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 ایاالت متحده آمریکا یخارج یاستس یتیهو یانگارانه مبان سازه یلتحل

 ای جمهوری اسالمی ایران در قبال پرونده هسته

 03/11/59 :تاریخ تأیید  7/7/59  تاریخ دریافت:

 * یافضل یدتوح 

 ** یموسو یمحمدعل یدس

 

 یباه بررسا   ی،خاار   یاستها در س و برساخت یتیبر نقش ابعاد هو یدمقاله با تأک یندر ا

 یاسات س یانگاراناه مااان   سااهه  هاا   یشاه و ر المللی ینبه مسائل ب یکاآمر بنیان یتنگاه هو

. اه منظار  شاود  یپرداختاه ما   یرانا  ا در قاال موضوع هسته یکامتحده آمر یاالتا یخار 

و نقطاه مقابال    یغربا   هاا  با ارهش یتاه انقالب اساساً در ضد بعد یرانمتحده، ا یاالتا

باه   یابیدست  همچون تالش برا هایی یژگیو  شده است که دارا یفتعر دموکراسی یارالل

صال  و    بارا  ید و تهد یسماه ترور یتنقض حقوق بشر، حما ی،کشتار مع  ها سالح

چالشاگر و ماا را و در    بااهیگر  اه آن  یاران، برداشات اه ا  یناست. ا المللی ینب یتامن

باه ماااهره    را المللای  ینو صل  و ثاات ب یکاآمر یمل یتکه امن ساهد یم الملل ینعرصه ب

کاامالً   یاران، برسااخته اه ا  یکردنگاه و رو ین. اآید یبه شمار م یدآن تهد  و برا انداهد یم

متحاده   یااالت خاود اا  یات متعادد اه هو   ها و برداشت یشناخت  ها انگاره یرتأث یا گو

  ا ورود باه پروناده هساته     ( است کاه ماناا  یرانا یاسالم  ا مهور یگر ( و دیکاآمر

 یران،ا ا   خود را در خصوص پرونده هسته یخار  یاستس یکامتحده آمر التایا. شود یم

منع گسترش  یمدر چارچوب حفظ رژ یران،اه ا یژهو برساخت و یتیهو یکردبا تو ه به رو

چناد عنصار     بر مانا گر  یو نظام یدتهد گرایی، یکجاناهو  هلای یهژمون ی،اتم  ها سالح

 اساا،،  ینکارده و بارا   یفتعر  ساه و دشمن راییاستثناگ  ،مدار همچون رسالت یتی،هو

بارده اسات.    یشساخته و پا  یمتنظ یرانا  ا هسته یتخود را در قاال فعال یخار  یاستس

هاا و نظاام معناایی آن     باید به بررسی نوع نگرش یکا،آمر یخار  یاستس یفهم ماان  برا

                                                 
 .((tohid.afzali@yahoo.com دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران یشمال یکایرشته مطالعات آمر یدکتر *

 .((mamousavi@ut.ac.irدانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران  یاراستاد **
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توانناد   تفسیر  می ها  وشاند، ر نناتوا باره ینگرا درا ها  اثاات پرداخت و اهآنجاکه روش

  بر نقاش هویات و باورهاا     انگار ساهه ینکها یلکارگشا باشند که در این پژوهش به دل

تأکیاد دارد، اه   یخاار   یاستدهی رفتار س و شکل ساه  یمدر تعریف منافع، تصم یذهن

 انگار  بهره گرفته شده است. روش ساهه

 

 ی،ختارج  یاستت س ی،انگتار  ستازه  ی،ا پرونده هستته  یکا،متحده آمر یاالتا :کلیدواژگان

 .یتهو یاسی،فرهنگ س

 

 مقدمه. 1

المللتی از دو بعتد    بنیان آمریکتا بته مستابل بتین     نگاه هویتهدف از این پژوهش، بررسی 

افزاری و تأثیر آن در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران و مورد ویژة  افزاری و نرم سخت

هتای هتویتی و    است کته در آن، بته بررستی ریشته    انگاری  ازهاز منظر س ای پرونده هسته

 ای ایران خواهیم پرداخت. انگارانه مبانی سیاست خارجی آمریکا در پرونده هسته سازه

از آن نظر متورد توجته    سیاست با فرهنگ تأثیر مبانی هویتی در سیاست خارجی و رابطه

های فردی و اجتماعی نهفته و  کنشاست که فرهنگ، بُعدی سیاسی نیز دارد و در پشت تمام 

گتاارد. بنتابراین،    تتوجهی متی   پنهان است و بر رفتار سیاسی و سیاست خارجی نیز اثر قابتل  

بندى  تررفتارهای سیاسی فرد و حاکمیت، بر مبنای هویت و فرهنگ آن جامعه تعریف و صو

هویتت و نحتوه    انگاری و تتأثیر فرهنتگ و   در این مقاله پس از بررسی نظریه سازهشود.  می

ای ایران، مبانی هویت سیاسی و  کاربست آن با سیاست خارجی آمریکا در قبال پرونده هسته

 ای ایران بررسی خواهیم کرد. اجتماعی آمریکا را در خصوص پرونده هسته

 چارچوب تئوریک. 2

است.  جهانى اثرگاار سیاست عرصه در آنها سیاسى رفتار بر ملت هر وخوى خلق و فرهنگ

ای ایتران،   جهانی، همچون موضوع پرونده هسته مسابل در ها آمریکایی دخالت اصلى علت

 بتر  را مسئولیتى جهانی، مسابل مردان ایاالت متحده در زیرا دولت دارد؛ فرهنگى اى ریشه

 که بینند می اى هجزیر روى را آنها خود .(Legro, 2014, p13)کنند  می احساس دوش خود

 دراز ایشتان  طترف  هستند و دستت نیتاز بته    شدن غرق حال در هایی انسان اطرافشان در

گرایتی   مداخله دارد. عهدهرب جهان در را دیگران به کمک و نجات آمریکا وظیفه و اند کرده

 مستابل  داننتد در  ختود متی   اخالقى وظیفة آنها ست.ها ی آمریکاییسیاس فرهنگ جزبى از
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پندارنتد   هتاى دیگتر متی    ملتت  حتال  بته  لطفى را دخالت این و کنند شرکت جهان سیاسى

 .(10، ص1031زاده،  )نقیب
نکته مهم در مبانی سیاست خارجی آمریکا درباره ایران و ایفای نقش ایاالت متحده در 

انگارانه این تصمیم است که دالیلتی همچتون    ای ایران، بعد نگرشی و سازه موضوع هسته

ای و  پیمانتان منطقته   تهدید هم عنوان تهدید امنیت ملی آمریکا، نگرش آمریکا به ایران به

المللتی،   صلح و امنیت جهانی و نیز رویکرد ویژه آمریکا به موضوع حفظ صلح و امنیت بین

المللتی و معاهتده منتس گستترش ستالی اتمتی، روحیته هژمتونی و          هتای بتین   حفظ رژیم

گری ایاالت متحده، جملگی عناصتر   طلبی و نظامی گرایی آمریکا و در نهایت جنگ رسالت

جانبه و جامس ایتن موضتوع، از    رهنگ سیاسی و هویتی هستند که باید برای تحلیل همهف

 انگاری بهره برد.  چارچوب نظری سازه

بریم: یکی بته دلیتل امکتان     انگاری بهره می در این پژوهش به دو دلیل از روش سازه

