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مختلف از جمله اینکه نقطه ارتباط روسیه با اروپا است ،خطوط لوله
گاز از آنجــا عبــور میکند و بســیاری از صنایع ســنگین دوره شــوروی از
جمله تأسیســات تولید ادوات نظامی در این کشــور قــرار گرفته ،برای
مســکو بسیار دارای اهمیت است .عالوه بر این اوکراین همیشه نقش
مهمی در تأمین غذا و نیازهای کشاورزی روسیه داشته است .اوکراین
نقطهای حیاتی برای روســیه بود اما غرب آن را از دســت روسیه خارج
کرد و مســکو نیز در واکنش تنها توانســت شرق این کشــور را بیثبات و
کریمــه را به خــاک خود اضافــه کند .برداشــت روسها این اســت که
هــدف از تحــوالت اوکراین در نهایت بیثبات کردن روســیه اســت به
همیــن دلیل تالش کردنــد در نقطهای دور از حــوزه امنیتی خود وارد
منازعه با غرب شــوند .انتخاب ورود به ســوریه برای روسها نه تحت
تأثیر برخی دوســتان در ایران بلکه تحت شرایط خاص پس از بحران
اوکراین صورت گرفت و هدفشــان این بود که جنگ در اوکراین را راکد
کرده و در جای دیگر مناقشه را ادامه دهند تا آثار آن را در سبد اوکراین
جمــع کنند .نکته دیگــر اینکه روسها در زمان اوباما احســاس کردند
که دیگر قدرت جهانی نیســتند .خاورمیانه همیشــه نقطهای بوده که
هر قدرت بزرگی ســعی کرده جای پای مهمی در آن داشــته باشد .اگر
ســوریه ســقوط میکرد روسها تنها پایگاه نظامی فراسرزمینی خود
را از دســت میدادند .نکته ســوم که به عقیده من بســیار مهم اســت
اینکه اوباما پروژه دموکراســی پروموشن را برای جهان در پیش گرفته
بود .به همین دلیل روابطش با کشورهایی مانند عربستان و اسرائیل
به ســردترین وضعیت خود رســید .از ســوی دیگر به نظر میرسید که
هدف نهایــی از این سیاســت اوباما تغییر حکومت در روســیه و چین
باشــد .طبیعتاًاین کشــورها نیز دوباره برای اینکه این مسیر را متوقف
کننــد باید تالش میکردند با افزایش هزینههای امریکا در خاورمیانه
این کشور را از نزدیک شدن به حوزه امنیت ملی خود بازدارند.
پسدلیلعالقهظاهریپوتینبهترامپچیست؟
محبعلــی:دســتور کار جمهوریخواهان بخصــوص ترامپ مانند
اوباما دموکراســی پروموشــن نیســت بلکه امنیتی و اقتصادی است.
همانگونــه کــه ترامــپ در تبلیغــات انتخاباتــی گفــت دیگــر دنبــال
دموکراســی ،حقوق بشر و تغییر حکومتها نیســت .یعنی برخالف
دموکراتهــا و خانــم کلینتــون
تغییــر مهــم و اســتراتژیک برای
روسهــا بــه حســاب میآمــد
کــه امریــکا وارد امــور سیاســی،
امنیتی و اقتصادی شــود .در این
معادله روسها احساس کردند
میتوانند با امریکا مزیت داشته
باشند.
قــدرت اصلــی روســیه در
قــدرت نــرم نیســت بلکــه در
قدرت نظامی اســت پس زمانی
کــه امریــکا وارد فاز نظامی شــود
حریفش روسهــا خواهند بود و
همیــن موضوع باعث میشــود
که بتواننــد روابط خود را با امریکا
احیــا کننــد و چالشهایــی کــه
ایــن موضوع بــه وجود مــیآورد
چالشهایــی اســت کــه روسها
میتوانندباآنکناربیایند.
