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چکیده
از نگه بسیهری از اانشیژوههن ،ریهن االی روابهط بهی الشلهل و سیهسه
خهر ی ،کنش ههی کنشگران ار راس هی رسهیگن بهه اههگاعی مههای م هل
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گرت ،امنی یه منهع اس ا ریهن غیرم تهرف ار ای رت ه هم به واکهنش
به ای رویکرا ،هم خوا را ار نشهنااان چگهونگی تکهوی مفهههیم هگرت،
امنی

و منهع ارات ه انگا ار ای بی تالتی اورت ارع ه اس ته اههگاف

کنشگران را به مفههیشی ایگر تبیی کنهگا یکهی از ایه مفهههیم وبههرت از
«احیهء او بهر» اس ا به ار نظر ارع

ای عرنیه که برنهمۀ هس ه ای ایهران

تالتی برای احیهء او بهر ای واحگ سیهسی اس  ،ای یرسش مطر میتوا
که ای احیهء او بههر از چهه روشهههیی انبههل تهگ اسه

ایه مقهلهه ار

راس هی یهسخ به ای یرسش ،او عراینگ احیهء او بهر نهتی از احسه
نهتی از احسه

تر و

توهی را م شهیز و مؤلفهههی هرکگا را مشخص میکنگ و

ار ااامه مصهایق هن را ار او اورۀ تالش بر سر ای برنهمه نشهن میاهگا

واژههای کلیدی :احیهء او بهر ،برنهمۀ هس های ایران ،عراینگ تهر  -بهران،
عراینگ توهی -خشم-ان قه

مقدمه
اگر ه هم جرهان ای ی نظرهات یوابط بینالم ل با ایتباط دادن کونشهوا هوا برآهنود
آنها به مااهیم امنیوت ،قودیت و منواتع و هوم نظرهوات جرهوان غیرایو ی بوا ابوراز
حیاسیت به ارنای تلرهن و اولرهت هاتهن اهون ماواهیم ،بوه نوروی سوه ماهورم
یوابط بین الم ل و سیاست خایجی گذاشهه اسوت کوه بوا اسوهناد بوه ماواهیمی مثول
انایزشِ یوحیهباویی ،حیثیت ،ووزتناوس ) (Lebow, 2008: 90و اسوهااده از ماواهیم
میبرق به سابق شناساهی ،جاهااه و اوهبای ،تالش دایند کنشها یا نه بوا اسوهااده از
مااهیم قدیت ،امنیت ها مناتع ،ب له با ماهرم وزت ها ماواهیم نزدهو

بوه آن تبیوین

کند .با دی نظر داشهن اهن نااه ترانظری ،میتران برنام هیههای اهران یا هم ناظر بوه
نین اهداتی دانیت.
وللر پرثز ) (Perthes, 2010تالش اهران دی مرید هیههای شودن یا بوه ترکیبوی از
تشرهش 1و منزلت بی 2نیبت میدهد و ماداق منزلوت بوی اهوران یا وبوایت از
نارذ گیهردة اهن حلرمت پس از سقرط البوان و یودام دی اتغانیوهان و ووراق و
اتزاهش قابل ترجه دی نارذش پس از دو جنگ سوی و سوه و بییوت و دو یوزه دی
لبنان و غزه میداند .حمیرا مشیرزاده ) (Moshirzadeh, 2007دی مقالوهای بوه بنیوانهوای
گاهمانی اهن برنامه می پردازد و با اشایه بوه مرانوع و تهدهودات اقهاوادی و نظوامی
ناشی از دنبالهیوی اهن برنامه برای جمهریی اسالمی ،بوه اهون نهیجوه موییسود کوه
هدج اقهاادی و نظامی نمیتراند مبنای یحیحی برای ترضیح تماهل به تحق اهون
1. Fear
2. Ambition
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قدیت ،امنیت ها مناتع یا غاهت کای خرد قرایمیدهند ،ادبیواتی دهاور پوا بوه وریو
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برنامه باشد و دی واقع اسهقالل ،ودالت و مقاومت مبنوا و اساسوی اسوت کوه برنامو
هیههای جمهریی اسالمی اهران بر آن بنا شده است .نایر هادهوان نیوز دی مقالوهای
(هادهان )1389 ،گاهموان اسوطریهای یا جوزء زمینوههوای تلوری و م نواهی برناموه
هیههای اهران م رتی میکند .از نظر او وجرد مجمروهای از اسطریهها و یواهوتهوا
دیبایة وظمت م ی گاهمان ،اسطریهای یا تشلیل میدهد و اهن یواهوات بور گذشوهه
پراتهخای و ضرویت حاظ و تقرهت ها تجدهد آن تأکید داید.
اهن مقاله با اهن ماروض که برنام هیههای جمهریی اسوالمی اهوران برناموهای
جهت یسیدن به اهداتی غیرنظامی ها غیراقهاادی مثل منزلت بوی ،غوروی و اوهبوای
م ی با تلیه به بنیانهای ماهورمی وودالت ،اسوهقالل و مقاوموت دی جهوت تجدهود
گذشه پراتهخای و به نروی احیاء اوهبای خرد است ،دی پی پاسخ به اهن پرسش است
که برنام هیههای اهران به ونران برنامهای برای احیاء اوهبای ،از ه یوشهاهی دنبال
شده است
دی پاسخ به اهن پرسوش ،مقالوه ابهودا بوه ترضویح هوای ربی نظوری خراهود
پرداخت که هدج آن دی نهاهت یوشن شدن منظری از اوهبای و احیاء آن است .مقالوه
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دی ادامه ،دو تراهند احیاء اوهبای یا م رتی ،تبیوین و مهمواهز خراهود کورد؛ سواس بوا
اسهناد به سخنان مقام یهبری ،تراهند مرید نظور نظوام بورای احیواء اوهبوای از رهو
برنام هیوههای یا مشوخ

خراهود کورد .دی نهاهوت مقالوه بوا انطبواق شوراهد بوا

مؤلاه های نظری شرگ داده شده ،مشخ

خراهد کرد کوه دی دو دویة 1382-1384

و  1384-1388برنام هیههای اهران بر کدامی

از دو یوش احیاء اوهبای منطب برد.

