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این بحث به رغم همه این پیشرفتها جوان است و باید در
داخل ایرانبهبحثگذاشــتهشود.همچنین اینظرفیترا
دارد کــه در یک مقیاس فراجناحی مورد توافق همه گروهها
و جناحهــا قرار بگیرد .در عمــل هم میتواند کما بیش همه
خواســتهها را در ایران حول یک اســتراتژی واحد جمع کرده
ومحققکند.
طبیعتــاً اجــرای ایــن نظریــه منطقــهای بــا
چالشهایی مواجــه خواهد بود .از جملــه ،هر چند
وزیر امــور خارجــه در یادداشــتهایش بارها تأکید
کرد که ما قرار اســت تحت این الگوواره تفاوتها را
بپذیریم.اماهمچنانمســائلیدرحیطهتفاوتهاو
اختالفات اساسی مذهبی و همین طور آنچه برخی
ازآنبهعنوانردشــدنعربستانازخطقرمزرابطه
بااسرائیلمطرحمیشــود.آیااین مسائلمیتواند
یکچالشواقعیپیشروینظریهپیشنهادیایران
باشد؟
موضــوع رابطه عربســتان بــا اســرائیل موضــوع جالبی
اســت و خیلیها انتقادشــان باید معطــوف به همین بحث
باشــد .حال آنکه بخشــی از دلیل نزدیکی امروز عربســتان و
اســرائیل به خاطر ترسمشــترک و ترس برساختهای است
کــه از اقدامات ایران و نیــات ایران دارند .قبــل از  2003هیچ
کــدام از ایــن بحثهــا و نگرانیهــا وجــود نداشــت و رابطــه
عربســتان با ایران یک رابطه نســبتاًمعقول و خــوب بود و با
اسرائیل فاصله قابل توجهی داشت .بعد از  2003که جنگ
عراقاتفاقافتادوبالفاصلهمشخصشدکهامریکانخواهد
توانســت در این جنگ به پیروزی برســد و همین طور بعد از
اینکه مشــخص شــد ایران نفوذ قابل توجهــی در عراق بعد
از ســرنگونی صدام و کنار رفتن سنیها پیدا کرده است همه
اینها به عالوه جنگ ســوریه و اتفاقات موسوم به بهار عربی،
کمک بــه تقویت این برداشــت کرد کــه ایران در مقایســه با
اســرائیل برای جهان عرب تهدید بزرگتری اســت .برخی
دوســتان ما در ایران هم بی مالحظهگیهــای بزرگی کردند
کــه لطمــه زیــادی زد و به ایــن آتــش افروزیهای مشــترک
سعودی و اســرائیلی کمک کرد؛ از جمله گفتن این عبارات
که امــروز ایران  5پایتخت کشــور عربــی را در کنترل خودش
دارد .طبعــاًایــن نوع برخوردهــا و این نوع کلمــات به اتحاد
بین عربستان و اسرائیل کمک کرده است .به باورم کاری که
باید انجام بدهیم این اســت که این تصور و این برداشت که
ایرانتهدیدشمارهیکدرمنطقهبرایحاکمیتوتمامیت
ارضی کشورهای عربی است را کنار بزنیم .یعنی تا زمانی که
ایران همچنان در ســوریه دست باال را دارد و در یمن حداقل
موفق شده است که از کسانی که مورد حمایت معنوی ایران
هســتند پشــتیبانی کنــد و مانع از پیــروزی عربســتان بر اینها
شــود ،طبیعی استکهعربستانسعودیتصورکندکهبعد
از عراق ،یمن ،سوریه و لبنان ممکن است که نوبت خودش
باشد.خبچراآنهانبایدبادشمنقسمخورده ایرانمتحد
شوند.
چطورمیشــودایناســتداللرابرایآنهااثبات
کرد؟
آنها نسبت به نیات آینده ما تردید دارند .ما میتوانیم از
طریق مکانیسمهای توازن قدرت یا مکانیسمهای نظارت
برتواننظامییکدیگرکاریکنیمکهنیاتآیندهمابرایآنها
شــفافتر شــود .ما امروز هیچ همکاری با عربستان نداریم.
امــا میتوانســتیم با آنهــا همکاری نظامی داشــته باشــیم.
همــکاری نظامــی میتوانــد اعتمادآفریــن باشــد .همــان
طور که امــروز نظامیان انگلیس و آلمان بــا هم کار میکنند
و پروژههــای مشــترک دارنــد .چرا ما با عربســتان ســعودی
نمیتوانیم چنین چیزی را بســازیم؛ زیرا اقدامی نکردهایم.
فرق ما با اروپاییها همین است .آنها در نقطهای فهمیدند
کــه تالش بــرای ایجاد هژمونی بــر اروپا حداقــل منجر به دو
جنگ جهانی خونین شد و هزینه سنگینی را بر اروپا تحمیل
کرد .پس به این نتیجه رسیدند که بهترین راهکار برای اداره
اروپــا تن دادن به نوعی توازن قدرت و اعتمادســازی اســت.
بــرای همین امروز اروپا را در موقعیتی اســتثنایی و مترقیانه
میبینیم.همانظرفیتدراینجاهمهست.منتهاموضوع
این اســت که مــا به آن جمعبنــدی ضروری نرســیدهایم که
هیچ کشــوری نمیتواند تبدیل به هژمون در منطقه شــود و
نه تالشــی را آغــاز کردهایــم .رقابتهای موجــود در منطقه
ما در مناطق مختلف به مراتب بدتر تکرار شــده است .آنها
راه حلهایــی را پیدا کردهاند و مــا میتوانیم از این راه حلها
کمــک بگیریــم .در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت همان

