را از بن12/0/1314ز. )مجتهدزاده، پیرو

                                  http://www.isna.ir/fa/news/94081207134                                . دسترسی.14001201134

 دسترسی. المللی در عملیلت تکریت.نی: نقش ایران در عراق مثبت است. عراق خواهان حمایت هوایی بینابرار نیوز. بارزا

http://home.abrarnews.com/siasi/12s/6703 

کد ای ایران گره زد. را به موفقیت دیپلماسی هسته های منطقه(. بانکی مون، حل بحران24/6/1314) .آنالینخبر

                  دسترسی..41261مطلب:

                                         http://www.khabaronline.ir/detail/458760/root/World 

                       . دسترسی.41261ها برای اجرای برجام و مقابله با تروریسم. کد مطلب: کانون رایزنی ،(. ایران20/6/1314) خبرآنالین.

http://www.khabaronline.ir/detail/458777/World/diplomacy 

 شناسیم. دسترسی.منافع ایران در سوریه را به رسمیت می(. 21/0/1314خبرگزاری صدا و سیما. )

                                                         http://www.iribnews.ir/NewsBody.aspx?ID=103510 

 خبرگزاری صدا و سیما. گفتگوی ویژه خبری با حضور سید عباس عراقچی. دسترسی.

                                                

http://www.iribnews.ir/NewsBody.aspx?ID=79478&Video_ID=2471 

. 2020102قرائت شد/ تعهد طرفین بر اجرای برجام. کد مطلب:  1+2(. بیانه مشترک ایران و 23/4/1314خبرگزاری مهر. )

 http://www.mehrnews.com/news/2858982                                         دسترسی. 

 سترسی. د(. ایران ستون فقرات ثبات منطقه است. 20/0/1314دیپلماسی ایرانی. )

                                                                       http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1953911     

 دسترسی.(. ترس اعراب از بلعیده شدن لبنان توسط ایران. 21/6/1314دیپلماسی ایرانی. )

                                                                                  

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1952115 

 ی بود.توافق ممکن در شرایط فعل (. برجام بهترین31/2/1314دیپلماسی ایرانی. )

 . دسترسی.1122133هایی که بعد از توافق به ایران آمدند. کد مطلب: (. اروپایی216/1314دیپلماسی ایرانی. )

http://www.isna.ir/fa/news/94081207120
http://www.isna.ir/fa/news/94081207134
http://home.abrarnews.com/siasi/12s/6703
http://home.abrarnews.com/siasi/12s/6703
http://www.khabaronline.ir/detail/458760/root/World
http://www.iribnews.ir/NewsBody.aspx?ID=79478&Video_ID=2471
http://www.iribnews.ir/NewsBody.aspx?ID=79478&Video_ID=2471
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1953911
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1952115
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1952115


 30-44، ص 1316 فروردین،  1، جلد 22علوم انسانی ، شماره 

 
ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.jseas.ir 

 

44 
 

                                                                 http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1952133   

                                                            دسترسی. .12012. کد مطلب: نیوز نما(. نقش ایران در هندسه جدید جهانی و تحول قدرت. 21/12/1312محمدی. )

http://www.namanews.com/News/75872 

(. استراتژی اتحادیه اروپا برای دوران پسا توافق. ترجمه حسین هوشمند. دیپلماسی ایرانی. کد 22/6/1314ممدوف، الدار. )

 http://www.irdiplomacy.ir/newsletter/fa/page/1952024  . دسترسی.1122024مطلب: 

 .دسترسی.10241. کد مطلب: (. نقش ایران در هندسه جدید قدرت جهانی24/6/1313فرهنگ نیوز. )

http://www.farhangnews.ir/content/90249  

. 21220210کدمطلب:  رادیو فردا.های جهانی در آینده سوریه. ایران و قدرت(. نقش 21/6/1314کاتوزیان، امیرمصدق. )

 http://www.radiofarda.com/content/f8-viewpoints-syria/27258510.html         .دسترسی

. 301211رسید، کد مطلب: ای (. جان بولتون: ایران به تمامی اهداف خود در توافق هسته21/6/1314)همشهری آنالین. 

  دسترسی.

               http://www.hamshahrionline.ir/details/307591/world/northamerica 
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