و زور و جنگ جاي آن را ميگيرد .توپ خود را برداش��تن
و به خانه رفتن بازي نيست .نميشود هم خواهان «حق»
بود و هم مخالف بازي سياس��ت ،چ��ون بيرون از اين بازي
تنها چيزي كه وجود دارد زور است.
بي آنكه ادع��ا كنيم كه سياس��ت در درون نظم مدني
يك كش��ور با «بده-بستان» در مناسبات بينالمللي يكي
است يا حتي از يك جنس (كه در سنت انديشه سياسي در
غرب از گروتيوس تا كانت نيس��تند) ،ميتوانيم در ارتباط
با س��خنراني آقاي روحان��ي پس از اع�لام توافق بگوييم
كه روايت��ي كه آقاي روحاني در س��خنرانياش از رويكرد
راهبردياي كه منجر به اين توافق ش��د به دست ميدهد
خود بهترين س��ند بازگشت «سياست» به سياست است.
ب��ه نظر من ،و من اي��ن را در جايي ديگر گفت��هام ،تازه در
انتخاباتي كه منجر به رياست جمهوري آقاي روحاني شد
بود كه سياس��ت س��رانجام در ايران به خود آمد .هنگامي
كه دولت هفتم و هش��تم بر سر كار آمد ،سياست در ايران
هنوز بدرس��تي «سياست» نشده بود؛ و معضل اين بود كه
جامع��ه يا نظم مدني كه يعني همانا نظم «سياس��ي» ،كه
رئيس آن دو دولت بدرستي به دنبال سازماندهي آن بود،
در آن زمان كندتر از آن به بلوغ الزم رس��يد كه ما را دچار
آن مصيبت هشت ساله نكند .و شايد الزم بود ،يا اين نوعي
سبك كار ايراني اس��ت ،كه ما بايد هشت سال نقطه صفر
سياست را ،اگر بش��ود آن را چنين ناميد ،بر گرده زخمين
خ��ود تحمل كنيم تا «سياس��ت» را ببيني��م ،و بخواهيم.
بيگم��ان ،البته ،ب��ذري كه آن دو دولت كاش��تند در اين
به خود آمدن سياس��ت بياثر نبوده اس��ت .اين را بخوبي
ميتوان در تفاوتهاي رويكرد سياس��ي در ميان نسلها
ديد .اما اين موضوعي است ديگر.
اينك ،اما ،سياس��ت به سياس��ت بازگش��ته است .در
صحن��ه بينالملل ،آنچنان كه آق��اي روحاني گفت ،ما به
دوازده سال پيش بازگش��تهايم .من به عنوان كسي كه به
انقالب وفادار مانده اس��ت ميگويم اكنون وقت آن اس��ت
كه ب��ه آرمانهاي انقالب برگرديم ،ك��ه آرمانهاي اصلي
و محركه آن ،ب��ه مثابه انقالب و ن��ه حكومت ،آرمانهاي
تجميعي آن ب��ود ،و نه تفريقياش .آن آرمانها س��يماي
ي��ك جامعه همدل را براي لحظهاي گ��ذرا براي ما تصوير
كردند؛ آن هنگام كه نه آن تصوير روش��ن بود و نه چشمان
ما به ان��دازه الزم تيزبين .اينك ميدانيم كه نام آن آرماني
ك��ه انقالب را به راه انداخت ي��ك نظم مدني بود كه در آن
اصل پوياي يك «توافق خوب» حاكم باش��د .براي من نام
نهايي آن حركتي كه دو س��ده اس��ت در افق ما است ،و ما
اكنون پس از اين راه دراز ،در آس��تانه صدو نهمين سالگرد
انقالب مشروطه ،چندان به آن نزديك شدهايم كه بتوانيم
پالكاردش را بخوانيم نظم يا «جامعه مدني» است.
آق��اي روحان��ي ،چنانچه خود اش��اره كرده اس��ت ،به
تعبي��ري دکم��ه «ري-س��ت» مناس��بات بينالمللي را
زده اس��ت .اينكه آي��ا اين «ري-س��ت» ،تصوير آن لحظه
توش��يحي را به ما خواهد داد كه رئي��س جمهوري ايران
در كنار رئيس��انجمهور شش كشور ديگر براي دوربينها
ژس��ت ميگيرند ش��ايد نوعي خيالبافي باش��د ،اما براي
طالعشناسان خيرانديش جاي ترديدي نيست كه اينك،
در اين لحظ��ه كه آفتاب اميد در ارتفاع اس��ت ،هنگام آن
رسيده اس��ت كه دکمه «ري-س��ت» مناسبات مدني در
ايران نيز زده ش��ود .اعتالي ايران ،صلح و آرامش منطقه ،و
خير بش��ر در زدن اين دکمه است .بديهي است ،و سزاوار،
كه هركسي در اين اثنا منفعت خاص خود را آرزو و توصيه
كند .اما هيچ يك از اين منافع خاص نيست ،چنانچه آقاي
روحاني در تعريف يك توافق خوب گفت ،كه بتواند مشروع
و ،درنتيجه ،پايدار باش��د اگر بر اين خير عام استوار نباشد.
