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راهبرد

پیامدهای خطرآفرین سیاست خارجی دونالد ترامپ

جهان
فـردا

کیم سنگویتا

تحلیلگر

ب��ه گفته هان��س بلیک��س ،رئیس اس��بق آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ،میان آنچه در عراق میگذرد
و رد توافق هس��تهای توس��ط ترام��پ پیوندهایی
وجود دارد.
هانس بلیکس با یادآوری دوران ریاس��تجمهوری
جرج بوش مدعی اس��ت در زم��ان بوش جنگ علیه
عراق ،خواس��ته جمعی هیأت دولت بوش بود ،حال
آنک��ه در دوران ترامپ ،ش��اهد چنددس��تگی آرا و
دیدگاههای محافظهکار در میان هیأت دولت هستیم.
وی در توضی��ح ادع��ای خ��ود چنی��ن میگوید:

16
اگر من جای ظريف بودم
گـــــــزارش

نمیتوانبهپاکستان
دلبست
پیر محمد مالزهی

کارشناس امور پاکستان

رابط��ه ته��ران و پاکس��تان مانن��د هوای
گومیش اس��ت ،ن��ه آنقدر روش��ن و
گر 
ش��فاف که بتوان به س��ادگی آن را تحلیل
ک��رد و نه آنق��در تیره و تار ک��ه همه درها
بهروی دیپلماس��ی بس��ته باش��د ،گاهی
فضای دیپلماس��ی آنها گلس��تان است و
گاهی خشم دو طرف بر انگیخته میشود،
البته این طرف ایرانی اس��ت ک��ه همواره
به سیاس��تهای اس�لام آباد گالیه دارد.
مقامات ایران��ی میگویند پاکس��تانیها
اهمالکاری میکنن��د و نمیتوان هیچگاه
به پاکستان دل بس��ت.دو واقعیت اساسی
در رابطه بین ایران و همس��ایه قدیمیاش
وج��ود دارد .اولی��ن موضوع قاچ��اق مواد
مخدر اس��ت .مرزه��ای طوالن��ی ایران و
پاکس��تان و همچنی��ن افغانس��تان باعث
شده تا کارتلهای مواد مخدر مسیر ایران
را بهعنوان دسترس��ی به اروپ��ا همواره در
نظر داش��ته باش��ند ،ایرانیها همیشه در
مالقاتهایش��ان با مقامات این دو کش��ور
میگویند ،مرزهای پاکستان کنترل جدی
نمیشود و همین باعث شده است که ایران
هزینه زیادی را برای کنترل و مبارزه با مواد
مخدر متحمل شود .موضوع دوم گروههای
رادیکال اسالمی است .صبح که در کراچی
یا کویته از خواب بیدار میشوی باید منتظر
یک معجزه باش��ی تا یک انفجار انتحاری
روی ندهد یا ش��هروندی گ��روگان گرفته
نشود ،ترکشهای این گروهها به ایران نیز
برخورد میکند .این گروههای تندرو محل
اختالف ایران و پاکستان است ،اما مسئله
محمد جواد ظریف آن است که در دو سوی
میز مذاکره فقط این دیپلماتها نیس��تند
که تصمیمگیر هستند .در پاکستان ارتش
ادعا میکند که ب��ه دنبال ایجاد تنش بین
دو کش��ور نیس��ت ،اما در هس��ته مرکزی
ارت��ش همواره نقش��ههای دیگ��ری اجرا
میش��ود؛گروههای معارض ایران در قلب
بلوچس��تان و وزیرس��تان در حال تنفس
هستند و با وجود آنکه پاکستانیها اعتقاد
دارند ب��ه کوهها و دش��تهای آن مناطق
دسترسی ندارند ،برای همین بین دو کشور
همهچیز به دیپلماسی ختم نمیشود ،اما
این را هم باید در نظر گرفت که دو کش��ور
در سازمان اکو حضور دارند ،هرچند که آن
س��ازمانی که انتظار میرفت تجارت بین
کش��ورها را تس��ریع کند ،متاسفانه موفق
نبود .س��اختارهای اقتصادی این کشورها
به هم نزدیک اس��ت و تولی��دات کاالهای
یکس��انی دارند که نمیتوانند پاسخگوی
نیازهای همدیگر باشند .مخصوصا تجارت
هر کدام در درون اکو بس��یار ضعیف است
و تجارتشان بیش��تر با کشورهای خارج از
منطقه مانند اروپا و شرق آسیا سازماندهی
شده است ،اما به لحاظ سیاسی و امنیتی به
نظر میرس��د که زمینههای زیادی وجود
دارد که با هم هم��کاری کنند .منتها یک
بحثی که وجود دارد و منفی است وضعیتی
اس��ت که در خاورمیانه شکل گرفته است.
با پیغامهایی که پاکس��تان به عربس��تان
س��عودی داده و مس��ائلی که مطرح است
ائتالفهایی که شکل میگیرد یا میتواند
شکل گیرد به گونه ای است که به اصطالح
جنب��ه ایدئولوژیک هم پیدا کرده اس��ت.
یعنی کشورهای اهل س��نت در یک گروه
هستند و کشورهای شیعه مذهب در کنار
ایران در یک قس��مت ق��رار گرفته اند و در
بعد بینالمللی بعضی کش��ورها به روسیه
نزدیک ش��ده و بعضی از کشورها در حوزه
آمریکا تعریف میشوند ،هر چند نواز شریف
سیاست معتدلی داشت و سعی کرده بود که
پاکس��تان را در موقعیتی قرار بدهد که در
اختالفاتی که بین عربستان و ایران وجود
دارد نقش میانجی را ایفا کند و تالشهایی
در این زمینه کرد .هر چند که این تالشها
پاسخهای الزم را پیدا نکرد ،ولی بهطور کلی
به نظر میرسد که ضرورتها و نیازهای دو
کش��ور بهخصوص در ارتباط با فرقه گرایی
و رش��د گروههای رادیکال هم پاکس��تان
و ه��م ایران را دچار مش��کل کرده اس��ت.
این مش��کالت راه حل کوتاه م��دت ندارد.
محمدجواد ظریف باید طرحهای جدیدتری
را روی میز قرار دهد .این روزها پاکستانیها
اشتیاق به طرحهای جدید دارند.