سرگذشتی را تجربه کنیم که در اروپا به جنگهای طوالنی و
کامالً بی فایده منجر شد .امروز چنین تهدیدی برای منطقه
ما وجود دارد .عده زیادی هســتند که مشتاقند چنین جنگی
واقعــاًدربگیــرد .در بهــار عربی بالفاصلــه در اروپــا و امریکا
صحبــت از این کردند که منطقه خاورمیانه تکرار ســناریوی
جنگهای  30ســاله در اروپا است .این یک معنا دارد یعنی
اینکه همان پروســه باید در اینجا تکرار شود و در نهایت یکی
بایــد پیروز باشــد .ایــن خیلی خطرناک اســت و بــه نظر من
آنچهداریمبحثمیکنیمآلترناتیویبرایهمهاینایدهها
و تزهای ضد تمدنی است.
چنانکــهاشــارهکردیــد،اغلــبپیشبینیهای
فرامنطقــهای ایــن اســت کــه تنــش بیــن ایــران و
عربســتان در ســالهای پیــش رو بــاال میگیــرد و
جنگهــاینیابتــیافزایشپیدامیکنــد.آیاچنین
تحلیلیدرایرانهمقویاست؟
کشــورهای زیــادی هســتند کــه ســنی مذهــب هســتند
و ممکــن اســت نســبت بــه ایــران نــگاه مثبــت نداشــته
باشــند یا اقلیتهای شــیعهای داشــته باشــند که بــه ایران
دلبســتگیهایی دارنــد امــا هنــوز وارد جنگهــای نیابتــی
نشــدهاند .خب همه این کشــورها این اســتعداد را دارند که
وارد چنیــن جنگــی شــوند .خطر بزرگتــر این اســت که ما
ناخواســته وارد یک جنگ تمام عیار با کشورهایی شویم که
واقعاً نمیخواهیم با آنها بجنگیم؛ از عربســتان و امارات و
کویت و بحرین تا ســایر کشــورها در اطراف ایران .قطعاًیک

ســال مذاکره کردیم تا به یک توافق برسیم .توافقی که قرار
باشــد در منطقه شــکل بگیرد ممکن اســت حتــی به زمان
بیشتری نیاز داشته باشد .اما ارزشش را دارد .زیرا در نهایت
ما را به جایی میرســاند که بدون آن ما در جهت فرســایش
تمدنهاحرکتکنیم.
دربارهمنطقهقویبســیارسخنگفتیم،امنیت
شــبکهاینیزبخشیازایندکتریناســتوتاحدود
زیادیمبهم...
نتیجــه بالفصــل تحقــق منطقــه قویتــر ،شــبکه دیدن
امنیت به جای جزیرهای دیدن آن است؛ به طوری که امنیت
هر کشــور بــدون امنیت کشــور دیگر قابل دســتیابی نیســت.
طبعاًچنینبرداشتیباعثمیشودشمابتوانیدیکامنیت
شــبکهای را در منطقــه تنظیــم کنیــد .امنیتــی که نــه تنها در
کلیتش این اســت که امنیت هیچ کس بدون امنیت دیگران
قابل دستیابی نیست؛ بلکه بســته به حوزههای امنیتی مثل
مسائل محیط زیستی ،مســائل نظامی ،اقتصادی یا امنیت
انســانی همه به هم گره خوردهانــد و بنابراین یک درک بین
حوزهایدررابطهباامنیتیکهشبکهکشورهابههمتنیدهباید
ایجــاد شــود .فکر میکنم ایــن ایده در عین حال کــه در ظاهر
خیلی ایده آلیســتی به نظر میرســد با واقعیاتی که امروز در
جهان اتفاق میافتد ناســازگار نیســت .در شمال شرق آسیا
شــاهد رقابتهای چین ،ژاپن ،کره شــمالی و کــره جنوبی در
ابعاد اقتصادی ،نظامی و ســرزمینی هســتیم .در عین حال
آنچه باعث شــده صلح تا ایــن زمان در آنجا مســتقر بماند،

ما با متزلزل شدن پایههای تمدن در منطقه مواجهیم موضوع فقط این نیست که در
جنگهای نیابتی چند سرباز از هر طرف را از دست میدهیم ما واقعاً داریم معنای
تمدن را از دست میدهیم و به نظرم الزم است که فوراً کاری انجام شود .همان طور که
مقام معظم رهبری فرمودهاند ،امید بستن به قدرتهای بزرگ کامالً بی فایده است.
امید بستن نسبت به اینکه روش و مشی موجود بتواند ما را به یک نتیجه مطلوب
برساند هم بی فایده است

