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درصددانتقادازجهانغرببرآمدبهایندلیلکهفرآیندهایسیاست
خارجی ایران نه ماهیت تکاملی دارد و نه دیالکتیکی .ماهیت سیاست
خارجیایرانرنگارنگاستبههمانگونهایکهبیننگاهفلسفیآقای
خاتمی که رویکرد انســان محوری وجامعه محــوری دارد با نگاه دولت
محوریوقدرتمحوریاحمدینژادتفاوتبسیارزیادیوجوددارد.
آیاروندسیاستگذاریدرعرصهدیپلماسیایراناینگونهاست
کهسیاستهاتاایناندازهتحتتأثیرجابهجاییافرادمتحول
میشود؟
متقی:مشــکل اصلی مربوط به فضای جهان غرب بود؛ آن فضایی
کهآقایخاتمیبهلحاظنگرشــیوفلسفینمیتوانستبهآنواکنش
نشــان دهد اما احمدینژاد چون فاقد این نگاه فلسفی بود در نتیجه به
کنشهایغریزیمبادرتمیکرد.
آیااینکنشهامتناسببامنافعملیبود؟
متقی:متناسببامنافعملینبود.اصالحاتیکهآقایاحمدینژاد
در رونــد سیاســت خارجــی به عمــل آورد ،نشــان مــیداد که یــک نوع
ســردرگمی شــدیدی در ذهنیت وی در عرصه سیاســت خارجی وجود
دارد کــه در بســیاری از رفتارها از جملــه برکناری غیــر بروکراتیک آقای
متکی و رویکرد دوگانه در روند مذاکرات هســتهای بازتاب یافت .یعنی
از یک طرف شــورای امنیت ملی مذاکرات هستهای را انجام میداد و از
طــرفدیگرعلیاصغرخاجیبهعنوانمعــاوناروپاوامریکایوزارت
امور خارجــه مذاکرات را با ویلیام برنز (نماینده امریکا) در ســه دوره در
مسقطبهانجاممیرساند؛مذاکراتیکهموردپسندوقبولجلیلینبود.
ایــن فضای دوگانــههمبه این دلیــل در ذهنآقای احمدینژادشــکل
گرفت که به اهداف اولیهاش نرســیده بود .بنابراین اقدام به تغییر کرد
و تصمیم گرفت فردی را جایگزین متکی کند که هم به زبان انگلیســی
و هم زبان عربی مســلط باشــد .تصور میکرد کســی که به زبانی مسلط
استمیتواندروابطباامریکاوکشورهایعربیرابهبودبخشد.
خیلــی سادهســازی
نیست؟واقعاًچنین
واله :در واکنش به
تفکریداشتند؟
ترامپ،معتقدم
متقی :نــه واقعاً به همین
باید قدری درنگ کرد.
شــکلبودزیراآقــایصالحی
مؤسساتدرامریکا
کــه نــه حــوزه تخصصیاش
ترامپ را تا حدودی مهار
سیاســت خارجــی بــوده و نه
خــودش مدعــی ایــن حــوزه
خواهندکرد.آقایروحانی
اســت و او هــم نتوانســت کار
قدری باید گوشش را به
خاصیرادرتحققآناهداف
سویاینتهدیدهای
بازبینیشدهانجامدهد.
لفظیبچرخاندودر
دلیــل
والــه:
عوض به دقت مواظب
سیاســتگذاریهای متغیــر
اقدامهایعملیباشدکه
سیاســت خارجــی ایــران
بــه نبــودن یــک اســتراتژی
تنش و امکان درگیری در
مشــخص ،تدویــن شــده و
منطقهراباالمیبرد
مبتنــی بــر منافــع ملــی بــاز
میگردد .در اواخر دوره آقای
خاتمــی اختــاف بر ســر برنامه اتمــی ایران شــدت گرفــت و از آنجایی
کــهبوشپســر،توافقیکهمیــانایرانواروپــاصورتگرفتهبــودرازیرپا
گذاشــت ،در نتیجه بحران روابط خارجی ایران روی کانون مسأله اتمی
تمرکز یافت .طبیعی اســت کــه آقای احمدینژاد با ایــن تصور که حاال
بایــد واکنشــی از همان ســنخ به چنین کنشــی نشــان داد ،رویکــرد ویژه
تهاجمیخودشراپیشگرفت.