«آمریکا در آن زمان خواس��تار جنگ ب��ود؛ اما در
حال حاضر وضعی��ت بهگونه دیگری اس��ت .حاال
آمریکا جنگطلب نیس��ت ،ام��ا ادبیاتی که ترامپ
به کار میگیرد ،نگرانکننده است .ترامپ درمورد
کرهش��مالی الفاظی بهکار میبرد که ممکن است
خطرآفرین باش��د ،و حاضر نیست سخنان اعضای
اتحادیه اروپ��ا مبنی بر وفاداری ایران به مفاد توافق
هستهای را بپذیرد».
رکس تیلرسون ،وزیر خارجه آمریکا ،جیمز متیس،
وزیر دفاع ،و اچ.آر .مکمس��تر ،مشاور امنیت ملی
کاخ س��فید همگی ترامپ را وادار کردند که توافق
هس��تهای ای��ران (برج��ام) را رد نکن��د .متحدین
اروپایی نیز تأکید داش��تند تهران به تعهدات خود
پایبند بودهاست.
این درحالیاس��ت که نتانیاهو در اتخاذ تصمیمات

ترامپ علیه ایران نقش چش��مگیری داشت .نکته
جالب توجه این است که کارشناسان نظامی اسرائیل
و حتی موس��اد بر این باورند که ایران تعهدات خود
را نقض نکرده است.
همچنین عربس��تان س��عودی که رهبرانش س ّنی
هس��تند و در تعارض س��تیزهجوانهای علیه ایران
شیعی بهس��ر میبرند ،تقویت روابط ایران با جامعه
بینالمللی را نمیپس��ندند .اولی��ن دیدار خارجی
ترامپ بعد از پیروزی در ریاس��تجمهوری ،سفر او
به عربستان بود که در آن علیه ایران اظهاراتی کرد و
ایران را به نقض قوانین متهم کرد.
فارغ از این دیدگاههای خارجی ،میتوان شاهد فشار
داخلی از س��وی راس��تگرایانی چون استیو بنون،
استراتژیس��ت س��ابق ترامپ ،بود .اما باز هم تکرار
میکن��م ،نتانیاهو و نمایندگان یهودی راس��تگرا

