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چکیده
در حال حاضر چندین عامل ،تعارض بین جمهوری اسالمی ایران و نظام بینالملل را شکل
میدهند .در این بین ،مهمترین عامل مؤثر در تعارضهای بین این دو ،فعالیت هسته ای ایتران
است .از آنجایی ک وجود برنام هسه ای ایران ،تمام سطوح اقهصتادی ،سیاستی ،اجهمتاعی و
فرهنگی جامع ایران را تحتالشعاع قرار داده است ،پرداخهن ب این موضوع و انهخاب آن قابل
توج است .در این مقال  ،هدف ارائ یک راه حل بین االذهانی است ک تعتارض موجتود بتین
ایران و نظام بینالملل را ب تعامل تبدیل نماید .مولفین سعی نمتوده تتا بتر پایت ت توری ستازه
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انگاری ب ویژه مفهوم هویت ،عنصر سازنده منافع و شکل دهنده ب روابط کشتورها و بتا یتک
نگاه ارزشی هنجاری ،موضوع را مورد بحث و تحلیل قترار دهنتد .عتدم موفقیتت وفهگوهتای
هسه ای ایران و نظام بینالملل نهیج تأثیر تعداد زیادی مهغیر است ،لکتن در مهغیتر اساستی
عدم موفقیت را میتوان ذهنیت از پیش شکل ورفه «خود» از «دیگتری» و هویتت ییتر ستیال
دانست ک اقدام در جهت حل این معضل در هر نشست را با چالش مواجت کترده استت .بتا
ارائ یک بیان جامع از ارزشها و هنجارهای ناظر بر فعالیت هسه ای جمهوری اسالمی ایتران
میتوان ،تعارض را ب تعامل تبدیل نمود.

واژگان کلیدی :فعالیت هسه ای ایران ،تعارض ،تعامل ،هویت ،هنجارها
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مقدمه
از دالیلی ک سبب شد تا پرونده هسه ای امنیهی شود را میتتوان تحتوالا انقتالب
اسالمی و حوادث پس از آن ذکر کرد .در واقع تقابل ایتران و نظتام بتین الملتل ،نهیجت
تعارضهای ارزشی هنجاری ایران با نظام بین الملل ،از زمان انقالب استالمی ایتران در
سال  1531بوده است و با مطرح شدن فعالیت های هسه ای ایران ب اوج خود رستید.
با وجود اخهالفاا موجود میان ایران و دولتهای مسلط بر نظام بین الملل در صتورتی
ک فعالیت های هسه ای ایران ب تعلیق در آید باز هتم ایتران در نظتر اککتر کشتورهای
جهان و دولتهای قدرتمند ب عنوان یک «موجود نابهنجار» شناخه شده میماند .علتت
آن تفاوا سیاست رژیم فعلی جمهوری اسالمی ایران با نظام حاکم بتر جامعت جهتانی
است .پس میتوان دلیل اساسی تقابلها و تعارضهای بین ایران و نظتام بتینالملتل را
تغییر رژیم در ایران دانست .فعالیت های هسه ای ایران و امنیهی کردن آن بهان ای برای
دسهیابی ب این هدف است چرا ک تفاوا هویهی میان ایران و قدراهای حاکم بر نظام
بینالملل اجازه سازش در مورد بسیاری سیاستها را نمیدهد.
با وقوع انقالب اسالمی و اشغال سفارا آمریکا و جریتان ورووتانگیری ،ایتران بت
عنوان دولهی سرکش و مخالف حقوق بشر ب جهان و مهمتترین حتامی «تروریستم» در
منطق معرفی شد .از آن پس کشورهای بزرگ و قدرتمنتد ،جمهتوری استالمی ایتران و
فعالیت های هسه ای آن را با منافع خود در خاورمیانت در تعتارض یافهنتد و در صتدد
حفظ توازن قدرا در منطق شدند .نهیج امر این شد ک بههرین راه از نظر قدراهتای
بزرگ برای مقابل با چنین تهدیدی  ،محدود کردن ایتران و ممانعتت از مشتارکت ایتن
کشور در اتخاذ سیاست هاست .برخی از دولتهای قدرتمند در سطح نظام بینالملل بتا
بزرگ جلوه دادن دسهیابی ایران ب انرژی هسه ای و ارتباط دادن آن ب بمب هسته ای
نوعی نگاه منفی و بدبینان را ب سایر بازیگران جامع بتینالمللتی تلقتین نمودنتد .آنتان
دسهیابی ایران ب انرژی هسه ای را در راسهای قدرا طلبی و فتزون ختواهی ایتران در
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منطق خاورمیان تلقی کردند و اسهدالل نمودند ک ایران در جهت دسهیابی ب تسلیحاا
هسه ای برای برتری و برهم زدن توازن قدرا در منطق است و در صتورا دستهیابی
ب آن ،وضعیت موجود دوروون میشود و نوعی کشمکش وبی ثباتی در منطقت شتکل
می ویرد و منجر ب جنگ و آشوب خواهد شد .این نگاه بدبینان ب ایتران درون مایت آن
نگاهی ارزشی هنجاری است .خروج ایران از پیمان سنهو و پیوسهن ب جنبش عدم تعهد
و تقابل ایدئولوژی ایران با نظام حاکم بینالملل ،هم نگاهها ب ایران را دوروون ساخت
و ایران را در نقط تقابل با نظام بینالملل قرارداد.
سازه انگاری در صدد است تا ب جای تاکید بر توانایی دولتها یا توزیع قتدرا بت
عنوان یکی از ویژویهای ساخهاری نظام بینالملل ،بر هویت دولتها انگشتت وترارد.
انگارهها میتوانند روی هویتها و منافع و سیاستهتا اثتر بگرارنتد و تغییتر جهتت از
تواناییها ب سوی هویتها آن چیزی است ک دولتها میتوانند انجام دهند تا موقعیت
خودشان را در ساخهار تبیین کنند ،پس با وجود آنک دولتها سرمای اصولی مانند خود
یاری ،پاسداری از امنیت و منافع ملی رفهار می کننتد امتا اوتر بتر پایت اصتولی بتا هتم
همکاری کنند چ بسا ک نظرشان در مورد هویت خود و اینک چت ارتبتاطی بتا دیگتر
جهانیان و نظام بینالملل میتوانند داشه باشند تغییر مییابد.
ب طور کلی میتوان وفت ک سیاست خارجی از یک مفهوم عینی و دولت محور بتا
هدف قدرا یابی و پیگیری منافع در نظری واقع ورایی ب مفهومی چند بعدی با هتدف
تامین صلح و دمکراسی در نظری لیبرالیسم ک افزون بر دولتها بر دیگر بتازیگران نیتز
تاکید می کند تبدیل شده و در نظری سازه انگاری بت نتوعی مفهتومی بتین االذهتانی و
وفهمانی در آمده است .باید پریرفت ک نقش وفهمان ،هویت و زبان و در یتک عبتارا
فرهنگ در دنیای مدرن رو ب افزایش است .این توج از آن رو افزونتر خواهد شد کت
دنیای امروز ر و ب سوی نمادین شدن هر چ بیشتهر دارد .بت عتالوه بتا حترف شتدن
تدریجی برخی از ابعاد ،اعمال قدرا آشکارا در بعضی عرص های زنتدوی و استهقالل
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نسبی عرص فرهنگ نسبت ب عرصت دیگتر ،لتزوم تحلیتل جایگتاه هویتت و زبتان در
وفهمان ایران و نظام بینالملل در وفهگوهای هسه ای ،زیاد تر متیشتود .از ایتن رو بتا
توج ب اینک جوامع یربی از اصول ،ارزشهتا و ایتده هتای یکستان نشتاا ورفهت از
لیبرالیسم می باشند و ایدئولوژی آنان در تعارض با برخی از اصتول وهنجارهتای متورد
پریرش ایران است ،لرا این موضوع یعنی اخهالفتاا هتویهی میتان دوجامعت – جلتوی
وسهرش روابط ایران با قدرتهای حاکم بر نظام بین الملل را ورفه است .بتدین ترتیتب،
اخهالف های هتویهی تتفتاوا در ارزشهتا ،اصتول ،هنجارهتای سیاستی و اجهمتاعی
مهمترین عامل اثر ورار بر سیاست نظام بین المللتبواسط قدراهتای برتتر جهتان در
برابر ایران بویژه در بحث هسه ای بوده است.

