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مقدمه
عنوان یکی از اي جمهوري اسالمی ایران سالیان درازي است که بهمسئله برنامه هسته

هاي زمانی فرآیند یادشده در برهه. الملل موردتوجه بوده استمسائل اساسی جهان بین
اي جمهوري آنچه در سابقه تالش هسته. متعددي بوده استمختلف دستخوش فرازوفرودهاي

خوبی نمایانگر است این است که این کشور بارها تالش نموده تا خود را از اسالمی ایران به
آمیز و نیازهاي مظان اتهامات تروریستی مبرا کرده و نشان دهد که به سبب مقاصد صلح

هاي بومی در کشور وجه به وجود قابلیتاي با تضروري کشور، دستیابی به فناوري هسته
اي کشور ایران همچنان جزو مقوالتی حال مسئله پیشبرد دانش هستهبااین. نمایدضروري می

با انتشار متن برنامه جامع . الملل استاست که دچار تحدیدات مختلفی از سوي جامعه بین
اي می در پیشبرد برنامه هستهگام مه) یرماهت23.(م2015جوالي 14در ) برجام(اقدام مشترك 

اي شدن ایران وجود دارد کما ایران برداشته شد اما کماکان مسائل زیادي در پذیرش هسته
هاي اي و سالحمریکا پیرامون موضوع هستهااینکه همچنان اختالفات زیادي در کنگره 

میلیون 20هزینه در همین رابطه اوباما در کنفرانسی تلفنی به . خوردموشکی ایران به چشم می
هاي تلویزیونی در مخالفت با توافق یادشده انتقاد کرد و صراحتاً جهت پخش آگهیدالري به

اي را به گوش نمایندگان کنگره از حامیانش خواست تا صداي پشتیبانی خود از توافق هسته
ان مریکا با عنوامتحده این اشاره گویاي حرکت و جریانی مرسوم در ایاالت1.برسانند

است که بارها توانسته در آراي نمایندگان کنگره آمریکا و نیز قوانین این کشور » گريبیال«
یکی از همین 2)آیپک(یکمیته صهیونیستی آمریکا براي امور عموم. تأثیرگذار باشد

دست آورده است رأي این البی توانسته با نفوذي که در کنگره به. هاي قدرتمند استگروه
مریکا را در جهت منافع اسرائیل هدایت کند و در همین راستا امایندگان کنگره بسیاري از ن

در این مقاله تالش خواهیم کرد تا با . مریکا اجرایی سازدامتحده قوانینی را نیز در ایاالت
هاي البی سازي به بررسی فعالیتهاي مکتب کپنهاك و مفهوم امنیتیگیري از گزارهبهره

از این . اي ایران بپردازیممریکا پیرامون مخالفت با تصویب توافق هستهاطرفدار اسرائیل در
متحده گري در ایاالتمنظر رژیم صهیونیستی اسرائیل توانسته است با استفاده از ظرفیت البی

سازي و مریکا از جایگاه البی آیپک در جهت منافع اسرائیل بهره ببرد و در این راستا با امنیتیا
اي جمهوري اسالمی ایران موفق شده است تا از جایگاه و د نمودن فعالیت هستهتهدید قلمدا
.اي ایران بهره بگیردمریکا در جهت تحدید پیشرفت هستهاتوان بالقوه 

1. Haaretz, Jul 31, 2015: http://www.haaretz.com/beta/1.668864
2. The American Zionist Committee for Public Affairs(AIPAC)



41...مریکاااي جمهوري اسالمی ایران توسط البی اسرائیل در سازي فعالیت هستهامنیتیروند

چارچوب نظري
پس از پایان جنگ سرد تحولی در بازتعریف مفهوم امنیت روي داد که به فراخور آن [...] 

