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نگاه دیگران

نوش�تار حاضر برگرفته از مقاله مایکل س�ینگ۱ است. وی که نگاه بدبینانه ای نسبت به سیاست  های 
منطق�ه  ای و جهانی جمهوری اس�المی ایران دارد، در این مقاله اس�تدالل می کن�د که دولت ترامپ 
نباید در مورد ایران فقط بر مس�ئله هس�ته ای تمرکز کند بلکه آمریکا باید با توجه به منافع خود در 
زمینه ه�ای مختل�ف، اهداف خود را تعریف و س�پس اس�تراتژی هایی را در جهت مهار ایران به کار 
گیرد. وی در این مقاله به تش�ریح این اهداف و اس�تراتژی ها می پردازد اما در عین حال اذعان دارد 

که ترامپ در راستای رسیدن به اهداف خود در مورد ایران با موانعی روبرو خواهد بود.

اشاره:

مهار تهران: سیاست های دولت جدید
دکتر فاطمه سادات میراحمدی* آمریکا در مورد ایران

مقدمه
مایکل سینگ، عضو ارشد و از مدیران مؤسسه سیاست 
خاور نزدیک واش��ینگتن2 اس��ت. همچنین وی سوابقی 
مانند مدیر ارش��د امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی 
آمریکا، مس��ئول سیاس��ت گذاری امنیت مل��ی آمریکا 
در م��ورد منطق��ه خاورمیانه، ب��ه ویژه ام��ور مربوط به 
همکاری های امنیتی در خاورمیانه را داراس��ت. سینگ 
تحقیقات گس��ترده ای در م��ورد خاورمیانه و به صورت 
گس��ترده تر اس��تراتژی امنیت ملی آمری��کا و مدیریت 
دستگاه امنیتی این کشور انجام داده و تحلیل های وی در 
واشینگتن پست، نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و 
نیز در ش��بکه هایی مثل س��ی ان ان و فاکس نیوز منتش��ر 
می ش��ود. سینگ در مقاله حاضر که در شماره 36 مجله 

1. Michael Singh
2. The Washington Institute for Near East Policy

پالیس��ی نوتس3 وابسته به مؤسسه سیاست خاور نزدیک 
واش��ینگتن در مارس 2017 منتشر شده، به سیاست های 

دولت ترامپ نسبت به ایران می پردازد. 
 وی در مقدم��ه بیان می کن��د که حدس و گمان در 
مورد سیاس��ت دولت ترامپ در مقابل ایران اغلب با این 
س��ؤال آغاز می شود که آیا دولت جدید به برجام پایبند 
خواه��د بود یا نه. از نظر او این س��ؤال برای اتخاذ یک 
سیاست جدید نس��بت به ایران اشتباه است؛ اشتباهی که 
اوباما نیز مرتکب آن شد. وی استدالل می کند که برای 
هشت سال آمریکا ایران را از لنز مذاکرات هسته ای دید 
ام��ا اکنون باید به سیاس��ت های گس��ترده تر ایران توجه 
نمود. اهمیت برنامه هس��ته ای ایران ب��ه دلیل تهدیدهای 
گسترده تری است که سیاست های ایران تحمیل می کند. 
ایران یک حکومت تجدیدنظرطلب در خاورمیانه دارد 
3. Policy Notes 
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ک��ه مصمم به تغییر توازن ق��درت به نفع خود و به ضرر 
آمریکا و متحدانش اس��ت. گرچه سیاس��ت های ایران 
گس��ترده تر از مسئله مقابله با آمریکا در خاورمیانه است 
اما مقابله با آمریکا مس��لماً از مهم ترین آن هاس��ت و به 
دیگر سیاس��ت های ایران کمک می کند. سینگ مدعی 
است که تالش های ایران برای اعمال قدرت در منطقه، 
لبن��ان را بی ثب��ات کرده، جن��گ داخلی در س��وریه را 
طوالنی کرده، خشم اعراب سنی را برانگیخته و به رشد 

گروه های جهادی مانند داعش دامن زده است. 
آمریکا باید به استراتژی بازدارندگی در برابر ایران 
ادامه دهد. با این  حال، بای��د اذعان کرد که تهران یک 
حریف دش��وار برای بازدارندگی اس��ت. در حالی  که 
ای��ران اثبات کرده که یک بازیگر عقالنی اس��ت که بر 
اساس منافع رژیم خود عمل می کند، ضد آمریکاگرایی 
ایران یک نش��انه ص��رف از تعصب نیس��ت، بلکه یک 
رکن ایدئولوژیک اس��ت که به راحتی از بین نمی رود. 
به دلیل همین رکن ایدئولوژیک است که داشتن روابط 
بهت��ر با آمریکا، ایران را اغ��وا نمی کند. همچنین تمایل 
ایران به تس��لط ب��ر منطقه یک تمای��ل از روی هوس و 
مرب��وط به اکنون نیس��ت. ایران طی هزاران س��ال یکی 
از پرنفوذترین کش��ورهای منطقه ب��وده و درگیری آن 
با دیگر امپراتوری های باس��تانی منطق��ه به قبل از صدر 
اس��الم برمی گردد. ه��ر رژیم انقالبی ی��ا دموکراتیک، 
طرف��دار یا ضد غرب در ایران، احتم��االً به دنبال ایفای 
یک نقش پیش��رو در منطقه بوده اس��ت. این ترکیب از 
تجدیدنظرطلب��ی ضدآمریکای��ی و جاه طلبی هژمونیک 
است که چالش ایران را بسیار دشوار می سازد. وی بیان  
می کند که اس��تراتژی بازدارندگی در مقابل ایران باید 

برای پیشبرد سه هدف گسترده تالش کند:
نخس��ت، هسته ای: ش��امل ممانعت از س��اخت و یا 
دس��تیابی به سالح  هس��ته ای و پیش��رفت در این زمینه. 
همچنی��ن، ممانعت از این  که ای��ران اطالعات در مورد 
تکنولوژی هس��ته ای خود را در اختیار دیگر کش��ورها 
و بازیگران غیردولتی قرار دهد؛ دوم، منطقه ای: ش��امل 
مقابل��ه و دفاع در برابر تالش   ه��ای ایران برای به چالش 

کش��یدن منافع آمریکا در خاورمیانه، آس��یای جنوبی و 
مرکزی و ی��ا تضعیف متحدان آمری��کا در این مناطق؛ 
س��وم، جهان��ی: ش��امل جلوگی��ری از انج��ام حمالت 
تروریس��تی یا س��ایبری توس��ط ایران بر ضد آمریکا یا 
مناف��ع آن یا حمایت از کش��ورها و بازیگران غیردولتی 
برای به چالش کش��یدن منافع آمریکا. سینگ در ادامه به 
ارائه یک اس��تراتژی برای دستیابی به این اهداف، موانع 
پی��ش رو و اقداماتی ک��ه دولت ترام��پ می تواند برای 

پیشبرد این استراتژی اتخاذ کند، می پردازد. 

