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نگاه دیگران

۱6 ژانویه 20۱6 روز اجرای برنامه جامع اقدام مش�ترك، نش�ان دهنده  نقطه عطف مهمی در اجرای برجام اس�ت. با 
وجود این، به دلیل نیروی بالقوه  این موافقتنامه برای تأثیرگذاری بر سیاست و امنیت در منطقه، هم چنان تحلیل هایی 
در راس�تای دگردیس�ی این توافقنامه به نوعی دیگر از توافق، خنثی نمودن نیروهای بالقوه  آن و یا تکمیل آن با 

سیاست ها و اقدامات جانبی ارائه می شود.

اشاره:

سیاست منطقه ای آمریکا در دوره پسابرجام
منیرسادات میرنظامی*

مقدمه
حامیان توافق در ایاالت متحده امید دارند در 10 یا 15 سال آینده 
ش��اهد تغییراتی در روابط  ایران با ایاالت متحده و همس��ایگانش 
باشند تا از این طریق ایران از تمایالت و برنامه  هسته ای دور شود. از 
سوی دیگر، مخالفان برجام معتقدند با هزینه ای گزاف تنها توافقی 
موقتی بر س��ر سیاست های ایران ایجاد شده است. فارغ از پذیرش 
یکی از ای��ن دو نظر، هر دو گروه بر یک نکت��ه اجماع دارند که 
باید از س��ال های پیش رو برای مواجهه با نتایج منقضی شدن برجام 
و س��ود بردن از آن شرایط، بهره ببرند. بدین ترتیب، محوری ترین 
مسئله پس از اجرایی شدن برجام فارغ از مخالفت ها و موافقت ها با 
آن، نحوه  برخورد با ایران پس از اجرای این توافق است. این مسئله 
آن گاه اهمیت می یابد که بدانیم اجرایی شدن این توافقنامه، بیانگر 
تعهد ایران به اجرای مفاد برجام، تأیید فعالیت های هس��ته ای ایران 
از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی و رفع گسترده  تحریم های 
مربوط به برنامه هس��ته ای ایران اس��ت. البته این به معنای رضایت 
کام��ل ایران یا ای��االت متحده از مفاد برجام نیس��ت اما برخالف 
روابط خصومت آمیز سابق، نوعی توافق، همکاری و تأیید طرفین 
نس��بت به یکدیگر را در خود جای داده است که بررسی تأثیرات 
حال و آتی آن و سیاس��ت های مطلوب را اجتناب ناپذیر می سازد. 
هم چنین فرض وجود پیوندی ارگانیک میان برنامه هسته ای ایران 

و سیاست های منطقه ای آن، توجه به برجام و فرصت های فراتر از 
آن را در کانون مباحث قرار می دهد.

نهاد خاور نزدیک واش��نگتن1 دو تحلیل با موضوع سیاس��ت 
ای��االت متح��ده پس از برج��ام در قب��ال ایران ارائه داده اس��ت. 
بنی��ان هر دو تحلیل تمرکز بر نق��اط ضعف برجام و لزوم مقابله با 
سیاس��ت های منطقه ای ایران به عنوان عامل اصلی تهدید است. بر 
این اساس، تأثیر برجام بر برنامه هسته ای ایران در آینده، وضعیت 
خاورمیانه و نقش آفرینی ای��ران و جایگاه متحدان ایاالت متحده 
در منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. نخستین دیدگاه، تحلیل 
جمعی از دیپلمات ها، قانون گذاران، سیاست گذاران و کارشناسان 
آمریکایی در گروه مطالعات ایران نهاد واش��نگتن است و دومین 

تحلیل از سوی مایکل سینگ به این نهاد ارائه شده است.

