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 Political  سياسی

  
   سھراب شباھنگ :برگردان از

  ٢٠١٧ اپريل ٢۶

  در بارۀ ستراتيژی امريکا دو سند
   در مقابله با رژيم جمھوری اسالمی 

١  
  

  :يادداشت مترجم

، شامل اظھارات مارتين اس اينديک، عضو مؤسسۀ  در قبال ايرانامريکا ستراتيژی) ١: متن حاضر شامل دو سند است

پيشنھادی : مھار کردن تھران) ٢ و ٢٠١٧ چ ماه مار٢٨ در امريکابروگينگز، در برابر کميسيون روابط خارجی سنای 

و مؤسسۀ واشينگتن در بارۀ ، اظھارات مايکل سينگ، عض در زمينۀ اتخاذ سياست مقابله با ايرانامريکابه دولت جديد 

  .٢٠١٧ چ ماه مار٢٨ در امريکاسياست خاور نزديک، در برابر کميسيون روابط خارجی سنای 

  :اين دو سند از جھات چندی قابل توجه اند

مارتين اينديک و مايکل سينگ ھر دو در سطوح باالی دستگاه دولتی اياالت متحده در زمينۀ سياست خارجی  -

تحليلی و طراحی و ھم در  نه و به ويژه در مورد ايران فعاليت داشته اند ھم به لحاظ  در خاور مياامريکا

  .عرصۀ عملی و اجرائی

خواه است و نظرات آنھا  مايکل سينگ نزديک به حزب جمھوريمارتين اينديک نزديک به حزب دموکرات و -

بدين . ب در اين دو حزب است در قبال ايران تا حد زيادی منعکس کنندۀ نظرات غالامريکادر مورد سياست 

 در مورد ايران را مالحظه خواھد کرد و در امريکاسان خواننده اشتراکات و تفاوت ھای مواضع ھردو حزب 

 –  در قبال رژيم جمھوری اسالمیامريکاعناصر ثابت، مشترک و به اصطالح فرا حزبی سياست اين ميان با 

 . ، آشنا خواھد شد-پيدا کنند تا آنجا که در چنين اسنادی می توانند بازتاب 

، در حال بازبينی و تدوين سياست و امريکا در حال حاضر، به گفتۀ رکس تيلرسون وزير خارجۀ ترمپدولت  -

 تشکيل شده و امريکادرست به ھمين منظور کميسيونی در سنای . در قبال ايران است» جديدی «ستراتيژی

نظرات «سيون با ھدف آشنائی اعضای کنگره با استماع اظھارات اينديک و سينگ از سوی اين کمي

 جديد صورت گرفته ستراتيژی نسبت به ايران و تدوين ستراتيژیاين دو در زمينۀ سياست و » کارشناسی

 ھمين چيزھائی خواھد بود که اينديک و سينگ گفته اند ً عيناترمپاين البته بدان معنی نيست که سياست . است

اما بی . پايۀ اين سياست را تشکيل خواھند داد) که بسيار قابل توجه اند(نان يا حتی مشترکات اظھارات آ و
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 در اين زمينه ترمپ به طور کلی و سياست امريکاترديد اين اظھارات تأثير مھمی در تصميمات سنا و کنگرۀ 

 .خواھند داشت

 در مورد سياست و امريکاترجمۀ اين دو سند به منظور آشنائی با بخش مھمی از ديدگاه ھای ھيأت حاکم  -

ی اروشن است که معن.  شان در قبال رژيم جمھوری اسالمی و منطقۀ خاورميانه به طور کلی استستراتيژی

ی توافق مترجم با تحليل ھای آنھا و يا تأکيد بر قطعيت اجرائی شدن رھنمودھای آنھا ااين اطالع رسانی به معن

ز داده ھای مسأله را تشکيل می دھند و بايد با داده ھای اينھا به رغم اھميتی که دارند تنھا بخشی ا. نيست

ک ديگر تکميل شوند تا بتوان درک مشخص تر و ھمه جانبه تری از سياست ستراتيژياقتصادی، سياسی و 

 . در قبال رژيم جمھوری اسالمی و خاورميانه به دست آوردامريکا

مپ و داشتن وکر وقيح و ميلياردر کنونی اش تر و نامريکاداشتن درکی روشن، دقيق و علمی از سياست امپرياليسم 

درکی روشن، دقيق و علمی از سياست داخلی و خارجی رژيم ارتجاعی، ضد کارگری و ضد دموکراتيک جمھوری 

چنين درکی، ھمراه با اراده و . اسالمی ايران برای طبقۀ کارگر ايران و تمام نيروھای انقالبی و پيشرو ضروری است

