باید میان مذاکره و گفتوگو تفاوت قائل شد .گفتوگو
برای فهم دقیق موضوعات است که با هدف روشن شدن
ابعــاد یــک موضوع و نــه دســتیابی به یــک توافــق انجام
میشــود و این روند سالهاســت که ادامه داشــته اســت و
ما سالهاســت درباره موضوعات متفاوت با طرف غربی
گفتوگــو کردهایم اما مذاکره نکردیــم البته من معتقدم
ایران بایــد درباره هر موضوعی وارد مذاکره شــود .مذاکره
را به صورت کلی رد کردن بیش از آنکه برای ما نفع داشــته
باشد ،ضرر است.
امابراســاسمواضــعاعالمی،مذاکــرهدرباره
مســأله موشــکی جزو خطوط قرمز ایران به شــمار
میآید.
خــب در میان افــکار عمومی جهان این ســؤال مطرح
میشــود که چرا ایــران وارد مذاکره نمیشــود؟ آیا ما دچار
ضعــف در این حوزه هســتیم یا کمبود منطــق داریم که از
مذاکــره روگــردان باشــیم؟ معتقدم دســت ایــران در این
مذاکــرات از پیــش پر اســت و حرفها و توضیحات بســیار
خوبــی در اختیــار دارد و حتی اگــر هدف رســیدن به توافق
هم نباشد ،باز هم ورود به مذاکره به نفع ایران است .ایران
میتوانددرمذاکراتبهبسیاریازکشورهایمنطقهاشاره
کنــد و بگوید که برخی از آنها موشــک با بــرد بیش از 4هزار
کیلومتــر دارنــد و ایران بــا چه منطقی بایــد از حق طبیعی
خــود برای دفــاع از امنیتش محروم باشــد؟ مــن مخالف
رد کــردن کلیــت مذاکره هســتم .چه دلیلــی دارد بگوییم
مذاکرهنمیکنیم؟حتیدربارهموضوعموشکی...
سوایمذاکرات،یکراهدیگرهمپیشپایایرانوجود
دارد و آن اینکــه بــه کشــورهای خواهــان مذاکره پیشــنهاد
دهــد که بــرای مــدت زمــان محــدودی برد موشــکهای
خــود را مثــاً از  2هزار کیلومتــر افزایــش نمیدهد .نتیجه
چنین پیشــنهادی این اســت که ایران خــودش داوطلبانه
و بدون فشــار هیچ کشــوری این کار را کــرده و هر وقت اراده
کرد ،میتواند دســت از این تعهد بــردارد .ضرر آن نیز این
است که این کار را بدون هیچ ما به ازایی انجام میدهد اما
آنچــه از این اقدام یکجانبه حاصل میشــود ،ایجاد نوعی
اعتمادســازی بینالمللی اســت .ایران چندماه پیش برد

موشکهای خود را اعالم کرد و به نوعی برای مهار بحران،
ابتــکار یک جانبه به خرج داد اما بیان این تعهد و ابراز این
ابتکار یک جانبه به شیوه درستی نبود و نتوانست به نوعی
اعتمادسازی منتهی شود که ایران از آن بهره ببرد.
زمانــی کــه روی موشــکهای خــود علیــه یــک رژیــم
شعارنویســی میکنید ،این مسأله حساســیتزا میشود.
هیــچ یــک از کشــورها چنیــن شــعارهایی روی تجهیزات
نظامــی خــود نمینویســند .ایــران در معــرض برخــی
اتهامها قرار دارد و برخی از موضعگیریها نیز هزینهســاز
شــده اســت .حقیقت این اســت که در ســطح بینالمللی
جمعی ضد ایران هستند و علیه آن بهانهتراشی میکنند.

ایران باید خود را برای
سناریوی خروج امریکا از
برجام آماده کند و به اروپا
فشار بیاورد که در ایران
مخالفتهای جدی با تداوم
اجرای برجام وجود دارد چرا
که طرف مقابل به تعهدات
خود وفادار نبوده است.
اروپاییها هم باید بدانند که
توافق هستهای از سوی برخی
جریانهای داخلی ایران در
معرض خطر قرار دارد که
واقعاً هم این طور است