رئيسجمهوری ،كه از خرد راهبردي آش��كاري برخوردار
است ،حتماً ميداند كه آينده هميشه از آن كسي است كه
از اكنون به استقبال آن ميرود.
ما روزه��اي پيروزيمان را جش��ن ميگيريم ،و در كف
خيابان ميهنپرس��تي ،صلحجويي و ُحس��ن نيت خويش
را به نمايش ميگذاريم ،گرچه بازهم همچنان دلواپسيم.
ما با بيش��ائبهترين احساسات دس��تهايمان را به سوي
صل��ح در جهان و جامعه مدن��ي در اي��ران دراز كردهايم،
زيرا اميد ما بازهم همچنان از دلواپس��ي ما افزونتر است.
چون همانگونه كه دوس��تان ما در يونان ادغامش��ده در
سرمايهداري جهاني ميگويند «اميد آخرين چيزي است
كه ميميرد».

شوک بزرگ هستهای
در صفبندی سیاسی امریکا

رضا نصري
کارشناس حقوق بينالملل

شايد کمتر سندي در تاريخ معاصر بهانداز ه «برجام»
مناس��بات سياس��ي و حقوقي داخل امري��کا را در اين
ابعاد دگرگون کرده باش��د .براي ناظراني که از نزديک
تح��والت اياالت متح��ده را رصد ميکنن��د ،ديگر اين
حقيقت غيرقابل انکار ش��ده که توافق هستهاي از يک
سو اجماع  30ساله عليه ايران را (که البيهاي متخاصم
طي س��الها ،با س��رمايهگذاري فراوان ،در عميقترين
اليهه��اي تصميمگيري در امريکا نهادينه کرده بودند)
در ساختار سياسي واشنگتن بههمزده و از سوي ديگر،
محرک بس��ياري از رخدادهاي بيسابقه در اين کشور
ش��ده اس��ت :امروز ،نهاد قدرتمند کاخ س��فيد با تمام
اختي��ارات قانوني و اهرمهاي فراقانوني که در درس��ت
دارد ،براي پاس��داري از توافق هستهاي ،در مقابل يکي
ديگر از قواي سهگانه اياالت متحده  -يعني کنگره  -به
صورت بيسابقهاي ايستادگي ميکند .رئيسجمهوري
امريکا  -که همواره در س��ه دهه اخير بيقيد و شرط با
تندروترين عناصر کنگره عليه ايران همس��و بوده  -قوه
مقننه کشورش را (به نفع ايران) به استفاده از حق «وتو»
تهديد مينمايد .از قبل ديناميسم و فضاي جديدي که
از تقابل اين دو نهاد بر س��ر موضوع ايران بهوجود آمده،
بازيگران پيراموني و «غير رسمي» سياست خارجه نيز
 يعني رس��انهها ،اتاق فکرها ،آکادميسينها ،نخبگانو غي��ره  -مواض��ع موافق با ايران اتخاذ ک��رده ،و بدين
ترتيب چرخه معيوبي که تا بهحال ديدگاه و سياس��ت
واش��نگتن در قبال تهران را به صورت خودکار ش��کل
ميداده ،تا حدودي زيادي مخت��ل نمودهاند .حتي در
درون خ��ود کنگره نيز انس��جام و اجماع ديرينهاي که
طي س��الها نفوذ سيس��تماتيک البيه��اي متخاصم
ش��کل گرفته بود ،چنان متزلزل ش��ده که شاهديم از
يک سو  ۴۷س��ناتور عليه توافق هس��تهاي نامهنگاري
ميکنند و از س��وي ديگر  ۱۵۰نماينده ديگر طي نامه
سرگشاده دومي ،به رئيسجمهوري پيام ميدهند که
با کارشکني همکارانشان در پرونده
هس��تهاي ايران مقابله خواهند کرد.
حت��ي موضوع «پاس��داري از منافع
اس��رائيل» ني��ز که هم��واره مخرج
مش��ترک و نقطه اجماع دو حزب -
و همه دس��تگاههاي تصميمگيري
اياالت متحده ب��وده  -با ورود توافق
هس��تهاي خاصيت خود را از دست
داده است :به عنوان مثال ،امروز يکي
از نقاط اختالف شديد ميان دولت و
جريان تندروي کنگره ،يکي از مفاد
«برجام» است که مطابق آن اياالت
متحده موظف ش��ده اس��ت در برابر
خرابکاري (مانند حمله س��ايبري يا
عمليات مخفي) و تهديدهاي امنيتي
عليه تأسيسات هستهاي ايران  -که
تنها از اسرائيل ميسر است  -با ايران
همکاري نمايد .بر کس��ي پوش��يده
نيس��ت که «توافق قراردادي امريکا
و اي��ران عليه خرابکاري اس��رائيل»
امري اس��ت که حتي تا يک م��اه پيش براي خبرهترين
تحليلگران سياسي نيز حتي قابل تصور نبود!
