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  نگاه روزمره ما را در این تله انداخت

 وگو با محمدمهدی بهکیشالمللی در گفتهای بینبررسی دالیل گرفتاری ایران در تله رقابت

 

  31347 :شناسه خبر - 321شماره  ،تجارت فردا نامهفتهه

  13۹۸ تیر 1۵ ،شنبه :تاریخ انتشار

 

ساله این 20سال دیگر به بمب اتم برسد. یک امکان  20تا « است ممکن»گویند ایران با این روند گوید: میهکیش میمحمدمهدی ب

ترسند و پس این یک تله است. مردم از بمب اتم می همه جنجال دارد؟

اند. ما هم به راحتی در این ایران حساس کرده آنها مردم را سر ماجرای

دانند که دارند بر سر چه ها هم میریکاییآم دانمتله افتادیم. نمی

های آمریکا بهتر از ما این مساله را استراتژیست جنگند یا نه. اما حتماًمی

اند که هم ما در صندلی محکوم انتخاب کرده دانند. منتها مسیری رامی

کنیم. هم اینکه سلطه خود در منطقه را  بنشینیم و مدام از خودمان دفاع

  .افزایش دهند

امکانات  تواند برخی ازشکل و روند اقتصاد جهانی در حال تغییر است و این تغییرات می گویدمحمدمهدی بهکیش می

منطقه و افزایش ارزش نفت و گاز ایران. این دو مزیتی  ها را برای ما ایجاد کند. مانند قرار دادن ایران در هابو پتانسیل

آن دسترسی  اقتصاددان چین و آمریکا خواستار آن هستند. اما هر دو در تالشند که دیگری به گفته این است که به

پرداخت کرده تا آن را به زیر سلطه درآورد. زیرا اگر  هاست در خاورمیانه هزینهگوید آمریکا سالپیدا نکند. بهکیش می

آمریکا خواهد  شود که بامنطقه مشروط به توافقاتی میشود، دسترسی چین به انرژی در این  آمریکا بر منطقه مسلط

با ورود به حوزه نفت و ساخت بندر گوادر در  داشت. در این میان چین در تالش است جای پای خود را در منطقه،

در را  ای را راه انداخته و ایرانآمریکا برای تسلط بر ایران و منطقه، بازی هسته گویدپاکستان محکم کند. بهکیش می

هم این است که به سیاست و اقتصاد نگاه  ایم و دلیل آنگوید ما در تله افتادهصندلی محکوم نشانده است. او می

خبر  دانند این یک بازی و تله است. اما گویا ایران از این تلهآمریکا و چین می هایاستراتژیک نداریم. استراتژیست

 .انیدخووگو را در ادامه میندارد. مشروح این گفت

♦♦♦ 

 روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده بودید که در آن گمانه جدیدی را در خصوص ای درشما در پنجم تیرماه سرمقاله

ایران و آمریکا فقط مرتبط با مسائل  ای ایران عنوان کردید. گمانه شما این بود که کشمکش موجود میانماجرای هسته
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 المللی گرفتارهای بیننیست. به عبارت دیگر ممکن است ایران در تله رقابت شده فعلی، از جمله مسائل اتمینوشته

 عنوان کرد؟ توانآمده باشد. این مساله به چه معناست و چه شواهدی برای طرح این گمانه می

شدن جهانی مساله ها روییکی از آن مسائل تغییر ساختار اقتصاد جهانی بود. من سال .من در آن مقاله به چند موضوع پرداخته بودم

تواند روند اقتصاد جهانی در حال تغییر است. تغییراتی که می دهد شکل وام و اکنون مطالعات من نشان میمطالعه و تحقیق کرده

ام منطقه. من در آن مقاله همچنین گفته الجیشی ایران درها را برای ما ایجاد کند؛ مانند موقعیت سوقو پتانسیل برخی از امکانات

تواند موقعیت خاص می موقعیت جغرافیایی ایران، این کشور را در شرایط خاصی قرار داده که همین مکاناتی مانند نفت و گاز، در کنارا

تایمز نیویورک ای درتر اینکه دقیقاً در همان روز رابرت کاپالن، در مقالهجالب .ای باشدعامل اصلی گرفتاری ایران در دام مساله هسته

نویسد، چین با ساختن بندر گوادر در جنوب غرب پاکستان، ژوئن می 26ای در مساله پرداخته بود. این نویسنده در مقالهبه همین 

