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سجاد صفری  /ایران

طراحـــی راهبـــرد کالن سیاســـت خارجی
مـــا جـــای چندانـــی نـــدارد یا دســـتکم
اگرهم از ســـوی صاحبنظـــران و نهادهای
فکری و اندیشـــهای مورد توجـــه قرار گرفته
چندان بـــرای جریانهـــای سیاســـی که با
موضعگیریهـــای متناقض خـــود عرصه
عمـــل را بـــرای دســـتگاه اجرایـــی دشـــوار
میکنند ،قابل اعتنا نیست .کشور از رهگذر
ایـــن مواضع جناحـــی چـــه هزینههایی را
متحمل میشود؟
در سیاســـت خارجـــی ما توجـــه به چند
موضـــوع ضرورت دارد البته من اصل تنوع
دیـــدگاه در میـــان دســـتگاههای مختلف را
منفی نمیدانم و این مســـأله در بسیاری از
کشـــورها هم دیده میشود؛ اما فکر میکنم
همســـاز بودن این مواضـــع و تعیین زمان
ورود بموقـــع دســـتگاه دیپلماســـی و ورود
بموقـــع حـــوزه دفاعی و نظامـــی به عرصه
اجرایی ،به یک نوع سازوکار دقیقتری نیاز
دارد که خیلی میتواند کمک کند.
یـــک خط قرمزی که بایـــد درنظر گرفته
شـــود این اســـت که بایـــد برای بســـیاری از
افرادی که در حوزههای مختلف اظهارنظر
میکنند ،حـــوزه صالحیت در نظر گرفت تا
مانع از هزینهسازی آنها برای کشور شد .زیرا
هزینه درست کردن خیلی کار راحتی است.
بعد هم باید بپذیریم برخی از اظهارنظرها
و موضعگیریها در صالحیت دستگاههای
خاص و مراجع باالتری است و قرار نیست
همه افراد به شکل عرضی و طولی در همه
مسائل کشـــور اظهارنظر کنند .خب این کار
یک نـــوع بیاعتمادی و بیثباتـــی را ایجاد
میکنـــد و به آن دامن میزنـــد .اصل تنوع
آرا میتوانـــد یـــک ظرفیت هم باشـــد ولی
مسأله مهم باید ورود بموقع و میدان دادن
بموقـــع حوزههـــای مختلف و حســـاس به
ثمربخشی تحوالت باشد.
 ëëفارغ از این نوع نگاه ،به نظر میرســـد که
نهادهای تصمیمگیرنده سیاست خارجی
هـــم در طراحـــی و تبییـــن سیاســـتهای
ضروری این عرصه از جمله مشـــارکت در
مناسبات منطقهای چه در حوزه آسیا و چه
منطقـــه خاورمیانه چندان براســـاس یک
استراتژی روشن و هدفمند عمل نمیکنند.
ما نیـــاز به یک تصمیمگیری اساســـی و

تحول جدی در مســـائل و روابط منطقهای
خود داریم .مـــا گفتمانهای مختلفی را در
عرصه سیاســـت خارجی داشتیم که برخی
از آن در قانون اساسی تصریح شده و برخی
در دوره دولتهای مختلف نیز برجستگی
داشـــته اســـت .مثالً یکـــی از گفتمانهایی
که در گذشـــته در عرصه سیاســـت جهانی
داشـــتهایم ،دیالوگ فرهنگی و بین ادیانی
توگـــوی بیـــن تمدنـــی بـــوده کـــه در
و گف 
دورههـــای مختلـــف دایر بوده اســـت .یکی
دیگر از گفتمانهای ما تقریب بین مذاهب
بـــر اســـاس ایجـــاد وحـــدت مســـلمانان و
دیگـــری هم گفتمان مقاومت بوده اســـت.
