اینشــبکههســتند،حولایجادمحدودیتهــایمنطقهای
خــارج از چارچوب علیه ایران به اجماع برســند ،تکلیف چه
خواهــدبــود؟!» انتقاداتــیکهبا اصــراربرقرائــتحداکثری
از پارادایمهــای پیشــنهادی و برخــی اعوجاجهــای منطقی
همراهند،اماطبیعتاًنمیشودازکنارشانگذشت.
راهــکاریبرایبــرونرفــتمنطقــهازاصطکاکهای
درونی
ایــده منطقــه قویتــر در تناقض بــا تقویت قــدرت ایران
همچنــان که در ســند چشــمانداز تأکید شــده یعنــی قدرت
اقتصــادی و تبدیــل شــدن ایــران بــه قطب علــم و فنــاوری
منطقه نیســت .همچنین پیشــنهاد ایران برای شــکلگیری
ت وگویمنطقهای
امنیتشــبکهایونیزتشکیلمجمعگف 
را بــه دالیل متعددی نمیتوان با برجام مقایســه کرد .ایران
پشــت میــز مذاکــرات هســتهای در حالــی حاضر شــد که به
لحاظ سیاســی در انزوا و از نظر اقتصــادی با فلجکنندهترین
تحریمهــامواجــهبــود.تــاشایــرانبــرایایجــادتغییردر
مناسبات منطقهایاش اما در شــرایطی است که جمهوری
اســامی ایران ب ه لحــاظ منطقــهای در انزوا نیســت .از میان
 20کشــور کــه بهعنــوان کشــورهای خاورمیانــهای شــناخته
میشــوندتنهــا 4یا 5کشــوردروضعیــتتنشآلودبــاایران
بهســرمیبرند.ایندرحالیاســتکهمنطقهغربآســیادر
ارتباط ارگانیک با کشورهای آسیای مرکزی ،قفقاز و شبهقاره
هند تعداد بیشــتری از کشــورهای جهــان را در بــر میگیرد و
ایران خاصه در ســالهای پس از برجام نــه تنها با اغلب این
کشــورها در وضعیت رابطهای فراتر از حسن همجواری بسر
میبردکهباتعدادقابلتوجهیازآنهادرمناســباتیسازنده
و صاحب نفوذ و تأثیرگذار اســت .ایفای نقش غیرقابل انکار
در مواجهه با بحران تروریســتی داعش در عراق و ســوریه که
به پایان ســیطره این گروه تروریســتی بر بخشهایی از خاک
ایندوکشورانجامیدوحضورایراندرابتکارعملموسومبه
«مذاکرات آستانه» برای کمک به حل بحران داخلی سوریه
که در مجموع به پذیرش نقش و اعتبار منطقهای جمهوری
ن الملل انجامید .بر اساس این
اسالمی ایران در مراودات بی 
واقعیتها نظریه پیشــنهادی ایران را نمیتوان نظریهای از
موضــعضعفارزیابیکرد.ایننظریهوپیشــنهادفارغازهر
انتقادیاابهامیکهنیازمندگرهگشــاییاســت،پاسخیاست
بــهنگرانیهایجــدیپیــشرویمنطقهوطبیعتــاًبرآمده
ازبیــشازدودههتجربهاســتکهنشــاندادهدامــنزدنبه
اختالفــات هویتی ،افتــادن در دام رقابتهای تســلیحاتی و
فتنهانگیزیازطریقحمایتهایپنهانوآشکارازگروههای
تکفیــریافراطگراوتروریســتحاصلیجزافتــادنآتشبر
دامن کشــورهای دور و نزدیک نداشته است .با این تجربه در
شــرایطی که همچنان احتمال شــعله ور شــدن این آتش از
نقطهایدیگر(خواهدرافغانستانخواهدرمصر)وجوددارد
وافزایشهزینههایتسلیحاتیدرکشورهایدرحالتوسعه
بهعنــوان هزینــه ســربار اقتصادهــای نفتــی در دولتهــای
ط گرایی
مواجه با کسری بودجه به بازتولید فقر و تقویت افرا 
دور تسلســلی مخرب را فراهم میآورد؛ پیشنهاد ایران برای
ت وگووتغییردرمناسباتمنطقهایرابایدراهکاریبرای
گف 
بــرون رفت منطقه از وضعیتی دانســت کــه اصطکاکهای
درونــیمانع رشــدوتوســعهآنشــدهاســتوبســتریبرای
ترکتازیبرخیبازیگرانمنطقهایفراهمآوردهاست.
اینمیاننزدیکیعربســتانســعودیومعــدودیدیگر
ازکشــورهایمنطقــهبــهاســرائیلبــاصــرفنظــرازدالیلو
زمینههــای آن اگر چه بــه فهم منتقدان مانعــی جدی برای
قــرار گرفتن تهــران و ریــاض در قالــب یک نظــم منطقهای
توگو -همکاری اســت ،اما نبایــد از زاویه دیگر
مبتنی بــر گف 
اینامتناعغافلشدکهرفتارمنفعالنهدرقبالیارکشیرژیم
اســرائیل و سوق دادن بیشــتر این کشــورها به سمت ائتالف
با تل آویو بــ ه دلیل یک ایران هراســی موهوم هیچ کمکی به
حل مسأله فلســطین و آرمان پایان بخشیدن به اشغالگری
اسرائیل نخواهد کرد .با این حال نقد و نگاههای مطرح شده
درباره دکترین پیشــنهادی ایران برای منطقه ،حکایت از آن
دارد که این نظریه برای تبدیل شــدن بــه یک راهبرد اجرایی
عالوه بر ضرورت تبیین بیشــتر جزئیات و راهکارها ،نیازمند
ایجــاد توافــق و اجماعــی درونــی در قبال سیاســت خارجی
توگو با کشورهای پیرامونی برای
کشور در منطقه اســت .گف 
اثبات ضرورت تغییر پارادایم حاکم بر مناســبات کشورهای
غربآســیاراباید از درونو ازقلب ایــرانآغازکرد.روندیکه
شــاید به جرأت بتوان گفت بخش قابل اعتنایی از مجموعه
سرفصلهایقابلطرحدریک«گف 
توگویملی»است.

