نگاهدیگران
طرح بازی ایاالت متحده آمریکا پس از برنامه جامع اقدام مشترک
منیرسادات میرنظامی

*

اشاره:
سند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که در  14جوالی  2015به امضای ایران و  5+1رسید ،تعهدات و وظایف
بسیاری بر عهده دو طرف گذارد .اجراییشدن این تعهدات به گونهای که هیچ یک از طرفین از آن تخطی ننماید،
مستلزم برنامهریزی و نظارت بسیار دقیق است .عالوه بر آن ،هر یک از دولتهای ذینفع این سند بهخصوص ایران
و آمریکا در راس�تای اهداف کالن خود س�عی دارند بیش�ترین نفع را از این برنامه و اجرای آن در س�طح منطقه و
جهان ببرند .در نتیجه ،اس�تراتژیهای متفاوتی از س�وی هر یک برای اجرای برنامه جامع و استفاده از تأثیرات آن
در سطوح مختلف ملی ،منطقهای و بینالمللی طراحی میشود.

مقدمه
آنچه بالفاصله پس از امضای سند برنامه جامع اقدام مشترک
از سوی هر یک از دولتهای منتفع یا متضرر از این توافق
مطرح ش��د ،در وهله اول ،بررس��ی تأثیرات ای��ن توافق بر
مس��ائل منطقهای و جهانی و در وهله دوم ،تنظیم سیاس��ت
خارجی و امنیتی در راس��تای کنترل ،تقویت یا حفاظت از
نتای��ج و اثرات توافق بود .میتوان ادعا کرد ،ایاالت متحده
آمریکا و ای��ران دو بازیگر محوری این توافق هس��تند که
س��عی دارند ش��رایط پس از برجام را به نف��ع خود کنترل
نمایند .مرکز امنیت نوین آمریکا 1طرحی را توسط شش تن
از کارشناسان مسائل امنیتی خود به نامهای ایان گلدنبرگ،2
الیزابت رزنب��رگ ،3آونر گولو ،4نیکوالس ای.هراس ،5الی
* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

1. Center for New American Security
2. IIan Goldenburg
3. Elizabeth Rosenberg
4. Avner Golov
5. Nicholas A.Heras

مارویاما ،6اکسل هلمن 7برای قاعدهمندساختن بازی امنیتی
و سیاس��ی ایاالت متحده آمریکا پیش��نهاد نموده که شامل
بررس��ی تأثیرات این توافق و بر مبنای آن ارائه اس��تراتژی
ش��شمحوری اس��ت .هر یک از محورهای این استراتژی
شامل دس��تورالعملهای متعدد و متنوع است که اجرایشان
برای تحقق محورها ضروری است.
تأثیرات برنام ه جامع اقدام مشترک
ارزیابی نویس��ندگان طرح بازی ایاالت متحده از این توافق
بر مبن��ای تحقق چهار ه��دف کلیدی آمریکا ق��رار دارد:
جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هستهای ،افزایش ثبات
در خاورمیانه ،تقویت رژیم منع تکثیر س�لاحهای هستهای،
بهبود جایگاه آمریکا در جهان.
به نظر نویس��ندگان ،صرف امضای تواف��ق ،آمریکا را
به چهار هدف فوق نمیرس��اند و موفقیت آن بسیار وابسته
6. Ellie Maruyama
7. Axel Hellman
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به سیاستهای آمریکا و ش��رکایش پس از توافق است .به
نظر آنها ،اگر توافق  20تا  25س��ال به طور مؤثر اجرا شود،
میتواند به برنامه دس��تیابی ایران به س�لاح هس��تهای برای
همیش��ه پایان دهد و در مقابل ،اگر اجرای آن با شکس��ت
مواجه ش��ود ،ایرانیها میتوانند تا  15سال یا زودتر به بمب
دس��ت یابند .آنها معتقدند از یک سو ،این توافق میتواند
راههای جدیدی برای همکاری با ایران معتدلتر ،بگشاید و
به ثبات در خاورمیانه کمک کند و از سوی دیگر ،میتواند
موجب رقابت بیشتر میان ایران ،عربستان سعودی و اسرائیل
و در نتیجه تثبیت تنش بیش��تر در خاورمیانه شود .همچنین
این توافق میتواند موجب واکن��ش دولتهای خاورمیانه
در قالب دس��تیابی به توانایی هستهای شود و یا بالعکس،
هنجاره��ای منع تکثی��ر را در سرتاس��ر جهان ی��ا در میان
دولتهای خاورمیانه که در پی توانایی مشابه ایران هستند،
تقوی��ت نماید .س��رانجام ،توافق میتواند جای��گاه ایاالت
متحده را در رقابت ژئوپلیتیکی گس��ترده با چین و روس��یه
بهبود ببخش��د یا با گش��ایش کانالهای جدید برای ایران،
ی که آمریکا اگر
منجر به سود روس��یه و چین شود در حال 
نگوییم هیچ ،سود کمی میبرد .نویسندگان نتایج احتمالی
توافق را در گرو سیاستهای آمریکا پس از توافق میدانند.
ط�رح ب�ازی ب�رای ای�االت متح�ده -اس�تراتژی
ششمحوری

