آنهــا منجر بــه پیامدهــای نامطلوبی مانند جنــگ داخلی،
آوارگــیومهاجرتهــای دســتهجمعی و نابــودی تدریجی
اکوسیستمهاییکهتعادلخودراازدستدادهاند،میشود.
مناطقی کــه با حکومتهــای درمانده انباشــته میشــوند،
بهشــت کارتلهای قاچاق مواد مخدر ،انسان و کاال و همین
طــور مأمنی بــرای گروههای افراطی اســت که بــی دولتی را
وضعیتیایدهآلبرایپیگیریعقایدخودمیدانند.
در ســالهای اخیــر دیدیــم هیــچ کشــوری حتــی ایــران
نمیتوانــد از پیامدهــای ایــن وضعیــت در امان باشــد .زیرا
مرزهــای جغرافیایــی در این دوران بســیار آســیبپذیرند و
بحران در یک کشــور همســایه یا تقریباًهمسایه میتواند به
ســرعت به کشورهای دیگر سرایت کند .ایده «منطقه قوی»
از ایــن وضعیت وخیم و نبــود راه حلهای جایگزین ریشــه
گرفتهاست.
اگــر میخواهیم در ایــن دنیای ظهــور قدرتهای جدید
و جهــان چند قطبــی و رقابتآمیز دوام داشــته باشــیم و به
توســعه سیاســی و اقتصادی خود ادامه بدهیــم ،الزمهاش
این اســت که محیــط پیرامونی امنتری داشــته باشــیم .در
حالی کــه وضعیت حاضــر ناشــی از خأل قدرتــی چیزی جز
رقابتهــای کامــاً بــی رحمانــه و در نتیجــه از دســت دادن
کلیه منابع سرزمینی و اقتصادی کشورها ثمر نداشته است.
منابعی که باید برای امــور داخلی و بهبود حکمرانی صرف
شودامامتأسفانهصرفرقابتهایتسلیحاتیوجنگهای
نیابتی و ...میشــود و ایده «منطقه قــوی» میخواهد با این
خودویرانگریمقابلهکند.
بــهنظــرمیرســددرطــرحمســألهوچراییاش
کار زیــادی صورت گرفته اســت .آنچه گفتیــد کامالً
قانع کننده به نظر میرســد .اما بعضی معتقدند که
ایــننظریهبویــژهازنظرارائــهراهکارمبهماســت.
طبعاًشــکلگیریمنطقــهقویبههمــکاریجمعی
کشــورهایمنطقهنیازدارد.اینهمکاریقراراست
چگونهشــکلبگیــردوچگونهتبیینشــود.بویژهدر
شــرایطیکــهدرداخلایــرانبخشــیازجریانهای
فکرینسبتبهایندکترینانتقاددارند.انتقادهایی
ماننداینکهآنرادرتعارضباچشــماندازسال1404
میداننــد.اگرچــهچشــماندازمیگویدایــرانباید
در حوزه علمــی و فنــاوری قویترین باشــد و بحث
نظامییانفوذسیاسیمطرحنیست.اماخبگاهی
انتقادات درســتی مطرح میشــود؛ ماننــد اینکه اگر
قرار است در شــکلگیری امنیت شبکهای به قواعد
بینالمللــیکهتااینجاوجودداشــتهابتناکنیم،این
قواعد ناتوانی خودشــان را در ایجاد نظم مناســب
اثبات کردهاند .از این حیث پرسشــم این اســت که
آیا راهکارهای مشــخصی برای اجرایی شدن نظریه
منطقهایاخیروجوددارد؟
ظاهراًاولین قدم الزم این اســت که مــا درباره چارچوب
کلی این بحث در داخل ایران به توافق برســیم .یعنی این را
بپذیریــم که اتفاقاًاگــر ایران میخواهد قوی باشــد باید یک
منطقــه قویتر از گذشــته داشــته باشــد .منطقــه قویتر نیز
مشــخصاتی دارد .اول اینکه واجد ثبات سیاسی و سرزمینی
باشــد کــه در ایــن صورت نشــان دهنــده حکمرانــی خوب و
رضایــت شــهروندان و همســایگان و همچنیــن موفقیــت
کشــورها در ایجــاد اجماعــی در ارتبــاط بــا مرزهــای هویتی
اســت .دوم؛ اعتمــاد میــان کشــورهای یک منطقــه بیش از
اعتمادهرکدامآنکشورهابایکقدرتفرامنطقهایاست.
