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Abstract
This article examines the approach of the United States of America in creating
and constructing a perception of the threat from the Islamic Republic of Iran on the
subject of terrorism and extending this perception to security-building audiences.
The hypothesis is that the United States is leveraging terrorist charges against Iran
in order to restore international consensus and legitimize actions and pressures
against Iran. In this regard, the United States, as a security-building player, is trying
to extending its security and threatening perception of Iran to the security-building
audience within the framework of a "two-level (layer) strategy". In the first level;
The United States is trying to persuade its security-building audience by focusing
on terrorist charges against Iran in third countries. At the second level; By taking
an aggressive approach, the United States has sought to establish and apply
countermeasures (ranging from calling the Revolutionary Guards and allied forces
terrorist to collaborating with terrorist groups against Iran) and supporting its allies
in countering this threat. The research findings show that although the United
States has been relatively successful in the first level of the threat- building
(persuasion) strategy, it has not been able to gain the necessary support from the
security audience in the second level (the threat relief solution). The method used
in this article is descriptive-analytical and the tools of libraries, documents,
electronic resources and websites and statements of relevant authorities have been
used to collect data.
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Republic of Iran.
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چکيده
پژوهش حاضر به بررسی و واکاوی رویکرد ایاالت متحده آمریکا در خلق و برساخت ادراک تهدید
از جمهوریاسالمی ایران در موضوع تروریسم و تسری این ادراک به مخاطبان امنیتیساازی مایپاردازد.

مقاله پژوهشی

فرضیه پژوهش این است که ایاالت متحده با طرح اتهامات تروریستی علیه ایران بهدنبال بازیاابی اجمااع
بینالمللی و مشروعیتبخشی به اقدامات و فشارها علیه ایران است .در این راستا ایاالت متحاده آمریکاا
بهعنوان بازیگر امنیتیساز ،تالش دارد تا ادراک امنیتی و تهدیدآمیز خاود از ایاران را در چاارچو

تاریخ دریافت:

یاک

«استراتژی دوسطحی (الیه)» به مخاطبان امنیتایساازی تساری دهاد .در ساطا اولا ایااالت متحاده باا
محوریت طرح اتهامات تروریستی منتسب به ایران در خاک کشورهای ثالا ،،سا ی در اقنااع مخاطباان

1400/01/16
تاریخ پذیرش:
1400/06/17
صص167-198 :

امنیتیسازی دارد .در سطا دوما ایاالت متحده با اتخاذ یک رویکرد تهاجمی ،س ی در ایجاد و کاربسات
سازوکارهای مقابلهای (در طیفی از اقدامات از تروریستیخواندن سپاه پاسداران و نیروهای همسو گرفتاه
تا همکاری با گروههای تروریستی علیه ایران) با انگیزه همراهی و مشارکت متحدان خود در مقابله با این
تهدید برساخته داشته است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که اگرچه ایاالت متحاده آمریکاا در ساطا
اول استراتژی تهدیدسازی (اقناع) نسبتاً موفق بوده استا اما در سطا دوم (راه چاره خالصی از تهدیاد)
نتوانسته است همراهی الزم مخاطبان امنیتیسازی را بهدست آورد .روش مورداستفاده این مقاله توصایفی
ا تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانهای ،اسنادی ،منابع الکترونیکی ،پایگاههای اینترنتی و اظهاارات مقاماات
مربوطه برای گردآوری دادهها استفاده شده است.
کليدواژهها :ادراک تهدیدا تروریسما ایاالت متحده آمریکاا جمهوری اسالمی ایران.

DOR: 20.1001.1.10255087.1401.31.1.6.3

 .1نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری مطال ات منطقه ای ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
Ebagheri6868@yahoo.com

 .2دانشجوی دکتری مطال ات انقال

اسالمی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران

ایاالت متحده آمریکا و برساخت ادراک تهدید از جمهوریاسالمی ایران در موضوع تروریسم

مقدمه
موضوع تروریسم همواره از مهمترین حوزههای چالشبرانگیز و تنشزا میان جمهوریاسالمی
ایران و ایاالت متحده آمریکا بوده است .سابقه طرح اتهاماات تروریساتی یهیاه جمهاوریاساالمی
ایران ،به ژانویه  ۱۹۸۴برمیگردد که ایاالت متحده آمریکا ،جمهوریاسالمی ایران را ذیل فهرست
کشورهای حامی تروریسم قرار داد .فهرستی کاه یایش از ایان  ۲۹دساامرر  )۱۹۷۹توسا وزارت
خارجه آمریکا با گنجاندن کشورهایی همچون لیری ،یراق ،ساوریه ،یمان جناوبی و کوباا )۱۹۸۲
شکل گرفته بود  .)۱در دهاه  ۱۹۹0نیاز رویکارد ایااالت متحاده در ارتراا باا ایاران در موضاوع
تروریسم بدون تغییر باقی ماند و حتی وارن کریستوفر 1وزیر امور خارجه وقات آمریکاا ،ایاران را
به اتهام رابطه با تروریسم ،کشور «یاغی بینالمههی» 2خطاا کارد ساولینو )۱۹۹3 ،و متعاقا
قانون تحریمهای ایران و لیری 3معروف به قانون داماتو  )۱۹۹۶بهتصوی

آن

رسید.

حوادث  ۱۱سپتامرر  ،۲00۱نقطه یطفی در موضوع تروریسم بود که منجر به تحاو در ادراک
ایاالت متحده از تهدیدات و نحوه مواجهه با آن شد .واکنش یرخاشگرانه دولت جرج بوش به این
حوادث و سیاست یدم تحمل آمریکا منجر به حمهه و اشغا افغانستان  )۲00۱و یراق  )۲003باه
بهانه مقابهه با تروریسم شد و ایران را نیز در کانون توجهات و حمالت لفظی آمریکاا قارار داد .در
این راستا دولت نومحافظهکار جورج بوش با طرح مفهوم «محور شرارت» ،به اتهامات دولاتهاای
ییشین آمریکا یهیه ایران در موضوع تروریسم ،سویه تهااجمیتاری داد .باا رویکارآمادن بااراک
اوباما ،سیاستهای تهاجمی دولت بوش در قرا ایران تا اندازهای تعدیل شد .هرچند که باه ایتقااد
برخی ،این تغییر نگرش از دولت دوم بوش  )۲00۴-۸و بهواسطه ناکامی آمریکا در مدیریت یا
از جنگ افغانستان و یراق اتخاذ شده بود غرایاقزندی.)۸3 :۱3۸۷ ،
با رویکارآمدن دونالد ترامپ ،اساتراتیی آمریکاا در موضاوع تروریسام در ارتراا باا ایاران
بهنویی بازگشت به الگوی فکری نومحافظه کاران دوران بوش بود که در آن یناصر آرمان گرایانه
بهمرات

قویتر و مشخصتر از واقعگرایی دوره اوباما بود .درواقع دولت تراماپ ،باهویایه یا

از

خروج از برجام ،بهدنرا امنیتیسازی همهجانره مساالل مارتر باا ایاران هامچاون برناماه هساتهای،
1. Warren Christopher
2. Iinternational Outlaw
)3. Iran and Libya Sanctions Act (ILSA
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موشکی ،اقدامات منطقهای و تروریسم ،با هدف بازیابی اجماع بین المههای یهیاه ایاران باود کاه باه
ایتقاد وی با توافق برجام از بین رفته بود .در این راستا ییوهش حاضر باه بررسای رویکارد ایااالت
متحده در تهدیدسازی از ایران با توجه به متغیر تروریسم در سه بخش مییاردازد .در بخاش او و
به منظور اراله تریین نظری متناس
انگاره های اصهی مکت

با موضوع ییوهش ،از «امنیتی ساازی و برسااخت تهدیاد» کاه از

کپنهاگ است ،استفاده شده است .بخش دوم ،رویکرد ایاالت متحاده در

طرح اتهامات تروریستی یهیه ایران را بررسای مایکناد .بخاش ساوم باه اقادامات و ساازوکارهای
مقابههای ایاالت متحده با این تهدیدات برساخته مییردازد و در یایان ،نتایج ییوهش اراله میشود.
روش مورداسااتفاده ایاان یاایوهش ،توصاایفی -تحهیهاای و شاایوه گااردآوری دادههااا بااهصااورت
کتابخانهای است .در این راستا از منابع مختهف شامل کتا  ،مقالاه ،مناابع اینترنتای ،اظهارنظرهاای
مقامااات مربوطااه ،گاازارشهااا و اسااناد منتشرشااده در نهادهااای رساامی ایاااالت متحااده هاامچااون
گزارش های ساالنه وزارت خارجه آمریکا درخصوص تروریسم ،1اساناد بودجاه مصاو کنگاره
آمریکا ۲در بخش های مختص به ایران و  ،...ازجمهه منابع مورداستفاده در این ییوهش بوده اسات.
اهمیت ییوهش حاضر در این است که به بررسی این موضوع مییردازد که ایاالت متحده آمریکاا
چگونه و مرتنیبر چه سازوکارها و توجیحاتی درصادد یایشبارد ایان رویکارد برسااخت ادراک
تهدید) است .ازطرفی با توجه به حجم یظیم ادبیاتی که به زبان التین و یمدتاً با رویکرد انتقادی به
ایران در این خصوص نوشته شده که توجیاهکنناده گفتماان تهدیدساازی و امنیتایساازی ایااالت
متحده آمریکاست ،ییوهش هایی از این دست ضمن شالودهشکنی از این گفتماان و آشکارساازی
اهداف آمریکا ،میتواند راهگشای سیاستگذاران دستگاه دیپهماسی و امنیتی کشور باشد.
در حوزه مطالعه موردی ییوهش حاضر؛ یعنی متغیر تروریسم در نسرت میان جمهوری اسالمی
ایران و ایاالت متحده آمریکا ،ییوهشهایی همچون «سیاست خاورمیانهای آمریکا و تروریسام در
منطقه خاومیانه ی

از یازدهم سپتامرر مطالعه موردی :یراق)» تخشید و جاللیاان مهاری،)۱3۹۶ ،

«تروریسم بهمثابه ابزار رقابت ژلویهیتیکی قدرتهاا» حساینی نصارآبادی« ،)۱3۹۹ ،ایاران ،ایااالت
متحده و جنگ باا تروریسام »3بهجاه« ،)۲003 ،۱ایاران ،تروریسام و ساالحهاای کشاتار جمعای»۲
1. Country Reports on Terrorism
2. Justification Congressional Budge
3. Iran, the United States, and the War on Terrorism
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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بایمن« ،)۲00۸ ،3شاخص قدرت نظامی ایااالت متحاده» ۴فیهیاپ  )۲0۲۱ ،5نیاز اگرچاه موضاوع
تروریسم را از جوان