همزمان جمعی نیز هســتند که شــیفته ایران نیســتند اما
مخالفت چندانی هم با ایران ندارند .ایران باید این دسته
دوم را تقویت کند و برای تضعیف گروه نخست ،روایتی از
موشکهای خود ارائه دهد که مبتنی بر منافع ملی و دفاع
مشــروع باشــد .ما با امریکا و ســایر طرفها بازی شطرنج
میکنیموبایدبهبهترینشکلبازیکنیم.
یکی از دالیل کنارهگیری ایران از ورود به بحث
مذاکرات موشــکی میتواند به مختــل کردن روند
اجرای برجام از ســوی امریکا و بیاعتمادی تهران
باشد؟
چنانچــه ایــران نــه حاضر بــه مذاکره شــود و نــه ابتکار
یکجانبهای داشــته باشــد ،میتواند استدالل کند که طرف
مقابل نتوانســته به تعهدات خود در برجام هم عمل کند
و امریکا به عنــوان یک عضو برجام ،دائماًتهدید به خارج
شدنازبرجاممیکند.زمانیکهیککشورباتوجهبهپشت
ســر گذاشــتن مذاکراتی طوالنی و پایبندی همه کشورهای
طــرف توافق هســتهای باز هم از پــاره کردن توافق ســخن
میگوید ،در چنین شــرایطی کمتر کسی در ایران به دنبال
مذاکره مجدد با غرب بر سر موضوع دیگری میرود.
بــا ایــن حــال ایــران نبایــد از گفتوگــو درباره مســائل
مختلفی که گاه مبنای فشــار علیه آن میشــود ،خودداری
کنــد .پیش از این هم در داخل کشــور با مذاکره هســتهای و
با شــعار «انرژی هســتهای حق مسلم ماســت» مخالفت
میشــد امــا در نهایــت مذاکره کردیــم .ببینید مــا اکنون با
امریکا در یک نبرد بینالمللی هستیم که به داخل ایران و
امریکامحدودنمیشود.بایدباهوشمندیدریابیمکهچه
موضعی بگیریم که شــمار کسانی که در دنیا طرفدار ایران
هســتند ،تقویت و مخالفانش تضعیف شوند .اگر بگوییم
کالً مذاکره نمیکنیم ،طرفدارانی که نه شــیفته ما هســتند
و نه برایشــان جذابیت داریم ،به ســمت و ســوی دشمنان
مــا گرایش پیدا میکنند .باید دیــد در این نبرد بینالمللی
هرکار ما چه تأثیــری بر بازیگــران بینالمللی و مخاطبان
ایــران دارد .همه چیز را باید این طور دید؛ این کلیدیترین
نکته است.

معادالت پیچیده خاورمیانه
سعید علیخانی
تحلیلگر مسائل بینالملل
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خاورمیانه در ســالی که گذشــت ،نه تنها آرام نگرفت
بلکــه عرصه تجلی پیچیــده ترین معــادالت منطقهای
و جهانــی شــد .رقابت میــان ایــران و عربســتان نه فقط
درعــراق و ســوریه و یمن که در مســأله «قطــر» هم بروز
و ظهــور یافــت امــا همه این کــش و قوسهای بــه ظاهر
منطقــهای مانع آن نشــد که مجمــوع ایــن رویدادها در
ســطحی فراتــر و در چارچــوب چگونگــی رابطــه ایران و
امریکا دیده نشود.
ســخنرانیهای انتخاباتــی ترامــپ کــه از دل نوعــی
پســا نومحافظــه کاری بیــرون میآمد و بــه تعبیر برخی
تحلیلگــران (کارلوس لوزادا –واشــنگتن پســت) باعث
ل هانتینگتــون – اســتاد برجســته
میشــد کــه ســاموئ 
دانشــگاه هــاروارد و واضــع نظریــه برخــورد تمدنهــا-
از آن بــاال برایــش دســت تــکان دهد ،بــه واســطه ظاهر
افشاگرانهاش علیه تمام سنتهای دموکراتیک امریکا
بازتابهای مختلفی یافت.
بازتاب این ســخنان در ایران چنان در چشــم جذاب
و نــو آمد کــه در تأیید آن اظهــار نظرهای مختلفی شــد.
پیــروزی ترامــپ نیــز نشــان داد کــه برجــام بــه عنــوان
دســتاورد دولــت حســن روحانــی بیــش از گذشــته در
معــرض خطــر و نادیــده گرفتن اســت ایــن امــر اگرچه
نگرانیهایــی را برانگیخــت امــا دلیــل دیگــری شــد تــا
طیفــی دیگــر آن را فرصتی برای زیر ســؤال بــردن آن در
نظر بگیرند .ممنوعیت ورود ایرانیان به امریکا ،همســو
شــدن بیشــتر سیاســتهای کاخ ســفید با رویکرد طیف
افراطی حاکم بر اســرائیل ،نزدیکی به عربستان محمد
بن ســلمان (برخالف تصور برخی که سخنان خصمانه
ترامــپ را در ایام انتخابات علیه عربســتان جدی گرفته
بودنــد) و نیز تالشهای تا بدین جــا ناکام دولت ترامپ

