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مقدمه1
کنفرانس امنیتی 2017 مونیخ با حضور بیش از 
500 مقام بلندپایه از حدود بیش از 100 کشور 
دنیا و نیز مقامات ارشد سازمان های بین المللی 
و با پوش��ش خب��ری رس��انه ای گس��ترده، با 
حساس��یتی بیش��تر از س��ال های قبل در کشور 
آلمان برگزار شد. سطح مقام شرکت کنندگان 
در ای��ن کنفرانس، ش��امل 30 رئیس جمهور، 
مع��اون رئیس جمه��ور و نخس��ت وزیر و 80 
وزی��ر امورخارجه و وزیر دف��اع و نیز دبیرکل 
جدید س��ازمان ملل و مدیران کل آژانس های 
تخصص��ی آن، دبیرکل نات��و، رئیس اینترپل، 
کمیس��ر پناهندگان سازمان ملل و کمیسرهای 
مختلف اتحادیه اروپایی و باالخره نمایندگان 
بازیگران غیردولتی و فعاالن سیاس��ی و جامعه 
مدن��ی؛ حاک��ی از توج��ه وی��ژه بین المللی به 
این کنفرانس می باش��د. هر چند، دس��تورکار 
ارائه شده در این   1. نویسنده تأکید می کند که نقطه نظرات 
نوشته شخصی بوده و به نمایندگی از هیچ شخص حقیقی و 

حقوقی دیگر نمی باشد.

این کنفران��س قابل مذاکره نب��وده و برنامه ای ب��رای تصمیم گیری در 
ای��ن کنفرانس و صدور س��ند پایانی پیش بینی نمی ش��ود، بدون ش��ک 
کشورهای شرکت کننده نهایت سعی خود را در بهره گیری از آن برای 
ارائ��ه تصوی��ر امنیتی مثبت از خود از یک ط��رف و اقناع دیگران برای 

پیروی از پیشنهادات و تحلیل آنها از سوی دیگر به عمل می آورند.
در کن��ار س��ایر عوام��ل مختلف، توجه ب��ه موضوع��ات محتوایی 
ای��ن کنفرانس بدان دلیل، حائز اهمیت اس��ت که ب��ا توجه به تحوالت 
بین المللی اخیر مثل نتیجه غیرمترقبه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
و تاش های جس��ته و گریخته در کش��ورهای مختلف ب��رای تقلید از 
ترام��پ و ی��ا واکنش ب��ه آن و موضوعات امنیتی نوظهور، بس��یاری از 
تصمیم گیران بین المللی و تحلیل گران سیاس��ی و امنیت��ی را با ابهامات 
آش��کار مواجه کرده است و در این ش��رایط، همگان تاش می کنند تا 
با جمع آوری داده های بیش��تر، تحلیل و تجویز دقیق تری را بتوانند ارائه 
و یا عملی کنند. بدون ش��ک، کنفرانس امنیتی مونیخ یکی از مهم ترین 

محافل امنیتی مناسب برای کمک به تحقق هدف مزبور می باشد.
عاوه بر این، در نبود مکانیسم جایگزین مذاکراتی برای موضوعات 
امنیتی در س��طح بین المللی، کنفرانس امنیتی مونیخ تنها محلی است که 
نمایندگان دولت ها –حتی دول متخاصم- و کارشناسان امنیتی طبق سنتی 

کنفرانس امنیتی 2017 مونیخ

از تاریخ 17 لغایت 19 فوریه 2017 مطابق با 30-28 بهمن ماه 1395 ش�هر مونیخ، برای پنجاه و س�ومین بار 
میزبان کنفرانس امنیتی مونیخ بود که هر ساله از 1963 تاکنون با حضور تصمیم گیران بلندپایه حوزه سیاست 
خارجی و دفاعی از سراسر جهان به طور مداوم برگزار شده است. شهرت روزافزون این اجالس در شرایطی 
که مذاکرات چندجانبه بر سر موضوع حساسی چون امنیت ملی و بین المللی تنها در فواصل زمانی دور در 
نظام بین الملل به نتیجه ملموس می رسد، این اجالس را به محلی برای تبادل نظر و طرح دیدگاه های کشورهای 
مختلف مبدل کرده اس�ت. در اهمیت این اجالس همین بس که از آن به عنوان داووس امنیتی تعبیر ش�ده 
و در س�ال های اخیر بس�یاری از کشورهای دیگر با ارائه ابتکارات منطقه ای و بین المللی از آن الگوبرداری 
کرده اند. نوشتار حاضر، با نگاهی به اهم موضوعات مطروحه در این کنفرانس، سعی می کند وجوه اشتراک 

