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حاضردوقدرتدرخاورمیانههستندکهنقشتعیینکنندهایدارند:
یکی ایران و دیگریعربســتان؛عربســتان درگیرجنگ یمن و به دلیل
مشکالتشباایرانازدرگیریبااسرائیلپرهیزمیکنند.
عربستان که به خاطر مســأله یمن و منازعه با ایران فعالً موضوع
اسرائیل را از دستور کار خود خارج کرده است و با اسرائیل در این نقطه
تقاطعمنافعپیدامیکند.درهمینموضوعنیزباامریکاهمهمراستا
خواهــد بود .اســرائیل هم ایــن را میخواهــد و میتوانــد به تضعیف
دولتمرکزیودرنهایتتجزیهعراقکمککند.درسوریههمهمین
طور که البته میتواند به ســناریویی که قرار است اجرا شود ربط داشته
باشد که ممکن است بسیار خطرناک باشد .آقای جاوید اشاره کردند
که معضل اســرائیل در بحران ســوریه آینده حزباهلل است .اسرائیل
خیلی از ســوریه علوی یا سنی احساس ترس نخواهد داشت .نکتهای
کــه برای امنیت اســرائیل تهدید اســت یکی در غزه اســت کــه آن را با
مصر باید حل و فصل کند و یکی جنوب لبنان است که جنوب لبنان به
ایرانمربوطاستکهاگرسوریهتجزیهشودویکدولتعلویتشکیل
شــود باید نگران یک جنگ بزرگ در منطقه بود .اگر سوریه سوریهای
بیطرف تشکیل شــود وضعیت حزباهلل بحرانی خواهد بود چرا که
حزباهلل منشور سازمان ملل برای خلع سالح دارد.
یعنـــی یکـــــی از سنـاریــــوهای پیـــش رو تبدیـــل شــدن
موضوعحزباهللبهیکمسألهبینالمللیاست؟
محبعلــی:طبیعتــاًبلــه .امریــکا و اتحادیــه عــرب هــم همیــن را
میخواهند .همان طور که حاال آنها حزباهلل را یک گروه تروریستی
مینامنــد .ایران باید سیاســت ســلیم و حکیمانهای دربــاره کردهای
ایرانی و دیگر کشــورها داشــته باشــد به دلیــل آن که کردها اگــر به دریا
نرســند به طور طبیعی متحد قومی و تاریخیشــان ایــران خواهد بود
چرا که نمیتوانند با اعراب و ترکیه به مصالحه برسند .اگر ما سیاست
حکیمانهایداشتهباشیمتشکیلکردستانمیتواندبرایمافرصت
باشــد اما خطر این اســت که ممکن اســت هم ترکیه هم امریکاییها
و هم اســرائیلیها و هم اعراب مســأله کردها را به نبــرد کردها با ایران
تبدیلکنند.
قرباناوغلی :اولویتشــان این نیســت که احیانا وارد جبهه شــرقی
شوند چون اولویت کردها عبور از بحران مسائل منطقه و تشکیل یک
دولت بدون ایجاد حساسیت در ایران است.
محبعلی:اگر عراق تجزیه شــود اتفاقات بعــدی مهم خواهد بود
یعنیبایددیدکهواکنشدولتمرکزیبهاینموضوعچهخواهدبود.
ممکناستاینبحثبهداخلایرانهمکشیدهشود.ایراندرمسأله
داعــش میتوانــد کنار بغداد باشــد و هرچند باعث تخریــب روابط با
جهــان عرب شــد اما ایــن موضوع به بحــران داخلی در کشــور تبدیل
نشــد اما اگر در کنار دولت عراق علیه کردها قرار بگیرد این موضوع به
مسألهداخلیماهمتبدیل میشود.آنوقتکردهاکهموردحمایت
جامعهبینالمللیحتیروسهاقرارمیگیرندوضعیتیجدیدرادر
منطقــه ایجاد میکنند لذا آینده ســوریه وضعیت حزباهلل را تعیین
میکند و آینده کردها و نوع مناســبات آینده خاورمیانه تحتالشعاع
ایــن دو وضعیــت قرار خواهــد گرفت .اگــر ایران بخواهــد وارد هریک
از ایــن منازعــات شــود در واقــع وارد یــک جنــگ بینالمللــی خواهد
شــد .ایران باید تالش کند قبــل از این بحرانها طــوری حضور خود را
در عراق و ســوریه تعریف کنــد که اگر توافق بینالمللی بین روســیه و
امریــکا صــورت گرفت ایــران به اصطالح تبدیل نشــود به گربه ســیاه
چون چالش بعدی شاید به سمت ایران نشانه گرفته شود.