عالوه ب��ر اينها ،ب��ا انعق��اد توافق هس��تهاي ،البي
صهيونيستي ،نومحافظهکاران و جريان«ايرانستيز»
نيز به طرز قابل مالحظهاي خلع س�لاح ش��ده است .به
واقع ،با ورود توافق هس��تهاي به صحنه سياست ،اعتبا ِر
اس��تداللها و س��نگ بناي نگرش��ي که اين جريان در
دو ده��ه اخير در مورد ايران در محافل سياس��تگذاري
امريکا به کرسي نشانده بود بشدت متزلزل شده است.
از اين پس ،جريان ايرانس��تيز  -که دس��تکم از اوايل
دهه  ۱۹۹۰مي�لادي تا کن��ون « -ذات» و «ماهيت»
ايران را نش��انه رفته تا سياس��تگذاران جهان غرب را به

اتخاذ سياس��تهايخاص س��وق دهد  -ديگر نخواهد
توانس��ت نگرش مخدوش خود را به آس��اني گذشته به
مخاطبان خود ارائه کند.
به واقع ،جريان ايرانس��تيز ديگر نميتواند  -مانند
گذش��ته  -مدعي ش��ود که اي��ران ماهيتاً ي��ک بازيگر
نامعقول ( )Irrational actorو «تبهکار» (Rogue
 )stateدر صحنه جهاني اس��ت که ب��ا قواعد و منطق
نظام بينالمللي ناس��ازگار اس��ت؛ چرا که امروز ايران
نش��ان داده نه تنه��ا بر ظرافتهاي حق��وق بينالملل،
زب��ان ديپلماتي��ک و «نرمافزار» سيس��تم بينالمللي
بخوبي مسلط اس��ت ،بلکه قادر است از آن براي تعامل
با س��اير کشورها استفاده کند تا به يک «تعادل منافع»
با رقباي خود دست يابد .ايضاً ،جريان ايرانستيز ديگر
قادر نيست ايران را «ماهيتاً» يک کشور «تروريستي»
و غيرقابل معاشرت توصيف نمايد؛ چرا که صرف ورود
ش��ش قدرت جهاني در يک معاهده چندجانبه با ايران
و صرف برقراري يک رابطه قراردادي ويژه ميان تهران
و ساير پايتختها ،مبناي اين استدالل را از هماکنون -
درعمل  -باطل کرده است .همچنين ،جريان ايرانستيز
و البيهاي حامي اسرائيل در واشنگتن ديگر نميتوانند
مانند س��الهاي گذشته براحتي مدعي شوند که ايران
ماهيت��اً يک کش��ور آخرالزمان��ي ()Apocalyptic
و تهديدي ب��راي صلح و امنيت جهاني اس��ت؛ چرا که
ام��روز متحدين غربي اياالت متح��ده در اتحاديه اروپا
و همچنين ش��وراي امنيت سازمان ملل نشان دادهاند
که در اين م��ورد نيز تحليل متفاوت��ي دارند .در اصل،
اگر ايران در جريان تحريمها ميلياردها دالر ضرر کرده
است؛ جريان «ايرانس��تيز» و البيهاي صهيونيستي،
که از بيست س��ال پيش تا کنون ميلياردها دالر صرف
«امنيتيس��ازي» و تخريب وجهه ايران هزينه کردهاند
نيز ،پس از اي��ن توافق ،تمام زحمات چند س��اله خود
را به باد رفت��ه ميبينند .از اين رو ،ب��ه جرأت ميتوان
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مدعي ش��د که «توافق هس��تهاي» ،نه تنه��ا در عرصه
بينالمللي ،بلکه در عرصه سياس��ت داخلي امريکا نيز
يک رويداد کمنظير و تاريخس��از بوده اس��ت .به عبارت
ديگر« ،برجام» را ميش��ود از نادر معاهداتي تلقي کرد
که از يک س��و روابط بينالملل ،محاسبات استراتژيک
و مناس��بات منطقهاي را دگرگون س��اخته؛ و از سوي
ديگر مستقيماً بر ديناميسم داخلي اياالت متحده تأثير
ژرفي گذاشته اس��ت .به واقع ،ميتوان توافق هستهاي
را به مثابه ش��وک بزرگي بر پيکره دس��تگاه سياس��ي
امريکا تلقي کرد؛ که به احتمال زياد ،در آينده ،موجب
تغييرات مهم��ي در رويکرد و فرايند تصميمگيري اين
کشور نسبت به ايران خواهد شد.
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