 انقالبی در مقابل سياست ھای جمھوری اسالمی و امپرياليسم به طور ستراتيژیرزه و تدوين سياست و پيگيری در مبا

 .بخش طبقۀ کارگر استی مبارزۀ رھائيئکلی، يک شرط مھم برای پيشبرد کارآ

 ١٣٩۶ ]حمل[فروردين. ش. س

  معرفی مختصر مارتين اينديک و مايکل سينگ

اينديک در استراليا .  است(*)س و مدير سياست خارجی در مؤسسۀ بروکينگز ، نايب رئي)١٩۵١متولد (مارتين اينديک 

در جنگ .  در آمدامريکا به تبعيت ١٩٩٣او در سال . متولد شد و تحصيالت دانشگاھی اش را در آن کشور گذراند

 در ١٩٨٢ اينديک در سال.  بين اعراب و اسرئيل، داوطلبانه در کيبوتصی در جنوب اسرائيل فعاليت می کرد١٩٧٣

که يک مؤسسۀ البی گر ) » اسرائيلی–ئی امريکاکميتۀ امور عمومی  «AIPAC(سمت مدير تحقيقاتی در آيپاک 

مؤسسۀ واشينگتن برای سياست خاور « مدير اجرائی و بنيانگذار ١٩٩٣ تا ١٩٨۵از . اسرائيلی است مشغول کار شد

اعضای تشکيل دھندۀ آن .  جنوب غربی فعاليت می کنداين مؤسسه در زمينۀ سياست خاورميانه و آسيای. بود» نزديک

  .عضو آيپاک بودند و اين مؤسسه نيز مانند آيپاک طرفدار اسرائيل است) استيو روزن، مارتين اينديک(

ن و مدير ارشد امور خاور نزديک و آسيای جنوبی در شورای امنيت ملی اياالت ين اينديک دستيار ويژۀ بيل کلينتمارت

اينديک ھمچنين به عنوان . وعاتی مانند روابط اعراب و اسرائيل، عراق و ايران و آسيای جنوبی بودمتحده در موض

 و امريکاعضو ارشد تيم وارن کريستوفر برای صلح در خاورميانه و نمايندۀ کاخ سفيد در کميسيون علم و فن آوری 

.  در اسرائيل را داشتامريکافير  سمت س٢٠٠١ تا ٢٠٠٠ و از ١٩٩٧ تا ١٩٩۵او از سال . اسرائيل خدمت کرد

 ء از اين سمت استعفا٢٠١۴در سل .  فرستادۀ ويژۀ واشينگتن برای صلح در خاور ميانه بود٢٠١٣اينديک در سال ھای 

اينديک ضمن حمايت ھمه جانبه و ديرپا از اسرائيل با سياست مستعمره سازی . کرد و به مؤسسۀ بروکينگز برگشت

  .د اردن مخالف بوداسرائيل در ساحل غربی رو

، اقتصادی، اداری، اجتماعی و فرھنگی )داخلی و خارجی(ئی در امور سياسی امريکامؤسسۀ بروکينگز، انديشکدۀ  (*) 

 ١٩١۶مؤسسۀ بروکينگز در سال .  ارائه می کندامريکااست که رھنمودھائی در زمينه ھای ياد شده به زمامداران 

. تأسيس شد» ؤسسۀ خصوصی تحليل سياست ھای حکومتی در سطح ملیم«توسط رابرت اس بروکينگز زير عنوان 

بروکينگز در تدوين بسياری از سياست ھای مھم داخلی .  و دھلی نو ھم دفتر داردبيجينگ، )دوحه(اين مؤسسه در قطر 

  . در طول صد سال گذشته نقش داشته استامريکاو خارجی دولت 
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او مدير ارشد سابق در . است» شينگتن برای مطالعات خاور نزديکمؤسسۀ وا« عضو ارشد و مدير عامل مايکل سينگ

، در زمان رياست جمھوری جورج دبليو بوش، بود ٢٠٠٨ تا ٢٠٠۵ از امريکاامور خاورميانه در شورای امنيت ملی 

 وليت طرح و ھماھنگی سياست امنيت ملی اياالت متحده را در منطقه ای که از مراکش تا ايران را دربر میؤو مس

 فلسطين، سوريه و –ی ايران، منازعات اسرائيل ئی و منطقه ئگرفت بر عھده داشت با تأکيد بر فعاليت ھای ھسته 

مايکل سينگ ھمچنين دستيار ويژۀ کاندوليزا رايس و کالين پاول وزرای خارجۀ . ھمکاری امنيتی در خاورميانۀ بزرگ

