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Abstract
The Withdrawal of JCOPA, with this claim that this agreement has not been able
to curb Iran's regional actions and policies, was a turning point in the US
regional strategy in the Middle East. The issue, which was generally pursued in
various forms under the concept of "containment strategy" in previous US
administrations, was pursued during the Trump era as a "strategic encirclement"
under the "maximum pressure campaign." In this regard, the United States, as a
securitizing actor, sought to extend its security and threatening perception of
Iran's regional actions to securitizing audiences (Middle East and Europe) within
"Two-level strategy". In the first level, By adopting a "negative approach" with
the aim of introducing and representing the Islamic Republic of Iran as a threat
to the stability and security of the region, de-legitimization and discrediting of
the Iran’s region actions and position was put on the agenda. in the second level,
by adopting a "positive approach", the United States has sought to provide the
adequate context for its allies to engage in consensus-building and use
countermeasures (ranging from sanctions, threats, coercion and negotiation) to
this constructed threat. The findings show that although the United States has
been relatively successful in the first level of the threatening strategy, but it has
not been able to obtain the adequate support in the second level, which is
required for positive actions by the threatening audience. The method of this
article is descriptive-analytical and the library tools, documents, electronic
resources and websites and statements of relevant authorities have been used to
collect data.
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چکیده
خروج از برجام ،با این ادعا که ایهن افا هت انفاا هن ی ها ا بهر ا ه ایاس و ا ه ههاا
ینطق اا ایران باش  ،اقط عطفی د ا نرااژا ینطق اا ایاالسینح هآیریکها د خاو ی ااه
بفد؛ یفضفعی ک عمفیا ذیل یف فم «ا نرااژا ی ا » د دول هاا بلی ایهاالسینحه ه به
اشکال یخنلف پ گ را شه ه بهفد ،د دو ه ارایها بهاعنفان «یحاصهره ا هنرااژی » ذیهل
«کمپ ن شا ح اکثرا» اعق ب ش  .د این ا هنا ایهاالسینحه هآیریکها به عنهفان بهازیگر
این نی از ،االش کرد اد اک این نی و ا یه آی خهفد از ا ه ایاس ینطقه اا ایهران ا د
چا چفب ی «ا نرااژا دو طحی» ب یخاطبان این نی ازا (خاو ی اا و ا وپها ا هرا
دههه  .د ههطل اول؛ بهها ااخههاذ « ویکههرد ههلبی» و بهها ههه ر یعر ههی و بازامههایی
جم ف اا الییایران به یثابه ا یه عل ه تبهاس و این ه ینطقه  ،یشهروع زدایهی و
بیاعنبا کردن جایگاه و ا ایاس ینطق اا ایران د د هنف کها را فر ه  .د هطل دوم؛
ایاالسینح ه با ااخاذ « ویکرد ایجهابی» هعی کهرد زی نه و ب هنر الزم بهراا همراههی و
یشا ک ینح ان خفد د ایجهاد و کا ب ه هازوکا هاا یقابله اا (د ط فهی از احهری ،
ا ی  ،اعمال زو اا یذاکره با این ا ی بر اخن ا راه آو د .یا ن هاا پهژوه اشهان
ییده ک افرچ ایاالسینح هآیریکا د طل اول ا نرااژا این نی هازا (ا نها ا هبنا
یف ت بفده ا  ،ایا د طل دوم ک الزی ا ه ایاس ایجهابی ( اهحهل از جااهب یخاطبهان
ا ی ازا ا  ،انفاا ن ا همراههی الزم ا به د ه آو د .وش یف دا هنفاده ایهن
یقال  ،افص فی -احل لی بفده و از اب ا کنابخاا اا ،ا نادا ،ینابع الکنروا کی و پایگهاهههاا
ایننرانی و اظ ا اس یقایاس یربفط براا فردآو ا دادهها ا نفادهش ها .
واژههای کلیدی :ایاالسینح هآیریکا ،جم ف اا الییایران ،ا ی ازا ،خاو ی اا
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مقدمه
خروج ایاالتمتحدهآمریکا از برجام در  8می  ،2018با این ادعا که برجام نتوانستته
مانعی بر اقدامات منطقهای ایران یا دست کت ماتار و کنتر تی بتر آن بانتد ،نقطته
عطفی در استراتژی منطقه ای این کشتور در دوره ترامتب بتودر نر نتد ترامتب از
دوران فعا یت نای انتخاباتی و بعد در ستتت ریاستتجتاتوریآمریکتا پیتیا از
خروج از برجام) نیز ،صراحتا از اتخاذ موضع سخت و ضرورت مقابله با اقتدامات
منطقه ای ایران صحبت به میان آورده بود .بخشتی از د یتا ایتن اقتدام پختروج از
برجام) را باید در نخصیت دونا د ترامب و انگیزهنای او از سیاستتنتای تقتابلی
با رییس جتاور ییشین آمریکار باراک اوباما و نابودی میراث او جستجو کرد کته در
سایر حوزهنا نیز نتچون بادانت و درمان پاوباماکر ،)1محیطزیست پموافقتنامته
یتتاریس ،)2تجتتارت آزاد پتتترانس یاستتیفی  ،3موافقتتتنامتته مشتتارکت تجتتاری و
سرمایه گذاری فراآتالنتی  )4و به ویژه رویکرد عتا گرایانه اوباما نسبت به متحدان
منطقهای ایاالتمتحده نتچون استراییا و عربستتانستعودی قابتامشتانده استتر
دالیلی که نرکدام می تواند موضوع یژونا مستقلی باند .اما بخا دیگتر آن ،بته
ادراک یا دستک انتظار متفاوت ایاالتمتحده در دوره ترامب از برجام بهمثابه ی
موافقتتتنامتته گستتتردهتتتر برمتتیگتتردد کتته بتوانتتد مستتایا منطقتتهای را نیتتز
دربرگیتترد.دراینراستتتا یتتژونا حاضتتر بتته ایتتن مس ت له متتییتتردازد کتته نتتد
)1. Obamacare: Affordable Care Act (ACA
2. Paris Agreement
)3. Trans-Pacific Partnership (TPP
)4. Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP
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ایاالتمتحدهآمریکا از ییوندزدن برجام به مسایا منطقتهای و ختروج از آن بتا ایتن
توجیه که برجام نتوانسته فعا یتنای منطقهای جتاوریاسالمیایران را ماتار کنتد،
ه بوده و درراستای عتلیاتیکردن آن از ه مکانیست نتایی باتره بتردهاستت .در
یاسخ ،فرضیه یژونا حاضر این است که دو ت ترامب بتا نتد

تیییتر رفتتار و

تضعیف جایگاه منطقهای ایران ،درصدد اجتاعسازی پاقناع) بتهمنظتور اقتدام علیته
ایران پدر طیفی از تحری  ،تادید ،اعتال زور تتا متذاکره) بتودهاستت.ازایتنجاتت
رانبرد ترامب برای مقابله با جتاوریاسالمیایران ذیا «محاصتره استتراتژی » ،در تقابتا
با استراتژی«ندایت از یشت صحنه» اوباماست که به اعتقاد مایت

یتئ تو ،وزیتر خارجته

دو ت ترامب « در باترین حا تت ،فقتط دستتیابی ایتران بته تتوان نستتهای را بته تتیخیر
انداخت ،درحتا یکته اجتازه داد نفتوذ و تادیتدات منطقتهای ایتن کشتور تتداوم یابتد»
) .(Pompeo, 2018, p. 2ذا مبتنی بر ادراک جدید آمریکا از برجام در دوره ترامب ،نتهتناتا
اقدامات منطقهای ایران با محدودیت مواجه نشده ،بلکه بترعکس بتا از بتین رفتتن ر یت
تحری نا ذیا برجام ،موضع ایران در تعقیب رانبرد تااجتی و برن زدن ثبتات در منطقته
تقویت نیز نده است ).(Maloney, 2017, pp. 199-200
یژونا حاضر در سه بخا به بررسی موضوع مییردازدر در بخا اول و به
منظور ارایه تبیین نظری متناسب بتا موضتوع یتژونا ،از نظریته «امنیتتیستازی و
برستتتاخت تادیتتتد» کتتته از انگتتتارهنتتتای اصتتتلی مکتتتتب کئناتتتا

استتتت،

استتتفادهنتتدهاستتت.ازمنظر مکتتتب کئناتتا  ،امنیتتتیستتازی معتتادل و در تنتتا ر بتتا
تادیدانگاری از یدیده ای است که زوماً نا ر به ی

خطتر واقعتی نیستت .بختا

دوم به بررسی استراتژی آمریکا در تادیدسازی از اقدامات منطقهای ایران در وجته
سلبی با محوریت مشتروعیتزدایتی از اقتدامات منطقتهای ایتران و معرفتی ایتران
بهعنوان تادید علیه ثبات و امنیت منطقهای مییردازد .در بخا سوم ،به بررستی و
تحلیا رویکرد ایجابی ایاالتمتحده و سازوکارنای مقابلهای با این تادید برساخته
و بیان مصادیق آن یرداخته نده است .ناایتا یافتهنا و نتایج یژونا ارایه مینود.
پیشینه و ضرورت پژوهش
در حوزه ار وب ت وری

یژونا پامنیتتیستازی و برستاخت تادیتد) ،آثتار و
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یژونانتایی ازجتلته دنقتانی فیروزآبتادی و قرنتی پ ،)1391زارعزاده ابرقتویی
پ ،)1396نیاان پ )1388و غیره انجامگرفتهاست .این یژونانا اگر ه بته تقویتت
ار وب نظری یژونا حاضر کت

