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بــا افزایــش میانگیــن شــدت کشــمکش بیــن امریــکا و ایــران در منطقــه 
ــرای کاهــش  ــی ب ــن امللل ــه اقدامــات سیاســی منطقــه ای و بی خاورمیان
تنــش بیــن امریــکا و همپیامنانــش از یــک ســو و بیــن ایــران و وکالی 
ــورت  ــری ص ــّدت بیش ــدت و ح ــا ش ــر ب ــوی دیگ ــه ای آن از س منطق
مــی گیــرد. ایــن تنــش در حالــی صــورت گرفــت کــه منطقــه از لحــاظ 
امنیتــی وضعیــت بحرانــی را تجربــه مــی کنــد و از حیــث سیاســی وارد 
کشمکشــی شــده اســت کــه بالطبــع منطقــه را بــه ســوی جنــگ مصیبــت 
بــاری پیــش مــی بــرد. اقدامــات مذکــور از طریــق ســازوکارهای 
دیپلامســی انجــام مــی گیــرد کــه خواهــان کاهــش تنــش هــا و مامنعــت 
از برخــورد نیروهــای درگیــر هســتند. ایــن امــر پرســش هــای زیــادی را 
مطــرح مــی کنــد: نتیجــه میانجیگــری هــای بیــن املللــی بــرای کاهــش 
تنــش بیــن امریــکا و ایــران چیســت. بدیــن معنــا کــه آیــا میانجیگریهــا- 
ــود؟  ــی ش ــه م ــگ در منطق ــدوث جن ــع از ح ــتمرار- مان ــورت اس در ص
مقــدار تأثیــر ایــن امــر بــر احتــامل گفتگوهــای دو جانبــه و رســیدن 
بــه راه حلــی کــه خواســته هــای دو طــرف را بــرآورده کنــد چیســت؟ آن 
هــم در رشایطــی کــه ایــران بــه گفتگــو بــدون پیــش رشطهــای امریــکا 
ــه ای  ــوذ منطق ــاره نف ــو درب ــای رد گفتگ ــه معن ــت و آن ب ــک اس متمس
اســت. بهریــن گزینــه تهــران و واشــنگنت و کشــورهای منطقــه بــرای 
بهبــود رشوط گفتگــو کدامنــد: درگیــری مســلحانه یــا نشســنت بــر رس 

میــز مذاکــره؟

نخست-ماهیت میانجیگریهای بین املللی برای حل و فصل 

بحران ها

میانجیگــری بیــن املللــی یکــی از مهــم تریــن ســازوکارهای حــل و فصــل 

ــی  ــد کــه طــرف ســوم یعن ــه شــار مــی آین ــی ب ــن امللل بحــران هــای بی

میانجــی گــر تــاش مــی کنــد تــا دیــدگاه هــای طــرف هــای بحــران را در 
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موضــوع درگیــری بــه شــکلی مســاملت آمیــز و داوطلبانــه بــه هــم نزدیــک 

کنــد و بدیــن وســیله بــه راه حلــی دســت یابنــد کــه رضایــت هــر دو طــرف 

را بــرآورده کنــد و مانــع حــدوث درگیــری مســلحانه ای شــود کــه آثــار و 

خطــرات آن هــم منافــع اســراتژیک کشــورهای واقــع در منطقــه بحــران 

را تهدیــد مــی کنــد. و هــم بــر صلــح و امنیــت بیــن املللــی تأثیــر منفــی 

مــی گــذارد. بــه خصــوص در مناطقــی کــه شــاهرگ اصلــی بــزرگ تریــن 

اقتصــاد دنیــا را بــه دلیــل در اختیــار داشــن کاالهای اســراتژیک تشــکیل 

مــی  دهــد.

همچنیــن بحــران بیــن املللــی در نتیجــه برخــورد دو کشــور یــا بیشــر بــه 

ــوازن  ــی ت ــراف در دگرگون ــه اط ــا هم ــران ی ــرف بح ــاش دو ط ــت ت عل

ــا ارزش  ــع، اهــداف ی ــد مســتقیم مناف ــه اســاس آن تهدی اســراتژیکی ک

ــرای  ــی را ب ــراتژی های ــر اس ــن ام ــه ای ــت. در نتیج ــمن اس ــای دش ه

برخــورد بــا آن تهدیدهــا وضــع مــی کننــد. ایــن موضــع گیــری بــرای مدت 

هــای زیــادی بــه تناســب شــدت بحــران ادامــه پیــدا مــی کنــد و یکــی از 

طرفیــن تنــش یــا همــه اطــراف درگیــر از نیــروی مســلح یــا ســازوکارهای 

صلــح آمیــز بــرای پایــان دادن بــه بحــران در ســایه متغیــرات و عوامــل 

مختلفــی کــه بــه توانایــی و محیــط منطقــه ای و بیــن املللــی و محاســبات 
رضر و زیــان مرتبــط اســت؛ اســتفاده مــی کننــد.]1[

مراحل بحران و احتامالت موفقیت میانجیگری	. 

بحــران هــای بیــن املللــی چهــار مرحلــه اصلــی را پشــت رس مــی گذارنــد 

)تولــد، رشــد و گســردگی، اوج یــا بلــوغ بحــران. متاشــی شــدن( )جــدول 

ــه رسشــت و ســطح شــدت و حجــم  ــا توجــه ب ــه ب شــاره 1(. هــر مرحل

هزینــه بــا دیگــری تفــاوت دارد. مــدت هــر مرحلــه بــه رشایــط مراحــل و 
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تغییــرات آن بســتگی دارد.

جدول شامره 	. مراحل بحران و احتامالت میانجیگری بین املللی

ــی نشــان  ــن امللل ــه هــای تاریخــی حــل و فصــل کشــمکش هــای بی تجرب

مــی دهنــد کــه مرحلــه نخســت بحــران بهریــن مرحلــه بــرای میانجیگــری 

موفــق در کشــاندن طــرف هــای درگیــر برای نشســن بر رس میــز مذاکره 

اســت. در یکــی از گــزارش هــای ســازمان ملــل متحــد دربــاره میانجیگــری 

و فعالیــت هــای حامــی آن آمــده اســت: بهریــن زمــان بــرای حــل و فصل 

ــری  ــه درگی ــدن ب ــل ش ــل از تبدی ــت آن و قب ــل نخس ــا، مراح ــری ه درگی

خشــن اســت-یعنی هنگامــی کــه نــه قضایــای مســبب درگیــری بــه مرحلــه 

ــاد  ــر زی ــای درگی ــداد طــرف ه ــه تع ــی رســیده شــده باشــند و ن پیچیدگ

شــده انــد، و موضــع گیــری هــا هنــوز رسســخت نشــده و روابــط کمــر 

زیــان دیــده باشــند، امــکان ســیطره بــر انفعــاالت وجــود داشــته باشــد و 
حــوزه جغرافیایــی بحــران گســرده نشــده باشــد.]2[

پــس از مرحلــه نخســت، از حیــث درجــه بنــدی مراحــل موفقیــت 

میانجیگــری، مرحلــه دوم جــای مــی گیــرد. امــا دســتاوردهای آن کمــر 

اســت. زیــرا بحــران بــه باالتریــن مرحلــه قــوت و شــدت خــود می رســد و 

حجــم رضرهــای ســنگین آن، بیشــر مــی شــود زیــرا طــرف هــای درگیــر، 
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ــادی  ــای زی ــه ه ــادی هزین ــاظ م ــه از لح ــران زا ک ــای بح ــت ه سیاس

دارنــد، را در پیــش مــی گیرنــد. گــزارش مذکــور بــه ایــن امــر اشــاره مــی 

کنــد کــه اصطــاح اوج بحــران بــه محاســبه هــای طــرف هــای درگیــر از 

فوایــدی کــه در پــس ورود بــه گفتگوهــا نصیــب آنهــا مــی شــود؛ اشــاره 

ــل  ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــل ادامــه کشــمکش قــرار مــی گی ــه در مقاب دارد ک

کشــمکش هــا در ایــن مرحلــه بــه اوج بحــران رســیده انــد و اکنــون وقــت 

حــل و فصــل آنهــا رســیده اســت یعنــی زمانــی کــه طــرف هــای درگیــر بــه 

وضعیــت "ایســتایی مــر"]3[ رســیده انــد بــه عبــارت دیگــر هنگامــی کــه 

بحــران بــه ســطحی رســیده اســت کــه هــر طــرف در مــی یابــد کــه بــرگ 

برنــده در دســرس بــه پایــان رســیده اســت یــا فایــده ای در بــه کارگیــری 

بیشــر آنهــا وجــود نــدارد.

در نتیجــه ایــن امــر طــرف میانجــی گــر بــه ســختی مــی توانــد طــرف 

هــای بحــران را بــه میــز مذاکــره در مرحلــه بعــدی بکشــاند؛ مرحلــه ای 

کــه در نتیجــه مشــوق هــای ذاتــی و تغذیــه کننــده هــای خارجــی طــرف 

ــده  ــه بحــران پیچی ــر بحــران گســرده مــى شــود]4[ کــا اینک هــای درگی

تــر و طــرف هــای درگیــر آن بیشــر مــی شــوند و بــه نحــوی بــزرگ مــی 

شــود کــه امــکان حــل و فصــل آن کمــر و حــوزه جغرافیایــی آن گســرده 

تــر مــی شــود عــاوه بــر ایــن برگهــای برنــده ای ظهــور مــی کننــد کــه 

هــر یــک از طــرف هــای درگیــر بــه امیــد بــه دســت آوردن دســتاوردهای 

ــه آن متمســک مــی  ــز مذاکــره ب ــودی رشوط گفتگــو رس می بیشــر و بهب

شــوند.

بحــران تنهــا بــه دو صــورت متاشــی مــی شــود: نخســت مســاملت آمیــز 

یعنــی پذیــرش ســازوکارهای حــل و فصــل مســاملت آمیــز از ســوی یکــی از 
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طــرف هــای درگیــر )میانجیگــری گفتگــو و..( یــا تســلیم )عقــب نشــینی. 

کوتــاه آمــدن در نتیجــه نگرانــی از تاثیــرات مصیبــت بــار جنــگ(]5[ دوم 

انتخــاب گزینــه جنــگ؛ وقتــی کــه یکــی از طــرف هــای بحــران بــه ایــن 

قناعــت مــی رســد کــه فوایــدی کــه از جنــگ بــرای حــل بحــران بدســت 

مــی آورد بیشــر از نشســن بــر رس میــز مذاکــرات اســت. یــا هنگامــی 

کــه ارزیابــی صحیحــی از توانایــی نظامــی دشــمن نــدارد یــا زمانــی کــه 

ــگ  ــه او را در جن ــدارد ک ــمن ن ــان دش ــی همپیان ــح از توانای درک صحی
احتالــی حایــت نظامــی خواهنــد کــرد.]6[

رشوط موفقیت میانجیگیری بین املللی	. 