نقش��ی مهم در تصمیم ترامپ داش��تند .در آمریکا
افرادی چ��ون جان بولتون سالهاس��ت که دولت
را به رفت��اری محافظهکارانه درب��اره ایران ترغیب
میکنند .بولتون در سال  2003تنها کسی بود که
میگفت آمری��کا در خصوص عراق باید تجدیدنظر
کند .اماهنوز کسانی هستند که مخالفت با ایران را
در رأس سیاس��تهای خارجی خود قرار میدهند
و عواقب این مخالفخوانیها جای نگرانی دارد.
اما تنها جمهوریخواهان نیس��تند که ساز مخالف
میزنند؛ دموکراتها نیز ید طوالیی در این دس��ت
دخالته��ا دارند .ج��ان کری یک اس��تثنا بود که
توانست توافق هستهای با ایران را محقق کند ،اما او
هم در ابتدا برای رفع مسائل روسیه ،راهحل نظامی
پیشنهاد میکرد.
اوباما سیاس��تهای خارجی را تغییر داد .او تالش
کرد از درگیریهای افغانس��تان پرهیز کند و بعد از
حمالت شیمیایی در سوریه از عملکرد نظامی در این
کشور نیز رویگردان شد؛ اما ترامپ در تالش است

هر آنچه اوباما رش��ته کرده بود ،پنبه کند .امیدوارم
در رابطه با ایران کنش غیرمعقولی از او سر نزند.
ما پیگیر انتخابات اخیر ریاس��تجمهوری در ایران
بودیم ،و ش��اهدیم توافق هس��تهای مخالفتهایی
را برانگیخت��ه اس��ت .رئیسجمهور ایران ،حس��ن
روحانی ،از سوی تندروها در مظان اتهام قرار گرفته
که با برجام امنیت ایران را به مخاطره انداختهاست؛
این تندروها ادع��ا میکنند غرب پا روی تعهداتش
خواهد گذاشت .س��قوط برجام بهزعم ایشان امری
اجتنابناپذیر است؛ اما ایران کشور پویایی است و
زندگی در آن جریان دارد .الزم است به اصالحطلبان
فرصت داده ش��ود تا تغییرات مس��المتجویانهای
اعمال کنند تا موقعیتشان تضعیف نشود .امیدوارم
ترام��پ توصیههای اعض��ای هیأت دولت��ش را به
گ��وش بگیرد و با متحدین اروپایی و س��ازمان ملل
همسو شود».
منبع :پایگاه اینترنتی خبرگزاری
ایندیپندنت

کانال های ارتباط با آمریکا برقرار است؟

اعالم پایان مذاکره مستقیم

تماس تلفنی باراک اوباما و
حس��ن روحانی در جریان
سفر قبلی رئیسجمهور به
س��ازمان ملل متحد ،اولین
ارتباط رسمی دوکشور پس
از نزدیک ب��ه  4دهه .در آن
لحظ��ه روحان��ی پ��س از
سخنرانی در مجمععمومی
س��ازمان ملل با اتومبیل در
حال رفتن به فرودگاه برای
بازگش��ت ب��ه ای��ران بود.
عک�س :پت س�وزا/
کاخ سفید

مرتضی سیمیاری
روزنامهنگار

لیموزین مشکیرنگ در وسط باند فرودگاه متوقف
میشود .او با این جمله مکالمهاش را تمام میکند:
«روز خوبی داشته باشید آقای رئیسجمهور ».آن
س��وی خط باراک اوباما  15دقیقه با او گفتوگو
کرده و فردای آن روز نیویورکتایمز مینویس��د:
«معجزه بزرگ��ی روی داد ».حس��ن روحانی به
صورت مستقیم با رئیسجمهور آمریکا گفتوگو
میکند .این برای اولین ب��ار بود که انقالبیها در
باالترین رده دیپلماتیک با آمریکاییها گفتوگو
کردند ،آن هم نه در کاخ س��فید بلکه در فرودگاه
جاناف کندی! در تهران غوغایی بهپا میش��ود
و مخالف��ان روحانی میگویند« :تهران تس��لیم
شد ».اما علی الریجانی از حسن روحانی قدردانی
میکند .نتیجه همه ارتباطات رسمی و غیررسمی
ایران و آمریکا برجام بود ،حتی برخی خبر از پرواز
مس��تقیم از تهران به واش��نگتن دادند ،اما انگار
قرار نبود ماهعسل ارتباط نزدیک ،طوالنی باشد.
وقتی ترامپ پایش به کاخ سفید باز شد خطاب به
ایرانیها گفت« :دیگر اوبامای مهربان رفته است
و برجام یک معامله ضعیف برای آمریکاس��ت».
از تهران ترامپ پاس��خ گرفت« :اگ��ر برجام پاره
شود ،ایران به س��رعت به نقطه اول قبل از تفاهم
بازمیگردد».
دوئل مستقیم