مختهفی در کانون ییوهش خود قرار داده اند ،با این وجود محتاوا و اهاداف

این ییوهشها همانگونه که از یناوین آنها نیز برمیآید ،متفاوت از زوایه نگرش ییوهش حاضر
است که ازمنظر نظریههای امنیتیسازی و تهدیدانگاری به موضوع ورود کرده است.
در حوزه کاربست نظریات امنیتیساازی و تهدیادانگاری در موضاویات فایماابین جمهاوری
اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریکا ،ییوهشهایی همچون «رویکارد ایااالت متحاده آمریکاا در
امنیتی سازی و تهدیدسازی از برنامه فضاایی ایاران» قیصاری و بااقری )۱3۹۹ ،و «برساازی امنیتای
فعالیت هستهای ایران» مرادیفر و امیدی )۱3۹3 ،انجام شده اسات .یایوهشهاای ماذکور از ایان
جهت که امنیتیسازی را رویکرد اصهی خود در بررسی موضوع ییوهش قرار دادهاند ،باا یایوهش
حاضر مشابهاند؛ اما از جهت مطالعه موردی که برنامه فضایی و برناماه هساتهای اسات ،باا یایوهش
حاضر موضوع تروریسم) متفاوت است .بهطور کهی مروری بر ادبیات موجود نشان مایدهاد کاه
اگرچه ییوهشهای قابهی در زمینههای تریین تئوریک امنیتیساازی و مکتا

کپنهااگ و موضاوع

تروریسم بهصورت مجزا انجام شده است؛ اما تاکنون ییوهشی با توجه به این حوزه تئوریک که به
تریین رویکرد ایاالت متحده آمریکا در تهدیدسازی از ایران در موضوع تروریسام یرداختاه باشاد،
وجود ندارد و همین امر نگارش ییوهش حاضر را ضروری میکند.
 -1روششناسی و مبانی نظری پژوهش
امنیتیسازی از انگاره های اصهی مکت

کپنهاگ است که با انتشار کتا «چارچوبی تازه برای
۷

تحهیل امنیت» ۶توس بری بوزان ،الی ویور و جاپ دوویهاد وارد ادبیاات روابا باینالمهال شاد.
ازمنظر مکت

کپنهاگ ،امنیتیسازی کنشی کالمی است که بهصورت بیناذهنی ۸شکلگرفتاه و در
1. Bahgat
2. Iran, Terrorism, and Weapons of Mass Destruction
3. Bayman
4. Index of US Military Strength
5. Philips
6. Security: A New Framework for Analysis
7. Barry Buzan, Ole Waver & Jaap de Wilde
8. Inter Subjective
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آن بازیگر امنیتیساز ۱با جهوهدادن یک موضوع بهینوان تهدید وجودی ،اقدامات فوری و استثنایی
برای مقابهه با آنرا توجیه میکند استریتز  .)35۸ :۲00۷ ،2این مسأله از یکسو نشااندهناده ایان
است که تهدیدها با اتکا به اذهان شکل میگیرند و ازسوی دیگر نشان میدهد که تهدیادها لزومااً
ناظر به یک خطار واقعای نیساتند ،بهکاه ایجااد بااور مشاترک و جمعای مرنایبار تهدیادآمیزباودن
یدیده ای ،مقابهه با آن و تأمین امنیت را توجیهیذیر مایکناد .در ایان چاارچو موضاوع از حاوزه
سیاستهای یادی به حوزه سیاستهای اضاطراری انتقاا ماییاباد ،بناابراین مایتاوان گفات کاه
امنیتی سازی ،به خارج ساختن یک مسأله از حوزه سیاست یادی و واردسازی آن به قهمرو سیاست
اضطراری ازطریق بازنمایی آن بهمثابه تهدید وجودی اشاره دارد زارعزاده ابرقویی.)۹3 :۱3۹۶ ،
ازنظر مکت

کپنهاگ ،بازیگر امنیتیساز ممکن است فرد ،گروه یا دولتی باشد که موضاویات

را با اظهار این مسأله که چیزی ازلحاظ وجودی در معرض تهدید است ،امنیتی میسازد امیادی و
مرادیفر .)۱۲۷ :۱3۹3 ،تهدید وجودی به حدی از تهدیاد اشااره دارد کاه موجودیات را باه خطار
میاندازد و به همین دلیل ،رسیدگی به آن در اولویت قرار میگیرد .ویور معتقد است باا اساتناد باه
تهدید وجودی ،کنشگر قادر است قواید یادی بازی سیاسی را بشکند باوزان و دیگاران:۱3۸۶ ،
 .)50ازنظر ویور هرچند در امور امنیتیشده به تهدید وجودی اشاره میشود؛ ولای لزومااً تهدیادی
وجود ندارد ،بهکه یک موضوع یاا مرجاع امنیتای 3ازطارف باازیگر یاا باازیگران امنیتایکننادهای

۴

به صورت یک تهدید جهوه میکند؛ لذا تجهی هر موضویی بهمثابه تهدید ،بسیار مهامتار از وجاود
یدیده یینی تهدیدآمیز است .کنشگر یا بازیگر امنیتیساز برای اقناع مخاط

خود بهمنظور تهدید

نشاندادن موضویی به مثابه تهدیاد وجاودی ،بایاد بتواناد اساتدال ارالاه کناد .درحقیقات قادرت
استدال یالوهبر ایجاد قطعیت در وجودیباودن تهدیاد ،یاذیرش مخاطراان بارای انجاام اقادامات
غیریادی فوقالعاده جهت دفع آنرا حتمی میکند .ویور بر این مسأله تأکید میکناد کاه اساتدال
بازیگر امنیتیکننده یالوهبر نشاندادن تجهی تهدید ،بایاد ارالاهدهناده راهچااره و خالصای از ایان
تهدید نیز باشد ویور .)۴۸ :۱۹۹3 ،5توفیق در امنیتیکردن موضویات ،یالوهبار تاالشهاای ماثرر
1. Securitizing Actor
2. Stritzel
3. Referent object
4. Securitizing actors
5. Waever
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بازیگر امنیتیساز ،به مخاطران کنش امنیتی بستگی دارد که موضوع را بهیناوان تهدیادی وجاودی
برای منافع و ارزشهای مشترک ماییذیرناد بناابراین ،زماانی یدیادهای امنیتای مایشاود کاه طای
فرآیندی ،بازیگر امنیتیساز آنرا امنیتی کند و مخاطران نیز بپذیرند .بر این اساس ایتقاد باه «تجهای
تهدید» و «یذیرش یمومی» دو رکن اصهی «منطق امنیتیکردن» را شاکل مایدهناد فیروزآباادی و
قرشی .)۱۶ :۱3۹۱ ،مرتنیبر فرضایه یایوهش حاضار ،تهدیدساازی از جمهاوری اساالمی ایاران در
موضوع تروریسم از محور های اصهی رویکرد فشار حاداکثری دولات تراماپ باود کاه باا خاروج
ایاالت متحده از برجام وارد فاز جدیدی شد .در این چارچو ایاالت متحاده باا اساتفاده از یاک
استراتیی دو سطحی درصدد کاربست متغیر تروریسم در ارترا با جمهوری اسالمی ایاران اسات.
طرح اتهامات تروریستی در سطح او این رویکارد قارار دارد .در ساطح دوم ،گنجانادن نهادهاا و
بخشهایی از دولت جمهوری اسالمی ایران در فهرست تروریسم و استفاده از گروههای ترویساتی
شناختهشده بینالمههی برای مقابهه با آنچه که تهدید ایران بازنمایی میشود ،قرار دارد.

شکل  .۱مد مفهومی استراتیی تهدیدسازی ایاالتمتحده آمریکا از جمهوری اسالمی ایران در موضوع تروریسم
منرع :تهیهشده توس نگارندگان).
172

سال سی و یکم | شماره صد و هجدهم | بهار 1401

نشریه علمی سیاست دفاعی

 -2استدالل بازیگر امنیتیساز؛ طرح اتهاماا

تروریتاتی یهیاه ورها ری اساممی

ایران
طرح اتهامات تروریستی در زمره فراگیرتارین ابزارهاای تهدیدسااز ایااالت متحاده از چهاره
جمهوری اسالمی ایران میباشد؛ چراکه اوالً مفهوم تروریسم جنرهای فراگیر ،ییچیاده و در یاین
حا مرهم دارد؛ لذا بالذات قابهیات یاردازش مفهاومی زیاادی دارد و ایااالت متحاده باا کماک
گفتمان تروریسم جهانی به تولید ادبیات موردنظر یهیه ایران مییردازد .رانیاً بروز برخای اقادامات
تروریستی در ارویا در سا های اخیر مانند انفجار تروریستی در یاری

و بروکسال ساا ،)۲0۱۶

تأریرات مهموسی بر زندگی و امنیت شهروندان غربی و درنتیجه ادراکاات ،باورهاا و ارزشهاای
آنها داشته است .در همین راستا طرح اتهامات تروریستی منتس

به ایران در کشورهای مخاطا

جامعه امنیتیسازی ،از مهمترین رویکردهای ایاالت متحده در معرفای ایاران باهمثاباه یاک تهدیاد
تروریستی است .بهینوان مثا گزارش سالیانه تروریسم وزارت خارجه آمریکا ،جمهوری اساالمی
ایران را به انجام یمهیات تروریستی در آمریکای شمالی و جنوبی ،ارویا ،خاورمیانه ،آسیا و آفریقاا
متهم کرده و ادیا میکند که «ایران این اقدامات را ازطریاق ساپاه یاساداران ،وزارت اطالیاات یاا
گروههای نیابتی انجام داده است» گزارش تروریسام وزارت خارجاه آمریکاا .)۲0۱۹ ،۱هامچناین
بیناد هریتج نیز در گزارش سالیانه خود با ینوان «ارزیابی تهدیادات فاراروی مناافع حیااتی ایااالت
متحده» ،۲ضمن طرح فهرست بهندباالیی از اتهامات تروریستی یهیاه ایاران در نقاا مختهاف دنیاا،
تهدیدات تروریستی ایران و متحدانش را مهمترین تهدید بالقوه فراروی ایاالت متحده میداند کاه
باید برای جهوگیری از آن اقدامات الزم صورت گیرد فیهیپ .)۲۷۹-۲۸0 :۲0۲۱ ،
 -1-2طرح اتهاما

تروریتتی یهیه ایران (با مح ریت اروپا)

ارویا مهمترین مخاط

ایاالت متحده در ییشبرد استراتیی تهدیدسازی از جمهاوری اساالمی

ایران در حوزه تروریسم است؛ چراکه اوالً ،ارویا بزرگترین شریک امنیتی ایاالت متحده زیار چتار
امنیتی ناتو است؛ رانیاً ،بزرگترین شریک تجاری ایاالت متحده و همزمان در برهاههاایی باهیناوان
بزرگترین شریک تجاری ایران بوده است؛ لذا در موضوع لغو تحریمها و تعهادات طارفین ذیال
1. Country Reports on Terrorism
2. Assessing Threats to U.S. Vital Interests
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برجام ،ایران حسا وییه ای در موضویات تجاری و اقتصادی متناس

