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چکیده
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ایران بدل شده است .این مقاله با تمرکز بر نقش هویت سیاسی ،در پی ارائه پاسخی به
این پرسش است که چرا پس از حادود چهاار دهاه از پیاروزی انقاالب ،جمهاوری
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برابر تمامی فشارهای ساختاری با مرکزیت آمریکا مقاومت کرده و تن به سازش با آن
نمیدهد؟ برای پاسخ به این پرسش ،از دیدگاههای واقعگرایان سیاسای اساتااده شاده
است .واقعگرایان سیاسی ضمن تأکید بر تمایز دوست و دشامن باه عناوان جاوهر و
هسته اصلی سیاست ،نیاز شدید و ذاتی گروهها و واحادها باه هویات سیاسای و ناه
ساختار یا تمایل به قدرت را مبین این تمایز دانسته و بار ضارورت حااا فاصاله باا
دشمن به منظور بقا و پیگیری اهداف خویشتن تأکید ویژه مینمایند.
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مقدمه
نزدیک به چهار دهه از قطع روابط دیپلماتیک ایاالت متحده آمریکا با دولت جمهوری اساالمی
ایران میگذرد و در این دوران ،مقامات دولت آمریکا بارها به شیوههای مختلف-فارغ از نیاات
و چرایی -برای گاتگو یا تعامل با ایران اعالم آمادگی میکنند .در مواجهه با کنشهای اظهااری
مقامات آمریکایی ،جمهوری اسالمی ایران با بادبینی نسابت باه ایان مواضاع و باا ارجااه باه
تجربیات شکستخورده و سوابق تاریخی و نیز بدعهدیها و فشارهای مختلاف اعماالی علیاه
جمهوری اسالمی ایران ،هرگونه مذاکره مستقیم در خصوص روابط دو کشاور را ماذموم و باه
تأخیر انداخته است .سؤالی که این مقاله در پی پاسخگاتن باه آن اسات ،ایان اسات کاه چارا
مقامات جمهوری اسالمی ایران ،آمریکا را به عنوان دشمن اصالی خاود محساوب کارده و باا
وجود توجیهات و دالیلی که از سوی برخی نخبگان و جناحهای سیاسی داخلای در دورههاای
خاص برای برقراری رابطه مطرح شده ،حاضر به بازتعریف و برقاراری رابطاه باا ایان دولات
نشده است؟ و سوال مهمتر اینکه چه نسبتی میان حاا تقابل یاا پرهیاز از برقاراری رابطاه باا
آمریکا با امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران وجود دارد؟
هدف اصلی این مقاله تحلیل نقش هویت سیاسی در شکلگیری و تداوم «خصاومت میاان
ایران آمریکا» است و در بخشهای مختلف آن بر اساس اینکه کدام دیادگاه نظاری مایتواناد
تحلیل و تبیین بهتری را در تحلیال ایان موضاوه فاراهم کناد ،باه اندیشاههاا و دیادگاههاای
نظریهپردازان مختلف حوزه روابط و امنیت بینالملل رجوه خواهد شد .برای نمونه ،در بخاش
اول مقاله که به ماهوم هویت سیاسی اشاره میشود ،بیش از همه بر اندیشههای کاارل اشامیت
تمرکز شده و یا در بخش دوم و در مسیر فرایندی تحلیل ماورد ماذکور در بررسای ماااهیم و
عناوینی چون امنیت هستیشناختی ،سیاست امنیتیکردن و گاتمان دینی به دیدگاه سازهانگااران
و نظریهپردازان گاتمان نزدیک میشود .هرچند پیوند میان بخشهای مختلف مقاله باهصاورت
خودکار و متوالی برقرار میشود ،اما الزم به یادآوری است که ایان ترتیاو و تاوالی بحا

باه

معنای سلسله علل و یا علل طولی نیست و همانگونه که اشاره شد ،تنها در نتیجه ضعف یاک
اندیشه و یا نظریههای مبتنی بر یک ماهوم خاص در تحلیل موضوه مورد نظر ،مطرح میشوند
و به ساختار مقاله شکل میدهند.
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البته در بخشهای پایانی مقاله و نتیجهگیری ،تحلیل علّی از موضوه مورد مطالعه نیز ارائاه
میشود که با ترتیو مباح

مطرحشده در مقاله متااوت خواهد بود.

الف .چارچوب مفهومی و نظری
 .1هویت سیاسی
هویت و نقش آن در شکلدهی منافع و کنش بازیگران یکی از گزارههای مهام هساتیشناساانه
سازهانگاری محسوب میشود ( .)Price and Reus-Smit, 1998: 266-67تغییر از تمرکز بر
توزیع توانمندیها -که در پارادایم غالو رشته روابط بینالملل بر آن تأکید خاص میشود -باه
تمرکز بر نقش هویت در تبیین و توصیف رفتاار دولاتهاا یکای از محورهاای اصالی تاکار
سازهانگااران اسات ( .)Kubalkova, 2001b: 33از منظار ساازهانگااری ،هویات باه معناای
فهمهای نسبتاً ثابت و مبتنی بر نقش خاص از خود و انتظارات از دیگران است .سازهانگاران باا
تأکید بر فهم بیناالذهانی معتقدند که کنشگران منافع و هویت خود را از طریاق مشاارکت در
معانی جمعی بهدست میآورند .هر هویتی تعریف اجتماعی کنشگر است و ریشه در نظریااتی
دارد که کنشگران به شکل جمعی درباره خود و یکدیگر دارند و به سااختار جهاان اجتمااعی
قوام میبخشند (.)Wendt,1999{1992}: 238
هرچند هنگامی که بح

از ماهوم هویت در روابط بینالملال مایشاود ،ناخودآگااه ذهان

دانشآموختگان این رشته متوجاه ساازهانگااری مایشاود ،بایاد توجاه داشات کاه ایان تنهاا
سازهانگاران نبودهاند که بر ماهوم هویت در نظریهپردازی رشته روابط بینالملل تأکید کاردهاناد
و نظریهپردازان مختلف و حتی واقعگرایان سنتی و نوواقعگرایان نیز به ناوعی باه ایان ماهاوم
بهصورت ضمنی اشاره داشتهاناد .در ایان بخاش باا تمرکاز بار اندیشاه «کاارل اشامیت» کاه
دربرگیرنده عناصری از واقعگرایای کالسایک ،واقاعگرایای سااختاری و ساازهانگااری اسات
( )kelanic, 2008: 2به بح
ورود میشود.

