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ایاالت متحده و برسازی خطر امنیتی ایران در ادراک اروپا
ابراهیم
محمد

باقری*1

قیصری2

چکیده

تأثیر متغیر ایاالتمتحده آمریکا بر روابط ایررا و اروارا انرا دهنده ایر روارد ا ره برش بانر ا

ادرابات ارواای ا تهدیدات ایرا  ،بر اختش با یگرا دیگری ا ه بش بش دابال تغییر رویکررد اتحادیرش

ارواا در قبال ایرا هستند .در ای چارچوب راهبرد جدید ایاالت متحده آمریکرا و متحردا منطقرشای،
تهدید ا ی ا موارد اختالف ایرا و ارواا با هدف اجماع ا ی در تحریمها و اقدام علیش ایرا ا ره.
برای عملیات برد ای رویکرد ،ایاالتمتحرده ر

بشعنوا تهدید واق
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دارد مسرال مرورد اخرتالف ایررا و اروارا را

علیش ارواا ا جااب ایرا م رف بند .فرضیش مقالش ای ا ه بش ایاالتمتحرده برا

همراه متحدا منطقشای خود ،مهمتری محرک امنیت برد و تهدید ا ی ا ایرا برای امنیه اروارا

با هدف بنااد آ بش مت یا هگذاریهای دولههرا و اهادهرای تیرمیمگیر اروارای برش منررور
اجماع ا ی در تحریمها و ایر اقدامات علیش ایرا ا ه .در ای میا اختالفات میا ایرا و اروارا در

حو ههای موشک (بالستیک) و حمالت ادعای تروریست بش خاک ارواا ا مهمترری مرواردی ا ره
بش ایاالتمتحده بش دابال امنیت برد و تهدید را ی ا آ هرا بررای برا یگرا و اهادهرای تیمیم را

اتحادیش ارواا ا ه .اتایج اژوهش انرا م دهرد برش بارش بزرگر ا ادراک تهدیرد اروارا ا ایررا
بر اختش با یگرا دیگری همچو ایاالت متحده آمریکا و متحدا منطقشای آ ا ه بش باهدف امنیت

برد و بر اخه تهدید ا ایرا بش منرور ایجاد تنش و مهمتر ا آ اجماع را ی در تحریمهرا علیرش
ایرا بش بک و یاق تحریمهای ال  ۲۰۱۲ا ه .روش مورد ا تفاده ای مقالرش تویریف  -تحلیلر

بوده و ا ابزار بتاباااشای ،ا نادی و منابع الکتروایک و اایگاههرای اینتراتر بررای گرردآوری دادههرا
ا تفاده شده ا ه.
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 .1مقدمه

مهمتری مؤلفش تأثیرگذاری حدابثری تحریمهای ایاالتمتحده علیش ایرا در طول دورا

تنش هستشای ،اقدامات اجماع ا ی۱علیش ایرا بشعنوا تهدید فوری علیش یلح و امنیره

بی الملل بود .دامنش ای اجماع ا ی در تحریمها علیش ایرا بش حدی برود برش رو ریش و
چی عل رغم اختالفات با رویکردهای آمریکا و غرب در قبال ارواده هستشای ایرا  ،برش
تمام قط نامشهای ( ۶قط نامش) ضد ایراا شورای امنیه ا
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بش منجر بش تحریمهای ب

ال  )۲۰۰۶( ۱384برش ب رد

ابقش علیش ایررا شرد ،رأی مثبره دادارد .اتحادیرش اروارا ایرز

باوجود رویکرد ادعای مفاهمش و گفتگو ،برشطور بامر تحریمهرای ایاالتمتحرده علیرش
ایرا را اجرا برده و تو ا ا

ای اجماع ا ی بود.

با خروج یکجاابش آمریکا ا برجام و عدم همراه اتحادیش اروارا در تحرریم ایررا ،

ایاالتمتحده بش همراه متحدا خود (ا رالی  ،عربستا

ر ودی و منرافقی ) ،فنرارها و

تهدیدهای را علیش اتحادیش ارواا و بش ویژه ترولیکای ارواای (فرااسش ،آلما و ااگلریس)۲

فصلنامه

پژوهشهای

رواب ط ب ط

المل ط

با هدف قطع روابط تجاری و حمایت خود ا برجام اعمال برده ا ره .ایر فنرارها و
تهدیدها با اعمرال دو دور تحریمهرای ایاالتمتحرده علیرش ایررا در  7اوت و  4اروامبر

دوره نهططم شططماره

 ۲۰۱8و همچنی عدم تمدید م افیه خریدارا افت ایرا ا ابتدای ماه م  ،۲۰۱۹شک
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همراه متحدا منطقشای خود ،مهمترری محررک امنیت بررد و تهدید را ی ا ایررا

اول شماره پ طاپ
س و یکم

گسترده و عملیات بش خود گرفتش ا ره .فرضریش مقالرش ایر ا ره برش ایاالتمتحرده برا
برای امنیه ارواا با هدف بنااد آ بش مرت

یا رهگذاریهای دولههرا و اهادهرای

تیمیمگیر ارواای بش منرور اجماع ا ی در تحریمها و ایر اقدامات علیش ایرا ا ره.
در ای را تا آمریکا اقدامات گسرتردهای جهره تهدید را ی ا ایررا بررای اتحادیرش و
با یگرا ایل ارواا ا ما خروج خود ا برجام را آغا برده ا ره .ایر اقردامات ا

تالشها برای بش شکسهبنااد

ا وبارهای اروارای در داخر اهادهرای تیرمیمگیر

اتحادیش ارواا تا برجستش برد اقدامات ادعای تروریست ایرا در خاک ارواا ،فنرار برر
بنورهای همسو با آمریکا در اتحادیش ارواا برا هردف عردم منراربه در را وبارهای

1. Consensus Building
2. EU3: France, Germany and the United Kingdom
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اجات برجام و تالش برای تهدید ا ی ا توا موشک و براامش فضرای ایررا را دربرر

م گیرد.

در اژوهش حاضر برای تبیی ارری ،ا مفاهیم «امنیت

مسال

یا

را ی۱و بر راخه تهدیرد۲ا

» مکتب بپنهاگ3ا تفاده شده ا ره .در ادامرش برش اقردامات ایاالتمتحرده

برای همراه و اجماع ا ی ارواا در تحریم علیش ایرا در دو ب د یرا رویکررد تهدیرد و
فنار بش ارواا و اقدامات تهدید ا ی و بر اخه تهدید ا ایرا برای اروارا برر

ا ه .در باش ب دی ،ادراک ارواا ا تهدیدات ایرا مورد برر
ای قسمه برای فهم بهتر ادراک تهدیدات واق

شرده

قرارگرفترش ا ره .در

ارواا ا ایرا بش برر

راهبرد جدیرد
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اتحادیش ارواا تحه عنوا «ا تراتژی اقدام متوا »4ارواا در قبرال ایررا ( )۲۰۱۹و رند

«بیاایش جمعبندی اتحادیرش اروارا در خیروص ایررا » 4(5فوریرش  )۲۰۱۹ب رد ا خرروج

ایاالتمتحده ا برجام ارداختششده ا ه.

 .2چارچوب نظری :امنیتیسازی و برساخت تهدید از مسائل سیاسی (مکتب کپنهاگ)
امنیت

ا ی ا ااگارههای ایل مکتب بپنهاگ ا ره برش ا اوا رط  ۱۹۹۰و برشویژه برا

ااتنار بتاب «چهارچوب تا ه برای تحلی امنیه»۶تو ط بری بو ا  ،ال ویرور و جرا

دوویلد7وارد ادبیرات روابرط بی الملر شرد ( .)McDonald, 2008: 5ا منررر مکترب

بپنهاگ ،امنیت

با یگر امنیت

ا ی بنن بالم ا ره برش بشیرورت بینرانهن 8شرک گرفتش و در آ

ا ۹با جلوه داد یک موضوع (مرجرع امنیره) برشعنوا تهدیرد وجرودی،

اقدامات فوری و ا تثنای برای مقابلش با آ را توجیش م بند ( )Stritzel, 2007: 358در
ای چارچوب ،امنیه با فقدا تهدیرد رابطرش ای همراا دارد .امنیت

را ی م رادل و در

تناظر با تهدیدااگاری یک ادیده واقع م شود بش خود ،محیول درک بینرانهن اعضرای

جام ش اعم ا داخل و بی الملل ا ره .ایر مسر لش ا یک رو انرا ا ایر دارد برش
1. Securitizing
2. Treat Construction
3. Copenhagen School
4. Balancing Act Strategy
5. Iran: Council adopts Conclusions
6. Security: A New Framework for Analysis
7. Barry Buzan, Ole Waver & Jaap de Wilde
8. Inter Subjective
9. Securitizing Actor

راهبططرد جدیططد
آمریکططططططططا

تهدیدسطططاای اا
ایران برای اروپا با

هدف اجماعساای

در تحریمها
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تهدیدها در بستر جام ش و با اتکا بش انها شرک م گیرارد و هرویت مسرتق ا جام رش
اداراد و ا

وی دیگر تهدیدها لزوماً ااظر بش یک خطر واق

منترک و جم

ایستند بلکرش ایجراد براور

مبن بر تهدیردآمیز برود ادیردهای ،مقابلرش برا آ و ترأمی امنیره را
مطال ات امنیت

توجیشاذیر م بند .در ای را تا ار ش ا ا

ا ی ای ا ره برش «برا

اتکا بش چش تهدیدات  ،امنیه یورت م گیرد؟» یا «منبع و مستمسک بیا امنیه چیسره

یا چش بس ا ه؟» (فیرو آبادی و قرش .)8 :۱3۹۱ ،

ا ارر ویور مسال موجود در طیف قرار م گیراد بش یکسر آ امور یا ر و رر
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دیگر را امور امنیت تنکی م دهند .ا آاجا بش مکتب بپنهاگ امنیه را در ابرود تهدیرد

