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گویند؛ صبورانه در انتظار زم��ان بمان ،هر چیز در زمان خود
رخ میدهد .حت��ی اگر باغبان ،باغش را غ��رق آب کند ،درختان
خ��ارج از فصل خود ،میوه نمیدهند« .تدبیر» روحانی و «تغییر»
اوباما که درهم آمیخت ،فصل «توافق» هم فرا رس��ید و جهانیان،
ناباوران��ه گوش به بیانیه مش��ترک ظریف و موگرینی س��پردند:
«امروز؛ روزی تاریخی است .برای ما افتخار بزرگی است که اعالم
کنی��م به توافقی در مورد موضوع برنامه هس��تهای ایران دس��ت
یافتهای��م ».در آن دقایق ش��وکآلود و روزهای پس از آن ،نگاهها
به پایان فش��ار  12س��اله جهانی ،لغو تحریمه��ا و نظارت غرب بر
فعالیتهای هستهای ایران خیره ماند اما آنان که افقهای دورتر
را میبینن��د ،در غریو ش��ادی حامیان توافق و خش��م هواداران
تخاصم ،جمله «افالطون» در ذهنش��ان نقش بس��ت که زمانی
گفته بود« :در دنیا دو نیرو وجود دارد :شمشیر و سیاست؛ بیشتر
وقتها شمشیر مغلوب سیاست شده است 23 ».تیر  94هم دنیا
را تکان داد .زیرا «مذاکره» با س�لاح منطق ،عفریت جان سخت
«جنگ» را منزوی کرد و از اس��ب غرور به زیر کش��ید و ثابت کرد
حتی در دنیایی که شیوه رایج حل اختالفها ،گلوله و خون است
و جش��ن پیروزی روی ویرانهها و انبوه اجساد برپا میشود ،هنوز
میت��وان خطرناکترین چالشها را با زب��ان و قلم دیپلماتها به
گونهای مدیریت کرد که نشانی از غالب و مغلوب نباشد و طرفین
در بده -بستانی متوازن و در چارچوب فرمول رضایتبخش «برد-
برد» به اهداف ملی خویش دس��ت یابند و سنگ بنای ادامه راه با
قطبنمای اعتمادس��ازی متقابل را پیریزی کنند .اما این پایان
ماجرا نبود؛ رخدادهای بزرگ ،همواره مخالفان مصممی هم دارند
که میکوش��ند با فعالیت مضاعف ،کاستی در اقلیت بودن خود را
استتار کنند .اسرائیل و اغلب کشورهای عرب حوزه خلیج فارس
که زایش عصر جدید خاورمیانه با محوریت ایران را برنمیتابند و
منافع آنها با فرسایش قدرت ایران تحت فشار قدرتهای جهانی
تأمین میش��ود ،از همان لحظه اعالم توافق ،کمربندهای خود را
س��فتتر کردند تا با دسیسههای آش��کار و نهان ،قطار پرسرعت
تنشزدای��ی با ایران را از ریل خارج کنن��د و رقیب را به کنج انزوا
بکش��انند .جمهوریخواهان امریکا هم از قافل��ه عقب نماندهاند و
در کنار هجمه تبلیغی پرفش��ار ،درصددند تا با بهرهگیری از اهرم
کنترل اکثریت کرس��یهای «کنگره»« ،برج��ام» را نقش بر آب
کنند و آب رفت��ه تخاصم را به جوی بازگردانند .در تحلیل انگیزه
کنش جمهوریخواهان ،اغلب ب��ه تأثیرپذیری آنان از فرمانهای
«تلآویو» و دالرهای نفتی اعراب اش��اره میشود که چندان دور
از واقعیت و نامستند نیس��ت ،اما این تحلیلها فقط دربرگیرنده
بخش��ی از انگیزههای رفتاری «بازها» است .برای درک دقیقتر
چرایی حمالت تن��د ،عصبی و بیس��ابقه جمهوریخواهان علیه
توافق ،واکنش آنان را در سه سطح میتوان خالصه کرد.
