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Abstract 

After two decades of controversy over Iran’s nuclear program, and despite the 

genuine development of the program, it is still non-weaponized. The International 

Atomic Energy Agency has frequently stated that Iran has sufficient material and 

capacity to produce nuclear weapons, but there is no information to prove that Iran 

intends to produce such weapons. Western intelligence agencies including United 

States, have also a similar assessment. From the viewpoint of realism, the motivation 

behind Iran’s program is security. However, the important question is that why its 

nuclear program has not been weaponized, especially considering that the world has 

experienced the states that have produced nuclear weapons after achieving the 

necessary capacity. The hypothesis is that the strategic culture in Iran has two 

important elements which expalin why the nuclear program has not been 

weaponized. The first element is that the concept of power has remained 

undeveloped and simplified which has not led to the development of the basic 

concepts of realism such as nuclear deterrence, and the balance of power in a sense 

that the world powers has understood and experienced it. On the other hand, Iran’s 

experience of threat and survival is still at the traditional level, that is Iran has never 



been under the direct or imminent nuclear threat like the US, the Soviet, China or 

even Pakistan. And as a result, despite the appearance and development of Iran’s 

program based on security concerns, the strategic decision-makers have never been 

under the pressure to complete it. In addition, Iran’s traditional experience of threat 

and survival has made the decision-makers and public opinion to have one-sided look 

about the nuclear weapons, it means that they consider nuclear weapons as the only 

means for mass killing not for deterrence. The second element is the prominence of 

the non-material aspect of power in Iranian thought which contrary to the prominence 

of the material aspect of power in realism, focuses on concepts such as manhood 

compared to the weapon which represents the material aspect. The effect of the non-

material aspect has so far continued in the strategic culture of Iran. Despite the 

security motivations of Iran’s program, these variables have caused the strategic 

culture like a fence to prevent the last segment of the nuclear chain from being 

completed. The methodology of the paper is descriptive explanatory and the method 

of data collection is library. 
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 چکیده
عیاه آن،  ین هغم توستت ا تما  ی  یه ن د باباگذشتتد  د   ا  م اقاه تتا  هباهه به ااا   تت ا

 یه ن  لمیی    هنی  تم  باه ا  عال  که ه کا ت تییاات   ستدآ آن  ب بین  به ااا  مچقان غیه

 ی  ستد دل   الالعات  دوو   د ه  کا   تان    ه ی او   د ظهفید کاف  ستاتد ستاله   ت ا

 ی به ی ستتتاتد چقین ت تتتییاات    ه آ   ا  ای  الالعات  غهب ،  مومیا   د  یه ن به ااا

آاهیکتا  م  همیتاب  ا تتتاب     ه تدآ   ریاه به تااتا  یه ن  م اقسه هاتالی تتت    اقی    ستتتد،  

 ی  یه ن غیهت تتییاات   هستتپ په  مید  ین  ستتد کا چه  تاکقون به ااا   تت احال پبا ین

 ای  ه  تجهبا که ه کا ب د  م  ست یاب  با ظهفید دیژه با تووا با  یقکا و ان،  دلدبا اا ده

 ست ه تژی   ه  یه ن،  د     دآ فهضتیا ااالا  ین  ستد کا فه ق  ی ستات االم ، ستاله   ت ا

  د؛ عقصتته  دل،   ی ه  توضتتیم ا اا دن به ااا   تت اغیهت تتییاات عقصتته ا م   ه  کا 

 ی هاالی تم  اا دن اف و  هدهت  ستد کا اقجه با توست ا افا یم پایا یاف ا د ب تی توست ا

 ا ه  ف م د و ا   آن  ای ا قای    تده کا هدهت   ی د او م ا هو  بااا قد بام  ه دگ    ت ا

جهبا  یه ن  م ت دید د باا،  مچقان  ه ستحم ستق    ستد، ی ق   ستو، ت   دآ  م  یرهتجهبا که ه

 ی  گاه اا قد آاهیکا، شتتتوهدی، چین یا ح   پاک تتت ان،  ه ا هد ت دید   تتت ا یه ن  یچ

 ای  به  غدغا  هغم تولد د توستتت ا به ااا  یه ن اه ق ا تتت ایم یا فوهی  هو ه د  ه  یجا با
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عالده،    دآ باه ا هد وهه تکمیل آن  هو هگاه  ستتتام ن  ستتت ه تژی   یچ  اقی  ، تصتتتمیم

  عموا  با ت تتییاات   ستتام ن د  فکاه  اا دن تجهبا  یه ن  م ت دید د باا،  راه تصتتمیمستتق  

 ی به ی ک ت اهوم   تیا   ی صتهفا  دستییا ی که ه، ی ق  ستاله   ت اچ هه ی ه  ت   ت ا

دهت  ه   دی تا  یه     ستد کا  شتو   ا بام  ه دگ آ عقصته  د ، بهو ت ر  ب د غیهاا ی ها 

بهتالف بهو ت ر  ب د اا ی هدهت  ه هاالی تم، افا یم  اا قد وو  مه ی ه ،  ه ااای تا با 

تا  اهدم  ه     دآ  ثه ب د غیهاا ی ستتتاله کا تجی  ب د اا ی  ستتتد،  ه اهکا تووا هه ه ا 

 یه ن، اجموعتا  ین  تای  اقی   به تااتا  هغم   ریاه ستتت ه تژیت   یه ن    اتا   ه آ بتا  فه قت 

ا غیه تا بتاعتد شتتتده فه قت   ستتت ه تژیت  اتا قتد پهچیق ، اتا خ تکمیتل حیاتا آته م جیهه  

 ی شتتتو آ هدژ پژد پ  ه  ین ااالا، توصتتتیف  تهییق  د هدژ گه آدهی  الالعات   تتت ا

 آ ی  سدک ابخا ا

  ی    ا ی؛ فه ق   س ه تژی ؛ هاالی م؛ ساله  یه ن؛ به ااا    ا : ای کییدید نه

 1401/ 10/ 11تاهیخ پذیهژ:       1401/ 08/ 16تاهیخ بامبیق :     1401/ 02/ 06تاهیخ  هیافد:  

 1- 36صص    ، 1401  پاییا   ، 55پیاپ     ، 3، شماهه  14فصیقااا هد ب  تاهو ، سال  

 



 

 

 ااداا

مانده«، پرسشی جدی است  تسلیحاتی    ای ایران همچنان غیراینکه »چرا برنامه هسته
ای ایران را نیز تا حدی شخدن چال  هسخته  توان دلیل طوالنیکه با پاسخ  به نن، می
های ها، عینکشخدن دللت  ایبه انگیزه هسخته مختلف، برای نگاهدرک کرد. مکاتب 

ای ل در رابطه با مدرنیزاسخخیون ل ها، نن را با عینک توسخخ هزنند. لیبرالمختلفی می
اتزار غیرمادی هویتی ل منزلتی )دارابی ل انگاران با چشخ بینند ل سخازهپیشخرتت می

اند. ها رتتهشخدن دللت ای( به سخرا  لسخوسخه هسخته38-37، صخ..1396احدی،  
ها را در رابطه  ای دللتمقابل این دل مکتب، رئالیسخ  اسخت، مکتبی که برنامه هسخته

 ها )ازجمله برنامه ایران( انگیزهبیند. برای رئالیسخ ، این برنامهشخدن می  با تسخلیحاتی
نسخبی )رئالیسخ  نوکیسخیک(   سخودایی مرتب  با امنیت )رئالیسخ  سخارتاری(، تدر  ل
ای  در رابطه  جهت،  تهاجمی ل کیسیک( دارد ل از همین  تزای  تدر  )رئالیس ل ا

شخخدن اسخخت. برنامه ایران از منیرهای مختلف  مسخختقی  یا نخخمنی با تسخخلیحاتی
ترین شخخاره  عنوان مه سخخارتاری به  شخخده، للی سخخکال کلیدی که رئالیسخخ بررسخخی
ماندن این برنامه سخلیحاتیتتا اآلن پاسخ  تفیخیلی به نن نداده، چرایی غیر  رئالیسخ 

انگارانه به سخرا  برنامه ایران برلی  ل توانی  با نگاهی لیبرالی یا سخازهاسخت. البته می
کنی . للی اگر کسخی بخواهد همچنان ماندن  را تبیینتسخلیحاتیبا چالشخی کمتر، غیر

زیر این ماندن این برنامه را تسخخخلیحاتیدسخخخت بگیرد ل غیراتکن رئالیسخخختی بهنور
سخخیاه کردن ج به    باز  رلش مناسخخب، رسخخد یکنیر میاتکن ببیند، چطور؟ بهنور

کاری، این اسخخت که متریرها، ها اسخخت. مزیت چنین رلش نوکیسخخیکدللت، به
مانند ل نسخخخبی ل تهدید می همچنان امنیتی ل از جنس مفاهیمی مثل تدر ، تدر 
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تو در عین تبیینی  رتتخار کشخخخحخال،  از  ارائخه میمنخد  بخا لجود  وری  کخه  کننخد 
هخایی توی از اش طی دل دهخه گختشخخختخه ل تبخل نن، رگخهمخانخدن برنخامخهتسخخخلیحخاتیغیر
 دارد.های مرتب  به امنیت ل تدر  در نن لجود جنبه

ای دارد  هسخخختخه  ظرتیخت کخاتی سخخخارخت سخخخی لات یخت این اسخخخت کخه ایران، ه 
 (Thielmann, Jan.31,2012 ) های امنیتی الزم را دارد  ی، انگیزهل ه  از منیر رئالیسخخت
 (Sagan, et al.2007, p.137پس چرا تا .)؟ پاسخ  رای،،  ای نسخارتهکنون سخی  هسخته

ماندن این برنامه، مراج ه به متریرهای سخخطس سخخیسخخت  اسخخت   به غیرتسخخلیحاتی
ها )تشخخارهای( سخخطس نیام ای از متریرسخخازان امنیتی با موموعهشخخده تیخخمی گفته

اند دهمین گرتته  شدن، عوالتاً تیمی تایده تسلیحاتی-ند که در برنلرد هزینهامواجه
داد  ما )ایران( اجازه نخواهد الملل بهبین سیاست»  ای دنیا نشوند:عضخو کلو  هسته
 های(. عزم تدر 1399باشخی « )دنیای اتتیخاد،ای داشخته  هسخته تابلیت تولید سخی 

های  شخخدن دللتایاشخخاعه، حسخخاسخخیت زیاد به هسخختهمنع بزرگ برای حفظ رژی 
 تایده توق مکثرند.-دست نیز در برنلرد هزینهاینلیبرال ل متریرهایی ازغیر

للی  اند،حدی درسخخختماندن برنامه ایران تاها از غیرتسخخخلیحاتیاگرچه این تحلیل
ها،  ینهرغ  همه هزهایی ه  هسختند که بهکنند، چون دللتپاسخ  کاملی تراه  نمی

ترن گتشخته، )کسخی( تادر نبوده مانع در نی » گوید:اند. کنت لالتز میای شخدههسخته
باشخد. برری کشخور میخم  به انوام نن بودهشخدن کشخور دیگری شخود، اگر ننایهسخته

ها رلیمان ای ، ب ضخی لتتالتا  مانند انگلیس ل ترانسخه، ما )نمریکا( کمک کرده
ها را ترغیب )به نداشختن( کنی ،  ای  کشخوراهی ه  کوشخیدهای  ل گ طرف گرتتهرا نن