الزمــه موفقیــت مأموریــت طــرف ســوم یــا میانجیگــر در گفتــان روابــط 

و کشــمکش هــای بیــن املللــی وجــود رشوطــی چنــد نــه فقــط بــرای جلــب 

ــه  ــره ب ــز مذاک ــر رس می ــور ب ــرای حض ــر ب ــای درگی ــرف ه ــت ط رضای

هــدف حــل و فصــل بحــران؛ بلکــه بــرای امضــای معاهــدات حــل و فصــل 

بحــران هــا اســت، از جملــه بــی طرفــی میانجیگــر، مصداقیــت آن، مــورد 

ــد  ــرای رون ــب ب ــای مناس ــاد فض ــودن، ایج ــا ب ــرف ه ــه ط ــرش هم پذی

گفتگــو، مترکــز بــر منافــع طــرف هــای دیگــر و نــه موضــع گیــری هــای 

آن هــا، توانایــی آگاهــی طــرف هــای درگیــر بــه مســئولیت خــود و نتایــج 

شکســت گفتگــو بــر منافعشــان، در دســت داشــن کانــال هــای ارتبــاط، 

توانایــی و بــه کارگیــری نفــوذ خــود بــا تدبــر در تعامــل بــا طــرف هــای 

ــب نظــر طــرف  ــی جل ــه توانای ــه نحــوی ک ــر ب ــران مؤث بحــران و بازیگ
هــای درگیــر بــرای گفتگــو داشــته باشــد.]7[

عــاوه بــر ایــن بحــران های دیگــری حــول و حــوش گفتگوهــای نامتوازن 

ــدام  ــه ان ــا عرض ــر ب ــوی ت ــرف ق ــه ط ــو ک ــن نح ــرد؛ بدی ــی گی ــکل م ش
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ــرای  ــدرت خــود را ب ــا ق ــد ت ــر فشــار وارد مــی کن ــف ت ــه طــرف ضعی ب

ــو و  ــرش رشوط گفتگ ــه پذی ــد و او را ب ــان ده ــلیم شــدن دشــمن نش تس

دادن امتیازهــاى مــورد نظــر وادار کنــد. عــاوه بــر ایــن بحــران هایــی 

ــرف  ــطه ط ــه واس ــرف ب ــه دو ط ــود دارد ک ــوازن وج ــای مت در گفتگوه

ــوالً طــرف  ــا معم ــت خــود مــی رســند. ام ــه تســويه مــورد رضای ســوم ب

هــای بحــران بــه تلفیــق دو روش نــرم )ســازوکار مســاملت آمیــز( و ســخت 

)ســازوکار قــدرت( بــرای بهبــودی رشوط گفتگــو روی مــی آورنــد. ایــن 

روش بهــر از روشــی اســت کــه یکــی از دو طــرف بــه کار مــی برنــد.

چالش های میانجیگری بین املللی	. 

ــه  ــاره ای ب ــادی را پیــش روی خــود دارد. پ ــع زی ــد میانجیگــری  موان رون

ــوط  ــک طــرف مرب ــا ی ــر بحــران ی ایســتایی مواضــع طــرف هــای درگی

مــی شــوند و پــاره ای بــه مرحلــه ای کــه بحــران بــا آن درگیــر اســت بــاز 

مــی گردنــد. حــوادث بیــن املللــی نشــان مــی دهــد کــه کشــاندن طــرف 

ــه تشــديد و  هــای بحــران بــرای نشســن بــر رس میــز مذاکــره در مرحل

ــر  ــه خــود میانجیگ ــع ب گســردگی؛ کاری دشــوار اســت. قســمتی از موان

بــر مــی گردنــد. از جملــه کــرت میانجیگــران کــه فرصتــی بــرای ترجیــح 

دادن هــر یــک از آنهــا بــرای طــرف هــای درگیــر بــر حســب درجــه روابط 

و منافــع خــود بــا هــر میانجیگــر ایجــاد مــی کنــد؛ یــا اینکــه میانجیگــر 

ــه از  ــه ن ــا اینک ــران دارد ی ــای بح ــرف ه ــا ط ــی ب ــای متباین ــه ه فاصل

توانایــی و نــه از شــبکه روابطــی برخــوردار اســت کــه بــر طــرف هــای 

بحــران و اخــال گــران در امــر میانجیگیــری تأثیــر دارنــد.

ــد کــه یکــی از مهــم تریــن چالــش  ــی نشــان مــی دهن ــن امللل تجــارب بی

هایــی کــه مانــع موفقیــت میانجیگــری مــی شــود ایــن اســت کــه یکــی از 
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طــرف هــای بحــران، اولویــت را بــه "مســاحت هــای خاکســری" بدهــد و 

بــا ورود بــه بحــران و وقــت کشــی بــرای ســالهاى طوالنــی موافقــت کنــد. 

و بــر ایــن بــاور باشــد کــه تحقــق صلــح در کوتــاه مــدت منافــع خــود را 

تهدیــد مــی کنــد )ســلطه ای کــه در دســت دارد و بــه نفــع جنــاح رقیــب 

متــام شــود یــا مزایایــی کــه از اقتصــاد جنــگ مــى بــرد( بدیــن ترتیــب 

بــرای مــدت طوالنــی در قبــول میانجیگــری تعلــل مــی ورزد و تحقــق ایــن 

چالــش زمانــی حتمــی مــی شــود کــه گفتگوهــا شــاهد پیرشفــت باشــد یــا 
طــرف هــای درگیــر بــه توافقــات نهایــی دســت یافتــه باشــند.]8[

بــه هیــچ وجــه نبایــد دو چالــش را در نشســن طــرف هــای بحــران بــر 

رس میــز مذاکــره از نظــر دور داشــت: منطقــه ای )محاســبات همپیانــان 

و منافــع آنهــا و تأثیــر بحــران هــا بــر منافــع کشــورهای درگیــر بحــران( 

و بیــن املللــی )رسشــت نظــام بیــن املللــی و مواضــع نیروهــای مقتــدر و 

محاســبات نیروهــای بیــن املللــی همپیــان و غیــر همپیــان(.

دوم- چارچوب بحران آمریکا- ایران و تحوالت آن

ــکا و همپیانانــش از  ــن امری ــه بی ــش هــا در منطقــه خاورمیان شــدت تن

ــر در نتیجــه  ــه ای خــود از ســوی دیگ ــران و وکای منطق ــک ســو و ای ی

عواملــی چنــد بــه اوج خــود رســیده اســت. نخســت عــدم پذیــرش 12 رشط 

اجــرای گفتگــو از ســوی ایــران کــه امریــکا آنهــا را تعییــن کــرده اســت]9[ 

رشوطــی کــه مــی تواننــد منجــر بــه منــع ایــران از غنــی ســازی اورانیــوم 

ــع نفــوذ  بعــد از ســال 14۰4، توقــف برنامــه موشــک هــای بالســتیک، من

منطقــه ای ایــران در توقــف همــه گونــه حایــت نظامــی و تســلیحاتی و 

مالــی وکای خــود در ســوریه و عــراق و یمــن و لبنــان شــود.

ــران نشــان  ــم ای ــر رژی ــرات اقتصــادی ب ــن عامــل خــود را در تاثی دومی
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ــای  ــم ه ــان تحری ــپ فرم ــد ترام ــه دونال ــی ک ــی از زمان ــد یعن ــی ده م
اقتصــادی را در ضمــن اســراتژی فشــار حداکــری بــر ایــران در ســال 
1397 صــادر کــرد و ایــن گام شــدت فشــارهای اقتصــادی بــر ایــران را 
ــرل امــور را  ــی کن ــران توانای ــه ای کــه رهــران ای ــه گون ــش داد ب افزای
پــس از تصمیــم ترامــب مبنــی بــر الغــای بنــد معافیــت 8 کشــور چیــن، 
یونــان، هنــد، ایتالیــا، ژاپــن، کــره جنوبــی، تایــوان و ترکیــه در وارد کــردن 
نفــت از ایــران، را از دســت دادنــد. در نتیجــه صــادرات نفــت ایــران بــه 
ــن  ــرداد 1398 در بهری ــت و در خ ــش یاف ــکه در روز کاه ــزار بش 1۰۰ ه
ــه  ــت ک ــر اس ــایان ذک ــید]1۰[ ش ــکه در روز رس ــزار بش ــه 3۰۰ ه ــت ب حال
ــکا  ــم هــای امری ــش از اعــال تحری ــران پی ــن صــادرات نفــت ای میانگی
بــر ایــران بــه دو و نیــم ملیــون بشــکه در روز مــى رســید و بایــد توجــه 
داشــت کــه درآمدهــای نفــت ایــران حــدود 5۰ درصــد درآمدهــای بودجــه 

ایــران را تشــکیل مــى دهــد.

شــدت اســراتژی فشــار بــر حکومــت ایــران هنگامــی افزایــش یافــت کــه 
حکومــت امریــکا در 19 فروردیــن 1398  ســپاه پاســداران را بــه عنــوان 
ــی  ــه شــاهرگ هــای حیات ــا اینک ــرد. ک ــداد ک ــتی قلم ســازمانی تروریس
ــار بخــش نفــت مــورد هــدف تحریــم هــا  دیگــر بودجــه ایــران را در کن
ــادرات  ــد ص ــه 1۰ درص ــدن )ک ــت و مع ــش صنع ــون بخ ــرار داد، همچ ق
ایــران را تشــکیل مــی دهــد( در 2۰ فروردیــن 1398، و بخــش پروشــیمی 
)بــا 14میلیــون دالر صــادرات ســاالنه( در 18 خــرداد 11.1398 عــاوه بــر 
ــه ای رهــر انقــاب در 3  ــی خامن ــر عل آنچــه ذکــر شــد، تحریم هایــی ب
تیــر 1398 وضــع کــرد کــه گامــی ســمبولیک بــه شــار مــی آیــد و باعــث 
رساســیمگی ایرانیــان و رسدرگمــی حکومــت ایــران در مدیریــت بحــران 

بــا امریــکا شــد.
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در مواجهــه بــا اســراتژی فشــار حداکــری امریــکا؛ تصمیــم گیرنــدگان 

ــورد  ــناریوی برخ ــوب س ــوس" را در چارچ ــدید معک ــران روش "تش در ای

محــدود در پیــش گرفتنــد کــه فقــط منافــع امریــکا در منطقــه را مــورد 

ــان و  ــان ســنتی و اروپایی هــدف قــرار منــی دهــد بلکــه منافــع همپیان

امنیــت دریانــوردی در یکــی از مهــم تریــن گــذرگاه هــای دریایــی جهــان 

)تنگــه هرمــز( کــه نزدیــک بــه 2۰ درصــد صــادرات جهانــی نفــت از آنجــا 

صــورت مــی گــرد، را مــورد هــدف قــرار مــی دهــد.]12[ بــه همیــن دلیــل 

ایــران سلســله اقداماتــی را در پیــش گرفــت:

1. هــدف قــرار دادن نفتکــش هــا: مقامــات امریــکا ایــران را مســئول 

هــدف قــرار دادن 4 نفتکــش از جملــه دو نفــت کــش عربســتان ســعودی 

ــه  ــا اینک ــد. ک ــداد کردن ــت 1398 قلم ــی در 15 اردیبهش ــج عرب در خلی

دو نفــت کــش دیگــر مــورد هجــوم ایرانــی هــا در تنگــه هرمــز در 23 

خــرداد 1398 قــرار گرفتنــد. عــاوه بــر ایــن پهپــاد امریکایــی را طبــق 

ادعاهــای ایــران در 3۰ خــرداد رسنگــون کردنــد.

