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چکیده
برخــی از محققــان و جریان هــای سیاســی، سیاســت ها و کنش هایــی نظیــر ارتقــای توامننــدي هــاي نظامی)باألخــص 

تــوان موشــکی(، پیگیــری برنامــه هســته ای صلح آمیــز و حامیــت جمهــوری اســامی از محــور مقاومــت را برخــاف 

»منافــع ملــی« معرفــی می مناینــد. ایــن افــراد تعریفــی خــاص از مفهــوم »منافــع ملــی« دارنــد و بــه ایــن نکتــه توجــه 

منی مناینــد کــه مطابــق تعریــف ســازه انگاران، »منافــع ملــی« جمهــوری اســامی ایــران از هویــت آن نشــأت می گیــرد. 

بنابرایــن ایــن پژوهــش در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اصلــی کــه »هویــت جمعــی و اجتامعــی شــکل گرفتــه در دوران 

جمهــوری اســامی ایــران چگونــه بــر منافــع ملــی کشــور در ســه حــوزه ارتقــای تــوان نظامــی )باألخــص موشــکی(، 

ــه  ــه را ارائ ــن فرضی ــر گذاشــته اســت؟«، ای ــت از محــور مقاومــت تأثی ــز و حامی ــری برنامــه هســته ای صلح آمی پیگی

می دهــد کــه »ســاختارهای هنجــاری يــا فکــری جمهــوری اســامی ایــران کــه از ســه عنــر

 الف(هنجارهای تنظیمی و تکوینی نشأت گرفته از فرهنگ شیعی اثنی عری

 ب(ایستارهای موجود در فرهنگ سیاسی ایران 

ج(تأثیــرات ذهنــی نشــأت گرفتــه از ژئوپلتیــک ایــران تشــکیل شــده اســت بــه »هویت جمعــی« و »هویــت اجتامعی« 

جمهــوری اســامی ایــران شــکل می دهنــد و ایــن »هویــت جمعــی« و »هویــت اجتامعــی« شــکل خاصــی از منافــع 

ملــی هشــت رکنــی را رقــم زده انــد کــه جمهــوری اســامی ایــران جهــت حصــول ایــن منافــع ملــی هشــت رکنــی نــوع 

خاصــی از سیاســت ها و کنش هــا نظیــر ارتقــای تــوان نظامی)باألخــص موشــکی(، پیگیــری برنامــه هســته ای صلح آمیــز 

و حامیــت از محــور مقاومــت را دنبــال می منایــد«. 

ــوان چارچــوب  ــه عن ــت اجتامعــی« ب ــت جمعــی« و »هوی ــم »هوی ــه ســازه انگاری و مفاهی ــن پژوهــش نظری در ای

نظــری انتخــاب گردیــده اســت. داده هــای مربــوط بــه جمهــوری اســامی ایــران نیــز از منابــع کتابخانــه ای و وب محور 

)اینرنتــی( جمــع آوری شــده اســت. از نظــر تجزیــه و تحلیــل ایــن پژوهــش در زمــره تحقیقــات توصیفــی - تحلیلــی 

قــرار دارد.
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مقدمه 

یکــی از انتقاداتــی کــه بــا انگیزه هــای مختلــف از ســوی برخــی از منتقــدان داخلــی و خارجی علیه 

جمهــوری اســامی ایــران مطــرح می گــردد، عــدم توجــه بــه منافــع ملــی در پیگیــری سیاســت هایی 

نظیــر ارتقــای تــوان نظامی)باألخــص موشــکی(، پیگیــری برنامــه هســته ای صلح آمیــز و حامیــت 

ــتر در  ــت مس ــان از کلی ــته از محقق ــن دس ــد. ای ــت می باش ــور مقاوم ــامی از مح ــوری اس جمه

مفهــوم »منافــع ملــی« اســتفاده می مناینــد و جمهــوری اســامی را بــه نادیــده گرفــن آن متهــم 

ــازه انگاری«  ــه »س ــری نظری ــا به کارگی ــده و ب ــی رد ش ــن نگاه ــش چنی ــن پژوه ــد. در ای می مناین

این گونــه بحــث می شــود کــه منافــع ملــی جمهــوری اســامی را می بایــد بــر حســب هویــت آن 

تعریــف منــود و اگــر برحســب چنیــن رویکــردی بــه موضــوع »منافــع ملــی« جمهــوری اســامی 

نگریســته شــود، جمهــوری اســامی بــر حســب هویتــی کــه دارد، دارای »منافــع ملــی« مختــص بــه 

خــود می باشــد و ایــن »منافــع ملــی« نــوع خاصــی از کنش هــا را طلــب می منایــد. ایــن نکتــه ای 

اســت کــه مقــام معظــم رهربی)مدظلــه العالــی( نیــز بــه آن اشــاره فرمودنــد: »یکــی از کارهــای 

بــزرگ انقــاب اســامی همیــن اســت کــه یــک هویتــی بــرای ملــت تعریف کــرد و بــر آن پافشــاری 

کــرد؛ منافــع ملــی را براســاس آن اســتخراج کــرد و اســتنباط کــرد و ترســیم کــرد و تصدیــق کــرد و 

دنبــال کــرد...« )ســایت مقــام معظــم رهــربی، 1396، خــرداد 22(.

نظیــر متامــی مفاهیــم دیگــر، تعریــف هر مفهــوم ارتبــاط تنگاتنگــی با رویکــرد معرفت شناســی )و 

حتــی هستی شناســی و روش شناســی( محققــان دارد و مفهــوم »منافــع ملــی« نیــز از ایــن حالــت 

مســتثنی نیســت. مفهــوم »منافــع ملــی« را اولیــن بــار »چارلــز بیــرد« وارد متــون تخصصــی روابــط 

ــی در سیاســت خارجــی  ــی: مطالعــه ای تحلیل ــع مل ــاب »اندیشــه مناف ــل کــرد. وی در کت بین املل

آمریــکا«، منافــع ملــی را تبلــور و جلــوه خارجــی منافــع عمومــی در داخــل می داند)ســیف زاده، 

1384، ص. 56(. 

، »ذهنی گرایــی2«  و  گرایــی1«  کــه ســه رویکــرد مختلــف »عینــی  اســت  بــه ذکــر  الزم 

ــی را  ــع مل ــان«، »مناف ــی گرای ــی« وجــود دارد. »عین ــع مل ــف »مناف ــی3«  در تعری »بیناذهنی گرای

مفهومــی عینــی تلقــی می کننــد کــه بــر واقعیــت عینــی داللــت دارد. بنابرایــن، از منظــر عینــی 

گرایــان »منافــع ملــی« متضمــن ارزش هــا و معیارهــای عینی و دامئی اســت کــه بر پایــه آن می توان 

1. Objectivism
2. Subjectivism
3. Intersubjectivism
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سیاســت خارجــی را ارزیابــی و تحلیــل منــود. رئالیســت هــا و نئورئالیســت هــا برجســته ترین عینی 

گرایــان هســتند کــه بــه ترتیــب، »منافــع ملــی« را بــر حســب قــدرت ملــی و امنیــت ملــی تعریــف 

ــادی، 1395، ص. 204(. ــی فیروزآب ــد« )دهقان می کنن

»عینــی  رویکــرد  ملــی«  »منافــع  مفهــوم  از  »روزنــا«  و  »مورگنتــا«  تعاریــف  در 

بــرای  همیشــگی  »معیــاری  را  ملــی  منافــع  »مورگنتــا«  اســت.  مشــهود  گرایــی« 

 .)18 ص.   ،1384 )مورگنتــا،  می دانــد  آن«  هدایــت  و  سیاســی  رفتــار  مــورد  در  داوری 

و  سیاســی  تحلیــل  در  هــم  ملــی  منافــع  »مفهــوم  کــه  اســت  معتقــد  نیــز  »روزنــا« 

منافــع  تحلیــل،  ابــزار  یــک  به عنــوان  می شــود.  بــرده  بــه کار  سیاســی  رفتــار  در  هــم 

بررســی  یــا  و  منشــأ  ارزیابــی  یــا  و  توصیــف  رشح،  بــه  کــه  اســت  وســیله ای  ملــی 

رفتــار  ابــزار  یــک  به عنــوان  می پــردازد.  کشــور  یــک  خارجــی  سیاســت  شایســتگی 

بــرده  بــه کار  سیاســت ها  پیشــنهاد  یــا  تقبیــح  توجیــه،  در  ملــی  منافــع  سیاســی 

.)247 ص.   ،1384 )روزنــا،  می شــود« 

»ذهنــی گرایــان«، »منافــع ملــی را تابعــی از اولویت هــا و ارجحیت هــای ذهنــی تصمیــم گیرنــدگان 

سیاســت خارجــی معرفــی می کننــد. بنابرایــن، از منظــر ذهنی گرایــان »منافــع ملــی« مجموعــه ای 

متکــرث از اولویــت ها]یــا ارجحیت هــا[ و ارزش هــای ذهنــی تصمیــم گیرنــدگان سیاســت خارجــی 

ــی و  ــگان سیاس ــا[ی نخب ــا ارجحیت ه ــت ها]ی ــه اولوی ــی ب ــع مل ــب، مناف ــن ترتی ــد. بدی می باش

حکومتــی خــاص و خواســته های ملــت بســتگی دارد و متغیــر و متحــول اســت. نظریــه تصمیــم 

گیــری، منونــه بــارز ذهنی گرایــی اســت« )دهقانــی فیروزآبــادی، 1395، صــص. 204(.  

ــی« مشــهود  ــی از رویکــرد »ذهنی گرای ــی« رگه های ــع مل ــوم »مناف ــکل« از مفه ــف »فران در تعری

ــد و در تعریــف آن  ــی« را مفهــوم اساســی سیاســت خارجــی می دان ــکل، »منافــع مل اســت. فران

مــی آورد »]منافــع ملــی[ عبــارت اســت از هدف هــای عــام و همیشــگی کــه در راه تحقــق آن هــا 

ــکل،  ــرد« )فران ــف ک ــت توصی ــوان آرزوهــای دول ــی را می ت ــع مل ــد... مناف ــت می کن ــت فعالی مل

1386، ص. 118(. فرانــکل، »منافــع ملــی« را بــه ســه ســطح تقســیم می کنــد:

الف( سطح آمالی که به آرمان هاي ملی هر کشور مربوط است.

ــوط  ــه مجمــوع منافــع و سیاســت هاي جــاري کشــور مرب ــردي کــه ب ــا کارب ــی ی ب( ســطح عمل

می شــود.

ج( ســطح جدلــی یــا توجیهــی، یعنــی آن چــه کــه بــه اظهــار نظرهــا، بحث هــا و توجیهــات مقامات 

رســمی کشــور بــر می گــردد.

ــن، از منظــر  ــد. بنابرای ــی4 می دانن ــک برســاخته اجتامع ــی را ی ــع مل ــان«، »مناف ــا ذهنی گرای »بین

بیناذهنــی گرایــان »منافــع ملــی« برحســب ارزش هایــی تعریــف می شــود کــه بــر پایــه هویــت 

ملــی و بــه صــورت مشــرک در ذهنیــت جمعــی تصمیــم گیرنــدگان و جامعــه تکویــن یافته ]شــکل 

می گیــرد[ و تعقیــب و تأمیــن آن در سیاســت خارجــی رضوری اســت«. ســازه انگاران اجتامعــی را 

می تــوان منونــه بــارز بینــا ذهنــی گرایــان دانســت )دهقانــی فیروزآبــادی، 1395، صــص. 204-205(.