ت ریف م بند ،ویور ایز امور امنیت را در تناظر با تهدید ار یاب م بند؛ بشگوارشای برش
م تقد ا ه هر موضوع

ماا در دایره موضوعات امنیت قرار م گیررد برش بشیرورت

«تهدید وجودی»۱جلوهگر شود (بو ا و دیگرا  .)4۹ :۱38۶ ،بشعبارت دیگر امنیت
امواش شدیدتری ا

فصلنامه

المل ط

دوره نهططم شططماره
اول شماره پ طاپ
س و یکم
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را ممک

ا ه فرد ،گروه یا دولت باشد بش موضوعات را با اظهار ای مس لش برش چیرزی ا لحرا

پژوهشهای

رواب ط ب ط

یا

برد ا ه (شریها  .)75 :۱388 ،برا یگر امنیتر

را ی

وجودی در م رض تهدید ا ه ،امنیت م

ا د (امیدی و مرادیفر)۱۲7 :۱3۹3 ،

تهدید وجودی بش حدی ا تهدید اشاره دارد بش موجودیه را بش خطر م اادا د و بش

همی دلی ر یدگ بش آ در اولویه قرار م گیرد .ا ای رو در طیف مرورد اررر ویرور،

هر چش ا موضوعات غیر یا

بش مه موضروعات امنیتر حربره مر بنیم ،تهدیرد

ایجادشده و فوریه اقدام برای دفع آ بینتر ا ره .ا اررر ویرور برا ا رتناد برش تهدیرد

وجودی ،بننگر قادر ا ه قواعد عادی با ی یا

 .)5۰ویور اس ا تفکیک موضوعات غیر یا

 ،یا

را بنکند (بو ا و دیگرا :۱38۶ ،
و امنیت ا یکدیگر ،بش ماهیره

تهدید م اردا د و بشوا طش آ امنیت برد را شرح م دهد .ا ارر ویور هرچند در امرور

امنیت شده بش تهدید وجودی اشاره م شود ،ول لزوماً تهدیدی وجود اردارد؛ بلکرش یرک

موضوع یا مرجع امنیتر ۲ا طررف برا یگر یرا برا یگرا امنیت بننردهای3بشیرورت یرک

تهدید جلوه م بند .ا ارر ویور تجل هر موضوع بشمثابش تهدید ،بسیار مهمتر ا وجود

ادیده عین تهدیدآمیز ،اما بدو تجل اجتماع آ ا ه .اعتقراد برش «تجلر تهدیرد» و
1. Existential Threats
2. Referent object
3. Securitizing actors
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«اذیرش عموم » دو رب ایل امنیت برد را شرک م دهنرد (فیرو آبرادی و قرشر ،

.)۱۶ :۱3۹۱

ا منرر مکتب بپنهاگ موضوعات ا طریق با (ا طرف با یگر امنیت

ا ) بش مثابش

موضوعات امنیت و مت اقباً تهدید جلوهگر م شواد و با بش تفسریر و امنیره را ی و

تهدید ا ی د ه م اد ( .)McDonald, 2008: 9ا ارر ویور برای اقنراع مااطرب

خود بش منرور تهدید انا داد موضوع بشمثابرش تهدیرد وجرودی ،بننرگر یرا برا یگر

امنیت

ا باید بتوااد ا تدالل ارالش بند .در حقیقره قردرت ا رتدالل عرالوه برر ایجراد

قط یه در وجودی برود تهدیرد ،ارذیرش مااطبرا بررای ااجرام اقردامات غیرعرادی
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فوقال اده جهه دفع آ را حتم بند .ا اررر ویرور ،ارذیرش مااطرب لزومراً دراتیجرش

اقدامات متمداااش یا عاری ا برتریجروی ایسره و هرر اذیرشر برشااچار برر اجبرار و

رضایه ا توار ا ه (بو ا و دیگرا  .)5۱ :۱38۶ ،ویور بر ای مس لش تأبید م بنرد برش

ا تدالل با یگر امنیت بننده عالوه بر انا داد تجل تهدید ،باید ارالشدهنده راه چاره و

خالی ا ای تهدید باشد .همچنی با یگر امنیت بننده هنگام م توااد مردع وجرود
تهدید امنیت باشد بش اشیاء خای وجود داشتش باشند بش ا طریق آ ها بتوااد تهدیرد را

برای مااطب (یا متحد خود) مجسم ا د ) .)Waever, 1995: 67برا یگر امنیت بننرده
بش مدد جایگاه قدرت خود بر با مسلط شده و موفق بش متجل
همچنی در امنیت برد موضوعات یا

اخت تهدید م شرود.

 ،تهدیدها تنها اییرده نهر و برا ایسرتند؛

بلکررش تکرروی تهدیرردها ایا منررد حضررور عنایررر خررارج و جسررماا هررم م باشررند

(فیرو آبادی و قرش .)4۰ :۱3۹۱ ،
واق

وقت موضوع امنیت و تهدید ا انا داده شود ،لزوماً ارتبراط برش وجرود تهدیرد
ادارد ،بلکش م توااد ا م رف آ بش عنوا تهدید رچنمش بگیرد .در ایر را رتا

رواد امنیه چیزی ا ه بش در ارریات با شنا
عم الزاماً برای انا داد ادیده واق

مکتب بپنهاگ برا طررح ارریرش امنیت

 ،عمل گفتاری اامیده م شود و ایر

ایسه و با گفت بلمات باری ااجرام م شرود.

راخت و رد عین برود امنیره ،آ را موضروع

بینانهن و خودمیداق م رف م بند (امیدی و مرادیفر.)۱۲۲ :۱3۹3 ،
در تبیی ای مس لش باید گفه بش میداق ای امواش امنیت

ا ی برش قربالً در امنیتر

برد ارواده و ف الیه هستشای ایرا ا طرف ایاالتمتحده امود یافتش برود ،ابنرو فرا

راهبططرد جدیططد
آمریکططططططططا

تهدیدسطططاای اا
ایران برای اروپا با

هدف اجماعساای

در تحریمها
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جدیدی ا ایر اروع اقردامات امنیت

را ی ب رد ا خرروج ایاالتمتحرده ا برجرام در

حو ههای دیگری ا جملش مس لش دفاع موشک ایرا و حمالت ادعرای تروریسرت برش

خاک ارواا شروعشده ا ه .درواقع ایاالتمتحده برا منراهده جردای رویکررد اتحادیرش
ارواا و اابام در همراه ای مجموعش با تحریمهای یکجاابش علیش ایرا ،

دارد برا

برجستش ا ی برخ مسال اختالف بی ایرا و ارواا و امنیت برد و تهدید جلوه داد

آ ها برای ارواا ،هم ا وبارهای ارواا برای اجرات برجرام را برش شکسره و ب بسره
بکنااد و هم با تحریک برخ اعضای ای اتحادیش ،تحریمهای اهاد اتحادیش اروارا علیرش
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ایرا را ف ال اگش دارد .ای امنیت برد و تهدید ا ی با هدف دوگااش امنیتر انرا داد

مسال و تهدید ا ی آ بررای برا یگرا ایرل و اهادهرای تیرمیمگیر اروارا و اهایتراً

اجماع ا ی متحدا ارواای در همراه با تحریمهای یکجاابش ایاالتمتحده ا ه.
 .3اقدامات آمریکا برای همراهی و اجماع سازی با اروپا علیه ایران
فصلنامه

پژوهشهای

رواب ط ب ط

المل ط

 .1-3رویکرد تهدید و فشار به اروپا

با خروج ایاالتمتحده ا براامش جامع اقدام منترک

(برجام)۱در

 ۱8اردیبهنره 8( ۱3۹7

دوره نهططم شططماره

م  )۲۰۱8و ت یی دو با ه ماا  ۹۰و  ۱8۰رو ه برای با گردااد تحریمها علیش ایرا ،

بهار 1398

بشتمام ت هدات خود در خیوص توافق هستشای اایبند بوده و دلیل برای بیرو رفرت

اول شماره پ طاپ
س و یکم

اتحادیش ارواا و باألخص ترولیکای ارواای تأبیرد بردارد برش جمهروری ا رالم ایررا

ا توافق هستشای وجود ادارد .تنشهای ترامپ با را ارواا بش ویرژه در حرو ه امنیتر

(ااتو) و ت رفشهای تجاری اعمال بش برخ باالهرای اروارای مضراف برر علره شرد و
اتحادیش ارواا را بیشا ایش بش حفظ توافق هستشای و مقاومره در برابرر یکجاابرشگرای

ایاالتمتحده ترغیب برد ( .)Rózsa, 2018: 4-6ارواا با تأبید برر اینکرش ایررا برشطور

بام بش توافق هستشای اایبند بوده و دلیل برای ر ات و منزوی بررد ایررا وجرود

ادارد ،بر اایبندی خود بش ایر توافرق و جردای ا رویکررد ر راتااش ترامرپ ایررار

م بند .در ای را تا ارواا توافقنامرش برجرام را م املرش بررد-بررد۲و یرک موفقیرهِ مهرم

بی الملل بشویژه برای دیپلما

اتحادیرش اروارا م داارد برش م تواارد ررآغا ی بررای
1. Joint Comprehensive Plan of Action
2. Win-Win Deal
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دیپلما ر ف ررال ای ر اتحادیررش در مرردیریه بحرا هررای بی الملل ر و منطقررشای باشررد

(.)Geranmayeh, 2019: 3

با ای وجود ،مهمتری دلی ارواا برای حفظ برجرام ،همرا طور برش بارهرا ا طررف

مس ول یا ه خارج و امنیت اتحادیرش اروارا بیا شرده ،ارش مسرال اقتیرادی ،بلکرش

دغدغشهای امنیت ا ه ( .)leonard, 2019: 2ارواای هرا اگررا هسرتند برش ا د ره
رفت برجام منجر بش تندید تنش در منطقش ،رهای ایرا ا محدودیهها و ا