در تحولــی خطرنــاک در میانگیــن تنــش هــا و افزایــش تعــداد اطــراف 

درگیــر بحــران، ایــران نفتکــش "اســتینا ایمپــرو" ی بریتانیــا را بــا همــه 

پرســنل آن در دریــای عــان در 28 تیــر 1398 توقیــف و آن را بــه 

ســمت بندرعبــاس هدایــت کــرد. بــه هنــگام توقیــف علــت ایــن امــر را 

زیــر پاگذاشــن قوانیــن دریانــوردی عنــوان کــرد. ایــن اتفــاق کمــر از 

24 ســاعت از ســخنان رهــر ایــران مبنــی بــر اینکــه توقیــف نفتکــش 

ایرانــی در جبــل طــارق بــدون پاســخ نخواهــد مانــد؛ رخ داد.]13[ منظــور 

او نفتکــش ایرانــی گریــس 1 کــه حکومــت جبــل طــارق در 17 تیــر 1398 



11

آن را توقیــف کــرد و در 27 مــرداد پــس از آنکــه ایــران ضانــت داد کــه 

بــه ســمت ســوریه نخواهــد رفــت، همــراه بــا بــار آزاد شــد.

ایــن امــر باعــث شــد امریــکا و کشــورهای اروپایــی بــه تشــکیل پیــان 

هــای نظامــی بیــن املللــی بــرای مواجهــه بــا خطــر ایــران و حایــت 

امنیــت دریانــوردی بیــن املللــی و تضمیــن عبــور نفتکــش هــا از تنگــه 

هرمــز اقــدام کننــد.

2. کاهــش تعهــدات هســته ای: ایــران در 16 تیــر 1398 اعــام کــرد کــه 

ســطح غنــی ســازی اورانیــوم را از حــد مــورد اتفــاق در معاهــده هســته 

ای ســال 2۰15 باالتــر خواهــد بــرد کــه نســبت مــورد اتفاق یعنــی ٪3.67 

ــه نســبت 4.8٪ خواهــد رســید]14[ در  را پشــت رس خواهــد گذاشــت و ب

7 مــرداد 1398 تهــران اعــام کــرد کــه بنــا دارد نســبت غنــی ســازی را 

بــه 5۰ درصــد در ابتــدای مهــر 1398 برســاند]15[ و بدیــن ترتیــب ایــران 

تعهــدات هســته ای خــود را در شــورای امنیــت مبنــی بــر حفــظ نســبت 

اورانیــوم بــر اســاس معاهــده هســته ای 2۰15 زیــر پــا گذاشــت.

3. هــدف قــرار دادن مواضــع عربــی و بیــن املللــی در عــراق: رســانه 

ــع  ــرار دادن مواض ــدف ق ــورد ه ــئول م ــران را مس ــی ای ــای مختلف ه

عربــی و بیــن املللــی در عــراق بــه شــار آوردنــد. کــا اینکــه ایــران، 

ــى در  ــرار دادن مواضع ــرای هــدف ق ــوان ســکویی ب ــه عن عــراق را ب

خلیــج و کشــورهای عربــی در خــرداد 1398 بــه کار گرفتــه اســت. )بــه 

ــد.( جــدول شــاره 1 توجــه کنی
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جدول ١: مجموعه ای از حمالت نظامی منسوب به ایران علیه 

مواضع عربی و بین املللی در عراق.

ــتان ١٣٩٨/٣/٢٤ ــد در اس ــی بل ــگاه هوای ــرار دادن پای ــدف ق -ه
صــاح الدیــن در شــال بغــداد بــا ســه گلولــه خمپــاره 
صدمــات جزئــی بــه محیــط ســفارت وارد کــرد، بــدون 

اینکــه آســیبی بــه كــى وارد شــود.

- مببــاران كــردن اردوگاه نظامــی تاجــی، محــل اقامت ١٣٩٨/٣/٢٨
نیروهــای آمریکایــی در شــال بغــداد بــا موشــک های 
ــی  ــد ول ــادی ش ــارت م ــه خس ــر ب ــه منج ــا ک کاتیوش

تلفــات جانــی نداشــته اســت.
ریاســت  هــای  کاخ  مجتمــع  دادن  قــرار  هــدف   -
ــه  ــا موشــک هــای کاتیوشــا ک ــوری در موصــل ب جمه
ــی  ــات جان ــی تلف ــد ول ــادی ش ــارت م ــه خس ــر ب منج

ــت. ــته اس نداش
- هــدف قــرار دادن مجموعــه برجســیه در غــرب 
اســتان بــره بــا موشــک کوتــاه بــرد. مجموعــه 
برجســیه شــامل رشکتهــای بیــن املللــی نفتــی همچــون 
ــت  ــی و رشک ــی این ــت ایتالیای ــل، رشک ــال داچ، ش روی

ــت. ــل اس ــون موبی ــی اکس ــای امریکای ــول آس غ

- حملــه بــا موشــک هــای کاتیوشــا بــه محیــط پیرامون ١٣٩٨/٣/٢٩
منطقــه ســبز در بغــداد کــه شــامل ســفارتخانه هــای 
خارجــی و ســاختان هــای دولتــی اســت. ایــن حملــه 

خســارت جانــی در پــی نداشــته اســت.
- هــدف قــرار دادن اردوگاه مســكونی متعلــق بــه 
رشكــت آمریكایــی اکســون موبیــل در عــراق و همچنین 
رشكــت حفــاری چــاه هــای نفــت در منطقــه برجســیه 

ــا موشــك كاتیوشــا. در اســتان بــره ب
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-حملــه ده هــا نفــر بــه مقــر ســفارت بحریــن در بغداد ١٣٩٨/٤/٦
کــه منجــر بــه اقدامــات خرابکارانــه اى در ســاختان 

هــای آن شــد.
ــكا ١٣٩٨/٤/٧ ــات آمری ــزارش داد، مقام ــال گ ــریت ژورن وال اس

در مــورد حمــات پهپادهــا بــه خــط لولــه هــاى نفتــی 
عربســتان ســعودى در خــرداد 1398 بــه اطاعاتــی 
دســت یافتنــد کــه نشــان مــی دهــد مبــدأ حملــه عــراق 
بــوده اســت نــه یمــن، و بیــان منودنــد كــه بــه احتــال 
زیــاد ایــن حملــه توســط شــبه نظامیــان تحــت حایــت 

ایــران در عــراق صــورت گرفتــه باشــد. ]16[

منبع: مرکز مطالعات منطقه ای و بین املللی، موسسه بین املللی مطالعات ایران، ۹ مرداد 

.		۹۸

جالــب توجــه اســت کــه در پشــت ایــن حمــات - کــه بیشــر بــه اهــداف 

اصابــت ننمــوده و تلفاتــی مالــی و جانــی در پــی نداشــته اســت – مــی 

تــوان جــای پــای ایــران را یافــت: اول اینکــه، هانــا هــدف قــرار دادن 

ســفارتخانه هــا یــک الگــوی قدیمــی ایرانــی اســت و هــر زمان تهــران می 

خواســت پیــام هایــى سیاســی را بــه کشــوری ارســال کنــد از ایــن شــکل 

حمــات اســتفاده مــی كــرد. ایــران دارای ســابقه طوالنــی در حملــه بــه 

اماکــن دیپلاتیــک اســت. از قبیــل حملــه بــه ســفارت آمریــكا و بازداشــت 

كارمنــدان آن بــه مــدت 44 روز در ســال 1359، مببــاران ســفارت آمریــكا 

ــه بــه ســفارت روســیه در 1367  در بیــروت و كویــت در ســال 1362، حمل

و دســت داشــن در تــرور 4 دیپلــات ســعودی در تایلنــد در ســال 1368 

و حملــه بــه مقرهــای هیئــت دیپلاتیــک عربســتان ســعودی در تهــران و 

مشــهد ســال 1395 منونــه بــارز حملــه ایــران بــه ســفارتخانه هاســت.

دوم، نــوع موشــک هــای مــورد اســتفاده موشــک هــای کاتیوشــا بــا بــرد 
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کوتــاه اســت. ایــن نــوع موشــک در اختیــار حــزب اللــه مهمریــن بــازوی 

ــه  ــرد را ب ــاه ب ــران در منطقــه اســت. ایــن موشــک هــای کوت نظامــی ای

ــت  ــود و از قابلی ــا من ــا جابج ــن مرزه ــا بی ــان ی ــوان پنه ــی ت ــی م راحت

ــی محــدود برخــوردار هســتند. اســتفاده در یــک رویاروی

ســوم، حمــات زمانــی شــکل گرفــت کــه تنــش میــان آمریــکا و ایــران بــه 

ــران،  ــه ای ــر علی ــا ب ــم ه ــاالت متحــده و تحری ــار ای ــش فش ــال افزای دنب

اســتقرار نــاو هواپیابــر آمریكایــی آبراهــام لینکلــن و مبــب افکــن هــای 

بــی -52 در خاورمیانــه شــدت یافــت. ایــن اقدامــات بــه دنبــال دریافــت 

اطاعاتــی مبنــی بــر آمــاده ســازی ایــران بــرای انجــام حمــات نظامــی 

علیــه منافــع، اهــداف و نیروهــای آمریکایــی در خاورمیانــه صــورت 

گرفــت.