وجود چنین ســطحی از اعتماد درون منطقهای زمینههای
مداخــات خارجــی را تضعیــف میکنــد .ســوم؛ در میــان
شــهروندان کشــورهای منطقه درجهای از حس همبستگی
بــا شــهروندان ســایر جوامــع منطقــه ،موجب شــکلگیری
منطقه بودگی در ذهنیت ساکنین منطقه میشود .چهارم؛
روابــط تجاری میان کشــورهای درون منطقه ،بیش از نیمی
از تجــارت خارجــی هــر کــدام از کشــورهای منطقــه باشــد.
پنجــم؛ همه دولتهــا در آن طرفدار وضع موجود باشــند و
آن را درمقایســه باجایگزینهــایمحتملمطلوب ارزیابی
کنند .ششــم؛ نهادها ،ســازمانها و رژیمهای بینالمللی بر
اساس رضایت و مشارکت کشــورهای آن ،پویایی مناسبات
صلحآمیــز میــان آنهــا را حمایــت و تضمیــن کنــد .هفتم؛
هنجارهایمشترکبهواسطهعملکرددولتهاوارتباطات
مردمیمیانکشورهایمنطقهبهچنانبلوغیرسیدهباشد
کــه جنگ به عنــوان ابزاری بــرای حل اختالفــات فی مابین
مطرودیا حداقلبعیدترینوســیلهشــمردهشــدهو امنیت

انســانی از ارزشــی همتــراز بــا امنیت ملــی در نــگاه تک تک
کشــورها برخوردار شــود .هشتم؛ اکوسیســتم منطقه پایدار،
قابلپیشبینیودرتعادلبافشارهایجمعیتیبهخدمت
خیرجمعیدرآید.
بنابرایــن ما اول بایــد بپذیریم که پیگیری این نقشــه راه
بــرای ایران ضروری اســت .اینکه ببینیــم چگونه میتوانیم
محققــش کنیم ،قــدم بعدی اســت .اما در ارتبــاط با تحقق
بخشــیدن به این نظریه همیــن طور که گفتیــد ،یک فرآیند
چندجانبــه اســت .یعنــی مبتنــی بر یک عشــق یــک طرفه
نیستوهمهکشورهایمنطقهبایدبرایواقعیتبخشیدن
بــه این تزمشــارکت کنند .بهتریــن راه حل بــرایقانع کردن
ســایر کشــورها به پیگیــری چنین ایــدهای تأکید بــر ضرورت
حفظ امنیت ،بقا و توسعه کشورها است .عربستان سعودی
برنامه بلندپروازانهای برای ســال  2030خود دارد .در حالی
که با ادامه وضع موجود در منطقه امکان دستیابی به چنین
پــروژه بلندپروازانهای دور از دســترس اســت .در نتیجه آنها
هــم باید به ایــن نتیجه عقالنی برســند که رســیدن به تمام
آن نیازها و آرزوها مســتلزم شــکلگیری یک منطقه قویتر
است.