برجام و ثبات منطقه ای
ه��ر دو تحلیل برآنند که برجام موقعیت ای��ران را به عنوان دولتی 
ب��ا توانایی هس��ته ای تثبیت می کند و مانعی بر س��ر دس��ت یابی به 
توانایی تولید موش��ک، تس��لیحات و س��وخت مورد نی��از برای 
تس��لیحات هسته ای  ایجاد نمی نماید. تحلیل گران ضعف برجام را 
در نپرداختن به موضوع موش��کی و حمایت ایران از تروریس��م و 
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اقدامات بی ثبات کننده، رفع تحریم های اقتصادی، آزادسازی ده ها 
میلیارد دالر اموال بلوک ش��ده ایران و عبور ایران از دوران س��رد 
دیپلماتیک می دانند. آنان منابع تهدید در منطقه را عبارت از ظهور 
دولت اس��المی و رستاخیز جهانی جهادیس��م و مسئله یمن، لیبی، 
س��وریه، عراق، روسیه، بحران مهاجران سوری دانسته و ایران را به 
عنوان عامل ایجاد این تهدیدات معرفی می کنند و معتقدند با وجود 
کمک برجام ب��ه تخفیف برخی از این مس��ائل، تالش برای قرار 
دادن سیاست ایران در مسیر درست تنها با برجام امکان پذیر نیست. 
به نظر تحلیل گران، ایران با آزمایش موشک های بالستیک، اعزام 
نیروی نظامی به س��وریه، تجهیز حزب اهلل از قطعنامه های چندگانه 
شورای امنیت تخطی کرده و هم چنین با دستگیری سربازان نیروی 
دریایی آمریکا، مجاز داشتن حمله به سفارت خارجی در پایتخت 
خود و تحریک دولت های عضو سازمان ملل نشان داده است که 
سیاس��ت خارجی خود را پس از برجام تعدیل نمی کند. البته آنان 
تصدیق می کنند که دولت اوباما نیز با مسلح ساختن پیش مرگه ها 
در عراق، فراهم ساختن امکان انجام عملیات نیروهای ویژه  آمریکا 
با واحدهای عراقی، حمایت هوایی و تس��لیحاتی بیش��تر از برخی 
واحدهای مخالف در سوریه و وضع تحریم های جدید علیه نهادها 

و افراد به دلیل برنامه  موشکی، به ایران پاسخ داده است.
نتیج��ه هر دو تحلیل مؤید این نکته اس��ت که سیاس��ت ایران نه 
در انزوا بلکه باید هماهنگ با سیاس��ت های منطقه ای ایاالت متحده 
طراحی شود. توصیه  کلی برای شکل گیری این هماهنگی، جلوگیری 
از تکرار اشتباهات اساسی در سیاستگذاری منطقه ای آمریکا است. به 
نظر تحلیل گران، این اشتباهات، شکست در هماهنگ ساختن ابزار و 
اهداف، عدم درک واقعیت ها و مالحظات شرکای منطقه ای، زدودن 
اطمینان خاط��ر از متحدان، گرایش واکنش��ی به امر سیاس��تگذاری 
و اولوی��ت دادن ب��ه اهداف کوتاه م��دت به جای درگیر ش��دن در 
برنامه ریزی اس��تراتژیک یا دستورکار بلندمدت را شامل می شود. بر 
این اس��اس، هر دو تحلیل توصیه هایی برای مقابل��ه با ایران به عنوان 
سیاست اصلی و قطعی ایاالت متحده در خاورمیانه ارائه کرده اند که 

به نظر می رسد تنها در جزئیات با یکدیگر تفاوت دارند.
بدی��ن ترتیب، تحلیل ه��ای ارائه ش��ده دو موضوع را محور 
توصیه های خود برای سیاستگذاری قرار داده اند. این دو موضوع 
به هم پیوس��ته ش��امل ضعف های برجام و مس��ائل و چالش های 
منطقه ای اس��ت. هدف از پرداختن به این دو، تأمین منافع حیاتی 

آمریکا در خاورمیانه است.
گروه مطالعات ایران نهاد خاور نزدیک واش��نگتن، سه نکته  

اساسی را در ارتباط با برجام مورد توجه قرار می دهد:
نخس��ت، اش��تباه اس��ت فکر کنیم ایران در ح��ال حاضر از 
تعه��دات برجام رضای��ت دارد. در واقع، برج��ام مجموعه ای از 

محدودیت ها مانند تعیین س��طح غنی س��ازی و خروج س��وخت 
مصرف شده را بر ایران تحمیل کرده که تا سال ها باقی می ماند.