می کند ،اما به حاظ موضوعی به حوزهنای

نظری روابط بین ا تلا با تاکید بر مکتب کئناا

یرداختته و بتا موضتوع یتژونا

حاضتتر متفتتاوت استتت .در حتتوزه امنیتتتیستتازی و و برستتاخت تادیتتد از
جتاوریاسالمیایران نیز یژونانتایی انجتامنتدهاستت کته بته مات تترین آناتا
انارهمینود .اسدی پ )1387در مقا ه «استراتژی ماار ایترانر ابعتاد و تا انتای
منطقهای» به تحلیا و بررسی ییا زمینه نا ،محورنا و موانع استراتژی ستنتی ماتار
ایران توسط ایاالتمتحده آمریکا تتا اوایتا ستده  21متییتردازد پاستدی .)1387
نتچنتتین آنتتویی پ ،)1395در مقا تته «تحلیلتتی بتتر رانبتترد اتحادنتتای آمریکتتا در
خاورمیانه و گزینهنای محتتا درقبال ایران» ،ضتن بررسی اتحادنا و ایتال نتای
دوران جنگ سرد و حضور نظامی آمریکا در منطقته خاورمیانته ،بته ایتن موضتوع
مییردازد که یارادای اتحادنای آمریکا در خاورمیانه به ه ستتتی درحتال تحتول
است و گزینه نای جایگزین آمریکا در منطقه در ارتباط با ایران یست؟ سرخیا و
خزعلتتی پ )1396در یتتژونا ختتود بتتا عنتتوان «تصویرستتازی تادیتتدانگار از
جتاوریاسالمیایران توسط ایاالتمتحدهآمریکا» ،ضتن طتر مباحتن نظتری در
ارتبتتاط بتتا تصویرستتازی تادیتتدانگار در روابتتط بتتینا تلتتا براستتای رنیتتافتی
ننجارگرایانه ،به بررسی برخی طر نا و برنامهنای ایاالتمتحدهآمریکتا در قا تب
الیهنای مختلف تصویرسازی علیته جتاتوریاستالمیایتران یرداختتهانتد .قرنتی
پ )1393نیز در فصا اول یژونا خود با عنوان «امنیتینتدن و سیاستت ختارجی
جتاوریاسالمیایران» ،موضوع امنیتیسازی را با کاربستت و ختوانا دو «نظریته
کئناا » و «روش تحلیا انتقادی گفتتان با رویکرد نورمن فترکال » بترای تبیتین
گونگی امنیتی ندن سیاست خارجی جتاوری اسالمی ایران متورد بررستی قترار
داده است و از این جات به یژونا حاضر در بخا ار وب نظری کت

کرده

است پقرنی  .)1393بهطورکلی اما در ستایر فصتول کتتاب ،نویستنده متییرنتا و
موضتتتوعات متفتتتاوتی را در ارتبتتتاط بتتتا امنیتتتتیکتتتردن سیاستتتت ختتتارجی
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یژونا حاضر

جتاوریاسالمی ایران مورد بررسی قرار داده که با موضوع و ند
متفاوت است.

به طورکلی مروری بر ادبیات موجود نشان میدند کته اگر ته یتژونانتای
قابلی در زمینهنای تبیین ت وری

امنیتیسازی و مکتب کئناا  ،استراتژی منطقهای

ایاالتمتحدهآمریکا و  ...انجامندهاست ،اما تاکنون یژونشی که بهصتورت مستتقا
به بررسی استراتژی منطقهای آمریکا در دوران ترامب پبعد از خروج از برجتام) از
زاویه نظریات امنیتی سازی و تادیدانگاری یرداخته باند ،وجود ندارد و نتین امتر
انتیت و ضرورت نگارش یژونا حاضر را نشان میدند.
 .1چارچوب تئوریک پژوهش :امنیتیسازی و برساخت تهدید
امنیتیستازی از انگتارهنتای اصتلی مکتتب کئناتا

استت کته بتا انتشتار کتتاب

« اار وبی تازه برای تحلیا امنیت» 1توسط بری بوزان ،ا ی ویور و جاپ دوویلد

2

وارد ادبیات روابط بینا تلا ند .از منظر مکتب کئناا  ،امنیتیسازی کنشی کالمی
است که بهصورت بیناذننی 3نکاگرفته و در آن بازیگر امنیتیساز 4بتا جلتوه دادن
ی

موضوع به عنوان تادید وجودی ،اقدامات فوری و خاص برای مقابله بتا آن را

توجیه میکند ) .(Stritzel, 2007, p. 358این مس له نشان میدند که تادیتدنا زومتاً
نا ر به ی

خطر واقعی نیستند ،بلکه ایجاد باور مشترک مبنی بر تادیتدآمیز بتودن

یدیدهای ،آن را از حوزه سیاستنای عادی به حوزه سیاستنای اضطراری انتقتال
داده و مقابله با آن با ند

تیمین امنیت را توجیهیذیر متیکنتد .بنتابراین متیتتوان

گفت که امنیتیسازی ،به ختارجستاختن یت

مست له از حتوزه سیاستت عتادی و

واردسازی آن به قلتروی سیاست اضطراری ازطریق بازنتتایی آن بتهمثابته تادیتد
وجودی اناره دارد پزارعزاده  1396ص.)93 .
از نظر مکتب کئناا  ،بازیگر امنیتیساز متکن است فرد ،گروه یا دو تی باند
1. Security: A New Framework for Analysis
2. Barry Buzan, Ole Waver & Jaap de Wilde
3. Inter Subjective
4. Securitizing Actor
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که موضوعات را با ا اار این مس له که یزی از حاظ وجودی در معرض تادیتد
است ،امنیتی میسازد پامیدی و مرادی فر  1393ص .)127 .تادیتد وجتودی بته
حدی از تادید اناره دارد که موجودیت را به خطر متیانتدازد و بته نتتین د یتا
رسیدگی به آن در او ویت قرار می گیرد .ویور معتقتد استت بتا استتناد بته تادیتد
وجودی ،کنشگر قادر است قواعد عتادی بتازی سیاستی را بشتکند .از نظتر ویتور
نر ند در امور امنیتینده به تادید وجودی اناره مینتود ،و تی زومتاً تادیتدی
وجود نداردر بلکه ی
کنندهای 2بهصورت ی

موضوع یا مرجع امنیتی 1ازطر

بازیگر یا بازیگران امنیتتی-

تادید جلوه میکند .ذا تجلی نر موضوعی بهمثابه تادید،

بسیار ما تر از وجود یدیده عینی تادیدآمیز است .کنشگر یتا بتازیگر امنیتتیستاز
برای اقناع مخاطب خود بتهمنظتور تادیتد نشتان دادن موضتوعی بتهمثابته تادیتد
وجودی ،باید بتواند استدالل ارایه کند .در حقیقت قدرت استدالل ،عالوه بر ایجتاد
قطعیت در وجودی بودن تادید ،یذیرش مخاطبان برای انجتام اقتدامات غیرعتادی
فوق ا عاده جات دفع آن را حتتی میکند .ویور بر این مست له تیکیتد متیکنتد کته
استدالل بازیگر امنیتیکننده عالوه بر نشاندادن تجلی تادید ،بایتد ارایتهدننتده راه
تتاره و خالصتتی از ایتتن تادیتتد نیتتز بانتتد

)1993, p. 48

 .(Wæver,توفیتتق در

امنیتیکردن موضوعات عالوه بر تالشنای موثر بازیگر امنیتتیستاز ،بته مخاطبتان
کنا گفتاری امنیتی بستگی دارد که موضوع را بهعنتوان تادیتدی وجتودی بترای
منافع و ارزشنای مشترک مییذیرند .بر این استای اعتقتاد بته «تجلتی تادیتد» و
«یذیرش عتومی» دو رکن اصلی «منطق امنیتی کردن» را نکا متیدننتد پدنقتانی
فیروزآبادی و قرنی  1391ص.)16 .
مبتنی بر فرضیه یژونا حاضر ،تادیدستازی از اقتدامات منطقتهای ایتران از
محور نای اصلی رویکترد فشتار حتداکثری دو تت ترامتب استت کته بتا ختروج
ایاالتمتحده از برجام وارد فاز جدیدی ندهاست .درواقع ایاالتمتحده با مشتانده
جدایی رویکترد جامعته بتینا تللتی در موضتوع نستتهای و ناکتامی در نترانتی
1. Referent object
2. Securitizing actors
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بینا تللی با تحری نای ی جانبه علیه ایران ،با برجستهسازی و تادیتد جلتوهدادن
جایگاه منطقهای ایران و امنیتیسازی از اقتدامات منطقتهای ایتن کشتور ،ستعی در
بازیابی اجتاع بین ا تللی در نترانی با رویکرد فشار حداکثری و تادید علیه ایران
دارد .این امنیتی کردن بتا نتد

دوگانته تادیدستازی از آن بترای امنیتت و ثبتات

منطقهای و ناایتاً نترانی جامعه و ناادنای بینا تللی پبتهویتژه اتحادیته ارویتا یتا
دست ک برخی از اعضای موثر آن) با اقتدامات مقابلتهای و بتهویتژه تحتری نتای
ی جانبه ایاالتمتحده علیه ایران انجام مینود.
 .2رویکرد سلبی ایاالتمتحدهآمریکا در پیشبرد استراتژی تهدیدسازی
در یس ادراک ایاالتمتحده از توافق نستهای برجام ،عتوما این فرضیه نافته استت
که میتوان بعد از برجام ،در سایر حوزهنا ازجتله در موضوع اقدامات منطقتهای و
برنامه دفاع مونکی ایران به توافقاتی دست یافتر موضوعی که در ابراز امیتدواری
به ادامه گفتگونا در حوزه منطقهای با ند