دوقدرتمهمدرمنطقهنقشآفرینیدارندوسایرکشورهاخودرا
ذیلآنهاتعریفمیکنند.باتوجهبهسناریوهاییکهمطرحشد
فکر میکنید که در نهایت حداقل در آینده نزدیک تعادل روابط
امریکاوروسیهدرخاورمیانهبهکدامسوخواهدرفت؟
قربــاناوغلــی :در تکمیل بحــث باید اشــاره کنم که عربســتان به
طــور جــدی وارد مســأله یمن شــده اســت .عربســتان و محــور عربی
حامیاش بیشــتر عنصر ایذایی و تخریبی هســتند تا عنصر ســازنده.
آقــای محبعلی اشــاره کردند کــه ترامــپ برنامه جدی بــرای حضور
نظامی در خاورمیانــه دارد اما من در این زمینه تردید دارم چرا که اگر
برنامــه رئیس جمهوری جدیــد احیای قدرت و اقتصاد امریکا باشــد
بعید به نظر میرســد نقش آفرین جدی در منطقه باشند مگر آن که
ترامپ برای فائــق آمدن برای موج مخالفتهــای داخلی و خارجی
با سیاســتهایش ،ایجاد بحران خارجی کند .معتقــدم امریکاییها
بــه دالیل واضحــی از جمله پیوســتگیهای گســترده اقتصــادی وارد
جنگ با چین نخواهند شــد و تنشها بیشــتر به دلیل باالبردن قدرت
چانه زنی است .در مقابل روسیه نیز ،عمالًجنگ سردی شکل گرفته
که موضوع آن اوکراین اســت و روســیه نیز برای باال بردن قدرت چانه
زنی خود در اوکراین وارد بحران ســوریه شده است .آن جا هم متصور
نیســتم کــه وارد جنگ یا تقابل جــدی با روسها شــود .ضعیفترین
حلقهای که وجود دارد مســأله ایران اســت .ایــران میتواند تبدیل به
ســوژه یا پروژه آتی برای امریکا شــود .در مورد ســوریه بــه دلیل برخی
خصوصیات و بلندپروازیهای پوتین بعید به نظر میرسد که توافق

جدی میان روســیه و امریکا در خاورمیانه ایجاد شــود .اولویت ترامپ
نیز فعالً مبارزه با داعش عنوان شــده اســت در ایــن چارچوبها باید
بتوان توافقاتی بین دو کشور مشاهده کرد اما شکلگیری ائتالفی برای
آینده منطقه به نظر بعید و دور از ذهن است.
برخــافنظرشــماآقــایقرباناوغلــیمعتقدندکــهحضور
نظامی جدی امریکا در خاورمیانه بعید اســت .پایه استدالل
شماچیست؟
محبعلــی:در امریکا تغییر کمپانیها یی که ســاختار قــدرت را به
دســت دارند تعیین کننده اســت نه تغییــر حزب ها .به عنــوان مثال
اوبامامنافعکمپانیهاییمانندفیسبوکواپلرادنبالمیکردکهبه
اصطالح گلوبالیست هستند و خواستار بازشدن مرزها و افزایش نقل
وانتقاالتمالیو...درسراسرجهانهستند.اماسیاستهاینخستین
ترامپ نشان میدهد که حاال دوره قدرت گرفتن کمپانیهای اسلحه
ســازی ،ساختمانی و نفتی است .اقتصاد امریکا 19تریلیون دالر است
و تقریبــاً 25درصــد اقتصاد دنیا
را شــامل میشــود و تقریباً تمام
قدرتهای اقتصادی وابســتگی
جدی بــه این اقتصاد دارند .پس
ایجــاد بحــران در هریــک از ایــن
حوزههــا منافــع ایــن کمپانیها
را تأمیــن میکنــد وآنهــا هــم از
این بحرانها اســتقبال میکنند.
عالوه بر ایــن نباید نقش آفرینی
البیهــای یهــودی و عربســتانی
در ایــن زمینــه نادیــده گرفتــه
شــود .بــه جــز ایــن ،ترامــپ یک
ســری تشــویق کننــده هــم دارد.
مانندبرخی مقامهای ســعودی
و ایرانیهــای متحــد ترامــپ در
دوره انتخابــات مانند ســلطنت
طلبهــا و مجاهدیــن خلــق.