4. Social Construct

از ایــن رو، ایــن پژوهــش بــا مبنــا قــرار دادن نظریــه ســازه نگاری، در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش 

اصلــی می باشــد کــه »هویــت جمعــی و اجتامعــی شــکل گرفتــه در دوران جمهــوری اســامی ایــران 

چگونــه بــر منافــع ملــی کشــور در ســه حــوزه ارتقــای تــوان نظامــی )باألخــص موشــکی(، پیگیــری 

برنامــه هســته ای صلح آمیــز و حامیــت از محــور مقاومــت تأثیــر گذاشــته اســت؟«. در ایــن راســتا، 

ایــن فرضیــه را ارائــه می دهــد کــه ســاختارهای هنجــاری يــا فکــری جمهــوری اســامی ایــران کــه از 

ســه عنــر الف(هنجارهــای تنظیمــی و تکوینــی نشــأت گرفتــه از فرهنــگ شــیعی اثنــی عــری،  

ب(ایســتارهای موجــود در فرهنــگ سیاســی ایــران، و ج(تأثیــرات ذهنی نشــأت گرفتــه از ژئوپلتیک 

ایــران تشــکیل شــده اســت بــه »هویــت جمعــی« و »هویــت اجتامعــی« جمهــوری اســامی ایــران 

شــکل می دهنــد و ایــن »هویــت جمعــی« و »هویــت اجتامعــی« شــکل خاصــی از منافــع ملــی 

هشــت رکنــی را رقــم زده انــد کــه جمهــوری اســامی ایــران جهــت حصــول ایــن منافــع ملی هشــت 

ــکی(،  ــص موش ــوان نظامی)باألخ ــای ت ــر ارتق ــا نظی ــت ها و کنش ه ــی از سیاس ــوع خاص ــی ن رکن

پیگیــری برنامــه هســته ای صلح آمیــز و حامیــت از محــور مقاومــت را دنبــال می منایــد«. 

بنابراین از منظر سازه انگاران »منافع ملی چیزی است که: 

الف( می تواند به عنوان بخشی از هویت ملی درک شود و از این رو

ب(قابلیــت راه انــدازی »بســیج تــوده ای ملــی5«  به منظــور دفــاع یــا افزایــش هویــت ملــی را دارا 

.)Bloom,1990:82( می باشــد« 

هــدف پژوهــش حــارض بررســی تأثیــر »هویــت جمعــی« و »هویــت اجتامعــی« شــکل گرفتــه در 

دوران جمهــوری اســامی ایــران بــر منافــع ملــی کشــور می باشــد. بــاور ایــن پژوهــش بــر این گــزاره 

می باشــد کــه بــا اســتفاده از مفاهيــم »هویــت جمعــی« و »هویــت اجتامعــی« اســت کــه می تــوان 

بــه ســواالتی نظیــر این کــه »چــرا جمهــوری اســامی علی رغــم قطعنامه هــای 1737، 1747، 1803 

ــا  ــه اروپ ــاالت متحــده و اتحادی ــل متحــد و قطعنامه هــای ای ــت ســازمان مل و 1929 شــورای امنی

حــارض بــه دســت کشــیدن از برنامــه هســته ای خــود نگردیــد؟«، »چــرا علی رغــم فشــارهای غــرب، 

جمهــوری اســامی حــارض بــه دســت کشــیدن از برنامــه موشــکی و محــور مقاومــت منی باشــد؟« 

و ... پاســخ داد. 

ــای  ــی نحله ه ــازه انگاری و بررس ــه س ــف نظری ــای مختل ــر جنبه ه ــس از ذک ــش پ ــن پژوه در ای

مختلــف آن، بــه بررســی تأثیــر هویــت بــر منافــع پرداختــه می شــود و در خامتــه بــه »منافــع ملــی« 

جمهــوری اســامی از منظــر ایــن نظریــه مــورد تدقیــق قــرار می گیــرد. 

5. national mass mobilisation
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چارچوب نظری: سازه انگاری

اگرچــه برخــی از محققــان »ســازه انگاری« را در رویکــردی مبتنــی بــر فلســفه علــم »یــک 

شــیوه اندیشــیدن در مــورد دانــش و فعالیــت دانســن1«  می داننــد و آن را بــه محققانــی 

.)Von Glasersfeld,2007:1( ــد ــاژه2«  نســبت می دهن ــر »ویکــو«، »برکلــی« و »پی نظی

ــط  ــه رواب ــه یــک نظری ــه مثاب ــه »ســازه انگاری ب ــن مقال  لکــن مــراد از ســازه انگاری در ای

بین امللــل« می باشــد. نظریــه ای کــه در ابعــاد هستی شناســی، معرفــت شناســی و 

روش شناســی در »میانــه« 3رویکردهــای »خردگرا)عمدتــاً )نئو(رئالیســم و )نئو(لیربالیســم(« 

ــت  ــرار دارد و »موقعی ــادی(« ق و رویکردهــای »تفســیری)عمدتاً پساســاخت گرایی و انتق

.)Alder,1997:319( »ــد ــی ایجــاد می منای ــات نظــری و تجرب ــرای تحقیق ــدی ب جدی

»رویکــردی«4   آن را  بلکــه  منی دانــد  »نظریــه«  یــک  را  ســازه انگاری  »چــکل« 

می دانــد: فــرض  دو  برپایــه  اجتامعــی  پرســش های  بــه  پاســخ  بــرای 

انجــام می دهنــد  را  اول( محیطــی کــه کارگزاران/دولت هــا در آن کنش هــای خــود 

»اجتامعــی« و هــم چنیــن »مــادی« می باشــد.

دوم( ایــن محیــط می توانــد کارگزاران/دولت هــا را در جهــت درک منافعشــان آمــاده 

.)Checkel,1998:335-336( )مناید)می توانــد آنــان را )بر(ســاخته منایــد

ــد  ــیم بای ــته باش ــازه انگاری داش ــری« س ــاد »فرانظ ــر ابع ــاه ب ــروری کوت ــم م ــر بخواهی اگ

گفــت کــه ســازه انگاری در بعــد هســتی شــناختی یــک نظریــه دربــاره »ســاخت اجتامعــی 

واقعیــت«5  می باشــد و بیــن جهــان طبیعــی و جهــان اجتامعــی متایــز قائــل اســت 

.)Guzzini,2000:160(
»پولیــت« معتقــد اســت کــه »جوهــره و اســاس ســازه انگاری، حقایــق اجتامعــی می باشــد« 

.)Pouliot,2004:319(
ــه خــود ابعــاد هستی شناســی  »ریچــارد پرایــس« و »کریســتین رویس-اســمیت« در مقال

ســازه انگاری را در ســه دســته تقســیم بندی می مناینــد: 

۱( تأکیــد بــر اهمیــت ســاختارهای هنجــاری یــا فکــری6  در کنار ســاختارهای مــادی. »نظام 

معنایی« 7 مشخص می سازد که کنش گران چگونه محیط مادی را تفسیر می منایند. 

1. activity of knowing
2. Piaget
3. Middle Ground
4. approach
5. construction of social reality
6. normative or ideational structures
7. systems of meaning

۲( مترکــز بــر هویــت کنش گــران. هویــت کنش گــران منافــع و کنش هــای آنــان را موجــب 

می شــود.

۳( تأکیــد بــر ســاخت متقابل ســاختار و کارگــزار و عدم تقلیل هریک از واحدهای »ســاختار-

کارگــزار« بــه دیگــری. ســاختارها مســتقل از »اقدامات آگاهانــه کارگزاران اجتامعــی« 8 وجود 

.)Price & Reus-Smit,1998:266-267( ندارند

ســازه انگاری هــم چنیــن برخــاف دیدگاه هــای »پســامدرن« وجــود یــک »جهــان محســوس« 

.)Guzzini,2000:159( 9 خــارج از اندیشــه انســان را رد منی منایــد

در بعــد روش شناســی ســازه انگاری به منظــورکاوش ســاختارهای فکــری و درک بهــر 

پویایی هــای قــدرت در نظــام بین امللــل از طیــف وســیعی از روش هــا نظیــر »تحلیــل 

ــل  ــه«11 و »تحلی ــش قوم نگاران ــه تاریخــی« 10، »پژوه ــوردی مقایس ــات م گفتامن«،»مطالع

.)Bradley Philips,2007:63( محتــوای کمــی و کیفــی« بهــره می جویــد

بیــن ســازه انگاران وجــود دارد.  اختافــات عمیقــی  بعــد »معرفت شناســی«  امــا در 

 Price &,1998:267( می باشــد  »پســت مدرن«  و  »مــدرن«  نــوع  دو  دارای  ســازه انگاری 

Reus-Smit( کــه بــا کمــی اغــامض می تــوان آنــان را در دو گــروه »انتقــادی« و »متعــارف« 
دســته بندی منــود کــه اولــی در اروپــا و دومــی در ایــاالت متحــده رایــج و مســلط می باشــند.

یکــی از بزرگ تریــن مزیت هــای ســازه انگاری تأکیــد ایــن نظریــه بــر قــوام متقابل »ســاختار-

کارگــزار« می باشــد. در حالی کــه هریــک از نظریه هــای روابــط بین امللــل در تحلیــل 

ــد،  ــد می ورزن ــل تأکی ــن عوام ــی از ای ــر یک ــا ب ــده و تنه ــی« 12 ش ــار »تقلیل گرای ــود دچ خ

ســازه انگاری بــا تأکیــد بــر رابطــه متقابــل ایــن دو دیدگاهــی مبتنی بــر »ســاختاریابی گرایی« 

ــد. ــه می ده ارائ

تفاوت سازه انگاری با جریان اصلی روابط بین امللل
 )Zehfuss,2002:9( )Wendt,1992:391( )Hopf,1998:171( از آن جا که بســیاری از محققــان نظیــر

ســازه انگاری را برحســب تفــاوت بــا »جریــان اصلــی«13 روابــط بین امللــل، نئوها )نئورئالیســم 

ــرار  ــه ق ــورد توج ــد، م ــرار می گیرن ــرا ق ــای خردگ ــره نظریه ه ــه در زم ــم( ک و نئولیربالیس

می دهنــد، ذکــر تفاوت هــای اصلــی بیــن »ســازه انگاران« و »خردگرایــان«  14مفیــد می منایــد. 

8. knowledgeable practices of social agents
9. phenomenal world
10. comparative historical case studies
11. ethnographic research
12. Reductionism
13. Main Stream
14. Rationalist
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»رویس-اســمیت« ســه تفــاوت دیگــر بیــن ایــن دو دیــدگاه را این گونــه دســته بندی 

می منایــد: 

۱( در حالی کــه خردگرایــان مفــروض می گیرنــد کــه کنش گــران، »خودمحــور ذره ای«15 

ــی  ــی16 تلق ــاً اجتامع ــی[ عمیق ــوان ]موجودیت های ــه عن ــا را ب ــازه انگاران آن ه ــتند، س هس

می مناینــد.

۲( برخــاف ]خردگرایــان[ کــه بــرای منافــع کنش گــران »تعینــی بــرون زا«  17در نظــر 

ــه[ تعامــات  ــد کــه منافــع کنش گــران[ پیــش از ]ورود کنش گــران ب ــد، ]و معتقدن می گیرن

اجتامعــی معیــن می شــود، ســازه انگاران منافــع را نســبت بــه تعامــات اجتامعــی، »درون زا« 

18 و بــه عنــوان نتیجــه کســب هویــت 19تلقــی می مناینــد و ]بــر ایــن باورنــد کــه منافــع[ از 

طریــق فراینــد ارتباطــات، تأمــل در تجربه هــا و اجــرای نقــش 20فــرا گرفتــه شــده اســت.

