مداخله مؤثر و تأثیرگذار در بحران کشورهایی چون سوریه
و عــراق از یــک ســو و نیــاز امریــکا به عــرض انــدام در برابر
کشــورهای منطقه که درحمله نظامی علیه دولت ســوریه
بازتاب یافــت ،کافی بود تا زمینه تغییر سیاســت راهبردی
امریکاییها در منطقه فراهم شــود .سیاستی که در امتداد
آن ،عربستان سعودی ،اسرائیل و برخی دیگر از کشورهای
همپیمان آنها امیدواری خود برای افزایش فشــار به ایران
را علنی کردند.
ایــن چنین بود که نخســتین حضور منطقــهای ترامپ
و دیــدارش بــا مقامهــای کشــورهای عربــی بویــژه ریاض
پایهگــذار عصــر تــازهای از همکاریهــای دوجانبــه و
چنــد جانبه ،تشــکیل یک ائتــاف اســتراتژیک منطقهای
 امریکایــی با جهتگیــری علیه ایران و ضرورت بخشــیبــه تکمیــل طرح ســاخت ســامانه دفاعی این کشــورها به
کمک واشــنگتن شــد .همکاریهایی کــه بیتردید تمایل
پادشــاهی ســعودی بــه ایفــای نقــش بــرادر بزرگتــربرای
کشــورهای عربی و تــاش این کشــور برای توســعه الگوی
شــورای همــکاری خلیج فــارس درجهان عــرب در بروز و
تقویت آن نقش بســزایی داشته اســت .حال آنکه نمایان
شــدن اســرائیل در قامــت یــک ضلــع اصلــی از سیاســت
ضــد ایرانــی ترامــپ در منطقه و نقــش آفرینــی پیرامون
طراحــی و اجــرای آن یکــی از وجوه بــارز این راهبــرد بوده
اســت .اعتــراض بنیامیــن نتانیاهــو ،نخســتوزیر تــل
آویــو کــه در اواخر دوره ریاســت جمهــوری اوبامــا جامعه
جهانــی را بــه ســکوتی کرکننــده در قبــال تهدیدهــای
ایــران علیــه اســرائیل متهم و ابــراز امیــدواری کــرد «این
وضعیــت در دوران دونالــد ترامــپ عــوض خواهد شــد»
نشــان داد رژیــم اســرائیل پــای ثابــت پیگیــری راهبــرد
منطقــهای دولت جدید امریکا علیه ایــران با هدف تغییر
موازنــه قــوا در بحــران ســوریه و دیگــر مناقشــات منطقــه
خواهد بود.
دشواریهای اتحاد نوظهور
اگرچه تشــکیل مؤثــر ائتــاف امریکایی -عربی بــا اما و
اگرهــای فراوانــی مواجه اســت و برخی معتقدنــد تقویت
اتحاد نوظهوراســرائیلی -عربی با هدایت امریکا میتواند
ایــران را بــرای نقــش آفرینی منطقــهای بــا موانعی جدی
رو بــه رو کنــد ،امــا نمیتــوان پیشبینــی کرد ترامــپ تا چه
ســطح بر اســتراتژی اعالم شــده اش ،باقی خواهــد ماند و
دولتــش تا کجــا آمادگــی رویارویی بــا محدودیتهــا برای
تحقــق اســتراتژیای کــه عنصر اساســیاش جلوگیــری از
نفــوذ منطقــهای ایران اســت ،پیــش خواهد رفــت .این در
حالی اســت که سیاســت خارجی دولت روحانــی در حوزه
منطقهای بشــدت در هم تنیده اســت .به نظر میرســد به
همان انــدازه که نفوذ منطقــهای ایران توانســت به یکی از
مؤلفههــای مؤثــر در پیشــبرد پرونــده هســتهای و پذیرش
مطالبــات و خــط قرمزهــای ایــران تبدیــل شــود ،توافــق
هســتهای نیز از مسیرمســتقیم و غیرمســتقیم بــر افزایش
این نفوذ تأثیر گذاشــت .چه همین رویداد به نقطه کانونی
سیاســت ترامــپ علیــه ایــران تبدیــل و باعــث شــده نوک
پیــکان راهبــرد منطقــهای او به ســمت آن نشــانه رود .این
در حالی اســت کــه ایــران در مواجهه با چنیــن رویکردی از
آغاز اوجگیــری اختالفات بر این رویکرد اصولی خود تأکید
کرده که رابطه با همســایگان در زمره اولویتهای سیاست
خارجــیاش بــه شــمار میآیــد و بویــژه بــا در نظــر گرفتن
شــرایط حاکم بــر منطقه تمایلــی به تشــدید اختالفات به
وجود آمده ندارد.