با تعهاداتشاان) بار روی

ارویا باز کرده بود .بر این اساس ایاالت متحده با وقوف بر این امر کاه تواناایی در اجمااعساازی،۱
مهمترین مثلفه در تأریرگذاری اهرمهای فشار یهیه جمهوری اسالمی ایران است ،نیازمند همراهای
ارویا و نهادهای اتحادیه ارویا با سیاستهای این کشور باود .باهیناوان مثاا هامگرایای بایساابقه
فراآتالنتیک در دوره اوباما ،توانایی اجماعسازی ییرامون برنامه هسته ای ایران را که منجر به توافق
برجام شد ،برای آمریکا فراهم آورد .مضافاً اینکه موضاوع تروریسام حساسایت و اولویات بااالیی
برای ارویا و نهادهای ارویایی دارد هیک

و دالتون .)۲0۱۷ ،۲در گزارش بینااد هاریتج ،اقادامات

ایران ازمنظر رفتاری خشونتآمیز و نیز ظرفیت و توانایی تجمیع تهدیدات بالقوه و بالفعل ،بهینوان
بزرگترین چالش منافع ایاالت متحده و متحدان منطقهای این کشاور در خاورمیاناه و ارویاا معرفای
شده است شاخص قابهیتهای نظامی ایاالت متحده آمریکا.)۲۹۸ :۲0۲۱ ،3
با خروج ایاالت متحده از برجام و تالش ترامپ برای همراهی متحدان ارویاایی باا ایان اقادام،
طرح اتهامات تروریستی یهیه ایران در دستور کاار قارار گرفات .ایان موضاوع هامزماان باا ایاالم
اتحادیه ارویا برای شروع سازوکارهای خود برای حفظ برجام ،در چندین حاوزه فااز یمهیااتی باه
خود گرفت .در این راستا ابتدا منافقین ،اسرالیل و یربساتان ساعودی باا حمایات آمریکاا بارای باه
شکستکشاندن قوانین مسدودساز اتحادیه ارویا ۴با هدف ایجاد کانا هایی برای تجارت با ایران)
در یارلمان ارویا ،دست به اقداماتی برای طارح اتهاماات تروریساتی یهیاه ایاران زدناد مماداف،5
 .)۴-۶ :۲0۱۸متعاق

شکست چندین طرح برای یدم تصوی

سازوکارهای ارویاایی بارای حفاظ

برجام ،ایاالت متحده آمریکا با طرح ادیاهایی درباره قصد ایران مرنیبر انجام حماالت تروریساتی
در خاک ارویا ،جرهه جدیدی با هدف متقایدکردن ارویا برای همراهی با رویکرد آمریکا در قرا
ایران گشود .در این راستا و با هدف باوریذیری تهدیدات ادیایی تروریستی ایران در خاک ارویا،
مایک یمپئو وزیر خارجه وقت آمریکا گفت« :درحالی که ایران در تالش است ارویا را باه مانادن
در توافق هسته ای متقاید کند ،هم زمان به طور ینهانی در حا طراحی حمالت تروریساتی در قها
1. Consensus Building
2. Hicks and Dalton
3. 2021 Index of U.S. Military Strength
4. EU Blocking Regulation or Blocking Statute
5. Mamedov
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این قاره است» رویترز به نقل از یمپئو .)۲0۱۸ ،۱در همین راستا گزارش ساالیانه تروریسام وزارت
خارجه آمریکا نیز بیان میکند «دولات ایاران ،همانناد ساا هاای گذشاته ،باه حمایات از اهاداف
تروریستی برای حمهه به مخالفان ایرانی در چندین کشور قاره ارویا ادامه داده اسات .در ساا هاای
گذشااته ههن اد ،بهییااک و آلرااانی ،شااماری از مقااامهااای رساامی دولاات ایااران را کااه در چناادین
طرح تروریستی در قهمرو آن ها دست داشته اند ،دستگیر یا اخراج کرده اند .دانماارک هام یا

از

مطهعشدن از طرحی با حمایت ایران برای کشاتن مخالفاان ایرانای در آن کشاور ،سافیر خاود را از
تهران فراخواند» گزارش تروریسم وزارت خارجه آمریکا .)۲0۱۹ ،ریچاارد گرنال ،۲سافیر وقات
آمریکا در آلمان نیز در همین راستا در مصاحره با واشنگتن فریبیکن ادیا کرده بود کاه «ایاران از
تروریساام بااهینااوان سااالح در ارویااا اسااتفاده ماایکنااد .بایااد باارای کشااف طاارحهااای آنهااا و

متوقفکردنشان قرل از موفقیت ،هوشیار باشیم» کریدو .)۲0۱۸ ،3الرن

نورمن و متیاو دالتاون

۴

در گزارشی در وا استریت ژورنا  3اوت  )۲0۱۸همزمانی سافر حسان روحاانی ،رلای جمهاور
ایران به ارویا و بازداشت ینج نفر ازجمهه یک دیپهمات ایرانی به اتهام تالش برای بم گاذاری در
نشست منافقین در یاری

و متعاق

آن تالش های آمریکا ،منافقین و اسرالیل را بارای ماتهمکاردن

ایران ،در چارچو همین تهدیدسازی برآورد کارده و معتقدناد ایان اقادامات در راساتای برناماه
گستردهای است که قرار است با حمایت دولت آمریکا و جمهوریخواهان کنگره ،تهدید حمالت
تروریستی ایران در ارویا در آینده را بزرگنمایی کرده و منجار باه شاکاف در حمایات یکپارچاه
ارویا از توافق هستهای شوند نورمن و دالتون .)3-5 :۲0۱۸ ،5همراستا با این اقدامات« ،مرکاز مهای
مرارزه با تروریسم آمریکا» ۶که از نهادهای دولتی این کشور است ،گااهشاماری از آنچاه حماالت
ادیایی تروریستی منتس

به ایران شامل حمالت ،برنامهریازی ،یشاتیرانی ماالی و لجساتیکی بارای

حمالت) در ارویا خوانده ،تهیهکرده و با نقشه و جدو زمانی ،در اختیار رسانههاا قارار داده اسات
نگاه کنید به شکل  )۲وزارت خارجه آمریکا.)۲0۱۸ ،۷
1. Reuters, Quoted from Pompeo
2. Richard Allen Grenell
3. Kredo
4. Laurence Norman and Matthew Dalton
5. Norman and Dalton
6. national counter terrorism centre
7. US Department of State
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شکل  .۲اتهام حمالت تروریستی به ایران در ارویا  ۱۹۷۹-۲0۱۸مرکز مرارزه با تروریسم آمریکا)
منرع :مرکز مهی مرارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا  5 ،جوالی )۲0۱۸

یایگاه خرری تحهیهی یولیتیکو نیز ضمن طرح اتهام تروریستی به اسداهلل اسدی دیپهمات ایرانای
در بهییک ،به این مسأله اشاره میکند که این یرونده احتماالً ییامادهای مهمای در روابا اتحادیاه
ارویا و ایران خواهد داشت و در زمانی که تغییر در دولت آمریکاا ممکان اسات باه احیاای توافاق
هستهای ایران کمک کند ،احتمااالً دوبااره مساأله تروریسام ساربرآورده و چاالشزا خواهاد شاد.
ازمنظر این گزارش این مساله با توجه به قدرت نرم و اجماعسازی دموکراتها مایتواناد تانش در
رواب ایران و اتحادیه ارویا را بیشتر کند؛ موضویی که ایاالت متحده در دولتهای مختهاف و باا
روش های گوناگون در یی آن بوده است هرزنهارن .)۲0۲0 ،۱طارح اتهاماات و حماالت ادیاایی
تروریستی یهیه ارویا ،صرفاً به جمهوری اسالمی ایران محادود نراوده و گاروههاای ماورد حمایات
ایران همچون حز اهلل لرنان را نیز دربرمیگیرد نگاه کنید به شکل  )3وزارت خارجاه آمریکاا،۲
.)۲0۱۸
1. Herszenhorn
2 . US Department of State
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بنیاد هریتیج ۱با ارجاع به این فهرست ،در گزارشی مینویسد« :حز اهلل متحاد ایاران ،حماالت
تروریستی متعددی در ارویا از دهه  ۱۹۸0انجاام داده تاا باه مجاازات کشاورهایی کاه از یاراق در
جنگ ساا هاای  ۱۹۸۸-۱۹۸0حمایات کارده بودناد ،اداماه دهناد .در ساا  ۲0۱۲حاز اهلل یاک
بم گذاری انتحاری را در یک اتوبوس حامل گردشگران اسرالیهی در بورگاس بهغارساتان انجاام
داده است که شش نفر طی آن کشته شدند» فیهیپ  .)۲0۱۸ ،همچنین مرکز مطالعات اساتراتییک
و بینالمههی ۲در سندی با ینوان «بازدارندگی یساتوافق هستهای در برابر ایران» ،3که با هدف ایما
استراتیی مطهو برای دولت ترامپ در قرا ایران تهیاه شاده ،باه تعهاد آمریکاا باه امنیات منطقاه
ازطریق تقویت ظرفیت های شرکای منطقاه ای و توانمندساازی آنهاا بارای مقابهاه باا ایاران اشااره
میکند هیک

و دالتون.)۲0۱۷ ،

شکل  :3حمالت ادیایی تروریستی حز اهلل در ارویا  ۱۹۸3-۲0۱۷مرکز مرارزه با تروریسم آمریکا)
منرع :مرکز مهی مرارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا 5 ،جوالی )۲0۱۸

1.The Heritage Foundation
(2. Center for Strategic and International Studies ) SCSC
3. Deterring Iran After the Nuclear Deal
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یالوهبر ارویا بهینوان اصهی تارین مخاطا
اتهامات تروریستی منتس