نختخوانسخخختخخه ) للخی  پخیخ بخخا    .(Sagan and Waltz, 2013,p.38ایخ «  لالختخز ایخن  تخر،، 
  طورای، ننشخود ماندن در »ظرتیت نسختانه« هسختهاسخت که اگر ایران ه  متقاعدم تقد
اللین » نرراسخخت دسخختداده ل ممکن  مسخخیر رود ادامه کارنمد نیسخخت، به باید،  که

 (.Waltz,2012,p.2-4)  کند«ای را نزمای هستهسی 
رغ  ظرتیخت ل انگیزه، برای سخخخارخت  سخخخازان امنیتی در تهران بخهچرا تیخخخمی 

دهد، پژله   گونه که این پرسخخ  نشخخان میای تردید دارند؟ همانهسخختهسخخی 
کنخد، در نتیوخه کل  ایران با عینخک رئالیسخخختی نگخاه میای حانخخخر، به برنامه هسخخختخه



 7        ران ی ا   ی ا ماندن برنامه هسته   ی حات ی رتسل ی بر غ   ک ی فرهنگ استراتژ   ر ی تأث 

انکخار تسخخخلیحخا  تخابخلتلویحی از نق  غیر  2نوعی جخانبخداری  1پژله ، در متن
داند. ترنخخیه پژله   ای شخخدن را انتخاط طبی ی میل هسخخته  رتتهای پی هسخخته

اسخخختراتژیخک در ایران، حخایز عنخاصخخخری اسخخخت کخه دلیخل  اسخخخت کخه ترهنخ این
رابطخه، دل متریر ایندهنخد. درای را تونخخخیس میهسخخختخهمخانخدن برنخامخهحخاتیتسخخخلیغیر
تخدر « بر  مخادیغیر  هخایل اثر »جنبخه تخدر «  مفهوم  نیخاتتخه مخانخدنابتخدایی ل توسخخخ خه»

 اند.ماندن این برنامه، کلیدیتسلیحاتیغیر

  سهی چاهچوبآ 1

ای یا هسخختهسخخی کنی  توسخخ ه، سخخارت ل تولید اگر با عینک رئالیسخختی، تر،
هاسخت،  ای دللتبن سخودای برنامه هسختهلشخدن«، بی تسخلیحاتی»  ترعبار  سخادهبه

  اند؟ رئالیسخ شخدن نرتتهایسخمت هسختهامنی بهرغ  احسخا  ناها بهچرا برری دللت
ها به  های نیری را برای تونخیس تمایل دللتترین بنیانسخارتاری، یکی از مسختحک 

رغ   هایی که بهکرده، للی تونخخیحی درباره دللتای تراه هسخختهسخخارت سخخی 
دهد. کنت لالتز رودیاری را اصخل  اند نمیای نسخارتهاحسخا  ناامنی، سخی  هسخته

اسخت  داند ل م تقد الملل میبینها در لنخ یت ننارشخیک سخیاسختبنیادین اتدام دللت
 نیمأبزنند، ت  یارینن دسخخت به رود  قیاز طر یسخختیها باکه دللت  یراه  نتریمه 
در مقایسخه با ها دللتال گفته که لتتی   (.Sagan& Waltz, 2013,p.4-5اسخت )  تیامن

  دهیکشخ یاهسختهسخمت سخی کنند، به یکمتر تیاحسخا  نخ ف ل امن  ،شخانهمتایان
ها در کنار  اسخت ریلی دللتلالتز گفته ممکن(.  Sagan& Waltz,p.37) رواهند شخد 
( که در این صخخور   Sagan& Waltz,p.38شخخان احسخخا  امنیت کنند ) همسخخایگان

رلند للی اگر نتیوه بگیرند که برای تأمین امنیت،  ای نمیسخخمت سخخی  هسخختهبه
اند: برری با اسخختفاده از شخخدن ندارند، به دل رلش عمل کردهایراهی جز هسخخته

از طریق   ای رتته ل م ضخخل امنیت رود راهسخخته  ظرتیت دارلی به سخخمت توسخخ ه
کنند. برری ه  م ضل امنیتی ای برطرف میای مستقل ملی، به هر هزینههستهبرنامه

ای دیگر حخل  سخخخاز بخا یخک تخدر  هسخخختخهرا بخا ملحق شخخخدن بخه یخک اتحخاد موازنخه
 

1. Context 

2. Bias 
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(. با لجود تونخیس دررور رئالیسخ  سخارتاری Sagan, 1996-1997,p.59کرد ) رواهند
)از جمله ایران(، همچنان این پرسخخ  باتی ها شخخدن دللتایدرباره دلیل هسخخته

اینکه زیر هیچ  ای لرغ  احسخخخا  ناامنی هسخخختهها بهماند که چرا برری دللتمی
اند؟ ب د نزمای   ای نسخارتههسختهها سخی تا مد   اندای نبودهسخاز هسختهچتر موازنه

ی  ا ، هشخت سخال طول کشخید ترانسخه نزمای  هسخته1952ای بریتانیا در سخال هسخته
ای  سال بود ل ب د از نزمای  هسته  10ای شدن هند ل چین  انوام دهد. تاصله هسته

ای  کشخید پاکسختان متقاعد شخود بدلن سخی  هسختهسخال طول 27،  1974هند در سخال 
ها ندارد،  ها ل زمانتادر به تأمین امنیت  مقابل هند نیسخت. لالتز جوابی برای تاصخله

احسخخا  ناامنی ل اینکه چه موتع این احسخخا     کردنگیریکه اسخخاسخخاً اندازهچون
شود، دشوار است. این مونوع در مورد ایران  اتمی میبه تولید سی ها، منوردللت

گفخت اگر ایران سخخخرانوام متقاعد شخخخودکه ماندن در  کنخد. لالتز میه  صخخخدق می
است مکنداده ل ممسیر رود ادامه  کارنمد نیست، بهکه باید،طور»ظرتیت نستانه«، نن

(، للی لات یت Waltz,2012,p.2-4)  کند«ای را نزمای هسختهاللین سخی »  نرردسخت
ای بسخازد. از نخسختین جه   نگرتته سخی  هسختهکنون تیخمی این اسخت که ایران تا

، دل 2002ای سخال  دهه ل از شخرلع چال  هسخته(، پن،1973ای ایران ) هسختهبرنامه
ای گویند دنبال سخخی  هسخختهسخخازان امنیتی همچنان میدهه گتشخخته، للی تیخخمی 

 نیستند.
ماندن برنامه برری سخارتاری برای غیرتسخلیحاتیدر شخرایطی که تونخیس رئالیسخ 

رسخخخد یخک رلیکرد جخایگزین،  نیر میهخا )از جملخه ایران( کخاتی نیسخخخت، بخهدللخت
ر هسخته گرتتن از امکانا  رئالیسخ  نوکیسخیک در سخطس ررد اسخت. البته، دکمک

نسخخبی«  مرکزی رئالیسخخ  نوکیسخخیک نیز، یک متریر سخخطس سخخیسخخت  به نام »تدر 
المللی ننارشخخیک که هیچ تدر  ها در سخخطس سخخیسخخت  بینگرتته اسخخت. دللتترار

کننخد، تبخل  گیری دربخاره اینکخه چطور رتتخارای نخدارد، برای تیخخخمی مرکزی تخائقخه
کنند.  میتدر  نسخخبی( مقایسخخههرچیز، تدر  رود را با دیگران ل بقیه سخخیسخخت  ) 

ای  داده »تدر  مادی نسخبی، پارامتر پایهنتیوه، همانطوری که گیدئون رز تونخیسدر
ها زمانی این نیر، دللت. از(Rose,1998,p.146رارجی یک کشخور اسخت« ) سخیاسخت
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این  گیرند که در مقایسخه رودشخان با دیگران، بهای میهسختهبه سخارت سخی  تیخمی 
شخان  ای نسخازند، تدر ندکه لنخ یت طوری اسخت که اگر سخی  هسختهتیخور برسخ
تر، که در  ها با این پی شخود. با لجود این متریر سخیسختمی، نوکیسخیککمتر می
ل نخبگان انوام   یلات   یاسخیرا رهبران سخ یرارج اسختیسخ  یها»انتخاطنهایت،  

تحلیخل ررد، ی نی ، مسخخخیر را برای لرلد بخه سخخخطس  (Rose,1998,p.146دهنخد« ) یم
گشایند. هرچند متریرهای کردن متریرهای دیگر میگشودن ج به سیاه دللت ل لارد

ها  شخدن یا نشخدن دللتایسخطس سخیسخت  مانند »امنیت«، »تدر  نسخبی« در هسخته
اسخخا  تیخخورشخخان از اند که برسخخازان دارلیاند للی در نهایت، این تیخخمی مه 

 د.گیرنمتریرهای سیستمی تیمی  می
ها را شخر   ای ماندن دللتتواند الگوی غیرهسختهیک متریر مه  سخطس ررد که می
اساساً درریوص   1980استراتژیک در دهه ترهن دهد، ترهن  اسختراتژیک است.  

ها، حول  الملل شخد. نسخل الل بررسخیبین  ای، لارد ادبیا  سخیاسختهسختهتسخلیحا 
سخارتاری،  گرایینن، غلبه لاتعگرتت. تبلای نمریکا ل شخورلی شخکلرتتار هسخته

ای شخورلی ل نمریکا پنداری رتتار هسختهسخمت همسخانرارجی را بهمحققان سخیاسخت
ای داد که چرا رتتار هسخختهاسخختراتژیک تونخخیس میترهن بود، للی کردههدایت 

رواسخختند ببینند  ها میعنوان یک دللت، مانند نمریکا نیسخخت؟ نمریکاییشخخورلی به
کند که  های بحران، متفال  از چیزی رتتار میشخخورلی در بررورد با موت یتچرا 
های رتتاری شورلی  دادن تفال بنابراین، این مفهوم برای تونیس  اند کردهبینیپی 
 ای متولد شد.هسته

های احسخخاسخخی ل ها، لاکن ای از ایدهاسخختراتژیک را موموعهترهن اسخخنایدر 
انسخته که اعضخای جام ه اسختراتژیک، با توجه به اسختراتژی  های رتتاری عادتی دالگو

ها،  ایده» اسخختراتژیکترهن گری گفته ای در نن اشخختراک دارند. کیلین ا .هسخخته
بی  راص  لهای ارجس عملیاتی ک های ذهنی ل شخخیوهها، عاد ها، سخخنتایسخختار

تردی  بخهتخاریخی منحیخخخرلحخا  جرراتیخایی اسخخخت کخه از توربخهجخام خه امنیتی بخه
استراتژیک، بیانگر محی  احساسی ترهن » دهد:است« ال تونیس میبرروردار بوده

مورد جنخ  ل   هخا درکنخد. ایخدهمینن عمخلدتخاعی درل ایسخخختخاری اسخخخت کخه جخام خه
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های برای مثال برری ترهن  -تأثیر جرراتیای تیزیکی ل سخیاسخیاسختراتژی، تحت
، ایدئولوژی سخیاسخی ل متهبی  باشخندمی اسختراتژیک دارای لیژگی دریایی ل رشخکی

(. ت خاریف 343ص.  ،1386رخانی،بخاشخخخنخد« )عبخداهل تکنولوژی رخاص نیخامی می
ای از شخخخده از جملخه اینکخه ترهنخ  اسخخختراتژیخک م خادل موموعخهدیگری ه  ارائخه

