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اقتصادی شکل  در پی اعتراضاتی که هفته ی گذشته نسبت به مسائل معیشتی و 

گرفت، ناآرامی ها و اغتشاشاتی ایجاد شد که عالوه بر هزینه های بسیار زیاد در داخل 

کشور، در عرصه ی بین المللی نیز خسارات باالیی به منافع ملی کشور وارد نمود. راجع 

به ریشه و عوامل این اغتشاشات، مطالب بسیاری نوشته شده که ذکر آن ها در این مقال 

نمی گنجد. در این یادداشت، تنها بخشی از بهایی که ملت ایران در عرصه ی بین المللی 

به موجب این ناآرامی ها پرداخت، به صورت مختصر مورد بررسی قرار می گیرد.

تخریب وجهه ی بین المللی ایران

بی شک، یکی از مهم ترین لوازم و ابزارهای تأمین منافع ملی در عرصه ی سیاست 

خارجی، پرستیژ یا وجهه ی بین المللی یک کشور است؛ به گونه ای که بسیاری از کشورها 

ساالنه مبالغ باالیی را جهت ارتقای وجهه ی خارجی خود هزینه می کنند. در این راستا، 

هرچه یک کشور در خصوصیات مهمی چون نظم، ثبات و امنیت مرتبه ی باالتری داشته 

باشد، در عرصه ی بین المللی، چهره ای مطلوب تر داشته و توجه بیشتری را به خود جلب 

می کند. یکی از مهم ترین افتخارات نظام اسالمی طی عمر قریب به چهل ساله ی خود، این 

بوده که علی رغم دشمنی های مستمر از سوی قدرتمندترین کشورهای جهان و قرار داشتن 

در یکی از ناامن ترین مناطق دنیا، امنیت و ثباتی بی نظیر را تجربه کرده و به عنوان یک 

جزیره ی ثبات در بی ثباتی های غرب آسیا، شناخته شده است؛ تجربه نشان داده هرگاه 

در مقاطعی این مؤلفه ی مهم از سوی عوامل داخلی و خارجی خدشه دار شده، ضربه ای مهم 

به حیثیت کشور در این حوزه وارد آمده است. انعکاسی که از ناآرامی های اخیر ایران 
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در رسانه های خارجی شکل گرفت، تالش برای القای یک جنگ داخلی در ایران بود که 

می تواند چندین سال آرامش را –آن هم دقیقًا در برهه ای که بیشتر کشورهای غرب آسیا 

درگیر ناآرامی و تنش بودند- طی تنها چند روز به کلی از بین ببرد.

باید توجه داشت که تخریب وجهه ی بین المللی کشور، می تواند به نوبه ی خود نتایج 

خطرناک دیگری به دنبال داشته باشد که کاهش قدرت نرم، کاهش توان دیپلماتیک، 

افزایش ریسک سرمایه گذاری و از بین بردن مؤلفه های روانی امنیت، تنها بخشی از این 

نتایج است.

کاهش قدرت نرم ایران

یکی از اولین نتایج تخریب وجهه ی بین المللی ایران، کاهش قدرت نرم این کشور در 

فضای بین المللی است. قدرت نرم در ساده ترین تعریف آن عبارت است از توان تأثیرگذاری 

بر اذهان و تأمین منافع ملی، بدون استفاده از ابزارهای قدرت سخت و یا تهدید. در این 

نوع از قدرت، در واقع این جذابیت یک کشور است که بیشترین تأثیر را بر ذهن مخاطبان 

می گذارد و آن را به مرور به سمتی سوق می دهد که اعمال و تصمیمات آنان، در بلندمدت 

تأمین کننده ی منافع ملی کشور باشد. یکی از مهم ترین مؤلفه های قدرت نرم یک کشور، 

امنیت و ثبات داخلی آن است. ایران پس از انقالب نه تنها در چشم ملت های مسلمان، بلکه 

نزد بسیاری از آزادی خواهان غیرمسلمان نیز وجهه ای محبوب داشته و پیشرفت های آن در 

سایه ی ثبات و آرامش در عین دشمنی های هرروزه ی استکبار، مایه ی تحسین بسیاری از 
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مردم جهان بوده است. مسائلی نظیر فتنه های 78 و 88 و اغتشاشات اخیر، هرچند به صورت 

موقت، آسیب هایی مهم به این بعد اساسی از قدرت نرم جمهوری اسالمی می زنند.