هــدف ایــران از اقدامــات تشــدید کننــده تنــش، ارســال پیــام بــه مخالفان 

خــود مبنــی براینکــه هــر گونــه افزایــش تنــش و اقدامــات تنبیهــی علیــه 

ــران اســت و  ــل از ســوی ای ــش اقدامــات متقاب ــای افزای ــه معن ــران ب ای

ارســال پیامهایــی حــاوی ایــن نکتــه اســت کــه ایــران نیــز دارای گزینــه 

هــای فشــار اســت و از طریــق ایجــاد اختــال در ترافیــک و حمــل ونقــل 

بیــن املللــی قــادر بــه تأثیرگــذاری بــر اقتصــاد جهانــی خواهــد بــود و بــه 

آمریــکا ایــن اجــازه را نخواهــد داد کــه صــادرات نفــت خــود را بــه صفــر 

برســاند. و هــر طرفــی کــه قصــد توقــف صــادرات نفتــی ایــران را داشــته 

باشــد متحمــل هزینــه ســنگینی خواهــد شــد. و اینكــه ایــران یــك كشــور 

ــی  ــج عرب ــای خلی ــر آبه ــت و ب ــه ای اس ــدرت فرامنطق ــر و دارای ق برت

ــری  ــد در ناوب ــی توان ــد م ــل باش ــان مای ــر زم ــل دارد و ه ــیطره کام س

جهانــی اختــال ایجــاد کنــد.
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سوم -رشوع میانجیگری برای حل بحران

ــر  ــی ب ــار مبن ــار اخب ــه، و انتش ــا در خاورمیان ــش ه ــش تن ــی افزای در پ

ــران و  ــط ای ــی توس ــن امللل ــل بی ــل و نق ــک حم ــال در ترافی ــاد اخت ایج

هــدف قــرار دادن تانکرهــای نفتــی کــه یــادآور »جنــگ نفتکــش هــا« طــی 

ــه ای  ــای منطق ــی ه ــت، میانج ــراق )١٩٨٠-١٩٨٨( اس ــران و ع ــگ ای جن

ــن،  ــی همچــون ژاپ ــن امللل همچــون عــراق و عــان و میانجــی هــای بی

فرانســه بــرای کاهــش تنــش هــا و جلوگیــری از درگیــری هــای مســلحانه 

ــه شــدند. وارد صحن

در ایــن بیــن مــی تــوان گفــت دالیــل مشــرکی باعــث مــی شــود تــا ایــن 

میانجیگــری هــا صــورت یابــد. در ابتــدا تــرس از عواقــب غیــر مرقبــه 

در زمینــه تأمیــن منابــع نفتــی در صــورت بــروز جنگــی فاجعــه آمیــز در 

ــت  ــن امنی ــق تأمی ــع اســراتژیک از طری ــظ مناف ــی، دوم حف ــج عرب خلی

حمــل و نقــل بیــن املللــی بــرای جلوگیــری از اختــال در مســیر حمــل و 

نقــل کاالهــای اســراتژیک در آب هــای بیــن املللــی وثالثــا ارزیابــی نقــش 

ــای  ــرای نشســن پ ــش ب میانجیگــری در متقاعــد کــردن طــرف هــای تن

میــز مذاکــره و دســتیابی بــه توافقنامــه مشــرک، نشــانگر یــک آزمایــش 

ــه منظــور  ــک فضــای مناســب ب ــا در ایجــاد ی ــی دولته ــی از توانای واقع

تأثیرگــذاری در عرصــه هــای منطقــه ای و بیــن املللــی اســت.

	-پادشاهی عامن

بــرای جلوگیــری از تشــدید بحــران، وزیــر امــور خارجــه پادشــاهی عــان 

یوســف بــن علــوی بــن عبداللــه دو ســفر بــه تهــران داشــته اســت: ســفر 

اول در ٣١ اردیبهشــت 1398 و ســفر دوم در 5 مــرداد 1398 و قبــل از 

عزیمــت وی بــه ایــاالت متحــده بــرای دیــدار بــا همتــای آمریکایــی خــود 
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و گفتگــو دربــاره دیــدگاه آمریــکا در مــورد صلــح بــا ایــران صــورت گرفت. 

ــا  ــه نظامــی ب ــد کــه ایــران خواســتار مقابل ــد کردن مســوالن ایرانــی تأیی

ــم هــای  ــاالت متحــده نیســت و تنهــا خواســتار لغــو تحری ــا ای انگلیــس ی

ــوی در اولیــن  ــا بــن عل ــه ایــران اســت. ظریــف در دیــدار ب آمریــکا علی

ــه  ــد ک ــه آگاهن ــگ نیســت ...هم ــران خواســتار جن ســفر خــود گفــت » ای

آغــاز جنــگ آســان اســت لکــن پایــان دادن بــه آن غیــر ممکــن خواهــد 

بــود«]17[.

میانجیگــری عــان بیــن ایــاالت متحــده و ایــران ناشــی از قبــول جایــگاه 

ــور  ــن کش ــت و ای ــرف اس ــی ط ــطه ب ــوان واس ــه عن ــان ب ــاهی ع پادش

فاصلــه یکســان در دو ســوی روابــط بــا آمریــکا و ایــران را حفــظ منــوده 

اســت. ایــن کشــور رابطــه نزدیکــی بــا طرفیــن دارد، و سیاســت بــی طرفی 

را در ســطح منطقــه ای و بیــن املللــی دنبــال مــی کنــد. همچنیــن دارای 

ــان  پیشــینه تاریخــی در میانجیگــری اســت و نقــش اســراتژیک در جری

مذاکــرات آمریــکا و ایــران در چهــار ســال گذشــته کــه منجــر بــه توافــق 

هســته ای 2۰15 شــده، دارد. همچنیــن 9 ســال پیــش و دقیقــا ســال 2۰1۰ 

بــا میانجگــری عــان ســه گردشــگر آمریکایــی بازداشــت شــده در ایــران 

آزاد شــدند.

	-عراق

عــراق یکــی از کانالهــای دیپلاتیــک بــرای میانجیگــری بیــن واشــنگن و 

لنــدن از یــک ســو و تهــران از ســوی دیگــر اســت.  نخســت وزیــر عــراق 

عــادل عبداملهــدی در 31 تیــر 1398 بــرای کاهــش تنــش و محــدود ســازی 

عوامــل تنــش زا در منطقــه خلیــج عربــی بــه طــور ناگهانــی وارد تهــران 

ــدار حســن روحانــی رئیــس جمهــور ایــران گفــت: »  شــد.  طــی ایــن دی
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ایــران بــه دنبــال افزایــش تنــش بــا کشــورهای منطقــه نیســت« و تاکیــد 

ــل عبداملهــدی  ــود«]18[، در مقاب ــگ نخواهــد ب ــران آغــاز گــر جن کــرد »ای

گفت: »بغــداد بــه هیــچ وجــه بــه عنــوان بخشــی از تحریــم هــای آمریــکا 
علیــه ایــران نخواهــد بــود. ]19[

میانجیگــری عــراق ناشــی از نگرانــی هايــی از هرگونــه جنــگ احتالــی 

اســت زیــرا کــه هــر گونــه جنــگ مــی توانــد بــرای امنیــت عــراق فاجعــه 

بــار باشــد و ایــن بــه معنــای بازگشــت عــراق بــه نقطــه صفــر یــا هــان 

جنــگ اســت، زیــرا کــه عــراق هزینــه باالیــی بــرای مبــارزه بــا تروریســم 

پرداخــت منــوده و در صــورت وقــوع جنــگ علیــه شــبه نظامیــان وابســته 

بــه ایــران توســط نیــروی هوایــی آمریــکا، یــا از طرفــی دیگــر هــر گونــه 

ــن  ــراق، ای ــتقر در ع ــی مس ــای آمریکای ــر از نیروه ــه 55۰ نف ــوم ب هج

ــدل  ــگ مب ــن جن ــه یکــی از میادی ــن کشــور ب ــه ای ــال وجــود دارد ک احت

خواهــد شــد. همچنیــن بایــد اشــاره کــرد عــراق هــم مــرز بــا ایــران اســت 

و هرگونــه تشــدید نظامــی در مــرز بــا ایــران احتــاالً ایــن کشــور را کــه 

یــک دوره اى نســبتا آرامــی ســپری مــی کنــد مجــددا بــه چرخــه خشــونت 

بــاز مــی گردانــد. پــس در صــورت وقــوع جنــگ عــراق مــی توانــد متحمــل 

بیشــرین زیــان بشــود.

ــرد  ــه ک ــكا را اضاف ــس و آمری ــته انگلی ــوان خواس ــی ت ــر آن، م ــاوه ب ع

ــه نفتكــش هــا در  ــا ب ــد ت ــران را متقاعــد کن ــل هســتند عــراق ای كــه مای

تنگــه هرمــز تعــرض نکنــد و ایــن موضــوع را در درخواســت وزیــر دفــاع 

ــه تهــران بــرای  ــل از ســفر ب انگلیــس بینــی موردونــت از عبداملهــدی قب

میانجیگــری بــرای کاهــش تنــش هــا و تاکیــد آن بــر آزادی حمــل و نقــل 

ــن اخطــار و  ــت. همچنی ــوان یاف ــی ت ــی م ــن امللل ــیر آب هــای بی در مس
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ــب  ــورد عواق ــراق در م ــت ع ــق دول ــران از طری ــه ته ــکا ب ــدار آمری هش

هــدف قــرار دادن نیروهــای آمریکایــی در عــراق یکــی از دالیــل میانجــی 

عــراق اســت. همچنیــن امریــکا بــه دنبــال برگردانــدن و احیــای جایــگاه و 

نقــش دیپلاتیــک عــراق در خاورمیانــه اســت.

ــده گرفــت کــه عــراق دارای مشــارکت  ــت را نادی ــن واقعی ــوان ای منــی ت

اســراتژیک بــا دو کشــور آمریــکا و ایــران اســت و هــر دو دارای منافــع 

اســراتژیک در عــراق بــوده و بــه دنبــال حفــظ منافــع و حایــت از آن 

هســتند. از ســویی دیگــر عــراق حــد اقــل تــا دو ســال آینــده جایگزینــی 

ــدود ٪4۰  ــراق ح ــدارد. ع ــرق ن ــاظ واردات گاز و ب ــران از لح ــرای ای ب

ــوع  ــد، و در مجم ــی کن ــن م ــران تأمی ــود را از ای ــرق خ ــای ب از نیازه

میــزان واردات عــراق از ایــران معــادل 12۰۰ مــگاوات بــرق و 28 میلیــون 

مــر مکعــب گاز در روز بــرای تولیــد بــرق بــرآورد مــی شــود ]2۰[. ضمــن 

اینکــه بایــد گفــت کــه عــراق در حــال حــارض از کمبــود بــرق رنــج مــی 

ــب  ــه جال ــد واشــنگن اســت و منون ــرد. از ســویی دیگــر، عــراق نیازمن ب

ــا  ــگ ب ــان جن ــراق در جری ــکا از ع ــتیبانی آمری ــوان در پش ــی ت آن را م

ــه کمــک هــای  ــن در حــال ارائ ــرد. واشــنگن همچنی داعــش مشــاهده ک

فنــی و آمــوزش نظامــی بــه نیروهــای عراقــی اســت، و در ایجــاد ثبــات 

و بازســازی در مناطــق آزاد شــده از دســت داعــش نقــش بســزایی دارد.

	- ژاپن:

ــه  ــی شــد، ب ــن امللل ــری بی ــه میانجیگ ــل وارد زمین ــى كام ــا تواناي ــن ب ژاپ

طــوری کــه شــینزو آبــه نخســت وزیــر ژاپــن بــه مــدت دو روز )از 21 - 23 

تیرمــاه ســال 1398( بــه ایــران ســفر کــرد و طــی آن رهــر ایــران علــی 

ــپ از  ــع ترام ــخص و مواض ــه ش ــاد ب ــدم اعت ــه ع ــه بهان ــه ای ب خامن
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دریافــت پیــام کتبــی رئیــس جمهــور آمریــکا کــه بــه همــراه آبــه فرســتاده 

شــده امتنــاع ورزیــد. روحانــی در پاســخ بــه آبــه خواســتار ایــن بــود كــه 

ایــران بــرای دســتیابی بــه صلــح در خاورمیانــه نقــش ســازنده ای داشــته 

ــه و  ــت منطق ــظ امنی ــرای حف ــم ب ــق مه ــه تواف ــران نســبت ب باشــد: »ای

جهــان متعهــد خواهــد مانــد... ایــران هرگــز جنگــی را آغــاز نخواهــد كــرد 

لکــن بــه هرگونــه تجــاوز پاســخ ویرانگرانــه ای خواهــد داد«]21[.