اینها گفتمانهای سیاســـت خارجی کشـــور
در دهههـــای متمادی بوده اســـت و حفظ
همزمان آنها در سیاست خارجی ضرورت
دارد .توفیـــق مـــا در یک عرصـــه نمیتواند
موجب شـــود که از عرصههای دیگر چشم
بپوشیم .اینها در یک منظومه بدون تردید
میتوانـــد کمـــک کننـــده بـــه گفتمانهای
اقتصـــادی و امنیتـــی در روابـــط خارجـــی و
تکمیلکننده آنها باشد.
بـــه هر حـــال وحدت اســـامی در قانون
اساســـی اولویـــت دوم اســـت .روابط کنونی
ما در منطقه روابط پایداری نیســـت و نباید
اجـــازه داد کـــه ایـــران در منطقـــه و در بین
اکثریت قابل توجهی از کشورهای مسلمان
تبدیل به یک تهدید شود یا حداقل ذهنیت
تهدید درباره آن ایجاد شود.
اگر کســـی پیشـــنهاد کنـــد مـــا از گفتمان
شـــیعی و مقاومت دســـت برداریـــم بدون
تردید حرف بیپایهای است و در واقع دارد
توصیه میکند که ایران از یکی از اهرمهای
اصلی قـــدرت خود صرفنظـــر کند این در
حالی است که سیاست کشور باید به شکلی
چندوجهـــی باشـــد که رویکـــردش مبنی بر
اینکه در کنـــار گفتمان مقاومـــت ،گفتمان
تقریـــب و وحدت مســـلمانان را هم دنبال
میکند ،آسیب نبیند .مقام معظم رهبری
اشاره فرمودند ،ایران به دنبال تمدنسازی
اســـت و میخواهـــد تمدن اســـامی جدید
را بنـــا کند یکـــی از ویژگیهای شـــکلگیری
تمدنها بهرهگیری بسیار باال از قدرت نرم
و چندوجهـــی بودن آن در ابزارها و گســـتره
مخاطبان اســـت .ایران یک قـــدرت جدی

در منطقه اســـت و تأثیر بســـیار زیادی دارد
و برای دنیـــا و در عرصه جهانی حرف دارد
و مورد توجه است ولی پیشرفت این مسیر
نیاز به شرایطی دارد .در برنامه چشمانداز
کشور هم که از جمله اسناد کالن و باالدستی
است ،ایران به عنوان کشوری در نظر گرفته
شـــده که باید در حوزه غرب آســـیا اقتصاد
اول باشد خب برای اقتصاد اول شدن یک
نوع ایجاد توازن در حوزه سیاست خارجی و
کاهش تنش و اصالح شـــرایط با کشورهای
منطقه نیاز است.
ایـــران بـــرای حـــل و فصـــل بحرانهای
جاری منطقـــه خاورمیانه در چندین نوبت
هم پیشنهاداتی مطرح کرده و اخیراً هم در
پاســـخ به وزیر خارجه قطـــر بر آمادگیاش
توگو با همه کشورهای خاورمیانه
برای گف 
تأکید کرده اســـت امـــا این رویکـــرد باید به
عنـــوان یـــک موضـــوع اصلی در سیاســـت
خارجـــی کشـــور بـــه بحث گذاشـــته شـــود.
اقتصاد اول غرب آســـیا شـــدن و الگو شدن
برای کشـــورهای دیگـــر نیاز بـــه آرامش در
داخـــل و کاهش تنش و پیشـــبرد اهداف در
سیاست خارجی دارد.
در همیـــن چارچوب حوزه اوراســـیا هم
باید مورد توجه بیشـــتر قـــرار گیرد .توجه به
خاورمیانه که بســـیار هم مهم اســـت نباید
موجب شود که ما به یک طراحی بلندمدت
در حوزه اوراســـیا نرســـیم .این مســـأله را از
ایـــن جهـــت میگویم که تحـــوالت اخیر در
قفقـــاز جنوبی نشـــان داد که ایـــران ممکن
اســـت در روابـــط بـــا روســـیه در حوزههایی
پیشرفت قابل توجهی هم داشته باشد اما
باید یـــک توجه ویژه با برنامـــهای جامع به
حوزه روســـیه و اوراســـیا و یک فهم دقیق و
عمیقتر به تحـــوالت این حوزه و همچنین
درکـــی از اهمیت روابـــط و تعمیق روابط با
همسایگان شمالی خودش داشته باشد.