دوم، تأیید فعالیت های ایران از س��وی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی بدان معنا نیست که تمامی فرایندها و سازوکارهای تضمین کننده  
کارکرد درست رژیم نظارت و راستی آزمایی تحت چارچوب برجام 
اس��ت. برای مثال، روشن نیست آیا آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
عمل راهی برای نظارت بر کانال تهیه  مواد هس��ته ای از س��وی ایران 
را دارد یا خیر. هم چنین مقررات آژانس در مورد دسترس��ی آژانس 
به س��ایت هایی که ای��ران ورود به آن را رد ک��رده و تنبیهاتی که در 
صورت منع دسترسی متوجه ایران می شود نیازمند شفاف سازی است.

سوم، حتی با وجود جدا نمودن موضوع برنامه هسته ای ایران از 
سایر مسائل، الزم است استراتژی قاطعانه ای در منطقه برای تقویت 
برجام اتخاذ ش��ود. الزم اس��ت ایاالت متحده از هر نوع توافقی که 
منجر به نظارت بیشتر بر ایران و حمایت از دوستان و متحدین سنتی 

خود می شود، استقبال نماید. 
آخرین توصیه   این گروه، ناشی از این تفکر است که مطرح شدن 
ایران به عنوان متحد ایاالت متحده در مقابل تهدیدات داعش بدتر از 
تأخیر در اقدام مناسب علیه مسئله آفرینی ایران در منطقه یا تسلیم در 
برابر آن است. آن ها نسبت به احتمال وجود این گزینه، موضع منفی 
دارند زیرا معتقدند، ایران به ش��به نظامیان خارج از کنترل دولت های 
دوست مانند عراق و سوریه آموزش، سالح و پول می دهد و نیروهای 
مردمی در عراق و نیروهای دفاع ملی در س��وریه تا حد مهمی خارج 
از کنترل دمش��ق و بغداد مس��تقیماً از تهران و کارگزارانشان دستور 
می گیرند. در نتیجه، سیاس��ت ایران در منطقه بی ثبات کننده اس��ت 
و تصور آن ب��ه عنوان متحد گزینه  شکست-شکس��ت برای ایاالت 
متحده اس��ت زیرا هیچ گاه همکاری واقعی با ایران شکل نمی گیرد. 
بدین ترتیب، تحلیل این گروه، استراتژی آمریکا در منطقه را در سه 

بخش سوریه، اسرائیل و متحدان عرب طراحی می کند.
یکی از بدیل های پیشنهادی گروه مطالعات ایران به جای اتحاد 
آمریکا با ایران در مقابل داعش، ایجاد منطقه  امن در سوریه است. 
این بدیل ناشی از این واقعیت است که موقعیت گروه های معارض 
حکومت اسد به دلیل حمایت ایران و روسیه از ارتش بشار اسد، به 
شدت تضعیف شده است؛ از این رو باید گروه های معارض سوری 
ضدداعش تقویت شوند تا زمینه برای شکست ائتالف اسد-ایران-

روس��یه و عقب نشینی آنان فراهم شود. تحلیل گران تحقق این امر 
را در گرو ایجاد وضعیتی می دانند که در آن پشتیبانی قوی ایران و 
روسیه، قادر به تضمین بقای رژیم اسد نباشد. هم چنین این گروه از 
تحلیل گران همکاری واشنگتن- مسکو را تنها در صورتی کارساز 
می دانند که مس��کو اس��د را مجبور به توقف استفاده از بمب های 
خوشه ای، عدم تحمیل گرسنگی های اجباری و قحطی، منع هدف 
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قرار دادن مردم غیرنظامی و بازگشایی مسیرهای ورود کمک های 
بشردوستانه نماید. در واقع، پیشنهاد منطقه امن در سوریه به معنای 

منطقه امنی برای معارضان دولت اسد است.
تحلیل گران هم چنین بر مقابله با اقدامات بی ثبات کننده ایران 
مانند فش��ار بیش��تر در کالم و در عمل، حمایت از متحدان سنتی، 
مقابله با نیروی نظامی ایران و حمایت آن از گروه های تروریستی، 
اقدامات بیشتر برای سریع تر شدن اعمال تنبیه هایی مانند تحریم ها 
به عنوان پاس��خی به اقدامات فاحش ایران بی��رون از حوزه  برجام 
تأکید دارند. بر این اس��اس، دولت ایاالت متحده باید به استراتژی 
ایران برای تضعیف دولت های منطقه توجه نماید و به طور صریح 
نحوه  مقابله با سیاست فرقه گرایی ایران را به عنوان قلب استراتژی 
آمریکا برای مبارزه با داعش، مش��خص س��ازد. در این صورت، 
جنبه  مهم سیاست آمریکا باید تالش منسجم برای ترمیم روابط با 
دولت های عرب سنی و ترکیه باشد که رهبرانشان تصور می کنند 