هویت سیاسی و تطبیق آن با موضوه «دشمنی ایاران و آمریکاا»
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اشمیت ،واقعگرایی هویت سیاسی است که فرضش مبنی بر نیاز شادید انساان باه هویات
سیاسی ،دیدگاه او در مورد روابط بینالملل را شکل میدهاد 6.اشامیت در اثار برجساته خاود
«ماهوم سیاست» معتقد است که تمامی ماااهیم اصالی مارتبط باا زنادگی انساان نظیار ابعااد
زیبائیشناختی ،اخالقی ،اقتصادی و ...مبتنی بر جاتهاای متضااد و بار اسااس تاز و آنتایتاز
هستند .برای نمونه ،زیبایی در برابر زشتی ،خوبی در مقابل بدی ،سود در برابر زیان و غیاره .او
معتقد است که ماهوم سیاست نیز در ذات خود از تمایز درونی یعنی دوسات و دشامن شاکل
گرفته است ( .)Schmitt, 1996: 25-27همچنان که اشاره شد ،اندیشاه اشامیت دربرگیرناده
عناصری از مکاتو نظری مختلف است و هر کدام از نظریهپردازان بر اسااس تأکیادی کاه بار
مااهیم خاص نظریه خود دارند ،به تاسایر مسایر تحقاق و تقویات جاات دوسات و دشامن
پرداختهاند.
برای نمونه ،در تاسیر واقعگرایی کالسیک از اندیشه اشمیت ،ذات بد انساان و میال او باه
قدرتطلبی موجو افزایش خطر جنگ و در نهایت تشادید گاروهبنادی مبتنای بار دوسات و

 .6از جمله اصولی که اشمیت به آنها معتقد است و اندیشههای او در حوزه روابط بینالملل مبتنی بر آنهاست ،میتوان به موارد
موارد ذیل اشاره نمود :الف .هر کس که به انسانیت متوسل میشود ،در پی تقلو است ( )Schmitt, 1996: 54و بنابراین،
قدرت سیاسی و منافع در پوشش الااظی چون تقاضا برای حقوق بشر و ...مخای میشود؛ ب Nomos .مورد نظر اشمیت،
نظم مبتنی بر واقعیات قدرت است و بنابراین ،در شرایط نبود یک حاکم جهانی ،حقوق و نظم روابط قدرت باید بر اساس
پلورالیسم باشد نه جهانوطنی .بنابراین ،دغدغه اصلی اشمیت فارغ از اینکه جهانگرایی خوب باشد یا بد ،این بود که جدایی
حقوق بینالملل از روابط قدرت سیاسی ،مخرب نظم است .آنچه مهم است ،نظم است .همین اندیشه او موجبات انتقاد
جهانوطنانگاران انتقادی را از اشمیت فراهم میکند؛ چون آنها صرفاً بر پیامد این اندیشه تمرکز میکنند ،در حالی که اشمیت
دغدغه نظم دارد؛ خواه از طریق جهانگرایی و یا از طریق روابط قدرت باشد؛ ج .تشابه اشمیت و هابز :اشمیت هستیشناسی
اصلی هابز را یادآوری میکند که معتقد بود بدون وجود حاکم ،حقوق وجود نخواهد داشت .همین موضوه را اشمیت در
مورد حقوق بینالملل مطرح میسازد؛ د .از نظر اشمیت ،حاکم کسی است که قادر به فرماندادن و هدایت جامعه است .او
حاکم را فردی میداند که بر اساس استثناء تصمیم میگیرد .بنابراین ،برای او تصمیمگیرنده مهم است نه چگونگی
تصمیمگیری و ناس تصمیم حاکم ،فراتررفتن از قانون است ( .)Huysmans, 2008: 167او مخالف توسعه حق حاکمیت
فراتر از قدرتهای اروپایی بود و گسترش حقوق بینالملل اروپایی و شناسایی دولتهای غیراروپایی بهعنوان حاکمیتهای
برابر در اواخر قرن  6۱میالدی را نشانه ناتوانی اروپا در حاا نظم موجود (کنسرت اروپا) میدانست ( Schmitt,1996:
)233؛ ه .اشمیت نیز همچون سایر واقعگرایان که بعد از او ظهور کردهاند ،معتقد بود که اگر روابط میان قدرتها را نمیتوان
قانونمند کرد ،میتوان آن را مدیریت کرد (.)Chandler, 2008: 45
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دشمن میشود و یا در تاسیری نوواقعگرایانه از اندیشههای اشمیت ،شکلگیری ماهوم سیاست
یا تمایز دوست و دشمن ناشی از ترکیو آنارشی و عادم قطعیات نیاات باازیگران اسات کاه
موجو افزایش خطر جنگ و آن نیز باع

تمایز بیشتر دوست و دوشمن مایشاود ( kelanic,

.)2008: 6
اشمیت که اندیشههای او در حوزه روابط بینالملل مانعکسکنناده دیادگاه مرسار 6اسات،
معتقد است که تبیینکننده تمایز دوست و دشمن ،ناشی از نیاز شدید به هویت سیاسی است و
نه ساختار یا تمایل به قدرت .او جوهر و هسته اصلی سیاست را تعارض و تمایز میان دوسات
و دشامن و نحاوه مادیریت آن مایداناد ( .)Schmitt, 1996a: 26نقطاه عزیمات اشامیت،
تااوتهای گروهی است .جهان سیاسی ،جهان تکثر و ناه یکپاارچگی اسات .جهاان سیاسای
جهانی متشکل از دولتهای متااوت ،مذاهو مختلف ،طبقات و گروهبنادیهاسات .در چناین
جهانی« ،دگر» همان دشمن است .از نظر اشمیت ،دلیل پایاننرسایدن تعاارض ایان اسات کاه
تااوتهای ذاتی انسانها منجر به شناسایی «دگر» به عنوان دشمن میشاود .ایان بحا
جذابتر میشود که ماروض دیگری را نیز شامل بح

زماانی

کنیم و آن اینکه انسانها بهطاور ذاتای

میل به ایجاد و شکلدهی گروهبندی سیاسی دارند که تنها باهوسایله مخاالاین آنهاا باه عناوان
دشمنان سیاسی مورد شناسایی قرار میگیرند .به همین دلیل ،گروهها نمیتوانند روابط دوساتانه