هخای  بخالرهخا، مفرلنخخخا ، هنوخارهخا ل الگوهخای رتتخاری مله  از توربیخا  ل رلایخت
ها با ها ل لاحدهای سخیاسخی ل رلاب  ننجم ی دللت  دهنده هویتمشخترک ل شخکل
 (.111، ص.1396بیگی،  جهانی است )صباغیان ل احمدبازیگران سیاست
های راص رتتار اسختراتژیک ملی اسخت که  اسختراتژیک، لیژگیترهن ریصخه اینکه 

ور ترار دارد.  پتیری یک کشخخها، جرراتیا ل جام هها، هنوارتأثیر تاری ، انگارهتحت
تهاجمی کمتری در مقایسخخخه با  ظهور، رتتارنواینکه »چرا چین به عنوان یک تدر 

اسخت.   تونخیساسختراتژیک تابلترهن دهد؟« ل سخکاال  مشخابه، با نمریکا نشخان می
ای  ناامنی ل ظرتیت کاتی، سخخی  هسخختهرغ  احسخخا  ها بهاینکه چرا برری دللت

 است. ها تابل تونیساستراتژیک ننترهن اند نیز با بررسی نسارته
هخای ایوخابی مختلفی دارد کخه  اسخخختراتژیخک در ایران، مکلفخهاین نیر، گرچخه ترهنخ از

ای شخده، للی همین ترهن  حائز دل مکلفه کلیدی،  روردن برنامه هسختهباعث کلید
ر « تخد  مخادیغیر  هخایل »جنبخه  تخدر « مفهوم  نیخاتتخه مخانخدنابتخدایی ل توسخخخ خه»ی نی  

ای ایران را شخر   هسختهماندن برنامهتسخلیحاتیهای امنیتی، غیررغ  دغدغهاسخت که به
 دهد.می

 هدهت  ه  یه ن اف و   یاف ا اا دنتجهبا  ب د ی  د توس اآ 2

که مسختقی  با تدر  نیامی رابطه دارد، به تیخور   اسختراتژیکترهن هربحثی درباره  
ریخخخوص تخدر   گردد. نگخاه ایرانیخان بخه تخدر ، بخهبرمیتخاریخی ایرانیخان از تخدر   

ای اثر گتاشخخته؟ نیامی چگونه اسخخت ل چطور بر لنخخ یت کنونی برنامه هسخخته
توجه اسخخت ل شخخکلی که در رئالیسخخ  مورد  اسخخت که مفهوم تدر ، بهلات یت این

عنوان مفهوم  شخده، اسخاسخاً در اندیشخه سخیاسخی ایرانی مطر  نیسخت. تدر  بهمتحول
ری رئالیسخخخ ، دسخخخت ک  از دل جنبه با تدر  در سخخخنت سخخخیاسخخخی ایران  محو

اسخت. الل توسخ ه مفهوم تدر  که در ذیل همین بخ  )توربه ابتدایی از متفال 
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هخای غیر مخادی تخدر  کخه در  شخخخود ل دلم: توجخه بخه جنبخهمفهوم تخدر ( بحخث می
 بخ  ب دی بحث رواهد شد.

ایرانی نیسخت. در  توجه اندیشخه  اً موردتوسخ ه مفهوم تدر  اسخت که اسخاسخ جنبه الل،
الملک(، تدر  اغلب در  نیامنامه رواجهمانند سخیاسختای ایران ) نامهنثار سخیاسخت

تخخدرتمنخخدبسخخخیخ  ی نی  شخخخکخخل،  در  ترین  بسخخخی   م نی  همین  ل  نمخخده  بودن، 
بودگی، در رابطه تدر  با اسخختراتژیک ه  من کس اسخخت. تازه این بسخخی ترهن 

الملل، تدر  بینم نی امرلزی، سخیاسخترارجی یا به. در رلاب تلمرل دارلی اسخت
از تارابی تا »اند که  درسخختی گفتهشخخود. برری بهتر میاز تلمرل دارلی ه  بسخخی 

دارند که سخیاسخت را به م نی لات ی تدر  میصخدرا، متفکران سخیاسخی اندکی لجود
مور برلکراتیخک نیخامی، رلاب  اتتیخخخادی، ترهنخ  ل ارخارجی، تخدر در رلاب 
ای  (. رئالیسخ ، به عنوان نیریه3، ص.1392سخرلی،  ل رواجه )اسخیمی  نمایند«تحلیل

لیژه  ترد غرط، بهبهکه تدر ، مفهوم کانونی نن اسخت، اسخاسخاً حاصخل توربه منحیخر
تطبی«،  چنخد»  بخا تخدر  در رئخالیسخخخ  مثخل  نتیوخه، مفخاهی  مرتب نمریکخا اسخخخت. در

شخکلی که  ای« ل غیره، بههسختهتسخلیحا  ای«، »مسخابقههسختهتوا«، »بازدارندگی»موازنه
هایی مثل شخورلی ل رلسخیه ت لی توربه شخان با تدر در نمریکا، ارلپا ل مناسخبا 

پتیر نیسخخت ل در بهترین حالت، در سخخطس رئالیسخخ   شخخده، برای ایران ته ل لمس
ه ایران در م ر، موازنه توا، بازدارندگی، دارد. مقیخخخود این نیسخخخت کتطری ترار

پتیرند. منیور  مسخابقه تسخلیحاتی ل مفاهی  مشخابه نیسخت  همه این مفاهی ، ت می 
اسخت که این مفاهی ، اسخاسخاً از توربه ایران ل کلنوار نن با جهان رارت متولد  این

تفالتی های بزرگی اسخت که توربه مها، محیخول مناسخبا  تدر اند. تولد ایننشخده
اند. در نتیوه مفهوم تدر  میان ننها، تولد، تطور  از رلاب  تدر  با یکدیگر داشخخته

های اتمی، گرتته حول برنامهای متفال  دارد. دل مثال، درباره ادبیا  شکلل توس ه
 کند:میتر  بحث را رلشن

ی، ای حول مفاهیمی مثل بازدارندگ شخدهای شخورلی، ادبیا  شخنارتههسختهنزمای 
  شخده متقابلای، موازنه لحشخت، نابودی تضخمینهسختهتسخلیحاتی، امنیت  مسخابقه  
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 (MAD)1ها مفهوم کمتر رای، »زمسخختان  کرد که در بین نناشخخاعه ل غیره تولید، منع
ای،  رورد. زمسخختان هسخختهمیچشخخ   ای« بههسخخته اتمی« ل مفهوم تقریباً نادر »مرگ

های اتلیمی سخخازیای اسخخت که مدلتردهای گسخخهسخختهشخخرای  اتلیمی ب د جن 
یا اصخطیحاً    دیشخدشخدگی داده که در صخور  لتوع، زمین را دچار یک رنکنشخان

های  های انوام شخده، ترنخیهسخازیکند. این مفهوم، گسخترش نن، مدلزمسختان می
شخدن نمریکا ل ارلپا ل حوش نن، اسخاسخاً حاصخل توربه اتمیلمطر  ل مفاهی  حول

شخک کشخوری مانند ایران نیز در مدار این با  تدرتی ننها با شخورلی اسخت. بیمناسخ
نن گونه که   ای،پتیری ل مفاهی  مرتب  با زمستان هستهتوربه است للی دامنه، تأثیر

 برای نمریکا، شورلی ل ارلپا ته  شده، برای ایران مطر  نیست.
ای چگونه مرگی اسخت؟ این هسختهای اسخت: مرگ  هسختهازاین نادرتر، مفهوم مرگ 

کشخد. ال ای« پی  میسخکالی اسخت که هانس مورگنتا در مقاله »مرگ در عیخر هسخته
داده ل باعث ل رودش را ترییرای، رلاب  انسخخان با طبی ت هسخختهگفته که عیخخر  

( ل بحثی  Morgenthau, 1961دگرگونی در مفهوم مرگ ل جالدانگی شخخده اسخخت ) 
شده ل تابل  کند. نیا چنین بحث ل سکالی اساساً در ایران مطر مفیل ه  مطر  می

به کشخورهایی   اسخاسخاً مربو پرسخیدن اسخت؟ تولد، تحول ل توسخ ه چنین مفاهیمی،  
گرتتخه ل ای تراربخار، در م ر، یخک دشخخخمنی هسخخختخهک  یخکاسخخخت کخه دسخخخت

ای ناشخخخی از یک بحران یا اجتماعی مردم ل نخبگانشخخخان، لحشخخخت هسخخختهجهان
را توربه کرده باشخخند. کشخخورهایی که    1962رلیارلیی شخخبیه به بحران موشخخکی  

لحشت، نابودی  ای، موازنهتوارط مشابهی نداشته باشند، مفاهیمی مثل امنیت هسته
ده متقابل، بازدارندگی ل غیره، برایشخخان تابل ته  نیسخخت، یا اینکه در  شخختضخخمین
موشخخکی کوبا  حالت، تهمشخخان ازاین مفاهی  نار  ل ابتدایی اسخخت. بحران بهترین
ای پی  برد،  ترین رلیارلیی هسخختهکه شخخورلی ل نمریکا را تا مرز رطرناک   1962

 مثالی گویا است.

رل نشخخده موجودیتی از رارت مرزهای  رلبه  لتت با تهدید، نمریکا هیچ1962تبل  
اتمی را داشخختند یا  ها دلهره بمبدرصخخد نمریکایی 27( ل تق  Farrow, 2012)  بود

 

1. Mutually Assured Destruction 
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اسخت رلزی چنین بمبی بر سخرشخان ترلدنید. این تر  در    نگران بودند که ممکن
 ,JFK. Presidential Library and Museumدرصد رسید )   65رلزه کوبا به    13بحران  

ازاین ترسخخیدند که  » سخخایه لحشخخت بحرانبار زیرها برای اللین(. نمریکایی2002
 ,Fayنکنند« )  چیزی رلی زمین بازرلی هیچرلز صخبس چشخ  بهممکن اسخت یک

2018,p.7درصخخخد  35رارجی تق  برای (. تبل بحران موشخخخکی کوبا، سخخخیاسخخخت
جی برایشخان به الت  رار، اهمیت سخیاسخت1962ها مه  بود للی در نوامبر نمریکایی

سخخابقه بود. بحران کوبا،  هاربر، الجی بیدرصخخد رسخخید که ب د از پرل  72سخخابقه  بی
اسخختراتژیک به درکی  اسخختراتژیک نمریکا گتاشخخت ل جام هترهن اثراتی عمیق بر 

نکردن ل بازدارندگی ای اسخاساً برای استفادههسختهتر درباره این رسخید که سخی عمیق
هایی درباره امکان پیرلزی در  ، اسختراتژی1962 کردن. تبل بحرانهاسخت، نه اسختفاد

نسخا با »دلز اتمی مناسخب« مطر  بود  اتمی برقای از طریق یک جن جن  هسخته
 (Scheuerman,2009,p.143للی لحشخخخخت جنخ  کوبخا نشخخخخان ،)  اجتنخاط از »داد

 (.Farrow,2012ای هیچ گزینه دیگری ندارد« ) هستهجن 
اسختراتژیک  رلزه بر جام ه 13ای ها، تق  بخشخی از اثرا  یک رلیارلیی هسختهاین