کاهش توان دیپلماتیک و قدرت مانور سیاسی بین المللی

یکی دیگر از مهم ترین پیامدهایی که در نتیجه ی این اغتشاشات بر جمهوری اسالمی 

ایران تحمیل می شود، کاهش توان سیاسی نظام اسالمی در عرصه ی بین المللی است. دقیقًا 

در برهه ای که جمهوری اسالمی ایران با بدعهدی های مکرر ایاالت متحده در توافق هسته ای 

روبروست  می شود  علیه کشور وضع  مختلف  بهانه های  به  روزبه روز  تحریم هایی که  و 

و  دفاعی-موشکی  توان  دادن  نشان  بر  سعی  اروپایی  کشورهای  همکاری  با  آمریکا  و 

سیاست های منطقه ای ایران به عنوان یک عامل بر هم زننده ی صلح و امنیت بین المللی 

دارد، عده ای با ایجاد ناامنی فضای داخلی ایران را متشنج کرده و قدرت مانور کشور را 

در برابر این چالش های بین المللی، تضعیف می کنند. به گونه ای که رئیس جمهور و وزیر 

خارجه ی فرانسه، سفر خود را به ایران به دلیل ناآرامی های این کشور به تعویق می اندازند 

و یا روسیه از اتباع خود می خواهد از تجمعات و ناآرامی ها در ایران دوری کنند. بر کسی 

پوشیده نیست که این مسائل، پیامدهایی نامطلوب برای یک کشور در حوزه ی سیاسی و 

دیپلماتیک به شمار می روند.
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افزایش تحریم ها

یکی از ملموس ترین نتایجی که اغتشاشات اخیر به دنبال داشته، زمزمه های افزایش 

تحریم ها از سوی مقامات آمریکایی بوده است. همان گونه که در فتنه ی سال 88 اتفاق افتاد، 

مقامات آمریکایی که ایران را متوهمانه در موضع ضعف دیده و ناآرامی های شکل گرفته را 

مقدمه ای جهت تغییر نظام پنداشته اند، با مطرح کردن اعمال تحریم های حقوق بشری بیشتر 

علیه این کشور، در پی تکمیل سناریوی بازیگران داخلی خود بوده و طی روزهای اخیر، 

بارها خواستار افزایش فشار علیه این کشور شده اند.]۱[ ایاالت متحده درصدد است با ادعای 

ارتباط ناآرامی های اخیر با نارضایتی مردم از سیاست های منطقه ای ایران،]۲[ تحریم های 

مشترکی را در حوزه های منطقه و حقوق بشر علیه این کشور وضع نماید.

افزایش طمع دشمن برای دخالت های بعدی

بدیهی است که هرگونه اغتشاش و ناآرامی در داخل ایران، دشمنان این کشور را به 

افزایش دشمنی امیدوار می کند. درواقع ناآرامی های داخلی، نوعی سیگنال به دشمن خارجی 

است، مبنی بر اینکه زمینه و امکان براندازی نظام در داخل ایران وجود دارد و می توان با 

تشدید دشمنی در قبال این کشور، آن را نابود کرد و یا حداقل رفتار آن را تغییر داد. اساسًا 

چند عامل را می توان در طمع کردن دشمن در این موارد مؤثر دانست: اول آنکه دشمن 

نقطه ضعفی از ما مشاهده کند، دوم زمانی که در داخل کشور به افراد و عناصری امید داشته 

باشد و سوم آنکه پیش تر، از ایجاد چنین ناآرامی هایی، نتایجی گرفته باشد.
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نقطه ی ضعف: اولین عاملی که زمینه ی طمع دشمن را جهت ایجاد آشوب در داخل 