تصمیــم گیرنــدگان و مســوالن ژاپنــی از میــزان خطــرات توقــف انتقــال 

نفــت بــر چــرخ تولیــد در ژاپــن در صــورت وقــوع جنــگ در تنگــه هرمــز 

آگاهــی و ادراک کامــل دارنــد. علیرغــم گذشــت بیــش از چهــار دهــه از 

آخریــن ســفر نخســت وزیــر ژاپــن بــه ایــران در ســال 1357، لکــن منافــع 

و تهدیــدات موجــود، دولــت ژاپــن را بــه ســمت تهــران ســوق داد. قبــل از 

لغــو معافيــت هــاى نفتــی هشــت کشــور وارد کننــده نفــت ایــران در مــاه 

ــت  ــزرگ نف ــده ب ــن وارد کنن ــوان چهارمی ــه عن ــن ب اردیبهشــت 1398، ژاپ

ایــران در جهــان بــه شــار مــی آمــد.

ــوع  ــورت وق ــت در ص ــت نف ــن قیم ــاال رف ــن از ب ــرس ژاپ ــن ت همچنی

ــع شــبه  ــر اســاس مناف ــه نوعــی ب ــن کشــور ب ــا ای ــگ موجــب شــد ت جن

اســراتژیک بــر عــدم وقــوع جنــگ و اطمینــان از آزادی کشــترانی و بــاز 

ــد  ــه تهدی ــچ گون ــدون هی ــور نفــت ب ــرای عب ــه داشــن تنگــه هرمــز ب نگ

احتالــی در مختــل کــردن حرکــت تانکرهــای نفتــی تاکیــد و میانجیگیــری 

کنــد. همچنیــن قابــل ذکــر اســت کــه توکیــو روابــط نســبتا متعــادل بــا دو 

طــرف بحــران یعنــی واشــنگن و تهــران دارد. ژاپــن در جهــت اطمینان از 

حفــظ امنیــت رشق آســیا روابــط خوبــی را بــا ایــاالت متحــده دنبــال مــی 

کنــد و از طــرف دیگــر بــه منظــور اطمینــان از حفــظ منافــع اقتصــادی 
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خــود و حمــل و نقــل ایمــن نفــت ســعی دارد تــا روابــط خــود را بــا ایــران 

حفــظ کنــد. بنابــر ایــن ایــن کشــور نیازمنــد وجــود اتحــاد اســراتژیک بــا 

آمریــکا در رشق آســیا و ایــران در خاورمیانــه اســت.

۴-فرانسه:

فرانســه بــه عنــوان معــار موافقــت نامــه هســته ای ایــران و غــرب در 

ــد  ــک ارش ــاور دیپلاتی ــون، مش ــل ب ــود، امانوئ ــه خ ــه نوب ــال 2۰15، ب س

ــی  ــش زای ــور تن ــه منظ ــر 1398 را ب ــه را در 18 تی ــور فرانس ــس جمه رئی

بــه ایــران اعــزام کــرد. امانوئــل بــون پیشــنهادی مبنــی بــر تنــش زایــی 

از روابــط آمریــکا و ایــران و بــه منظــور جلوگیــری از افزایــش تنــش از 

طریــق پذیــرش طــرح »توقــف مقابــل توقــف« اعــام منــود]		[، و ایــن بــه 

معنــای عــدم اعــال تحریــم هــای بیشــر در مرحلــه پیــش رو اســت، در 

مقابــل ایــران ملــزم مــی شــود تــا اقدامــاىت کــه موجــب کاهــش ســطح 

تعهــد بــه توافــق هســته ای اســت را متوقــف کنــد و مکانیــزم »اینســتکس« 

را بــه منظــور ادامــه رونــد تبــادل اقتصــادی وتجــاری بــا اروپــا ادامــه 

دهــد.

ایــن پیشــنهاد فرانســه بــا موجــی از هجــوم از ســوی رســانه هــای ایرانــی 

روبــرو شــد و رســانه هــای ایرانــی ایــن پیشــنهاد را همــگام بــا خواســته 

هــا و الزامــات آمریکایــی - لکــن بــه زبــان فرانســوی- و پیــش زمینــه ای 

بــر تحمیــل مذاکــرات جدیــدی کــه شــامل کلیــه موضوعــات معلــق و نــه 

فقــط برنامــه هســته ای؛ همچــون برنامــه موشــکی بالســتیک و فعالیــت 

هــای منطقــه ای ایــران و همچنیــن فشــار بــر تهــران بــرای جلوگیــری 

کاهــش تعهــدات خــود در قبــال توافــق هســته ای بــه شــار آوردنــد.

میانجیگــری فرانســه در اینجــا متوقــف نشــد و بــه تبــع آن رئیــس جمهــور 
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فرانســه، امانوئــل مکــرون در 1 شــهریور 1398، در آســتانه اجــاس گــروه 

7 در بیاریتــز، بــا محمــد جــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه ایــران دیدار 

و دومیــن پیشــنهاد فرانســه را ارائــه کــرد، کــه طبــق مضمــون پیشــنهاد« 

برخــی از تحریــم هــای آمریــکا علیــه ایــران کاهــش مــی یابــد. بــه موجب 

ایــن پیشــنهاد امریــکا بــه ایــران ایــن اجــازه را مــی دهــد تــا بخشــی از 

نفــت خــود را در ازای تعهــد ایــران بــه رشوط توافــق هســته ای و متوقف 

کــردن غنــی ســازی اورانیــوم صــادر کنــد«. همچنیــن فرانســه پیشــنهاد 

ــم  ــا مکانیس ــرح ی ــک ط ــت از ی ــارت اس ــه عب ــود ک ــه من ــری را ارائ دیگ

»جــران خســارت« اســت و بــه منظــور بهبــود رشایــط زندگــی شــهروندان 

ایرانــی پیشــنهاد شــد ]23[. ایــن پیشــنهاد دوم در صــورت رد طــرح فرانســه 

ــن ارجــاع داده  ــوان پیشــنهاد جایگزی ــه عن ــد ب ــکا مــی توان توســط آمری

شــود. علیرغــم پذیــرش پیشــنهادهای فرانســه توســط طــرف ایرانــی لکــن 

بــه نظــر مــی رســد ایــن پیشــنهادها بــرای آمریــکا جــذاب نباشــند زیــرا 

بــه عنــوان نقطــه آغازیــن عقــب نشــینی آمریــکا از اســراتژی فشــارهای 

حداکــری علیــه ایــران و همچنیــن شکســت آمریــكا در برخــورد بــا برنامه 

هســته ای ایــران تلقــی مــی شــود.

در طــی ایــن تــاش هــای دیپلاتیــک منطقــه ای و بیــن املللــی بــرای حــل 

بحــران موجــود، دولــت آمریــکا در چندیــن نوبــت پایبنــدی خود بــه گزینه 

مذاکــره بــا حفــظ رشایــط اعــال فشــار و تحریــم هــای اقتصــادی علیــه 

ایــران اعــام کــرده اســت، ضمــن اینکــه گزینــه نظامــی بــرای برخــورد 

بــا ایــران را رد کــرده اســت. در اثبــات ایــن فــرض مــی تــوان بــه واکنــش 

پرزیدنــت ترامــپ در تاریــخ 3۰ تیــر 1398 اشــاره کــرد کــه اعــام منــود 

ــو  ــل از موعــد مقــرر لغ ــه قب ــا 1۰ دقیق ــران را تنه ــه ای ــه نظامــی ب حمل
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کــرد و توجیــه کــرد کــه واکنــش شــدید آمریــکا منــی توانــد بــا عملیــات 

ســاقط کــردن یــک هواپیــای بــدون رسنشــین آمریکایــی در 29 تیــر 1398 

بــه بهانــه ورود بــه حریــم هوایــی ایــران متناســب ویکســان دانســت ]24[.

چهارم: محدودیت ها و احتامل تاثري گذاری میانجیگری برای 

حل بحران ایاالت متحده و ایران:

بــا توجــه بــه میانجیگــری جامــع بیــن املللــی بــرای حــل بحــران ایــاالت 

متحــده و ایــران، مــی تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه نتایــج تــاش هــای 

ــکار  ــک راه ــد ی ــه بتوان ــت ک ــطحی نیس ــی در س ــن امللل ــه ای و بی منطق

تفاهــم مشــرکی بــرای حــل و یــا خنثــی کــردن بحــران ارائــه کنــد، بلکــه 

ــش بحــران و  ــری از افزای ــرای جلوگی ــال ســازوکارهایی ب ــه دنب ــاً ب رصف

ــروز  ــده عامــل ب ــش و عقــب نشــینی از اقدامــات تشــدید کنن کاهــش تن

ــه  ــه تنهــا در ایــن حــد، بلکــه ایــن تــاش هــا نتواســت ب جنــگ اســت. ن

ســازوکاری بــرای کاهــش تنــش بیــن طرفیــن بحــران تبدیــل شــود و عــدم 

موفقیــت میانجیگــری بیــن املللــی بــه عوامــل زیــر بــر مــی گــردد:

	 - توانایی کارگزاران میانجیگری و میزان مقبولیت آنها:

ــن  ــه طرفی ــار ب ــردن فش ــرای وارد ک ــی ب ــت کاف ــا از ظرفی ــطه ه واس

برخــوردار نیســتند: یــک طــرف میــز مذاکــره کننــده در این بحران، کشــور 

ــه  ــاالت متحــده اســت و در طــرف دیگــر کشــوری ب ــد ای ابرقدرتــی مانن

حجــم و انــدازه ایــران کــه در خاورمیانــه نفــوذ باالیــی دارد. بــه عنــوان 

مثــال عــراق همچنــان تحــت ســیطره خشــونت و جنــگ، نابــودی اقتصــاد 

و آشــفتگی امنیتــی، تأثیرگــذاری شــبه نظامیــان مســلح وابســته بــه ایــران 

بــر تصمیــم هایــش، و ماهیــت نفــوذ ایــران قــرار دارد. از طرفــی ژاپــن 

جایــگاه مهمــی در حــل مســائل و بحــران هــای منطقــه نداشــته و تجربــه 



23

گســرده ای در میانجیگــری هــا بــرای دســتیابی بــه راه حــل نــدارد.

ــه  ــا، ب ــران و اروپ ــن ای ــده بی ــته ش ــات انباش ــن، اختاف ــر ای ــاوه ب ع

میانجیگــری مؤثــر فرانســه یــا اروپــا در این بحــران پایان داد. همبســتگی 

ــس از  ــران پ ــال ای ــود در قب ــع خ ــس در مواض ــا انگلی ــه ب ــل فرانس کام

ــی  ــم برخــی از مســؤوالن ایران ــس و اعــام تحری ــش انگلی ــف نفتک توقی

وابســته بــه وزارت اطاعــات ایــران در 11 مهــر 1397 بــه اتهــام برنامــه 

ریــزی بــرای هــدف قــرار دادن کنفرانــس مخالفــان ایــران در پاریــس در 

تیــر 1397 و همچنیــن رد پیشــنهادهای فرانســه توســط آمریــکا و پایبنــدی 

بــه رشایــط مذاکــره، مهــر بطانــی بــر میانجیگــری فرانســه اســت.

