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فتنه «خودزنی» در کمین خیز تاریخی
سید حسین موسویان

پژوهشگر ارشد دانشگاه پرینستون امریکا

برجــام و شکســته شــدن ســاختار بینالمللــی تحریمهــا،
فرصتهای بزرگ و کم ســابقهای برای ایجاد یک تحول کالن
اقتصــادی در پیــش روی ایران قرارداده اســت .اخیراًســازمان
سیا در وبســایت خود نوشــته که برجام باعث افزایش 25.5
میلیــارد دالر ذخایــر ارزی ایــران در ســال  2016شــده ،میــزان
نقدینگــی ایران به  135.5میلیارد دالر بالغ شــده و ایران با این
حجم از نقدینگی هماکنــون هفدهمین قدرت اقتصادی دنیا
است.
یکــی از اهداف جنــگ ها درجهان اســام از جمله تحمیلی
هشــت ســاله ،حملــه نظامــی به کویــت و یمــن و لیبــی ،ازبین
بــردن نقدینگــی بــاالی کشــورهای اســامی از جملــه ایــران ،
عراق  ،کویت  ،عربســتان و لیبی بوده اســت .تغییررشــد منفی
 6/7درصــد بــه مثبــت 7درصد ظرف چهار ســال ،مهــار تورم
40درصــد ،ارتقــای جایــگاه منطقــهای و بینالمللــی ایــران و
غیره ،زنگ خطر را برای صهیونیســم و استکبار جهانی به صدا
درآورده است.
طبــق گزارش پایگاه امریکن اینترســت امریکا ،چین ،ژاپن،
روســیه ،آلمان و هند در ردههای اول تا ششم قرار دارند و ایران
بعــد از ایــن کشــورها در رده هفتــم قدرتمندتریــن کشــورهای
جهان در سال  2017در ردهای باالتر از اسرائیل ،متحد نخست
امریــکا قــرار دارد .درگزارش تصریح شــده که توافق هســتهای
ایران و ( 5+1امریکا ،انگلیس ،فرانســه ،روسیه ،چین و آلمان)
و قراردادهــای این کشــور با شــرکتهای هواپیمایــی بوئینگ و
ایربــاس ،حامل این پیام برای جامعــه جهانی بود که راه ایران
برای تجارت باز است و تولیدات نفت این کشور به سطوح قبل
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در صحنه بینالمللــی ،مهمترین چالش دولتهــای متوالی ایران
همواره مربوط به عملکرد خصومتآمیز و بعضاًپر مخاطره ایاالت
متحــده بوده اســت .در نتیجــه ،الزمترین و مهمتریــن خصوصیات
هــر دولــت در ایران ،همواره درک درســت آن از موضــوع «امریکا» و
قابلیت آن در اتخاذ یک سیاســت هوشــمندانه در مقابل این کشــور
بوده اســت .عملکرد سه ســال گذشته دولت روحانی نشــان داده که
ایــن دولت  -بویــژه در قیاس با دولتهــای گذشــته  -از چنین درک
واقعبینانهای برخوردار اســت .به واقع ،دولــت روحانی ویژگیهایی
دارد کــه نــه تنهــا تاکنــون در مهــار هزینهســازیهای امریــکا کارآمد
بــوده ،بلکــه در دوران ترامــپ نیز میتوانــد احیاناًبــرای ممانعت و
خنثیسازی برخی سیاستهای خصومتآمیز آن بسیار مفید واقع
شــود .ویژگیهای دولت روحانــی منحصر به موارد زیر نیســت اما تا
آنجاکهمستقیماًبهموضوعامریکامربوطمیشود،اینچهارویژگی
نقاطتمایزدولتیازدهمنسبتبهدولتهایگذشتهاست:
دولت روحانی بر جریانهای داخلی امریکا ،روابط آنها با
یکدیگــر و ســازوکارهای حقوقی و سیاســی حاکــم بر روند
تصمیمگیریدرآنکشورتسلطدارد.نگاهدولتروحانی
کُبعدیو
بهایاالتمتحدهیکنگاهعلمیودقیقاستکهبارویکردت 
کلینگر اغلب جریانهای سیاســی در ایران  -که امریکا را بهعنوان یک
تدارد.جریانشناسیدُرست
واحدیکپارچهومنسجممینگرد-تفاو 
و تســلط دولت روحانی بر دینامیســم سیاســی و ســازوکارهای داخلی
امریکا باعث شــده که دســتگاه دیپلماســی ایــن دولت رفتــار امریکا را
«تأثیرپذیــر» و «تغییــر پذیــر» ارزیابی کند ،بــرای خــود در برابر ایاالت
متحــده «عاملیــت» قائــل شــود و از «جبرگرایــی» حاکــم بــر ســایر
جریانهای سیاســی ایــران در قبــال امریــکا ،فاصله بگیــرد .به همین
خاطر ،دولت روحانی به مراتب بیشــتر از سایر دولتهای ایران موفق
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از دوران تحریم بازگشته اســت .قبل از آن مؤسسه هادسون در
امریکا که یک اندیشــکده تحقیقاتی در پیگیری تحلیل رفتارها
و سیاستهای قدرتهای بزرگ جهانی است ،در تحلیل خود
ایران را در کنار هفت کشــور امریکا ،چین ،روسیه ،ژاپن ،آلمان،
هنــد و عربســتان ،بهعنــوان هشــتمین قــدرت بــزرگ نوظهور
جهان در ســال جدید معرفی کرد.این مؤسســه اذعان میکند
کــه موفقیت ایران در تثبیت سیاســی و راهبردی خود بهعنوان
پیامد بزرگ مذاکرات هستهای و لغو تحریمها ،قدرت ایران را
افزایش قابل توجهــی داده و ایران را به یک قدرت تراز جهانی
مبدل کرده اســت .نفوذ ایران در ســوریه ،لبنان ،عراق و یمن از
نــگاه این مؤسســه ،ایران را بهعنــوان یک قدرت تمــام عیار در
خاورمیانه تثبیت کرده است.