در تمام دهه
 70رابطه با
آمریکا یک
تابوی بزرگ
است .سعید
حجاریان
میگوید
خاتمی (محمد)
به ما گفته
بود مبادا شما
جایی با اینها
روبهرو شوید.

آنها بهشدت پاسخ یکدیگر را در آخرین نشست
عمومی مجمع سازمان ملل داده بودند ،روحانی
سخنان ترامپ را دور از شأن سازمان ملل خوانده
ب��ود و در آن س��و ترامپ نی��ز ای��ران را متهم به
فعالیته��ای بیثباتکننده ک��رد .دوئل کالمی
شدید و پرتنش بین روحانی و ترامپ روابط را به
شدت تیره و تار کرده بود و هیچکس فکر نمیکرد
ترامپ با یک پیشنهاد شگفتانگیز همه را غافلگیر
کند و از روحانی بخواهد که با او دیدار کند .پاسخ
رئیسجمهور ایران مشخص بود .سخنگوی وزارت
خارجه میگوید روحانی نپذیرفته با رئیسجمهور
آمریکا دیدار کند .ش��اید این دیدار میتوانس��ت
فرصتی تاریخی برای ی��ک ارتباط از نوع نزدیک
باش��د ،اما این روزها ایرانیها به طرف آمریکایی
اعتماد ندارن��د .برای همین وقتی ترامپ در نطق
خود مستقیم ایران را مورد خطاب قرار میدهد،
روحانی به سرعت پاس��خ او را میدهد و فرصتی
برای مذاکره روی میز دیپلماسی باقی نمیماند.
با اینکه پیشتر تیلرسون با محمدجواد ظریف به
صورت مس��تقیم دیدار کرد ه بود روابط پرتنش
و پرابهامی ش��کل گرفته و ج��و عمومی داخلی
بخصوص در تهران به گونهای اس��ت که شاید دو
طرف باز هم ترجیح بدهند بهجای رابطه مستقیم
از طریق کانالهای غیررسمی با یکدیگر در ارتباط
باشند و پیامها از طریق واسطهها مخابره شود.
رابطه در پاریس

«نماینده ژیسکاردس��تن آمد و گفت آقای کارتر

این پیغام را برای ش��ما داده اس��ت .ما این پیام را
جدی نگرفتیم .مدتی بعد آقای ساندرز که معاون
وزارت ام��ور خارجه آمریکا ب��ود زنگ زد به دفتر
نوفللوش��اتو ،گفت به نش��انی اینکه کارتر این
پیام را فرس��تاده م��ن از وزارت امور خارجه زنگ
میزنم .ما یک نفر را معین کردیم و او میخواهد
با شما ارتباط داشته باشد و میخواهیم نظریات
شما را مستقیماً بدانیم ،خودمان هم نظریاتمان
را مستقیماً به شما بگوییم .با امامخمینی مطرح
کردم و امام گفت ایرادی ن��دارد .ببینید آنها را.
گفتم پس اجازه دهی��د احمدآقا هم با من بیاید،
گفت نه ،موردی نیس��ت خودت ب��رو ».این یکی
از ارتباط��ات انقالبیها ب��ا آمریکاییها از طریق
ابراهیم یزدی است ،ایران آماده یک انفجار بزرگ
اس��ت .همه چیز به نوفل لوشاتو ختم شده است،
برای همین آمریکاییها میخواستند بدانند که
انقالبیها پس از ش��اه چه خواهن��د کرد .یزدی
میگوید البته من تنها رابط با آمریکاییها نبودم؛
شورای انقالب و دکتر بهشتی نیز گفتوگوهایی
انج��ام داده بودن��د .ش��اید آمریکاییه��ا گمان
میکردند حاکمان آینده در تهران س��نت رابطه
حسنه را حفظ خواهند کرد ،اما در واقعیت اتفاق
دیگری روی داد؛ جو شدید ضدآمریکایی در تهران
و چپزدگی باعث شد تابوی بزرگی شکل بگیرد
و هر نوع پیش��نهاد برای رابطه با واکنش شدید
طرف ایرانی روبهرو ش��ود ،هر چند که همچنان
آمریکاییها در تهران سفارتخانه دارند.
رابطه به شیوه چریکها

