
سال امید
روایت ایران از 2 رخداد بزرگ سال: 

برجام و انتخابات



تغییر معادالت مذکور داشته باشیم و ثانیاً بدانیم که با شکست 
مثلث ضد ایران )جناح تندرو جمهوریخواهان- دولت نتانیاهو 
و البی صهیونیست- متحدین عرب امریکا به رهبری عربستان( 
در موضوع هســته ای، نه تنها تقابل دو جناح پایان نیافته بلکه 
مرحله جدی آن آغاز شده است. روابط ایران و امریکا هنوز مرحله 
عبور از خصومت و تشــنج را هم طی نکرده اســت و لذا قدرت 
مانور جناح مخالف بســیار باالست. در عین حال معلوم نیست 
که ترکیب »باراک حسین اوباما و جان کری و مونیز« هم به این 
زودی ها در رأس دیپلماسی امریکا تکرار شود. ضمن اینکه اکنون 
هم روشن شــده که همه کاندیداهای فعلی ریاست جمهوری 
امریکا هم سیاست اوباما در مورد ایران را »وادادگی« تلقی نموده 

و تصریح می کنند که با ایران سخت برخورد خواهند کرد.
مســئوالن ما تردیــد نکنند که مثلث ضد ایــران، طراحی 
جدیدی برای »بازگشــت امریکا به اســتراتژی 35 سال قبل« 
دارند و برای خاتمه ریاست جمهوری اوباما روزشماری می کنند. 
منافع ملی حیاتی ایران هم »ممانعت از بازگشــت« امریکا به 
سیاســت های گذشته و استمرار روند رفع تشنج و خصومت در 
روابط تهران و واشــنگتن می باشد. البته این به معناي برقراری 
روابط دیپلماتیك نیســت. هرچند دولت اوباما، همانند کوبا، با 
وجود بی اعتمادی های موجود به ایران آماده شکســتن تابوی 
روابط با ایران نیز هســت اما ایران به خاطر بی اعتمادی و ســوء 
ظن شدید، آمادگی این تغییر رابطه را ندارد. اما نکته مهم، تقویت 
قدرت مانور جناح معتقد به گفت وگــو، مصالحه و همکاری با 

ایران در غرب و تضعیف مثلث شوم ضد ایران است.
لذا پیشنهادم این است که شــورای عالی امنیت ملی ایران 
این تحوالت و شــرایط جدید را ارزیابی و راستی آزمایی نموده 
و تصمیمی متناسب با واقعیات جدید بگیرد. حقیقت این است 
که کیفیت و وضعیت عوامل قدرت و امنیت منطقه خاورمیانه 
به طور کامل متحول و دگرگون شده است، هیچ کدام از عوامل 
منطقه و بیرون منطقــه ای مؤثر در منطقه، وضعیت چند دهه 
گذشــته را ندارند. منافع و تهدیدات به طور بي سابقه ای درهم 
تنیده شده اند. مرز های تنش و تخاصم فوق العاده گسترده تر از 
قبل شــده و معادالت قدرت و امنیت به طور اساسی پیچیده تر 
شده اســت. بنده به عنوان یك کارشــناس کوچك این ملت 
معتقدم با توجه به اوضاع فوق بحرانی منطقه و حل آبرومندانه 
بحران هســته ای و ظرفیــت و جایگاهی که ایران در ســطح 
منطقه ای و جهانی به دست آورده، یك فرصت تاریخی منطقه ای 
و بین المللی به وجود آمده که بهره برداری از این فرصت، نیازمند 
یك اســتراتژی جدید و متناســب با معادالت جدید قدرت در 

منطقه و جهان است. 
برای تأمین منافع ملی کشور در این مقطع حیاتی هفت اصل 

زیر »شاه کلید« است:
1- نه امریکا را دســت کم بگیریم و نه بیــش از ظرفیتش، 

بزرگش کنیم که متقاباًل خود را کوچك کرده ایم.
2- منافع ملی در سیاست خارجی را قربانی جناح بازی های 
داخلی نکنیم. به موضوع تقابل یا تعامل با امریکا از منظر منافع 
ملی بنگریم و نه ازدید تثبیت و تقویت قدرت جناحی در داخل.