واشنگتن در حال ایجاد توازن و بهبود روابط با ایران است. 
اسرائیل نیز متحدی است که تحلیل گران معتقدند، باید آمریکا 
پ��س از برجام روابط صدمه دیده  خود با آن را ترمیم کند. آنان این 
اقدام را راهی برای تقویت بازدارندگی اسرائیل و پشتیبانی از آمریکا 
به عنوان متحدی قابل اتکاء ارزیابی می کنند و اولویت انجام آن را 

منوط به اجرای آن در دولت فعلی و دادن کمک نظامی می کنند.
مایکل س��ینگ1 منافع ایاالت متح��ده در خاورمیانه را ثابت 
ف��رض می گیرد. او ای��ن منافع را ش��امل منع تکثیر س��الح های 
کش��تارجمعی، مقابله با تروریس��م، حفظ جری��ان آزاد انرژی و 
تجارت و امنیت اسرائیل می داند. البته به نظر او، موانع پیشبرد این 
منافع کاماًل تغییر کرده است و تنها شامل اجرای برجام نمی شود 
بلکه ظهور دولت اس��المی، س��قوط متحدان آمری��کا در مصر، 
تونس و جاهای دیگر را نیز دربرمی گیرد. در نتیجه، زمینه  جدید 
استراتژی جدید نیز می خواهد و مهم است که سیاست ایران پس 

از برجام هماهنگ با تقویت استراتژی جدید باشد.
س��ینگ نس��بت به ایران و پایبندی اش به برجام دیدی بس��یار 
انتق��ادی و منف��ی دارد؛ از جمل��ه آن ک��ه روز اج��رای برجام تنها 
نش��ان دهنده  اجرای تعهدات اولیه است و مابقی تعهدات ایران در 
چارچوب برجام باقی می ماند. همچنی��ن، آژانس تنها پایبند بودن 
ای��ران به تعهدات اولیه اش در برجام را تأیی��د نموده و این نباید به 
معن��ای اجرای کامل وظایف آژان��س و دیگر طرف ها طبق توافق 
باشد. حل و فصل مسائل گذشته ایران و امکان تداوم تالش ها برای 
دست یابی به تسلیحات هسته ای و موضوع پی.ام.دی نیز از وضعیت 
مطلوب بس��یار دور است. او رفع تحریم ها را بسیار وسیع تر از مفاد 

1.  Michael Singh

برجام دانس��ته و حتی نتیجه می گیرد، به دلیل نبود همکاری دشوار 
است که تعهد ایران به استلزامات آژانس را بپذیریم.

سینگ هم چون رویکردش به برجام، تأثیر برجام در معادالت 
خاورمیانه را هم گس��ترده و تا حدی منفی ارزیابی می کند. به نظر 
او، برجام موجب ایجاد ترس و عدم اعتماد و یأس در میان متحدان 
ایاالت متحده ش��ده است. او سیاس��ت ایران را با وجود سه توافق 
دیگ��ر با ایاالت متحده پس از برجام، یعنی رهایی افس��ران نیروی 
دریایی آمریکا پس از دس��تگیری توسط س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمی، مبادله  زندانیان آمریکایی با زندانیان ایرانی و تسویه حساب 

1.۷ میلیارد دالری مربوط به دهه 19۷0، ثابت ارزیابی می کند.
به نظر س��ینگ، بی میلی دولت اوباما ب��ه تحمیل تنبیهات به 
ایران بابت اقداماتی چون آزمایش موش��ک بالستیک در اکتبر و 
دسامبر را می توان ناشی از دو مالحظه  وی دانست: 1.جلوگیری 
از تأخی��ر یافتن اجرای توافق هس��ته ای؛ 2.جلوگیری از تضعیف 

