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دیگر کشورها قرار دهیم؛ یعني باید برجام براي کشوري که
اصــال غیرمنتظره نبود .به خاطر اینکه ایــران به عنوان یك
نگراني تغییرات آبوهوایي و  ...دارد نیز در بین چند اولویت
کنشــگر مؤثر ،معقول و منطقي در کنفرانس مونیخ شرکت
نخســت باشد .این چطور ایجاد ميشــود؟ بخشي از این به
داشــت؛ بنابراین ما درباره شرایط جهاني و دنیاي پساغربي
اهمیت خود برجام به عنوان تنها مورد پیروزي دیپلماســي باید توجه داشت که در صحنه عمل اتفاقاتي
صحبت کردیم .اینها بحثهاي بســیار مهم نظري اســت.
بر تحمیل ،فشــار و جنگ و دعوا در ســالیان گذشته مربوط افتاده است .گروههایي که ترکیه به این معادله
یکي از موضوعات این اجالس پساغرببودن دنیاست .اینجا
اســت .اگرچه اروپایيهــا در برجام منافــع اصولي دارند) ،مسئله حل بحران سوریه( آورده از جبههالنصره
یك تبلیغي هم بکنم؛ من و دو نفر از همکاران دانشــگاهی،
اما نیاز اســت منافع اقتصادي نیز داشــته باشند .هرچه ما شکست خوردهاند و خیلي وجود خارجي ندارند.
کتابي بــا عنوان »دوران گــذار روابط بینالملــل در جهان
تراکم همکاريهــاي اقتصادي بر پایه منافع دوجانبه با این باید اینها را در یك بازه بلندمدت بررسي کرد.
پساغربي« تألیف کردهایم که چاپ شده و آماده توزیع است؛
کشــورها را افزایش دهیم ،امــکان برهمزدن برجام کاهش ما کماکان امیدواریم بتوانیم در همکاري با
یعني ما در پنج ،شش سالي که این کتاب در حال تحقیق و
همسایگان ترك خود و روسیه آتشبس سهجانبه
پیدا ميکند.
نگارش بود ،به اســتقبال تفکري رفتیم که کنفرانس امنیتي
 از افزایش همکاريها با دیگر کشــورها و اثر را تقویت کرده و ادامه دهیم .دنبال تنش و تشنج
مونیــخ به عنوان مهمترین کنفرانــس امنیتي دنیا ،امروز به
آن در حفظ برجــام ميگویید ،اما یك گمانه بدبینانه که بعد با ترکیه نیستیم .دنبال تنش و تشنج با سعودي
آن رســیده و عنوان اجالس  ۲۰۱۷خود را »شرایط پساغرب
از رويکارآمدن ترامپ طرح شد ،درباره همکاريهاي ایران نیز نیستیم .ما معتقد هستیم آینده منطقه نیازمند
و پسانظم« قرار داده است .همانطور که گفتم ما در دنیاي
»پســاغرب« زندگي ميکنیم؛ یعني برخالف دوران گذشــته
و روســیه اســت .برخي ميگویند با توجه به نزدیکي پوتین همکاري است
همه تحوالت در غرب به وسیله غربيها صورت نميگیرد.
و ترامپ ممکن اســت ایران در قضیه سوریه دور زده شود؛
مــا در کنفرانس مونیخ دراینباره صحبت کردیم و گفتیم در ایــن دنیا و در منطقه ما چه
نظرتان چیست؟
باید کرد .گفتیم مختصات این دنیا چیســت و مشــکالت منطقــه و بهویژه خلیج فارس را
بدون اینکه راجع به افراد صحبت کنیم ،اعتقاد دارم شــرایط جهان به گونهاي اســت که
چطور باید حل کنیم؛ یعني به عنوان یك کنشــگر جدي و مؤثر که نفوذ خود را نیز نشــان
نه یك قدرت و نه حتي جمعي از قدرتها ،نميتوانند با حذف دیگران به نتیجه برســند.
داده اســت ،براي آینده فکر ميکنیم .کنشــگراني هم هســتند که در گذشته انتخابهاي
این ربطي به کسي ندارد و صرفا به شرایط بینالمللي مربوط ميشود .جهان امروز ما یك
غلطي داشتهاند .رژیم سعودي و همسایگان ما در ترکیه متأسفانه از اینگونه انتخابهاي
جهان پســاغربي اســت ،اما ما هنوز طبق عادت به جهاني فکر ميکنیم که تحوالت آن یا
غلط زیاد داشــتهاند .آنها نســبت به کنشــگر مؤثر )ایران( عکسالعمل نشان ميدهند.