تهدیدساازی ،ایااالت متحاده ساعی کارده اسات

به ایران یا گروههای مورد حمایت این کشاور را در ساایر کشاورها نیاز

مطرح کند .در همین راستا وزارت خارجه آمریکا در گزارشای باا یناوان «ترورهاا و فعالیاتهاای
تروریستی ایران در خارج از کشور» ،ادیا میکند که «ایران بعد از انقال اسالمی ،در بایش از ۴0
کشور جهان ،درگیر ترورها ،برنامه ریزی برای ترور و حمالت تروریستی بوده است که شامل 3۶0
مورد ترور هدفمند در سایر کشورها و حمالت گستردهای بوده که به ضر و جارح صادها نفار
منجر شده است» گزارش تروریسام وزارت خارجاه آمریکاا .)۲0۲0 ،برخای از مهامتارین ماوارد
ادیایی آمریکا ،طرح اتهام مشارکت جمهوری اسالمی ایران در انفجار یایگاه تفناگداران نیاروی
دریایی آمریکا در بیروت  ۲3اکترر  ،)۱۹۸3انفجار مرکز یهودیاان در آرژانتاین آمیاا)  ۱۸ژولیاه
 )۱۹۹۴و انفجار در یایگاه نیروهای آمریکایی در شاهر الخُرَار یربساتان ساعودی  ۲5ژولان )۱۹۹۶
میباشد .این در حالی است کاه جمهاوری اساالمی ایاران هماواره داشاتن هرگوناه نقشای در ایان
حوادث را رد کرده است و تاکنون و بعد از چند دهه از این حوادث نیاز ،ایااالت متحاده نتوانساته
مدرک یا مستندات قانونی که حاکی از نقش جمهوری اسالمی ایران در این حوادث باشاد ،ارالاه
دهد.
در ارترا با ارویا ،ایاالت متحده با طرح چنین ادیاهایی بهدنرا ایجاد نگرانای و القاای وجاود
شکافهای اطالیاتیا امنیتی در سازوکارهای مقابهه با تروریسم ارویا در یدم هماهنگی و همراهای
با ایاالت متحده آمریکاست هرزنهارن .)۲0۲0 ،یالوهبر این ،هدف دیگر ایاالت متحده از انتسا
حمالت تروریستی ادیایی به ایران ،تصرف در اموا و استفاده از منابع مالی بهوکهشده ایران تحت
ینوان غرامت و جراران خساارت و  ...بارای خاانواده و قربانیاان ایان اقادامات تروریساتی ادیاایی
میباشد .بهینوان مثاا دادگااههاایی در ایااالت متحاده آمریکاا در احکاام جداگاناهای ،خواهاان
یرداخت غرامت به بازمانادگان قربانیاان یمهیااتهاای تروریساتی ادیاایی از دهاه  ۱۹۸0تاا ۲000
ازجمهه قربانیان الخرر ،یایگاه تفنگداران آمریکاایی در بیاروت ،حاوادث  ۱۱ساپتامرر و  ...از محال
منابع مالی ایران در کشورهایی مثل لوکزامرورگ شرکت نقلوانتقاا ارز کهییار اساتریم) ،ترکیاه
هالک بانک) و منابع بهوکهشده در بانکهای آمریکا سیتیبانک) شاده اسات .جادیتارین ایان
موارد مربو به رأی دیوان یالی ایاالت متحده آمریکا در آوریل  ،۲0۱۶مرنیبر یرداخات غرامات
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به خانوادههای قربانیان انفجار «مقر تفنگداران آمریکا در بیروت»  ۲3اکترر  )۱۹۸3و سایر حمالت
مرتر با ایران در حدود  ۱/۷5میهیارد دالر) از محل دو میهیارد دالر دارایی مسدودشده جمهاوری
اسالمی ایران در بانکهای آمریکا در این مورد سیتیبانک) است؛ موضویی که ناهتنهاا ازطارف
دولت جمهوری اسالمی ایران محکوم شد  ،)۲بهکه ازطرف ساایر کشاورها و نهادهاای بایطارف
بین المههی نیز غیرقانونی خوانده شد .در همین راستا «جنرش یدم تعهد» ۱در بیانیهای از سازمان مهال
متحد خواست تا مانع از آن شود که اموا مسدودشده ایران در آمریکا ،برای حالوفصال دیااوی
قربانیان «یمهیات تروریستی» ادیایی منتس

به ایاران باهکاار رود .بیانیاه جنارش از ایااالت متحاده

بهخاطر نقض «مصونیت حاکمیتی دولت ها و نهادهای آنها» انتقاد کرده و هشادار داده کاه چناین
اقدامی میتواند به یواق

وخیمی «ازجمهه بیایتمادی و هرجومارج در حاوزه روابا باینالمهال»

منجر شود و «رویه ای نادرست را یایهگذاری کند» روزنامه شارق ۱۸ ،اردیرهشات  .)۱3۹5باا ایان
حا و مرتنیبر چارچو تئوریک ییوهش ،هادف اصاهی ایااالت متحاده از طارح ایان اتهاماات،
تهدیدسازی همهجانره از جمهوری اسالمی ایران برای اقناع جامعه مخاطا

امنیتایساازی باهویایه

اتحادیه ارویا بهمنظور همراهی آنها با رویکرد ایاالت متحاده در قراا ایاران در طیفای از تهدیاد،
تحریم و ایما زور تا مذاکره است.
 -2-2متهمکردن ایران به حرایت از تروریتم

طرح اتهاام حمایات ایاران از گاروههاای تروریساتی از اواسا دهاه  ۱۹۸0و باا اضاافهکاردن
جمهوری اسالمی ایران به کشورهای حامی تروریسم  ۱۹ژانویه  )۱۹۸۴توس دولت وقت ایاالت
متحده آمریکا آغاز شد و در دولت های بعدی آمریکا نیاز باه انحاای گونااگون و ذیال ینااوین و
اصطالحاتی همچون «یاغی بینالمههی» بیل کهینتون« ،)۱۹۹۲-۲000 :محور شرارت» جورج بوش:
« ،)۲00۴-۲00۸حااامی تروریساام» باااراک اوبامااا )۲00۸-۲0۱۶ :و «دولاات تروریسااتی» دونالااد
ترامپ )۲0۱۶-۲0۲0 :تکرار شده است .این موضوع نشان میدهد که ایاالت متحده ،تقریراً از یک
الگوی رابت در طرح اتهام و برچس زنی که از ابزارهای اصاهی امنیتایساازی و برسااخت تهدیاد
است ،ییروی کرده است .این الگوی طرح اتهام مرتیبر دو وجه است و باه دو شایوه زیار ییگیاری
شده است:
)1. Non-Aligned Movement (NAM
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در وجه یا شیوه نخست ،ایاالت متحده ایران را به حمایت از گاروههاایی هامچاون حاز اهلل،
جهاد اسالمی ،حماس ،کتال

حز اهلل ،انصاراهلل  )۴و  ...متهم مایکناد؛ گاروههاایی کاه آمریکاا

آن ها را در فهرست تروریسم خود گنجانده است .درحالی که بارخالف فهرسات آمریکاا ،برخای
دیگر از کشورها و نهادهای بینالمههی ،این گروهها یاا دساتکام بخاشهاایی از آنهاا را ناهتنهاا
بهینوان گروه تروریستی به رسمیت نمیشناسند ،بهکه از آنها تحت ینوان گروههای آزادیبخش
نیز یاد میکنند .در همین راستا ایاالت متحده حمایت دیرینه ایران از گروههای مقاومات فهساطینی
بهوییه جهاد اسالمی و حماس را در چارچو حمایت از گروههای تروریساتی بارآورد مایکناد.
گزارش ساالنه تروریسم آمریکا در این زمینه میگوید که «حکومت ایران و گروههای نیابتی آن به
طراحی و اجرای حمالت ترویستی در مقیاس جهانی ادامه میدهند» .این گزارش اضافه میکند که
«در گذشته ،حکومت ایران رقمی بالغ بار  ۷00میهیاون دالر در ساا بارای حمایات از گاروههاای
تروریستی نظیر حز اهلل لرنان و حماس هزینه میکرد؛ اما تحت تأریر تحریمهای شدید آمریکاا در
سا  ،۲0۱۹توانایی آن برای حمایات ماالی از تروریساتهاا در حاد چشامگیاری کااهش یافات»
گزارش تروریسم وزارت خارجه آمریکا.)۲0۱۹ ،۱
یالوهبر این ،ایاالت متحده بهینوان بازیگر امنیتیساز در ارترا با انتساا اقادامات حاز اهلل،
حماس ،انصاراهلل ،جهاد اسالمی و سایر گروه ها باه ایاران ،درصادد القاای ایان موضاوع باه جامعاه
مخاط

امنیتیسازی است که جمهوری اسالمی ایران ازطریق این گروه های نیابتی ،سعی در ایجاد

یوششی برای اقدامات خود ،بدون یاذیرش هزیناه و مسائولیت باین المههای اسات .در هماین راساتا
گزارش سالیانه تروریسم وزارت خارجه آمریکا بیان میکند« :ایاران از گاروه هاای نیاابتی اساتفاده
میکند تا برای خود فرصت انکار ایجاد کارده و بارای سیاسات هاای تجاوزگراناه خاود ،یوششای
جهت یدم یاسخگویی فراهم کند» گازارش تروریسام وزارت خارجاه آمریکاا .)۲0۲۱ ،۲در ایان
میان ،حمایت و یشتیرانی ایران از حز اهلل لرنان در کانون استراتیی ایااالت متحاده در طارح اتهاام
حمایت از گروه های تروریستی قرار گرفته است؛ موضویی که به وییه بعد از سا  ۲00۶و تقویات
جایگاه حز اهلل در مناسرات لرنان و منطقه ،اهمیت مضایفی یافتاه اسات .باه تعریار دانیال باایمن،3
1. Country Reports on Terrorism
2. Country Reports on Terrorism
3. Daniel Byman
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«دلیل اصهی اینکه ایران در صدر فهرست تروریستی آمریکا قرار گرفته است ،حمایت از حاز اهلل
لرنان است» بایمن.)۱۷۲ :۲00۸ ،
با یویاییهای ناشی از تحوالت منطقه بهوییه ی

از اشغا یراق ،سپ

تحوالت مربو به بهار

یربی و بیداری اسالمی و ظهور جنرشها و گروههای مخالف وضع موجود در سطح منطقه بهویایه
در یراق ،لرنان ،بحرین ،یربستان ،یمن و  ،...ایاالت متحده اغه

گروههای همسو با ایاران را ذیال

فهرست گروه های تروریستی قرار داده است؛ لذا هرگونه حمایت ایران از این جریانات را باهمثاباه
حمایت از تروریسم بازنمایی میکند .فهرست تروریستی ایاالت متحده در این مورد بهقدری فرباه
و طوالنی شده است که تقریراً هر گروه همسو با جمهوری اسالمی ایران و مخالف حضور ایااالت
متحده در منطقه را میتوان ذیل آن مشاهده کرد .در همین راستا بینااد هاریتج در گازارش ساالیانه
خود با ینوان «ارزیابی تهدیدات فراروی منافع حیاتی ایاالت متحده» ،ضمن طرح اتهامات گسترده
تروریستی منتس

به حز اهلل لرناان ،ایاران را باهیناوان رهرار و هادایتکنناده اصاهی ایان ایماا

تروریستی ادیایی معرفی میکند فیهیپ  .)۲۷۹-۲۸0 :۲0۲۱ ،۱به ایتقاد اغه

کارشناساان ،چناین

کاربرد وسیع ،سهیقهای و بیضابطه ای از موضوع تروریسم که در دوران ترامپ تشدید شده اسات،
ارربخشی اقدامات در این زمینه را با چالش مواجه کرده است.
وجه دیگر رویکرد آمریکا در تهدیدسازی از ایران برمرنای تروریسم ،طرح اتهام حمایت ایران
از گروه های تروریستی شناختهشده بینالمههی است که نهفق در فهرست تروریسم آمریکا هستند،
بهکه در اسناد سازمان مهل متحد و معاهدات بینالمههی نیز باهیناوان گاروه تروریساتی باه رسامیت
شناخته شدهاند .درواقع این وجه از رویکرد ایاالت متحده در تکمیل وجه نخست و درنتیجاه یادم
دریافت دستاوردها و نتایج الزم یدم دستیابی به اجماع بینالمههی) مطرح شد و هدف آن ،جه
توجه و همکاری بینالمههی بهمنظور ایجاد اجماع در سیاست تهدیدسازی یهیه ایاران باود .در ایان
راستا طرح اتهام همکااری جمهاوری اساالمی ایاران باا القایاده باهیناوان یاک گاروه تروریساتی
شناختهشده بینالمههی ،از مهمترین این اتهامات بود .ارترا میان ایران و القایاده ،اگرچاه یکای از
موضویاتی بود که از همان روزهای ابتدایی ی

