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در این مقاله با تأکید بر نقش ابعاد هویتی و برساختها در سیاست خاار ی ،باه بررسای
نگاه هویتبنیان آمریکا به مسائل بینالمللی و ریشاههاا سااههانگاراناه مااانی سیاسات
خار ی ایاالت متحده آمریکا در قاال موضوع هستها ایران پرداختاه مایشاود .اه منظار
لیارالدموکراسی تعریف شده است که دارا ویژگیهایی همچون تالش برا دستیابی باه
سالحها کشتار معی ،نقض حقوق بشر ،حمایت اه تروریسم و تهدید بارا صال و
امنیت بینالمللی است .این برداشات اه ایاران ،اه آن بااهیگر چالشاگر و ماا را و در
عرصه بینالملل میساهد که امنیت ملی آمریکا و صل و ثاات بینالمللای را باه ماااهره
میانداهد و برا آن تهدید به شمار میآید .این نگاه و رویکرد برسااخته اه ایاران ،کاامالً
گویا تأثیر انگارهها شناختی و برداشتها متعادد اه هویات خاود اایااالت متحاده
آمریکا) و دیگر ا مهور اسالمی ایران) است کاه ماناا ورود باه پروناده هساتها
میشود .ایاالت متحده آمریکا سیاست خار ی خود را در خصوص پرونده هستها ایران،
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ایاالت متحده ،ایران بعد اه انقالب اساساً در ضدیت با ارهشهاا غربای و نقطاه مقابال

با تو ه به رویکرد هویتی و برساخت ویژه اه ایران ،در چارچوب حفظ رژیم منع گسترش
سالحها اتمی ،هژمونیهلای و یکجاناهگرایی ،تهدید و نظامیگر بر مانا چناد عنصار
هویتی ،همچون رسالتمدار  ،استثناگرایی و دشمنساه تعریف کارده و بارایناساا،،
سیاست خار ی خود را در قاال فعالیت هستها ایران تنظیم ساخته و پایش بارده اسات.
برا فهم ماانی سیاست خار ی آمریکا ،باید به بررسی نوع نگرشهاا و نظاام معناایی آن
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151

پرداخت و اهآنجاکه روشها اثااتگرا دراینباره ناتواناند ،روشها تفسیر میتوانناد
کارگشا باشند که در این پژوهش به دلیل اینکه ساههانگار بر نقاش هویات و باورهاا
ذهنی در تعریف منافع ،تصمیمساه و شکلدهی رفتار سیاست خاار ی تأکیاد دارد ،اه
روش ساههانگار بهره گرفته شده است.

کلیدواژگان :ایاالت متحده آمریکا ،پرونده هستتهای ،ستازهانگتاری ،سیاستت ختارجی،
فرهنگ سیاسی ،هویت.
 .1مقدمه

سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنجم  /پاییز 1935

هدف از این پژوهش ،بررسی نگاه هویتبنیان آمریکتا بته مستابل بتینالمللتی از دو بعتد
سختافزاری و نرمافزاری و تأثیر آن در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران و مورد ویژة
پرونده هستهای از منظر سازهانگاری است کته در آن ،بته بررستی ریشتههتای هتویتی و
سازهانگارانه مبانی سیاست خارجی آمریکا در پرونده هستهای ایران خواهیم پرداخت.
تأثیر مبانی هویتی در سیاست خارجی و رابطه فرهنگ با سیاست از آن نظر متورد توجته
است که فرهنگ ،بُعدی سیاسی نیز دارد و در پشت تمام کنشهای فردی و اجتماعی نهفته و
پنهان است و بر رفتار سیاسی و سیاست خارجی نیز اثر قابتلتتوجهی متیگتاارد .بنتابراین،
رفتارهای سیاسی فرد و حاکمیت ،بر مبنای هویت و فرهنگ آن جامعه تعریف و صورتبندى
میشود .در این مقاله پس از بررسی نظریه سازهانگاری و تتأثیر فرهنتگ و هویتت و نحتوه
کاربست آن با سیاست خارجی آمریکا در قبال پرونده هستهای ایران ،مبانی هویت سیاسی و
اجتماعی آمریکا را در خصوص پرونده هستهای ایران بررسی خواهیم کرد.
 .2چارچوب تئوریک
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فرهنگ و خلقوخوى هر ملت بر رفتار سیاسى آنها در عرصه سیاست جهانى اثرگاار است.
علت اصلى دخالت آمریکاییها در مسابل جهانی ،همچون موضوع پرونده هستهای ایتران،
ریشهاى فرهنگى دارد؛ زیرا دولتمردان ایاالت متحده در مسابل جهانی ،مسئولیتى را بتر
دوش خود احساس میکنند ( .)Legro, 2014, p13آنها خود را روى جزیرهاى میبینند که
در اطرافشان انسانهایی در حال غرق شدن هستند و دستت نیتاز بته طترف ایشتان دراز
کردهاند و آمریکا وظیفه نجات و کمک به دیگران را در جهان برعهده دارد .مداخلهگرایتی
جزبى از فرهنگ سیاسی آمریکاییهاست .آنها وظیفة اخالقى ختود متیداننتد در مستابل
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سیاسى جهان شرکت کنند و این دخالت را لطفى بته حتال ملتتهتاى دیگتر متیپندارنتد
(نقیبزاده ،1031 ،ص.)10
نکته مهم در مبانی سیاست خارجی آمریکا درباره ایران و ایفای نقش ایاالت متحده در
موضوع هستهای ایران ،بعد نگرشی و سازهانگارانه این تصمیم است که دالیلتی همچتون
نگرش آمریکا به ایران بهعنوان تهدید امنیت ملی آمریکا ،تهدید همپیمانتان منطقتهای و
صلح و امنیت جهانی و نیز رویکرد ویژه آمریکا به موضوع حفظ صلح و امنیت بینالمللتی،
حفظ رژیمهتای بتین المللتی و معاهتده منتس گستترش ستالی اتمتی ،روحیته هژمتونی و
رسالتگرایی آمریکا و در نهایت جنگطلبی و نظامیگری ایاالت متحده ،جملگی عناصتر
فرهنگ سیاسی و هویتی هستند که باید برای تحلیل همهجانبه و جامس ایتن موضتوع ،از
چارچوب نظری سازهانگاری بهره برد.
در این پژوهش به دو دلیل از روش سازهانگاری بهره میبریم :یکی بته دلیتل امکتان
جاب نظری کنشگرای بازیگری ،همچون ایتاالت متحتده آمریکتا کته شتکل متفتاوت و
جدیدی از کنش را در عرصه بین المللی با سیاستهای یکجانبتهگرایانته و ساختارشتکن
تثبیت کرده است و دیگر اینکه ،سازهانگاری بر نقش هویت و باورهای ذهنتی در تعریتف
منافس ،تصمیمسازی و شکلدهی رفتار سیاست خارجی تأکید دارد .بنابراین ،برای فهم این
پدیده ،افزون بر عوامل ما دی ،بایتد بته ستاختارهای ذهنتی آن نیتز توجته کترد .از نظتر
معرفتشناسی نیز باید اذعان داشت روشهای اثباتگرا برای فهم مبانی سیاست خارجی و
ایفای نقش ایاالت متحده در قبال موضوع هستهای ناتواناند؛ چون برای درك کنشهای
آمریکا ،باید به بررسی نوع نگترشهتا و نظتام معنتایی آن پرداختت کته درایتنبتاره نیتز
روشهای تفسیری میتوانند کارگشا باشند.
سیاست خارجی هر کشور ،تابعی از مؤلفه قدرت است ،ولی روندهای قتدرتستازی در
آمریکا بر اساس مؤلفههای فرهنگی و ژبوپلیتیکی سازماندهی شده است .فرهنگ سیاسی
آمریکا ،تابعی از ضرورتهای غلبه هژمونیکگرایتی و رستالتگرایتی استت (ر.ك :چتالمرز،
 .)1053بنابراین ،فضای اصلی سیاست خارجی آمریکتا را بایتد در قالتب رستالتگرایتی در
راستای هژمونی آمریکایی دانست .ازاینرو ،مداخلهگرایی و گسترش بهعنوان شاخصهای
هژمونیکگرایی آمریکا تلقی میشوند .در این قالب است که هیچگاه آمریکا از روز ظهتور
خود تاکنون ،مسئله مداخلهگرایی و گسترش را از دستور کار خارج نکرده است (ر.ك :متقی،
 .)1059نشانههای تأثیر این رویکرد و گفتمان امروز در مااکرات هستهای بتا ایتران دیتده
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میشود و این بحثی بسیار حیاتی است که چگونه اندیشه سیاسی در قالب فرهنگ سیاسی
میتواند روندهای سیاست خارجی را شکل دهد.
 .3سازهانگاری

سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنجم  /پاییز 1935

ستازهانگتتاری رویکتتردی استتت کتته بتتیش از طتتری آن در عرصتته روابتتب بتتینالملتتل ،در
جامعه شناسی شناخت و مباحث فرانظتری در کتل علتوم اجتمتاعی مطتری بتوده استت و
ریشههای آن در جامعهشناسی ،به مکتتب شتیکاگو و پدیدارشناستی برمتیگتردد .مکتتب
جامعهشناسی شناخت در دهه  1573از سوی پیتر برگر و توماس الکمن در کتاب ستاخت
اجتماعی واقعیت مطری شد .منظور از واقعیت در معنایی وستیس عبتارت استت از کیفیتتی
مرتبب با پدیدههایی که آنها را مستقل از خواست و اراده خود میدانیم و نمیتوانیم آنها را
کنار بگااریم و شناسایی به اطمینان به اینکه پدیدهها واقعیتاند و خصوصیات ویژه دارند،
تعریف میشود (مشتیرزاده ،1053 ،ص .)30در این نگرش ،جهان چیزی تلقتی متیشتود کته
ساخته شده و ابداع شده و نه چیزی که بتوان آن را طبیعی ،مستلمم یتا موجتودی از قبتل
دادهشده فرض کرد.
 .4برساختگي ( )Constructedهویت و منافع و ابتنای منافع بر هویت

در مقابل تئوریهای جریان اصلی در روابب بتینالملتل ،همچتون ایدبالیستم ،ربالیستم و
نئوربالیسم که هویت کنشگران را در نظام بتینالملتل مفتروض و ثابتت قترار متیدهنتد،
سازهانگاران بر «برساخته بودن هویت کنشگران» تأکید دارند و اهمیت هویت را در خلق و
شکلگیری منافس و سیاستها مطری میکنند .کنشگران در این منظر به شتکل اجتمتاعی
قوام مییابند و هویتها و منافعشان محصول ساختارهای اجتماعی بینُ االذهانی است.
تأكيد سازهانگاران بر مقوله هويت ،ايده هاا ،مااان  ،هارارهاا ق نقاا لواماي درار ر
شري گير ردتار سياسات ااار ق كااا ياز باازيگر باي المللا  ،ننااا را ر برابار
«ما گراي » ( )Objectivismحاكم بر ريان اصل ر رقابط بي الملي قرار م هد كاه
بهزلم نگارنده ،ر تحليي امع مبان تصميمگيار سياسات ااار نمريراا ر برابار
ايران ناتواناند .از سو يگر ،پذيرش قاقايات ماا از ساو ساازهانگااران ،ننااا را از
پساسااتارگرايان متمايز م ساز ق به رک مقتضيات دضاا باي الملاي ق محاذقرات ق
مقدقرات نن يار م رساند.
 .5اهمیت ساختارهای معنایي در تحلیل سیاست خارجي
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محور عمده مورد توجه سازهانگاران ،تأکید بر نقش و جایگاه ساختارهای معنایی ،ایتدههتا،
هنجارها و ارزشهای بیناذهنی مشترك در تحلیل سیاست بینالملتل استت؛ درحتالیکته

سوم ،سااتارها هارار ق ماااي  ،حت اگر از ق طريق دوق ياا تخيّي ق ارتباط
نتواناد بر هويت ق ماادع كشورها اثر بگذارند ،محدق يتهاي را بر ردتار كشورها تحميي
م كااد ).(Reus-smit, 2005, p198-199
مدل تحلیل سیاست خارجي مبتني بر سازهانگاری
هنجارهای فرهنگی و
هویتی

ارتباط و ایجاد
برساخت
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واقس گراها بر «ساختارهای مادّی و نحوة توزیس قدرت در نظام بینالملل» و مارکسیستها
بر «ساختارهای مادّی اقتصاد جهانی سرمایهداری» بهعنتوان عوامتل تعیتینکننتدة رفتتار
دولتها و کنشهای آنها در عرصة سیاست خارجی تأکید میکنند .در این دیتدگاه ،آنچته
ساختارهای اجتماعی بشری را شکل میدهد ،ایدهها و باورهای مشترك است ،نه نیروهای
مادی و از طریق این باورهای مشترك است که «هویت» و «منافس» بتازیگران بتهوجتود
میآید (کرمی ،1030 ،ص.)131
ساختارهای معنایی و هنجاری از سه طریق تصوّر یا تخیّل ،ارتباط و محدودستازی بتر
رفتار بازیگران و کشورها اثر میگاارند و به هویتها و منافس آنها شکل میدهند:
نخست ،ساختارهای غیرمادّی و هنجاری بر تعریف حوزه و قلمرو تواناییهای کشورها
اثر می گاارند؛ یعنی چگونگی تصوّر آنان از کارهایی که میتوانند یا نمیتوانند انجام دهند،
محدودیت ها و محاورات ادراکی برای کنش آنان و راهبردهای متصوری را کته کشتورها
برای دستیابی به اهداف و منافعشان دارند ،تعیین میکنند.
دوم ،ساختارهای معنایی و فکری از طریق ارتبتاط ،بتر هویتت و منتافس کشتورها اثتر
می گاارند .هنگامی که یک تصمیمگیرنده یا یک کشور سعی میکند رفتار خود را توجیته
کند ،به هنجارها و ارزشهای تثبیتشده رفتار مشروع متوسل میشود.