تیییر رفتار ایران در نخستین سخنرانی

اوباما بعد از امضتای برجتام نیتز نتتود یافتت پ .)Obamawhitehouse, 2015نتین
تلقتتتیای از برجتتتام در دوران ترامتتتب بتتتا نتتتدت بیشتتتتری دنبتتتال نتتتد و
ایاالتمتحدهآمریکا انتظار دانت که برجام در حوزه منطقهای ن مانع جدی ایجتاد
یا دستک زمینه را برای نکاگیری توافق جدیدی در این حوزه فران کنتد .ایتن
موضوع خود مبتنی بر درک ترامب از برجام بهمثابه توافتق گستتردهتتری بتود کته
مسایا منطقه ای و مونکی را نیز در برمی گرفت .این در حا ی استت کته از منظتر
ایران ،برجام توافقی صرفا در ارتباط با موضوع نستهای و یتو ر یت تحتری نتای
مرتبط با آن است و اساسا ارتباطی به سایر مسایا ندارد .نتتین رویکترد متفتاوت
ترامب نسبت به برجام ،ناایتاً مستتسکی برای خروج ایاالتمتحدهآمریکا از برجام
ند.دراین راستا از منظر ترامب ،مقابله با قدرت و نفوذ منطقهای ایران که نهتناا بعد
از برجام محدود نشده ،بلکه به واسطه گشایانای حاصا از آن ،تقویت نیز نتده
بود ،ضرورت دانت .ترامب برخال

رویکرد اوبامتا مبنتی بتر «نتدایت از یشتت

یرده» در قا ب «استراتژی ماار» ،معتقد به مقابله سخت ،آنتکار و قتاطع در قا تب
استراتژی جایگزین پمحاصره استراتژی ) مبنی بر «یتسرانتدن افشتا و مقابلته بتا
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[اقدامات و نفوذ] ایران» 1بود ).(Maloney, 2017, p. 7در ار وب ایتن استتراتژی،
در گام اول پرویکرد سلبی) باید مو فهنا و ابعاد اقدامات ایران نناسایی و بتهمثابته
تادیدی علیه صلح و امنیت منطقهای و بینا تللی بازنتایی نود تا در گتام بعتدی
پرویکرد ایجابی) زمینه الزم برای مقابله با این اقدامات فران نود.
 .1-2مشروعیتزدایی از اقدامات منطقهای ایران در مقابله با تروریسم

یکی از وجوه ما استراتژی آمریکا در تادیدسازی از اقتدامات منطقتهای ایتران ،بته
ا اکشیدن و تالش برای سلب مشروعیت از اقدامات ایتران

)(Alcaro, 2018, p. 6

در مقابله با داعا و سایر گروهنای تروریستی در منطقه ،بهویژه در ستوریه و عتراق
بود .این در حا ی است کته بته اعتترا

منتابع غربتی «ارایته یشتتیبانی جستتیکی و

مشورتی برای نیرونای نبهنظامی عراقی که با داعا در عراق نبرد میکردند،بهویتژه
در اوایا جنگ توسط ایران بسیار حیاتی بود» ).(O'connor, 2019, p. 23
ازطرفی ،درحا ی که اقدامات ایران درجات مقابله با داعا ،بنا به درخواستت
رستی دو ت نای عراق و سوریه بود و از این جات از وجانت و اعتبار حقوقی و
قانونی الزم نیز برخوردار بود ،ایاالتمتحدهآمریکا تالش کرد تا مشروعیت نرگونه
اقدام مقابلهای علیه داعا ،بیرون از ایتال

جاانی به رنبری آمریکا را زیتر ستوال

ببردر ایتالفی که ایران در آن حضور ندانت .این در حتا ی استت کته کشتورنایی
نتچون عربستانسعودی ،امارات ،بحرین و قطتر کته در ایتتال

حضتور دانتتند،

خود متا به تاسیس ،حتایت و یشتیبانی عقیدتی ،تسلیحاتی و جستیکی از داعا
و سایر گروهنای تروریستی نتچون جباته ا نصتره پترکیته ،قطتر و گترایانتای
اخوانی در منطقه) ،احرارا شام و جیشاالسالم پعربستان ،امارات و بحترین) بودنتد.
دراینراستا ایاالتمتحده تالش کرد تا اقدامات ایران را بهمثابته مداخلته در کشتور
ثا ن پسوریه و عراق) و نقض اصول و موازین بینا تللی در حوزه حق حاکتیتت
بازنتایی کند .نتچنین تالش کرد اقدامات ایران در حتوزه کتت نتای مستشتاری
نظامی ،آموزش و تجایز گروهنای داوطلب برای مقابله با داعا را مخا ف قتوانین
اساسی و داخلی این کشورنا پبهویژه در عراق) و تضعیفکننده دو تنای ملی بتا
1. Pushback: Exposing and Countering Iran
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ند

اقناع جامعه مخاطب داخلی بازنتایی کند .سناریونای ایتاالتمتحتدهآمریکتا

بهویژه در ارتباط با مشروعیتزدایی از اقتدامات حشدا شتعبی پگتروهنتای بستیج
مردمی عراق) در مقابله موثر آنان با داعا دراینراستا تحلیتا متینتود

(Duman,

).2020
ا بته زمینه ا قای نین بردانتت و تفستیری از اقتدامات ایتران یتیا از روی
کارآمدن ترامب ،توسط برخی گروهنا و رسانهنای دستراستی نظریهیردازی نتده
بود .بهعنوان مثتال روزنامته «وانتنگتنیستت» درراستتای تترویج ایتراننراستی و
بازنتایی این گونه اقدامات در منطقه ،در گزارنی مدعی ند «تاتران بته آرامتی در
حال حاک ندن بر جاان عرب است و این حرکت ایران به ستت غلبته متعتار
بر جاان عرب ،تا حد زیادی پازطر

آمریکا در دوره اوباما) نادیتده گرفتته نتده

است» و به نتین واسطه خواستار تصویب تحری نای جدید و افزایا فشارنا بتر
ایران ند .این گزارش در ادامته در رابطته بتا دالیتا ضترورت نگرانتی آمریکتا از
تحوالت یتن بیان میکند «نژمونی درحال گسترش ایران ،تادیدی مرگبتار بترای
متحدان ما و منافع در تتام خاورمیانه است ...امروز میتتوان نتعارنای ایرانتینتا
نتچتتون متتر

بتتر آمریکتتا و متتر

بتتر استتراییا را از زبتتان یتنتتینتتا نتتنید»

) .(Krauthammer, 2015, p. 3نین درک و تفسیری از تحوالت منطقه در رسانهنتا
و جریانات نتسو با ایاالتمتحده در سطح منطقه نیز ترویج مینتد.بهعنتوانمثتال
ایندیندنت عربی در گزارنی اناره میکند «تحلیا و بررسی عتلکردنا و تحرکات
ایران در کشورنای نرق عربی به ویژه عراق و سوریه و بهطوراخص بنان ،بیتانگر
این است که تاران با استفاده از استراتژی مواجاه با اسراییا ،میخوانتد تحرکتات
آمریکا و کشورنای عربی نتسو با آن را در منطقه خنثی کند» پفتاری .)2019 ،در
تحلیا دیگری اینگونه بیانندهاست «استفاده از عراق بهعنوان میدان جنگ نیتابتی
ایران و ایاالتمتحده ی

فاجعه سیاسی است که جامعه را بهندت تقسی میکنتد.

کشورنای حوزه خلیج فاری نگران نستند کته نتد
درگیری احتتا ی میان ایران و آمریکتا) بانتند»
ایاالتمتحده سعیکردهاست با اتخاذ ی

پ2020

اصتلی حتتالت ایتران پدر
 .)AL-Kassim,بتهطتورکلی

رویکرد سلبی ،مشروعیت اقدامات ایتران
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در مقابله با جریانات تروریستی ،به ویژه داعا در منطقته و نتچنتین کتت نتای
مستشاری ،جستیکی و نظامی ایران را بهمثابه نقض حاکتیت ملی ایتن کشتورنا و
نوعی نفتوذ غیرمشتروع منطقتهای و دخا تت در امتور داخلتی ملتتنتای منطقته
خاورمیانه بازنتایی و معرفی کند.
 .2-2معرفی ایران بهعنوان تهدید علیه ثبات و امنیت منطقهای

بازیگر امنیتیساز برای اقناع مخاطبان خود بهمنظتور تادیتد نشتاندادن موضتوعی،
بایتتد بتوانتتد استتتدالل ارایتتهکنتتد .قتتدرت استتتدالل عتتالوه بتتر ایجتتاد قطعیتتت در
وجودی بودن تادید ،یذیرش مخاطبان برای انجام اقتدامات الزم جاتت دفتع آن را
تسایا میکند پبوزان و نتکاران  1386ص.)51 .دراینراستا ایاالتمتحده ضتتن
مشروعیت زدایی از اقدامات و فعا یتنای منطقه ای ایران در مقابلته بتا تروریست ،
سعی در معرفی جتاوریاسالمیایران بهعنوان عاما اصلی ناامنی و بیثباتی منطقته
دارد .دستگاه سیاست ختارجی آمریکتا بتا ارایته اخبتار و گتزارشنتای ستاختگی
درخصوص فعا یتنای منطقهای جتاوریاسالمیایران با ند