در همین راستا رویکردهاي جدیدي وارد مطالعات . گذار خود قرار دادمطالعات امنیتی را در دوران 
این رویکردها تالش داشتند تا در دام معماي امنیتی ناشی از تعریف مفهوم امنیت در دایره . امنیتی شد

) لیبرالیسم(یا تعریف این مفهوم در گستره وسیعی از هرگونه متغیر غیرنظامی ) رئالیسم(تنگ نظامی 
لحاظ ه همین منظور سعی نمودند ترکیبی از عوامل نظامی و غیرنظامی را در مطالعات خودب. نیفتند
براي اولین بار » مکتب کپنهاگ«اصطالح . هاستازجمله اولین این رهیافت1مکتب کپنهاگ. کنند

در اشاره به آرا و 3»بوزان و مکتب کپنهاگ: هویت و امنیت«در کتاب 2توسط بیل مک سوئینی
هاي خود مطرح شد که در نوشته... و 6، جاپ دو ویلد5، الی ویور4سانی چون بري بوزاننظرات ک

بعدي امنیت با مفهوم صرفاً اند مفهوم امنیت پس از جنگ سرد را از مقوله سنتی و تکتالش کرده
ها درصددند آن. محیطی نیز گسترش دهندنظامی؛ به سایر ابعاد سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و زیست

اي امنیت استقالل و نمود بیشتري در از زمان استعمارزدایی، سطح منطقه«ین نکته را تبیین کنند که ا
). 15: 1388بوزان،(»الملل یافته و پایان جنگ سرد نیز این فرآیند را تشدید کرده استسیاست بین

درت، فضاي هاي محلی با توجه به نبود استیالي دول استعمارگر و دوقطبی قسبب قدرتهمینبه
دست آوردند و با این شرایط ساختار جدیدي ایجاد شده که به ادعاي این اندام بیشتري را بهعرض

RSCT(7(ياهاي امنیتی منطقهها ذیل نظریه مجموعهبندي آنمکتب از منظر توجه به مناطق و دسته

. پذیر استتبیین

1.Copenhagen School
2. Bill McSweeney
3. Identity and security: Buzan and the Copenhagen school (1996)
4. Barry Buzan
5. Ole Wæver
6. Jaap de Wilde
7. Regional Security Complex Theory
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مستقل 2از مطالعات امنیتی1تراتژیکاز رهگذر برداشت مکتب کپنهاگ، حوزه مطالعات اس
مطالعات [...] بوزان . گیردشده، مطالعات استراتژیک زیرمجموعه مطالعات امنیتی قرار می

داند و آن را دلیلی بر الملل میاستراتژیک را صرفاً مرتبط با جایگاه نیروي نظامی در روابط بین
رف بر روي حوزه نظامی، مطالعات شمارد؛ چراکه با تمرکز صماندگی مفهوم امنیت میعقب

هاي مرتبط با امنیت خود را محدود به تحوالت تکنولوژیکی تسلیحات نموده، از سایر مؤلفه
). [...]23- 38: 1378بوزان،(غافل شده است

بوزان . است» پیگیري رهایی از تهدید«هسته مرکزي در تعریف امنیت از نگاه مکتب کپنهاگ، 
ها و جوامع الملل به توان دولتداند که در چارچوب نظام بینایی از تهدید میامنیت را برابر با ره

شود؛ وي با این استدالل که برخی ها مربوط میمنظور حفظ هویت مستقل و تمامیت عملی آنبه
محیطی بر شرایط بقاي همه سیاره زمین اثر دارند، ضمن توجه به مفهوم امنیت تهدیدات نظامی و زیست

دهد و از این منظر امنیت اجتماعات کل مجموعه بشري نیز تسرّي میردي و ملی، امنیت را بهدر بعد ف
: 1378بوزان،(کندمحیطی تقسیم میبشري را به پنج مقوله نظامی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و زیست

رکیبی از به عبارتی بوزان با ارائه تفسیري موسع از مفهوم امنیت، در بعدي ت). 140- 158و 33- 34
جاي تعریفی محدود از مقوله امنیت ملی در بعد صرفاً نظامی، تالش هاي نظامی و غیرنظامی، بهمؤلفه

. [...] المللی را نیز در رویکرد خود لحاظ کندکند تا تصوري از امنیت در ابعاد فردي، ملی و بینمی
و نه روي عناصر ذهنی؛ حال نه روي عناصر مادي و عینی تمرکز صرف داردمکتب کپنهاگ درعین

:گیردکند که در اجتماع شکل میاي بیناذهنی تلقی میبلکه این مکتب امنیت را مقوله
سازد؛ کند معین نمیتوفیق در امنیتی کردن موضوعات را کسی که موضوعی را امنیتی می«

ن تهدیدي عنواآیا این مخاطبان آن موضوع را به: به مخاطبان کنش گفتاري امنیتی بستگی دارد
پذیرند؟ بر این اساس، امنیت هم نهایتاً نه بر عین استوار است وجودي براي ارزشی مشترك می