چنیــن اســت که اگــر چــه وزارت امــور خارجه ایــران در
قالــب بیــان حقایــق و رد اتهامــات ادعایــی طــرح شــده
اقدامــات جبهــه امریــکا و شــرکای عربــیاش را بیپاســخ
نمیگــذارد اما در مجموع ،سیاســتی مبتنی بر صبر و مدارا
در پیــش گرفته اســت .این سیاســت کــه تاکنون بــا پرهیز از
تشــدید اختالفات با کشــورهای عربی منطقــه همراه بوده
اســت در بطن خــود نگاهی هم بــه پیگیری ایــده «منطقه
قوی تــر» دارد .ایــدهای که فارغ از سیاســت تقابــل جویانه
ترامــپ و کشــورهایی چــون عربســتان ســعودی ،ســمت
و ســوی خــود را در مســیر کاســتن از اختالفــات و یافتــن
زمینههای مشــترک همگرایی با مشارکت همه کشورهای
منطقه خاورمیانه جستوجو میکند .روندی که به نتیجه
رســیدن آن گرچه بــا توجه به تعــدد موضوعات متعارض
و احتمــال باالی وجــود تحریــکات مخــرب فرامنطقهای،
دشوار میکند اما غیرممکن به نظر نمیرسد.

ایران در عصر نوین
رضا نصری
حقوقدان بینالملل
و عضو مطالعات ژنو

دنیــای امــروز دیگر دنیــای قدیــم دولت-محور
قرون گذشته نیست .دنیای امروز با دنیایی که در آن
ائتالفهای اســتراتژیک و نظامی شــکل میگرفت
و دولتهــا در چارچوب آن ائتالفهــا با هم تعامل
یــا رقابت میکردند بســیار فرق کرده اســت .دنیای
امــروز دنیــای شبکههاســت .امــروز شــبکهها  -کــه
بعضاً از بازیگــران غیردولتی یا ترکیبی از دولتها و
بازیگران غیردولتی تشکیل شدهاند  -صحنهگردان
«جامعه بینالمللی» هستند.
در دنیــای امــروز ،دیگــر کمتــر از توانمندیهای
کالســیک «دولتهــا» صحبــت میشــود .امــروز
شــبکههای تروریســتی ،شــبکههای قاچــاق مــواد
مخــدر ،شــبکههای قاچــاق انســان ،شــبکههای
پولشــویی ،شــبکههای ســایبری و غیــره از یــک ســو
جــوالن میدهنــد و از ســوی دیگــر شــبکههایی بــا
توانمندیهــای منطبــق بــا آنهــا در مقابلشــان
ایســتادگی میکننــد .در دنیای امروز ،شــهردار یک
شــهر کوچــک ،برای حــل مشــکل محیط زیســت یا
تأمین یــک مطالبه بومــی ،مجبور اســت در صحنه
«جهانی» بازی کند ،در یک شــبکه فرامرزی مربوط
بــه مشــکل خــود ورود پیــدا کنــد و در آن چارچــوب
بــرای شــهر خــود راهحــل جســتوجو کنــد .امــروز
حتــی حــوزه نظامی هــم بیــش از هــر چیــز متأثر از
شــبکههای نامرئی و مجازیای اســت کــه قادرند با
حمالت ســایبری خود چارچوبهای امنیتی برخی
کشورها را در هم بکوبند .در عصر فعلی ،یک شبک ه
تروریســتی ماننــد داعــش میتواند از اقصــی نقاط
جهــان  -از حومــه شــهر پاریــس گرفته تــا دورترین
نقاط پاکســتان  -افراد مستقل (جدا از ملیت و زبان
و ســن و جنیست) را بســیج کند و برای مقاصد خود
بهکار گیرد .امــروز حتی مقوله «متحــد» و «رقیب»
هم تحت تأثیر این فضا متحول شده است .چه بسا
دیدهایــم در دنیــای امروز ،یک دولــت در چارچوب
یک «شــبکه» با دولت دیگری همکاری میکند و در
چارچوب یک «شــبکه» دیگر  -بــا موضوعی دیگر -
بشــدت با همان دولت رقابت و دشــمنی میورزد.
در عصــر کنونــی ،ایــن شــبکهها و بازیگــران نامرئی
هســتند کــه حتــی در تدویــن و طراحــی معاهــدات
بینالمللــی و قراردادهــای دولتهــا  -و در نتیجــه
در تعییــن روابط حقوق بین کشــورها  -ایفای نقش
میکنند.
در نتیجــه ،بایــد پذیرفــت که با فضــای جدیدی
روبــهرو شــدهایم؛ امــا بــازی در این فضــا ملزومات
خاص خــود را دارد .دیگر نمیشــود با اتکای صرف
به مؤلفههای کالســیک و ســنتی «قــدرت»  -مانند
قدرت نظامی یا اقتصــادی  -در صحنه بینالمللی
امــروز تأثیرگــذار بــود .ورود به این صحنه مســتلزم
پــرورش برخــی مؤلفههــا ،برخــی اســتعدادهای
جدیــد و نوعی هوشــمندی اســت کــه کوچکترین
کشورها هم قادر به دستیابی به آن هستند.