براامش هسرتشای و همچنری

ر گرفت

یرر رؤال رفرت اعتبرار توافقهرای چندجاابرش در عریرش

بی الملل شود ( .)Cronberg, 2018: 6بحرا مهاجرا و تروریسم در رالهای اخیرر
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امنیه اایتاههای ارواای را بش چالش بنریده و فراترر ا آ شرکافهای مت رددی در
ارواا (شرق -غرب و جنوب -شمال) ایجاد برده ا ه بش م توااد مؤلفرشهای وجرودی

اتحادیش ارواا را یر ؤال ببرد .ا طرف خیزش احزاب اا یواالیسم افراط و شکاف در

یا ههای منترک اتحادیش ارواا بری بنرورهای غررب اروارا برا شررق و جنروب ترا

حدودی ااش ا بحرا مهاجرا و عدم تب یه آ ها ا

یا رههای اتحادیرش در حرو ه

تقسیم و ا کا مهاجرا ا ه .حمایه آشکار و انه ارده ترامپ ا جریاارات را ره

افراط و مهاجر تیز ،ضداهاد اتحادیش و مربزگریز و ازدیک بینتر برش ایر بنرورها در

مقاب بنورهای خواها تقویه و ادغام اتحادیش ارواا ایز ا جملش دیگر دالیل ا ه برش

ارواا را ترغیب بش مقاومه بینتر در مقاب آمریکای ترامپ برده ا ره؛ چرابرش اتحادیرش
ارواا بشخوب م دااد بش با بشهم خورد برجام و ظهور و برو موج جدیردی ا بحررا

مهاجرت بش دلی آشفتگ در اوضاع منطقش ،اشتنها حمایه ایاالتمتحده برای بنترل ایر

وضع را ادارد؛ بلکش با توجش بش ابقش ضدمهاجرت ترامپ ،ممک ا ه اتحادیش اروارا را

بش دلی شکاف در رویکرد بنورها اسبه بش مهاجرت و مسال دیگر ترا مرر فروااشر

ایش ببرد .بما اینکش ترامپ ایز بارها ا عدم بارای اتحادیش ارواا ،لزوم ارتباط دوجاابش با

بنورهای ارواای و حت تلق اتحادیش بشعنوا دشم یرحبه برش میرا آورده ا ره.
ترامپ در جریا

انراا خود در دابوتای شمال  ،ا اس شک گیری ارواا را بهرهبن

و وءا تفاده تجاری ا ایاالتمتحده دااسه و گفه« :اتحادیش ارواا بش دابال بهره بررد
ا قلک آمریکا ا ه» ( .)Reuters, 2018ایر در حرال ا ره برش تحریمهرای

ثااویرش۱

1. Secondary Sanctions

راهبططرد جدیططد
آمریکططططططططا
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در تحریمها
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ایاالتمتحده فقط در ارتباط با موضوع ایرا ابوده و در ایر حو هها ایز اتحادیرش اروارا

را با منکالت یادی روبرو برده ا ه .یکر ا مهمترری ایر حو ههرا ،اررو ه ارورد

ا تریم ۱۲ا ه برش تو رط شرربههای اروارای او ام وی ،رویرال داچ شر  ،ای او ا ،

وینترشال و ااج ۲و شربه گا اروم رو یش در حال اجرا ا ه .ای خط لولش قرار ا ره

االاش  55میلیارد مترمک ب گا رو یش را بش آلما و ا آاجا بش دریای بالتیک منتق بند.

اورد ا تریم  ۲مورد ااتقاد شدید دواالد ترامپ قررار گرفترش ترا جرای برش اعرالم بررده
تحریمهای ثااویش آمریکا شام ای ارو ه هم م شود). (Sputnik news, 2018
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ایاالتمتحده آمریکا بش خوب م دااد بش تحریمها علیش ایررا بردو اجماع را ی و

همراه متحدا ارواای منتج برش اتیجرش مروردارر ایاالتمتحرده ااواهرد برود و ایررا
م توااد رو اشهای تبادالت اول و مال و رمایشگذاری با اتحادیش ارواا ،رو یش و چی

را داشتش باشد ( .)Erlanger, 2018: 3با توجش بش اینکش ایاالتمتحده توا همرراه بررد

چی (بشعنوا بزرگترری خریردار افره ایررا ) برا تحریمهرای خرود را اردارد ،بررای
تأثیرگذاری بینتر تحریمها علیش ایرا  ،همراه ارواا بسیار ضروری خواهد بود ،ول با

فصلنامه

پژوهشهای

رواب ط ب ط

المل ط

گذاشت اق و ااتقاالت اول و مال و رمایشگذاری ا طررف اروارا م تواارد برشعنوا

دوره نهططم شططماره

ضربشگیر تحریمهای ایاالتمتحده علیش ایرا ایفای اقش بند (.)Cooper, 2019

بهار 1398

بش هیچ اوع م افیت در ارر ااواهد گرفه و م املش با ایرا بش م نای خروج ا م املش با

اول شماره پ طاپ
س و یکم

در ای را تا دوله ترامپ بارها ا ما خروج ا برجام بش ارواا هندار داده ا ره

شربههای آمریکای ا ه ( .)Reuters, 2018با ر ید بش با ههرای مراا  ۹۰و ۱8۰

رو ه ( ۶اوت و  4اوامبر  )۲۰۱8و با گنه تحریمهای بش مطابق برجام بش حاله ت لیق

درآمده بود ،ای هندارها و تهدیدها بینرتر شرد .مت اقرب آ و رای خارجرش و اقتیراد

فرااسش ،بریتاایا و آلما بش همراه فردریکا مروگرین  3،مسر ول یا ره خرارج اتحادیرش

ارواا4در اامشای ا و یر خزااشداری و و یر خارجرش ایاالتمتحرده خوا رتند برش آمریکرا

شربههای ارواای را ا تحریمها م اف و بشطور عموم اعالم بند بش حو ههای مثر

اارر ی ،دارو ،خودرو ررا ی و یررن ه هواایمررای غیرارررام  ،شررام تحریمهررا انررواد
Nord Stream 2 Pipeline
OMV,Royal Dutch Shell, E.ON, Wintershall and Engie
Federica Mogherini
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy

1.
2.
3.
4.
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( .)European Union External Action Report, 2018مایک امپ و ،و یر خارجش و
ا تیو منوچی  ،و یر خزااشداری آمریکا در اا خ بش ای درخوا هها اعالم بردارد برش

دوله با هدف «فنار حدابثری»۱برر ایررا بررای تغییرر رفترار ،برا م افیره شرربههای

ارواای ف ال در ایرا موافقه ام بند ( .)Euro news, 2018اادینکده واشنگت فری

بیک ۲در گزارش بش اق ا چند مقام ارشد آمریکرای بششررط عردم افنرای ارام آ هرا

اوشتش بود بش بنگره آمریکا و اعضای دوله ای بنور در هندار تا های برش بنرورهای

ارواای ا آ ها خوا تشااد تمام روابط تجاری خود با ایرا را قطع بنند ،در غیرر ایر

یورت در ماههای آینده با تحریمهای رنگی مواجرش خواهنرد شرد .همچنری

رناتور
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آمریکای هم در اامشای بش ش بنور ااگلیس ،آلما و فرااسرش دربراره ترالش بررای دور
د تحریمهای آمریکا علیش ایرا هندار داده بوداد (.)Free Beacon,2018

 .2-3رویکرد تهدیدسازی از ایران برای اروپا

با ایرار و تأبید ارواا برای ماارد در توافرق برجرام و ترالش بررای برا گذاشرت رو ارش
تبادالت مال و اول و رمایشگذاری همراه با مذابرات و حمایههرای چری و رو ریش ا

رویکرد اتحادیش ارواا ،ایاالتمتحده بیشا ایش خود را در اجماع ا ی در تحریمهرا علیرش

ایرا اابام م بیند .در ای را تا ،هندارها و تهدیدهای لفر ایاالتمتحده با منراهده اراده

ارواا مبن بر ادامش ت امالت مال و اول (هرچند حداقل ) برای اگشداشت ایرا در برجرام

و ارالش راهکارهای جایگزی برای مبادالت دالری برای ارداخره ارول افره ایررا شرک

جدیتری بش خود گرفتش ( )Kredo, 2018: 6و در برخ حو هها برای اقناع ررا اروارا
بش اایبندی بش تحریمهای ایرا  ،وارد مرحلش اجرای و عملیرات شرده ا ره برش مهمترری
تو آ تهدید جلوه داد ایرا برای ارواا و اهادهای تیمیمگیر اتحادیش ا ه.