گفتمان هویتی از منظر سازه انگاری
در ده  1891با شکل ویری جنبشهای جدید در جوامع مخهلف ک با تبیتینهتای
مادی قابل شرح نبود و اهمیت و تعاریفی ک افراد و وروه ها از «خود» و"دیگتری" در
آنها ارای میکردند باعث توج نظری پردازان جنبشهای اجهمتاعی بت عوامتل هتویهی
شده است.تمشیرزاده و مسعودی1 : 1591 ،
در فرآیند فروپاشی اتحاد شوروی و پس از آن ،رویدادهای بالکان ،آستیای مرکتزی،
خاورمیان  ،آفریقا و ...هویت ،مورد توج خاص برخی از علماء روابط بتینالملتل قترار
ورفت .ظهور هویت های چندوان  ،ابهام و ایهشاش در مرزهتای هتویهی بتین کشتورها،
نقش روز افزون ادراکاا و برداشتهای هویت بنیان در تصمیم ویریها ،از بتین رفتهن
پیوند نسبهی بین هویت سیاسی و دولت ملت ،پدید آمدن هویتهتای جمعتی جدیتد و
سر برآوردن اشکال نوین از خشونت مبهنی بر عرص سیاست «هویت» همگتی نشتانگر
تأثیر هویت بر ساخهارها ،نهادها ،فرآیندها و کاروزاران جدید بینالمللی است .از طترف
دیگر ،هویت کنش وران نیز ن بر اساس ساخهارهای متادی بلکت بتر مبنتای تعتامالا،
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روی ها ،هنجارها ،ارزش ها ،فرهنگ ،ایدئولوژی ،باورهای اصولی و انگاره های نهادینت
شکل می ویرد ک در

آن مسهلزم توج ب مبانی معنایی میسازد .پتس فترد در ضتمن

تعامالا ،روی ها وهنجارها موجب تحول یا تغییر در هویت متی شتود وهویتت نمتی
تواند ثابت باشد.تمشیر زاده8 ،1591 ،
کوزولووسکی و کراتوچویل براین نکه تاکید می کنند ک افراد چگونت رویت هتای
تغییر یافه ناشی از برداشتهای جدید هویت و اجهماعی سیاسی را در برمیویرنتد و از
این طریق تعامالا میان دولتها را تغییر میدهند یا بر عکس ،چگونت تعتامالا تغییتر
یافه در میان دولتها رویت هتای میتان افتراد را تغییتر متیدهنتدKoslowskui & .
) Kratochwil,1995: 134-136یکی از بههرین مکالها در ایتن زمینت تغییتر در
عوامل داخلی هویت ساز شوروی با روی کار آوردن وورباچف تتحت تأثیر تحوالا و
معنا سازی های داخلی است ک ب کنش مهفاوا آن و همچنین برداشتت جدیتد آن از
«دیگری» انجامید و بعد در جریان تعامل میان شوروی و یرب تدیگتری  ،هویتتهتا و
هنجارهای اجهماعی میتوانند با روابط نهادین شتکل ویرنتد و تغییتر پیتدا کننتد .آنچت
اشخاص می خواهند ،وابسه ب این است ک با چ کسی تعامل دارند ،تا چ حتد بتا آن
وروه ها وابسه اند ،از فرآیند تعامل چت متی آموزنتد ،و چگونت اولویتتهتا و دعتاوی
شناخت خود را نسبت ب دیگران مشروعیت می بخشد .از ایتن مفروضت هتا دو وتزاره
اسهنهاج میشود:
 - 1هر قدر اشخاص یا کنشگران ب برداشتهای تعریف شده وروه از مشتروعیت
وابسه تر باشند ،ب احهمال قویتر سیاستها و روی های تصمیم ویری را میپریرند.
 - 1همان وون ک فهم از مشروعیت یا سرشت اجهماع تغییر میکند ،اولویتتهتای
بنیادین کنش وران نیز تغییر میکندLepgold & Nincic :2001 :150-151) .
در نهیج در تعامالا میان دولتها آنها مسهمراً ممکن است خود و دیگتری را بتاز
تعریف کنند .حهی اور دولتها در ابهدا ب عنوان موجوداتی خود محتور ،ختود ختواه و
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منفعت جو در مقابل یکدیگر قرار ویرند ،اما در یک فرآیند از تعامالا مسهمر مبنتی بتر
همکاری ممکن است ک ب کنش وران ییر خود محور و نوع دوست تبدیل شوند .ایتن
تغییر هویت ب معنای تحولی اجهماعی است (Wendt, 1994) .لرا تغییر هویتهتا در
بلند مدا میتوانند ب تغییر ساخهارها منجر شوند.ت Wilmer, 2000: 216
با وجودی ک برخی از بحثهای واقع ورایان کالسیک و ن وکالسیک تماننتد توجت
ب اهمیت ایدئولوژی در شتکل دادن بت سیاستت ختارجی یتا بحتثهتای مربتوط بت
دولت های انقالبی و نیز برخی از مباحث مطرح شده در لیبرالیسم و ن ولیبرالیسم تمانند
نقش هنجارها و قواعد در رژیمهای بینالمللی یا نقش انگاره ها در سیاست خارجی و
حهی برخی از اشاراا ن و واقع ورایان تمانند جامعت پتریری در مباحتث کنتت والهتز
حاکی از آن است ک عوامل معنایی هم نقشی در توضتیح روابتط بتینالملتل از منظتر
خردورایان دارند ،اما این عوامل نقش کلیدی صریح در این نظریت هتا پیتدا نمتیکننتد
تمشیر زاده و مسعودی . 159135 ،در این حوزه بر تعریتف هویتت از منظتر معرفتت
شناخهی تاکید میشود« :آنچ اهمیت بیشهر دارد ،این است کت چت چیتزی هستت ،نت
اینک ما چگون متیتتوانیم آن را بشناستیم» ت . Wendt,2000,17ایتن نقطت تفتاوا
جایگاه عوامل معنایی در پژوهشهای اخیر و نظری پردازان پیشین بوده است.
مهمترین سؤالی ک در این زمین مطرح میشود این است ک آیا دولتها بت عنتوان
کاروزاران اصلی نظام بین الملل از هویت و منافع از پیش تعیین شده آن وون ک جریان
اصلی تواقع ورایان و لیبرال ها ب آن معهقدند برخوردارند یا این ک در بسهر تعامل چند
جانب با کنش وران دیگر دارای هویت و منافع خاص میشوند؟ در واقع ستازه ورایتان
علیریم اخهالف و شقوق درونی با اینک با دیدواه واقع ورایان و لیبرال ها مخالف اندو
معهقدند ک هویت و منافع دولت از پیش تعیین یافه استتت Stein, 2005 ، 303بت
عبارا دیگر برخالف دیدواه ن و واقع ورایی ک کاروزاری یا نقش دولتها را محصول
ساخهار ییر تاریخی ،ذاا انگاران و از پیش مقدر نظام بینالملل میدانند ،سازه انگتاران
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از پیوند و درهم تنیدوی سیال تاریخ ،هویت و کاروزاری دولتها صحبت متیکنتد کت
در فرآیند تعاملی ب موجودیت دولتها قوام میبخشد .تKratochwil ,2002: 15
همین ماهیت بر ساخه  ،موقت و دوروون پریر هویتهاست ک ب تعبیتر کراتوکویتل و
کوزلووسکی امکان «تغییر و تحول بنیتادین در سیاستت بتینالملتل» را فتراهم متیکنتد
ت. Mansbach,2002:15
قبل از پردازش ب وفهمان هویهی در وفهگوهای ایران و نظام بینالملل لزوم توج ب
ارزیابی وفهگوهای بین این دو قابل توج است.