.)60-61: 1386بوزان و دیگران،(»و نه بر ذهن، بلکه امري بیناذهنی است

امنیتی سازي و شرایط آن
کلی با تأکید طوراین انگاره به. از محورهاي مهم در مکتب کپنهاگ است3مفهوم امنیتی سازي

در . منیت ملی نیز توصیف شده استهاي نظامی است که با عنوان مطالعات امنظور از مطالعات استراتژیک، مطالعه جنبه. 1
بوزان جزو اولین کسانی بود که میان مطالعات . شودهاي نظامی توجه میاین دسته از مطالعات صرفاً به ابزار و مؤلفه
.استراتژیک و مطالعات امنیتی تفاوت قائل شد

در اداره و پیروزي جنگ را مورد نظر هاي نظامیبرخالف مطالعات استراتژیک که صرفاً پدیده جنگ و استفاده از مؤلفه. 2
دارد، مطالعات امنیتی تالش دارد ضمن توجه به مسائل جنگ، بیشتر بر نحوه جلوگیري از وقوع جنگ تمرکز داشته باشد و 

.هاي نظامی نکندامنیت را محدود به مؤلفه
3. Securitization
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پردازد وفصل مسائل و موضوعات امنیتی می، به بررسی چگونگی ظهور، تکامل و حل»زبان«بر نقش 
اي متکی بر عنوان پدیدهانگاري، امنیت را بههاي نظریه سازهاي که با نزدیک شدن به آموزهگونهبه

شدن از این منظر تبدیل.)7: 1391دهقانی فیروزآبادي،(کند ذهن افراد و فعالیت زبانی آنان، تلقی می
1یک موضوع درجایگاه موضوعی امنیتی فرآیندي بیناذهنی است که مبتنی بر نوعی کنش گفتاري

شود که طی فرآیندي بازیگر اي امنیتی میبر این اساس زمانی یک پدیده تبدیل به پدیده. است
پذیرش «و » تجلی تهدید«اعتقاد به . ردپدیده را امنیتی کند و مخاطب وي نیز آن را بپذی2،سازامنیتی

).33: 1393قرشی،(دهندرا شکل می» کردنمنطق امنیتی«دو رکن اصلی » عمومی
:سازي یک پدیده به دو عامل بستگی دارداز نظر مکتب کپنهاگ، موفقیت در امنیتی

باشد که اي وجود داشته بایستی قواعد پذیرفته شدهیعنی : دستوري-شرایط درونی و زبانی) 1
این عامل به بازیگر امنیتی ساز و میزان توانایی وي در استفاده از . ها به اجرا درآیدکنش منطبق با آن

شود که بتواند کنشی مبتنی بر شناختی امنیت مربوط میمفاهیم و کلمات، براساس دستورهاي زبان
.بندي مقوالت امنیتی کنداي را وارد دستهآن را ایجاد کند و پدیده

بودن از شرایط زمانی و مکانی مناسب و مندیعنی بهره: اجتماعی- ايشرایط بیرونی و زمینه) 2
شرایط بیرونی نیز . واسطه آن کنش یادشده را اجرایی کردهمسانی آن با کنش ایجاد شود تا بتوان به

عیت اقتدار باشد اجتماعی بازیگر امنیتی ساز، به این معنا که در موقیهسرما) الف: دو شرط عمده دارد
تهدیدات، به این معنا که براي پذیرش بیشتر، بتوان به ) ب. تا بتواند میزان پذیرش را تقویت کند

.استناد کرد- ...مثل تانک و بمب و موشک و - شوندکننده تلقی میاموري که عموماً تهدید
ل چند عنصر آمیز تلفیقی است از زبان و جامعه که شاماساس کنش گفتاري موفقیتاینبر

:شوندمی
شود و براي شان در معرض تهدید انگاشته میچیزهایی که موجودیت3:موضوعات امنیت) الف

.بقا ادعاي مشروعی دارند
الم در معرض تهدید بودن یک بازیگرانی که با اع: امنیتی ساز) کنشگران(یگرانباز) ب
یگرانی که این نقش را به اجرا بازمعموالً«. کننداي، آن را به موضوعی امنیتی تبدیل میپدیده