برای ميت رامنی نامزد اورت در زمينۀ امور خاورميانه را سينگ مش.  در اسرائيل بودامريکا و سفارت امريکاپيشين 

او ھمچنين عضو انديشکدۀ .  بر عھده داشتامريکا ٢٠١٢خواه در انتخابات رياست جمھوری سال حزب جمھوري

ستراتيژی امنيتی اياالت متحده و مايکل سينگ نوشته ھای زيادی در بارۀ خاورميانه، . شورای روابط خارجی بود

تحليل ھای او در واشينگتن پست، نيويورک تايمز، وال استريت .  داردامريکاو مديريت دستگاه امنيتی ملی دھی سازمان

او ھمچنين در رسانه ھای سی ان ان، فاکس نيوز، . جورنال، فارين افرز و اينترنشنال سکيوريتی و غيره درج می شود

  .ان پی آر، ام اس ان بی سی اظھار نظر می کند

  

  يکا در قبال ايرانستراتيژی امر
  اظھارات مارتين اينديک در برابر کميسيون روابط خارجی سنای امريکا

  ٢٠١٧ چ مار٢٨

  

که امروز مرا به کميسيون روابط خارجی سنا برای اظھار نظر در بارۀ موضوعی  آقای رئيس، سپاسگزارم از اين

قانون ضد فعاليت ثبات زدای . دعوت کرده ايدبسيار مھم يعنی قانون گذاری در مقابل فعاليت ھای ثبات زدای ايران 

ايران عالوه بر اعمال تحريم ھائی در مورد سپاه پاسداران انقالب اسالمی به خاطر شرکت در تروريسم و نيز افرادی 

 برای ستراتيژیيک  « را موظف می کند که امريکا باليستيکی ايران شرکت داشته اند، دولت راکتکه در برنامۀ 

 متوجه اياالت متحده و ًو فعاليت ھای نامتقارن ايران و تھديدھائی که مستقيما] نظامی[فعاليت ھای متعارف بازدارندگی 

  . »ِفريقای شمالی و فراتر از آن است، تھيه و به کميته ھای مربوط کنگره تسليم کندامتحدان کليدی او در خاورميانه، 

 ھای باليستيک ايران به روشنی به راکت مقابله با خطر توسعۀ دستگاه قانون گذاری ضمن اعمال تحريم ھائی به منظور

دنبال آن است که اين اقدام را در رويکردی وسيع تر در جھت مقابله با فعاليت ھای ثبات زدای ايران در خاورميانه 

ياالت متحده و ی اولويتی فوری است زيرا بلندپروازی ھای رھبری طلبانۀ ايران منافع استراتيژيتدوين چنين . قرار دھد

ايران با سرپرستی سازمان ھای تروريستی مانند حزب هللا و جھاد اسالمی . ی او را تھديد می کندئمتحدان خاور ميانه 

که افرادش از افغانستان (ل نيروھای شبه نظامی مانند تيپ بدر در عراق و لوای فاطميون در سوريه وفلسطين، با کنتر

 و ديگر سالح ھا به شورشيان حوثی در يمن و ديگر نيروھای راکتپاه قدس و تحويل ، با به ميدان آوردن س)می آيند

ھالل يا قوس «ايران يک . ی اش پيموده استئنيابتی در منطقه، راه درازی برای دستيابی به بلندپروازی ھای منطقه 

نه تا عراق و بحرين در خليج و  مديترانه، از طريق سوريه در قلب خاورميابحيرۀاز مناطقی در لبنان گرفته تا » نفوذ

  . سرخ مستقر کرده استبحيرۀيمن در 

ًايران طی تقريبا چھار دھه که از سرنگونی شاه می گذرد اين تالش را با پيگيری خستگی ناپذيری از طريق صدور 

ست مربوط به وليت سياؤ ھنگامی که من مس١٩٩٠ در دھۀ ًمثال. انقالب به خاور ميانه و فراتر از آن دنبال کرده است
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 بازدارندگی را برای برخورد با تھديدی که ھمان زمان آشکار شده ستراتيژین را برعھده داشتم ما ايران در دولت کلينت

ن پيشبرد صلحی جامع ی بود که در آن رئيس جمھور کلينتئ دوشاخه ستراتيژی بخشی از ستراتيژیاين . بود دنبال کرديم

محاسبۀ آن زمان از اين قرار بود که ھرقدر  . دنبال می کردستراتيژیخۀ دوم اين بين اعراب و اسرائيل را ھمچون شا

ما در راه برقراری صلح پيش رويم در بازداری انقالب ايران کارآ تر خواھيم بود و ھر اندازه در منزوی کردن ايران 

