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تهران و تالش برای جلوگیری از تصاعد بحران در سوریه
مهــدی بازرگان: در حالی ارتــش ترکیه خود را برای حمله جدید و گســترده به 
خاک ســوریه با هدف اشــغال حلب آمــاده می کند، حســین امیرعبداللهیان از 
انتقال نگرانی های امنیتی رجب طیب اردوغان به بشــار اسد در جریان سفرش 
به ســوریه خبر داد؛ این تالش های دیپلماتیک تهران حاکی از آن است که ایران 
ســعی دارد از انجام این حمله ترکیه با گرفتن بهانه از آنکارا و رئیس جمهوری 

ترکیه جلوگیری کند.
اما بی شــک نقل و انتقال پیام ها ازسوی وزیر امور خارجه دولت رئیسی نمی تواند 
ترکیــه را به دالیل متعدد از اشــغال بخــش دیگری از خاک ســوریه منصرف کند. 
در این بین یکی از دالیل مهم ناظر به وضعیت شکننده و متزلزل سیاسی اردوغان در 

داخل ترکیه، آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آتی میالدی است.
 ازایــن رو رئیس جمهور ترکیه برای تداوم قبضه قــدرت به دنبال برگ برنده هایی 
اســت تا بتواند وضعیت خود را در میان افکار عمومی ترکیه قدری بهبود ببخشــد. 
به خصوص آنکه عملکرد اســفبار دولت اردوغان در حوزه اقتصادی و معیشــتی و 

تورم ۷۳ درصدی ترکیه، وی (اردوغان) را بیش از پیش به یک ابزار در جهت توجیه 
کارنامه خــود و نیز انحراف افکار عمومــی نیازمند می کند کــه جدی ترین ابزار به 

تجاوزهای مکرر اردوغان در خاک سوریه و نیز عراق باز می گردد.
پیــرو نکته مذکــور رئیس جمهــور ترکیه بــه دنبــال رادیکالیزه کــردن فضای 
ناسیونالیســتی ترکیــه نیز خواهد بود تــا بتواند با موج ســواری روی این فضا عمال 
هرگونــه صدای مخالفی را در مقابل خود خفه کند؛ دســتگیری ۱۵ روزنامه نگار به 
بهانــه واهی حمایت از گروه های کــردی و نیز امنیتی کــردن هر گونه موضع گیری، 
ســخنرانی، اقدام و حرکت حزبی، پارلمانی و اجتماعی نیز در همین چارچوب قابل 

ارزیابی است.
اما در ادامه مهم ترین دلیلی که بی شــک اردوغان را از فکر اشــغال بیشتر خاک 
سوریه منصرف نخواهد کرد، منبعث از تحوالت جنگ اوکراین و تأثیرات آن بر دیگر 
مناطق از قفقاز گرفته تا خاورمیانه اســت. به هر حــال همان گونه که کاهش تمرکز 
روس ها در منطقه قفقاز جنوبی و قره باغ یک فرصت بی بدیل را در اختیار جمهوری 

آذربایجان و ترکیه برای مدیریت منطقه در راســتای اهداف و منافع دو طرف (باکو 
و آنکارا) شــکل داده اســت، یقینا خروج ارتش روسیه از ســوریه و احتمال حضور 
نیروهای ایرانی و ارتش سوریه نیز امید و نگرانی جدی را به صورت توأمان در آنکارا 
ایجاد کرده اســت. بنابراین اردوغان از یک طرف به امید اشــغال حلب و گســترش 
نفوذ خود در خأل ارتش روســیه و نیز نگرانی از بابت تقویت نفوذ تهران و بشار اسد 

نمی تواند به پیغام و پسغام های تهران – دمشق قناعت کند.
ناگفته نماند در چنین فضایی اردوغان نوعی همســویی سیاســی دیپلماتیک و 
حتی هم پیمانی امنیتی – دفاعی را با اســرائیل در مقابل جمهوری اسالمی، ارتش 
ســوریه و شخص بشــار اسد نیز کلید زده است تا از یک ســو ذیل اتهام زنی به ایران 
بتواند تقابل با تهران را پیش ببرد و به موازاتش شــرایطی را رقم بزند که در ســایه 
همکاری ها با تل آویو نوعی چراغ ســبز واشــنگتن را برای عدم حمایت از کردها در 

