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 چکیده
 باور به. است بوده برجسته ای ی، مسألهالمللبینایران در عرصه  ایهستهدر دو دهه اخیر، مسأله 

 بنیاادین هاییزهانگ وها محرک برخی شده، منتشر علمی آثار درمسأله  این خصوص در نویسنده
ته شادن انگاشا نادیاده به توانیم میان، این در. است شده گرفته دستکم یا و دیدهنا آن، درمؤثر 

و برداشت ویژه از مفهوم امنیت در ایران اشاره نمود. بر این اساس  ایهستهدرهم تنیدگی برنامه 
باه برداشات  شاکل دهناده  هااییزهها و انگاین مقاله تالشی است برای تحلیل و تبیین محرک

در چارچوب امنیت ملی، که بر اهمیت امنیت وجاودی  ایهستهن از جایگاه برنامه مسلط در ایرا
در میاان مساالو ن  ایهساتهو نقش محوری هویت در شکل دهی به برداشت مسالط از برناماه 

 زنادگی روایت شرم، . در ادامه، بر مفاهیمی کلیدی از قبیل کندیجمهوری اسالمی ایران تاکید م
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 مقدمه 

میالدی آغااز گشات. باا وجاود  ۰۵ای ایران در دوران جنگ سرد و در دهه برنامه هسته

ای در دوران پساا انقالبای باه برناماه هساته محمد رضا شاه پهلوی، هاییسرمایه گذار

 برنامه واپسین جنگ با عراق،  یهاسرعت به کناری گذاشته شد. یک دهه بعدتر، در سال

، بحران ۲۵۵۲ای در اوت د. از زمان آشکار گشتن برنامه هستهگردیاحیا  دگر بارای هسته

تاکیاد مساالو ن و تصامیم ای ایران روند پر فراز و نشیبی را پیموده است. علیرغم هسته

، امریکا و ایهستهگیران جمهوری اسالمی ایران بر ماهیت صلح آمیز و غیر نظامی برنامه 

اناد. حتای متحدین غربی بر مقاصد پنهان تهران در ساختن بمب اتمی پای فشااری کرده

متوقا   ۲۵۵۲خاود را در  ایهساتهکه ایران برنامه نظاامی  ۲۵۵۲گزارش سیا در نوامبر 

ده است نیز به چرخشی در مواضع امریکا نینجامید. علیرغم همکاری موفق با ایران در کر

سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان، دولت جورج دبلیو بوش ایران را، در کناار عاراق و 

از سااوی  ایااران ایهسااتهبحااران  ٬میااانایاان در کااره شاامالی، محااور شاارارت نامیااد. 

از  باارز مثاالیهمچاو ه پاردازان امریکاایی و غربای سیاستمداران، تصمیم گیران و نظری

. باا ی کشتار جمعای خواناده شادهاسالح جستجوگریاغی و  ی، دولتایهستهتروریسم 

سنگین باه  هاییمایران به شورای امنیت سازمان ملل، تحر ایهستهفرستاده شدن پرونده 

رغم اعتارا  ایاران بار ایران اعمال گشت. علی نه چندان پرتوانِرهبری امریکا بر اقتصاد 

ساازمان  هااییموغیرقانونی باودن تحر ایهستهدخالت زیانبار شورای امنیت در پرونده 

ملل، دولت بوش و سپس اوباما رویه خاود را تغییار ندادناد. اساتد ل اصالی مساالو ن 

ی سالحی است المللبینهمه جانبه  هاییمجمهوری اسالمی ایران این بوده است که تحر

، بلکاه ایهساتهبرای محروم کردن ایران از حق قانونی خود در دستیابی به دانش نه تنها 

در یتاً نها 1+۰موسوم به  یهابرای تغییر نظام سیاسی در ایران. با این حال، ایران و قدرت

دست یافتناد.  در ژنو، سوییس، به توافقی موسوم به برنامه اقدام مشترک ۲۵1۲نوامبر  ۲۲

، توافقی تاریخی میان دو طرف، برنامه جاامع اقادام ۲۵1۰ژوییه  1۲ نوزده ماه بعدتر، در

توافقنامه میاان  ینترشکل گرفت. برجام همچنین مهم ، اتریش،مشترک یا برجام، در وین

سارآغازی بارای  توانساتیدهه گذشاته نیاز باوده اسات. برجاام م ۲ایران و امریکا در 

انه، به ویژه در مبارزه با داعش، باشاد. غرب در خاورمی-میان ایران و امریکا هاییهمکار
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ترمزی بود در برابار تکاناه  ۲۵1۲با این حال، پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ در نوامبر 

 برجام.ی برآمده از المللبینمنطقه ای و 

و چیادمان قادرت در خاورمیاناه  الملالبینایران در امنیات  ایهستهاهمیت بحران 

انگشت شماری با چنین شدت، گستردگی و دیرپایی،  یهاانست. بحرنینادیده انگاشتنی 

اند. نکته این که پدیداری و پویایی بحاران به ویژه در دوران پسا جنگ سرد، موجود بوده

رابطه خصمانه ایران باا ایاا ت متحاده  یرنه بر پایه امور تکنیکی بلکه تحت تأث ایهسته

هم خاود تشادید کنناده و هام متاأثر از  ایهستهامریکا بوده است. در این میان، بحران 

و خاورمیانه بر پایه دشامنی ایاران و  المللبینچهارچوب و گفتمان شکل گرفته در نظام 

منطقاه، همچاو نبردهاای  یهااو تنش هاابحران بسیاری ازامریکا بوده است. از این رو، 

 ساترشگها، رادیکالیسام اساالمی، نیابتی، تروریسم، پرساش فلساطین، برخاورد تمادن

بحاران باا به گونه ای مستقیم و غیرمستقیم  تسلیحات کشتار جمعی و دستیابی به انرژی،

وپولتیک منطقه ئدر ژ ایهستهنقش محوری بحران  ایران درهم تنیده گشته است. ایهسته

، ایهساتهشکل گیری و پویایی برناماه  یهااهمیت نیروها و محرک المللبینو سیاست 

ایران، را بیش از پیش نموده است. هم از ایان جمهوری اسالمی و ن به ویژه از نگاه مسال

را  ایهساتهبنیادین در روند برنامه و بحران  یهارو، نوشته پیش رو فهم نوینی از محرک

 .دهدینشان م

 ایران را شکل داده است؟ این پرساشِ ایهسته برنامه )ها( روند پویایی  یروکدامین ن

را نمایاان  ایاران ایهساتهخوانشای تحلیلای از بحاران  ست کاهنوشته پیش رومحوری 

در  ٬و نه فیزیکای ٫بر اهمیت امنیت وجودی نوشتهپاسخ بنیادین این  ٬در مقابل .سازدیم

در  ایهساتههای شکل دهنده برداشت حاکم در ایاران از جایگااه برناماه یزهانگو  هارانه

 نهد.یمایران انگشت  ایستههو همچنین پویایی و سیر برنامه  چهارچوب امنیت ملی

پردازد. سپس از رابطاه امنیات فیزیکای یمپیش رو در آغاز به پیشینه پژوهش  نوشته

پایش رو بار اهمیات امنیات  وشاتهنآورد. یماآن سخن به میاان  ایهستهایران و برنامه 

در میاان  ایهستهوجودی و نقش محوری هویت در شکل دهی برداشت مسلط از برنامه 

کند. در ادامه، بر مفاهیمی همچو شرم، روایات یمجمهوری اسالمی ایران تاکید  مسالو ن

گاردد. در یمای، چهره )و یا وجهه( و شهرت در ترسیم چنین برداشتی تاکید زندگی نامه
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پایان نیز با معرفی مفهوم چهارچوبِ بنیادیِ بی اعتماادی، بار نقاش آن در روناد برناماه 

 گردد.یمبررسی  ایهسته

 

 ه پژوهشینپیش

، باه الملالبینایران در کانون مباحث روابط  ایهستهبیش از پانزده سال است که بحران 

واقاع، بحاران  در، به طاور خااص، قارار گرفتاه اسات. ایهستهطور عام، و راهبردهای 

کتاب و مقاا تی باوده اسات.  ایهساتهپیش درآماد زماناه دوم  ینترایران مهم ایهسته

ها این نوشاتهمتعدد در این مورد نوشته شده است.  هاییافتبا ره چشمگیر در این مورد

و  ایهستهتحلیلی جامع از راهبردهای  دسته نخستبه سه دسته تقسیم نمود.  توانیمرا 

 هئااراباه مثاباه ابازاری راهباردی در دساتیابی و حفات امنیات  ایهستهنقش تسلیحات 

( Peace, Stability, and Nuclear Weaponsباه ) تاوانیاناد. در ایان میاان منموده

 Why Do States Build Nuclear Weapons?: Three Modelsنوشته کنت والتز، )

in Search of a Bomb( نوشته اسکات دی. ساگان و )Why We Will Soon Miss 

The Cold War ایاران را  ایهساته( نوشته جان میرشایمر اشاره نمود. دسته دوم برنامه

اناد. در اش با امریکا بررسی نمودهواستراتژیک ایران و رابطه خصمانهئایگاه ژاز دریچه ج

 The Costs of Containing Iran: Washington'sبااه ) تااوانیایاان میااان م

Misguided New Middle East Policy ،نوشااته ری تکیااه و ولاای رضااا نصاار )

(Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran, and the 

United States )( وA Single Roll of the Dice: Obama’s Diplomacy with 

Iran )نوشته تریتا پارسی، (The Iran Agenda: The Real Story of U.S. Policy 

and the Middle East Crisis( ،(نوشاته ریساه ارلای )Target Iran: The Truth 

about the White House’s Plans for Regime Change نوشته اساکات ریتار و )

(Bitter Friends, Bosom Enemies: Iran, the U.S., and the Twisted Path to 

Confrontation نوشته باربارا اسالوین اشاره نمود. دسته آخر نیز به گوناه اختصاصای )

باه  تاوانیماناد. در ایان میاان پرداخته ایهسته، پویایی، تکامل و سیر بحران هایشهبه ر

(Iran and the Nuclear Question: History and the evolutionary 
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Trajectory( نوشته محمد همایون وش )Nuclear Iran: The Birth of an Atomic 

State( ،نوشته دیویاد پارتیکااراکوس )The Iranian Nuclear Crisis: A Memoir )

 Iran'sشااته جرماای برنسااتاین، )( نوNuclear Iranنوشااته سااید حسااین موسااویان، )