برساخت ارهای

منفی از ایران بهمثابه بازیگری نرجومرجطلب و برن زننده نظ و امنیتت در منطقته
است .بهعالوه آمریکا تالش دارد تا سایر کنشگران منطقهای نتچون حزباهلل بنتان،
انصاراهلل یتتن ،جریانتات مقاومتت استالمی فلستطین پذیتا کتالنمحتور «محتور
مقاومت») را که دارای اندا و سیاستنای مشترک رانبردی با جتاتوریاستالمی
ایران نستند،بهمثابه بازیگرانی آنوبطلب ترسی کند که بتا کتت

و حتایتتنتای

ایران نظ و امنیت منطقهای را بهخطرمیاندازند ) .(Pompeo, 2018, p. 7بتهطتورکلی
معرفی اقدامات منطقه ای ایتران ذیتا سته محتور فرقتهگرایتی ،تجدیتدنظرطلبی و
رویکرد نظامی تااجتی ما ترین دستور کار ایاالتمتحده در این حوزه است.
 .1-2-2فرقهگرایی

در حوزه فرقهگرایی ،تاکید بتر تعتارض و ستتیز میتان گتروهنتای نتیعی و ستایر
گرایانای اسالمی برجسته مینود .در این ار وب ،ایاالتمتحده حتایتنتای
ایران از نیعیان را بهعنوان تالنی برای تشدید تنا متذنبی و فرقتهای بتهمنظتور
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استیال بر منطقه معرفی متیکنتد .درایتنراستتا ،نتیعهنراستی یکتی از نتیوهنتای
مورداستفاده ایاالتمتحده است .انعکای تصاویر ساختگی و گزارشنای انحرافتی
از مشارکت جتاوریاسالمیایران با سایر جریاننای نیعه بهمثابه مداخله در امتور
داخلی سایر کشورنا ،ازجتله نیوهنای نیعهنراسی آمریکاست .برای نتونه برختی
ادعانایی که آمریکا درصدد ترویج و ا قای آن برای جامعه مخاطتب امنیتتیستازی
است ،عبارتند از مداخله حزباهلل در نتاامنستازی و استتترار بحتران در ستوریه و
عراقر اخالل نیعیان در فرآیند طبیعی انتخابات در عتراق و بنتانر معرفتی جریتان
مقاومت مردمی یتن بهمنز ه عاما جنگ و خشونت در این کشور و آموزش نظامی
نیعیان کشورنای حانیه خلیجفاری بهویتژه بحترین پسترخیا و خزعلتی 1396
ص.)119 .
از طتتر

دیگتتر ،اصتتطال «نتتالل نتتیعی» ،1بتته مفاتتوم محتتوری گفتتتتان

امنیتیسازی آمریکا با ند

متا کردن ایران به فرقهگرایی تبدیاندهاستت پ .)2در

این ار وب ،ایاالتمتحدهآمریکا سعی در برجستهستازی ایتن موضتوع دارد کته
ایران به دنبال تسلط خوانا و قرایتی ختاص از استالم پتشتیع) در کشتورنایی بتا
اکثریت نیعه پعراق و بحرین) و کشورنایی با اقلیت قاباتوجه از جتعیت نتیعی
پ بنان ،سوریه و یتن) است پرجوع نود به نقشه نتتاره .)1درایتنراستتا ،آمریکتا
حتایتنای ایران از دو ت سوریه را بهمثابه حتایت از اقلیت نیعی و علتوی ایتن
کشور تفسیر و بازنتایی میکند .نتچنین حوثینا و انصتاراهلل در یتتن را بتهمثابته
گروه نای نیابتی ایران معرفی و ایران را بهمثابه تادیدی برای کشورنای عربتی بته
تصویر کشیده که درحال تشکیا ی

«نالل نیعی» است که عراق ،سوریه و بنتان

را دربرگرفته و از غرب به مدیترانه و از جنوب و جنوب غربی به بتابا تنتدب و
دریای سرخ رسیده است ).(Krauthammer, 2015, p. 3

1. Shiite Crescent
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نقشه  .1گستره جغرافیایی هالل شیعی

)Source: (Pew, 2017

 .2-2-2تجدیدنظرطلبی

از منظر ایاالتمتحده آمریکا ،تجدیدنظرطلبی دارای دو بعتد ایتدیو و ی
استر بعد ایدیو و ی

و عتلیتاتی

آن نا ر بر نتان استراتژی «صدور انقالب» و ایدهنتای متتاثر

از آن و بازطراحی آن در قا ب ترکیبی از ابزارنای سخت و تااجتی است .بدینمعنتا
که اگر در سالنای او یه یس از انقالب ،استراتژی صتدور انقتالب ،بخشتی از یت
آمتتوزه ایتتدیو و ی

پمبتنتتی بتتر ایتتدهنتتایی نتچتتون لت ستتتیزی ،استکبارستتتیزی،

آزادیخوانی و مخا فت با انیا گری) بود ،یویایینای نانتی از تحتوالت سیاستی-
امنیتی منطقه خاورمیانه بهویژه یس از سقوط صدام و انیال عراق ،اور جریاننتای
تجدیدنظرطلب عربی و ناایتا باار عربی ،فضا و امکان الزم را بترای تجدیتدنظرطلبی
به مثابته بعتد عتلیتاتی و تاتاجتی استتراتر ی صتدور انقتالب فتران کترده استت
) . (Harrison, 2020, pp. 4-5به اعتقاد آمریکا ،بعد عتلیاتی استتراتژی صتدور انقتالب
اگر ه با تاسیس نیروی قدی سئاه یاسداران آغتاز نتده بتود ،بتا تحتوالت متذکور
تقویت نده و نکا تااجتی به خود گرفت .مای

یتئ و دراینراستا بیانمیکنتد «از

سال  1979که کادر نسبتاً کو کی از انقالبیون اسالمی قدرت را بته دستت گرفتنتد،
ذننیت انقالبی از نتان زمان انگیزه اقدامات آن بوده است  -درواقع ،بالفاصتله یتس
از تیسیس سئاه ،نیروی قدی با ند

و ماموریت صدور انقالب به ختارج از کشتور
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 .(Pompeo,از منظر ترامب ،حتله آمریکا به عراق در ستال  2003و

خأل قدرت در این کشور و متعاقب آن ،سیاست اوباما در خروج نیرونای آمریکتایی
پبراسای توافق امنیتی بین دو کشور در سال  )2011بته متوازات انفعتال و استیصتال
ایاالت متحده در مقابا خیزش عربی ،که منجر به فرویانی نظ ستنتی منطقتهای کته
برای دنهنا منافع آمریکا را تیمین میکرد ،بستر الزم برای ییشتبرد رویکترد تاتاجتی
ایران را فران کرده است .ترامب معتقد است جتاوری اسالمی ایران توانستته استت
ناایت بارهمندی را از خأل قتدرت موجتود در منطقته بتهمنظتور تاستیس و تقویتت
گروهنا و جریانات نتسو نتچون حزباهلل در بنان ،انصاراهلل در یتن ،حشدا شعبی
در عراق درراستای ییشبرد رویکرد تجدیدنظرطلبانته ختود در منطقته بتهعتتاآورد.
دراینراستا ایاالتمتحده با معرفی اقدامات ایران تحتعنوان صتدور انقتالب ،ستعی
در معرفی رفیتنای فرننگی ایران بهعنوان تادید نویتی علیه ملتنتای منطقته بتا
استتتفاده از مفتتانی و اصتتطالحاتی نتچتتون «بازیتتابی امئراتتتوری صتتفویان» دارد
).(Krauthammer, 2015, p. 5
 .3-2-2رویکرد نظامی تهاجمی

در این حوزه ،ایاالتمتحدهآمریکا بهدنبال معرفی دکترین نظامی ایران بهمثابته یت
استراتژی تااجتی است .این تادیدستازی مبتنتی بتر دو مو فته برنامته مونتکی و
نیرونای موردحتایت ایران در منطقه است .در موضوع نیرونا و مستشاران نظتامی
ایران ،آمریکا ضتن زیرسوال بردن مشروعیت مبارزه و مقابله این نیرونا با داعتا
و سایر گروهنای تروریستی ،آنان را بهمثابه ابزارنای ایران در ییشتبرد جنتگنتای
نیابتی در سوریه پحزب اهلل ،فاطتیون ،زینبیون و  ،)...عتراق پحشدا شتعبی) ،یتتن
پحوثینا ،انصاراهلل و کتیتهنای انقالبی) معرفی میکند .در این ارتباط مای

یتئ تو

می گوید «طی اار دنه گذنته ،ر ی  ،تخریب و بیثباتی زیادی ایجادکرده استت،
رفتار بدی که با برجام به یایان نرسید و این توافق ،فعا یتت نتای خشتونت آمیتز و
بی ثبات کننده ایران در افیانستان ،عراق ،بنان ،سوریه ،یتن و غزه را محدود نکترد.
ایران ننوز حوثینا را بتا مونت نتایی کته بته ستتت عربستتانستعودی نتلی
مینوند ،تجایز می کند .حتالت حتای به اسراییا را یشتیبانی میکنتد و جوانتان

راهبرد منطقهای ایاالتمتحدهآمریکا؛ تهدیدسازی از اقدامات منطقهای ایران

افیانی ،عراقی و یاکستانی را بترای جنتگ و متر

81

در ستوریه استتخدام متیکنتد»

) .(Pompeo, 2018, p. 13در راستای این رویکرد ،رستانهنتای منطقتهای نتستو بتا
آمریکا نیز سعی در بازنتایی این موضوع دارند .ا عربیه در گزارنی انتارهمتیکنتد
«سال نای مورداستفاده حوثینتا علیته عربستتان ،دارای مشخصتات فنتی مشتابه
سال نای ساخته نده در ایران نستند ،به نظر می رستد کته ایتران قطعتات فنتی و
نظامی این سال نا را ازطریق ی