کند. این کشور همچنین را تکمیل می آهن جهت اتصال به آسیامرز ایران، پایگاهی ایجاد کرده که زنجیره جاده و راه در نزدیکی

دسترسی  ونقل در این آبراهه محافظت کند و همچنینهرمز افزایش داده تا از آینده حمل و تنگه تسلط خود را بر آبراهه خلیج عمان

احداث یک خط لوله، نفت و گاز و... را به کشور خود منتقل  به آسیای مرکزی و میانه را ممکن سازد. همچنین چین در نظر دارد، با

اندونزی را کاهش دهد. در مقاله  فارس و ماالکا بین مالزی وهای خلیجههای انتقال انرژی از آبراهدشواری کند و به این ترتیب

محور رشد  های آمریکا کامالً واقف هستند که ایران درامر شده باشد، اما استراتژیست ذکرشده، معلوم نیست دونالد ترامپ متوجه این

 .قرار دارد 21اقتصادی قرن 

 ه خواهد شد؟چرا این مقاله معتقد است که ایران هاب منطق 

عالوه  العاده چین و کشورهای اقماری شرق آسیا بهتجربه کرده است. مساله رشد خارق ای راالعادههای اخیر، رشد خارقچین در سال

به چند چیز نیاز دارد؛ تکنولوژی، سرمایه و انرژی. دو مورد  ژاپن، قدرتی را در آسیا ایجاد کرده است. این قدرت اقتصادی برای رشد

بشکه نفت وارد کرده و به شدت  میلیون 10روزانه نزدیک  201۸اختیار دارد، اما مورد سوم را نه. چین در سال  را چین در اول

 فارسدرصد نفت جهان، از خلیج 30است. از طرفی به این مساله توجه کنید که  نیازمند تجهیز گاز برای گردش چرخ صنایع خود

است که چین اکنون نیازمند و خریدار نفت ایران  از در جهان را دارد. پس تا اینجا مشخصشود و ایران دومین ذخایر گصادر می

خاورمیانه آغاز و همواره  تحرکات خود را در منطقه 1۹7۵آمریکا هم مواجه است. کشوری که از سال  است. اما از سوی دیگر، چین با

 ط شود. این کشور در افغانستان، عراق، سوریه و کشورهای جنوببر آن مسل تالش کرده تا با بر هم زدن نظم و امنیت این منطقه

را کنترل کند و به عبارتی، اقتصاد منطقه را در دست  فارس وارد شده و حاال خواستار تسلط بر ایران است تا بتواند این منطقهخلیج

 .هم دنبال آن است ای که چینبگیرد؛ مساله

 ای انداخته است؟ایران را در تله هسته پس این جدال اقتصادی است که از نظر شما 

نیز به آن  فارس را تحت نفوذ درآورده و اگر ایران راتاکنون اکثر کشورهای اطراف خلیج فارس است وآمریکا در پی تسلط بر خلیج 

ین خریدار نفت و گاز تردانیم که چین، بزرگاز طرف دیگر می .تواند انرژی این منطقه را هم تحت تسلط خود درآورداضافه کند، می

جذابیت بسیاری دارد. اگر آمریکا بر  ایران هم دومین مالک ذخایر گازی دنیاست و از این نظر در حال حاضر برای چین ایران است و

توافقاتی  شود و دسترسی چین به انرژی در این منطقه مشروط بهانرژی ایران دشوار می منطقه مسلط شود، دسترسی چین به منابع

 .آمریکا، دیگر آن کشور نیاز به واردات انرژی ندارد خصوص که با توسعه نفت شیل درود که با آمریکا خواهد داشت. بهشمی
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برگ برنده  گوید که یک دهه آینده نفتهای بسیاری میدانیم و گزارشکنید. اما همه میمی شما روی انرژی ایران تاکید 

 مهم باشیم؟ قدرشود. پس چگونه ما باید ایننیست و مزیت رقابتی محسوب نمی

 ۵0گاز تا  زند. البتهاست و بازاری که دارد. اما در آینده نفت دیگر حرف نهایی را نمی ترین مزیت ایران انرژی آندر حال حاضر مهم

خواهند. پس گاز همچنان تا پنج دهه دیگر، مزیت ایران خواهد می ایرانشود و چین و هند لوله گاز مستقیم از سال دیگر تمام نمی

گوید نیز به آن اشاره شده است. آن مقاله می تایمزالجیشی آن است که در مقاله نیویورکترین مزیت ایران موقعیت سوقمهم بود. اما

وارد منطقه  خواهدموقعیت است که چین می الجیشی آن مهم است و به دلیل همینموقعیت سوق ایران هاب منطقه است، یعنی