ارزیابی گفتگوهای ایران و نظام بینالملل
بحث وفهمان هویهی ایران و نظام بینالملل را با چندین پارامهر متورد ارزیتابی قترار
میدهیم:
الف  :آیا دولتها رفتاری عقالیی دارند؟
درباره عقالنیت اخهالف نظر وجود دارد لکن عقالنیت را ب معنی متؤثرترین وستیل
دسهیابی ب اهداف بازیگر تفرد یا دولت میویرند .چرنوف متیوویتد :یتک بتازیگر در
صورتی رفهاری عقالیی دارد ک با توج ب اطالعاا موجود ،کارآمدترین مسیر را بترای
دسهیابی ب اهداف انهخاب کند یا دست کم مسیر انهخابش ناکارآمدتر از آن چ دیگتران
انهخاب میکنند نباشد.تچرنوف 85 ،1599 ،نویسندوانی همچون اشتنایدر و دیزینتگ
تصمیم ویری بدون تالش برای آواهی یافهن از شرایط مهم جهان واقع را ییتر عقالیتی
میدانند .تSnyder and dieding,1977: 81
در این پژوهش ضمن تاکید بر کاربرد نظریت ستازه انگتاری و تاکیتد بتر وفهمتان و
هویت ،وسیل و مسیری ک برای دسهیابی ب هدف انهخاب میشود با توج ب این معیار
عقالیی دانسه می شود ک برای حصول همین اهداف نسبت داده شده بت بتازیگران تتا
چ حد کارآمد است .پس سؤال اساسی این است کت ایتران تتا چت انتدازه در پیشتبرد
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وفهمان هویهی خویش در بحث هسه ای با نظام بینالملل عقالیی کارکرده است؟
ب  :دولتهای موفق سیاستهای خود را بر چه اساسی انتخاب میکنند؟
هنگام قرار ورفهن در موقعیت انهخاب سیاستها ،از قرار معلوم برسازان نظرشان بت
سیاست هایی خواهد بود ک مؤید اهداف و ارزشهای اخالقی مورد قبول نظری باشتند.
سیاست ها باید ب ترتیبی موجب افزایش آواهی مشتهر شتوند کت بت ایجتاد جهتانی
صلح آمیزتر و برابرتر ،مقاومت در برابر کنهرل چیروی جویتان ،و پیشتبرد رهتایی بیشتهر
کمک کند .برسازان خواسهار ایجاد آواهی مشهر جدید و باورهای تازه ای هسهند کت
ب تحقق چنین هدفهایی یاری رساند تچرنتوف 15993131،بت عنتوان مکتال چتین
علیریم قدرا برتر اقهصادی و نظامی در جهان ،از زمان پایتان یتافهن جنتگ سترد ،بت
سرعت وارد نظام تجتارا جهتانی و ستازمانهتای بتینالمللتی شتده استت .در وجت
راهبردی ،چین دو موافقت نام مهم کنهرل جنگ افزارهای هسه ای یعنتی پیمتان عتدم
وسهرش جنگ افزارهای هسته ای و پیمتان توقتف جتامع آزمتایشهتای هسته ای را
پریرفه است ک از نظر بسیاری نشان ای است بر این کت چتین بتیشتتر یتک قتدرا
طرفدار وضع موجود است تا یک قدرا تجدید نظر طلب تهمان . 131 ،سؤال اینجتا
طرح میوردد ک در این وفهمان هویهی ،ایران سیاستهای خارجی و هسه ای ختود را
بههر است بر چ اساسی انهخاب نماید؟ پاسخ این دو سؤال نشان میدهد ک تا کنون دو
طرف مراکره کننده نهوانسه اند یک بیان جامع ارزشی هنجاری مشهر ایجاد کننتد کت
در جهت حل معضل پیش آمده کمک نماید.

سازه انگاری و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران از سوی منتابع داخلتی و ختارجی،
تاکنون در چهارچوب الگوهای سنهی تحلیل سیاست خارجی و بر محور مفروض هتایی
قرار داشه است ک از هسهیشناسی ماتریالیسهی و سودمند ورایان حاکم بر عرص هتای
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مطالعاا بینالمللی برآمده است .یکی از زمین های اصلی در این الگو« ،دولت بت مکابت
موجودیهی عقالنی» میباشد ک مطابق با آن ،دولتها بت دنبتال «منتافع» مشتخ

نیتز

هسهند .در ارزیابی سیاست خارجی ایران  ،عقالنیت ابزاری حاکم بر ایتن تحلیتل را بتا
خصلت «ایدئولوژیک» بیان میکند و از این عنوان مفهومی تنگنظر را ب رفهار سیاستت
خارجی ایران اسهناد میدهد .از سوی دیگر فرضی «هویت دولت ب مکابت امتری ناشتی
شده از ساخهار نظام» ،ب نحو مشخصی در عملکرد نظتام جمهتوری استالمی ناکارآمتد
بوده است .شاهدیم ک این رویکردها بتر استاس الگتوی ختود ،ستعی در تبیتین رفهتار
سیاسی جمهوری اسالمی داشه اند ک ب واستط ضتعف ابزارهتای مفهتومی ،دائمتاً در
پیشبینی رفهارهای آتی شکست خوردهاند .عمدهترین دلیل ضعف این تحلیلها را شاید
بهوان در این نکه یافت ک در آنها هیچواه بت نحتو جتدی بت مست ل «هویتت» نظتام
سیاسی ایران و «تصویر» آن از «واقعیت عرص جهانی» توج نشده است .ایتن تلقتیهتا
هیچ واه آن اهمیت بنیادی را ک کاروزاران نظام ب مس ل «هویت» و ابعتاد نظتری نظتام
می دادند ،مورد توج جدی قرار ندادند و سعی نمودند بر پای مفروضاا خود ،آنهتا را
ذیل عنوان «ایدئولوژی»« ،سیاستهای اعالمی» و  ...قرار دهند .امروزه ب جد متیتتوان
مدعی شد ک تحلیل واقع بینان ای از سیاست خارجی جمهوری اسالمی ممکن نخواهتد
شد مگر آنک در چهارچوب ادراکتی متا ،ابزارهتایی جهتت متدنظر قترار دادن اهمیتت
بنیادین مقول «هویت» نظام جمهوری اسالمی وجود داشه باشتد .ایتن رویکترد بت متا
کمک خواهد کرد ک تحوالا وفهمانی آن را در دورههای ووناوون نیتز متورد بررستی
قرار دهیم .با در هویت نظام قادر خواهیم بود ب ستازههتای مفهتومی کت مطتابق آن
دولت و کاروزاران آن ،جهان را در قالب آن معنادار و دسه بندی میکنند ،دریابیم.
در منطق سازهانگاران « ،هویت» امری از پیش داده شده نیست ،بلک از آن حیث کت
امری تاریخی است ،حاصل شرکت یک موجودیت آواه در مفاهیم بیناذهنی مورد قبتول
یک جامع است .هویت از این حیث ک خود امتری تکتوین یافهت استت ،بت منتابع و
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ریش های خود ارجاع می دهد .پس در تحلیل سیاست خارجی یک نظام سیاسی از منظر
هویت ،در وهل اول ب «منابع» هویهی ،ب «منتابع» ایتن «ختود» در جامعت و تتاریخ آن
خواهیم پرداخت تا زمین مندی آن را اثباا کرد .در واقع در تحلیل روابط بتینالمللتی،
اندیش ها و هنجارها را باید جدیتر از آن چیزی ورفت ک ت وریهای سنهی بتر منتافع
مادی قائلند تریس کاپن . 131 :1593،ب بتاور آدلتر ستازه انگتاری حقتایق سیاستت
جهانی را آشکار میکند ک این حقایق ،با توافق بشر عرصت تتازه ای را بترای شتناخت
تجربی پیش میکشند « ( Zehfuss, 2002: 250) .راوی » بر این باور است ک سازه
انگاری ،سیاست بینالملل را بر پای یک هسهی شناسی رابط ای متیبینتد و بت عوامتل
فکری مانند فرهنگ ،هنجارها و انگاره ها بها میدهدت ). Ruggie, 1998: 4
هویت و نگاه هویت بخشی :مطالعه آینده پژوهی گفتگوی ایران و نظام بینالملل
هویت در ساده ترین تعریف آن عبارا است از چیسهی هر چیز یا ب بیتانی فلستفی
هر آنچ ک چیزی را ب آن چ ک هست ،تبدیل میکند .آدلر با محور قترار دادن مقولت
هویت ،اشاره میکند ک هویت دولتها محور تعریف آنهتا از واقعیتت و بتر ستاخهن
مسائلی چون قدرا ،منافع ملی ،دوست ،دشمن ،امنیتت و در نهایتت تصتمیم ویتری و
کنش بر اساس آنهاست .او عنوان میکند ک کشورها مانند افراد تا حد زیادی زنتدانیان
هویت و دسه بندی های ارزشی خود از جهان هسهند ،این قضاواهای ارزشتی ،کتنش
را از طریق تحت نفوذ قرار دادن در ما از موقعیتهای خاص ونیتز جهتت دهتی بت
انهخابهتا تحتت تتأثیر قرارمتی دهنتدت  Adler,2005: 78-79امتا ونتت تعریتف
محدودتری از این تعریف وسهرده دارد و در نهیج «هویت را خصوصتیهی در کنشتگر
نیت مند می داند ک پدید آورنده تمایالا انگیزشی و رفهاری است»  .بنتابراین هویتت
ریش در فهم کنشگر از خود دارد اما معنای این فهم ایلب وابسه ب این استت کت آیتا
سایر کنشگران ،کنشگر را ب همان شکل بازنمایی میکنند و ایتن نمایت بعتد بینتاذهنی
هویت است؛ یعنی عالوه بر برداشت خود از هویت ،برداشتهای دیگران نیز در معنتای
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آن تأثیر دارد .در این زمین در واقع ساخهارهای درونی و بیرونی هر دو ب هویتها قوام
میبخشند تونت. 511-513 ،1591 ،
توج ب بعد فرهنگی داخلی وخارجی در وفهمان یالتب در ایتران و در وفهگوهتای
«خود» با نظام بین الملل و توج ب ابعاد دیگر ذهنی ک فرهنتگ در قلتب آن قترار دارد
باعث تسهیل در روند مراکراا ایران و نظام بینالملل در سطح نظری و عملتی خواهتد
شد .باید توج کرد ک فرهنگ را در کنتار ستایر ابعتاد سیاستی ،اقهصتادی و امنیهتی در
دیپلماسی «خود» مورد توج قرار داده شود تا بدین ترتیب امکان شتناخت عمیتقتتر از
روابط بینالملل مهیا وردد .هویت در هر کشور مهمترین عامتل در تعریتف منتافع و در
نهیج سیاست های خارجی آن کشور است ک بتا هتدف تتأمین منتافع ،طترح ریتزی و
پیگیری میشود .توج ب جایگاه هویت در وفهگوهای هسه ای ایران و نظام بینالملتل
الزم پیشرفت در مراکراا است .ضمن آنک یادآوری میشود ک هویت تنها ستاخه و
پرداخه عناصر فرهنگی داخلی نیست بلک عناصر بینالمللی نیتز باعتث ایجتاد هویتت
یک کشور میشوند ب عبارا دیگر هویت کشور ایران تحت تأثیر ارزشهای داخلتی و
بینالمللی قرار دارد .برخی تب ویژه پسا ساخهارورایان بر آن اند ک هویت اساساً کم و
بیش وسیخه  ،مهغیر ،و حهی ب تعبیری پاره پتاره استت؛ هتیچ وتاه واحتد و یکپارچت
نیست بلک مهککر است و در عرض وفهمانها ،روی ها و موقعیتهتای مهفتاوا و وتاه
مهداخل و مهضاد ،بر ساخه میشود .از این منظر هویتها ب این مس ل مربوط میشوند
ک چگون از منافع ،تاریخ ،زبان و فرهنگ در فرایند شدن و ن بودن استهفاده متیشتود.
بنابراین هویتها در «درون بازنمایی» قوام پیدا میکنند و ن خارج از آن .آنها حاصتل
روایت سازی از خود هسهند ،اما سرشت لزوماً ساخهگی این فرآیند ب هیچ وجت نتافی
تأثیر وراری وفهمانی ،مادی یا سیاسی آن نیست .ت Hall,1996: 123بر این استاس
مشخص دوم «هویت» در وفهگوهای ایران و نظام بین الملل ،وسیخهگی ،مهغیر و برسازه
شدن آن استت  .دولهمتردان و مقامتاا مست ول در نظتام جمهتوری استالمی ایتران در