و افتراق مباحث مطروحه را برای ردیابی روندهای مربوط به امنیت بین المللی برجسته نماید.1

تحلیل


اشاره:

دکتر حیدرعلی بلوجی*

* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی



56

طوالنی گرد هم می آیند. طبق نظرس��نجی دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا، 
ای��ن کنفرانس برای چهارمین بار متوالی ب��ه عنوان بهترین کانون فکری 
جهان اعام شده است که در قالب آن دولت ها به تبادل نظر و اطاعات 
می پردازند، نظرات خود را به طور غیر رس��می مطرح می کنند و خطوط 
قرمز خود را مش��خص می کنن��د در حالی که همان آث��ار موضع گیری 
رس��می را با هزینه ای کمتر می توانند به دس��ت بیاورن��د. به همین دلیل، 
شاهد اس��تقبال روزافزون کش��ورهای مختلف از این کنفرانس هستیم، 
کنفرانسی که در سال های اولیه یک محفل خصوصی کشورهای غربی 
و توس��عه یافته برای موضوعات امنیتی به شمار می رفت، اما پس از پایان 

جنگ سرد، درهای کنفرانس به روی همه کشورهای جهان باز شد.
در این نوش��تار با نگاهی به دستورکار کنفرانس و مباحث مطروحه 
از سوی س��خنرانان اصلی و نیز ارائه کنندگان در میزگردهای مختلف، 
مسائل مربوط به ایران را از نظر می گذرانیم و سپس با جمع بندی نکات 
و دس��تاوردهای کلیدی کنفرانس، از یک موضع تحلیلی به ارزیابی آن 

می پردازیم.

دستور کار و شرکت کنندگان مهم
طب��ق برنامه ریزی به عمل آم��ده، این کنفرانس با بیان��ات مقدماتی آقای 
ولفگانگ ایشینگر، رئیس کنفرانس از آلمان و سخنرانی افتتاحیه وزرای 
دفاع آلمان و آمریکا آغاز ش��د. س��ازماندهی کنفرانس به نحوی بود که 
هر روز، بعد از س��خنرانی مقامات عالی رتب��ه، میزگردهای دیگری برای 
ط��رح بحث و تب��ادل نظر پیرام��ون موضوعات مختلف پیش بینی ش��ده 
بود ودر حاش��یه کنفرانس نیز، ماقات های دوجانبه از س��وی هیئت های 
ش��رکت کننده تنظیم و انجام می ش��د. طب��ق اعان مس��ئوالن برگزاری 
کنفران��س، ت��ا پایان اجاس ق��رار بود ک��ه بیش از یک  هزار جلس��ه و 
گفت وگوی دو و چندجانبه میان شرکت کنندگان کنفرانس برگزار شود.

دس��تور کار کنفرانس نش��ان می ده��د که از جمل��ه موضوعات مهم 
مطرح ش��ده در میزگردها می ت��وان به آینده اتحادی��ه اروپایی، متحد و یا 
متاشی ش��ده؛ آینده غرب و احتمال افول و تنزل آن؛ آینده ناتو و احتمال 
منسوخ ش��دن و یا افزایش اهمیت آن؛ روابط فراآتانتیک و نظم جهانی؛ 
امنی��ت بهداش��ت و تغیی��رات آب و هوای��ی؛ افراط گرایی و تروریس��م؛ 
تحوالت س��وریه، منطقه پاسیفیک و اوراسیا؛ آینده دموکراسی و باالخره 
آینده سیاس��ت خارجی آمریکا اشاره کرد که اکثراً با حضور و مشارکت 
مقاماتی در حد رؤس��ای جمهوری و یا وزرای امورخارجه، نقطه نظرات 
کش��ورها ارائه می ش��د. ش��یوه کار نیز بدی��ن صورت بود ک��ه بعد از هر 
س��خنرانی مهم در خصوص محورهای فوق، میزگردهایی برای تجزیه و 
تحلی��ل مطالب ارائه ش��ده و افزودن مطالب تکمیلی و در نهایت س��ؤال و 

پاسخ توسط ش��رکت کنندگان و ارائه دهندگان 
برگزار می شد.