	-میزان رشد بحران و حجم برگ های فشار در دست هر طرف:

ــن  ــه بهری ــد را پشــت رس گذاشــته اســت ک ــه تول ــی مرحل  بحــران کنون

مرحلــه بــرای حــل و فصــل اختــاف اســت و اکنــون بحــران در مرحلــه 

ــوز  ــن هن ــه طرفی ــت ک ــی اس ــن در حال ــرار دارد وای ــرش ق ــد و گس رش

بــرگ هایــی بــرای اعــال فشــار علیــه همدیگــر دارنــد، اگرچــه ایــاالت 

ــار  ــال فش ــرای اع ــران ب ــه ای ــبت ب ــری نس ــای بیش ــه ه ــده گزین متح

دارد. ضمــن اینکــه بایــد اشــاره منــود کــه بحــران هنــوز بــه مرحلــه بلــوغ 

نرســیده اســت بــه گونــه ای کــه هــر دو طــرف هنــگام نشســن پــای میــز 

ــد. ایــن  ــای اســراتژیک دســت یابن ــه حــد اکــر مزای ــد ب مذاکــره بتوانن

ــرین  ــب بیش ــن در کس ــدی طرفی ــت رشط بن ــه جه ــد ب ــل ش ــر حاص ام

ــه هــای فشــار همچــون: ــودن گزین ــازات و در دســرس ب امتی

ــد  ــر سیاســت بلن ــی ب ــران مبن ــه ای ــر علی ــاالت متحــده ب الــف: فشــار ای

مــدت و محــارصه اقتصــادی و بــه منظــور تضعیــف و بــه چالــش کشــیدن 

ــا  ــم بن ــه رژی ــی مردمــی علی ــزش خیابان ــران و در نتیجــه خی اقتصــاد ای
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ــرش  ــار خــود و پذی ــه اصــاح رفت ــور ب ــم مجب ــن رژی ــا ای شــده اســت ت

اصاحیــه توافــق هســته ای شــود. کــا اینکــه ایــاالت متحــده گزینــه هــای 

فشــار زیــادی بــرای وارد کــردن بیشــرین زیــان و صدمــه بــه ایــران را 

دارد. ایــن مــوارد شــامل تحریــم هــای اقتصــادی گروهــک هــای وابســته 

ــاف هــای نظامــی و  ــران، تشــکیل ائت ــی ای ــران، محــارصه دریای ــه ای ب

ســپس بهبــود رشایــط مذاکــره هنــگام نشســن دور میــز مذاکــره اســت.

ب-ایــران نیــز بــه نوبــه خــود بــر مقاومــت ایرانیــان در هنــگام بحــران 

ــات  ــکا ترامــپ در انتخاب ــور آمری ــس جمه ــر رئی ــال تغیی ــا غــرب، احت ب

ریاســت جمهــوری ســال 2۰2۰، تــرس کشــورهای اروپایــی و بیــن املللــی از 

عواقــب فروپاشــی توافــق هســته ای، میانجیگری بــرای خــروج از تنگناها 

ــت  ــتواری و مقاوم ــر اس ــی ب ــرده مبن ــات گس ــزوم و تبلیغ ــورت ل در ص

ــرات  ــوع تظاه ــری از وق ــرای جلوگی ــی ب ــرف داخل ــرای م ــع ب -بالطب

خیابانی-تکیــه منــوده اســت. امــا بــه نظــر مــی رســد کــه وضــع داخلــی 

ایــران شــبیه آتــش زیــر خاکســر اســت کــه هــر زمــان ممکــن اســت شــعله 

ــن،  ــد چی ــم مانن ــن تحری ــرر از ای ــورهای مت ــت کش ــود. در نهای ور ش

روســیه، هنــد، ترکیــه و برخــی کشــورهای اروپایــی بایــد سیاســت هایــی 

اتخــاذ کننــد تــا ایــن تحریــم هــا شکســته شــود.

بــه رغــم تردیدهــای فــراوان برخــی از سیاســتمداران، رژیــم ایــران نیــز 

ــد مــدت« بــرای نشســن پــای میــز مذاکــره  بــر سیاســت »مقاومــت بلن

ــم  ــه رژی ــر علی ــکا ب ــادی آمری ــار اقتص ــا فش ــد، ام ــی کن ــدی م رشط بن

ــش  ــدت« را کاه ــد م ــت بلن ــدد از »مقاوم ــتفاده مج ــال اس ــران احت ای

مــی دهــد، زیــرا رشایــط اقتصــادی ســخت باعــث مــی شــود تــا رژیــم 

ایــران نتوانــد سیاســت »فرشــبافی« را همچــون قبــل دنبــال کنــد. و ایــن 
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ــر ١٣٩٨ در  ــران در ت ــه ای ای ــات بودج ــوان در اصاح ــی ت ــا را م ادع

ــزار دالر در  ــه 3۰۰ ه ــون دالر ب ــی از 1.5 میلی ــای عموم ــه درآمده زمین

روز مــی تــوان یافــت ]25[، و ایــن بــه معنــی کاهــش هزینــه هــا و تغییــر 

اساســی در اصــل درآمدهــای عمومــی اســت. کــا اینکــه ایــران همچنــان 

گزینــه هــای فشــار دیگــری دارد کــه چنیــن بــه نظــر مــی رســد در ســایه 

ــن  ــور تأمی ــه منظ ــی ب ــج عرب ــکا در خلی ــا و آمری ــی اروپ ــور نظام حض

امنیــت ناوبــری دریایــی، دســتیابی بــه ایــن نتایــج بــرای ایــران میــر 

ــه: نیســت، از جمل

ــاالت  ــن ای ــک متحدی ــای دیپلاتی ــه مقره ــات ب ــدید حم ــال تش - احت

ــه. ــده در منطق متح

- امــکان بســیج شــبه نظامیــان در مرزهــای عــراق – عربســتان ســعودى 

و عــراق - کویــت.

- احتــال تشــدید حمــات بــه تانکرهــای نفتــی با موشــک یــا هواپیاهای 

بــدون رسنشــین در بــاب املندب.

- احتال اجراى رزمایش نظامی در خلیج عربی.

	-میــزان انعطــاف پذیــری دو طــرف بحــران نســبت بــه رشایــط 

مذاکــره:

ــرای  ــری الزم ب ــاف پذی ــد انعط ــی فاق ــی و ایران ــای آمریکای ــرف ه ط

ــتند: ــره هس ــز مذاک ــای می ــن پ ــری و نشس ــرش میانجیگ پذی

ــش  ــران را در پی ــه ای ــاز ب ــدادن امتي ــت ن ــده سیاس ــاالت متح ــف: ای ال

گرفتــه اســت و بــر تســلیم و بــه زانــو در آوردن ایــران در برابــر خواســته 

هایــش در مذاکــره در مــورد ســه پرونــده، یعنی پرونــده هســته ای، برنامه 

موشــک هــای بالســتیک و دخالــت هــای منطقــه ای ایــران إرصار دارد. 
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بنابرایــن دولــت ترامــپ بــه طــور جــدی بــه دنبــال تســلیم شــدن ایــران 

ــم هــای  ــد و تحری ــرت مجــدد تحــت فشــارهای جدی ــول مذاک ــرای قب ب

اقتصــادی بیشــر اســت تــا اطمینــان حاصــل شــود از:

ــت هــای  ــد فعالی ــد غــروب برجــام )عــدم مانعــت در رون 1-اصــاح بن

ــس از ســال 2۰15(. ــران پ هســته ای ای

2-تجدیــد نظــر در روح توافقنامــه )شــامل نشــدن برنامــه آزمایش موشــک 

ــه  ــت منطق ــن توافقنامــه امنی ــب ای ــن ترتی هــای بالســتیک اســت، و بدی

ای را بــه دلیــل عــدم ادغــام ایــران در منطقــه و جهــان - روح یــا اصــل 

توافــق – بــه چالــش کشــانده اســت، اگرچــه هــدف آن دســتیابی بــه امنیت 

و ثبــات در منطقــه بــوده اســت(.

ــه  ــه تنهــا در بیانی ــکا در مــورد رشایــط مذاکــره ن ســختگیرى هــای آمری

ــال  ــر اع ــی ب ــر 1398 مبن ــده در 19 تی ــاالت متح ــوری ای ــت جمه ریاس

تحریــم هــای مضاعفــى از جانــب امریــکا علیــه ایــران منعکــس شــد]26[، 

بلکــه در تحریــم هــای جدیــد اعــال شــده توســط وزارت خزانــه داری 

ــد  دو  ــد رع ــن رشی و محم ــه امی ــر 1398علي ــده در 18 تی ــاالت متح ای

مناينــده حــزب اللــه لبنــان بــه اتهــام سوءاســتفاده از منابــع مــاىل لبنــان 

ــه و ایــران ]27[ و در 27 تیــر 1398، تحریــم هایــی بــر  بــه نفــع حــزب الل

چهــار نفــر، از جملــه وعــد قــدو و ریــان الکلدانــی از افــراد گــروه هــای 

شــبه نظامــی طرفــدار ایــران در عــراق ]28[ آشــکار تــر شــد. و مــی تــوان 

مســاعی جــدی ایــاالت متحــده بــرای حفــظ سیاســت اعــال فشــار علیــه 

ایــران را در مســدود کــردن منابــع مالــی ایــران و شــبه نظامیــان وابســته 

بــه آن و ســپس الــزام ایــران بــه پذیــرش توافــق جدیــد عنــوان کــرد.
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ــا  ــم ه ــف تحری ــل از توق ــره قب ــز مذاک ــای می ــن پ ــران: از نشس ب -ای

ــد  ــا در ح ــرات و گفتگوه ــردن مذاک ــدود ك ــر مح ــوده و ب ــودداری من خ

ــت  ــه دور از فعالی ــی، و ب ــه کنون ــل در مرحل ــته ای و حداق ــده هس پرون

هــای منطقــه ای و موشــک هــای بالســتیک تاکیــد و پافشــاری مــی کنــد.

پنجم -پیامدهای مبتنی بر تعامل میانجیگری ها:

	-دوری از فشار و بازی سیاسی:

مترکــز میانجیگــری بــر اســاس یــک مســیر )جســتجوی مکانیســم توقــف 

اقدامــات تنــش زا توســط دو طــرف بحــران( و دوری از فرمــول مذاکــره 

ــه  ــت از ادام ــران و مانع ــای بح ــه ه ــن ریش ــرای یاف ــیر دوم( ب )مس

ــه خــود ممکــن اســت هــر زمــان منجــر  ــه نوب ــی، ب ــش زای اقدامــات تن

بــه تشــدید بحــران شــود، مگــر در صورتــی کــه مســیر اول میانجیگــری 

ــت  ــه هــای بحــران حرک ــل ریش ــوازات حــل و فصــل و حــذف کام در م

کنــد. افزایــش تنــش و بحــران ممکــن اســت بــه دالیــل زیــر صــورت یابــد: 

ــی  ــزان پیچیدگــی بحــران، مــدت زمــان طوالن ادراک میانجــی هــا از می

ــران و  ــای بح ــرف ه ــی از ط ــری برخ ــاف پذی ــدم انعط ــاز، ع ــورد نی م

همچنیــن وســاطت بعضــی از کشــورها نــه از روی قناعــت بلکــه در پاســخ 

بــه خواســته هــای یکــی از طرفیــن بحــران در عــدم متایــل بــه درگیــری 

هــای نظامــی اســت.