یک پایی��ز دراماتیک برای واش��نگتن در تهران
رقم خورده است .کارتر خودش را برای انتخابات
ریاستجمهوری آماده میکند که خبر میرسد
س��فارت آمریکا به دس��ت دانش��جویان انقالبی
افتاده است .همه راهها برای گفتوگوی مستقیم
بین کارت��ر و مقامات ایرانی به بنبس��ت خورده
اس��ت ،ایرانیه��ا میگویند که این س��فارتخانه
محل جاسوسی است؛ البته کینه تاریخی نسبت
به سقوط دولت مصدق و دخالت آمریکاییها در
کودتا باعث میشود که حرفهای مهدی بازرگان،
نخس��توزیر وقت ،هیچ خریداری نداشته باشد.
از دور و نزدی��ک ،همه در اطراف س��فارت جمع
میشوند و حتی هنرمندان شاغل در زمان پهلوی
نیز با پالکاردهایی جلوی سفارت جمع میشوند
و از اقدام دانشجویان حمایت میکنند .موسوی
خوئینیها مینویس��د« :چنان این واقعه در شهر
تهران پیچیده بود که گویی هرکه شنیده بود ،به
سوی سفارت راه افتاده بود .مردم از نقاط مختلف
ش��هر ،تا ش��ب میآمدند .از ش��ب تا صبح ،فردا،
پسفردا ،هفته اول ،هفته دوم و »...اما قرار نیست
همیشه در سفارتخانه بسته بماند؛ تالشها از دو
سو شروع میشود .این بار آلمانیها وارد میشوند.
ریزل س��فیر آلمان در تهران با صادق طباطبایی
تم��اس میگی��رد و میگوید کوش��نر به صورت
صادقانه به دنبال حل مسئله گروگانها است ،مرد
خوشچهره انقالبی روبهروی آلمانیها مینشیند؛
مذاکرات موفقیتآمیز نیست .کارتر پیام میدهد

که میخواهد به صورت مستقیم مذاکره کند ،اما
تهران روی خوش نشان نمیدهد.
مذاکره در الجزایر

خ��رداد  59امام حل مس��ئله گروگانه��ا را به
مجلس س��پرد .قرار ش��د دولت ش��کل اجرایی
به ای��ن ماجرا بدهد .برای همین ش��هید رجایی
و به��زاد نبوی برای مذاکره ب��ه الجزایر میروند.
کانال عربی کارش را به خوبی انجام میدهد ،اما
در تهران مجلسیها مذاکرهکنندگان را متهم به
اهمالکاری میکنند .سه روز بحث داغ در مجلس
بر س��ر ش��یوه آزادی گروگانها بین نمایندگان
ش��کل میگیرد .نهضت آزادی تمایل به دریافت
غرامت دارد ،اما برخی در مجلس میگویند« :بهتر
است رادیو تلویزیون آمریکا به صورت مستقیم در
اختیار انقالبیها ق��رار بگیرد تا با مردم آمریکا به
صورت مستقیم گفتوگو کنیم ».روز پنجشنبه
پانزدهم آبان  ۱۳۵۹آخرین جلسه علنی مجلس
بود ،قبل از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا که
قرار بود روز یکش��نبه نهم نوامب��ر  ۱۹۸۰برگزار
شود .همه شرایط برای تمام کردن موضوع فراهم
شده بود .قرار غیررسمی آن بود که روز پنجشنبه
بیانیه الجزایر ب��ه تصویب نماین��دگان مجلس
برس��د و روز جمعه گروگانها از تهران به پایگاه
آمریکاییها در آلمان منتقل ش��وند و همان روز
یا حداکثر روز ش��نبه آقای کارتر از گروگانهای
آزادشده در کاخ سفید استقبال کند و در حقیقت
با این برگ برنده پیروزی خویش بر رونالد ریگان
را قطعی کند ۲۷ .نفر از نمایندگان فراکس��یون
نانوش��ته جوان��ان مجل��س در ی��ک هماهنگی
دقایقی قبل از رأیگیری مجلس را ترک کردند.
با این آبستراکس��یون که برای نخستین بار واقع
ش��د ،مجلس از اکثریت افتاد .ظه��ر همان روز
طبق آییننامه ختم جلس��ه علنی اعالم و ادامه
بررسی بیانیه الجزایر به جلسه علنی بعد در هفته
آینده موکول ش��د .بدین ترتیب رؤیاهای کارتر
محقق نش��د .گروگانها بعدتر به ریگان تحویل
داده شدند.
ارتباط با کیک و انجیل و کلت