ëëبه تحوالت اخیر در قفقاز جنوبی اشـــاره
کردید .برخی ادعـــا میکنند مغفول ماندن
ضرورت توجه بـــه حوزه اوراســـیا منجر به
این شد که ایران نقش کم رنگی در تحوالت
اخیر و مناقشه قرهباغ داشته باشد .به نوعی
به گفته این کارشناسان کشورمان از عرصه
نقشآفرینی در این تحوالت مهم دورماند.
این خود بحثی مبســـوط است و مقالی

دیگـــر میطلبد .روانشناســـی کار بـــا حوزه
اوراســـیا متفـــاوت از دیگـــر بخشهاســـت
و توجـــه بیشـــتر به ایـــن حوزه چـــه در وجه
ســـاختاری و ســـازمانی در دســـتگاههای
مربوطـــه و چه در طراحـــی و تصمیمگیری
بایســـته اســـت از جمله اولویتهای کنونی
در کشور باشـــد .منطقه قفقاز حوزه تمدنی
ایران نیز محسوب میشـــود و این نیز خود
دلیلی برای توجه بیشتر به آن است .ایران
در طـــول ســـدههای متمـــادی اگـــر نگوییم
هزارهها ،در اقتصـــاد و فرهنگ این منطقه
حضور داشـــته است .اکنون به شکلی نقش
قدرتهـــای منطقـــهای تاریخـــی دوباره در
این حوزه بازآفرینی شـــده اســـت .به نظر،
بهرهگیری از همـــه گفتمانهای موجود در
سیاســـت خارجی ما که در باال به آن اشـــاره
کردم و پیگیری یک دیپلماسی چندوجهی
در ایـــن منطقه از اهمیت برخوردار اســـت.
اقتصـــاد انـــرژی ،خطـــوط انتقال انـــرژی و
کریدورهـــای حمـــل و نقل در ایـــن منطقه
براساس طرحهای کالن شکل گرفته است
و حضور ایران در طرحهای بزرگ اقتصادی
منطقه و فعالیت دســـتگاههای اقتصادی و
صنعتی ما با تأخیر یا مشکل جدی مواجه
اســـت .ســـفر اخیر وزیر محتـــرم خارجه به
منطقـــه نیـــز در این چارچـــوب و همچنین
پیگیری سیاســـت همکاریهای منطقهای
ایـــران و حـــل و فصل مســـائل در شـــکلها
و فرمتهـــای ســـهجانبه یـــا شـــشجانبه
حائز اهمیت است.