 .6جاناتان مرسر در روانشناسای اجتمااعی ،رقابات درونگروهای را باه دو بُعاد از طبیعات انساان نسابت مایدهاد :الاف.
محدودیتهای شناختشناسی گرایش بهسوی ایجاد دستهبندی را ایجاد میکند؛ چون پیچیدگیهای جهان فراتراز قابلیتهاای
انسانی برای درک و فهم است .بنابراین ،انسان جهان را از طریق تحمیل دستهبندیها نظم مایبخشاد؛ ب .افاراد دارای نیاازی
فطری و ذاتی به تصویری مثبت از خود هستند که تا حدودی به هویت گروه آنها بستگی دارد .از نگاه مرسر ،ترکیاو ایان دو
عنصر موجو ایجاد دشمنی و خصومت قوممحور میشود؛ یعنی افراد خود را در داخل گروهی قرار میدهند که از یک گاروه
بیرونی برتر است ،چون این کار غرور و عزت ناس آنها را تقویت میکند .به این ترتیو ،افراد در وهله نخست به ایان دلیال
بهدنبال دستاوردهای نسبی میروند که نیاز خود به هویت مثبت را محقق کنند نه اینکه ضرورتاً در پی تقویت امنیت خودشان
در شرایط آنارشی باشند .از اینرو ،خودیاری نتیجه نیازهای روانی اجتماعی است و نه ساختار .به همین دلیل ،از نگاه مرسر به
دلیل وجود گروهبندیها ،خصومت و درگیری میان آنها اجتنابناپذیر است؛ چون گروهها و بهویژه گروههای بزرگتر تماایلی
برای یکپارچه شدن ندارند .این به خاطر اشتهای ذاتی انسان به قدرت نیست که مورگنتا مدنظر دارد ،بلکه به خاطر رقابت ذاتی
انسانها با یکدیگر است ( .)Mercer,1995: 229-252
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با همه گروههای دیگر را در همه زمانها حاا کنند؛ چون آنها نیازمند دیگری (دشمن) هساتند
تا هویت آنها را معنا بخشد.
اینکه دوستان امروز نیز میتوانند به دشمنان فردا تبدیل شوند و باالعکس ،داللات بار ایان
دارد که هویت ،موضوعی سیال و قابل بازتعریف است .از این منظر است که میتاوان اشامیت
را به اندیشههای سازهانگارانه نیز نزدیک دانست؛ چون بر اساس تاسیر ارائه شده ،این تعاارض
منافع ذاتی نیست که نقش اساسی را در دوستی یا دشمنی ایااا مایکناد ،بلکاه اصاوالً دشامن
برساخته میشود و قابل تعویض است .اما یکی از ویژگیهایی که اشمیت و دیادگاه او نسابت
به هویت سیاسی را از دیدگاه سازهانگاران متااوت میسازد ،این است که ماهومی از هویت که
مورد نظر اشمیت است باید بهطور ذاتی دشمنزا باشد.
بنابراین ،برساختگی هویت در دیدگاه اشمیت دارای محدوده و مبنایی مشخص است ،6این
در حالی است که در سازهانگاری برساختهشدن هویت میتواند در طیف وسایعی از الگوهاای
دوستی و دشمنی ایجاد شود .هویت نیازمند یک دشمن است؛ چاون اوالً ،ساازگار باا تعریاف
است و اینکه دوست و دشمن جمعاً ماهوم سیاسی را میسازند و در صورت حذف هر کادام،
اصوالً موضوه سیاسی حذف میشود .به عبارتی دیگر ،از منظار منطقای هار گاروه بایاد یاک
مخالف داشته باشد .ثانیاً ،ماهوم دشمن بر دوست تقدم هستیشناسانه دارد .دوست زمانی معناا
پیدا میکند که قبالً دشامنی وجاود داشاته باشاد ( .)Schmitt, 1996: 28از ایانرو ،از منظار
اشمیت ،کسی که در پی شناسایی تمایز و شاناخت دشامن نباشاد ،سرنوشاتی جاز فناا نادارد
()Schmitt, 1996: 68؛ چون در غیر این صورت ،هم آمادگی خود را برای مواجهه با امکاان
خشونت فیزیکی از سوی دیگران از دست میدهد و هم هویت خود را متالشی مایساازد .باه
همین دلیل ،برخالف ماهوم رایج از هویت که معطوف به دولت -ملت ،در قالو ماهوم هویت
ملی شناخته میشود ،هویت سیاسی ذاتاً سیاسی است.
به عبارتی دیگر ،در اولی «دگر»« ،خودی» نیست ،اما در دومی «دگر» ،همان «دشمن» است.
بر این اساس است که دغدغه بقا در منظر هویت سیاسی بسیار برجستهتر از منظر هویات ملای
 .6گرچه در نگاه اشمیت نیز دوست و یا دولتهای دوست مطرح میشود اما آنچه که وی از آن به عنوان هویت سیاسی یاک
دولت یاد میکند صرفاً بر اساس دشمن شکل میگیرد .در حالی که در نگاه سازهانگاران چنین تأکیدی وجود ندارد.
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است (خسروی .)60 :63۱0 ،شاید مهمترین دلیال اینکاه باه نظریاهپاردازان هویات سیاسای،
واقعگرای سیاسی خطاب میکنند ،در همین دغدغه نهاته باشد.
الکساندر ونت در سازهانگاری برخالف اشمیت ،نگرشی شامولمحاور باه هویات دارد و
بنابراین ،تغییر و همپوشانی و نزدیکشدن هویتها را در فرآیند تعامل اجتماعی ممکن میداند.
ونت برخالف اشمیت ،بر اهمیت ایدهها تأکید دارد و معتقد است با تغییر ایدههاا مایتاوان باه
تغییر سیستم امیدوار بود .در این نگرش ،رفتار دولاتهاا بازتاابدهناده سااختار غیرماادی و
برساخته اجتماعی است که شامل باورها و هنجارها است و در ارجاه به چنین ساختاری اسات
که دولتها ،جهان و رفتارهای خاص خود را در آن جهان فهم میکنند .ایدههاا قابال تغییرناد.
وقتی این مهم اتااق بیاتد ،آنگاه موجو تغییر در منافع دولت و در نتیجه تغییر در رفتار دولات
میشوند .برای ونت ،هویتها نقش اصلی را در اثرگاذاری بار مناافع و رفتاار دولاتهاا ایااا
میکنند ( .)Wendt,1992: 391داشتن هویت ،نیازمند تأیید دیگران است؛ حتی اگر این تأییاد
در قالو دیگری یا دشمن بروز یابد.
بنابراین ،هویت نیازمند شناسایی اجتمااعی اسات .از نظار ونات ،تأییاد متقابال «خاود» و
«دیگری» موجو حرکت بهسوی دوستی میشود که به یک هویت جمعی ختم میشود .این در
حالی است که از نظر اشمیت ،هویت یک گروه وابسته به شناسایی و پذیرش «دیگری» نیسات
و تصورات «دیگری» از حداقل اهمیت برخوردار است .آنچه در نگاه اشمیت اهمیت دارد ،این
است که «خود»« ،دیگری» را بهعنوان موجودیتی متااوت فرض کند تاا بتواناد بار اسااس ایان
تااوت ،خویش را تعریف کند .بنابراین ،تاااوت میاان ایان دو اندیشاه در شناساایی از ساوی
«دیگری» (نگاه ونت) و شناسایی از سوی خود بر اساس «دیگری» (نگاه اشمیت) اسات .نگااه
ونت از هویت ،نگاهی درونگرایانه است و تعداد بیشتری از دولتها را عضو و دربرمیگیارد.
به عبارتی دیگر ،نگرش ونت از هویت مبتنی بر گنجاندن است (.)kelanic, 2008: 26
نکتهای که اشمیت بهدلیل زاویه دید واقعگرایی بر آن تأکید مایکناد و ماا نیاز در مبحا
گاتمان دینی و انقالبی ایران و شکلگیری نوه نگاه به آمریکا از یک منظار خااص از آن بهاره
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خواهیم گرفت ،نقش حاکم و یا نخبگان حاکم است 6.از منظار اشامیت اوالً ،تارس از دشامن
اصل سازماندهنده امر سیاسی است و ثانیاً ،دولت هرچند نماینده مردم است ،ولی آزادی عمال
و استقالل سیاسی مردم را در تاسیری رادیکال از ماهاوم نماینادگی معناا مایبخشاد .از نگااه
اشمیت ،مردم به عنوان یک دینامیک سیاسی خودمختار و چنادوجهی کاه بار رهباران سیاسای
خود چیزی را تحمیل کنند ،وجود ندارند .این تنها حاکم است که قادر به بیاان مناافع ماردم و
خواستههای مردم از لحاظ سیاسی است ( .)Huysmans, 2008: 169-170نکتهای که باید به
آن توجه داشت ،این است که از منظار اشامیت ،هرچناد تمایال باه داشاتن دشامن و هویات
سیاسی ،ذاتی است ،اما معیار خاص و ذاتی برای دشمنی وجود ندارد و به عبارتی دیگر ،چنین
معیاری دلبخواهانه است (.)kelanic, 2008: 19
از اینروست که او پاسخی به این سؤال که چرا هویات سیاسای بایاد بار اسااس دشامنی
تعریف شود ،نمی دهد که در این مورد میزانی اختالل در تاسیر نوه نگاه ایاران باه آمریکاا از
منظر هویت سیاسی اشمیت ایجاد میشود؛ چون در ایاران پاس از انقاالب ،معیارهاایی چاون
استکبارستیزی و ظلمستیزی به معیارهایی ثابت و قابلاتکا تبدیل شدهاند و از همین روست که
این معیارها تا درجه مبانی و اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قاانون اساسای
راه یافتهاند .بنابراین ،برخالف نظر اشمیت و یا حداقل تاسیری کاه کالنیاک از اشامیت ارائاه
میکند ،معیارهای شکلدهنده هویت سیاسای و در نتیجاه یاافتن دشامن اماری دلبخواهاناه و
تصادفی نیست و این مصداق دشمن است که میتواناد دلبخواهاناه و متغیار باشاد .معیارهاای