ــد،  ــراتژیک«21 می نگرن ــی اس ــم روی ــوان »قل ــه را به عن ــان جامع ــه خردگرای ۳( در حالی ک

]یعنــی[ مکانــی کــه کنش گــران در آن بــه شــکلی عقانــی منافــع خــود را تعقیــب می منایند، 

ــه[  ــه جامع ــد ک ــد، ]و معتقدن ــی«22  می دانن ــی تکوین ــم روی ــه را »قل ــازه انگاران جامع س

ــناخت  ــی ش ــی و سیاس ــزاران اجتامع ــوان »کارگ ــران را به عن ــه کنش گ ــت ک ــه ای اس عرص

.)Reus-Smit,2005:199( پذیــر«23 ایجــاد می منایــد

»ونــت« در توضیــح یکــی از تفاوت هــا بــه اختــاف دیــدگاه »نئورئالیســم«  به عنــوان یکــی از 

نظریه هــای خردگــرا و »ســازه انگاری« دربــاره »ســاختار« می پــردازد:

 در حالی کــه نئورئالیســت ها، »ســاختار« را »توزیــع توامنندی هــای مــادی« می داننــد، 

ــد کــه ســاختارها از »روابــط اجتامعــی« تشــکیل شــده اند. از منظــر  ســازه انگاران معتقدن

ســازه انگاران، »ســاختارهای اجتامعــی« دارای ســه عنــر اصلــی می باشــند: شــناخت 

.)Wendt,1995:73-74( 24 مشــرک، منابــع مــادی و رویه هــا

هویت از منظر سازه انگاران
»هویــت« یکــی از کلیدی تریــن مفاهیــم در نــزد ســازه انگاران می باشــد. در حالی کــه 

ــا  ــع دولت ه ــت و مناف ــه »نئورئالیســت« ها و »نئولیربالیســت« ها هوی ــان از جمل خردگرای
15. atomistic egoists
16. deeply social
17. actors’ interests as exogenously determined
18. endogenous
19. as a consequence of identity acquisition
20.	processes	of	communication,	reflection	on	experience	and	role	enactment
21. rationalists view society as a strategic realm
22. constructivists see it as a constitutive realm
23. knowledgeable social and political agents
24. shared knowledge, material resources, and practices

به عنــوان کنش گــران اصلــی را ثابــت درنظــر می گیرنــد، »ســازه انگاران اســتدالل می کننــد 

کــه هویــت و منافــع کنش گــران در سیاســت بین امللــل ثابــت و پایــدار نیســت. ماهیــت 

آن هــا از پیــش تعییــن شــده نیســت. در ایــن بیــن موضــوع مهــم آن اســت کــه چگونــه 

هویــت و منافــع کنش گــران )بر(ســاخته می شــود و چگونــه از طریــق تعامــات بین املللــی 

.)Weber,2005:60( »ــوند ــد می ش ــاخته و تولی س
اما »هویت« چیست؟ »هاف« توصیفی مفصل ارائه می دهد:

هویت هــا در سیاســت بین امللــل و جامعــه داخلــی به منظــور حصــول اطمینــان از ســطح 

ــا  ــن دولت ه ــدار بی ــارات پای ــند. انتظ ــم الزم می باش ــری و نظ ــی پذی ــی پیش بین حداقل

ــول  ــور حص ــه به منظ ــد ک ــی(«25  می باش ــی )بین االذهان ــای بیناذهن ــد »هویت ه نیازمن

ــان  ــتند. جه ــدار هس ــی پای ــدازه کاف ــار به ان ــی رفت ــل پیش بین ــای قاب ــان از الگوه اطمین

بــدون هویت هــا جهــان هرج ومــرج،  جهــان عــدم اطمینــان غیرقابــل عــاج و فراگیــر و 

ــر از آنارشــی می باشــد. هویــت ســه کارکــرد الزم را در جامعــه  جهانــی بســیار خطرناک ت

ــد:  ــرا می مناین اج

ــتید و 3(  ــی هس ــام چه کس ــه ش ــد ک ــران می گوین ــه 2( دیگ ــام و ب ــه 1( ش ــا ب هویت ه

دیگــران چــه کســانی هســتند. هویت هــا در گفــن ایــن نکتــه کــه شــام چه کســی هســتید 

ــش در  ــاب کن ــه انتخ ــبت ب ــا نس ــع و اولویت ه ــی از مناف ــه خاص ــر مجموع ــدت ب به ش

.)Hopf,1998:174-175( ــد ــاره دارن ــاص اش ــران خ ــه کنش گ ــبت ب ــاص و نس ــای خ حوزه ه

دولت هــا بــا توجــه بــه »هویــت« ســایر دولت هــا، می تواننــد به طــور نســبی بــر »معــامی 

)Nugroho,2008:93( زندانــی« 26 غلبه مناینــد

ــا  ــرای دولت ه ــی«28  ب ــت اجتامع ــی« 27و »هوی ــت جمع ــوع »هوی ــازه انگاران« دو ن »س

قائــل هســتند:  

»هویــت جمعــی« بــه »کیفیت هــای درونــی و خــود ســازمان ده«29 کــه شــخصیت کنــش 

گــر را تشــکیل می دهنــد اشــاره دارد. هویــت جمعــی بــرای انســان ها به معنــای »جســم 

ــع  ــده آن هــا، مناب ــراد تشــکیل دهن ــای اف ــرای ســازمان ها به معن ــه آگاهــی«30و ب و تجرب

ــا«  ــک »م ــوان ی ــراد به عن ــب آن اف ــه به موج ــرک ک ــای مش ــا و نهاده ــی و باوره فیزیک

فعالیــت می کننــد، می باشــد. 

هویت جمعی دولت ها چهار منفعت یا انگیزه را تولید می مناید:

25. intersubjective identities
26. prisoner’s dilemma
27. corporate identity
28. social identity
29. the intrinsic, self-organizing qualities
30. body and experience of consciousness 
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1( امنیت فیزیکی، ازجمله متایز آن از دیگر کنش گران.

2( »امنیــت هستی شــناختی« 31 یــا پیش بینــی پذیــری در روابــط بــا جهــان، کــه متایــل بــرای 

داشــن هویت هــای اجتامعــی پایــدار را ایجــاد می منایــد. 

3( به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک کنشگر توسط دیگران، 

)Wendt,1994:385( توسعه، به معنای انگیزه انسان ها برای داشن یک زندگی بهر )4

»هویــت اجتامعــی« مجموعــه ای از معانــی اســت کــه یــک کنشــگر بــا در نظــر گرفــن 

دیــدگاه دیگــران بــه خــودش نســبت می دهــد. در مقابــل کیفیــت منحربه فــرد »هویــت 

جمعــی«، کنش گــران معمــوالً دارای »هویــت  اجتامعــی« متعــددی هســتند کــه در میــزان 

)Wendt,1994:385( اهمیــت متفــاوت هســتند

منطق تناسب و ساختارهای هنجاری يا فکری از منظر سازه انگاران

ســازه انگاران اســتدالل می کننــد کــه منافــع کنش گــران در »تعامــل شــدید«32  بازتعریــف  

می شــود و بــا »منطــق تناســب« 33 بــه آن شــکل داده می شــود. براســاس »منطــق تناســب« 

ــد. دســت یابی  ــا هویــت خــود کنش هــای خــود را انجــام می دهن کنش گــران متناســب ب

ــا  ــا هویت هــا و بیشــر از انتظــارات عقایــی فــردی ب بــه اهــداف، بیــش تــر از منافــع ب

)March & Olsen,1999:311( انتخــاب قواعــد مرتبــط اســت

در رابطــه بــا ســاختارهای هنجــاری يــا فکــری بایــد گفــت کــه متامــی نحله هــای 

ســازه انگاران »]...[ بــر اهمیــت ســاختارهای هنجــاری يــا فکــری تأکیــد دارنــد زیــرا چنیــن 

ــکل  ــی را ش ــران سیاس ــی کنش گ ــای اجتامع ــاختارها[ هویت ه ــن س ــه ]ای ــد ک می پندارن

ــه خــود  ــه نوب ــع و ب ــه[ هویت هــا الهام بخــش مناف ــد ک ــن معتقدن ــد... ]همچنی می دهن

)Reus-Smit,2005:196-197( هســتند«  کنش هــا 

به نظــر »رویس-اســمیت«، ســاختارهای هنجــاری يــا فکــری از طریــق ســه ســاز و کار بــه 

هویت هــای کنش گــران شــکل می دهنــد: »تخیــل«34 یعنــی این کــه ســاختارهای غیرمــادی 

بــر آن چــه کنش گــران قلمــرو ممکنــات تلقــی می کننــد تأثیــر دارد. یعنــی این کــه 

ســاختارهای غیرمــادی کنش گــران را متوجــه می کننــد کــه چگونــه بایــد عمــل کننــد، چــه 

محدودیت هایــی دارنــد و بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود چــه راهربدهایــی را می تواننــد 

برگزیننــد. »ارتباطــات« 35 یعنــی کنش گــران بــرای توجیــه رفتارهــای خــود بــه هنجارهــای 

31. ontological security
32. intensive interaction
33. logic of appropriateness 
34. Imagination
35. Communication

موجــود متوســل می شــوند و »محدودیــت«36  بدیــن معنــا کــه حتی اگــر ســاختارهای فکری 

بــا چارچــوب بخشــیدن بــه تخیــل و ارتباطــات تأثیــری بــر رفتــار کنشــگر نداشــته باشــند 

محدودیت هایــی بــر رفتــار کنشــگر خواهنــد داشــت )مشــیرزاده، 1388، ص. 329(.

هنجارهای تنظیمی و تکوینی

در رابطــه بــا هنجارهــا نیــز الزم اســت کــه به »تفــاوت بیــن هنجارهای تنظیمــی و تکوینی« 

و »چرایــی موافقــت کنش گــران بــا هنجارهــای اجتامعی« اشــاره مناییم:

ــادی  ــن بنی ــع رفتارهــای خــاص« 38 قوانی ــا من ــز ی ــق »تجوی هنجارهــای تنظیمــی37 از طری

ــا  ــی 39کنش ه ــای تکوین ــدون هنجاره ــد. ب ــه می دهن ــاری« ارائ ــتانداردهای رفت ــرای »اس ب

»نامفهــوم«40 می گردنــد. ســازه انگاران هنجارهــای تکوینــی را بــه »قوانیــن بــازی« تشــبیه 

ــازی  ــال در ب ــوان مث ــد. به عن ــد ش ــوم خواهن ــا نامفه ــا کنش ه ــدون آن ه ــه ب ــد ک می مناین

شــطرنج حرکــت مهــره »فیــل« رضبــدری خواهــد بــود و چنان چــه کنشــگری فیــل را نظیــر 

حرکــت مهــره »اســب« جابه جــا منایــد ایــن حرکــت بــرای کنشــگر مقابــل نامفهــوم خواهــد 

ــورد  ــش م ــازد و دان ــازی می س ــام ب ــه انج ــادر ب ــگر را ق ــی کنش ــای تکوین ــود. هنجاره ب

ــد  ــرار می ده ــگران ق ــار کنش ــگران را در اختی ــایر کنش ــرکات س ــه ح ــخ ب ــت پاس ــاز جه نی

.)Griffiths	 &	 O’Callaghan,2002:51(
در رابطــه بــا »چرایــی موافقــت کنشــگران بــا هنجارهــا«، »چــکل« اســتدالل می کنــد کــه 

یکــی از اختافــات عمــده بیــن خردگرایــان و ســازه انگاران از »ابزارهــای آن هــا بــرای تبییــن 

ــار«،  ــر »اجب ــرش نظی ــم های پذی ــان، مکانیس ــرای خردگرای ــرد. ب ــأت می گی ــرش«41  نش پذی

»محاســبات هزینــه- فایــده« و »دالیــل مــادی« فردگرایانــه هســتند در حالی که ســازه انگاران 

بــه نقــش یادگیــری اجتامعــی، اجتامعــی ســازی و هنجارهــای اجتامعــی اولویــت می دهنــد 

.)Checkel,2001:553(
دولت هــا از طریــق هنجارهــا کــه دربرگیرنــده »معیارهــای رفتــار شایســته«  42اســت 

هدایــت می شــوند. دولت هــا نــه  به دلیــل حداکرثســازی ســودمندی هامن گونــه کــه توســط 

رویکردهــای گزینــش عقانــی در نظــر گرفتــه شــده، بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه ایــن عمــل را 

مطابــق »منطــق تناســب« به عنــوان یــک عمــل مناســب و خــوب درک می مناینــد خــود را بــا 

36. Constraint
37. Regulatory Norms
38. prescribing or proscribing certain behaviours
39. Constitutive Norms
40. unintelligible 
41. their  tools of explaining compliance
42. standards of appropriate behavior
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هنجارهــا وفــق می دهنــد. »رویکــرد ســودمندگرایانه« 43 موجــود در گزینــش عقانــی، متامــاً 

»کارگــزار محــور«44  می باشــد. منطــق تناســب موجــود در ســازه انگاری دارای اجــزاء مبتنــی 

ــد  ــود می باش ــت آوردهای خ ــع و دس ــه مناف ــه ب ــن توج ــی و همچنی ــاختار اجتامع ــر س ب

.)Finnemore & Sikkink,1998:912-913(

نحوه شکل گیری منافع ملی از منظر سازه انگاری

»ونــت« معتقــد اســت کــه »مــردم، نظیــر دیگــر کنشــگران، براســاس معنایــی کــه اهــداف45  

.) Wendt,1992:396-397( »بــرای آن هــا دارنــد، در راســتای رســیدن بــه اهــداف عمــل می کننــد

به عبــارت دقیق تــر و باتوجــه بــه مباحــث صــورت گرفتــه بایــد گفــت کــه از منظــر 

ســازه انگاران، ســاختارهای هنجــاری يــا فکــری بــه »هویــت جمعــی« و »هویــت اجتامعــی« 

ــی  ــع مل ــه مناف ــی« ب ــت اجتامع ــی« و »هوی ــت جمع ــد. »هوی ــکل می ده ــران ش کنش گ

ــن  ــر از همی ــا متأث ــط دولت ه ــداف توس ــودن اه ــال من ــد و دنب ــکل می ده ــران ش کنش گ

»هویــت جمعــی« و »هویــت اجتامعــی« می باشــد. در نهایــت دولت هــا براســاس »منافــع 

ــد.  ــام می دهن ــود را انج ــای خ ــداف« کنش ه ــه اه ــت یابی ب ــی« و »دس مل

ــی«  ــت اجتامع ــی« و »هوی ــت جمع ــه »هوی ــده ب ــکل دهن ــری ش ــا فک ــاری ي ــاختارهای هنج س

جمهــوری اســامی ایــران پیــش از ورود بــه بحــث بررســی منافــع ملی جمهــوری اســامی، الزم 

اســت کــه بــه بررســی ســاختارهای هنجــاری يــا فکــری شــکل دهنــده بــه »هویــت جمعی« 

و »هویــت اجتامعــی« جمهــوری اســامی ایــران پرداختــه شــود.