یکــی از آن مؤلفههــا ،مؤلفــه «اعتبار» اســت .در
واقــع ،در فضای امــروز ،دولتی قادر به شبکهســازی
و همــکاری در قالــب ســایر شــبکهها خواهــد بــود
کــه قــادر باشــد «جلــب اعتمــاد» کنــد و دیگــران را
از پایبنــدی خــود بــه تعهداتــش مطمئــن ســازد.
قابلیــت «همراهی با منافع مشــترک
مؤلفــه دیگر،
ِ
انســانی» یا «ایجاد یک دینامیســم ُبردُ-برد» برای
دهکده جهانی اســت که امروز اجزای آن به صورت
فزایندهای به هم پیوســته و وابســته شــدهاند .وقتی
دولــت ترامــپ از معاهــده محیــط زیســتی پاریس
خارج شــد ،بیــش از  ۳۰شــهردار امریکایی ،چندین
فرمانده ایالتی ،بالغ بر  100مدیرعامل شــرکتهای
غــول فرامــرزی و بســیاری از صاحبــان صنایــع این
کشــور مشــغول بــه طراحی و ســاختن «شــبکهای»
شــدند که ضمــن اعــام موجودیت ،اعــام کرد که
در راســتای اجرای تعهدات فســخ شــده امریکا  -با

وجــود موضــع دولــت ترامــپ  -اقــدام و فعالیــت
خواهند کرد!
در نتیجــه ،در فضایــی کــه ایجــاد شــده ،نبایــد
آینــده ایران و سرنوشــت توافق هســتهای را صرفاً با
معیارهای قدیمی و شــاخصهای کهنه پیشبینی
کرد .حقیقت این است که در فضای کنونی میتوان
بــا اطمینان اعــام کرد کــه «ایــران» از امریکایی که
ترامــپ در ایــن  15مــاه زمامــداری خود ســاخت ه به
مراتــب جلوتــر بــوده و بهتــر بــازی کــرده اســت! در
صــرف مواضعــی که در
واقــع ،دولــت ترامــپ  -به
ِ
مقابل ایران و برجام اتخاذ کرده اســت  -از یک ســو
بشــدت به «اعتبار» ایاالت متحده لطمه وارد کرده
است و از سوی دیگر باعث شده دولتها و بازیگران
غیردولتــی مختلــف مشــغول ســاختن و طراحــی
شــبکههایی شــوند کــه در میانمدت قــادر خواهند
بود سیســتمهای مالــی و بانکی و امنیتی وابســته به
امریکا را «دور بزنند» ،انحصار  50ســاله امریکا را در
این حوزهها بشــکنندو از منافع مشــترکی که برجام
برای جامعه جهانی ایجاد کرده محافظت کنند.
در واقــع ،میتــوان بــا اطمینــان اعــام کــرد کــه
«برجام»  -خواسته یا ناخواسته  -شبکهای از صدها

دولــت و هــزاران «منافــع خصوصــی» ایجــاد کرده
اســت کــه رویارویــی و مقابلــه بــا آن به هیــچ عنوان
در میانمــدت و بلندمــدت بــه نفع ایــاالت متحده
نخواهــد بــود .به عبــارت دیگــر ،مواضــع غیرموجه
و نامعقــول ترامــپ در مــورد برجــام ،هــم اعتبــار و
هم قابلیــت امریــکا در همراهی با منافع مشــترک
انسانی را زیر سؤال برده است.
در نتیجــه ،الزم اســت بــا تحــوالت و اتفاقــات
پیــشرو  -از جملــه تصمیــم آتــی ترامــپ در مورد
تــداوم برجــام  -از ایــن زاویــه نیــز نــگاه کنیــم .باید
مانــدن تحمیلــی
بدانیــم در فضــای امــروز ،هــم
ِ
ترامپ در توافق هســتهای به نفع ایــران خواهد بود
و هــم خــروج غیرموجــه او میتوانــد در میانمدت
دستاوردهای راهبردی مهم و اساسی برای ایران در
پی داشــته باشد .در واقع ،باید به این حقیقت واقف
شــد کــه رابطه ایران و جهــان  -در دنیای شــبکهها -
به پیش و بعد از برجام تقســیم شــده است و امریکا
نیز ناچار اســت در نهایت با این حقیقت سر کند .اما
آگاهی بــه فضای جدید به این معنا نیســت که باید
منفعالنه انتظار کشــید تا بازیگران متنوع و مختلف
صحنــه بینالمللی خود به تشــکیل شــبکه و تالش
برای حفظ دســتاوردها مبادرت کنند .ایران نیز باید
با آگاهی به ملزومات این فضا ،نظام تصمیمگیری
کشور را در همه زمینهها به حقایق روز تطبیق دهد و
با علم به دینامیســم جدید بینالمللی ،در راستای
منافع خود سیاستگذاری کند.
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