ب��ا نگاهی ب��ه س��ال های تقریباً باثب��ات قبل 
می ت��وان گف��ت که ه��ر چن��د در گذش��ته نیز 
بحران ه��ای مختلف ظهور ک��رده و در انتخاب 
موضوع��ات دس��تور کار کنفران��س تأثیرگذار 
بودند، سال جاری تحوالت به اندازه ای پرشتاب، 
تأثیرگ��ذار و غیرمترقبه بود ک��ه به اعتقاد ناظران 
بین المللی در کنفرانس 2017 انتخاب موضوعات 
دستور کار امر چندان دشواری نبود. خیز دونالد 
ترام��پ برای آغاز و اعمال تغیی��رات بنیادین در 
جهت گی��ری سیاس��ت خارجی ای��االت متحده 
آمریکا هم از نظر موضوعی، مثل نگاه این کشور 
به اتحادیه اروپایی، ناتو و امنیت بین المللی و هم 
در سطح مناطق مختلف جغرافیایی، عاملی مؤثر 
برای اجماع نظر در انتخاب دستورکار کنفرانس 
س��ال جاری بوده است. به عاوه، ادامه گسترش 
حمات تروریس��تی در گوش��ه و کنار جهان و 
تحوالت منطقه حساسی همچون خاورمیانه نگاه 
همه ناظران بین المللی را به طور مس��تمر به خود 
جلب کرده اس��ت. در این کنفران��س نیز میزان 
موضع گیری ه��ای انجام ش��ده مؤی��د توجه ویژه 
شرکت کنندگان به این موضوع و منطقه می باشد.

همان گون��ه که اش��اره ش��د، انتخ��اب این 
موضوع��ات ت��ا ح��دود زی��ادی ب��ه مواض��ع و 
اظهارنظرهای غیرقاب��ل پیش بینی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور جدید آمریکا، بر می گردد که در 
صورت تأکید دول��ت آمریکا برای عملی کردن 
آن مواضع، روندهای مسلط نظام بین المللی مورد 

نظر کشورهای غربی را می تواند متحول سازد.
این کنفرانس از نظر تعداد ش��رکت کنندگان 
نیز نسبت به کنفرانس های قبلی رکورد چشم گیری 
داشت و به مراتب بیش از کنفرانس های قبلی مورد 
استقبال قرار گرفته بود که نشان از اهمیت روزافزون 
این کنفرانس می باشد. کنفرانس سال گذشته تعداد 
شرکت کنندگان 350 مقام بلند پایه بود که در سال 

جاری این تعداد به 500 نفر رسیده بود.

کنفرانس امنیتی 2017 مونیخ
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در این کنفرانس، هیئت های ش��رکت کننده 
همچون آمریکا ش��امل چندین مقام بلندپایه مثل 
مع��اون اول رئیس جمهوری، وزی��ر دفاع، وزیر 
امنیت داخلی و چند س��ناتور این کش��ور بوده و 
در برخ��ی م��وارد نمایندگان ش��رکت کننده در 
قال��ب هیئت ه��ای کوچ��ک و مح��دود به یک 
مق��ام عال��ی رتب��ه بودن��د. از جمل��ه معروفترین 
اف��راد ش��رکت کننده در این کنفران��س می توان 
به گوترش، دبیرکل س��ازمان ملل؛ اس��تفان دی 
میس��تورا، نماینده ویژه دبیرکل س��ازمان ملل در 
امور س��وریه؛ آنجا م��رکل، صدراعظم آلمان؛ 
فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپایی 
در امور سیاست خارجی و امنیتی؛ وزرای خارجه 
جمهوری اسامی ایران، روسیه، ترکیه، عربستان 
و بس��یاری دیگ��ر از مقام��ات ش��رکت کننده از 
کشورهای منطقه خاورمیانه و نیز برخی چهره های 
بین الملل��ی معروف مثل بیل گیتس اش��اره کرد. 
حضور فرمانده��ان نظامی بلندپای��ه به خصوص 
از کش��ورهای غربی در این اج��اس قابل توجه 
بود. از جمهوری اس��امی ایران، همچون س��ال 
گذش��ته، جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف، 
وزی��ر امورخارجه در رأس یک هیئ��ت بلندپایه 
در این کنفرانس حضور داش��ت که اهم مواضع 
و فعالیت های هیئت کشورمان در قسمت مربوطه 

نوشته حاضر، مورد بررسی قرار می گیرد.