هاي فشار ها، دالالن سیاسی و گروهها، حکومتگذارند، رهبران سیاسی، دیوانساالريمی
).74: 1386بوزان و دیگران،(»هستند
. گذارندسازي تأثیر میبازیگرانی که بر فرآیند امنیتی4:کارآمد) کنشگران(یگرانباز) ج

1. Speech Act
2. Securitizing Actors
3. Referent Objects
4. Functional Actors
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ساز که بخواهند موضوعی ات امنیت هستند و نه جزو بازیگران امنیتیاین بازیگران نه از موضوع
.باشندشده در حوزه امنیت میرا امنیتی کنند، بلکه داراي تأثیر چشمگیري بر تصمیمات گرفته

شوند و زمانی که فرآیند سازي محسوب میبازیگرانی که حلقه تکمیلی امنیتی: مخاطب) د
گاه ها پذیرفته شد، آنموم آنن موضوعی امنیتی توسط ععنواسازي یک پدیده، بهامنیتی

توان پدیده مذکور را امنیتی شده سازي آن پدیده نهایی شده و میتوان گفت فرآیند امنیتیمی
. [...]تلقی کرد

ها صرفاً نظامی نبوده اي را امنیتی کند و پدیدهتواند پدیدهنظر مکتب کپنهاگ، هرکسی میاز
توانند قابلیت امنیتی شدن محیطی هم مییاسی، اقتصادي، اجتماعی و زیستهاي سسایر پدیده
وجود مکتب کپنهاگ دایره مقوالتی را که وارد حوزه اضطراري ناشی از بااین. داشته باشند

شدن کند تا در دام پیچیدگی ناشی از گستردهشوند به شکل ظریفی محدود میسازي میامنیتی
به این . کندین منظور، مقوالت غیرامنیتی را از مقوالت امنیتی متمایز میبه هم. طیف تهدیدها نیفتد

المللی صورت که اگر مسئله تهدیدآمیزي را بتوان توسط قانون و ابزارهاي مشروع حاکمیتی و بین
از این منظر است که . شوداي امنیتی محسوب نمیحل کرد، آن مسئله دیگر تهدید یا مسئله

امنیتی تعریف [...] سیاسی و ] [...اي از موضوعات غیرسیاسی، انهگموضوعات در طیف سه
ها سروکار ندارد و از هیچ موضوعات غیرسیاسی، یعنی موضوعاتی که دولت با آن. شوندمی

شده، یعنی آورد؛ موضوعات سیاسیطریقی ضرورت بحث و تصمیم عمومی را به وجود نمی
تصمیم دولت و اختصاص منابع یا به اداره کردن اند و بهموضوعاتی که بخشی از سیاست عمومی

شوند و جمعی نیازمندند؛ موضوعات امنیتی شده، یعنی موضوعاتی که تهدید وجودي معرفی می
: 1390خانی،عبداهللا(اندکننده خارج از فرآیند سیاسینیازمند اقدامات ضروري و اعمالی توجیه

تر شویم، عمق تهدید و موضوع امنیتی نزدیکدر این طیف هرچه از موضوع غیرسیاسی به ). 306
شدن یک پدیده تر براي امنیتیبه بیانی ساده. [...] ضرورت اقدام فوري براي آن بیشتر است

ها و شرایطی است که براي موفقیت در شرط الزم بوده و شرط کافی آن، محدودیت"قابلیت"
از جریان امور عادي سیاسی جدا کرده شود و پدیده را امنیتی سازي آن پدیده در نظر گرفته می

. [...]شودپذیرفته می"تهدید وجودي"عنوان به
بازیگر : سازي یک پدیده را به این شکل تبیین کرد کهتوان فرآیند امنیتیدرمجموع می

کند؛ با این عنوان تهدید معرفی میرا بهساز با استفاده از کلمات و مفاهیم، یک پدیدهامنیتی
ساز که بازیگر امنیتیشود؛ درصورتیسازي یک پدیده برداشته میلین گام جهت امنیتیاقدام او

عنوان تهدید، عامل عینی از جایگاه اقتدارآمیزي برخوردار باشد و در اثبات معرفی آن پدیده به
و قابل استنادي داشته باشد، آنگاه اگر پدیده یادشده با پذیرش عموم مخاطبان مواجه شد، این 
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در این میان بازیگرانی نیز وجود دارند که [...] اي امنیتی شناخته خواهد شد مثابه پدیدهه بهپدید
دهند و سبب هموار ساختن در تأیید بر تهدید قلمداد کردن پدیده مذکور اقداماتی انجام می