ëëچنانکه اشـــاره کردید یکی از وجوه مهم
بـــرای پیگیری اهـــداف سیاســـت خارجی
کشـــور بهرهگیـــری از قدرت نرم اســـت اما
بر پایه یک نـــگاه واقعگرایانـــه میتوان به
عاملیـــت قدرت ســـخت کشـــوری مانند
امریکا اشاره کرد که با استفاده از مؤلفههای
اقتصادی و سیاسی توانست بعد ازخروج
از برجـــام مناســـبات سیاســـی و اقتصادی
ایـــران را تحـــت تأثیر قـــرار دهـــد و حتی
کشـــورهای دوســـت و همســـایه ایران هم
تحـــت همین فشـــار ناگزیر بـــه همراهی با
امریکا شدند خب این تغییرات ضروری که
معتقدید باید صورت گیرد در گام نخست
نیازمنـــد حـــل مشـــکالت متعدد کشـــور با
قدرتی چون امریکاســـت بویـــژه که االن با
روی کار آمـــدن دولت آقـــای «جو بایدن»
فرصتی برای آن فراهم شـــده است .قبول
دارید کـــه اراده ایران برای کنشـــگری خود
حتی در حوزههای منطقهای هم تا سطحی
وابســـته به کم کـــردن بحـــران در رابطه با
امریکاست؟
البتـــه در ایـــن مـــورد اظهارنظـــر زود
اســـت چون بایـــد دیـــد دولت امریـــکا چه
سیاســـتهایی را دنبـــال میکنـــد .وقتـــی
ایـــران برجـــام را امضا کرد و بـــه این توافق
رســـید به دنیا گوشـــزد کرد که بـــه تعهدات
بینالمللـــیاش پایبند اســـت .این فقط در
مورد برجام صدق نمیکند به صورت کلی
ایران کشوری بوده که در چارچوب سازمان
ملل و حقـــوق بینالملل به تعهدات خود
پایبند بوده اســـت .اگـــر نگاه کنید مســـائل
امریکا و اروپا با ایران هم سر نقض حقوق و
قواعد بینالملل نبوده بلکه بر سر یکسری
رویکردها و مفاهیم سیاســـی صورت گرفته
است .متأسفانه غرب در زمینههایی مانند
حقوق بشـــر و مبـــارزه با تروریســـم در این
زمینه کارنامه خوبی نداشـــته و اســـتاندارد
دوگانـــهای در پیـــش گرفته اســـت بـــه این
ترتیب کـــه برخی از کشـــورهای دنیـــا انواع
مفاهیم حقوق بشـــر را نقـــض میکنند اما
چون در ســـازمان ملل پول خرج میکنند،
موضعی درباره آنها گرفته نمیشـــود ولی
برخی از کشورها مانند ایران نقطه به نقطه
مورد توجه قرار میگیرند.
تحوالت داخلـــی خود امریـــکا از همین
نگاه قابل فهم اســـت شـــاید برای بسیاری
ایـــن فهـــم دشـــوار بـــود در جامعـــه امریکا
با وجود شـــکل خـــاص حکمرانـــی ترامپ
نزدیک به نیمـــی از جمعیـــت امریکا به او
رأی دادنـــد این نشـــان میدهـــد نهادهای
موجود پاســـخگوی مطالبات مـــردم نبوده
است .در مورد سازمانهای بینالمللی هم
همینطور اســـت اگر االن نگاه کنید مثالً کار
ســـازمان بهداشت جهانی و ســـازمان ملل
بیشـــتر به توصیههای پزشـــکی شبیه است
ســـازمان ملل میگوید متأســـفانه واکســـن
کرونـــا به دســـت فقرا نمیرســـد فقط اغنیا
دارند خب چه کســـی باید ایـــن مورد را حل
کند میخواهم بگویم یک شـــرایط سیال و
پیچیدهای در عرصه سیاست جهانی حاکم
است.