مستیر قا تاق بته ستواحا جنتوبی یتتن وارد

می کند و ازطریق مناطق تحتکنترل به دست حوثینا میرستاند .عتالوه بتر ایتن،
اغلب یایتخت نای عربی ،اکنون در تیرری مون نای ایرانی نستند کته تادیتدی
برای امنیت عربی محسوب متینتوند» پا شتقیران  .)2020نتچنتین در حتتالت
مشکوک به دو تانکر نفتی مرتبط با این در  13وین  2019در دریای عتتان و در
نزدیکی تنگه استراتژی

نرمز ،آمریکا ،جتاتوری استالمی ایتران را مست ول ایتن

حتالت معرفی کرد ،در حا ی که ایران دانتن نرگونه نقشی در این حتالت را رد
کرد .درراستای نین رویکردی ،وزارت خارجه آمریکا خواستار بودجه اختصاصتی
«جات حتایت از تالش نای دو ت در مقابله با نفوذ مخرب ایران ،تقویت متحدان
ایاالتمتحده در خاورمیانه و »...نده است .این مبلغ برای سال  ،2021یت میلیتارد
و دویست میلیون دالر است). (DepartmentofState, 2021, p. 7
در حوزه برنامه مونکی نیز ،با وجود اینکه متنوعیت قانونی و بینا تللتی در
ارتباط با برنامه مونکی ایران وجود ندارد و اساساً از منظر دکتترین نظتامی ایتران،
ایتتن برنامتته در تتار وب استتتراتژی دفتتاعی -بازدارنتتدگی محستتوب متتینتتود،
ایاالتمتحده آمریکا ،بهدنبال تادیدسازی و بازنتایی آن بهمثابه ی

برنامه مونتکی

تااجتی بهعنوان تادیدی علیه صتلح و ثبتات منطقتهای استت .بتهعنتوانمثتال در
حتالت مونکی  14سئتامبر  2019به تیسیسات نفتی آرامکو ،ایاالتمتحتده ،ایتران
را مس ول مستقی این حتالت بتهمثابته «اقتدامی جنگتی علیته عربستتانستعودی»
دانست .این درحا ی است که یتتن مست و یت ایتن حتتالت را یتذیرفت و آن را
واکنشی به حتالت نوایی نیرونای ایتال

عنتوان کرد.نیکتی نیلتی ،ستفیر استبق

آمریکا در سازمانملا ،ضتن متا کردن ایران به یشتیبانی نظامی از نیرونای تنتدرو
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در خاورمیانتته ،متتینویستتد «جتاتتوری استتالمی ایتتران بتتا ارستتال مونتت

و

جنگافزارنای ییشرفته در نته کانوننای جنتگ و بحتران در خاورمیانته حضتور
دارد» و در این راستا «خواستتار مقابلته جامعته جاتانی بتا ایتران» در نترانتی بتا
رویکرد ایاالتمتحده ند
استراتژی
با ستی

)2018

 .(Haley,در نتین راستا ،مرکز مطا عات بینا تللی

پوابسته به وزارت دفاع آمریکا) در گزارش سا یانه خود با عنوان«دفتاع
 »2020مون نای با ستی

میان برد ایران را تادید بزرگی برای متحتدان

منطقهای ایاالتمتحده ،یایگاه نای ایتن کشتور در منطقته و نتچنتین بختانتای
جنوبی ارویا و تنگهنتا و آبتراهنتای بتینا تللتی ماتتی نتچتون خلتیجفتاری و
بابا تندب معرفی میکند ).(Karako and Williams, 2017, p. 10
 .3رویکرد ایجابی؛ سازوکارهای ایاالتمتحدهآمریکا در مقابله با ایران
مبتنی بر ار وب ت وری

یژونا ،اعتقاد به تجلی تادید و یذیرش عتتومیر دو

رکن اصلی «منطق امنیتیکردن» را نکا می دننتد .درایتن راستتا ایتاالتمتحتده در
ار وب رویکرد سلبی ،تالش کرد ضتن بیاعتبارستازی و مشتروعیتزدایتی از
اقدامات منطقهای ایران ،آن را بهمثابه عاما اصلی بیثباتی و تادید صتلح و امنیتت
منطقهای برای مخاطبان امنیتیسازی پمتحدان منطقهای و فرامنطقهای) معرفی کنتد.
ویور بر این مس له تیکید میکند که استدالل بازیگر امنیتیکننده عالوه بر نشاندادن
تجلی تادید ،باید ارایه دننده راه اره و خالصی از این تادید نیز باندر راکته از
منظر مکتب کئناا  ،امنیتیسازی کنشتی استت کته در آن بتازیگر امنیتتیستاز بتا
جلوه دادن ی

موضوع به عنوان تادید وجودی ،اقدامات فتوری و استتثنایی بترای

مقابله با آن را توجیه میکند .دراینراستا ،ایاالتمتحده بهعنوان بازیگر امنیتتیستاز
در گام دوم با اتخاذ رویکرد ایجابی ،سازوکارنا و رانکارنا مقابلته بتا ایتن تادیتد
پساختگی) را به نر زیر دنبالکردهاست.
 .1-3بازگشت و اعمال تحریمها

با خروج ایاالتمتحده از برجام ،بازاعتال تحری نای ی جانبه و وضع تحری نای
اضافی در نسته اصلی سیاست ایتن کشتور در ییشتبرد استتراتژی تادیدستازی از
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وادارکتردن ایتران بته تجدیتدنظر در برجتام

به نحوی بود که نگرانینای ایاالتمتحده در حوزه مسایا منطقهای را نیز دربرگیرد
) .(Katzman, 2020, p. 2از منظتر ایتاالتمتحتده ،جایگتاه و نفتوذ منطقتهای ایتران
ترکیبی از اقدامات ،اطالعات و سرمایه گذارینای یو ی و ما ی گسترده استت .تذا
اعتال مجدد تحری نا با ند

محدودکردن منابع ما ی ایتران در تعقیتب و تتداوم

اقدامات منطقهای از ما ترین ابزارنای ایاالتمتحتده آمریکتا محستوب متینتود
) .(Richards, 2015, p. 69مای

یتئ و در این ارتباط بیان متیکنتد «دو تت ترامتب

درحال دنبال کردن کارزار فشار حداکثری به منظور خنثی کردن درآمدنایی است کته
توسط ایران و بهویژه سئاه یاسداران برای تیمین بودجه حزباهلل بنتان ،حتتای در
سرزمین نای فلسطین ،ر ی اسد در سوریه ،نورنیان حوثی در یتن ،نبه نظامیتان
نیعه در عراق و عواما خود که مخفیانه در سرتاسر جاان توط ه میکنند ،بته کتار
گرفته مینود» ).(Pompeo, 2018, p. 2
دراینراستا ایاالتمتحده با فرض اینکه ما ترین انترم در ییشتبرد سیاستتنتای
منطقهای ایران ،گروهنتای منطقتهای نتچتون حتزباهلل ،حشدا شتعبی ،جااداستالمی،
انصاراهلل و سایر گروهنایی است که از آن با عنوان «محور مقاومت» نام برده مینتود و
از طرفی دیگر ایران بهعنوان اصلیترین حامی ما ی این گروهناست ،نتیجه میگیرد کته
بازگرداندن ر ی تحریتی علیه ایران نته تناتا منجتر بته محتدودیت منتابع متا ی ایتران
مینود ،بلکه این گروهنا را نیز در تامین منتابع متا ی بتا محتدودیت مواجته متیکنتد
پ .)Wroughton and Wilkin, 2015ایتن درحتا ی استت کته بته اعتقتاد صتاحبنظتران،
به جات اینکه این کت نا نتواره بهصتورت محتدود و از کانتال نتای ختاص انجتام
مینده ،بازگرداندن تحری نا تاثیر ندانی در حتایتت ایتران از گتروه نتای منطقته ای
ندانته است و گروهنایی نتچون حزباهلل در بنان ،حتوثینتا در یتتن و حتتای و
جااد اسالمی فلسطین در غزه نتچنان قدرتتند نستند پ.)Kahl, 2018
قانون «مقابله با اقدامات بی ثبات کننده ایران ازطریتق تحتری نتا پکاتستا) »1از
ما ترین اقدامات ترامب در این زمینه بود کته از ستال  2017و قبتا از ختروج از
)1. Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA
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برجام اجرایی ند پ .)3بته موجتب ایتن قتانون ،وزارتخانته نتای خارجته ،دفتاع،
خزانهداری و رییس اطالعات ملی آمریکا مو ف مینتوند تتا «نتر دو ستال یت
استراتژی را برای مقابله با اقدامات ایران که آمریکا و متحتدانا را در خاورمیانته،
نتتتتتال آفریقتتتتا و فراتتتتتر از آن تادیتتتتد متتتتیکنتتتتد» ،اتختتتتاذ کننتتتتد
) .(U.S.DEPARTMENTOFTHETREASURY, 2018, p. 1نتچنین بتر طبتق ایتن
قانون ،رییس جتاور آمریکا باید فرمان عدمدسترسی به اموال و تحری نای تنبیاتی
و اخراجی را علیه نر فردی که در تامین مواد موردنیاز برنامه مونتکی با ستتی