هایی ها و قابلیتسازي به سبب ظرفیتشوند یا در نتایج حاصل از امنیتیسازي میفرآیند امنیتی
.کنندکه دارا هستند در دستیابی به اهداف بازیگر امنیتی ساز مؤثر عمل می

البی طرفدار اسرائیل
گروهی از افراد که در زمینه «نامه فارسی، در اصطالح سیاسی به معناي در فرهنگ"البی"

) 2350: 1388صدري افشار و دیگران،(»هاي تبلیغی و توجیهی اشتغال دارندخاص به فعالیت
و روشی براي اشاره به شیوه) <Lobbying<Lobbyism(يگرتعریف شده است و اصطالح البی

گذاري از راه تماس با اعضاي مجلس سنا یا نمایندگان در اعمال نفوذ و فشار بر دستگاه قانون«
»منظور اجرا و پیشبرد مقاصد سیاسی و اقتصاديمریکا براي رد یا تصویب لوایح موردنظر بها
شود، با این تفاوت البی به عبارتی نوعی گروه فشار محسوب می. دارد) 329: 1379قابخشی،آ(

هاي فشار که نمایندگی کنند اما گروهدهند پول دریافت میها در ازاي کاري که انجام میکه البی
زد و هاي بدون کارمهاي قومی، نژادي و سیاسی را بر عهده دارند معموالً سازمانها و گروهاقلیت

. اندگرها به مجلس سوم قوه مقننه نیز معروفالبی). 235: 1391متین،حسینی(داوطلبانه هستند
متحده آمریکا اقدامی قانونی و طبیعی قلمداد شده گري در ایاالتآنچه پیداست اینکه فرآیند البی

قوانین آمریکا را اي تالش کنند تا با استفاده از نفوذ خود و پرداخت پول، رأي کنگره واینکه عده
قانون ثبت مأموران خارجی . شودشده در این کشور تلقی میتحت تأثیر قرار دهند اقدامی پذیرفته

م؛ و همچنین 1946گري مصوب سال کردن البیمندقانون فدرال ضابطه.م1938مصوب سال 
گري در بیازجمله قوانین تأییدکننده فعالیت ال. م1995گري مصوب سال قانون افشاي البی

هاي متعددي براي دستیابی به منافع خود در مریکا البیادر ). 428- 431: 1384رنجبر،(مریکاست ا
. تبار اشاره داشتهاي یهودي، کوبایی و عربتوان به البیها میاند که از میان آنحال فعالیت

فعالیت کمیته36که یک مجموعه مستقل تحقیقاتی است، حدود 1هاي پاسخگومرکز سیاست
در میان ) 246- 247: 1392میرشیمر،. (سیاسی طرفدار رژیم صهیونیستی را شناسایی کرده است

اند تا جهت دستیابی به منافع اسرائیل بر روي سیاست خارجی ایاالتهایی که در تالشالبی
ن عنوابه) آیپک(یمریکا براي امور عمومامریکا تأثیرگذار باشند، کمیته صهیونیستی امتحده 

در فهرستی که نمایندگان کنگره و . پردازدمریکا به فعالیت میاشده در ترین البی شناختهمهم
هاي قدرتمندي تهیه نمودند، آیپک با پشت سر گذاشتن البی) 1997(کارمندان نشریه فورچون 

1. Center for Responsive Politics
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و انجمن ملی اسلحه، پس از انجمن 1هاي صنعتیمریکا، سندیکاي سازماناچون اتحادیه کار 
نیز با مطالعه به ) 2005مارس (نشریه نشنال ژورنال . کایی بازنشستگان در رده دوم قرار گرفتآمری

مریکا اتأثیرگذاري چشمگیر آیپک بر روابط ). 247: 1392میرشیمر،([...]همین نتیجه دست یافت
وزیر اسرائیل، آیپک را نوك پیکان روابط ویژهچنان است که اسحاق رابین نخستو اسرائیل آن

. اشعیا«توسط .م1951البی آیپک در سال ). 19: 1393سیمبر،(نامدآویو میواشنگتن و تل
3»دوستان اسرائیل در واشنگتن: خط دفاع اسرائیل«کنن در کتاب خود، . تأسیس شد2»کنن.ال