موضوعات کلیدی
با توج��ه به عامل مؤث��ر در انتخ��اب موضوعات 
دستورکار، انتظار زیادی می رفت تا دیدگاه دولت 
جدی��د آمریکا ب��ه دنب��ال موضع گیری های قبلی 
دونال��د ترامپ در این کنفرانس رو نمایی و تبیین 
ش��ود. اظهارات مقامات آمریکایی شرکت کننده 
در این کنفرانس به نوعی در ادامه خط مشی رئیس 

جمهور این کشور و بازتاب آن بود.
افتتاحیه کنفرانس،  نخستین سخنران جلس��ه 
خانم اورس��وال فون درالین، وزی��ر دفاع آلمان 
ب��ود. وی به طور غیر مس��تقیم خطاب به دولت 

جدید ای��االت متحده گفت که آلمان برای افزایش بودجه نظامی خود 
که خواست ایاالت متحده اس��ت آمادگی دارد، اما با خدشه دارکردن 
ارزش ه��ای معنوی غرب و حیثیت انس��ان ها مخالف اس��ت. او در این 
رابطه به اعمال ش��کنجه اشاره کرد و تأکید نمود که مبارزه با تروریسم 
نباید به مقابله با اسام و مسلمانان تبدیل شود. اظهارات وی به نوعی از 

مواضع ترامپ در خصوص روسیه، مسلمانان و شکنجه فاصله داشت.
س��خنران دوم این جلس��ه، جیمز ماتیس، وزیر دفاع ایاالت متحده 
بود. او به هیچ کدام از اظهارات همتای آلمانی خود واکنش نشان نداد و 
تنها به این امر بسنده کرد که دولت جدید آمریکا نیز به پیمان آتانتیک 
ش��مالی )ناتو( وفادار و به مس��ئولیت خود در قبال این س��ازمان نظامی 
واقف اس��ت. ماتیس عاوه بر این، بر افزایش بودجه نظامی کشورهای 

عضو پیمان آتانتیک تأکید ورزید.
به ع��اوه، مایک پنس، معاون اول رئی��س جمهوری آمریکا، روز 
دوم کنفرانس، در اظهارات خود با تکرار موضع گیری های قبلی، تاش 
ک��رد نگرانی های اروپا از مواضع تند ترام��پ را به نوعی برطرف کند. 
وی تأکید کرد که به نمایندگی از رئیس جمهور ترامپ به شما اطمینان 
می دهم که آمریکا قویا از ناتو حمایت می کند و اینکه تعهدش نس��بت 
به این ائتاف، ناگسستنی خواهد بود. البته در ادامه موضع قبلی آمریکا 
مبنی بر لزوم کاهش تعهدات آمریکا در قبال این پیمان، وی اضافه کرد 
که همه اعضا باید مس��ئولیت پذیری داشته باشند تا با تهدیدات مشترک 
مقابله ش��ود. پنس خطاب به مقامات اروپایی گفت که دفاع از اروپا به 
اندازه تعهد ما، به تعهد ش��ما هم نیاز دارد. زمان آن رسیده که اقدامات 
بیش��تری انجام دهید. وی همچنین اظهار داش��ت که حمایت آمریکا از 
اروپا و ناتو ادامه پیدا خواهد کرد چرا که ما ارزش های مشترکی از قبیل 

دموکراسی، آزادی و حقوق بشر داریم.
مع��اون رئیس جمهور آمریکا، تهدیدات مش��ترک آمریکا و اروپا 
را نیز ایران، کره ش��مالی و تروریس��م اس��ام گرا خواند و بدون تکرار 
تهدی��د به لغو برجام، تأکید کرد که آمریکا نمی گذارد ایران به س��اح 
هسته ای دست پیدا کند. همچنین، با وجود به اصطاح ماه عسل پوتین و 
ترامپ، معاون رئیس جمهور آمریکا بیاناتی غیردوستانه در مورد روسیه 
مطرح و بر لزوم پایبندی به تعهدات توافق مینسک؛ بازپس دادن کریمه 

به اوکراین و همکاری در مبارزه علیه تروریسم تأکید کرد.
جیمز استاوریدیس، ژنرال آمریکایی که تا سال 2013 فرمانده نیروهای 
ناتو در اروپا بود نیز از شرایط جدید سخن گفته و در سخنرانی خود اظهار 
داش��ته بود که اعضای پیمان ناتو باید خود را با این ش��رایط وفق دهند. به 
اعتقاد او، آمریکا از این پس فعالیت مستقیم خود در ناتو را کاهش خواهد 
داد و از رهبری برخی عملیات بین المللی این س��ازمان نظامی چشم خواهد 
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پوش��ید. همزان با کنفرانس، وی در مصاحبه با یکی از ش��بکه های آلمانی 
گفته بود که واش��ینگتن بر خواس��ت خود مبنی ب��ر افزایش بودجه نظامی 
اعضای ناتو پافشاری خواهد کرد و عاوه بر آن انتظار دارد که هم پیمانان 
ایاالت متحده سهم بیشتری در مبارزه با تروریسم اسامی به عهده بگیرند.