ایـــران دربـــاره برجـــام و دولـــت جدید
امریکا سیاســـت روشـــنی را اتخـــاذ کرده که
قابـــل فهم و کامالً عقالنی اســـت .ایران که
از برجام خارج نشـــده اســـت طـــرف دیگر
خـــارج شـــده و همـــه طرفهـــای دیگـــر از

جمله اروپا با همـــه بیعملیاش و چین و
روســـیه این کار را تقبیح کردنـــد .ایران هم
که در چارچوب برجـــام باقی مانده و فقط
یکســـری از تعهدات خـــود را کاهش داده
است .بنابراین امریکا باید تکلیف خود را نه
فقط روی کاغذ بلکه بهطور واقعی روشـــن
کند .تحریمها باید به نقطـــه اول برگردد و
برطرف شـــود ایـــران هم در مقابـــل اعالم
کرده که حاضر اســـت اقدامـــات متقابل را
انجـــام دهد فکـــر میکنم هر نـــوع پیچیده
کـــردن این رونـــد از جمله وصـــل کردن آن
به مســـائل دیگر مانند موشکی و منطقهای
کار را ســـخت میکنـــد .ایـــران یـــک کشـــور
منطقهای است و نفوذ منطقهای و وظایف
منطقـــهای دارد و بازدارندگـــی هـــم جـــزو
مؤلفههای امنیت ملیاش است و سطحی

رابطه با ایران یک فرصت یا تهدید باشـــد
که بســـتگی به ایران دارد .در عین حال اگر
فرض کنیم سیاســـت خارجی بایدن ادامه
سیاست خارجی اوباماست ولی  2واقعیت
را بایـــد در کنـــار آن لحـــاظ کرد؛ یـــک آنکه
میراثـــی از ترامپ بـــرای او به جـــای مانده
و بخشـــی از ایـــن میراث تبدیل بـــه مطالبه
شـــده و در رابطه بـــا کشـــورهای مختلف و
قراردادهایـــی کـــه منعقـــد شـــده ،نهادینه
شـــده اســـت .باید دید که آیا بایدن خواهد
توانســـت همه آنهـــا را منتفی کنـــد و روند
لغو آنهـــا چقدر زمان خواهد بـــرد .اما یک
واقعیت دیگـــری که باید بـــه آن توجه کرد
این اســـت که نقش بخش سوسیالیســـت و
چپ حزب دموکرات در این دولت باالست
و این مســـأله در جامعه شـــکاف برداشـــته

ëëاگر تقویت سیاست و روابط ما با جهان آســـیایی و افزایش رابطه با چین و
روســـیه در عکسالعمل به غرب و جلوگیری از تعرضات آنها باشـــد ،پاسخگو
نیست .ما به یک سیاســـت اصیل نیاز داریم یعنی سیاستی که بیشتر از اینکه
واکنشی باشد از موضع کنش باشد
ëëروابط با جهان سفری است که از مبدأ تکیه به ریشهها و اصالتهای خویش
آغاز میشـــود و اینکه تصور کنیم که غرب یا شرق مشکل کشور را حل میکنند
اصالً نگاه و ورود درستی به مسأله نیست .ایران با در نظر گرفتن ظرفیتهای
خود تصمیم میگیرد چه نوع سیاســـتی را در عرصـــه خارجی انتخاب کند .با
این نگاه درونی در روابط خارجی ابتدا همســـایگان و سپس مناطق پیرامونی
چـــون خاورمیانه و اوراســـیا اولویت پیدا میکننـــد و در پـــی آن باید به همه
ظرفیتها چه در شرق و چه غرب نگاه کند و به تناسب شرایط و اقتضائات روز
تصمیمگیریکند
ëëشگفتآور اســـت کســـی تصور کند اگر ما با بخش عمدهای از دنیا دشمن
باشیم و دوستانمان بسیار محدود شـــوند ،این رویکرد باعث موفقیت و رفاه
کشور میشـــود .این نگاه آزمودهای اســـت که آزمودن دوباره آن خطاست.