بنابراین باید گفت که:

الف( هنجارهای تنظیمی و تکوینی نشأت گرفته از فرهنگ شیعی اثنی عری 

ب( »ایستار«46ها]یا نگرش های[  موجود در فرهنگ سیاسی ایران 

ج( تأثیرات ذهنی نشأت گرفته از ژئوپلتیک ایران

مهم تریــن منابــع ســاختارهای هنجــاری يــا فکــری جمهــوری اســامی ایــران هســتند کــه بــه 

»هویــت جمعــی« و »هویــت اجتامعــی« جمهــوری اســامی شــکل می دهنــد.  

الف( هنجارهای تنظیمی و تکوینی نشأت گرفته از فرهنگ شیعی اثنی عری 

ــه شــیعیان  ــاب مقــدس مســلامنان از جمل ــوان کت ــد به عن ــرآن مجی ــات ق ــا ســیری در آی ب

ــن  ــود. از مهم تری ــتخراج من ــی را اس ــی و تکوین ــای تنظیم ــوان هنجاره ــری می ت ــی ع اثن

»هنجارهــای تکوینــی« می تــوان بــه »آیــه 60 ســوره انفــال«، »آیــه 194 ســوره بقــره« و »آیه 
43. utilitarian approach
44. agent-driven
45. objects
46. attitudes

ــه 75 ســوره  ــه »آی ــوان ب ــن »هنجارهــای تنظیمــی« می ت 141 ســوره نســاء« و از مهم تری

نســاء«، »آیــه 193 ســوره بقــره«، »آیــه 39 ســوره حــج« و »آیــه 32 ســوره مائــده« اشــاره 

ــران می باشــند.    ــه هویــت جمهــوری اســامی ای ــع قوام بخــش ب منــود کــه از مناب

»وشــام بــرای مبــارزه بــا آن ها]کافــران[ تــا آن جــا کــه می توانیــد خــود را محیــا کنیــد و از 

نیــرو و اســبان ســواری بــرای تهدیــد دشــمنان خــدا و دشــمنان خودتــان و ]نیــز تهدیــد[ قوم 

دیگــری کــه آن هــا را منی شناســید و خــدا می شناسدشــان فراهیــم ســازید« )آیــه 60 ســوره 

انفال(.

»و خدا براي کافران راه تسلط بر مومنین قرار نخواهد داد« )آیه 141 سوره نساء(.

»پــس کســی که بــه شــام تجــاوز کنــد بــه او برابــر آن چــه بــه شــام تجــاوز کــرده تجــاوز 

کنیــد« )آیــه 194 ســوره بقــره(.

»هرکــس نفســی را بــدون حــق قصــاص و یــا بی آن کــه فســادی در روی زمیــن انجــام دهــد، 

به قتــل رســاند، ماننــد آن اســت کــه همــه مــردم را کشــته اســت و هرکــس نفســی را حیــات 

ببخشــد ماننــد آن اســت کــه همــه مــردم را حیات بخشــیده اســت« )آیــه 32 ســوره مائده(.

»آن هــا را بکشــید تــا فتنــه برچیــده شــود و فقــط دیــن خــدا باشــد و اگــر از فتنــه دســت 

کشــیدند؛ پــس ســتم جــز بــر ســتمکاران روا نیســت« )آیــه 193 ســوره بقــره(.

»شــام چــرا در راه خــدا جهــاد منی کنیــد؟ و حــال آن کــه مــردان و زنــان و کــودکان ناتوانــی 

هســتند کــه می گوینــد پــروردگارا! مــارا از ایــن شــهری کــه مردمــش ســتمکارند بیــرون آور و 

از جانــب خــودت بــرای مــا رسپرســت و یــاوری قــرار بــده« )آیــه 75 ســوره نســاء(.

»بــه کســانی کــه مظلومانــه مــورد تهاجم قــرار می گیرنــد، اجــازه دفــاع داده شــده و خداوند 

بــر یــاری آنــان تواناســت« )آیــه 39 ســوره حج(.

»ای کســانی کــه ایــامن آورده ایــد! یهــود و نصــاری را ولــی ]و دوســت و تکیــه گاه خــود[ 

انتخــاب نکنیــد! آن هــا اولیــای یکدیگرنــد و کســانی کــه از شــام بــا آنــان دوســتی کننــد، از 

آن هــا هســتند ]و[ خداونــد، جمعیــت ســتمکار را هدایــت منی کند)آیــه 51 ســوره مبارکــه 

مائــده(«.

»ای کســانی کــه ایــامن آورده ایــد، ]دوســت و[ محــرم ارساری از غیــر خــود انتخــاب نکنیــد! 

آن هــا از هــر گونــه رش و فســادی دربــاره شــام کوتاهــی منی کننــد. آن هــا دوســت دارنــد 

شــام در رنــج و زحمــت باشــید. ]نشــانه های[ دشــمنی از دهــان ]و کام[شــان آشــکار شــده 

ــای  ــات ]و راه ه ــا آی ــت. م ــر اس ــد، از آن مهم ت ــان می دارن ــان پنه ــه در دل هایش و آن چ

پیش گیــری از رش آن هــا[ را بــرای شــام بیــان کردیــم اگــر اندیشــه کنیــد! )آیــه 118 ســوره 

مبارکــه آل عمــران(«.

در رابطــه بــا توضیــح ایــن موضــوع کــه چــرا مــا ایــن آیــات را به عنــوان هنجارهــای تکوینــی 
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یــا تنظیمــی در نظــر می گیریــم بایــد بــه تعریــف ایــن هنجارهــا کــه پیشــر ذکــر گردیــد 

مراجعــه مناییــم. هنجارهــای تنظیمــی از طریــق »تجویــز یــا منــع رفتارهــای خــاص« قوانین 

ــدون هنجارهــای  ــه ب ــد، در حالی ک ــه می دهن ــاری« ارائ ــرای »اســتانداردهای رفت ــادی ب بنی

ــد.  ــی کنش هــا »نامفهــوم« می گردن تکوین

ــردن توامنندی هــای  ــاال ب ــه »ب ــه 60 ســوره انفــال کــه اشــاره ب ــق تعریــف فــوق،  آی مطاب

مــادی« دارد نوعــی هنجــار تکوینــی اســت. چــرا کــه بــدون توجــه بــه ایــن اصــل مهــم، هــر 

کنشــی از طــرف »کنشــگر)در ایــن جــا جامعــه مومنیــن(« بــرای دیگــر کنشــگران)در این جا 

گــروه دشــمنان خــدا و قــوم دیگــری کــه خداونــد آن هــا را می شناســد( نامفهــوم خواهــد 

بــود. بدیــن معنــا کــه گــروه دشــمنان خــدا و قــوم دیگــر بــه انجــام هرگونه کنشــی از ســوی 

جامعــه مومنیــن، چنانچــه فاقــد توامننــدی مــادی باشــند، تنهــا از طریــق »حــذف فیزیکــی« 

واکنــش نشــان خواهنــد داد و چرایــی انجــام کنــش از ســوی »گــروه فاقــد توامننــدی مــادی« 

بــرای آنــان نامفهــوم خواهــد بــود، در حالی کــه چنان چــه جامعــه مومنیــن دارای توامننــدی 

مــادی باشــد، نه تنهــا هرگونــه کنــش آنــان بــرای گــروه دشــمنان خــدا و قــوم دیگــر قابل فهم 

خواهــد بــود، بلکــه بــا طیــف وســیعی از گزینه هــا، از جملــه مذاکــره، صلــح، عقب نشــینی، 

جنــگ و ...، بــه کنــش آنــان واکنــش نشــان خواهنــد داد.

از همیــن منظــر آیــه 194 ســوره بقــره نیــز هنجــاری تکوینــی اســت، چــرا کــه اگر کنشــگری 

جامعــه مومنیــن را مــورد تعــدی قــرار دهــد و آنــان »مقابلــه بــه مثــل« ننامینــد، ایــن عــدم 

»مقابلــه بــه مثــل« بــرای کنشــگر متهاجــم کنشــی نامفهــوم و بی معنــا خواهــد بــود. 

آیــه 141 ســوره نســاء، »و خــدا بــراي کافــران راه تســلط بــر مومنیــن قــرار نخواهــد داد« را 

نیــز باعنایــت بــه اســتدالالت فــوق می تــوان در زمــره هنجارهــای تکوینــی دانســت.

در دگرســو، »آیــه 75 ســوره نســاء«، »آیــه 193 ســوره بقــره«، »آیــه 39 ســوره حــج«، »آیه 32 

ســوره مائــده«، »آیــه 51 ســوره مبارکــه مائــده« و »آیــه 118 ســوره مبارکه آل عمــران« بدین 

دلیــل در زمــره هنجارهــای تنظیمــی قــرار دارنــد کــه رفتــاری خــاص را »منــع یــا تجویــز« 

ــا مجــازات همــراه اســت. به اصطــاح دینــی، جــزو  ــان ب می مناینــد کــه عــدم پیــروی از آن

واجبــات و منکــرات قــرار دارنــد و مشــمول دســته بندی »حــال و حــرام« می گردنــد کــه 

عــدم پیــروی از آنــان »جهنــم« را بــرای کنشــگر)در ایــن جــا جامعــه مومنیــن( رقــم می زنــد. 

ــی  ــوری اســامی متجل ــون اساســی جمه ــف قان ــاد مختل ــن هنجارهــا به روشــنی در مف ای

گردیده انــد. اصــل  يكصــد و پنجــاه و يكــم قانــون اساســی اشــعار مــی دارد: »به  حكــم  آيــه  

كرميــه  »و اعــدوا لهــم  مااســتطعتم  مــن  قــوه  و مــن  ربــاط الخيــل  ترهبــون  بــه  عــدوا...  و 

عدوكــم  و آخريــن  مــن  دونهــم  ال تعلمونهــم  ا...  يعلمهــم« دولــت  موظــف  اســت  بــراي  همه  

افــراد كشــور برنامــه  و امكانــات  آمــوزش  نظامــي  را بــر طبــق  موازيــن  اســامي  فراهــم  منايد، 

به  طــوري  كــه  همــه  افــراد هــم واره  توانايــي  دفــاع  مســلحانه  از كشــور و نظــام  جمهــوري  

اســامي  ايــران  را داشــته  باشــند...«. 

در اصــل یکصــد و پنجــاه و دوم آمــده اســت: »سياســت  خارجــي  جمهــوري  اســامي  ايــران  

بــر اســاس  نفــي  هــر گونــه  ســلطه  جويــي  و ســلطه  پذيــري ، حفــظ اســتقال  همــه  جانبــه  و 

متاميــت  اريض  كشــور، دفــاع  از حقــوق  همــه  مســلامنان  و عــدم  تعهــد در برابر قــدرت  هاي  

ســلطه گر و روابــط صلــح  آميــز متقابــل  بــا دول  غــر محــارب  اســتوار اســت «.