Nuclear Program and International Law: From Confrontation to 

Accord( ،نوشته دانیل جوینر )Iran: Time for a New Approach نوشاته رابارت )

 Iran’s Weapon of Massام. گیااتس، زیبیگنیااو برژینسااکی و سااوزان ملااونی، )

Destruction: The Real and Potential Threat نوشاته آنتاونی ا . کردزمناپ و )

( نوشاته Europe and Iran: Perspectives on Non-Proliferationخالد الرضاان، )

 :Iran( نوشااته شااهرام چااوبین، )Iran’s Nuclear Ambitionsشاانون ان. کیاال، )

Political Issues, Nuclear Capabilities, and Missile Range .نوشته میلتون ام )

( Iran in Crisis? Nuclear Ambitions and American Responsesوآرتز، )شا

 Countdown to Crisis: The Coming Nuclearنوشااته راجاار هااوارد و )

Showdown with Iran د.کر( نوشته )کنت ر. تیمرمن( اشاره 

وش و موساویان  پارسای، هماایون یهااگر از برخی کتاب ناامبرده، همچاو نوشاته

در بساایاری از  تااوانیرا م ، و البتااه ضاامنی،و اسااتد ل نهااایی و بنیااادیندرگااذریم، د

و خاوانش  "خطار پارسای"یافات: خاوانش  ایهساتهحاضر در مورد بحران  یهانوشته

 ."خطر شیعی"

جمهاوری مدعی ایان مطلاب هساتند کاه مساالو ن  "خطر پارسی" خوانشحامیان 

، نگااهبار خاورمیاناه هساتند. از ایان  ایران بدنبال بازبرپایی چیرگی پیشین ایراناسالمی 

ایران گامی مهم در بازسازی گذشته پرشکوه ایران است. بدین سان، اراده  ایهستهبرنامه 

 به صورتی طبیعای ایهستهبرنامه  و خواست برای گسترش چیرگی منطقه ای ایران از رهِ

ضاد رهباران ن و چاه در دورا ی پهلویغربگرا اندر ایرانیان، چه در دوران شاه و ذاتی

پس نهایی در  یهابه بیان دیگر، محرک ، ریشه دوانیده است.جمهوری اسالمی آمریکایی

 هاییوهآریایی، به مثابه آبشخور مباانی و شا-در سرشت پارسی بایدیرا م ایهستهبرنامه 

باه  1۲۰۲مسالو ن ایران، جست. از این دریچه، انقاالب اساالمی  یهاتصمیمات و کنش

 ایران نینجامیده است. ایهستهبرنامه  یهادر محرک تغییری واقعی
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، شیعه گرایی را باه عناوان دکتارین منجای "خطر شیعی"خوانش دسته دوم، حامیان 

. بارخالف دساته دهنادیایران جلاوه م ایهستهگرایی برگشت ناپذیر در رابطه با برنامه 

فای در رویکارد همچو نقطه عط 1۲۰۲نخست، حامیان تز خطر شیعی بر جایگاه انقالب 

. از این نگاه، انقالب اسالمی چرخشی بنیادین بود نمایندیتاکید م ایهستهایران به برنامه 

منزوی کردن تااریخ و  معرفی هویت ملی ایران از رهِدر نه تنها در سیاست خارجی بلکه 

 ، همچنین، تقدیری ملی و ماموریتی آخرالزمانیاسالمی تمدن پیشا اسالمی ایران. انقالب

ایاران متصاور جمهاوری اساالمی را، با تکیه بر خوانشی انقالبی از اسالمی شیعی، برای 

ایران گامی نخست و محوری برای بازبرپاایی  ایهستهگشته است. از این دریچه، برنامه 

از  شایعی. حامیاان چناین تفسایری روحاانیونامت اسالمی است، این بار اما به رهبری 

اران عرب زبانِ سنی ماذهب، ذگ ایران، به ویژه سیاستمی جمهوری اسال ایهستهبرنامه 

 به دنبال امنیتی کردن و نظامی کردن آن برای جلوگیری از نفوذ منطقه ای ایران هستند.

ایران را ناه بار  ایهستهیاد شده، خوانش نهایی خود از برنامه  هاییلبسیاری از تحل

ذاتای و جااودانِ  هااییتت دادن رواپایه منافع ملی و منطقه ای ایران، که بار پایاه نساب

اناد. پیاماد پارسیِ مسالو ن ایرانی بنا کرده-ایدولوژیک از نیات شیعی-هنجاری-فرهنگی

، تمایال شادید و "خطار شایعی"و خوانش  "خطر پارسی"خوانش منطقی این دو نگاه، 

نبردهااای  ایااران از رهِ هااایییو توانا هایرساااختترغیااب همااه جانبااه باارای نااابودی ز

بوده است. کوتااه آن کاه،  نظامسنگین و در نهایت راهبرد تغییر  هاییمیستماتیک، تحرس

 چنین خوانش هایی تشدید کننده دیوآسا جلوه دادن ایران و ایرانیان بوده است.

 

 

 چهارچوب مفهومی

ایاران نسابت داد.  عادم امنیات تااریخیایران را باه  ایهستهبحران  یهامحرک توانیم

تاوان آن را از یمی بازر  نسابت داد. همچناین هاقدرتبه زیاده خواهی  آن را توانیم

و پویاایی بحاران یادشاده در شاکل گیاری  یهاگرچه محرکنگاه ژئوپولتیکی دریافت. 

 هاایزهانگ ٬هاکه رانه دهدیپیش رو نشان م نوشته بررسی ٬نقشی مهم ایفا کردند ایهسته

اند. ایران بمانناد دیگار کشاورهای ار بودهذثیرگدیگری نیز در این فرآیند تا عوامل مهم و
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برناماه که تااثیراتی تعیاین کنناده بار  ه استشد روبروبزرگی امنیتی منطقه، با تهدیدات 

پایش رو بار  نوشاتهچهاارچوب مفهاومی  ٬هام از ایان روداشت.  داشته ایران ایهسته

 آشکارسازی و ابهام زدایی از مفهوم امنیت استوار است.

 -ی هسته بنیادین امنیت فیزیکا که بر پایهنگاه واقع گرایانه برخالف  ٬نخست این که

. از منظر واقع گرایانه، بقا کندیمبر امنیت وجودی تکیه  نوشته ٬استوار است -ا مفهوم بق

خوانشای نکته ایان کاه چناین  است. المللبینها در نظام آنارشی هدف دولت ینترمهم

و این مفاهیم را  گیردیعزت و ابهت را نادیده مفتخار، ااز جمله غرور،  غیر مادی مفاهیم

، انحرافی از عقالنیت دنیای سیاستبررسی سیستماتیک رفتار دولت مدرن و یا ناتوان از 

احسااس تاداوم و نظام در »امنیت وجودی گونه ای  .دانندیم همچو تصورات نادرست،

توانناد باه یمنیاز  هاادولت ٬این نگاه از .(.Giddens, 1991: p. 243) است« رویدادها

( selfبا خاود ) هاآنکه موجب جداسازی ناراحت کننده هایی بحرانی برخورند یتوضع

اندازد. ایان بادین یمرا به خطر  هادولتی هاکنشگردد و در نتیجه تداوم و نظم در یم

در چناین  در ارتباط با بقای فارد و یاا دولات نیسات ضرورتاًمعناسست که حس ناامنی 

از آن کاه »[ هاادولتکه در آن افراد ]و در این جا، دهد یمارچوبی، ناامنی زمانی رخ چه

 .(.Steele, 2008: p. 51) «اندیناراضهستند 

مفاهیم شرم، روایت زنادگی ناماه ای و شاهرت خوانش امنیت وجودی پیش درآمد 

 ویاته و نظامِکند که گسست در پیوساتگی یموجودی بدین مسالله اشاره امنیت است. 

باه  باه وجودی کهامنیت های تهدید» ٬هم از این رو .برای دولت است یوجودی تهدید

 :Steele, 2008)« کننادیمایجاد برای دولتمردان شرم شود یطور مداوم نادیده گرفته م

p. 3.). روایتای هاا خواهاد باود. چنین شرمی بر هم زننده روایت زندگی نامه ای دولت

که هویت و کیستی دولت از نگاه خاود و یاا دیگاران را  هانداستاهمچو مجموعه ای از 

 کند. پیوستگی هویتی نیز موجد و قوام دهنده شهرت دولت خواهد بود.یمبیان 

ایادولوژیک کاه -شرحی فرهنگیچهارچوب بنیاد بی اعتمادی همچو  ٬در گام پسین

اعتماادی ادیِ بای بنیگردد. چهارچوب یمدهد بیان ینماعتماد به بیگانه را مشروع جلوه 

ی که حافظه ( هارخداد )بیناذهنیتی به واسطه نه گوتولید معنا اشاره دارد که به نه سامابه 

 .اندشدهکند برساخته یمجمعی دولتمردان و تصمیم گیران را چهارچوب بندی 
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 امنیتی خاورمیانه کاه پیاماد رساوب ساازی-ساختار سیاسیبه  نوشته ٬در پایان نیز 

(sedimentation دیرینه و تاریخی کناکنش هاای )ی منطقاه ای اسات اشااره هاادولت

اهمیات نیروهاای ژئوکاالچرال  بارمسائل هویت محاور تکیه بر  ٬مهم تر آن که .کندیم

. اهمیات حاوزه کنادپررنگ می]جغرافیای فرهنگی[ در ساختار پیچیده امنیتی خاورمیانه 

قدرت نارم را و همچنین  کالچرالفرهنگی در خاورمیانه نقش نیروهای ژئو-ایدئولوژیک

نقشِ امنیت وجودی و همچنین بدین ترتیب، چارچوب تالوریکِ پیش رو  .کندمیپررنگ 

 کند.یماشاره  هادولتپیوستگی و گسست در هویت 

 

 ایران و امنیت فیزیکی ایهستهبرنامه 

خطار " و خوانش "خطر پارسی"خوانش ایران، برگرفته از  ایهستهنگاه مسلط به برنامه 

عربی منطقه جااری -اسراییلی-، در دو دهه پیشین بر زبان سیاستمداران امریکایی"شیعی

یافات. آن  ۲۵1۰و وین  ۲۵1۲در میانه مذاکرات ژنو  توانیبوده است. نقطه اوج آن را م

اسراییلی مذاکره با ایاران را نشاانه پاذیرش ایاران باه عناوان -جا که سیاستمداران عربی

ه ای از سوی امریکا تفسیر کردند. علیرغم تاکید مقاماات امریکاایی هژمون مشروع منطق

-مساالو ن عربای 1،مبنی بر تضمین امنیت اساراییل و متحادین عارب خاود در منطقاه

اند. از نظر اینان، به ویژه اساراییل آن پای فشرده ایهستهاسراییلی بر خطر ایران و برنامه 

-در منطقاه بمبااران مراکاز نظاامی ایهستهیگانه راه حل رفع تنش  و عربستان سعودی،

پیاروزی دونالاد تراماپ در  و در نهایت تغییر حکومت ایران است.نظامی ، نبرد ایهسته

نگاه کاخ سفید را بار دگر به متحدین منطقاه ای خاود  ۲۵1۲انتخابات ریاست جمهوری 

جمهاوری،  نزدیک تر ساخت. ترامپ پیش از این نیز، در میانه کارزار انتخاباات ریاسات

                                                           
به طور مثال جان کری، وزیر خارجه پیشین امریکا اشاره کرد کاه پاس از برجاام اساراییل ایمان تار از . 1

 رک: گذشته خواهد بود.