سیاست دولت پیشین آمریکا درباره ایران
طرفداران باراک اوباما نه فقط برجام بلکه تثبیت تعامالت 
عادی ای��ران و آمری��کا را جزء بهترین دس��تاوردهای 
سیاس��ت خارجی اوبام��ا می دانند. برعک��س، مخالفان 
اوباما برداش��ت کاماًل متضادی دارند. ب��ا  این  حال، در 
سال 2009، دیدگاه ها در مورد ایران خیلی دوگانه نبود. 
قان��ون تحریم های ایران از پش��تیبانی اتفاق آراء کنگره 
برخوردار ش��د و افکار عمومی آمری��کا به طور مداوم 
برنامه هس��ته ای ای��ران را به عنوان ی��ک تهدید بزرگ 
می دانستند. خود اوباما تا حد زیادی رویکرد توسعه یافته 
توس��ط جرج بوش رئیس جمهور پیش از خود را ادامه 
داد، یعن��ی تحریم های یک جانب��ه و چندجانبه و تهدید 
نظامی هم��راه با دیپلماس��ی چندجانب��ه از طریق گروه 
5+1. اوباما این اس��تراتژی را با تالش شدید برای تثبیت 
گفتگوهای دوجانبه مس��تقیم با ای��ران تکمیل کرد و تا 
حد زیادی به انتقاد رس��می آمریکا از مشروعیت رژیم 

ایران پایان داد. 
این سیاست اوباما، هرچند که در اصل برای حمایت 
از استراتژی از پیش موجود انجام شد، در نهایت بر این 
اس��تراتژی پیش��ی گرفت. مذاکرات مس��تقیم تا حدی 
زی��ادی جایگزی��ن قالب مذاک��ره 5+1 ش��د و توافقی 
ک��ه در نهایت از ای��ن تماس ها ظهور یافت، نس��بت به 
تقاضاهای بین المللی طوالنی مدت از ایران بس��یار کمتر 
رضایت بخش بود. این مذاک��رات نه تنها به عنوان یک 
ش��یوه برای حل وفصل بحران هس��ته ای، بلکه به عنوان 
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بازکردن یک فصل آغازین ب��رای امید به ایجاد روابط 
حس��نه بین آمریکا و ایران نیز بود. در این میان، آمریکا 
تا حد زیادی از به چالش کش��یدن تالش های ایران برای 
اعمال ق��درت در خاورمیانه و دیگ��ر مناطق خودداری 
ک��رد و حتی به متحدان س��نتی خود هم توصیه کرد که 
در منطق��ه قدرت را با ای��ران به اش��تراک بگذارند. به 
عن��وان نتیجه، آنچه اوباما در س��ال 2009، با آن مواجه 
بود، نس��بت به آنچه دولت ترامپ با آن مواجه اس��ت، 
تف��اوت زی��ادی دارد. بارزتری��ن تفاوت خ��ود برجام 
است. اکنون برنامه هس��ته ای ایران نسبت به سال 2009 
گسترده                 تر است، حتی اگر روند گسترش سریع قبلی آن 
عمدتاً متوقف شده باشد. با این  حال، ایران اکنون مجاز 
به انجام تحقیق و توس��عه در مورد سانتریفیوژ است و به 
پیشبرد برنامه های موشکی اش، که کاًل از برجام حذف 
ش��د، ادامه می ده��د و در حال  حاضر مناف��ع اقتصادی 
بی ش��ماری از برجام به دس��ت آورده که با گذر زمان 
بیش��تر خواهد ش��د. ایران تا حد زیادی شرایط برجام را 
رعایت کرده و آمریکا و دیگر اعضای گروه 5+1 نیز به 

تعهدات خود پایبند بوده اند. 
در همین حال، فعالیت ه��ای منطقه ای ایران به طور 
اجتناب ناپذیری طی هش��ت سال گذش��ته افزایش یافته 
است. کنترل اعمال شده توسط حزب اهلل و هم پیمانان آن 
بر لبنان تثبیت ش��ده است. سپاه پاس��داران و گروه های 
م��ورد حمای��ت آن )ترکیب��ی از نیروه��ای ح��زب اهلل، 
شبه نظامیان سوری و شبه نظامیان شیعه از عراق، پاکستان 
و افغانستان( مس��لماً در سوریه قوی ترین نیروها بر روی 
زمین هس��تند. برآورد می ش��ود که ش��به نظامیان مورد 
حمایت ایران یا هدایت ش��ده توسط آن در عراق نقش 
برجس��ته ای در مب��ارزه علی��ه داعش داش��ته اند. از نظر 
سینگ ایران در عراق و سوریه، یک تغییر استراتژیک، 
از ش��ورش به ضدشورش و از انکار به اعتراف در مورد 
حمایت خود از حزب اهلل و دیگر گروه ها را داشته است. 
مانند انتش��ار جزئیات از مراس��م ختم برگزارشده برای 
ش��به نظامیان شیعه و مبارزان س��پاه و مناطقی که توسط 
قاسم س��لیمانی مورد بازدید قرار گرفته است. در یمن، 

حوثی های م��ورد حمایت ایران، دولت این کش��ور را 
سرنگون ساخته و با نیروهای عربستان و امارات در حال 
مبارزه هس��تند و به نظر می رسد که برای به دست گرفتن 
کنت��رل تنگ��ه باب المندب ت��الش می کنن��د. وی بیان 
می کن��د که طبق گزارش ها حمایت های ایران از طالبان 
در افغانستان رشد چشمگیری داشته و سپاه پاسداران در 
ظاهر خشونت های ضددولتی در بحرین را برانگیخته و 

به آن دامن می زند.  
از نظر س��ینگ این موارد بدین معنا نیست که ایران 
در هم��ه جا موفق بوده اس��ت. روابط ته��ران و متحدان 
فلسطینی آن، در پی قیام های عربی سال 2011 بدتر شده؛ 
ظهور داعش، با وجود نش��انه هایی از همکاری محدود 
بین داعش و رژیم اس��د، تهدید کنن��ده منافع ایران در 
س��وریه و عراق بوده؛ مداخالت روسیه در سوریه یک 
موهبت با نتایج ترکیبی بوده، این مداخله موجب حفظ 
رژیم اس��د ش��ده که ایران به آن به عنوان کانالی برای 
اعمال قدرت در ش��ام وابسته اس��ت اما مداخله روسیه، 
ایران را به یک شریک کوچک تر در این مناقشه تقلیل 
داده اس��ت. فعالیت های تشدیدش��ده ایران در سوریه و 
عراق، موجب وحدت شورای همکاری خلیج فارس و 
اقدام مشترک شده که البته آن نیز نتایج مختلطی داشته 

است.
 در سطح بین الملل، برجام اختالفات داخلی یکسانی 
را در می��ان متحدان آمریکا، آن گونه که در واش��ینگتن 
موجب ش��د را منجر نش��ده اس��ت. متحدان آمریکا در 
اروپا معتقد به تهدید از سوی ایران آن گونه که آمریکا 
به آن معتقد اس��ت، نیس��تند. در حالی  که اروپا با توجه 
به گس��ترش درگیری ها در س��وریه و نیز توان موشکی 
ایران، مس��لماً بیش��تر از آمریکا در معرض تهدید ایران 
ق��رار دارد ام��ا در اروپا تقریباً هیچ اش��تیاقی نس��بت به 
کناره گی��ری از برجام و یا اق��دام هماهنگ در واکنش 
نسبت به فعالیت های منطقه ای ایران وجود ندارد. روسیه 
و چی��ن، ایران را به عنوان ی��ک متحد در نظر می گیرند 
و ایران، روس��یه و چین، تمای��ل به کاهش نقش آمریکا 
در س��طح بین الملل دارند. این یکی از تغییرات جدیدی 
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است که دولت ترامپ با آن مواجه است. بوش و اوباما 
پس از به قدرت رسیدن با توجه به اولویت منع گسترش 
س��الح های هس��ته ای و ممانعت از درگی��ری آمریکا و 
ایران، یک همگرایی اس��تراتژیک کلی با اروپا و حتی 
روس��یه و چین داشتند. از آنجا که این کشورها عمدتاً با 
اهداف آمریکا هماهنگ بودند، در نهایت توانس��تند در 
مورد اختالفات بر سر اس��تراتژی و تاکتیک ها به توافق 
برسند. دولت ترامپ، با وضعیت متضادی روبروست و 
یک واگرایی اس��تراتژیک بین آمریکا و این کش��ورها 
وج��ود دارد که توجه کمی به س��وءرفتار غیرهس��ته ای 
ایران دارند و مش��تاق تعمیق روابط تجاری و ... با ایران 