3- خطر نفوذ امریکا را جدی بگیریم و برای مقابله با آن راهکار 
داشته باشیم. درعین حال حداقل به همان اندازه هم نگران نفوذ 
صهیونیســم و وهابی ها بر سیاستمداران و افکار عمومی امریکا 
علیه ایران باشیم و همچون چند دهه گذشته، میدان بزرگ نبرد 
ایران را یکجا به دشمن واگذار ننموده و برای دیپلماسی عمومی 

و البی ایران در امریکا چاره اندیشی کنیم.
4- با گفتمان تند افراطی، سایه ترس و وحشت بر دیپلماسی 
ایران و دیپلمات های خط مقدم نیندازیم، شهامت در دیپلماسی 

را تشویق کنیم و اعتماد به نفس خود را در عمل نشان دهیم. 
5- با ایجاد وحدت ملی، اقتدار ایران را در عمل نشــان دهیم 

و نه در شعار.
6- امریکا را همچنــان تهدید جدی بدانیم و یك لحظه هم 
غافل نشویم اما از فرصت های موجود هم استفاده کرده و آنها را 

به تهدید تبدیل نکنیم.
7- و در رأس همه نیز باور داشــته باشیم اقتدار رهبری نظام 
و مدیریت عالیه آن، جزو الینفك حفظ اقتدار و حاکمیت ملی 

ایران و پیشبرد سیاست خارجی ایران است.

 گراهم آلیسون- مدیر مرکز »بلفر« و معاون 
وزیر دفاع پیشین امریکا

چالش هســته ای طی دهــه گذشــته، روابط بین 
 امریکا و ایران را تحت تأثیر قرار داده است. اکنون که با 
حل و فصل موضوع هســته ای و دســتیابی طرف های 
مذاکرات به طرح جامع اقدام مشــترک، این مسأله از 
موضوعات مــورد تنش میان تهران- واشــنگتن کنار 
رفته است، سؤال بجایی اســت که بپرسیم منافع ملی 
دو کشور »کجا« و »چگونه« در مسیر همگرایی یا تضاد 

قرار می گیرد؟
من گاهــی اوقات در کالس درســم در دانشــگاه 
هاروارد، برای جدا کردن دیدگاه دانشــجویانم از نگاه 
سیاســی عامیانه که معموالً مورد توجه بیشتری قرار 
می گیرد، از آنها می خواهم یك قدم به عقب بردارند و با 
چشم اندازی استراتژیست گرایانه از کره مریخ )همانند 
ایســتادن روی مریخ و نظاره زمیــن( به موضوع توجه 
کننــد. به این ترتیب که آن فــرد مریخی با صرفنظر از 
بررسی تاریخچه روابط اخیر میان ایران و امریکا و حل 
مسأله هســته ای، روابط دو کشــور را چگونه مشاهده 

مي کند؟
بــه عنــوان شــروع، یك 
مریخی به ایــن موضوع توجه 
خواهد داشــت که از زمان به 
دســت گرفتن قدرت در سال 
1979، جمهــوری اســالمی 
با 3 دشــمن اولیه مواجه بوده 
است: اتحاد جماهیر شوروی، 
صدام و طالبان افغانستان. در 
1991 ایــاالت متحده پیروز 
جنگ سرد مي شود و جماهیر 
شــوروی ناپدیــد مي گردد. 
در ســال 2001، امریــکا به 
افغانســتان حملــه مي کند و 
طالبان را ســرنگون مي کند و 
در سال 2003، امریکا به عراق 
حمله و فوراً حکومت صدام را 
ســاقط مي کند. ناظر مریخی 
قطعــاً بــر این باور اســت که 

ایاالت متحده این تالش ها را به خاطر ایران انجام نداده 
است. اما مسلم اســت که در هر 3 مورد، این اتفاقات به 

نفع ایران هم رقم خورده است.
با نگاهی به آینده، این ســؤال مطرح مي شود که آیا 
منافع ملی ایران و امریکا در ترازی همسو یا متضاد قرار 
خواهد گرفت؟ انتقادات تند سیاســتمداران در هر دو 
کشــور این طور پاســخ مي دهد که منافع آنها در تضاد 
با یکدیگر اســت. اما آن فرد مریخی یا شاید رهبران هر 
دو طرف ممکن اســت نقاطی از همگرایی را تشخیص 
دهند. عراق و افغانســتان؛ اینها دو فرصت برجســته 