گفتمان هویتی از منظر سازه انگاری در گفتگوهای هسته ای ایران و نظام بینالملل

121

وفهگوهای خود با نظام بین الملل نباید درکی یکپارچ و واحد از هویتت داشته باشتند
بلک باید هویت را در «عرض» وفهمان یالب تچیره  ،وفهگوهای ختارجی ،رویتدادها و
موقعیت های مهفاوا و واه مهضاد برستازند و آن را در فراینتد «شتدن» دنبتال کننتد .از
سوی دیگر ،ب این مس ل توج میشود ک کنشگران در فرآیندی از تعامتل بتا دیگتری،
هویت خود و دیگری را بر اساس معنیای ک بترای کتنشهتای ختود و دیگتری قائتل
میشوند بر میسازند و خود را نسبت ب دیگری یا دیگران تعریتف متیکننتد و نستبت
خود را با آنها مشخ

میسازند تبنگرید ب  . Wendt,1992,این روی هتا اعتم از

وفهمانی و کالمی یا ییر آن – هسهند ک ب هویتها قوام میبخشند ،آنها را بتاز تولیتد
می کنند و یا دچار تحول می سازند .بنابراین ساخت اجهماعی هویت در پیوند بتا رویت
است ،روی های فرهنگی خاص کت بت هویتتهتا و کتاروزاریهتا شتکل متیدهنتد.
ت. Bierstekr & Weber, 1996:12
مقاماا مس ول ایران در وفهگوهای خود با نظام بینالملتل در فراینتدی از تقابتل بتا
دیگری برای رسیدن ب تعامل ب بحث و مراکره میپردازند .لکن باید هویتت «ختود» و
«دیگری» را بر اساس معنی ک برای کنشهای خود و دیگری قائلند بر میسازند و خود
را ب دیگری تعریف می کنند .الزم است یک کنشگر تمقام مس ول دریابد ک در محتیط
وفهگوها ب دنبال روحی و نگرش ویژه ای باشد ک هویت «ما» را از هویتت «دیگتران»
جدا نکند و این دو را در مقابل هم قرار ندهد .موفقیت ایجاد فضتایی بترای وفهگتو در
مراکراا ایران و نظام بینالملل منوط ب دریافهن این واقعیت استت کت ریشت و بنیتاد
تقابل و رویارویی در عرص بین الملل؛ وجود یک تقسیم بندی فکری و فرهنگی و بتین
االذهانی میان ما و دیگران است.
ونت اینوون بیان میکند ک چگون «خود» بر اساس برداشهی ک از وضتعیت دارد،
نشان ای برای دیگری میفرسهد و «دیگری» این نشان را بر مبنای برداشتت ختودش از
وضعیت تفسیرمی کند و بر اساس این تفسیر ،عالمهی ب «خود» میدهد و «خود» پاستخ
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می دهد و در این تعامل است ک هویت خود و دیگری ب عنوان دوستت یتا دشتمن یتا
رقیب شکل می ویرد .پس در این بسهر است ک شناخت مشتهر خلتق متیشتود و یتا
دیگتتری اجهمتتاعی ر متتیدهتتد .ت Wendt,1999.330-331در واقتتع تفتتاوا و
تحوالا مسهمر در هویتها هسهند ک ب منافع و رفهارهای هر کنشگر شکل میبخشتد.
اینها نوعی جهان بینی ایجاد میکنند و بر الگوهای تعامل بتینالملتل اثتر متیورارنتد.
نهادهای بینالمللی و رژیمهای بینالمللی ،همچون رژیمهای تسلیحاتی و حقتوق بشتر،
هنجارهای بین المللی و ...کنش وران را ب سمت باز تعریف منافع و حهی هویتهایشان
سوق میدهند .ت . Ruggie,1998: 19
کنشگران با مشارکت در معانی جمعی هویت کسب میکنند و این هویت ب عنتوان
خصوصیت کنشگران بینالمللی وترایشهتای انگیزشتی و رفهتاری آنهتا را بت وجتود
می آورد .یعنی اینک دولتها با تغییر رفهار و روی هایشان ب تدریج بت فهتم و تعریفتی
جدید از خود و دیگری میرسند .بر این اساس در طتی وفهگوهتای هسته ای بایتد دو
طرف در جهت هنجارهای رفهاری پریرفه شده حرکت نمایند .در این باره تأثیر باورها،
هنجارها و انهظاراا عمده ای ک بر مبنتای ارزشهتای مشتهر