جاب نظری کنشگرای بازیگری، همچون ایتاالت متحتده آمریکتا کته شتکل متفتاوت و       

گرایانته و ساختارشتکن    جانبته  های یک المللی با سیاست دی از کنش را در عرصه بینجدی

انگاری بر نقش هویت و باورهای ذهنتی در تعریتف    تثبیت کرده است و دیگر اینکه، سازه

بنابراین، برای فهم این  دهی رفتار سیاست خارجی تأکید دارد. سازی و شکل منافس، تصمیم

دی، بایتد بته ستاختارهای ذهنتی آن نیتز توجته کترد. از نظتر         پدیده، افزون بر عوامل ما

گرا برای فهم مبانی سیاست خارجی و  های اثبات شناسی نیز باید اذعان داشت روش معرفت

های  اند؛ چون برای درك کنش ای ناتوان ایفای نقش ایاالت متحده در قبال موضوع هسته

بتاره نیتز    آن پرداختت کته درایتن   هتا و نظتام معنتایی     آمریکا، باید به بررسی نوع نگترش 

 توانند کارگشا باشند. های تفسیری می روش
ستازی در   روندهای قتدرت  ، ولیقدرت است  لفهؤتابعی از م ،سیاست خارجی هر کشور

فرهنگ سیاسی . دهی شده است های فرهنگی و ژبوپلیتیکی سازمان لفهؤآمریکا بر اساس م

چتالمرز،  ر.ك: ) گرایتی استت   گرایتی و رستالت   های غلبه هژمونیک تابعی از ضرورت ،آمریکا

گرایتی در   فضای اصلی سیاست خارجی آمریکتا را بایتد در قالتب رستالت     ،بنابراین. (1053

های  عنوان شاخص گرایی و گسترش به مداخله رو، ازاین .راستای هژمونی آمریکایی دانست

آمریکا از روز ظهتور  گاه  د. در این قالب است که هیچنشو گرایی آمریکا تلقی می هژمونیک

متقی، ر.ك: ) گرایی و گسترش را از دستور کار خارج نکرده است له مداخلهئمس ،خود تاکنون

دیتده  ای بتا ایتران    امروز در مااکرات هستهتأثیر این رویکرد و گفتمان های  نشانه. (1059
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سی که چگونه اندیشه سیاسی در قالب فرهنگ سیا حیاتی استبسیار  یین بحثشود و ا می

 .تواند روندهای سیاست خارجی را شکل دهد می

 انگاری سازه. 3

الملتتل، در  روابتتب بتتین  انگتتاری رویکتتردی استتت کتته بتتیش از طتتری آن در عرصتته ستازه 
شناسی شناخت و مباحث فرانظتری در کتل علتوم اجتمتاعی مطتری بتوده استت و         جامعه
گتردد. مکتتب    شناسی، به مکتتب شتیکاگو و پدیدارشناستی برمتی     های آن در جامعه ریشه
ستاخت  گر و توماس الکمن در کتاب از سوی پیتر بر 1573شناسی شناخت در دهه  جامعه

مطری شد. منظور از واقعیت در معنایی وستیس عبتارت استت از کیفیتتی      اجتماعی واقعیت
توانیم آنها را  دانیم و نمی خود می  هایی که آنها را مستقل از خواست و اراده مرتبب با پدیده

د و خصوصیات ویژه دارند، ان ها واقعیت اطمینان به اینکه پدیده  کنار بگااریم و شناسایی به
شتود کته    چیزی تلقتی متی   . در این نگرش، جهان (30، ص1053)مشتیرزاده،  شود  تعریف می

ساخته شده و ابداع شده و نه چیزی که بتوان آن را طبیعی، مستلمم یتا موجتودی از قبتل     
 شده فرض کرد. داده

 ( هویت و منافع و ابتنای منافع بر هویتConstructedبرساختگي ). 4

الملتل، همچتون ایدبالیستم، ربالیستم و      های جریان اصلی در روابب بتین  در مقابل تئوری
دهنتد،   الملتل مفتروض و ثابتت قترار متی      نئوربالیسم که هویت کنشگران را در نظام بتین 

تأکید دارند و اهمیت هویت را در خلق و « برساخته بودن هویت کنشگران»انگاران بر  سازه
کنند. کنشگران در این منظر به شتکل اجتمتاعی    ها مطری می گیری منافس و سیاست شکل

 ها و منافعشان محصول ساختارهای اجتماعی بینُ االذهانی است. یابند و هویت قوام می
هاا، مااان ، هارارهاا ق نقاا لواماي درار   ر        هويت، ايده  انگاران بر مقوله تأكيد سازه

المللا ، ننااا را  ر برابار     گير  ردتار سياسات ااار   ق كااا ياز باازيگر باي        شري

 هد كاه   الملي قرار م  حاكم بر  ريان اصل   ر رقابط بي  (Objectivism)« گراي  ما  »

گيار  سياسات ااار   نمريراا  ر برابار       زلم نگارنده،  ر تحليي  امع مبان  تصميم به

ا از انگااران، ننااا ر   اند. از سو   يگر، پذيرش قاقايات ماا   از ساو  ساازه     ايران ناتوان

الملاي ق محاذقرات ق    ساز  ق به  رک مقتضيات دضاا  باي    پساسااتارگرايان متمايز م 

 رساند. مقدقرات نن يار  م 

 خارجي اهمیت ساختارهای معنایي در تحلیل سیاست. 5

هتا،   انگاران، تأکید بر نقش و جایگاه ساختارهای معنایی، ایتده  محور عمده مورد توجه سازه

کته   الملتل استت؛ درحتالی    ی بیناذهنی مشترك در تحلیل سیاست بینها ارزشهنجارها و 
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ها  و مارکسیست« الملل ساختارهای مادّی و نحوة توزیس قدرت در نظام بین»گراها بر  واقس

کننتدة رفتتار     عنتوان عوامتل تعیتین    به« داری ساختارهای مادّی اقتصاد جهانی سرمایه»بر 

کنند. در این دیتدگاه، آنچته    خارجی تأکید میهای آنها در عرصة سیاست  ها و کنش دولت

ها و باورهای مشترك است، نه نیروهای  دهد، ایده ساختارهای اجتماعی بشری را شکل می

وجتود   بتازیگران بته  « منافس»و « هویت»مادی و از طریق این باورهای مشترك است که 

 .(131، ص1030)کرمی، آید  می
تصوّر یا تخیّل، ارتباط و محدودستازی بتر    ساختارهای معنایی و هنجاری از سه طریق

 دهند:  ها و منافس آنها شکل می گاارند و به هویت رفتار بازیگران و کشورها اثر می
کشورها  یها نخست، ساختارهای غیرمادّی و هنجاری بر تعریف حوزه و قلمرو توانایی

توانند انجام دهند،  نمی توانند یا گاارند؛ یعنی چگونگی تصوّر آنان از کارهایی که می اثر می
ها و محاورات ادراکی برای کنش آنان و راهبردهای متصوری را کته کشتورها    محدودیت

 کنند.  برای دستیابی به اهداف و منافعشان دارند، تعیین می
دوم، ساختارهای معنایی و فکری از طریق ارتبتاط، بتر هویتت و منتافس کشتورها اثتر       

کند رفتار خود را توجیته   گیرنده یا یک کشور سعی می گاارند. هنگامی که یک تصمیم می
 شود.  شده رفتار مشروع متوسل می های تثبیت کند، به هنجارها و ارزش