هستند.  
البته در خاورمیانه، وضعیت به مراتب متفاوت است. 
متحدان آمریکا )اس��رائیل، ترکیه و کش��ورهای عرب 
سنی( اشتیاقی نسبت به حفظ برجام ندارند. با این  حال، 
هی��چ یک در حال  حاضر از لغو آن طرفداری نمی کنند 
و معتقدن��د که جایگزی��ن برجام –خواه از س��رگیری 
فعالیت های هس��ته ای ایران و یا تع��ارض نظامی ایران و 
آمریکا- می تواند بدتر باشد. با این  حال، همه از آمریکا 
و دیگ��ران می خواهن��د چیزی را که به عن��وان افزایش 
جس��ارت ایران در منطقه دیده می شود را متوقف کنند؛ 
و هیچ کدام معتق��د به این  که برجام موجب این توقف 
خواهد شد، نیس��تند. در میان این متحدان، تنها اسرائیل 
تعهد مقابله با فعالیت های منطقه ای ایران را ثابت کرده و 
تهران اساساً توسط دیگر قدرت های منطقه ای در لبنان، 
سوریه و عراق با چالش مواجه نشده و فعالیت های ایران 
در بحرین و یمن، بدون پاس��خ متقابل مس��تقیم از سوی 
دیگر قدرت های منطقه ای بوده اس��ت. از سوی دیگر، 
برخی از این کش��ورها پ��س از رفع تحریم ه��ا، روابط 
اقتصادی ق��وی را با ایران توس��عه خواهن��د داد )مانند 
دوبی و ترکیه( که ممکن است حمایت شان از هر اقدام 

اجباری طراحی شده در واشینگتن را تضعیف کند. 
 از نظ��ر س��ینگ ب��ه عن��وان نتیجه ای��ن تحوالت، 
استراتژی جدید آمریکا نسبت به ایران باید بر موانع زیر 

غلبه کند: 

1.مس��ائل مربوط ب��ه برجام. نخس��ت، آمریکا نباید 
پاره ک��ردن برج��ام را انتخ��اب کن��د چ��ون ب��ه لحاظ 
دیپلماتیک منزوی می شود و صف آرایی متحدان برای 
اتخاذ یک رویکرد جایگزین دش��وار خواهد شد. دوم، 
پایبندمان��دن به برج��ام، یعنی توافقی ک��ه تنها تا حدی 
ب��ه نگرانی های آمری��کا در مورد برنامه هس��ته ای ایران 
پرداخت��ه و چالش های غیرهس��ته ای ایران ب��رای منافع 
آمری��کا را کاًل نادی��ده گرفته، به معن��ای خودداری از 
ابزارهای تحریم مؤثر مانند مسدودکردن صادرات نفت 
ایران یا جداکردن ایران از جریان مالی بین المللی است؛ 
س��وم، حتی اگر آمریکا به پایبندی به برجام ادامه دهد، 
متحدانش در خارج از خاورمیانه نسبت به همکاری برای 
مقابله با فعالیت های غیرهسته ای جهانی و منطقه ای ایران 
بی می��ل خواهند بود؛ چهارم، برج��ام، اگر صادقانه اجرا 
ش��ود، به رشد متعارف نیروهای موشکی و نیز اقتصاد و 
پیوندهای تجاری بین المللی ایران منجر خواهد ش��د، و 
همه با هم موضع اس��تراتژیک ایران را بهبود خواهد داد 

و قدرت نفوذ آمریکا را تضعیف خواهد کرد.
 2. افزایش ارتباطات نظامی روس��یه یا چین با ایران، 
در کل گس��ترش حضور نظامی روس��یه در منطقه، که 
آزادی آمری��کا برای عمل را کاه��ش می دهد و اعتبار 

گزینه نظامی علیه ایران را تضعیف می کند.
 3. زوال پیونده��ای اس��تراتژیک و ش��اید عملیاتی 

آمریکا با متحدان منطقه ای طی هشت سال گذشته. 

سیاست جدید نسبت به ایران 
آمریکا برای پیشبرد سه رکن اهداف هسته ای، منطقه ای 
و جهانی در مورد ایران، باید یک استراتژی بازدارندگی 
اتخاذ کند. چنین اس��تراتژی نیازمند این است که ایران 
ب��اور کند که به چالش کش��یدن منافع آمری��کا هزینه بر 
خواه��د ب��ود و برعکس، عمل ب��ر اس��اس قواعد نظم 
منطق��ه ای و بین المللی برایش مفی��د خواهد بود. اما قبل 
از بح��ث در مورد سیاس��ت های خاصی ک��ه باید چنین 
استراتژی را بسازد، س��ینگ معتقد است که شش اصل 

کلی را باید در نظر گرفت: 
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نخست، تقویت اعتبار، شفافیت و قابلیت آمریکا است. 
بازدارندگی مستلزم توانایی، اعتبار وشفافیت است. به ویژه 
برای حفظ بازدارندگی، تداوم حضور نظامی قوی آمریکا 
در خاورمیانه ضروری است. آمریکا و متحدانش همچنین 
باید با صبر و با استفاده از روش های معین با چالش های ایران 
برای منافع آمریکا مقابله کنن��د؛ دوم، تحکیم توانایی های 
متحدان است. آمریکا باید نه تنها به مقابله با ایران از طریق 
اقدام��ات تنبیهی، به عنوان مثال بعد از آزمایش موش��کی، 
بپردازد، بلکه همچنین بای��د قابلیت های تهاجمی و دفاعی 
متحدانش را تقویت کند، به گونه ای که ایران به این نتیجه 
برس��د که چالش های بالقوه اش شانس کمی برای موفقیت 
خواهند داش��ت؛ سوم، در نظرگرفتن همه ابزارها است. در 
این مورد و دیگر موارد، آمریکا باید همه ابزارها را در نظر 
داش��ته باش��د و هیچ گزینه ای را از روی میز برندارد، خواه 
اقدام نظامی باش��د یا تعامل دیپلماتیک. به لحاظ تاریخی، 
مؤثرترین رویکرد نسبت به ایران دیپلماسی با حمایت زور 
یا تهدید موثق به اس��تفاده از زور بوده است؛ چهارم، حفظ 
وحدت بین المللی اس��ت. اقدامات آمریکا هر چه باش��د، 
باید هدف آن حفظ وحدت بین الملل تا حد ممکن باش��د؛ 
پنج��م، درک سیاس��ت چیزی را به بهای چی��ز دیگری از 
دست دادن است. در حالی  که آمریکا نیازمند ایجاد تعادل 
در تالش هایش برای مهار ایران است. برای مثال فشار علیه 
ایران، در تضاد با فعالیت بر ضد داعش نیست، بلکه مکمل 
آن اس��ت، زیرا فعالیت های ایران مانن��د حمایتش از رژیم 
اسد، به رشد داعش دامن زده است؛ ششم، تحکیم مسئولیت 
اس��ت. به جای اعمال پراکنده یا رقابتی، دولت ترامپ باید 
اطمینان حاصل کند که یک مقام رس��می در وزارت امور 
خارجه بر تمام جنبه های سیاس��ت ایران، با هدف اطمینان 
از اجرای برجام، سیاست های منطقه ای و دیگر موضوعات 

مرتبط با یک استراتژی هماهنگ، نظارت دارد. 