تصتلح جهتانی ،عتدم

وسهرش سالح های کشهار جمعی ،حق فناوری هسته ای بترای دیگتر دولتتهتا و ...
شکل ورفه است بر رفهارهای ختارجی بتازیگران دو طترف تتأثیر بگترارد .جمهتوری
اسالمی ایران و نظام بینالملل باید پریرا باشند ک منافع و هویت دولتتهتا و نهادهتای
بین المللی را برآیند فرایندهای تاریخی خاصی بدانند و ضمن تاکید بتر باورهتا و منتافع
مشهر ؛ تنهتا در ستای پتریرش هویتت مهغییتر و تنتوع فرهنگتی استت کت متیتتوان
هنجارهای رفهاری پریرفه شده را ایجاد کرد .در واقع تکوین یک کنشتگر و هویتت آن
مسهلزم قائل شدن ب مرزهایی میان «خود» و «دیگری» است .پس هویتها بت اعهبتاری
مسهلزم تفاواها هسهند .فرض بر این است ک تفاواها مبنای ساخهن ختود و دیگتری
قرار می ویرند .پس «دیگری» بنا بر تعریف مهفاوا است .اور تفاوا ب شکلی قوی بتر
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ساخه شود ،یعنی هویت «خود» وابسه ب دیگری و در عین حال ،مهفاوا بتا او استت
در این حالت ،هویتها حاصل تفاواها هسهند .اما در مقابل ،در برداشتهتایی نیتز بتر
این تاکید می شود ک تفاوا و معنای آن نیز مانند خود هویت یک بر ساخه است .ایتن
«دیگری» است ک در وهل اول وجود دارد و این تفاواها نیسهند ک جنب قوام بختش
یا تکوینی دارند بلک تفاوا خود محصول قدرا است .اور تفتاواهتا تتاریخی و بتر
ساخه شده باشند ،رابط خود و دیگری را مهحولتر و سیالتر متیتتوان تصتور کترد ت
 . Grossberg ,1996:93-96در تبیین رفهار سیاست ختارجی ایتران در وفهگوهتای
هسه ای با نظام بین الملل باید فرض را بر عملکرد یک منطق مناسب بر استاس نظریت
سازه انگاری وراشت .بر این اساس تفاوا ها و مرزهای موجود بین «خود» و «دیگری»
زمین برسازی هویت هسهند .در این منطق نیز تفاواهای موجود همچون هویتت یتک
بر ساخه است و این تفاواها برستازنده سیاستت وتراریهتای فیمتابین نیستهند پتس
«وجودیت» دو طرف بر «موجودیت» تفاواها و اخهالفاا مقدم است .چنانچت متا بتا
این نوع برداشت ها از هویت و قوام یابی و قوام بخشی آن ب روابط بینالمللتی بنگتریم
میتوانیم افقهای نوینی را خواهیم یافت و این امکان میسر میوردد کت تقابتل موجتود
بین ایران و نظام بین الملل را بر اساس یک وفهمان هویهی با تاکید بر پرونتده هسته ای
ایران در جهت تعامل دوروون سازیم.
نگاه ب وفهگوهای بین ایران و نظام بین الملل از منظر سازه انگاری این فایتده عمتل
ورایان را در بر دارد ک حوزههتای مفهتومی روابتط بتینالملتل بتین کشتورها و نظتام
بین الملل را با واقعیاا مهککر جهان سازوار میکند ب عبارا دیگر میتوان با ایجاد یک
«زمین مشهر » ب دنبال رشه راهحلهایی برای تحلیل رویدادهای مهعتارض در عرصت
جهانی ب وجود آورد؛ رویدادهایی ک ب طور فزاینده تحت تأثیر مؤلف های هویهی قترار
دارند .در واقع در این مرحل ؛ هویت و اولویتهای دولتها ن ثابتت و نت تغییرناپتریر
است و از یک دولت ب دولت دیگر فرق میکند .بدون شک تعارضتهای موجتود بتین
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ایران و نظام بینالملل تنها حاصل اخهالف در فعالیت هسه ای ایران نیست بلک عمیقتر
و وسهردهتر است و ابعاد وسیعتری را شامل می شود .پتس همتان وونت کت هویتت و
اولویتهای دولتها ب عنوان مکال فعالیت هسته ای ایتران تحتت تتأثیر سرشتت نظتام
بینالمللی خاصی است ک آنها را در بر میویرد خود نظام بینالملل را هم ویژویهتای
مشخ

دولت های آن ب عنوان مکال هویت های منطق ای و اسالمی منطق خاورمیانت

شکل می بخشد .این یک مسیر دوسوی است .هویت و منافع دولتتهتا و ویژوتیهتای
نظام بینالملل بر یکدیگر تأثیر میورارند .تچرنوف15993151 ،
جمهوری اسالمی ایران نباید تنها توانایی هسه ای شدن ختویش را متال قترار دهتد
زیرا تواناییها صرفاً بخشی از آن چیزهایی هسهند ک باید در نظر ورفت؛ آنان باید آوتاهی
و روی های مشهر را نیز مدنظر ویرند .در بازی سیاسی ،در بحث هسه ای ایران ،چیستهی
بازیگر یا همان هویت را آواهی ،باورها و انهظاراا شکل میدهد .پس این امکتان وجتود
دارد ک هم تتوان دستهیابی بت انترژی صتلح آمیتز هسته ای مقتدور باشتد و هتم حتل
مسالمتآمیز دیگرمشکالا با نظام بینالملل حاصل وردد و هم از تعارض کنونی کاستت.
پس باید سیاسهی را بکار ورفت ک در آن بازیگران انهظار درویری نداشه باشند و بجتای
جامع پریر کردن اقهدار وریزی هابزی؛ ک انهظار درویری را درونی ساخه است بر اقهدار
وریزی الکی ک بر پای همکاری بسه شده است یتا اقهتدار وریتزی کتانهی کت قائتل بت
هماهنگی آشکار منافع است توج کرد و سیاست خویش را بنا ساخت .برای نشتان دادن
این نظر ک نظام بینالملل افزون ب سرشت مادی ،دارای سرشهی اجهماعی نیتز هستت دو
مکال میتواند کارساز باشد .نمون نخست این ک ایاالا مهحتده و اتحتاد شتوروی کت از
 1813میالدی ب بعد رقبای سفت و سخت هتم بودنتد پتس از  1881دستت از رفهتار
کامالً رقابت آمیز خودشان برداشهند .ولی این تغییر رفهار آنها نهیج وقوع یتک جنتگ یتا
یک تغییر مادی ناوهانی در نظام نبود بلک علهش این بتود کت دو کشتور یتاد شتده بتاور
کردند جنگ سرد پایان یافه است یعنی تفکرشان درباره نظام بینالملل تغییتر کترد .تغییتر

گفتمان هویتی از منظر سازه انگاری در گفتگوهای هسته ای ایران و نظام بینالملل

121

پیکره"آواهی مشهر " بود ک رفهارها و نظام را دوروون ساخت.
نمون دوم ،مقایس مناسباا ایاالا مهحده و انگلسهان با روابط ایاالا مهحده و کتره
شمالی است .اور انگلسهان جنگ افزارهای هسته ای جدیتدی تولیتد کنتد الزم نیستت
ایاالا مهحده نگران این باشد ک برای مقابل با این تحول چ باید بکنتد .امتا اوتر کتره
شمالی زرادخان بزروی از جنگ افزارهای هسه ای تشکیل میداد ایاالا مهحتده بستیار
نگران میشد و میکوشید یا کره شمالی را از اسهقرار این جنگافزارها منصرف سازد یتا
برای حفاظت از خودش در برابر آنها سیسهم های دفاعی ترتیب دهد .در این دو متورد
توانایی مادی ب یک اندازه واقعی است ولی واکنش سیاستوراران ایاالا مهحده کتامالً
فرق میکند .تچرنوف 119-118 ، 1599 ،ورچ برسازان برای توانتاییهتای متادی
در این زمین اهمیت قائلند ولی اعهقادشان بر این است ک باورها ،اندیش ها و ارزشهتا
هم میتواند رفهار دولتها و از آن طریق سرشت نظام بینالملل را تغییر دهد.
ایران باید بپریرد ک نیاز ب یک «راهبرد بازدارندوی سیاسی» ب عنوان یک اسهراتژی
در محافل سیاسی در روابط بین الملل دارد زیرا ک سیاستت کنتونی هسته ای ایتران در
مقابل نظام بینالملل ،ک منجر ب تحریم های شدید علی ایران وردید در تضاد بتا منتافع
ملی است و با توج ب محدودیت توان سختافتزاری و اقهصتادی ایتران ،بازدارنتدوی
سیاسی و اسهفاده از ابزارهتای نترمافتزاری ماننتد همبستهگی داخلتی و افکتار عمتومی
جهانیتشانزدهمین اجالس عدم تعهد و بکارویری روی مشتهر