 .6در اینجا مقصود تناظر دقیق میان اندیشه اشمیت با سیستم حکومتی جمهوری اساالمی ایاران نیسات؛ چمناون منشاأ آثاار
اشمیت به دوران دشمنی شدید میان امپریالیستهای بین دو جنگ جهانی برمیگردد و دیدگاههای او در مورد حااکم بایش از
هر چیز از مشاهده واقعیت هایی نظیر نازیسم در آلمان و فاشیسم در ایتالیا شکل گرفته است .این در حالی اسات کاه سیساتم
حکومتی ایران هرچند با سیستمهای لیبرال دموکراسی غربی تااوتهای بنیادین دارد ،ولی از اساس بر پایه همراهی و انتخااب
مردم شکل گرفته است .با وجود این ،ما نقش نخبگان را در شکلگیری نگرش حکومت نسبت باه مساائل سیاسات خاارجی
نظیر موضوه رابطه با آمریکا برجسته و انکارناپذیر میدانیم (الناس علی دین ملوکهم) و البته این موضوه مختص ایران نیسات
و تقریباً در همه سیستمهای حکومتی ،این حاکمان هستند که تصمیم میگیرند؛ حتی اگر سیساتم حکاومتی ،پارلماانی باشاد.
نخبگان حاکم هستند که بر اساس اطالعاتی که در اختیار دارند ،تصمیم میگیرند و سپس با شگردهای تبلیغاتی و امکاناتی که
در اختیار دارند ،مردم را با خود همراه میسازند .نمونه بارز این موضوه ،حمله آمریکا به عراق در سال  8003است.
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هویتساز و نیز مصادیق دشمن که تقویتکننده هویت است ،در نگرش ایران نسبت به آمریکا
زائیده گاتمان دینی است.
این گاتمان است که معیارهایی نظیر استکبارستیزی را مبنا قرار داده و سپس در پای یاافتن
مصادیق آن به آمریکا رسیده است و به مرور زمان ،جایگاه این دشمن به حدی رسیده است که
بخش مهمی از امنیت هستیشناسی دولت جمهوری اسالمی ایران را شکل میدهد.