 .1زمینۀ نظری اعتبار و دو فرایند احیاء آن
نظره ترهنای یوابط بین الم ل از سوه ماهورم انایوزش ،1ابوزای 2و هودج 3اسوهااده
می کند .دی اهن نظرهه ،کنشاران میترانند دایای سه انایزش باشند کوه بوه ازای هور
انایزش هم یوش و ابزای کنشاران و هم اهداج آنان مهااوت خراهد برد .دی واقوع،
1. Motivation
2. Instrumental
3. Goal

کنشار به یریت ناخردآگاه محهورای انایوزش خورد یا اولرهوتبنودی مویکنود و
براساف آن یوش و ابزایی خا

برای یسیدن به هدتی مشوخ

دی اخهیوای خورد

میگیرد .محهرای انایزش کنشار میتراند ترف ،1وجدان 2ها شهرت 3باشد .هرکودام
از اهن انایزشها به ترتی
به اهداج مشخ

یوش و ابزای قدیت ،4حیثیت 5و ثروت 6یا برای یسویدن

خرد به کای میبرند که وبایت از امنیوت و بقوا ،7ووزتناوس 8و

یضاهت خا ر 9هیهند ) .(Lebow, 2008: 90جدول شمایه  1اهن مدل یا به وری ک وی
نشان میدهد.
جدول شماره 1

ترس
شهوت
وجدان

قدرت
ثروت
حیثیت

امنیت و بقا
رضایت خاطر
عزتنفس

همان ری که دی مقدمه ذکر شد ،میتران انایزش کنشاران دی جمهریی اسوالمی یا
مهااوت از انایزش های مه ایج دی امر سیاسی که هدج آنها امنیت و بقا ها یسویدن
به یضاهت خا ر با حداکثرسازی مناتع است ،م طرج به انایزش وجودان دانیوت.
بدهن ترتی

یوش و ابوزای دی برنامو هیوههای اهوران ،وبوایت از حیثیوت و هودج

وزتناس میشرد .اهن مقاله با دی نظر گرتهن هدج برنام هیههای اهران که بوا اهون
مقدم نظری وزت ناس است ،ضمن اشایه به دو مرح اوهبای و شناساهی به ونوران
یوش و ابزای کی

اهن هدج ،به تبیین مرح اول آن ه نی اوهبوای مویپوردازد .بوه

وبایت دهار ،دی مییر یسیدن کنشار به وزتناس ،یوش و ابزای حیثیوت دایای دو
1. Fear
2. Spirit
3. Appetite
4. Power
5. Honor
6. Wealth
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انگیزش

روش و ابزار

هدف

7. Security and Survival
8. Self-esteem
9. Satiation
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مرح اوهبای و ساس شناساهی ناشی از اهن اوهبای است که دی ذهل به مرح و اوهبوای
پرداخهه میشرد.
هلی از یاههای یسیدن کنشار به وزتناس ،کی

اوهبای نزد کنشواران دایای

اهمیت و برجیه جام وه اسوت ) .(Lebow, 2008: 61اهون اوهبوای وبوایت از هرگرنوه
بزیگی ،ب ندآوازی و اهمیت ه

کنشار است که مرج

شرد کنشار هوا کنشواران

دهار او یا تحیین و ها از او تق ید کنند .از آنجاهی که اهن امور حیثیوت یا بورای آن
کنشار کی
آسی

میکند ،منشاء وزت ناس بورای او اسوت .دی موراق ی اوهبوای کنشوار

میبیند و کنشار دست به احیاء آن میزند .از دست یتهن اوهبای ،ناشوی از دو

احیاف ترهین ) (Onuf, 2009: 147ها شرم ) (Bowman, 2006: 27; Steele, 2008: 41اسوت
و هرکدام از اهن دو احیاف به ه

یوش مهااوت احیاء اوهبای منههوی مویشورد .دی

ادامه ،یوشی که با احیاف ترهین به کای گرتهه میشرد ،تراهند ترهین-خشم-انهقوام
و یوشی که با احیاف شرم به کای مییود ،تراهند شرم-جبران خرانده میشرد.
ترهین ها ناشی از مرایدی خا

برای کنشار دایای اوهبوای مثول آسوی دهودن

) (Lebow, 2008: 534ها احیاف ندای هماوید بی از سری کماوهبایتر

(Lebow, 2008:
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) ،69ها ناشی از مرایدی ومرمی برای تمام کنشاران مثول وهدشولنی ،مورید تهدهود
واقع شدن ،وودة پواداش نامناسو

) ،(Lebow, 2008: 552-553وجورد مرانوع دی برابور

خردابرازی ) (Lebow, 2008: 19و زهر سلرال یتهن اسهقالل

(Lebow, 2008: 15; O'Neill,

) 1999: 87-88است .احیاف ترهین و تحقیر باوث اهجاد خشم میشرد.
خشم ناشی از ترهین ،مشرقی قری برای کنش است .نوین خشومی بوا دید و
امید همراه است :دید ناشی از ترهینی که کرامت ترد یا کاهش و امید به انهقام از آن
یا اتزاهش می دهد .از نظر هرنانیان خشم کاالهی تجمالتی 1است که تقوط محودودی
از اتراد تران اسهااده از آن یا دایند ،و آن اتراد محدود وبایت از اتراد دایای قودیت
انهقامجرهی هیوهند ) ،(Lebow, 2008: 130-131پوس دی وریو سیاسوت خوایجی نوه
دولتهای ض یف ،ب له دولتهای قدیتمند هیهند که ترهین یا تجربه میکنند .اهن
ترهین و بی احهرامی وقهی از رج کنشواری کوه دایای اوهبوای کمهوری از کنشوار
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1. Luxury

خشماین شده باشد ،خشم بیشهری یا اهجاد میکند .دی سطح بینالم ی که آنایشوی
مرجرد س ی همرات
ه

یا میان واحدهای سیاسی بیم نا کرده است ،وقهی از شناسواهی

کنشار مدوی امری خرددایی میشرد ،اهن کنشوار خشومی یا تجربوه خراهود

کرد که انهقام یا دی پی خراهد داشت ) .(Bowman, 2006: 21, 27خشم کنشار با وطش
او برای انهقام واجد تحرهف ،1نادهدهاناایی ،2تاییر به یأی 3و انلای 4و به وریک ی
برداشت غ ط از میهندات میشرد ) .(Lebow, 2008a: 100وُلف هم دی برداشهی مشوابه
تقرهبا ،همین میاهل یا نشان خشم میداند .نشانار قری خشوم تاومیمات سورهع و
نایف 5بدون کم ترهن ترجهی به نهاهج و خطرات مادی ،نبورد ا الووات و دادههوای
مهناقض است ) .(Wolf, 2011: 113بوا اسوهناد بوه سرءبرداشوت از میوهندات ،بوه اهون
مجمروه میتران اغراق یا هم اضاته کرد.
نهیج از دست یتهن اوهبای ناشی از نقش کنشار ها کاهش تودیهجی اوهبوای توایهخی
او است .کنشار دی حالت شرم س ی دی جبران میکند تا مجددا ،اوهبای خرد یا احیاء
ها آن یا بازت رهف کند .گر ه اهن دو تراهند دی یریت مرتقیت دی نهاهت به احیواء
اوهبای و شناساهی منجر می شرند ،ماهیهی مهااوت دایند .دی ادامه به تاواوت مواهری
اهن دو تراهند اشایه میشرد.
اول ،تراهند ترهین-خشم-انهقام برای احیاء اوهبوای ناشوی از تقابول دو کنشوار
است ،دی حالی که تراهند شرم-جبران دی پی احیاء اوهبای ناشی از کاهش تایهخی آن
ها از دست یتهن نقش کنشار است .دوم ،دی تراهند تورهین-خشوم-انهقوام ،کنشوار
مرید ترهین قرایگرتهه با خشم خرد و دی یاسوهای انهقوامِ منههوی بوه احیواء اوهبوای،
واکنشی ومل و قاد میکند تا دی کرتاهمدت نهاهج منای برای خرد یا بر ورج کنود
دی حالیله تراهند شرم-جبوران دایای ماهیوت کنشوی و ب ندمودت اسوت .سورم ،دی
1. Distort
2. Ignore
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گاهه شد که دی کنای ترهین ،شرم هم باوث از بین یتهن اوهبای مویشورد .شورم