 .1-2-3تهدید سازی از طریق اقدامات ادعایی تروریستی ایران در خاک اروپا

اقردامات تهدید ررا ی ایراالت متحررده هم مررا برا اعررالم اتحادیررش اروارا برررای شررروع
ا وبارهای خود برای حفظ برجام ،در چندی حو ه فا عملیات برش خرود گرفره .در
1. Maximum Pressure
2. The Washington Free Beacon
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ای را تا ابتدا منافقی  ،ا رالی و عربستا

ودی با حمایه آمریکا بررای برش شکسره

ایرا ) در اارلما ارواا د ره برش اقردامات

دارد ( .)Mamedov, 2018: 4-6الب هرا،

بنااد قواای مسدود ا اتحادیش ارواا(۱با هردف ایجراد بااالهرای بررای تجرارت برا
فنارها و تهدیدها بش ای

طح محدود انده و همرا تای برا آ تحریمهرای ثااویرش برش

شربههای بش با ایرا م املش م برداد ،تسری یافه .مت اقرب شکسره چنردی طررح
برای عدم تیویب ا وبارهای ارواای برای حفظ برجام ،ایاالت متحده آمریکا با طرح

ادعاهای درباره قید ایرا مبن بر ااجرام حمرالت تروریسرت در خراک اروارا ،جبهرش
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جدیدی با هدف متقاعد برد ارواا بش قطع رابطش با ایرا گنود .در ایر را رتا و بررای

مقدمشچین و بزرگ جلوهداد تهدید ادعای حمالت تروریست ایررا در خراک اروارا،

مایک امپ و و یر خارجش آمریکا در یرک رانراا گفره« :درحال برش اروارا در برابرر
تروریسم مورد حمایه ایرا میو ایسه ،ایرا هم ما تالش م بند ارواا را بش مااد

در توافق هستشای مجاب بند» ( .)Reuters, 2018ریچارد گرا  ۲،فیر آمریکا در آلمرا

ایز در ای را تا و با هدف منیرف برد ارواا برای تجرارت برا ایررا  ،در میراحبش برا

فصلنامه

پژوهشهای

رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهططم شططماره
اول شماره پ طاپ
س و یکم
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واشنگت فری بیک ادعا برده بود بش« :ایرا ا تروریسم بشعنوا

الح در ارواا ا تفاده

م بند .باید برای بنف طرحهای آ ها و متوقرف بردانرا قبر ا موفقیره ،هوشریار

باشیم» ( .)freebeacon, 2018الراس اورم و متیو دالتو 3در گزارش در والا رتریه
وراال ( 3اوت  )۲۰۱8هم ماا

فر حس روحراا  ،رلیسجمهرور ایررا برش اروارا و

با داشه انج افر ا جملش یک دیپلمرات ایراار برش اتهرام ترالش بررای بمبگرذاری در

انسه گروهک تروریست منافقی در ااریس و مت اقب آ تالشهای آمریکا ،منافقی و

ا رالی برای مرتهم بررد ایررا را در چرارچوب همری تهدید را ی بررآورد بررده و

م تقداد ای اقدامات در را تای براامش گستردهای ا ه بش قرار ا ه با حمایره دولره

آمریکا و جمهوریخواها بنگره ،تهدید جدی حمالت ادعای تروریست ایرا در ارواا
در آینده را بیشا ایش بزرگنمای برده و منجر بش شکاف در حمایه یکپارچرش اروارا ا

توافق هستشای شواد ( .)Norman and Dalton, 2018: 3-5هم را تا با ای اقردامات،

1. EU Blocking Regulation or Blocking Statute
2. Richard Allen Grenell
3. Laurence Norman and Matthew Dalton
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«مربز مل مبار ه با تروریسم آمریکا»۱بش ا اهادهای دولت ای بنور ا ه ،گاهشرماری
ا آاچش حمالت تروریست مورد حمایه ایرا ( )۱شام حملش ،براامشریزی برای حملرش

و انتیباا مال و لجستیک در ارواا خوااده ،تهیشبرده و با اقنرش و جردول مراا  ،در
اختیار ر ااشها قرار داده ا ره (اگراه بنیرد برش جددو مدماره United States ( )1

.)Department of State, 2018

جدول شماره ( :)۱حمالت ادعای تروریست ایرا در ارواا ( ۱۹7۹-۲۰۱8مربز مبار ه با
تروریسم آمریکا)
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برگردا جدول ا

ایه و ارت خارجش آمریکا:

(Source: U.S Department of state, national counter terrorism centre,
)July 5, 2018

1. national counter terrorism centre

PDF Compressor Free Version

ای اتهامات یرفاً برش حمرالت ادعرای مسرتقیم ایررا محردود ابروده و اقردامات
گروههای همچو حزباهلل لبنا را ایز بش مورد حمایه ایرا ا ه ،دربر م گیرد (اگاه
بنید بش جردول شرماره  .)United States Department of State, 2018( )۲ایراالت
متحده اهایتاً ا ای فهر ه ادعای بش عنوا مستمسک بش منرور تهدید را ی گسرترده
ایرا و متحدااش برای امنیه ارواا باهدف همراه ارواا با تحریمهای یکجاابش امریکرا
ا ه .جیمز فیلیپس ا اویسندگا انرنال اینتر ره۱و بنیراد هرریتیج۲برا ارجراع برش ایر
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فهر ه م اویسد« :ایرا فهر ت طوالا ا ترورهای یا

و حمالت تروریسرت در

ارواا را ا ما ده برده ا ه .حزباهلل متحد ایرا  ،حمرالت تروریسرت مت رددی در
ارواا ا دهش  ۱۹8۰ااجام داده تا بش مجا ات بنورهای بش ا عرراق در جنر

رالهای

 ۱۹88-۱۹8۰حمایه برده بوداد ،ادامش دهند .وی در ادامش ادعا م بند بش در ال ۲۰۱۲
حزباهلل یک بمبگذاری ااتحاری را در یک اتوبوس حام گردشرگرا ا ررالیل را در
بورگاس بلغار تا ااجام داده ا ه بش شش افر ط آ بنتش شداد (.)Phillips, 2018
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1. National Interest
2. The Heritage Foundation
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جدول شماره ( :)۲حمالت ادعای تروریست حزباهلل در ارواا (۱۹83-۲۰۱7مربز مبار ه با
تروریسم آمریکا)
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برگردا جدول ا

ایه و ارت خارجش آمریکا:

(Source: U.S Department of state, national counter terrorism centre,
)July 5, 2018

 .2-2-3تهدیدسازی از توانمندی مومکی و برنامه فضایی ایران
موضوع توا دفاع موشک و براامش فضای ایرا ا دیگر حو ههای ااتقادی میا ایررا
و ارواا ا ه بش ایاالت متحده آمریکا و متحدا منطقشای برش ویرژه ا ررالی و عربسرتا
ودی

در تهدید ا ی ا آ بش منرور همراهر اروارا را دارارد .ایراالت متحرده

آمریکا بش ویژه اس ا خروج ا برجام ،با برجستش اخت تالشهرای ایررا در موضروع
افزایش برد موشکهای بالستیک دریدد با امای توا و قایلیه موشک ایرا برش مثابرش
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تهدیدی مستقیم علیش بنورهای ارواای ا ه .ای امر با توجرش برش ازدیکر جغرافیرای
شرق و جنوب ارواا بش ایرا  ،ظرفیه تهدید ا ی را فراروی آمریکا اهاده ا ه .مقامات
آمریکای بش ویژه در دورا ترامپ اروااگاادای ر ااشای شدیدی مبن بر ای بش توااای
موشک ایرا م توااد تهدیدی بالقوه برای ارواا باشد ،بش راه ااداختشااد .در همی را رتا
اقنشها ،امودارها و جداول بش ر ااشهای همسو با آمریکرا منتنرر م بننرد ،باشهرای
قاب توجه ا شرق ،جنوب و حت مربز ارواا را در تیررس موشکهای بالستیک ایرا
20

نبر م بنند (اگاه بنید بش اقنش شماره  )۱و با دام

د بش ای فرضیش بش ای موشرکها

قابلیه حم بالهک هستشای داراد ،آ را با موضع هستشای گره م اند (اگاه بنیرد برش
اقنش شماره  .)۲بش عنوا مثال در اقنرش شرماره  ۲برش برر روی رایه و ارت خارجرش
آمریکا قرار گرفتش ا ه ،بانهای یادی ا خاک اروارا ترا لهسرتا و ایتالیرا در م ررض
تهدید موشکهای ایرا انا داده شده ا ه.
اقنش شماره ( :)۱بنورهای در محدوده برد موشکهای ایرا با توجش بش برخ ااواع موشکهای
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برگردا مت اقنش ا منبع(MilitaryTimes, South et al, 2019) :
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نقشه مماره ( :)2کشورهای در محدوده برد مومکهای ایران از منظر وزارت خارجه آمریکا
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)(Source: U.S Department of state, 2018

راهبططرد جدیططد

براامش فضای ایرا موضوع دیگری ا ه بش د رتاویز آمریکرا بررای تهدید را ی ا

قابلیههای موشک ایرا قرار گرفتش ا ه .ارتاب موشک ماهوارهبر « ریمر » ا اایگراه
مل فضای امام خمین (ره) در آوریر  ۲۰۱۶و جروالی  ۲۰۱7و موشرک مراهواره برر

« فیر» بش منرور ار ال ماهواره ایام بش فضا در  ۱5ااویش  ۲۰۱۹با ااتقراد شردید آمریکرا

مواجش شد .بش لحا فن ای موشکها قادراد ماهوارههای ترا و

 ۲5۰بیلروگرم را در

مردار  5۰۰بیلرومتری مری قررار دهنرد () .Lewin, 2019و ارت خارجرش آمریکرا در

بیاایشای تالش ایرا برای ارتاب ماهواره بش مدار می را انا دهنده «رفتار خالف ایررا

با قط نامش  ۲۲3۱شرورای امنیره را ما ملر متحرد» دربراره منرع ف الیره در حرو ه
موشکهای با قابلیه حم بالهک هستشای اعالم برد؛ چرا بش ف الیره موشرک حامر

ارتاب فضای م ادل همرا فنراوری موشرک اتمر در خرااواده موشرکهای بالسرتیک

قارهایما ا ه و یک موشک قارهایما با برد دههزار بیلرومتر ،تواارای ر رید برش خراک

ایاالت متحده را دارد .مایک امپ و ایز ایشترر گفترش برود قیرد ایرل ایررا ا ار رال
ماهواره بش فضا «آ مایش موشک بالستیک بی قارهای» ا ه و ایر امرر اقر

قط نامرش

 ۲۲3۱شورای امنیه و بش ویژه «تهدیدی برای ارواا و خاورمیااش» ا ره ( Wall Street

آمریکططططططططا
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 .)journal, 2019بش طور بل امریکا با دام

د بش ای فرضیش بش بش اگر ایرا بتواارد

با موشکهای ماهوارهبر محمولش بش فضا ار ال بند ،بدا م ن ا ه بش م توااد بالهک
هستشای ایز روی ای موشکها ایب بند ،ا ا اً دریدد ا ه بش ایه ایرل ایررا ا