اصــل  يكصــد و پنجــاه و ســوم قانــون اساســی نیــز بــر »قاعــده نفــی ســبیل)آیه 141 ســوره 

نســاء(« داللــت دارد. به موجــب ایــن اصــل »هرگونــه  قــرارداد كــه  موجــب  ســلطه  بيگانه  بر 

منابــع طبيعــي  و اقتصــادي ، فرهنــگ ، ارتــش  و ديگــر شــئون  كشــور گــردد ممنــوع  اســت «. 

ــون اساســی  ــز به روشــنی در اصــل  يكصــد و پنجــاه و چهــارم قان ــه 75 ســوره نســاء نی آی

متجلــی گردیــده اســت. »جمهــوري  اســامي  ايــران  ســعادت  انســان  در كل  جامعــه  بــري  

را آرمــان  خــود مي دانــد و اســتقال  و آزادي  و حكومــت  حــق  و عــدل  را حــق  همــه  مــردم  

جهــان  مي شناســد. بنابرايــن  در عــن  خــودداري  كامــل  از هــر گونــه  دخالــت  در امــور داخيل  

ملت هــاي  ديگــر، از مبــارزه  حــق  طلبانــه  مســتضعفن  در برابــر مســتكربين  در هــر نقطــه  

از جهــان  حاميــت  مي كنــد«. 

ب( »ایستار«ها]یا نگرش های[ موجود در فرهنگ سیاسی ایران 

اصطــاح »فرهنــگ سیاســی« را اولیــن بــار »گابریــل آملونــد« در مقالــه »نظام هــای سیاســی 

ــه   ــری  ب ــی از جهت گی ــوی خاص ــی در الگ ــام سیاس ــر نظ ــرد. »ه ــه کار ب ــه ای« ب مقایس

ــه كارگــري اصطــاح[ »فرهنــگ سیاســی« را  ــرد. مــن، ]ب کنش  هــای سیاســی جــای می گی

.)Almound,1956:396( »ــم ــد می دان ــوع[ مفی ــن ]موض ــه ای ــاره ب ــرای اش ب

ــان  ــوان نتیجــه تعامــل می یکــی از محققــان معتقــد اســت کــه فرهنــگ سیاســی را می ت

چهــار عامــل »فرهنــگ تــوده«، »فرهنــگ نخبــگان«، »تجربــه سیاســی- تاریخی یــک ملت« 

و »ســاختار سیاســی حاکــم« دانســت کــه عواملــی نظیــر برداشــت نخبــگان و توده هــا از 

واقعیت هــای سیاســی، نــوع رفتــار رهــربان کاریزماتیــک، شــیوه عملکــرد نهادهــا و عقایــد 

پدیدآمــده توســط رهــربان سیاســی و نخبــگان، میــزان تجــدد و توســعه صنعتــی جوامــع و 

نحــوه عملکــرد وســایل ارتبــاط جمعــی نقشــی مهــم را در شــکل گیری آن ایفــا می مناینــد 

)بدیــع، 1376، صــص. 39-48(.

بنابرایــن، اگــر بخواهیــم مهم تریــن ایســتارهای فرهنــگ سیاســی مــردم ایــران بــه عنــوان 

یکــی دیگــر از منابــع ســاختارهای هنجــاری يــا فکــری جمهــوری اســامی ایــران را معرفــی 

مناییــم، بایــد گفــت کــه »اعتقــادات مذهبــی )باألخــص اســام و مذهب تشــیع(«، »ســاختار 
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ــام معظــم  ــدگاه هــای مق ــی)ره( و دی ــام خمین سیاســی امامــت محــور«، »آموزه هــای ام

رهــربی )مدظلــه العالــی( در رابطــه بــا انقــاب اســامی«، »فرهنگ غنــی اســامی- ایرانی«، 

»اســطوره هــای اســامی- ایرانــی«، »خاطــرات تاریخــی ازجمله عقب نگه داشــتگی تعمدی 

ایــران توســط رجــال غــرب زده«، »بدبینــی مــردم و نخبــگان بــه اســتعامر«، »حــق جویــی و 

حامیــت از مظلومــان«  و »نحــوه عملکــرد نهادهــای انقابــی نظیــر ســپاه پاســداران انقاب 

اســامی« مهم تریــن ایســتارهای موجــود در زمینــه فرهنــگ سیاســی ایرانیــان هســتند. 

ج( تأثیرات ذهنی نشأت گرفته از ژئوپلتیک ایران

ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي داراي ويژگی هاي منحر به فردي است:

 اوالً( ايــن كشــور در محــيل واقــع شــده كــه 3 قــاره آســيا، اروپــا و آفريقــا را بــه هــم وصــل 

مــي كنــد و از ديــر بــاز محــل ارتبــاط رشق و غــرب بــوده اســت. 

ثانیــاً( ايــران در محــل تاقــي محــور عمــودي شــامل  جنــوب منابــع انــرژي و محــور افقــي 

رشق- غــرب مــرف انــرژي اســت.

ــد پــيل كشــورهاي آســياي مركــزي و قفقــاز را كــه محصــور در خشــي  ــران مانن ــاً( اي ثالث

هســتند بــه خليــج فــارس مرتبــط مــی ســازد. 

رابعــاً( موقعيــت بحــري ايــران در دســريس بــه خليــج فــارس، دريــاي عــامن و دريــاي خــز 

ــران تنگــه هرمــز را در كنــرل خــود دارد. )دهقانــی  ــز اهميــت اســت. اي ــز بســيار حائ ني

ــوری، 1391، ص. 160( ــادی و ن فیروزآب

بدیهــی اســت کــه ایــن موقعیــت ممتــاز ژئوپلتیــک تأثیــرات ذهنی مشــخصی را بر مــردم و 

نخبــگان ایرانــی ایجــاد می منایــد کــه اثــرات آن در قالــب ســاختارهای هنجــاری يــا فکری به 

»هویــت جمعــی« و »هویــت اجتامعــی« جمهــوری اســامی ایــران شــكل مي دهد.  

بدین سان ساختارهای هنجاری يا فکری جمهوری اسامی که از سه عنر: 

الف( هنجارهای تنظیمی و تکوینی نشأت گرفته از فرهنگ شیعی اثنی عری  

ب( »ایستار«های موجود در فرهنگ سیاسی ایران 

ج( تأثیــرات ذهنــی نشــأت گرفتــه از ژئوپلتیــک ایــران تشــکیل شــده اســت، بــه »هویــت 

جمعــی« و »هویــت اجتامعــی« جمهــوری اســامی ایــران شــکل می دهنــد.

ــه  ــق ســه ســاز و کار ب ــا فکــری از طری ــه ســاختارهای هنجــاری ي ــر اســت ک ــه ذک الزم ب

ــد:  ــکل می دهن ــران ش ــامی ای ــوری اس ــت  جمه هوی

1- تخیــل: یعنــی ســاختارهای غیرمــادی فــوق، جمهوری اســامی ایــران را متوجه می ســازند 

کــه چگونــه بایــد عمــل کننــد، چــه محدودیت هایــی دارد و بــرای رســیدن بــه اهــداف خود 

چــه راهربدهایــی را می توانــد برگزینــد؟ 

جمهوری اسامی می داند که:

الــف- تنهــا کشــور بــا حکومــت مبتنــی بــر »والیــت مطلقــه فقیــه« در جهــان اســت و 

ــد. ــری حســاب منای ــچ  کشــور دیگ ــد روی کمــک هی منی توان

ب- می بایــد کنش هــای خــود را مبتنــی بــر »صــرب اســراتژیک« )و پرهیــز از عجلــه( کــه 

منــادی از غربــت و حلــم تاریخــی شــیعه می باشــد، منایــد.

ــود از  ــداف خ ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــامی ب ــوری اس ــوق، جمه ــه ف ــه دو نکت ــه ب ــا توج ب

ــرح  ــان مط ــی از محقق ــر یک ــق نقطه نظ ــد. مطاب ــتفاده می منای ــی اس ــای خاص راهربده

»موسســه سياســت خــاور نزديــك واشــنگن«47 ایــن راهربدها حــاوی مــوارد ذیل می باشــند:

»a( اســتفاده از شــیوه های »غیرمســتقیم )جنــگ نیابتــی(«، »]دارای[ ابهــام )دارای قابلیــت 

ــراتژیک«48   ــرب اس ــا[ ص ــوأم ب ــری[(« و  »]ت ــتادن ]ظاه ــار ایس ــر[ کن ــی ب ــکار و ]مبتن ان

ــر. ــت خط ــور مدیری به منظ

ــق  ــای آن از طری ــد و به ج ــاب می منای ــمنان اجتن ــا دش ــتقیم49  ب ــه مس ــران از مواجه ته

ــمنان  ــا دش ــارف ب ــیوه های غیرمتع ــا ش ــی( ی ــگ نیابت ــر جن ــتقیم )نظی ــای غیرمس ابزاره

مقابلــه می منایــد، گاهــی اوقــات دورتــر از زمــان و مــکان وقــوع درگیــری. ایــران ایــن کار را 

حداقــل در قســمتی به خاطــر مدیریــت خطــر و درنتیجه کاهش پتانســیل تشــدید 50 انجام 

ــق  ــر دشــمنان خــود ازطری ــه ب ــه اهــداف و غلب ــال دســت یابی ب ــران به دنب می دهــد. ای

ــه گام و کوچــک51  به جــای پیرفت هــای رسیــع و پیروزی هــای قاطــع  پیروزی هــای گام ب

می باشــد.

b( ]استفاده از اصول[ مقابله به مثل، تناسب و استفاده تنظیم شده از خشونت52 .

ایــران غالبــاً یــک رویکــرد تافــی )ایــن در بــه آن در( 53 را دررابطــه بــا کشــورهای دیگــر 

اتخــاذ می منایــد، پاســخ خــود را باتوجــه بــه نــوع کنش هــای دشــمنان در ســطحی گســرده 

و متناســب بــا چالــش ادراک شــده ارائــه می دهــد. ایــن اصــل پاســخ ایــران بــه تهدیــدات، 

فشــارها و اســتفاده از زور را هدایــت می منایــد. 

C( تاکید بر ابعاد اخاقی، معنوی و روانی کشورداری و اسراتژی. 

جمهــوری اســامی بــر اولویــت ابعــاد اخاقــی، معنــوی و روانــی جنــگ نســبت بــه ابعــاد 

فیزیکــی و فناورانــه آن تأکیــد می منایــد.

d( انعطاف پذیری تاکتیکی.
47. The Washington Institute for Near East Policy
48. the use of indirection )proxies(, ambiguity )deniability and standoff(, and strategic patience
49. head-on confrontations
50. to manage risk and thereby reduce the potential for escalation
51. incremental steps and small victories
52. reciprocity, proportionality, and the calibrated use of violence
53. a tit-for-tat approach
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ــه  ــدات می ایســتد و زمانی ک ــا تهدی ــل فشــارها ی ــات به رسعــت در مقاب ــران گاهــی اوق ته

محکــم به چالــش کشــیده شــده اســت بــه آن پشــت منــوده و به دنبــال دیگــر نقــاط فشــار 

ــد.     ــرداری می باش ــرای بهره ب ــمن ب ــیب پذیر ی های دش ــا آس ی

e( تــاش بــرای عــدم انباشــت در ائتــاف دشــمنان ازطریــق ایجــاد شــکاف بیــن دشــمنان« 54 

.)Eisenstadt,2015:15(
ــر  ــی نظی ــه هنجارهای ــود ب ــای خ ــه رفتاره ــرای توجی ــامی ب ــوری اس ــات: جمه 2- ارتباط

»حامیــت از حقــوق مظلومــان« )اگرچــه یــک هنجــار جهانــی نیســت و بــرای همــگان قابل 

ــود.  ــل می ش ــت( متوس ــم نیس فه

3- محدودیــت: ســاختارهای فکــری، محدودیت هایــی )نظیــر برقــراری ارتبــاط مســتقیم یــا 

غیــر مســتقیم بــا رژیــم صهیونیســتی( بــر رفتــار جمهــوری اســامی دارند. 