توگوهایتعاملیبا
ایراندردورهآقــایروحانیمجدداًبهگف 
جهانرویآوردکهالبتهبخشزیادیازتالشــشمعطوفحل
بحرانهســتهایشــدکهبهبرجامرســید...آیابرجــامگریزپذیر
بود؟
متقــی :هــر دولتــی کــه ســال  92بــه قــدرت میرســید بــه شــکل
اجتنابناپذیری در فضای توافق هستهای با امریکا و جهان غرب قرار
میگرفت زیــرا روند مذاکــرات در دایره تصمیمگیری آقــای روحانی
نبود بلکــه موضوعی بود که رهبر معظم انقــاب پذیرفته بود .یعنی
از قبل ،روند میانجیگری ســلطان عمان ،نامه نگاری اوباما و پذیرش
غنیسازیاورانیومصورتگرفتهبود،مشروطبراینکهتحریمهاپایان
یابدامادرپایانمذاکراتوبعدازدستیابیبهتوافقهستهاینتیجهای
که حاصل شــد این بــود که غنیســازی اورانیوم به جــای 5/7اولیه در
جــای  4/3قــرار گرفــت ،ســانتریفیوژهای نســل  2که زیربنــای اصلی
غنیســازیاستبراساسبرجامکارکردخودراازدستدادوفردوکه
محوراصلیمزیتنســبیایرانبرایغنیســازیبود،عمالًدربرجام
نادیدهگرفتهشدهاست.
ازمنظــرهزینه-فایدهبرجامرااززاویهمنافعملیبیشــترســود
میدانیدیازیان؟
متقــی:دیپلمات هــای ایــران در جریــان مذاکرات هســتهای وعده
داده بودنــد که با توافق هســتهای تحریمها پایان مییابــد و دیگر ایران
بهعنــوان یک تهدید امنیتی معرفی نشــود اما در شــرایط کنونی ،ایران
همه تعهداتش را اجرا کرده اما به هیچ دســتاوردی نرســیده اســت .در

نتیجــه نمیتوانم برجــام را توافقی بدانم که حتــی نیازهای اقتصادی
دولــتآقایروحانیراتأمینکندیااینکهمحدودیتهاییبرایدولت
آینده که ممکن اســت دولت خود آقای روحانی باشــد به وجود نیاورد.
بنابراین دولت آینده دوران پرتنشــی را سپری خواهد کرد و این تنشها
ناشــیازآناســتکهامریــکامطالباتجدیــدیرامطــرحخواهدکرد.
وقتــی مطالبه قدیمی را مطرح نمیکند یعنی آن خواســته تحقق پیدا
کرده اســت ولی ایران همان خواســتههای قدیمی مبنی بر پایان دادن
بهتحریمهارادارد.
والــه :دو موضــوع مطرح اســت یک آنکه آیــا برجام اجتنــاب پذیر
بــودیاخیر؟دیگرآنکهدســتیابیبــهآنازعهدهچهکســیبرمیآمد؟
معتقدمشرایطجهانینهفقطبرایایرانبلکهبرایجهانهماقتضا
میکرد که چالش هستهای پایان یابد .اما از طرف دیگر اینطور نیست
که اگرهر دولتیرویکارمیآمدمیتوانســتبهتوافق دســتیابدزیرا
شــرایط بینالمللی برای برجام یک شــبه حاصل نشــد بلکــه طی دو
ســال زمینههای آن گســترش پیدا کرد و غــرب به این نتیجه رســید که
باید به اختالفاتش با ایران در خصوص موضوع هســتهای پایان دهد.