سوم، سااتارها  هارار  ق ماااي ، حت  اگر از  ق طريق دوق ياا  تخيّي ق ارتباط 

كشورها تحميي هاي  را بر ردتار  نتواناد بر هويت ق ماادع كشورها اثر بگذارند، محدق يت

 .(Reus-smit, 2005, p198-199)كااد  م 

 انگاری مدل تحلیل سیاست خارجي مبتني بر سازه

 

هنجارهای فرهنگی و 
 هویتی

ارتباط و ایجاد 
 برساخت 

 هویت ملی

 نقش ملی

نقش و رسالت 
 بین المللی

تصمیم گیری و 
رفتار سیاست 

 خارجی
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 هویت و نقش آن در تکوین منافع و سیاست. 6

داند. هویت در واقس همان چیزی  در مقابل دیگری می« خود»آنتونی گیدنز هویت را چیستی 

  دیگتر، هویتت چیتزی نیستت کته در نتیجته      است که فرد به آن آگاهی دارد و بته عبتارت   

طور مداوم و روزمره  های اجتماعی تفویض شده باشد، بلکه چیزی است که باید آن را به کنش

« دیگتری ». در خصوص هویت، مقوله دیگتری بتا عنتوان    (33، ص1073)گیدنز،  ایجاد کرد

(Others) اسالمی ایران به کند که در سیاست خارجی ایاالت متحده، جمهوری  اهمیت پیدا می

 .(Berry & Gold mare, 1992) شود تعریف و مشاهده می« دیگری»عنوان 

ها اساس و مبنای منافس هستند و هتر هویتت    هویت (053، ص1551)ونت، در نگاهِ ونت 

منتافس خاصتی را   « انقالبتی »کند. مثالً داشتتن هویتت    خاص، منافس خاصی را ایجاب می

بترای دولتت دیگتر استت.     « دموکراستی  لیبترال »هویتت  دربردارد که متفتاوت از منتافس    

وستیلة مفهتوم    شناسی، رابطتة بتین منتافس و هویتت را بته      انگاری به پیروی از جامعه سازه

گتااران و   تعریفی است کته سیاستت  »کند. نقش ملمی،  تحلیل و تبیین می (Role)« نقش»

مات مناسب برای کشور گیرندگان از انواع متداول تصمیمات، تعهدات، قواعد و اقدا تصمیم

و وظایف و کارکردهایی که باید در شرایب مختلف موضوعی و جغرافیتایی ایفتا کنتد، بته     

)دهقتانی فیروزآبتادی،   « شود آورند و توسب سایر کشورها نیز به رسمیت شناخته می عمل می

الملتل،   . مواضس و اقتدامات ایتران در حتوزه سیاستت ختارجی و نظتام بتین       (143، ص1037

تتوان بته    هتای واکنشتی، متی    ترین گفتمان کند که از مهم های واکنشی ایجاد می گفتمان

. جهتان  (Daalder, 2003, p29) &Lindsayمواضس و سیاست خارجی آمریکا  اشاره کرد 

تنیتده در میتان کنشتگران مختلتف      های واکنشی متقابل درهم اجتماعی از طریق گفتمان

شناستی تفستیری و    کته از طریتق معرفتت   شود، ولتی ایتن امکتان وجتود دارد      ساخته می

 هرمنوتیکی درك گردد.

سازان آن در حوزه سیاستت ختارجی،    ایاالت متحده و تصمیم« خویشتن»نتیجه آنکه، 

که در طرف مقابل جمهوری اسالمی ایران تعریف شده استت، بته   « دیگری»با برخورد با 

هایتتاً درکتی از یکتدیگر    کند و باید به شکل خاصی پاستخ دهتد، ن   ای که او رفتار می گونه

هتای   نمایند که موجد مواضس و رفتارهای سیاست خارجی ویژه در قبال ایران و فعالیت می

شتود و ست س بتا نقطته عزیمتت قترار دادن آن درك و        ای این کشور می آمیز هسته صلح

 کند. ها از کنشگری به نام ایران، معموالً تعامالت بعدی را بازتولید می انگاره
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 ای هویتي ایاالت متحده آمریکا در خصوص پرونده هسته مباني. 7

های یک ملت نظیر جغرافیتا، جمعیتت،    نحوی بازتاب امکانات و ویژگی متغیرهای ملی که به

ای  ، در رفتار آمریکا تأثیرات عمتده هستندی برتر، اقتصاد و ثروت ملی فناورفرهنگ سیاسی، 

ای دارد.  آمریکا، جایگتاه ویتژه   فناورانهو نیز میان، ساختار اجتماعی  برجای نهاده است. دراین

تنها ساختار اجتماعی بر خب  گرایان، هر دو بر این نظر اشتراك دارند که نه رفتارگرایان و سنت

پدیدآمتده در الگتوی اجتمتاعی، فرهنتگ      هتای  دگرگونیگاارد، بلکه  می اثرمشی و سیاست 

، 1033، ایکنبتری ) دشتو  رجی میها، موجب تحوالتی در خب مشی سیاست خا سیاسی و ارزش

 The Mission Of The White) «رستالت انستان سفیدپوستت   »شعارهایی چون . (130ص

Men)  برای ایاالت متحده، تنها آرمانی انتزاعتی و رمانتیتک   « المللی حافظ امنیت بین»و

گیری سیاست ملی ایتن   نسبت مستمری برای شکل به بلکه چارچوب اجتماعی  ،نبوده است

این کشور با وجود این، در طول تاریخ سیاست خارجی ایاالت متحده، رود.  کشور به شمار می

(World Mission) «رستالت جهتانی  »گاه به اندازه دهه اخیر برای عملیاتی کردن ایتن   هیچ
 

یی متغیرهای ملی و افکار . همسو(1033سلیمی، ر.ك: ) مصمم و پرشتاب به پیش نرفته است

های پس از یازدهم ست تامبر بترای    جویانه واشنگتن در سال های تالفی عمومی با سیاست

مقابله با تروریستم، در پیونتد بتا قتدرت و امکانتات صتنعتی، آمتادگی نظتامی و کیفیتت          

گرایانته   گرای دی لماستی ایتاالت متحتده، جملگتی در پیشتبرد و تستهیل عمتل        جانبه یک

 .اند گاار بودهاثردر سیاست خارجی واشنگتن  جانبه یک

 مداری رسالت. 8

بتر   استت کته   (Wilsonian identity) هویت ویلستونی  ها، یکی از عناصر هویتی آمریکایی

ست. هویت ویلسونی بیشترین مشکل را بترای  اآمریکا مبتنی  رسالتیان به یاعتقاد آمریکا

استت. بستیاری از    پدیتد آورده نظتران   حتی در بین صتاحب  ،درك سیاست خارجی آمریکا

رستالتی   دلیتل و بته ایتن    استآمریکا کشوری خاص  ،ها معتقدند در تاریخ بشر آمریکایی

تترین هویتت سیاستت ختارجی      آمیز خاص در قبال جهانیان دارد. شاید این هویت، جنجال

کترد آنهتا    ایجتاب متی   یانیآمریکا رسالت (Puchala, 2005, p571). ایاالت متحده باشد

این تفکر بر این اصل بنا  ر نقاط جهان صادر کنند.دیگهای آمریکایی را به  بخواهند ارزش

نادرستت  هتای غیرآمریکتایی    یعنتی روش  ،های دیگر زنتدگی  گااشته شده است که روش

هتای   هتای آمریکتا را گستترش دموکراستی و آزادی     ها یکتی از رستالت   ویلسونیهستند. 