رکن نخست: اجرا و تقویت توافق هسته ای
سینگ معتقد اس��ت که برجام یک توافق ناقص است، 
چون به ای��ران اجازه می دهد که فعالیت های هس��ته ای 
بیش  از حد انجام دهد، به فعالیت های تس��لیحاتی ایران 

در گذشته و توس��عه موشکی ایران نمی پردازد و دارای 
مق��ررات کاف��ی ب��رای محافظت بر ض��د مخفی کاری 
هسته ای ایران نیست. عالوه بر این، مقررات آن طی یک 
دهه شروع به انقضا خواهد کرد. با این  حال، واقعیتی که 
ترامپ با آن روبروس��ت، این است که ایران و متحدان 
آمریکا در برابر مذاکرات مجدد مقاومت خواهند کرد. 
واش��ینگتن نیز با کنارگذاش��تن برجام در وظیفه دشوار 
تدوین اس��تراتژی جدید ب��رای مهار هس��ته ای ایران و 
جلب حمایت متحدانش برای چنین استراتژی، با تردید 
شدید بین المللی مواجه خواهد بود. بنابراین آمریکا باید 
نه برجام را پاره کند و نه یک تعهد مطلق به آن داش��ته 
باشد بلکه باید در برابر ایران و دیگر شرکای دیپلماتیک 
خود بر این مس��ئله تمرکز کند که بقای برجام وابسته به 
دقت در اجرای آن اس��ت چون شرکای آمریکا مشتاق 
حفظ برجام هس��تند، ادام��ه پایبندی آمری��کا به برجام 
موجب ایجاد اهرمی برای اصرار بر اجرا و تقویت آن از 
طریق تفسیر س��خت گیرانه شروط و جوانب درک شده 
برجام توس��ط طرف ه��ای اروپای��ی و دیگ��ر متحدان 
می ش��ود. دولت ترامپ در »اجرای دقی��ق« برجام، باید 
در نظر داش��ته باش��د که اگر ایران در ای��ن توافق تقلب 
کند، احتماالً این کار را مخفیانه و با استفاده از امکانات 
اعالم نش��ده خود انجام خواهد داد. ب��رای محافظت در 
برابر چنی��ن احتمالی، دولت ترامپ باید گام های زیر را 

در نظر بگیرد:     
افزایش شـفافیت: نخس��ت، آژان��س بین المللی 
درب��اره  خ��ود  گ��زارش  در  بای��د  هس��ته ای  ان��رژی 
فعالیت های هس��ته ای ایران، نس��بت به گزارش های قبل 
از اج��رای برج��ام، جزئیات بیش��تری ارائ��ه کند؛ دوم، 
ارائ��ه گزارش های منظم به کنگره درب��اره انطباق ایران 
با برجام، پیش��رفت برنامه های موشکی ایران، تحقیقات 
مربوط به سانتریفیوژ و انطباق دیگر کشورها با برجام و 
تحریم های بین المللی باقی مانده؛ س��وم، اصرار بر این که 
هر تصمیم گیری توسط کمیس��یون مشترک برجام باید 
علنی باشد. طبق توافق، این امر نیازمند اجماع این گروه 
که ش��امل ایران، روسیه و چین نیز می شود، است. با این  

ان
گر

 دی
گاه

ن



138138

حال، آمریکا و گروه EU3 )فرانس��ه، آلمان و بریتانیا( 
می توانند حمایت خود از تصمیمات کمیسیون مشترک 
در مورد توافق این کشورها را موکول به شفافیت کنند. 
به اشتراک گذاری اطالعات: نخست، اولویت 
تخصی��ص منابع اطالعاتی برای نظ��ارت بر فعالیت های 
هس��ته ای ایران و نیز خطرات مرتب��ط با آن )مانند ایجاد 
تأسیس��ات هس��ته ای مخفیانه ایران در کشوری ثالث(؛ 
دوم، تثبیت یک مکانیس��م مستمر از به اشتراک گذاری 
اطالع��ات ب��ا متح��دان اروپای��ی، خاورمیان��ه ای و نیز 
مبادالت تحلیلی؛ سوم، تأمین مالی جمع آوری اطالعات 
در ایران، با وج��ود اولویت روبه افزایش دیگر تالش ها 

مانند مبارزه برضد داعش. 
تحقیق و بازرسـی: نخس��ت، اصرار ب��ر این  که 
ایران اطالعات اساس��ی اولیه ای برای همه جوانب برنامه 
هس��ته ای اش ارائه کن��د مانند می��زان اورانیوم و قطعات 
س��انتریفیوژ. ای��ن امر می توان��د در افش��ای تالش های 
هس��ته ای اعالم نش��ده ایران کمک کند. باید به آژانس 
برای اس��تفاده از اقت��دارش برای بازرس��ی خیلی دقیق 
فش��ار آورد؛ دوم، به همین ترتیب فشار بر آژانس برای 
جدی بودن در اس��تفاده از اقتدار بازرسی تحت پروتکل 
الحاقی، به ویژه با توجه به امکان فعالیت های هس��ته ای 
ایران و بررس��ی در مورد تدارکات هسته ای و با کاربرد 
دوگانه؛ سوم، تأمین کامل بودجه آژانس برای اطمینان 
از این ک��ه آژانس هی��چ کمبود ظرفیتی ب��رای اجرای 

برجام ندارد. 
مقابله: نخس��ت، انجام فعالیت هایی جهت اطمینان 
از این که کش��ورهای عضو سازمان ملل به ویژه بخش 
م��ورد  در  مسئولیت هایش��ان  بین الملل��ی  خصوص��ی 
صادرات هس��ته ای به ایران و کاربرد دوگانه تجهیزات 
را درک کرده ان��د؛ دوم، تالش ب��رای تقویت کنترل 
ص��ادرات همه کش��ورها، به ویژه آن هایی که س��ابقه 
س��رمایه گذاری در فعالیت های هس��ته ای و غیرقانونی 
ایران را دارند؛ سوم، محدودکردن استفاده از کانال های 
مورد نظر ایران با س��ابقه مبادله تدارکات غیرقانونی و 
هسته ای، برای کاربری غیرنظامی در مراکزی که تحت 

نظارت نیس��تند؛ چهارم، تشویق کشورها برای امتناع از 
اس��تفاده از کانال های تدارکاتی که قابل بررسی دقیق 
نیستند؛ پنجم، تش��ویق کشورها- ش��امل خود ایران- 
برای اینکه در قوانی��ن داخلی خود صادرات با کاربرد 
دوگانه و هس��ته ای را به عنوان ی��ک جرم تلقی کنند؛ 
شش��م، با توجه به اتکای برجام به تأمین کنندگان لوازم 
م��ورد نیاز فعالیت های هس��ته ای و آیتم های با مصرف 
دوگانه، فش��ار بر آژانس  انرژی هسته ای برای استخدام 
مقامات بازرسی  برای انجام بررسی در موارد مشکوک 
ی��ا زمانی که تأمین کنن��ده نش��انه هایی از بی مباالتی یا 
غیرقاب��ل اعتم��اد بودن نش��ان می دهد؛ هفت��م، دوباره 
گماشتن هیئت کارشناسان سازمان ملل- که با تصویب 
برجام ح��ذف ش��ده اند- و یا یک بدنه مس��تقل برای 
برآورد مس��تقل تالش های هس��ته ای یا با کاربردهای 