3. Explain away
4. Deny
5. Premature
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تراهند ترهین-خشم-انهقام از دست یتهن اوهبای ناشی از ومل کنشار مقابول دانیوهه
میشرد ولی دی تراهند شرم-جبران کنشار دی پی احیاء اوهبای ،خورد یا وایث شورم
کنشاران ماقبل از خرد ،ولی مل ف به تغییر اهن وض یت می داند .هایم ،دی تراهند
شرم-جبران و دی یاسهای احیاء اوهبای ،اهن احهمال وجرد داید که کنشار دسوت بوه
اومالی زند ،تامیماتی بایرد ها یتهایی یا باذهرد که احهمال تااسیر حاکی از ترهین
از آن تامیمات ،اومال و یتهای باال است .دست زدن به نین اومالی ها پذهرش اهن
یتهای ها اتخاذ نین تامیماتی ،دایای احهمال تااسیر حاکی از ترهین با اسوهدالالت
زهر با احیاء اوهبای دی تناقض نییوت .اول ،هلوی از نهواهج کواهش تودیهجی اوهبوای
تایهخی ها از دست یتهن نقش کنشار ،کاهش منزلت اوست و پیشوهر ذکور شود کوه
خشم دی برابر ترهین امری تجم ی است که تقط دی دست کنشواران دایای قودیت
انهقام است .پس برای کنشاری که اوهبای تایهخی ها نقشی خرد یا دی رل زموان از
دست داده است ،جاهی برای انهقام باقی نمیماند .دوم ،تراهند احیواء اوهبوای دی اهون
نرع ،تراهندی ب ندمدت و کنشی و ماهیها ،مهااوت از تراهنود کرتواهمودت و واکنشوی
نرع اول است .لذا دی اهن تراهند ،کنشار احیاف خشم نوداید و هودج خورد یا بوا
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خرهشهندایی ،کنش م قرل به جای واکنش وجرالنه و همچنین برداشتهای یحیح
از میهنندات مقدویات و محذویات خرد پیایری میکند.
اهن ند تااوت ماهری میان اهن دو تراهند احیاء اوهبای نشان میدهد که تراهنود
ترهین-خشم-انهقام ،احهمال بیشهری دی بروز خشرنت زاهی داید .اهون امور بوه اهون
دلیل است که دی اهن تراهند اوال از دست یتهن اوهبای ناشی از ومل کنشاری یقیو
ت قی میشرد .ثانیا ،احیاء اوهبای یا دی کرتاهمدت مملن میداند و به یریت واکنشوی
دی پی آن است .دی اهن شراهط دیاهت ،خرهشهندایی و پرهیز از وج ه جای خورد یا
به ودم خرهشهندایی ،ودم ت م  ،وج ه و برداشت نایحیح از میهندات مویدهود و
اهن مراید احهمال وقرع خشرنت یا اتزاهش میدهد .ثالثا ،تراهند ترهین-خشم-انهقام،
احهمال برخی ماالحهها یا با ترجیه ترهینآمیز بردنشوان از میوان مویبورد .از هموه
مهمتر اهنله خشم و انهقام مرجورد دی اهون تراهنود یا مویتوران بازنمواهی خشورنت

 142دانیت.
دی ادامه خراهیم دهد که ت قی تامیمگیران جمهریی اسوالمی اهوران از برنامو

هیههای دی دویة مخه ف  1382-1384و  ،1384-1392با کدامی

از اهن دو تراهنود

همخرانی داید.
 .2احیاء اعتبار و برنامۀ هستهای ایران
ب ماروض مقاله ،دهدهم که میتران برنام هیههای اهران یا برنامهای بورای اوهبوای
دانیت .حال باهد بریسی کورد کوه کودامی

از دو رهو اوهبوایآترهنی اوال ،از نظور

یهبر انقالب بر برنام هیههای اهران انطباق مویهابود و ثانیوا ،ت قوی تاومیمگیوران
جمهریی اسالمی اهران از برنام هیوههای دی دویة  1382-1384و  1384-1392بوا
کدامی

از اهن دو تراهند همخرانی داید از انطبواق دهودگاههوای مقوام یهبوری بوا

ماهیت اهن دو تراهند میتران اهنارنه اسهنباط کرد که اهشان تراهنود شورم-جبوران یا
برای احیاء اوهبای برگزهدهاند .دی زهر با اسوهااده از نودهن سوخرانی اهشوان انطبواق
اهشان احیاف شرم ت ی اهران یا نهیج شراهط وق اتهادگی کشری میداننود و
اوهقاد دایند «با اهن سابق و می پزشلی ،سهایهشناسوی ،یهاضوی و ت یواه از هوزای
سال قبل»(« )1ترقف و م که از زمان ویود اسالم به اهوران توا قورون پونجم و ششوم
()3

هجری دی حال یشد برد ،غیرقابول تحمول اسوت»« )2(.دویة انحطواط »150-100

سالهای که می تران آن یا «اتیرن شدن م ت اهران» دانیت« )4(،وق اتهوادگی موزمن
تایهخی تاحشی است»( )5که تقایر آن بر گردن «حلامی» است که به انحاء مخه وف
اسه دادها یا از میان بردند )6(.اهران به دو نحر از و م دوی اتهاد :اول« ،خراب غا وت
مط

و دوم ،ویود به دویهای از تره

بدون اجازة دسهرسی به و م واق وی و تنهوا

سرگرم بردن» )7(.دویة په ری دویة «نمیترانیم»( )8و وابیهای کامل از لحاظ و وم و
تناویی به غرب( )9برد و توراز و موی مناوی بورد« )10(.سو ط و موی غورب باووث
ذلت»( )11و وق
مرج

اتهادن از و م و تنواویی و وابیوهای و «از دسوت یتوهن اسوهقالل
()12

از دست یتهن وزت و مناتع کشری شد».