دیگر سخنرانان رس��می آمریکا و از جمله چند سناتور شامل مک 
کی��ن که ریاس��ت هیئت 16 نفره س��ناتورهای دو ح��زب دموکرات و 
جمهوری خواه در این کنفرانس را بر عهده داش��ت، نیز بیاناتی مش��ابه 
اظهارات ف��وق مطرح کرده و با تأکید بر ارزش های مش��ترک به لزوم 
حف��ظ ناتو و اس��تمرار وجود آمریکا و اتحادیه اروپایی اش��اره کردند. 
مک کین، از منتقدان سرس��خت جمهوری خواه رئیس جمهور آمریکا، 
با اش��اره ب��ه بی نظمی حاکم بر دولت فعلی این کش��ور و لزوم رفع این 
اش��کاالت و از جمله مسئله مذاکرات تلفنی افشاشده مشاور امنیت ملی 
ترامپ با سفیر روس��یه، تصریح کرده بود که با وجود شرایط نامطلوب 
فعلی و تنش هایی که پس از انتخاب دونالد ترامپ پدید آمده، اروپائیان 

آمریکا را همراه و یاور خود بدانند و به آن پشت نکنند.
روز دوم کنفرانس، آنجا مرکل، صدر اعظم آلمان نیز در سخنرانی 
خ��ود در کنفرانس امنیتی مونیخ با اش��اره به طرح ممنوعیت ورود اتباع 
هفت کشور مسلمان به آمریکا اظهار داشت که به عقیده من اسام منشأ 
تروریس��م نیست و مبارزه با تروریسم منس��وب به اسام گرایان موردی 
اس��ت که همه در آن منافع مش��ترک داش��ته و می توانیم در این زمینه 
با یکدیگر همکاری های الزم را داش��ته باش��یم. مرکل درباره مناسبات 
اروپا- روس��یه نیز خاطرنشان کرد که مناس��بات دوجانبه اروپا- روسیه 
هم��واره با چالش هایی روبه رو بوده و اکنون نیز این چالش ها به چش��م 
می خ��ورد. در عین حال باید به این نکته اش��اره کرد که همکاری های 
اروپا و روس��یه می تواند در زمینه مقابله با تروریس��م مؤثر واقع ش��ود. 
مرکل همچنین اظهار داش��ت که آلمان تا جایی که امکان داش��ته باشد 
در راس��تای تأمین اهداف ناتو گام بر می دارد و طبق یک برنامه ده ساله 

بودجه نظامی خود را تا سال 2024 افزایش خواهد داد.
با توجه به طیف گسترده شرکت کنندگان در کنفرانس، موضوعات 
خرد و کان بسیاری در جریان آن مطرح شد که آوردن فهرست کامل 
خواس��ته ها و موضوعات مطرح شده در این مجال امکان پذیر نیست. در 

اینجا صرفاً به برخی از موارد کلیدی آنها اشاره می شود:
- تأکی��د مقامات اروپایی بر حفظ رواب��ط فراآتانتیک و انتظار از 
دولت ترامپ برای ش��فافیت در مورد موضوعات استراتژیک در عین 

انتقاد از مواضع و اقدامات غیرقابل پیش بینی رئیس جمهور آمریکا؛
- اروپایی های دلواپس بیان��ات مثبت مقامات آمریکا در خصوص 
نات��و را تضمین مج��ددی برای حفظ دوس��تی و اتح��اد متقابل تلقی 

کردن��د، ه��ر چن��د برداش��ت های مخالف از 
اظهارات مقامات آمریکایی نیز امکان پذیر بود 
و برخی از ناظ��ران، با توجه به وجود ابهامات 
و نگرانی ه��ا نس��بت ب��ه مواض��ع واش��نگتن، 
عملک��رد هیئت آمری��کا را در اقناع مخاطبان 
اروپایی و تش��ویق آنها به جامه عمل پوش��یدن 
به خواس��ته های ترامپ چن��دان موفق ارزیابی 
نکردند. مایک پنس در س��خنرانی خود اصًا 
ب��ه اتحادیه اروپایی اش��اره نک��رد و مقامات 
آمریکای��ی حت��ی در برابر س��ؤاالت جدید، 
پاسخ هایی از قبل آماده شده را قرائت کردند؛

- تأکید آلمان بر ادامه همکاری های نظامی 
ب��ا انگلیس حت��ی پ��س از خ��روج بریتانیا از 

اتحادیه اروپایی؛
- هش��دار س��ناتورهای آمریکایی به خطر 
مداخله روسیه در انتخابات کشورهای اروپایی 
و قول تصوی��ب تحریم هایی علیه روس��یه در 