.http://www.cnn.com/2013/11/24/world/meast/iran-nuclear-deal/index.html 
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ایاران را باه چاالش کشایده و آن را بادترین توافاق جمهوری اسالمی با  ایهستهتوافق 

 1خوانده بود.

ی، هار المللبینو امنیت  المللبینمتفاوت به نظام  هاییدگاهعلیرغم برخورداری از د

 ایهساتهنقش برنامه مفهوم امنیت و در نتیجه دو رییس جمهور امریکا نگاهی یکسان به 

هاا امنیات فیزیکای برای مدتی طاو نی دولت اند.چهارچوب امنیت ملی ایران داشته در

ی المللابین. نگااه واقاع گرایاناه باه رواباط و مناسابات دادندیخود را در اولویت قرار م

برخاسته و حافت چنین اولویتی است. هسته بنیادین امنیت فیزیکی بر مفهوم بقاا اساتوار 

اسات.  المللبینها در نظام آنارشی هدف دولت ینترنه، بقا مهماست. از منظر واقع گرایا

واقع گرایی ، به ویژه سازه انگاری، المللبینعلیرغم ظهور دیگر مکاتب فکری در روابط 

از نفوذ قابل توجهی برخاوردار اسات. و کارگزاران دولتیِ غربی  ناارذگ در میان سیاست

 ی؛دولت در حفت انسان از وضعیت طبیع آبشخور اصلی این نگاه خوانش هابزی است از

آن جا که انسان گر  انسان است. گرچه لویاتان هابز بر مفاهیمی همچو ساود، عازت و 

، هراس است که در نهایت بن مایه ای پایادار بارای دولات مادرن نمایدیافتخار تاکید م

ه اصالی شااکل المللبینگشته است. ایده هراس به مثابه حس بنیادین در تحلیل سیاست 

 رایج است. هاییلتحل

ایاران باه خاوانش  ایهساتهی، پدیداری و پویایی برنامه مسلط بر پایه چنین خوانش

 فیزیکی از مفهوم امنیت دولت، یعنی بقا، وابسته است. به بیان دیگر، رانه بنیادین در پاسِ

حسِ عدم امنیت فیزیکی و در معر  خطار قارار گارفتن کلیات ایاران  ایهستهبرنامه 

ایران، خطر تجاوز اسراییل، و رقابات جمهوری اسالمی  بااست. دشمنی ادامه دار امریکا 

منطقااه ای بااا عربسااتان سااعودی، ترکیااه و عااراق )در دوران صاادام حسااین( همگاای 

اند. پیامد منطقی چناین نتیجاه گیاری نظاامی بوده ایهستهنهایی برای برنامه  یهامحرک

رانه شاکل است. به بیان دیگر، اگر عدم امنیت فیزیکی ایران  ایهستهبودن ماهیت برنامه 

                                                           
، AIPACدر سخنرانی خود در نشست سا نه  بی اسراییلی در آمریکا، آیپک  ، ترامپ۲۵1۲در مارس  .1

اولویت نخست من ]پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری[ بر هم زدن توافق فاجعه بار باا »گفت: 

 رک:« ایران است.

http://time.com/4267058/donald-trump-aipac-speech-transcript/ 
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ایران باشد، آن گاه نیت اصلی مسالو ن جمهوری اساالمی سااخت  ایهستهبرنامه گیری 

، خواهد بود. چرا که در خاوانش ایهسته، و نه برنامه صلح آمیز و علمی ایهستهسالح 

دولات را تضامین نمایاد.  بقاای تواندیاست که م ایهستهفیزیکی از امنیت، این سالح 

برناماه ، بلکاه کاهادینه تنها مفهوم امنیت را به بقای صرف مکوتاه آن که، چنین نگاهی 

. گام سوم ایان کندیایران را منطقاً به عنوان برنامه ای نظامی چهارچوب بندی م ایهسته

ذ و گساترش نفاو ایهساتهدساتیابی باه ساالح  رابطاه ای منطقای میاانخوانش ایجااد 

از ایان در خاورمیانه اسات.  شود،یم، آن گونه که ادعا ایرانجمهوری اسالمی  "ربمخ"

با  رفتن اعتماد باه نفاس آن کشاور و باه  ایهستهسالح  دستیابی به پیامد منطقینگاه، 

ن گسترده قدرت امریکا و متحدین آن در خاورمیانه خواهد بود. منطق ه شدچالش کشید

 د:کراین گونه ترسیم  وانتیسه گام خوانش یاد شده را م

 

 گسترش نفوذ مخرب در خاورمیانه ایهستهدستیابی به سالح  اولویت بقای فیزیکی

 

زنجیره توالی این سه گام بنیادین در خوانش فیزیکی از مفهوم امنیت با گفتمان ریشه 

هراسی در میان سیاستمداران و افکار عمومی غرب همراه بوده اسات. گفتماان -دار ایران

، "و موشاکی ایهساتهخطار "ها، همچو هراسی خود نیز بر پایه زنجیره ای از دال-یرانا

، مفصل بنادی گشاته "دیوانه یهاآیت اهلل" و "رادیکالیسم اسالمی"، "نبود حقوق بشر"

-دولتی یاغی، گفتمان ایاران به عنوانایران  جمهوری اسالمی است. با به تصویر کشیدن

مهام تار ایان کاه، باا دیهی و طبیعای جلاوه داده اسات. سه گاناه را با یهاهراسی گام

به —غیرعقالنی نمایاندنِ رهبران و ایدئولوژی جمهوری اسالمی ایران اعتبارِ بازدارندگی

 را ناکافی خوانده است.—مثابه راهبردی مبتنی بر پیش فر  عقالنی بودنِ کنش گران

متفاوت به پیامادهای  یاهنگاهاندک هراسی، -گفتمان ایرانگذشته از این، با چیرگی 

گذاشاته  و یاا باه کنااریانوشاته  نادیاده نیاز در منطقه ایهستهدستیابی ایران به سالح 

چرا ایران باید به بمب دسات " به مقاله مشهور کنت والتز، توانی. در این میان مشوندیم

سیاسای فاارین افارز -، در نشریه تحلیلی(Why Iran Should Get the Bomb) "یابد

ره کرد. علیرغم پذیرش خوانش فیزیکای از مفهاوم امنیات و باه تباع آن جلاوه دادن اشا
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جمهاوری  ایران همراه با مقاصاد نظاامی، والتاز گساترش نفاوذ مخارب ایهستهبرنامه 

ایران در خاورمیانه و عدم ثبات منطقه ای را پیاماد منطقای دساتیابی باه ساالح  اسالمی

باید به ایران اجازه داد به دانش فنای که  کندیم. برعکس، وی استد ل داندینم ایهسته

برسد چرا که پیامد آن ایجاد تعاادل در موازناه قادرت و  ایهسته زم برای تولید سالح 

احتما ً بهتارین »شدن ایران  ایهستهدر نتیجه ثبات منطقه ای خواهد بود. هم از این رو، 

ثبات را باه خااور میاناه  تواندیر مگزینه خواهد بود، گزینه ای که بیش از هر گزینه دیگ

هراسای -مساتحکم گفتماان ایاران هاییشاهبا این حال، ر .(Waltz, 2012) «دبازگردان

جمهاوری مساالو ن باودن را به کناری زده و بار غیار عقالنای  یی متفاوتهاچنین نگاه

ان ناابود کاردن تاو ایهساتهیگانه راه حل بحران ه، چاز این دری. ورزدیتاکید م اسالمی

های فلاج کنناده خواهاد یمتحرجمهوری اسالمی ایران از رهِ هجوم نظامی و یا  ایهسته

 بود.

فیزیکای  خاوانشو افکار عمومی،  هارسانهعلیرغم چیرگی در میان سیاست گذاران، 

ی برنامه ناتوان است. نخست آن کاه، هامحرکو  هارانهاز مفهوم امنیت از تبیین جامع از 

چشمه اصلی چالش امنیتِ فیزیکی برای جمهاوری اساالمی ایاران در سر ایهستهبرنامه 

از  ایهساتهی سنگین هامیتحردو دهه گذشته بوده است. جمهوری اسالمی ایران هدف 

باوده  ۲۵1۰-۲۵۵1سوی امریکا و بعدتر شورای امنیت ساازمان ملال در فاصاله زماانی 

و چهاارچوب بنادی کاردنِ تصویرساازی  ایهستهبرنامه و بحران  است. گذشته از این،

جمهوری اسالمی ایران بسان مشکل اصلی در خاورمیانه را آساان تار نماوده و گفتماان 

ایران هراسی را در منطقه استوارتر ساخته است. در این میان، تهدیدهای نظامی امریکاا و 

اسراییل چالشی علیه موجودیت فیزیکی ایران ایجاد نموده اسات. کوتااه آن کاه، برناماه 

بی آن که بازدارندگی معتبر برای جمهوری اسالمی ایران به ارمغان آورد، امنیات  ایههست

 .(Mesbahi, 2013فیزیکی و بقای آن را نیز به چالش کشیده است )

به عناوان پیاماد منطقایِ خاوانش فیزیکای از  ،ایهستهدوم آن که، دستیابی به سالح 

یران در معادله قادرت در خاورمیاناه تضعی  جایگاه جمهوری اسالمی ا تواندیمامنیت، 

 ایهساتهترکی عاری از سالح -ایرانی-به همراه داشته باشد. تا زمانی که خاورمیانه عربی

باشد، جمهوری اسالمی ایران از برتری متعارف، برگرفتاه از وساعت، جمعیات، هویات 
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  مساابقه انادتویم ایهستهتاریخی و منابعِ خود، برخوردار خواهد بود. دستیابی به سالح 

تسلیحاتی نه تنها دیگار   مسابقهرا در منطقه شعله ور سازد. چنین  ایهستهبی ثبات ساز 

ی هاقادرتی منطقه ای همچو عربستان سعودی، ترکیاه، و مصار، بلکاه دیگار هاقدرت

کوچک تر منطقه را نیز در دستیابی به سالح نظامی برمای انگیزاناد. در چناین وضاعیت 

در منطقه  طبیعی و متعارف جمهوری اسالمی ایران از معادله قدرت قابل تصوری، برتری

حذف خواهد شد و جمهوری اسالمی ایران خود را در توازن راهبردی با کشاورهای باه 

 مراتب کوچک تر خواهد یافت.