ایران و اروپا در دوراهی برجام
علی واعظ
مدیر پروژه ایران در گروه
بینالمللی بحران

بــا اعــام مهلــت  120روزه برای رفــع «نقایص»
برجــام در دی ماه ،رئیس جمهــوری امریکا ،دونالد
ترامــپ ،تــوپ تعییــن فرجــام برجــام را بــه زمیــن
اروپا انداخت .ســه کشــور انگلیس ،فرانســه و آلمان
به منظــور بررســی راهکارهــای احتمالی بــرای نگه
داشــتن امریــکا در برجــام مذاکراتــی را بــا هیأتــی از
وزارت خارجــه امریــکا آغاز کردند .دور نخســت این
گفتوگوهــا در بهمــن در لندن و دور دوم در اســفند
در پاریــس صورت گرفتنــد .با آنکه هنــوز نتیجه این
گفتوگوها مشخص نیست ،در این رویداد فرصتی
بــرای ایــران در تحکیم روابــطش با اتحادیــه اروپا و
تعمیق شــکاف بیــن این اتحادیــه و ایــاالت متحده
امریکا وجود دارد.
ســه کشــور بــزرگ اروپایی بــا بیمیلی بر ســر میز
گفتوگو با امریکا نشســتهاند .آنها معتقدند برجام
توافقی موفقیتآمیز بوده و در حال حاضر نیازی به
پرداختن بــه اینکه در آینده و با رفع محدودیتهای
توافــق ایــران برنامه هســتهای خــود را تا چــه اندازه
و بــه چــه شــکلی توســعه میدهــد نیســت .آنهــا در
عیــن حــال نگران هســتند که حتــی اگر بــه توافقی با
مذاکرهکننــدگان امریکایــی دســت یابند ،یــا ترامپ
آن را ناکافــی قلمــداد کنــد یــا بــا تمدیــد تعلیــق
تحریمهــا ضــرب االجــل جدیــدی تعیین و شــروط
تــازهای را مطــرح کنــد .امــا آنها اقــدام مســئوالنه را
در ایــن میداننــد کــه الاقل بخــت خــود را در فراهم
کــردن شــرایطی بــرای مانــدن امریــکا در برجــام
بیازماینــد ،بــا ایــن پیش شــرط کــه هیــچ اقدامی که
نقــض برجام باشــد ،نخواهند پذیرفت .ســه کشــور
اروپایی صریحــاً هم به کنگره امریــکا و هم بهدولت
ایــن کشــور گفتهاند کــه بازگشــت خــودکار تحریمها
در زمانی که براســاس برجام ایران قــادر به افزایش
تــوان غنیســازی اورانیــوم اســت را دســت بــردن
یکجانبــه در توافق چندجانبــه میدانند .با این حال
در مــورد همــکاری با امریــکا در اعمــال تحریمهای
هدفمنــد برای جلوگیــری از حرکت ایران بهســمت
موشــکهای قارهپیما و ارسال ســاح به حوثیهای
یمــن ابــراز آمادگــی کردهاند .یــک امــکان دیگر هم
اعالم یک موضع مشــترک توســط اروپــا و امریکا در
مورد ضــرورت دســتیابی به یــک توافــق الحاقی در
آینــده برای پرداختــن به محدودیتهــای زمان دار
برجام اســت .در مقابل اروپا خواستار تعهد اعالمی
و اعمالــی امریــکا به برجام توســط دولــت ترامپ و
خــروج از چرخــه بیانتهــای نبود اطمینــان در مورد
آینــده برجــام اســت .ولی از آنجــا که اروپا تــا به حال
نتوانســته نشــان دهد کــه در صــورت خــروج امریکا
از توافــق ایــن توانایــی را دارد کــه به تنهایــی مزایای
اقتصــادی توافق برای ایــران را تضمین کند دســت
چندان قوی برای مذاکره با امریکا ندارد.
آنچه نامشــخص اســت این پرسش اســت که آیا
این تــاش اروپــا ترامپ را راضــی خواهد کــرد یا نه.
توافق بر ســر تحریم برخی اشــخاص و شــرکتهای
ایرانــی برای مقابله با برنامه موشــکی ایــران نه تنها
عبث اســت ،بلکه برای ایــران که اصــوالً قصد تولید
موشــکهای قاره پیما را ندارد بیمعنا هم هســت.
آنچــه ترامپ دنبال میکند نــه تحکیم برجام ،بلکه
تضعیف آن و بعید است که یک پیروزی ظاهری در
مذاکره با اروپاییها او را از تالش برای الغای توافقی
که کمر دشمنی با آن بسته باز دارد.
آنچه مشخص اســت اما تالش اروپا برای راضی
کــردن طرفی اســت کــه هــم بدعهــدی کــرده و هم
تهدید به خــروج توافق .در این میان ســهم ایران که
به گواهی راســتی آزمایی آژانــس بینالمللی انرژی
اتمــی تعهدات خود را تمــام و کمال اجــرا کرده چه
میشود؟
بهگمــان من ایــران باید به ســهم خــود وارد یک
تعامــل مــوازی با ســه کشــور بــزرگ اروپایی شــود و