در برخی دولتها سیاســـت خارجی با شـــعار رویکرد به شـــرق دنبال شد اما
چنان فضای ایرانهراسی تشدید شد که قدرتهای شرقی نیز نهایتاً به تحریم
ایران در چارچوب شورای امنیت رضایت دادند .ما در محیط بینالملل گام
برمیداریم و هرچه دوســـتان بیشتری در میان ملتها و دولتهای بازیگر در
جامعه بینالملل داشته باشیم دستیابی به اهدافمان را تسهیل میکنیم
ëëنقش روســـیه و چیـــن در رابطـــه با ایـــران نقش مثبتی اســـت و مـــا باید
همکاریهای درازمدتی را با این دو کشـــور و همچنین هنـــد طراحی کنیم و
مزیتی را که ایـــران در محورهای ژئوپلیتیک آســـیایی دارد به صورت جدی
مدنظر قرار دهیم
ëëیک خط قرمزی که باید درنظر گرفته شود این است که باید برای بسیاری از
افرادی کـــه در حوزههای مختلف اظهارنظر میکنند ،حوزه صالحیت در نظر
گرفتتامانعازهزینهسازیآنهابرایکشورشد.زیراهزینهدرستکردنخیلی
کار راحتی است .بعد هم باید بپذیریم برخی از اظهارنظرها و موضعگیریها
در صالحیت دســـتگاههای خاص و مراجع باالتری اســـت و قرار نیست همه
افراد به شـــکل عرضی و طولی در همه مسائل کشور اظهارنظر کنند .خب این
کار یک نوع بیاعتمادی و بیثباتی را ایجاد میکند و به آن دامن میزند .اصل
تنوع آرا میتواند یک ظرفیت هم باشـــد ولی مســـأله مهم باید ورود بموقع و
میدان دادن بموقع حوزههای مختلف و حساس به ثمربخشی تحوالت باشد
ëëاگر کسی پیشنهاد کند ما از گفتمان شیعی و مقاومت دست برداریم بدون
تردید حرف بیپایهای اســـت و در واقع دارد توصیـــه میکند که ایران از یکی از
اهرمهای اصلی قدرت خود صرفنظر کند .این در حالی اســـت که سیاســـت
کشـــور باید به شـــکلی چندوجهی باشـــد که رویکردش مبنی بر اینکه در کنار
گفتمان مقاومت ،گفتمان تقریب و وحدت مســـلمانان را هم دنبال میکند،
آسیبنبیند
ëëایران به عنوان کشوری در نظر گرفته شده که باید در حوزه غرب آسیا اقتصاد
اول باشد خب برای اقتصاد اول شدن یک نوع ایجاد توازن در حوزه سیاست
خارجی و کاهش تنش و اصالح شرایط با کشورهای منطقه نیاز است .اقتصاد
اول غرب آسیا شدن و الگو شدن برای کشورهای دیگر نیاز به آرامش در داخل و
کاهش تنش و پیشبرد اهداف در سیاست خارجی دارد
ëëامریکا باید تکلیف خود را نه فقط روی کاغذ بلکه بهطور واقعی روشـــن کند.
تحریمها باید به نقطه اول برگردد و برطرف شـــود .ایـــران هم در مقابل اعالم
کـــرده که حاضر اســـت اقدامات متقابـــل را انجام دهد .فکـــر میکنم هر نوع
پیچیده کردن این روند از جمله وصل کردن آن به مسائل دیگر مانند موشکی و
منطقهای کار را سخت میکند

از بازدارندگی جزو قدرتش به شمار میآید
بنابراین وصل کردن برجام به مسائل دیگر
و پیچیـــده کـــردن مکانیســـم آن میتوانـــد
شرایط را دشوارتر کند.