	 – نبود رشایط بلوغ بحران:

هانطــور کــه قبــاً نیــز اشــاره شــد، ایــن بحــران از مرحلــه تولــد فراتــر 

رفتــه اســت لکــن هنــوز بــه مرحلــه بلــوغ یــا اوج نهایــی نرســیده اســت. 

ــن متوجــه مــی  ــا نقطــه ای اســت کــه طرفی ــوغ بحــران هان ــه بل مرحل

ــت«  ــره در وضعی ــز مذاک ــای می ــن پ ــدم نشس ــورت ع ــه در ص ــوند ک ش
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ــه منافــع  ــا ب ــان فــراوان شــده ی ــا اینکــه متحمــل زی ایســتایی مــر« ی

ــاالت متحــده  ــی ای ــن بحــران یعن ــد. لکــن طرفی ــادی دســت مــی یابن زی

و ایــران گزینــه هــای فشــاری بــرای تأثیــر گــذاری متقابــل بــه منظــور 

ــش را  ــع خوی ــه نف ــره ب ــط مذاک ــل رشای ــره و تحمی ــط مذاک ــود رشای بهب

ــتند. ــان دارا هس همچن

ــری  ــرای میانجیگ ــل ب ــت کام ــط مقبولی ــد رشای ــا فاق ــی ه 	-میانج

ــتند: هس

ــی  ــل ب ــه دلی ــان ب ــلطان ع ــتثنای س ــه اس ــه ب ــرد ک ــان ک ــوان بی ــی ت م

ــه  ــی در زمین ــه قبل ــراف و تجرب ــه اط ــا هم ــوب ب ــط خ ــی و رواب طرف

امضــای توافــق هســته ای 2۰15، ژاپــن علیرغــم روابــط اقتصــادی خــوب 

ــه  ــده ب ــاالت متح ــدار ای ــر دو طرف ــه، ه ــن فرانس ــران و همچنی ــا ای ب

شــار مــی آینــد، در حالــی کــه عــراق علیرغــم روابــط خوبــش بــا طــرف 

ــد. ــه شــار مــی آی ــران ب ــوان طرفــدار ای ــه عن ــی ب آمریکای

۴- عبور از نقطه بحران و ورود به مرحله درگیری مسلحانه:

ــی  ــور از نقطــه بحران ــاب عب ــن میانجیگــری بازت ــه نظــر مــی رســد ای ب

اســت کــه منجــر بــه درگیــری هــای نظامــی در منطقــه شــده اســت. ایــن 

ــای  ــک هواپی ــه تهــران از منهــدم کــردن ی ــی آغــاز شــد ک ــه زمان مرحل

ــی  ــش انگلیس ــه نفتک ــتقیم آن ب ــه مس ــی و حمل ــین آمریکای ــدون رسنش ب

و بازداشــت اعضــای خدمــه آن خــر داد. دیگــر اینکــه، علیرغــم اعــام 

ــان  ــرات پنه ــای مذاک ــال ه ــاح کان ــر افتت ــی ب ــری مبن ــای خ ــانه ه رس

بیــن دو طــرف بــا میانجیگــری بیــن املللــی، مــی تــوان نقطــه رشوع ایــن 

مرحلــه را در تشــدید حضــور نظامــی انگلیــس و آمریــکا در خلیــج عربــی 

ــدم  ــان از ع ــرای اطمین ــا ب ــش ه ــت از نفتک ــی و محافظ ــرای همراه ب
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ــه  ــی در تنگ ــه تانکرهــای نفت ــران ب ــی ای ــرار هجــوم نیروهــای نظام تک

هرمــز مــی تــوان یافــت.

ششــم: آینــده گزینــه مذاکــره بــرای مهــار تنــش افزایــی بیــن 

ایــاالت متحــده و ایــران:

ایــن ســؤال پیــش مــی آیــد: آیــا عــدم موفقیــت میانجــی هــا در دســتیابی 

ــانس  ــای ش ــه معن ــش ب ــده تن ــدید کنن ــات تش ــف اقدام ــکار توق ــه راه ب

ــؤال  ــن س ــه ای ــخ ب ــت؟ پاس ــی اس ــه نظام ــه مقابل ــال گزین ــاالی احت ب

مســتلزم جســتجوی مواضــع رســمی طرفیــن بحــران در برخــورد بــا گزینــه 

هــای مذاکــره و نظامــی و پیامدهــای احتالــی بــرای منافــع هــر یــک از 

طرفیــن در صــورت بــروز جنــگ و هزینــه ورود بــه جنــگ اســت.

بــه نظــر منــی رســد هانگونــه کــه بســیاری از ناظــران پیــش بینــی کردند 

توقیــف کشــتی انگلیــس مــی توانــد حلقــه نهایــی در رونــد تنــش افزایــی 

در حملــه بــه تانکرهــای نفتــی باشــد. بــر اســاس آنچــه اتفــاق افتــاد بعیــد 

ــه  ــال گزین ــس احت ــی نظامــی رخ دهــد، پ ــه نظــر مــی رســد رویاروی ب

مذاکــره طرفیــن بــا توجــه بــه شــاخص هــای زیــر بیشــر اســت:

ــن  ــادل بی ــم زدن تع ــر ه ــی از ب ــان ناش ــران از زی ــم ای ــی رژی 	- آگاه

ــل:  املل

ــس  ــل ســوخت انگلی ــف کشــتی حام ــق توقی ــد اســت از طری ــران معتق ای

توانایــی خــود را بــرای ایجــاد اختــال در حمــل و نقــل بین املللــی در یكی 

ــه  از مهمریــن مناطــق دریایــی جهــان توانایــی و قــدرت تافــی جویان

متقابــل را اثبــات منــوده اســت. ایــن اقــدام ایــران را مــی تــوان در موارد 

ــران توســط  ــل مشــاهده منــود: آزاد ســازی کشــتی حامــل ســوخت ای ذی

ــران در  ــی ای ــراز توانای ــرداد 1398، و اب ــارق در 27 م ــل الط ــت جب دول
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كنــرل مســیرهای حمــل و نقــل دریایــی و همچنیــن موفقیــت در آزمایــش 

ــق  ــران، بازدارندگــی از طری ــه ای ــکا در اقــدام نظامــی علی ــش آمری واکن

ــرار دادن تانکرهــای  ــه هــدف ق ــه هرگون ــان ک ــه مخالف هشــدار دادن ب

ــری از  ــن جلوگی ــت و همچنی ــد داش ــادی خواه ــه زی ــران هزین ــی ای نفت

ــن  ــون بی ــک قان ــه ی ــارق ب ــل الط ــران در جب ــش ای ــف نفتک ــل توقی تبدی

املللــی علیــه نفتکــش هــای ایرانــی.

ــی  ــران از نظــر ژئوپلیتیکــی و نظامــی در بســیاری از کشــورهای عرب ای

ــان خــود در ســوریه،  ــه واســطه شــبه نظامی ــادر اســت ب ــوذ دارد و ق نف

عــراق، لبنــان و یمــن اقدامــات خصانــه ای علیــه متحدیــن ســنتی 

آمریــکا انجــام دهــد، لکــن بعیــد بــه نظــر مــی رســد کــه بــه اقدامــات 

ناخواســته و بــی پروایــی ماننــد بســن تنگــه هرمــز یــا هــدف قــرار دادن 

منابــع حیاتــی آمریــکا دســت زنــد. اتخــاذ چنیــن تصمیاتــی بــا توجــه بــه 

عــدم تعــادل قــدرت نظامــی، اقتصــادی و سیاســی بــه نفــع ایــاالت متحده 

در مقایســه بــا اوضــاع اقتصــادی ســخت ایــران و انــزوای منطقــه ای و 

ــان  ــج، پای ــا کشــورهای همســایه خلی ــاف ب ــن اخت ــی و همچنی ــن امللل بی

ســختی بــرای ایــران بــه همــراه خواهــد داشــت.

	- اســراتژی ایــاالت متحــده دربرگیرنــده ســناریوی جنــگ علیــه ایــران 

: نیست

ترامــپ و پومپئــو بارهــا بــر عــدم مقابلــه و درگیــری مســلحانه بــا ایــران 

تاکیــد کــرده انــد، اخیــرا پومپئــو در تاریــخ 4 مــرداد 1398 تأییــد کــرد کــه 

بــرای ســفر و دیــدار بــا مقامــات ایــران و مذاکــره مجــدد دربــاره توافــق 

هســته ای آمادگــی کامــل دارد. در ایــن بیــن عوامــل بســیاری اســت کــه 

ــا و  ــت ه ــون:  مخالف ــازد همچ ــی س ــی م ــگ را منتف ــوع جن ــال وق احت
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تظاهــرات خیابانــی مــردم در آمریــکا علیــه آغــاز جنــگ جدیــد در متــام 

نقــاط جهــان، تأییــد تعــدادی از کارشناســان اســراتژیک آمریــكا مبنــی 

ــن  ــدارد، و همچنی ــگ ن ــه و جن ــران ارزش مقابل ــه تهدیدهــای ای ــر اینک ب

آمادگــی آمریــكا بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری جدیــد وتــرس ترامــپ 

از احتــال  گرفتــاری در یــك تقابــل نظامــی كــه مــی توانــد تأثیــر منفــی 

بــر بخــت و اقبــال انتخاباتــی وی بگــذارد. ضمــن اينكــه در ابعــاد سیاســی 

اســراتژی اعــال فشــار علیــه ایــران، گزینــه جنــگ بــه عنــوان ابــزار در 

نظــر گرفتــه نشــده اســت، زیــرا سیاســت حکومــت ترامــپ از اســراتژی 

ــل  ــه مــوارد ذی ــا هــدف دســتیابی ب ــران ب ــه ای اعــال فشــار شــدید علی

اعــال مــی شــود:

ألــف - دســتیابی بــه دســتاوردهای سیاســی بــه نفــع یــا مصلحــت رئیــس 

جمهــور آمریــكا و حــزب جمهوریخــواه وی در انتخابات ریاســت جمهوری 

آینــده از طریــق اعــال فشــار بــه ایــران و وادار کــردن ایــران بــه 

نشســت پــای ميــز مذاكــره بــرای ایجــاد توافــق جدیــد بــا دولــت آمریــكا 

بــا اســتفاده از مجموعــه ای از تحریــم هــای شــدید اقتصــادی.