ایران تشدید حضور نظامی امریکا در منطقه را برای مهارِ  ایهستهسالح سوم آن که، 

توجیه خواهد نمود. حضور گسترده تر امریکا، باه گوناه ای کاه به اصطالح دولت یاغی 

چیدمان قدرت در همتافته منطقه ای امنیتِ خاورمیانه را بیش از پیش بر ضاد جمهاوری 

اسالمی ایران تغییر دهد، چالشی برای جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. کوتاه آن کاه، 

ری اساالمی ایاران را ناه تنهاا رفاع ی امنیتی جمهاوهاینگران ایهستهدستیابی به سالح 

 .دهدیمبلکه آن را بیش از پیش افزایش  کندینم

ایران  ایهستهبنیادینِ جریان مسلط در تحلیل برنامه ته هسخوانش فیزیکی از امنیت، 

است. چنین خوانشی برنامه یاد شده را نظامی جلوه داده و دساتیابی بادان را مسااوی باا 

مخرب جمهوری اسالمی ایاران در خاورمیاناه  - کندیمه ادعا ن گونه کآ - افزایش نفوذِ

. راهبردهای برگرفته شده از این نگاه به اهداف نهایی تعیین گشته خاود، همچاو داندیم

چارا کاه از درک کامال  انددهینرساایاران،  ایهساتهنابودی و یاا توقا  کامال برناماه 

پرساش بنیاادین  . از ایان رو،انادهماندناآگااه  ایهستهبینادین در پس برنامه  یهامحرک

 چنین خواهد بود:

و جایگااه آن در امنیات ملای کشاور چیسات؟ اگار  ایهستهخوانش ایران از برنامه 

، چرا جمهوری اسالمی ایاران بارای آن دیافزاینمبر امنیت فیزیکی ایران  ایهستهبرنامه 

 ؟دینمایمپرداخت  هزینه گزافی، از جمله تحمل تحریم اقتصادی و تهدید نظامی، را
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 وجودیامنیت ایران و  ایهستهبرنامه 

از جملاه غارور،  غیار ماادی مفااهیم، ایران ایهستهبرنامه خوانش های مادیِ مسلط از 

بررسای سیساتماتیک نااتوان از و این مفااهیم را  گیردیعزت و ابهت را نادیده مافتخار، 

 ، همچاو تصاورات نادرسات،سیاست انحرافی از عقالنیت دنیایرفتار دولت مدرن و یا 

ین هادف خواهاد باود. در مقابال، تارمهمبقای فیزیکی دولات  از این دریچه، .دانندیم

شاوند. باا ایان یمخواستِ اهداف غیر مادی، همچو افتخار و عزت، غیرعقالنی خوانده 

گ ایران سویه مفاهیم غیرمادی را پررنا ایهستهبرنامه حال، پیچیدگی، ژرفا، وگستردگی 

و  ایهساتهایاران باه مقولاه برناماه  مسالو ندر این میان، واکاوی نگاه . دهدیمتر جلوه 

 قرار گیرد.باید در کانون تحلیل میعزت و افتخار  رابطه آن با خواستِ

نمایاد: ایران پرسشی قادیمی را مطارح می ایهستهبرنامه اولویت عزت و افتخار در 

تواند بر بازتعریفی رای دولت دارد؟ یک پاسخ میامنیت و احساس ایمن بودن چه معنی ب

تمرکز نمایاد. بارخالف واقاع  المللبینها در سیاست از هراس به مثابه رانه اصلی دولت

-گرا ها که سرچشمه هراس را برون زا و در نتیجه آن را مستقل از و ورای هویات فارد

هاراس و پریشاانی را  بینند، الکساندر ونتِ سازه انگاار برسااختگیِ اجتمااعیِدولت می

دهد که چگونه مردم احساس رضایت از برآورده کردن نیازهاای کند و نشان میتبیین می

کنند و چگونه از عدم برآورده نشدن نیازها پریشانی، هراس یا نومیدی خود را تجربه می

این رو، سرچشامه هاراس بیشاتر درونای  از .(.Wendt, 1999:132کنند )را تجربه می

های تنش یشهربرون زاد بودن  المللبینود تا برونی. ترجمه این گزاره در روابط خواهد ب

 و کشمکش خواهد بود.

نگاه درون زا به مفهوم هراس و در نتیجه امنیت خود برخاسته از نگاه آنتونی گیادنز 

این باور اسات کاه امنیات وجاودی گوناه ای بر  گیدنز هست به مفهوم امنیت وجودی.

ن تاداوم و چنای .(.Giddens, 1991: 243) اسات« نظم در رویدادها احساس تداوم و»

به بیان دیگر،  .کندین مالمطم گونه هست که باید باشدجهان آنکه  انسان را از این ینظم

های ناشی از عدم پیوساتگی و گسسات در یشانیپرامنیت وجودی سپری است در برابر 

از هماین  فشارد.یمت هویت فرد پای زندگی روزمره. از این رو، امنیت وجودی بر اهمی

پایدار از  نسبتاًونت نیز امنیت هستی شناختی را به واسطه نیاز انسان به انتظارات  دیدگاه،
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. (.Wendt, 1999: 131) دهدیمدنیای طبیعی و به ویژه اجتماعیِ پیرامون خود توضیح 

آن کاه سات. حاال ا "باودن"به دنبال امنیت باه معناای  "امنیت وجودی"بر این اساس، 

 .(.Steele, 2008: 51)است  "بقا"دنبال امنیت به معنای فیزیکی  امنیت

ی آناان در حاوزه رواباط هااکنشو  هاادولتنگاه امنیت وجودی در مورد افراد باه 

کناد هماان یمنیز کشیده شده است. در این راستا، برنت جی. اساتیل اساتد ل  المللبین

خاود باه صاورت   یاژهوی هااکنشی بارای بازتولیاد تماایل فاردیگونه که کارگزاران 

نیاز  هادولتدهند، یمی روزانه برای کمک به حس پیوستگی، تداوم و نظم نشان هاروال

باا  هااآنکه موجب جداسازی ناراحت کننده هایی بحرانی برخورند یتوضعتوانند به یم

انادازد. ایان یمخطار  را به هادولتی هاکنشگردد و در نتیجه تداوم و نظم در یمخود 

در  در ارتباط با بقاای فارد و یاا دولات نیسات ضرورتاًبدین معناسست که حس ناامنی 

از »[ هاادولتکه در آن افراد ]و در این جاا، دهد یمچنین چهارچوبی، ناامنی زمانی رخ 

 .(.Steele, 2008: 51) «اندیناراضآن که هستند 

دی همگی بر پیش فر  فردیاتِ دولات و نگاه گیدنز، ونت، و استیل به امنیت وجو

اهمیت وجود اعتماد بنفس در پیوستگی هویات فارد و محایط اجتمااعی و در در نتیجه 

 ,Giddens))است پایان بر چشمداشتِ بهنجاری و پیش بینی پذیری از آینده فرد استوار 

ایدار کنش گریِ کارگزاردر و بر ساختارها نیازمند وجود هویت پیوسته و پ. .243 :1991

نیازمناد هاویتی پایادار و فهمای ثابات از  هاانساانهمچاو  هادولتاست. به بیان دیگر، 

دهناد. یمی دیگار نشاان هاادولتی خود در برابار هاکنشها هستند که آن را در یتهو

همگی اینان بر اهمیت پیوستگی شخصیت خود و نظم در زندگی بارای بقاا و پیشارفت 

اما بر خوانشی استوار است کاه در آن دولات واحادی  ورزند. پیش فر  دومیمتاکید 

، و نه مرکب و آمیزه ای. چنین پیش فرضای امکاان تجرباه و فهام است توپر و یکپارچه

 نماید.یماز هویت پایدار خود را فراهم  هادولت

با تاالش جمهاوری  سازگاررانه ایست  ایهستهاز این دریچه، پای فشاری بر برنامه 

چاالش  موجاد باه ایهساتهی به و حفت امنیت وجودی. گرچه برنامه اسالمی در دستیاب

د نظاامی شاده یاها و تهدیمتحربقای جمهوری اسالمی ایران از رهِ تحمیل کشیده شدن 

است، با این حال، از آن جا که بر نیازهای هویتی و رضایت وجودیِ جمهاوری اساالمی 
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ه داشاتن غنای ساازی برناماه رواپذیر. از هماین رو، فعاال نگا است یامراستوار است، 

ایاران جمهاوری اساالمی  مساالو نهدفی است مهم برای جمهاوری اساالمی.  ایهسته

بینناد. یمرا سرچشامه عازت ملای  ایهساتهتوانایی کشور در فاراهم نماودن ساوخت 

همانگونه که رییس جمهور روحانی در مقاله خود در رونامه واشینگتن پست اشاره کارد: 

همانقادر کاه  ایهساتهو تولید انرژی  ایهستهدانش چرخه سوخت  برای ما رسیدن به»