و

سال کشتار جتعی ایران ،فروش ،انتقتال تجایتزات ویتژه نظتامی و فتران کتردن
یشتیبانی ما ی و فنی مرتبط مینود ،صادر کند .بنا بر ایتن قتانون «ریتیسجتاتور
باید علیه سئاه یاسداران انقالب اسالمی و نیرونای تحت امر و وابسته خارجی بته
آن ،تحری نایی را در رابطه با عدم دسترسی بته دارایتینتا و جلتوگیری از انجتام
تراکنانای ما ی با نر فردی که به تعبیر آمریکا تروریست استت یتا از تروریست
حتایت میکند ،وضتع کنتد»

(U.S.DEPARTMENTOFTHETREASURY, 2018,

)pp. 2-3

نکته قاباتوجه دیگر اینکه ،ترامب ن از حاظ نکلی و ن محتتوایی بیشتتر
از نر رییسجتاوری در آمریکا به وضع تحری یرداخت و از این ابزار تقریبا برای
مقابله با نر مشکلی در سیاست ختارجی استتفاده کترد .اکونومیستت در گزارنتی
ضتن بررسی این موضوع اناره میکنتد کته در سته ستال اول ریاستتجتاتوری
ترامب ،وزارت خزانهداری آمریکا ساالنه بهطور متوسط  1070نتام را بته فارستت
تحری نای اصلی خود اضافه کرده استر در حا یکه این تعداد در زمان اوباما 533
و در زمان بوش  435عدد بود .بیا از  20درصد فارست تحریتی دو ت ترامتب،
مربوط به ایران و اار کشور عربی پعراق ،بنان ،سوریه و یتن) استت کته ایتران
در آنجا بیشترین نفوذ را دارد) . (Economist, 2020, p. 4به اعتقتاد صتاحبنظتران،
استفاده بیا از حد ترامب از ابزار تحری  ،منجر به کانا قدرت اثرگتذاری انترم
تحری مینود

پ2018

 .)CGEP,ایاالتمتحده عالوه بر وضع تحری نای ی جانبه

علیه ایران ،سعی در بازگرداندن تحری نای سازمانملامتحد با توستا بته قطعنامته

راهبرد منطقهای ایاالتمتحدهآمریکا؛ تهدیدسازی از اقدامات منطقهای ایران

85

 2231نورای امنیت ،مکانیس مانه و  ...دانتر اقداماتی کته عتومتا ناکتام مانتد.
ازطر دیگر ایاالتمتحده سعی کرد ،مانع رفع برختی تحتری نتای نتورایامنیتت
ازجتله تحری تسلیحاتی ایران نود که بهواسطه برجتام بایتد ازبتینمتیرفتت .بته
موازات این ،ایاالتمتحده سعی در فشار بر سایر کشورنا بهویژه متحتدان ارویتایی
و منطقهای بتهمنظتور نترانتی بتا رویکترد تحریتتی ختود علیته ایتران بتا انترم
تحری نای ثانویه دانت .اقدامات ایاالتمتحده آمریکا در این حوزه ن اگر ته بتا
اقبال متحدانا مواجه نشد ،اما به تعبیر دیوید ننکر ،معاون وزارتخارجتهآمریکتا
«آمریکا ی

دستگاه اقتصادی قدرتتنتد استت و نترکتنتا ،فتارا از یایبنتدی یتا

عدمیایبندی دو تنای نان به سازوکار مانه ،نتی خوانند در معرض تحتری نتای
ثانویه قرار گیرند»). (Brookings, 2020
 .2-3قراردادن سپاه پاسداران انقالب اسالالمی ایالران در فهرسالت گالروه هالای
تروریستی

تالش برای قراردادن نام سئاه یاسداران انقالب اسالمی ایران در فارست گروهنای
تروریستی ،اگر ه از زمان جرج بوش و با تصویب قطعنامه  1747نتورای امنیتت
پماری  )2007آغاز ند و در دوره اوباما با استناد به قطعنامه  1929پ ویتن )2010
تداوم یافتر با این حال نیچگاه از اعتال تحری علیه نرکتنا و افتراد مترتبط بتا
سئاه فراتر نرفت .اما دو ت ترامب در ادامته سیاستت فشتار حتداکثری ختود طتی
بیانیهای در تاریخ  8آوریا  ،2019مجتوعه سئاه یاسداران انقالب اسالمی ایتران را
بر اسای بند « 19-2قانون مااجرت و ملیت» در فارستت گتروهنتای تروریستتی
قتترار داد و از آن بتته عنتتوان «یتت

ستتازمان تروریستتتی ختتارجی» نتتام بتترد

).(USDepartmentofState, 2019, p. 2
بهطورکلی ایاالت متحده با این اقدام ،انتدا

ندگانته اقتصتادی ،سیاستی و

نظامی را دنبال میکند .در حوزه اقتصادی ،قطع نتریاننتای متا ی ایتران و تحتت
فشار قراردادن ازطریق افزایا نزینهنا از دالیا اصلی ایتن اقتدام برنتترده نتده
است .در این بیانیه ضتن متا کردن ایران به «حتایت از تروریس » ،تصریح نتده
است که « ما به افتزایا فشتار علیته ایتران و بتاال بتردن نزینتهنتای حتایتت از
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فعا یت نای تروریستی توسط این کشور ادامه خوانی داد تا زمانی که این کشور از
رفتارنتتتتای مختتتترب و غیرقتتتتانونی ختتتتود در منطقتتتته دستتتتت بتتتتردارد»
) .(USDepartmentofState, 2019, pp. 2-3عالوه بر این و با توجه به توان و گستتره
اقدامات اقتصادی سئاه ازطریق قرارگاهنای سازندگیر بهویژه با خروج نرکتنای
نفتی از یرو هنای صنعت نفت ایران به متوازات ختروج آمریکتا از برجتام،

بزر

ایاالتمتحده امیدوار است با تروریستی اعالمکردن سئاه و مجتوعتهنتای ذیتا آن
بتواند عالوه بر اخالل در روند اقتصادی فعا یتنتای آن ،زمینته را بترای افتزایا
فشارنا و کانا توان مقاومت ایران دربرابر تحری نا فران کند و درنتیجته زمینته
نارضایتی داخلی از مجتوعه سئاه را ایجاد کند .دونا د ترامب در ییشبرد این ند
به نوعی استراتژی رونا د ریگان در ارتباط با نوروی را ا گتو قتراردادر جتایی کته
ریگان درعینحال که اتحادجتانیرنوروی را بهعنتوان «یت

امئراتتوری نتیطانی»

خطاب و با مردم آن نتبستگی میکرد ،مذاکره و استفاده از ابتزار دیئلتاستی را بته
سران نوروی ییشنااد میداد .موضوعی که به تعبیر یتئ و «زمینته ستقوط نتوروی
بهعنوان یکی از ییروزینای بزر
آورد»

سیاستخارجی آمریکا در قرن گذنته را فران

)(Pompeo, 2018

از طر

دیگر ،ایاالتمتحدهآمریکا ،نتواره جتاوریاسالمیایتران را بتهعنتوان

ما ترین مانع در عتلیاتیکردن دکتترین استتراتژی

ختود در حفتو و تتداوم نظت

موجود منطقه خاورمیانه ذیا صتلح آمریکتایی پیکتس آمریکانتا) 1بترآورد متیکنتد.
ازمنظر آمریکا ،ما ترین مس له یکس آمریکانا در خاورمیانه ،نکا

و تتنا عربتی-

عبری پاسراییلی) است و ما ترین مانع در حا این مست له ،جتاتوریاستالمیایتران
است که ازطریق سئاهیاسداران بهعنوان بازوی عتلیاتی خود به این نکا

دامتن زده

است .به اعتقاد ترامب ،نفوذیذیری ساختار خاورمیانه بهویژه یس از حتله آمریکتا بته
افیانستان و عراق و سئس موج باار عربی ،بته ستئاهیاستداران اجتازه داد ،استتراتژی
نفوذ زیرزمینی خود را برای کار با نبهنظامیان بتا استتفاده از ابزارنتای نامتقتارن پنته
ابزارنای نظامی متداول) و بدون ا ا نظامی متعار تعقیب کند

(Harrison, 2020,

1. Pax Americana
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 .p.دراینراستا و از منظر ترامب ،سئاهیاسداران انقالباسالمی و گروهنای نتسو

در منطقه ،ما تترین متانع در تحقتق اقتدامات وی در حتوزه صتلح عربتی -عبتری
پنتچون ییتان ابرانی ) بهنتارمیرود .ذا ایاالتمتحتده بتا ایتن اقتدام پتروریستتی
اعالمکردن سئاه) به دنبال این است که ضتن محتدودکتردن فعا یتتنتای منطقتهای
ستتئاه ،درصتتورت تتزوم و بتتا استتتناد بتته تروریستتتیبتتودن ستتئاه ،زمینتته را بتترای
مشروعیتبخشی به اقدام نظامی علیه آن فران کند.
 .3-3فشار بر متحدان و گروههای همسو با ایران در منطقه