براامش فضای را ادامش براامش موشک بش منررور افرزایش بررد و بیفیره ایرب بالهرک

هستشای م رف بند و آ را بش مثابش تهدیدی جدی فراروی امنیه اروارا با امرای بنرد؛
همچنااکررش و یرخارجررش آمریکررا آ مررایش موشررک مرراهوارهبر ررفیر را تهدیرردی برررای

خاورمیااش و ارواا دااسه.
22

ا رالی ایز ا متحدا ایل آمریکرا ،هرم را رتا برا رویکررد آمریکرا در تهدید را ی ا

اقدامات ایرا  ،توا موشک ایرا را تهدیردی مسرتقیم علیرش ا ررالی و باشهرای ا اروارا

م رف م بند .آیپک۱در اایگاه اطالعر اا خرود ،اقنرشها و امودارهرای برا عنروا تهدیرد

موشک ایرا ارالش برده ا ه برش حرو ه تهدیردات موشرک ایررا عرالوه برر خاورمیاارش و

ا رالی  ،ارواای شرق و جنوب ارواا را دربرم گیرد (اگاه بنید بش اقنش شماره  .)۲عرالوه برر

ای
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را ا رالی و بش ویژه بنیامی اتاایاهو ،ااسهو یر ای ر یم همسو برا رویکررد آمریکرا

قید ایل ایرا ا براامرش فضرای خرود و آ مرایش موشرکهای مراهوارهبر را د رتیاب برش
تکنولو ی و آ مایش موشکهای قارهایما م رف م بننرد برش م تواارد عرالوه برر ا ررالی ،
مستقیماً خاک ارواا را ایز هدف قرار دهد (.)South et al, 2019

اقنش شماره ( :)3تهدیدات موشک ایرا ا منرر آیپک

)1. American Israel Public Affairs Committee AIPAC -(America's Pro-Israel Lobby
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برگردا ا
عربستا

ایه آیپک(Source: AIPAC, 2018) :

ودی ایز بش عنوا بزرگتری یادربننده اار ی ،بش ویرژه ب رد ا جنر

یم و حمالت موشک حوث ها بش مناطق در داخ خاک عربستا

دارد همسو برا

آمریکا و ا رالی  ،حمالت حوث ها و جنبش اایاراهلل را وابستش بش ایررا م رفر بنرد و
قابلیه موشک ایرا را تهدیدی جدی فراروی جریا ااتقال اار ی ا خاورمیااش بش ارواا
انا دهد ( .)trainer, 2019در همی چارچوب ،ب

لما اادشاه عربستا در انسه

اخیر را عرب (مکش ،م  )۲۰۱۹ا موشکهای بالستیک ایرا بش عنوا «تهدیدی علیش
امنیه جهاا » اام برد (یورو ایو .)۲۰۱۹/۰5/۰3 ،
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 .3-2-3تأسیس گروه اقدام ایران
تأ یس «گروه اقدام ایرا »۱بش ریا ره برایرا هروک۲برش رابقش مرذابرات و الب گرری
طوالا با بنورهای ارواای و بشویژه ترولیکای ارواای دارد ،ایز حاب ا تالش آمریکا
برای تهدید ا ی ا ایرا بش منرور ایجاد اجمراع و اطمینرا ا تأثیرگرذاری تحریمهرای

راهبططرد جدیططد

علیش ایرا ا ه ( .)Kredo, 2018چنااکش م توا مدع شد بش هم تأ یس گروه اقردام

تهدیدسطططاای اا

ایرا و هم ااتااب برایا هوک بش ریا ه آ بش طور ویژه با هردف اجماع را ی بررای
تحریها علیش ایرا یورت گرفتش ا ره .در همری را رتا بنیراد دفراع ا دموبرا ر 3در
انست در  ۲8آگو ه ( )۲با موضوع ااتااب برایا هوک بش ریا ه گروه اقدام ایررا ،
با ارر بش وابق وی در مذابره و روابطش با بنورهای ارواای  ،چنی اتیجش م گیرد بش:
«اگاه ابزاری هوک بش مقولش حقوق بنر و توا موشک ایرا و دیدگاه او درباره برجستش
برد ای موضوعات بشعنوا اهرم فنار علیش ایرا و همچنی ترالش بررای انرا داد
تهدیدات ایرا برای ارواا (تحه یا ه تهدید ا ی و امنیت

ا ی ایرا برای اروارا)،

ا مهمتری دالی و اقاط قوت وی در ااتااب بش عنوا رلیس گروه اقدام ایررا ا ره»
) .)Foundation For Defense Of Democracies, 2018حت مطرابق گزارشهرای
مت دد وی ابقاً و قب ا ااتااب بش ای

مه ،مذابرات در طح عرال برا طرفهرای
1. Iran Action Group
2. Brian Hook
3. Foundation For Defense Of Democracies

آمریکططططططططا

ایران برای اروپا با

هدف اجماعساای

در تحریمها
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ارواررای داشررتش ا رره تررا بتوااررد آ هررا را در مینررش ایررروی ا

یا ررههای آمریکررا و

اجماع ا ی تحریمها علیش ایرا در چارچوب یا ه و رویکرد بال «فنار حردابثری
علیش ایرا » متقاعد بند (.)Foreign policy & Reuters, 2018
همچنی در ارتباط با گروه اقدام ایرا  ،مایک امپ رو ،و یرر خارجرش آمریکرا انعرا
م بند بش ای گروه با هدف هماهنگ و بار بر روی اجماع ا ی بش منرور تحریم ایرا
تأ یس شده ا ه .ای هدفگذاری در اجماع ا ی تحریمها علیرش ایررا در وهلرش اول
24

متوجش متحدا ارواای ایاالت متحده و در وهلش دوم بنورهای همچو عراق و تربیرش
ا ه بش تبادالت قاب توجه با ایرا در شرایط تحریم داشتشااد و ایاالتمتحده آ هرا را
رو ارشای بررای دور د تحریمهرا ا جاارب ایررا م داارد ( Gramer and Lynch,

.)2018: 2-5
 .4ادراک اروپا از تهدیدات ایران :تهدیدات واقعی یا تهدیدسازی غیر؟
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بنورهای ارواای و اهاد اتحادیش ارواا ضم حمایه ا برجرام و ترالش بررای اجررای
ا وبارهای حفظ ای توافق و با برد درهای تجرارت برا ایررا  ،در مروارد مت رددی
اظهار داشتشااد بش اسبه بش دیگر موضوعات اختالف برا ایررا (همچرو حقروق بنرر،
ف الیههررای منطقررشای ،منا عررش اعررراب و ا رررالی  ،حمایرره ا تروریسررم و اقرردامات
تروریست ادعای در خاک ارواا و مهمتر ا همش توا موشک ایررا ) رویکررد ااتقرادی
داراد و برخ ا ای اقدامات را تهدیردی مسرتقیم علیرش خرود م داانرد .ب رد ا توافرق
برجام ،مت اقب ایاالتمتحده ،بنورهای اروارای (ترولیکرای اروارای ) خوا رتشهای را
مبن بر اینکش براامش موشک بالستیک ایررا تهدیرد بروده و بایرد موضروع ب ردی بررای
مذابره باشد ،مطرح برداد .ای طرح ب رداً برشعنوا یرک اینرنهاد جردی بررای ماارد
ایاالتمتحده در برجام ایگیری شد .هر چند بش ایرا اعالم برد بش وارد هریچ مرذابرهای
در خیوص توااای موشک و دفاع خود ااواهد شد .در بنار ای  ،اتحادیش ارواا بارها
اشارهبرده بش لغو و ت لیق تحریمها فقط مربوط بش تحریمهای هستشای بروده و در رایر
موارد اختالف ف مرابی تحریمهرا همچنرا اابرجا ره و رویکررد اتحادیرش اسربه برش
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تهدیرردات ایرررا در حو ههررای دیگررر تغییررری اکرررده ا رره ( & Mamedova

.)Weidenholzer,2017: 3
بش طور بل اتحادیش ارواا طبق ا تراتژی اقدام متوا

بش دابال ای ا ره برش ضرم

حفظ برجام ،در ایر حو ههای مورد اختالف ایز با ایرا وارد مذابره شود (European

 .)Leadership Network report, 2019باای حال ایاالتمتحده با شک ده بش ادراک
ارواای ها در تهدید ا ی ا ایرا  ،بش دابال القای ای مس لش بش ارواا ا ره برش تهدیرد و
اعمال تحریم (و اش مذابره و دیپلما

) موجب تغییر محا بات و رفتار ایررا م شرود.

ی ن بشجای گفتگو و ت ام با ایرا  ،باید برای تغییر محا بات ای بنرور ،خیویراً در

25

حو ه براامش موشکهای بالستیک و ف الیههای منطقشای اعمال فنار برد (Sanger et

) .al, 2019: 5-7بش همی دلی ایاالتمتحده

دارد مسال مرورد اخرتالف اروارا و

ایرا را بشعنوا تهدید علیش ارواا ا جااب ایرا م رف بند .لذا بان ا ادراک تهدیرد
ارواا ا جااب ایرا واق

ابروده ،بلکرش ایر تهدید را ی ا بیررو و برا هردف تغییرر

رویکرد اتحادیش ارواا در قبال ایرا ا ه.

راهبططرد جدیططد
آمریکططططططططا

ند «بیاایش جمعبندی اتحادیش ارواا درباره ایرا » بش

تهدیدسطططاای اا

آ خواهیم ارداخه ،اگراا ایل ارواا در ارتباط با توا موشک ایررا  ،موضروع بررد

هدف اجماعساای

هما طور بش در ادامش در برر

موشکهای بالستیک ایرا (دوهزار بیلومتر و بینتر) و ادعای قابلیه حم بالهکهرای
هستشای ا ه .البتش ایرا بارها عنوا برده ا ه بش توا موشک ایررا دفراع بروده و
بشهیچ عنوا تهدیدی برای ارواا ایسه .همچنی طبق ای
متوا

رند و همچنری «ا رتراتژی

ارواا» در قبال ایرا  ،عالوه بر موضوع توا موشک حمالت ادعرای تروریسرت

بش خاک ارواا ایز ا اولویه باالی در ادرابات تهدیدی ارواا ا جااب ایررا برخروردار
ا ه ( )Hellman, 2019بش در ادامش بش آ ها م اردا یم.