نکته کلیدی اسخت که  اینوا صخرتاً هدف، بیان این  نمریکا ل اتکار عمومی نن اسخت.
اند، چیزی که  ای نبودهاسختراتژیک نن، اسخاسخاً در م ر، چنین توربهایران ل جام ه

ای نات. توربه شخخخود. این نق. ل ینهشخخخدن ایران، در زمایباعث شخخخده هسخخخته
 تأثیر چند عامل است:شدن، رود تحتایبودن توربه هستهنار  

 . توربه ابتدایی از تهدید ل بقا2. 1

 الف: توربه سنتی ایران از تهدید ل بقا
در م ر،    رانیاانخدازه  بخه  یتمخدن ل تلمرل  چیهانخد  ک  نیسخخختنخد کسخخخانی کخه گفتخه

(. تاری  1399 نژاد،)رئیسخخی اسخختملل مهاج  ترار نگرتتهاتوام ل  گرید لتازتارت
های مکرر انکار نیست. از جن های پرشمار ایران با اتوام ل ملل مختلف تابلجن 

پی هخامنشخیان با درهای پیگرتته تا جن   یدیاز م پی 549–678با نشخوریان بین  
سخاله ایران ل یونان )به ریخوص   50های دللت ماد ل امپراتوی بابل ل سخپس جن 

پی  از میید( ل نهایتاً تیخرف ایران به دسخت    490شخکسخت م رلف ماراتن در سخال 
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پی  از میید، توربه عمیقی از جن  ل   323–336های  بین سخخخال  ارت  اسخخخکندر
تخاز بر حخاتیخه تخاریخی ایران پی  از میید سخخخنگینی  لگرتتن در م ر، تخارختترار
های مکرر با مییدی، جن   651تا   224های ان پس از میید، بین سخخخالکند. ایرمی

  رانیبه امسخخلمان حمله اعراط امپراتوری رلم شخخرتی، حمله تورانیان ل در نهایت،  
ی را سخخاسخخان  یسخخقو  امپراتورکرد که  مییدی را توربه  644–633های  بین سخخال

 تا  1219 هایسخال تاصخله  در مرول  لشخکرکشخی سخال ب د، سخه  600زد. کمتر از رت 
بیگانه کرد. مودداً سخابقه مللمییدی، مودداً ایرانیان را دسختخوش تهاج  بی  1256
جن   9تاز عثمانی بود  لتوع  لسخال ب د، ایران صخفوی، شخاهد تارت  250حدلد 

  1514مییدی ازجمله شخکسخت تاریخی چالدران در    1736تا   1500های  بین سخال
 کرد.تاز ترسی لز ذهنیت یک ملت مورد تارتاثر عمیقی ا، مییدی

ای بخا کرد، توربخههخای رود را توربخهترین دلرهایران ترن نوزده، یکی از نخخخ یف
ریخوص در نبرد به هایی عمیقهای بسخیار محدلد ل تابل مناتشخه ل شخکسختپیرلزی
ملتی کننخده  مییدی، هنوز ه  تخداعی  1821هخا  عهخدنخامخه ترکمنچخای در  بخا رل  

در    1941سخال ب د، با اشخرال   120های بزرگ م اصخر اسخت که رورده از تدر زر 
ل مت خاتخب نن جنخ     1979جهخانی موخدداً تکرار شخخخد. انقیط توریخه  میخانخه جنخ 

 باره است.ترین توربه دراینساله با عراق، نزدیکهشت
 1استراتژیک«اییتاز که با »تنهلچنین توربه تاریخی عمیقی از تهدید، جن  ل تارت

اسخخختراتژیخک ایران  ترهنخ ای بزرگ برای  ذریره  (، Mesbahi,2011,p.9همراه بوده ) 
استراتژیک ترهن کرده است. این توربه تاریخی، البته جزل متریرهای ایوابی  تراه 

ترین توربه جنگی ایران اسخت که این ترهن  را تاحدی متحول کرده اسخت. نزدیک
سخاله اسخت که با تهاج  عراق به ایران  اتژیک ایران، جن  هشختاسخترترهن مکثر بر 

محرک مهمی برای رورد. کاربرد گسخترده تسخلیحا  شخیمیایی از طرف عراق، کلید
های اسخختراتژیک ایران بود.  ای در سخخبد گزینهدادن تسخخلیحا  هسخخته  ترارتمایل به

  هخاشخخخمی  اکبرانخد. الل علیکردهدسخخختک  دل مقخام ایرانی بخه این مونخخخوع اشخخخاره
 سخالههشخت جن   دلره در  رانایایهسخته برنامه از  بخشخی  که تائید کرده  رتسخنوانی

 

1. Strategic Loneliness 
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برزگر ل )  داشخته اسختترار  ایهسخته  سخی  به دسختیابی  اسختراتژیک تفکر  تأثیر تحت
در دل   نیز گفته  پاسخخدارانسخخپاه  لتت  لزیر  دلسخخت،رتیق محسخخن  (1394 محمدی،
 را  کار ایران  که  اسختکرده  پیشخنهاد  رمینی اهنیت به( »1360) 1980  دهه مقطع در

حال، اینکه  . بااین(1393 تابناک،) کند«  نغاز  شخیمیایی ل  ایهسختهسخی  سخارت برای
نشخد، بحث  منور «یکپارچه  سخیاسخی تیخمی »شخدن ایران به یک ایچرا تمایل هسخته

مهمی اسخخخت کخه بخ  کلیخدی نن، بخه توربخه ابتخدایی مخدرن ایران از تهخدیخد ل بقخا  
 گردد.میبر
هخای  ترین شخخخیقمرتبخه زیر بزرگ  عنوان تلمرل تمخدنی، چنخدشخخخک ایران بخهبی

به سخخقو  سخخاسخخانیان شخخد ل   حمله اعراط که منور  لتازهای تاریخی بوده تارت
ها، حمله  اند. ظاهراً در بین اینسخخابقهدل توربه ک مییدی    13تهاج  مرول در ترن  

 (.239- 235، ص.1389)عدالت،  ترین تاج ه تاری  ایران استمرول بزرگ
 توربه مدرن از بقا ل تهدید ط:
هخایی مثخل حملخه مرول، لحیخاتی از تخاری  اسخخخت کخه بقخا یخا »امنیخت لجودی«  تهخاج 

م نی مدرن نن، برای کشخورها چه  به  1شخود. اینکه تهدید لجودیمیکشخورها تهدید 
لجودی را، تابلیت یک گرله اسخخت. برری، تهدیدشخخدهم نایی دارد، کمتر بررسخخی
ارزش  دایمی  ترییر  لبرای  دیگر  بر رودش،حکومخت  نحوه  هخای گرله    کردن نن 

لجودی را در    ب ضخخخی ه  تهخدیخد  .( Walter,2016انخد ) کردهنن ت ریف میخل ریفبر
(. بخا Hirschberger,2016,p.2دانن ) رابطخه بخا هویخت ل همچنین موجودیخت تیزیکی می

تیزیکی نامت ارتی گفت لتتی به یک کشخور، نخربه ها، شخاید بتوانبه ت ریفتوجه  
شخخخده یخا شخخخیوه  توجهی از تلمرل نن لیرانکخه بخ  تخابخللارد شخخخود، طوری

ر گیرد، دچخار یخک تهخدیخد لجودی شخخخده کردن نن در م ر، انقرا، تراحکومخت
اسخت. حمله مرول، چنین لنخ ی برای ایران ایواد کرد  بخشخی تابل توجه از تلمرل 

ها تحت حاکمیت رارجی ترار  ایران، عیله بر اشخرال، نابود شخد ل حکومت مد 
گرتت. در مورد حمله اعراط مسخلمان، بازه  با سخقو  سخاسخانیان، ایران با تهدید 

هخای موجودیتی مخدرن، تهخدیخدهخایی  رل شخخخد. بخا لجوداین، تهخدیخدرلبخهموجودیتی  

 

1. Existential Threat 
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 اند.متفال 
هخای حول این انخد؟ اکثر پژله هخای موجودیتی دلره مخدرن چگونخه تهخدیخداتیتهخدیخد

بخار  انخد ل عمخدتخاً ه  بر مفخاهی  جخدیخدی مثخل رطرا  تخاج خهایمفهوم، میخان حوزه
اند. »ناتان الکسخاند سخیرز« تمرکز شخدهم 2زال تهدیدهای موجودیتی انسخان 1جهانی

موجودیتی در جهان نام برده که عبارتند از هایچهخار نیرلی نابودگر مرتب  با تهخدید
ل   3شخخخده«زیسخخختیهخای مهنخدسخخخیای، ترییرا  اتلیمی، »پخاتوژنهسخخختخهجنخ 
  سخیرکویچ.ام)تیلسخوف( ل میین بوسخترلم  (. نیکSears, 2021)   4میخنوعی«»هوش 
  بیولوژیکی،جن   میخنوعی، سخاز شخامل هوش انسخان شخنا ( نیز رطرا )سختاره
  توتالیتریانیسخ   جهانی،گرمای  انسخانی، اتلیمیترییرا  نانو، تنالری  ای،هسخته جن 
گاما را در دسخخته رطرا    پرتو انفوار  ها به زمین،ک سخخیار  بررورد  ل جهانی پایدار
(. در هر دل پژله ،  Bostrom and Ćirković,2008ند ) اانسخخانی تهرسخخت کردهغیر

ها ه  ای در تهرسخخت هسخختند. در تریب به اتفاق بقیه پژله هسخختهتسخخلیحا 
نیر که بهاند، طوریای در رده نخسخخخت تهدیدهای موجودیتیتسخخخلیحا  هسخخخته

ای ترین  هسختهمدرن نن، اسخاسخاً با نام تسخلیحا رسخد تهدید موجودیتی به شخکلمی
 ت.اس
هخا،  ریخخخوص رئخالیسخخختالملخل، بخهبینپردازان رلاب میخان نیریخهرسخخخد درنیر میبخه

ای ننقدر لانس است که توجه به اب اد هستهموجودیتی تسلیحا بودن تهدیدنشخکار
هانس   اسخت.مفهومی ل تخمینی چنین تهدیدی، سخالبه به انتفا  مونخوع تلمداد شخده

گرتت که الل از ای ترارهسخخختهنابودکننخدگی تسخخخلیحا تأثیر  مورگنتخا، ننقخدر تحخت
ب د ه  نوشت: همانطوری که تئودالیس     کرد لای صحبتهستهتفال  ماهوی مرگ

شخد، دللت دارای حاکمیت نیز نقل منسخو لصخن تی الل تنالری حملدر اثر انقیط
شخخدن  سخخو نقل ل ارتباطا  درحال منلهای تنالری اریر در حمل»در اثر انقیط

اتمی اسخاسخاً با دنیای مت ارف ترق    (. برای لالتز نیز، دنیایLee, 2006, p.14اسخت« ) 
 

1. Global Catastrophic Risk 

2. Anthropogenic Existential Threats 

3. Bioengineered Pathogens 

4. Artificial Intelligence 
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 دانندمی را نایبرلند،    همدیگر جن  به اتمیسخی  به مسخلس  کشخورهای اگر: »دارد
 (.Sagan and Waltz, 2013, p.9)   «باشد  نامحدلد هانن  مییبت  ل رن، استممکن  که

 ایران از بقا ل تهدیدت: ماهیت توربه 
رل شده؟ درباره  ای رلبهموجودیتی یا تهدید هستهمدرن با تهدیدنیا ایران، در تاری   

کنند. جهانی اشخخخارهدلمتهدید موجودیتی، احتماالً برری به اشخخخرال ایران در جن 
 بار بودن، اشخرال یک تهدید موجودیتی نبود. اشخرال ایران برای ترییررغ  رسخار به

نخه تیخخخرف دای  ل اهخداف جنگی در رابطخه بخا رود    جنگی مقخابخل نلمخان بود،نخهمواز
 ایران.