عنوان یک البی تأثیرگذار باید بتواند دوستی خود را با کند که آیپک براي موفقیت بهعنوان می
خواه توسعه داده و از حمایت و پشتیبانی این دو حزب اصلی و حزب دموکرات و جمهوريهر د

مؤسسه یادشده نیز در سایت خود در قسمتی با ). 18: 1393سیمبر،(مریکا اطمینان حاصل کندا
:به این موضوع اشاره کرده است"کنیمما چگونه فعالیت می"عنوان 

بخشد تا به شکل ر سن، مذهب و نژادي قدرت میآیپک به فعاالن طرفدار اسرائیل در ه«
سیاسی درگیر شوند و با اعضاي کنگره از هر دو جناح در جهت ارتقاي روابط میان آمریکا و 

4.»اسرائیل رابطه ایجاد کنند

کند با حمایت از برخی نامزدهاي ورود به دو قوه درمجموع، آیپک از یک طرف تالش می
نامزدها به دو قوه را هموار کند تا بعدها پس از ورود به قواي مجریه و مقننه، راه ورود این

آوردن مجدد برخی نمایندگان شوند که مذکور، از منافع اسرائیل حمایت کنند یا مانع از رأي
کند با تأکید بر تعدادي از از طرف دیگر تالش می. در مقابل یا مخالف اهداف آیپک هستند

با عنوان برنامه همراهان (یکان البی، از طریق شهروندان آمرموارد، با نام اقدامات مدنظر ای
مریکا در کنگره فشار آورد تا براي حمایت از طرح، ابر نمایندگان ایاالت مختلف 5)آیپک

واسطه پاداش و پولی که برنامه یا الیحه و نیز مخالفت با آن اقدام کنند؛ یا نمایندگان یادشده به
براي مثال در رابطه با برنامه 6.هاي آیپک عمل کنندجهت برنامهکنند، دراز آیپک دریافت می

اي جمهوري اسالمی ایران، جان هودسون در مجله فارین پالیسی، از نمایندگانی چون هسته
نام برده است که براي ممانعت از 10و جان بینر9، اریک کانتور8، مارك کرك7رابرت منندز

1.American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations(AFL-CIO)
2. Isaiah L. Kenen
3. Israel's Defense Line: Her Friends and Foes in Washington
4. http://www.aipac.org/about/how-we-work
5. AIPAC Fellows Program

. 3مریکا ادر کتاب ،»متحدهجایگاه البی یهود در سیاست خارجی ایاالت«،)1382(پیروز،،ایزدي: همچنین بنگرید به. 6
.191-187صص : تهران،انتشارات ابرار معاصر: تهران

7. Robert Menendez
8. Mark Steven Kirk
9. Eric Ivan Cantor
10. John Andrew Boehner
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هاي جمهوري اسالمی ایران، مستمراً از افزایش تحریمشدن ایران در کنگره از طریقايهسته
ارائه کرده MapLightهمچنین در آماري که سازمان تحقیقاتی 1.اندآیپک پول دریافت کرده

ها بابت مریکا با میزان تقریبی درآمد دریافتی آنانماینده کنگره 238سناتور و 96است، نام 
مبلغ ال در این سایت درج شده که مارك کركبراي مث. حمایت از اسرائیل درج شده است

دالر دریافت 341,170دالر و رابرت منندز مبلغ 427,772مبلغ 2میچ مک کانلدالر،687,569
مدعی است این البی با برگزاري بیش از دو هزار مالقات با یپکآ[...] 3.دریافت داشته است

و یهودیان را به تصویب کنگره ئیلقانون طرفدار اسرا100مریکا، ساالنه بیش از ااعضاي کنگره 
.)41: 1382طباطبایی،(رساند می

قدرت البی : مریکااالبی اسرائیل و سیاست خارجی «جان میرشیمر در کتاب خود با نام، 
با بررسی دالیل موفقیت البی در کنگره، مثال جالبی از نفوذ البی در » مریکااصهیونیستی در 
:دهدکنگره ارائه می

توسط کمیسیون فرعی خاورمیانه و جنوب آسیاي . م2007فوریه 14که در ايدر جلسه«
کمیسیون ... مریکا در مورد روند صلح رژیم صهیونیستی و فلسطین برپا شده بود،اکنگره 