ب-امضــای توافــق نامــه هســته ای جدیــد بــه منظــور بهــره منــدی بعضی 

ــرا  ــران، زی ــه گــذاری در ای ــق رسمای ــی از طری از رشکــت هــای آمریکای

کــه طبــق قانــون ایــاالت متحــده امــکان رسمایــه گــذاری در کشــورهای 

حامــی تروریســم، ماننــد ایــران بــرای انهــا میــر نیســت. پــس از امضای 

برجــام در تیــر 1394، تنهــا رشکــت هــای اروپایــی هســتند کــه از توافــق 

ــد  ــودی عای ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــدند، ای ــد ش ــره من ــته ای به هس

رشکــت هــای آمریکایــی نشــد.

ت-توافــق نامــه جدیــدی کــه پاســخگوی خواســته هــا و آرزوهــای البــی 
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تأثیرگــذار صهیونیســت کــه در میــان موسســات دولتی و نهادهــای تصمیم 

ــی صهیونیســت  ــرا الب ــد، زی ــت دارن ــاالت متحــده شــدیدا فعالی ــری ای گی

ــطه  ــه واس ــه ب ــت ک ــری اس ــای البیگ ــروه ه ــن گ ــته تری ــی از برجس یک

ســازمان هــای مذهبــی، رســانه ای و مالــی خــود، نقــش محــوری را در 

جریــان انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا و بــه تبــع آن شــانس برنــده 

شــدن نامزدهــای ریاســت جمهــوری مــورد نظــر آنهــا را ایفــا مــی کنــد.

ث- بازیابــی واحیــای صــادرات اســلحه آمریــکا از طریــق ایجــاد ایــران 

هراســی در بیــن کشــورهای منطقــه و همچنیــن اســتفاده از تهدیدهــای 

ــه و در نتیجــه  ــات منطق ــت و ثب ــر هــم زدن امنی ــرای ب ــران ب ــرر ای مک

افزایــش فــروش تســلیحات بــه ایــن کشــورها و بــه دســت آوردن مشــریان 

بالقــوه جدیــد در منطقــه اســت.

	- هزینه جنگ:

ــزام  ــون اع ــرف همچ ــوی دو ط ــل از س ــات متقاب ــه اقدام ــم هم علیرغ

ــان  ــر فرم ــویی دیگ ــکا و از س ــط آمری ــا توس ــکن ه ــا ناوش هواپیابره

ــورهای  ــتقر در کش ــران و مس ــه ای ــته ب ــان وابس ــبه نظامی ــه ش ــران ب ای

ــن  ــد، لکــن ای ــاش درآين ــت آمــاده ب ــه حال ــان كــه ب ســوریه، عــراق و لبن

ــورد  ــادی م ــه م ــزان هزین ــی می ــش بین ــور پی ــه منظ ــاً ب ــات رصف اقدام

اســتفاده قــرار مــی گیــرد، بنابرایــن پیــش بینــی مــی شــود کــه دو طــرف 

جلــوی رســیدن بــه نقطــه وقــوع جنــگ را خواهنــد گرفــت. و تنهــا ســایه 

جنــگ بــر آنهــا مســتولی اســت زیــرا کــه وقــوع یــک جنــگ واقعــی بــرای 

ــود. ــار خواهــد ب ــه ب ــا فاجع ــن و متحــدان آنه طرفی

متحــدان ایــاالت متحــده، بــه ویــژه انگلیــس، و بعــد از آن فرانســه و آملــان 

موضعــی متعــادل و مناســب نســبت بــه بحــران توقیــف نفتکــش انگلیــس 
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نشــان دادنــد و ایــن موضــع ناشــی از تأثیرگــذاری منفــی توقیــف نفتکــش 

هــا بــر مصالــح اقتصــادی آنهــا و ادامــه جریــان نفــت اســت. وزارت امور 

خارجــه انگلیــس در 31 تیــر 1398 تأییــد كــرد كــه هــدف انگلیــس از ایجــاد 

یــك نیــروی دریایــی بــه رهــری اروپــا تأمیــن امنیــت ناوبــری در تنگــه 

ــه  ــا تهــران نیســت. همچنیــن اعامی ــه ب هرمــز اســت و بــه دنبــال مقابل

وزارت دفــاع انگلیــس در تاریــخ 6 مــرداد 1398 مبنــی ورود کشــتی جنگــی 

انگلیــس HMS دانکــن بــه خلیــج عربــی بــه منظــور اســکورت کشــتی های 

حامــل پرچــم انگلیــس در تنگــه هرمــز و تأمیــن امنیــت آنهــا بیــان شــد. 

ــا آزاد ســازی کشــتی ایــران منونــه بــارز  ــا ب همچنیــن موافقــت بریطانی

ایــن ادعاســت.

ــج  ــوزه خلی ــورهای ح ــژه کش ــه وی ــکا، ب ــدان آمری ــود، متح ــه خ ــه نوب ب

عربــی، از وقــوع جنگــی جدیــد در منطقــه طرفــداری منــی کننــد زیــرا 

ــاری متحمــل متــام بخــش هــای اقتصــادی،  ــه ب ــج ویرانگــر و فاجع نتای

سیاســی و اجتاعــی آنهــا خواهــد بــود. آنهــا از خطــر ورود بــه یــک جنــگ 

ــک  ــث ی ــه باع ــده ک ــبه نش ــات محاس ــق اقدام ــم از طری ــر، آن ه ویرانگ

جنــگ بــزرگ در منطقــه مــی شــود، پرهیــز مــی کننــد. بنابرایــن، رفتــار 

کشــورهای حــوزه خلیــج عربــی در قبــال جنــگ را در واکنــش حکیانــه و 

محتاطانــه آنهــا در موضــوع هــدف قــرار دادن کشــتی هــای امــارات در 

ســاحل فجیــره و خطــوط لولــه نفتــی عربســتان ســعودی بــه خوبــی مــی 

تــوان مشــاهده منــود.

نتیجه گیری:

ــران،  ــادی ای ــم اقتص ــاع وخی ــه اوض ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــوان گف ــی ت  م

ــا و  ــی اروپ ــی آن و تشــدید حضــور نظام ــن امللل ــزوای بی محــارصه و ان
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ــلیم  ــران تس ــه ای ــود دارد ک ــال وج ــن احت ــی ای ــج عرب ــکا در خلی آمری

ــن  ــه ممک ــد، گرچ ــد ده ــی خواه ــه آن امتیازات ــد و ب ــد ش ــکا خواه آمری

ــون  ــی همچ ــره مخف ــای مذاک ــال ه ــق کان ــن کار از طری ــه ای ــت ک اس

»ایــران گیــت« و »ایــران کنــرا« صــورت یابــد. ضمــن اینکــه بایــد اشــاره 

کــرد بهبــود رشایــط مذاکــره امــکان پذیرتــر و محتمــل تــر اســت. بــه ویژه 

ــای  ــه ه ــن گزین ــل نداش ــه دلی ــران، ب ــه اوج بح ــوغ نقط ــورت بل در ص

ــل. ــرای اعــال فشــار متقاب ــن ب ــی از ســوی طرفی فشــار اضاف

ــای آن و عــدم  ــه هــا و زوای ــدد جنب ــه پیچیدگــی بحــران، تع ــا توجــه ب ب

انعطــاف پذیــری طرفیــن آن هــم در قبــال رشایــط مذاکــره، مــدت زمــان 

مــورد نیــاز بــرای مذاکــره و ســازوکارهای پیچیــده، لزومــاً مذاکــرات بــه 

ــه توافــق بیــن دو طــرف نیســت. ضمــن اینکــه بایــد  ــای دســتیابی ب معن

گفــت، در درجــه اول ایــران بــه دنبــال توافــق نیســت، زیــرا سیســتم رژیــم 

ــره  ــر هــر مذاک ــک اســت و ب ــی و ایدئولوژی ــران سیســتمی عقیدت در ای

تســلط دارد، بنابرایــن ایــران مذاکــرات در رشایــط پیچیــده را  بهــر از 

ــا پرونــده  راه حــل هــای نهایــی مــی پســندد. ایــن رژیــم قــادر اســت ت

فعالیــت هــای منطقــه ای و برنامــه صــدور انقــاب کــه مرتبــط بــا اصــول 

اساســی رژیــم اســت را از دو پرونــده دیگــر یعنــی برنامــه هســته ای و 

ــن امــر محقــق شــود مــی  ــد. و اگــر ای موشــک هــای بالســتیک جــدا کن

توانــد بــه عنــوان موفقیــت اساســی بــرای ایــران در ایــن گفتگوهــا بــه 

شــار آورد. زیــرا عــدم دســتیابی بــه ایــن موفقیــت بــه معنــای ریشــه کــن 

کــردن عنــارص شــبه نظامــی شــیعه وابســته به ایــران در ســوریه، عــراق و 

لبنــان اســت. بــه عنــوان مثــال، پرونــده حوثــی هــا بــه یــک مشــکل داخلــی 

بــرای یمــن و نیــروی حشــد شــعبی بــه عنــوان یــک موضــوع عراقــی و 
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همچنیــن حــزب اللــه بــه یــک پرونــده لبنانــی تبدیــل خواهــد شــد. مثــا 

آنهــا اگــر مذاکراتــی صــورت بگیــرد حداکــر چیــزی کــه مــی تواننــد بــه 

آن دســت یابنــد محــدود ســازی ماجــرا جویــی هــای خارجــی حــزب اللــه 

نــه خلــع ســاح کامــل آن اســت.

تنهــا پرونــده ای کــه ایــران در آن مــی توانــد امتیازاتــی بدهــد، پرونــده 

یمــن اســت – هرچنــد ایــن امــر بــا توجــه بــه همگرایــی ایرانی-حوثــی 

و ســفر هیئــت حوثــی هــا در22 مــرداد 1398 بــه تهــران و تعییــن ســفیر 

ــی رســد-  ــه نظــر م ــرداد 1398 دشــوار ب ــران در 28 م ــا در ای ــی ه حوث

لکــن یمــن همچــون عــراق و لبنــان در اولویــت برنامــه اســراتژی ایــران 

قــرار نــدارد. ضمــن اینکــه ایــران کنــرل یمــن را آن هــم در همســایگی 

جنوبــی عربســتان ســعودی دشــوار تشــخیص داده اســت.

بــا توجــه بــه مطالــب فــوق، ایــران از بحــران یمــن بــه عنــوان برگ فشــار 

ــه  ــری منطق ــت رس ره ــدان رقاب ــی در می ــج عرب ــورهای خلی ــه کش علی

ــش  ــوالت تن ــا تح ــن ب ــوع یم ــاط موض ــن ارتب ــت، لک ــرده اس ــتفاده ک اس

ــران  ــاز دهــی از ســوی ای ــال امتی ــران احت ــاالت متحــده و ای ــان ای می

در موضــوع یمــن را در صــورت انــزوای بیشــر ایــران و اعــال تحریــم 

ــی بســیار دشــوار  ــن امللل هــای ســخت اقتصــادی از ســوی بازیگــران بی

مــی منایانــد، ایــن امــر تصمیــم گیرنــدگان ایــن کشــورها را نیازمنــد یــک 

یــک اســراتژی جهــت گــردآوری متحدیــن و بازیگــران غیــر دولتــی کــرده 

اســت. 
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