از منظر «بلندمدت» ،باید به خاطر داش��ت که اوباما نخستین
«رئیس جمهور سیاهپوست» امریکاست که به «کاخ سفید» راه
یافت و با وجود تبلیغات پردامنه و منفی جمهوریخواهان توانست
ب��رای بار دوم نیز با رأی اکثریت س��اکنان ای��االت متحده ،پیروز
انتخابات شود و سکانداری قوه مجریه را برای  4سال دیگر تمدید
کند .اگر از موفقیتهای اوباما در حوزه داخلی مانند گسترش چتر
تأمین اجتماعی و درمان بر س��ر امریکاییه��ا بگذریم و در حوزه
دیپلماسی متمرکز شویم ،تفاوت اوباما با اسالف جمهوریخواه خود
جلب نظ��ر میکند .برخالف کاخ سفیدنش��ینان جمهوریخواهی
مانند ریگان یا بوش که کارنامهای سرشار از تجاوز و جنگهای پر
هزینه و تلفات بسیار از خود به جای گذاشتهاند و در عوض ،درجه
نفرت جهانی��ان را از امریکا افزایش دادهاند و بسترس��از پیدایش
و رش��د گروههای تن��درو بویژه در جهان عرب ش��دهاند ،اوباما در
کارنامه خویش ،ن��ه فقط موردی از تجاوز به کش��ورهای دیگر را
بهجا نگذاشته و امریکاییها را با هزینه و تلفات چنین جنگهایی
دست به گریبان نکرده ،بلکه تعداد نیروهای نظامی ایاالت متحده
در کش��ورهایی مانند افغانس��تان و عراق را نیز به حداقل کاهش
داده است .رئیس جمهوري دموکرات امریکا ،همزمان تالش کرده
اس��ت تا هموطنان خود را مجاب کند که پیگیر تقویت منافع ملی
امریکا هم هس��ت اما این هدف را نه با توسل به قدرت نظامی بلکه
با کاربرد ابزار توأمان فش��ار اقتصادی و مذاکره محقق میسازد که
روشی کارآمدتر و کم هزینهتر است و به ارتقای «پرستیژ جهانی»
ایاالت متحده نیز یاری میرس��اند .نظرس��نجی مرکز تحقیقات
«پیو» که در  40کش��ور جهان انجام و تیر  94منتش��ر شد ،نشان
داد محبوبی��ت اوباما و جایگاه ایاالت متحده در مقایس��ه با دوران
ریاس��ت جمهوری جورج دبلیو بوش بهتر ش��ده است .یافتههای
این نظرس��نجی مش��خص کرد که بجز تنها دو کشور ،مردم بقیه
کش��ورها به رئیس جمهوري کنونی امری��کا «اطمینان» دارند و
معتقدن��د اوباما «در امور جهانی اقدام درس��ت را انجام میدهد».
تنه��ا در روس��یه ( 18درصد در زمان بوش در س��ال  2007و 11

درص��د برای اوباما در س��ال  )2015و اس��رائیل ( 57درصد برای
بوش و  49درصد برای اوباما) اس��ت که این اطمینان کاهش یافته
است .سوای بازتاب جهانی ،هدفگذاری اوباما ،قبوالندن این نکته
به امریکاییهاس��ت که او با اس��تراتژی نوین خود ،قادر اس��ت به
بحرانهایی پایان دهد که رؤس��ای جمهوري پی��ش از او -اعم از
جمهوريخ��واه و دموکرات -با راهاندازی جنگ و صرف هزینههای
سرس��امآور مال��ی و اعتباری نتوانس��تند راه حل��ی نهایی و مؤثر
برای آنها بیابند .از این چش��مانداز ،دو بحران تاریخی دیپلماسی
امریکا ،شامل کوبا با پیش��ینه 55ساله و ایران با قدمتی مدت 36
س��اله ،بحرانهایی نمادین برای س��رمایهگذاری اوباماس��ت که
چیرهدس��تی دیپلماتیک او را به رخ رقبای جمهوريخواه کشیده و
محبوبیت بی مانندی نصیبش خواهد کرد ،محبوبیتی که منحصر