کنگره آمریکا؛
- انتقاد چین از برنامه موش��کی کره جنوبی 
در عی��ن تصری��ح ب��ر درک نیازه��ای امنیتی 
کشور اخیر مشروط بر اینکه کره جنوبی بداند 
که برنامه های امنیتی این کشور نباید به ناامنی 

کشورهای دیگر منجر شود؛
- تأکید وزیر خارجه روسیه بر ورود جهان 
به دوره نظم پس��ا غرب و لزوم کنارگذاش��تن 
نظم جهانی زیر سلطه غرب، الورف همچنین 

از روابط عملگرایانه با آمریکا استقبال کرد؛
- هش��دار بیل گیت��س در م��ورد خطر بیو 
تروریس��م که خطرناک تر از بمب هس��ته ای 

بوده و می تواند میلیون ها نفر را قربانی کند؛
آین��ده  همچ��ون  موضوع��ی  انتخ��اب   -
اتحادیه اروپایی فی نفس��ه نش��ان دهنده ترس 
و تردید نس��بت به آینده آن اس��ت، بحث های 
میزگ��رد مربوط��ه نیز نش��ان گر اخت��اف نظر 
شرکت کنندگان در این باره بود. البته بسیاری 
از اروپایی ه��ا تاش کردند ت��ا ضمن این که 
اهمی��ت اتحادی��ه را برای مقام��ات آمریکایی 
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اثبات می کنند، پای��ان دوران پاکس آمریکانا 
)بس��نده کردن به ایجاد صلح در نیم کره غربی( 

را به مقامات مزبور یادآور شوند؛
- هرچن��د تروریس��م ی��ک تهدی��د امنیتی 
مزمن به ش��مار م��ی رود که همگان نس��بت به 
مقابله با آن اتفاق نظر دارند، ترکیب نادرست 
»تروریست های اسامی« که بعد از سخنان اخیر 
ترام��پ در بیانات برخی از ش��رکت کنندگان 
کنفرانس نیز تکرار شد، با واکنش هایی مواجه 
شد و به جز معدودی که مواضع خصمانه آنها 
درباره جهان اس��ام آشکار است، این ترکیب 

اتهام گونه با واکنش مثبت روبه رو نشد.
- برق��راری رابطه میان توس��عه و امنیت که 

یکی بدون دیگری پایدار نخواهند بود؛
- موض��وع ایران و خاورمیان��ه که در ادامه 

نوشته به طور جداگانه توضیح داده می شود.

و  ای�ران  اس�المی  موض�وع جمه�وری 
خاورمیانه

در حال��ی ک��ه در کنفران��س 2016 ب��ا توج��ه 
به تازگ��ی توافق برج��ام بس��یاری از توجهات 
بین الملل��ی ب��ه این موض��وع معطوف ب��ود، در 
کنفران��س 2017 به ج��ز حاشیه س��ازی های  ن��ه 
چندان مهم توس��ط برخی از شرکت کنندگان، 
موضوع ایران به صورت خاص در دس��تور کار 
قرار نداش��ت. اگر این وضعیت را با سال 2010 
که آلم��ان همراه با س��ایر قدرت ه��ای بزرگ 
خواهان اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران بود، 
مقایسه کنیم، به درک بهتری از موضوع خواهیم 
رسید. در آن سال ها، مناقشه هسته ای ایران یکی 
از چالش ه��ای ب��زرگ امنیتی جه��ان و از این 
رو یک��ی از محوره��ای تقریباً ثاب��ت کنفرانس 
امنیت��ی مونیخ بود، اما با انعقاد برجام، این بار در 
کنفرانس امنیتی مونیخ موضوع مناقشه  هسته ای 
ایران جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص نداد.

موضوعی که در س��خنرانی ها و نشس��ت های 
رس��می و حاش��یه ای این کنفران��س در خصوص 

ایران مطرح شد، رویکرد دولت جدید آمریکا نسبت به توافق هسته ای بود؛ 
توافق��ی که ترامپ دو روز پیش از برگ��زاری کنفرانس امنیتی مونیخ و در 
دیدار با نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، مجدداً آن را بد توصیف کرد.

