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تغییر میدان بازی
نگاهی به  5مولفه قدرت ساز در سیاست خارجی دولت سیسدهم

دس اًتخبثبت سیبست جوَْسی یبصدّن ،حسي سٍحبًی ثب ضؼبس تغییش سیل سیبست خبسجی جوَْسی اسالهی ایشاى ٍ
هختَهِ وشدى پشًٍذُ ّستِ ای ٍ لغَ تحشین ّبی ظبلوبًِ ػلیِ هلت ایشاى ّوشاُ ثب تثجیت حك هسلن ثْشُ ثشداسی صلح آهیض اص
فٌبٍسی ّستِ ای تَاًست اػتوبد هشدم سا جلت ٍ ثِػٌَاى ّفتویي سئیس جوَْس ًظبم اسالهی ساّی پبستَس ضَد! اهب اوٌَى وِ
پس اص ّطت سبل سئیس دٍلت اػتذال ،سیبست جوَْسی سا تحَیل پیشٍص اًتخبثبت  0311دادُ استّ ،وچٌبى هسئلِ ّستِ ای
وطَسهبى حل ًطذُ سٍی هیض دستگبُ دیپلوبسی ثبص است ،ػالٍُ ثش آًىِ تؼْذات هتؼذدی ًیض ثِ ٍاسغِ تَافك ثب وطَسّبی 0+4
ثشای وطَسهبى ایجبد ضذُ است ،دس ایي ثضًگبُ ٍ پس اص ضىست پشٍطُ ثشجبم ٍ ّوچٌیي ثی سشاًجبم هبًذى هزاوشات احیبی
تَافك ّستِ ای دس ٍیي ،ایي دٍلت هشدهی ثَد وِ ثب اػتوبد ثیص اص  51دسصذ سای دٌّذگبى صهبم اهَس وطَس سا دس دست گشفت،
اهب سَال ایٌجبست وِ چطن اًذاص سیبست خبسجی دس دٍلت اثشاّین سئیسی چگًَِ است؟ اهیش ػجذاللْیبى وِ حبل جبیگضیي
هحوذ جَاد ظشیف ضذُ ،دس پیص ثشد سیبست خبسجی جوَْسی اسالهی ایشاى چِ گبم ّبیی ثشخَاّذ داضت؟ یب ثِ ػجبست
سبدُتش ثب سٍی وبس آهذى دٍلت سیضدّن ،چِ هَلفِ ّبیی ثشای التذاس ٍ لذستوٌذی سیبست خبسجی هحیب ضذُ است.
 .0باز کردن زنجیرهای برجام از دستان دستگاه سیاست خارجی :یىی اص هَضَػبتی وِ اص سبل  0231تب سٍی وبس
آهذى دٍلت هشدهی هَجت ضذُ ثَد وِ دستگبُ سیبست خبسجی جوَْسی اسالهی ایشاى پَیبیی الصم سا ًذاضتِ ٍ دس هسیش تَسؼِ
هیذاى ػول ٍ ًفَر ج وَْسی اسالهی ایشاى گبم ثش ًذاسد توشوض ثیص اص پیص ثش هسئلِ ّستِ ای ٍ هزاوشات ثب گشٍُ هَسَم ثِ
 0+4است ،دستگبُ دیپلوبسی دٍلت اػتذال ّوِ ّن ٍ غن خَد سا دس پبیبى دادى ثِ هٌبلطِ ّستِ ای هؼغَف وشدُ ٍ ایي توشوض
ثیص اص اًذاصُ عجیؼتب ثِ غفلت اص سبیش حَصُ ّب هٌجش ضذ ،اهب اوٌَى دٍلت هشدهی ثِ صشاحت اػالم وشدُ است وِ ثب ٍجَد آًىِ
حل هسئلِ ّستِ ای ٍ اداهِ هزاوشات ٍیي اص دستَس وبس ایشاى خبسج ًخَاّذ ضذ ،اهب ّوِ سیبست خبسجی دٍلت سیضدّن دس
ایي هَضَع خالصِ ًخَاّذ ضذ ،هسئلِ وِ هی تَاًذ پَیبیی ٍ دیپلوبسی فؼبل دس حَصُ ّبی هختلف سا ثِ دٍلت ثبصگشداًذ.