بررسی منافع ملی جمهوری اسامی ایران 
»هویــت جمعــی« و »هویــت اجتامعــی« جمهــوری اســامی ایــران کــه بــه واســطه 

ــوری  ــرای جمه ــز ب ــع خاصــی را نی ــد، مناف ــوام یافته ان ــری ق ــا فک ســاختارهای هنجــاری ي

اســامی رقــم می زنــد. 

هامن گونــه کــه پیــش تــر اشــاره گردیــد، »ونــت« بــر ایــن بــاور اســت کــه »هویــت جمعــی« 

دولت هــا چهــار منفعــت یــا انگیــزه شــامل »امنیــت فیزیکــی«، »امنیــت هستی شــناختی«، 

»توســعه« و »به رســمیت شــناخته شــدن به عنــوان یــک کنشــگر توســط دیگــران« تولیــد 

.)Wendt,1994:385( می منایــد

ــا در نظــر گرفــن  ــک کنشــگر ب ــه ی ــی اســت ک ــت اجتامعــی« مجموعــه ای از معان »هوی

دیــدگاه دیگــران بــه خــودش نســبت می دهــد. در مقابــل کیفیــت منحربه فــرد »هویــت 

جمعــی«، کنشــگران معمــوالً دارای »هویــت  اجتامعــی« متعــددی هســتند کــه در میــزان 

.)Wendt,1994:385( ــاوت هســتند ــت متف اهمی

بنابرایــن می تــوان گفــت کــه »منافــع ملــی« جمهــوری اســامی ایــران دارای هشــت رکــن 

ــران نشــأت  اصلــی می باشــد کــه چهــار مــورد از »هویــت جمعــی« جمهــوری اســامی ای

گرفته انــد و چهــار مــورد آن حاصــل »هویــت اجتامعــی« جمهــوری اســامی ایران می باشــند:

الف( امنیت فیزیکی یا حفظ بقای نظام )حفظ نظام از اوجب واجبات است(  

ب( رفع احتیاجات و توسعه کشور)تأمین نیازهای داخلی ام القراء(

ج( امنیت هستی شناختی

د( به رســمیت شــناخته شــدن به عنــوان یــک کنشــگر مســلامن-عدالت خواه-خواهــان تغییر 

54. efforts to disaggregate hostile coalitions by driving wedges between adversaries

وضــع موجــود کــه از »هویــت جمعــی« جمهــوری اســامی ایــران نشــأت گرفته اند.

ه( حامیــت از مســتضعفین در برابــر مســتکربین باألخــص دفــاع از حقــوق مســلامنان در 

اقصــی  نقــاط عــامل.

و( دعوت )غیرمسلمین به اسام(،   

ــر  ــی ب ــی مبتن ــی بین امللل ــه ای و حت ــم منطق ــدد نظ ــزی مج ــی ری ــازی و پ ــون س ز( دگرگ

ــت، و عدال

ح( کاهــش و کــم رنــگ ســاخن نفــوذ و دخالــت بازیگــران فرامنطقــه ای )نظیــر بلــوک غــرب 

بــه رهــربی ایــاالت متحــده( در منطقــه غرب آســیا و جهان اســام کــه از »هویــت اجتامعی« 

جمهــوری اســامی ایــران نشــأت گرفته اند.

شــکل شــامره یــک، نحــوه شــکل گیری سیاســت ها و کنش هــای جمهــوری اســامی ایــران را 

بــه تصویــر می کشــد.

بررسی سه سیاست و كنش جمهوری اسامی ایران نشأت گرفته از منافع ملی 

الف( ارتقای توامنندی های نظامی و مشخصاً پیگیری برنامه موشکی

توامنندی هــای نظامــی جمهــوری اســامی را می تــوان برحســب اســراتژی هفــت ســتونی 

جمهــوری اســامی مــورد بررســی قــرار داد. جمهــوری اســامی اســراتژی هفت ســتونی خود 

را بدیــن رشح تدویــن منــوده اســت:

ــی از  ــتفاده تلفیق ــر اس ــژه ب ــد وی ــا تأکی ــرک ب ــت و متح ــی ثاب ــد هوای ــتون اول( پدافن س

رادارهــای متنــوع در فازهــای مختلــف )UHF، VHF، HF، S، آرایــه فــازی و ...(

ستون دوم( توپ خانه و موشک های بالستیک ثابت و متحرک

ســتون ســوم( اســتفاده هوشــمندانه و حداقلــی از تــوان زرهــی ضمــن اســتفاده حداکــرثی از 

موشــک های ضــد زره

ســتون چهــارم( اســتفاده هوشــمندانه و حداقلــی از تــوان هوایــی ضمــن اســتفاده حداکــرثی 

پهپادها  از 

ســتون پنجــم( جنــگ الکرونیــک بــا تأکیــد بــر اســتفاده هوشــمندانه از هــر ســه بخــش 

اقدامــات پشــتیبانی الکرونیکــی ]ESM[، اقدامــات ضــد الکرونیکــی]ECM[ و اقدامــات 

ضدضــد الکرونیکــی]ECCM[ ضمــن تأکیــد ویــژه بــر اختــال در ســامانه موقعیــت یــاب 

ــزوم. ــورت ل ــا در ص ــی )GPS( و ماهواره ه جهان

ستون ششم( مقابله با جنگ اطاعاتی 

ســتون هفتــم( اســراتژی مجــزای شــش ســتونی در دریــا شــامل »قایق هــای جنگــی تنــدرو 

مجهــز بــه راکــت«، »زیردریایی هــای مجهــز بــه اژدر و میــن دریایــی«، »موشــک های 
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بالســتیک و کــروز و راکت هــای ضدکشــتی«، »مین هــای دریایــی مختلــف«، »هواپیامهــا 

و پهپادهــای مجهــز بــه موشــک های ضدکشــتی« و »تجهیــزات جنگــی متعــارف نظیــر نــاو 

جنگــی و هاورکرافــت«. )رضایــی و تقــوی نــژاد، 1390، ص. 115(

ــران دارای توامننــدی نظامــی  ــع معتــرب غربــی، جمهــوری اســامی ای ــرآورد مناب مطابــق ب

باالیــی در منطقــه غــرب آســیا می باشــد. در رابطــه بــا قــدرت نظامــی جمهــوری اســامی 

بــه گــزارش بــرآورد اســراتژیک اندیشــکده بســیار معتــرب و مرجــع »موسســه بین املللــی 

ــزارش  ــن گ ــردد. اگرچــه در ای ــات راهــربدی)IISS( 1«  در ســال 2020 اســتناد می گ مطالع

بــه شــاخصه های مختلــف قــدرت نظامــی هرکشــور اشــاره گردیــده، لکــن تنهــا بــه ذکــر 

کمیــت نیروهــای مســلح اعــم از نیروهــای فعــال، وظیفــه، ذخیــره و شــبه نظامــی2 ، تعداد 

تانک هــای اصلــی میــدان نــربد 3، تعــداد شــناورها اعــم از گشــتی، رزمــی و ... 4  و نهایتــاً 

تعــداد جنگنده هــا اعــم از جنگنده هــای ره گیــر، جنگنده هــای مخصــوص نــربد هوایــی، 

ــا  ــک تنه ــردد. در جــدول شــامره ی ــا می گ ــی و ... اکتف مبب افکن هــا، جنگنده هــای رضبت

بــه ذکــر توامننــدی شــش قــدرت نظامــی در منطقــه غــرب آســیا شــامل جمهــوری اســامی 

ایــران، ترکیــه، مــر، عــراق، ارسائیــل و عربســتان ســعودی اکتفــا گردیــده اســت و اشــاره ای 

بــه باقــی کشــورها نشــده اســت

1. International Institution for Strategic Studies
2. Active, Conscript, Reserve and Paramilitary
3. Main Battle Tank )MBT(
4. Patrol and Coastal Combatants

ساختارهاى هنجارى و فکرى جمهورى اسالمى:
الف) هنجارهاى تنظیمى و تکوینى نشات گرفته از فرهنگ شیمى اثنى عشرى

ب) <ایستار> هاى موجود در فرهنگ سیاسى ایران
ج) تاثیرات ذهنى نشات گرفته از زنوپلتینگ ایران

هویت جمهورى اسالمى ایران

هویت اجتماعىهویت جمعى

منافع ملى جمهورى اسالمى ایران

الف)امنیت فیزیکى یا حفظ بقاى نظام
 ب)رفع احتیاجات و توسعه کشور(تامین نیازهاى داخلى

(ام القراء
ج)امنیت هستى شناختى

 د)به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک کنش گر مسلمان
_عدالت خواه_خواهان تغییر وضوح موجود

که از هویت جمعى جمهورى اسالمى ایران نشات گرفته 
اند.

ه) حمایت ازمستضعفین در برابر مستکبرین باالخص دفاع 
از حقوق مسلمانان در اقصى نقاط عالم.

و)دعوت (غیر مسلمین به اسالم)
ز)دگرگون سازى و پى ریزى مجدد نظم منطقه اى و حتى 

بین المللى مبتنى بر عدالت 
ح) کاهش و کمرنگ ساختن نفوذ و دخالت بازیگران فرا 
منطقه اى (نظیر بلوك غرب به رهبرى ایاالت متحده) در 
اجتماعى  از هویت  اسالم که  آسیا و جهان  منطقه غرب 

جمهورى اسالمى ایران نشات گرفته اند.

کنش هاى خاص جمهورى اسالمى ایران
در راستاى تامین مافع ملى نشات گرفته از هویت ملى نظیر:

_برنامه هسته اى
_ارتقاى توانمندى هاى نظامى و مشخصا برنامه موشکى 

_حمایت از محور مقاومت
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ــل و  ــراق، ارسائی ــر، ع ــه، م ــران، ترکی ــامی ای ــوری اس ــامل جمه ــیا ش ــرب آس ــه غ منطق

ــت. ــده اس ــورها نش ــی کش ــه باق ــاره ای ب ــت و اش ــده اس ــا گردی ــعودی اکتف ــتان س عربس

جــدول شــامره یــک: بــرآورد اســراتژیک »موسســه بین املللــی مطالعــات راهــربدی« در منطقــه 

غــرب آســیا در ســال 2020

تعداد نظامیاننام کشورردیف

فعال (هزار نفر)

نیروهای وظیفه

(هزار نفر)

تعداد 

نیروهای

ذخیره

(هزار نفر)

تعداد کل 

(شامل 

نظامیان فعال

+ نیروهای 

وظیفه)   

تعداد شبه نظامیان 

(نظیر نیروی 

انتظامی، گارد مرزی 

و ...)