محور نخس�ت -ایجاد ش�رایط برای اجرای بلندمدت
و مؤث�ر برجام از طریق برداش�تن قدمهایی خارج از
برجام به صورتی که توافق را کامل نماید .برای تحقق
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این محور ،ایاالت متحده باید اقدامات زیر را انجام دهد:
 .1سازوکار بازگشت شدیدتر تحریمها را فراتر از آنچه
در برجام آمده ،با همکاری شرکای بینالمللی همفکر
ایجاد کند.
 .2قانونی با حمایت و پذیرش بیش��تر از سوی کنگره به
تصویب رسد که بر تخصیص منابع بیشتر برای اجرای
توافق و بازگشت یکجانبه تحریمها در صورت تخطی
طرف ایرانی داللت داشته باشد.
 .3سازوکاری برای تسریع در بازگشت تجارت خصوصی

شفاف و پاسخگو به ایران – در فضای خطر سیاسی و
تجاری قابل توجه -فراهم ش��ود .ای��ن اقدام رفع مؤثر
تحریمها را تضمین و موجب تقویت توافق میگردد.
 .4از طری��ق برنامهریزی مداوم و اع�لام عمومی ،برنامه
هستهای ایران همچنان مشمول گزینه حمله نظامی شود.
این اقدام روشن میسازد که در صورت رفتن ایران به
سمت سالح هستهای ،این گزینه در دسترس است.
 .5ایج��اد کمیس��یونی در کنگ��ره برای رص��د توافق و
اطمین��ان از نظ��ارت و حمایت مداوم ب��رای اعمال و
اجرای توافق.
 .6تعیی��ن نماین��دهای از س��وی رئی��سجمه��ور برای
هماهنگی و اجرای توافق.
 .7سرمایهگذاری در آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای
افزایش امکانات و تواناییهای آن.

مح�ور دوم -مش�ارکت نزدیک با متح�دان عرب
ب�رای مقابله با فعالیته�ای بیثباتکنن�ده ایران که
در تقابل با منافع آمریکا در خاورمیانه اس�ت ،از جمله
حمای�ت از گروههایی مانند ح�زباهلل .ایاالت متحده