تصمیم گیری و
رفتار سیاست
خارجی

نقش و رسالت
بین المللی

هویت ملی

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

سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنجم  /پاییز 1935
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آنتونی گیدنز هویت را چیستی «خود» در مقابل دیگری میداند .هویت در واقس همان چیزی
است که فرد به آن آگاهی دارد و بته عبتارت دیگتر ،هویتت چیتزی نیستت کته در نتیجته
کنشهای اجتماعی تفویض شده باشد ،بلکه چیزی است که باید آن را بهطور مداوم و روزمره
ایجاد کرد (گیدنز ،1073 ،ص .)33در خصوص هویت ،مقوله دیگتری بتا عنتوان «دیگتری»
( )Othersاهمیت پیدا میکند که در سیاست خارجی ایاالت متحده ،جمهوری اسالمی ایران به
عنوان «دیگری» تعریف و مشاهده میشود (.)Berry & Gold mare, 1992
در نگاهِ ونت (ونت ،1551 ،ص )053هویتها اساس و مبنای منافس هستند و هتر هویتت
خاص ،منافس خاصی را ایجاب میکند .مثالً داشتتن هویتت «انقالبتی» منتافس خاصتی را
دربردارد که متفتاوت از منتافس هویتت «لیبترالدموکراستی» بترای دولتت دیگتر استت.
سازهانگاری به پیروی از جامعهشناسی ،رابطتة بتین منتافس و هویتت را بتهوستیلة مفهتوم
«نقش» ( )Roleتحلیل و تبیین میکند .نقش ملمی« ،تعریفی است کته سیاستتگتااران و
تصمیم گیرندگان از انواع متداول تصمیمات ،تعهدات ،قواعد و اقدامات مناسب برای کشور
و وظایف و کارکردهایی که باید در شرایب مختلف موضوعی و جغرافیتایی ایفتا کنتد ،بته
عمل می آورند و توسب سایر کشورها نیز به رسمیت شناخته میشود» (دهقتانی فیروزآبتادی،
 ،1037ص . )143مواضس و اقتدامات ایتران در حتوزه سیاستت ختارجی و نظتام بتینالملتل،
گفتمانهای واکنشی ایجاد میکند که از مهمترین گفتمانهتای واکنشتی ،متیتتوان بته
مواضس و سیاست خارجی آمریکا اشاره کرد ) .)Lindsay& Daalder, 2003, p29جهتان
اجتماعی از طریق گفتمانهای واکنشی متقابل درهمتنیتده در میتان کنشتگران مختلتف
ساخته میشود ،ولتی ایتن امکتان وجتود دارد کته از طریتق معرفتتشناستی تفستیری و
هرمنوتیکی درك گردد.
نتیجه آنکه« ،خویشتن» ایاالت متحده و تصمیمسازان آن در حوزه سیاستت ختارجی،
با برخورد با «دیگری» که در طرف مقابل جمهوری اسالمی ایران تعریف شده استت ،بته
گونهای که او رفتار میکند و باید به شکل خاصی پاستخ دهتد ،نهایتتاً درکتی از یکتدیگر
می نمایند که موجد مواضس و رفتارهای سیاست خارجی ویژه در قبال ایران و فعالیتهتای
صلحآمیز هستهای این کشور میشتود و ست س بتا نقطته عزیمتت قترار دادن آن درك و
انگارهها از کنشگری به نام ایران ،معموالً تعامالت بعدی را بازتولید میکند.

 .7مباني هویتي ایاالت متحده آمریکا در خصوص پرونده هستهای

 .8رسالتمداری

یکی از عناصر هویتی آمریکاییها ،هویت ویلستونی ( )Wilsonian identityاستت کته بتر
اعتقاد آمریکاییان به رسالت آمریکا مبتنی است .هویت ویلسونی بیشترین مشکل را بترای
درك سیاست خارجی آمریکا ،حتی در بین صتاحبنظتران پدیتد آورده استت .بستیاری از
آمریکایی ها معتقدند در تاریخ بشر ،آمریکا کشوری خاص است و بته ایتن دلیتل رستالتی
خاص در قبال جهانیان دارد .شاید این هویت ،جنجالآمیزتترین هویتت سیاستت ختارجی
ایاالت متحده باشد ) .(Puchala, 2005, p571رسالت آمریکاییان ایجتاب متیکترد آنهتا
بخواهند ارزشهای آمریکایی را به دیگر نقاط جهان صادر کنند .این تفکر بر این اصل بنا
گااشته شده است که روشهای دیگر زنتدگی ،یعنتی روشهتای غیرآمریکتایی نادرستت
هستند .ویلسونیها یکتی از رستالتهتای آمریکتا را گستترش دموکراستی و آزادیهتای
شخصی در جهان میدانند (نوروزی ،1333 ،ص.)04
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متغیرهای ملی که بهنحوی بازتاب امکانات و ویژگی های یک ملت نظیر جغرافیتا ،جمعیتت،
فرهنگ سیاسی ،فناوری برتر ،اقتصاد و ثروت ملی هستند ،در رفتار آمریکا تأثیرات عمتدهای
برجای نهاده است .دراینمیان ،ساختار اجتماعی و نیز فناورانه آمریکا ،جایگتاه ویتژهای دارد.
رفتارگرایان و سنتگرایان ،هر دو بر این نظر اشتراك دارند که نهتنها ساختار اجتماعی بر خب
مشی و سیاست اثر میگاارد ،بلکه دگرگونیهتای پدیدآمتده در الگتوی اجتمتاعی ،فرهنتگ
سیاسی و ارزش ها ،موجب تحوالتی در خب مشی سیاست خارجی میشتود (ایکنبتری،1033 ،
ص .)130شعارهایی چون «رستالت انستان سفیدپوستت» ( The Mission Of The White
 )Menو «حافظ امنیت بینالمللی» برای ایاالت متحده ،تنها آرمانی انتزاعتی و رمانتیتک
نبوده است ،بلکه چارچوب اجتماعی بهنسبت مستمری برای شکلگیری سیاست ملی ایتن
کشور به شمار میرود .با وجود این ،در طول تاریخ سیاست خارجی ایاالت متحده ،این کشور
هیچ گاه به اندازه دهه اخیر برای عملیاتی کردن ایتن «رستالت جهتانی» ()World Mission
مصمم و پرشتاب به پیش نرفته است (ر.ك :سلیمی .)1033 ،همسویی متغیرهای ملی و افکار
عمومی با سیاستهای تالفیجویانه واشنگتن در سال های پس از یازدهم ست تامبر بترای
مقابله با تروریستم ،در پیونتد بتا قتدرت و امکانتات صتنعتی ،آمتادگی نظتامی و کیفیتت
یکجانبه گرای دی لماستی ایتاالت متحتده ،جملگتی در پیشتبرد و تستهیل عمتلگرایانته
یکجانبه در سیاست خارجی واشنگتن اثرگاار بودهاند.
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 .9دشمنسازی