ëëروابط امریکا با کشـــورهای چین و روسیه
پیـــش از انتخابات بـــه پایینتریـــن میزان
رســـیده بود .دیدگاهی مطرح است مبتنی
بر اینکه با پیـــروزی دموکراتها به احتمال
قوی دولت بایدن به دنبال بازنگری کاملی
در روابط امریـــکا با کشـــورهای خاورمیانه
خواهد بود و بر حوزه آسیا و رقابت با چین
متمرکز خواهد شد .نظر شما چیست؟
یک برداشـــت وجود دارد مبنی بر اینکه
دولت جدید امریکا تا حدودی سیاستهای
اوباما را دنبال میکند بخصوص که حداقل
در عرصه سیاست خارجی و امنیتی افرادی
را انتخاب کرده کـــه بخش عمدهای از کادر
دوران اوباماست اما فکر میکنم که دولت
بایـــدن حتمـــاً روابطـــش را با اروپـــا اصالح
خواهد کرد و بیـــش از کار فردی به کارهای
نهـــادی و اجماعســـازی توجـــه خواهد کرد
و خـــود این نگاه اجماعســـازی میتواند در

امریکا اهمیت پیدا میکند .مشـــکل کنونی
این کشـــور شـــکافهای عمیقی اســـت که
ترمیم آن به این سادگی نخواهد بود و این
شـــکاف فقط در حوزه سیاست نیست و در
حوزه میانی و عمیق جامعه هم مشکالت
جدی وجود دارد .خب دولت بایدن با این
جامعه و یک وضعیت داخلی روبهرو است
که اصالح آن زمان زیادی را الزم دارد .من
بـــا در نظر گرفتـــن این واقعیـــت میگویم
شرایط سادهای در پیش روی دولت امریکا
چـــه در داخل و چـــه در سیاســـت خارجی
نیست .نکته مهم دیگر اینکه دیگر دورهای
کـــه در عرصـــه خارجـــی امریکا بـــه تنهایی
تصمیم میگرفت و تحوالت را رقم میزد،
گذشـــته است به هرحال کشـــورها هر کدام
منافع خـــود را دارند و مـــن فکر میکنم که
آن نگاه که گویی اگر امریکا تصمیمی بگیرد
و مناســـبات خاورمیانه را به میل خود رقم
بزند ،تمام شـــده است طبیعتاً تأثیرگذاری
خـــودش را دارد ولـــی مشـــکالت داخلـــی
امریکا هم به اندازهای اســـت کـــه توجه به
آنها وقت زیادی را از دولت بایدن میگیرد.

ëëبرخی ناظـــران معتقدند راهبـــرد افزایش
رقابـــت چین و امریـــکا در دوره بایـــدن ادامه
خواهـــد یافـــت و امریـــکا تـــاش میکنـــد
ائتالفهـــای پیشـــین خـــود در حوزه آســـیا را
تقویـــتکنـــدائتالفهایـــیکههـــدفازآنها
قطعاً بازدارندگی قـــدرت در حال ظهور چین
است و واشنگتن میکوشـــد که این ائتالف را
در برابر ائتالفهایی که چین در حال ساختن
آنهاست،تقویتکند.آیاهمکاریهایامنیتی
چین و روســـیه و ایران که در سالهای اخیر به
وضوحافزایشیافتهاستدرهمینچارچوب
معنادارمیشود؟
من معتقدم دوره جهانی شـــدن و اجرای
سیاســـتهای ســـازمان تجـــارت جهانـــی و
سیاســـتهای حاکم بر مناسبات بینالمللی
در دهه نود میالدی ســـپری شده است؛ یعنی
نظم تـــک قطبـــی و طرحهـــای خاورمیانه و
جهانـــی امریکا در مرحله انعقاد با شکســـت
مواجه شـــده اســـت و دیگر نظام تک قطبی و
نظم نوین پاسخگو نیست .اما پاسخ به سؤال
شماکهچهنظمیجاینظمسابقدوقطبیرا
گرفتهاست،دشواراست.درمحافلدانشگاهی
فرضیههای مختلفی ترســـیم میشود؛ نظم
چندقطبییانظمیک-چندقطبیویککشور
اصلیوچندقطبدیگریاهمینجدالبلوک
شرقی و غربی که برخی دوست دارند اینطور
تعبیر کنند کـــه دوباره یک دوقطبـــی در حال
شکلگیری است اما به نظر من هنوز نمیتوان
سخنقطعیگفت.
اگر بخواهیم تحلیلی را مفروض بگیریم
که مورد توجه تصمیمگیران کشور در عرصه
سیاســـت خارجی باشـــد یکی این اســـت که
تحـــوالت جهانـــی از ریل نظـــم بینالمللی
خارج شـــده اســـت و اینکه چه زمانی به ریل
برمیگردد هنوز روشـــن نیست و نشانههایی
دیده نمیشود که کشورها آن اجماع جهانی
را که بعضاً کارساز بود ،دنبال کنند .این فرض
را که نقش آســـیا در حال افزایش اســـت ،نه
به عنـــوان شـــعار بلکه بایـــد به عنـــوان یک
واقعیت مورد توجه قـــرار داد .دوره هژمونی
امریکا ســـپری شـــده و این کشـــور نه فقط در
عرصه سیاســـی که در عرصـــه اقتصادی هم
تضعیف شده و قدرتش کاهش یافته است.