در رابط��ه با نگاه جمهوری اس��امی ایران ب��ه امنیت منطقه، جناب 
آقای دکتر ظریف در راستای سیاست اصولی جمهوری اسامی ایران، 
حضور نیروهای فرامنطقه ای از جمله نیروهای نظامی آمریکا را مغایر با 
امنیت منطقه ای خوانده و پیش��نهاد تشکیل مجمع گفت وگوی منطقه ای 
بر اس��اس اصول مورد تواف��ق کلی و اهداف مش��ترک را مطرح کرد. 
وزیر ام��ور خارجه تأکید کرد: »کش��ورهای منطقه خلی��ج فارس باید 
وضعیت تفرقه و تنش کنونی را پش��ت سر بگذارند و در مسیر برقراری 
هماهنگی های منطقه ای واقع بینانه حرکت کنند. این امر را ش��اید بتوان 
ب��ا یک مجمع گفت وگوی منطقه ای بر اس��اس اصول مورد توافق کلی 
و هدف های مش��ترک آغاز کرد. چنین مجمع��ی می تواند ارتقادهنده 
تفاهم درباره طیف وس��یعی از موضوعات از جمله اقدامات اعتمادساز 
و امنیت س��از و مبارزه با تروریس��م، افراط گرایی و فرقه گرایی باشد. به 
عاوه، مناقشه ها در عراق، سوریه،  یمن و بحرین راه حل نظامی ندارند. 
هر کدام از این مناقش��ه ها نیازمند راه حل سیاس��ی هستند به طوری که 
هی��چ بازیگر واقعی از فرایند، حذف نش��ود یا در نتیجه کار به حاش��یه 
رانده نش��ود. موفقیت تاریخی دیپلماس��ی بر قوه قهریه در حل و فصل 
بحران هس��ته ای ایران نشان دهنده یک درس سیاسی ساده اما مهم است 
و آن اینکه تمام طرف های درگیر، مش��کل را ب��ه طور قابل قبول برای 
هم��ه طرف ها تعریف کردند که توانس��ت منجر به ی��ک راه حل قابل 
قبول متقابل شود. به بیان دیگر، طرف ها اذعان کردند که باید انتظارات 

حداکثری خود را به نفع یک راه حل عملی کنار بگذارند«.
در رابطه با مس��ئله هس��ته ای نیز دکتر ظریف اظهار داشت که یک 
اجماع بین المللی سال ها مانع حصول توافق شده بود، اما امروزه همگان، 
حتی کارشناس��ان آمریکایی اذعان دارند که ای��ن بهترین توافق نه تنها 
برای هم��ه طرف های دخیل بلک��ه برای خود آمریکاس��ت. این توافق 
پیروزی دیپلماس��ی بر قوه قهریه بود، زیرا ق��وی قهریه دیگر کاربردی 

ندارد و لذا از این توافق محافظت کرد.
ش��ایان ذکر است که هرچند در جلس��ات قبلی کنفرانس، مقامات 
آمریکای��ی و به خصوص معاون اول رئیس جمهور این کش��ور مواضع 
خصمان��ه ای علی��ه ای��ران ابراز ک��رده بودند، بع��د از س��خنرانی دکتر 
ظریف، وزرای خارجه عربس��تان و ترکیه، همس��و ب��ا وزیر دفاع رژیم 
صهیونیستی در س��خنرانی های خود، با طرح اتهامات متعدد، بیانات تند 
و غیردیپلماتیک مطرح کرده و خواس��تار مهار و کنترل ایران از طریق 

اعمال فشار بیشتر بر ایران شدند.
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از جمل��ه حاش��یه های دیگر ای��ن اجاس در خص��وص ایران، لغو 
میزگ��ردی در خصوص تحوالت منطقه خاورمیانه بود که دکتر ظریف 
به دلی��ل پیش بینی حضور مقام��ات رژیم صهیونیس��تی در این میزگرد 
از ش��رکت در آن خ��ودداری ک��رده و بنابراین این میزگرد از س��وی 

برگزارکنندگان کنفرانس لغو شد.
روز آخ��ر کنفرانس نیز یک جلس��ه اختصاصی در مورد س��وریه 
برگزار ش��د. نتایج مباحثات مربوطه نشان می دهد که شرکت کنندگان 
در این کنفرانس خواس��تار مشارکت روسیه در روند حل وفصل مناقشه 
در سوریه هستند، ولی چگونگی این مشارکت نمی تواند بدون برقراری 
ی��ک رژیم آتش ب��س باثبات و مواضع دقیق دول��ت جدید آمریکا در 
رابطه با راهکار این کش��ور در س��وریه مش��خص گردد. دی میس��تورا 
هرگونه موفقیت در خاتمه بحران س��وریه را منوط به پایان درگیری بین 

همه بازیگران بحران اعام کرد.
مس��ئله مهاج��ران، به ویژه ف��رار میلیون ها مهاجرس��وری، عراقی و 
افغ��ان ب��ه اروپا با تأکید بر لزوم چاره جویی عاجل توس��ط بس��یاری از 
ش��رکت کنندگان، به خصوص مقامات اروپایی در این کنفرانس مورد 

توجه قرار گرفت.