یعنــی پــس از وزن کشــی
سیاسی ما شاهد تحوالت
عمــده نظامــی امریکا و
روسیهخواهیمبود؟
محبعلی :اینکه آیا واقعــاً ترامپ انتخاب مناســبی برای روسها
است باید صبر کرد و دید .در این چند هفته برخالف برخی انتظارات
یــا خوشــبینیها ترامــپ نخســتین جاهایــی کــه شــروع بــه احیــای
موقعیتش کرده خاورمیانه و آســیای جنوب شــرقی اســت .نخستین
ســفر وزیر دفاع جدید این کشــور بــه کره جنوبی و ژاپــن صورت گرفته
و ســفر نخســتوزیر ژاپــن به امریــکا نیز نشــانگر اســتحکام روابط دو
کشور اســت .دیگر سفر مهم ســفر اخیر نخســتوزیر انگلیس بود که
بحث اتحاد روابط دو کشــور بود .مهمتر از همه اما مذاکرات امریکا با
عربســتان و اسرائیل است .مذاکرات ترامپ و وزیر دفاع و خارجهاش
باعربستانبسیارمهماستونشانگرنوعیبازگشتنظامیوامنیتی
در ســطح باال به خاورمیانه است .از آن مهمتر مذاکره تلفنی با حیدر
العبادی بود که کاخ ســفید علنــاًاعالم کرد کــه در این گفتوگو بحث
برخــورد نظامــی با ایــران مطرح شــده و العبادی نیــز بالفاصله پس
از ایــن مذاکــره گفــت عــراق وارد درگیریهــای جدیــد در خاورمیانه
نمیشــود .کامالً مشخص است که منظور از درگیری جدید چیست و
به اصطالح العبادی تالش کرده خود را از این بحران فاصله دهد .در
همین راســتا یک سفر مهم نیز به ترکیه صورت گرفت که یکی رئیس

سیآیایبودکهنشانمیدهدامریکاییهاقصدندارندازخاورمیانه
خارج شــوند بلکه میخواهند نوعی سیاست جدید را با کنار گذاشتن
سیاستهایاوباماشروعکنند.
اینسیاستجدیدچیست؟
محبعلی:یکی تشــکیل منطقه امن است .که منطق آن این است
کــه با ایجــاد این منطقه مانند روســیه که در محور غربی ســوریه حوزه
نفوذ خود را تعریف کرد امریکاییها نیز در شــمال ســوریه حوزه نفوذ
عینــی برای خــود تعریف کننــد .اگر یک منطقــه امن هــم در ادلب و
جنوب درست کنند طبیعتاًسوریه به دوقسمت تحت نفوذ مستقیم
امریــکا و روســیه تبدیل میشــود و یــک منطقه خــارج از نفــوذ یعنی
جغرافیای تحت کنترل داعش و دیگر تروریســتها .روســیه و امریکا
ممکن اســت توافق کننــد که این منطقــه پس از از بیــن رفتن داعش
میان این دو قدرت تقسیم شود.
یعنــیتالشهــادراینراســتااســتکــهنقشــهنفوذخــودرا
رویزمینتعریفکنند؟
محبعلی:بلــه .این کار هم که روسها در آســتانه انجــام دادند به
نوعی با ترکیــه هم زمین را تعریف کردند .آتش بس زمین را تعریف
کرد.باابتکارروسیهبراینخستینبارمعارضانمسلحواردمذاکرات
شــدند .امروز هم این گونه است که عمالً ترکیه بخشی از سوریه جدید
را تعریــف کرده و اگر منطقه امن ایجاد شــود ایــن منطقه تحت نفوذ
امریکاقرارخواهدگرفت.
نوعتوافقامریکاوروسیهازچهجنسیخواهدبود؟
محبعلــی :الزامــاً ایــن نیســت کــه معادلــهای کــه زمــان ترامــپ
با روسها بســته میشــود  ،دوســتانه باشــد اما این انتظار را باید داشــته
باشــیم کــه دوطــرف وارد یــک بده بســتان میشــوند البته اگر خواســته
باشــند مناقشــه را کنتــرل کننــد .چــرا کــه مناقشــه در ســوریه و اوکرایــن
قابــل حــل نیســت بلکه قابــل کنترل اســت .جنگ ســرد ممکن اســت
مناقشــه را در محــدودهای تعریــف و کنتــرل کنــد .آن بده و بســتانی که
صــورت میگیرد بــرای منافع ایران بســیار مهم خواهد بــود چرا که هم
میتواندنقشایراندرآیندهسوریهراتعریفکندوهممیتواندامنیت
ملی و موقعیت منطقهای و بینالمللی ما را تغییر دهد چرا که احتماالً
امریکاییهــا در ازای کاهش
فشــار بــر روســیه از مســکو
جاوید قربان اوغلی:
چیزهایی خواهند خواســت
ترامپبهدنبال
کــه در دو مســأل ه خواهد بود
ماجراجوییاست.
کــه یکــی در ســوریه اتفــاق
خواهــد افتــاد و دیگــری در
راه حل گذر از این تهدید
ایران.