ایران برای اروپا با

در تحریمها
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 .1-4ادراکات تهدید اروپا بر اساس سند «بیانیه جمعبندی اتحادیه اروپا درباره ایران
(»)2019
اتحادیش ارواا در دوم فوریش  ،۲۰۱۹ب د ا اعالم ثبه ا وبار اینسرتکس ۱،مجموعرشای ا
ااترارات و ااتقادات خود را در بیاایشای تحره عنروا بیاایرش جمعبنردی اتحادیرش اروارا
درباره ایرا منتنر برد .ای بیاایش ضم حمایه یریح و قاطع ا اجرای برجام و تالش
برای اجرای ا وبارهای ارواا در قبال ایرا و همکاری با ایرا در حو ههای گوااگو ،
26

هم ما گویای برخ اگراا های ارواا در خیوص مسال منطقشای ،موشک  ،حمایره
ا تروریسم در خاک ارواا و مسال حقوق بنری ایرا مرتبط با ایرا ا ه (Hellman,

.)2018: 5
طب اً برر

ای بیاایش بشعنوا جدیدتری رویکررد اتحادیرش اروارا در مرورد ایررا ،

برای درک بهتر اگراا های اتحادیش ارواا ا یک و و بزرگنمای و تهدید را ی ا ایررا
تو ط دیگر با یگرا ا
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وی دیگر در موضوع اژوهش مرؤثر خواهرد برود .برا اگراه

اجمال بش محتوای بیاایرش م تروا گفره برش ا مجمروع  ۱۲بنرد بیاایرش 4 ،بنرد اول در
خیوص موضوع برجام شام  :تزلزلاااذیری حمایه ا برجرام (بنرد  ،)۱ترالش بررای
اجرای ا وبار اینستکس (بند  ،)۲ااجام ت هدات ایرا در برجام (بنرد  )3و ریزده دور
را ت آ مای تو ط آ ااس بی الملل اار ی اتمر (بنرد  )4ا ره .بنرد ارنجم ا ایررا
م خواهد بش در را تای ایالحات ضرروری در اقتیراد خرود ،د رتورال م های گرروه
اقدام مال (افایت اف) ۲را تیویب و اجرا بند و اعالم م بند بش اتحادیرش اروارا آمراده
همکاری فن در مینش اجرای آ با ایرا ا ه .ا بند  ۶تا اایرا بیاایرش ،برش اگراا هرای
اتحادیش ارواا ا آاچش بش تهدیدات ایرا برم شمارد ،اشاره دارد .برا برر ر جمعبنردی
شورای اتحادیش ارواا م توا بش ای مس لش ا برد بش بش هما میزا بش ادبیات بشباررفتش
در آ در موضوع حمایه ا برجام قوی ا ه ،در ایر مباحث غیربرجام و بش ویژه در
بحث تهدیدات ایرا بش موضوع بندهای  ۶تا  ۱۲بیاایش ا ه ،یریح و ااتقادی ا ه .بند
 ۶ضم ابرا اگراا بشوضوح ایرا را بش ارالرش بمکهرای مرال  ،یا ر و اررام برش
)1. Instrument in Support of Trade Exchange (INSTEX
)2. Financial Action Task Force (FATF
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با یگرا غیردولت بشویژه در وریش و لبنا متهم م بند؛ ای در حال ا ه بش در بیاایش
ال  ۲۰۱۶ا اقش مهم ایرا در منطقش یحبه برش میرا آمرده برود .در ادامرش بنرد  7ا
دخالههای ارام و حضور ایروهای ایرا در وریش ابرا اگراار بررده و ا ایررا در
بنار رو یش و تربیش م خواهد بش بش ترک خیرومهها بمرک بننرد و ا قط نامرش ۲۲54
شورای امنیه در خیوص وریش حمایه بند .بند  8ضم ا تقبال ا ایررا درر رید
بش توافق ا تکهلم۱در خیوص بحرا یم  ،ا ایرا م خواهد در اجرای قط نامرش ۲45۱
شورای امنیه و ر ید بش راهح

یا

ماادگار همکاری ا اده داشتش باشد.

بند  ۹بش اگراا های اتحادیش ارواا در خیوص موشکهای بالستیک ایرا م ارردا د
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و ا ایرا م خواهد ا ااجام اقدامات و بشویژه آ مایش موشکهای بش با قط نامش ۲۲3۱
شورای امنیه مغایرت داراد ،اجتناب بند .در ادامش اشاره م بند برش «ایررا بمابرا برش
تالشها برای افزایش برد و دقه موشکهای خود و همچنی افزایش شمار آ مایشها و
ارتابهررای عملیرات خررود ،ادامررش م دهررد» .شررورا همچنری در چررارچوب گسررتردهتر

راهبططرد جدیططد

«اگراا های دیرینش و جدی خود ا تنکیالت ا ی ارام در منطقش را یادآور م شود».

آمریکططططططططا

ای بند درباره براامش موشک ایرا لح تندی دارد بش ای امر ب ارتباط بش موضرعگیری

تهدیدسطططاای اا

برخ رهبرا ارواای در چند ماه اخیر ایسه ( .)Guardian, 2018مس لش مهم در بند ۹

ایران برای اروپا با

هدف اجماعساای

ای ا ه بش برای ااستی بار مس لش افزایش برد و دقره موشرکهای ایررا و اگراار
عمیق ارواا ا ای موضوع بیا شده ا ه؛ امری بش تا ایش ا ایر (در بیاایرشهای ۲۰۱۶
و  )۲۰۱7در ای

طح ا حسا یه ابوده ا ه .همچنی در ای بند بدو اشاره بش ا رم

با یگرا خاص غیردولت  ،ا ایرا خوا تش شده تا تدابیر ال م برای رعایه بام تمرام
قط نامشهای شورای امنیه در مینش ار ال موشکها ،مواد و فناوریهای مرتبط با آ برش
با یگرا دولت و غیردولت در منطقش را بش بار ببندد.
بند  ۱۰ا ف الیههای ادعای تروریست در خاک بنرورهای اروارای ابررا اگراار
برده و تحریمهای اخیر علیش یک واحد اطالعات و دو شاص ایراا را یادآور م شرود.
در ای بند اشارهشده بش «اتحادیش ارواا ،در ای

مینش اتحاد و همبسرتگ ا خرود انرا

خواهد داد و ا ایرا م خواهد فوراً بش ای رفتارهای غیرقاب قبول خاتمش بدهد» .بند ۱۱
1. Yemen’s Stockholm Agreement

در تحریمها
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بیا م دارد بش «شورا ،همچنا درباره وض یه حقوق بنر در ایرا اگراا هرای جردی
دارد» و اشرراره م بنررد بررش ایرررا «بنوااسرریو بی الملل ر حقرروق مرردا و یا ر »۱و
«بنوااسیو حقوق بودک»۲را بش در هر دو عضویه دارد ،اق

م بند .ادبیات ایر بنرد

اسبه بش بیاایش قبل تندتر شده و بشیراحه ادعاشده بش اعدام مجرمرا اوجروا اقر
ای دو م اهده ا ه .آخری بند بیاایش (بند  )۱۲ایز بش ایرا و با یگرا منطقشای تویریش
م بند بش «ا تندید تنشها و ب اعتمادی ارهیزبرده و اقش ا ادهای3در جلروگیری ا
28

لفاض های تنش ا داشتش باشند» .در اایا اشاره م بند بش «شورای اتحادیش ارواا ا اتاان
رویکردهای متوا

و جامع در قبال ایرا ا جملش گفتگو با ای بنور باهردف اررداخت

بشتمام اگراا ها ا تقبال م بند .چنی گفتگوهای هنگام وجرود اختالفرات ،حیرات و
هنگام وجود منافع دوجاابرش ،را اده هسرتند» ( Council of the European Union

.)report, 2019
ارواا ش مالحرش ایل درخیوص موضوع موشک ایرا دارد .ااسه ،محدودیه
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و باهش برد ،دقه و قدرت موشرکهای بالسرتیک؛ دوم ،عردم اشراعش آ در منطقرش؛ و
وم ،توقف اخه و آ مایش موشکهای ماهوارهبر .بش اعتقاد ارواای ها ،اقدامات ایرا
در حو ه موشک موجب افزایش فنار و تنش در منطقش م شود .ا طرف اشاعش موشک
و تسلیح گروههای شبشارام شی

طرفدار ایرا در بنرورهای منطقرش همچرو لینرا ،

عراق ،وریش و یم موجب ب ثبات  ،ااامن و تهدید وجودی برای ای بنورها م شرود
و ا ای جهه م توااد بش یورت غیرمستقیم تهدیدی برای ارواا برش شرمار رود (ماانرد
بحرا مهراجرت) و اهایتراً اینکرش اقردامات ایررا در حرو ه براامرش فضرای و آ مرایش
موشکهای مراهوارهبر م تواارد در آینرده مسرتقیماً امنیره اروارا را هردف قررار دهرد.
بشطوربل م توا گفه بش بیاایش جمعبندی ارواا در قبرال ایررا  ،اگراا هرای اتحادیرش
ارواا درخیوص مسال موشک و ادعاهای تروریست در خاک ارواا را با لحنر تنردتر
ا قب مطرح برده ا ه تاجای برش م تروا گفره ایر بیاایرش برش اروع ازدیرکتری
موضعگیری ارواا با آمریکا در موضوع تهدید ا ی ا قابلیه موشرک ایررا ا ره .در
1. the International Covenant on Civil and Political Rights
2. the Convention on the Rights of the Child
3. Constructive Role
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همی را تا ش بنور امضابننده برجام و مهمتری اعضای اتحادیش ارواا ،آلما  ،بریتاایرا
و فرااسش ،با ار ال اامشای منترک بش دبیرب