االن چین و هند به عنوان یک اقتصاد بزرگ
سربرآوردهاند و روسیه هم از جهت اقتصادی
ممکن اســـت جـــزو  5کشـــور اول نباشـــد اما
جـــزو کشـــورهای اول اســـت و در طرحهـــای
کالن انرژی و برخی عرصههای دیگر بســـیار
ســـرمایهگذاری کرده و موفق بوده و تأثیر آن
در مســـائل منطقه نیز افزایش یافته اســـت.
بنابراین نقش کشـــورهای حوزه آســـیایی به
صورت کلی در حال افزایش است.
 ëëدر کنـــار افزایش نقش قدرتهای شـــرق
به نظر میرســـد که عالوه بر تشدید رقابت
چیـــن و امریکا نمیتـــوان آینـــده چندان
روشـــنی را برای رابطه مســـکو و واشنگتن
متصور شد .آیا امکان تعمیق شکاف میان
این دو کشور در دوره بایدن وجود دارد؟
به صـــورت کلی انتخـــاب دموکراتها در
صحنه انتخابات ریاســـت جمهـــوری امریکا
هیچوقـــت ترجیـــح روسهـــا نبوده اســـت.
هرچنـــد دوره ترامـــپ هـــم تجربـــه خاصی
برای روســـیه شد .اینکه دولت امریکا به جای
اینکه به اصـــاح روابط با روســـیه کمک کند
مشـــکالت عمیقتر شـــد زیرا روســـیه به یک
موضوع داخلی در امریکا تبدیل شد و گروهها
آن را به بهانهای برای ایجاد فشـــار بر یکدیگر
تبدیل کردند و نتیجه آن تحریمهای بیشـــتر
روســـیه و تشـــدید تنـــش در روابط دو کشـــور
شـــد .اما به صورت کلی در سالهای آتی هم
تحوالت داخلی روســـیه حائز اهمیت است.
فکر میکنم این تحوالت همچنان در جریان
اســـت و تغییرات قانون اساســـی در روســـیه
نشـــان میدهـــد ابعاد ایـــن تحوالت بســـیار
گســـترده اســـت که نیاز به بحث جداگانهای
دارد .در موضوع روابط با امریکا هم در روسیه
تعداد کســـانی که نســـبت به بهبود رابطه با
امریکا خوشبینی داشـــته باشـــند ،بسیار کم
شـــده اســـت چون هم دموکراتها نسبت به
جمهوریخواهان حساســـیتهای بیشـــتری
دربـــاره روســـیه دارنـــد هـــم تیم بایـــدن این
حساسیتها را دارد و برداشت آنها این است
که ممکن اســـت تحریمها گســـتره بیشتری
پیدا کند و موضوع اوکراین و مســـائل حقوق
بشری را هم نشانه قرار دهد .البته به صورت
توگو را باز گذاشـــته
کلی روســـیه این باب گف 
توگو با دولت
و اعالم کرده اســـت آمـــاده گف 
جدید امریکاســـت هرچنـــد کرملین پیروزی
بایدن را با تأخیر تبریک گفت اما به هر حال
توگو را باز گذاشته است .البته ناگفته
باب گف 
نمانـــد که گرچـــه ترامپ عالقه بیشـــتری به
روسیه نشان میداد ولی تیم بایدن این مزیت
توگو ،قابل
را دارد که در صورت تمایل به گف 
پیشبینیتر اســـت اما به صورت کلی خیلی
امیدواری در اینکه بهبودی در روابط دو کشور
حاصل شود ،دیده نمیشود.