جایگاه ایرانیان میانه رو در انتخابات پارلمانی فوریه در ایران.
سینگ تجویزات خود را بر مبنای اهداف سیاست آمریکا و 
ارزیابی سیاست ایران ارائه می کند به گونه ای که ایاالت متحده 
را از مذاکره مجدد در مورد برجام بی نیاز می س��ازد. او نخستین 
هدف سیاس��ت آمریکا در م��ورد ایران را منع تکثیر تس��لیحات 
هس��ته ای در خاورمیانه بیان می کند. به نظر او، اولین و مهم ترین 
ضع��ف برجام در ارتباط با این هدف این اس��ت که برجام برای 
بازداش��تن ایران از پیگیری سالح هسته ای به قدر کافی قدرتمند 
نیس��ت. برای مث��ال، برجام اج��ازه پژوهش و تحقی��ق در مورد 
س��انتریفیوژهای پیش��رفته را به ایران می ده��د در حالیکه مانعی 
بر س��ر برنامه موشک های بالستیک آن نیس��ت. برای جبران این 

ضعف ها، سینگ گام های زیر را پیشنهاد می دهد: 
1. آژانس در حالی که از مقررات دسترس��ی پروتکل الحاقی و 
برجام بهره می برد، باید برای دسترسی به اماکن مرتبط به مالحظات 

پی.ام.دی و پرسنل آنجا تالش بیشتر و گسترده تری نماید.
2. آژان��س باید ب��ا توجه به ذخای��ر اورانیوم، س��اخت اجزای 
س��انتریفیوژ و هر نوع اظهارات مرتبط با ای��ن اقدامات، از مقررات 
دسترسی به منظور راستی آزمایی اعالن های اولیه ایران استفاده کند.

3. آژانس باید از مقررات دسترسی برجام و پروتکل الحاقی 
به منظور راس��تی آزمایی اس��تفاده نهایی از تجهیزات هسته ای و 
احتم��ال اس��تفاده دوگانه بهره ببرد، حتی اگ��ر دومین نگرانی به 

طور خاص در برجام آورده نشده باشد.
4. در مقابل مش��غول شدن و معطلی 24 روزه در فرایند حل 
و فصل اختالفات برجام، ه��رگاه الزم بود آژانس باید از امکان 

بازرسی 24 ساعته پروتکل الحاقی استفاده نماید.
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5. ایاالت متحده و متحدانش باید آژانس را برای سوق دادن 
به انجام درخواس��ت های دسترسی تحت فشار بگذارند و مطمئن 

شوند که دبیر بعدی آژانس نیز در این حوزه قابل اعتماد باشد. 
6. ای��االت متح��ده، اتحادیه اروپ��ا و دیگر ش��رکا باید در 
صورت تأخیر و نقض برجام از س��وی ایرانی��ان، گزینه های تنبیه 
را اجرایی کرده و اراده ش��ان را برای اجرای تنبیه در زمان سپری 

شدن فرایند 24 روزه  حل و فصل اختالف نشان دهند.
۷. وزارت امور خارجه و خزانه داری ایاالت متحده هماهنگ 
با همتایان خود در کش��ورهای متحد باید ب��ا جدیت به آموزش 
ش��رکت های خارجی و آمریکایی در جه��ت اعمال تحریم های 
باقیمانده علیه ایران و خنثی ک��ردن تالش های ایرانیان برای دور 

زدن آن ها ادامه دهند.
8. ای��االت متحده و متحدینش باید با تأمین بودجه  مورد نیاز 
آژان��س برای انج��ام مأموریت ها، با قدرت هرچ��ه تمام تر از آن 

حمایت نمایند.
9. الزم اس��ت ایاالت متحده به س��رمایه گذاری در کش��ف 
فعالیت های هسته ای غیرقانونی ایران ادامه دهد و همان گونه که به 
آژانس در انجام وظیفه نظارت و راس��تی آزمایی کمک می کند، 
با متحدانش برای گردآوری اطالعات در مورد برنامه هسته ای و 

تفسیر اطالعات همکاری کند.
10. ایاالت متحده، اتحادیه اروپا و دیگر ش��رکا باید به دیگر 
دولت ه��ا در اعمال کنترل های کافی بر صادرات یاری رس��انند تا 
مان��ع تجارت غیرقانونی ایرانیان ش��وند و باید ب��ه دولت ها اصرار 
نمایند تا صادرات کاالهای حساس به ایران را رد نمایند. این اقدام 
نیازمند پذیرش کره شمالی و چین و نظارت بر اقدامات آنان است.

