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رضا نصری

حقوقدان بینالمللی  -کارشناس سیاست خارجی

دولــت ترامپ تصور میکرد میتواند در یک مدت
زمان کوتــاه پس از خروج از برجــام ،ایران را به پای
میز مذاکره برگرداند تا در آنجا  -با خلع سالح کشور
و کاهــش نفــوذ تهــران  -اســتیالی منطقــهای را به
محور ریاض-تلآویو بسپارد .این پروژه بر سه ستون
اســتوار بود :اول اینکه با بســتن شــریانهای تجاری
کشور (از جمله در حوزه نفت) واِعمال تحریمهای
یکجانبــه ،شــرکتهای خصوصــی ،بانکهــا و
ســرمایهگذاران خارجــی را از ایران فــراری دهد و از
این طریق «فشــار اقتصــادی» را بر دولــت و مردم
تا آنجا که میســر است افزایش بخشد .دوم اینکه با
اِعمال فشار و رایزنی با دولتهای جهان  -بویژه با
دولتهای اروپایی و کشــورهای آسیای شرقی  -و با
ایجاد یک «اجما ع جهانی» بر سر موضوعاتی چون
موشــکهای بالســتیک و فعالیتهــای منطقهای
ایران ،کشور را در یک انزوا و تنگنای سیاسی-امنیتی
قرار دهد و ســوم اینکه با تقویت گفتمان «Regime
 ،»changeتظاهر به تمایل به آن  ،برگزاری پویشها
و نمایشهــای اپوزیســیونمحور و کمک بــه ایجاد
تشــکلهای جدیــد و بزرگنمایی برخــی چهرههای
خــاص ،دولت و نظام را با یک فضای روانی جدید
مواجه و درگیر سازد.
در اجــرای طــرح اول پروژه «تضعیــف ایران»-
یعنی در اِعمال «فشــار اقتصادی» -دولت ترامپ
تــا حــدود قابــل توجهــی  -ولو کمتــر از حــد انتظار
خــود  -موفــق بوده اســت .امــا در اجــرای دو طرح
دیگر آن  -یعنی در امنیتیســازی ایران با یارکشــی
میان دولتهای جهان  -و همچنین بیثباتسازی
سیاسی کشور ،تا حدود زیادی ناکام بوده است:

اِعمال فشار اقتصادی
اینکهاززمانخروجدولتترامپازبرجام
تاکنــون  ،صحنــه اقتصــادی کشــور دچار
ب شــده بر کســی پوشــیده
بحران و التها 
نیست .اگر دونالد ترامپ از برجام خارج نمیشد،
روند «عادیسازی روابط تجاری و اقتصادی» میان
ایران و جهان با ســرعت و کیفیت مناسبی تحقق
مییافت؛ فضای کسبو کار میان بازیگران داخلی
و خارجی کشور سامان مییافت؛ موانع پیش روی
صــادرات رفتهرفته برچیده میشــد؛ فروش نفت
به ســطح بهینه خود میرســید؛ موانع روانی کار با
ایران برای شــرکتهای خارجی برطرف میشــد؛
و ســرمایهگذاران و شــرکتهای بــزرگ -ماننــد
زیمنس ،مرسک ،بوئینگ ،توتال ،تویوتا ،ایرباس،
رنــو و پــژو -فعالیتهای خود را با اقتدار بیشــتری
آغاز میکردند .امــا خروج ترامپ از برجام دولت
ایــران را در تمــام حوزههــای فــوق بــا چالشهای
جدی و مهمی روبهرو ساخت و بالطبع وقف ه قابل
توجهــی در روند پیشبینیشــده «عادیســازی»
ایجــاد نمــود .با وجــود ایــن ،ســنگاندازی دولت
امریــکا بــا آن ســرعت و کیفیت که تصــور میکرد
بــه ثمر ننشســت .حقیقت این اســت کــه واکنش
ســنجیده ایران به بازگشــت تحریمهای یکجانبه
امریکا و متعاقبــاً توافقات و همکاریهای در حال
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شــکلگیری میان ایــران و اروپا و برخی کشــورهای
منطقه ،راه را برای مدیریت کشــور و ارتقای سطح
کیفــی زندگــی مــردم علیرغــم تحریــم بــاز کرده
اســت .ایجاد سازوکار ویژه مالی (اینستکس) برای
خالصی تجارت بینالمللــی از یوغ «دالر»؛ جلب
همــکاری اتحادیــه اروپا در حــوزه قانونگــذاری در
راســتای خثنیسازی قوانین فراســرزمینی امریکا؛
انعقــاد توافقات دوجانبه میان ایران و کشــورهای
منطقهای و آسیایی برای تسهیل تبادالت تجاری با
ارز ملی و همچنین تالش برای اصالح کاستیهای
مهــم داخلــی به منظــور مبارزه بــا فســاد ،ارتقای
شــفافیت و سامانبخشــی به نظام بوروکراتیک و
مدیریتی کشــور ،همگی عوامل مثبتی هستند که
افکار عمومی میتواند به آن امیدوار باشد.