بتا نظتام بتینالملتل

می تواند ب عنوان بههرین راهکار و کارآمدترین وزین در سیاست خارجی ایران بت کتار
ورفه شود .تحقق این امر البه نیازمند اسهفاده از تمام ظرفیتتهتای سیاستی در عرصت
داخلی تدر جهت وفاق و همبسهگی در بین تمام اقوام و اقلیتهتای مترهبی و احتزاب
سیاسی و عرص خارجی تبا هدف ائهالف بترای صتلح و پرهیتز از منازعت بتا ستایر
کشورها با انهخاب سیاستها بر اساس مدل «برسازی» موفقیتآمیتز خواهتد بتود .پتس
سیاستها باید ب ترتیبی موجب افزایش آوتاهی مشتهر شتود کت بت ایجتاد جهتانی
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صلحآمیز و برابرتر ،مقاومت در برابر کنهرل چیروی جریان و پیشبرد رهایی بشر کمتک کنتد.
موفقیت نظام بینالملل و پیچیدوی مسائل سیاسی و اجهماعی بت وونت ای استت کت ختواه
ناخواه همکاری ،مشارکت کشورها و همزیسهی تمدنها با یکدیگر را الزامی میسازد .بنتا بت
اعهقاد برسازان ،تکوین یک کنشگر و هویت آن مسهلزم قائل شدن ب مرزهای میان «ختود» و
«دیگری» است؛ سپس هویتها ب اعهباری مسهلزم تفاواها هسهند.
فرض بر این است ک تفاوا ها مبنای ساخهن خود و نیز دیگتری قترار متیویرنتد.
سپس «دیگری» بنا ب تعریف مهفاوا است .اور تفاوا ب شکلی قوی بر ستاخه شتود،
یعنی هویت «خود» وابسه ب «دیگری» و در عین حتال ،مهفتاوا بتا او استت .در ایتن
حالت ،هویتها حاصل تفاواها هسهند .اما در مقابل ،در برداشتهایی نیز بر این تأکید
میشود ک تفاوا و معنای آن نیز مانند خود هویت یک بر ساخه استت .ایتن دیگتری
است ک در وهل اول وجود دارد و این تفاواها نیسهند ک جنب قوام بخش یا تکتوینی
دارند بلک تفاوا خود محصول قدرا است .اور تفاواها تاریخی و بتر ستاخه شتده
باشند ،رابط خود و دیگری را مهحولتر و سیالتر میتوان تصور کترد (Grossberg,
).1996: 93-96
در روابط ایران و نظام بین الملل  ،وجتود ستاخهار هتر یتک از طترفین بتر تعتارض
موجود پیشین و مقدم است .زیرا اخهالفاا موجود بین ایران و نظام بینالملتل تتاریخی
و بر ساخه شده و هویهی سیاسی دارد ،حقتوقی نیستت و بت انقتالب استالمی 1818
ایران بر می وردد .ایران و نهادهای بین المللی مکل آژانس بین المللتی انترژی اتمتی در
وهل اول وجود داشهند و این تعارض کنونی تاریخی وبرساخه شتده استت و چنانچت
در حال حاضر و بعد از انقالب نسبت ب برنام هسته ای ایتران ایتن انتدازه حساستیت
نشان داده شده است حاصل پردازش تصویر ایران در ذهن یرب و نظتام جهتانی استت
ک واقعی نیست .در مقابل نیز ،تصویر نظام بینالملل در ذهن ایران ییتر شتفاف وشته
است .پس بنا ب نظری ستازه انگتاری ایتن تفتاواهتا تتاریخی و بتر ستاخه هستهند
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تصویرهای مخدوش تنها حاصل در هر کدام از دیگتری استت و برستاخه تفکتراا
ذهنی طرفین است ونت در باب ساخه شدن هویتتهتای مخهلتف ،بت آنهتا از منظتر
تعاملورای نمادین می نگرد ک هویت کنش وران از طریق فرایند عالمت دهی ،تغییتر و
پاسخ صورا میویرد .تونت . 11 ،1881 ،از نظر وی این ارتباط بر استاس فهتمهتای
خود از یکدیگر در یک کنش اجهماعی ،ب چهار محور تقسیم میشوند .در محتور اول،
«خویشهن» بر اساس تعریفی پیشین از وضعیت خود وارد تعامل میشتود .ایتن عالمهتی
است ک ب «دیگری» در مورد نقشی ک خویشهن میخواهد در تکامل ب عهده بگیترد و
نقش مهناظری ک میخواهد در «دیگری» بیاموزد ،دارد.
در محور دوم ،دیگری معنای کنش در «خویشتهن» را بتا تفاستیر ختود متیستنجد.
«دیگری» بر اساس تعریف پیشبینی اش از وضعیت و همچنین نوع اطالعاا موجود در
عالمت «خویشهن» تفسیر «دیگری» را هدایت میکند.
در محور سوم ،دیگری بر اساس تعریف جدید از وضعیت ب کنش دست متیزنتد .ایتن
امر هم ب مانند کنش «خویشهن» ب عالمهی درباره نقشی کت دیگتری متیخواهتد برویترد و
نقش مهناظری را ک میخواهد «خویشهن» را در قالب قرار دهد قوام میبخشد.
در محور چهارم« ،خویشهن»« ،دیگتری» را تفستیر و پاستخ ختود را آمتاده متیکنتد
تونت. 195 ،1591 ،
از طریق تکرار این فراینتدهای تعتاملی ،هویتتهتا و انهظتاراا بتین ایتران و نظتام
بین الملل در مورد همدیگر تکبیت شده و وستهرش یافهت استت .تصتویرهای دو طترف
حاصل ذهنیت بازیگران دو طرف می باشد .بنابراین بازیگران ،ستاخهارهای اجهمتاعی را
میسازند و حفظ میکنند ک نهیجهاً این ساخهارها دایره انهخاب را محدود میکنند.
نمون ای از سیاستهای اخیر نظام جمهوری اسالمی ایران بیانگر نقش بتازیگران در
هویت بخشی و در نهیج ارائ تصویرهای مهفتاوا از نظتام جمهتوری استالمی ایتران
است .ب عنوان مکال « بازدارندوی سیاسی» ک رئیسجمهور سابق ایران آقای خاتمی بت
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عنوان اسهراتژی در سیاستهای خود وماشت علیریم اینک تب خطا ستعی داشتت بت
طور جهشی عمل نمایدتجتدول  1-1و بتدون توجت طترفین بت هنجارهتای داخلتی
وخارجی تپارادایم اول وفهگوهتا صتورا ورفتت لکتن در جهتت برستازی هویتت،
اسهراتژی خود را از طریق اعهمادسازی و وفهگو ب دیگران تفهیم کرد و بیتان نمتود کت
چنانچ قدرا نظامی وجود دارد تنها برای دفاع از تمامیت ارضی استت کت بت عنتوان
یک اسهراتژی و حاوی س عنصر عزا ،حکمت و مصتلحت بیتان وردیتد .ختاتمی در
تاریخ  1511/11/18این طور می ووید ک دوران کنتونی ،دوران تکبیتت نظتام استت و
اصل تنش زدایی در سیاست خارجی جمهوری استالمی ایتران مهناستب مرحلت تکبیتت
است . ..باید تالش کنیم از ورشه درس بگیریم .نگاه متا بت آینتده استت .بنتابراین متا
میتوانیم مرحل نوینی از احهرام مهقابل تازهای را آیتاز کنتیم .تنشتری صتدای عتدالت،
ال شتفاف از
 . 1591/3/1این هویت ،حاصل کتنش ختود ،بترای ارائت تصتویری کتام ً
خویشهن است .سیاست تنشزدایی ،موجب شفافیت هر چ بیشهر تصویر ارائت شتده از
خود در مقابل دیگری است .سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایتران بتا بت کتارویری
سیاست تنش زدایی در این مرحل  ،درصدد رفع سوء تفاهمهای انباشه شده از ورشه و
در تالش جهت پایان دادن ب هر نوع تنازع و کشمکش بینالمللی است و بترای تتأمین
امنیت خود ب واقعیتهای موجود بینالملل توج دارد.
در حال حاضر جمهوری اسالمی ایران ،در وفهگوهای هسه ای بتا نظتام بتینالملتل
نیازمند ب کارویری سیاست تنشزدایی است زیترا اهتداف ایتن سیاستت شتامل تتأمین،
تقویت توسع  ،تکبیت امنیت و منافع ملی است و ب معنای یفلت ،ناهوشتیاری در برابتر
تهدیداا نیست .بلک شناخت مرزهای اخهالف و تفاوا یا تقابل بتا دیگتر کشتورهای
مخالف و رقیب و تالش برای تقویت دوسهیها از طریق شناخت روی هتای مشتهر و
فرهنگ مشهر است .از این رو تنشزدایی ن تنها خواهان پریرش نظتام بتین الملتل و
اسهقرار یک نظام مردم ساالر در درون جامع ختود استت ،بلکت منتادی دعتوا نظتام
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بین الملل ب صلح مبهنی بر عدالت ،تساوی و حرف زور در روابط بینالملتل همتراه بتا
حتتق دیگتتر کشتتورها در دستتهیابی بت منتتافع مشتتهر از جملت حتتق هستته ای استتت.
فرایند«تنشزدایی تا اعهمادسازی» ،فرایندی تکراری ،تعاملی ک بتر استاس هویتتهتا و
انهظاراا ایران و نظام بین الملل ودر ضمن توج ب هنجارهای طرفین همراه بتا «تغییتر
در وفهار» و «تغییر در رفهار» وسهرش مییابد .این سیاست از دیدواه جمهوری اسالمی
ایران در قالب یک تصویری شفاف و ییر کدر بر وستهرش روابتط بتا کلیت کشتورهای
جهان بر اساس احهرام مهقابل ،منافع مشهر  ،نفی هر وون سلط وتری و ستلط پتریری،
نهادین شدن مقرراا حقوق بینالملل ،تالش در جهت کاهش تشنج در سطح منطقت ای
و بینالمللی ،رعایت حقوق اقوام و اقلیتهای موجتود در داختل بت عنتوان یتک پیتام
جهانی در راسهای حقوق بشر و مبارزه با تروریستم بت عنتوان اولویتتهتای سیاستت
خارجی «تنشزدا» معرفی می شود .از نظر ونت ،هویتهای ایجاد شده ب آستانی تغییتر
نمی کنند .از نظر زهفوس ،بازیگران خود ممکن است بت ختاطر عوامتل بیرونتی چتون
محر ها و مشوقهای ارسال شده از طرف نهادهتای تکبیتت شتده بتا محتدودیتهتای
درونی فرد همچون تعهد ب هویتهای تکبیت شده ،در ثابت ماندن هویتها نقش داشه
باشند اما با این وجود از نظر ونت ،ورار هویهی ن تنها در اولین دیدارها بلک ب تناسب
ب زمانی ک یک فرهنگ شکل بگیرد ،انجام میشود ) .(Zehfuss, 2001: 322الجرم
برای پیشبرد اهداف مطلوب از یک جهت نیاز ب محر ها و مشوقهای ارسال شتده از
طرف نظام بین الملل و از جههی نیاز ب خالقیت داخلی از جانب ایران برای پیاده کتردن
سیاست تنش زدایی است تا همزمان تصاویری نو و شفاف از جانب طرفین ارائ وردد و
ب تدریج خدش های موجود برروی تصویرهای ارائ شده ،اصالح وردد.
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 -1-1نمودار گفتگوها برای تبدیل تعارض به تعامل در یک گفتمان هویتی (از نظر محققین)