 .6هویت سیاسی و امنیت هستیشناختی جمهوری اسالمی ایران
افزودن ماهوم تمایل به داشتن هویت سیاسی در دل دیدگاهی واقاعگرایاناه از ساوی اشامیت،
ابعاد دیگری را به ماهوم امنیت میافزاید که توجه به آن در تبیین موضوه مورد نظر ایان مقالاه
(رابطه ایران و آمریکا) از جایگاهی محوری برخوردار است .واقاعگرایاان بار اسااس تعریاف
خاصی که از امنیت ارائه میکنند (امنیت فیزیکی) ،معتقدند که دولتها در پی فارار از معماای
امنیت 6و حل این معضل هستند .معمای امنیت که هسته اصلی تئوری واقعگرایی سااختاری را
شکل میدهد ،به این معناست که در شرایط آنارشی رفتارهای یاک دولات در راساتای امنیات
خود ،میتواند تهدیادی بارای امنیات دیگاران باشاد ( )Schweller, 1996: 119-20و ایان
احساس موجو دامنزدن به مساابقه تسالیحاتی و جناگ مایشاود .بناابراین ،بایاعتماادی و
نااطمینانی عامل اصلی شکلگیری معمای امنیت است؛ چون نیات دولاتهاا باه ساختی قابال
تشخیص است.
از سویی دیگر ،در نگاهی خاص به ماهوم امینت که ریشه در اندیشه اشامیت دارد ،تأکیاد
بر آن است که دولتها ممکن است در پی فارار و رهاایی از تعاارض نباشاند؛ چاون در ایان
اندیشه ،حتی داشتن روابط خطرناک میتواند حافا امنیت باشاد .در اینجاا مقصاود از امنیات،
امنیت فیزیکی نیست ،بلکه امنیت هستیشناختی مدنظر است .از اینرو ،در این اندیشه ،معمای
امنیت کامالً وارونه میشود .هرچند که هسته اصلی هر دو معما را عادم قطعیات و نااطمیناانی
تشکیل میدهد ،اما هدف و مسیر حرکت کامالً متااوت است .در اولی ،هدف ،یاافتن راهکااری
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برای حاا وضع موجود و کاهش تعارض و درگیری است (هرچناد کاه باهدلیال آنارشای بار
اجتنابناپذیربودن تعارض تأکید میشود) اما در دومی ،هدف ،تأکید بر تعارض و تااوت است
و راهکار رسیدن به قطعیت و اطمینان را ماهیتی درونی و شناختی میداند؛ یعنای شارایطی کاه
دشمن او مشخص است ( .)Huysman, 1998: 240ریشه این نوه امنیت نیز به تمایل انسان،
گروه و دولت به داشتن هویت سیاسی مشخص در برابر دیگری برمیگردد که در متن اندیشاه
اشمیت قرار دارد.
اشخاص نیازمند احساس امنیتی هستند که نشان دهد آنها به عنوان خود یاا هویات خااص
«کی هستند» یا چه هویتی دارند .وجود عدم قطعیت این نوه هویت را به شدت تهدید میکند؛
چون یک کارگزار نیازمند محیط شناختی پایداری اسات و زماانی کاه باازیگری های ایاده و
آرزویی در خصوص انتظارات خود نداشته باشد ،نمیتواند میان اهداف و ابزارها رابطه برقارار
کند و بنابراین ،تعقیو اهداف امری مبهمی مایشاود ( .)Mitzen, 2006: 342چاون اهاداف
اعالنی و اعمالی هر بازیگر تجلیدهنده و عینیتبخش هویات اوسات ،عادم قطعیات موجاو
ناامنشدن امنیت هویتی آن بازیگر میشود .از ایانرو ،باازیگران خواهاان اطمیناان رفتااری و
شناختی هستند تا از طریق ایجاد رویه آن را محقق کنند؛ چاون در غیار ایان صاورت ،انار ی
بازیگر صرف پرداختن به نیازهاای فاوری مایشاود و نمایتواناد میاان اهاداف و ابزارهاا در
زمانهای خاص رابطه برقرار کند و بنابراین ،حس کارگزاری خود را از دست میدهاد .چناین
بازیگری نمیداند که چگونه رفتار کند؛ چگونه خاودش باشاد؛ چاه انتظااراتی داشاته باشاد و
قدرت برنامهریزی را از دست میدهد ،چون همه چیز مبهم است و از وضعیت بعدی اطااله و
اطمینانی ندارد (.)Mitzen, 2006: 345
چنین تطبیقی را میتوان دقیقاً در موضوه مورد مطالعاه ایان مقالاه شناساایی کارد؛ چاون
تعارض منافع مادی (بر اساس تعریای که واقعگرایان از منافع دارند) میاان دو دولات ایاران و
آمریکا وجود ندارد .این مهم نشان میدهد اگر تنها تعقیو امنیت فیزیکای اولاین و مهامتارین
وظیاه دولتها محسوب شود ،آنگاه حداقل در مورد نوه نگاه دولت جمهوری اساالمی ایاران
به آمریکا چنین سازگاری و تناظری مشاهده نمیشود .باه عباارتی دیگار ،برقاراری رابطاه باا
آمریکا و محاسبهگری مادی مبتنی بر دستاوردها و عایادات شااید مناافع زیاادی را نیاز بارای
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جمهوری اسالمی ایران به همراه داشته باشد .بنابراین ،باید موضوه مهامتار و یاا ماؤثرتری در
میان باشد که مانع از تصمیمگیری مسئولین دولت جمهوری اسالمی ایران در تغییر نوه نگاه به
آمریکا و یا احتیاط بیش از حد در چنین تغییری میشود .پاسخ باه ایان پیچیادگی را بایاد در
مسئله نااطمینانی و مخدوششدن هویت جستجو کرد .بازیگران برای اینکاه امنیات خاویش را
حاا کنند ،نیازمند آن هستند تا عدم قطعیت را محدود و به اطمینان و اعتماد دسات یابناد تاا
محیط خود را قابل پیشبینی کنند.
مکانیزم دستیابی به چنین اعتماد و قطعیتی ،روتینهاا یاا رفتارهاای تکاراری و یکنواخات
هستند .به اعتقاد سازهانگاران ،رفتارها و واکانشهاای تکاراری در مقابال محارکهاا موجاو
آرامشدن محیط شناختی بازیگر میشوند؛ به کارکرد شناختی بازیگر کمک مایکنناد؛ موجباات
تدوین هدف و برنامهریزی را برای بازیگر فراهم مایساازند و باه عباارتی دیگار ،گازینش و
انتخاب را ممکن میکنند .خالصه اینکه اگر این اطمینان حاصل شود که طارف شاما کیسات،
میتوانید رفتار او را پیشبینی کنید و اگر این اتااق نیاتد ،هویت مخدوش میشود .راهکاری که
دولتها در حاا هویت خود ،کاهش عدم قطعیت و معرفی دشمن باه آن متوسال مایشاوند،
سیاست امنیتیکردن است .اما نکته بسیار مهمی که در اینجا مطرح میشود ،معیار امنیتایکاردن
موضوعات و چگونگی رابطه این سیاست در تقویت هویت سیاسی یک دولت است که به نظر
می رسد فهم صحیح آن و نیز فهم چرایی حاا و تداوم رابطه خصمانه میان ایران و آمریکاا در
بح

این مقاله ،در گاتمان و محیط فرهنگی نهاته است.
به طور کلی «گاتمانها تأسیسکننده ابژه و سو هاند و هار گاتماان مبتنای بار سامبلهاای

بسیاری است .برای نمونه ،در سیاست خارجی آمریکا میتوان ابژههای مختلای را مد نظر قارار
داد که بر مبنای قالوهای گاتمانی پدید آمدهاند .در گاتمان سیاست خارجی آمریکا نشانههایی
از قالو قواعد ادراکی رهباران سیاسای وجاود دارد کاه ایان قواعاد مایتواناد در چاارچوب
ایاادئولو ی شااکل گیاارد .آنچااه بااه عنااوان تروریساام و بنیااادگرایی اسااالمی مااورد توجااه
نومحافظهکاران قرار میگیر ،را میتوان انعکاس قواعد ایادئولو یک دانسات .بناابراین ،آمریکاا
توانست پس از  66سپتامبر نشانههاایی از تماایز گاتماانی را باین «خاود» و «دیگاران» ایجااد
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نماکندید .در این تمایز گاتمانی «خود» آمریکا تلقی میشود و «دیگاری» انعکااس رادیکالسایم
اسالمی است» (مشیرزاده.)6321 ،
بنابراین ،این گاتمان است که موجبات طبقهبندی و تاکیک را فاراهم مایکناد و بناابراین،
موضوعات سیاسی در داخل آن ساخته میشوند ( .)Weldes, 1998: 217از اینرو ،دولتهاا
بر اساس اصول و محتوای جاافتاده گاتمان حاکم ،موضاوعاتی را باه عناوان تهدیاد محساوب
میکنند و دست به امنیتیکردن آن میزنند .ماروض اصلی استدالل گاتمانی این است که وقتی
که گاتمانی فائق و حاکم میشود و بر گاتمانهای دیگر مسلط میگردد ،باه کاارگزاری شاکل
میدهد ( .)Foucault, 1981در چنین شرایطی ،اظهارات افراد تا حد زیادی بازتاب آن گاتمان
مسلط است و کارگزاری از طریق آن گاتمان محدود یا ممکان مایشاود ( Sjostedt, 2007:

 .)238نقطه شروه در تحلیل گاتمان ،تالش برای بازسازی زمینه پدیاده ماورد مطالعاه اسات؛
چون درک چگونگی برساختهشدن جهان ،موجو تبیین بهتر چرایی رخدادن رفتار و عقیدههای
خاص میشود .چون رویههای زبانی نقش مهمی در نظریه گاتمان ایاا میکنند ،تحلیل گاتماان
به همه انواه سخن و بهویژه سبک ،محتوا و کارکردهای متن قابل اطالق است.
نکتهای حائز اهمیت ایان اسات کاه هماواره برخای از کاارگزاران نسابت باه دیگاران در
شکلدهی یک گاتمان از جایگاه مهمتر و نقش تعیینکنندهتری برخوردارناد .از ایانرو ،بارای
پیبردن به نحوه شاکلگیاری گاتماانی کاه در بساتر آن وا گاانی چاون «شایطان بازرگ» در
برساختهشدن آمریکا به عناوان دشامن اصالی معناا پیادا کاردهاناد ،نیازمناد مارور و بررسای
دیدگاههای این افراد و اظهارات ،بیانیهها و سخنرانیهای آنها هستیم؛ چون اصوالً همانگونه که
اشاره شد ،فرض میشود که تحلیل گاتمان باید مبتنی بر مجموعهای از متون و اظهارات افاراد
مختلف شامل نویسندگان و سخنوران قدرتمند گاتمان مسلط باشد (.)Sjostedt, 2007: 238
در ادامه ضمن اشاره مختصری به برخی از اظهارات و بیانات نخبگان دینای و انقالبای ایاران،
نشان داده خواهد شد که چگونه کشورها در قالو گاتمان به سیاسات خاود معناا مایدهناد و
چگونه وا هها و سمبلهای خاص یک گاتمان به اقدامات و روتینهایی عملای منجار شاده و
عامل تثبیتکننده هویت سیاسی یک واحد خاص در برابر دشمن میشوند.
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ب .گفتمان انقالب اسالمی و برساختهشدن آمریکا به عنوان دشمن
برای یافتن ریشههای روابط خصمانه جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحاده آمریکاا از یاک
سو باید به تاریخ معاصر ایران 6و رابطه دستنشاندگی ر یم پهلوی با آمریکاییها اشاره کرد و
از سوی دیگر ،باید به اندیشهها و مبارزات امام خمینی رجوه کرد .کاالم و مکتوباات اماام در
مقاطع مختلف مبارزاتی ایشان بیانگر آن است که حیات دوباره اساالم مایتواناد زمیناه نااوذ
سلطهگران و خارجیها در ایران کاهش دهد .از دیدگاه امام خمینای ،کشاورهای غربای دارای
همگونیهای کارکردی مشابهی علیه ایران و جهان اسالم بودهاند ،اما چون ناوذ سیاسی آمریکاا
فراگیرتر از سایر واحدهای استعمارگر بود ،امام نیز لبه تیز حمالت خود را از خارداد 6338باه
بعد متوجه این کشور کرد .به ایان ترتیاو ،اماام خمینای باا ماورد نکاوهش قاراردادن نقاش
مداخلهگرایانه آمریکا ،مبارزه با شاه را امری تاکتیکی برای خلاع یاد قادرت و نااوذ آمریکاا و
سایر واحدهای خارجی قرار داد .به همین دلیل ،آمریکا به عنوان «شیطان بزرگ» ماورد اساتناد
قرار گرفت.
امام خمینی با چنین اعتقادی برای تبیین نقش و جایگاه ایاالت متحده از وا ههایی اساتااده
میکرد که از یک سو دارای وجه دینی و اسالمی و از ساوی دیگار ،دارای ابعااد ملایگرایاناه،
بسیجکننده و تحقیرکننده نیز بود .ایشان با دو پیشفرض هدفهای خود را مشاخص مایکارد؛
پیشفرض اول ،بر این امر واقع بود که عناصر خارجی ،ساخت سیاسی ایاران را تحات کنتارل

 .6هرچند از منظر سازهانگاری ،تاریخ و حوادث آن نقش مهمی در شکلگیاری الگوهاای دوساتی و دشامنی ایااا مایکنناد،
نویسنده این مقاله قصد ندارد تا به روابط تاریخی میان حکومتهای قبل از انقالب ایران با دولتهای اصلی نظاام باینالملال
بهویژه آمریکا و برخی از اقدامات مداخلهجویانه و تحقیرآمیز آنها نظیر براندازی دولت دکتر مصدق در کودتای  82مرداد و یاا
فشار برای تصویو کاپیتاالسیون و نیز قضایای نات که در برساخته شدن گقتمان دینی و استکبارستیزی با هدفگیری آمریکاا
به عنوان دشمن اصلی مردم ایران در سخنرانیهای امام خمینی قبل از انقالب نقش اساسی داشتهاند ،اشاره کند و تنها به نتاایج
و کلیاتی از آن وقابع که در سخنرانیهای امام خمینی بروز یافتهاند ،بسنده خواهم کرد .تأکید اصلی بر حوادث پس از انقاالب
و یافتن اقدامات عملی و روتینهایی است که به شکلگیری هویت سیاسی جمهوری اسالمی ایران منجر شده اسات؛ هرچناد
که بر حسو اشاراتی که خواهد شد ،نشان داده خواهد شد که این هویتیابی در بستر گاتمان انقالبی صورت گرفته است .باه
عبارتی دیگر ،گاتمان انقالبی که خود زائیده ایدئولو ی و وقایع عینی تاریخی اسات ،برساازنده دشامن بارای یاافتن هویات
سیاسی یا تمایز خود در برابر دیگری است.
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خود درآورده و درصدد نهادینهکردن مؤلاههای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی خاود در ایاران
هستند و پیشفرض دوم ،بر این موضوه قرار داشت که باه میازان گساترش سالطه غارب در
ایران ،ناوذ آئین و احکام اسالمی کاهش خواهد یافت (مؤسسه پژوهشهای اسالمی و سیاسی،
 .)6322بر این اساس ،اصولیترین تحلیل بر این امر قرار دارد که امام خمینی برای تثبیت مبانی
احکام اسالمی و حاا فرهنگ و هنجارهای اسالمی ،بر ضرورت مبارزه با سلطه خارجی تأکید
بسیار داشت .به این ترتیو ،هدف امام از انجاام مباارزات سیاسای در داخال ،حااا و تحقاق
احکام اسالم بوده است .برای نیل به این امر ،انجاام مباارزات اساتقاللطلباناه ،استکبارساتیز و
آزادیخواهانه به عنوان ابزار و روندی محسوب میشد که از یک ساو زمیناه را بارای تحقاق
شرایط محیطی حاا احکام دینی فراهم میکرد و از سوی دیگر ،واکنشای جادی و فراگیار را
علیه دولتهایی فراهم میآورد که از مشروعیت فراگیر داخلی برخوردار نبودند.