همراهسازی کشورهای جهان
اگــر پیــش از برجــام ،همــه دولتهــای
مهــم جهــان  -از جملــه چین و روســیه
 بــا اجمــاع کامــل بــا قطعنامههــایشــورای امنیت علیه ایــران موافقــت میکردند و
اگــر اتحادیــه اروپا  -بــا اجماع هــر  ۲۸عضو خود
 قوانیــن و قطعنامههای تحریمی خــود را علیهایــران به تصویب میرســاند ،حقیقت این اســت
کــه امــروز شــکاف قابــل مالحظــهای در ســطح
سیاســی میــان «دولتهــای جهــان» و مثلــث
واشــنگتن-ریاض-تلآویو بــر ســر موضــوع ایران
ایجاد شــده اســت .در ســال گذشــته ،این شــکاف
نیــز در تمام پروژههای امنیتی دولت امریکا علیه
ایران مشــهود بــوده اســت .در واقــع ،در حالی که
دولت ترامپ تصور میکــرد میتواند دولتهای
جهــان را بــر ســر موضــوع فعالیتهای موشــکی
ایران ،سیاستهای منطقهای کشــور ،اتهاماتی از
قبیل «کشــف اســناد جدید هســتهای در شورآباد
و ترقوزآبــاد» و «حمایــت از تروریســم» یــا حتــی
برخــی اعتصابــات صنفــی و اغتشاشــات داخلی
بسیج کند ،حقیقت این است که تمامی اقدامات
سیاســی و دیپلماتیک واشــنگتن در این راســتا به
دیوار شکست خورده است .چهار بار تالش امریکا
بــرای کشــاندن ایران بــه پای میز شــورای امنیت،
ف کردن مسیر
تالشهای مســتمر آن برای منحر 
بازرســیهای آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی
در ایــران ،تالشهــای بــی وقفه آن بــرای ترغیب
اتحادیــه اروپــا بــه بســتن ســازوکار ویــژه مالــی و
همچنین تالشهای آن به برگزاری نشســتهای
بینالمللــی  -مانند کنفرانس ورشــو  -و اقدامات
مشــابه ،همگــی با چنان شکســتی مواجه شــد که
امــروز بســیاری از چهرههــای تنــدرو امریکا حتی
کارآمدی وزیر امور خارجه این کشــور را زیر سئوال
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بردهاند .اهمیت این «عدم همراهی دولتها» با
پروژه امریکا را هم نباید دســتکم گرفت .امروز،
نــه تنها ایــن همراهی شــکل نگرفته اســت ،بلکه
ایــران و اروپــا در ایجــاد یک نظم نویــن جهانی و
یــک نظــام بینالمللــی مالی مســتقل همســو و
«مشترک المنافع» شدهاند و این اشتراک منافع
میتوانــد افقهــای جدیــدی بــه روی کشــور بــاز
نماید.

ایجاد تصور بیثباتی
از اولیــن اقدامات امریکا پــس از خروج از
برجام ،ایجــاد «گروه اقدام ایــران» (Iran
 )Action Groupبــود که بــا هدف اِعمال
فشــارهای امنیتــی و روانــی بــه ایران  -بــا مدیریت
برایان هوک  -تأسیس شــد .هرچند دولت ترامپ
ت آن در قبال
«رســماً» و بارها اعالم کرده که سیاس 
ایران صرفاً در راســتای «تغییر رفتار نظام» تدوین
شده اســت ،اما از بررسی گفتمان و عملکرد «گروه
اقدام ایران» میتوان نتیجه گرفت که  -در موازات
هدف این گروه
و همزمان با ادعای دولت ترامپ ِ -
ایجــاد این تصور اســت کــه ترامپ نــه در پی تغییر
رفتار که در پی «تغییر حکومت ایران» است! تالش
عامدانه برای ایجاد این تصور نیز بی دلیل نیست.
دولــت ترامــپ میخواهد بــه تهــران و دولتهای
اروپایی این پیام را برساند که در هر دو مسیر  -یعنی
هم در مسیر فشار برای مذاکره و هم در مسیر تغییر
حکومــت  -در حــال حرکت اســت و چنانچه ایران
زودتر به پای میز مذاکره بازنگردد ،چه بسا حرکت
در مســیر «تغییر رژیــم» زوتر به مقصد برســد! در
راســتای ایجاد این تصور هم« ،گروه اقدام ایران» و
سایر بازیگران عرصه سیاست خارجه در امریکا به
تأسیس گروههای جدید اپوزیسیون ،تقویت وجهه
برخی شخصیتهای قدیم و برگزاری همایشها و
پویشهای اعتراضی هدایتشده مبادرت کردهاند
که چند ماهی اســت به صورت ســازماندهی شــده
در فضــای رســانهای نیز بــه آن دامــن میزنند .اما
این سیاســت دولــت ترامپ نیز ،آن طــور که تصور
میکرد ،به بار ننشســته اســت .در واقــع ،بی اقبالی
عمومــی در ایــران نســبت بــه گروهها ،اشــخاص و
برنامههــای تدوین شــده از یک ســو و عدم اعتنای
دولتهــای ایــران و اروپــا نســبت بــه ظرفیتهای
سیاســت «تغییر رژیم» ،این طرح گروههای تندرو
واشنگتن را نیز با شکست مواجه کرده است.
در کنــار مــوارد فوق ،تحوالت پیــش رو در صحنه
سیاســی امریکا ،اســرائیل و عربستان ســعودی  -به
عنوان مهمترین مح رکهای فشــار بر ایران  -جای
خوشبینی و امیدواری دارد.
در واقــع ،اگــر تمــام مــوارد مثبــت را در کنــار
شکســتهای نظامی امریکا ،احتمــال حلوفصل
مســأله ســوریه و یمــن و ارتقــای جایــگاه راهبردی
ایــران در منطقــه قرار دهیــم ،میتــوان پیشبینی
پیــش رو ،دولــت ایران بــا فضای
کــرد کــه در ســال ِ
بینالمللــی مســاعدتر و «عادی»تــری نســبت به
سال جاری مواجه خواهد شد ،که این مهم خود در
حل مشکالت داخلی کشور تأثیر قابل مالحظهای
خواهد داشت.
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