به موازات فشار حداکثری بر ایران ،ایاالتمتحدهآمریکا فشار بر متحتدان منطقتهای
ایران را نیز در سه الیه بیثبتاتستازی دو تتنتای نتستو بتا ایتران ،تروریستتی
اعالمکردن گروهنای نتسو با ایران و استفاده از رفیت ناادنای بینا تللتی بترای
فشتتار بتتر آناتتا را در دستتتور کتتار قتترار داد .در الیتته اول و در ستتطح دو تتتنتتا،
بی ثباتسازی دو تنای نتسو یا متحد با ایتران ازجتلته ابزارنتای ترامتب بترای
مقابله با اقدامات منطقه ای ایران است .از آنجایی که دو ت نا و به تبع آن نی ت نای
حاکته ،بازیگران اصلی نظام بینا تلا بهنتارمیروند ،بیثباتی سیاسی که ضترورتا
مستلزم تیییر در حکومت نیستت ،عتدم قطعیتت را در تتداوم دو تت نتای مستتقر
به وجودمیآورد و این امر بر اقتدار و کارایی نظام مستقر تیثیر میگتذارد پدرینتی و
نتکاران  1395ص .)104 .ازطرفی ،بیثباتی سیاسی فارا از نوع و ندت ختود،
نتواره انر ی و یتانسیانایی را که باید در مسیر نتکارینای منطقتهای و توستعه
بهکارگرفتهنوند ،از بین میبرد و روند طبیعی سیست نتکاری منطقتهای را مختتا
یا منحتر

متیستازد پامینتی و محتتودی  1390ص .)33 .در ایتن تار وب،

ایاالت متحده آمریکا سعیکردهاست ،در ونله اول از به قدرت رستیدن دو تتنتای
نتسو با ایران در کشورنایی نتچون عراق ،بنان و یتن جلوگیری کند و در ونله
دوم درصورت به قدرت رسیدن این دو ت نا ،در مسیر استتقرار آناتا متانع ترانتی
کند .نگانی به اقدامات ایاالت متحده آمریکا در ارتباط با دو ت «عادل عبدا تاتدی»
در عراق و دو ت «حسن دیتاب» در بنتان کته مبتنتی بتر ستازوکارنای قتانونی و
مشروع داخلی این کشورنا روی کار آمدند ،موید این موضوع است.
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از منظر ایاالتمتحدهآمریکا ،گروهنای نتبهنظتامی وابستته بته ایتران در منطقته
نتچون حشدا شعبی ،انصاراهلل ،حزباهلل ،حتای ،جااد استالمی و غیتره بتهواستطه
تسایالتی که برجام برای ایران فران کرده بتود ،در عتراق ،یتتن ،ستوریه و منتاطق
نتجوار اسراییا تجایز و تقویتت نتدهانتدر موضتوعی کته ضتتن تقویتت قتدرت
بازدارنتدگی و عتتق استتراتژی

ایتتران ،منجتر بته افتتزایا تادیتدات امنیتتی علیتته

ایاالتمتحدهآمریکا و متحدانا در منطقه نده است .اغلب این گروهنا اگر ه یتیا
از این نیز در فارست تروریستی آمریکا قرار دانتند ،امتا در دوره ترامتب ،فشتار بتر
مخاطبان یرو ه امنیتیسازی و بتهویتژه متحتدین منطقتهای و ارویتایی آمریکتا بترای
نترانی با این اقدام در دستورکار قرارگرفت .ریچارد گرنا 1،سفیر وقتت آمریکتا در
آ تان ،تروریستی اعالمکتردن حتزباهلل توستط آ تتان پ 20آوریتا  )2020را «یت
موفقیت بزر

دیئلتاتی » دانسته و در این ارتباط بیان میکند که او دو سال تتام بتا

مقامنای دو ت و یار تان آ تان دیدار و گفتوگو دانته تا آ تان را وادار به یتذیرش
این سیاست کند .یتیا از ایتن نیتز بریتانیتا در  25فوریته  2019حتزباهلل را گتروه
تروریستی اعالم کرده بود پاتحادیه ارویا و فرانسه فقط ناخه نظتامی حتزباهلل را در
فارست گروه تروریستی قرار دادهاند) ).(Robinson, 2020, p. 4
 .4-3تشکیل و تقویت ائتالفهای منطقهای علیه ایران

تعتیق و تقویت نتکاری و مشارکت با ند

تشکیا ایتال

و اتحتاد بتا نترکای

ارویتتایی و منطقتتهای از دیگتتر ابزارنتتای ایتتاالتمتحتتده در مقابلتته بتتا تادیتتدات
پساختگی) منطقه ای ایران است .این موضوع به دو نیوه نتکتارینتای نظتامی و
ایتال سازی سیاسی انجام مینود .در حوزه نتکتارینتای نظتامی متیتتوان بته
فروش تجایزات نظامی ییشرفته پفروش جنگنده فوقییشرفته ا  35-به اسراییا و
قرارداد فروش آن به امارات) ،فروش سامانهنای دفاع نتوایی یتاتریوت بته اتار
کشور عربی حانیه خلیج فاری و ارسال رادارنای «ایکس -باند» و سایر تجایزات
دفاع نوایی به اسراییا ،حتایت نای اطالعاتی ،جستیکی و  ...اناره کرد که منجتر

1. Richard Grenell
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.(Maloney,

عالوه بر این ،نتکاری نا ناما افتزایا آمتوزش نتا و مانورنتای نظتامی ،بابتود
سیست نتای دفتاع ضدمونتکی ،محافظتت از زیرستاخت نتای حستای ستایبری
متحدین و نرکای منطقه ای و نیز ایجاد ست بازدارندگی در منطقه توسط آمریکتا
ازطریتتق نیرونتتای زمینتتی عتتادی و ویتتژه ،نیرونتتای دریتتایی ،دفتتاع مونتتکی و
توانایینای تااجتی مینود ).(Hicks and Dalton, 2017
درواقع ما ترین ند

ایتاالتمتحتده در حتوزه اقتدامات ایجتابی ،نترانتی

بینا تللی یا دستک نرکای ارویایی و منطقهای با سازوکارنای مقابلتهای آمریکتا
علیه جتاوریاسالمی ایران استر را که ترامب به خوبی بر این امر واقف بود کته
توانتتایی در اجتتتاعستتازی ،1ما ت تتترین مو فتته در تاثیرگتتذاری انتترمنتتای فشتتار
ایاالتمتحده علیه جتاوریاسالمیایران است .بهعنوان مثتال نتگرایتی بتیستابقه
فراآتالنتی

در دوره اوباما ،توانایی اجتاع سازی ییرامون برنامه نستهای ایران را که

منجر به توافق برجام ند ،برای آمریکا فران آورد .با این حال ختروج یت جانبته
ایاالت متحده از برجام و سایر اقدامات ترامب در حوزه نتکارینتای بتینا تللتی
پنتچون خروج از موافقتنامه یاریس ،خروج از  TTPTو  )...نشان داد که آمریکا
در دوران ترامتتب بتتیا از آنکتته بتته مشتتروعیت اقتتدام بتتینا تللتتی کتته از مستتیر
ندجانبهگرایی می گذرد ،توجای نشان دند ،به ییشبرد اندا

خود میاندیشد کته

حاکی از غلبه ی جانبه گرایی در سیاست خارجی آمریکاست .در ایتن تار وب،
کشورنای ارویتایی اگر ته در درک مشتترک تادیتدات ایتران فراتتر از موضتوع
نسته ای و به ویژه در ارتباط با اقدامات منطقه ای ایران ،بتا آمریکتا نترانتی نشتان
دادند و معتقدند که اگر ه «تادید ایران برای خلیج فاری و خاورمیانه کامالً واضح
است» پبه نقا از ترزا می ،نخستوزیر سابق بریتانیا در سیونفتتین نشست سران
نورای نتکتاری خلتیجفتاری) و «آمریکتا و ارویتا در منطقته خاورمیانته نتد
مشترکی را دنبال می کنند و آن ماار نقا زیان بار ایران استت» پبته نقتا از آنگتال
مرکتتا ،صتتدراعظ آ تتتان در کنفتترانس امنیتتتی متتونیخ  16فوریتته  ،)2020امتتا در
1. Consensus Building
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دستورکار و نحوه مقابله با ایران ،با آمریکا اختال نظتر اساستی دارنتد و معتقدنتد
«خروج واننگتن از توافق نستهای راهحا مقابله بتا آن نیستت ،بلکته بایتد نتتین
انرم کو

پبرجام) را حفو و آن را به انرم فشار در حتوزه نتای دیگتر تبتدیا

کرد» .این موضع ارویا در «نترانی با آمریکا در ا اتار و ابتراز صتریح نگرانتی از
اقدامات و فعا یتنای ایران در منطقه» ،از منظر ایاالتمتحده اگر ه نترط الزم و
«او ین قدم خوب ارویا» است ،اما کافی نیست پبه نقا از مارک استئر در کنفترانس
ناتو در بروکسا ).(Aljazeera, 2019
بتتا عتتدم نترانتتی اتحادیتته ارویتتا بتتهویتتژه تروییکتتای ارویتتایی بتتا رویکتترد
ی جانبه گرایانه آمریکا درخصوص ایران ،ترامب برای ییشتبرد رویکترد ختود بته
ستت کشورنای درجه دوم ارویایی و نترکای منطقتهای متتایتا نتد .برگتزاری
کنفرانس امنیتی ورنو پبه جای کنفرانس مونیخ) با حتایت و ابتکار ترامب ،مصداق
بارزی بر این مدعاست .مای

یتنس ،معتاون ریتیسجتاتوری آمریکتا ،در نتتین

کنفرانس ضتتن انتقتاد از سیاستت انفعتال سته کشتور آ تتان ،فرانسته و بریتانیتا
درخصوص اقدامات منطقهای ایران ،از آناتا خواستت بترای نترانتی بتا رویکترد
ایاالتمتحده از برجام خارج نوندر درخواستی که نهتناتا بتیجتواب مانتد ،بلکته
ازطر