نتیجه گیری
کنفران��س امنیتی مونیخ، در ش��رایط کنونی نظ��ام بین الملل، مهم ترین 
مح��ل برای ط��رح ایده ها و پیش��نهادات مختلف در خص��وص امنیت 
بین المللی اس��ت که این بار بنا به دالیل توضیح داده شده، حساس تر از 
همیش��ه بود. رویکرد دولت ترامپ به مس��ائل سیاس��ی و امنیتی بیش از 
آنکه از ابهامات و نگرانی ها بکاهد، به بازار پرس��ش ها و تردیدها رونق 
بخش��یده است و لذا اکثر بازیگران مهم نظام بین المللی اعم از دولت ها، 
سازمان های بین المللی و حتی بازیگران غیردولتی به دنبال بازبینی امنیت 
و سیاس��ت بین الملل در سایه دولت ترامپ هستند. در چنین شرایطی، با 
توجه به فهرس��ت طوالنی تنش ها و بحران های سیاسی و امنیتی جهان، 
نیاز به مش��ورت و گفتگو پیرامون این مسائل امنیتی بیش از پیش توسط 
دولت ها احس��اس می ش��ود و بر همین اس��اس بود که ش��اهد استقبال 

روزافزون از کنفرانس امنیتی مونیخ می باشیم.
ام��ا موضوع فوق بدان معنی نیس��ت که توقع خاصی برای کس��ب 
و معرفی دس��تاورهای عین��ی از این کنفرانس برای ش��رکت کنندگان 
مطرح ش��ود. برای آنها، حصول درک و ش��ناخت، بیشتر از سیاست ها 
و س��ناریوهای مورد نظر دیگر بازیگران یک دستاورد ارزشمند است و 
اگر بر ذهن و محاسبات سایر شرکت کنندگان تأثیری گذاشته شود که 

به یک همس��ویی تقریبی منجر ش��ود، اهمیت 
این دس��تاوردها دوچندان می شود. شاید بتوان 
گفت ک��ه بیش از جلس��ات عمومی اجاس، 
را در ماقات ه��ای دوجانب��ه و  دس��تاوردها 
مح��دود بای��د دنب��ال کرد. ب��ه عن��وان مثال، 
در س��ایه چنین جلس��اتی، آتش ب��س محدود 
اوکراین تمدید شد و طی آن روسیه، اوکراین 
و متحدان آن توافق کردند تا صلح در ش��رق 

اوکراین تدوام بیابد.
نکت��ه مه��م دیگ��ر، تأثی��ر کنفران��س ب��ر 
شفاف س��ازی هرچه بیشتر سیاس��ت های امنیتی 
دولت هاس��ت. در واق��ع، ب��ا وجود هال��ه ابهام 
و طبقه بن��دی اطاع��ات محرمانه ک��ه مقتضای 
موضوع است، در تبیین سیاست های آتی مد نظر 
دولت ها، اگر بسیاری از موضوعات و برنامه های 
آتی هم اعام نش��ود، حداقل بخش��ی از آنها به 
صورت عام آش��کار می ش��ود تا همکاری های 
مورد نظر تس��هیل و عملیاتی بش��ود. این امر در 
جمع بندی رئیس کنفرانس بدین صورت بازتاب 
پیدا کرده بود که طبق ارزیابی انجام شده در بین 
شرکت کنندگان، آنها از مشارکت در کنفرانس 
رضایت من��د ب��وده و تصریح ک��رده بودند که 
بس��یاری از س��ؤاالتی که قبل از کنفرانس برای 
آنها مطرح بوده، در کنفرانس پاس��خ داده شده 
است. هرچند برخی ابهامات دیگر در خصوص 
آمریکا، روس��یه و نحوه خاتمه بحران سوریه به 

قوت خود باقی مانده اند.
در نهای��ت، می ت��وان گفت ک��ه افزایش 
ش��ناخت متقابل در باب سیاست ها و اقدامات 
امنیت��ی کش��ورها می تواند در مس��یر تقویت 
امنی��ت بین المللی مورد ارزیاب��ی قرار گیرد و 
از ای��ن نظر کنفرانس امنیت��ی مونیخ تا مادامی 
ک��ه جایگزی��ن بهت��ری پا ب��ه عرص��ه ظهور 
نگذاش��ته اس��ت، همچن��ان محف��ل مطلوب 

شرکت کنندگان خواهد بود.