به هــر حال زمینههایی که در دولت آقای روحانی شــکل گرفت فضا را
مهیــایتوافقکرد.آقــایاحمدینژادخیلیمایلبــودوتالشزیادی
هــمکردکهبهتوافقبرســداماموفقنشــد.همزمانتصــوریدرایران
شــکلگرفتــهبودکهاگــربرجاماجراییشــودهمهمشــکالتداخلیو
خارجــی ایران حل و فصل میشــود .ایــران و جهان پیــش از برجام در
مسیربرخوردبایکدیگرقرارداشتند،اینتصادمبابرجاممتوقفشد.
پس از حل چالش هســتهای ،روند بهرهبرداری از دستاوردهای برجام
و ورود سرمایه خارجی به ایران به مشارکت و هماهنگی یکپارچه همه
گروهها و جریانهای سیاســی داخل کشور بستگی دارد .به این معنا که
ازوقوع رخدادهاییمانند آتش زدنســفارتعربستان بایدجلوگیری
شودیاحداقلاینکهاگرعدهایاینکارراکردندمحاکمهشوندوبهبقیه
دنیــا این اطمینــان داده شــود که
این اتفاقات دوباره تکرار نخواهد
شد .یکپارچگی در حوزه سیاست
خارجیبســیارحیاتیاســتواگر
کشــور دربــاره موضــوع خاصــی
تصمیمگیری میکنــد همه باید
پشــت آن بایســتند .مــن از ابتــدا
مخالف آن بــودم که برجام حتی
درمجلــسموردبحثوبررســی
قــرار گیرد .بــا هماهنگــی داخلی
ایــنپیــامرابــهجهــانمیدهیم
کــه در موضوع سیاســت خارجی
همه با هم هستیم اما دامن زدن
بــه انتظــارات و ایجــاد نارضایتی
داخلــی و مخالفــت بــا برجــام
خیانــت اســت و مــا را بــه نردبان
دیگرانتبدیلمیکند.
متقی :انتظارات را چه کسانی
ایجادکردند؟
واله:بخشــی از آن را کســانی که طرفدار برجام بودند و بخشــی از آن
همازسویمخالفانبرجام.
متقــی:انتظــاراتراکســانیبــهوجــودآوردندکــهگفتنداگــرمااین
انعطــاف را دربرابر جامعه بینالملل نشــان دهیم ایــن مزیت ها را به
دســت میآوریم،خب وقتی این مزایا به دســت نیاید آن دســتاورد زیر
سؤالمیرود.
آیاصرفدستیابیبهبرجامبرایبرآوردهساختنآنانتظارات
کفایتمیکرد؟
واله :خب اگر خودمان عامــداًاین فرصتها را به باد دادیم و زمینه
حل مشــکالت را از بین بردیم چرا به پای برجام مینویسیم؟ بهعنوان
مثال ایران برای توســعه اقتصادی نیاز به فضــای امن دارد و مجموعه
کشوربایداینفضاراایجادکند.توسعهاقتصادیوسرمایهخارجیازدو
طریقمیتواندشکلگیرد؛یکازطریقبخشخصوصیورقابتبازار
آزاد و دیگری از طریق مافیا ،راه سومی ندارد .خب با این فضای پرتنش
چگونــه میتــوان انتظار داشــت که ســرمایه وارد کشــور شــود .بنابراین
پارهای از دســتاوردهای دیگری که در نتیجه برجام میتوانســت ظرف
ســالجاریبرایکشوربهدســتآیدحاصلنشدبهدلیلانجامندادن
اقداماتیکه ضروریبود.