اعتمادسازییکیدیگرازمکانیسمهایطراحیشدهدر
ایده منطقه قویتر اســت .هدف این اســت که اعتماد میان
کشــورهای یک منطقــه بیشــتر از اعتماد آنها به کشــورهای
خارجی باشــد .این هــدف نیاز به یک راهــکار قابل آزمایش
دارد .ما میتوانیم به آنها این اعتماد را بدهیم که به ســمت

وضعیت حاضر ناشی از خأل قدرت
چیزی جز رقابتهای کامالً بی رحمانه
و در نتیجه از دست دادن کلیه منابع
سرزمینی و اقتصادی کشورها ثمر
نداشته است .منابعی که باید برای امور
داخلی و بهبود حکمرانی صرف شود اما
متأسفانه صرف رقابتهای تسلیحاتی
و جنگهای نیابتی و ...میشود و
ایده «منطقه قوی» میخواهد با این
خودویرانگری مقابله کند
یک توازن قدرت در حال حرکت هســتیم .میتوانیم با آنها
درباره تمــام موضوعاتی که مایه نگرانی آنها از ایران اســت
وارد مذاکــره شــویم .مثــاً میتوانیــم دربــاره نظــام کنترل
تســلیحاتی گفتوگو کنیــم .نظامی که ســقفی را برای همه
از جمله برای کشــورهایی که به انبار اسلحه تبدیل شدهاند،
تعییــن میکنــد .در نتیجــه میتوانیم اطمینــان بدهیم که
نیاتمامتناسببامیزانقدرتماتنظیممیشود.آنهاهم
از جمعآوری تســلیحات بیش از آنچه برای دفاع متعارف و
عقالنیخودنیازدارندبینیازمیشوند.
همکاریهای نظامی بین ایران و آنها نیز راهکار دیگری
اســت .انعقاد پیمانهایــی مثل پیمان منع تجــاوز متقابل
یکی از راههایی اســت که میتواند به آنها اطمینان بدهد که
ایرانبهدنبالمطامعسرزمینیعلیهآنهانیستوبههمین
ترتیب آنها هم اجازه نخواهند داد از کشــور و سرزمینشــان
علیه ایران اقدامنظامیصورتبگیرد.مکانیزمهایی از این
قبیل به راحتی قابل طراحی و قابل اجرا است.
اما مقدمــه همه ایــن راهکارها این اســت که در
داخــلایــرانهمــهجناحهــاوبازیگرانبــهتوافقی
جمعــیدرایــنزمینــهبرســندوازارســالپیامهای
متناقضبهکشــورهایمنطقهبپرهیزند .زیرا درغیر
اینصورتآنهافکرخواهنــدکردکهاینیکفریب
ازسوی ایراناســتومیخواهدرفتارتلخوتندرا با
آرایشزیبــاتحویلمنطقهبدهد.چنیننگاهیباید
از بین برود و این مســتلزم وحدت عمل در بین همه
گروههایسیاسیوبازیگرانمیدانیاست.
برخالف تصــور معتقدم که اشــتیاق بــرای پذیرش این

ایده در داخل کشــورهای منطقه حتی عربستان وجود دارد.
آنها در ســالهای اخیر دیدند که هــر راه حلی برای مقابله با
ایــران از جمله رقابتهای تســلیحاتی و تکیه به قدرتهای
فرامنطقهای کامالً بی فایده اســت .دیدند که دولت ترامپ
به رغم همه هیاهوهایی که داشــت ،کاری از پیش نبرده و در
مشــکالت ســاختاری که افول امریکا آن را ایجاد کرده گرفتار
است.
در نتیجــه معتقــدم بــا تشــویق نخبــگان و مقامــات
کشــورهایی در منطقه که تمایل دارند با ایران وارد گفتوگو
شــوند ،مکانیزمهای موازنه قدرتی را طراحی کنند و در یک
منطقــهقویترباآســایشخاطر درزیرســایهآنبهتوســعه
اقتصــادی و سیاســی خودشــان ســرگرم شــوند وارد مذاکره
شــویم .در میدان عمــل همه اینها امکانپذیر اســت .شــاید
امروز که نگاه میکنیم این هدف خیلی دور و دست نیافتنی
به نظر برســد؛ زیرا ما هیچ وقت درباره این مسائل با هم کار
و صحبــت نکردهایــم .به محــض اینکه صحبتهــا به طور
جدی شروع شود ،روزنههای امید را هم برای رسیدن به این
چارچوبخواهیمدید.