از نظر اهشان ،مرح جبران با وقرع انقالب بدهن نحر آغاز و به تدیهج تلمیل
شد .با کی

«اسهقالل سیاسی» )13(،تیو ط بور سرنرشوت و کشویدن دسوت نیواز از

بیااناان و اسهقالل تلری و و می آغاز شد« )14(.ترجمه گراهوی» آیموانیتورهن کوای

دو روش احیاء اعتبار و مصادیق آن در برنامة هستهای ایران (  )13٨٢-13٨٨احسان مصباح

میان دهدگاههای اهشان با تراهند شرم-جبران نشان داده میشرد.
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و می دی دویان په وری بورد کوه بوه اهون خوا ر مورید پیوند جمهوریی اسوالمی
قراینمی گیرد که دی واقع «شاگردی یرج» و اکهاوا بوه تراگیوری اندوخهو دهاوران
«بدون شمانداز اسهادکایی دی آهنده»( )15و به وبایت دهار «تبدهل شدن به کایگری
ساده دی اخهیای مهندسان برد» )16(.دی دویان پس از جنگ ،به تدیهج ماواهیم «ترلیود
و ووم»« )17(،مرج یووت و مووی»« )18(،شلیووهن مرزهووای دانووش»( )19و «جنووبش
نرماتزایی»( )20از سری یهبر انقالب ایاته شد .هدج تراز مثبوت و موی( )21و ترلیود
()22

و م به م نای شلیهن مرزهای دانش ،نه تقط تراگیوری و وم از دهاوران اسوت.

اساف پیشرتت کشری و م( )23و ورامل محاتظت از تهاجم همهجانبه تقرهت اهموان،
()24

تقرهت و م ،تقرهت تناویی تیو ط بور تنورن یوز و پیشواهنای و موی هیوهند.

قدیت نیز با ترجه به حدهث «ال م س طان»( )25ناشی از و م اسوت« )26(.و وم وامول
وزت»( )27و «وزت نیازمند ابهلوای» اسوت )28(.مرج یوت و موی اموری ب ندمودت از
 )29(50تا  )30(300ساله و ندنی ی( )31است که نهاهت آن «مرج یوت زبوان تایسوی»
()34

دی جهان خراهد برد )32(.از نظر اهشان سروت یشد و م دی اهران که  )33(11تا 13

برابر یشد و م جهانی اندازه گیری شده است ،خی ی کمهر از حدی اسوت کوه بورای
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مرج یت و می مرید نیاز است .سند شمانداز  20ساله هدج یا جاهااه اول و می
دی منطق آسیای جنربغربی شوامل آسویای میانوه ،قاقواز ،خاویمیانوه و کشوریهای
همیاهه با تأکید بر جنبش نرماتزایی و ترلید و م میداند )35(.از نظر یهبورانقالب ،از
()36

دهاوران»

مااده ترلید و م ،میل ه هیههای دی شراهط تحورهم و «بودون کمو

است .اهن ماداق به اهرانیان «وزتناس و وزم یاسخ»( )37داده است و خط قرمز آن
()38

وبایت از دسهیابی و دسهرسی به رخ ترلید سرخت هیههای است.

دی ترسیم اهن تراهند از سخنان یهبر انقالب میتران ونایری یا دهد که تراهنود
شرم-جبران یا از تراهند ترهین-خشم-انهقام ماهیها ،مهااوت میساخت .اگور شورم یا
وبایت از تااوت آنچه کنشار هیت با آنچه که باهد باشود و هوا قوبال ،بورده بودانیم،
می بینیم که یهبر انقالب م هقد است شراهط وق اتهادگی کشری با اهن سابق و موی
پزشلی ،سهایهشناسی ،یهاضی و ت یاه از هزای سوال قبول( )39و ترقوف و وم کوه از

 144زمان ویود اسالم به اهران تا قرون پنجم و ششم هجری دی حال یشد بورد ،غیرقابول
تحمل است .دی های رب نظری ذکر شد که احیاء اوهبوای از رهو تراهنود شورم-

جبران ،برخالج تراهند ترهین-خشم-انهقام ،ماهیت کنشوی و ب ندمودت داید .یهبور
انقالب هم اهن احیاء اوهبای یا از ره «مرج یت و می» اموری ب ندمودت از  50توا
 300ساله و ند نی ی م رتی میکنند.
دهار تااوت اهن دو تراهند وبایت از اهن است که دی اهن تراهند کنشار دی پوی
احیاء اوهبای ،خرد یا وایث شرم کنشاران پیش از خرد ،ولی مل وف بوه تغییور اهون
وض یت میداند .دی سخنان یهبر انقالب میبینیم اهشان تقایر اهون وضو یت یا بور
گردن حلامی پیشین ،مثل حلام قاجای و په ری ،مویداننود کوه بوه انحواء مخه وف
اسه دادها یا از میان بردند .از نظر اهشان دویان قاجای دویان «خراب غا وت مط و »
و دویة په ری ،دویة «نمیترانیم» و «وابیهای کامول» از لحواظ و وم و تنواویی بوه
غرب و دی واقع دویهای از «تره » بدون اجوازة دسهرسوی بوه و وم واق وی و تنهوا
دهار تااوت ماهری اهن تراهند اهن است که دی تراهند شرم-جبران ،منازوه بین
دو رج دی وریهای بیایتباط با منازوه یخ میدهد و به وبایتی غیرمیوهقیم اسوت.
منازو اهران و رج دهار بر سر برنام هیههای ،منازووهای غیرمیوهقیم اسوت .هوم
رج اهرانی و هم رج دهار اهن منازوه یا بر سر برنام هیههای نمیدانند و دلیول
دهاری یا برای آن ذکر میکنند .اهران دخالت غرب و اهجاد منازوه یا از میان یتوهن
انحاای و س ط و می غرب می داند و غرب دخالت خرد یا بوا نارانوی از سواخت
سووالگ هیووههای از سووری اهووران ترجیووه موویکنوود .حوواال باهوود بریسووی کوورد ت قووی
تامیم گیران جمهریی اسالمی اهران از برنام هیوهه ای دی دو دویة  1382-1384و
 ،1384-1392با کدامی

از اهن دو تراهند همخرانی داید

 .3دورۀ 1382-1384
برای نشان دادن اهن امر که تامیم گیران دی دویة  ،1382-1384تراهند شرم-جبوران
یا برای احیاء اوهبای به کای بیوهند ،دی خوا رات حیون یوحوانی ،دبیور شوریاه الی
امنیت م ی و میلرل وقت پروندة هیههای ،مؤلاههاهی جیتوجور شودند کوه اهون

دو روش احیاء اعتبار و مصادیق آن در برنامة هستهای ایران (  )13٨٢-13٨٨احسان مصباح

«سرگرم بردن»( )40برد.