عراق    1980سخاله با عراق، یک توریه دیگر اسخت. برای تهاج  سخپتامبر جن  هشخت
اسخیمی این به ایران اهداف مختلفی ذکر شخده، للی تیخور رهبران لتت جمهوری

ها م تقد بودند هدف صدام،  است  ننرل  بود که ایران با یک تهدید موجودیتی رلبه
اشخخرال بخشخخی حیاتی از تلمرل ایران یا احتماالً سخخات  کردن حکومت انقیبی نوپا  

 ...است
بخا  جنخ  عراق بخا ایران، دل تهخدیخد نخامت خارف )یکی بخالف خل ل دیگری بخالقوه( در رابطخه

د انقیط  ای عراق بود که ب  هسخخختهموجودیت، متوجه ایران کرد. تهدید الل، برنامه
ایران با کمک ترانسخه توسخ ه یاتت ل تاصخله چندانی با برنامه تسخلیحاتی نداشخت. 
این، یخک تهخدیخد بخالقوه بود کخه ایران در همخان دل سخخخال الل جنخ ، بخا همکخاری  

 ,Labelleکرد ) رلشخخی مت ارف نن را برطرفرسخخمی اسخخراییل، بهسخخابقه ل غیربی

2009,p.198-199  ،شیمیایی بود. این یک تهدید کاربرد گسترده تسلیحا (. جنبه دلم
نخامت خارف کرد. بخا لجوداین دل ل تخا حخدی ایران را متوجخه تسخخخلیحخا    بخالف خل بود

های جم ی در طول جن  ل سخالکشختارتهدید بالقوه ل بالف ل، تکر تولید تسخلیحا 
تبخل ل ب خد انقیط،  کخه ایران  گخاه از حخد ابتخدایی تراتر نرتخت، چوننن، تقریبخاً هیچب خد

رل رلبه  1الوتوعای مسختقی ، ملمو  ل موجودیتی تریباسخاسخاً با هیچ تهدید هسخته
سخمت سخارت  هایی که بهاتفاق دللتبهکه تریبعبار  دیگر، در حالینشخده بود. به

اند، در م ر، تهدید اتمی یک تدر  بزرگ یا رتیب  ای کشخیده شخدههسختهسخی 

 

1 . Imminent 
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رل یشخخان رلبهنکه با تهدید موجودیتی ملمو  در پشخخت مرزهااند یا ایترار داشخخته
الوتوع در م ر، چنین تهدیدی ترار نگرتته اسخخت. شخخکل تریباند، ایران بهشخخده

برنامه  ای نمریکا سخارته شخد.(، مقابل تهدید هسخته1949ای شخورلی ) سخی  هسخته
لی ل رتابت  ( مقابل تهدید شخور1960( ل سخپس ترانسخه ) 1952تسخلیحاتی بریتانیا ) 

ها« به  ( مقابل تهدید »امپریالیسخخت1964ها ) این دل با یکدیگر توسخخ ه یاتت. چینی
( رسخید که  1974ها ) شخدند ل ب د ه  نوبت هندیای کشخیده  سخارت سخی  هسخته

ای سخارتند. هسختهدلیل تهدید اتمی یک دشخمن سخنتی در پشخت مرزهایشخان سخی به
اما نیا ایران تاکنون   درک اسخت ین منطق تابلشخدن پاکسختان نیز براسخا  همایهسخته

رل شخده یا تاریخی« مسخلس به سخی  اتمی رلبه در پشخت مرزهای  با یک »دشخمن
 الوتوع رارجی ترار گرتته است؟در م ر، تهدید اتمی مستقی  ل تریب

ای، اسخاسخاً با لنخ یتی هسختهدر لاتع، تفکر اسختراتژیک ایران در رابطه با تسخلیحا 
اسخخخت. تهخدیخدهخا، در هر دل دلره پی  ل ب خد انقیط، انگیزه ل رل بودهدلگخانخه رلبخه
اند، للی این تهدیدها به تدری شخخدن را در رهبران ایران پدید نلردهایجرته هسخخته

الوتوع ل مسخخختقی  نبودنخد کخه بخاعخث بلو  تفکر اسخخختراتژیخک مرتب  بخا تولیخد  تریخب
گفته بود    1973ه نزمای  اتمی هند در سخال ای شخوند. شخاه در لاکن  بهسختهسخی 
ای دسخت پیدا رواهد کرد  هسختهبه سخی  «کنی  تکر ازننچه  زلدتر تردید لبی»ایران  

 (Department of Defense,1972للی ه  ال، در گفخت )گوهخای ریخخخوصخخخی بخه  ل
کند  مزاحمتداشتن بمب ات  جزاینکه امرلز برای ما تولید»  بود:اکبر اعتماد گفتهعلی

ای نخدارد« )یزدانی ای مملکخت را دچخار ارتیل کنخد، نتیوخههسخخختخهل برنخامخه انرژی
تره  هخای پخایینتط یخت بر رده(. همین دلگخانگی ل عخدم332-331، ص.1396راد،

کوشید »ایران  ، از یک طرف میاتمیانرژیرئیس سازمان  اکبر اعتماد،حاک  بود. علی
  محرلم نکند )یزدانی راد،(  تیابی به سخی  اتمیرا در نینده از داشختن انتخاط )دسخ

  تق   سخی   گسخترش »  بود:ها گفته(«. للی همزمان در متاکره به نمریکایی338ص. 
کرد« )یخاسخخخینی ل   رواهخد  تضخخخ یف  همسخخخایگخان   برابر  در  را  ایران  موت یخت

 (.173-172، ص.1394سرشت،نیک
های الل ای در سخالهسختههمین موت یت متناتض، ب د انقیط نیز تکرار شخد. برنامه 
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ای احیا شخد که البته  های امنیتی ل توسخ های از دغدغهتحت تأثیر ملرمه  1980دهه  
ای  هسخخته ، دسخختیابی به سخخی حالاینتر شخخدند. باهای امنیتی پررن به مرلر انگیزه

یاسخخی یکپارچه مبتنی بر میحیا  اسخختراتژیک تبدیل  لتت به یک تیخخمی  سخخهیچ
ای  هسختهبودند برنامهرمینی رواسخته، برری نیامیان از امامهای جن نشخد. در سخال
( » 1360) 1980دلسخخخت کخه در میخانخه دهخه  ، از جملخه محسخخخن رتیقاحیخا شخخخود

 کند«نغاز را شخخیمیایی ل ایهسخختهسخخی  سخخارت برای کار  بود ایرانکردهپیشخخنهاد
کرده که ایران در گیرلدار علی اکبر هاشخخمی رتسخخنوانی ه  تأیید  .(1393تابناک، ) 

 ما دشخمن  که رلزی  برای»ای را هسختهرواسخته امکان سخارت سخی جن  عراق می
جدی   لتت  باشخد للی این تکر »هیچکند« داشخته  اسختفاده  ایهسختهسخی  از بخواهد

های مرتب  با احسخخا  تهدید اسخخاسخخاً انگیزه( زیرا 1394نشخخد« )برزگر ل محمدی،
اسختراتژیک حول سخارت  شخدن تفکربه منسخو   نگرتتند که منور، ننقدر تو گاههیچ

دلسخت ل رتسخنوانی از نن هایی که رتیقانگیزههمین دلیل،  اتمی شخوند. بهتسخلیحا 
اتمی  ، هنوز ه  به تیخخخمی  سخخخیاسخخخی برای سخخخارت سخخخی کنندصخخخحبت می

 تیکههای شهرام چوبین ل ریدرستی با ترکیب دیدگاهجنیفر کنپر« به ».اندهنشدمنور
، یک برنامه سخرراسخت با ذهنیت ریخومت مقابل  ای ایرانهسختهگرتته که برنامهنتیوه

یک دشخمن راص نیسخت بلکه »مکمل لنخ یت بازدارندگی نیامی نن مقابل طیف 
 (.Knepper, 2008,P.458رل است« ) لسی ی از تهدیدهای پی 

 . نگاه متفال  ایران به سی  اتمی2. 2

ای  هسته، نگاه به تسلیحا توربه متفال  از تهدید ل بقا که در باال تونیس داده شد
ای ابزار هسخختهگوید تسخخلیحا کند. پارادای  غالب رئالیسخخ  میرا ه  دگرگون می

ترها نیسخخت   های بزرگ ل کوچکتدر اند. تفالتی بین سخخی  اتمی  بازدارندگی
ترها ه  های بزرگ، برای کوچکی نی لحشخخت تسخخلیحا  اتمی به اندازه تدر 

سخخخارتاری حتی  رئالیسخخخ   .( Sagan and Waltz, 2003, p.13-14)  بازدارنده اسخخخت
اندیشانه ها بررورد حزمشود ننها ه  باعث نمیاست مختیا  دارلی دللتم تقد

کنخد یخک دللخت، دیکتخاتور بخاشخخخد یخا بگختارنخد  ترتی نمیاتمی را کنخاربخا تسخخخلیحخا 
کار   ، سخخوسخخیالسخخت باشخخد یا محاتیهگرا باشخخد یا یهودی، اسخخیمدموکراسخخی
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هخا احتیخا  در پی   انخد کخه همخه صخخخاحبخان ننتخدری دهشخخختنخاک اتمی بخهتسخخخلیحخا 
پتیر لحشخخت از  هها را جاماتمی دللتگیرند  اسخختثنابردار نیسخخت. تسخخلیحا می

ها را نه ابزار ، ننایهسخخختهنتیوه همه دارندگان تسخخخلیحا ، درکنندمیرودشخخخان  
 کرد.، بلکه لسیله بازدارندگی تلمداد رواهندماجراجویی ل تهاج 
 ایچهره رئالیس  به سی  هستهالف: نگاه دل

ای دل چهره  هسخته، سخی سخارتاریرئالیسخ ریخوص  ، بهدر نتیوه، برای رئالیسخ 
، همخان چهره رای، اسخخخت: ابزاری برای کشخخختخار  کخامیً مت خار، دارد: چهره الل

ای کخامیً  ، منور بخه رلق چهرهامخا دهشخخخت از عواتخب چنین کشخخختخاری   1همگخانی
کند. لالتز گفته که  المللی کمک میثبا  بین ل ای که به صخلسمت ار، شخده  چهره

، بی  از هرموتع  کنونتخا  1945، جهخان از سخخخال  نبود جنخ  بخدانی اگر صخخخلس را،  
ال   .(Sagan and Waltz, 2013,p.4)   اسخت، توربه صخلس داشختهدیگری از تاری  مدرن

صخلحی اسخت که تاری  نن را به چشخ   ای تنها سخی  حاتظهسختهکند سخی تأکید می
 (.Waltz and Sagan, 2010.p.92-93است ) دیده

م ر،   اینکه درای دارند، یا هسخختهشخخدن به سخخی برای جوام ی که توربه مسخخلس
اسخخت. در چنین  شخخدهها شخخنارته، هر دل چهره نناندگرتتهتهدید مسخختقی  نن ترار