دشمنسازی بخشی از روشهای راهبرد کالن ایاالت متحده برای هویتبخشی بهعنتوان
یک کشور است .سابقه کوتاه بهعنوان یتک کشتور ،یعنتی فقتدان دیرینگتی در تمتدن و
فرهنگ که بهمثابه خمیرمایه و هویت ،کشور و ملت را میسازد ،تأثیری قاطس در انتختاب
این شیوه و تالش برای دشمنسازی بهمثابه یک استراتژی دارد .بنتابراین ،کشتوری کته
دویست سال سابقه تاریخی دارد ،بیش از هر چیز دیگر ،نیازمند تأکیدات هتویتی ختویش
است (ر.ك :کوپچان .)1030 ،از سوی دیگر ،جایگاه این کشور بهعنوان یک ابرقتدرت بیشتتر
این کشور را برجسته ساختن عناصر هویتی نیازمند میکند.
 .11خاصگرایي
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استثناگرایی ( )Exceptionalismآمریکایی ،بخش برجستهای از هویت آمریکایی است که از
طرف حکومت این کشور بهعنوان ابزاری برای برساختن هویت ملی و بهتبس آنها ،تأثیر بر
رفتار سیاسی مردم مورد دستاویز قرار میگیرد .آمریکاییها خود را ملتی برگزیده میدانند.
آنها بر این باورند که کشورشان یک استثنا در قاعده کلی کشورهای جهان استت (دهقتانی
فیروزآبادی ،10،ص .)1053آمریکاییان بر این باورند که نهتنها سرزمینشان بهترین ،آزادترین،
ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور جهان است ،بلکه مصون و ایمن از تمتام فاجعتههتا و
جنگهایی هستند که در کشورهای دیگر رخ میدهد .شهری بر باالی ت ه ،ملتی خاص و
آمریکایی متفاوت از دیگر کشورها ،اصطالحاتی هستند که متیتتوان آنهتا را بتهوفتور در
ادبیات ملت آمریکا دید (هانتینگتون ،1034 ،ص .)109این ویژگی فرهنگی که از آن با عنوان
«استثناگرایی آمریکایی» نام میبرند ،بخش برجستهای از هویت آمریکایی است.
 .11رویکرد سیاست خارجي آمریکا به جمهوری اسالمي ایران