پیروزیترامپدرانتخاباتامریکاچهپیامدهاییبرمناســبات
آتیتهرانوواشنگتنناظربراجرایبرجامخواهدداشت؟
متقی:برجامیکواقعهتاریخیدرایرانبهحسابمیآیدکهدرباره
پیامدهــای آن رویکردهای متفاوتــی وجود دارد .نــگاه برخی مبتنی بر
آن اســت که ایران در حالی که در آســتانه جنگ قرار داشــته تحت تأثیر
برجام از وضعیت امنیتی شــدن خارج شــده و در مســیر همکاریهای
بینالمللی قرار گرفته است .اما پیش فرض من این است که تعهدات
ایــران در رونــد تنظیــم برجام بــا تعهــدات متقابــل و متــوازن امریکا و
قدرتهــای دیگر همراه نشــده اســت یعنــی اگرچــه ایران توانســت از

قطعنامههــای  1696تــا  1929عبور کنــد ولی تمام ایــن قطعنامهها به
صــورتخالصــهدرقطعنامــه 2231کــهدرتأییــدتوافــقهســتهایبه
تصویــب رســد ،منســجم و متمرکــز شــده و در نتیجه ایــران را هنــوز در
وضعیــت امنیتیحفظکردهاســت.دیگــرآنکه ایراندر اســناد امنیت
ملــی امریکا که ســالهای  2015و  2016منتشــر شــده نمــادی از تهدید
امنیتی ملی برای امریکا و متحدان بینالمللی و منطقهای تلقی شــده
اســت .تمامی این رویکردها نشان میدهد ایران به هیچ وجه از فضای
امنیتی شــدن خارج نشده است .ضمن آنکه هیچ گاه رویکرد امریکا در
برخــورد با ایران ،بهرهگیری از ابزار نظامی و اقدام نظامی نبوده اســت.
الگویی که اوباما با ادبیات نرم و با دیپلماســی همکاری جویانه پیگیری
میکــرد درقالب ادبیاتتندو تهاجمی دونالد ترامپ انعکاسو ادامه
پیداکرده اســت.بنابراینبههمانشکلیکه اوباماهیچگاهقصد اقدام
نظامــی علیه ایران را نداشــته ترامپ هم به دلیــل مخاطرات امنیتی و
راهبردیامریکارویکردنظامینخواهدداشتاماالگویرفتاریترامپ
با همان نشــانههای محدودسازی و مهار ایران ادامه پیدا میکند یعنی
همان رویکردی که اوباما با استفاده از ادبیات حقوقی پیگیری میکرد،
امروز ترامپ بر اســاس ادبیات تهاجمــی پیگیری میکند بنابراین فکر
میکنم که الگوی رفتاری ترامپ را باید ادامه دهنده سیاســت امنیتی و
راهبردیاوبامادربرخوردباایراندرنظرگرفت.
واله:ترامپ به ســمت ســختگیری بر ایران خواهد رفت اما برجام
را بــه اقرب احتمال به هــم نخواهد زد .علتش این اســت که برخالف
اوبامــا ،ترامپ از راســت جهانــی نمایندگــی میکند .راســت جهانی
قدرتمحوراســتوتمایالتامپراتوریگراییبیشــتریدارد.ترامپ
ســعی میکنــد با تکیــه بــر زور خواســتههایش را دیکته کنــد .اوباما به
چــپ جهانی نزدیکتر بود .او ســعی میکرد بیشــتر با اجماعســازی
بینالمللــیکارشراپیــشببرد.لذابهمحدودیتهایــیتنمیداد.
جا دارد اینجا ازآن دسته سیاستمداران ایرانی انتقاد کنم که میگویند
ترامــپمثــلاوباماواوباماهممثــلترامپ برجــامرابههمنمیزند
چون برجــام حاصل یک نیاز جهانی بود .اشــتباه اســت اگر فکر کنیم
فقط ایــران به برجــام نیازمند بود .لــذا راهبردهایی که بر این اســاس
طراحیشــوندفاجعهبهبارخواهنــدآورد.ضمناًقرارنبودهبابرجام،
همه مشــکالت ایــران با جهان حل شــود .ایــران بارها تأکید کــرد که با
امریکادرغیرموضوعاتمیهیچمذاکرهاینمیکند.چراانتظارداریم
اختالفهایمانباامریکاونیزبااروپادرحقوقبشــروتروریسمودیگر
ســوءتفاهمهاوشــکرابهاییکهباهمتاسرائیلیهاتولیدیاتشدید
شدهاندبابرجاممنتفیشوند؟
در عین حــال یک احتمال را نباید از نظر دور داشــت .وســط همین
جنجالهاوبرخوردهایلفظی ،امکانهایی ازســنخ دیگرهمهســت.