تراهند یا به ری ماهری از تراهند ترهین-خشم-انهقام جدا مویکورد .اهون مؤلاوههوا
وبایت از اول ،ودم برخرید واکنشی و کرتاهمودت و دی وورض برخورید کنشوی و
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ب ندمدت دهدن برنامه ،دوم ت قی از مرضرع هیههای بوه ونوران مرضورع واسوط دی
منازوه ،سرم ،دادن برخی امهیازات دی ظاهر ترهینآمیز بوه ورج مقابول بوه منظوری
تأمل و ت م و خرهد زموان و هوایم ،ت یوین خطورط قرموزی کوه احهموال بوروز
خشرنت یا کاهش میداد.
یوحانی با مقاهی جرهان تدبیر امری دی دویة میلرلیت خرد با دویة میولرلیت
ب د مینرهید« :دی بحث هیههای ،از آغاز بحوران دی سوال  1381شواهد دو جرهوان
تلری دی کشری بردهم که هنرز هم ادامه داید :جرهان ت امل با جهوان ،بوا دیاهوت و
حری ه و جرهان تقابل و سروت ومل .جرهان ت امل با جهان با دیاهوت و حریو ه
مراحل مخه ای یا دی نظر داشت :نخیت ،یتع اتهامات و دتع خطر؛ دوم ،دها ماسوی
برای حل و تال میل ه؛ سرم ،تالش برای پیشبرد برنامه هیههای بر مبنوای ظرتیوت
داخ ی و هایم ،اهجاد تریت برای تأمین مناتع م ی و از جم وه ایتقوای یوابوط بوا
کشریهای ین هی» (یوحانی.)53 :1390 ،
او همچنین ،دی ت رهای از مدهرهت امنیت زا ضمن اشایه به ناواه ب ندمودت بوه
ونران هلی از مؤلاههای اهون نورع مودهرهت ،دهاور ونایور اهون نورع مودهرهت یا
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ونایری می داند که به ریک ی احهموال وقورع خشورنت یا کواهش مویدهود« :دی
مدهرهت امنیتزا مجمروه محریهاهی وجرد داید که یاهلایهای سیاست خوایجی و
داخ ی باهد از اهون ماواهیم پیوروی کننود [ ]...همچورن ]...[ :ناواه ب ندمودت [،]...
ضرویت اجهناب از یوهلرد تقاب ی و مخایمهآمیز [ ،]...تغییر یوابط بوا کوانرنهوای
قدیت بینالم ی از مخایمه به یقابت [ ،]...ضورویت ت امول بوا اقهاواد جهوانی و
تحق ترس ه» (یوحانی.)93 :1390 ،
یوحانی دی جاهی دهار از هادداشتهای خرد ضمن تأکید دوبایه بور ب ندمودت
بردن برنامهاش ،اهن خارییت یا به ری ضمنی وام ی می داند که رتدایان تراهند
شرم-جبران یا از رتدایان تراهند ترهین-خشم-انهقام جدا میکند« :میویر حرکوت،
مییر دیسهی است ،ولی رن زمان بر اسوت ،مخوالاین آن یا مورید شو
قرایمی دهند و کایی می کنند که میلرلین نهراننود تاومیم مناسو

و تردهود

و دقیقوی اتخواذ
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گاهه شد که دهار تااوت ماهری اهن تراهنود اهون اسوت کوه دی تراهنود شورم-

جبران منازوه بین دو رج دی وریهای بیایتباط با منازوه یخ میدهد و به وبوایتی
غیرمیهقیم است .منازو اهران و ورج دهاور بور سور برنامو هیوههای ،منازووهای
غیرمیهقیم است .هم رج اهرانی و هم رج دهار ،اهن منازووه یا بور سور برنامو
هیههای نمی دانند و دلیل دهاری یا برای آن ذکر میکننود .اهوران دخالوت غورب و
اهجاد منازوه یا از میان یتهن انحاای و س ط و می غرب میداند و غورب دخالوت
خرد یا با نارانی از ساخت سالگ هیههای از سری اهران ترجیوه مویکنود .دی اهون
ایتباط ،یوحانی هلی از اهداج تالش های زموان خورد بور سور میول هیوههای یا
اوهمادسازی با آژانس بینالم ی انرژی هیههای و کشریهای گرناگرن جهان م رتوی
میکند (یوحانی .)19 :1390 ،او دی جاهی دهاور موینرهیود« :دی مرضوروی ماننود
میل ه هیهه ای [ ]...اهداج مرید نظر ،تنها شامل حل م ضالت و حاظ دسهاویدهای
مثبت و ایتقای جاهااه اهران دی یحنه بینالم ی یا نیز شامل مویشورد» (یوحوانی،
.)56 :1390
مؤلا سرم دادن امهیاز دی ظاهر ترهین آمیز بوه منظوری تأمول و ت مو و خرهود
زمان است .اهن امهیاز دی قضی مرید بریسی ت یو غنویسوازی بورد .گر وه دی آن
هناام اهن کنش از سری جمهریی اسالمی اهران به ونران وم ی تورهینآمیوز ت قوی
نمی شد ،تامیم گیران دویة ب د پذهرش ت ی یا وم ی ترهینآمیوز م رتوی کردنود.
یوحانی اوهقاد داید «دی اهران ،گاهی تامیمات جنبوه حیثیهوی پیودا مویکنود .تلور
می کنیم اوهوراج بوه هرگرنوه اشوهباهی بوه م نوای پوذهرش شلیوت خراهود بورد»
(یوحانی .)65 :1390 ،دی اهنجا الزم است تا بوه بریسوی ماهیوت واق وی ت یو دی
های رب شرم-جبران پرداخت.
دی اهن مییر ابهدا تماهز ت ی با ترقف ،ساس م نای ت ی از نظور یوحوانی و
دی نهاهت نیت از ت ی مشخ

میشرد .یوحانی دی دهدایهای دها ماتی

خورد بوا

پرتین ،البرادوی ،شیراک و مرکل با گاهن اهنله ترقف غنیسازی دی اهوران بوه هوی
وجه املانپذهر نییوت (یوحوانی 153 :1390 ،و  161و  399و  )424بوه مخا بوان
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اهن تلنرلرژی نییت ،ب له میات ی مانند تبدهل بحران بوه تریوت و اهجواد تحورل

خرد دی اهن مذاکرات می گرهد که به جای آن باهد ت ی  ،آن هم داو بانه نه الزامی،

جاهازهن شرد (یوحانی 162 :1390 ،و  .)177او دی گاتوگر بوا البرادووی منظوری 147

خرد از ت ی یا اهنارنه بیان میکند« :دی مرح ین هی واید نشورهم ،ولوی دی حود
پاه رت ت الیت یا ادامه دهیم» (یوحانی .)162 :1390 ،نیت از ت ی هم یزی جوز
خرهد زمان نبرد« .می خراسهیم با ت ی  ،زمان کی