این میتواند باشد که در
عربســتان بیشــتر درگیــر
منطقهباتوجهبهدست
موضــوع یمــن اســت و به
برتری که ایران دارد بایستی
جــز آن ،دو قــدرت بالقــوه
بهدنبالترمیموتصحیح
در خاورمیانــه وجــود دارد
سیاستهایمنطقهای
که عــاوه بــر ایــران و ترکیه
که عمــاً در میــدان حضور
برویم .به منظور این کار
دارنــد ،ردپــای حضــور
مابایستیباعربستانبر
نظامــیخــودرادربحــران
سرمسألهیمنبهتوافق
سوریهنشانمیدهند.یکی
امتداد
برسیم.چونیمن
مصرکهفعالًدرحالرایزنی
سرزمینیعربستاناست
با طرفیــن اســت و دیگری
رژیم اســرائیل که گهگاهی
عملیاتهایــی را نیز انجام
بخصــوص
میدهــد
طرحهایی که گفته میشود
درخاورمیانــهپیگیریمیکنــد.یکیدوماهپیــش وزیرجنگ
این رژیم درمقالهای به صراحت اعالمکردکه اسرائیل دنبال
تغییــرمرزهــایجغرافیاییدرعراقوســوریهاســتوناگزیر
استبرایحفاظتازخودبهارتشخودبیشترنقشمحول
کند.اینگمانهایجادشــدهکهاحتمالدرگیریارتشاسرائیل
درمنطقهافزایشیابد.اســرائیلومصرکجایمعادله سوریه
قراردارند؟
قرباناوغلی:مصربابحرانهایجدیاقتصادیوسیاسیروبهرو
اســت و نتوانســته روابط خود را با قدرتهای منطقــهای تنظیم کند و
به همیــن دلیل تصــور نمیکنم جایــگاه خاصی را بتــوان برای مصر
تعریفکرد.یکیازبرنامههایاصلیاسرائیلایناستکهکشورهای
عربیواسالمیتبدیلبهقدرتهایتهدیدکنندهاسرائیلنشوندمگر
آن که در چارچوبهایی کهآقای محبعلی تعریف کردند قدرتهای
فرامنطقــهای مانند امریکا و روســیه بخواهند که مصــر را در این روند
مشــارکت دهند .البته هنوز هم قویترین ارتش عربی در اختیار مصر
اســت و این موضــوع میتواند شــرایطی را ایجاد کند کــه مصر خود را
ذیل یکی از قدرتهای مسلط تعریف و در منطقه نقش آفرینی کند.
اما مســأله اســرائیل کامالً متفاوت اســت این رژیم اهــداف و اغراض

بلندمدتیدرمنطقهدارد.بهنظرمنبهارعربیباوجودتمامتبعاتی
که برای منطقه داشــت یکی از دســتاوردهایش برای اسرائیل این بود
کهکشوریمانندسوریهحتیاگربتواندوحدتسرزمینیخودراحفظ
کنــد باز هم تا دههها نمیتواند تهدیدی جدی برای اســرائیل باشــد.
اسرائیلکامالًهدفمند درمنطقه درحالنقشآفرینی است درطول
 6ســال اخیــر هر جا که احســاس نیاز کــرده بخصــوص در جاهایی که
ممکن اســت برایش تهدید باشد مانند مناطقی که حزباهلل حضور
داشته دخالت نظامی را در دستور کار قرار داده است.
برخــاف تصوراتــی که گفته میشــود در حــرکات اســرائیل ورود
بــه جنگ جدیــدی را نمیبینــم .در این میــان دو موضوع بــرای این
رژیم مهم است .یک :چگونه میتواند خطری که از جانب حزباهلل
احســاس میکنــد را پایان دهــد .به نظر مــن اگر در این راســتا جنگی
نیــز صــورت بگیــرد کانــون آن لبنــان و هــدف آن از بین بــردن تمام
ســاختارهای حــزباهلل خواهــد بــود .دوم مســأله حماس اســت که
آن هــم چنــدان مربوط به مســائل ســوریه نمیشــود اما نکتــهای که
اهمیتشبرایایرانهمزیاداستایناستکهاسرائیلیهاایدههای
بزرگیدرراستایتغییرنقشهخاورمیانهوکردهادارند.اینجااستکه
ما باید بســیار هوشیار باشیم .در عراق کردها عمالً دولتی خودمختار
هســتند .از آن ســو اســد مجبور شــد به کردهــا نقش جدی تــری ارائه
دهد .کردهای ســوریه گرچه کمتر از 3میلیون نفر هســتند اما اتصال
آنها به کردهــای عراق میتواند بــرای آینده منطقه پــروژهای جدی
باشد.بهنظرمناهدافاسرائیلیهادراینپروژهتعریفشدهاست.
تکمیل پروژه کردی ،مورد حمایت امریکا و روســیه و اروپا نیز هست.