دوگانه ایران. 
استفاده از تحریم ها و پاسخ به نقض تعهدات: 
نخس��ت، آمریکا باید به ش��دت به تعه��دات خود ادامه 
دهد و در مقابل هر تقاضایی برای تخطی از آن تعهدات 
مقاومت کند، مگر این که ایران بخواهد تعهدات خود را 
افزایش دهد؛ دوم، توجیه دیگر اعضای گروه 1+5 مبنی 
بر این  که واش��ینگتن از آن ها انتظ��ار دارد نه تنها برجام 
را اجرا کنند، بلکه همچنین الزامات گس��ترده تر قطعنامه 
2231 ش��ورای امنیت سازمان ملل و دیگر موارد مرتبط 
را اجرا کنند؛ سوم، تش��ویق کشورها به تصویب قوانین 
داخل��ی، آن گونه که آمریکا انجام داده اس��ت، قوانینی 
ک��ه به آن ها این اجازه را بدهد ک��ه اگر ایران برجام را 
نقض کرد، سریعاً تحریم هایی را مجدداً به ایران تحمیل 
کنند؛ چهارم، همراه با متحدان اروپایی EU3 )فرانسه، 
آلمان و بریتانیا( و دیگر متحدان، پروتکل هایی را برای 
واکنش به نقض قطعنامه های س��ازمان مل��ل و یا برجام 
ایجاد کنند، شامل لیس��تی از مجازات کوتاه مدت برای 
تخلف��ات جزئی؛ پنج��م، تأکید بر این ک��ه گزینه اقدام 
نظامی علی��ه ایران همچنان به قوت خود پابرجاس��ت و 
حف��ظ یک حضور قوی و داش��تن برنامه برای اقدامات 

جهت دادن اعتبار به این گزینه. 
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ازآنجاکه برجام جنبه های خاصی از برنامه هسته ای 
ایران را نادیده می گیرد- مانند برنامه موش��کی- اجرای 
خ��ود برجام به تنهایی کافی نیس��ت بلکه دولت ترامپ 
همچنین نیازمند رس��یدگی به   نق��اط ضعف مهم توافق 
اس��ت که به ایران اجازه توسعه تالش هایش برای سالح 
هس��ته ای را می دهد، حتی در شرایطی که به طور کامل 

مطابق با مفاد برجام است.
تأخیر در دسترسـی: نخس��ت، برجام اساس��اً به 
ایران اجازه می دهد که دسترس��ی بازرس��ان آژانس به 
تأسیس��ات هسته ای اعالم نشده مش��کوکش را برای 24 
روز به تأخیر بیندازد. درحالی که از بین بردن کل شواهد 
در مورد کار با مواد رادیواکتیو در این بازه زمانی دشوار 
اس��ت اما کارهای مرتبط با س��الح های هسته ای همیشه 
نیازمند چنین موادی نیستند، در این موارد 24 روز برای 
از بین بردن ش��واهد کاف��ی خواهد بود. ب��رای حل این 
مش��کل، آمریکا باید اصرار کند که بازه زمانی مربوطه 
برای دسترس��ی آژانس ب��ه چنین س��ایت هایی حد 24 
س��اعته مشخص ش��ده در پروتکل الحاقی است و تأخیر 
بیش��تر، شایسته مجازات اس��ت و می تواند زمینه را برای 

تحمیل مجدد تحریم ها فراهم کند. 
تالش هـای تسـلیحاتی یـا بـا ابعـاد نظامـی 
احتمالـی: برجام ای��ران را ملزم به حس��اب پس دادن 
برای کارهای تس��لیحاتی گذش��ته خود و یا اجازه دادن 
به آژانس برای بررس��ی سایت ها، پرسنل و اسناد مرتبط 
ب��ه ای��ن فعالیت ها نمی کن��د. در حالی ک��ه اکنون هیچ 
دلیلی برای مجازات ایران برای فعالیت های تس��لیحاتی 
گذش��ته اش وجود ن��دارد، آمریکا و گ��روه 1+5 باید 
هرگونه ش��کاف اطالعاتی در مورد میزان پیشرفت این 
فعالیت ها را پر کرده و اطمینان حاصل کنند که سایت ها 
و پرس��نل کار خود را از سرنگرفته اند. برای این هدف، 
آژانس باید از مقامات بازرس��ی خود برای درخواست 
دسترس��ی به سایت ها و پرس��نل مرتبط استفاده کند، نه 
برای بازگش��ایی تحقیقات گذش��ته- ک��ه منافی برجام 
اس��ت- بلکه برای مشخص س��اختن فعالیت های کنونی 

آن ها.   

موشـک ها: مس��لماً بزرگ ترین غفل��ت در برجام 
مرتب��ط با فعالیت های موش��کی ایران اس��ت که برجام 
کاًل آن ه��ا را نادی��ده می گی��رد و قطعنام��ه 2231 از 
ممنوعیت های پیش��ین در مورد آزمایش های موش��کی 
ایران می کاهد. آمریکا باید حمایت هایی را برای چهار 
اقدام کسب کند: نخس��ت، اجرای شدیدتر تحریم های 
موج��ود و در صورت نیاز اتخ��اذ اقدامات جدید؛ دوم، 
تعه��د به پیگی��ری و یا در غیر این صورت پاس��خ به هر 
گون��ه آزمایش موش��کی توس��ط ای��ران ک��ه قلمرو یا 
نیروهای آمریکا و متحدانش را به خطر می اندازد؛ سوم، 
تش��دید تالش ها ب��رای ممنوعیت ارس��ال محموله های 
مرتبط به فعالیت موشکی به ایران و ارسال از ایران و نیز 
تالش برای جمع آوری و به اش��تراک گذاری اطالعات 
م��ورد نیاز در ای��ن زمینه؛ چهارم، تقویت سیس��تم دفاع 
موشکی در خاورمیانه و اروپا برای خنثی کردن هرگونه 
تالش ه��ای ای��ران برای تقوی��ت خود از طری��ق بهبود 

قابلیت های موشکی . 
 افـول برجام: برجام با وج��ود همه نقاط ضعف 
و قوتش، ی��ک توافق موق��ت اس��ت. محدودیت های 
تعیین شده به وسیله برجام و آن هایی که به وسیله قطعنامه 
2231 شورای امنیت سازمان ملل اضافه شدند، از اوایل 
س��ال 2021 شروع به انقضا خواهند کرد و طی سال های 
2026 تا 2031 تقریباً به طور کامل منقضی خواهند شد. 
ب��ه عنوان نتیجه، زمان��ی که ای��ران در نهایت تقویت و 
ازسرگیری فعالیت هایش را شروع کند، »زمان گریزش« 
می تواند به طور خطرناکی کوتاه باشد و توانایی اش برای 
فعالیت های موشکی می تواند به طور خطرناکی پیشرفته 
باش��د. برای محافظت در برابر این احتمال، آمریکا باید 
برای کس��ب حمایت متحدان جه��ت واکنش های زیر 
تالش کند: نخس��ت، اعالم این  که آمریکا و متحدانش 
پس از انقضای زمان برجام، گسترش بیشتر فعالیت های 
هسته ای ایران را منفعالنه نخواهند پذیرفت. دوم، تالش 
برای مذاکره جهت توس��عه و گسترش محدودیت های 
برجام در م��ورد فعالیت های هس��ته ای ایران؛ و س��وم، 
ت��الش برای تقوی��ت رژیم منع گس��ترش س��الح های 
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هس��ته ای جهانی برای محدود ک��ردن گزینه های ایران 
پس از انقضای برجام.  