در حالی که آمریکاییها به عنوان حامیان اصلی ر یام شااه در شارایط اوجگیاری انقاالب
اسالمی ،راه مقابله با آن را کاهش اقتدار شاه و حرکت به جاناو «حکاومتی بار اسااس قاانون
اساسی» می دانستند و به شاه توصیه میکردند که به سمت دمکراسای و لیبرالیازهکاردن کشاور
حرکت کند (بر ینسکی .)833 :6318 ،اماام خمینای باه عناوان رهبار انقاالب ،اسااس ر یام
شاهنشاهی و حامیان آن را زیر سؤال میبرد و مواجهه با آمریکا را در رأس همه مسائل سیاسی
عنوان میکرد.
در سالهای پس از پیروزی انقالب و دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز امام خمینی
همواره آمریکا را با لقو «شیطان بزرگ» خطاب کردند؛ زیرا به عقیده اماام «دولات آمریکاا باه
عنوان قدرتمندترین کشورهای جهان برای بیشتر بلعیدن ذخایر مادی کشورهای تحت سلطه از
هی کوششی فروگذار نمیکند .آمریکا دشمن شماره یاک ماردم محاروم و مستضاعف جهاان
است و برای سیطره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی خویش بر جهان زیر سلطه ،از هی
جنایتی خودداری نمی نماید .او ماردم مظلاوم جهاان را باا تبلیغاات وسایعش کاه باه وسایله
صهیونیسم بینالمللی سازماندهی میگردد ،استثمار مینماید .او با ایادی مرموز و خیانتکاارش،
چنان خون مردم بیپناه را میمکد که گویی در جهان هی کس جاز او و اقماارش حاق حیاات
ندارند .ایران که خواسته است از هر جهت با این شیطان بزرگ قطع رابطه کند ،اماروز گرفتاار
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این جنگهای تحمیلی است .آمریکا عراق را وادار نموده است تا ماا را باا حصار اقتصاادی از
پای درآورد .معاالسف اکثر کشورهای آسیایی هم با ما سر ستیز داشته .ملتهای مسالمان بایاد
بدانند که ایران کشوری است که رسماً با آمریکا میجنگد و شهدای ما ،این جواناان و دالوران
ارتش و سپاه از ایران و اسالم عزیز در مقابل آمریکا دفاه میکنند» (صحیاه نور ،ج.)23 :63
آنچه در برخی از اظهارات امام خمینی در مورد آمریکا میتوان آشکارا مشاهده کرد ،نقاش
وا هها و استعارههایی است که در شاکلدهای گاتماان انقالبای و هویات سیاسای جمهاوری
اسالمی ایران نقش اساسی ایاا کرده است .با وجود این ،همانگوناه کاه در بخاشهاای قبلای
اشاره شد ،تثبیت و تقویت این هویت منوط به روتینها و رویههای عملی است تاا بتواناد باه
هویت سیاسی در حال شکلگیری معنای واقعی ببخشد .این اقدامات عملی چه هنگامی کاه از
سوی دولت ایاالت متحده انجام میگرفت و چه زمانی که از سوی حکومت ایران مورد اجرا و
پشتیبانی قرار میگرفت ،تقویتکننده تعارض و دشمنی دو دولت بود .شاید اوج ایان اقادامات
عملی را بتوان در حادثه گروگانگیری و تسخیر ساارت آمریکاا توساط دانشاجویان مشااهده
کرد؛ بهگونهای که این حادثه نقطه عطای برای تشدید تعاارض دو گاتماان و تقویات دشامنی
طرفین و برانگیزاننده اقدامات بعدی دو دولت علیه هم شد.
اما آنچه حائز اهمیت است ،این است کاه حادثاه گروگاانگیاری در شاکلگیاری هویات
سیاسی جمهوری اسالمی ایران نقش اساسی داشت؛ چون با وجود شاعارها و اظهااراتی کاه از
سوی امام خمینی و بسیاری از نخبگان دینی جمهوری اسالمی ایاران در قالاو الاااظی چاون
استکبارستیزی یا حمایت از مستضعاین جهان بیان میشد و حتای ایان الاااظ تاا حاد اصاول
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ارتقاء یافتاه باود ،ولای مصاداقی روشان بارای ایان
وا ههای نادر در ادبیات نظام بینالملل آن روز دنیا برای جمهوری اسالمی ایران وجود نداشت.
از اینرو ،میتوان نتیجه گرفت که تا قبل از گروگانگیری و تسخیر ساارت آمریکا ،دشامن یاا
دگر هویتسازی که بتواند تثبیتکننده و تعیینکننده هویت سیاسی حکومت نوظهور جمهوری
اسالمی ایران در فضای دوقطبی حاکم بر نظام بینالملل باشد ،وجود نداشت و یاا اگار هام در
لاا بیاناتی در مورد دشمنی با آمریکا در سخنرانیهاای اماام خمینای و نیاز شاعارهای ماردم
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مشاهده میشد ،این دشمنی دارای بازتاب عملی نبود؛ چون کماکان روابط میان ایران و آمریکاا
برقرار و ایاالت متحده در ایران دارای ساارتخانه بود.
این وضعیت ،اظهاراتی را که از سوی نخبگان دینی ایران خطاب به رهبران و ماردم جهاان
بیان میشد ،را در هالهای از ابهام قرار داده بود؛ چون کامالً جنبهای انتزاعی داشت و بسیاری از
سران کشورها آنها را در حد الااظی میپنداشتند که قابلیت اجرائی ندارد و شااید غافالگیاری
دولت آمریکا در برابر عملیات تسخیر ساارت آن کشور در ایران نیز ناشی از همین برداشت از
سوی دیگران بود .به همین دلیل ،حادثه تسخیر ساارت را میتوان جدیتارین اقادام عملای از
سوی جمهوری اسالمی ایران تلقی کرد که نتیجه آن ،شاکلگیاری هویات سیاسای جمهاوری
اسالمی ایران بود .شاید مهمترین دلیل برای فهم چرایی تصریح امام بر حادثه مذکور به عناوان
انقالبی مهمتر از انقالب نخست ،در همین نکته نهاته باشد .عالوه بر این ،اشااره باه اظهاارات
مرحوم هاشمی رفسنجانی از اعضای شورای انقالب و اولین رئایس مجلاس شاورای اساالمی
بهطرز گویایی موید ادعای فوق باشد .آقای هاشمی ،چند ماه پس از حادثه گروگانگیری ،ایان
اقدام دانشجویان را منطبق بر اصل استکبارستیزی و ضدامپریالیستی دانساته و در هماین رابطاه
گاته است:
«ما تاقبل از قضیه گروگانگیری ،دارای اصلی باهناام استکبارساتیزی باودیم ،ولای خاط و
[مصداقی] برای این اصل نداشتیم .حادثاه گروگاانگیاری خاط و مصاداق ضدامپریالیساتی و
ضداستکباری ما را مشخص و روشن ساخت» (برنامه مستند تلویزیون جمهوری اسالمی ایران،
بهمن ماه .)27
حادثه مذکور به دولتها و مردم دنیا نشان داد که ایستادگی و مقاومات در برابار آمریکاا و
سایر ابرقدرتها برای امام تنها یک شعار نبود .امام خمینی در مصااحبه مجلاه تاایمز لنادن در
دوران گروگانگیری بهگونهای جدی اظهار داشت« :ما میخواهیم به همه دنیا نشاان دهایم کاه
«قدرتهای فائقه» را هم میتوان با نیروی ایمان شکست داد .ما در برابر همه دولت آمریکاا باا
تمام قدرتش مقاومت میکنیم و از هی قدرتی نمیهراسیم ...ما آمریکا را خوب مایشناسایم و
میدانیم که میتوانیم در برابرش مقاومت کرده ،از شرفمان دفاه کنیم .ما باید بار آمریکاا غلباه
کنیم و او را در همه منطقه شکست دهیم .ما تسلیم بیعدالتیها نخواهیم شد و باا ساتمکاران
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کنار نخواهیم آمد ...ما میتوانیم به آسانی در برابر تجاوز آمریکا بایستیم .آمریکا ممکن است ما
را شکست دهد ،ولی نه انقالب ما را و به همین دلیل است که من به پیروزی خودمان اطمیناان
دارم».
به هر حال ،حادثه مذکور موجبات واکنش دولت آمریکا را برانگیخت و پاس از آن حادثاه
است که دولت آمریکا نیز در ادامه اقدامات متعدد سلطهگرایانه علیه مردم ایاران و پنااهدادن باه
شاه مخلوه ،6اقداماتی عملی چون واقعه طبس ،کودتای نو ه ،جناگ تجاوزکاراناه عاراق علیاه
ایران و حمایتهای خاص از عراق در این جناگ ،قطاع رابطاه ،تحاریم اقتصاادی ،حملاه باه
هواپیمای مسافربری ایران ،حمله به پایانههای ناتی ایران ،حمایت از گروههای برانداز مخاالف
جمهوری اسالمی ایران ،تالش برای به انزواکشاندن ایران در عرصههای بینالمللی و قاراردادن
ایران در لیست محور شرارت را در دستورکار سیاسات خاارجی خاود قارار داد و باه هماین
ترتیو ،پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقالب ،کماکاان تانش و خصاومت شادید میاان
دولت آمریکا و جمهوری اسالمی ایران (اگرچه فراز و فرودهایی داشاته اسات) برقارار اسات.
نکته حائز اهمیت این است که این اقدامات عملی آمریکا علیه ایاران ،موجاو تقویات هویات
سیاسی جمهوری اسالمی ایران در برابر دشمنی چون آمریکا شده است.