رویکرد سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران ،ماهیتی هویتی یافته و با
توجه به ارزشهای هنجاری و فرهنگی این کشور ،این رویکرد رنتگوبتوی ایتدبولوژیک
گرفته است؛ بتهطتوریکته آمریکتا بتهعنتوان تجلتیگتاه لیبرالیستم و پیشتروی مکتتب
لیبرالدموکراسی ،جمهوری اسالمی ایران را که نمونه مردمساالری دینی است ،دگرهویتی
خود تعریف کرده است (سیفزاده ،1031 ،ص )119و این مسئله ،در صورت منافس مشترك نیز
امکان تعامل و درك متقابل را دشوار میسازد.
رویکرد سیاست خارجی آمریکا به موضوع فعالیت هستهای ایران ،همچتون رویکتردش بته
اصل نظام جمهوری اسالمی ایران ،نگاهی کامالً برساختی است ) )Wolff, 2010, p36که به
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شکلی قاطس ،ایران را بهعنوان کشوری معرفی میکند که در پی دستتیابی بته توانمنتدی
تسلیحات هستهای است .این برداشت ناشی از فهم و تفسیر ساختهشده از ایران در مجامس
سیاسی و تصمیمساز آمریکاست و کشور ایران را بهعنتوان مصتداق تهدیتد برمتیشتمارد
( .)Kristensen, 2010, p49سیاست خارجی آمریکا گستترش هستتهای را از تهدیتدهای
فوری امروز به شمار آورده ،معتقد است کشورهایی نظیر ایتران کته بتا ایتاالت متحتده و
همپیمانان و شرکای آمریکا و با جامعته بتینالملتل در تضتاد هستتند ،ممکتن استت بته
سالیهای هستهای دسترسی پیدا کنند که این تهدیدی بینالمللی شمرده میشود.
این رویکرد آمریکا به موضوع فعالیتهای هستهای که کامالً برگرفته از برداشتهتا و
برساختها از طرف مقابل است ،اذعان دارد ایران در تالشی که بته دنبتال دسترستی بته
تمایالت هستهای خویش انجام داده است ،تعهدات مربوط به عدم گسترش را نقض کرده،
خواستههای شورای امنیت ستازمان ملتل را نادیتده گرفتته استت و بتا رفتتن بته دنبتال
تواناییهای حمل موشکی ،تا سالها در برابر تالشهتای بتینالمللتی بترای حتلوفصتل
دی لماتیک بحرانی که به وجود آورده ،ایستادگی کرده استت (کتاظمی ،1054 ،ص .)13رفتتار
تحریکآمیز ایران ،بیثباتی در منطقه خاورمیانه را افزایش داده است و میتواند کشورهای
همسایه را به این امر وادار سازد که به دنبال توانایی بازدارندگی هستهای متعلق بته ختود
باشند ).)Wolff, 2010, p20
جمهوری اسالمی ایران در منطقهای از جهان قرار گرفته است که منافس ملی و حیاتی
آمریکا تلقی میشود .ایران ،هم میتواند نظم منطقهای موجود را بههم بزند و هم میتواند
نظم منطقتهای متوردنظر را پدیتد آورد ( .)Kristensen, 2010 p74آمریکتا بتر ضترورت
نابودسازی قابلیتهای هستهای ایران تأکید دارد و معتقد است اگر ایتران ابتزار هستتهای
شدن را بهدست آورد ،نیت و قصد و اهدافش هم تغییر میکند .از نظر ایتاالت متحتده بتا
توجه به مبانی شناختیاش از ایران ،خود قابلیت و ظرفیت هستتهای جمهتوری استالمی،
تهدید به شمار میآید (روحانی ،1034 ،ص.)09
ایاالت متحده سیاست خارجی خود را در قبال پرونده هستهای ایران با توجه به رویکرد
هویتی و برساخت ویژه از ایران در چارچوب حفظ رژیم منس گسترش ستالیهتای اتمتی،
هژمونیطلبی ،یکجانبهگرایی ،تهدید و نظامیگری بر مبنای چند عنصر اساسی هنجاری
و هویتی ،همچون رسالتمداری ،استثناپنداری و دشمنسازی تعریف کرده و برایناساس،
سیاست خارجی خود را در قبال فعالیت هستهای ایران پیش برده است.
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آمریکا در عین اینکه قابلیت توسعه و در اختیار داشتن ستالیهتای هستتهای پیشترفته و
خارج از چارچوب پیمان منس گسترش را برای خود حفظ میکند ،در چارچوب همین پیمان
دیگر کشورها ،نظیر ایران را از هرگونه تالش در جهت دستیابی به دانتش هستتهای منتس
مینماید و تحت فشار سیاسی و غیره قرار میدهد ) .)Riede, 2003, p74بنابراین ،آمریکا
ضمن تقویت حاکمیت و امنیت خود ،حاکمیت و امنیت دیگر کشورها را تضعیف میکند و
بیاعتمادی کشورها را به سازوکارها و کارکرد پیمانهای بینالمللتی کنتترل تستلیحات و
نظام ضمانت اجرایی آنها سبب میگردد .این روند میتواند براساس مدلهای امنیتتی ،بته
تشویق و تالش کشورها در دستیابی به تسلیحات هستتهای بترای تضتمین امنیتت ختود
بینجامد (رووز.)1030 ،
یکی از عناصر اصتلی تشتکیلدهنتده گفتمتان ایتاالت متحتده و سیاستت ختارجی آن،
مسئولیت خودخوانده این کشور در قبال تاریخ برای از بین بردن شیاطین در جهان است و در
این راستا ،کشورهایی که نظم مطلوب آمریکایی را در نظام بینالملل به چالش میکشند ،در
این حلقه تعریف میشوند ( )Lindsay, 2003, p154و مصداق مییابند .ازاینرو ،قرار دادن
ایران ،عراق و کره شمالی در «محور شرارت» در همین راستتا تفستیر متیشتود .آمریکتا
درصدد است سلطه هستهای خود را مبتنی بر دکترین پیشدستی ()Pre-emptive Doctrine
به شیوههای گوناگون تکمیل کند ( ،)Eirincione, 2012, p63ولی در مقابل ،بتر مبنتای
رویکردهای لیبرالدموکراسی و رسالت جهانی که برای خود تعریف کرده است ،محافظتت
از رژیمهای بینالمللی ،از جمله پیمان عدم اشاعه سالیهای هستهای را وظیفه ذاتی خود
تعریف میکند و در مسیر حمایت از پیمان عدم اشاعه ،خود را بزرگترین حتامی و متدافس
این رژیم معرفی مینماید .این رسالت تعریفشده بر مبنای رویکردهای هتویتی و تعریتف
آمریکا از خود بهعنوان یک هژمون و بازیگر بینالمللی ،موجب میشود در موضوع پرونده
هستهای ورود کند و ایفای نقش نماید.
 .13رویکرد آمریکا به ایران در موضوع منع گسترش سالح هستهای
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آمریکا طی پنج دهه کوشید تا قطسنظر از سیاستهای تسلیحاتی ختویش ،متانس از تکثیتر
سالیهای هسته ای شود .تمامی رهبتران آمریکتا تتالش کردنتد از طریتق معاهتده منتس
گسترش سالیهای هستهای جلو رقابت افسارگسیخته را بگیرند (مشتیرزاده ،1033 ،ص.)174
ایاالت متحده آمریکا نگاهی راهبردی به تسلیحات هستهای دارد؛ به ایتن معنتا کته ایتن
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تسلیحات را فینفسه بد و غیرقابلاستفاده نمیداند ،بلکه سیاست آمریکا بستتگی بته ایتن
دارد که این سالیها در اختیار کدام کشور است و همانطورکته در بختش نظتری تبیتین
گردید ،تعریف از «دیگری» و «خود» در این سیاستگااری و رویکترد سیاستت ختارجی
بسیار اثرگاار است (مرادی ،1039 ،ص .)91چنانکه گفتیم ،درصورتیکه کنش یک بازیگر بر
مبنای ارزش ها و هنجارهای حاکم و موازی با رویکرد آمریکایی قترار داشتته باشتد ،ایتن
رفتار تهدید به شمار نمیآید .ازاینرو ،حساسیت چندانی درباره پاکستان ندارد که در جنگ
با تروریسم با آمریکا هماهنگ است ) .)Lindsay, 2003, p49با هند هم بتهعنتوان یتک
قدرت منطقهای که میتواند تعادل و توازن ایجاد کند ،مشکل ندارند ،ولی درباره جمهوری
اسالمی ،به علت تضاد بنیادین ایدبولوژیک ،هویتی و هنجاری کته بتین دو کشتور وجتود
دارد ،با وجود تضمینهای فراوانی که ایران آماده است درباره صلحآمیز بودن فعالیتهتای
هستهای خود بدهد ،سیاست خارجی خود را به گونه دیگری هدایت و با هدف مهار فعالیت
هستهای ایران رفتار میکنند (کاظمی ،1035 ،ص.)10
سیاست فعلی دولت ایاالت متحده این است که کشورهای فاقتد ستالیهتای هستتهای،
نظیر ایران این جنگافزارها را بهدست نیاورند .در راستای ایتن سیاستت ،آمریکتا بته دنبتال
افزایش ساختارهای امنیت منطقهای و تقویت نظام منس گسترش هستهای بهمنظور جلوگیری
از گسترش ظرفیتهای هستهای است و به همین دلیل ،روی سخن سند و سیاست ختارجی
هستهای این کشور با کشورهای ایران و کره شتمالی استت (.)US Dep.of State, 2010
ایاالت متحده آمریکا به دنبال تعامل چندجانبه و دوجانبه و استفاده از تمام ابزارهای تهدید
و تحریم و مااکره با ایران بهمنظور رسیدن به راهکارهایی بود تا با بهرهمندی از اهرمهای
سیاسی و اقتصادی جامعه بینالملل ،ایتن کشتور را از دنبتال کتردن توانمنتدی هستتهای
بازدارد.
 .14استثناگرایي آمریکا و سیاست هژمونيطلبي و یکجانبهگرایي