بــرای خــروج از برجام جملگــی از دالیلی بودنــد که آن
واقــع گویی ســتایش برانگیز اولیه ترامپ علیه ســاختار
امریــکا را به محاق فراموشــی بــرد و نگرانیها از رویکرد
او علیه ایران را افزایش داد.
فشــارهایی که دولــت ترامپ از زمــان روی کارآمدن
متوجــه ایران کرده اســت البتــه چندان هم بی پاســخ و
هزینه نبوده اســت .نــوع رویکرد دولــت ترامپ در قبال
ایــران گره دیگــری را در رابطه میان این کشــور و روســیه
ایجاد کرده اســت زیرا روســیه اکنون یکــی از بزرگترین
شــرکا و همپیمانان ایران در منطقه محســوب میشــود
و تالشهــای ترامپ برای بازنگری در رابطه با روســیه و
تحتالشــعاع قــرار دادن رابطه آن با ایــران نیز عمالً به
خاطر سایه سنگین تحوالت شتابان منطقه راه به جایی
نبرده اســت زیرا تقویت موضــع امریکا یا همپیمانانش
در همان نقاطی از منطقه حساســیت برانگیز و موجب
خطر اســت که اتفاقاً ایران نیــز در آن منطقه عمق نفوذ
خود را تعریف کرده است.
یمن ،سوریه ،عراق و لبنان در ژئوپلیتک شیعهای که
به زعم برخی سیاســت خارجــی کنونی ایران در منطقه
را صورتبنــدی کرده اســت ،همــان نقاطی هســتند که
متحدان عــرب امریکا نیــز به نوعی درگیــر پیچیدگیها
و منازعــات آن شــدهاند و غلبــه آنــان و تقویــت موضع
امریــکا در ایــن نقاط به شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم
عنصــری کلیــدی در چارچــوب رقابــت جدی روســیه و
امریکا نیز محسوب میشوند.
بــازی روســیه در ایــن مناطــق البتــه از مــدل
امریکاییاش هوشــمندانهتر بوده اســت زیرا روســیه با
همراه داشــتن ایران شیعی و ترکیه ســنی و رابطه نسبتاً
حســنه با کشــورهای عربی و اسرائیل ،مشــی متفاوت از

امریــکا را در پیــش گرفته اســت حــال آنکــه کارت بازی
واشــنگتن در این حوزهها یکدســت و محدود اســت و به
جز ایران که در حالت تخاصم با امریکاست ترکیه را نیز
به ســبب سیاست امریکا در قبال کردها در جبهه مقابل
این کاخ ســفید قرار داده اســت در نتیجه وقتی ســخن از
میانجیگری یــا قدرت نفوذ به میان میآید وزن روســیه
در این معادله به مراتب بیشتر از امریکاست.
یکــی از عرصههای جدی که امریکا بــرای رویارویی با
ایران برگزیده اســت نزدیک شدن به کشورهای عربی به
عنوان برنامه اصلی سیاســت خارجی ترامپ در منطقه
خاورمیانه است .این نگاه البته تنها در اهداف ضد ایرانی
ترامــپ حصــر نمیشــود و متضمــن منافــع اقتصــادی
هنگفتــی بــرای ایــاالت متحــده نیز بــوده اســت .ترامپ
بــرای ارتقــای وضعیــت اقتصــادی کشــوری کــه میــزان
بدهــیاش به  105درصــد از تولید ناخالص ملی رســیده
اســت نیازمند بهرهمندی از ســرمایههای هنگفت عربی
است و این به میزان زیادی نزدیکی این کشور با عربستان
را توجیــه میکنــد اما همیــن وضعیت ســوی دیگری نیز
دارد بــه ایــن معنــا کــه اگر قرار باشــد ســطح تنــش میان
دو قــدرت منطقــهای یعنی عربســتان و ایران به ســطح
غیرقابل کنترلی برســد نه تضمینی برای تداوم این وجه
از رویکــرد اقتصــادی در سیاســت خارجی امریکاســت و
نه میتوان فشــار سیاســی و مالی این وضعیت بر دولت
ترامپ را نادیده گرفت بنابراین میتوان گفت که بهرغم
تخاصــم شــدید امریکا بــا ایــران و صرفنظــر از توازنی که
حضور روسیه در این معادله ایجاد کرده است ،نمیتوان
بــه شــکل قطعــی از غیرقابــل اجتنــاب بــودن رویارویی
مســتقیم ایــران و امریــکا یا خــروج از وضعیــت بحرانی
کنونی از یک شرایط غیرقابل کنترل سخن گفت.