اند. مثالً در پاکستان بندر مسیر اقتصاد و تجارت را در پیش گرفته شوند. آنهاها با آمریکا مستقیم وارد رقابت نمیشود. اما چینی

ا در حال همکاری است. به هچابهار با هندی سازند که به آسیای میانه دسترسی پیدا کنند و از این طرف هم ایران درمی گوادر را

مواجهیم که به دو  ای از کشورهای بزرگ، با رشد اقتصادی باال و تکنولوژی پیشرفتهبا مجموعه صورت خالصه باید بگویم ما اکنون

 ی میانه،آید. این جاده تمام غرب چین، آسیانقش جاده ابریشم به میان می چیز نیاز دارند؛ اول انرژی و دوم بازار فروش محصول. آنجا

به عبارتی ما در جایی قرار داریم که مورد خواست غرب و  .گیرد و ایران از این نظر هاب منطقه خواهد بودایران و اروپا را در بر می

 .شرق است

تنها  گویید مناقشهبه این کاالها دسترسی دارند. حداقل به نفت. پس چرا شما می عراق و عربستان هم در همین منطقه 

 بود؟ گوید ایران هاب منطقه خواهدتایمز میران است و چرا نیویورکبر سر ای

دیگری  گاز و انرژی و دیگری موقعیت استراتژیک آن در منطقه. فراموش نکنید کشور ایران به دو دلیل مرکز توجه است؛ یکی نفت،

در مرکز توجه نیست؟ چون ایران دو هزار  گویید چرا عراقمی ها را با هم داشته باشد. شمادر منطقه نیست که هر دوی این مزیت

فارس اندک است. تمام حاشیه شمالی خلیج فارس بسیار بسیارفارس حاشیه آبی دارد. اما حاشیه آبی عراق با خلیجخلیج کیلومتر با

تکنولوژی را  انسترغم داشتن نفت، نتوفارس دسترسی دارد. عربستان هم بهاروندرود به خلیج دست ایران است. عراق تنها از طریق

بهتری از عربستان دارد. چین در حال حاضر به دنبال تکنولوژی  در کشور خود توسعه دهد. ایران هم چندان موفق نبوده، اما شرایط

هم دانشگاهی که با صنعت گره خورده  های برتر دنیا هستند. آنهای چین جزو دانشگاهچون هر دو را دارد. دانشگاه و سرمایه نیست،

به  چین حتی از بعد تکنولوژی نیز تقریباً از غرب مستقل شده است. پس حاال فقط .. سرمایه عظیمی هم در اختیار چین استاست

های ما هستند. اما چرا به جای اینکه با آمریکا خواهان مزیت دو چیز نیاز دارد، بازار بیشتر و انرژی و مواد اولیه در دسترس. چین و

من آن گمانه گرفتاری در تله  کنند؟ اینجاست کهدار برخورد شود، به عنوان محکوم برخورد میر مزیتیک کشو عنوان ایران به

جایگاه  روند را به نوعی پیش برده که ایران در صندلی محکوم نشسته است. ما باید این کنم. آمریکاالمللی را عنوان میهای بینرقابت

کنند. در افکار عمومی ایران اکنون کشوری است که برخورد می عنوان یک محکومان بهرا تغییر دهیم. اکنون با ما در منطقه و جه

واقعی تبدیل کنیم. آن تصویر جدید  ای بسازد و به سالح اتمی دست پیدا کند. اما باید این صحنه را به صحنههسته خواهد بمبمی

 .به آن نیاز دارند هایی است که شرق و غربمزیت این است که ایران کشوری است که دارای

 .اما رویکردها بسیار متفاوت است؛ یکی با محکوم کردن ایران جلو آمده و دیگری با اقتصاد 

 .بفروشیم  ما در این میان باید صحنه را به نحوی تغییر دهیم که کاالی پرارزش خود را به بهترین قیمت
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ایران  نگاهی که در دنیا عنوان شده تفاوت بسیاری دارد. در نگاه آمریکا و متحدانش االن آن نگاهی که شما دارید با آن 

کنید حداقل در میان است. شما فکر می یک کشور خطرناک در منطقه است و در نگاه دیگر ایران یک مزیت در منطقه

 مسووالن ما این نگاه وجود دارد؟

جهانی  جسته کند. در غیر این صورت مساله اتمی چیزی نیست که چنین مناقشهشدت بر اسرائیل توانست مساله اتمی را در ایران به