ا ما مل  ،ضم ابرا اگراا اسربه برش

ارتاب موشکهای ماهوارهبر ،روامای ا موشرکهای بالسرتیک جدیرد ایررا را مغرایر
قط نامش  ۲۲3۱شورای امنیه دااستش بش بب برو تنش و ااآرام در منطقرش خاورمیاارش
م شود و ا آاتوایو گوترش خوا تند گزارش بامل درباره تو ش امااش موشک ایررا
ارالش بند ( .)the National, 2019باای وجود م توا گفره برش هرچنرد دغدغرشهای
غیربرجام ارواا (بش ویژه در حو ه توا موشک ایررا ) برش آمریکرا ازدیرک ا ره ،امرا
بروبس و واشنگت دو مسیر ماتلف را برای ح ای اختالفهرا برگزیدهاارد .اروارا برا
رویکرد اقدام متوا

29

بش دابال حفظ برجام و واردبرد تدریج ایرا بش گفتگو و مذابره

(حفظ برجام و اگشداشرت رویکردهرای ااتقرادی در رایر حو ههرا) را در د رتور برار
قرررارداده ا رره ،در حررال بررش آمریکررا راه تحررریم و تهدی رد را در ارریش گرفتررش ا رره
(.)Hellman, 2018: 6

راهبططرد جدیططد
آمریکططططططططا

 .2-4استراتژی اقدام متوازن و ادراکات تهدید اروپا از ایران
ا تراتژی اقدام متوا

اتحادیش ارواا در قبال ایرا ضرم اعرالم حمایره اروارا ا برجرام،

چالشهای را ایز برای آ برم شمارد .ا تراتژی اقدام متوا

ضم اشراره برش چالشهرای

فراآتالاتیک در اجرای ا وبارهای حفظ برجام ،تهدیدات اتحادیش ارواا ا جااب ایررا را

ایز ا مهمتری چالشهای ایش روی حفظ برجرام م داارد .در ایر چرارچوب ا رتراتژی

اقدام متوا

ایز همچو بیاایش جمعبندی اتحادیش ارواا« ،رفتارهرای ب ثباتبننرده»« ،براامرش

موشک » و «مسال ادعای تروریست در خاک ارواا» را ا مهمترری مسرالل م داارد برش

امنیه ارواا و بقای برجرام را برش چرالش م بنرد ( European Leadership Network

.)report, 2019

رویکرد ا تراتژی متوا

در را تای رویکرد متوا

توییش م بند بش اتحادیش ارواا بشعنوا یرک برا یگر م تبرر و

در برابر ایرا  ،باید هم بش وعدههای خود در برجام اایبنرد باشرد

و هم چالشها و تهدیدات ایرا در ایر حو هها را مدیریه و بنترل بررده و وابنشهرای

منا ب و درخوری را برای جلوگیری ا آ ها ااجام دهد .چرابش ای امر ،موضع اتحادیرش را

در ارتباط با ف الیههای موشک و منطقشای ایرااتقویه م بنرد (.)Hellman, 2019: 6-8

تهدیدسطططاای اا
ایران برای اروپا با

هدف اجماعساای

در تحریمها
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ا همی

اویش ا ه بش ایاالتمتحده ا متحدا ارواای م خواهد ترا برش دیگرر جنبرشهای

رفتار ایرا فراتر ا ارواده هستشای ،ا جملش براامش موشک و ف الیههای منطقشای بپردا اد
و در ای را تا توااستش ا ه همراه برخ ا بنورهای عضو اتحادیش را ایرز جلرب بنرد

(.)Balancing Act Strategy, 2019: 5

با ای وجود باید انعا بررد برش بانر ا جنجرال ارواای هرا درخیروص موضروع

موشک و اقدامات ب ثباتبننده ایرا در مرحلش اول برا هردف راضر اگشداشرت ترامرپ

برای مااد در برجام ،جلوگیری ا شکاف بیشا ایش در رویکرد یکپارچش با ایاالتمتحرده
30

و همچنی تأبید بر ای مس لش ا ه بش ارواا عل رغم حمایه ا برجرام در رایر حو ههرا

همچنا رویکرد ااتقادی خود را حفظ خواهد برد .ا طرف دیگر ،ارواا با ای رویکررد برش

دابال تبدی برد خود ا با یگری اا اگو و مس ول در مس لش ت هدات برجام و اجررای

ا وبارهای ارواای حفظ برجام بش با یگری ااتقادی در ایر حو ههای مورد اخرتالف برا

ایرا ا ه .بر ای ا اس م توا تسری رویکردهای ااتقادی اروارا برش مسرال موشرک و

منطقشای و مطرح برد مسالل همچو ادعای ااجام عملیات تروریست در خاک اروارا را
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در چارچوب ا تراتژی بال ارواا با عنوا اقدام متوا

برر

و تحلی برد.

 .5تهدیدات واقعی یا تهدید سازی و برساخت تهدیدات

اقدامات و محرکهای تهدید ا ی ا ایرا برای اروارا ا طررف دیگررا  ،بشااردا ه ادراک

تهدید ارواا در ای خیوص اهمیه دارد .باوجود اگراا اروارا در برخر ا موضروعات،
باش مهم ا ادرابات ارواای ا تهدید ایرا بر اختش با یگرا دیگری ا ه بش بش دابال

تغییر رویکرد اتحادیش ارواا در قبال ایرا هستند .ایاالتمتحرده و متحردااش در خاورمیاارش

همچو عربستا

ودی ،امارات و ا رالی ا مهمتری محرکهای تهدید را ی ا ایررا

را ا حاشیش بش مت

یا هگذاریهای دولهها و اهادهای اروارای وارد بننرد (Europe

برای امنیه ارواا هستند .هدف آ ها ای ا ه بش تهدیدات ایرا را بزرگ جلروه داده و آ
) .And Iran’s Threat Perception report, 2017: 7بان ا ایر رویکررد برر ایر

مفروض مبتن ا ه بش ا اگاه ارواا ،جمهوری ا الم ایرا ا ما خروج ایاالتمتحرده

ا برجام بش مه تندید رفتارهای مارب ا طریق تو ش براامرشهای موشرک و و رای
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ارتا فضای ۱حربه م بند ( .)Carl e tal, 2019: 4لذا آمریکا و متحردا منطقرشای آ

در را تای تهدید ا ی ا اقدامات ایرا  ،بش دابال القای ایر مسر لش برش اروارا هسرتند برش

تهدید متقاب و اعمال تحریم ،محا بات ایررا را تغییرر م دهرد؛ ی نر برشجای گفتگرو و
ت ام برای تغییر محا بات و رفتار ایرا  ،خیویاً در حو ه براامش موشرکهای بالسرتیک

و ف الیههای منطقشای باید ا اهرمهای همچو تهدید و تحریم ا رتفاده بررد .برش همری
دلی ا ه بش آمریکا

دارد موارد اختالف ارواا و ایرا را بشعنوا تهدیرد ایررا علیرش

ارواا م رف بند ) .)Norman & Dalton, 2018: 2لذا بانر ا ادراک تهدیرد اروارا ا
ایرا بر اختش با یگرا غیر برشویژه ایاالتمتحرده و متحردا منطقرشای عربر و ا ررالیل
ا ه .باای حال ارواا
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م بند در چارچوب «رویکررد متروا » ضرم حفرظ درهرای

دیپلماتیک و داد امتیا های حداقل  ،در موضوع موشرک و اقردامات ادعرای تروریسرت

ایرا را تحهفنار قرار دهرد ( .)ELN report, 2019منرروط و موبرول بررد اجررای

برخ ا ت هدات ارواا در چارچوب را وبار مرال اینسرتکس برش گفتگوهرای موشرک ،
منطقشای و حقوق بنری را باید در چارچوب همی رویکرد متوا

فهم برد.

(حداق امتیا  -فنرار)

راهبططرد جدیططد
آمریکططططططططا

تهدیدسطططاای اا

اعالم اگراا ارواا ا ف الیه منطقشای و موشک ایرا در بیاایش جمعبندی و هم مراا

آ برا اعرالم ثبره اینسرتکس در فوریرش Council of the European Union ( ۲۰۱۹

 ،)report, 2019گواه ای مدعا ه بش اروارا قیرد دارد ارس ا روامرای اینسرتکس ،در

مسال غیرهستشای بر ایرا فنار وارد بند .باش بزرگ ا ایر فنرار لزومراً ارش مطلروب
ارواا ،بلکش ااش ا جبر وابستگ های فراآتالاتیک و شک داد بش ادرابات تهدید ا ایرا

ا ه .لذا بش ارر م ر د یک ا حو ههرای تحریمر برش اتحادیرش اروارا (برش رربردگ

فرااسش) در همراه با آمریکا و باهدف جلوگیری ا تهدیدات ایرا ممک ا ره هم مرا

با اجرای اش چندا مؤثر اینستکس اعمال بند ،تحریمهرای موشرک ا ره .در ایر را رتا

و ارت خارجش فرااسش ( 5بهم  )۹7اعالم برد بش اگر در مرذابرات برا ایررا درخیروص

براامش موشک بالستیک اینرفت حای انود ،آ ها آماده اعمال تحریمهرای راه علیرش
تهرا هستند .مت اقب ای اقدام فرااسش ،امایندگا  ۲8بنور عضرو اتحادیرش اروارا رو ۱5

ا فند  ۱3۹7با یدور بیاایشای تحریمهای حقوق بنری علیش ایررا را تمدیرد بردارد .ایر

)1. Space Launch Vehicle (SLV

ایران برای اروپا با

هدف اجماعساای

در تحریمها
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تحریمها  8۲شهرواد ایراا ا جملش برخر قضرات ،داد رتا ها ،اعضرای رپاه اا ردارا ،

افسرا ارشد الیس و یک واحد الیس ایبری ایرا را دربر م گیرد .طبرق ایر تحریمهرا،
اموال اهادها و افراد مورد تحریم ،بلوبششرده و ویرزای آ هرا باطر م شرود .تمدیرد ایر
تحریمها را باید در را تای ا تراتژی اقدام متوا

دااسه .ا طرف مطابق با ای تحروالت،

ااگیزه و عزم ارواای ها برای ایستادگ در مقاب تحریمهرای هسرتشای آمریکرا علیرش ایررا

باهش یافتش ا ه؛ چرابش ای ادراک در آ ها شک گرفتش بش ایرا ام خواهد یرا ام تواارد
ا برجام خارج شود .البتش ای مس لش در ارتباط مستقیم با دو مؤلفش دیگرر قررار دارد؛ یکر
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رویکردهای متوا

ارواا در قبال ایرا برش ضرم حفرظ برجرام بایرد ایررا را برش خراطر

رفتارهای دیگر ا جملش مسال ادعرای تروریسرت و موشرک تحهفنرار قررار داد و دوم

فنارها و تهدیدهای ایاالتمتحده علیش شربهها و بااکهای ارواای بش اجرای شرد هرر
ا وباری را مات م بند.