کنیم ،ه نی جاهی که تلنرلورژی

برد –بهیریت خط قرمز نانرشهه -ت ی نمیکردهم ]...[ .اگور قورای باشود

ما ناق

ت ی یا به ری کامل بشلنیم ،باهد از لحاظ تلنرلرژی مطملن باشیم .اهنلوه هوم بوه
شریای امنیت بروهم و هم از لحاظ تناویی نهرانیم غنیسازی یا به خربی بوه انجوام
برسانیم ،منطقی و وقالنی نخراهد برد» (یوحانی.)571 :1390 ،
مؤلا

هایم ،ت یین خطرط قرمزی است که احهمال بروز خشورنت یا کواهش

میدهد .اهن خط قرمز تا حدودی ،یتهن پروندة اهران به شریای امنیت برد .یوحوانی
دی مذاکرات خرد با وزیای خایج سه کشری آلمان ،ترانیه و برههانیا آنهوا یا تهدهود
میکند که حهی اشایهای به نام شریای امنیت دی بیانیوههوای اتحادهو ایوپوا مرجو
میشرد بیانی تهران از سری اهران منهای شرد« :گاوهم موا بحوث ا والع بوه شوریای
امنیت یا به هی ونران تحمل نمی کنیم ]...[ .به هر ونران و به هر شل ی اگر اسومی
از شریای امنیت برده شرد ،بیانی تهران منهای خراهد بورد» (یوحوانی.)217 :1390 ،
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ودم ایسوال پرونودة اهوران بوه شوریای امنیوت نوان بوه ونوران خوط قرموز بورای
تامیم گیران دویة  1382-1384دیآمده برد که اهن تامیم گیران امید داشوهند حهوی
به نحری پس از شلیهن ت ی هم پرونده به شریای امنیت ایسال نشرد« :دی تراهند
شلیهن ت ی باهد اهن اهداج مدنظر ما باشد که [ ]...کوایی نلنویم توا پرونوده بوه
شریای امنیت ایجاع شرد و اجماوی و یه ما شلل بایورد» (یوحوانی.)489 :1390 ،
البهه اهن خط قرمز اولرههی ب د از حاظ تناویی داید« :یتویس جمهوری گاهنود :خوط
قرمز ما اهن است کوه تنواویی یا از دسوت نودهیم ،یتوهن بوه شوریای امنیوت البهوه
نمیتراند خط قرمز ما باشد» (یوحانی.)535 :1390 ،
 .4دورۀ 1384-1388
از ند یتهایی که باوث میشرد مخا

اهن یتهایها دی خرد احیاف ترهین کنود،

مشخاا ،دو یتهای یا میتران هاتت که تامیمگیران سوالهوای  1384-92جمهوریی
اسالمی ،خرد یا مخا

آن دهدهاند .هلی از اهن یتهایها وبوایت از اهجواد موانع دی

برابر خردابرازی و دهاری وودة پاداش نامناس

است .خردابرازی میترانود هموان

کنشی باشد که کنشار از ره آن دی پی اوهبای اسوت .بودهن ترتیو  ،بوا هوادآویی
ماروض اهن مقاله ،ه نی تالش جمهریی اسالمی دی دسهیابی به دانش هیوههای بوه
منظری احیاء اوهبای تایهخی از دستیتهوه ،مویتوران هرگرنوه اهجواد موانع از ورج
کنشاران دهار یا مرج

اهن دانیت که تامیم گیوران دی جمهوریی اسوالمی اهون

ومل یا مان ی دی برابر خردابرازی و دی واقع نروی از ترهین برداشت کنند.
مراید زهادی از اهن ت قی نوزد یهاسوت جمهوریی اهوران دی دویة 1384-1392
وجرد داید .اسهااده از ایطالگ «آپایتاهود هیوههای»« ،گیوهاخانه» دانیوهن اهجواد و
اومال محدودهت دی کی

دانش هیههای ،اوهقاد به ودم نارانی غورب از انحوراج

برنام هیههای اهران به سمت سوالگهوای هیوههای و دی وورض نارانوی غورب از
نارانی غرب از برنام هیهه ای اهران یا ت بیر به اهجاد مانع دی برابر خردابرازی و دی
نهیجه نروی ترهین ت قی میکنند.
از جم ه مراید گراهی که نشان میدهد یهاست جمهریی وقت ،نارانوی غورب
از برنام هیهه ای یا به ونران مان ی دی برابر پیشرتت و موی اهوران ت قوی مویکنود،
اسهااده از ایطالگ «آپایتاهد هیوههای» اسوت .اسوهااده از ماهورم آپایتاهود ،کوه بوه
جداسازی اشایه داید ،دی کنای ماهرم هیههای ،اهن اوهقاد تامیمگیران دی جمهوریی
اسالمی یا نشان می دهد که غرب مانع از کی

اوهبای از از یاه پیشرتت و می است:

«ب ضی کشریهای قدیتمند با برخرید تب یضآمیز دی دسهیابی کشوریهای وضور «ان
پی تی» به مراد و تجهیزات و تناویی ی حآمیز هیوههای ،دی حوال پوییهوزی نظوام
آپایتاهد هیههای هیهند» )41(.یهاست جمهری وقوت همچنوین اهجواد محودودهت دی
کی

دانش هیههای یا نروی گیهاخی میداند« :آنان گیهاخانه اوالم مویکننود کوه

م ت اهران حهی ح تحقی و پیوهش دی مرضرع و انرژی ی حآمیز هیههای یا هم
نداید» )42(.از سری دهار ،اهشان دلیل نارانی غرب از برنام هیههای اهران یا امنیهوی
نمی داند و یراحها ،خرد پیشرتت یا دلیل بر نارانی غرب م رتی میکنود« :دشومنان

دو روش احیاء اعتبار و مصادیق آن در برنامة هستهای ایران (  )13٨٢-13٨٨احسان مصباح

پیشرتت و می اهران والار شدن جمهریی اسالمی اهران مراید گوراهی هیوهند کوه

دی مقا ع مخه ف و به بهانه های مخه ف دی مقابل ترسو ه و پیشورتت م وت اهوران
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()43

[ ]...دی حالی که دیو می گرهند و ناران سوالگ و جنوگ و دیگیوری نییوهند».