رکـن دوم: مقابلـه بـا فعالیت هـای منطقه ای و 
جهانی ایران

در حالی  که آمریکا در سیاس��ت خ��ود در مورد ایران 
بر مس��ائل هس��ته ای تمرکز کرده، متح��دان آمریکا در 
خاورمیانه، بیش��تر نگران تالش های ای��ران برای اعمال 
قدرت در منطقه هس��تند. ایران ب��ه عملکرد خود عمدتاً 
همچن��ان از طری��ق متحدان��ش مانند ح��زب اهلل لبنان و 
شبه نظامیان شیعه در عراق و جاهای دیگر ادامه می دهد. 
مقامات ایران، به ویژه کسانی که وابسته به سپاه پاسداران 
هستند، هیچ تالشی برای پنهان کردن اهداف خود از این 
فعالیت ها نمی کنند )برای اعمال قدرت ایران در دریای 
مدیترانه، محدودکردن آمریکا و تضعیف دش��منانش(. 
در می��ان اه��داف ای��ران، تضعی��ف وف��اداری ملی در 
کش��ورهای هدف از طرق��ی مانند نهاده��ای مذهبی و 
سیاسی وابسته به تهران است. این امر نه تنها قدرت ایران 
را تقوی��ت می کند، بلکه نهادهای دولتی در حال  حاضر 
ش��کننده را تضعیف و فرقه گرایی را تقویت می کند. به 
دالی��ل مختلف، ایران به جای قدرت متعارف، متکی به 
قدرت نامتقارن و اس��تراتژیک است و به احتمال زیاد، 
حتی اگر رهای��ی از تحریم ها فرصت های��ی را به ایران 
جهت بازس��ازی قابلیت های متعارف خود بدهد، به این 

روند ادامه می دهد.
با وجود این، آمریکا باید از وسوس��ه برای مخالفت 
ب��ا هر اقدام ای��ران در منطقه اجتن��اب کند- در عوض، 
آمریکا باید جایی که ایران به وضوح، منافع و استراتژی 
آمریکا را به چالش می کشد، بر مهار ایران تمرکز کند. 
به دلیل این که ادراک اکثر متحدان آمریکا در خارج از 
خاورمیانه در مورد ایران )مانند برنامه موشکی و هسته ای 
ایران( با آمریکا مشترک نیس��ت، هر گونه تالش برای 
عقب راندن ای��ران باید بر روی نقش ایران در مس��ائلی 
مانند بی ثباتی در س��وریه و یمن یا نقض حقوق بشر، که 
به احتمال زیاد بیش��تر مورد عالقه متحدان آمریکاست، 

تمرک��ز کند. به ع��الوه بازدارندگی موف��ق نیازمند این 
است که آمریکا و متحدانش، اگر ایران در سیاست های 
خود میان��ه روی را اتخ��اذ کرد، آمادگ��ی کاهش این 
اقدامات تنبیهی را داشته باشند. در غیر این صورت ایران 

انگیزه ای برای انجام این کار نخواهد داشت.
سوریه، عراق و یمن: نخست، در سوریه، آمریکا 
باید برای بزرگ کردن تفاوت بین ایران و روسیه از طریق 
تأکید بر نیاز به کناره گیری بشار اسد به عنوان بخشی از 
یک انتقال سیاس��ی ادامه دهد، یعنی تحولی که مس��کو 
در نهایت نسبت به تهران ممکن است آن را قابل قبول تر 
بداند؛ دوم، واشینگتن باید به عنوان بخشی از هر تماسی 
با روس��یه در مورد سوریه، بر خروج ایران و شبه نظامیان 
خارج��ی مورد حمایت ای��ران از س��وریه، اصرار کند؛ 
س��وم، هر بحثی در مورد مبارزه با گروه های تروریستی 
در سوریه، باید نه تنها گروه های سنی، بلکه گروه هایی 
مانن��د حزب اهلل را نیز دربربگیرد که به عنوان یک گروه 
تروریس��تی در آمریکا و جاهای دیگر شناخته می شود؛ 
س��وم، تحریم ها بر ضد رژیم اسد و هرگونه اشخاص و 
نهادهای ایرانی حامی اس��د باید به ش��دت اجرا شود، و 
در ص��ورت لزوم، افزایش یابد. ب��ه عالوه، ایران باید به 
دلیل ارائه س��الح و س��ایر حمایت های نظامی از سوریه 
-و جاه��ای دیگر در منطقه- م��ورد تحریم قرار گیرد؛ 
چهارم، مأموریت نیروه��ای ائتالف بین المللی در عراق 
باید حداقل برای دو س��ال دیگر، در جهت نش��ان دادن 
تعهد )البته محدود( آمریکا به بغداد تمدید شود؛ پنجم، 
گس��ترش بودجه برای ایجاد و آموزش نیروهای مبارزه 
با تروریس��م عراقی و نیروهای امنیت عراقی باید ایجاد 
شود. همچنین باید به بغداد برای مقاومت در برابر اعمال 
نفوذ ناروای ایران )برای مثال نهادینه شدن نظامیان مورد 
حمایت ایران( و کمک به آن برای انجام این کار فشار 
آورد؛ ششم، در مورد کشورهای عربی، به ویژه شورای 
همکاری خلیج فارس، واش��ینگتن باید بر کمک رسانی 
بیش��تر و هماهنگی با عراق فش��ار آورد؛ هفتم، در یمن، 
تالش ها باید برای جلوگیری از انتقال س��الح، بودجه و 
دیگر اش��کال حمایت ایران از حوثی ها تش��دید شود؛ 
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هش��تم، آمری��کا باید ش��رکای بین الملل��ی اش را برای 
واکنش قوی ب��ه تهدیدهای مورد حمای��ت ایران برای 
انتق��ال محموله ها از باب المندب )در مورد موش��ک، و 
...( با اس��تفاده از گش��ت زنی، اعمال ممنوعیت و اقدام 
مس��تقیم و... بسیج کند؛ نهم، واش��ینگتن باید بر این  که 
ش��به نظامیان مورد حمایت ایران در نقض حقوق  بشر در 
سراس��ر منطقه ایفای نقش می کنن��د، تأکید کند و برای 
اعمال تحریم های بین المللی نسبت به آن ها در هرجایی 

تالش کند.  
مقابله با تحریکات ایران و شبکه های نماینده 
آن: نخست، بررس��ی رویه های نیروی دریایی آمریکا 
برای پاس��خ به رفتار ناامن نیروهای دریایی ایران جهت 
اطمینان از این که ایران مهار ش��ود و خطر درگیری های 
ناخواسته به حداقل برسد؛ دوم، حفظ و در صورت نیاز 
گسترش عملیات آزادی ناوبری برای به چالش کشیدن 
ادعاه��ای بیش از حد نیروهای دریای��ی ایران در خلیج 
فارس؛ س��وم، تعمیق به اش��تراک گذاری اطالعات در 
میان متحدان منطقه ای آمریکا در مورد ارس��ال اس��لحه 
و مهمات و دیگر حمایت ها از شبکه های مورد حمایت 
ایران و جلوگیری از چنین پش��تیبانی هایی توسط ایران؛ 
چه��ارم، ش��رکت در بحث های محتاطانه با اس��رائیل و 
دیگ��ر متحدان منطقه ای عرب در م��ورد راه های جدید 
برای مقابله با ش��به نظامیان م��ورد حمایت ایران و جایی 
که این تهدید ممکن اس��ت بعداً گس��ترش یابد؛ پنجم، 
فش��ار بر س��ازمان ملل، برای پاس��خ به نقض منع ارسال 
س��الح توس��ط ایران به گروه های��ی مانن��د حوثی ها و 
حزب اهلل؛ شش��م، توجیه تهران مبن��ی بر این که حمالت 
بر ضد نیروهای آمریکایی یا متحدان آن توسط ایران یا 
نیروهای مورد حمایت ایران، موجب یک پاسخ مستقیم 
و شدید بر ضد منافع ایران خواهد شد؛ هفتم، افشا کردن 
و به اطالع عموم رساندن حمایت های ایران از گروه های 
س��تیزه جو و در صورت لزوم، ارائ��ه اطالعاتی در مورد 