فصلنامه

پژوهشهای

رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهططم شططماره
اول شماره پ طاپ
س و یکم

بهار 1398

نتیجهگیری

امنیت

ا ی م ادل تهدیدااگاری ا یک موضوع و محیول درک بینانهن تو رط اعضرای

یک بنور یا گروه ا بنورها ه بش آ موضوع را بش مثابش تهدید واق

درک م بننرد.

ای مس لش حاب ا ای ا ه بش ا ا اً تهدیدها با اتکا بش انهرا شرک م گیرارد و لزومراً

ااظر بش یک خطر واق

ایستند؛ بلکش ایجاد باور منترک مبن بر تهدیدآمیز بود ادیردهای،

مقابلش با آ و تأمی امنیه را توجیشاذیر م بند .بنابرای وقت موضوع امنیتر و تهدیرد ا
انا داده شود ،لزوماً ارتباط بش وجود تهدید واق

ادارد ،بلکش م توااد ا م رفر آ برش

عنوا تهدید رچنمش بگیرد .ایاالت متحده آمریکا بش عنوا برا یگر ایرل امنیت

را برا

جلوه داد ایرا بش مثابش یک تهدید وجودی علیش یلح و امنیه منطقشای و حت بی الملل

بش م توااد تهدیدات مستقیم و غیرمستقیم فراروی امنیه ارواا قرار دهرد ،دریردد همرراه
برد بنورهای ارواای  ،بشویژه ااگلیس ،فرااسش و آلما با اهداف خود ا ره .برش منررور
عملیات برد ای رویکرد ،ایاالت متحده آمریکا و متحردا منطقرشای آ ا مرا خرروج

آمریکا ا برجرام ،اقردامات گسرتردهای را در جهره امنیت بررد و تهدید را ی ا مروارد

اختالف ایرا و ارواا آغا بردهاارد .ایر اقردامات ا تالشهرا بررای برش شکسهبنرااد

ا وبارهای ارواای در داخ اهادهای تیمیمگیر اتحادیش ارواا تا برجستش برد اقردامات
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ادعای تروریست ایرا در خاک ارواا ،فنار بر بنورهای همسو با آمریکا در اتحادیش ارواا

با هدف عدم مناربه در ا وبارهای اجات برجام و تالش بررای تهدید را ی ا تروا

موشک و براامش فضای ایرا را دربر م گیرد .با وجود حمایره اتحادیرش اروارا و در رأس
آ ترولیکررای ارواررای ا برجررام و تررالش برررای ایجرراد ررا وبارهای ا قبی ر قررواای

مسدود ا  ،ا وبار ویژه مال  ۱،ا وبار ویژه مال ااسا دو تااش۲و اینستکس ،برش منررور
مقابلش با تحریمهای آمریکا ،م توا گفه بش اقدامات ایاالتمتحده در مماا ره ا اجررای
ا وبارهای ارواای مؤثر بروده و شرکافهای را در داخر اتحادیرش اروارا و اعضرای آ

درخیوص حفظ برجام و اجرای ا وبارهای مال با ایرا ایجاد برده ا ه بش اموارش آ
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بنفرااس لهستا و دابالشروی برخ ا بنورهای ارواای شرق و جنوب (همچو لهسرتا
و ایتالیا) ا

یا ههای ایاالتمتحده علیش ایررا ا ره .ا طرفر وابسرتگ فراآتالاتیکر

(اقتیادی -تجاری ،اول و مال  ،ارام  -امنیت و  )...و همچنی تهدید را ی گسرترده ا

رفتارهای ایرا  ،امکا ا تقالل و ابتکار عم برای ارواا را محدود برده ا ه .همچنااکش با

وجود می ارواا برای حفظ برجام و ااجام ت هدات در قالب ا وبارهای مرال و تجراری،
ای اتحادیش تابنو اتوااستش اقدام مؤثری ااجرام دهرد و را وبارها یکر ارس ا دیگرری
مطرح و بش دلی یا بش بهااش تهدیدات و فنارهای ایاالتمتحده (تحریمهای ثااویش) ،در اطفش

خفش م شود.

راهبططرد جدیططد
آمریکططططططططا

تهدیدسطططاای اا
ایران برای اروپا با

هدف اجماعساای

در تحریمها

ا طرف مبتن بر مفاهیم ارریش امنیت

ا ی مکتب بپنهاگ ،ا تدالل با یگر امنیت

را ،

عالوه بر انا داد تجل تهدید ،باید ارالشدهنده راهچاره و خالی ا تهدید ایز باشد .در

ای را تا ایاالت متحده آمریکا بش عنوا با یگر امنیت

ا  ،بش دابرال القرای ایر مسر لش برش

ارواا ا ه بش راهح و چاره تهدیدات ایرا  ،اتاان راهبردهای راه همچرو تهدیرد و

تحریم ا ه؛ ی ن بشجای گفتگرو و ت امر  ،بایرد بررای تغییرر محا ربات و رفترار ایررا ،

خیویاً در حو ه تروریسم و براامش موشکهای بالستیک اعمال فنار برد؛ رویکردی برش
ا آ با عنوا «فنار حدابثری» یاد م شود .ارواا در چرارچوب ا رتراتژی متروا
حمایه ا برجام ،امیدوار ا ه با مذابره و دیپلما

ضرم

 ،رفتار ایرا در ایر حو ههای مرورد

اختالف را بشتدریج تغییر داده یا د ه بم ت دی بنرد؛ رویکرردی برش در مقابر رویکررد
)1. Special Purpose Vehicle (SPV
)2. Humanitarian Special Purpose Vehicle (H-SPV
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تحریم و فنار حدابثری ایاالتمتحده ا ه .لذا مبتن بر یافتشهای اژوهش م تروا گفره

بش هرچند دغدغشهای غیربرجام ارواا (بش ویژه در حو ه توا موشک ایرا و تا حدودی

حمالت ادعای تروریست بش خاک ارواا) بش آمریکا ازدیک ا ه ،اما بروبسر و واشرنگت
دو مسیر ماتلف را برای ح ای اختالفها برگزیدهااد .ارواا با رویکرد اقردام متروا

برش

دابال حفظ برجام و واردبرد تدریج ایرا بش گفتگو و مذابره (حفظ برجام و اگشداشرت

رویکردهای ااتقادی در ایر حو هها) ا ه ،در حال بش آمریکا راه تحریم و تهدیرد را در

ایش گرفتش ا ه .باای حرال تجربرش انرا م دهرد برش برش دلیر وابسرتگ برش ت رامالت
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فراآتالاتیک و تهدید ا یهای گسترده آمریکا ا ایرا  ،ام توا چندا برش اتاران رویکررد
مستق تو ط ارواا امیدوار بود .برش ویرژه برش متحردا منطقرشای ایراالت متحرده همچرو

عربستا

ودی (بش وا طش مس لش اار ی) و ا رالی (بش وا طش همسوی راهبردی و ت هرد

ارواا بش تأمی امنیه ا رالی ) بش روابط و همکاری ازدیک با اروارا و اهرمهرا و الب هرای

قدرتمندی ایز در اهادهای تیمیمگیر ارواا داراد ،دریدد تهدید ا ی ا ایررا برش منررور
فنار بر ارواا برای بش شکسه بنااد
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آ بررش مررت

یا ررهگذاریهای دولههررا و اهادهررای تیررمیمگیر ارواررای بررش منرررور

پینومتها
( .)1ایر گاهنررمار برش در ررایه مربررز مبرار ه بررا تروریسرم و ررایه و ارت خارجررش

ایاالتمتحده منتنرشده ا ه ،ا ول

ال  ۱۹85میالدی تا مارس  ۲۰۱8درمجموع یرا ده

ف الیه ادعای تروریست شام ترور ،بمبگذاری ،آدمربرای  ،حمرالت مسرلحااش ،بنرف

الح ا ایراایا و انتیباا مرال و لجسرتیک ا گروههرای شربشارام شری ش را ا جملرش

ف الیههای ایرا در ارواا خوااده ا ه.
( .)2بنیاد دفاع ا دموبرا

 ،یک بنیاد د هرا ت آمریکرای ا ره برش مرارک

دوبروویتز۱

ریا ه آ را برعهده دارد .ای بنیاد ،انست در  ۲8اوت  ۲۰۱8با موضوع گروه اقدام ایرا
1. Mark Dubowitz
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برگزار برد بش در آ مارک دوبوویتز ،جا

ارات۱رلیس مربز تحریمهای مربروط برش امرور

مال غیرقااوا ۲و همچنی خود برایا هوک مناربه داشتش و انراا برداد.
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شیها  ،مایک ( .)۱388امنیت بینالملل ،ترجمش ید جرالل دهقراا فیرو آبرادی ،تهررا :
اژوهنکده مطال ات راهبردی
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