(هزار نفر)

تعداد تانک های 

اصلی

میدان نیرد 

(MBT)

تعداد مجموع شناورها

جنگنده ها

١

٢

نیروی زمینی ارتش+ایران

سپاه(شامل نیروی زمینی 

و نیروی قدس)=١٣٠+ 

١٥٥

ارتش+سپاه= ٢٢٠+؟

نیروی دریایی

ارتش+سپاه= ١٨+ ٢٠

ارتش+سپاه =؟

نیروی هوایی

ارتش(به همراه پدافند 

هوایی)+ هوافضای سپاه 

٥٢+١٥=

ارتش+سپاه =؟

تفنگداران دریایی

ارتش+ سپاه=٢/٦+٥ 

(جزو نفرات نیروی 

دریایی محاسبه شده اند)

ارتش+سپاه =؟

٣٥٠٦١٠ ٦٠-٤٠

(تعداد نیروهای 

بسیج ١٢/٦ میلیون 

نیرو که ٦٠٠ هزار نفر 

آن رزمی هستند)

ارتش+سپاه=

١٥١٣+؟

ارتش+سپاه=

٦٨+١٢٦

تعداد زیردریاییها: 

١٩ فروند

٣٣٣

تعداد پرتابگرهای 

زمین به هوا 

:(SAM)

بیش از ٥٤٦ 

پرتابگر

ترکیه

نیروی دریایی=٤٥

(بههمراه نیروهای 

وظیفه)

نیروی دریایی=؟

نیروی دریایی=؟نیروی هوایی=٥٠

تفنگداران دریایی=٣ 

(جزو نفرات نیروی 

دریایی محاسبه شده اند)

تفنگداران دریایی=؟

٣٧٨/٧٣٥٥/٢ ٦٠-٤٠

١٥٦/٨

(ازجمله

١٥٢ هزار و ١٠٠ 

نیروی ژاندارمری)

٢٣٧٩٦١

تعداد زیردریایی 

ها: ١٢ فروند

٣١٠

٣�نیروی زمینی=١٩٠نیروی زمینی=١٢٠م

تعداد نظامیان

فعال (هزار نفر)

نیروهای وظیفه

(هزار نفر)

تعداد نظامیان

فعال (هزار نفر)

نیروهای وظیفه

(هزار نفر)

٤٧٩٤٣٨/٥ ٣٩٧

(ازجمله ٣٢٥ هزار 

نیرویامنیتی مرکزی و 

٦٠ هزار نیروی 

گاردملی)

٢٤٨٠٧١

تعداد زیردریایی 

ها:

٦ فروند

٥٨٤

تعداد پرتابگرهای 

زمین به هوا 

:(SAM)

بیش از ٩٠٨ 

پرتابگر

٤

٥

نیروی زمینی=٠نیروی زمینی=١٨٠عراق

نیروی دریایی=٠نیروی دریایی=٣

نیروی هوایی=٠

٠١٩٣ ١٤٥

(ازجمله   ١٠٠

هزارنیروی 

حشدالشعبی و ٣٦ 

هزار نیروی

پلیس فدرال)

٣٩١٣٢

تعداد زیردریایی 

ها:

٠ فروند

٩٠

ا¢ائیل
نیروی زمینی=١٠٠نیروی زمینی=٢٦

نیروی دریایی=٢/٥نیروی دریایی=٧

نیروی هوایی=؟نیروی هوایی=٣٤

تفنگداران دریایی= ٣٠٠ 

نفر (جزو نفرات نیروی 

دریایی محاسبه شده اند)

تفنگ داران دریایی=؟

٤٦٥١٦٩/٥ ٨

(٨ هزار پلیس مرزی)

٤٩٠٤٥

تعداد زیردریایی 

ها:

٥ فروند

٣٥٤

تعداد پرتابگرهای 

زمین به هوا 

(SAM): بیش از 

٦٤ پرتابگر

عربستان٦

سعودی

نیروی زمینی= ٧٥

گارد ملی=  ١٠٠(تعداد 

٢٧ هزار نفر از نیروهای 

گارد ملی از ¢بازان 

اجباری قبایل هستند)

̄اتژیک  نیروهای اس

موشکی= ٢/٥

نیروی زمینی=٠

نیروی دریایی=٠نیروی دریایی=١٣/٥

٠٢٢٧ ٢٤/٥

(شامل ١٥ هزار گارد 

مرزی)

٨٨٠٣٩

تعداد زیردریاییها:

٠ فروند

٤٢٩

نیروی هوایی(به همراه 

پدافند هوایی)=١٠

تفنگ داران دریایی= ٠ تفنگداران دریایی=١

(جزو نفرات نیروی 

دریایی محاسبه شدهاند)



فهم سه سیاست یا 

کنش جمهوری اسالمی 

ایران )برنامه های 

موشکی، هسته ای و 

منطقه ای( بر اساس 

هویت جمعی و 

اجتامعی

62

فصلنامه علمی 

مطالعات فرهنگ 

دیپلامسی، سال اول، 

شامره ۱، بهار۱۴۰۱

63

ــر از توامننــدی نظامــی  ــه ذکــر اســت کــه تــوان موشــکی جزئــی جدایی ناپذی  الزم ب

ــک واشــینگن«  ــران می باشــد. »موسســه سیاســت خــاور نزدی ــوری اســامی ای جمه

تــوان موشــکی جمهــوری اســامی ایــران را مطابــق جدول شــامره دو معرفــی می مناید:

جدول شامره دو: مشخصات موشک های جمهوری اسامی ایران مطابق گزارش 

»موسسه واشینگن برای سیاست خاور نزدیک«

 پــس از ذکــر ایــن توضیحــات، اکنــون الزم اســت کــه بــه ایــن پرســش مهــم پاســخ دهیــم که 

ارتقــای توامننــدی نظامــی جمهــوری اســامی ایــران و مشــخصاً برنامــه موشــکی در راســتای 

تأمیــن کــدام نــوع از منافــع ملــی جمهــوری اســامی می باشــد؟

در پاســخ بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره منــود کــه ایــن کنــش جمهــوری اســامی از »امنیــت 

فیزیکــی« بــه عنــوان یکــی از ارکان هشــت گانه منافــع ملی جمهوری اســامی ایران نشــأت 

ــوری  ــت جمعــی« جمه ــز از منبعــث از »هوی ــت فیزیکــی« نی ــه خــود »امنی ــرد ک می گی

ــران می باشــد.  اســامی ای

در ایــن بخــش الزم اســت کــه توضیحــات بیشــری ارائــه گــردد تــا ســیر توالــی شــکل گیری 

کنــش جمهــوری اســامی در پیگیــری برنامــه موشــکی روشــن گــردد. پیشــر اشــاره منودیــم 

ــی عــری«،  ــه از فرهنــگ شــیعی اثن ــی نشــأت گرفت کــه »هنجارهــای تنظیمــی و تکوین

»ایســتارها]یا نگرش هــای[ موجــود در فرهنــگ سیاســی ایــران« و »تأثیــرات ذهنــی نشــأت 

گرفتــه از ژئوپلتیــک ایــران«، مهم تریــن منابــع ســاختارهای هنجــاری يــا فکــری جمهــوری 

اســامی ایــران هســتند کــه بــه »هویــت جمعــی« و »هویــت اجتامعــی« جمهوری اســامی 

ــد.   ــکل می دهن ش

بنابرایــن می تــوان گفــت کــه »هنجارهــای تنظیمــی و تکوینــی نشــأت گرفتــه از فرهنــگ 

وا لَُهــْم َمــا اْســتَطَْعتُْم ِمْن قـُـوَّة َو  شــیعی اثنــی عــری« ازجملــه آیــه 60 ســوره انفــال )َو أَِعــدُّ

ِمــْن ِربــاِط الَْخیْــِل تُرِْهبُــوَن ِبــِه َعــُدوَّ اللـّـِه َو َعُدوَّکـُـْم...(، »ایســتارها]یا نگــرش هــای[ موجــود 

در فرهنــگ سیاســی ایــران« ازجملــه ســخن حــرت امــام )ره( کــه حفــظ نظــام را از اوجب 

واجبــات می داننــد و هــم چنیــن تجربه هــای تلــخ تاریخــی ناشــی از شکســت های نظامــی 

در کنــار تأثیــرات ذهنــی نشــأت گرفتــه از ژئوپلتیــک خــاص ایــران بــه »هویــت جمعــی« 

ــی«  ــت جمع ــد و »هوی ــکل می دهن ــران ش ــامی ای ــوری اس ــی« جمه ــت اجتامع و »هوی

جمهــوری اســامی نــوع خاصــی از منافــع ملــی تحــت عنــوان امنیــت فیزیکــی یــا حفــظ 

بقــای نظــام را ایجــاد می منایــد. بنابرایــن و بــه تعبیــر دقیــق تــر، جمهوری اســامی ایــران به 

واســطه پیگیــری سیاســت و کنشــی بــه نــام »ارتقــای توامننــدی نظامــی و برنامــه موشــکی« 

درصــدد حصــول »امنیــت فیزیکــی« بــه عنــوان یکــی از ارکان هشــت گانــه منافــع ملــی 

جمهــوری اســامی ایــران می باشــد. 

ب( پیگیری برنامه هسته ای صلح آمیز

زمــان آغــاز برنامــه هســته ای ایــران را پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی اعــام می مناینــد. در 

ســال 1957 میــادی )1336( قــراردادی بیــن ایــران و ایــاالت متحــده در راســتای برخــورداری 

ایــران از انــرژی هســته ای صلح آمیــز منعقــد می گــردد و دو ســال بعــد، مرکــز تحقیقــات 

نیروی هوایی (به همراه 

پدافند هوایی)=٣٦

نیروی هوایی=٠

تفنگداران دریایی=٣ 

(جزو نفرات نیروی 

دریایی محاسبه شده اند)

تفنگداراندریایی=٠

نیروی دریایی=؟نیروی دریایی=٢/٥

نیروی هوایی=؟نیروی هوایی=٢

تفنگداران دریایی=؟تفنگداران دریایی= ٠
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هســته ای تهــران1  در دانشــگاه تهــران ســاخته می شــود. البتــه ایــران اجــازه تولیــد ســوخت 

مــورد نیــاز را نداشــت و ایــاالت متحــده ســوخت ایــن رآکتــور را تأمیــن می منــود. جــدا از 

مــواردی نظیــر 

ــا ســال 1981  ــود ت ــا آملانی هــا کــه قــرار ب ــور بوشــهر ب الف(انعقــاد قــرارداد ســاخت رآکت

میــادی تحویــل داده شــود

ب(خریــد ده درصــد ســهام کشــور ســوئد در کنرســیوم یورودیــف کــه زیرمجموعــه رشکت 

AREVA فرانســه و مالــک یکــی از بــزرگ تریــن نیــروگاه هــای غنــی ســازی در اروپــا بــود

 ج( خریــد 15 درصــد ســهام یــک معــدن اورانیــوم در نامیبیــا  در آفریقــا، د(امضــای موافقت 

نامــه بــا دانشــگاه MIT ایــاالت متحــده بــه منظور آموزش مهندســان هســته ای

 یکــی از نقــاط عطــف برنامــه هســته ای ایــران پیــش از انقــاب، صــدور مجــوز الزم از ســوی 

ــر فــروش  ــی ب ــاالت متحــده در ســال 1976 مبن ــورد«، رئیــس جمهــور وقــت ای ــد ف »جرال

تجهیــزات الزم بــرای اســتخراج پلوتونیــوم بــه ایــران بــود.       

در دولــت جمهــوری اســامی ایــران نیــز ایــن سیاســت پیگیــری گردیــد. بــا ایــن تفــاوت کــه 

جمهــوری اســامی ایــران، این بــار رأســاً نســبت بــه غنی ســازی اورانیــوم اقــدام منــود. امــری 

کــه خشــم قدرت هــای غربــی را برانگیخــت.

استدالل جمهوری اسامی ایران آن بود که 

اوالً( از دانــش بومــی غنــی ســازی برخــوردار اســت و می توانــد ســوخت مــورد نیــاز 

ــد.  ــد منای ــری تولی ــم ت ــیار ک ــه بس ــا هزین ــود را ب ــای خ رآکتوره

ثانیــاً( بــه منظــور توســعه کشــور نیــاز مربمــی بــه منابــع تجدیدپذیــر تولیــد انــرژی ازجملــه 

انــرژی هســته ای دارد. 

ثالثاً( ماهیت برنامه هسته ای ایران رصفاً صلح آمیز می باشد. 

رابعــاً( تجربــه اتــکا بــه طرف هــای غربــی نشــان داده کــه رشکت هــای غربــی تحــت تأثیــر 

نگرش هــای سیاســی دولت هــای متبــوع خــود در بزنــگاه هــا از عمــل بــه تعهــدات خــود 

ــاز مــی زننــد، نظیــر رشکــت آملانــی ســازنده رأکتــور بوشــهر کــه پــس از انقــاب بــه  رسب

تعهــدات خــود عمــل ننمــود. بنابرایــن از منظــر مقامــات جمهــوری اســامی ایــران، پیگیــری 

ــران  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــع مل ــتای مناف ــی در راس ــز اقدام ــته ای صلح آمی ــه هس برنام

می باشــد.  