یهاست جمهریی وقت اهران هلی از داله ی که برای اهجاد اهن مرانع ذکر مویکنود،
الار شدن جمهریی اسالمی است« :حیاسیت دشمنان به دسهیابی اهران بوه تنواویی
ی حآمیز هیههای به اهن دلیل است که م ت اهران بهخا ر سوابقه تمودنی خورد بوه
()44

سروت از سری دهار م تها بهونران الار انهخاب میشرد».
وودة پاداش نامناس

از سری ه

کنشوار بوه کنشواری دهاور نیوز از جم و

یتهایهاهی ت قی میشرد که احیاف ترهین یا برای کنشار دیهاتت کننودة وووده دی
پی داید .محمرد احمدینیاد پس از یسیدن به یهاست جمهریی ،نودهن مرتبوه بوه
یراحت به ایاتوه نوین ووودههواهی از غورب بوه جمهوریی اسوالمی و همچنوین

اهانت آمیز بردن اهن وودهها اشایه کرد و دی وورض بوا اشوایه بوه سوازشناپوذهری
جمهریی اسالمی اهران ،خراهان وودههاهی از سر برابری برد.
دی اولین یوزهای یهاست جمهریی احمدینیاد 19 ،مرداد « ،1384وزهور اموری
خایجه و یتیس سازمان انرژی اتمی گزایشی از ت الیتهای هیههای کشری از جم ه
شروع به کای تاسییات ایاهان یا ایاته کردند .دی اهن گزایش اب اد رگ سه کشوری
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ایوپاهی و پاسخ جمهریی اسالمی اهران تشرهح و تاکید شود کوه اهون ورگ نواقض
حقرق می م کشری و اهانهی بزیگ به دولت و م ت اهران ت قی میشرد» )45(.محمرد
احمدینیاد دی جاهی دهار اهن وودهها یا اهنارنه ذکور کورد« :دوازدهوم و سویزدهم
مرداد ماه هلی دو یوز ب د از تنایذ ،کای شروع شد؛ ه نی به آژانس ا الویه داده شد
که ما می خراهیم ایاهان یا ت ال کنیم .هلی دو یوز ب د از آن اهنهوا پیشنهادهاهشوان
یا دادند .جال

است پیشنهادهای آنها یا م ت اهران هم بدانند .مهن آن ماال است.

خالیهاش اهن است که شما برای همیشه از غنیسازی و ترلید سرخت شمپرشی
کنید و دی ازای آن ما کیانی یا میترسهیم به شما آمرزش نحرة اسوهااده از اهنهرنوت
یا بدهند .اجازه میدهیم شما با ما تجایت بلنید و ب د اجازه میدهیم کوه اگور هو
()46

کشری هیههای به شما حم ه کرد ،شما به شریای امنیت شلاهت کنید».
دی ورض از نظر او دی ه

بده و بیهان برابر ،جمهریی اسالمی هم مویترانود
()47

داشوهه باشود و دی غیور

 150دیخراستهواهی مثول خ وع سوالگ هیوههای از غورب
اهنیریت هرگرنه مذاکره با غرب بر سر برنامو هیوههای یا نوروی «سوازش»

()48

و

غیرمملن میداند .به وبایت دهار ،احمدینیاد با اوهقاد به اهنله تنها املوان موذاکره
اهران با غرب دیبایه میاه ی رن خ ع سالگ ،هملاییهای بوینالم وی و یو ح و
آیامش دی منطقوه و جهوان اسوت )49(،موذاکراتی خوایج از اهون یا ماوداق تورهین
میداند.
احیاف ترهین دی ه

کنشار ،خشم او یا به همراه داید .اهن خشم نشانههاهی
موادی هوا نبورد

مثل ودم خرهشهن دایی ،واکنش وجرالن بودون ترجوه بوه وراقو

ا الوات ها دادههای مهناقض و برداشوتهوای خطواهی از میوهندات مثول ان لواف
نادیسووت ،نادهوودهاناووایی ،تایوویر بووه یأی و اغووراق یا دی خوورد داید .دی سووخنان
احمدی نیاد بیش از هر یز دهاری اغراق ،نادهدهاناایی و ان لاف نادیست شراهد
یا می تران هاتت .اغراق مرجرد دی سخنان یهاست جمهری وقت ،مرایدی مثل اغراق
دسهاویدهای هیههای و اغراق دی نهیج ودم انجام مذاکرات یا دی بر میگیرد.
از نظر احمدینیاد میل ه هیههای نه تنها مهمترهن دغدغو واحودهای سیاسوی
دی جهان امروز است ،ب له شلیت قدیت های بزیگ دی اهن میل ه دویان اترل اهن
قدیتها یا آغاز کرده است« :هم مناسبات والم ،همو قودیتهوای بوزیگ و همو
ملات

حقرقی و سیاسی و هم جرهانهای قدیت و اقهاواد دی دنیوا بوه نوروی بوا

مرضرع هیههای اهران گره خریدهاند .مرضرع هیههای اهوران مرضوروی مه و بوه
همه بشرهت امروز است و پیروزی اهران دی سناینترهن نبرد سیاسی دویان م ایر،
بدون تردهد ،مقدم تحرالت بزیگ دی مناسبات جهانی و مرازنات قدیت دی وریو
بینالم ل خراهد برد ]...[.تلرای می کنم ،یوند پرشهاب سوقرط قودیتهوای بوزیگ
آغاز شده است [ ]...خطاب به اهن قدیتها ،من به شما میگرهم دویان بهورهمنودی
از مناسبات ظالمانه ب د از جنگ دوم جهانی به پاهان یسیده اسوت .دویان تورهین و
()50

کربیدن م تها و خرد کردن شخایت آنها به پاهان یسیده است».

او دی جاهی دهار با بیان اهنله دسهرسی بهدانش یو حآمیوز هیوههای ،اهوران یا
ه

گام بییای ب ند بهج ر میبرد ،با اغراق دی دسوهاویدهای دانوش هیوههای گاوت:

«جمهریی اسالمی اهران ظرتیت آن یا داید که بهسروت بوه هو

دو روش احیاء اعتبار و مصادیق آن در برنامة هستهای ایران (  )13٨٢-13٨٨احسان مصباح

دی مرضوورویت میوول ه هیووههای ،اغووراق دی تووران جمهووریی اسووالمی ،اغووراق دی

ابرقودیت جهوانی

()51
تبدهل شرد» .همچنین او دی جاهی دهار دی مرید تران مقاب ه بوه مثول جمهوریی 151

اسالمی اهران دی برابر تحرهمها دست به اغراق میزند« :نمىترانند تحرهم کنند .آنهوا
بیش از ما ،به ما نیاز دایند .آمرهلا  27سال است که ما یا تحرهم کرده است ،منهها ما
مقاب ه به مثل نلردهاهم» )52(.او دی مرید نهیج ودم انجام مذاکرات با ایوپا نیز ضومن
داشهن اهن اوهقاد که «ایوپاهیها و غربیها خرد یا از مذاکرات با ما محروم میکننود
و دی حال منزوی کردن خرد دی والم هیهند» )53(،خطاب بوه آنوان مهوذکر مویشود:
به مرات

()54

به ما بیشهر نیاز دایهد تا ما به شما».