خورده و مساله اتمی هم درباره آن مطرح است، اما با وجود  ایجاد کند. پاکستان، یکی از کشورهایی است که نامش با تروریسم گره

ای هم داشته باشد. کالهک هسته کند. فرض کنید ایرانای و اتمی در این کشور صحبت نمیدرباره بمب هسته این همه اتهام، کسی

اتم  سال دیگر به بمب 20تا « ممکن است»گویند ایران با این روند طبیعی است؟ می خواهد بکند. آیا این همه جنجالمگر چه می

ترسند و آنها مردم را سر ماجرای ایران بمب اتم می این یک تله است. مردم ازساله این همه جنجال دارد؟ پس 20برسد. یک امکان 

جنگند یا نه. اما حتماً سر چه می دانند که دارند برها هم میدانم آمریکاییراحتی در این تله افتادیم. نمی اند. ما هم بهحساس کرده

محکوم بنشینیم و  اند که هم ما در صندلینتها مسیری را انتخاب کردهدانند. ممساله را می های آمریکا بهتر از ما ایناستراتژیست

 .افزایش دهند مدام از خودمان دفاع کنیم. هم اینکه سلطه خود در منطقه را

 شود و تالشکند، محکوم میدهد، محکوم میصندلی محکومیت نشسته، پاسخ می مساله این است که چرا ایران در این 

 گویید برای جهان تشریح کند؟ا که شما مینکرده دیدگاه درستی ر

 .چون در تله افتاده است

 رود یکی بعد از این همه سال استراتژی را تغییر دهد؟انتظار می 

استراتژیک  کنیم. ما تنها به بخش ایدئولوژیک جامعه نگاهبه مسائل استراتژیک نگاه نمی رود. اما مشکل اینجاست که مابله، انتظار می

ایم. نگاه ایم و همیشه روزمره به مسائل نگاه کردهبلندمدت نداشته گاه نگاه استراتژیک وهای اقتصادی و سیاسی هیچبخش داریم. در

گویم این اند. اتفاقاً من هم میدانستهرا می گویند آنبینیم که همه میرا در این تله انداخت. مساله که تشریح شود، می ما روزمره،

ای مساله پیچیده .ایمتایمز به آن اشاره کردهسرمقاله دنیای اقتصاد و فرد دیگری در نیویورک که من در یک مساله بدیهی است

 .نیست

 ها و منابعی که اروپا برای برگزاری جلسات وگفت هزینهتجارت فردا می 294 وگو با شمارهمهرداد عمادی در گفت 

از زمان فروپاشی دیوار برلین تاکنون  بر سر ایران پرداخت کرده،ها و دعوت از کارشناسان برای رسیدن به نتیجه نشست

خواهد می پرسیدیم ایشان به دلیلی مانند شما اشاره کرد. اول اینکه اروپا با این حمایت سابقه بوده است. دلیل را کهبی

خواهد تجربه چین ته و میکلید امنیت غرب آسیا پذیرفشاه مقابل آمریکا بایستد و دوم آنکه اروپا ایران را به عنوان

 .هم تکرار و ایران را به کارگاه تولیدات اروپا در منطقه تبدیل کند را با ایران 90دهه 

را نگه  های خودتکنولوژی و سرمایه غرب بودیم. چون خودمان نه توانسته بودیم سرمایه تا چین رشد نکرده بود، ما به شدت نیازمند

بودیم. اما چین در حال حاضر، چنان رشدی کرده که به رقیب  جذب کنیم. ما کامالً به غرب وابستهداریم و نه اینکه سرمایه جدیدی 

غرب. اما باید در عین حال از هر دو  شده است. حاال ما باید آگاهانه حرکت کنیم و نه به شرق وابسته شویم و نه جدی آمریکا تبدیل
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گام اول این است که  ا باید با هر دو کار کرد. هر دو امکانات بسیاری دارند. منتهاتمایل دارد. ام بهره ببریم. جامعه ما بیشتر به غرب

 .از روی صندلی محکوم برخیزیم

 شود چنین کرد؟چگونه می 

این موقعیت را  های سیاسی وجود دارد کهاقتصاددانان نباید وارد این قضیه شویم. حتماً راه این را سیاستمداران باید بگویند و ما

افتادیم. حال باید ها میاولین گام این است که ما نباید در تله تحریم .توان کرددهیم. اما به لحاظ اقتصادی کارهای زیادی می تغییر