از حمالت یازده ساپتامرر  ،۲00۱از ساوی برخای

جناح های سیاسی امریکا مطرح میشد؛ اما طرح چنین ادیاایی باهصاورت جادی باا هادف ایجااد
1. Phillips
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اجماع بینالمههی یهیه ایران ،از نخستین اقداماتی بود کاه مایاک یمپئاو در دوران آغااز باه کاارش
بهینوان رلی

سازمان اطالیات مرکزی آمریکا ۱انجام داد .در این چارچو مایک یمپئو مرتنیبار

مجمویه اسنادی که از محل اقامت اسامه بنالدن رهرر القایده) در ابیتآباد یاکستان کشف شاده
بود ،به کمک اندیشکدههایی مانند «بنیاد دفاع دموکراسایهاا» ۲ساعی در مستندساازی رابطاه میاان
ایران و القایده با استفاده از این اسناد داشت  .)5چناین ادیاایی در طاو دوره ریاسات جمهاوری
ترامپ بهصورت مداوم و در اشکا مختهفی ییگری شد و بهوییه با انتقا مایاک یمپئاو باه وزارت
خارجه ،سویه تهاجمی تری نیز به خود گرفت .در همین چارچو ایاالت متحده در گازارشهاای
سالیانه تروریسم که در وزارت خارجه این کشور تهیه میشود ،جمهوری اسالمی ایران را متهم باه
حمایت از تروریسم میکند« :ایران هنوز هم به گروههای وابسته به القایاده اجاازه مایدهاد در آن
کشور فعالیت کنند و یو و ییکارجو به مناطق جنگی مثل افغانساتان و ساوریه بفرساتند» گازارش
تروریسم وزارت خارجه آمریکا.)۲0۲0 ،3
یالوهبر این ،این اتهامها با هدف اقناع جامعه مخاط

تهدیدسازی ازطریق جریاناات رساانهای

همراهی و یشتیرانی میشد .بهینوان مثا نیویورکتایمز در گزارشی در اکترر  ۲0۲0به نقل از منابع
امنیتی اسراییهی مدیی شده است که یرداهلل احمد یرداهلل ،نفر دوم القایده و یامل بم گاذاری در
مقابل سفارتهای آمریکا در کنیا و تانزانیا  )۱۹۹۸با نام مستعار ابومحمد المصری ،توس مأموران
امنیتی اسراییل در تهران ترور شده است گهدمن و دیگران :۲0۲0 ،۴یاراگراف  .)۲موضاویی کاه
توسا ایااران رد شااد و تاااکنون نیااز توسا منااابع مسااتقل تأییااد نشااده اساات  .)۶مرتناایباار چنااین
سناریوسازیهاایی ،مایاک یمپئاو در وایساین هفتاه حضاور در وزارت خارجاه آمریکاا باار دیگار
ادیاهای مطرحشده در اسناد ادیایی ارترا ایران با القایده را تکرار کرد و مدیی شد که «ایران به
خانه جدید القایده بد شده است» و جهان باید «در مقابل همکاری شیعه و سنی بارای تروریسام»
ایستادگی کند .او با استناد به گزارشهای رساانههاا در ماورد تارور ابومحماد المصاری در ایاران،
مدیی شد که حضور این فرد در ایران ،نشانه دوستی و نزدیکی ایاران و القایاده اسات و در اداماه

)1. Central Intelligence Agency (CIA
)2. Foundation for Defense of Democracies (FDD
3. Country Reports on Terrorism
4. Goldman et al

182

سال سی و یکم | شماره صد و هجدهم | بهار 1401

نشریه علمی سیاست دفاعی

اتهامزنیهای خود ،مدیی شد که توافق برجام ،بایث شد که ایران حمایتش را از القایاده افازایش
دهد و گفت« :برخالف افغانستان که القایده در کوهستانها ینهان میشدند ،اکنون در ایران تحت
حفاظت دولت ایران فعالیت میکنند» یمپئو :۲0۲۱ ،۱یاراگراف .)۱
اتهام حمایت جمهوری اسالمی ایران از طالراان از دیگار اتهاماات ایااالت متحاده در موضاوع
حمایت ایران از گروههای تروریستی است .در همین راساتا ،واشانگتن یسات در گزارشای کاه در
آوریل  ۲0۱۷به نقل از مقامات آمریکایی منتشار کارد ،مادیی شاد کاه ایاران و روسایه ،گساترش
رواب با طالران را با هدف به چالشکشیدن قدرت آمریکا در افغانستان ییگیری میکنند .همچناین
جان نیکهسون فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز در فوریاه  ۲0۱۷در سانای آمریکاا
مدیی شد که ایران «بهطور مستقیم در حا حمایت از طالراان» باهویایه در بخاش غربای افغانساتان
اساات کااه ماارز طااوالنی بااا ایااران دارد .در تااداوم چنااین سناریوسااازیهااایی وزارت خزانااهداری
آمریکا در  ۲3اکترر  ،۲0۱۸دو یضو نیروی قدس سپاه یاسداران ایران را با این بهاناه کاه امکاناات
مالی و تکنولوژیک در اختیار نیروهای طالران قرار میدادناد ،در فهرسات تحاریمهاای تروریساتی
خود قرار داد .طارح چناین اتهامااتی باه ایاران در حمایات از طالراان در حاالی اسات کاه ایااالت
متحدهطی سالیان اخیر ،در حا گفتوگو با سران طالراان و در بااالترین ساطوح باا میاانجیگاری
کشور قطر بوده است .این درحالی است که ایران تاکنون طالران را از فهرست گروههای تروریستی
خود خارج نکرده است طهوعنیوز ،به نقل از ظریف.)۱3۹۹ ،
طرح اتهام حمایت ایران از گروههای تروریست همچون القایده و طالران و مشارکت ایران در
حمالت  ۱۱سپتامرر درحالی صورت میگیرد که نهتنها تاکنون هیچگوناه مادرک و شاواهدی دا
بر حمایت و مشارکت ایران بهدست نیامده است؛ بهکه برخالف ادیای ایااالت متحاده ،از  ۱۹نفار
یامل انتحاری حمالت  ۱۱سپتامرر ۱5 ،نفر ترعه یربستان سعودی ۲ ،نفر ترعه امارات متحاده یربای،
یک نفر ترعه مصر و یک نفر دیگر نیز از کشور لرنان باوده اسات کاه همگای در زماره متحادان و
شرکای منطقهای آمریکا بهشمار میروند .نکته مهمتر اینکه دولت آمریکا تاکنون از انتشار اسناد و
گزارشهای مرتر با حمالت  ۱۱سپتامرر که توس کمیتههای حقیقاتیاا خاود دولات آمریکاا
تهیه شده ،جهوگیری کرده است .بهینوان مثا ایاالت متحده تا ییش از سا  ،۲0۱5از انتشار بخشی
1. Pompeo
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از گزارش یهل و حواشای حماالت  ۱۱ساپتامرر معاروف باه گازارش  ۲۸صافحهای کاه باه نقاش
سعودیها در این ماجرا مییردازد ،جهوگیری کرده بود؛ درحالی که این گزارش در ساا  ۲00۲و
در دوران جرج دبهیو بوش تهیاه و تنظایم شاده باود .حتای انتشاار ایان گازارش  ۲۸صافحهای نیاز
بهصورت ناقص و مرهم انجام شد؛ به نحوی که در آن بسیاری از اطالیات و اسامی مارتر باا ایان
حمالت الک گرفته شده بود دیتری  .)۲0۱۶ ،۱بهطور کهی میتوان گفت هادف اصاهی ایااالت
متحده از این اقدام ،بازیابی اجماع بینالمههی ذیل برنامه نااموفق و مساألهسااز «مراارزه باا تروریسام
جهانی» بود که در زمان بوش و ی

از حمالت  ۱۱سپتامرر رخ داد .ایاالت متحده آمریکا درحاالی

ایران را متهم به اقدامات تروریستی یا حمایت از گروههای تروریستی میکند که به گاواه اساناد و
مدارک ،خود از یوامل بنیانگذار و حامی برخی از مهامتارین گاروههاای تروریساتی باینالمههای
همچون القایده و طالران بوده است و امروزه نیز از ظرفیت و امکانات این گروهها برای اقدام یهیاه
ایران استفاده میکند تخشید و جاللیان مهری.)۴5-۴۶ :۱3۹۶ ،
 -3راهکارهای مقابههای بازیگر امنیتیساز بهمنظ ر رهایی از تهدید
مرتنیبر چارچو تئوریک ییوهش ،ایتقاد به تجهی تهدید و یذیرش یمومی ،دو رکن اصاهی
«منطق امنیتیکردن» را شکل میدهند .ویاور بار ایان مساأله تأکیاد مایکناد کاه اساتدال باازیگر
امنیتیکننده یالوهبر نشاندادن تجهی تهدید ،باید ارالهدهنده راه چاره و خالصی از این تهدیاد نیاز
باشد؛ چراکه ازمنظر مکت

کپنهاگ ،امنیتیسازی کنشای اسات کاه در آن باازیگر امنیتایسااز باا

جهوهدادن یک موضوع به ینوان تهدید وجودی ،اقادامات فاوری و اساتثنایی بارای مقابهاه باا آنرا
توجیه میکند ویور .)۴۸ :۱۹۹3 ،۲در این راستا ،ایااالت متحاده باهیناوان باازیگر امنیتایسااز ،در
سطح دوم ،راهکارهای مقابههای زیر را بهینوان راهچاره خالصی از تهدید دنرا کرده است.
 -1-3گنجاندن سپاه پاسداران انقمب اسممی ایران در فهرست گروههای تروریتتی