در غرب )به شــمول روســیه( اتفاق ميافتد یا از سوی غربيها شکل ميگیرد؛ درحاليکه
طبیعي اســت که وقتي شما کنشگر مؤثر و در حال ترســیم آینده هستید ،کنشگر انفعالي
این دنیا گذشــته اســت؛ به عنوان مثال ،آقاي کري و آقــاي الوروف ،دو نماینده دو قدرت
عکسالعمل نشان ميدهد و سنگاندازي ميکند.
برتر دنیا تصمیم گرفتند در ســوریه آتشبس شــود .شد؟ نشــد .اما همان روسیه در کنار
 شاید درباره عربستان ســعودي قابل انتظار بود ،اما ترکیه نیز که بهتازگي با
ایران و ترکیه تصمیم گرفت تا در ســوریه آتشبس شــود و االن نزدیك به دو ماه اســت
همکاري در چارچوب ائتالف با ایران و روسیه در حوزه سوریه اشتباهات قبلي خود را جبران
که کمابیش آتشبس داریم؛ بنابراین امکان حذف کنشــگران مؤثر نیســت .اگرچه ممکن
کرده بود ،با آنها همنوا شد.
اســت ما روزهاي دشوارتري داشته باشیم .شما در سیاست خارجي باید بر توانمنديهاي
در این مورد هم باید توجه داشــت که در صحنه عمل اتفاقاتي افتاده است .گروههایي که
خود حســاب کنید .توانمنديها در حوزههاي مختلف به شــمول دیپلماسي عمومي ،به
ترکیه به این معادله )مسئله حل بحران سوریه( آورده از جبههالنصره شکست خوردهاند
عنوان ابزارهاي نفوذ به حساب ميآید .ميگویند ایران هفتمین کشور داراي نفوذ دنیاست،
و خیلــي وجود خارجي ندارند .باید اینها را در یك بازه بلندمدت بررســي کرد .ما کماکان
نميگویند هفتمین کشــور داراي توان اقتصادي یا نظامي .برخي اشــتباه برداشت کرده و
امیدواریم بتوانیم در همکاري با همســایگان ترك خود و روســیه آتشبس ســهجانبه را
تصور ميکنند ایران هفتمین قدرت نظامي دنیاســت .اگر بنــا بر قدرت نظامي بود ،در این
تقویت کرده و ادامه دهیم .دنبال تنش و تشــنج با ترکیه نیســتیم .دنبال تنش و تشــنج با
فهرست اول آمریکا ،بعد چین و ژاپن و بعد روسیه قرار نميگرفت؛ زیرا توان نظامي روسیه
ســعودي نیز نیستیم .ما معتقد هستیم آینده منطقه نیازمند همکاري است ،اما شما سؤال
از چین و ژاپن بیشــتر است .نفوذ حرف دیگري اســت و اگر ميگویند ایران هفتمین قدرت
کردیــد چرا این رفتار را کردند ،من گفتم چنــدان غیرمنتظره نبود .ضمن اینکه ميخواهند
بانفوذ دنیاســت ،یعني عواملي شــامل قدرت نظامي ،قدرت اقتصــادي و ابعاد دیگري از
فضاســازي کنند .شاهد بودیم غربيها و اروپایيها که نگرانيهایي دارند ،همه بر ضرورت
قدرت که اصطالحا به آن قدرت معنایي ميگوییم .این کشور )ایران( بهراحتي قابل حذف
رعایــت برجام تأکیــد و در حوزه نگرانيهاي خــود صحبت کردند ،امــا اینها ميخواهند
نیست؛ البته هوشمندي ،درك شرایط و پیشبرد منافع ملي و بینالمللي ما نیز باید در همه
فضاسازي کنند؛ زیرا امیدوار هستند ناکاميهاي گذشته خود را با یك دولت تازهوارد جبران
شــرایط لحاظ شــود؛ زیرا ما نهتنها در دوران گذار نظام بینالملــل که معادالت را پیچیده
کننــد .قصد توهین به هیچ دولتي را ندارم .هر دولتــي در آمریکا در صد روز اول کار خود
ميکند ،قرار داریم ،بلکه در دوران گذار در یکي از کشــورهاي قدرتمند دنیا ،یعني آمریکا و
تازهوارد است .این دوره براي آقاي ترامپ ممکن است کمي طوالنيتر شود؛ زیرا هیچکس
دوران گذار در اروپا نیز هستیم .باالخره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مهم است و تحوالتي
پیشتر احتمال پیروزي او را نميداد .ما باید توقع داشــته باشیم همه کنشگران داخلي و
که در انتخابات فرانســه و آلمان شــکل خواهد گرفت تحوالت و آینده اروپا را رقم خواهد
زد .تحوالت منطقه ما نیز بســیار مهم است .مجموعه این شرایط این ضرورت را چند برابر
خارجي آمریکا و گروههاي فشــار در این دوران تالش کنند تا بیشــترین اثرگذاري را داشته
ميکند که شما یك لحظه از رصدکردن و پیشبینيکردن عقب نمانید.