ایاالت متحده آمریکا پس از پایان جنگ سرد برای معماری نظم جدید و رهبری بر جهان
تالشهای بسیاری انجام داده و در سالهای اخیر هزینههای فراوانی متحمل شتده استت
(احمدی ،1030 ،ص.)30
بته دنبتتال عملیتتات انتحتتاری نتتوزده عتربتبتتار در یتتازدهم ست تامبر  ،1331نتتهتنهتتا
سیاست مداران آمریکایی ،بلکه نظریه پردازان «نظتام تتکقطبتی» کته پتیشتتر در آرای
فوکویاما و هانتینگتون طری شده بود نیز این واقعه را شاهدی بر مدعای ختود ،مبنتی بتر
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اجتنابناپایری برخورد میان تمدن ها دانستند و در جهت تثبیت نظم نوین لیبرالیستتی بتر
پایه ارزشهای آمریکایی کوشیدند ) .)Riede, 2003, p53سخن بنیتادین هتانتینگتون در
نظریه برخورد تمدن ها آن است که آمریکا باید به زنتده شتدن و ست س ستتیزنده شتدن
فرهنگها و تمدن های جهانی و عمتدتاً استالم توجته نشتان داده ،ایتن آگتاهی را بنیتاد
سیاستگااری های خارجی خود قرار دهد .از نظر او ،زنده شدن تمدنهای کهن و سیاسی
شدن آنها ،افزون بر اینکه واقعیت است ،ضروری و مفید نیز میباشد« .اگر نسبت به آنچه
نیستیم تنفر نورزیم ،نمی توانیم به آنچه هستیم عشق بورزیم؛ با نداشتن دشتمنان حقیقتی
نمیتتوان دوستتان حقیقتی داشتت» .هتانتینگتون بته غترب متیگویتد احیتای سیاستی
فرهنگ های «دیگر» ،نهتنها تهدید نیست ،بلکه فرصتی برای تبیین و تثبیت نظتم نتوین
هژمونیک به رهبری آمریکاست (هانتینگتون ،1034 ،ص.)135
فرهنگ آمریکایی در پی دستیابی به رهبری ایدبولوژیک جهانی است .این فرهنگ در
بستر روشنگری اروپایی شکل گرفته ،ولی امروزه تفسیری کامالً آمریکایی یافته است .به
عالوه ،رهبری ایدبولوژیک یا هژمونیک آمریکا ،بتهمعنتای محدودستازی انتختاب بترای
غیرآمریکایی است و به همین دلیل ،فرهنگ آمریکایی نقش پاالیشگاهی پیتدا متیکنتد
(دهشیار ،1075 ،ص.)14
سیاست خارجی آمریکا بر پایه ارزشها و هنجارهای فرهنگی و هویتی در صحنه عمل
تبیین ،طراحی و اجرا میگردد ) )Janna, 1992, p85و بر مبنای همتین اصتول ارزشتی و
هویتی است که سیاست خارجی آمریکا نیز که ادامه و جلوهای از سیاست داخلی است ،در
خصوص موضوع هستهای ایران تعریف میشود .فعالیت صلحآمیز هستتهای ایتران بترای
ایاالت متحده با توجه به منطق ناشی از تصویر برساخته از ایران ،قابل پتایرش نیستت و
این اقدام را در تعارض با نظام ارزشی و فکری خود میداند.
دولتمردان آمریکا خود را تنها ابرقدرت دنیا متیپندارنتد و بتا روحیته هژمتونطلتب،
خواهان نظم و ساماندهی نظام بین الملل بر مبنای امتیازها ،اصول و ارزشهتای آمریکتا
هستند .از دهه نود ،دهه پایانی هزاره دوم میالدی ،آمریکا وارد عصری شده استت کته از
آن با عنوان «دوران تسلب هژمونیک» نام میبرنتد ( .)Lindsay, 2003, p43مهتمتترین
ویژگی این دوران ،سیاستهای یکجانبهگرایانه ایاالت متحده در نظام بینالملل است.
آمریکا در منطقه خاورمیانه به دنبال حفظ توازن قوا از دو بُعد است :یکتی کشتورهای
چالشگر منطقهای ،نظیر ایران و دیگری ممانعت از ورود قدرتهای مداخلهگر ختارجی بته
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این منطقه حساس .این موضوع با استراتژی هژمتونی آمریکتا در ارتبتاط مستتقیم استت؛
چراکه از نظر این استتراتژی ،دو نتوع تهدیتد بترای منتافس آمریکتا وجتود دارد :پیتدایش
قدرتهای خارجی که دارای انگیزه مداخلهگرنتد و دیگتری سترایت بتیثبتاتی از منتاطق
پیرامونی به مناطقی که جزو منافس استراتژیک مرکتزی بترای آمریکتا شتمرده متیشتوند
(ابوالحسنی ،1050 ،ص.)45
نگارنده در مقالهای دیگر تأکید میکند یکی از عمده دالیل ایفای نقش اتحادیه اروپتا
در پرونده هستهای ایران ،تحدید هژمونیگرایی آمریکا در عرصته جهتانی و جلتوگیری از
یکجانبه گرایی آمریکایی با حضور پررنگ این اتحادیه در بحترانهتای بتینالمللتی بتوده
است .هژمونیطلبی آمریکا در موضوع هستهای آنقدر محسوس مینماید که اتحادیه اروپا
به دنبال تحدید این میل در ایاالت متحتده بتا تتالش بترای توستعه چندجانبتهگرایتی و
جلوگیری از ایجاد نظام تکقطبی که الزمه آن ایفای نقشی مؤثر و نافتا در عرصتههتای
مختلف بینالمللی است ،به پرونده هستهای ایران ورود میکند (افضلی ،1035 ،ص.)01
همانطورکه اقدامات آمریکا در طی نیمقرن گاشته نشان میدهتد ،منطتق غالتب در
سیاست خارجی آمریکا بهویژه از بعد از جنگ جهانی دوم ،برتریجویی بوده است (کاالهان،
 ،1037ص .)31این منطق برتریجویی برگرفته از نظریه ثبتات هژمونیتک رابترت گیل تین،
یکی از نظریهپردازان برجسته روابب بینالملل استت؛ نظریتهای کته از آمریکتا بتهعنتوان
قدرتمندترین کشور جهان میخواهد با اقدامات خود رهبتری جهتانی را برعهتده بگیترد و
برتری توان خود را برای انجام این کار حفظ کند؛ چنانکه این منطق جایگاه خود را در هر
دو حزب جهوریخواه و حزب دموکرات در سیاست خارجی آمریکا حفظ کرده است (گیل ین،
 ،1553ص .)141در همین راستا ،ایاالت متحده ایران را با اهتمام به پیگیری برنامه اتمیاش
در جایگاه تهدید نظام بینالملل میداند و برای ثبات مبتنی بر هژمتونی و تقویتت چنتین
جایگاهی تالش میکند.
ادوارد رووز ،درك ایاالت متحده را بر اساس استراتژی امنیت ملی این کشتور در سته
محور ارزیابی میکند:
الف) قدرت نظامی آمریکا باید بهصورت فعاالنه و نه منفعل استفاده شود.
ب) هدف نظم لیبرال ایاالت متحده ،ایجاد اراده بر اساس هژمونی نظامی آمریکاست،
نه بر اساس ترکیب و قدرت دنیای لیبرال .قدرت نظامی آمریکا چیتزی استت کته صتلح،
امنیت و آزادی بشر را در سراسر جهان تضمین میکند.
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ج) دولت ایاالت متحده استفاده از هژمونی نظامی آمریکا را نهتنها بهصورت فعاالنته و
یکجانبه ،بلکه بهصورت جهانی تشویق میکند (ر.ك :رووز.)1030 ،
این محورهای سه گانه ،نشان دهنده آن است که نظام آموزههتای فکتری و هنجتاری
تصمیمسازان آمریکایی ،از زمان صدور اعالمیه فیالدلفیا در  1773تاکنون ،نقشتی بستیار
تعیینکننده در شکلدهی و اتخاذ سیاست خارجی این کشور در عرصته بتینالمللتی دارد.
ساموبل هانتینگتون بر این امر صحه میگاارد که در این جهان تکقطبی ،یک ابرقدرت،
آن هم فارغ از قدرتهای عمده دیگر ،در کنار شمار زیادی قدرتهای کوچکتتر ،نیتروی
برتر است که میتواند تکوتنها یا با همکتاری ضتعیف کشتورهای دیگتر و حتتی بتدون
پشتیبانی آنها بهگونهای مؤثر ،مسابل مهم بینالمللی را حلوفصل کند و هیچ مجموعهای
از دیگر قدرتها نیز نتواند مانعی در برابر آنها پدید آورد (هتانتینگتون ،1034 ،ص .)10چیتزی
که هانتینگتون از آن سخن میگوید ،به بحتث «هژمتونی» و نظریته «ثبتات مبتنتی بتر
سیطره» بازمی گردد که اینها و نظریات دیگر در این راستا ،نظیر «برخورد تمدنها» کامالً
برگرفته از آموزههای فکری ریشهدار فرهنگی ،هویتی و حتی متاهبی بتهعنتوان آخترین
حلقههای هژمونی آمریکا عمل میکنند.
جان ایکنبری معتقد است هیچ دولتی تا به حال همچون آمریکا ،اینگونه دنیا را تحت
سیطره خویش نگرفته است؛ یگانه ابرقدرتی که پس از جنگ سرد ظهور کرد و هیچ رقیب
ایدبولوژیک نظامی برای خود نیافت .برای نخستینبار در عرصه مدرن ،قدرتمندترین دولت
دنیا میتواند در عرصه جهانی فارغ از فشارهای دیگر قدرتهای بزرگ عمل کند .او تأکید
میکند ما اکنون قدم در یک عصر تکقطبی گااشتتهایتم ) .)Ikenbery ,1998, p65اگتر
آمریکا بهطور قطس به این جایگاهی که جان ایکنبری اشاره و توصیف متیکنتد ،دستت نیافتته،
ولی سخت در تالش برای رسیدن به چنین جایگاه و نیز القای این تفکر است که آمریکا چنین
است .ایاالت متحده عمده تالش خود را به خاورمیانه معطوف کرده است که یکی از مهمتترین
مناطق مدنظر آمریکا به شمار میآید و البته بهطور خاص کشور ایران را که بزرگتترین چتالش
هژمونی آمریکاست ،موردنظر و تأکید قرار داده است ) .(Puchala, 2005, p575جلتوگیری از
دستیابی کشورهای مخالف آمریکا به سالی های کشتار جمعی ،جنگ پیشگیرانه و اجترای
ضربات کوبنده به کشورهایی چون عراق ،ایران و کره شتمالی بتهعنتوان محتور شترارت
ادعایی آمریکا و سرانجام ،گسترش ارزشهای ایدبولوژیک ،فرهنگی و هنجاری آمریکا در
سراسر جهان ،از سیاستهای سلطهجویانه ،انحصاریگرایانه و یکجانبه تلقی شده است.