  .(04، ص1333)نوروزی،  دانند میشخصی در جهان 
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 سازی دشمن. 9

عنتوان   بخشی به های راهبرد کالن ایاالت متحده برای هویت سازی بخشی از روش دشمن

یعنتی فقتدان دیرینگتی در تمتدن و      عنوان یتک کشتور،   یک کشور است. سابقه کوتاه به

قاطس در انتختاب  ثیری أت ،سازد کشور و ملت را می ،مثابه خمیرمایه و هویت فرهنگ که به

. بنتابراین، کشتوری کته    داردمثابه یک استراتژی  سازی به این شیوه و تالش برای دشمن

کیدات هتویتی ختویش   أنیازمند ت ،بیش از هر چیز دیگر ،سال سابقه تاریخی دارد دویست

عنوان یک ابرقتدرت بیشتتر    جایگاه این کشور به ،دیگر سوی. از (1030، کوپچانر.ك: ) است

 .کند می را برجسته ساختن عناصر هویتی نیازمند این کشور

 گرایي خاص. 11

ای از هویت آمریکایی است که از  بخش برجسته، آمریکایی (Exceptionalism) استثناگرایی

ثیر بر أت ،تبس آنها برای برساختن هویت ملی و به یعنوان ابزار حکومت این کشور به طرف

دانند.  برگزیده می یها خود را ملت آمریکایی. گیرد میرفتار سیاسی مردم مورد دستاویز قرار 

)دهقتانی   یک استثنا در قاعده کلی کشورهای جهان استت  شانآنها بر این باورند که کشور

تنها سرزمینشان بهترین، آزادترین،  نهکه باورند این آمریکاییان بر  .(1053، ص10فیروزآبادی،

هتا و   بلکه مصون و ایمن از تمتام فاجعته   ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور جهان است،

 و دهد. شهری بر باالی ت ه، ملتی خاص که در کشورهای دیگر رخ میهستند ی یها جنگ

وفتور در   تتوان آنهتا را بته    اصطالحاتی هستند که متی  ،آمریکایی متفاوت از دیگر کشورها

عنوان  ا فرهنگی که از آن ب ویژگیاین  .(109، ص1034)هانتینگتون،  ادبیات ملت آمریکا دید

 ای از هویت آمریکایی است. خش برجستهبرند، ب نام می «استثناگرایی آمریکایی»

  اسالمي ایرانجمهوری  رویکرد سیاست خارجي آمریکا به. 11

و با  ماهیتی هویتی یافته ،سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایرانرویکرد 

وبتوی ایتدبولوژیک    رنتگ و فرهنگی این کشور، این رویکرد های هنجاری  توجه به ارزش

پیشتروی مکتتب   گتاه لیبرالیستم و    عنتوان تجلتی   کته آمریکتا بته    طتوری  بته گرفته است؛ 

هویتی دگر  ،ساالری دینی است که نمونه مردمایران را   دموکراسی، جمهوری اسالمی لیبرال

، در صورت منافس مشترك نیز و این مسئله (119، ص1031، زاده سیف)کرده است خود تعریف 

 سازد. امکان تعامل و درك متقابل را دشوار می

ای ایران، همچتون رویکتردش بته     سیاست خارجی آمریکا به موضوع فعالیت هستهرویکرد 

به که ( (Wolff, 2010, p36 اصل نظام جمهوری اسالمی ایران، نگاهی کامالً برساختی است
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که در پی دستتیابی بته توانمنتدی     کند معرفی می کشوریعنوان  به، ایران را شکلی قاطس

شده از ایران در مجامس  . این برداشت ناشی از فهم و تفسیر ساختهای است تسلیحات هسته

شتمارد   برمتی تهدیتد   داقعنتوان مصت   را بهایران  و کشور ساز آمریکاست سیاسی و تصمیم

(Kristensen, 2010, p49).  هایای را از تهدیتد  هگستترش هستت  سیاست خارجی آمریکا 

و  ایتاالت متحتده  کته بتا   معتقد است کشورهایی نظیر ایتران   ،فوری امروز به شمار آورده

ممکتن استت بته     ،الملتل در تضتاد هستتند    و با جامعته بتین  آمریکا پیمانان و شرکای  هم

 .شود المللی شمرده می که این تهدیدی بین ای دسترسی پیدا کنند های هسته سالی

هتا و   ای که کامالً برگرفته از برداشت های هسته مریکا به موضوع فعالیتاین رویکرد آ

دنبتال دسترستی بته    ه در تالشی که بت  ها از طرف مقابل است، اذعان دارد ایران برساخت

 کرده، ضتعهدات مربوط به عدم گسترش را نق ،استای خویش انجام داده  تمایالت هسته

دنبتال  ه بت بتا رفتتن   و استت  های شورای امنیت ستازمان ملتل را نادیتده گرفتته      خواسته

وفصتل   المللتی بترای حتل    هتای بتین   در برابر تالشها  تا سال ،های حمل موشکی توانایی

رفتتار   .(13، ص1054)کتاظمی،  کرده استت   ایستادگی به وجود آورده،دی لماتیک بحرانی که 

تواند کشورهای  را افزایش داده است و میخاورمیانه ثباتی در منطقه  بین، اایرآمیز  تحریک

ای متعلق بته ختود    دنبال توانایی بازدارندگی هستهه همسایه را به این امر وادار سازد که ب

 .( (Wolff, 2010, p20باشند

ی که منافس ملی و حیات قرار گرفته استاز جهان  ای طقهدر منجمهوری اسالمی ایران 

تواند  هم بزند و هم می های موجود را ب تواند نظم منطقه هم میران، ای .شود تلقی می آمریکا

بتر ضترورت    آمریکتا . (Kristensen, 2010 p74)پدیتد آورد  ای متوردنظر را   نظم منطقته 

ای  ابتزار هستته   اگر ایتران کید دارد و معتقد است أت ایران ای های هسته نابودسازی قابلیت

ایتاالت متحتده بتا    از نظر د. کن اهدافش هم تغییر میدست آورد، نیت و قصد و  هشدن را ب

ای جمهتوری استالمی،    خود قابلیت و ظرفیت هستته  اش از ایران، توجه به مبانی شناختی

 .(09، ص1034، روحانی)آید  به شمار میتهدید 

ایران با توجه به رویکرد  ای  ایاالت متحده سیاست خارجی خود را در قبال پرونده هسته

هتای اتمتی،    برساخت ویژه از ایران در چارچوب حفظ رژیم منس گسترش ستالی هویتی و 

گری بر مبنای چند عنصر اساسی هنجاری  گرایی، تهدید و نظامی جانبه طلبی، یک هژمونی

اساس،  سازی تعریف کرده و براین مداری، استثناپنداری و دشمن و هویتی، همچون رسالت

 ای ایران پیش برده است. ستهسیاست خارجی خود را در قبال فعالیت ه
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 ای های هسته منع گسترش سالحو معاهده  مداری آمریکایي رسالت. 12

 و ای پیشترفته  هتای هستته   آمریکا در عین اینکه قابلیت توسعه و در اختیار داشتن ستالی 

ند، در چارچوب همین پیمان ک خارج از چارچوب پیمان منس گسترش را برای خود حفظ می

ای منتس   ظیر ایران را از هرگونه تالش در جهت دستیابی به دانتش هستته  ن ،کشورها دیگر