تالش برای قراردادن نام سپاه یاسداران انقال اسالمی ایران در فهرست گروههای تروریستی،
اگرچه از زمان جرج بوش و با استناد به قطعنامه  ۱۷۴۷شورای امنیت مارس  )۲00۷آغاز شد و در
دوره اوباما نیز با استناد به قطعنامه  ۱۹۲۹ژولن  )۲0۱0تداوم یافت؛ با این حا هایچگااه از ایماا
1. DePetris
2. Waever
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تحریم یهیه شرکتها و افراد مرتر با سپاه فراتر نرفت .اما دولت تراماپ در چاارچو اساتراتیی
فشار حداکثری و ذیل رویکرد تهدیدسازی از ایران در موضوع تروریسم ،طی بیانیهای در تاریخ ۸
آوریل  ،۲0۱۹مجمویه سپاه یاسداران انقال اسالمی ایران را براساس بند « ۱۹-۲قانون مهاجرت و
مهیت» در فهرست گروه های تروریستی قرار داد و از آن بهینوان «یک سازمان تروریستی خارجی»
نام برد گزارش تروریسم وزارت خارجه آمریکا .)۲0۱۹ ،۱موضویی که بارخالف انتظاار ایااالت
متحده آمریکا با واکنش انتقادی یا دستکم انفعالی جامعه بینالمههی مواجه شد  .)۷در ایان راساتا
گزارش سالیانه تروریسم وزارت خارجه ایاالت متحده ،ایران را «بزرگترین دولت حامی تروریسام
در جهان» نامید .در این گزارش آمده است« :ایران به مداخهه نیروی قدس در مناقشاههاای یاراق و
سوریه اذیان کرده و نیروی قدس مکانیسم اصهی یرورش و حمایت از تروریستهاا در خاارج زاز
ایران] است» .این گزارش تصریح میکند که آمریکا با چنین اقدامی برای اولین بار بخشی از یاک
دولت خارجی را در فهرست سازمان های تروریستی خارجی قارار داده اسات گازارش تروریسام
وزارت خارجه آمریکا.)۲0۱۹ ،
بهطور کهی ایاالت متحده با این اقدام ،اهداف چندگاناه اقتصاادی ،سیاسای و نظاامی را دنراا
میکند .در حوزه اقتصادی ،قطع شریانهای ماالی ایاران و تحاتفشاار قاراردادن ازطریاق افازایش
هزینه ها از دالیل اصهی این اقدام برشمرده شده اسات .در ایان بیانیاه ضامن ماتهمکاردن ایاران باه
«حمایت از تروریسم» ،تصریح شده است که «ما به افزایش فشار یهیه ایران و بااالبردن هزیناههاای
حمایت از فعالیت های تروریستی توس این کشور ادامه خاواهیم داد تاا زماانی کاه ایان کشاور از
رفتارهای مخار و غیرقاانونی خاود در منطقاه دسات باردارد» وزارت خارجاه آمریکاا:۲0۱۹ ،۲
یاراگراف  .)۲یالوهبر این و با توجه به توان صنعتی ،فنی و تکنولوژیک و در امتاداد آن اقادامات
اقتصادی سپاه ازطریق قرارگااههاای ساازندگی؛ باهویایه باا خاروج شارکتهاای بازرگ نفتای از
یروژههای صنعت نفت ایران به موازات خروج آمریکا از برجام ،ایااالت متحاده امیادوار اسات باا
تروریستی ایالمکردن سپاه و مجمویه هاای ذیال آن ،بتواناد یاالوهبار اخاال در روناد اقتصاادی

1. Country Reports on Terrorism
2. US Department of State
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فعالیتهای آن ،زمینه را برای افزایش فشارها و کاهش توان مقاومت ایران در برابر تحریمها فراهم
کند و درنتیجه زمینه نارضایتی داخهی از مجمویه سپاه را ایجاد کند.
ازطرف دیگر ،ایاالت متحده آمریکا ،همواره جمهوری اسالمی ایران را بهینوان مهمترین مانع
در یمهیاتیکردن دکترین استراتییک خود در حفظ و تداوم وضعیت موجود منطقه خاورمیانه ذیل
صهح آمریکایی یک

آمریکانا) ۱برآورد میکند .ازمنظر آمریکا ،مهمترین مسأله یک

آمریکاناا

در خاورمیانه ،شکاف و تنش یربی ا یرری اسرالیهی) است و مهمترین ماانع در حال ایان مساأله،
جمهوری اسالمی ایران است که از طریق سپاه یاساداران باهیناوان باازوی یمهیااتی خاود باه ایان
شکاف دامن زده است .به ایتقاد ترامپ ،نفوذیذیری ساختار خاورمیانه بهوییه ی
به افغانستان و یراق و سپ

از حمهه آمریکا

موج بهار یربی ،به سپاه یاسدران اجازه داد اساتراتیی نفاوذ زیرزمینای

خود را برای کار با شرهنظامیان با استفاده از ابزارهای نامتقارن نه ابزارهای نظامی متداو ) و بادون
چالش نظامی متعارف تعقی

کناد هریساون .)۱۴ :۲0۲0 ،۲در ایان راساتا و ازمنظار تراماپ ،ساپاه

یاسداران انقال اسالمی و گروههای همسو در منطقه ،مهمتارین ماانع در تحقاق اقادامات وی در
حوزه صهح یربی ا یرری همچون ییمان ابراهیم) بهشمار میرود؛ لذا ایاالت متحاده باا ایان اقادام
تروریستی ایالمکردن سپاه) بهدنرا این است که ضمن محدودکردن فعالیتهای منطقاهای ساپاه،
درصورت لزوم و با استناد به تروریستیبودن سپاه ،زمینه را برای مشروییتبخشی باه اقادام نظاامی
یهیه آن فراهم کند .اتحادیه ارویا اگرچه یایش از ایان و در دوره اوباماا ،بیشاترین همااهنگیهاای
فراآتالنتیک را با آمریکا در تصوی

قطعنامه  ۱۹۲۹شورای امنیت سا  )۲0۱0و تحریم برخای از

شرکت ها ،افراد و مجمویه های مرتر با سپاه از خود نشان داد؛ اما در این دوره و بارخالف انتظاار
ترامپ در همراهی و مشاارکت باا ایان تصامیم آمریکاا ،باا اتخااذ رویکارد ساکوت منفعالناه ،باه
یکجانرهگرایی آمریکا واکنش انتقادی نشان داد یورونیوز.)۲0۱۹ ،
 -2-3گنجاندن گروههای همس با ایران در فهرست تروریتم

به موازات فشار حداکثری بر ایران ،ایاالت متحده آمریکا فشار را بر متحادان منطقاهای ایاران،
تروریستی ایالمکردن برخی گروههای همسو با ایران و استفاده از ظرفیت نهادهای بینالمههی برای
1. Pax Americana
2. Harrison
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فشار بر آنها در دستورکار قرار داد .در این چارچو  ،ایاالت متحده ادیا میکند« :این ترورهاا و
حمالت یمدتاً نهتنها ازطریق نیروی قدس سپاه یاسداران انقال اسالمی و وزارت اطالیات ،بهکه
ازطریق اشخاص رالث و مأموران و گروه های نیابتی همانند حز اهلل انجاام گرفتاه اسات» وزارت
خارجه آمریکا به نقل از یمپئو.)۲0۱۹ ،۱
نیتن سیهز ۲هماهنگکننده امور ضدتروریسم وزارت خارجه آمریکا نیز در هماین ارتراا بیاان
میکند« :ایران کماکان بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و با حمایت از حز اهلل در لرناان
و کتال

حز اهلل در یراق ،باه فعالیاتهاای تروریساتی اداماه مایدهاد .اکناون شامار بیشاتری از

کشورهای جهان به ما ییوسته و حز اهلل را تحریم کردهاند» سیهز .)3 :۲0۲0 ،همچنین در گزارش
ساالنه تروریسم وزارت خارجه ایاالت متحده آمریکا آمده است« :ایران که از سا  ۱۹۸۴بهیناوان
یک حامی حکومتی تروریسم تعیین شده است ،در سا  ۲0۱۹نیز به فعالیت هاای تروریساتی خاود
از جمهااه حمایاات از حااز اهلل ،گااروههااای تروریسااتی فهسااطینی در غاازه ،و طیفاای از گااروههااای
تروریستی مختهف در سوریه ،یراق و سرتاسر خاورمیانه ا ادامه داد .ایران با استفاده از نیروی قدس
سپاه یاسداران انقال اسالمی از گروههای تروریستی حمایت میکند» گزارش تروریسام وزارت
خارجه آمریکا.)۲0۱۹ ،
ازمنظر ایااالت متحاده آمریکاا ،گاروههاای شارهنظاامی وابساته باه ایاران در منطقاه هامچاون
حشدالشعری ،انصاراهلل ،حز اهلل ،حماس ،جهاد اسالمی و غیره بهواسطه تسهیالتی که برجاام بارای
ایران فراهم کرده بود ،در یراق ،یمن ،سوریه و مناطق همجوار اسرالیل تجهیز و تقویات شادهاناد.
موضویی که ضمن تقویت قدرت بازدارندگی و یمق استراتییک ایران ،منجر به افزایش تهدیدات
امنیتی یهیه ایاالت متحده آمریکا و متحدانش در منطقه شده است .اغه

این گروهها اگرچه یایش

از این نیز در فهرست تروریستی آمریکا قرار داشتند؛ اما در دوره ترامپ ،فشار بار مخاطراان یاروژه
امنیتیسازی و بهوییه متحدین منطقهای و ارویایی آمریکا برای همراهی با این اقادام در دساتورکار
قاارار گرفاات .در همااین چااارچو ریچااارد گرناال 3ساافیر وقاات آمریکااا در آلمااان ،تروریسااتی
ایالمکردن حز اهلل توس آلمان  ۲0آوریل  )۲0۲0را «یک موفقیت بزرگ دیپهماتیک» دانسته و
1. Quoted from Pompeo in US Department of state
2. Nathan A. Sales
3. Richard Grenell
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در این ارترا بیان مایکناد کاه او دو ساا تماام باا مقاام هاای دولات و یارلماان آلماان دیادار و
گفت وگو داشته تا آلمان را وادار به یذیرش این سیاست کند .ییش از این نیز بریتانیا در  ۲5فوریاه
 ،۲0۱۹حز اهلل را گروه تروریستی ایالم کرده بود .این درحالی است که اتحادیه ارویاا و فرانساه،
فق شاخه نظامی حز اهلل را در فهرست گروه تروریستی قرار دادهاند رابینسون.)۸ :۲0۲0 ،۱
ازطرف دیگر آمریکا تالش می کند تا از ظرفیت نهادی و حقوقی بین المههی و به ویایه شاورای
امنیت برای تحت فشار قرار دادن متحدان منطقه ای ایران استفاده کند .برای مثا بریتانیا باا حمایات
ایاالت متحده و با هدف تحت فشار قاراردادن انصااراهلل و کمیتاههاای مردمای یمان ،یایشناوی
قطعنامه ای  ۲۲فوریه  )۲0۱۸را در شورای امنیت تنظیم کرد کاه در آن ،یاالوهبار تمدیاد تحاریم
تسهیحاتی یمن برمرنای قطعنامه  ،)۶ ۲۲۱۶سعی در محکومیات جمهاوری اساالمی ایاران باه بهاناه
نقض قطعنامه  ۲۲۱۶و ناکامی در انجام اقدامات الزم برای جهاوگیری از یرضاه ،فاروش یاا انتقاا
مستقیم یا غیرمستقیم موشک های بالستیک ،هواییماهای بدون سرنشین و تجهیزات نظامی دیگر باه
حوری ها در یمن داشت؛ موضویی که با مخالفت روسیه به ینوان یضو دالم شاورا مواجاه شاد .در
ادامه ایاالت متحده تالش کرد تا سالحهای مورداساتفاده در حماالت موشاکی یمان باه یربساتان
سعودی و شرکت نفتی آرامکو را به ایران نسرت دهد؛ موضویی که نهایتاً بر گزارش دوره ای دبیر
کل سازمان مهل متحد در مورد یایبندی به قطعنامه  ۲۲3۱ارر گذاشت و جمهوری اسالمی ایران را
بهینوان منشأ این سالحها معرفی کرد نیکول .)3 :۲0۲0 ،۲
ایاالت متحده در حالی حز اهلل لرنان را در فهرست تروریسم خود گنجانده و فشاار بار دیگار
متحدان را برای همراهی با چنین رویکاردی در دساتور کاار قارار داده اسات کاه حاز اهلل لرناان،
هماکنون در التالف با دیگر احزا همسو ،اکثریت یارلمان لرنان و دولت این کشاور را دراختیاار
دارد .بهصورت مشابهی انصارهلل یمالً و بهصورت دفاکتو ،دولت یمن ،نهادهای دولتای و یایتخات
این کشور صنعا) را در اختیار دارد.