باید برای تحقق این محور اقدامات زیر را انجام دهد:
 .1مجمعی دفاعی و اطالعاتی سطح باال در کابینه ایجاد
ش��ود تا به منظور رصد گس��ترش و اجرای استراتژی
مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده ایران در خاورمیانه،
به صورت منظم با دولتهای شورای همکاری خلیج
فارس و شرکای عرب مالقات صورت گیرد.
 .2نیروی عملیات مش��ترک چندملیتی با شرکای عرب
ایج��اد تا ب��ا تهدیدات غیر متعارف از س��وی س��پاه
پاس��داران انقالب اسالمی و افراطگرایان سنی مقابله
ش��ود .این اقدام ش��امل ای��ن موارد اس��ت :تمرینات
مشترک برای مقابله با تواناییهای غیر متعارف ایران؛
آموزش متحدین در نبرد غیرمتعارف و دفاع داخلی-
خارجی؛ گسترش یک ستاد اطالعات مشترک برای
مقابله با تواناییهای نامتقارن ایران.
 .3با گس��ترش برنامهه��ای آموزش و تجهی��ز نیروهای
مخالف میانهروی بشار اسد ،به منظور تغییر موازنه نبرد
زمینی در سوریه با شرکای عرب و شورای همکاری
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خلیج فارس همکاری ش��ود .تغیی��ر موازنه در صحنه
نبرد زمینی در بلندمدت ش��رایط را ب��رای برگزاری
نشس��تی سیاس��ی برای چانهزنی پیرامون حل و فصل
منازعه فراهم میسازد.
 .4عملیات مس��تقیم علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ه��م به صورت یکجانبه و هم به صورت مش��ترک با
اسرائیل و شرکای عرب ،قاعدهمند شود.
 .5رویکردی تهاجمیتر نس��بت ب��ه ممانعت از حضور
قایقهای مس��لح س��پاه به خصوص در دریای سرخ و
نزدیک بحرین اتخاذ شود.
 .6اس��تراتژی تحریمهای تهاجمی با همکاری متحدان
اروپای��ی علیه حمایت ایران از تروریس��م و قاچاق و
فعالیتهای بیثباتکننده سپاه ادامه یابد.
 .7آرای��ش نیروه��ای آمریکای��ی در خاورمیانه حفظ
ش��ود .این سیاس��ت میتواند با تضمینهای مناس��ب
ب��ه خصوص به ش��کل اف��زودن س��امانههای دفاعی
موشکهای بالستیک ادامه یابد.
 .8به منظور تقویت تواناییهای دفاعی ش��رکای عرب
در مقاب��ل قدرت بالقوه تهاجمی ایران و در عین حال
جلوگیری از ایج��اد قدرت بالقوه تهاجمی جدید در
منطقه ،فروش تسلیحات متعارف به آنها افزایش یابد.

مح�ور س�وم -اطمین�اندادن مجدد به اس�رائیل
نسبت به تعهدات آمریکا و تعمیق همکاری با آن برای
مقابله با تواناییهای هستهای و نامتقارن ایران .اقدامات

زیر جزئی از اجرای این محور است:
 .1گفتوگوهای س��طح ب��اال میان اس��رائیل و آمریکا
تجدید شود تا پس از برجام استراتژی مشترکی برای
جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هستهای اتخاذ
شود .این گفتوگو باید همراه با هماهنگی و متمرکز
بر اجرا ،کشف فریب و پاسخ به سناریوها باشد.
 .2ب��رای نزدیکی فه��م آمریکا و اس��رائیل به یکدیگر
تالش ش��ود تا در صورت اطمینان از کشف هر گونه
تالش طرف ایرانی برای دس��تیابی به سالح هستهای،
طرفین در نحوه پاسخ مشترک و سناریوهای متعدد ،با
یکدیگر همراه گردند.

 .3احیای یادداش��ت تفاهم اس��رائیل -آمریکا در مورد
کمک نظامی آمریکا باید در اولویت قرار گیرد ،زیرا
تاریخ منقضیشدن آن یعنی  2017نزدیک است.
 .4حمایت از س��امانه دفاع موشکی چندالیه اسرائیل از
طریق س��رمایهگذاری مداوم و بیش��تر در سیستمهای
گنب��د آهنی ،آرو  3و فالخن داوود ،تعمیق و تقویت
شود.
 .5به اسرائیل اطمینان مجدد داده شود که اقدامات جدید
برای تقوی��ت دولتهای خلیج ف��ارس منجر به افت
کیفیت ارتش اسرائیل در برابر آنان نمیشود.
 .6مقامات��ی بلندمرتبه از طرف آمریکا و اس��رائیل برای
تقویت روابط و بازس��ازی اعتماد در س��طح سیاسی
تعیین شود.
 .7ایجاد گفتگوی سیاسی سطح باال و افزایش همکاری
نظامی و اطالعاتی با اسرائیل برای مقابله با تهدیدات
نیروهای ایران به خصوص حزب اهلل لبنان.