«م��ا در جنگ به جایی رس��یده بودیم که بعضی
از اب��زار نظامی بس��یار مهم ،بهخاطر نداش��تن
قطعههای حساس ،از کار افتاده بودند .شرایطی
پیش آم��د که خ��ود آمریکاییها حاضر ش��دند
قطعاتی را که ما خیلی نیاز داشتیم ،به ما بدهند».
این روایت هاشمی رفسنجانی از یک واقعه بزرگ
است .فرستاده ویژه ریگان به تهران میآید .او به
همراه خودش برای نشان دادن حسن نیت کیک،
انجیل و نیز یک قبضه کلت میآورد .قدیری ابیانه
میگوید« :کیک را همان جا خوردیم ولی انجیل
و اسلحه را به نزد هاشمی فرستادیم ».الیور نورث،
رابرت مک فارلین ،جورج کیو از مقامات شورای
امنیت مل��ی و ه��وارد تیچر ش��ش دور مذاکره
س��نگین را با ایرانیها انج��ام میدهند و نتیجه
دریافت موش��ک و قطعات هواپیماس��ت .ماجرا
در مجله الشراع منتشر میشود و کانال ارتباطی

افشا میش��ود .در مجلس حس��ینی سیرجانی،
جاللالدی��ن فارس��ی ،نیک��روش ،س��یدمحمد
خامن��های -موس��ویانی ،نجفی رهنان��ی ،فهیم
کرمانی و اس��رافیلیان .بهش��دت به وزیر خارجه
والیتی حمله میکنند و اع�لام میکنند که اگر
پاسخی دریافت نکنند او را استیضاح خواهند کرد.
دست دادن با یک محافظ

در تمام دهه  70رابطه با آمریکا یک تابوی بزرگ
است .سعید حجاریان میگوید که من ،ابطحی و
رضا خاتمی داشتیم میرفتیم در کریدور (راهرو)
کنار ش��ورای امنیت .دیدیم یکدفعه کلینتون با
گاردش دارد میآی��د .خاتمی (محمد) هم به ما
گفته بود مبادا شما جایی با اینها روبهرو شوید.
بن��ا بود باالخره دس��ت ندهیم .به م��ا گفته بود
نکنید این کار را .ما تا دیدیم کلینتون و گاردش
دارند میآیند واقعاً ماندیم چ��ه کنیم( .خنده)
واقعاً تصادفی بود .ساعت  ۳بعدازظهر بود و واقعاً
بعید بود کلینتون آن موقع بیاید .خالصه دیدیم
چ��ارهای نداریم ،پریدیم توی س��الن اندونزی و
پشت پردهها قایم ش��دیم( .خنده) آنها آمدند
و رد ش��دند .م��ا مدام میترس��یدیم ک��ه نکند
گاردش بفهمد و بگوید اینها ایس��تادهاند اینجا
که کلینتون را ترور کنند و این بش��ود اول دعوا.
یک محافظ آقای خاتمی بود که او بیرون ماند و
نتوانس��ت بیاید داخل و کلینتون با او دست داد
و رف��ت .روی کار آم��دن اصالحطلبان و وزیدن
نس��یم رفرم نیز نمیتواند تاثیری ب��ر آن رابطه
داشته باشد .آن روزها در ش��هر شایعه شده که
عمان و نیز سوئیس محل مالقاتهای گاه و بیگاه
دیپلماتها و مقامات غیررسمی است .مذاکرات
درباره پرونده هستهای نیز در اوایل دهه  80تنها
با حضور اروپاییها صورت میگیرد.