آمریکا  ،. بنابراین((Riede, 2003, p74 دهد و تحت فشار سیاسی و غیره قرار می نماید می

و  کند میکشورها را تضعیف  دیگرضمن تقویت حاکمیت و امنیت خود، حاکمیت و امنیت 

کنتترل تستلیحات و    المللتی   های بین به سازوکارها و کارکرد پیمان را اعتمادی کشورها بی

های امنیتتی، بته    تواند براساس مدل گردد. این روند می نظام ضمانت اجرایی آنها سبب می

ای بترای تضتمین امنیتت ختود      تشویق و تالش کشورها در دستیابی به تسلیحات هستته 

  .(1030)رووز، بینجامد 

 دهنتده گفتمتان ایتاالت متحتده و سیاستت ختارجی آن،       یلیکی از عناصر اصتلی تشتک  

و در  مسئولیت خودخوانده این کشور در قبال تاریخ برای از بین بردن شیاطین در جهان است

کشند، در  الملل به چالش می این راستا، کشورهایی که نظم مطلوب آمریکایی را در نظام بین

رو، قرار دادن  یابند. ازاین و مصداق می (Lindsay, 2003, p154) شوند این حلقه تعریف می

آمریکتا  شتود.   در همین راستتا تفستیر متی   « محور شرارت»ایران، عراق و کره شمالی در 

( Pre-emptive Doctrine) دستی ای خود را مبتنی بر دکترین پیش هسته  درصدد است سلطه

ولی در مقابل، بتر مبنتای    ،(Eirincione, 2012, p63)کند تکمیل  های گوناگون شیوهبه 

دموکراسی و رسالت جهانی که برای خود تعریف کرده است، محافظتت   رویکردهای لیبرال

ای را وظیفه ذاتی خود  های هسته المللی، از جمله پیمان عدم اشاعه سالی های بین از رژیم

افس ترین حتامی و متد   کند و در مسیر حمایت از پیمان عدم اشاعه، خود را بزرگ تعریف می

شده بر مبنای رویکردهای هتویتی و تعریتف    نماید. این رسالت تعریف این رژیم معرفی می

شود در موضوع پرونده  المللی، موجب می عنوان یک هژمون و بازیگر بین آمریکا از خود به

 ای ورود کند و ایفای نقش نماید.  هسته

 ای رویکرد آمریکا به ایران در موضوع منع گسترش سالح هسته. 13

متانس از تکثیتر    های تسلیحاتی ختویش،  نظر از سیاست تا قطسآمریکا طی پنج دهه کوشید 

ای شود. تمامی رهبتران آمریکتا تتالش کردنتد از طریتق معاهتده منتس         های هسته سالی

. (174، ص1033)مشتیرزاده،   جلو رقابت افسارگسیخته را بگیرند ای های هسته گسترش سالی

کته ایتن    ابه ایتن معنت   ؛ای دارد راهبردی به تسلیحات هسته یمریکا نگاهایاالت متحده آ
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بستتگی بته ایتن     مریکابلکه سیاست آ ،داند استفاده نمی نفسه بد و غیرقابل تسلیحات را فی

کته در بختش نظتری تبیتین      طور و همان ها در اختیار کدام کشور است دارد که این سالی

ااری و رویکترد سیاستت ختارجی    گ در این سیاست« خود»و « دیگری»گردید، تعریف از 

که کنش یک بازیگر بر  که گفتیم، درصورتی چنان .(91، ص1039)مرادی، بسیار اثرگاار است 

ها و هنجارهای حاکم و موازی با رویکرد آمریکایی قترار داشتته باشتد، ایتن      مبنای ارزش

که در جنگ رد نداحساسیت چندانی درباره پاکستان  ،رو ازاینآید.  رفتار تهدید به شمار نمی

عنتوان یتک    با هند هم بته  .((Lindsay, 2003, p49 با تروریسم با آمریکا هماهنگ است

جمهوری  بارهدر ، ولیتواند تعادل و توازن ایجاد کند، مشکل ندارند ای که می قدرت منطقه

کته بتین دو کشتور وجتود      بنیادین ایدبولوژیک، هویتی و هنجاری اسالمی، به علت تضاد

هتای   بودن فعالیت آمیز های فراوانی که ایران آماده است درباره صلح وجود تضمینبا  دارد،

هدایت و با هدف مهار فعالیت  به گونه دیگریسیاست خارجی خود را  ،ای خود بدهد هسته

 .(10، ص1035)کاظمی،  کنند رفتار می ای ایران هسته

، ای هتای هستته   یاین است که کشورهای فاقتد ستال   ایاالت متحده سیاست فعلی دولت

دنبتال  ه بت آمریکتا   در راستای ایتن سیاستت،  . دست نیاورند هافزارها را ب این جنگنظیر ایران 

منظور جلوگیری  به ای و تقویت نظام منس گسترش هسته ای افزایش ساختارهای امنیت منطقه

 و سیاست ختارجی  روی سخن سندبه همین دلیل،  و ای است های هسته از گسترش ظرفیت

 . (US Dep.of State, 2010) و کره شتمالی استت  ایران کشورهای با  این کشور ای هسته

و استفاده از تمام ابزارهای تهدید  دنبال تعامل چندجانبه و دوجانبهه بایاالت متحده آمریکا 

 های مندی از اهرم بهرهتا با  بودمنظور رسیدن به راهکارهایی  به ایرانبا  و تحریم و مااکره

ای  ایتن کشتور را از دنبتال کتردن توانمنتدی هستته       ،الملل سیاسی و اقتصادی جامعه بین

 .بازدارد

 گرایي  جانبه و یک طلبي هژمونياستثناگرایي آمریکا و سیاست . 14

ایاالت متحده آمریکا پس از پایان جنگ سرد برای معماری نظم جدید و رهبری بر جهان 
 متحمل شتده استت   فراوانیهای  های اخیر هزینه سالانجام داده و در  بسیاریهای  تالش

  .(30، ص1030)احمدی، 
تنهتتا  ، نتته1331ستت تامبر  یتتازدهمتبتتار در  بته دنبتتال عملیتتات انتحتتاری نتتوزده عترب  

 یتتر در آرا  کته پتیش  « قطبتی  نظتام تتک  »پردازان  مداران آمریکایی، بلکه نظریه سیاست

مبنتی بتر    ،قعه را شاهدی بر مدعای ختود فوکویاما و هانتینگتون طری شده بود نیز این وا



 

 

111 

ل 
سا

هم
زد

نو
 /

ره 
ما

ش
تاد

هف
 و 

جم
پن

  /
یز

پای
 

19
35

 

ها دانستند و در جهت تثبیت نظم نوین لیبرالیستتی بتر    ناپایری برخورد میان تمدن اجتناب

در  ینگتونهتانت . سخن بنیتادین  ( (Riede, 2003, p53های آمریکایی کوشیدند پایه ارزش

ستتیزنده شتدن   ها آن است که آمریکا باید به زنتده شتدن و ست س     نظریه برخورد تمدن

ایتن آگتاهی را بنیتاد     ،های جهانی و عمتدتاً استالم توجته نشتان داده     ها و تمدن فرهنگ

های کهن و سیاسی  زنده شدن تمدن ،های خارجی خود قرار دهد. از نظر او گااری سیاست

اگر نسبت به آنچه . »باشد میبر اینکه واقعیت است، ضروری و مفید نیز  افزون ،شدن آنها