محور چهارم -همکاری با ایران بر سر موضوعاتی
با منافع مش�ترک هم برای باثباتس�اختن خاورمیانه و
هم در جهت افزایش امکان وجود ایرانی میانهروتر و
همراهتر .این محور شامل اقدامات زیر است:

 .1حذف سیاس��ت من��ع تماس وزارت ام��ور خارجه با
ایران.
 .2ایجاد کانالی میان رئس شورای عالی امنیت ملی ایران
و مشاور امنیت ملی آمریکا.
 .3هم��کاری در حوزه امنیت دریای��ی تعمیق و تقویت
شود .این سیاست شامل ایجاد سازوکارهای همکاری
در راس��تای جلوگیری از برخوردهای س��هوی میان
قایقه��ای نیروی دریای��ی و حمای��ت از تالشهای
همکاریجویانه و ضد دزدان دریایی میشود.
 .4اراده حکومت ایران برای قبول منافع آمریکا در تهران
باید آزمایش ش��ود ،اما این کار ب��ه دلیل مالحظات
امنیت��ی پرس��نل آمریکایی و چالشهای سیاس��ی در
ایران ،به صورت دقیق و تدریجی صورت گیرد.
 .5همکاری میان کارشناس��ان آمریکای��ی و ایرانی در
ح��وزه کمک به زلزل��هزدگان و آس��یبدیدگان از
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نظارت کرد.
 .5س��ازوکارهای منحصر بهف��رد و اجبارآمیز در برجام
همچون توانایی کمیس��یون مش��ترک برای دسترسی
به س��ایتهایی که تحت رژیمهای بازرسی نیستند یا
س��ازوکارهای بازگش��تپذیری تحریمهای سازمان
ملل ،به عنوان مدلهایی مفید برای تقویت توافقهای
آتی منع تکثیر ،به کار گرفته شوند.
 .6دادن تضمینهای امنیتی هس��تهای مناسب به شرکای
شورای همکاری خلیج فارس.
 .7بازدارندههای اقتصادی در مقابل ش��رکای س��نی ،به
منظور جلوگیری از تکثیر سالح هستهای توسط آنان
روشن و شفاف عنوان شود.
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بالیای طبیعی تقویت شود.
 .6فرصته��ای مال��ی جدی��دی از س��وی آمری��کا و
وامدهندگان بینالمللی فراهم شود تا بخش خصوصی،
کارآفرینان و جامعه مدنی در ایران تقویت گردند.
 .7تعامالت و برنامهها میان مردم ایران و آمریکا در زمینههایی
چون ورزش ،تجارت و دانشگاه گسترش یابد.
 .8همکاری با ایران در افغانستان ،به خصوص در حوزه
مبارزه با مواد مخدر تقویت شود.
 .9در کوتاهم��دت ،تعام��ل اولیه با ایران بر س��ر داعش،
محدود به رفع اختالف عملیاتی باشد و از تالشهای
ابتدایی برای همکاری استراتژیک در عراق و سوریه
جلوگیری شود.
محور شش�م -مبنا ق�راردادن توافق برای پیش�برد
 .10در بلندمدت ،کانالهای دیپلماتیک سطح باال با ایران
بر سر موضوعات هستهای ایجاد شود تا مجمعی برای رهب�ری ایاالت متحده در جه�ان و اطمینان از اینکه
بحث و میانجیگری در م��ورد موضوعات منطقهای روابط اقتصادی و اس�تراتژیک جدید ای�ران ،اهداف
آمری�کا را در منطقه ی�ا روابط آمریکا ب�ا رقبای اصلی
شکل گیرد.
محور پنجم -استفاده از قدرت توافق برای تقویت جهان�یاش را تضعیف نمیکند .بر این اس��اس ،اقدامات
رژیم منع تکثیر و بازداشتن دولتها از واکنش به توافق زیر الزم است:
 .1اهمی��ت ایران در دس��تور کار دوجانبه با چین کاهش
در قالب دنبالنمودن برنامه غنیس�ازی داخلی مش�ابه
یابد .این اقدام موجب محدودشدن نفوذ چین و تمرکز
ایران .چنین هدفی را میتوان با اقدامات زیر تأمین نمود:
ایاالت متحده بر موضوعاتی حیاتیتر در آسیا میشود.
 .1با متعهدماندن به استاندارد طالیی (تضمینکننده اینکه
 .2اهمیت موضوع ایران در دستور کار دوجانبه با روسیه
هیچک��س به توانایی خود -بازفراوری و غنیس��ازی
حفظ ش��ود و به عن��وان یکی از مح��دود حوزههای
دس��ت نیابد) بهخصوص در خاورمیانه ،میتوان خطر
همکاری در روابط به ش��دت پرتنش میان روس��یه و
تبدیلش��دن برجام به س��ابقهای از همکاری هستهای
آمریکا باقی بماند.
داخلی با محدودیت کمتر را کاهش داد.
 .3با پیش��نهاد انتقال تدریجی قدرت و طرح آن به عنوان
 .2تعمیق همکاری اطالعاتی منطقهای با هدف برنامهی
راه حلی برای جنگ داخلی س��وریه ،روس��یه را برای
هستهای ایران.
پذیرش آن قانع س��ازند و بدین ترتیب ،آن را از رژیم
 .3از رضایت ایران برای پیوس��تن به پروتکل الحاقی ،به
اسد دور نمایند.
منظور تعامل مجدد با دیگر دولتهای سرسخت مانند
 .4همکاری ب��ا چین در حوزه امنی��ت ذخایر انرژی در
آرژانتی��ن و برزیل و تش��ویق آنها به پیوس��تن به این
خاورمیان��ه و امنیت دریایی در خلیج فارس و آس��یا
پروتکل استفاده شود.
پاسیفیک برای تجارت انرژی.
 .4از مقررات قدرتمند برجام به منظور ایجاد هنجارهای
 .5چی��ن باید ب��ا تالشهای هدفمند آمری��کا در جهت
قویتر جهانی اس��تفاده ش��ود تا بتوان بر کل زنجیره
همکاری با ایران برای ثبات افغانستان و مقابله با دولت
ذخایر هس��تهای بهخص��وص ذخایر خاطی��ان قبلی و
اسالمی ،آشنا شود.
دولتهایی با برنامههای هس��تهای داخلی گستردهتر،

