عکس :خبرآنالین

تدبیری برای مقابله با «خودویرانگری در غرب آسیا»

دیاکوحسینیدرگفتوگوبا«ایران»بهتحلیلنظریهسیاستمنطقهایجدیدایرانپرداخت
مهراوه خوارزمی
روزنامهنگار

سیاسی

سالنامه 96

42

منطقــه غــرب آســیا در تاریــخ معاصــر خــود هیــچ گاه
فــارغ از تنشهــای برخاســته از شــکافهای درونــی و
اختالف افکنیهای خارجی نبوده اســت ،اما در سالهای
اخیــروقوعبحرانهــایداخلی،جنگ وظهــورگروههای
تروریســتیدرعراق،ســوریهویمــن ازجملــهرویدادهایی
بودندکهوضعیتمنطقهرابرلبهپرتگاهفروپاشیوبحران
انســانیقراردادنــد .واقعیــتدیگرمنطقهایناســتکه
طیف محــدودی از کشــورهای منطقــه غرب آســیا و بطور
ویــژهنیمهایازکشــورهایعضوشــورایهمــکاریخلیج
فــارسدربیــشازدوســالگذشــتهدرروندتقابلبــاایران
قــرار گرفتهاند .تقابلــی که حاصــل آن تاکنــون چیزی جز
سربار شدن هزینههای سرسامآور تسلیحاتی و شکلگیری
ائتالفهاینامیمونهمچونائتالفپنهانوآشکارمیان
عربستانسعودیورژیماسرائیلنبودهاست.بااینحال
واکنشدیپلماتیک کشورمانبهواقعیاتمنطقهتاحدود
قابل توجهی متفاوت از رقبای منطقهای خود بوده است.
ایــرانکهباایفاینقــشدرحلبحرانهایعراقوســوریه
جایگاهمنطقهایتأثیرگذارترییافتــه درمواجههباتقابل
عربی پیشنهاد «تشــکیل مجمع گفتوگوی منطقهای در
خلیــجفــارس»رارویمیــزگذاشــتونظریــهسیاســت
خارجــی جدیــدی را بــرای ســامان دادن بــه مناســبات
منطقهایپیشــنهادداد؛تالشبرایشــکلدادنبهمنطقه
قویتــربهجــایرقابتبــرایقویترینبــودندرمنطقه.
ایدهایکهپیشــتردرســخنانحســنروحانیمورداشــاره
قــرارگرفتهبــودامــادرکنفرانــسامنیتــیتهرانازســوی
محمدجــواد ظریــف رونمایی شــد .نظریه پیشــنهادی که
ناگفتــهپیداســتبــرایاجرایــیشــدنبــامخالفتهاو
انتقادهایــیدرداخــلومقاومتهــایقابــلپیشبینــی
در کشــورهای مخاطــب مواجه اســت .بر اســاس همین
مقدمه با دیاکو حسینی ،کارشناس ارشد روابط بینالملل
وپژوهشــگرهمکاردردفترمطالعاتسیاسیوبینالمللی
وزارتامورخارجهومرکزتحقیقاتاســتراتژیکریاســت
جمهــوریبــهگفتوگــونشســتیم.تحلیلچرایــیطرح
نظریــهمنطقهایجدیــدایــران ،تبیینالزامــاتداخلیو
خارجــیاجراییشــدنآن وپاســخبــهبرخیانتقــاداتو
ابهاماتمطرحدراینبارهحاصلاینگفتوگواست.