توانیم به آنچه هستیم عشق بورزیم؛ با نداشتن دشتمنان حقیقتی    ر نورزیم، نمینیستیم تنف

گویتد احیتای سیاستی     گتون بته غترب متی   نهتانتی «. تتوان دوستتان حقیقتی داشتت     نمی

بلکه فرصتی برای تبیین و تثبیت نظتم نتوین    ،تنها تهدید نیست ، نه«دیگر»های  فرهنگ

 .(135، ص1034، ینگتونهانت) هژمونیک به رهبری آمریکاست

 در است. این فرهنگ جهانی ایدبولوژیک رهبری به دستیابی پی در آمریکایی فرهنگ

 کامالً آمریکایی یافته است. به تفسیری امروزه ولی گرفته، شکل اروپایی روشنگری بستر

 بترای  انتختاب  معنتای محدودستازی   بته  آمریکا، هژمونیک یا ایدبولوژیک رهبری عالوه،

 دنت ک متی  پیتدا  پاالیشگاهی آمریکایی نقش فرهنگ دلیل، همین به غیرآمریکایی است و

 .(14، ص1075)دهشیار، 

در صحنه عمل  و هنجارهای فرهنگی و هویتی ها آمریکا بر پایه ارزش سیاست خارجی

و بر مبنای همتین اصتول ارزشتی و    ( (Janna, 1992, p85دد گر تبیین، طراحی و اجرا می

ای از سیاست داخلی است، در  ا نیز که ادامه و جلوههویتی است که سیاست خارجی آمریک

ای ایتران بترای    آمیز هستته  شود. فعالیت صلح ای ایران تعریف می خصوص موضوع هسته

ایاالت متحده با توجه به منطق ناشی از تصویر برساخته از ایران، قابل پتایرش نیستت و   

 داند. این اقدام را در تعارض با نظام ارزشی و فکری خود می

 ، طلتب  بتا روحیته هژمتون    و پندارنتد  متی مردان آمریکا خود را تنها ابرقدرت دنیا  دولت

آمریکتا   هتای  ، اصول و ارزشاهالملل بر مبنای امتیاز دهی نظام بین خواهان نظم و سامان

، دهه پایانی هزاره دوم میالدی، آمریکا وارد عصری شده استت کته از   نودهستند. از دهه 

تترین   . مهتم (Lindsay, 2003, p43)برنتد   مینام « دوران تسلب هژمونیک»عنوان  اآن ب

  الملل است. گرایانه ایاالت متحده در نظام بین جانبه های یک ویژگی این دوران، سیاست

یکتی کشتورهای   آمریکا در منطقه خاورمیانه به دنبال حفظ توازن قوا از دو بُعد است: 

گر ختارجی بته    های مداخله و دیگری ممانعت از ورود قدرت نظیر ایران ،ای چالشگر منطقه
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 ؛این منطقه حساس. این موضوع با استراتژی هژمتونی آمریکتا در ارتبتاط مستتقیم استت     

پیتدایش   :منتافس آمریکتا وجتود دارد    بترای دو نتوع تهدیتد    ،استتراتژی  این چراکه از نظر

ثبتاتی از منتاطق    یت بتی و دیگتری سترا   نتد گر های خارجی که دارای انگیزه مداخله قدرت

 شتوند  متی شتمرده  پیرامونی به مناطقی که جزو منافس استراتژیک مرکتزی بترای آمریکتا    

 . (45، ص1050)ابوالحسنی، 

یکی از عمده دالیل ایفای نقش اتحادیه اروپتا  کند  ای دیگر تأکید می نگارنده در مقاله

صته جهتانی و جلتوگیری از    گرایی آمریکا در عر تحدید هژمونی ،ای ایران در پرونده هسته

المللتی بتوده    هتای بتین   گرایی آمریکایی با حضور پررنگ این اتحادیه در بحتران  جانبه یک

اتحادیه اروپا نماید که  قدر محسوس می ای آن طلبی آمریکا در موضوع هسته هژمونیاست. 

گرایتی و   به دنبال تحدید این میل در ایاالت متحتده بتا تتالش بترای توستعه چندجانبته      

هتای   در عرصته  نافتا  ثر وؤقطبی که الزمه آن ایفای نقشی م جلوگیری از ایجاد نظام تک

 .(01، ص1035)افضلی، کند  ای ایران ورود می است، به پرونده هستهالمللی  مختلف بین

منطتق غالتب در    ،دهتد  قرن گاشته نشان می طورکه اقدامات آمریکا در طی نیم همان

 )کاالهان، جویی بوده است بعد از جنگ جهانی دوم، برتری ویژه از هسیاست خارجی آمریکا ب

 ،جویی برگرفته از نظریه ثبتات هژمونیتک رابترت گیل تین     این منطق برتری (.31ص ،1037

عنتوان   ای کته از آمریکتا بته    نظریته  ؛الملل استت  پردازان برجسته روابب بین یکی از نظریه

هبتری جهتانی را برعهتده بگیترد و     خواهد با اقدامات خود ر قدرتمندترین کشور جهان می

این منطق جایگاه خود را در هر  که ؛ چنانندکبرتری توان خود را برای انجام این کار حفظ 

)گیل ین،  خواه و حزب دموکرات در سیاست خارجی آمریکا حفظ کرده است دو حزب جهوری

اش  ی برنامه اتمیایران را با اهتمام به پیگیرایاالت متحده  ،در همین راستا. (141، ص1553

برای ثبات مبتنی بر هژمتونی و تقویتت چنتین    داند و  الملل می در جایگاه تهدید نظام بین

 ند. ک جایگاهی تالش می

اساس استراتژی امنیت ملی این کشتور در سته    بررا درك ایاالت متحده  ،زوادوارد رو

 کند:  محور ارزیابی می

 . شودنه منفعل استفاده  و فعاالنهصورت  قدرت نظامی آمریکا باید بهالف( 

، اساس هژمونی نظامی آمریکاست نظم لیبرال ایاالت متحده، ایجاد اراده برهدف ب( 

اساس ترکیب و قدرت دنیای لیبرال. قدرت نظامی آمریکا چیتزی استت کته صتلح،      نه بر

 ند. ک امنیت و آزادی بشر را در سراسر جهان تضمین می
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صورت فعاالنته و   بهتنها  استفاده از هژمونی نظامی آمریکا را نه ایاالت متحدهدولت ج( 

 .(1030رووز، ر.ك: ) کند صورت جهانی تشویق می بلکه به ،جانبه یک

هتای فکتری و هنجتاری     نظام آموزه دهنده آن است که نشان ،گانه این محورهای سه

کنون، نقشتی بستیار   تا 1773سازان آمریکایی، از زمان صدور اعالمیه فیالدلفیا در  تصمیم

 المللتی دارد.  دهی و اتخاذ سیاست خارجی این کشور در عرصته بتین   کننده در شکل تعیین

 ،یک ابرقدرت ،قطبی در این جهان تککه  گاارد بر این امر صحه می ینگتونهانتساموبل 

تتر، نیتروی    های کوچک های عمده دیگر، در کنار شمار زیادی قدرت آن هم فارغ از قدرت

وتنها یا با همکتاری ضتعیف کشتورهای دیگتر و حتتی بتدون        تواند تک ت که میبرتر اس

ای  وفصل کند و هیچ مجموعه المللی را حل ل مهم بینبثر، مساؤای م گونه پشتیبانی آنها به