به ش��خص او نیست و دستمایهای ارزش��مند برای افزایش اعتبار
حزب دموکرات فراهم خواهد کرد که تا س��الیان س��ال از ثمرات
آن بهرهمند ش��ده و عرصه را بر رقیب جمهوریخواه خویش تنگ
خواهد کرد .بازگش��ایی اخیر سفارت کوبا در امریکا که پس از 54
س��ال و آن هم در زمان حیات «فیدل کاس��ترو» به عنوان يكي از
نمادهای مبارزه و دش��منی با واش��نگتن اتفاق افتاد ،برگ برنده
تاریخی نخس��ت را نصیب اوبام��ا کرد و جایگاه او را در فهرس��ت
 43سیاس��تمداری که از ابتدا تا زمان حاضر در این کش��ور قس��م
ریاس��ت جمهوری خوردهاند ،به عنوان یک��ی از «موفقترینها»
تثبیت کرد« .توافق» با ایران و سپس «تنشزدایی» با کشورمان،
گام دوم محکمی اس��ت که میتوان��د محبوبیت کنونی و تاریخی
اوباما را به س��طحی دس��ت نیافتنی برای رقب��ای جمهوریخواه او
ارتق��ا دهد .طبیع��ی اس��ت جمهوریخواهان برای پیش��گیری از
چنین باخت بزرگ و پاک نش��دنی به رقیبی در قامت یک «رئیس
جمهور سیاهپوس��ت» و حزب دموکرات ،ه��ر آنچه در توان دارند
ب��ه میدان خواهند آورد تا نه تنها مان��ع «پیروزی دوگانه» اوباما و
حزبش شوند؛ بلکه با ثبت شکستی سنگین در کارنامه او ،زنجیره
موفقیتهای خیره کننده دیپلماتیکاش را پاره کنند تا هم وزنه
محبوبی��ت اوباما در تاریخ امریکا بیش از ای��ن افزایش نیابد و هم
میراث گرهگش��ای او برای موفقیتهای آین��ده حزب دموکرات،
ّبرانتر از وضعیت فعلی نشود.
در تبیین انگیزههای «میان مدت» تهاجم جمهوریخواهان به
توافق با ایران ،باید به این نکته اشاره کرد که توافق وین به نمادی از
«پیروزی مذاکره بر جنگ» مبدل شده است و چنانچه این رویه،
بدون برخورد با موانع جدی اس��تمرار یابد ،شماری از بحرانهای
کنونی منطقهای مهار خواهند ش��د و به دلیل دور ش��دن ابرهای
تنش از آسمان منطقه ،بازار خرید و فروش تسلیحات با کاهش و
رکود چشمگیری مواجه خواهد شد .این در حالی است که امریکا
از قطبهای صنایع تس��لیحاتی جهان است و بیشتر شرکتهای
بزرگ اسلحهسازی دنیا امریکایی هستند و سود کالنی که گاهی
میزان آن فزونتر از بودجه رس��می اغلب کشورهاست ،به جیب
میزنند .تاجران امریکایی تس��لیحات ،بخشی از درآمد هنگفت
خود را به البی با سیاس��تمداران امریکایی و بویژه کنگرهنشینان
اختص��اص میدهند و در میان دو حزب قدرتمند امریکا ،همواره
رابط��ه تنگاتنگ و نزدیکتری با جمهوریخواهان دارند ،به نحوی
ک��ه برخی کارشناس��ان ،یکی از ریش��ههای سیاس��تهای تند
و نظامیگرایانه کاخ سفیدنش��ینان جمهوریخ��واه و افزایش آمار
جنگ در دوره قدرت آنها را تأثیرپذیری از نفوذ البی س��ازندگان
سالح و برای رونق بازار فروش اسلحه میدانند .طی سالیان اخیر
درآمد صادرات جهانی تس��لیحات امریکایی سیر صعودی داشته
اس��ت ،به نحوی که این رقم در سال  2011با افزایش سه برابری
به بیش از  66میلیارد دالر رسید که رکوردی بیسابقه محسوب
ميش��ود .بخش عمده بازار هدف صنایع نظامی ،همیشه منطقه
خاورمیانه است که گویی تار و پود آن را با جنگ درهم تنیدهاند.
