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صلح؛ حسرت خاورمیانه
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دریکســالیکهگذشــت،بحرانســوریهشــتاببیشــتری
نسبتبهآنچهکهدرپنجسالگذشتهشاهدبودیم،گرفت.
اینشــتابکهروندیمثبــتدارد،بویژهدرشــشماهاخیر
باهمکاریمشــترکایرانوروســیهبهگونهایچشمگیربود
کهترکیهرانیزبههمســوییبامثلثایران،روســیهوســوریه
واداشت.بااینحالدرسهماهاخیروباوروددونالدترامپ
بهکاخســفیدگمانهزنیهایبســیاریدربارهچگونگیحل
بحرانســوریهکــهدرواقعحلبحــرانخاورمیانــهقلمداد
میشود،مطرحشدهاست.بویژهکههمپوتینوهمترامپ
مدعیهســتند،درحلبحرانســوریهومبارزهباتروریســم
همســو هســتند .درباره وضعیــت بحرانهــای خاورمیانه
و حضور روســیه در حــل این بحــران و تأثیر ترامــپ بر این
حوادثباقاسممحبعلی،مدیرکلسابقبخشخاورمیانه
وزارتخارجهوجاویدقرباناوغلی،ســفیرســابقایراندر
توگونشستیم.
آفریقایجنوبیبهگف 

تحــوالت6ماههاخیردرســوریهبســیاریازمعــادالتدراین
کشــورراتغییرداد.آیــا اینتغییراتطبیعیبــودیاهمافزایی
ایرانوروسیهدرسوریهبرسرعترویدادها بیفزاید؟
محبعلــی :در کشــورهای عربــی مفهومــی بــه معنــای دولــت-
ملت شــکل نگرفته اســت و در مقایســه با اتحادیه اروپا مرزهای ملی
جداکننده مردم نیستند .در واقع پیش از بهار عربی تمام حکومتها
و جریانهــای سیاســی حول محور منازعه با اســرائیل یا وابســتگی به
امریکا یا اتحاد جماهیر شــوروی خــود را تعریف میکردند .به همین
دلیــل جهــان عرب بیــش از آنکــه تحت تأثیــر مســائل و چالشهای
داخلــی خود باشــد متأثــر از مســائل و عملکــرد قدرتهــای بیرونی
یعنی قدرتهای فراعربی بوده است .یعنی در جهان عرب سیاست
از درون شــکل نمیگیــرد .به عنوان مثال امروز ایــران ،ترکیه ،امریکا و
روســیه تأثیــر بیشــتری درمعــادالت دارند تــا خود کشــورهای عربی.
ســوریه نیز جــدا از اینکــه حکومت اقلیتی نظامــی و دیکتاتــور بود ،به
لحــاظ سیاســت خارجی پس از فروپاشــی شــوروی دچار بحران شــد
و در برخی مســائل از جمله بحران با اســرائیل برخــاف مصر و اردن

نتوانســت یا نخواســت روابط خــود با ایــن رژیم را تنظیم یــا حل کند.
دمشــق همچنین زمان جنگ ایران و عراق برخالف دیگر کشــورهای
عربــی در کنار ایرانقرارگرفت و شــکافیجــدی درجهانعرب ایجاد
کرد .همه اینها موجباتی فراهم کرد تا سوریه به دلیل مشکالت ذاتی
داخلیتحتفشارقراربگیرد.
حکومــت ســوریه در آغــاز بهــار عربــی در حال فروپاشــی بــود اما
مداخلــه خارجــی مانع این فروپاشــی شــد .در واقع در صــورت عدم
مداخله ایران و حزباهلل حکومت اســد تاب این شــرایط را نداشــت.
بیش از یک ســال و نیم پیش نیز مداخله روســیه توانست وضعیت را
باز هم به نفع حکومت اســد تغییر دهد و وضعیت نســبت به گذشته
تغییرکند.بایدبپذیریمکهحکومتبشاراسدازسال 2011دچارمرگ
کلینیکی شده و دیگر حکومتی نیست که بتواند روی پای خود بایستد.
در واقع دســتکم در  4سال اخیر مناسبات خارجی حکومت را حفظ
کردهودرماههایاخیرنقشآفرینیاینمناسباتتقویتشدهاست.
تمام تالش روسها در یک و نیم ســال اخیــر این بوده که مداخله
نظامــی خود در ســوریه را تحــت هر شــرایطی با امریــکا تنظیم کنند.
یعنــی معادلــهای دوجانبه با امریکا در ســوریه تعریف کــرده تا پس
از آن وارد معــادالت بینالمللــی شــود .ظاهــراًآن گونــه کــه روسها
میگوینــد دولــت اوباما بــه هیچ عنوان عالقه نداشــت بــا روسها به
عنوان یک «شــریک همتا» همکاری کند .اوباما بارها روسیه را قدرت
منطقهای خوانــده بود و به صراحت گفته بود که روســیه دیگر قدرت
جهانی نیست .او همچنین حضور روســیه در سوریه را ورود به باتالق
خوانــده بود .روسها پــس از این مواجهه دولت امریــکا تغییراتی در
سیاست خود اعمال کردند و در شش ماه پایانی دولت اوباما فرصت
پیــدا کردند بــا مدیریت شــرایط از طریق حمالت هوایی و اســتفاده از
نیروهای ویژه خود حلــب را بازپس گرفته و پس از آن وارد معادلهای
منطقــهای با ایران و ترکیه شــوند .این موضوع نیــاز متقابل ترکیه نیز
بــود و معادلهای تازه شــکل داد و شــرایطی جدید را ایجــاد کرد .البته
بایــد توجه کنیم این شــرایط تنها محصول دوران گذار اســت و پس از
بازگشــت امریکاییها بــه خاورمیانه بایــد منتظر ماند و دیــد آنها در
بازگشتچگونه عملمیکنند.
در ایــن مــدت کشــورهای خاورمیانه تــاش کردهانــد روابط
خود با قدرتهای منطقهای مانند ایــران و ترکیه و قدرتهای
فرامنطقهای یعنی امریکا و روسیه را مورد بازنگری قرار دهند.
بهنظرشــمادرحالحاضرچهموضوعاتمشترکیمیتواند
کشورهاراکنارهمبنشاندیامقابلهمقراردهد؟
قربــاناوغلــی:قبــل از پاســخ بــه ایــن ســؤال باید عــرض کنم
ســه مؤلفــه و عامــل وضعیــت ســوریه را در شــرایطی کــه امــروز