 .6از لحاظ عینی ،اقدام کارتر در پذیرش شاه و تحویلندادن وی به دولت ایران با وجود شعارها و تظاهرات مکرر مردم و نیز
درخواستهای مقامات ایران ،زمینهساز تسخیر ساارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام شد .با وجود این ،باید تصریح
کرد که اقدام کارتر نقش تشدیدکننده در خصومت ایران و آمریکا داشته است ،ولی به تنهایی نمیتوانسته عامل چنین اقدامی از
سوی دانشجویان شود .در اینجاست که مجدداً نقش زمینههای تاریخی و گاتمان برجسته میشود .به عبارتی دیگر ،استعارههاا
و وا ههایی که در بیانات امام خمینی برای مردم و دانشجویان بیان میشد ،زمینهای را فراهم کرد تا آمریکاا باه عناوان دشامن
اصلی ایران برساخته شود و در چنین فضایی ،هرگونه اقدام از سوی دشمن میتواند موجباات واکانش خاودی را باهصاورت
خودکار برانگیزاند .مهمتر اینکه مقامات جمهوری اسالمی ایران و شخص امام خمینی قبل از ایان حادثاه در جریاان تصامیم
دانشجویان قرار نداشتند .خالصه اینکه شور انقالبی موجود در گاتمان دینی و زمینهای طوالنی و تاریخی از اقدامات ضدایرانی
و ضداسالمی آمریکا و همزمان با آن دیدگاههای ضد آمریکایی امام خمینی در طول نهضت ،در شکلگیاری چناین کنشای از
سوی دانشجویان پیرو امام نقش اساسی داشت.
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نتیجهگیری
ایستادگی و مقاومت جمهوری اسالمی ایران در برابر فشارهای آمریکا و نیز مواضع و اقادامات
عملی جمهوری اسالمی ایران بر علیه منافع آمریکا ،در طول چهار دهه گذشته که خاود ریشاه
در گاتمان دینی و زمینهای تاریخی از تقابل عینی میان ایاران و آمریکاا دارد ،ساازنده و مقاوم
هویتی برای جمهوری اسالمی ایاران شاده اسات کاه دساتبرداشاتن و یاا تغییار رویاههاا و
روتینهای عملی دو دولت نسبت به همدیگر میتواند موجبات مخدوششدن هویت سیاسی و
ناامنی هستیشناختی شود .از سویی دیگر ،میزان و درجه انعطافپذیری روتینها و رویاههاای
تغییردهنده ،وابسته به ساختار گاتمان حاکم است.
با وجود ذات تغییرپذیر گاتمان در فرآیند زمان و مکان ،گاتمان حاکم بر سیاست خاارجی
جمهوری اسالمی ایران و نیز موضوه رابطه با آمریکا چون بیش از هار چیاز از زباان مرجعای
دینی و بر اساس اصول و ارزشهای دینی نشأت گرفته اسات ،نسابت باه ساایر گاتماانهاا و
بهویژه نسبت به گاتمانهایی که اجزا و جانس دالهاای آنهاا ماادی و دنیاایی اسات ،قابلیات
ماندگاری و مقاومت باالتری دارد؛ چون تأکیاد بار آن ،جنباهای ارزشای و ایادئولو یک پیادا
میکند ،به طوری که عدول از آن و یا تالش در جهت تغییر آن موجو درگیریهاای عقیادتی
میشود.
به همین دلیل ،تغییر در مواضع مقامات ایران نسبت به رابطه با آمریکا و یاا اتخااذ مواضاع
آشکار در برابر پیشنهادات مقامات آمریکایی برای رابطه ،مسئلهای راهبردی اسات؛ چاون اوالً،
میتواند فضای مبهمی را برای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و هویت برساختهشاده
آن ایجاد کند که فاقد قطعیات و اطمیناان اسات و ثانیااً ،مایتواناد جایگااه ایاران را در نگااه
جنبشهای انقالبی و مبارز و نیز دولتهای مخالف آمریکا کاهش دهد .هار دوی ایان عوامال
میتواند موجو ناامنی هویتی برای جمهوری اسالمی ایران شود.
با وجود این ،مسئلهای که مدیریت رابطه ایران وآمریکا را برای جمهوری اسالمی ایاران باا
پیچیدگی بسیار باالیی همراه کرده و ضرورت کاربست عقالنیت را در چگاونگی مادیریت آن
گوشزد میکند ،توجه باه ظرفیات نظاام و پایاداری آن بارای مقاومات و ایساتادگی در برابار
فشارهاست .پیچیدگی مذکور و یافتن راهکاری برای حل آن نیازمناد بررسای و پاژوهشهاای
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عمیااق دیگااری اساات .شاااید طاارح ایاان ادعااا باارای بیااان شاااافتاار ایاان مساائله غااامض و
پارادوکسگونه ماید باشد که آنچه اخیراً و با روی کارآمدن ترامپ و سیاستهای ضدایرانی او
بر چگونگی مدیریت روابط ایران و آمریکا اثر گذاشته است ،نسبت به آنچاه در دوره اوباماا و
سیاستهای او درباره ایران جاری و ساری بود ،تسهیلکننده و تقویاتکنناده هویات سیاسای
نظام جمهوری اسالمی ایران و بقای گاتمانی آن بوده است.
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