ادعاهای نظامی اغراق آمیز ایران.   
تحریم ها: نبای��د فراموش کرد تحریم ها یک ابزار 
مهم هستند. نخس��ت، باید توافق دیگر کشورها را برای 

عمل هماهنگ با آمریکا، جهت تقویت فش��ار بر ایران 
کس��ب کرد. این امر به همان ان��دازه تصویب و اجرای 
تحریم ها توس��ط خود واشینگتن مهم است؛ دوم، انتشار 
لیس��ت هایی از نهادهای متعلق به س��پاه پاس��داران و یا 
ش��رکت های صوری برای کمک ب��ه بخش خصوصی 
بین الملل��ی ب��ا ه��دف جلوگی��ری از انجام م��راودات 
اقتصادی ناخواس��ته با سپاه پاس��داران؛ سوم، انجام یک 
بررس��ی از خطوط هوایی تجاری ای��ران جهت اطمینان 
از این که ه��ر فروش هوایی به ایران بر اس��اس الزامات 
برجام و برای اس��تفاده غیرنظامی است؛ چهارم، افزایش 
تمرک��ز تحریم ها بر نواحی کمتر س��نتی، مانند فس��اد، 
پول ش��ویی و حقوق بش��ر، در جهت گسترش حمایت 
بین المللی و تالش ب��رای محکومیت بین المللی ایران به 
دلیل تهدید اس��رائیل؛ پنجم، فش��ار بر کشورهای منطقه 
جهت اطمینان از انطباق با تحریم ها علیه ایران به وس��یله 
تقویت جمع آوری اطالعات، بازرسی محموله ها، امنیت 
دریایی و مرزه��ای زمینی )برای مثال مرز عمان-یمن(؛ 
و تقویت توانایی خود برای انجام این کار؛ شش��م، فشار 
بر کش��ورهای خ��ارج از منطقه جهت نه تنه��ا انطباق با 
تحریم ها علیه ایران بلکه همچنین جمع آوری اطالعات و 
انجام اقداماتی برای اطمینان از این که قوانین داخلی شان 
از اجرای تحریم ها پشتیبانی می کند؛ هفتم، ادامه فعاالنه 
آموزش بخ��ش خصوصی بین المللی در مورد برآوردن 

تعهدات مربوط به تحریم ها علیه ایران. 
دیگـر عرصه ها: نخس��ت، جم��ع آوری اطالعات 
و ایجاد همکاری ه��ای بین المللی در مورد تروریس��م، 
گسترش سالح های هسته ای و فعالیت های مجرمانه ایران 
و عوامل وابس��ته به ایران، به ویژه حزب اهلل در خارج از 
خاورمیانه؛ دوم، با توجه ب��ه این که ایران دانش و مواد 
هس��ته ای را در اختی��ار دارد و نیز با توجه به گس��ترش 
فعالیت های چرخه س��وخت هس��ته ای در جهان، نیروی 
تازه بخش��یدن به تالش های امنیت هسته ای در آمریکا و 
تقویت رژیم منع گسترش جهانی ضروری است؛ سوم، 
مطابق با دکترین س��ایبری جدید آمری��کا، باید به ایران 
هشدار داده شود که اگر ایران درگیر چنین فعالیت های 
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سایبری ش��ود، آمریکا و متحدانش علیه ایران حمالت 
سایبری انجام خواهند داد. 

رکن سوم: تقویت متحدان منطقه ای آمریکا
س��ینگ معتقد اس��ت، با وجود این که اعتب��ار اقدامات 
تنبیهی برای بازدارندگی مؤثر مهم اس��ت، مس��لماً یک 
دفاع قوی اهمیت بس��یار بیش��تری دارد. ب��ه این منظور، 
تقوی��ت متحدان آمری��کا در خاورمیانه باید یک عنصر 
کلیدی سیاست آمریکا در قبال ایران باشد. چنین تالشی 
باید توسط دو اصل هدایت شود: نخست، این که باید به 
تهدی��دات واقعی که این متحدان با آن مواجه هس��تند، 
اختصاص داشته باشد. این تهدیدها تا حد زیادی ماهیت 
نامتقارن دارند. وی اس��تدالل می کند که ایران متحدان 
آمری��کا را ب��ه گون��ه ای متعارف به چالش نمی کش��د، 
بلکه از طریق تروریس��م، جنگ سیاس��ی، جنگ نیابتی 
و بران��دازی، این کار را انجام می ده��د. همچنین ایران 
برخوردار از نیروی موشکی توانمند است. دوم، این که 
تا ح��د امکان، اهداف آمریکا باید س��اخت یک اتحاد 
چندجانبه در خاورمیانه باشد نه یک سری از اتحادهای 
دوجانب��ه قوی اما مجزا . ایجاد هم��کاری بین نیروها در 
خاورمیان��ه و به وی��ژه در خلیج فارس ضروری اس��ت. 
اتحاد چندجانبه، همچنین پایه ای را برای متحدان آمریکا 
فراهم می کند که مس��ائل منطقه ای را با حداقل مداخله 
خارج��ی حل کنند، یعنی تعادلی که هم در منطقه و هم 

در آمریکا از آن استقبال خواهد شد.   
هماهنگی منطقه ای: نخس��ت، احیای سیاس��ت  
جرج بوش در مورد خلیج فارس و گسترش آن به اردن، 
مراکش و مصر اهمیت دارد. این سیاس��ت دارای شش 
رکن بود: توانای��ی دفاعی و قابلیت ش��ورای همکاری 
خلی��ج ف��ارس، مس��ائل امنیت��ی منطقه، منع گس��ترش 
سالح های هسته ای، امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم، 
حفاظ��ت از زیرس��اخت های حیاتی - ک��ه اکنون دفاع 
س��ایبری نیز باید به آن اضافه شود و در نهایت حمایت 
از عراق. دیگر قدرت های خارجی، مانند اتحادیه اروپا، 
روس��یه و چین، نیز در ای��ن زمینه باید ب��رای نظارت و 

مش��ارکت تخصصی دعوت ش��وند؛ دوم، این سیاست 
باید از س��ه طریق تقویت شود. این سه طریق عبارت اند 
از تقویت به اش��تراک گذاری اطالع��ات با تمرکز ویژه 
بر ایران و گروه های تروریس��تی، گس��ترش گفتگو در 
م��ورد هماهنگی درب��اره تدارکات نظامی و آموزش��ی 
و افزایش اثربخش��ی نهاده��ای امنیتی داخلی و خارجی 
ک��ه با ایجاد زرادخانه های قوی ت��ر و بزرگ تر مخالفت 
کنند؛ س��وم، گسترش گفتگوها برای مقابله با تهدیدات 
خاص مطرح شده توسط ایران، مانند تروریسم، حمالت 
س��ایبری، موش��ک ها و خراب��کاری سیاس��ی؛ چهارم، 
جس��تجو برای فرصت های��ی جهت تعامل با اس��رائیل، 
ب��ه ویژه در مورد مس��ائل مرب��وط به امنی��ت منطقه ای، 
منع تکثیر س��الح های هس��ته ای، مبارزه علیه تروریسم، 
برنامه ری��زی  و  حیات��ی  زیرس��اخت های  از  حفاظ��ت 
اس��تراتژیک با هدف جلوگیری از تهدیدات منطقه ای 
آینده؛ پنجم، افزایش س��رمایه گذاری در سیس��تم دفاع 
موشک های بالستیک منطقه ای؛ ششم، برنامه ریزی برای 
گسترش احتمالی همکاری های روسیه و/یا چین با ایران 
و تقوی��ت قابلیت های ایران ک��ه آزادی عمل آمریکا و 