شــاهد آن هســتیم نگه داشته اســت .عامل نخســت متغیر ثابت
ایــران بــود .چــرا کــه از ابتــدای بحران ســوریه ایــران به طــور ثابت
پــای حکومــت ســوریه ایســتاد و اجازه نــداد ســناریویی کــه غرب،
ترکیــه ،عربســتان ،قطــر و ...انتظــار میکشــیدند رخ دهــد .عوامل
دیگــر که بســیار مهم هســتند تردید غرب دربــاره آینده ســوریه در
صــورت فروپاشــی حکومــت و کنــار رفتــن اســد و ورود جــدی و بــا
برنامــه روســیه به بحران ســوریه بود .اگر در شــرایط فعلی ســوریه
مشــاهده میکنیم کــه اجالسها یــا توافقهایی صــورت میگیرد
بــا هدف نقشآفرینــی در آینده ســوریه و تعیین ســهم و نقش هر
یــک از قدرتهــا در آینده این کشــور اســت .واقعیت این اســت که
در دوران اوبامــا شــرایطی بــه وجــود آمــد کــه چند عامــل تأثیرات
منطقــهای مهمی داشــت .یکــی از مهمترین مســائل برجــام بود
کــه اثرات منطقــهای فراوانی بخصــوص در نفوذ ایــران در منطقه
داشــت .تا پیش از برجام بیشــتر توان و نقشآفرینی نظامی ایران
در منطقــه مورد توجه قــرار میگرفت اما برجام در دوســال اخیر
توانســت ظرفیتهای بــاال و انرژی دیپلماســی ایــران را دوباره
فعــال کنــد و در مقابل کشــورهایی مانند عربســتان و ترکیه را که
منتظر ســقوط اســد بودند با واقعیتهای جدیــدی مواجه کرد.
ایران همچنین در رأس قدرتهای منطقهای ایســتاد و توانست
در ســوریه و عراق نقشآفرینی جدیتری داشته باشد.
درپایــاندورهاوباماباحمایتکاخســفیدقدرتهاییمانند
ترکیهکهبیشتربهامریکانزدیکیداشتنددرمیداننبردسوریه
نقشآفرینــی خــود را افزایــش دادنــد و اروپا نیــز در موضوع
ســوریه و اوکراین روابــط خود با مســکو را بازتعریف کــرد .اما
بــارویکارآمدنترامپســخنازروابــطتازهمیــانامریکاو
روسیهمطرحشد وکشــورهایخاورمیانهنیزمنتظرندکهپس
ازمشــخصشــدنکیفیتاینروابط،روابطدوجانبهخودرا
با روســیه و امریکا بار دیگر تعریف کنند .تغییر روابط مســکو و
واشنگتن چقدر میتواند در تغییر مســیر تحوالت خاورمیانه
مؤثرباشد؟
محبعلی:باوجودنفوذتاریخیروسهادرخاورمیانه ،بایداذعان
کــرد که مســأله اوکراین  ،پوتیــن را ترغیب کــرد که در حمایــت خود از
ســوریه تجدید نظر جدی صــورت دهد .روسها امنیــت ملی خود را
به ســه حوزه تقســیم کرده بودند .نخســت حوزه فدراسیون روسیه که
از بعــد امنیتی بســیار حیاتــی بود و مســکو تاکنون در حفــظ آن موفق
بودهاســت .دوم حوزه نزدیکتر یعنی جمهوریهای ســابق شوروی
بــود و تالش میکردنــد نفوذ خــود را در آنها حفظ کنند که در آســیای
میانه و قفقاز تــا حدودی موفق بودند .در این میــان اوکراین به دالیل