از ایــن رو می تــوان گفــت کــه »هنجارهــای تنظیمــی و تکوینــی نشــأت گرفتــه از فرهنــگ 

شــیعی اثنــی عــری« ازجملــه حدیــث رشیــف نبــوی )ص( مبنــی بــر ایــن کــه »علــم اگــر 

ــد یافــت«، »ایســتارها]یا  ــه آن دســت خواهن ــارس ب ــن ف ــی از رسزمی ــا باشــد مردان در ثری
1. Tehran Nuclear Research Center)TNRC(

ــل  ــی عم ــخ تاریخ ــه تل ــه تجرب ــران« ازجمل ــی ای ــگ سیاس ــود در فرهن ــای[ موج نگرش ه

ننمــودن رشکت هــای غربــی بــه تعهــدات خــود در قبــال جمهــوری اســامی ایــران تحــت 

ــرات  ــار تأثی ــع رضوری، در کن ــوع خــود در مواق ــر گرایشــات سیاســی دولت هــای متب تأثی

ــه  ــر ب ــد انرژی هــای تجدیدپذی ــران کــه تولی ــه از ژئوپلتیــک خــاص ای ذهنــی نشــأت گرفت

منظــور حفــظ ذخایــر ســوخت هــای فســیلی را الزم و رضوری مــی شــامرد، بــه »هویــت 

ــت  ــد و »هوی ــکل می دهن ــران ش ــامی ای ــوری اس ــی« جمه ــت اجتامع ــی« و »هوی جمع

جمعــی« جمهــوری اســامی نــوع خاصــی از منافــع ملــی تحــت عنــوان توســعه را ایجــاد 

می منایــد. بنابرایــن و بــه تعبیــر دقیــق تــر، جمهــوری اســامی ایــران بــه واســطه پیگیــری 

ــی بــه نــام »پیگیــری برنامــه صلح آمیــز هســته ای« درصــدد حصــول  ــت و کنش سیاس

ــران  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــع مل ــت گانه مناف ــی از ارکان هش ــوان یک ــه عن ــعه« ب »توس

ــه  ــید ک ــم پوش ــز چش ــم نی ــیار مه ــه بس ــن نکت ــوان از ای ــه منی ت ــن آن ک ــد. ضم می باش

جمهــوری اســامی ایــران بــه واســطه پیگیــری سیاســت و کنشــی بــه نــام »پیگیــری برنامــه 

صلح آمیــز هســته ای« بــه دنبــال تأمیــن یکــی دیگــر از ارکان هشــت گانــه منافــع ملی یعنی 

به رســمیت شــناخته شــدن به عنــوان یــک کنش گــر مســلامن-عدالت خواه-خواهــان تغییــر 

وضــع موجــود بــوده اســت. یعنــی جمهــوری اســامی ایــران به-دنبــال آن بــود که علــی رغم 

هزینه هــای سیاســی بــاالی »پیگیــری برنامــه صلح آمیــز هســته ای«، به عنــوان یــک کنــش 

گــر عدالــت خــواه و خواهــان تغيــر وضــع موجــود نیــز به رســمیت شــناخته شــود. چــرا که 

قدرت هــای جهانــی کــه خــود دارای مبــب هســته ای هســتند و یکــی از ایــن قدرت هــا بــه 

نــام ایــاالت متحــده ســابقه اســتفاده از آن هــا علیــه غیرنظامیــان در هیروشــیام و ناکازاکــی 

را نیــز در کارنامــه خــود دارد، مانــع از غنــی ســازی اورانیــوم توســط کشــورهای دیگــر کــه 

اقدامــی صلح آمیــز می باشــد، می گردنــد کــه اقدامــی مغایــر بــا عدالــت می باشــد. بنابرایــن 

ــز هســته ای« را  ــری برنامــه صلح آمی ــاالی »پیگی جمهــوری اســامی هزینه هــای سیاســی ب

تحمــل منــود تــا عــاوه بــر »توســعه« کشــور بــه عنــوان یکــی از ارکان هشــت گانــه »منافــع 

ملــی«، خــود را بــه عنــوان کنــش گــری عدالــت خــواه و خواهــان تغيــر وضــع موجــود بــه 

جهانیــان معرفــی منایــد.

ج( حامیت از محور مقاومت

الزم بــه ذکــر اســت کــه منظــور از محــور مقاومــت در ایــن پژوهــش، ائتافــی متشــکل از 

جمهــوری اســامی ایــران، جمهــوری عربــی ســوریه، الحشــد الشــعبی عــراق، انصــارا... یمــن 

ــه حــامس، جهــاد اســامی، جنبــش  و گروه هــای مختلــف مقاومــت در فلســطین )ازجمل

ــی، 1396، ص. 83(. ــی و رضای ــد )آدم ــن و ...( می باش صابری
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در اینجــا می تــوان گفــت کــه »هنجارهــای تنظیمــی و تکوینــی نشــأت گرفتــه از فرهنــگ 

شــیعی اثنــی عــری« ازجملــه حدیــث رشیــف نبــوی )ص( بــا ایــن مضمــون کــه »هــر كس 

فريــاد اســتغاثه هــر مظلومــي ]اعــم از مســلامن يــا غــر مســلامن[ را بشــنود كه مســلمن را 

بــه يــاري مي طلبــد، امــا فريــاد او را اجابــت نكنــد مســلامن نيســت« در کنــار »ایســتارها]یا 

ــی و حامیــت از  ــه »حــق جوی ــران« ازجمل نگــرش هــای[ موجــود در فرهنــگ سیاســی ای

مظلومــان« بــه »هویــت جمعــی« و »هویــت اجتامعــی« جمهــوری اســامی ایــران شــکل 

می دهنــد و »هویــت اجتامعــی« جمهــوری اســامی نــوع خاصــی از منافــع ملــی تحــت 

عنــوان »حامیــت از مســتضعفین در برابــر مســتکربین باألخــص دفــاع از حقــوق مســلامنان 

در اقصــی  نقــاط عــامل«، »دگرگــون ســازی و پــی ریــزی مجــدد نظــم منطقــه ای و حتــی 

بین املللــی مبتنــی بــر عدالــت« و »کاهــش و کــم رنــگ ســاخن نفــوذ و دخالــت بازیگــران 

ــاالت متحــده( در منطقــه غــرب آســیا و  ــه رهــربی ای ــر بلــوک غــرب ب فرامنطقــه ای )نظی

ــد.  جهــان اســام« را ایجــاد می منای

ــه واســطه  ــران ب ــوری اســامی ای ــه جمه ــه توجــه منــود ک ــن نکت ــه ای ــاً الزم اســت ب ضمن

پیگیــری سیاســت و کنشــی بــه نــام »حامیــت از محــور مقاومــت« بــه دنبــال تأمیــن یکــی 

دیگــر از ارکان هشــت گانــه منافــع ملــی یعنــی امنیــت فیزیکــی یــا حفــظ بقــای نظــام 

ــال آن بــوده اســت کــه هــم بقــای  ــه دنب ــران ب بــوده اســت. یعنــی جمهــوری اســامی ای

متحــدان خــود در مقابــل دشــمنان )ازجملــه ایــاالت متحــده، گــروه هــای ســلفی-تکفیری و 

...( را حفــظ منایــد و هــم در صــورت حملــه نظامــی بــه خــاک ایــران توســط ایــاالت متحــده 

بتوانــد جبهــه درگیــری را گســرش داده و از مترکــز و انباشــت تــوان نظامــی ایــاالت متحــده 

بــر خــاک ایــران بکاهــد.  

نتیجه گیری:

یافته هــای پژوهــش حــارض نشــان مــي دهــد كــه منافــع ملــی جمهــوری اســامی آن گونــه 

کــه برخــی از محققــان و متأثــر از رویکردهــای اثبات گرایانــه در نظــر می گیرنــد امــری فــرا 

زمانــی، ثابــت و غیــر قابــل تغییــر منی باشــد، بلکــه از هویــت جمهــوری اســامی نشــأت 

می گیــرد. بــه تعبــر دقيــق تــر، ســاختارهای هنجــاری يــا فکــری جمهــوری اســامی کــه از 

ســه عنــر: 

الف( هنجارهای تنظیمی و تکوینی نشأت گرفته از فرهنگ شیعی اثنی عری 

ب( »ایستار«های موجود در فرهنگ سیاسی ایران 

ج( تأثیــرات ذهنــی نشــأت گرفتــه از ژئوپلتیــک ایــران تشــکیل شــده اســت، بــه »هویــت 

جمعــی« و »هویــت اجتامعــی« جمهــوری اســامی ایــران شــکل می دهنــد. ايــن »هویــت 

جمعــی« و »هویــت اجتامعــی« بــه »منافــع ملی« جمهــوری اســامی ایران شــكل مي دهند 

كــه دارای هشــت رکــن اصلــی می باشــد:

الــف( امنیــت فیزیکــی یــا حفــظ بقــای نظــام )حفــظ نظــام از اوجــب واجبــات 

اســت(،  

ب( رفع احتیاجات و توسعه کشور)تأمین نیازهای داخلی ام القراء(

ج( امنیت هستی شناختی

ــوان یــک کنــش گــر مســلامن-عدالت خواه-خواهــان  د( به رســمیت شــناخته شــدن به عن

تغییــر وضــع موجــود کــه از »هویــت جمعــی« جمهــوری اســامی ایــران نشــأت گرفته انــد.

ه( حامیــت از مســتضعفین در برابــر مســتکربین باألخــص دفــاع از حقــوق مســلامنان در 

اقصــی نقــاط عــامل.

و( دعوت )غیرمسلمین به اسام(

ــر  ــی ب ــی مبتن ــی بین امللل ــه ای و حت ــزی مجــدد نظــم منطق ــی ری ــون ســازی و پ ز( دگرگ

ــت عدال

ــوک  ــر بل ــه ای )نظی ــران فرامنطق ــت بازیگ ــوذ و دخال ــگ ســاخن نف ــم رن ح( کاهــش و ک

غــرب بــه رهــربی ایــاالت متحــده( در منطقــه غــرب آســیا و جهــان اســام کــه از »هویــت 

ــد. ــران نشــأت گرفته ان ــوری اســامی ای اجتامعــی« جمه

يافته هــاي پژوهــش حــارض هــم چنــن نشــان از آن دارد كــه جمهــوری اســامی ایــران بــه 

واســطه پیگیــری سیاســت و کنشــی بــه نــام »ارتقــای توامننــدی نظامــی و برنامــه موشــکی« 

درصــدد حصــول »امنیــت فیزیکــی« بــه عنــوان یکــی از ارکان هشــت گانــه منافــع ملــی 

ــی«  ــت جمع ــيل از »هوی ــع م ــوع از مناف ــن ن ــه اي ــد ك ــران می باش ــامی ای ــوری اس جمه

ــرد. ــران نشــأت مي گ ــوری اســامی ای جمه

جمهــوری اســامی ایــران بــه واســطه پیگیــری سیاســت و کنشــی بــه نــام »پیگیــری برنامــه 

ــناخته  ــمیت ش ــو و »به رس ــك س ــعه« از ي ــول »توس ــدد حص ــته ای« درص ــز هس صلح آمی

شــدن به عنــوان یــک کنشــگر عدالــت خــواه و خواهــان تغییــر وضــع موجــود« از دگــر ســو 

مي باشــد كــه ايــن دو مــورد جــزيئ از ارکان هشــت گانــه منافــع ملــی جمهــوری اســامی 

ــوری  ــی« جمه ــت جمع ــعه« از »هوی ــوان »توس ــا عن ــيل ب ــي م ــند. منفعت ــران می باش ای

اســامی ایــران و منفعتــي بــا عنــوان »به رســمیت شــناخته شــدن به عنــوان یــک کنــش گــر 

عدالــت خــواه و خواهــان تغییــر وضــع موجــود« از هویــت اجتامعــی« جمهــوری اســامی 

ــرد. ــران نشــأت مي گ ای

جمهــوری اســامی ایــران بــه واســطه پیگیــری سیاســت و کنشــی بــا عنــوان »حامیــت از 

محــور مقاومــت« درصــدد حصــول بخــي از منافــع مــيل هشــت ركنــي نظــر »حامیــت 

از مســتضعفین در برابــر مســتکربین باألخــص دفــاع از حقــوق مســلامنان در اقصــی  نقــاط 
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عــامل«، »دگرگــون ســازی و پــی ریــزی مجــدد نظــم منطقــه ای و حتــی بین املللــی مبتنــی 

بــر عدالــت«، »کاهــش و کــم رنــگ ســاخن نفــوذ و دخالــت بازیگــران فرامنطقــه ای )نظیــر 

بلــوک غــرب بــه رهــربی ایــاالت متحــده( در منطقــه غــرب آســیا و جهــان اســام« و »امنیــت 

فیزیکــی یــا حفــظ بقــای نظــام« مي باشــد
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