همکاری های آینده میان ایران و امریکاست.
در عراق، منافع ایران و امریــکا در برقراری ثبات از 
طریق تسلط حاکمیتی به نمایندگی از اکثریت شیعه در 
بغداد و جنگ علیه داعش تعریف مي شود. برای رسیدن 
به چنیــن هدفــی، قابلیت های نظامی هر دو کشــور 
مکمل یکدیگر اســت. در حالی که امریــکا تمایلی به 
استقرار تعداد زیادی از نیروهای نظامی در عراق ندارد، 
ایران در سطح وسیعی مستشــاران نظامی، اطالعاتی 
و نیروهای ویــژه را روی زمین برای مبــارزه با داعش 

مستقر کرده است. از سوی دیگر، ایاالت متحده برخی 
از پیچیده ترین هواپیماهای خود را فرستاده تا جنگ را 
از راه هوایــی در عراق دنبال کند. این واقعیت غیر قابل 
انکار وجود دارد کــه ایران و امریکا به صورت هماهنگ 
برای جنگ با گروه تروریســتی داعش در عراق در حال 
فعالیت هســتند. اگرچه فضای مناسبات ایران و امریکا 
به گونه ای است که طرفین با تأکید بر پرهیز از همکاری 
متقابل، به طور مرتب اعالم مي کنند که اقدامات شــان 
در هماهنگی با دولت عراق صورت مي گیرد اما نتیجه، 
روشن و مثبت است؛ وحشیگری داعش در سراسر عراق 
متوقف شده است و آنها متحمل شکست های سنگینی 
شده اند، مانند شکست در تکریت. این همکاری در ادامه 
ابعاد بیشــتری در عراق جنگزده خواهد یافت چنان که 
نیروهای عراقی در استان االنبار در حال جنگ هستند و 
آماده مي شوند تا موصل را بازپس گیرند. بنابراین هر دو 
کشور ایران و امریکا از لحاظ سیاسی، در کوتاه مدت، به 
دنبال ایجاد یك عراق با ثبات، امن و متحد هستند )اگر 

چه این اهداف در درازمدت واگرا خواهد شد(.
اما منافع تهران و واشنگتن در افغانستان همگرایی 
بیشــتری دارد. این همگرایی که تاریخچه آن به سال 
برمي گردد، زمانی   2001
صــورت گرفت کــه ایران 
به نیروهــای امریکایی در 
افغانســتان بــرای مبارزه 
با طالبان کمك شــایانی 
کــرد و همچنیــن نقش 
مهمــی در شــکل گیری 
دولت جدید مورد حمایت 
افغانســتان  در  امریــکا 
داشــت. مطابق نظر جیم 
دابینــس )رئیــس گروه 
امریکایی  دیپلمات هــای 
در کابــل ســال 2001(، 
ایــن ایرانی هــا بودند که 
گنجانــدن  پیشــنهاد 
انتخابات در قانون اساسی 
جدید افغانســتان را ارائه 
کردند. ایــن در حالی بود 
که ایران سال گذشــته نیز تالش هایی را انجام داد که 
در پی آن مصالحه سیاســی بین اشرف غنی و عبداهلل 
عبداهلل صورت پذیرد؛ تالشــی که به واسطه آن اولین 
انتقال قدرت دموکراتیك در افغانستان انجام شد. امروز 
ایران و امریکا نگرانی هایــی درخصوص احیای مجدد 
طالبان، باقی مانده های گروه القاعــده و نیز گروه تازه 
تأســیس داعش در افغانســتان دارند و ایــران به طور 
خاص با توجه به مرز مشــترک 900 کیلومتری میان 
 خود و افغانســتان نگران موضوع قاچــاق مواد مخدر 

نیز است.
اگرچه لیست مســائل اختالفی )واگرا( میان ایران 
و امریکا بســیار بلند اســت؛ از امنیت اسرائیل و آینده 
سیاســی سوریه گرفته تا حمایت ایران از گروه هایی در 
منطقه که امریکا آنها را تروریست مي خواند، اما نکته ای 
که ناظر بی طرف مریخی بر آن تأکید دارد، این اســت 
که؛ هر دو کشور با در نظر گرفتن شرایط کنونی منطقه 
خاورمیانه که به برخی از مهم ترین آنها اشاره شد، نقاط 
مشترک بســیاری در منطقه دارند که مقامات سیاسی 

هر دو کشور به آن اذعان دارند.

منافع امريکا- ايران
 همگرا يا متضاد؟

يادداشت اختصاصی
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