کشورنای اصلی ارویایی بتایکوت نتد

پ2019

 .)Thenatinal,ا بتته دونا تد

ترامب ییا از این و در رقص نتشیر ریتاض در نخستتین ستفر ختود در دوران
ریاستجتاوری به عربستانستعودی ،انتیتت و جایگتاه نترکای منطقتهای را در
ایتال سازی علیه ایران نشان داده بودر موضتوعی کته بتهصتورت متقابتا ،امکتان
اثرگذاری این کشورنا پعربستان ستعودی ،استراییا و امتارات متحتده عربتی) بتر
رانبرد منطقهای آمریکا را به ویژه در تحری

و ترغیب آمریکا به ختروج از برجتام

و ضرورت مقابله سخت با ایران برجسته کرد .ترامب در این سفر ،در سه اجتالی
سعودی-آمریکتایی ،اجتالی خلیجتی -آمریکتایی و اجتالی عربتی -استالمی-
آمریکایی که با مشارکت  50کشور برگزار نتد ،نترکت کترد .نتد

اصتلی ایتن

نشستنای سهگانه با دستتورکارنایی نتچتون «تتاثیر فزاینتده ایتران در منطقته و
روابط آن با گروهنای تروریستی»« ،مسایا کنونی خاورمیانه»« ،مبارزه با تروریست
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و افراطگرایی» ،ایتال سازی و ایجاد اجتاع منطقهای بهمنظتور مقابلته بتا جایگتاه
منطقهای جتاوریاسالمیایران بود). (WhitePaper, 2017 , pp. 48-49
عالوه بر این ،آمریکا تالش بترای ایتتال ستازی منطقتهای را در طتر نتایی
نتچون ناتوی عربی و معامله قرن پییتان ابرانی ) 1پ )7با ند
عربی-اسراییلی ییگیری کترد .نتد

عادیسازی روابط

آمریکتا از ایتن ایتتال ستازینتا« ،بتاالبردن

نزینهنای ایران» در منطقه و «بستن روزنتهنتای فترار از تحتری نتای اقتصتادی و
ما ی» بود .از منظر ایاالت متحده نتکاری بیشتر اعراب با اسراییا و آمریکتا باعتن
مسدودندن کانال نا و دریچه نایی مینود که بهطور سنتی ،ایران از آناا برای فرار
از تحری نا استفاده میکند ).(Behravesh and Aziz, 2020, pp. 4-5
نتچنین ایاالتمتحدهآمریکتا در جریتان حتتالت دریتایی بته اتار کشتتی
تجاری در سواحا نرقی امارات متحده عربی پ12مه  )2019و حتتالت مشتکوک
به دو تانکر نفتی مرتبط با این پ 13وین  )2019در دریتای عتتان و در نزدیکتی
تنگه نرمز ،ضتن متا کردن ایران ،با اعزام ناوگروه نواییتابر پیتوای.ای آبرانتام
ینکلن )2و تعدادی بتبافکن به منطقه خلیجفاری ،سعی در اعتباربخشیدن به این
تادیدات و نشان دادن عزم راسخ آمریکا در مقابله با آن و به تعبیر ترامب «نشانهنتا
و نشدارنای نگرانکننده و تشتدیدکننده» ایتران دانتت ).(AssociatedPress, 2020
متعاقتتب ایتتن تادیدستتازی ،آمریکتتا ایتتتال

دریتتایی «حفا تتت از کشتتتیرانی در

خلیجفاری» را با درخواست رستی از  50کشتور در جتوالی  2019مطتر کتردر
درخواستی که با واکنا سرد متحدان آمریکا به ویژه ارویا پآ تان و فرانسه) مواجته
ند پ )4تا جایی که از آن با عنوان «ایتال

ت نفره ترامب» 3نام بترده نتده استت

).(Toosi, 2019
نتیجهگیری
مبتنی بر ار وب ت وری

یژونا ،بازیگر امنیتی ساز به منظور تادیتد نشتان دادن
1. Abraham Accords
2. USS Abraham Lincoln
3. Trump’s Coalition of one
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موضوعی با ند

اقناع و نترانی مخاطبان امنیتی سازی ،باید بتواند استدالل ارایته

کند .دراین راستا ،استدالل ایاالتمتحده در تادیدسازی از اقدامات منطقتهای ایتران
ذیتتا دو رویکتترد ستتلبی و ایجتتابی ییگیتتری نتتدهاستتت .در گتتام نخستتت،
ایاالتمتحده آمریکا با اتخاذ رویکرد سلبی ،سعی در مشروعیتزدایتی از اقتدامات،
جایگاه و نفوذ منطقهای ایران ازطریق برساخت مو فهنتایی نتچتون فرقتهگرایتی،
تجدیدنظرطلبی و رویکرد نظامی تااجتی با ند

غتایی معرفتی ایتران بتهعنتوان

تادید علیه صلح و امنیت در منطقه دانت .یافتهنای یژونا در این بختا نشتان
میدند که اقدامات ایاالتمتحده آمریکا در معرفی و بازنتایی ایران بهعنوان تادیتد
امنیت و ثبات منطقهای ،توانسته است تاحتدودی مخاطبتان امنیتتیستازی بتهویتژه
نرکای ارویایی و منطقهای را با ادراک امنیتی خود نتراه کند.
از طر

دیگر ،بازیگر امنیتی ساز عالوه بر ارایه استدالل در نشتان دادن تجلتی

تادید ،باید ارایه دننده ستازوکارنای خالصتی از ایتن تادیتد نیتز بانتد .در ایتن
مرحله ،ایاالتمتحدهآمریکا بهعنوان بازیگر امنیتیستاز بتا اتختاذ رویکترد ایجتابی،
استفاده از سازوکارنا و ابزارنایی نتچون اعتال تحری  ،گنجانتدن ستئاهیاستداران
انقالب اسالمی ایران در فارست سازماننتای تروریستتی و تتالش بترای تشتکیا
ایتال نا و اتحادنای منطقهای و فرامنطقهای علیه ایران را در دستتورکار قترار داد.
یافته نای یژونا در این بخا نشان می دند که برخال

گتام نخستت پرویکترد

سلبی) ،ایاالتمتحده آمریکا نتوانست نترانتی و موافقتت مخاطبتان امنیتتیستازی
به ویژه متحدان ارویایی را در نحوه ،روش و ابتزار مقابلته بتا ایتن تادیتد پایتران)
به دست آورد .ایتن موضتوع ،نانتی از درک متفتاوت دو ستوی آتالنتیت

از نتوع

تادیدات مستقی  ،او ویت و نحوه و روش مقابله و مواجاه با این تادیدات استت
کتته ختتود ،موجتتب عتتدم نتستتویی و نترانتتی ارویتتا بتتا رویکتترد ایجتتابی
ایاالتمتحدهآمریکا در موضوعات منطقهای نده است .ارویا معتقد استت کته نتوع
اقدامات آمریکا در عتلیاتیکردن استراتژی فشار حداکثری و محاصتره استتراتژی
علیه ایران نتچون خروج از برجام و بازاعتال تحری نا ،بیثباتسازی دو تنتای
عراق ،بنان و سوریه ،تروریستی اعالمکتردن ستئاهیاستداران انقتالباستالمی و ...
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میتواند منجر به اتفاقات غیرقاباییابینی و غیرقاباکنتر ی نود کته ییامتدنای آن
ازجتله بحران مااجرت ،بنیادگرایی و تروریس مستقیتا متوجه ارویاست و آمریکا
به جات فاصله جیرافیایی میتواند از ییامدنای نین اقدامات غیرقابایتیابینتی،
دستک بهصورت مستقی برحذر بتاند.
پیشنهادها
 -1با رویکار آمدن رییسجتاور جدید پجو بایدن) در آمریکا ،به نظر میرسد که
اگر ه دموکراتنا نیز در اصا ضرورت فشار و مقابله با ایران تردیدی ندارند ،امتا
ییا بینی می نود که برخال

دوره ترامب ،استفاده از ابزارنتایی نتچتون قتدرت

نرم و اجتاعسازی در دستورکار قرار گیردر موضوعی که احتتال نترانتی ارویتا و
نتگرایی دوسوی آتالنتی

در خصوص ایتران را تقویتت متیکنتد .تذا ییشتنااد

مینود که سیاستگذاران و ناادنای مربوطه برای مواجاه با ستازوکارنای جدیتد
که احتتاالٌ با اجتاع بیشتری دنبال خواند ند ،آمادگی الزم را دانته بانند.
 -2باتوجه به غلبته رویکردنتای امنیتتی در تحتوالت و یویتایینتای منطقته
خاورمیانه و نقا ایاالت متحده آمریکا در این خصوص ،نظریهنای امنیتیستازی از
قابلیت باالیی در تبیین این یویانای امنیتی و بهطورکلی فات مستایا خاورمیانته
برخوردار است .ذا ییشنااد می نود در یتژونا نتای مربتوط بته ایتن حتوزه ،از
نظریهنای امنیتیسازی و برساخت تادید که به حاظ روشنناسی 1قتدرت تبیتین
بیشتری دارند ،استفاده نود.
 -3با توجه به اینکه تادیدسازی از اقدامات منطقهای ایران ،ما تترین بختا
استراتژی منطقهای ایاالتمتحده آمریکا با ند

معرفی ایران بتهمثابته تادیتد علیته

ثبات و امنیت منطقهای است ،ییشنااد مینود سیاستگذاران ایتن عرصته بتا حتاظ
این رویکترد آمریکتا ،اقتدامات فعاالنتهتتری در حتوزه ابتکتارات صتلح و امنیتت
منطقهای ،منطقهگرایی و ندجانبهگرایی در ار وب امنیت دستهجتعی منطقتهای
اتخاذ کنند.

1. Metodology
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