اگردرامریکاارادهایمعطوفبهتحولیرادیکالدرمناســباتخارجی
مثالًباروســیهمتصورباشــد ،احتمال اینکهراســت درآنپیشقدمشود
بیشتراستچونمنافعجانبیبیشتریدرآندرگیراست.
رویکرددولتآقایروحانیطیســالهایگذشــتهبرتعاملو
کاستنازتنشهاباکشــورهایغربیمبتنیبودهاستپیگیری
اینسیاســترادرمواجهــهباالگــویرفتــاریترامپچگونه
ارزیابیمیکنید؟
متقــی:ازآنجاییکهآقایروحانی،برجــاموتعهداتشراپذیرفتهو
اجرا کرده است ،چارهای ندارد جز آنکه در برابر سیاست های تهاجمی
ترامپسیاســتانعطافپذیریرادرپیشگیرد.هردولتدیگریهم
بــه جای دولت آقــای روحانی به قدرت برســد چارهای نــدارد جز اینکه
الگوهــایرفتاریپذیرفتهشــدهدرارتباطبابرجــامراادامهدهدچراکه
الزامــات برجام برای سیاســت خارجــی و امنیت ملی ایران گســترده و
پردامنهبودهاستازاینروبایدمخاطراتبرجامراپذیراشد.
والــه:کاهشتنشباغــرببوده اماتعاملمنحصــربهغربنبوده
است اما رویکرد دولت روحانی تعامل با همه جهان بود .چون با غرب
تنشباالبود،تنشزداییباچینمثالًبالموضوعبود.
امادربابواکنشبهسیاستترامپ،معتقدمبایدقدریدرنگکرد.
اوالًمؤسســاتدرامریکاترامپراتاحدودیمهارخواهندکردچنانکهدر
دســتورالعملمنعورودشــهروندان 7کشــوردیدیم.ثانیاًپسلرزههای
انتخابــات امریکا که بگــذرد ،موضوعهای اصلی سیاســت خارجی وزن
خودشانراخواهندیافتوجنجالهاکمترخواهدشد.ثالثاًخیلیروشن
نیســتکههدفاصلیتیماوازرجزخوانیفعلیچیســت.بهمروربهتر
آشکار خواهد شــد برای کاخ سفید که چقدر در مسائل حیاتی خاورمیانه
بــهایراننیــازدارد.رابعــاًپیامدهایغیرامنیتیکشــمکشهایاعالمی
بینایرانوامریکابدترازپیامدهایامنیتیاگرنباشندکمترنیست.عمل
متقابل ایران به تشــدید این پیامدها منجر میشــود .هیچ بعید نیســت
هدف طراحان این تشــدید برهم زدن توازنی باشــد که در سال های اخیر
درمنطقهبینقوایمحلیبرقرارشــدهاســت.حفــظوتثبیتاینتوازن
و گســترش همکاری منطقهای مهمتــر از جواب دادن به ناســزاگویی آن
سویاقیانوساست.وانگهی،رفتارترامپاینظرفیترانداردکهعرفی
پایــدار را پایهگذاری کند لــذا هیچ ضرورتی ندارد که اساســاًبه آن واکنش
نشــان داد .آقای روحانی قدری باید گوشــش را به ســوی این تهدیدهای
لفظی بچرخاند و در عوض به دقت مواظب اقدامهایی عملی باشــد که
تنشوامکاندرگیریدرمنطقهراباالمیبرد.
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