اتفبلی وِ ثوشات هجبسوی ثشای وطَس خَاّذ داضت وِ ثی تشدیذ یىی اص ایي ثوشات ،سّب سبصی التصبد وطَس اص هزاوشات
ّستِای ٍ گفت ٍ گَ ّب دس ٍیي است! ٍلتی ٍصاست خبسجِ ثشای ایجبد تجبدالت التصبدی ٍ سٍاثظ سیبسی ٍ التصبدی فشاتش اص
هزاوشات ّستِ ای ػول وٌذ ٍ دایشُ ٍ حصبسی وِ غشثی ّب ثشای ضشعی سبصی التصبد ایشاى عشاحی وشدُ اًذ سا ثب سیبستّبیی
هبًٌذ ًگبُ ثِ ضشق ٍ تٌظین سٌذ ّبی ّوىبسی هبًٌذ آًچِ دس استجبط ثب دٍلت چیي سخ داد ،ثطىٌذ؛ یب ٌّگبهی وِ دٍلت دس هسیش
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تجبدل التصبدی ثب ّوسبیگبى یب حضَس دس پیوبى ّبی التصبدی هبًٌذ ضبًگْبی لذم ثشداسد ،ضىی ٍجَد ًذاسد وِ تبثیش الذاهبت
آهشیىب ٍ آًچِ دس هزاوشات هی گزسد دس التصبد هلی ثِ ضىل لبثل هالحظِ ای پبییي خَاّذ آهذ.
 .1همکاری منطقه ای :یىی دیگش اص هَلفِ ّبی لذست سبص ثشای دٍلت هشدهی تَجِ ٍیظُ ایي دٍلت ثِ ّوسبیگبى
وطَسهبى است ،اهبسات  ،تشویِ ،سٍسیِ ،پبوستبى ،ػشاق ،لغش ،وَیت ،لضالستبى ،ػوبى ،ثحشیي ،آرسثبیجبى ،افغبًستبى ،تشووٌستبى
ٍ اسهٌستبى ّوسبیگبى ایشاى ّستٌذ وِ ثب ثیص اص  411هیلیَى جوؼیت ،سبالًِ ثیص اص  0تشیلیَى ٍاسدات ثِ ایي وطَسّب اًجبم
هیضَد ،اهب ایشاى سْن ثسیبسی اًذوی اص ایي ثبصاس داسد .هطی ٍ هسیش دٍلت هشدهی ایي است وِ جْص ثضسگی سا ثشای حضَس دس
ایي ثبصاس ثشداسد وِ دستگبُ دیپلوبسی یىی اص اصلی تشیي دستگبُ ّبی هحمك وشدى ایي ّذف دٍلت هشدهی است ،الجتِ ّوىبسی
هٌغمِ ای تٌْب ثِ ّوسبیگبى خالصِ ًوی ضَدّ ،وىبسی ثب وطَسّبی غشة آسیب ٍ تَجِ ٍیظُ ثِ آسیبی هیبًِ ّن دس ّویي ساستب
تؼشیف هی ضَد وِ ًطبًِ ّبی اص ػضم دٍلت دس ایي هسیش سا هی تَاى دس گفتگَّبی تْشاى ٍ سیبض ٍ اص سشگیشی هجبدالت
تجبسی هیبى دٍ وطَس پس اص چٌذ سبل دس ّفتِ ّبی اخیش هطبّذُ وشد.