  . کارآتر باشيم توانائی بيشتری در پيشبرد صلح خواھيم داشت

 سال پيش از ۶٠٠ را از زمان کورش بزرگ، ستراتيژیک زندگی می کنند و ھنر ستراتيژيه ای ايرانيان که در منطق

تولد مسيح، تمرين کرده اند با اين رويکرد ما از طريق خنثی کردن سيستماتيک تالش ھايمان در زمينۀ پيشبرد صلح بين 

اسالمی فلسطين و حماس، با موفقيت مقابله اعراب و اسرائيل با به کار گرفتن نيروھای نيابتی مانند حزب هللا، جھاد 

اگر ما در آن روزھا به موفقيت چشمگيری در زمينۀ صلح ميان اسرائيل و سوريه دست می يافتيم، امری که در . کردند

واقع از معاھده ای ميان اسرائيل و فلسطينی ھا، که آن را نيز دنبال می کرديم، نزديک تر بود، در آن صورت ايرانی ھا 

  .ی می شدند که سير تاريخ خاورميانه را عوض می کردستراتيژيک دچارعقب نشينيحاظ به ل

 ايران برای سلطه ستراتيژینيست اين واقعيت است که سوريه محور ] اگر[آنچه فرض . است] اگر[اما اين يک فرض 

 بايد اين واقعيت را که در  برای مقابله با تھديد ايرانامريکا جديد ستراتيژیبنابراين ھر . بر قلب خاورميانه است

اگر ايران را در يمن به عقب برانيد آنھا ممکن است . خاورميانه چگونه ھمۀ چيزھا با ھم پيوند دارند در نظر بگيرد

اگر آنھا را در سوريه پس بزنيد ممکن است شبه نظاميان شيعۀ عراق را برای خنثی . جمعيت شيعۀ بحرين را بشورانند

  .ی از غزه به اسرائيل تشويق کنندراکتمحو داعش، به کار گيرند يا حماس را به حمالت کردن تالش ھای ما در 

، ھنگامی که ايرانيان فکر کردند که ما در ميانجی گری صلح بين اسرائيل و سوريه پيشرفت می کنيم، به ١٩٩۶در سال 

 نفر از ١٩ن سعودی دادند که در آن ُحزب هللا فرمان حمله ای تروريستی به برج ھای خبار در ظھران واقع در عربستا

. ئی در سوريه و عراق دارندامريکا توانائی چنين حمالتی را به نيروھای ًآنھا کامال.  کشته شدندامريکانيروی ھوائی 

نرال دانفورد رئيس ستاد مشترک از او در بارۀ پرتابه ھا يا مين ھای جسناتور کاتن که در جلسۀ استماع اظھارات 

ول مرگ ؤسؤال کرد، می داند که ايرانی ھا ممکن است مس Explosively Formed Penetrators (EFP)ی نفوذی انفجار

 از طريق تحويل اين پرتابه ھا يا مين ھای Surge» موج خيزان«ئی در عراق به ھنگام عمليات امريکا سرباز ۵٠٠

  ).١(نفوذی انفجاری به شبه نطاميان شيعه باشند 

. ی ايران مشغله ای مرگبار است و ما بايد با جديتی درخور به آن برخورد کنيمئزی ھای منطقه که بلند پروا خالصه اين

اما در پيگيری آن بايد دقت کنيم تا زمانی که  . جامع، يکپارچه، و ديرپا ھستيم» پس زنندۀ «ستراتيژیما نيازمند يک 

اھدافی را که نه اراده و نه توانائی دست يابی به آنھا آمادگی انجام تھديدی را نداريم آن را اظھار نکنيم و مراقب باشيم 

 خود پيش از انتخاب مسيری که می تواند پيامدھائی ستراتيژیاز ھمه باالتر بايد به نتايج منطقی . را نداريم اعالم ننمائيم

حه و اعضای کميته که به خاطر ھمۀ اين داليل من برای ارائه دھندگان الي. نديشيمف نيات ما داشته باشد به خوبی بيمخال

  .به دنبال تصميم گيری در اين موضوعات خطير ھستند کف می زنم

] برجام[ اين توافق نامه .ی ايران استئ، اجرای دقيق توافق نامۀ ھسته ]ايران[ پس راندن ستراتيژینخستين عنصر در 

] پس راندن ايران [ستراتيژیقيت ممکن است مورد استقبال برخی از اعضای اين کميته نباشد، اما به نظر من در موف