. چیتزی  (10، ص1034)هتانتینگتون،  پدید آورد ها نیز نتواند مانعی در برابر آنها  از دیگر قدرت

ثبتات مبتنتی بتر    »و نظریته  « هژمتونی »به بحتث   ،گوید سخن میاز آن  ینگتونهانتکه 

کامالً  «ها تمدن برخورد»نظیر  ،گردد که اینها و نظریات دیگر در این راستا بازمی« سیطره

عنتوان آخترین    دار فرهنگی، هویتی و حتی متاهبی بته   های فکری ریشه برگرفته از آموزه

 نند.ک های هژمونی آمریکا عمل می حلقه

گونه دنیا را تحت  بری معتقد است هیچ دولتی تا به حال همچون آمریکا، اینجان ایکن

یگانه ابرقدرتی که پس از جنگ سرد ظهور کرد و هیچ رقیب  ؛سیطره خویش نگرفته است

ترین دولت  بار در عرصه مدرن، قدرتمند ایدبولوژیک نظامی برای خود نیافت. برای نخستین

کید أهای بزرگ عمل کند. او ت قدرت دیگرغ از فشارهای تواند در عرصه جهانی فار دنیا می

اگتر   .((Ikenbery ,1998, p65 ایتم  قطبی گااشتته  کند ما اکنون قدم در یک عصر تک می

 ،نتد، دستت نیافتته   ک طور قطس به این جایگاهی که جان ایکنبری اشاره و توصیف متی  آمریکا به

که آمریکا چنین است القای این تفکر  نیزسخت در تالش برای رسیدن به چنین جایگاه و  ولی

تترین   ده است که یکی از مهمکراست. ایاالت متحده عمده تالش خود را به خاورمیانه معطوف 

تترین چتالش    که بزرگ طور خاص کشور ایران را و البته به آید به شمار میمناطق مدنظر آمریکا 

جلتوگیری از   .(Puchala, 2005, p575) کید قرار داده استأموردنظر و ت هژمونی آمریکاست،

های کشتار جمعی، جنگ پیشگیرانه و اجترای   دستیابی کشورهای مخالف آمریکا به سالی

نتوان محتور شترارت    ع بته ضربات کوبنده به کشورهایی چون عراق، ایران و کره شتمالی  

آمریکا در  ایدبولوژیک، فرهنگی و هنجاری های ادعایی آمریکا و سرانجام، گسترش ارزش

  جانبه تلقی شده است. گرایانه و یک انحصاری جویانه، های سلطه سیاست ، ازسر جهانسرا
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 سازی آمریکا برگرفته از فرهنگ دشمن  نظاميتهدید طلبي و  جنگسیاست . 15

در راهبرد کالن امنیت ملتی   اثرگاار یعنوان عنصر راهبرد نظامی ایاالت متحده آمریکا به

و تهدیدهای همیشگی نظتامی علیته ایتران و     یکی از مباحث اصلی بوده است ،این کشور

تأکید بر وجود گزینه نظامی بر روی میز سیاست خارجی ایاالت متحتده بته دلیتل تتداوم     

ملتی که یکتی   ترین مصادیق این رویکرد نگرشی و رفتاری است. ای، از مهم برنامه هسته

ملتتی کته استلحه    »کشتار و خشونت است و بته  ترین ابعاد فرهنگی و هویتی آن  از اصلی

اند  اند، این رویکرد فرهنگی را توسعه بخشیده موسوم (Gun Show Nation)« دهد نشان می

(Legro, 2014, p37)در فضای سیاست خارجی، تدام این خشونت ستاختاری و  رو . ازاین ،

یتد کته در ادامته،    توان د یافته را در تهدیدهای همیشگی جمهوری اسالمی ایران می نظام

 های هویتی این رویکرد را بررسی خواهیم کرد. ریشه

دهنتده سیاستت    هتای تشتکیل   یکی از هویتت ( Jacksonian identity) هویت جکسونی

. ستت منستوب ا ایتن کشتور   به جکسون، هفتمین ربتیس جمهتور   خارجی آمریکاست که 

ریاست جمهوری  ژنرال بود، در دوران ،از تصدی مقام ریاست جمهوری پیشجکسون که 

کار خود را درست و عمل دشمن خود  ،هواداران این تفکر .ستیزی مشهور شد خود به جنگ

دانند. آنها معتقدند آمریکا باید از تمام قدرت خود برای شکست دشتمن   را بسیار کثیف می

یکی از ارکان  ،عیار دشمن نبرد، جنگ و اضمحالل تمام. (43، ص1037)بهزادی،  استفاده کند

و اعتالی تمدن غربی در طول تاریخ بشر بوده است. دو جریتان نتولیبرال و    برتریلی اص

ند که ترکیب فرهنگ و تمدن بتا روش جنتگ در غترب،    نظر همکار بر این امر  نومحافظه

الملل در طول ادوار و اعصار گاشته و حال  عامل اصلی استیالی اروپا و آمریکا بر نظام بین

 .(11، ص1333)حسینی،  خواهد بودو است بوده 

ای آن، از ایتن   های هستته  درباره ایران و فعالیتمورد ادعای آمریکا نظامی  هایتهدید

در ستطح   شهتای  لباایتد  شود که ایتران بتازیگری استت کته     طور مکرر مطری می نظر به

)بیلتیس و استمیت،    های موجود و مورد دفاع آمریکا تعارضات جتدی دارد  لباالملل با اید بین

امکان به چالش کشیدن موقعیت ای ایران  های هسته در رویکرد آمریکایی، فعالیت. (1031

ستخنرانی  »گانته آمریکتا از    های هشتت  دکترینداراست و  و متحدانش را و حیات آمریکا

 کوشیده، همواره «سند راهبرد امنیت ملی ایاالت متحده آمریکا»تا « خداحافظی واشنگتن

 را در پرتتو قتدرت نظتامی ایتن کشتور تضتمین کنتد        منافس و امنیتت ملتی آمریکتا   است 

(Cuming, 1991, p59). 
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ای جمهوری اسالمی ایران در شتورای امنیتت    و طری برنامه هسته 1333با آغاز سال 

ستازان   مقامتات و تصتمیم   از سویبار دیگر ادبیات جنگ سوم جهانی  ،سازمان ملل متحد

ها و دولت  کاران، صهیونیست نومحافظهآمریکایی مطری شد. این در حالی بود که مخالفان 

و پس از روی کار آمدن دولتت   1339بوش هشدارهای متعددی در این خصوص در سال 

کاران  و از محافظه« انستیتو استقالل»از « پل رابرتز» ده بودند.کربوش در دورة دوم ارابه 

نیتز بتوده    وال استریت ژورنالت سردبیری روزنامه ئو اقتصاددانان سرشناس که عضو هی

 «برای جنگ سوم جهانی آماده شتوید »عنوان  باای  ، در مقاله1339اوت  هفدهم است، در

اقدامات نظامی علیه جمهوری اسالمی ایران در قالب ادبیتات جنتگ ستوم جهتانی      درباره

  .(Roberts, 2005) هشدار داد

به استفاده  تهدید همچون ،سیاست خارجی نیل به اهداف سیاسی  برایکاررفته  ابزار به

مداخله نظامی، عملیات پنهتانی، کمتک نظتامی، فتروش      های شکلاز زور، جنگ و دیگر 

قترن گاشتته و    ای در سیاست خارجی آمریکا طی نیم نقش عمده ،اسلحه و هریک از اینها

گری در سیاست خارجی و  . اهمیت نظامی(04، ص1030)لگلی،  اند برخی قبل از آن ایفا کرده