حمله ارتش ترکیه به سوریه رقم بزند.
حال نکته کلیدی اینجاســت که باوجود فصل مشــترک آنکارا – تل آیو در تقابل 

با ایران و ارتش ســوریه، اسرائیل و ترکیه فصول افتراقی ای در باب کردها نیز دارند؛ 
چرا که تل آویو هم  مانند واشــنگتن هیچ گونه بنایی برای مبارزه با کردهای ســوریه 
و ترکیه نــدارد، در صورتی که جدی ترین خط قرمز امنیتی ترکیه به ســرکوب کردها 
باز می گردد. در چنین شــرایطی بایــد دید  ترکیه چگونه می توانــد فضا را به نحوی 
مدیریــت کند که اســرائیل و آمریکا در مســیر آنــکارا برای تجاوز به خاک ســوریه 
سنگ اندازی نکنند و در عین حال کمترین هزینه را برای اردوغان در پی داشته باشد؟
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 شــرق: در حالی بن بست وین و شکســت دوحه سرنوشتی 
مبهم را برای احیای توافق هســته ای و دیپلماسی برجامی 
رقــم زده اند کــه دولت رئیســی روزهای پر جنب و جوشــی 
را در حــوزه دیپلماســی منطقه ای ســپری می کند. حضور 
رئیس جمهور در نشست کشورهای حوزه دریای خزر و سفر 
وزیر امور خارجه به سوریه به موازات ناکامی در قطر حکایت 
از دوبخشی شدن سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران 
دارد. با توجه به اقتضائات جاری چنین به نظر می رســد که 
عمال دیپلماســی برجامــی با محوریــت باقری کنی، معاون 
سیاســی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشــد در حال 
پیگیری است و سیدابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان 
عمال دیپلماسی منطقه ای را در سایه شعار ارتقای مناسبات 

با همســایگان در دولت ســیزدهم پیش می برند. حال نکته 
اینجاست که این دو ِشق دیپلماسی یا بهتر بگوییم دیپلماسی 
دو شقه شــده در دولت ســیزدهم تا به اکنون نتوانسته است 
بــه یک تفاهم و دیالکتیک معنایی در قبال همدیگر دســت 
پیــدا کنند؛ بنابراین هر کدام به صــورت جزیره ای و منفک از 
هم عمــل می کنند، غافل از اینکه عمال هر دو بخش مکمل 
همدیگرند و ساختار و بافتاری درهم تنیده دارند تا جایی که 
هیچ کــدام بدون دیگری عمال مجالی برای بروز و ظهور پیدا 

نخواهد کرد.
به معنای دقیق تر کالم دیپلماســی منطقه ای و هر گونه 
تالش برای ارتقای روابط و مناســبات با همســایگان و دیگر 
کشــورهای فرامنطقه ای بدون احیای برجام و لغو تحریم ها 

نمی تواند شکلی حقیقی به خود بگیرد و در کنارش بی شک 
نمی توان و نباید همه تخم مرغ های سیاست خارجی را هم 
در ســبد برجام ریخت تا تجربیات تلخ دولت روحانی تکرار 

نشود.
در چنیــن وضعیتی که هر کــدام از دو ُبعد دیپلماســی 
منطقه ای و دیپلماســی برجامی به همدیگر وابسته اند، باید 
نوعی هوشمندی، ظرافت و دقت عمل را برای توازن بخشی 
این دو در حوزه سیاســت خارجی به کار بســت تا بتوان به 
صورت هم زمان این دو ِشــق دیپلماسی را پی گرفت. از این 
منظــر وزن دهی بیش از حــد به هر کدام نهایتا فشل شــدن 
دیگــری را به همراه خواهد داشــت و منافــع ملی بر زمین 
خواهد ماند. با توجه به نکته فوق متأسفانه دولت سیزدهم 