کمبودھای برجام ھرچه باشند، اين توافق نامه موفق شده است پنجرۀ حياتی ده ساله ای به وجود آورد . نقش اساسی دارد

ی اجتناب ئی ايران و مسابقۀ تسليحاتی ھسته ئمورد تھديد توانائی ھای ھسته ] خاور ميانه [ۀکه در آن فاصله، منطق



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

در امر مقابله با ايران در خاورميانه ای که دستخوش مناقشات است ھيچ چيز .  آن قرار نخواھد گرفتناپذير ناشی از

  .  ی ايران ھم مقابله کنيمئآسان نيست، اما ھمه چيز آسان تر خواھد بود اگر مجبور نباشيم در عين حال با تھديد ھسته 

اشند، اياالت متحده و متحدان محلی اش فرصتی حياتی برای يبند بيتا زمانی که ايرانيان به طور جدی به توافق نامه پا

اين فرصت اھميت اساسی دارد زيرا ايرانيان در .  پس راندن ايران خواھند داشتستراتيژیپياده کردن ديگر عناصر

ما بايد برای بازی طوالنی .  کنده شوندًمنطقه مستقر شده اند و به آسانی و به زودی از آن کنده نخواھند شد اگر اصال

  . آماده شويم و برجام اين امر را ميسر می کند

زيرا آنھا برای   پس راندن ايران پشتيبانی از دولت حيدر عبادی و نيروھای مسلح عراق استستراتيژیعنصر دوم در 

 صدام حسين دروازۀ بابل را سقوط. ل موصل و مناطق سنی نشين عراق می جنگندوشکست داعش و بازپس گرفتن کنتر

با توجه به پيوندھای تاريخی و مذھبی . به روی ايران گشود و اکثريت شيعۀ عراق زير نفوذ سنگين ايران قرار گرفت

اما تأمين وزنه ای مقابل . بين جماعت ھای ھمسايۀ شيعۀ ايران و عراق، حذف اين نفوذ ھدفی قابل دستيابی و الزم نيست

ارا قابل دستيابی است زيرا مورد استقبال حکومت فعلی عراق قرار می گيرد که در حکومت مالکی ايران در بغداد آشک

  .چنين نبود

به خاطر عدم تمايل عربستان سعودی و دولت ھای ] برای ايجاد وزنه ای در مقابل ايران[طی سال ھا چنين تالشی 

اما ديدار . می زدند دچار لنگی شده است» يرانیا«عربی خليج به تعھدی معنی دار با حکومت عراق که به آن برچسب 

اخير وزير خارجۀ سعودی از بغداد و تالش سعودی ھا برای تماس با عشاير عراق نشانۀ رويکرد جديدی است که بايد 

 عظيمی برای بازسازی پس دشواریاين امر اھميت بسياری دارد زيرا حذف داعش در عراق . تشويق شود و تداوم يابد

اگر نيروھای شبه نظامی شيعه زير رھبری ايران خأل ناشی . ت در موصل و ديگر مناطق آزاد شدۀ سنی دارداز منازعا

از شکست داعش را پر کنند، ايران گام بسيار مھمی در استقرار پلی زمينی از آن کشور به سوريه و لبنان از طريق 

 مانند داعش و پيش کسوت القاعده ای او را در اين امر ھمچنين شرايط بازگشت گروه ھای جھادی. عراق خواھد داشت

بدين .  افراطی تر فراھم خواھد کرد، زيرا سنی ھای عراق سلطۀ شيعه بر زندگی خود را نخواھند پذيرفتاشکلی حت

  . ضروری استامريکاخاطر است که حمايت دولت سنی برای تالش بازسازی پس از جنگ به رھبری 

دولت   اکنون.ايران پيشبرد کارآمد راه حلی سياسی در جنگ داخلی يمن است پس راندن ستراتيژیعنصر سوم در 

 شان در ۀ در حال افزايش پشتيبانی نظامی از عربستان سعودی و امارات متحد عربی در مبارزۀ نظامی دو سالترمپ

بخشيدن به جنگ ھمراه  برای پايان ستراتيژی ديپلوماتيکاين امر ھنگامی معنی دارد که اين پشتيبانی با ). ٢(يمن است 

در غير اين صورت . باشد، جنگی که ھم اکنون باعث اتالف جان ھزاران غير نظامی و رنج ھای بسيار شده است

درگيری بيشتر . اياالت متحده، مانند بسياری از قدرت ھای خارجی پيش از ما، در باتالق جنگ يمن فرو خواھد رفت

ی بزرگ تری که اين کميته برای تدوين آن تشکيل شده ئ منطقه ستراتيژی] نمت[اياالت متحده ھمچنين بايد در چارچوب 