1. Robinson
2. Nichols
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 -3-3استفاده از ظرفیت گروههای تروریتتی یهیه وره ری اسممی ایران

یشتیرانی از گروههای تروریستی بهمنظور دستیابی به اهداف کاه ساابقه دیریناهای در سیاسات
خارجی آمریکا دارد ،راهکاار مقابهاه ای دیگار آمریکاا در موضاوع تروریسام اسات .درواقاع ایان
رویکرد ایاالت متحده مرتنیبر این فرض بنیادین رلاالیستی است که «دشمنِ دشمنِ من ،دوست من
است» .سابقه تاریخی معاصر ایما این سیاست به حمایت تسهیحاتی و مالی آمریکا از مجاهادان
افغان در دوره ی

از حمهه شوروی به ایان کشاور مرباو مای شاود .نتیجاه چناین رویکاردی،
۱

قدرتیابی طالراان در افغانساتان و شاکلگیاری القایاده باود شانگا  )۲0۱۴ ،کاه ایااالت متحاده
آمریکا ،بهوییه ی

از فرویاشی شوروی بهینوان دشمن شاماره یاک) ساعی در اساتفاده از آنهاا

بهمنظور مقابهه یا دستکم مهار ایران ی

از انقال اسالمی داشت .مرتنیبر چنین برداشتی ،ایاالت

متحده استفاده از ظرفیتهای گروههای تندرو و تروریستی همچون القایده و طالران را که برآماده
از خوانش رادیکا از اسالم و ایدلولوژی سهفی است ،در مقابل الگوی اسالم سیاسی شیعی برآمده
از انقال اسالمی مجاز میدانست .بهینوان مثا طالران ی

از قادرتیاابی در افغانساتان ،ایضاای

کنسولگری ایران در شهر مزارشریف را به شاهادت رسااندند؛ موضاویی کاه تاا سارحد درگیاری
نظامی تمامییار ییش رفت.
مورد دیگر حمایت مالی و تسهیحاتی ایاالت متحده از گروههای تروریستی در جنگ داخهای
سوریه با هدف تقویت مخالفان دولت سوریه بهمنظور سرنگونی بشار اسد بود داردن)۸ :۲0۱5 ،۲؛
مسألهای که درنهایت موج

ظهور و قدرتگیری گروههای تروریستی همچون دایاش و جرهاه

النصره در سپهر سیاست خاورمیانه شاد .مشاابه نقاش ایااالت متحاده در ظهاور القایاده و طالراان،
آمریکا نهتنها خود مستقیماً به آموزش و تجهیز گاروههاا شورشای و تروریساتی در جناگ داخهای
سوریه کمک کرده ویت  ،)5 :۲0۱5 ،3بهکه کماکهاا و حمایاتهاای متحادان خاود هامچاون
یربستان سعودی ،امارات متحده یربی و قطر را از ایان گاروههاا را نادیاده گرفات؛ باهنحاوی کاه
حمایاات ایاان کشااورها از گااروه تروریسااتی جرهااه النصااره حتاای بعااد از ایااالم آمریکااا مرناایباار
تروریستیبودن این گروه تداوم یافت و از این طریق نیز بهطور غیرمستقیم در تقویت این گروه ها
1. Chenga
2. Durden
3. Witts
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تأریر داشته است .تا جایی که این رفتار دوگانه آمریکا به این شاالره دامان زده کاه دولات ایااالت
متحده ،کمک به گروه های تروریستی را با واسطه متحدین خود و با هدف حفظ وجهه بینالمههای
آمریکا بهصورت غیرمستقیم ادامه داده است .بهیناوان مثاا براسااس گازارش مثسساه آمریکاایی
بروکینگز ،موشکهای هدایت شونده ضدتانک توس یربستان سعودی در اختیار تروریستهاای
دایش با هدف مقابهه با تانکهای روسی ارتش سوریه قرار گرفته بود کاه مهامتارین تکیاه گااه
ارتش این کشور در نررد زمینی بود .این در حاالی باود کاه ایان موشاک هاا باه مقادار  ۱5هازار
فروند) ،ییش از این سا  )۱3۹3توسا ایااالت متحاده باه یربساتان ساعودی فروختاه شاده باود
بولوس.)۱۷ :۲0۱۴ ،۱
در زمینه اهمیت این مساأله در رویکارد آمریکاا در موضاوع تروریسام بایاد گفات در دوران
رلی جمهوری ییشین آمریکا ،برای جهوگیری از ایجاد هرگونه خهل در روند تجهیز و حمایت از
این گروهها ،باراک اوباما باا اساتفاده از اختیاارات ویایه خاود قاانون فادرا مرنایبار ممنوییات
واگذاری اسهحه به گروههای تروریستی و حامیان آنها را ،به بهانه اهمیت ارسا اسهحه برای این
گروهها در راه تأمین منافع مهی آمریکا نادیده گرفت؛ موضویی که موج

افزایش و تقویت توان

گروههای تروریستی و توسعه حوزه فعالیت آنها در منطقه شد رایت .)۲۴ :۲0۱3 ،۲بهطاور کهای
توجیه اصهی ایاالت متحده در حمایت و یشتیرانی یهنی و غیریهنای از ایان گاروههاای تروریساتی،
استفاده از ظرفیت این گروهها در مقابهه و تحدید موقعیت و جایگاه منطقه ای و فشار بار جمهاوری
اسالمی ایران است؛ بنابراین مرتنیبر این مفاروض رلالیساتی کاه «دشامن دشامن مان ،دوسات مان
است» ،مهمترین انگیزه ایاالت متحده ،دشمنی و مقابهه با جمهوری اسالمی ایران است.
مورد دیگر استفاده ایاالت متحده از ظرفیتهای گروههای تروریستی ،حمایات از گاروههاای
تروریستی شناختهشده ایرانی همچون منافقین سازمان مجاهدین خهق) ،ییاک و تجهیز گروههاای
نظیر جندالشیطان جنداهلل) و جیشالظهم جیشالعد ) است .اقادامات تروریساتی ایان گاروههاا و
کشتار و قتل یام مردم در حوادث تروریستی یدیدهای توس این گروهها رقم خورده است .سابقه
اقدامات تروریستی منافقین به سا های آغازین ییروزی انقال اسالمی برمیگردد که معروفترین
1. Bulos
2. Wright
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آنها انفجار دفتر حز جمهوری اسالمی ایاران  ۷تیار  )۱3۶0و انفجاار دفتار نخساتوزیاری ۸
شاااهریور  )۱3۶0باااود .حادراااه تاساااوکی  ۲5اسااافند  ،)۱3۸۴حمهاااه انتحااااری باااه مساااجد
یهیبنابیطال

یهیهالسالم) شهر زاهادان  ۷خارداد  ،)۱3۸۸حمهاه انتحااری باه نمایشاگاه صانایع

دستی در شهر سرباز  ۲۶مهر  )۱3۸۸و بم گذاری در مراسام تاساویا در چابهاار  ۲۴آذر )۱3۸۹
که منجر به شهادت صدها شهروند ایرانی شد ،برخی از مهامتارین اقادامات تروریساتی گروهاک
جندالشاایطان بااود .گااروه تروریسااتی جاایش الظهاام کااه بااهنااویی تااداوم ایاادلولوژیک و یمهیاااتی
جندالشیطان بود و ازجمهه حامیان ایالمی معارضین در جناگ داخهای ساوریه باود نیاز ،دسات باه
اقدامات تروریستی یدیدهای همچون به شهادت رساندن تعدادی از ایضای سپاه یاسداران  ۱۸مهر
 ،)۱3۹۱گروگانگیاری و باه شاهادت رسااندن مرزباناان نیاروی انتظاامی  ۱۷فاروردین ۶ ،۱3۹۴
اردیرهشت  ۲۴ ،۱3۹۶مهر  )۱3۹۷و غیره زده است.
با وجود اقدامات آشکار تروریستی توس این گروهها و همچناین شناساایی باینالمههای آنهاا
بهینوان گروههای تروریستی و همچنین حضور در فهرست تروریسم ایااالت متحاده ،ایان کشاور
مورد و با هدف استفاده ابزاری از این گروهها ،حمایتهای مستقیم و غیرمستقیمی از آنهاا

حس

بهیمل آورده است .بهینوان مثا باوجود قرارگارفتن مناافقین در فهرسات گاروههاای تروریساتی
آمریکا ،این کشور همکاری و حمایت مداومی از این گروه داشته اسات تاا جاایی کاه نهایتااً ایان
گروه را در  ۲۸سپتامرر  ۷ ۲0۱۲مهر  )۱3۹۱از فهرست گروههای تروریستی خود خاارج کارد .در
موضوع گروه تروریستی جندالشیطان نیز حمایتهای ایاالت متحده از «یردالمالک ریگای» ،رهرار
معدوم این گروه ازطریق یایگاههای نظامی این کشور در افغانستان نیز مثید این ادیاست.
سیاست آمریکا در حمایات از اقادامات تروریساتی یهیاه ایاران باا تاثمین بودجاه بارای چناین
اقداماتی نیز همراه بوده است؛ به نحوی که ایااالت متحاده ساالیانه بودجاه مشخصای را کاه ماورد
حمایت هر دو حز کنگره قرار میگیرد ،برای این منظور درنظرگرفته اسات .ایان حمایات ماالی
متعاق

شامل حمایت سیاسی از جریان تروریسم ضادایرانی از مجاهادین خهاق تاا گروهاکهاای

جنداهلل و ییاک میشود و میتوان ادیا کرد همه تحرکات تروریستی در مرزهای ایران باا حمایات
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اطالیاتی یا مالی آمریکا اجرا میشوند .این مرهغ برای سا  ،۲0۲۱یاکمیهیاارد و دویسات میهیاون
دالر است جهسه توجیهی بودجه کنگره.)۷3 :۲0۲۱ ،۱