م��رور آماری بازار جهانی س�لاح اهمیت ای��ن منطقه نفرین
ش��ده را برای س��وداگران امریکایی مرگ ،بی��ش از پیش هویدا
میکند .مطابق گزارش��ی که اس��فندماه « 93شبکه الجزیره» به
نقل از یک مرکز پژوهش��ی مس��تقر در لندن منتشر کرد ،فروش
سالح در جهان در س��ال  2014برای ششمین سال متوالی سیر
صعودی داش��ت و به رقم  64/4میلیارد دالر رس��ید در حالی که
این رقم در س��ال  2013میالدی  56میلیارد دالر بود و با افزایش
 13/4درص��دی همراه بود .در این می��ان ،امریکا با  23/7میلیارد
دالر ،یک س��وم کل صادرات س�لاح جهان را در اختیار داش��ته
اس��ت .براس��اس این گزارش ،منطقه خاورمیانه ب��ه بزرگترین
بازار منطقهای فروش س�لاح تبدیل ش��ده اس��ت .حجم خرید و
واردات سالح عربس��تان س��عودی و امارات به  8/6میلیارد دالر
در سال  2014رس��یده که بیش از کل واردات سالح و تجهیزات
نظامی اروپای غربی بوده است .عربستان سعودی در سال ،2013
تجهی��زات نظامی ب��ه ارزش  6/4میلی��ارد دالر وارد کرده و پس

از هن��د ،در جایگاه دوم بزرگترین واردکننده تس��لیحات جهان
قرار داشت .هرچند ،کشورهای منطقه خاورمیانه دالیل متفاوتی
برای خرید تس��لیحات ب��ا هدف تأمین امنیت دارن��د ،اما نگاهی
به صدرنش��ینان جدول واردکنندگان تجهی��زات نظامی در این
منطقه ،گویای آن اس��ت که «ایرانهراسی» ،از انگیزههای اصلی
آنان برای س��رازیر ک��ردن دالرهای نفتی به جیب س��ازندگان و
دالالن اس��لحه بوده است .حال؛ اگر سیاس��ت مبتنی بر پرهیز از
جنگ اوباما و محوریت مذاکره در دیپلماسی «کاخ سفید» ادامه
یابد و تقویت ش��ود و از سوی دیگر ،پیامدهای اجرای توافق وین،
ای��ران را به عنوان بازیگری مس��ئول در منطقه به افکار عمومی و
سیاستمداران خاورمیانه معرفی کند ،اثرگذاری تبلیغات مبتنی
بر «ایرانهراس��ی» ،کاهش مییابد و دیدگاهی که معتقد اس��ت
چالشه��ای بنیان برافک��ن منطقهای ،ن��ه از «اتاقهای جنگ»
بلکه باید از «اتاقهای مذاکره» مدیریت ش��وند ،میدان فراختری
ب��رای مانور خواهن��د یافت .اگ��ر« تفاهم دیپلماته��ا» ،بتواند
«غرش توپها» را خاموش کند ،بازار س��وداگران مرگ ،کس��اد
خواهد ش��د .بنابراین ،کارتلهای نیرومند صنایع نظامی امریکا و
جمهوریخواه آنها در کنگره و سایر نهادهای قدرت ایاالت متحده؛
فراس��وی ضربه زدن ب��ه اوباما ،حزب دموک��رات و ایران از طریق
ابطال یا حداقل تضعیف توافق ،رؤیای کور کردن خط «مذاکره»
در منطقه پرتنش خاورمیانه ،ش��علهور کردن آتش جنگ و نزاع و
احیای «ایرانهراس��ی» به عنوان بهانهای برای تحریک و تهییج
کش��ورهای عرب جهت گشاده دستی در واردات تسلیحاتی را در
سر میپرورانند.
اهداف «کوتاه مدت» جمهوریخواهان در تقابل انعطافناپذیر
با توافق وین به رقابتهای سیاسی داخلی این کشور باز میگردد.
براس��اس گزارش «س��یانان» که اوایل تیرماه  94منتشر شد،
ب��رای اولین بار پس از دو س��ال میزان محبوبی��ت اوباما افزایش
یاف��ت و  50درص��د از امریکاییها از روش اوباما در اداره کش��ور
ابراز رضایت کردند .سیاس��تهای اقتص��ادی ،تأمین اجتماعی
و درمان و همگامی در قانونی ش��دن ازدواج همجنس��گرایان ،از
جمله عوامل دخیل در س��یر صعودی محبوبیت اوباماس��ت اما از
نقش دیپلماس��ی مذاک��ره او برای توافق با ته��ران نیز در ارتقای
محبوبیت رئیس جمهوري امریکا نبايد بیتفاوت گذشت .مطابق
نتایج نظرسنجی مشترکی که روزنامه «واشنگتنپست» و شبکه
خب��ری «ایبیس��ی»  29تیر  94یعنی حدود ی��ک هفته بعد از
توافق وین منتش��ر کردند ،اکثریت امریکاییه��ا از توافق جامع
اتمی با ایران حمایت کردند .یافتههای این نظرسنجی گویای آن
اس��ت که  ۵۶درصد حامی توافق و  ۳۷درصد مخالف آن هستند
و  ۷درصد نیز نظری نداش��تهاند .در می��ان حامیان دموکراتها،
تواف��ق از حمایت اکثریت ب��االی  ۶۹درصدی برخوردار اس��ت.