ایران فراهم کرد، نقاط ضعف و چالش هایی است که این کشور در حوزه ی اقتصاد با آن 

 Iran« مواجه است. چنانکه حدود یازده ماه پیش ازاین اغتشاشات، طی جلسه ای با عنوان

on Notice« که در کمیته ی امور خارجی مجلس نمایندگان ایاالت متحده برگزار شد، 

اسکات مادل راهکارهای مختلفی جهت فشار بر حاکمیت ایران یا تغییر نظام پیشنهاد داد 

که یکی از مهم ترین آن ها، گره زدن و به هم پیوند دادن نارضایتی ها و اعتراضاتی است 

که به صورت پراکنده و کم دوام در نقاط مختلف ایران اتفاق می افتند، تا به یکدیگر پیوسته 

و به رفتار ضد نظام بدل شوند.]۳[

نیروهایی که می توانند مورد استفاده ی دشمن قرار گیرند: بدیهی است که درون هر 

کشور، همواره تعدادی عنصر سرخورده و ضد نظام سیاسی حاکم وجود دارند که با کمی 

حمایت و منابع، و با سوءاستفاده از بستر اعتراضات و مطالبات صلح آمیز مردمی، می توانند 

آشوب هایی را به صورت نقطه ای در برخی نقاط به وجود آورند. در این زمینه، نیروی 

میدانی این اغتشاشات، از سوی سازمان منافقین تأمین شد.

سابقه ی نتیجه بخش بودن اغتشاشات: اتفاقاتی که طی فتنه ی 88 رخ داد، ایاالت متحده 

را قادر ساخت اروپا را در اعمال تحریم های حقوق بشری علیه جمهوری اسالمی همراه 

کند. لذا، پیش ازاین، چنین سیاستی در قبال ایران برای ایاالت متحده نتیجه بخش بوده است.

در واقع، یکی از مهم ترین پیامدهایی که اغتشاشاتی ازاین دست به دنبال دارند، این 

است که دشمن را در محاسباتش به این نتیجه می رساند که ایجاد اغتشاش و ناآرامی، می تواند 

به سرنگونی نظام سیاسی در ایران یا تغییر رفتار این نظام، کمک کند. لذا، همان گونه که 



اندیشکده راهبردی تبیین

۱۱

فتنه ی 88 زمینه ی طمع دشمن جهت ایجاد اغتشاشات و ناآرامی های بعدی را در ایران فراهم 

کرد، حوادث اخیر نیز می تواند دشمن را جهت سرمایه گذاری و برنامه ریزی در حوزه هایی 

که نظام اسالمی در آن ها با چالش روبروست، ترغیب نماید.

جمع بندی

یکی از مهم ترین نتایج انقالب اسالمی در ایران، از بین رفتن مهم ترین کارگزار 

منطقه ای ایاالت متحده )رژیم پهلوی( در این کشور بود. به همین خاطر، از ابتدای انقالب و 

آغاز جمهوری اسالمی، دشمنی های این کشور علیه ایران آغاز شد و تا امروز همچنان ادامه 

داشته است. ایاالت متحده از آن زمان در حوزه ها و سطوح گوناگون، به دشمنی علیه نظام 

اسالمی پرداخته و سعی بر نابودی یا تغییر رفتار آن داشته است. در راهبردهای گسترده 

و همه جانبه ای که این کشور علیه جمهوری اسالمی طی چهار دهه از عمر آن به کار 

گرفته، ایجاد اغتشاش، ناآرامی و براندازی، یکی از مهم ترین تالش ها بوده است. این مدل 

که به دلیل کم هزینه بودن برای دشمن و هزینه تراشی برای ایران، پیش ازاین کارایی خود 

را برای سرویس های اطالعاتی غربی ثابت کرده بود، این بار نیز با طراحی آنان و اجرای 

دشمن همیشگی مردم ایران –سازمان منافقین- در کشور اجرا شد که بهایی سنگین را در 

حوزه های گوناگون به منافع ملی تحمیل کرد. البته این بار نیز همانند توطئه های گذشته، 

حضور مردم در خیابان ها، پایان بخش این ماجرا شد؛ بااین وجود، نباید گمان کرد که این 

آخرین باری خواهد بود که دشمن به طراحی و اجرای چنین سناریوهایی دست میزند.
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