نتیجهگیری
مرتنی بر چارچو تئوریک ییوهش ،بازیگر امنیتی سااز باهمنظاور برسااخت ادراک تهدیاد باا
هدف اقناع و همراهی مخاطران امنیتیسازی ،باید بتواند استدال اراله کند .این موضاوع حااکی از
این است که اساساً تهدیدها با اتکا به اذهان شکل مای گیرناد و لزوما ًا نااظر باه یاک خطار واقعای
نیستند؛ بهکه ایجاد باور مشترک مرنیبر تهدیدآمیزبودن یدیادهای ،مقابهاه باا آن و تاأمین امنیات را
توجیهیذیر میکند .استدال ایاالت متحده بهینوان بازیگر امنیتیساز در تهدیدساازی از جمهاوری
اسالمی ایران در موضوع تروریسم مرتنیبر طارح اتهاماات تروریساتی ایاران در کشاورهای رالاث؛
بهوییه ارویا بهینوان مهمترین مخاط

امنیتیسازی ازطرفی و معرفای ایاران باهیناوان اصاهیتارین

حامی گروههای تروریستی مورد شناسایی بینالمههی و فهرست تروریسم آمریکاا) ازطارف دیگار
است .طرح اتهامات تکراری همچون مشاارکت ایاران در انفجاار بیاروت ،آمیاا ،الخرار و  )...کاه
آخرین مورد آن ،متهمکردن ایران به اقدام برای بم گذاری در گردهمایی منافقین در یاری

بود

و همچنین متهمکردن ایران به حمایت از القایده و یناهدادن به ایضای این ساازمان ،در ایان ساطح
قرار میگیرد .یافتههای ییوهش نشان میدهد که ایاالت متحده آمریکا در این سطح توانسته اسات
تا حدودی مخاطران امنیتیسازی به وییه شرکای ارویایی و منطقه ای را با ادراک امنیتی خود همراه
کند.
ازطرف دیگر و مرتنیبر نظریه امنیتیسازی و برساخت تهدید ،بازیگر امنیتیساز یالوهبار ارالاه
استدال در نشاندادن تجهی تهدید ،باید ارالهدهنده سازوکار و راهحل خالصی از تهدید نیز باشاد.
در این سطح ،ایاالت متحده آمریکا بهینوان بازیگر امنیتیساز با اتخااذ یاک رویکارد تهااجمی باا
استفاده از سازوکارهایی همچون گنجاندن سپاه یاسداران انقاال اساالمی و گاروههاای منطقاهای
همسو همچون حز اهلل ،حماس و انصاراهلل) که بخشهای رسامی از دولات متراوع کشاور خاود
هستند ،در فهرست سازمانهای تروریستی روی آورده است .یالوهبر این ،ایاالت متحده باا هادف
1. Justification Congressional Budget
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استفاده از ظرفیت گروههاای تروریساتی ماورد شناساایی باینالمههای هامچاون القایاده ،دایاش،
منافقین ،جنداهلل ،جیش العد و  )...بهمنظور مقابهه با و فشار بر جمهوری اسالمی ایران ،به حمایات
و یشتیرانی مستقیم و غیرمستقیم از این گروهها اقدام کرده است .یافته های یایوهش در ایان بخاش
نشان می دهد که برخالف سطح او طرح اتهامات تروریساتی) ،ایااالت متحاده آمریکاا نتوانساته
است همراهی و موافقت مخاطران امنیتیسازی بهوییه متحدان ارویاایی را در ایان ساطح اقادامات
مقابههای) بهدست آورد .این موضوع ،از یک ساو ناشای از درک متفااوت دو ساوی آتالنتیاک در
نحوه و روش مقابهه و مواجه با ایران در موضوع تروریسم است و از سوی دیگر ،حاکی از نگارش
انتقادی ارویا نسرت به رویکرد یکجانرهگرایانه آمریکا در موضویات و دستورکارهای بینالمههای
بهطور یام و موضوع ایران بهطور خاص در دوره دونالاد تراماپ اسات .ازطارف دیگار یهایرغام
رویکردهای جدی ارویا در موضوع مقابهه با تروریسم ،نگاه ابزاری ایاالت متحده ،بهوییه در دوره
ترامپ به این موضوع ،موج

یدم همراهی ارویا با سازوکارهای مقابههای آمریکا شد.

یافتههای ییوهش نشان میدهد که بهطور کهی رویکرد و نگرش ایااالت متحاده در ارتراا باا
متغیر تروریسم در نسرت با ایران از اصو کهی ییروی میکند که نمود آن در متهمکردن جمهوری
اسالمی ایران به تروریسم با ادبیات مختهفی همچون یاغی بینالمههی بیل کهینتون) ،محور شارارت
جورج بوش) ،حامی تروریسم باراک اوباما) و دولت تروریستی دونالد ترامپ) ترهور یافته است.
با این وجود تفاوتهایی در نحوه بهرهبارداری ،مواجهاه و دساتورکارهای دولاتهاای آمریکاا در
نسرت با متغیر تروریسم در ارترا با ایران وجود داشته است .در این راستا درحالی که دوران اوباما
و ذیل استراتیی کهی سیاست خارجی او ،ایاالت متحده ضمن تفکیاک باین موضاوع تروریسام و
سایر یرصه چالشی میان ایران و آمریکا ،این مسأله با احتیا بیشتری در دستورکار قرار گرفته بود،
در دوره ترامپ و بهوییه ی

از خاروج از برجاام ،ایااالت متحاده ضامن کنارگذاشاتن احتیاا و

بازنگری در سیاسات ضدتروریسام باا تمرکاز بار جمهاوری اساالمی ایاران و اتصاا آن باا ساایر
متغیرهای تنشزا میان دو طرف همچون موضوع هستهای ،موشکی ،فضاایی و منطقاهای ،ساعی در
تهدیدسازی همهجانره از ایران ذیل استراتیی فشاار حاداکثری دارد کاه برآیناد آنرا مایتاوان در
اسناد ،گزارشها و اظهارات مقامات ایااالت متحاده در ایان دوران ازطرفای ،و اقادامات تهااجمی
همچون واردکردن مجمویه سپاه یاسداران انقاال اساالمی در فهرسات گاروههاای تروریساتی و
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ترور سردار سهیمانی فرمانده سپاه قدس ،از طرف دیگر مالحظه کرد .درواقع در این دوره ،موضوع
تروریسم نه بهینوان یک متغیر مستقل ،بهکه بهینوان یک موضوع متاأرر از دا مرکازی اساتراتیی
فشار حداکثری مورد توجه قرار گرفت؛ موضویی که موفقیت ایااالت متحاده در اجمااعساازی و
اقناع جامعه مخاط

امنیتی سازی را باا تردیاد مواجاه کارد .یادم همراهای کشاورهای ارویاایی باا

تروریسااتی خواناادن سااپاه یاساادران انقااال اسااالمی و هاامچنااین یاادم موافقاات اتحادیااه ارویااا و
کشورهایی همچون فرانسه با تروریستی خواندن مجمویه حز اهلل مصداق بارزی بر این ادیاست.

پین شت
( )1یمن جنوبی در  ۱۹۹0بعد از اتحاد با جمهوری یربی یمن معروف به یمن شمالی) ،یاراق
در  ،۲00۴لیرای در  ،۲00۶کاره شامالی در  ،۲00۸کوبااا در  ۲0۱5و ساودان در ساا  ۲0۲0از ایاان
فهرست خارج شدند .هرچند دونالد ترامپ در سا  ،۲0۱۷مجدداً کره شامالی را باه ایان فهرسات
اضافه کرد.
( )2محمدجواد ظریف ،وزیر امورخارجه ایاران ایان اقادام را «دزدی» خواناد و در ناماهای باه
دبیرکل سازمان مهل متحد ،از او خواست تا از ایاالت متحده بخواهد «به تعهدات بینالمههای خاود»
یمل کند و از نقض «اصل بنیادی مصونیت دولتها» خودداری ورزد.
( )3جنرش یدم تعهدکه به اختصار به آن نم ۱نیز گفته میشود ،یک سازمان بینالمههی بهشمار
میرود که در دوران جنگ سرد  ۱۹۶۱میالدی) و بهمنظور واکنش باه بهاوکبنادی قادرتهاای
بزرگ در میان کشورهای مستقل و تازهاستقال یافته بهوییه جهان ساوم شاکل گرفات .هاماکناون
 ۱۲0کشور که تقریراً بیش از دو ساوم ایضاای ساازمان مهال متحاد و  55درصاد جمعیات دنیاا را
تشکیل میدهند ،یضو جنرش یدم تعهد هستند.
( )4دولاات جدیااد ایاااالت متحااده ،انصاااراهلل را در  ۱۶فوریااه  ۲0۲۱از فهرساات گااروههااای
تروریستی و بهترع آن تحریمهای آمریکا خارج کرد .وزارت خارجه آمریکاا در ایان زمیناه ایاالم
کرد که« :از این ی

افراد و نهاد های آمریکایی نیازی نیست از دفتر کنتار دارایایهاای خاارجی

1. NAM
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وزارت خزانااهداری ۱بااهمنظااور انجااام معااامالت یااا انجااام فعالیااتهایشااان در ارترااا بااا انصاااراهلل
درخواست مجوز کنند؛ مگر اینکه افراد یا فعالیتهای تحریمشده دیگری مدنظر باشد» هادسون و
ریان.)۲0۲۱ ،۲
( )5بخشی از مدارکی که توسا «بنیااد دفااع از دموکراسایهاا» از اساناد بانالدن گازینش و
بهینوان سند همکاری ایران با القایده منتشر شده است ،بازگویی همان روایت تالش القایده بارای
فرار از جنگ در افغانستان و یناهبردن و بازداشتشدن ایضایش در ایران است.

( )6وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی ایران ضمن رد این اتهامات معتقد است که آمریکاا
و اسرالیل برای شانهخالیکردن از مسئولیت اقدامات خود در حمایت از این گروههاای تروریساتی
در منطقه ،تالش میکنند با انتشاار اطالیاات سااختگی در رساانههاا ،باه تهدیدساازی از جمهاوی
اسالمی ایران در ارترا با چنین گروههایی مییردازند وزارت امورخارجه.)۱3۹۹/0۸/۲۴ ،
( )7این اقدام ایاالت متحده درحالی با استقرا متحادان منطقاهای آمریکاا هامچاون یربساتان
سعودی ،بحرین و رژیم صهیونیستی مواجه شد که ازطرف اغه

ایضای جامعه بینالمههای و حتای

متحدان ارویایی آمریکا بهینوان مخاطران اصاهی جامعاه امنیتایساازی ،باا ساکوت ،بایتفااوتی یاا
واکنش منفی همراه بود .بهینوان مثاا درحاالی کاه اتحادیاه ارویاا و باهویایه ترولیکاای ارویاایی
انگهستان ،آلمان و فرانسه) سکوت منفعالنه ای در مقابل این اقدام آمریکا نشان دادناد یورونیاوز،
 ،)۲0۱۹چین و روسیه از آن انتقاد کردند .در این راستا سخنگوی وزارت امورخارجه چین دربااره
اقدام آمریکا مرنیبر قراردادن نام سپاه یاسدارن در فهرست ساازمانهاای تروریساتی گفات« :چاین
کشورها را به رفتارهای منطرق با قوانین رواب بینالمههی دیوت میکند و میخواهاد باا قهادرمیبی
مقابهه شود».

1. OFAC
2. Hudson & Ryan
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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