وفهگو

هنجارهای خارجی

تغییر وفهار

هنجارهای داخلی

تغییر رفهار
عمل

اعهماد سازی

تعامل خود با
دیگری و برعکس

شفاف سازی

ارائ تصاویر
شفاف دوسوی
وفهمان هویهی

واقعیت

تولید و باز تولید
هویت
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برپای نظری سازه انگاری ،هنجارهای یکسان ،هویتت و اولویتت هتای بتازیگران را
شکل میدهد و انهظار میرود بازیگران رفهارهای یکسانی از خود بروز دهند رفهارهتای
دولت های بزرگ تا حدودی نزدیک ب هم در برابر برنام هسه ای ایتران صتف آرایتی
کردند .در این پژوهش برای تبدیل تعارض ب تعامل نموداری طرح وردید ک در آن دو
هدف دنبال میشود .اول ،صلح جهانی است ک هم کشورها در جهتت تحقتق آن وتام
برمی دارند و دوم ،حقوق نظام جمهوری اسالمی ایران تاز جمل حق فعالیتت هسته ای
صلح آمیز و جایگاه آن در نظام بین الملل است .برای پیشبرد وفهگوهای ایران و نظتام
بین الملل توج ب س بعد « وفهگو -عمل – واقعیت » ضروری استت .در مقدمت و در
مرحل اول «مراکره» تنها در قالب « وفهگو بترای وفهگتو» معنتا پیتدا متیکنتد و تمتام
وفهگوهای اخیر نظام جمهوری اسالمی با نظام بین الملل و آژانس بتین المللتی انترژی
هسه ای در این قالب تعریف میشود .در ایتن مرحلت سیاستت حتاکم بتر روابتط دو
طرف هابزی است و در چنین شرایطی است ک دو طرف مراکره کننده لزومتا بایتد بتر
میز مراکراا بنشینند .اما این مرحل از عمل ب هیچ وج مهضمن منافع دو طرف نیست
و تنها تصاویر موجود را کدرتر میکند و اعهماد سازی را ب چالش میکشد و این عمتل
عکتس شتتفاف ستتازی استتت .پتتس الزم استت همتتراه وفهگتتو بت هنجارهتتای داخلتتی
وهنجارهای خارجیتپارادایم اول جدول  1-1توج شود و در راس جدول وفهگوهتا
قرار ویرد .در این مرحل از وفهگوها نیاز است ک «تغییر جهت زبانی» هم صورا ویرد
و در جهت «تغییر وفهار» نمود پیدا کند.
نهیج مرحل اول وفهگو ،توج ب هنجارهای داخلی و خارجی همراه با تغییر جهت
زبان است ک ب «تغییررفهار» دوطرف مراکره کننتده متیانجامتد در نهیجت یتک انهقتال
صورا می ویرد و مراکراا از مرحل «وفهگو » ب مرحل «عمل» تپتارادایم دوم منهقتل
می شود .در این دوره از مراکراا دقت عمل زیادی میطلبد و هر طرف الجرم بایتد در
جهت پیشرفت مراکراا حسن نیت نشان دهد .در این مرحل « ،وفهمان عقالیتی» جتای
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خود را ب وفهمان هویهی میدهد این امر مهضمن شفاف سازی و اعهماد ستازی همتراه
با تغییر جهت زبانی و تغییر در رفهار  -در پارادایم اول -است .در این نقط از مراکراا
مرحل دوم پایان مییابد پس الزم ورر از ایتن مرحلت ارائت تصتاویری کتامال شتفاف
همراه با عمل در جهت اثباا حسن نیت باشد .در این مرحل سیاست هتای حتاکم بتر
روابط دو طرف الکیترقابهی است و با توج ب بحکی ک در این تحقیق مطرح وردیتد
امکان عملی کردن آن ممکن است .برای ورود ب مرحل اخیر تپتارادایم ستوم وفهگتو ،
توج ب بعد ارزشی هنجاری همراه با حفظ و برتری وفهمان هویهی دوچندان میشتود.
دو طرف مراکره کننده باید ب س اصل اساسی توجت نماینتد او ل ،تولیتد و بتاز تولیتد
هویت؛ دوم ،ارائ تصاویر شفاف؛ ستوم ،تعامتل ختود بتا دیگتری و بتالعکس .در ایتن
صورا است ک ب مقصد ک همانا «واقعیت» است خواهند رسید .ایتن واقعیتت همتان
چیزی است ک در ضمن وفهگوهای ایران ونظام بین الملل ،دوطرف ب دنبال آن هسهند
ک ب صورا صلح جهانی برای نظام بین الملل تعریف شده است و طرف دیگر وفهگو
ک جمهوری اسالمی ایران است عالوه بر صلح جهانی ک ضامن صلح داخلی آن بتوده
است ب حقوق هسه ای صلح آمیز و جایگاهی در خور خویش در نظام بتین الملتل را
خواهد رسید.