است، در عین حال معرف ایرانیان باه عناوان یاک  مانانرژیبرای تنوع بخشیدن به منابع 

ملت، خواست ما برای شأن و احترام و جایگاهی است که در جهان داریم. بدون در نظر 

 ,Rouhani) «ماننادمیی گرفتن موضوع هویات بسایاری از مشاکالت حال نشاده بااق

Washington Post, 2013.)  ،به مثابه  ایهستهپای فشاری بر برنامه به واسطه این نگاه

جمهاوری ایران تأییادی اسات بار هویات  جمهوری اسالمی امنیت وجودی نقطه نهایی

ایاران عاالوه بار تحقاق وجاود جمهاوری اساالمی امنیت وجودی  تأمین .ایراناسالمی 

و  بینادمیایاران خاود را چگوناه جمهوری اساالمی نکته تاکید دارد که  فیزیکی، بر این

. به بیان دیگر، بدون شناخت پیوساتگی امنیات شودمیاینکه چگونه توسط دیگران دیده 

سرچشمه پویاایی  تواننمیوجودی ایران و مسائل غیرفیزیکی مانند غرور، عزت و ابهت 

نه ، سنگین هایتحریم، هدف اصلی همین رواز  ایران را درک کرد. ایهستهمسیر برنامه 

 که امنیت وجودی آن بوده است. ،امنیت فیزیکی ایران

کاه عادم امنیات جمهاوری اساالمی ایاران در  دهدیاهمیت امنیت وجودی نشان م

قرار دارد که به موجب آن ایران از این که خود کیسات ناراحات اسات. از  هایییتموقع

ی و عدم امنیت ایاران را دریافات. المللبین هاییمگی تحردرهم تنید توانیاین دریچه، م

فلاج کنناده و تهدیاد  هااییمتحر»است که  بر ایندر همین راستا محی الدین مصباحی 

« دوگانه آخرین چاالشِ امنیات وجاودی، و ناه فیزیکای، ایاران اسات یهانظامی ستون

(Mesbahi, 2013: 7-51.).  دهادیران نشاان مایا ایهساتهدر حقیقت، پرونده برناماه 

وجود فیزیکای خاود را  تواندیچگونه یک دولت در جستجوی نیازهای هویت فردی م»

از هماین رو، تصامیم و اراده جمهاوری  .(.Steele, 2008: 95) «کامالً به خطار انادازد

ی تحات رهباری ایاا ت متحاده باه المللابین هاییماسالمی ایران بر مقاومت علیه تحر

اشااره دارد. جمهاوری  ایهساتهله البار امنیات فیزیکای در مسا اولویت امنیت وجاودی
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اقتصاادی در -اجتمااعی-اسالمی ایران به عنوان کارگزاری محصور ساختارهای سیاسای

امنیت فیزیکای و  تواندیدست می زند که م ییهاجستجوی نیازهای هویتِ خود به کنش

عزتمنداناه و نمااد  یهااشنماودِ کن ایهساتهبقای آن را تهدید کند. از ایان رو، برناماه 

 امنیتی و هویتی است. یهاپیوستگی خواسته
  

  

  شرم، روایت زندگی نامه ای و شهرت

که بار اهمیات  اندگرفتهجای  و نظم ،، مفاهیم پیوستگی، انسجاموجودیامنیت  در هسته

بارای  یوجاودی تهدیاد هویات و نظمِهویت دولت اشاره دارند. گسست در پیوستگی 

به طور ماداوم نادیاده گرفتاه  به وجودی کهامنیت های تهدید»ا این حال، ب .دولت است

 شارم اساتیل،نگاه  از .(.Steele, 2008: 3)« کنندیمایجاد برای دولتمردان شرم شود یم

وجاودی، امنیت برآمده از گسست در  رادیکال گسستگی» هدنست که نشان دهای استعاره

که یک کارگزار  یروایتتَرَک و شکافی در که هنگامی  (.Steele, 2008: 54)« ملی است.

گویاد، و زماانی کاه جادایی گاذرا ولای یمدرباره این که خود چه کسی است به خود 

 ,Steele) کنادیدولت احسااس شارم مگیرد، یمرادیکالی از حسِ دولت از خود شکل 

شاناخته شاده یاک هنجاارِ از یاک  سارپیچییک  همچوگناهکه . در برابر (.54 :2008

اسات، درک  درون کاارگزارآن  سرچشامهکه  یاحساس همچو بایدیجامعه است، شرم م

 د.شو

 روایات"دولات مفهاوم ی هاکنشهویت و شرم برای  اهمیت مرکزی، از این گذشته

آنتونی بار توسط  نخستین ای زندگی نامه روایت. مفهوم کندیمپررنگ را  "ای زندگینامه

ای را مجموعاه ای  زندگینامه یت از خود معرفی گشت. وی روایتروا"تحت نامِ  گیدنز

کناد. باه یمبیند که هویت و کیستی فرد از نگاه خود و یا دیگران را بیان یم هاداستاناز 

ای مجموعه معانی اسات کاه کانش گاران بارای توجیاه  زندگی نامه بیان دیگرِ، روایت

د با پندار و تصوری کاه از خاود دارناد باییمکنند. چنین معانی یمی خود تولید هاکنش

اسات کاه کاارگزار آن را  "خاودی"از نگاه گیدنز، هویت کارگزار همان  سازگار باشند.

نیز همچاو کاارگزاران فاردی بارای  هادولتپذیرد. یم اشنامههمچو بازتابی از زندگی 

ت آناان باه یشان با هویهاکنشها و یاستستبیین، توجیه و توضیح رابطه برسازنده میان 
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از  ی خاودهاادر ماورد کنش هادولت» جویند. در واقع،یمروایت زندگی نامه ای توسل 

 ی راخاص که به طور ضامنی سیاسات هایگفتارسخن می گویند ... چنین هویت دیدگاه 

از دولات را  ایزندگیناماه  یروایتا دهادیمخودِ دولت پیوند یک  صی  یا دریافتبا تو

که بر پایاه ایان روایاات در درازای  هادولتهویت  .(.Steele, 2008: 10)« برمی سازد

 هااآنهای خاارجی یاساتسو  هاکنششکل گرفته است هم موجد و هم برساخته  زمان

 خواهد بود.

 

که بازیگران احساس  دهدیشرم زمانی رخ م»کند که یاستیل استد ل م در این زمینه،

بینناد داشاته یچگونه خود را متاب این که خوانش خود در باز در مورد تواناییِ پریشانی

و هویات خاود ای زمانی که فاصله بین ایان روایات زندگیناماه یا به بیان دیگر،  ؛باشند

کوتاه آن که، آن هنگام که کاارگزار باا نگرشای  (..Steele, 2008: 54-55)« وجود دارد

دهاد. یمد شارم رخ ی خود را با پنداری که از خود دارد ناسازگار بینهاکنشبازتاب گرا 

هاای یتو ایجااد روا خاودبار رفتاار  پیوساته گونه ایدولتی به  از همین رو، کارگزاران

. کنندیها و رفتارهای گذشته خود نظارت مکنشو تبیین با هدف توضیح  ای زندگی نامه

هاا منطباق خود ایجاد کنند که منطقاً با هویات آن یهامعانی را برای کنش بایدیم»ها آن

، شارم، وجاودیامنیت »که  دهدینشان م یین چارچوبچن(. .Steele, 2008: 11)« شدبا

کاه « بینادیفرایناد م یاکمتصال بهام  یها، حافظه و روایت را به عنوان بخشپریشانی

در واقاع،  (..Steele, 2008: 54)کناد یماساتوار زماان  در طاولرا دولت هویت خود 

 .کنادیها و روایاات خاود حفات مداساتان خود را از طریقو حافظه  ها خاطراتدولت

از اشتباهات  توانندیها چگونه مدولت .است "آگاهی"به  گام نخستینها خاطرات دولت

؟ اهمیات روایات آورندبه یاد را  و حافظه خود نتوانند خاطراتکه خود یاد بگیرند، اگر 

 در ماورد، اسات در مورد تارسگذشته از این که  ،که امنیت دهدینشان مای زندگینامه 

گویاد یمدر مورد این که کیست به خود داستان و روایاتی که دولت  و انسجام هماهنگی

 نیز است.

در پرهیز از شارم از رهِ تکیاه بار  هادولتدر کنار تالش  پیوستگی و انسجامِ هویت،

 رهیزنجبه هم پیوسته است. عامل پیوندی در این  "شهرت"خود، با مفهوم -خوانش های
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. دولت، به مثابه یک کارگزار، هویت پایادار خاود را از رهِ هاستدولتی هاکنشم مفاهی

را فاراهم  هااکنش. هویت نیز خود پایه و بساتر کندیمی خود منسجم و پیوسته هاکنش

در خوانش های آنان از امنیات  هادولتروایات زندگی نامه ایِ  نیترمهمیکی از  .کندیم

ی مهم برای راهبردهای هاد لتاز امنیت ملی  هادولتهای . خوانش شودیمملی نمایان 

دولت دارد. راهبرد در مورد اندیشیدن درباره چگاونگی کااربرد زور اسات. کااربرد زور 

کنش دولت در حوزه داخلی و خارجی است. از سوی دیگر، کااربرد زور  نیترمهمخود 

. باه دهادیمایت ملی را شکل پیوستگی و انسجامِ راهبرد و در نتیجه خوانش ویژه از امن

بیان دیگر، کاربرد زور پلی میان گذشته، اکنون، و آینده می زند و هویت و شهرت دولت 

یی را باا توجاه باه هااکنشراهبردهاا و  دیبایم. از این رو، هر دولت کندیمرا بازسازی 

آینده برگزیند. در همین راستا، توماس شالینگ بهام پیوساتگی هویات و شاهرت را در 

]یاش[  هااکنشچهره شهرت دولات بارای . »کندیمبازسازی  )یا وجهه( "چهره"مفهوم 

 :Schelling, 1996« )است. ]چهره[ انتظاار دیگار کشورهاسات از رفتاار ]آن دولات[

را باه پرهیاز از  مساالو ن(. اهمیت پیوستگی و انساجامِ شاهرت و چهاره دولات .194

وجودی مرتبط با آن برمای انگیزاناد. تصمیمات رادیکال در مورد هویت دولت و امنیت 

کتماان ناپاذیری بار تصامیمات سیاسات خاارجی  ریتاأثبه بیان دیگر، چهره و شاهرت 

 دارد. هادولت

 در الگوی زیرین دید: توانیمدر هم تنیدگی چنین مفاهیمی را 

    اینامهروایت زندگی      خوانشِ امنیت ملی راهبرد        کاربرد زور

 چهره          شهرت        هویت   

تالشی است برای پرهیز  ایهستهپای فشاری جمهوری اسالمی ایران بر حفت برنامه 

، ایهساتهاز شرم و حفت چهره. در واقع، در صورت توق  کامل و برچیده شدن برناماه 

هویتی روبرو خواهد گشات. گسسات در برناماه -جمهوری اسالمی ایران با تهدید خود

نین موجد تَرَک و شکافی در روایت زنادگی ناماه ای خواهاد شاد کاه از همچ ایهسته

جمهوری اساالمی ایاران روایات شاده اسات. روایات زنادگی ناماه ای  مسالو نسوی 

گسست  جمهوری اسالمی بر عدم وابستگی و استقالل پایه ریزی گشته است. از این رو،

گاری باا روایاتِ اساتقالل کاه ناتوانی جمهوری اسالمی ایران در ساز ایهستهدر برنامه 
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خود برساخته را نشان خواهد داد. از دید جمهوری اسالمی، هر گونه گسست در برناماه 