 .15سیاست جنگطلبي و تهدید نظامي برگرفته از فرهنگ دشمنسازی آمریکا
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راهبرد نظامی ایاالت متحده آمریکا بهعنوان عنصری اثرگاار در راهبرد کالن امنیت ملتی
این کشور ،یکی از مباحث اصلی بوده است و تهدیدهای همیشگی نظتامی علیته ایتران و
تأکید بر وجود گزینه نظامی بر روی میز سیاست خارجی ایاالت متحتده بته دلیتل تتداوم
برنامه هستهای ،از مهمترین مصادیق این رویکرد نگرشی و رفتاری است .ملتی که یکتی
از اصلیترین ابعاد فرهنگی و هویتی آن کشتار و خشونت است و بته «ملتتی کته استلحه
نشان میدهد» ( )Gun Show Nationموسوماند ،این رویکرد فرهنگی را توسعه بخشیدهاند
( .)Legro, 2014, p37ازاینرو ،در فضای سیاست خارجی ،تدام این خشونت ستاختاری و
نظامیافته را در تهدیدهای همیشگی جمهوری اسالمی ایران میتوان دیتد کته در ادامته،
ریشههای هویتی این رویکرد را بررسی خواهیم کرد.
هویت جکسونی ( )Jacksonian identityیکی از هویتتهتای تشتکیلدهنتده سیاستت
خارجی آمریکاست که به جکسون ،هفتمین ربتیس جمهتور ایتن کشتور منستوب استت.
جکسون که پیش از تصدی مقام ریاست جمهوری ،ژنرال بود ،در دوران ریاست جمهوری
خود به جنگستیزی مشهور شد .هواداران این تفکر ،کار خود را درست و عمل دشمن خود
را بسیار کثیف می دانند .آنها معتقدند آمریکا باید از تمام قدرت خود برای شکست دشتمن
استفاده کند (بهزادی ،1037 ،ص .)43نبرد ،جنگ و اضمحالل تمامعیار دشمن ،یکی از ارکان
اصلی برتری و اعتالی تمدن غربی در طول تاریخ بشر بوده است .دو جریتان نتولیبرال و
نومحافظهکار بر این امر همنظرند که ترکیب فرهنگ و تمدن بتا روش جنتگ در غترب،
عامل اصلی استیالی اروپا و آمریکا بر نظام بینالملل در طول ادوار و اعصار گاشته و حال
بوده است و خواهد بود (حسینی ،1333 ،ص.)11
تهدیدهای نظامی مورد ادعای آمریکا درباره ایران و فعالیتهای هستتهای آن ،از ایتن
نظر بهطور مکرر مطری میشود که ایتران بتازیگری استت کته ایتدبالهتایش در ستطح
بینالملل با ایدبال های موجود و مورد دفاع آمریکا تعارضات جتدی دارد (بیلتیس و استمیت،
 .)1031در رویکرد آمریکایی ،فعالیتهای هستهای ایران امکان به چالش کشیدن موقعیت
و حیات آمریکا و متحدانش را داراست و دکترینهای هشتتگانته آمریکتا از «ستخنرانی
خداحافظی واشنگتن» تا «سند راهبرد امنیت ملی ایاالت متحده آمریکا» ،همواره کوشیده
است منافس و امنیتت ملتی آمریکتا را در پرتتو قتدرت نظتامی ایتن کشتور تضتمین کنتد
(.)Cuming, 1991, p59
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با آغاز سال  1333و طری برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران در شتورای امنیتت
سازمان ملل متحد ،بار دیگر ادبیات جنگ سوم جهانی از سوی مقامتات و تصتمیمستازان
آمریکایی مطری شد .این در حالی بود که مخالفان نومحافظهکاران ،صهیونیستها و دولت
بوش هشدارهای متعددی در این خصوص در سال  1339و پس از روی کار آمدن دولتت
بوش در دورة دوم ارابه کرده بودند« .پل رابرتز» از «انستیتو استقالل» و از محافظهکاران
و اقتصاددانان سرشناس که عضو هیئت سردبیری روزنامه وال استریت ژورنال نیتز بتوده
است ،در هفدهم اوت  ،1339در مقالهای با عنوان «برای جنگ سوم جهانی آماده شتوید»
درباره اقدامات نظامی علیه جمهوری اسالمی ایران در قالب ادبیتات جنتگ ستوم جهتانی
هشدار داد (.)Roberts, 2005
ابزار بهکاررفته برای نیل به اهداف سیاسی سیاست خارجی ،همچون تهدید به استفاده
از زور ،جنگ و دیگر شکلهای مداخله نظامی ،عملیات پنهتانی ،کمتک نظتامی ،فتروش
اسلحه و هریک از اینها ،نقش عمدهای در سیاست خارجی آمریکا طی نیمقترن گاشتته و
برخی قبل از آن ایفا کردهاند (لگلی ،1030 ،ص .)04اهمیت نظامیگری در سیاست خارجی و
عملکرد ایاالت متحده آنقدر است که در استراتژی امنیت ملی آمریکا ،دربتاره چگتونگی
آرایش نظامی آمریکا در قرن بیست و یکم بهصراحت آورده شده است:
حضور نیروهای آمریکایی در آن سوی دریاها ،یکی از اساسیترین نمادهای تعهدات آمریکتا
به متحدان و دوستان خود است .ایاالت متحده در راستای حفظ توازن قوا بترای حمایتت از
آزادی ،به استفاده از این نیروها در دفاع از خود و دیگران تمایل دارد و در همین رابطه ،برای
مقابله با حوادث غیرقابل پیشبینی و رویارویی با چالشهای امنیتی پتیشروی متا ،نیازمنتد
مراکز و پایگاه هایی در درون و بیترون از اروپتای غربتی و شتمال شترق آستیا و همچنتین
تمهیداتی موقت ،اما سریس الحصول برای استقرار نیروهای آمریکایی در نقاط دوردست استت
(یزدانفام ،1050 ،ص.)1