دهد. چگونه باید از این گذاران را فراری میها و سرمایهسرمایه هاها رها شویم و با نگاه جدید، استراتژی بچینیم. چون تحریمتحریم از

با آمریکا هم استراتژی نداریم. مدام  شد؟ باید به یک استراتژی جدید فکر کنیم. ما حتی االن بر سر ماجرای مذاکره ارجموقعیت خ

خواهیم نمی خواهیم بر سر چه مذاکره کنیم یا حتی چرااصل مذاکره نیست. باید دید می .گوییم مذاکره کنیم، مذاکره نکنیممی

حتی اگر یک بمب اتم هم داشته باشیم! در صندلی واقعی  د در صندلی محکوم مذاکره کنیم،گویم ما نبایمذاکره کنیم. من می

ای از مشارکت بخش عمده کنیم. چگونه باید جایگاه درست خود را به عرصه سیاست برگردانیم؟ این نیاز به خودمان باید مذاکره

 .دارد سیاستمداران، اندیشمندان و ایرانیان خارج از کشور

کرده  ها چهپیش گرفته، اگرچه منفی است اما بسیار پررنگ است. اما چین در این سال آنچه آمریکا در مواجهه با ایران 

 و عملکردش چگونه بوده؟

پیشرفت است. این کشور مدام در حال ارتقای دانش و تکنولوژی است. کاری که  از نظر من، چین خیلی محکم ایستاده و در حال

ایم، منطقه بسیار فعال است. اما ما چین را ندیده و بندر گوادر انجام داده بسیار عظیم است. چین در حوزه نفت در در پاکستان چین

را در جهان باز کرده  اندیشه ما همیشه به سوی غرب بوده و از طرف دیگر، چین به تازگی جایگاه خود شاید اول به این دلیل که

خواهد. آن هم در شرایطی که اروپا سهمش را از تجارت جهان می ه ظهور کرده و حاالاست. شریکی که سه تا چهار دهه است ک

 .چین باالی شش درصد است ندارد و ژاپن نیز با رشد پایینی در حال فعالیت است. اما نرخ رشد اقتصادی قدرت گذشته را

 دهد؟ران میزنی به ایمزیت اقتصادی و جغرافیایی ایران چقدر بزرگ است؟ و چقدر قدرت چانه 

 کننده سرمایه بودند. آن بازار در حال اشباع است. صادراتترین جذبآن، بزرگ سال گذشته چین و کشورهای اقماری 40و  30در 

میلیارد دالر بیشتر از واردات آن  400چین به آمریکا  چین ساالنه نزدیک هزار میلیارد دالر از واردات آن بیشتر است. میزان صادرات

های جدید کجا باید سرمایه .گذاری استخواهد و نه تکنولوژی. او دنبال سرمایه نیست. دنبال سرمایهمی چین نه سرمایهاست. پس 

 .برود. سرمایه دنبال جای ارزان است

 .خواهداما این سرمایه امنیت هم می 

اما اگر منطقه  .رودیت نباشد سرمایه جای دیگری میتواند امنیت را ایجاد کند. اگر امنمی بله، امنیت را باید ایجاد کرد. فشار سرمایه

 .است که نیروی کار ارزان و انرژی ارزان دارد گذاریاز بحران خارج شود، خاورمیانه بهترین مکان برای سرمایه

 اما ما االن در یک رقابت قرار داریم. حضور در این رقابت به سود ماست یا ضرر ما؟ 
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است. اما این  گذاری شدهجایگاه محکوم و تحریم منابع ما را از بین برده و مانع سرمایه حضور در در حال حاضر به ضرر ماست، چون

بیشتر در آینده. اما دستیابی به تمام این موارد به استراتژی نیاز دارد.  اتفاق در مجموع به نفع ماست. این یعنی سرمایه، کاال و شغل

خواهیم. استراتژی ما چیست. استراتژی بعد باید بفهمیم چه می .اندازدچون دعوا ما را در تله می ابتدا باید دعوا با دنیا را تمام کنیم. ما

گرفت. ما باید باور کنیم ثروتی داریم. نگوییم  خواهیم. بعد هم باید ابزار مذاکره را به کارکنیم و ببینیم از دنیا چه می خود را تبیین

خواهیم در اختیار دیگران بگذاریم. می به امکانات ما نیاز دارد. بعد ببینیم چگونه آن امکانات رابگوییم دنیا  ترسد، بلکهدنیا از ما می

 .استراتژی آن را بنویسیم و پیش برویم

 

 

 

http://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-41/31347-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-

%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-

%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%87-

%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA 