متحدانش را محدود می  کند. 
تالش های دوجانبه: نخس��ت، آغاز گفتگوهای 
دوجانبه با متحدان منطقه ای برای تعیین آسیب پذیری های 
کلیدی آن  ها، کمبود اثربخش��ی و نیازشان به تجهیزات، 
)ب��ا گرفت��ن درس  از م��ورد یم��ن(؛ دوم، دادن انگیزه 
به متح��دان برای س��اخت نهادهای اقتصادی، سیاس��ی 
و امنیت��ی مؤثرت��ر و پاس��خگوتر و محافظ��ت در برابر 
نارضایتی عمومی و حص��ول اطمینان از انعطاف پذیری 
در برابر خرابکاری توس��ط ایران ی��ا گروه های افراطی؛ 
سوم، آغاز یک گفتگوی سطح باال با اسرائیل در مورد 
تهدیدات منطقه ای از جمله ایران و س��وریه. این گفتگو 
باید توس��ط کاخ س��فید و دفتر نخس��ت وزیر اس��رائیل 

هدایت شود.
تعامل با ایران: نخس��ت، حفظ کانال های موجود 
تعام��ل دیپلماتیک با ای��ران. تعامل با ای��ران باید تا حد 
ممک��ن با حضور متحدان منطقه ای آمریکا و به صورت 
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چندجانبه باشد؛ دوم، تش��ویق متحدان آمریکا به تعامل 
ب��ا ایران، ام��ا اطمینان از این  ک��ه آن ها ای��ن کار را از 
موضع قدرت و با پشتیبانی آمریکا انجام می دهند. سوم، 
گسترش ارتباط مردم ایران با آمریکا از طریق رویه هایی 
مثل صدور ویزا و ابراز حمایت از حقوق بشر در ایران؛ 
چهارم، اجتناب از تعامل و همکاری با ایران در مواردی 
مانن��د مبارزه با مواد مخدر و افغانس��تان که ایران از این 
همکاری، بدون بهبود سیاس��ت هایش که دارای اهمیت 
محوری برای آمریکا و متحدانش اس��ت، بهره می برد. 
از تعام��ل باید فقط به عنوان یک ابزار سیاس��ت و برای 

دیکته استراتژی استفاده کرد.

نتیجه گیری
مایکل س��ینگ معتقد اس��ت دولت ترامپ نباید تمرکز 
خ��ود را فقط بر روی یک مس��ئله تاکتیک��ی در مورد 
ای��ران بگذارد، خ��واه این مس��ئله برجام باش��د، اعمال 
تحریم ه��ای جدید باش��د و ی��ا تعامل با رهب��ران ایران. 
خط مش��ی محتاطانه تر برای دولت ترامپ این است که 
اه��داف آمری��کا را تعریف کرده و اس��تراتژی هایی را 
برای دستیابی به این اهداف به کار گیرد. این روند باید 
با توجه به منافع آمری��کا در خاورمیانه و دیگر مناطق و 
نیز تعادل در برابر مس��ائل بی شمار دیگری که آمریکا با 
آن ها مواجه اس��ت، ش��کل بگیرد. در این رابطه به ویژه 
س��ه هدف از اهمیت ویژه برخوردارند: نخس��ت، مسئله 
هس��ته ای ایران، دوم، مقابله با تالش های ایران جهت به 
چالش کشیدن منافع آمریکا و تضعیف متحدان آمریکا 
در منطقه چه از طریق حمایت از ش��به نظامیان، پشتیبانی 
از گروه ه��ای تروریس��تی و یا ایج��اد چالش هایی برای 
عبور و مرور از آبراه های منطقه ای و س��وم، جلوگیری 
از اقدام��ات ایران برای انجام و ی��ا حمایت از حمالت 

تروریستی و یا سایبری در سطح جهانی. 
در راس��تای دس��تیابی به این اهداف، دولت ترامپ 
ب��ا موانع��ی روبرو خواه��د بود. ای��ران اکن��ون از اکثر 
تحریم هایی که قباًل موجب تضعیف اقتصاد آن می ش��د 
و جاه طلبی های ژئوپلیتیکی ایران را مختل می کرد، رها 

ش��ده و نسبت به س��ال 2009، قوی تر شده و در سراسر 
ش��ام، عراق، یمن و جاهای دیگ��ر اعمال نفوذ و قدرت 
می کن��د. اگر آمریکا بخواهد از برجام کناره گیری کند 
و دوب��اره آن تحریم ها را اعم��ال کند، از حمایت کمی 
از س��وی متحدان خارج از منطق��ه خاورمیانه برخوردار 
خواهد بود. متحدان آمری��کا در خاورمیانه نیز تا حدی 
به دلیل تحوالت منطقه ای و تا حدی به دلیل کم ش��دن 
توج��ه خود آمریکا ب��ه آن ها و جدایی اس��تراتژیک از 
آن ها، نسبت به س��ال 2009، ضعیف تر هستند. با وجود 
ای��ن موان��ع، آمریکا برای پیش��برد اهداف��ش باید یک 
اس��تراتژی بازدارندگی نس��بت به ای��ران اتخاذ کند و با 
ایجاد دفاعی دلهره آور، جمهوری اسالمی ایران را از به 
چالش کش��یدن منافع آمریکا و متحدانش منصرف کند 
و در ص��ورت انجام این کار توس��ط ای��ران، هزینه های 
زیادی به ایران تحمیل کند. در انجام چنین اس��تراتژی، 
واشینگتن باید پاداش هایی را برای حمایت های منطقه ای 
و بین المللی جهت فشار بر ایران و داشتن اتحاد در اعمال 

این فشار اختصاص دهد. 
اس��تراتژی بازدارندگ��ی در قبال ایران باید از س��ه 
رکن تش��کیل ش��ود: نخس��ت، اجرا و تقویت برجام، با 
تفسیر سخت گیرانه و توجه به معایب آن. دوم، مقابله با 
فعالیت های منطقه ای ایران توس��ط آمریکا و متحدانش، 
در جاهایی که تهدیدی بر ضد منافع آمریکا و متحدانش 
اس��ت به ویژه در س��وریه، عراق، یمن؛ و نی��ز مقابله با 
ش��بکه های معاند م��ورد حمایت ای��ران در خاورمیانه و 
فراس��وی آن. س��وم، تقویت متحدان منطقه ای آمریکا 
از طری��ق کمک به آن ها جهت ایجاد نیروها و نهادهای 
امنیتی در راس��تای مقابله با تهدیدهای واقعی از س��وی 
ایران، ایجاد و تقوی��ت اتحادهای دوجانبه و چندجانبه، 
تجدی��د هماهنگ��ی اس��تراتژیک آمریکا با اس��رائیل و 
در نهای��ت تعامل با ایران با همراهی ش��رکای منطقه ای 

آمریکا و افزایش کمک رسانی به مردم ایران.
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