نگاه دیگران

 .6جداکردن اقتصاد آمریکا از بازار پرنوس��ان انرژی که
به دلیل ورود ذخایر نفتی ایران به بازار جهانی پس از
برجام ایجاد شده است.
نتیجهگیری
سه مس��ئله را میتوان در ارتباط با طرح بازی ششمحوری
مرک��ز امنیت نوی��ن آمریکا مط��رح نمود .نخس��ت ،نحوه
طراحی این بازی اس��ت .دوم ،قابلی��ت اجرایی این طرح و
نتایج حاصل از آن اس��ت .سوم ،طرح بازی ایران در مقابل
این طرح چه میتواند باشد؟
نحوه طراحی این بازی بس��یار حائز اهمیت است .این
طرح بازی در چهار س��طح عملیاتی میشود :سطح زوجی
ای��ران -آمری��کا (جلوگیری از دس��تیابی ایران به س�لاح
هس��تهای) ،س��طح منطقهای (ثبات در خاورمیانه) ،س��طح
نه��ادی (تقویت رژیم منع تکثیر) ،س��طح جهانی (جایگاه
آمری��کا در جهان) .در این طراحی س��عی ش��ده اثرات و
تبعات برجام در هر چهار س��طح ،معطوف به چهار هدف
کلیدی و مرتبط با هم بررس��ی و در نظر گرفته شود .بدین
ترتیب ،میتوانیم طرح بازی پیشنهادی را چندالیه بدانیم.
نکته دیگر آن است که تعیین محورهای این طرح بر اساس
بازیگران مه��م در عرصه تأمین آن چه��ار هدف کلیدی
ص��ورت گرفته که ش��امل ای��ران ،قدرته��ای منطقهای
(ش��ورای هم��کاری خلیج ف��ارس) ،اس��رائیل ،بازیگران
جهانی (اتحادیه اروپا ،چین و روسیه) و دولتهای دارای
فعالیتهای هس��تهای خارج از پروتکل الحاقی میش��ود.
سعی شده تا دستورالعملهای مربوط به هر محور با محور
دیگر متناسب و هماهنگ باشد ،به گونهای که یکدیگر را
تضعیف نکنند و حتی موجب تقویت هم ش��وند .در اینجا
تالش ش��ده تا طرحی معطوف به مجموعه اهداف واحد،
چندالیه ،دارای انس��جام میان اج��زا و تا حد ممکن دارای
تع��ادل در منطق ترکیب اجزا ارائه ش��ود .در نتیجه از نظر
شکلی ما با طرحی حائز اهمیت روبهرو هستیم.
آنچ��ه به نظر مبهم میآید ،قابلی��ت و نتیجه اجرای این
طرح بازی اس��ت .معماهای بسیاری در این ارتباط میتواند
مطرح شود .برای نمونه ،چه تضمینی وجود دارد که تقویت