عناصراساسی برای حل مسئله هسته ای ایران
موضوع پرونده هسه ای ایران ب عنوان یکی از مهمترین و پیچیدهترین موضتوعاا
سیاسی در دسهور کار آژانس و مراکراا چندجانب است ک هنوز بعد از چندین سال ب
توافقی نرسیده اند و در سال های اخیر و با وزارش پرونده ب شتورای امنیتت ستازمان
ملل ،وضعیت پیچیده تر و دشوارتر شده است .با این وجود هنوز راه مصالح باز است.
لرا با توج تجربیاا دیپلماسی موجود در کشور ،برای حل و فصتل منصتفان  ،منطقتی،
قانونی و مسالمت آمیز توج ب عناصر زیر راه وشا خواهد بود ک در ضمن پیشتنهاداا
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نمایندوان پیشین ایران در مراکراا هسه ای تعریف می شوند:
-1واقعیتهای داخلی ایران در موضوع هسه ای
الف :مس ل هسه ای یک مس ل ملی است و همت جنتاحهتا ،وتروه هتا ،احتزاب و
شخصیتهای کشور با ستلیق هتای کتامالً مهفتاوا سیاستی ،در متورد حتق ایتران در
بهرهمندی از چرخ سوخت ،اجماع داند.
ب :نباید ملت ایران ب این نهیج برسد ک نظام بین الملل ب دنبال محرومیتت ایتران
از تکنولوژی پیشرفه و تبعیض علی ایران در مقایست بتا ستایر اعضتای «ان پتی تتی»
هسهند.
 .1عدم اعهماد موجود بین ایتران و نظتام بتین الملتل بت مست ل هسته ای محتدود
نمیوردد و میتوان وفت ک حل این مس ل نیز موجب حل کلی مستائل ایتران و نظتام
بین الملل نخواهد بود ،لکن دسهیابی ب راه حلی برای مس ل هسه ای از طریق متراکره،
مسیر حل سایر اخهالفاا ومسائل را تسریع خواهد بخشید.
 .5مس ل هسه ای ایران در حد افراط در سطح جهانی بزرگ و سیاسی شده و ایتن
واقعیت حل موضوع را دشوارتر و پیچیده تر کرده استت .تعتدیل ایتن بزرونمتایی الزم
است تا راه برای حل دیگر مسائل تسهیل شود.
 .1حق ایران در چارچوب « ان پی تی» ک اجرای بدون تبعتیض حقتوق قتانونی و
مشروع ایران در مورد چرخ سوخت در قالب "ان پی تی" را میپریرند .مطلبی کت در
اولین بند توافقنام اکهبر  1111پاریس مورد پریرش اروپتایی قترار ورفتت .لترا نبایتد
موضوعی خارج از چارچوب« ان پی تی » ب ایران تحمیل شود.
 .3آژانس بین المللی انرژی اتمی ب عنوان تنها ستازمان مست ول بتین المللتی بترای
اطمینان از صلح آمیز بودن و عتدم انحتراف فعالیتتهتای هسته ای کشتورهای عضتو
میتواند با ارائ فرمولی برای اطمینان از عدم انحراف کمک کند.
 . 1مشارکت سایر کشورها در ینی سازی ایران ک برای اولین بار در نیم اول ستال
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 1111از سوی مراکره کنندوان ایرانی اعتالم شتد و ستپس در نیمت دوم ستال 1113
توسط رئیس جمهور ایران در اجالس نیویور

زمین ساز همکاری و حضتور مشتهر

کشورهای منطق در جهت اعهماد سازی منطق ای باشد باید مورد توج قرار ویرد.
 .1واقعیت این است ک مواردی همچون تصویب پروتکل الحاقی ،اطمینان از پایبنتد
ماندن ایران ب معاهده « ان پی تی» و همکاری شفاف با آژانس بین المللی انرژی اتمتی،
محورهای مهمی برای جلب اعهماد جامع جهتانی استت .جمهتوری استالمی ایتران در
پریرش موارد فوقالرکر منعطف است.
 -9از فرصت مراکراا ایران و آمریکا در متورد حتوادث منطقت ای بترای کتاهش
تشنج در روابط تهران -واشنگهن اسهفاده صحیح و ب موقع ب عمتل آیتد تتا متراکراا
سیاسی هسه ای ایران نیز بهواند در فضایی آرام ب پیش رود.
نتیجه گیری
اور ب این قول وورباچف اعهنایی کنیم ک « سیاست هنتر ایجتاد امکانتاا استت »
پس طراحی یک اسهراتژی جدید و فراویر ک بت ایتران فرصتت متیدهتد و متیتوانتد
مجموع ای از این تهدیداا را کاهش دهد یا پاسخگو باشد ضروری استت و سیاستت
خارجی جمهوری اسالمی ایران نیز در این بره باید در این جهت وام بردارد .مواجهت
و برطرف نمودن هر یک از این تهدیدها و نگرانیها در ظرف محدود بت ختود و حتل
جداوان هر یک ،جامع را با پیچیدوی بیشهری روبرو کرده است زیرا کت پیوستهگی از
خصای

اصلی تحوالا در روابط بین الملل است .پس لزوم یک وفهمان هتویهی یتک

اضطرار نیست و یک ضرورا است تا تعارض ایران با نظام بین الملل دوروون شتود و
تعامل جایگزین شود.
ایران باید بپریرد ک نیاز ب یک «راهبرد بازدارندوی سیاسی» بعنتوان یتک استهراتژی
در محافل سیاسی کشور دارد زیرا ک مراجع نظامی یا سیاست کنونی هسه ای ایتران در
مقابل نظام بینالملل ک منجر ب تحریمهای شدید علی ایران وردید ،در تضاد بتا منتافع

گفتمان هویتی از منظر سازه انگاری در گفتگوهای هسته ای ایران و نظام بینالملل

111

ملی است و با توج ب محدودیت توان سختافتزاری و اقهصتادی ایتران ،بازدارنتدوی
سیاسی و اسهفاده از ابزارهای نرمافزاری مانند همبسهگی داخلی و افکار عمومی جهتانی
و بکارویری روی مشهر با نظتام بتینالملتل متیتوانتد بت عنتوان بههترین راهکتار و
کارآمدترین وزین در سیاست خارجی ایران ب کار ورفهت شتود .تحقتق ایتن امتر البهت
نیازمند استهفاده از تمتام ظرفیتتهتای سیاستی در عرصت داخلتی تدر جهتت وفتاق و
همبسهگی در بین تمام اقوام و اقلیتهای مرهبی و احزاب سیاستی و عرصت ختارجی
تبا هدف ائهالف برای صلح و پرهیز از منازع با سایر کشورها با انهخاب سیاستتهتا بتر
اساس تفکر برسازی و بر پای مدل ارائ شده در این تحقیق موفقیتآمیز خواهد بود .پتس
سیاستها باید ب ترتیبی موجب افزایش آواهی مشهر شود ک ب ایجاد جهانی صلحآمیز
و برابرتر ،مقاومت در برابر کنهرل چیروی جویان و پیشبرد رهایی بشر کمک کند.
بدون شک این واقعیت را باید پریرفت ک در بیانی های حقتوقی نظتام بتینالملتل و
آژانس انرژی اتمی ،حقوق مسلم هسه ای کشورها پریرفهت شتده استت .در ایتران نیتز
باالترین مقام ،ک همانا مقام معظم رهبری است ،دسهرسی ب سالحهای کشهار جمعی را
حرام و خالف شرع دانسه است تا بدین جا نصف راه پیموده شتده استت و محوریتت
کارها مشخ

وشه است .روی های مشهر در وفهمانهای دو طرف عالمت وتراری

شده است .پس نیاز ب یک وفهمان سیال داریم تا ضمن ونجاندن هنجارهای داخلتی و
خارجی فوق – بیانی های آژانس بین المللی انرژی اتمی و بیاناا مقام معظم رهبتری –
بدنبال اشهراکاا و روی های هماهنگتر و مشهر تر باشد زیرا همزمان با تغییر وفهمتان
تصویرهای دو طرف نسبت ب هم تغییر میکنند و خدش ها اصالح میوتردد و تصتویر
شفاف می شود .این مقدم تنش زدایی است .رویت هتای مشتهر

در وفهمتانهتای دو

طرف اساس اعهماد سازی است و این مهم صورا نمیویرد تا زمانی ک وفهمتانهتا از
حالت ال یهغییر ب سوی سیالیت و دوروونی حرکت کنند.
درحال حاضر جمهوری اسالمی ایران ،در وفهگوهای هسته ای بتا نظتام بتینالملتل
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نیازمند بکارویری سیاست تنشزدایی است زیرا اهتداف ایتن سیاستت تتأمین ،تقویتت
توسع  ،تکبیت امنیت و منافع ملتی استت و بت معنتای یفلتت ،نتا هوشتیاری در برابتر
تهدیداا نیست بلک شناخت مرزهای اخهالف و تفاوا یا تقابتل بتا دیگتر کشتورهای
مخالف و رقیب و تالش برای تقویت دوسهیها از طریق شناخت روی هتای مشتهر و
فرهنگ مشهر است.
در واقع تنشزدایی یا اعهمادسازی ،فرایندی تکراری ،تعاملی ک بر اساس هویتتهتا
و انهظاراا ایران و نظام بینالملل وسهرش می یابد .این سیاستت از دیتدواه جمهتوری
اسالمی ایران در قالب یک تصویری شفاف و ییتر کتدر بتر وستهرش روابتط بتا کلیت
کشورهای جهان بر اساس احهرام مهقابل ،منافع مشهر  ،نفتی هتر وونت ستلط وتری و
سلط پریری ،نهادین شدن مقرراا حقوق بینالملل ،تالش در جهتت کتاهش تشتنج در
سطح منطق ای و بینالمللی ،رعایت حقوق اقوام و اقلیتهای موجود در داختل بعنتوان
یک پیام جهانی در راسهای حقوق بشر و مبارزه با تروریسم ب عنوان اولویتهتای یتک
سیاست خارجی «تنشزدایی» تأکید شود.
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