، للی اند که بشخر سخارتههاییترین سخی اتمی همچنان رطرناک ، تسخلیحا جوام ی
انخد ، متقخاعخد شخخخدهپختیرانخهیخک ل اتکخار عمومی در یخک تراینخد جخام خهاسخخختراتژجخام خه

، ابزار بودنشخخخان  نمیز، رطرنخاکی ل تخاج خهزمخان بخا دهشخخختاین تسخخخلیحخا  ه کخه
 بهزیادی نسخخبتحدای که تاتوجه اسخخت، جام های تابلاند. چین، نمونهبازدارندگی
درک  حا  اتمی برای  تابلپتیر شخخده ل هردل چهره تسخخلیاتمی جام هتسخخلیحا 
ای در لنخخ یت جنگی هسخخته-ها با کاربرد تسخخلیحا درصخخد چینی 87اسخخت. 
ای برای امنیخت  انخد تسخخخلیحخا  هسخخختخهدرصخخخد گفتخه، للی تقریبخاً همینانخدمخخالف

 (.Egel and Hines, 2021, p.3کشورشان سودمند است ) 
اسختراتژیک  میان رهبران ل جام ه،  عنوان ابزار بازدارندگیاتمی بهنگاه به تسخلیحا   

اتکخارچین از  تراگیر،  اسخخخخت مخائوعمومی ه   اسخخخخت. م رلف  بنیخانتر  گختار  ، 

 

1. Mass Destruction 
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بود  بزرگ روانخدههخای« تخدر ببر کخاغختیاتمی را »، تسخخخلیحخا چینرلقجمهوری
اگر »  کرد:پختیری مقخابخل نمریکخا ل شخخخورلی اتمی اذعخان می، بخه نسخخخیخبللی ه  ال

اتمی ، چیزی مقابل  نداری «. تبول تسخلیحا کندنمریکا با بمب اتمی )به ما( حمله
زمین« ل ب خد از ال شخخخیخائوپینخ « گرتتخه تخا »جیخانخ از »دنبخه عنوان ابزار بخازدارنخده،  

تخا همینجین»هو اسخخخخت ) تخائو«   Fravel andحخاال در میخان رهبران چین تراگیر 

Medeiros, 2010,p.58-62.) 
 1970ای سخخئول به دهه ، یک نمونه دیگر اسخخت. سخخابقه برنامه هسخختهنوبیجرهک

جنوبی ب خد از جمهور لتخت کرههی« رئیس، زمخانی کخه »پخارک چونخ گرددبرمی
به ربرنگاران گفت که    1975، در ژلئن جنوبی به دامان کمونیسخخخ سخخخقو  لیتنخام

(. از Burr, 2017ای بسخازند ) هسختهکرده سخی ای را مأمور گرلهی از دانشخمندان کره
جنوبی به سخارت  ها درباره نیاز کره، بحثرغ  مخالفت نمریکا، بهنن موتع تا امرلز

که پیون    2006اسخت. از سخال  ، نشخکارا در سخطو  سخیاسخی مطر ایهسختهسخی 
، بخه سخخخطو   تر از تبخلهخا علنی، این بحخثداداتمی را انوخامیخانخ  اللین نزمخای 

شخخود  تر میرلز گسخختردهبهشخخده ل رلزانتخاباتی ه  کشخخیده -های حزبیبترتا
 (Larsen, 2021مخفی .)در  ای در سخخخئولهسخخختخههخا دربخاره سخخخی نبودن بحخث ،

، بی  از سخال گتشخته  15، کشخوری که طی ها ه  من کس اسختایعمومی کرهاتکار
 Dalton)  اندای بودههسختهسخی نیخف مردم  به طور پیوسخته حامی دسختیابی به 

and Han, 2020,p.6.) 
 ای(تابوی هسته) یاتمچهره ایران به سی  ط: نگاه تک

دهنده  ، نشخانعمومی ل نگاه جام ه اسختراتژیک ایران به تسخلیحا  اتمیبررسخی اتکار
جنوبی ل اسخخاسخخاً نگاه رئالیسخخ  اسخخت. نه توجه با توربه چین، کرهشخخکاتی تابل

، عمومی ل نخبگخانای مخاننخد چین دارد ل نخه اتکخارتراتژیخک ایران توربخهاسخخخجخام خه
ای مسختقی  ل توری پشخت مرزهایشخان احسخا   ، یک تهدید هسختهجنوبیهمانند کره

ای  هسختهاسختراتژیک حول برنامه تسخلیحا   شخده اجماع، باعثاین لنخ یتاند.کرده
 رتسلیحاتی بماند.، همچنان غینگیرد ل این برنامهایران شکل

، میان نخبگان اسخختراتژیک ل اتکار لحا  تاریخی بحث درباره تسخخلیحا  اتمی به
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مطر  شخخده که تا همین االن باتی اسخخت.  عمومی ایران عمدتاً در لفاته ل غیرعلنی
،  ای تسخلیحاتی بوده داشختن گزینه هسختهنگه  علی اکبر اعتماد رود از حامیان گشخوده

با »کدهایی« با  ای راهسختهکه منیور ل مقیخودها در رابطه با برنامهللی ه  ال گفته  
هیچ یخک از همکخاران من اگر در مرزش ه  »  کرده اسخخخت:میهمکخاران  منتقخل  

، 1396راد،  )یزدانی  «طور مستقی  با من مطر  کندتوانست به، نمیگتشتمیچیزی  
رواسخخته از تمایی  اتمی شخخاه  میگوید لتتی  می، اعتماد تر اینکه(. جالب22ص.

، از ، مسخخئله را مسخختقی  با ال مطر  نکرده ل طی یک برنامه شخخ  ماههمطلع شخخود
، به احتمال زیاد شخاه کردماگر همین طوری سخکال می» اسخت:شخدهتمایی  ال مطلع
نشخکار گیری  ل مونخع (. چال  صخحبت217راد، ص. داد« )یزدانیجواط مرا نمی

 که ال، زمانیشخاه نیز نشخکار اسخت  1974نیر سخال ، در اظهارایدرباره مقاصخد هسخته
سخازد،  ای میایران سخی  هسخته  «کنید تکر ننچه از زلدتر  ل  شخکبدلن»  بود: گفته
 ب داً شخاه ه  ل  کرد  تکتیب سخخنان شخاه را  ترانسخه بیتاصخله در  ایران  سخفار   للی

 (.Department of Defense,1972)  گرتت پس را سخنان  تلویحاً
، اللین ، ب د انقیط ه  تکرار شد. اینکه گستردگی برنامه اتمی ایرانهمین لن یت

ترین نشخخخانخه تخدالم ، مه بخه عنوان یخک برنخامخه غیرعلنی اتشخخخا شخخخد  2002بخار در  
ای در سخطو  سخیاسخی ل کردن از سخی  هسختهانگیزی طر  علنی ل صخحبتچال 

، نخبگان تر شخدهدل دهه گتشخته که این برنامه گسخترده اسخت. درتضخای عمومی 
بودن ب د تسخخلیحاتی نن را در  اند مه اسخختراتژیک در بهترین لنخخ یت موبور بوده

نیرهای کنند که حتی همین اظهاررسخمی مطر سخطو  دانشخگاهی یا جلسخا  غیر
شدن  ایلیحاتی هستهاند. طر  بحث درباره ب د تسبرانگیز شدهرسمی، گاه بحثغیر

رل بوده اسخخت. توریه  ، همیشخخه یا تقبیس شخخده یا با تکتیب رلبهدر محاتل رسخخمی
، اظهار نیر محمود علوی لزیر اطیعا  دللت حسخخن رلحانی که گفته بود  2021

دهند«  هل  سخمت )سخارت سخی (  ننبه  را  ایران»  اسختالمللی ممکنتشخارهای بین
  گسخخخترده شخخخد تخاجخایی کخه رسخخخمخاً اعیم شخخخد  (، بخاعخث لاکن1399)انتخخاط،  

 (.1399باره به علوی تتکر داده است )تار ، رلحانی دراینحسن
ای یک ، تسخلیحا  هسختهاسختراتژیک ایرانسخازان جام ه، در نگاه تیخمی در لاتع
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  ایهسته سی   که  داری   اعتقاد  ما» ، سیحی برای کشتار همگانی:چهره بیشتر ندارند
  محو  ، بایدهسخت دنیا در  که ه  ننچه  شخود   تولید  نباید ل اسخت  بشخریت رب جنایت
ترین  (. تیخخمی  سخخازان ایرانی در روشخخبینانه1392برلد« )»بیانا «،   بین از  ل  شخخود
هخای  انخد. در میخان ردهکردههخای مزاح  تلمخداداتمی را سخخخیحی، تسخخخلیحخا حخالخت
اکبر اعتماد رئیس سخازمان  نگاه تراگیر اسخت. علیسخاز تبل ل ب د انقیط این تیخمی 
  ایران« »موت یت  را باعث تضخخ یف ایهسخخته  ، اشخخاعهایران  1970اتمی دهه  انرژی 
رارجه  جواد ظریف لزیر، محمددانست ل چند چهاردهه ب دمی  همسایگان   مقابل
 را  حیسخی چنین داشختن  اسخاسخاً»میخرانه گفت که ایران   2021تا   2013های سخال
 (.1398 ،تسنی ) داند« نمی رود امنیت باعث

ای  ترماندهان نیامی به لحا  جایگاه برلکراتیک، به تسخلیحاتی شخدن برنامه هسخته
اند، از جمله محسخخن رتیقدلسخخت که پیشخخنهاد ال برای کار رلی ابراز تمایل کرده

 ، للی این تمایی (1393  تابناک،) سخخارت تسخخلیحا  نامت ارف م رلف اسخخت  
رنخایی نشخدند. محسخنلتت به تیخمی  یا حتی تفکر اسختراتژیک منسخو  منورهیچ

پاکسخختان    1998اتمی سخخال ها ب د از نزمای  ترمانده اسخخبق سخخپاه در الت بحث
کنی ... بحث اینکه دنبال سخخی  اتمی ها نمیاین نزمای هیچ نخخرری از»  بود:گفته

-288، ص.1377ایی ل دیگران،  )رنخ  «برلی  یا نرلی ، بحث چندان مهمی نیسخت،
 های دتاعی ه  طی دل دهه گتشخته، موانخ ی تقریباً یکدسخت با(. سخایر مقام289

 ربرگزاری) ندارد«  اتمی سخخی  به اند که ایران »نیازیاین مضخخمون را تکرار کرده
 (.1396سیما،لصدا

نیرسخخخنوی اسخخخت. طبق عمومی ایران من کسهمین لنخخخ یت، کمابی  در اتکار
درصخد  90 ،2020در سخال   1« ل »شخورای شخیکاگو در امور جهانی«Iran Pollمشخترک »

(  The Iran Primier, 2020) باشخد ای داشختهایرانیان م تقدند ایران بایسختی برنامه هسخته
( للی 507، ص.1399اند )شخایان،  نگر تماییتی مشخابهها نیز نشخانسخایر نیرسخنوی