يمن راه کم ھزينه ای برای ايران به منظور منحرف کردن توجه اياالت متحده و متحدان . است مورد سنجش قرار گيرد

رفيت نظامی ظ% ۵٠ھم اکنون . ک مھم تر در عراق و سوريه استستراتيژي ھای تقابلعرب او در منطقۀ خليج از 

عربستان سعودی و بخش مھمی از ظرفيت نظامی امارات به درگيری يمن اختصاص يافته است، در حالی که کل آن 

  .چيزی که ايران برای نگاه داشتن آنھا در آنجا می کند تحويل مصالح جنگی و کمک مالی به حوثی ھاست

از اين ديدگاه تالش موفق برای . کره می شودبی گمان، موفقيت در ميدان جنگ باعث تقويت و تحرک در ميز مذا

 سرخ می تواند بر محاسبات حوثی ھا اثر بگذارد و به جدی تر و معقول تر شدن آنھا در بحيرۀُل بندر حديده در وکنتر

  .  بايد مشروط به دنبال کردن راه حل سياسی از جانب متحدان سعودی ما ھم باشدامريکااما حمايت . مذاکرات منجر شود
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اين دشوارترين و پيچيده ترين مؤلفۀ .  پس راندن ايران کاھش نفوذ ايران در سوريه استستراتيژیصر چھارم در عن

به توسعه و پياده » بيرون راندن ايران از سوريه«سخن گفتن در بارۀ ھدف غير واقع بينانۀ .  مورد نظر استستراتيژی

 نھائی مطلوب باشد اما بايد بپذيريم که نه ما و نه روس ھا اين می تواند وضعيت.  کمکی نمی کندستراتيژیکردن اين 

   .خواست و توانائی دستيابی به آن را در شرايط کنونی نداريم
ی که در ژيم علوی اسد در نھادھای حکومتيايرانی ھا با تشويق ر. ايران حضور زمينی شگفت انگيزی در سوريه دارد

اين .  نيرو در مناطق غربی سوريه مستقر ساخته اند٢۵٠٠٠ين حدود آنھا ھمچن. سوريه باقی مانده رسوخ کرده اند

و آموزش دھندۀ بخش وسيع تر ] مستشار[ پاسدار و بسيجی و ارتشی که فرمانده، مشاور ۵٠٠٠: نيروھا عبارتند از

 ٢٠٠٠٠ ھزار جنگجوی بسيار آموزش ديدۀ حزب هللا از لبنان؛ و حدود ۵ تا ٣نيروھای شبه نظامی شيعه ھستند؛ 

نيروھای تحت رھبری ايران به نحو چشمگيری از . نيروی شبه نظامی شيعه که از افغانستان و پاکستان استخدام شده اند

ول بازپس گرفتن ؤآنھا مس. بازماندۀ ارتش سوريه، يا نيروھای روسی که اکنون در آنجا وارد ميدان شده اند بيشترند

يت رفاه سوری ھا را در دست دارند، مانند نقشی مسؤول] سوريه[ی ل بسياری از مناطق شمال غربوحلب بودند و کنتر

گرديد که در تدوين ] در سوريه[ل ايران ودو عامل باعث تقويت حضور و کنتر.  کردأکه حزب هللا در جنوب لبنان ايف

  : پس راندن ايران نبايد ناديده گرفته شوندستراتيژی

 شکل يافت، ھنگامی که سوريه ١٩٨٠اسد در سال ھای دھۀ  که توسط پدر بشار اتحاد بين  ايرانی ھا و اسد 

اسد برای بقای ] حافظ[فرزند .  ايران جانب ايران را گرفت–تنھا دولت عربی بود که در جنگ ده سالۀ عراق 

اسد خواھان رفتن ايرانی ھا نخواھد شد زيرا اين کار به ] بشار. [ بيش از آن به ايران وابسته استاخود حت

روسيه ھم خواھان رفتن ايران از سوريه نخواھد بود زيرا ترس روس ھا از پيامدھای . انجامدسقوط او می 

  .فروپاشی رژيم اسد بيش از ارزش فرضی ھمکاری شان با اياالت متحده برای آنھاست

 »اگر .  وسيع تر ايران استستراتيژیِ زيرا اين محور ايران برای حفظ جای پائی در سوريه» ِمنفعت محوری

ی ئ حزب هللا در لبنان، گوھر تاج موقعيت منطقه کنترول را از دست بدھد، به شدت به ین اين جای پاايرا

اين بدان معنی است که ايران با قدرت در مقابل ھر تالشی که خواھان بيرون . ايران، لطمه خواھد خورد