11. ای��االت متحده و متحدانش بای��د در حوزه  بازدارندگی 
س��رمایه گذاری کنن��د و به طور صریح انتخ��اب گزینه  نظامی را 
در ص��ورت تخطی ای��ران از برجام اعالم کنن��د و اطمینان یابند 
ک��ه اقدام��ات و آرایش نیروهایش��ان اعتب��ار چنی��ن ادعایی را 
تقوی��ت می کند. این ن��وع بازدارندگی باید س��رمایه گذاری در 
نیروی دریایی گس��ترده تر برای پوشش دادن تهدیدکنندگان در 
جغرافیای متفاوت و چندگانه را دربربگیرد؛ به گونه ای که ایاالت 

متحده مجبور به انتخاب میان آسیا و خاورمیانه نباشد. 
دومین تهدید از س��وی برجام نس��بت به منع تکثیر تسلیحات 
هسته ای، انقضای محدودیت ها در ده تا پانزده سال آینده است. بعد 
از این مدت مقرراتی در برجام وجود ندارد تا ایران را از گسترش 

توانایی هایش، غنی سازی و گسترش فرایند بازفراوری بازدارد.
گام های پیشنهادی سینگ برای این خطرعبارتند از:

1. ای��االت متحده و متحدینش باید به روش��نی اعالم کنند، 
اقداماتی را که به صراحت از س��وی برجام منع نش��ده اما به طور 

تلویحی از س��وی جامعه بین المللی پذیرفته شده، نمی پذیرند. بر 
این اس��اس، آن ها باید مخالفتشان را با گس��ترش برنامه هسته ای 
ای��ران در آینده اعالم دارند و قصدش��ان برای مذاکره در جهت 

کاستن از این احتمال را بیان دارند.
2. ب��رای محدود نمودن بیش��تر فعالیت های هس��ته ای ایران 
در آین��ده، آمری��کا و متحدان��ش بای��د مق��ررات بین الملل��ی 
حمایت کننده ای که اشاعه، غنی سازی و تکنولوژی بازفراوری را 

به طور جهانی محدود می سازد، مورد توجه قرار دهند.
به بیان سینگ دومین هدف سیاست آمریکا در خاورمیانه باید 
مقابله با تهدید ایران علیه ثبات منطقه ای باش��د. بی ثباتی منطقه ای 
به دلیل ایجاد فضای مناس��ب برای رش��د تروریسم و دیگر مسائل 
هم چون بحران آوارگان بخشی از منافع ایاالت متحده و متحدانش 
را تهدید می کند. س��ینگ تهدید ایران را در این زمینه جدی تلقی 
می کند زیرا به نظر او در حال حاضر با وجود چنین تهدیدی فشارها 
نیز تا حد زیادی از روی ایران برداش��ته شده است. او اقدامات زیر 

برای مهار این تهدید ضروری تلقی می کند:
1. آمریکا برای پایان یافتن منازعه در سوریه و زیر سؤال بردن 
توانای��ی ایران برای اعمال قدرت در ش��ام، نیاز به بررس��ی مجدد 
سیاستش در قبال سوریه دارد. یکی از عناصر این استراتژی جدید 
آمریکا در سوریه، تالش قاطعانه برای مقابله با اقدامات سپاه قدس 
و متحدانش مانند حزب اهلل و ش��به نظامیان شیعی است. این اقدام نه 
تنها برای مقابله با تهدید منطقه ای ایران بلکه برای کس��ب حمایت 

متحدان ایاالت متحده در منطقه و اروپا نیز حیاتی است.
2. باید برای مختل ساختن کنترل ایران بر شبه نظامیان شیعی در 
عراق و ممانعت از تسلط تهران بر استقرار امنیت در عراق اقدام شود 