درماههــایگذشــتهایــرانازیــکنظریــهجدیــددر
سیاســتمنطقهایرونماییکرد.دکترینیکهبردوالگوواره
منطقهقویوامنیتشــبکهایاستواراســت.چهمقدماتی
طــرحایننظریــهراضــروریســاخت؟آیــاطرحایــنایده
واکنشــیبودبهعیانشــدنائتالفبینعربستانسعودیو
اســرائیلیارویکردحرکتبهجلوییاســتپــسازتفوقبر
سیطرهداعش؟
ایــده منطقــه قویتــر به یــک گونــه شناســی منطقهای،
بررســی وضعیت گــذار در نظــام جهانی و یــک پیشزمینه
مطالعــه شــده پیرامون مقــرون بــه صرفهتریــن راه تأمین
منافع ملی ایــران در زمانه ما متکی اســت .هرچند این ایده
امروزبامالحظهمعضالتمنطقهایوباالرفتنهزینههای
ادامه وضع موجود ،جذابتر به نظر میرسد اما در واقع این
ایده از دولت یازدهم و اولین بار از ســوی رئیس جمهوری به
میان کشــیده شــد؛ یعنی زمانی که هنوز جنگ سوریه و یمن
بــه بنبســتهای کنونی نرســیده بــود و ائتالف ســعودی-
صهیونیستیبهقوتامروزنبود.
بــه دلیــل همیــن کلــی نگــری و فــارغ بــودن این ایــده از
تعلقــات سیاســی ،بحــث منطقــه قویتــر را بایــد یــک تــز
منطقــهای فرادولتــی دانســت و نبایــد آن را بــه دولت آقای
روحانــی محــدود کــرد .به عبــارت دیگــر این ایــده میتواند
در ســالهای آینده بــه منزله دکترین منطقــهای ایران مورد
بهرهبرداری قرار بگیرد .چگونه میتوانیم به منطق منطقه
قویتر دســت پیدا کنیم.ما درجهــان در حالگذاری زندگی
میکنیم که تغییــرات آن را میتوان در ســه پارامتر خالصه
کرد؛«تغییراتجمعیتی»(پیرشدنجمعیتجهانبویژه
در کشــورهای توســعه یافته و انفجار جمعیت در بخشــی از
جهان در حال توســعه؛ به طور خاص در آفریقا ،غرب آســیا
و آســیای جنوبی که برحســب اتفاق مناطق پیرامونی ایران
هســتند)« ،انتقال قدرت از غرب به شرق یا پیامدهای افول
نسبی قدرت امریکا» و «انتشار قدرت از کشورها به بازیگران
غیر کشــوری»( ،البته نه به این معنا کــه همه قدرت در حال
انتقالاستوکشورهاماهیتخودشانراازدستمیدهند.
بلکه به این معنا که انحصار اســتفاده از زور مشــروع توســط
حکومتها در مقایســه با ســه یا چهــار دهه قبل بــه مراتب
کمتر شــده و بخشــی از بازیگران غیــر کشــوری میتوانند در
ترتیبات مختلف اقتصادی ،نظامی و سیاســی جهان نقش
داشته باشند) .برهم کنش میان این سه پارامتر آن تغییری
را که ما در جهان از آن حرف میزنیم ،توصیف میکند.
قدرت امریکا در حال افول است .در میدان عمل دیدیم
با وجــود بیش از ســه تریلیــون دالر هزینــه ،جنگهایش در

عراقوافغانستانبیثمربود.دربیشازیکونیمدههاخیر
تمــام کارهایی که امریکا در منطقه انجــام داد ،از حمایت از
معارضان ســوری تــا جنگ یمن تا به اصطــاح صلح میان
اعرابواسرائیلناکامبود.نظممنطقهایبراساستکیهبه
امریکا معنایش را از دست داده و جای خود را به رقابتهای
جدید برای جبــران این خأل داده اســت؛ رقابت میان ایران،
اسرائیل،عربستانسعودی،ترکیهومصر.
راه حلهــای جایگزین بــرای بازگرداندن نظم در چنین
شــرایطی ســاده اســت .یک راه این است که کشــوری موفق
شــود هژمونی منطقهای ایجاد کند و ســایرین را به متابعت
از خــودش وادار کند .طبعاً این کشــور باید بــا در نظر گرفتن
همــه شــاخصهای قــدرت اقتصــادی و نظامــی از چنــان
قدرتــی برخوردار باشــد که تک تک کشــورها یا مجموع آنها
قادر به شکســت دادن قدرت هژمون نباشــند .به عالوه این
هژمونینمیتواندصرفاًباکمکنیروینظامیشکلبگیرد
بلکه باید دارای مشــروعیت نســبی باشد .اما شــناخت ما از
منطقــهپیرامونی ایران این اســتکهعمــاًودرحالحاضر
هیچ کشــوری نمیتواند ایــن هژمونی را برقــرار کند .تفاوت
قدرت کشــورهای منطقه بسیار ناچیز اســت و هیچ کشوری
حاضــر نخواهــد بود قدرت رقیــب خود را به عنــوان هژمون
بپذیــرد .در توضیــح پارامتــر دوم؛ انتشــار قدرت از کشــورها
به قدرتهــای غیر کشــوری از گروههای تروریســتی بد مثل
القاعــده و داعــش گرفتــه تا حتــی بازیگران غیرکشــوری که
فعالیتهای انساندوستانه دارند مثل پزشکان بدون مرز و
آکســفام و تعدد این بازیگران به مسأله اساسی برای امنیت
همه تبدیل شــده است .این نشــان میدهد سبک گذشته و
کالسیککشورداریوتالشبرایسلطهبرمنطقهتاچهحد
پر هزینه و بی حاصل است.
همچنین باید اشاره کرد که منطقه ما به سرعت در حال
افزایــش جمعیت اســت .در کشــورهایی کــه حکومتهای
ناکارآمــد و درمانــدهای مســتقر هســتند کــه نمیتواننــد
مطالبــات اولیــه شهروندانشــان را مرتبــط بــا معیشــت و
شــأن اجتماعی تأمین کننــد ،با موجی از جمعیــت جوان و
ســرخوردهای مواجهیــم کــه در جســتوجوی زندگی بهتر
بشــدت مســتعد افتــادن در دام ایدئولوژیهــای افراطــی،
فرقهگرایی و سیاســتهای هویتی هستند .ســومین پارامتر
یعنی انتشــارقدرتوخارجشــدن انحصار اســتفاده اززور از
دســتان حکومتهــا ،در ترکیب بــا این عامــل دموگرافیک،
بخشهایــی از مناطــق جهانــی را بــه جایــی بــه مراتــب
خطرناکتر تبدیل میکند .در کشورهایی که رشد جمعیت
همچنانباالست،ناتوانیحکومتهاازتأمینخواستههای