انخد  کردهدرصخخخد تویخاً از نن حمخایخت  24نمخده، تق  میخانبخه تسخخخلیحخاتی کخهپخای برنخامخه
درصخخخد ه  تخاحخدی 16تسخخخلیحخاتی ل  درصخخخد تویخاً مخخالف برنخامخه  43کخه  حخالیدر
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(. در  Poll",2020"اسخخت ) درصخخد رسخخانده  59اند که موموعه مخالفان را به  مخالف
شخده،  یک نیرسخنوی جداگانه که به سخفارش »مکسخسخه ایران برای دموکراسخی« انوام 

دچار نوعی  ها راای نیامی نناند برنامه هسخختهسخخاالن ایرانی گفتهدرصخخد بزرگ  42
 (.Herzog, 2006کند ) می 1انطراط

 اتمی شدن-پارادلکس توس ه. 2.  3

پردازان لیبرال، شخکاف در توجه به سیاست ها با نیریهیک تفال  مه  بین رئالیسخت
علیا که به امنیت،  ها، مسایل سیاستاتفاق رئالیستبهعلیا ل سفلی است. برای تریب

  در  گفتمیرورده، اللویت باالتری دارد. از ادلارد کار که  ها گرهبقا ل حیا  دللت
تخا   ( Carr, 1946, p.109) زنخد  می  را  نررنیخامی حرفتخدر   الملخلبینسخخخیخاسخخخت

شخان برای بودندلیل پشختوانهبه  جم یت ل  مرشخایمر که گفته حتی اهمیت ثرل جان
ها کمابی  تابع همین ( همه رئالیسخت71، ص.1389  )مرشخایمر، نیامی اسختتدر 
 اند.منطق

سخفلی اسخت. تر از سخیاسختعلیا مه ها، مسخایل سخیاسختمشخخ. اسخت برای رئالیسخت
اینکه یک دللت در چه سخخطحی از رتاه ل توسخخ ه اسخخت، مه  نیسخخت. صخخرف  

نلرد  در نتیوه همه میها  قا را به صخخدر اللویتبودگی در جهان ننارشخخیک، بدللت
 برگ نیامی داشته باشند.ل ها بایستی مقدار م تنابهی سازدللت

سختی تادرند اتکار عمومی را های تدرتمند ه  بهبالجود این، در عمل حتی دللت
ال   علیا متقاعد کنند. در نمریکا، یک چبودن ل توریت مسائل سیاستدرباره حیاتی

هخای نیخامی لجود  عمومی از هزینخهتخاریخی تقریبخاً مخدالم برای جلخب حمخایخت اتکخار
 ( هزینخه    نیسخخختنخد  مواتقهخا  نمریکخایی  درصخخخخد  Jones, Gallup,2020  .)74دارد 
 با  مبارزه  دبسختانی،پی  نموزش  یهابرنامه ای، ازهسختهتسخلیحا  نگهداریلسخارت

اند که  درصخخد ه  گفته 53بیشخختر باشخخد ل    دانشخخگاهی  هایل بورسخخیه  سخخوادیبی
 (.Nuclear filesکند ) میای ررت هستهدللتشان اساساً زیاد برای برنامه

ریخوص  تر اسخت، بهاین ه  پیچیدهای مثل ایران، بحث ازتوسخ هحالدر کشخور در
  رارجی ل م ضخلای در رابطه با سخیاسختطی دل دهه اریر که گسخترش برنامه هسخته

 

1. Anxiety 
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تدری، باعث چنین لن ی به  اند.روردهها، عمیقاً به زندگی رلزمره مردم گرهتحری 
ریوص در رابطه با رارجی ل امنیتی بهتقویت این ذهنیت شده که اهداف سیاست

این م ضخخخل،  ای، بر زنخدگی رلزمره مردم اثر منفی دارنخد. بخ  مه  هسخخختخهبرنخامخه
علیخا ل سخخخفلی کخه  داف سخخخیخاسخخختکردن اهخشخخخود بخه چخال  متوازنمیمربو   
اسخت. دللت از تضخای پیرامونی احسخا  ناامنی زدهنن دامن اجتماعی ایران بهشخرای 

گیرد، للی نه میشخدن( در پی  ایامنیتی )هسختههایکند ل متناسخب نن، سخیاسختمی
کردن  ای نن را تادر به متقخاعدرود ذهنیخت امنیتی بال  دارد، نه م ضخخخی  توسخخخ خه

نژاد زمان بمب اتمی گتشخته« که محمود احمدی»کند. عبارتی مثل  میعمومی  اتکار
اندازه میان نخبگان اسخختراتژیک رای، اسخخت  همان( به1386  نن را بیان کرد )تابناک،

کخه  کخه میخان اتکخار عمومی اتبخال دارد. نتیوخه این (  1390)نگخاه کنیخد بخه: ایسخخخنخا،  
ای ت ریف های توسخخ هباری بر دلش سخخیاسخختتدری، ای بههسخختههای برنامههزینه

 «تیمت؟  چه به ل ای »چگونهاین دسخخت که برنامه هسخختههایی ازشخخده ل پرسخخ 
( بایسخختی دنبال شخخود، بی  از پی ، مطر   1394  ایسخخنا،  258ص.  ،1392رنانی،) 

 است.
ریخخخوص در میخان نخبگخان میخان نمخده، این چخال  بخهپخای برنخامخه تسخخخلیحخاتی کخه بخه

کنند،  میتسلیحاتی حمایتتر است. شمار دانشگاهیانی که از برنامهشکاردانشگاهی ن
سخنوی تر اسخت. طبق یک نیرعمومی پایینطور میانگین از سخطس متوسخ  اتکاربه

شخخود، سخخطس  داده، هرچه تحیخخیی  دانشخخگاهی بیشخختر میدر ایران نشخخان  2010
اتراد بخا درصخخخد    57طوری کخه  شخخخده، بخهای کمترهسخخختخههخا از سخخخی حمخایخت

اند، در حالی که این ای مخالفهسخختهدانشخخگاهی باال با توسخخ ه سخخی تحیخخیی 
تر درصد پایین  15-10مخالفت، بین شخهرلندان بدلن تحیخیی  دانشخگاهی دستک   

 (.Elson and Nader, 2011, p.15است ) 

 هدهت اا ی  ثه ب د غیهآ 3

مادی  ایران، ریخخلت ناملمو  ل غیرای  هسخختهماندن برنامهدلیل دلم غیرتسخخلیحاتی
تدر  در سخخنت ایرانی ل تفال  نن با ریخخلت مادی ل ملمو  تدر  در سخخنت  

کرد، توجه  می  توربی تأکید -های حسخیغربی اسخت. ظهور پوزیتیویسخ  که بر جنبه
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کرد.  الملل را به جنبه ناملمو  ل کمتر مرئی تدر  ک بینپردازان سخخیاسخختنیریه
اتفاق  بهتریب کنند،می صخحبت  کشخور یک تدر  سخیک لتتی ازهای کیرئالیسخت

 یک  عنوانللفورث به اسخخت. لیلیام  مادی هایتوانایی  ل منابع  منیورشخخان موموعه
مادی )  منابع لها توانایی»گفته که منیورش   نسخخبیتدر  در ت ریف  نوکیسخخیک،

(. برای Rose, 1998, p.146)   «گتارندمی اثر  همدیگر برها دللت هانن با که(... اسخت
تخدر  صخخخحبخت ل نن را برحسخخخب  بخالقوه  ل    پنهخانکخه از ب خد    مرشخخخایمرجخان

 ریدل متر عنوان  به  ل ثرل   تیجم  بندی کرده،  ی تقسخی ل اتتیخاد یاجتماععناصخر
 (.63، ص.1389ی این ب د تدر ، هر دل جنبه مادی دارند )مرشایمر، اساس

، هرچند لیژگی مادی ه  دارد، اما ریخلت بارز نن،  سخیاسخی ایرانیتدر  در سخنت
ایرانی، اغلب  بودن اسخت. ریخلت ناملمو  تدر  در سخنتمادیناملمو  ل غیر

بودن، جوانمردی ل حتی بخا مفخاهیمی مثخل سخخخلحشخخخوری ل دلیری، موخاهخدرابطخه در
ای ل باسخختانی اسخخت. چنین مفهومی، ه  در ایران اسخخطورهشخخدن م نی شخخدهتربانی
 ن داشته ل ه  سنتی دینی.جریا

زمان با تدرتمندی ل سخخلحشخخوری، به  در ایران باسخختانی، نام جنگالران ایرانی، ه 
 نیکی توصخیفشخان کرده، همگی بارورد. پهلوانانی که تردلسخی بهمیجوانمردی گره

مقخابخل تخدر    پخایین، طبقخا   از مردی  نهنگر، کخاله شخخخونخد.میاین لیژگی شخخخنخارتخه
کند. سخیالش بر سخر عهد ل می تیام چرم ایل پاره رالیدسختی با  نخحاک،  اهریمنی

دهد للی دسخت ناجوانمردی به  کرده، تن به نت  میپیمان، از ترمان شخاه سخرپیچی
جنبه از بودن، تنها یکنالید. برای رسخخخت  شخخخاهنامه نیز تدرتمندگیری نمیگرلگان

با نتریدگار اسخت   در رابطهپهلوانی اسخت. چهره دیگر ال جوانمردی ل سخلحشخوری  
شخخخود. همین جنبه، تدر  رسخخخت  را م نادار ل ال را به  تره ایزدی« ت بیر می»که به 

لاسخخخطخه نتریخدگخار تراز پخادشخخخاه، دسخخختک  برگزیخده بیتن، اگرنخه ه پهلوانی رلیین
 (.1045، ص.1389کرده است )صالحی ل حسینی نبباریکی،  بدل

ایرانی، در دلره ب د از اسخیم جاری اسخت. اینوا این لنخع درباره مواهدان مسخلمان  
»مرگ   تنی، بلکخه در مفخاهیمی مثخل »عفو در الت تخدر « لتخدر ، نخه در رلیین

مت خالی« م نی شخخخده ل تخا جخایی جنبخه نخاملمو  یخاتتخه کخه در رابطخه بخا پیرلزی ل 
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 شخده، پیرلزای که جوانمردانه کشختهکند. ترماندهشخکسخت، مفهومی لارلنه پیدا می
رورده  کرده، شخخکسخختاسخخت ل سخخربازی که به حیله، جن  را به نفع رود مرلوبه

  1شخکسخت«» اسختراتژیک ایرانیان گفته برای ایرانیانترهن گیلز در توصخیف   اسخت.
(. بخ  مه  این Johnson, and Others, 2018,p.63نیسخت )  2لزلماً به م نی »ناکامی«

هوری تمری   61ات خه محرم  ، بخه ریخخخوص لسخخخنخت، در لتخایع ترن الل هوری
 شخخود، نبردگتاری میکه مرگ جوانمردانه تا سخخرحد پیرلزی ارتزمانی  دارد،ریشخخه
تر اینکه  مه  همهکند ل ازمی  بودن مشخخخرلعیت پیداشخخخده، در اتلیتتقدیس  نابرابر

، 1398گیرد )صخخخادتی،  میحخاشخخخیخه ترار    بخا تتخال درراه رخدا، در  سخخخی  در رابطخه
اش، هیچ کدام در مرکز توجه  (. تیزی ل برندگی سخخی  یا حو  ل مرگباری51ص.