شرکای آمریکا در خلیج فارس در بلندمدت موجب کاهش
قدرت نس��بی اس��رائیل نش��ود یا چگونه میتوان سیاس��ت
همکاری -مقابل��ه ایاالت متحده در قبال ای��ران را اجرایی
نم��ود در حالیک��ه ایران ب��ه دلیل س��وابق تاریخی ایاالت
متحده میتواند وارد این بازی نش��ود و گزینه مقابله -مقابله
را برگزیند .احتمال شکس��ت محور ایران بسیار زیاد است،
زیرا به نظر میرس��د در این طرح محور همکاری با ایران از
وزنی متناس��ب با دیگر محورها برخوردار نیست .این مسئله
بیشتر به دلیل هدف تعریفشده ثبات در خاورمیانه و تفسیر
آن به گونهای اس��ت که اقدامات ایران در منطقه به صورت
اقداماتی بیثباتکننده تفسیر میشود .از این رو ،محورهای
دیگر احتمال موفقیت بیشتری دارد زیرا درجه همخوانی و
تناسب میان محورهای دیگر باالتر است.
س��رانجام ،رعایت این نکته حائز اهمیت است که ایران
برای تضمین اجرای برجام ،بهرهبردن از منافع آن در منطقه و
کنترل تبعات ناخواسته آن باید طرحی پیچیدهتر از این طرح
یا حداقل در سطح این طرح را ارائه دهد .هدف طرح ایران
حفظ سیستم بازدارندگی خود در برابر دشمنان منطقهای و
فرامنطقهای است .هر یک از اجزا و محورها باید به گونهای
تعریف شود که این هدف را تضعیف یا نقض ننماید .چنین
طرحی همانند طرح بازی آمریکا دارای بازیگران متعددی
است ،با این تفاوت که بازیگران مد نظر ایران به جز آمریکا،
بازیگران منطقهای هستند مانند عربستان .در نتیجه ،این طرح
میتوان��د از دو الیه عملیاتی زوجی ایران -آمریکا و منطقه
تشکیل شود و قدرت نامتقارن ایران نیز به عنوان نقطه قوت،
مبنای نگارش دستور کارهای سیاست خارجی و امنیتی قرار
گیرد .طرح احتمال��ی ایران باید همچنین پیچیدگی بازیها
را نی��ز مد نظر ق��رار دهد .ایران به دلی��ل تکیهاش بر قدرت
نامتقارن از یک س��و ،باید در س��طح سیاسی -امنیتی طرح
بازی را ترس��یم کند و از س��وی دیگر ،باید این بازی را بر
مبنای قواعد خاص هر حوزه به سطوح دیگر همچون سطح
اقتصادی ،فرهنگی -هویتی و حت��ی فنآوری تعمیم دهد.
آنچه در اجرای این طرح کلیدی اس��ت و در موفقیت طرح
بازی ایاالت متحده نیز تعیینکننده اس��ت ،اجرای همزمان
دستورالعملها و استراتژیهای تدوینشده است.
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