جمعبنــدی میتوانــد این باشــد کــه اوضاع به این ســمت
کشــیده شــود .اما جمعبندیهــای دقیقتری وجــود دارد و
آن این اســت که حتی اگر جنگ نیابتی در سطح گستردهتر
اتفــاق نیفتــد همیــن مقــدار بیاعتمــادی ،تنــش و رقابت
مخــرب در منطقــه تمامــی منابــع قابــل توجه کشــورها را
نابود میکند؛ از منابع اقتصادی تا منابع مربوط به ســرمایه
اجتماعیوزمانوانرژیکهمیتوانندبرایبهبودحکمرانی
در داخل خودشان ایجاد کنند و همین طور از منابع زیستی.
امروز بخش عمدهای از زمینهای کشاورزی سوریه به کلی
نابود شــده اســت .احیای این زمینها به بیش از یک نســل
زمــان نیــاز دارد .طبعاًادامــه وضعیت در کشــورهای دیگر
مانند یمــن که با بحران انســانی تمام عیار مواجه اســت یا
تســری آن بــه کشــورهای همســایه دیگــر میتوانــد محیط
زیســت و اکوسیستم منطقه را نابود کند .یعنی ما با متزلزل
شــدن پایههای تمــدن در منطقه مواجهیــم موضوع فقط
این نیســت که در جنگهای نیابتی چند ســرباز از هر طرف
را از دســت میدهیــم مــا واقعــاًداریــم معنای تمــدن را از
دســت میدهیم و به نظرم الزم اســت که فــوراًکاری انجام
شــود .همان طور که مقام معظم رهبــری فرمودهاند ،امید
بســتن بــه قدرتهای بــزرگ کامــاً بــی فایده اســت .امید
بســتن نســبت به اینکه روش و مشــی موجود بتواند ما را به
یــک نتیجــه مطلوب برســاند هم بــی فایده اســت .تنها راه
باقیمانده برای اینکه همه کشــورها در یک سیســتم بسته
بتوانند دوام داشــته باشــند و بتوانند زندگی کنند ،این است
کــه با یکدیگــر به توافقات کلــی درباره اصول زندگی دســته
جمعی دســت پیدا کنند .به نظرم ایده منطقه قویتر همه
هدفــش این اســت که بتواند مــا را از رقابتهــای مخرب به
سمت همکاریهای دسته جمعی و رهبری دسته جمعی
منطقــه هدایت کنــد .این ظرفیت میتواند بــه آرامی و گام
به گام ایجاد شــود .شما در برجام دیدید که ما نزدیک به 12

وجــود امنیت شــبکهای اســت .زیرا اگــر امنیت چیــن از بین
برود ،بالفاصله امنیت ژاپن هم به واســطه فروپاشی امنیت
اقتصادی و بههم خوردن ترتیبات ســرزمینی آسیب خواهد
دید یا درگیری دو کره میتواند اقتصاد سراســر شرق آسیا که
موتــورمحرک اقتصادجهانی اســترامختــلکند.بنابراین
وجود امنیت شــبکهای اســت که شرق آســیا ،اتحادیه اروپا یا
جوامعدرهمتنیدهامریکایشمالیراتعریفمیکند.
اینبهآنمعنااســتکهدراجــرایایدهامنیت
شــبکهای تــا حــدود زیــادی بــه همراهــی نهادهای
غیردولتی و نخبگان حوزههای مختلف نیاز اســت
تا روندهایاقتصادیوفرهنگیروندهایسیاســیو
نظامی را تقویت کنند .آیا این آمادگی دست کم در
داخــلایرانبرایحمایتازچنیــنپروژهایوجود
داردتانگاهامنیتیمانعازاینهمکاریهانشود؟
ایده منطقه قویتر روبهروی نگرشهای امنیتی نیســت
بلکه اتفاقاًادعا میکند که بهترین پاسخ ممکن برای تأمین
امنیــت ملی اســت؛ ضمــن آنکــه راه را بــرای همکاریهای
فرهنگــی و اقتصــادی بــا پیرامــون منطقــهای ایــران هموار
میکند و اجازه میدهد که اســتعدادهای همه کشورها برای
رسیدن به حکمرانی خوب شکوفا شود .ایده منطقه قویتر،
یــک راه حل برای منطقهداری یا منطقهبانی اســت .تا وقتی
منطقــهای امن و قوی نداشــته باشــید ،نمیتوانید کشــوری
امن و با ثبات و قدرتمند داشــته باشید .یک کشور برای اینکه
اقتصاد پر رونقی داشــته باشــد باید گذرگاههــا و کریدورهای
تجاری امنــی آن را به جهان متصل کند .در صورتی که امروز
همهکریدورهایاطرافماکموبیشازناامنیرنجمیبرند.
ما تجارت امنــی نداریم و این نمیگذارد تجارت پویایی را که
الزمه تبدیل شــدن ایران به یک کشــور قویتر و دســتیابی به
اهداف تعیین شــده در سند چشمانداز است ،داشته باشیم.
اینمنطقخیلیسادهمنطقهقویوامنیتشبکهایاست.