اياالت متحده . ن کار داردراندن او از سوريه باشد مقاومت خواھد کرد و توانائی قابل مالحظه ای برای اي

ھرگز سوريه را ھمچون منفعتی اصلی يا حياتی در نظر نگرفته است، از اين رو ما خواست يا منفعتی در 

 .   گسيل نيروی الزم به آنجا برای دستيابی به آن ھدف نداريم

ن روس و نقش سوريه ک ديرپائی در سوريه دارد به خاطر تسھيالت بندری آنجا برای ناوگاستراتيژيروسيه منفعت 

منافع روسيه و ايران در سوريه به ھدف مشترکشان در حفظ . ھمچون سکوئی برای گسترش نفوذ روسيه در منطقه

ديگر برای نفوذ در دمشق ھم ھستند و اسد از اين فرصت خوشحال  اما رقيب يک. رژيم اسد در قدرت، ھمپوشانی دارند

 ستراتيژیبھره برداری از اين رقابت مزيت ھائی برای . ره برداری کنداست که از يکی از آنھا در مقابل ديگری بھ

روسيه به خاطر ھمکاری .  در کاستن نفوذ ايران در سوريه دارد، اما اين بازی از حد معينی نمی تواند فراتر رودامريکا

 که منجر به از دست ١٩٧٠او اين کار را در دھۀ . را به خطر نخواھد انداخت] در سوريه[با اياالت متحده نفوذ خود 

پس اين ايده که روسيه ايران را از سوريه . دادن حضورش در مصر شد انجام داد و اين اشتباه را تکرار نخواھد کرد

ھمچنين اين ايده که ما برای چنين خيال خامی بايد تحريم ھای مربوط به . بيرون خواھد کرد خيال بافی خطرناکی است
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ويژه اروپای شرقی، ه که اين کار بر متحدان ما در اروپا، ب] منفی[يم با توجه به تأثيری اوکراين را از روسيه بردار

 . کی خواھد بودستراتيژيدارد عملی ناروا و خطای 

 می توانيم از روسيه بخواھيم که مخالف داشتن ًما مثال. بنابراين بايد اھداف فروتنانه تری پيش روی خود بگذاريم

 ايران باشد به اين کشور امکان خواھد داد تا آسان تر کنترولبندری که زير .  سوريه گرددتسھيالت بندری ايران در

اين امر به درگيری بين ايران و اسرائيل دامن می زند و نفع روسيه در اجتناب از چنين . سالح تحويل حزب هللا بدھد

 به ايران و حزب هللا فشار آورد تا که روسيه ھمچنين ما می توانيم از اصرار اسرائيل مبنی بر اين. وضعی است

يعنی حضور نيروھای حزب هللا و ايران در [اين امر. نيروھای خود را به ارتفاعات جوالن نبرند پشتيبانی کنيم

خطر ايجاد جبھۀ جديدی در جنوب لبنان و جوالن سوريه خواھد شد که تھديد ثبات زدای باالئی برای ] ارتفاعات جوالن

  . تمتحد اسرائيلی ماس

سرانجام، مانند مورد يمن، بايد تا آنجا که می توانيم در پيشبرد راه حلی سياسی برای جنگ داخلی سوريه تالش کنيم، 

در آن چارچوب، بايد اصرار کنيم که يکی . نجامديری به کنار رفتن اسد بيراه حلی که در مرحلۀ بعد به طور اجتناب ناپذ

که  ]١٩٨٩سال [نامۀ طائف اين اصل در توافق. باشد] ز سوريها [ای خارجیخروج تمام نيروھاز ملزومات حل سياسی، 

سوری .  به خروج مسالمت آميز نيروھای سوريه از لبنان انجاميد گنجانده شده بودًبه جنگ داخلی لبنان پايان داد و بعدا

ند از ادغام ن سلطه داشته باش ايران در دورۀ پس از درگيری ھا بر آناکنترولھائی که نمی خواھند شبه نظامی ھای زير 

  .اين امر به ما مشروعيت خواھد داد تا خواستار خروج آنھا باشيم. استقبال خواھند کرد] نامه صلحدر توافق[چنين اصلی 

ی ما در يک چارچوب امنيتی ئ پس راندن ايران ھماھنگ کردن ظرفيت ھای متحدان منطقه ستراتيژیعنصر پنجم در 

ک ستراتيژي اياالت متحده خوشبختانه از شرکای .د در درازمدت تالش تقسيم بار را تداوم بخشدی است که بتوانئمنطقه 

ی قابلی مانند اسرائيل، ترکيه، عربستان سعودی و دولت ھای سنی عرب برخوردار است که منفعت مشترکی در ئمنطقه 