عو، کانون  اند  درکردهرا هوری را رلایت 61رالیانی نیسخت که لات ه طف سخال  
 های ناملمو  تدر  است.توجه، سلحشوری، مواهد ، جوانمردی ل جنبه

نن را متمایز از لیژگی    ادغام رلحیه پهلوانی باستانی با مواهد  در سنت شی ی که
تبع نن شخخخده که در جام ه ایرانی ل بهمادی تدر  )در رئالیسخخخ ( ترار داده، باعث

حوزه سخیاسخت، نوعی احتیا  توام با شخرم ل نزرم در کاربرد تدر  )به م نای زلر( 
پدید نید که همین، در ترهن  اسختراتژیک من کس شخده اسخت. در لاتع، برجسختگی 

کارگیری    مانند جوانمردی، پهلوانی ل مواهد ، مشخرلعیت بهاب اد غیرمادی تدر
بودن سخوق داده،  حیخر ل عریان زلر در نبرد با دشخمن را، به سخمت نامشخرلعحدلبی

چیزی که باعث پیدای  نوعی سخخنت احتیا  ل حیا در توسخخ ه ل کاربرد ابزارهای 
فته »شخکسخت« زلر شخده اسخت. اینکه گیلز در توصخیف ترهن  اسختراتژیک ایرانیان گ 

دار در ارنخای پیرلز رلانی ریشخهنوعی حسناکامی« نیسخت، ناظر به»  لزلماً به م نی
کاربرد تسخلیحا    عدم  شخدن در عین ناکامی اسخت. هاشخمی رتسخنوانی دربارهتلقی

  ایاجازه چنین  ترنن  ل هسختی   مسخلمان ما» گوید:کشختارجم ی در جن  با عراق می
 ردا پیشخخگاه  در  ل دانی می  رلانی پیرلز  کامیً را  رودمان االن دهد... مانمی ما به را

 (.1387)»میاحبه«، «نیستی  شرمنده ه  عراق مردم پی . نیستی  شرمنده

 

1. Defeat 

2. Failure 
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اندازی مدالم ترار داشخته که نن سخو در م ر، توالز ل دسختانسخان ایرانی، از یک
برل توی  »  داده:بودن سخوق  مندسخمت نوعی ترهن  اسختراتژیک ناظر به تدر را به

شخخخو اگر راحخت جهخان طلبی« للی از طرف دیگر، بخا این دغخدغخه همیشخخخگی 
کرده کخه »توی« بودن  مقخابخل اب خاد غیرمخادی تخدر ، مخاننخد پنوخه نرملدسخخخت

گونخه ت بیرش نکننخد. این نگخاه این  جوانمردی ل پهلوانی ترار نگرتتخه یخا دیگران،
 شخخیخی» اند:نامیده 1نطق تناسخبدللجهی به تدر ، چیزی اسخت که برری نن را م

  (Rublee & Cohen,2018:321)   «کنخد؟می  رخاص چگونخه عمخل  موت یتی  من  مثخل
کاربرد« ادلا  زلر، در  »مدنیرداشخخختن شخخخان، جایگاه ل موت یت در »توسخخخ ه« ل  

شود.  ای تاریخی دارد که اثرا  نن تا امرلز دیده میترهن  استراتژیک ایران، سابقه
چخالخدران    1514  شخخخکسخخخت صخخخفویخان از عثمخانیخان در جنخ  ال یخک دلیخل عمخده  

رغ   دادن به دشخمن بود. بهنتشخین ل دلیل دلم، مهلتنداشختن به اسخلحهدسخترسخی
تفن  را ریف مردانگی ل  ها اسختفاده ازلرلد سخی  گرم به ایران، سخرداران مد 

نتشخین  سخی اسختفاده از   (. ب د ه  که با53، ص.1342 دانسختند )تلسخفیشخواعت می
مقامشخان   ل شخاناین توجیه که حمل  مناسخب    کار بردن تفن  بااز به»کنار نمدند، 

این نوع نگخاه،    (.169، ص.1398کردنخد« )ابراهیمی کیخاپی،  نیسخخخت، رودداری می
اسخخماعیل  اسخخت. در جن  چالدران، به شخخاهرتتهانگاری پی   گاهی تا مرز سخخاده

کند، للی ها حملهشدن سپاهیان عثمانی، به ننمستقرهنگام پی  از  شد شبپیشخنهاد  
هایی به لتور  (. چنین نمونه55، ص.1342ال این را ریف مردانگی رواند )تلسفی،

 (.178-164در دلره صفوی مشهود است )ابراهیمی کیپایی، ص.
اسخختراتژیک ایران در  ترهن شخخکلی تقریباً مسخختقی  بر این نگاه، در دلره جدید، به

جم ی اثر گتاشخته اسخت. از الاسخ   های کشختاربا سخارت ل اسختفاده از سخی  رابطه
 للی تقریبخاً مخدرک  شخخخیمیخایی اسخخختفخاده کرد،سخخخالخه، عراق از تسخخخلیحخا   8جنخ   
نخدارد. محسخخخن   شخخخیمیخایی لجودایران بخا تسخخخلیحخا   تیتی  دربخاره  اعتمخادیتخابخل
کخار رلی دلسخخخت، ترمخانخده لتخت سخخخپخاه، متخیخخخیخخخان ایرانی را برای  رتیق

این   تولید  رمینیای بسخی، کرد للی امامبیولوژیک ل حتی هسختهشخیمیایی،  تسخلیحا 

 

1 . Logic of Appropriateness 
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 بمب»(. امام رمینی، م تقد بود 1393بود )تابناک، روانده اسخیم مرایر ها راسخی 
برد« ل نه تق  با می بین از را نسخخخل  ل که »حرثنیسخخخت« چون جن   سخخخی  ات 

گونه که برری (. همان1399مخالف بود )اعتماد ننیین، کاربرد، بلکه با سخارت نن 
ای ل رهبری جهان اسخخیم با نوعی اند، تمایل ایران به هژمونی منطقهتوصخخیف کرده

بود، الزمخه  (. این محقKnepper, 2008, P.454نمیختخه اسخخخت ) دره   1بودن«»محق
  اکثر  در  رمینی  امدانخد. امخالقری« میشخخخده کخه رود را »املجهخه اریتی دللتی تلقی

 ل  «کشخخخی  ندم  نال »  مخاننخد  اتمی بخا عنخالینی  تخدر   از  ،1980 دهخه  هخایسخخخخنرانی
  نت   را  دنیخا!  ندمک   کردنخد  درسخخخت  نالتی: »کردمی  انتقخاد  تمخدن  بخا  نخخخدیخت

  « بکنند رواهندمی ل  اندکرده متمدن  را دنیا  که!  اسخخت این به  اتتخارشخخان...زنندمی
دلسخت پیشخنهاد سخارت  به همین دلیل، لتتی محسخن رتیق  (.1358»سخخنرانی«،  ) 

ای( داد، جواط ال بر اسخا  منطق تناسخب تسخلیحا  کشختار جم ی )از جمله هسخته
  رواهد صخدام  ل من بین تفالتی چه  گاهنن  کنی ، تولید  شخیمیایی  سخی  ما اگر» :بود
 (.1393مهر   25 )تابناک، «بود؟

های ایرانی، ای ایران بین مقامتوسخخ ه برنامه هسخختههمین نگاه، طی دل دهه ب د از 
های غیرمادی تدر  ای را بر اسخا  جنبههسختهها نیاز به سخی مسخل  اسخت ل نن

ای عیله بر تتوای حرمخت، در مقخاطع مختلف گفتخه کخه  اه رخامنخهانخد نیختانکخار کرده
نمیهسخخختخهتسخخخلیحخا » تخدر   ملخت  یخک  برای  )»بیخانخا «  نلردای   »1387  

ندارد نیازی اتمی(. محمدراتمی تأکید داشخخت ایران به تولید سخخی 1388»بیانا «،
  رواسخخختی می  مخا  اگر»  حسخخخن رلحخانی ه  گفتخه بود  .(1383  شخخخهریور  9  ایرنخا،) 

 ه   کرد... مخا  حملخه  مخا  کخه بخه  صخخخدام  رژی   کنی درسخخخت  جم یکشخخختخارسخخخی 
  رود  ملی  مناتع از دبخواهن  رلزی کردی ... مردم ما اگرمی  درسخت  شخیمیاییسخی 
(«  1394جمهوری،  رسانی ریاستکنند )پایگاه اطیعمی  دتاع شراتتمندانه  کنند،  دتاع

ای تابسخختان  برنیند چنین نگاهی این شخخد که ایران در اللین پاراگراف تواتق هسخخته
  کسخخخب یا  ل  توسخخخ ه  لجو،جسخخخت  در پی شخخخرایطی هیچ پتیرتت »تحت  2015
 (.1393 بود« )لزار  امور رارجه،نخواهد ایهسته یهاسی 

 

1 . Rightful Leader of Islam and Regional Hegemon 
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 یهیگجای  

های امنیتی در  ای ایران با دغدغههسختهسخارتاری این اسخت که برنامهروان  رئالیسخ 
نزدیک  چهخار تخدر  ای پخاگرتتخه کخه در رخارتزدهنشخخخوط  رشخخخونخت لمنطقخه پر
ها، ترکیه در  اینجز ای حضخخور دارند: پاکسخختان، هند، اسخخراییل ل رلسخخیه. بههسخخته

های نوکیسخیک  ای ناتو اسخت. رئالیسختهسختهغربی میزبان تسخلیحا مرزهای شخمال
گویند دغدغه ناامنی )متریر سخطس سخارتار( یک چیز اسخت، للی این دغدغه برای می

سخازان  ذهن رهبران ل تیخمی   سخیاسخی، بایسختی از صخاتیشخدن به یک تیخمی تبدیل
سخازان در تیخمی  برای ند. اینواسخت که ذهنیت این تیخمی امنیتی در ایران عبور ک
شخخخدگی، نخاامنی یخا کنخد. حس تهخدیخدمی  ای اهمیخت پیخداهسخخختخهسخخخارخت سخخخی 

تخا لتتی   نزدیخک ل توری بخاشخخخد  گسخخختره،شخخخدن، هرتخدر ه  بزرگ،تخدر ک 
اش نشخوند، به تیخمی  برای سخازان امنیتی متقاعد به سخترگی ل گسختردگیتیخمی 

ای ایران مبدل نخواهد شخد. چنانکه تونخیس داده شخد، هسختهن برنامهتسخلیحاتی شخد
  تبل دلره دل هر در  ایران  ایهسختهبرنامه  توسخ ه  سخویلطبق رلایت رئالیسختی، سخمت

هر متریر   از  بی   کخه  انخد للی چیزیکردهت یین  امنیتی  را، رلیخدادهخای  انقیط  ب خد  ل
سخخازان  تیخخمی   داشخخته،نگه  غیرتسخخلیحاتی را  ایران ایهسخختهبرنامه بیرلنی دیگر،

 شده دنیا را ببینند لایتدر  هسته 9های اتمی است، کیهکها ممکناند. ننامنیتی
نزدیک ایران هسخختند، این ه  نگاه باشخخند که دسخختک  چهار دللت اتمی در رارتبه

، دتع  اسخختراتژیک، متقاعد نشخخوند برای تامین امنیتبطن یک ترهن   ل للی در متن
اسخت  دارند. مشخخ.ای نیازهسختهتهدید یا هرمتریر دیگری در سخطس نیام، به سخی 

ها تحت چه شخخرایطی ترییر ل ها همیشخخه ثابت نیسخختند. اینکه این ذهنیتکه ذهنیت
داد، مونخوع پژلهشخی جداگانه رواهند   ایران را به سخمت تیخمیمی متفال  سخوق

 است.
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