در عین حال این مؤسســه معتقد اســت که به علت شرایط
حســاس خاورمیانــه ،امــکان تداوم حضــور دو قــدرت برتر در
منطقه خاورمیانه وجود ندارد و لذا از میان دو کشور عربستان و
ایران که هم اینک قدرت های هفتم و هشتم جهانی محسوب
میشــوند ،یک کشــور در ســالجاری میــادی از گردونه خارج
شــده و تنها یکی از این دو کشــور بهعنوان قــدرت هفتم جهان،
قــدرت برتر منطقه خاورمیانه خواهد ماند.این مؤسســه تأکید
میکنــد کــه عربســتان در دو ســال اخیــر از تمامــی فاکتورهای
قدرت خود برای شکســت مذاکرات هســتهای و ضعیف کردن
ایــران اســتفاده کــرد و بویژه با افزایــش صادرات نفــت و پایین
آوردن قیمــت نفــت تالش کــرد اقتصاد ایــران را بــه نحو قابل
مالحظهای تضعیــف کند ،اما ایــران با پیشــبرد موفقیتآمیز
مذاکرات هستهای و مدیریت مناسب ،شرایط را کنترل کرد و بر
عکس این سیاســتها به بیثبات کردن خود عربســتان منجر
شده است.
حقیقــت این اســت کــه کشــورهای متحد امریــکا ضعیف و
شــکننده شــده و ایران در آســتانه یک خیز بلند تاریخی اســت.

خــط قرمــز اســتکبار -صهیونیســت این اســت که ایــران نباید
برنــده تحــوالت منطقــه بــوده و به قــدرت برتر منطقــه تبدیل
شــود .تردید نباید کرد که مثلث صهیونیســم ،اعراب تکفیری،
نومحافظهکاران امریکا با شــرایط فعلی امریکا در صدد ضربه
زدن بــه ایــران خواهند بود .تیم ترامپ از چنــد میلیاردر بزرگ
امریکا و تعدادی از نومحافظه کاران امریکا تشکیل شده است.
درکاخ ســفید فلین مشــاور امنیــت ملی او نقــش تعیینکننده
دارد.اویکافسرنظامیاستکهعمدهتجربهاشدرواحدهای
اطالعاتی سیســتم نظامی امریکا بوده و تجربه سیاســتگذاری
نــدارد .کوشــنر داماد ترامپ صهیونیســت تمام عیاری اســت
کــه زمــام امورخاورمیانــه در کاخ ســفید را بهدســت گرفتــه و
نقــش تعیینکننــدهای خواهــد داشــت .بانــون مشــاور دیگر،
یک اســام هراس بزرگی اســت که پیش نویــس عمده فرمان
هــای اجرایی ترامپ را او تهیه کرده اســت.او حتی رســانههای
امریــکا را «اپوزیســیون» خواند و از آنها خواســت که دهانشــان
را ببندند.
درحقیقت نزول امریکا از دهه  60با جنگ ویتنام آغازشــد.
ترور مارتین لوتر کینگ و رابرت کندی ،رســواییهای واترگیت،
ایــران گیــت و رســوایی اخالقــی بیــل کلینتــون ،جنگهــای
افغانســتان و عــراق و لیبــی همــه و همــه ســیر تشــدید بحران
هــای اقتصادی-امنیتی-سیاســی و فرهنگــی در داخل امریکا
را رقم زده اســت .اکنون هم ترامپ رئیس جمهوری اســت که

شده با استفاده از اهرمهایی که در اختیار دارد ،در حد توان ،جریانهای
داخلــی امریــکا را به تقابل بــا یکدیگر بینــدازد و از ایــن جهت ظرفیت
آسیبرسانیوقدرتمانورنهادهاییمانندکنگرهرابهحداقلبرساند.