از آنهــا در ازای امتیازهایــی کــه به ترامــپ میدهند
طلــب امتیــاز کند .عــاوه بر ایــن چنیــن تعاملی به
ایــران این فرصت را خواهد داد تــا به درک بهتری از
گفتوگوهای اروپا و امریکا دســت یابد و پیشــاپیش
در مــورد مفــادی کــه از دیــدگاه تهران نقــض توافق
محســوب میشــوند هشــدار دهد .تهــران میتواند
از یک ســو اشــاره کند به اینکه این توانایــی را دارد که
در مقابــل اقداماتی کــه اتحادیه اروپــا در موافقت با
واشــنگتن انجام میدهد مقابله به مثل کند و چنین
اقدامــی میتواند بحــران زا و برای اروپا دردسرســاز
باشــد و از ســوی مقابــل ایــن پیــام را به اروپــا منتقل
کنــد کــه اگر اروپــا در ســه مــورد مشــخص بهصورت
فعاالنه دســت به اقــدام بزند ،ایــران از تالفیجویی
صرفنظــر خواهد کرد :ایجاد یک کانــال بانکی برای
تســهیل مــراودات تجــاری بیــن اروپــا و ایــران کــه از
حمایــت مشــترک بانک مرکــزی انگلیــس ،آلمان،
ایتالیا و فرانســه برخوردار اســت .این کانال میتواند
در صورتــی کــه در آینــده هم امریــکا از توافــق خارج
شــد از تجارت بین ایــران و اروپا حفاظت کند ،چراکه
برخــاف تحریــم بانکهای بــزرگ که بــرای وزارت
خزانــهداری امریــکا ســهل اســت ،مقابلــه بــا بانک

مرکــزی متحــدان اروپایــی امریــکا هزینــه هنگفتــی
خواهد داشــت .در ضمن شناســایی ایــران بهعنوان
«کشــور همکار» توســط بانک ســرمایه گــذاری اروپا
امکان ورود این بانک به بخش توسعه زیرساختها
در ایران و همــکاری طوالنی مــدت را فراهم خواهد
کــرد .اعــام یــک برنامــه بلندمــدت همــکاری در
زمینه انــرژی بین ایــران و اتحادیه اروپــا .این برنامه
میتواند شامل تسهیالت مالیاتی برای شرکتهای
نفتــی و گازی که در ایران ســرمایه گــذاری میکنند و
شــرکتهای پتروشــیمی کــه نفــت ایــران را پاالیش
میکننــد و ضمانتهای مالی برای ســرمایه گذاری
آنهــا در ایــران باشــد .ســرمایه گــذاری در صنعــت
هســتهای ایــران؛ چنین اقدامــی میتوانــد بهعنوان
مثال شامل ساخت راکتور تحقیقاتی آب سبک برای
تولیــد ایــزودارو یــا راکتور هســتهای بــرای تولید برق
باشــد .با آنکه ترامپ و دشــمنیاش با برجام توافق
را بیثبــات کــرده و اروپــا را به یک مذاکره ناخواســته
با امریکا کشــانده اســت ،ایران میتوانــد این تهدید
را بــه فرصتــی تبدیل کند تا برخی از کاســتیهایی که
برجام در عمل و در ارائــه مزایای اقتصادی به ایران
با آن مواجه بوده اســت رفع کند .پیش شرط این امر
البتــه پایبندی ایران به تعهداتــش و پرهیز از مقابله
به مثل احساســی اســت .همــان تدبیر و نرمشــی که
برجــام را از دیگــر گردابها تــا امروز عبــور دادهاند،
امــروز هــم میتواننــد ایــن کشــتی را به ســاحل امن
برسانند.

سیاسی
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