پیش بردن «دیپلماســی منطقه ای منهای برجام» را در ســر 
دارد؛ بنابرایــن با این تصور غلط که در ســایه رفت و آمدهای 
ســران کشورهای همسایه یا برعکس، سفر مقامات و وزرای 
ایرانی می توان دیپلماســی منطقه ای را به نقطه ای رســاند 
که بدون احیای برجام و لغو تحریم ها منافع کشــور را تأمین 
کرد، تحرکات و تکاپوهای سیاســت خارجی دولت سیزدهم 
پررنگ تر از قبل شــده اســت. در صورتی که تداوم بن بســت 
جــاری در وین، دوحه یا هــر جای دیگری دربــاره برجام و 
مذاکرات هسته ای ســناریوی مدنظر دولت رئیسی را بر هم 

خواهد زد؛
چرا که ادامه این شــرایط وضعیتی را بــه دنبال دارد که 
مدیریت آن، نه در توان تهران اســت و نه در توان کشورهای 
همســایه؛ ارجاع پرونده ایران به شــورای امنیت، بازگشــت 
قطع نامه های ســازمان ملــل و... جمهوری اســالمی را در 
منتهی الیه کشــورهای پرریســکی قرار می دهد که هر گونه 
روابط و مناسبات به خصوص در حوزه تجاری و اقتصادی را 
به محاق خواهد برد؛ پس فرصت سوزی های مکرر تهران و 
دولت رئیســی، هم در وین و هم در دوحه و تأخیر در احیای 
برجام بــه امید خروجی مدنظرشــان در حوزه دیپلماســی 
منطقه ای صرفا کشــور را به نقطه بدون بازگشــت خواهد 

رساند.
تشــتت و تالطم روانی در بازار پس از شکســت نشست 
دو روزه دوحه و به دنبالش تشدید بحران در سایه احیانشدن 
برجــام از ابتدای هفته جاری باعث شــده تا دولت رئیســی 

دوباره خود را برای رکوردشــکنی ســقوط ارزش ریال آماده 
کند. ورود مجدد دالر به کانال ۳۳ هزار تومانی نشان می دهد 
که هر گونه کم کاری و اهمال در پیگیری درســت دیپلماسی 
برجامی و به تعویق انداختن احیای توافق هسته ای، نه تنها 
دیپلماسی منطقه ای دولت ســیزدهم را ناکام می کند بلکه 
عواقــب بدتری را برای حوزه اقتصادی و معیشــتی کشــور 
بــه همراه دارد که یقینا در ادامه به کاهش چشــمگیر توان 
چانه زنی و کم رنگ شــدن نفوذ و وزن دیپلماتیک جمهوری 
اســالمی، هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی منجر 
خواهد شــد. به هر حال ارزش پول ملی هر کشــور یکی از 
مهم ترین شــاخصه ها و مالک های وزن دهی به کشورها در 
نظام بین الملل است. با این تفاسیر ناگفته پیداست که تداوم 
و تشدید بحران اقتصادی در ادامه احیانشدن برجام و ابهام 
در سرنوشــت مذاکرات هســته ای می توانــد موضع دولت 
رئیسی را هم در دیپلماســی منطقه ای و هم در دیپلماسی 
برجامی تضعیــف کند؛ چون سیاســت خارجی همان گونه 
کــه بر اقتصــاد تأثیــری مســتقیم و فــوری دارد، به همان 
اندازه هم از شــرایط داخلی تأثیــر می گیرد. در این وضعیت 
سردرگم، پیچیده و در عین حال بغرنج، دیپلماسی منطقه ای 
و دیپلماســی برجامی دولت رئیســی، هــم در محتوا و هم 
در روندها و رویه ها باید دســت به یک پوســت اندازی جدی 
بزند؛ چرا که این مسیر فعلی، نه به احیای توافق هسته ای و 
لغو تحریم ها و نه به بهبود مناســبات تجاری و اقتصادی با 

همسایگان منجر خواهد شد.

دیپلماسی منطقه ای منهای برجام تا کجا توان تحقق دارد؟

 ابهام در دوگانگی
 سیاست خارجی  