گــروه دیگــر از تشــویق کنندههــا
عبارتنــد از نیروهای عربــی که با
ایــران در عــراق و ســوریه در حال
جنــگ هســتند و بــا امریکاییها
کار میکننــد .همــه اینهــا میگویند اگــر تمایل به حل و فصل مســأله
داری ســراغ ایران برو! نقطه قــوت دولت ترامپ نیــروی نظامیاش
اســت .آنجایــی کــه نمیشــود بــا دولــت ترامــپ چالــش ایجــاد کرد
میلیتاریسم آن اســت برعکس اوباما که نقطه قوتش قدرت نرم بود
و نمیخواســت وارد رویارویی نظامی شود و از جنگ به عنوان آخرین
حربــه اســتفاده میکــرد امــا دولت جدیــد امریــکا از جنگ بــه عنوان
نخستینحربهاستفادهمیکند.ومجموعهایکهحامیترامپاست
اعم از کمپانیهای اسلحهســازی و نفتی ...برای اینکه نیازهای خود
را پاســخ دهند و بودجه و امکانات را در به ســمت خود ســوق دهند به
بحــران خاورمیانــه احتیــاج دارند .کمپانیهــای اسلحهســازی برای
فروش اســلحه بــه این بحران نیازمند هســتند .یــا کمپانیهای نفتی
بــرای بــه صرفه بــودن اســتخراج نفــت در امریــکا مایل به بــاال رفتن
قیمــت نفت به دلیل بحران در خاورمیانه هســتند تا اســتخراج برای
آنها به صرفه باشد .لذا ایران باید تالش کند از نقطهقوت امریکاییها
یعنی نظامــی وارد قضیه نشــود ،نکته مهم سیاســت خارجی ایران،
این اســت .اگر ایران بخواهد که با امریکا وارد یک موازنه نظامی شــود
از نظر اســتراتژیک چنین موازنه ای برقرار نخواهد شد .دولت ترامپ
برای اینکه بتواند بحرانش را حل کند از درگیری ولو محدود استقبال
میکند اما همان درگیری کوچک هم تمام منافع ایران مانند برجام،
قراردادهــای اقتصــادی (بزرگترین چالــش دولت روحانــی و دولت
آینده ،اقتصاد است) و سرمایهگذاری خارجی(مانند شرکت توتال)،
نفت و ...را از بین میبرد .در مقابل ایران هم باید واکنش نشــان دهد
کــه در حقیقــت علیــه همســایگانش این واکنــش راخواهد داشــت و
بحــران عمیقتــر میشــود و موضوع داعــش و مبارزه با تروریســم به
جنگ ایران با همســایگانی مانند عربســتان تغییر خواهد یافت .و در
چنینصورتیمعاندانتالشمیکنندایرانراتهدیدیجهانیجلوه
دهنــد .بنابراین اول ایران بایســتی برند خود را از یک چهره نظامی به
یک چهره اقتصادی-سیاسی تبدیل کند و در فاصله دوسال مانده به
انتخابات کنگره امریکا با توجه به فشــاری که علیه ترامپ وجود دارد
و افتادن سنا به دست دموکراتها ،این هنر دیپلماسی ایران است که
خودرااینگونهبهجامعهجهانیمعرفیکند.
دوماینکهایرانتامیتواندبایددردنیاشرکایاقتصادیوتجاری
پیدا کند .با توجه به اینکه امنیت ملی منفعت اصلی ماســت؛ براین
اســاس از شــرکای مختلــف حتــی در صــورت پاییــن بــودن منفعت
اقتصادیاستقبالکند.
ســوم راه را برای توریســم بــاز کنیم .با توجــه به این که کشــورهای

همســایه ایران مانند ترکیه و عراق یا حتی مصر رونق توریسم خود را
از دســت دادهاند ایران میتواند توریســتهای کشــورهای مختلف را
جــذب کنــد و از ظرفیت موجود در ارتباط با آنهــا به نفع امنیت ملی و
اقتصادبهرهببرد.
چهارم اینکــه بتواند با کمپانیهای امریکایــی مانند کمپانیهای
نفتــی و ...البــی و روابط اقتصادی برقــرار کند و در واقــع بین نیروهای
تندرو داخلی امریکا و این کمپانیها چالش درونی ایجاد کند و بتواند
آنها را به عقب براند.
قربــاناوغلی:نخســتین نکتــه این اســت که ایــران بدانــد برجام
فضای جدیدی را در عرصه بینالمللی به وجود آورده است .در واقع
ما بایــد به بحثهای داخلی پایان دهیم و بدانیم که برجام به عنوان
یــک توافقنامــه دارای نــکات مثبت و منفی اســت و نــکات مثبت آن
بیش از نکات منفی آن است.
ایرانبایستیازاینفرصتاستفادهکندوبرایکنترلتیمترامپ،
پیوندهــای اقتصــادی
خــود را با دنیــا محکم کند.