اگر همان گونه که آقای محبعلی اشــاره کردند پروژه ای وجود داشته
باشد که ســوریه به حوزه نفوذ روسیه و امریکا تبدیل شود ،به نظر من
نقطه خطر برای ما فقط این نیســت بلکه مســأله بدتر پــروژه کردی
اســت که اهــداف و اغراض اســرائیل را تغییــر مرزهــای منطقه باید
در این مسأله دید.
اتفاقــاًوزیرجنگاســرائیلبهوضوحاعالمکــردهبودکهیکی
ازبرنامههــایآتــیاســرائیلتشــکیلمنطقهایحائــلمیان
شیعیان و سنیها اســت که با توجه به دموگرافی منطقه تنها
آلترناتیو موجود و اجرایی این ایده با مناطق کردی مطابقت
دارد .به نظر شــما این پــروژه چقــدر اجرایی اســت و چقدر با
اجماعبینالمللیمواجهخواهدشد؟
محبعلــی :زمان تشــکیل عــراق دولت مرکزی همیشــه بــا کردها
درگیــر بــوده و هیــچ گاه نتوانســت آنهــا را کامالً ســرکوب کنــد .کردها
همیشــه بــا اروپاییهــا ،اســرائیل و روسها رابطــه خوبی داشــتهاند.
بــه دلیل مشــکالت ذاتی ای کــه در منطقه ما وجــود دارد هیچ کدام از
کشورهایترکیه،عراقوسوریهنتوانستندموضوعاقلیتهایقومیو
مذهبی خود بخصوص موضوع کردها را حل کنند.
در ســوریه نیــز کردهای ســوریه به طور ســنتی نزدیکی بیشــتری با
کردهای ترکیه دارند .این اشــتباه اســتراتژیک ایران و روسیه و اسد بود
کــه بدون ایــن که کردها جنگی جــدی صورت دهند بر ســرزمینهای
شــمالی مسلط شوند .اینها واقعیت است اما ما باید بپذیریم عراق و
سوریهازلحاظپایههایاجتماعیوملیفروپاشیدهاندوبدونقدرت
خارجــی و توافــق منطقــهای نمیتوانند به شــرایط ســابق بازگردند.
اگر امریکاییها و ایران وارد نشــده بودند  ،داعــش ممکن بود عراق را
اشــغال کند .عراق عمالً به سه منطقه تقسیم شده بود و دیگر چیزی
به نام دولت بغداد معنا نداشت.
بهتریــنوضعیتیکه اســرائیلپیداکرد ،اینبودکــه درجنگ ایران
و عراق تهدیدات علیه اســرائیل در جبهه شــرقی فروپاشــید .با پیمان
کمپدیویدجبههغربیهمازدسترفتتنهامنازعهبافلسطینیهاو
لبنانیهاباقیمانددرواقعبحرانمیاناعرابواسرائیلازحوزهعربی
– اســرائیلی به حوزه خرد فلســطینی و لبنانی تبدیل شد .در بهارعربی
اصالً موضوع اســرائیل از دســتور کار جهان عرب خارج شــد و در سطح
کالن مواجهه با ایران و در ســطح خرد تقابل شــیعه و ســنی در دســتور
کار قرار گرفت .اســرائیل بهتریــن وضعیتی که در طول زمان تأســیس
رژیمــش در آن قــرار دارد وضعیــت کنونی اســت .اســرائیل عالقهمند
نیستدراطرافشدولتهایبزرگوقدرتمندشکلبگیرندوهدفش
این است که در آینده نه چندان دور نیاز نداشته باشد که قدرت خود را با
دیگرقدرتهایمنطقهازجملهترکیهومصرتنظیمکند.
موضوع کردها برای ایران مســألهای پارادوکســیکال اســت یعنی هم
میتواند در شــرایطی فرصت باشــد و هم تهدید جدی .هر چند همزمان
ایــن موضوع بــرای ترکیه یک فاجعه اســت .در عراق نیــز کردها به دولت
مسســتقل رســیدهاند کــه در صــورت وجــود اراده بینالمللــی بالفاصله
دولتکردستانتشکیلمیشوداماهنوزاینتفاهمصورتنگرفتهاست.
تشکیلکردستانمیتواندسوریهرابهکشورهاییجدیدتبدیلکند.
دولــت مصر به طــور طبیعی در کوتــاه مدت به خاطر مشــکالت،
چرخشــی به ســمت روســیه کرده بود اما به نظر میرســد با حمایت
امریکا در ســرکوب کامل اخوان المســلمین چرخش به سوی امریکا
خواهدبودواحتماالًنقشبیشتریدرخاورمیانهداشتهباشد.درحال
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