نادهدهاناایی تامیم گیران دی اهن دویه یا میتران دی نادهودهانااشوهن توران و
قدیت غرب و قدیت قط نامههوا و تحورهمهوای شوریای امنیوت مشواهده کورد .او
مجمرع تشایهای غرب دی اواسط بهوای  ،1386ه نوی دو سوال پوس از یسویدن بوه
یهاست جمهوریی یا آخورهن قودیت غورب دی اوموال تشوای بوه اهوران مویدانود:
«قدیت های زویگر همه قراهشان یا جمع کردهاند تا ه

تشای دهاور بوه جمهوریی

اسالمی اهران برای وق نشینی از ت الیتهای ی حآمیز هیوههای واید کننود ،اموا بوه
()55

نظر و برداشت ما از یحنه مرجرد ،اهن آخرهن زوی آنهاست».

از نظر احمدینیاد ،قط نامه های میوهند بوه تاول هاوهم شوریای امنیوت هوی
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تشایی یا نمیتراند به اهران واید کند« )56( :اگر یدها کاغذ دهاور نیوز یوادی کننود
مطملن باشند که دی اهران هی اتااقی نمیاتهد»« )57(.آنهوا بوا دوی هوم جموعشودن و
()58

کاغذ یادی کردن نمیترانند ج ری اهن م ت هلاای ه و مهحد یا بایرند».

ان لاف نادیست دی نااه تامیمگیوران اهون دویه دی مورید نهواهج تحورهمهوا،
گزایش آژانس بینالم ی انورژی هیوههای و حهوی سوازوکایهای تاومیمگیوری دی
شریای حلام آن آژانس مشخ

است .احمدینویاد تحورهم اهوران یا تحورهم هموه

قدیتها بجز امرهلا م رتی میکند« :امرهلا با یدوی قط نامه دی شوریای امنیوت دی
حقیقت یوسویه ،کشوریهای ایوپواهی و وین یا تحورهم مویکنود» )59(.دی گیورودای
تاره

قط نام سرم شریای امنیت و یه اهران ،احمدینویاد بوا اسوهناد بوه آخورهن

گزایشهای آژانس بینالم ی انرژی هیههای ،ادووا مویکنود« :االن گوزایش آژانوس
می گرهد ا الوات آنها غ ط برده است .حاال آنها ه کای باهد بلنند سوه یاه داینود.

 152یاه واقالنه ه نی بارهند اشهباه کردهاهم که به ناع همه است .یاه دوم اهنلوه سولرت
کنند که تقرهبا ،مثل یاه اول است و اما یاه سرم ،اشهباه گذشوهه یا بوا اشوهباه دهاوری

جبران کنند .اهن به ضری ما نییت اما به ضری آنها است .انهخاب با خردشوان اسوت.
تلر میکنیم تا حدود زهادی یقبای ما دی بنبیت هیهند .ما مییر قانرنی خردمان یا
ج ر می یوهم .هر قط نامه جدهد ش یلی به شریای امنیت به ونران بنیان سازمان م ل
است .اوهبایی دهار برای شریای امنیت باقی نمیماند» )60(.او حهی پس از مشوخ
شدن برداشت نادیسهش از گزایش آژانس ،دسوت بوه ان لواف نادیسوت سوازوکای
تامیم گیری دی شریای حلام اهن آژانوس زد« :دی هو
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وضر آن از اتحادهه ایوپا و پنج کشری نیز مهحدان ایوپا هیهند و 10وضر دهاور نیوز
دنباله یو آنها هیهند و با آنها همالرند و نیاز بوه یأی گیوری هوم نییوت ،تاومیمی
میگیرند و برای آن خرشحالی میکنند»)61(.

واکنش وجرالنه و ودم خرهشهندایی احمدینیاد به ونران نشانههای دهاری از
شدن اهران به یادیکنندة سرخت هیههای هم نشان میدهود« :موا نوه تنهوا ت الیوت
سانهرهایرژها یا مهرقف نمیکنیم ب له به سروت دی حال اضاته کردن به رخههوای
سرخت خرد هیوهیم توا بهورانیم بوه کشوری یوادیکنندة سورخت هیوههای تبودهل
()62

شرهم».

نتیجهگیری
با پذهرش ماروض اهن مقاله مبنیبر اهن که هدج برنام هیههای اهران احیواء اوهبوای
است ،دو شمانداز و تراهند مهناظر با اهن شومانودازها دی نوین احیواء اوهبوایی
م رتی شد .هلی از اهن شماندازها احیاء اوهبای یا از ره تراهنود شورم-جبوران و
دهاری از ره تراهند ترهین-خشم-انهقام مملن می داند .هرکدام از اهن دو تراهند،
منشاء ،تایهخ و یوش مهااوتی یا برای احیاء دی نظر میگیرند .تراهند شرم-جبران به
اهن دالهل که احیاء یا تراهندی ب ندمدت میداند ،به وری کنشوی ومول مویکنود؛ از
دست یتهن اوهبای (شرم) یا ناشی از دست یتهن مرق یت و نقش ،و منازو به وجرد
آمده بر سر احیاء اوهبای یا ناشی از وجرد حرزه ها رج ثالثی میدانود کوه بوه حود
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زهادی از احهمال بروز خشرنت میکاهد.
دی مقابل ،تراهند ترهین-خشوم -انهقوام بوه اهون دالهول کوه احیواء یا تراهنودی
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کرتاهمدت میداند ،به ری واکنشی ومل میکند و از دست یتهن اوهبوای یا ناشوی از
خراست کنشاران دهار و دی نهیجه نروی تورهین مویدانود و دی نهیجوه منازوو بوه

وجرد آمده بر سر احیاء اوهبای یا ناشی از برنامههای حیاب شده میداند ،بوه حودی
که دی باال بردن احهمال بروز خشرنت مؤثر است.
اهن دو یوهلرد و تراهندهای مهناظر ،دی دو مقطع کنهرل برنام هیههای اهران یا
دی دست گرتهند .دی مقطع اول ،تامیمگیران با یوهلرد شرم-جبران تا حود زهوادی
ترانیهند با ج رگیری از یتهن پروندة اهران به شریای امنیت ،ج وری احهموال بوروز
خشرنت یسمی از سری اهن شریا یا بایرند .دی مقابل ،دی مقطع دوم ،تامیمگیوران
با یوهلرد ترهین-خشم-انهقام ،از یتهن پرونودة اهوران بوه شوریای امنیوت اسوهقبال
کردند و اهن باوث شد تا والوهبر تحرهمهای یسمی میهند به تاول هاوهم منشوری
م ل مهحد و یه اهران ،دی زمانی احهمال برخرید نظامی هم به شدت باال یود.
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