ایــدهتشــکیلمجمــعگفتوگویمنطقــهایو
منطقهقویترپیشترنیزبهنحویمطرحشدهبود.آن
زمانعدهایدرداخلآنرابابرجاممقایســهکردند
وعنوان«برجام»2رویآنگذاشــتند.خببرجام
همپدیدهایاســتکهجریانهایسیاســیایرانبا
آنرابطهعشقونفرتدارند.آیاایندوموضوع رااز
منظردالیلبروزوبدهوبستانهایامتیازیمیتوان
بایکدیگرمقایسهکرد؟
در حقیقــت نه ،چون برجام ناشــی از یک بحران جعلی
بود .بحرانی که در واقعیت وجود نداشت اما کشورهایی نیاز
میدیدنــد که برای بحران ســازی علیه ایران از آن اســتفاده
کننــد .دوم ،برجام محصــول واکنش ایران به کنشــی بود که
در جای دیگری طراحی و علیه ایران به کار گرفته شــد .حال
آنکه ایده منطقه قویتــر و چارچوبهای مورد بحث آن در
ایرانشکلگرفتهاست،نهدرامریکایاجایدیگر.مبتکراین
بحثخود ایران اســتو اتفاقاًاینبحث اگربهدرستیپیش
بــرود مانع از این خواهد شــد که مجبور بــه برجامهای دیگر
درآیندهبشویم.
اگر بتوانیم این ایده را با خالقیتی که در طراحی اولیهاش
داشــتهایم در اجــرا هــم پیش ببریــم ،باعث خواهد شــد که
کشــورهای فرامنطقــهای نقــش حداقلــی در امــور منطقــه
ما داشــته باشــند .زیرا یکی از اهــداف ایجــاد منطقه قویتر
اخــراج محترمانــه قدرتهــای بــزر گ و مداخلــه کننــده از
منطقه اســت .آنها مداخله میکنند چون این تصور هست
که بــدون مداخلــه اروپا و امریــکا این منطقــه توانایی حفظ
خــودش را نــدارد و گرفتــار ســلطهجویی یکی از کشــورهای
منطقــه خواهــد شــد .این یــک ایده قدیمــی اســت .از زمان
کشــف نفت در منطقــه و جایگزینی امریکا به جــای بریتانیا
در ســرآغاز دهــه 1970این سیاســتی بــود که غــرب و به طور
خاص امریکا پیگیری میکرد .امریکا میخواســت مطمئن
باشد هیچ کشوری با ســلطه بر منطقه ،منافع امریکا در این
منطقــه را تهدید نمیکنــد .خب ایده منطقــه قویتر دقیقاً
آنتی تز این بحث است .زمانی که اعتماد کشورها به یکدیگر
بیشتر از اعتمادشان به کشورهای خارج از این منطقه باشد،
پیوندهــای تجاری بیــن آنها قوی شــود ،یــک موازنه قدرت
دائمی و قابل راســتیآزمایی وجود داشــته باشد و زمانی که
حس منطقه بودگی میان اهالی و ساکنان این منطقه وجود
داشــته باشــد در آن صورت هیچ بهانه و هیچ زمینهای برای
مداخله خارجی وجود نخواهد داشــت .به نظرم تحقق این
امــر به تحقق آرمــان دیرین جمهوری اســامی ایران یعنی
اخــراج امریکا از منطقــه و حذف مداخله مخــرب آن منجر
خواهدشد.البتهاگرکشورهایفرامنطقهایبخواهندبانیت
صادقانــه و به هدف کمک کردن و نه بــه هدف بهرهبرداری
یکجانبه به سود اسرائیل یا کشورهای دیگر با ایران و منطقه
کار کنند ایران آمادگی دارد با آنها کار کند.
آیاپشتدکترینپیشــنهادیایرانبرایمنطقه
نیزآنارادهعالیکهپشتبرجامبود،وجوددارد؟
فکر میکنم این حمایت باید بتدریج شکل بگیرد .چون
این ایده خیلی جوان و تازه است و خب آقای روحانی عمدتاً
روی ایــن بحث تکیه کرده و بارها صحبــت کردهاند .در واقع
ایشــان مبدع اصلــی این تز هســتند و اگــر دیگــران روی این
موضوع کار کردند و مشغول نوشتن فکر کردن یا حرف زدن
بودنــدبهتبع ایــنخالقیترئیسجمهوریبــود .درنتیجه
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