امروز ،دســتکم نیمی از دســتگاه سیاســی ایاالت متحــده  -و اکثریت
قابل مالحظهای از تکنوکراتها و کارشناســان سیاســت خارجه در این
کشــور  -بشــدت مصر هســتند که اقدامات و رفتارهای دولت جدید در
قبال ایران ازچارچوبهاوحدومرزتعیینشــده توســط برجام تجاوز
نکند و مدام دســتگاه حاکم و قوای قانونگــذار را به اتخاذ «احتیاط»
در تعامــل بــا ایــران دعــوت میکننــد .حتــی شــاهدیم کــه امــروز
تندروتریــن طیــف جمهوریخواهــان در ایــن کشــور و افــرادی کــه
شناســنامه سیاسیشــان با «ایران ســتیزی» گره خورده است ،مدام
بــه جریــان مخالف ،افــکار عمومــی و جامعــه جهانــی «اطمینان»
میبخشــند که اقداماتشان در رابطه با ایران با تعهداتی که امریکا
بــه تهــران ســپرده هیــچ مغایرتــی نــدارد .ایــن فضــای سیاســی در
واشــنگتن در چهــار دهــه اخیــر بیســابقه بــوده اســت .دســتکم
هیچیــک از دولتهای پیشــین در ایران پیش از این نتوانســته بود تا
این میزان بر سیاســت داخلی امریکا تأثیرگذار باشد.
دولــت روحانــی ،بــا حداقــل امکانــات لجســتیک و
تدارکاتــی ،قــادر اســت در رســانههای امریــکا حضــور
قابــل مالحظــهای پیــدا کنــد و در ُپــر مخاطبتریــن
نشریات این کشور در حد ممکن «صدای ایران» را منعکس کند .به
عبارت دیگر ،دولت روحانی میتواند به صورت نسبتاًمؤثری افکار
عمومی امریکا را با «روایت ایران» از سیاستها و حوادث آشنا کند،
به اتهامهایــی که علیه ایران مطرح میشــود در ُپــر مخاطبترین
رســانهها پاســخ بدهــد ،تناقضهــا و ســوءقضاوتها را  -به منظور
ایجاد شــکاف در صحنه سیاســت داخلی واشــنگتن  -عیــان کند؛ و
فضاســازیهای رایــج را  -کــه معمــوالً زمینهســاز سیاســتهای
خصومتآمیــز و مقدمه تصویــب لوایح ضد ایرانی اســت  -تا حد
امکان با مانع روبهرو کند .از آغاز دولت روحانی تا کنون ،شــاید دهها
مقالــه از جانب وزیر امور خارجه ایران ،شــخص رئیس جمهوری و
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ســایر مقامات دیپلماتیک ایران در نشــریات انگلیســیزبان مانند
نُپســت ،فایننشــال تایمز و گاردین منتشر
نیویورکتایمز ،واشنگت 
شده که هریک  -با شکستن فضای تکصدایی علیه ایران  -بازتاب
وســیع و قابل مالحظــهای در افکار عمومی داشــته و حتی بعضاًبر
فضــای مذاکــرات و روال کار کنگره نیز تأثیرگذار بوده اســت .این در
حالی اســت که در هشت سال زمامداری دولت قبل بهندرت شاهد
بودیــم که مقامات ارشــد ایران به صورت مســتقیم افــکار عمومی
امریــکا را مخاطب قــرار دهند یا  -اگــر هم مخاطب قــرار دادهاند -
ارتباط آنها با مردم این کشــور ،تأثیر مثبت و سازندهای برای منافع
ملیایراندربرداشتهباشد.بهواقع،درتاریخ40سالاخیر،درکمتر
مــواردی شــاهد بودیــم کــه مقامات ارشــد یک دولــت بتواننــد  -با
کیفیــت دولــت روحانــی  -بــه صــورت مســتقیم بــا مــردم غــرب
«همزبانــی» ایجاد کند ،با حساســیتها و احساســات جمعی آنها
ارتبــاط برقــرار کند و از ایــنرو از افکار عمومی به مثابــه یک مانع در
برابرتندرویهایجریانضدایرانیاستفادهکند.
دولتروحانیبازبانفنیسیاستخارجهوادبیاتویژه
سیاســت داخلی امریکا آشناست و به همین خاطر قادر
اســت از سوءاســتفادهها و بهرهبرداریهای مغرضانه از
اظهــارات خود ممانعت کند .این در حالی اســت کــه در دولت قبل،
یکــی از مهمتریــن ضعفهای سیاســی و امنیتــی ایران  -کــه بعضاً
موجبایجاداجماعدردستگاههایقانونگذاروتصویبقطعنامهو
الیحهعلیه ایرانمیشد  -امکانبهرهبرداریجریانهایمغرض از
بیانات مقامات ارشــد دســتگاه اجرایی کشــور بــود .بهعنــوان مثال،
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