حاس »و در نتیجاه، موجاب  کنادیماامنیت وجودی و هویت دولت را تهدید  ایهسته

 ,Steele) گرددیمبرای دولتمردان « و تجارب گذشته حافظه، استعاری شرم از خاطرات،

وضعیتی همچنین موجدِ پریشانی وجودی خواهد شد کاه هویات  نیچن .(.115 :2008

نماود  نیتارمهم. از آن جاا کاه آوردیمادولت جمهوری اسالمی را سست و به لرزه در 

 ایهساتهروایت آنان از امنیت ملی است، توقا  برناماه  هادولتروایت زندگی نامه ای 

. امری که در مقابل امنیت کندیمام جمهوری اسالمی را آلوده و بدن "شهرت"و  "چهره"

جمهوری اسالمی ایاران بار  مسالو ن. از همین روست که دینمایمملی ایران را تضعی  

را متوقا   ایهساتهجمهاوری اساالمی برناماه  مسالو ن .فشارندیمپای  ایهستهبرنامه 

 یاماور یکی از اندک»جمهوری اسالمی ایران  "چهره"نخواهند کرد چرا که از دید آنان 

 (:Schelling, 1966 194)« که ارزش جنگیدن برای حفت آن دارد. است

 

 ایران ایهستهو برنامه  بی اعتمادیچهارچوب بنیادی 

به اهمیت احساس ایمنی در فرد در جهان همراه با جلب اعتمااد دیگاران امنیت وجودی 

ف مقابل اعتمادپاذیر نیز اشاره دارد. مفهوم مرکزی اعتماد بر این ایده استوار است که طر

کاه  اسات یبااوراست بدین معنی که خواهان همکاری دوسویه است. بی اعتمادی نیاز 

دهد که از همکاری با دیگاری سواساتفاده و یمطرف مقابل اعتمادناپذیر است یا ترجیح 

بی شاک، عوامال متعاددی هساتند کاه گوناه،  (.Kydd, 2005: 41بهره برداری کند. )

دهناد. در یمدولات را شاکل --گاروه—اد را میان دو یا چند نفرشدت، و دیرپایی اعتم

شده اسات کاه  نوشتهرسد که عاملی مهم نادیده ایمکنار چنین عوامل گوناگونی، به نظر 

( Master Frame of Distrust) "چهاارچوب بنیاادیِ بای اعتماادی"نگارناده آن را 

ایدولوژیک که اعتماد به -اعتمادی شرحی است فرهنگیبنیادیِ بی خواند. چهارچوبِ یم

دهد و در تصامیمات کاالن سیاسات خاارجی باه گوناه ای ینمبیگانه را مشروع جلوه 

تولیاد معناا  ساامانهاعتمادی باه بنیادیِ بی شود. چهارچوب یمضمنی، ولی پایدار، دیده 

ی که حافظه جمعی دولتماردان و (هارخداد )بیناذهنیتی به واسطه  گونهاشاره دارد که به 

آن دساته  . رخدادهای برسازندهاندشدهکند برساخته یمگیران را چهارچوب بندی یمتصم
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ی ناو را در حیاات تااریخی یاک هااکنشاز رخدادهایی است که موضوعات، روابط، و 

دهد که زمانه ای ویاژه در سیاسات خاارجی کشاور آغااز یمکشور برمی سازد و نشان 

کناد یملت را دوباره چهارچوب بنادی گشته است. چنین رخدادهایی حافظه تاریخی دو

ین و تاثیرگاذارترین تارپردوامو آن گونه که تاریخ نشان داده است، رخدادهای تراژیاک 

کنند که فهم خاود یمهستند. کوتاه آن که، تصمیم گیران سیاست خارجه کشورها تالش 

د رخادااز شرایط موجود را در چهارچوبِ عمومی ترسیم کنند که پایش از ایان توساط 

 ی برسازنده شکل گرفته است.(ها)

اعتمادی در ایران در رخدادی برسازنده ریشه دارد کاه تااریخ بنیادیِ بی چهارچوب 

. 1۲۲۲مارداد  ۲۲مدرن و به تبع آن سیاست خارجی ایران را دگرگون سااخت: کودتاای 

ی نخست جنگ سرد، جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهباری دکتار محماد هاسالدر 

، بریتانیاا انحصاار تولیاد و 1۰۵۲رفت. از زمان اکتشااف نفات در ایاران مصدق شکل گ

شاارکت نفاات ایااران و انگلاایس  در همااین زمااان،فااروش نفاات را در دساات داشاات. 

(APOC/AIOC— بعدها بهBritish Petroleum یا BP  در أماور داخلای )تبدیل شد

ه ماردم و نخبگاان مصدق که از سوی قاطبا ایران نیز دخالت بدنامی داشت. با این حال،

شد، صانعت نفات ایاران را ملای یمسیاسی، به ویژه آیت اهلل ابوالقاسم کاشانی پشتیبانی 

مصدق بارای  با افزایش دشمنی بریتانیا نسبت به حکومت دموکراتیک ایران،اعالن نمود. 

و  جلب حمایت امریکا تالش نمود. علیرغم خوشبینی اولیه نسبت به موضع بی طرفاناه،

آیزنهااور در  ایت ضمنی از مصدق )به ویژه در زمان ریاست جمهوری ترومن(،حتی حم

 ۲۲بریتانیاا گرفات. کودتاای مارداد -نهایت جانب وینستون چرچیل را در منازعه ایاران

دولت ملی مصدق را سرنگون ساخت و محماد رضاا شااه را دوبااره باه ساریر قادرت 

امریکاا در سارنگونی مصادق  بازآورد. علیرغم حل بحران نفت، دخالت سرنوشت سااز

میراثی عظیم در روابط ایران و امریکا برجای گذاشت. گرچه عواملِ چه بساا مهام تاری 

 "خیانتِ"همچو از دست دادن پشتیبانی کاشانی در سقوط حکومت مصدق نقش داشت، 

ین دلیل در عدم تحقق رویای ایرانیان در برخاورداری از اساتقالل ترمهمامریکا به عنوان 

 و دموکراسی به تصویر کشیده شد.تام 
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به مثابه نقطه چرخشی در تاریخ مدرن ایران  1۲۲۲مرداد  ۲۲نقش امریکا در کودتای 

است که زمینه را برای شکل گیری انقالب اسالمی و سپس بحاران گروگاانگیری آمااده 

گاان را کودتا تاثیرگذارترین خاطره تاریخی از پیامد اعتمااد باه بیگان نمود. مهم تر از آن،

باه گوناه  ۲۲در ذهن ایرانیان حک نمود. نارضایتی عمومی از دخالت امریکا در کودتای 

برسااخته  اعتماادیبنیادیِ بی چهارچوب ی پس از کودتا به عنوان هاسالذهنیتی در -بینا

همکاری  گردید. چهارچوبی که بر مبنای بی اعتمادی به امریکا بنا گشته است و هر گونه

 ۲۲کودتاای اعتماادی بنیادیِ بی چهارچوب  کند. در واقع،یمآمریکا را رد  قابل اعتماد با

جمهوری اسالمی به اعتمااد و  مسالو نبدبینی موجد و دستکم استوارکننده  1۲۲۲مرداد 

که علیرغم انتقاد از مصدق، به ویژه  است یبافتارهمکاری با امریکا شده است. در چنین 

و و همچناین مقصار دانساتن وی در تانش باا کاشاانی، نگاه ملی گرایانه و دموکراتیک ا

در هم  ایهستهاعتماد را با بحران بنیادیِ بی ی چنین چهارچوب هاد لتایران  مسالو ن

 اند.یدهتن

چهار د لات را بارای سیاسات  ۲۲مرداد  ۲۲کودتای اعتمادی بنیادیِ بی چهارچوب 

به ویژه امریکا اعتمادپذیر غرب و  کهخارجی جمهوری اسالمی داشته است. نخست این 

نیستند. رهبر عالی جمهوری اسالمی، آیت اهلل سید علی خامنه ای، دوران مصادق را باه 

یعنی از ساال ملای شادن  ۲۲تا  ۲۰از سال »واسطه مبارزه با بریتانیا ستایش نموده است: 

ای کاه صنعت نفت تا سقوط دکتر مصدق، این سه سالی که بر کشور ما سه سال و خرده

العاده حساس کشور ماست. از لحاظ ارتباط باا های فوقگذشت میدانید یکی از آن دوره

قادیمی انگلیسای یاک ضاربت   خارجی، این دوران دورانی است که سلطه یهااستیس

و خاطرات حکومت ملای، حکومات ماردم و حضاور ماردم کاه  خوردیمحکم بهش م

، شودیها زنده مشده بود باز در ذهنها شسته و زدوده سالیان درازی بود به کلی از ذهن

قضاایا ماردم   مردم ما مردم حضور در کوچه و بازارند دیگر، در مشاروطیت و در هماه

ها حضور داشتند، آمدند، رفتند، اقدام کردند، خواستند، عمل کردناد، همیشه توی صحنه

 هایحضور مردم ماا در صاحنه، جازو تاریخچاه  خچهییک چیز عجیبی است اصالً تار

، به این تعبیر، ۲۲تا  ۲۰. دوران مصدق یعنی دوران حکومت مصدق و از .استثنایی است.