اما نکته جالب توجه ،نظرس��نجی دو رس��انه معتبر امریکایی در
واکنش رأیدهندگان جمهوریخواه به توافق وین است ،جایی که
مشخص شد برخالف نمایندگان جمهوریخواه در کنگره که کارزار
مخالفت گسترده ،تند و بیسابقهای را علیه توافق راه انداختهاند،
 ۴۱درص��د از حامیان آنه��ا از توافق حمای��ت میکنند و همین
واکن��ش غیرمنتظره بدنه اجتماعی جمهوریخواه باعث ش��ده تا
آمار کلی شهروندان هوادار توافق برای سران این حزب ،شوکآور
باشد .در چنین فضایی ،اگر توافق جامع کنونی به مرحله «اجرا»
برسد و پایبندی طرفین به مفاد آن و همچنین همکاری احتمالی
آنان در مقابله با تهدیدهای مشترک مانند «داعش» یا همافزایی
و راهکاریابی دیپلماتیک برای ح��ل بحرانهای منطقهای مانند
س��وریه و یمن به بار نشیند؛ آنگاه ،توافق وین به تنهایی ،متغیری
مهم در ارتقای محبوبیت اوباما خواهد ش��د و انتقال رضایت رأی
دهن��دگان به ح��زب دموکرات و نامزد منتخ��ب آن در انتخابات
ریاست جمهوری سال  ،2016امیدهای جمهوریخواهان را برای
بازپسگیری کلید «کاخ سفید» از رقیب قدرتمند خود کمرنگ
خواهد کرد.
خالص��ه آنک��ه ،جمهوریخواهان ب��رای ناکام گ��ذاردن توافق
هستهای با ایران؛ محرکهای حیاتی «بلندمدت»« ،میان مدت»
و «کوت��اه مدت» وی��ژه خود را دارن��د که برای دس��تیابی به آنها،
تمام قد و با نهایت ظرفیت سیاس��ی ،مال��ی و تبلیغی خویش وارد
کارزاری جدی خواهند ش��د ،هجومي كه اوباما  8مردادماه جاري
آن را «نيرومند»« ،بيرحمانه» و برخوردار از «پش��توانه مالي 20
ميلي��ون دالري برای تبلیغات» خواند و هش��دار داد «موافقان در
حال دلسرد ش��دن هستند و در عين حال از مردم خواست تا برای
پیش��گیری از وقوع جنگ بالقوه دیگری ،واکن��ش فعالی در قبال
مخالفان توافق داش��ته باشند .اما برتري رسانهای جمهوريخواهان
به معنای تضمی��ن موفقیت آنان نخواهد بود ،کم��ا اینکه ورود به
مذاکره با ایران و توافقهای ژنو ،لوزان و سرانجام توافق جامع وین،
جملگی متضاد با خواس��ت و اراده جمهوریخواهان بود ولی اوباما با
استواری و زیرکی ،کنگرهنشینان را گام به گام عقب راند و اینک در
خان آخر هم اوباما کارتهای سرنوشتساز قابل توجهی دارد (که
بررسی آن از حوصله این بحث خارج است) تا بتواند حریف هراسان
اما س��مجاش را مغلوب کند .روزهای داغی در پیش اس��ت؛ جدال
دمکراته��ا و جمهوریخواهان را میلیاردها نفر در جهان پیگیری
خواهند کرد اما برای تماشاگران ایرانی ،این جدال فقط سرگرمی
نیست ،بلکه بر سیاستها و روند آتی امور تأثیر خواهد گذاشت.
سهشنبه  13مرداد 1394
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