محبعلی :قدرت
متأسفانهماهنوزبهرهالزم
اصلیروسیه
را از برجــام نبردهایم و این
در قدرت نرم نیست بلکه
مســأله موضوع کشمکش
در قدرت نظامی است
جناحهــای سیاســی بــرای
وارد
پس زمانی که امریکا
انتخاباتاست.
فازنظامیشودحریفش
نکتــه دوم اینکــه ما در
منطقه دست برتر را داریم
روسهاخواهندبود
مثالًدرعراقباوجودهزینه
وهمینموضوعباعث
زیــادی کــه امریکاییهــا
میشودکهبتوانندروابط
در ایــن کشــور کردهانــد اما
خود را با امریکا احیا کنند
عمالً به نفع ما تمام شــده
و چالشهایی که این
اســت .تحکیــم دولــت
موضوع به وجود میآورد
مالکــی یــا عبادی یــا خارج
کــردن موصــل از دســت
چالشهاییاست
داعــش همگــی در جهــت
که روسها میتوانند
منافــع ماســت .همانطــور
باآنکناربیایند
کــه در دوران بــوش پســر
ایــران و امریــکا منافــع
مشــترک امضا نشدهای در
قضیه طالبان داشــت االن هــم حداقل در کوتاه مــدت در منافع ما با
امریکاییهاهمسوییوجوددارد.درسوریهنیزایراندستبرتررادارد
و البته باید بتواند بر مسأله توافق احتمالی روسیه و امریکا یا بازیگری
ترکیه روبهرو شــود .خروجی این برتری در منطقه باید این باشد که ما
در سطح منطقه رویکردهایمان را تغییر دهیم به این معنی که خطر
ترامــپ را جدی بگیریم .به این دلیل که ترامپ به دنبال ماجراجویی
است و ضعیفترین حلقه برای این ماجراجویی ایران است .راه حل
گــذر از ایــن تهدید این میتواند باشــد که در منطقه با توجه به دســت
برتری که ایران دارد بایســتی به دنبال ترمیم و تصحیح سیاستهای
منطقهایبرویم.بهمنظوراینکارمابایستیباعربستانبرسرمسأله
یمن به توافق برســیم .چون یمن امتداد ســرزمینی عربســتان است.
البته ما نباید یمن را به عربســتان ســعودی بســپاریم امــا نباید آنها را
در این کشــور تحقیر کنیم که به ســمت اســرائیل کشــیده شوند .خطر
رفتن عربســتان به ســمت اســرائیل بیش از نفوذ انــدک آنها در یمن
اســت و ما بایســتی به این نکته مهم توجه داشــته باشیم .در مجموع
بایــد بگویم مــا بایــد در این شــرایط ظرفیتهــای نظامی خــود را به
دســتاوردهای سیاســی تبدیل کنیم .ما میتوانیم روی همان ایدهای
کــه آقای روحانی درباره مبارزه با افراطی گری دارد به عنوان یک ایده
جهانی مانــور دهیم و خطرات هرگونه اقدامی علیه ایــران را کاهش
دهیــم .عالوه بر ایــن ما باید پیوندهــای اقتصادی خــود را با دنیا تا
جایی که میتوانیم گســترش دهیم مخصوصاً با شرکتهای نفتی
امریکایی که نیاز به ســرمایهگذاری  250میلیارد دالری آن داریم.
نکته آخر هــم اینکه در دیپلماســی عمومی هم مــا باید بپذیریم
شــرایط دنیا تغییر کــرده در واقع تکیه بر مســائل حقوق بشــر در دنیا
خریــدار دارد حتی در کشــورهای همجــوار ما مانند افغانســتان اینها
جزو نرمهایزندگیاجتماعیمردمشدهاستالبتهمانمیخواهیم
بــرای خوش خوشــان دنیا این کار کنیــم اما این اعمال بــه ذات دارای
ارزش اســت و ما بــه دلیل اغراض سیاســی این را بدل به یک مســأله
چالشیدرداخلکشورکردهایمکهبهانهدستدشمنانمیدهیمکه
ما را متهم کنند وبرای ایران مشکل ایجاد کنند.
در نهایــت به نظر مــن نیروهای داخلی ما که میتوانند شــرایط را
بــه نفع ایران در ســطح بینالملل تغییــر دهند یا ممنــوع التصویر یا
ممنــوع السیاســت ورزی هســتند و به دالیل گفته شــده ما بایــد از این
پل عبور کنیم و این را بپذیریم که همه رجال سیاســی این کشــور برای
ایــن مملکت پا پیش بگذارند تا ما بتوانیم از این دیوانگانی که در کاخ
سفید روی کار آمدهاند در 4سال پیش رو عبور کنیم.