به همان صورتی که در مقابل حزب اهلل در لبنان انجام شده است.
3. ایاالت متحده و متحدان��ش باید کمپین مالی متمرکزی علیه 
سپاه پاسداران به خصوص سپاه قدس ایجاد کنند تا از ابزارهای مالی 
قدرتمندی که در یک دهه گذشته به دست آورده اند، بهره ببرند. اگر 

این ابزارها ناکافی باشند، کنگره باید مقررات جدیدی وضع نماید.
4. ب��رای جلوگیری از انتق��ال بودجه، ارت��ش، تجهیزات و 
پرس��نل از س��وی ایران به متحدانش باید اقدامی صورت گیرد و 

از امکانات موجود برای تضعیف این امکانات ایران بهره برد.
5. ایاالت متحده و اعضای هم فکر آن باید قصدش��ان را برای 
رد درخواست ها مبنی بر صادرات تکنولوژی موشکی و تسلیحات 
ممنوع به ایران تحت سازوکار مورد به مورد که در قطعنامه 2231 

شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده به روشنی اعالم کنند.
6.ای��االت متحده باید برای مختل نم��ودن روابط میان ایران 
و روس��یه تالش کند تا مانع ش��کل گیری اتحاد تهران-مس��کو-

دمشق-حزب اهلل شود.

 نگاه 
        دیگران
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۷.ای��االت متحده و متحدانش باید آمادگ��ی درگیری با ایران 
بر س��ر موضوعات چندجانبه را داش��ته باش��ند اما به دلیل شفافیت 
و تخفی��ف نگرانی ه��ای متحدین، همکاری ها تا ح��د ممکن باید 
چندجانبه باش��د و ن��ه دوجانبه. درگیری با ایران نی��ز باید به عنوان 
ابزاری برای رسیدن به هدف مطرح شود و نه هدفی به خودی خود.

س��ینگ محور دیگر مقابله با تهدید ای��ران علیه ثبات منطقه 
را تقویت متح��دان آمریکا در منطقه عن��وان می کند به گونه ای 
ک��ه ایران با جبهه ای متح��د و توانا مواجه ش��ود. او این جبهه را 
برای تأمین امنیت متحدان آمریکا در مقابل تهدیدات گروه های 
جه��ادی و برای احیای موقعیت آمریکا در منطقه حیاتی می داند. 
سینگ برای تحقق این اهداف، گام های زیر را پیشنهاد می دهد:

1.تمرک��ز مجدد سیاس��ت آمری��کا در خاورمیان��ه در یک 
اداره  قدرتمن��د در وزارت امور خارجه و برقراری مجدد خطوط 
ارتباط��ی قوی ب��ا متحدان آمری��کا در منطقه و یافت��ن درکی از 

اولویت ها و نیازهای آن ها.
2.اهمی��ت وی��ژه دادن به بازس��ازی پیونده��ای صمیمانه و 

همکاری موثر در سطح استراتژیک با اسرائیل.
3.تداوم تبادل مش��اوره در س��طوح باال که از جلسه شورای 
هم��کاری خلیج ف��ارس در کمپ دیوید در 2015 آغاز ش��د و 
گس��ترش این قالب برای پذیرش اردن و مصر و بهره مند شدن از 

سازوکارهای مشابه شورای همکاری +2.
4.ایجاد یک دستورکار آموزشی و تدارکات چندساله با متحدین 
کلیدی برای پوش��ش دادن آسیب پذیری ها و نیازهای ایاالت متحده 
آمریکا. الزم اس��ت این تالش به طور چندجانبه و هماهنگ صورت 
گی��رد به گونه ای که توانایی های متحدین به خصوص در حوزه هایی 

چون دفاع موشکی و دریایی موجب تکمیل یکدیگر شوند.
5.تالش بلندمدت برای ایجاد برنامه امنیتی مشترک متمرکز با 
متحدان آمریکا. این برنامه هم چون یک سازه  مناسب به منظور مقابله  
چندجانبه با ایران و دیگر تهدیدات می تواند به عنوان س��ازوکاری 
برای مش��اوره و هماهنگ��ی نظام��ی، دیپلماتیک و دیگر اش��کال 

برنامه ریزی و اقدام میان ایاالت متحده و متحدان نیز به کار رود.
6.باید با یاری رس��اندن به متحدان ب��رای تقویت توانمندی 
امنیتی، سیاس��ی و اقتصادی، به آنان برای باال رفتن انعطافشان در 

برابر تالش ایران و گروه های جهادی کمک شود.