باشند .آنچه در مونیخ دیدید بخشي از این تالشهاست .به این نکته نیز توجه داشته باشید
 فکر ميکنید ترامپ در آمریکا همان نقشــي را ایفا خواهد کرد که گورباچف
که نوع شــرکت ما در کنفرانس امنیتي مونیخ ،کامال متفاوت بود .بنده در ابتداي روز و در
در شوروي بازي کرد؟
جلسهاي به ریاســت رئیس کنفرانس امنیتي مونیخ سخنراني کردم و آن سه سخنران در
ایــن یك پیشبیني زودهنگام اســت ،اما من فکر ميکنم گورباچــف در واقع عامل تغییر
شرایط دیگري و پس از من صحبت کردند.
نبود و خودش نیز نشــانه تغییر یك ساختار بود .یك نفر نميتواند یك کشور را زیرورو کند.
 به مسائل منطقه بیشتر بپردازیم؛ گفته شد کویت از جانب کشورهاي شوراي
برخي از دوســتان ما به اشــتباه فکر ميکنند گورباچف ،تغییر را به روسیه تحمیل کرد ،اما
همــکاري خلیج فارس پیامي براي ایران آورده اســت .بعد هم آقــاي روحاني به عمان و
به اعتقاد من تغییري ایجاد شــده بود که گورباچف آن را نمایندگي یا حداکثر تســریع کرد.
کویت سفر کردند .تا جایي که محرمانه نیست و ميتوانید از محتواي پیام بگویید.
االن در آمریــکا چند رقابت داریم؛ رقابت داخل و خــارج و رقابت در داخل؛ یعني رقابت
کلیات این پیام طرح پیشــنهاد تعامل منطقهاي بود .پیشــنهاد تعامــل منطقهاي را ایران
بین صنایع نو و صنایع کهنه .ترامپ در این رقابت نماینده صنایع کهنه اســت و باید ببینیم
در ســال  ۶۵داده بود .شــاید خیليها به خاطر نداشــته باشــند که آن زمــان آقاي دکتر
این رقابتها واقعا از نظر ســاختاري به شرایط جدیدي منتهي ميشود که بگوییم ترامپ
والیتــي نامهاي به دبیر کل وقت ســازمان ملل متحد نوشــتند .اوج جنگ نفتکشها در
نماینده یا تسریعکننده آن است یا خیر .من فکر ميکنم هنوز براي این پیشبیني زود است.
خلیج فارس بود و پیشــنهاد کردیم براي جلوگیري از گســترش جنگ باید ترتیبات امنیت
ضمن اینکه من متخصص این حوزه نیســتم تا بدانــم تحوالت اقتصادي در حال وقوع در
منطقهاي داده شــود .آن نامه مبناي بند هشــت قطعنامه  ۵۹۸کــه مبناي آتشبس در
آمریکا چقدر واقعي است.
جنگ ایران و عراق بود ،شــد .قطعنامه  ۵۹۸ميگوید کشورهاي منطقه باید براي ترتیبات
امنیت منطقهاي همکاري کنند .از همان زمان ،ایران بر این مســئله اصرار داشت .اگر شما
 از آمریکا فاصله بگیریم ،اخیرا به واســطه کنفرانس مونیخ روزهاي پرکاري
مواضع جمهوري اســالمي بعد از حمله صدام به کویت را بررسي کنید ،مشاهده ميکنید
داشــتید .در این کنفرانس بر گســترش همکاريهاي منطقهاي و جلب همکاري کشورهاي
که ميگفتیم اگر بند هشــت قطعنامه  ۵۹۸اجرا شــده بود امروز شاهد این واقعه هولناك
منطقه براي افزایش ثبات تأکید داشــتید ،اما به شــکل غیرمنتظره -البته شاید براي شما
)حمله صدام به کویت( نبودیم .بعد از آن نیز همیشــه بر این اصل اصرار داشتهایم .آقاي
غیرمنتظره نبوده باشد -ترکیه و عربستان همسو با اسرائیل علیه ایران موضعگیري کردند.