به حکومت انگلیس، بااز   بود که از این جهت خیلی حساس بود، ضربه ییهاجزو دوران
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خاود ماردم، و یاک نگااه تناد باه سالطه گاران و باه   لهییافتن احساسات مردمی بوسا

یک حاواد  عجیبای اسات دیگار،  هانیا ... کنندیخارجیانی که در کار ایران دخالت م

ای دربااره شخصایت اهلل خامناهگفتگو با آیت.« )یعنی جزو مقاطع کم نظیر تاریخ ماست

با این حال، ایشان نخست وزیر دموکرات ایران را باه  (۲۲/1۵/1۲۲۲، شهید نواب صفوی

نتقاد قرار داده است: دلیل اعتماد به آمریکا و خوشبینی در حل و فصل بحران نفت مورد ا

هاا سارنگون شاد، آمریکاائی  لهیجالب این است که بدانید حکومت مصدق که به وسا»

ها ایساتاده باود و باه با انگلیسی  ها نداشت. او در مقابلههیچگونه خصومتی با آمریکائی

واباط ها رها به او کمک کنند؛ با آنآمریکائی ها اعتماد کرده بود؛ امیدوار بود کهآمریکائی

. باا ایان کاردی، شاید اظهاار کاوچکی ماکردیها اظهار عالقه مای داشت، به آندوستانه

ها این کار را کردند. اینجور نبود که دولتی که در تهران سر کاار اسات، دولت، آمریکائی

ها دوست بود؛ اما منافع استکباری اقتضاا  کارد، یک دولت ضد آمریکائی باشد؛ نه، با آن

ها را برداشتند آوردند اینجا و کاار خاود را همدست شدند، پول هاسیبا انگلها آمریکائی

چنین بیانااتی نشاان  (1۵/۵۲/1۲۰1، و دانشجویان آموزاندانشبیانات در دیدار « )کردند.

جمهااوری اسااالمی بااه دلیاال  مسااالو ناز سااوی  هاااییکااایامردهنااده اعتمادناپااذیری 

متحده امریکاست. منافعی که در جهت حفت آن  برخورداری از منافع امپریالیستی ایا ت

 را به راه انداختند. ۲۲مرداد  ۲۲کودتای 

بافتااری را فاراهم  ۲۲مارداد  ۲۲کودتای اعتمادی بنیادیِ بی چهارچوب دوم این که 

را آساان سااخته اسات. رهبار عاالی  ایهساتهنموده است که در آن نقد منتقدین برنامه 

کاه  ییها. همانکنندیای حرف دشمن را تکرار معده»ه جمهوری اسالمی اشاره کردند ک

دکتر مصدق و مرحوم آیةاللَّه کاشانی انجام گرفت، امروز   لهیملی شدن نفت را که به وس

 -تار اسات که آن کار، نسبت به این کار کوچک بود؛ ایان از او بزر  - کنندیتمجید م

کاه مخاالفین مصادق و  زننادیم ای همان حرفی راها امروز نسبت به انرژی هستههمان

، در اجتماع زائاران و مجااوران حارم مطهار رضاوی اناتیب« ).گفتندیکاشانی آن روز م

ایاران را علیارغم  ایهساتهدر این نگاه، امریکا هی) گاه حقوق صلح آمیز  (۵1/۵1/1۲۲۲

، همان گونه که ردیپذینم (NPT) ایهای هستهمنع گسترش سالح مانیپامضای معاهده 

 حق ایران در ملی شدن صنعت نفت را نپذیرفت.
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بار مقاومات باه  ۲۲مارداد  ۲۲کودتاای اعتمادی بنیادیِ بی چهارچوب سوم این که 

. در ایان راساتا، رهبار عاالی ورزدیمامثابه یگانه راه حل رفاع خطار تهدیادات تاکیاد 

ی هام لوحی بعضاً، بعضای هم از روی سادهیک عده »جمهوری اسالمی بیان داشتند که 

نمیشود انسان قضاوت قطعای نسابت باه اشاخاص بکناد، اماا کاار آدم -از روی غر 

 شاوندیخوشاحال ما -کندیلوح، با کار آدم مغر ، در ماهیت خود تفاوتی پیدا نمساده

باا آمریکاا   ؛ ماذاکرهکنادیکه بله، بیایید؛ نه، اینجور نیست، مذاکره مشاکلی را حال نما

های خودشاان عمال کردناد؟ شصات ساال به وعده هانی؛ کجا اکندیمشکلی را حل نم

مساالولین ایان کشاور  هاییکایتا امروز در هر موردی که با آمر ۲۲مرداد  ۲۲است که از 

ها تکیه اعتماد کرد، به آن هاییکایاعتماد کردند، ضربه خوردند. یک روزی مصدق به آمر

کاه محال کودتاا در مرداد پایش آماد  ۲۲ها را دوست خود فر  کرد، ماجرای کرد، آن

قرار گرفت و عامل کودتا با چمدان پُر پول آمد تهران و پاول قسامت  هاییکایاختیار آمر

کرد بین اراذل و اوباش که کودتا را راه بیندازد؛ آمریکایی بود. تدبیر کار را خودشان هام 

وی نیار کارکناانبیانات در دیدار فرمانادهان و جمعای از « ).اعتراف کردند، اقرار کردند

جمهوری اساالمی  مسالو ناز نگاه  (.1۰/11/1۲۰1، هوائی ارتش جمهوری اسالمی ایران

وابساتگی باه  ایهساتهپیامد مستقیم به کنار گذاردن مقاومت در حفت و تثبیات حقاوق 

بیگانگان خواهد بود همان گونه که مصدق با اعتماد کردن به آمریکا آن را کنار گذاشات 

رهبار عاالی جنبش ملی شدن نفت را رقم زد. در این زمیناه  و در نهایت زمینه فروپاشی

یک ملت وقتی اجازه بدهد که یاک قادرت بیگاناه در »بیان کردند که  جمهوری اسالمی

های فرهنگی او نفوذ کند، سرنوشت این ملت هماین های سیاسی او یا در دستگاهدستگاه

 (۲۲/۵۰/1۲۲۲، نشین شدوقتی کاشانی خانه« ).است

دهد کاه یمنشان  ۲۲مرداد  ۲۲کودتای اعتمادی بنیادیِ بی چهارچوب که  چهارم این

گیارد. یمامریکا و غرب راهبرد تغییر نظام را در برابر هر حکومت مستقل در ایران بکار 

، بلکاه ایهساتهی نه حل و فصل منازعه المللبینهای یمتحرین هدف ترمهم از این نگاه،

اماری فرعای و اتفااقی  ایهستهایران، بحران  مسالو نگاه در ن تغییر نظام در ایران است.

، همچاو ملای شادن صانعت ایهستهاست در چهارچوب دشمنی غرب با ایران. بحران 

نفت وتنش های جاری با غرب، برای امریکا وسیله ای بوده است بارای پنهاان و آساان 
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باه ویاژه  ن ایرانای،بسایاری از نخبگاا نمودن راهبرد تغییر نظام در ایاران. از هماین رو،

محافظه کاران، دشمنی امریکا نسبت به جمهوری اسالمی را قطعی و نه موضاوع محاور 

 دانند.یم

 ۲۲مرداد  ۲۲کودتای اعتمادی بنیادیِ بی برآمده از چهارچوب   چهارگانهی هاد لت

پایش فار  ایاران باه آمریکاسات.  مساالو ننشان دهنده ژرفا و دیرپایی نگاه بدبیناناه 

یر چنین چهارچوب اصلی بی اعتمادی بر شاباهت و یاا ایجااد شاباهت میاان تأثسی اسا

، ایهساتهرخداد برسازنده، نهضت ملی شدن صانعت نفات، و رخاداد جااری، انارژی 

همچاو ملای کاردن  ایهساتهاستوار است. از نظر رهبر عالی جمهوری اساالمی برناماه 

در هر دو مورد حقوق ایران تنهاا  در این نگاه،صنعت نفت، و حتی مهم تر از آن، است. 

ی غربای، باه ویاژه هاقدرتاز راه مبارزه و مقاومت بدست آمده است. در هر دو مورد، 

بنیاادیِ چهاارچوب یر چنین تأثامریکا و بریتانیا، حق ایرانیان را نادیده و تکذیب کردند. 

باود کاه مفهاوم  اما تا زمانی پایادار خواهاد ایهستهاعتمادی بر سیر برنامه و بحران بی 

 ایران قرار گیرد. مسالو ناستقالل در کانونِ خواست 
 

 

 کالچرال خاورمیانهژئواستقالل و نیروهای 

. اساتاساتوار  کنش گران، چه فارد و چاه دولات،موجودیت مستقل بر امنیت وجودی 

، همچو کنش گرانی محصور در ساختارهای از پیش موجاود، نیاز هام هادولتاستقالل 

ی آنان اسات. در ایان میاان، مفااهیم هاکنشانی و هم رانه ای مهم برای پریش سرچشمه

ی چشمگیری نیاز بارای چیادمان منطقاه ای قادرت داشاته هاد لتغیرمادی پیامدها و 

( sedimentation) امنیتای خاورمیاناه محصاول رساوب ساازی-ساختار سیاسی است.

رمیانه از سطوح قدرتمنادِ خاو .ی منطقه ای استهادولتدیرینه و تاریخی کناکنش های 

منطقه ای و داخلی امنیت برخوردار بوده است. عدم امنیت پایدار داخلیِ نخبگاان حااکم 

 ( ,Buzan and Waver.187 :2003نقشی کلیدی در ناامنی منطقه ای ایفا کرده است. )

هساتند.  1۰1۲ پیکو-محصول پیمان سایکس عمدتاًبه استثنا ایران، کشورهای خاورمیانه 

های سیاسیِ پسا استعماریِ ناپایدار، ایان کشاورها از فقادان ساه هویات یمرژشته از گذ

. منطقاه همچناین شااهد انادبودهملی، هویت دولات، و هویات نظاام سیاسای در رناج 
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های یاساتسقاومی، -های ماذهبییبنادی ژرف و دیرپای ایدولوژیک، تقسیم هارقابت

انه در معر  آثار رقابت سنگین جناگ نفتی و مناقشات مرزی بوده است. گرچه خاورمی

ی بود، پویایی منطقه ای خود چنان نیرومند و پر دوام باوده اسات المللبینسرد در سطح 

امنیتای منطقاه نداشاتند. گذشاته از -که امریکا و شوروی کنترل موثری بر پویایی سیاسی

ی در سه حوزه یهاتنشو  هارقابتی، چنین المللبینسطوح سه گانه داخلی، منطقه ای، و 

 ,Mesbahi) کننادیمهنجااری عمال -توساعه ای، فرهنگای-نظامی، اقتصادی-سیاسی

مسائل هویت محور نه تنها اهمیت نیروهاای ژئوپولتیاک را  ( نکته این که،.9-34 :2011

بلکه نیروهای ژئوکالچرال ]جغرافیای فرهنگی[ در ساختار پیچیاده امنیتای  کشدمیپیش 

فرهنگی در خاورمیانه نقاش -. اهمیت حوزه ایدئولوژیکسازدمی خاورمیانه را نیز مطرح

صارفِ قادرت نارم، و ناه  اهمیات که این خاود کندمینیروهای ژئوکالچرال را پررنگ 

 .دهدمیقدرت سخت، در خاورمیانه را نشان 

نکته مهم این است که قدرت جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه از ابتدای تأسیس 

گرچه چنین قدرتی در سالیان اخیر به واسطه عوامل و ت نرم بوده است. آن مبتنی بر قدر

بایاد در رخدادهایی همچو جنگ داخلی سوریه تضاعی  گشاته اسات، ریشاه آن را می

شاکل گرفتاه  "اساتقالل"که حول مفهوم محوری دید جمهوری اسالمی انقالبیِ گفتمان 

ر سده نوزدهم و بیستم دیاد آن باید در خواستِ آن داهمیت مفهوم استقالل را می است.