 .2توجه ویژه به محور مقاومت :ػالٍُ ثش دیپلوبسی فؼبل دس هٌغمِ تَجِ ٍیظُ ثِ وطَسّبی ّوپیوبى سا ًیض هی تَاى اص
دیگش هَلفِ ّبی التذاس سیبست خبسجی دس دٍلت سیضدّن داًست .یىی اص ضؼبسّب ٍ ثشًبهِ ّبی دٍلت هشدهی تَجِ ٍیظُ ثِ
ّوىبسی هطتشن ثب وطَسّبی ّوپیوبى ٍ ّوىبسی گستشدُ ثب وطَسّبی هحَس همبٍهت است ،سفشی وِ ثِ تبصگی ٍصیش خبسجِ
وطَسهبى ثِ لجٌبى ٍ سَسیِ داضت یىی اص ًطبى ّبی ػضم جذی دٍلت آلبی سئیسی ثشای هحمك وشدى ایي ضؼبس ٍ سیبست
اػالهی است ،حضَس دس ثبصسبصی سَسیِ پس اص جٌگ ٍ ایستبدى دس وٌبس هشدم لجٌبى دس ثحشاى ّبی تبهیي ثشق ٍ سَخت هبًٌذ
فشٍش ثٌضیي ثِ ثیشٍت وِ دس هبُ ّبی اخیش سخ داد ،اٍلیي ًطبًِ ّبی ایي تَجِ ٍیظُ است .گستشش ایي ّوىبسی ثِ صَست
خَدوبس ثِ وبّص ًفَر ٍ ثشّن خَسدى سیبست ّبی دضوٌبى هلت ّبی هٌغمِ اص جولِ سطین غبصت صْیًَیستی خَاّذ ضذ.
 .3بازگشت به حیاط خلوت آمریکا :جوَْسی اسالهی ایشاى دس دٍلت ّبی ًْن ٍ دّن ثب ًگبُ ٍیظُ وطَسّبی آهشیىبی
التیي ثِ ٍیظُ دٍلت ّبی ضذ آهشیىبیی دس ًٍضٍئال ،ثَلیَی ،وَثب ٍ ..تَاًستِ ثَد سٍاثظ گستشدُ ای سا ثب ایي وطَسّب تذاسن
دیذُ ٍ حَصُ ًفَر ا یشاى سا تب حیبط خلَت آهشیىب گستشش دّذ ،اهب هتبسفبًِ دس دٍلت اػتذال ایي سٍیىشد ثب ثیهْشی هَاجِْ ٍ
تمشیجب اص دستَس وبس سیبست خبسجی وٌبس گزاضتِ ضذ ،هَضَػی وِ احیب ٍ تمَیت آى هی تَاًذ یىی اص هَلفِ ّبی لذست
سیبست خبسجی ایشاى دس سبل ّبی پیص سٍ سا تطىیل دّذ.
 .4توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی  :یىی اص اخجبسی وِ دس ّفتِ ّبی گزضتِ دس الثِ الی اخجبس دیگش آى عَس وِ ثبیذ ٍ
ضبیذ ثِ چطن ًیبهذ ،جزة دُ ّب ًیشٍی صثذُ التصبدی دس ٍصاست خبسجِ دٍلت هشدهی ثَد ،افشادی وِ ثب ّذف تمَیت
دیپلوبسی التصبدی ایشاى جزة دستگبُ دیپلوبسی ضذًذ تب هسیش سا ثشای افضایص ّوىبسی ّبی التصبدی ٍ یبفتي هسیشّبی
افضایص صبدسات وبالی ایشاًی فشاّن وٌٌذ ،تمَیت ایي هسئلِ ٍ ایجبد هٌبفغ هطتشن التصبدی یه اص هَلفِ ّبیی است وِ هیتَاًذ
ػالٍُ ثش ووه ثِ التصبد وطَس هسیش ّنپیوبًیّبی سیبسی ٍ تبهیي هٌبفغ هلی دس حَصُ ّبی گًَبگَى سا ّوَاس وٌذ.
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