111

در نگاه تصمیمسازان آمریکا ،ایران بزرگترین دولت حتامی تروریستم و جتدیتترین
تهدید علیه امنیت و صلح بینالمللی است که دستیابی به سالی هستتهای و تروریستم ،در
کنار هم می تواند برای نیل به اهداف سیاسی بهرهبرداری شود و جامعه جهانی باید پاستخ
منفی قاطعی به این امر بدهد ( .)Kaki, 2012, p42باید خاطرنشان کرد این جنگطلبی و
تهدید به گزینه نظامی ایاالت متحده درباره مصداق ایران و پرونتده هستتهای جمهتوری
اسالمی ایران نیز بر مبنای همین رویکرد هویتی تجلییافته در سیاست خارجی آمریکاست

که متأثر از برداشت و شناخت ویژهای از جمهوری اسالمی ایتران بتوده ،همتین شتناخت
قطبنمای سیاست خارجی آمریکا به شمار میآید.
نتیجه

تحلیل سازهانگارانه مبانی هویتی سیاست خارجی...

هنگامی که سخن از مبانی سازه انگارانه سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران مطری میشود،
از منظر ایاالت متحده ایران بعد از انقالب تعریفی دارد که مبانی هویتی آن اساساً در تضاد و
تغایر با ارزشهای غربی و نقطه مقابل لیبرالدموکراسی است .از منظر آمریکا ،ایران کشوری
است که شاخصههای آن تالش برای دستیابی به سالیهای کشتار جمعی ،به همتراه نقتض
حقوق بشر ،حمایت از تروریسم و تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی است .محصول این
برداشت از ایران ،از آن بازیگری چالشگر و ماجراجویی بینالمللی میسازد کته امنیتت ملتی
آمریکا و صلح و ثبات بینالمللی را به مخاطره میاندازد و برای آن تهدید شتمرده متیشتود.
این نگاه و رویکرد برساخته از ایران ،گویای تأثیر انگارههای شناختی و برداشتهای متعدد از
هویت خود (ایاالت متحده آمریکا) و دیگری (جمهوری اسالمی ایران) استت کته کتامالً در
تقابل با هم تعریف متیشتود و شتاکله اصتلی آن ،برگرفتته از مباحتث فرهنگتی و عناصتر
هویتساز است .با توجه به اینکه سیاست خارجی و دکترین امنیت ملتی آمریکتا بتر پایته
امتیتتازات ( ،)Privilegesهژمتتونی ،امنیتتت ،منتتافس ملتتی ،ارزشهتتای لیبتترالدموکراستتی،
رسالتمداری و حقوق بشر تعریف میشود شاهد رویکرد خاص سیاست خارجی این کشور
در بیش از یکدهه در قبال پرونده هستهای ایران هستیم.
هویت تقابلی آمریکا و ایران بهصورت رابطهای در فرایند برخورد ستیزهجویانه و تقابلی
این دو کشور در بیش از سه دهه گاشته تکتوین یافتته استت؛ بتهگونتهایکته رفتارهتا و
رویههای سیاست خارجی آمریکا در برابر جمهوری استالمی ایتران ،هویتت ضتدایرانی و
استکباری آن را تولید و بازتولید کرده است .بخشی از این برساختهها و شتناخت از ایتران
کامالً نامنطبق با واقعیت و به دلیل فقدان رابطه سیاسی استت .از ستوی دیگتر ،مقامتات
ارشد ایرانی پیوسته هرگونه مااکره با ایاالت متحده را به تحقق پیششرطهایی ،از جملته
تغییر نگاه هویتی و اصالی رویکرد و رفتار ایاالت متحده منوط کردهاند که تغییتر هویتت
آمریکا بدون تغییر گفتاری و گفتمانی آن مقدور و متوقتس نیستت؛ چتون هویتتهتا ختود
سازههای گفتمانی هستند که زبان و گفتار نقش تکوینی در تشکل و تعین آنها دارند و این
در عمل تحقق شناخت صحیح را ناممکن ساخته است.
سازهانگاری در تحلیل سیاست ختارجی کشتورها ،روشتن متیستازد کته ستاختارهای
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فرهنگی و شناختی به هویت کشورها و به دنبال آن به منافس و سیاست خارجی آنها شکل
میدهند .ازاینرو ،با در نظر گرفتن جایگاه فرهنگ و هویت در تشتریح سیاستت ختارجی
دولتها ،به تبیین منابس هویتساز و سازهانگارانه در سیاست خارجی ایاالت متحده در قبال
پرونده هستهای جمهوری اسالمی ایران پرداختیم .تعریف ما از منابس فرهنگی و هویتساز
نیز مجموعه نظامهای ارزشی و هنجاری استت کته ستبب قتوام و تکتوین ویژگتیهتای
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی یک ملت میشود.
با توجه به بررسی ابعاد مختلف فرایند شکلگیری سیاست ختارجی برگرفتته از مبتانی
هویتی ،فرهنگی و ارزشی و مطالعه سیاست خارجی آمریکتا در خصتوص پرونتده فعالیتت
هستهای جمهوری اسالمی ایران ،فرهنتگ سیاستی ایتن کشتور در سیاستت ختارجی آن
متجلی گردید .این محصول بهرهگیری از چارچوب نظریه سازهانگاری است که تبیین این
فهم فرامادی و برساختی را فراهم ساخت تا ایاالت متحده آمریکا سیاست خارجی ختود را
در قبال پرونده هستهای ایران با توجه به رویکترد هتویتی و برستاخت ویتژه از ایتران ،در
چارچوب حفظ رژیم منس گسترش سالی های اتمی ،هژمونیطلبی ،یکجانبهگرایی ،تهدید
و نظامیگری بر مبنای چند عنصر اساسی هنجتاری و هتویتی ،همچتون رستالتمتداری،
استثناپنداری و دشمنسازی تعریف کند و برایناساس ،سیاست ختارجی ختود را در قبتال
فعالیت هستهای ایران تنظیم نماید و پیش بَرَد.
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