نتیجه گیری
آن گونه که از تحلیل ها برمی آید، مفروضات تحلیل گران نقش��ی 
انکارناپذی��ر در تجوی��زات سیاس��ی، فن��ی و حقوقی آن��ان بازی 
می کنن��د. وجود پیوند علّی میان ای��ران و بحران های منطقه و عدم 

تغیی��ر سیاس��ت های ایران در ص��ورت تغییر رویک��رد آمریکا دو 
مفروضی هس��تند که موجب می شود تحلیلگران دو توصیه  اصلی 
به مقامات ایاالت متحده نمایند. نخس��ت، فک��ر همکاری با ایران 
برای کنترل بحران های منطقه ای باید به کناری گذاش��ته ش��ود و 
دوم، باید برای مهار و مقابل��ه با ایران از تمامی ظرفیت های برجام 
به��ره برد و از آن فراتر نیز رفت. بدین ترتیب، کلیه  سیاس��ت های 
تجویز ش��ده در راستای تقابل با ایران مطرح می شود زیرا بر مبنای 
مفروضات تحلیل گ��ران، ایران منبع اصلی تهدیدات در خاورمیانه 
به شمار می آید. هم چنین هر دو تحلیل مورد بررسی ادعا می کنند 
که با وجود شکل گیری برجام حول یک موضوع –برنامه هسته ای 
ایران-، ایاالت متحده نمی تواند برای تأمین منافع خود در خاورمیانه 
تنها به این موافقتنامه بس��نده نماید و نیاز به تدابیر و سیاس��ت های 

دیگر برای تقویت نتایج برجام در جهت منافع خود دارد.
با درک چنین مفروضاتی، تجویزاتی که گروه مطالعات ایران 
و س��ینگ ارائه می کنند، قاب��ل درک می نماید. تمامی توصیه های 
سیاستگذارانه  تحلیل گران، آمریکا را به دخالت گسترده و عمیق در 
امور منطقه سوق می دهد مانند دخالت در عراق، سوریه و هر جایی 
که ایران در آن جا نفوذی دارد و هم چنین متنوع ساختن دخالت ها 
در قالب مداخالت مالی، حقوقی، سیاس��ی، نظامی و دیپلماتیک. 
همان گونه که بیان می ش��ود، هدف تأمین مناف��ع آمریکا از طریق 
ایجاد جبهه ای منسجم و متحد در برابر ایران است تا ایاالت متحده 

مجبور به انتخاب میان آسیا و خاورمیانه نباشد.
نقطه ضعف تحلیل هایی از این نوع، نادیده گرفتن واقعیتی به نام 
امکان��ات و توجیه به کارگیری آن امکانات در راه رس��یدن به هدف 
است. با وجود اذعان سینگ به لزوم حفظ تناسب میان اهداف و ابزار 
در طراحی سیاس��ت خارجی اما در توصیه های ارائه شده، کلیه  ابزار 
سیاسی ایاالت متحده در سطح کالن برای مدیریت مسائل منطقه ای 
بس��یج می ش��ود. در توصیه های فوق ایاالت متح��ده نقش رهبری را 
ایف��ا می کند که باید ب��ه متحدان خود امکان��ات، توانمندی، ظرفیت 
و حت��ی اعتماد به نفس دهد اما ش��اید بتوان مس��ئله را گونه ای دیگر 
دید. شکل دیگر مس��ئله این است که دولت های متحد آمریکا مانند 
عربستان باید دیدگاه، امکانات، سیاست ها و توانمندی های خود را به 
سطحی برسانند که آمریکا را در سیاست های منطقه ای با خود همراه 
نمایند. برخالف چنین سیاس��تی، آنان با انجام عملیات هایی خارج از 
توان خود، موضع گیری های تنش زا، درخواست های نامعقول سیاسی 
از آمریکا و حتی ش��رکای دیگر خود موجب ش��ده اند دولت اوباما 
اراده ای جدی برای همراهی همه جانبه با متحدین خود در خاورمیانه 

نداشته باشد. 
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