گاه که دنیای اسالم خود را در برخورد با دنیای غارب بازناده دیاد. در چناین بافتااری، 

هاای اخیار در استقالل، و نه دموکراسی، برای مدتی طو نی، دستکم تاا خیازش جنبش

منطقه موسوم به بهاار عربای، در کاانون خواساتِ ماردم خاورمیاناه باوده اسات. حتای 

ای مارکسیستی و ناسیونالیستی )همچو پان عربیسم و پان ترکیسم( همگای ذیال هجنبش

اعی، ماهای چشامگیر اقتصاادی و اجتکاساتیعلیارغم گیرند. خواستِ استقالل قرار می

خود یعنای اساتقالل اصارار ورزیاده اسات.  کنه هویتجمهوری اسالمی سرسختانه بر 

نی بر عدم پیروی از امپریالیسم غربی ایران از ابتدای انقالب مب جمهوری اسالمی تصمیم

در ایان  را شاکل داده اسات. "اساتقالل"و کمونیسم و ایجاد صدای ساوم، چاارچوب 

 چهاارچوب بنادی شاده نماد و نمایش اساتقالل ترینمهمایران  ایهستهخوانش برنامه 

د تنها با تکیه و مانور بر مفهوم استقالل است که جمهوری اسالمی ایاران از اعتماا است.
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-Mesbahi, 2011: 9) "و تنبیه پاداش"بنیانِ -امریکابنفس در به چالش کشیدن ساختار 

 "شاهرت"و  "چهاره" ایهساتهبرنامه ( برخوردار بوده است. در مقابل، گسست در .34

. آوردیماجمهوری اسالمی، به مثابه سرچشمه و برآیند قادرت نارم آن، را باه لارزه در 

جایگااه ایاران در چیادمان قادرت در خاورمیاناه را  امری که در نهایات امنیات ملای و

 .کندیمتضعی  

 

 

 ایران ایهستهگیری: کارگزاری و مسیر برنامه نتیجه

خاود تاوافقی  ایهساتهایران بعد از مذاکراتی طو نی پیرامون برناماه جمهوری اسالمی 

یکردهاای برتاری رو ایهستهدر وین رقم زد. توافق  ۰+1برجام را با موسوم به  تاریخی

. باا ایان حاال، برخای از دهدیایران نشان م ایهستهدیپلماتیک را در برخورد با بحران 

توافق نهایی را در معر  خطر قرار دهاد. در میاان  تواندیمسائل مبهم وجود دارد که م

تاوان بنیاادی یمرا  ایهساته غنی سازی از سویِ بحراندو  ناهمسانهای خوانش ها، آن

و  هاا، نگرشایران نمایان اسات ایهستهبحران  پوستهچه که در زیر  آن در واقع، .شمرد

در حالی که غرب، اسرائیل و شیخ نشین های است.  ملی از امنیتخوانش های ناهمسان 

 ایهساتهبه مسالله امنیت در برنامه  عرب تصویری واقع گرایانه با نگاه حاصل جمع صفر

با تاکید بار و  امنیت وجودی در پیوستگی با ایههستبرنامه  ایران دارند، خوانش ایران از

را در راساتای  ایهساتهامریکاا و متحادین آن برناماه . اسات هویت ایران شکل گرفتاه

بینند. از ایان رو، آناان از درک می ایرانجمهوری اسالمی بقای و امنیت فیزیکی تضمین 

ری اسالمی نااتوان کنشی غرورآمیز و عزتمند برای جمهوهمچو  ایهستهدریافت برنامه 

 هستند.

جناگ دوم -زمانه پساا در ، به ویژهایران ایهستهبرنامه بر خطا خواهد بود که هدف 

 بازدارنادگیِایاران  ایهساتهکاه برناماه را تنها در امنیت فیزیکی دید. چرا  خلیج فارس،

، کشور امنیت فیزیکی ایجاد چالش برایعلیرغم معتبر را برای کشور فراهم ننموده است. 

خود را ادامه داده است برای اینکه نشان دهاد  ایهستهبرنامه اما ایران  جمهوری اسالمی

. این حقیقت حاکی از آن است یستن ی فیزیکیبقا صرف حفت در گرواحساس امنیتش 

از . وجاود دارد مفهاوم هویات اسات ایهساتهکه آنچه در پس خواسته ایران در مسالله 
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 ایران جمهوری اسالمی حیاتی برای یهدف نی سازیکه فعال نگه داشتن غ ستهمین رو

جمهاوری در واقاع، مساالو ن شود. میعقالنی برای تکمیل امنیت ایران تلقی  یروند و

 ،را باه عناوان منباع عازت ملای ایهساتهایران توانایی کشور در ایجاد سوخت  اسالمی

و  "شارم" یشپیادا تصمیم خود برای جلوگیری ازاینان . می بینندکشور ، و چهرهشهرت

بنیاادی بای را با تکیاه بار چهاارچوب  ایران جمهوری اسالمیهویت  "پیوستگی"حفت 

 .اندکردهاستوار  ۲۲مرداد  ۲۲اعتمادی کودتای 

امنیت ایران، چه فیزیکی و چه وجودی، در معر  تهدیدات پیوسته، به ویژه پس از 

خاونین در جناگ از عاراق  و شارق غارب پشاتیبانی ، بوده است.1۲۰۲انقالب اسالمی 

 ۲۵از عاراق در دهاه  پشاتیبانی اصلی تهدیدات خارجی باود. نمودهشت ساله با ایران، 

باود،  یموارداندک یکی از به مثابه نخستین تهدید امنیت فیزیکی و بقای ایران، ، میالدی

، ایهساتهبحاران  ، که در آن هر دو ابرقدرت در یاک طارف ایساتادند.مورد اگر نه تنها

این باار اماا  ;ی قابل اعتنایی است که امنیت ایران را هدف قرار گرفته استدومین تهدید

در راساتای حفات حاق  ایاران جمهوری اسالمیمقاومت امنیت وجودی و هویت آن را. 

صرفاً نگاران حفات موجودیات  جمهوری اسالمی ایرانکه  دهدینشان م ایهستهبرنامه 

و دیگاران آن را  بینادیرا م خودگونه که چ است این به دنبالفیزیکی خود نیست، بلکه 

چنین مقاومتی همچنین نشانگر این است کاه دولات جمهاوری اساالمی ایاران  .بینندیم

ی خود را، حتی اگار بار وجاود فیزیکای خاود هاکنشبرای نیل به نیازهای هویتی خود 

را  آنهویات جمهاوری اساالمی  وجودیِامنیت از همین رو،  سازش کند، رقم می زند.

 .هنجاری از مدرنیته و هویت ایران یست مهم ونماد ایهسته کند و برنامهیید متأی

واپساین گاام بارای تعیاین جایگااه ایاران در ژئوپولتیاک  ایهستهبا این حال برنامه 

این است که غرب جایگااه  امامهم  آمریکا نیست. ه ویژهاش با غرب بخاورمیانه و رابطه

سیاساتمداران ایران درک کناد.  جمهوری اسالمی هویت ایران را در قلب ایهستهبرنامه 

ها باید در پوسته جمهاوری . آنل و احساس یگانگی کنندآمریکا باید با دشمن خود همد

را  ایاران جمهاوری اساالمیهاویتی  یهاامحرکبتوانناد  هااآناگر  اسالمی قرار گیرند.

واقاع گرایای در رواباط رش دریابند چه بسا بتوانند بر معمای امنیت، به مثابه تراژدی نگ

 چیرگی یابند. ،المللبین



151 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملل، ب  رواب 

شماره  ،هشتمدوره 

شماره پ اپ   اول،

 ب ست و هفتم 

 7931 بهار

 

 

از ، مذاکره پیرامون مسائل هویتی بسیار دشوار است، دهدیتاریخ نشان مبا این حال، 

تااریخ  بناا شاده اسات. "هاآن" برابردر  "ما" تنش زایکه این مسائل بر خوانش  آن رو

، در اینجاا ویاژه یشاورک  چهاره" در معر  خطر قرار دادنِکه  دهدیهمچنین نشان م

به نتیجه ای ملموس نخواهد رساید. در عاو ، استقالل جمهوری اسالمی ایران،   چهره

جمهاوری ، و هویات یوجودامنیت ، ایهستهمیان برنامه  پیوستگیاهمیت باید یمغرب 

امنیات فیزیکای دهد که، گرچه یمهمچنین نشان  ایهستهایران را دریابد. برنامه  اسالمی

، مهم است، امنیت وجودی از اهمیتی تعیین کننده تر برخوردار است مدرن یرکشو رایب

توساط  خواهادیدر درجاه اول، مچرا کاه  ٬کندیزیرا تحقق آن بر هویت دولت تأکید م

امنیات ایاران از  جمهوری اسالمی کوتاه آن که بدون شناخت خوانش دیگران دیده شود.

جمهاوری هاای یزهانگو  هاراناه توانادینم، غارب در آن ایهساتهبرنامه ملی و جایگاه 

 .را دریابد ایهستهدر برپا نگه داشتن برنامه  ایران اسالمی
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