رجوع به دیپلماسی

روی س��نگالخها نمیش��ود دوید .این جمله را
میگوید و ادامه میدهد :ادامه این موضوع برای
کشور خطرناک است و ما باید از زیر فصل هفتم
شورای امنیت خارج ش��ویم .حسن روحانی در
پاریس به ش��رودر گفته بود که در حل مس��ئله
هس��تهای ایران فقط اروپا نقش ندارد ،دیگران
نیز هس��تند .او در حالی که به س��مت آسانسور
حرکت میکرد ب��ه اطرافیانش گفت« :ما اینجا
نتیج��ه نمیگیریم باید با رئی��س اینها مذاکره
کنیم ».صدراعظم آلمان به س��مت او میرود و
میگوید در این راه عجله نکنید .منظور روحانی
از دیگ��ران آمریکاییها بود ،ه��ر چند روحانی
س��الها از میز مذاکره دور شده بود ،میدانست
کلید حل مسئله هس��تهای ایران در کجاست.
او با همین ش��عار وارد انتخابات شد و سال 92
به پیروزی رس��ید .رجوع به دیپلماس��ی برای
انقالبیهای سابق ش��یرین بود ،زیرا با کمترین
هزینه خطر جنگ از سر ایران برداشته شده بود،
شیخ دیپلمات ،با ظاهری آرام و چهرهای جذاب
توانس��ته این روزها میان شرکای قدیمی یعنی
اروپا و آمریکا فاصله بیندازد ،این بار پیش��نهاد
آمریکاییها برای گفتوگوی مستقیم را رد کرده
اس��ت .کس��ی نمیداند او این روزها در پاستور
به چ��ه چیزی فکر میکن��د .تندروها در تهران
ب��ا بیاعتمادی به ترامپ و ی��ا گزینههای دیگر
او را از مذاکره مس��تقیم منصرف کردهاند .شاید
او باز هم به کانالهای غیررس��می فکر میکند.
کس��ی خبر ندارد ،مسقط ،بیروت یا ژنو؛ زمان و
مکان ارتباط این روزها نامشخص است .مادلین
آلبرایت مدتی پیش در توئیتر خود نوش��ته بود:
«چند کانال ارتباطی بین ایران و آمریکا همواره
برقرار است».

ديدگاه کارشناس

العبادی ،کانال ارتباطی است

احمد نقیبزاده :برای من خیلی عجیب بود که حسن روحانی دعوت ترامپ را نپذیرفته است.
این برای ایران میتوانست یک فرصت تاریخی باشد و باعث افزایش شفافیت در سیاست خارجی
شر ارتباطهای پرحاشیه غیررسمی رها شود.
ایران گردد .اگر شفافیت نباشد ،ایران میتواند از ّ
س��ری همواره بین ایران و آمریکا برقرار بوده اس��ت .در زمان حاضر ،حیدرالعبادی
کانالهای ّ
نخست وزیر عراق بهش��دت تالش میکند روابط بین ایران و آمریکا را مدیریت کند؛ هر چند
برخی بهظاهر گمان میکنند که اروپاییها این نقش را دارند؛ اما ایران نیز ترجیح میدهد این
ارتباط را از طریق یکی از کشورهای نزدیک به خود صورت دهد.

فرصتی که از دست رفت

مهدی مطهرنیا :اگر چنین درخواستی حقیقت داشته باشد ،فرصت است و نه تهدید .در جهان
مدرن ،عدم ارتباط با رهبران قدرتمند ،حتی اگر آنها دشمن ما باشند ،پذیرفتنی نیست .حتی
پیامبر نیز با کفار دیدار و نشست داش��ت و گاها با نمایندگان رؤسای قبایل نیز دیدار میکرد.
پس این سنت حسنهای است ،حتی در زمان جنگ نیز نباید فرصت مذاکره را از دست داد ،زیرا
مذاکره به معنای ضعف نیست .به نظر میرسد ،حسن روحانی از پیامدهای این ارتباط نگران
بوده است ،اما این نگرانی نباید باعث دوری از دیپلماسی گردد .به نظر فرصتی بود که از دست
رفت؛ باید برای آینده تصمیمگیری کنیم.