چگتونگی  دربتاره   ،که در استراتژی امنیت ملی آمریکا استقدر  تحده آنعملکرد ایاالت م

 صراحت آورده شده است:  آرایش نظامی آمریکا در قرن بیست و یکم به

ادهای تعهدات آمریکتا  مترین ن یکی از اساسی ،حضور نیروهای آمریکایی در آن سوی دریاها

حفظ توازن قوا بترای حمایتت از   به متحدان و دوستان خود است. ایاالت متحده در راستای 

و در همین رابطه، برای  تمایل داردآزادی، به استفاده از این نیروها در دفاع از خود و دیگران 

روی متا، نیازمنتد    های امنیتی پتیش   بینی و رویارویی با چالش مقابله با حوادث غیرقابل پیش

ال شترق آستیا و همچنتین    هایی در درون و بیترون از اروپتای غربتی و شتم     مراکز و پایگاه

الحصول برای استقرار نیروهای آمریکایی در نقاط دوردست استت   تمهیداتی موقت، اما سریس

 .(1، ص1050فام،  )یزدان

تترین   ترین دولت حتامی تروریستم و جتدی    ایران بزرگسازان آمریکا،  در نگاه تصمیم

در  ،تروریستم  ای و است که دستیابی به سالی هستته  المللی تهدید علیه امنیت و صلح بین

و جامعه جهانی باید پاستخ   شودبرداری  تواند برای نیل به اهداف سیاسی بهره میکنار هم 

و  طلبی . باید خاطرنشان کرد این جنگ(Kaki, 2012, p42) منفی قاطعی به این امر بدهد

ای جمهتوری   ان و پرونتده هستته  مصداق ایر دربارهایاالت متحده  تهدید به گزینه نظامی

یافته در سیاست خارجی آمریکاست  بر مبنای همین رویکرد هویتی  تجلیایران نیز  اسالمی
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ای از جمهوری اسالمی ایتران بتوده، همتین شتناخت      که متأثر از برداشت و شناخت ویژه

 آید. نمای سیاست خارجی آمریکا به شمار می قطب

 نتیجه

شود،  انگارانه سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران مطری می ازههنگامی که سخن از مبانی س

از منظر ایاالت متحده ایران بعد از انقالب تعریفی دارد که مبانی هویتی آن اساساً در تضاد و 

دموکراسی است. از منظر آمریکا، ایران کشوری  های غربی و نقطه مقابل لیبرال تغایر با ارزش

جمعی، به همتراه نقتض    های کشتار دستیابی به سالی برای تالش های آن است که شاخصه

است. محصول این  المللی تهدیدی برای صلح و امنیت بینحقوق بشر، حمایت از تروریسم و 

سازد کته امنیتت ملتی     المللی می برداشت از ایران، از آن بازیگری چالشگر و ماجراجویی بین

شتود.   اندازد و برای آن تهدید شتمرده متی   میالمللی را به مخاطره  آمریکا و صلح و ثبات بین

های متعدد از  های شناختی و برداشت این نگاه و رویکرد برساخته از ایران، گویای تأثیر انگاره

هویت خود )ایاالت متحده آمریکا( و دیگری )جمهوری اسالمی ایران( استت کته کتامالً در    

از مباحتث فرهنگتی و عناصتر    شتود و شتاکله اصتلی آن، برگرفتته      تقابل با هم تعریف متی 

دکترین امنیت ملتی آمریکتا بتر پایته     با توجه به اینکه سیاست خارجی و  ساز است. هویت

، دموکراستتی ی لیبتترالهتتا ارزش ،منتتافس ملتتی ،هژمتتونی، امنیتتت ،(Privileges) امتیتتازات

شاهد رویکرد خاص سیاست خارجی این کشور  شود تعریف می و حقوق بشر مداری رسالت

 ای ایران هستیم. دهه در قبال پرونده هسته از یکدر بیش 

جویانه و تقابلی  ای در فرایند برخورد ستیزه صورت رابطه به و ایران تقابلی آمریکا هویت

و  رهتا کته رفتا  ای گونته  گاشته تکتوین یافتته استت؛ بته     بیش از سه دههاین دو کشور در 

ضتدایرانی و   هویتت  ،ایتران ی استالمی  مهورج در برابر سیاست خارجی آمریکا یها رویه

ها و شتناخت از ایتران    بخشی از این برساخته. استکباری آن را تولید و بازتولید کرده است

مقامتات   ،از ستوی دیگتر  کامالً نامنطبق با واقعیت و به دلیل فقدان رابطه سیاسی استت.  

از جملته   ،هایی شرط ارشد ایرانی پیوسته هرگونه مااکره با ایاالت متحده را به تحقق پیش

 هویتت تغییتر   اند که منوط کرده تغییر نگاه هویتی و اصالی رویکرد و رفتار ایاالت متحده

ختود   هتا  هویتت چتون   ؛آمریکا بدون تغییر گفتاری و گفتمانی آن مقدور و متوقتس نیستت  

 و این دارندها که زبان و گفتار نقش تکوینی در تشکل و تعین آن هستندگفتمانی  های سازه

 ت.ممکن ساخته اسنا را شناخت صحیحدر عمل تحقق 

ستازد کته ستاختارهای     انگاری در تحلیل سیاست ختارجی کشتورها، روشتن متی     سازه
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فرهنگی و شناختی به هویت کشورها و به دنبال آن به منافس و سیاست خارجی آنها شکل 

ستت ختارجی   ، با در نظر گرفتن جایگاه فرهنگ و هویت در تشتریح سیا رو دهند. ازاین می

انگارانه در سیاست خارجی ایاالت متحده در قبال  ساز و سازه ها، به تبیین منابس هویت دولت

ساز  ای جمهوری اسالمی ایران پرداختیم. تعریف ما از منابس فرهنگی و هویت پرونده هسته

هتای   ی ارزشی و هنجاری استت کته ستبب قتوام و تکتوین ویژگتی      ها نظامنیز مجموعه 

 شود. ملت می کی یفرهنگسی و اجتماعی، سیا

گیری سیاست ختارجی  برگرفتته از مبتانی     با توجه به بررسی ابعاد مختلف فرایند شکل

هویتی، فرهنگی و ارزشی و مطالعه سیاست خارجی آمریکتا در خصتوص پرونتده فعالیتت     

ای جمهوری اسالمی ایران، فرهنتگ سیاستی ایتن کشتور در سیاستت ختارجی آن        هسته

انگاری است که تبیین این  گیری از چارچوب نظریه سازه ین محصول بهرهمتجلی گردید. ا

فهم فرامادی و برساختی را فراهم ساخت تا ایاالت متحده آمریکا سیاست خارجی ختود را  

ایران با توجه به رویکترد هتویتی و برستاخت ویتژه از ایتران، در       ای  در قبال پرونده هسته

گرایی، تهدید  جانبه طلبی، یک ی اتمی، هژمونیچارچوب حفظ رژیم منس گسترش سالی ها

متداری،   گری بر مبنای چند عنصر اساسی هنجتاری و هتویتی، همچتون رستالت     و نظامی

اساس، سیاست ختارجی ختود را در قبتال     سازی تعریف کند و براین استثناپنداری و دشمن

 ای ایران تنظیم نماید و پیش بَرَد. فعالیت هسته
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