ً مثال. ک ويژۀ خود را دارندستراتيژيداز اما ھريک از آنھا چشم ان. مقابله با بلند پروازی ھای خطرناک ايران دارند

ترکيه، متحد ما در ناتو، نفع زيادی در جلوگيری ايران از ايجاد پلی زمينی از طريق شمال عراق به سوريه دارد و 

اما با ھيچ تالشی که باعث تقويت کردھای سوريه شود . نيروھائی به عراق فرستاده است تا اين چشم انداز را سد کند

 شيعه -ھمچنين مصر ايران را رقيبی برای خود در منطقه می بيند اما نمی خواھد به درگيری سنی . می کندھمکاری ن

 کارآمد بايد مبتنی بر ستراتيژیبنابراين يک . دامن بزند چون می ترسد که اين کار به نفع سنی ھای افراطی تمام شود

ساخته شود و درھمان حال به اختالفات معينی که تعھد ھندسۀ متغيری باشد که بر روی نفع مشترک مقابله با ايران 

  . مشروط می کنند، اجازۀ حضور دھد] ی راستراتيژيدر چنين [ی ما ئبرخی از متحدان منطقه 

 ترکيه به تازگی روابط خود با ًمثال. با اين ھمه به رغم اختالفات، آمادگی جديدی در منطقه برای ھمکاری وجود دارد

زمان آن فرا رسيده که آمادگی متحدان . ده است و ھمکاری امنيتی مصر با اسرائيل بی سابقه استاسرائيل را عادی کر

ی که به ما امکان دھد تا به نحو کارآئی تالش ھای خود ئخود را در زمينۀ گرد ھم آمدن در نوعی سازش امنيتی منطقه 

  .را برای مقابله با ايران ھماھنگ کنيم، به محک آزمايش بگذاريم

 پس راندن ايران پی ريزی مذاکراتی با ايران در بارۀ بلند پروازی ھا و رفتار او در منطقه ستراتيژیر ششم در عنص

ی ايران، به رغم تمام کاستی ھايش، نشان می دھد که می توان با استفاده از تحريم ھا و ديپلوماسی ئتوافق ھسته . است

تحريم ھا، به ] جديد[اين اليحۀ . ھای قابل اعمال با ايران رسيدھماھنگ، ھمچون اھرم نيل به اھداف مان، به توافق 

، اگر با موفقيت طراحی و پياده شوند، مبنائی ]که باالتر ذکر شد[ پس راندن ايران ستراتيژیھمراه پنج عنصر ديگر 

  :برای متعھد کردن ايران در مذاکراتی به وجود خواھند آورد که بر موارد زير متمرکز خواھد شد
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 ايران برای صدور انقالبش و دخالت در امور داخلی دولت عرب منطقه،تالش   

 ،فعاليت ھای ثبات زدای ايران و حمايت او از تروريسم  

  ی او پس از سررسيد برجامئی ايران و فعاليت ھای ھسته ئ ھای باليستيک بين قاره راکت برنامۀ . 

 که در اينجا خالصه کردم پشتيبانی شوند و تا ھنگامی که یستراتيژمذاکرات تا ھنگامی که با تحريم ھا و ديگر عناصر 

بلکه . ی دادن امتياز به ايران ھستند و نه نشانۀ ضعفا ھماھنگ گردند نه به معنًی ما کامالئ با متحدان منطقه ًکامال

 و عادی آن ی ما خواھان رابطه ای سازندهئبيانگر روشی برای دادن عالمتی به ايران ھستند که ما و متحدان منطقه 

 رفتار آشوب برانگيز تغييری بپذيريم اگر او خواھان ئکشور ھستيم و حتی مايليم موقعيت او را به عنوان قدرتی منطقه 

در واقع اگر ايرانيان ثابت کنند که مايلند در مذاکراتی جدی در موضوعات فوق وارد . خود به صورتی بنيادی باشد

ل خود را در مورد برداشتن تحريم ھای دو جانبه به آنھا نشان دھيم؛ يعنی در کنار شوند، ما حتی بايد آماده باشيم تماي

 .چماق، ھويج را ھم روی ميز بگذاريم

 سؤالی کارآ برای پرداختن به تھديدھای ايران ستراتيژیآقای رئيس، از شھادت من بايد روشن شده باشد که طراحی يک 

من به کميته برای برعھده گرفتن اين وظيفه . نداآن روشن و حاضراما خطرھای عدم انجام . دشوار و پيچيده است

  . تبريک می گويم

  

  :پانوشت ھا
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