هاي کاندولیزا رایس براي شروع مجدد روند صلح در حال مرگ، سه مذکور در راستاي تالش
، از اعضاي 4دیوید ماکوفسکی... ک، عضو قدیمی آیپکمارتین ایندای...: شاهد احضار کرد

سازمان طرفدار رژیم صهیونیستی وینپ و دانیل پاپیس که رهبري سازمان راستگرا به نام همایش 
در این جلسه، حتی یک منتقد رژیم صهیونیستی، یک فلسطینی یا . خاورمیانه را بر عهده دارد

اي دیگري را ارائه کند یا اتخاذ شیوهتبار حضور نداشت که نظرات یک آمریکایی عرب
.)310: 1392میرشیمر،(»متفاوت را به آمریکا پیشنهاد دهد

سازي از بررسی اقدامات البی آیپک که ذکر آن رفت و نیز شرایط الزم براي فرآیند امنیتی
ن اي ایران را تبییسازي فعالیت هستهتوان فرآیند امنیتیخوبی میاز منظر مکتب کپنهاگ، به

:کرد

اي جمهوري اسالمی ایران از مسیر البی طرفدار اسرائیلسازي فعالیت هستهامنیتی
مثابه تهدید منطقه خاورمیانه و درنتیجه آن تهدید پروژه تلقی جمهوري اسالمی ایران به

Sponsor of(یسم، حمایت از ترور)Human Rights(الملل، شامل سه بعد حقوق بشر جهان بین

1. http://thecable.foreignpolicy.com/ posts/2014/02/28/ partisan_ battle_ hinders_ aipacs_ iran_
lobbying
2. Mitch Mc Connell
3. http://maplight.org/us-congress/interest/J5100/view/all 08/08/2015به تاریخ 
4. David Makovsky



)47پیاپی (95تابستان، 17شماره ،پنجمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه48

Terror ( تسلیحات کشتار جمعی و(Mass Destruction Weapons ( است که دو بعد آخر آن در
هایی که در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا طی بررسی. شوندبندي میمقوله بحث امنیتی دسته

طور مشخص سند بهدر متون این 1صورت گرفت، هر بار. م2010تا سال . م1994هاي بین سال
حمایت از تروریسم، تسلیحات کشتار جمعی و همچنین گاهی وضعیت آمیز به موضوع اتهام

هایی در بازه زمانی یادشده، با استعمال چنین کلیدواژه.در ایران اشاره شده است2حقوق بشر
. م1993توجه به اعالم رسمی پروژه مهار دوجانبه کلینتون در محافل نزدیک به اسرائیل در سال 

تأثیر این محافل را در ) مریکاار سندهاي راهبرد امنیت ملی قبل از درج سه بعد مذکور د(
که مارتین ایندایک در سخنرانی خود چنان. دهدخارجی آمریکا چشمگیر نشان میسیاست

ها استفاده پیرامون سیاست مهار دوجانبه در دولت کلینتون، در رابطه با ایران از همین کلید واژه
:کرده بود

دست آورده است، فارس بهار زیادي در استفاده از نفوذ خود در خلیجایران توانایی بسی...«
اهللا و حماس به ایران این توانایی را داده است که در روند حمایت مالی، تسلیح و آموزش حزب

هاي ساخت کره شمالی به موشک]. حمایت از تروریسم[یدصلح اعراب و اسرائیل دخالت نما
تسلیحات [که اسرائیل و کشورهاي عربی را مورد حمله قرار دهد بخشدایران این توانایی را می

).71: 1391متین،حسینی(»]کشتار جمعی
برنامه را جزو محورهاي فعالیت خود معرفی کرده که افزایش 6اش آیپک در سایت رسمی

-هستهشامل فشار اقتصادي به ایران و ممانعت از دستیابی ایران به توانایی (یرانها علیه اتحریم

حفظ امنیت و توانمندي دفاعی "، در دومین ردیف و احتماالً اولویت، پس از محور )اي
کند تا در صورت برقراري در همین جهت آیپک تالش می3.جاي گرفته است"اسرائیل

اي، با ارائه پیشنهادها و تصویب مریکا در مقوله هستهااحتمالی هرگونه توافقی میان ایران و 
ها علیه ایران از اي شود که تأکید بر افزایش تحریمستیابی ایران به توانایی هستهقوانین، مانع د
.آن جمله است

سازي یک هاي مکتب کپنهاگ، آغاز فرآیند امنیتیطور که اشاره شد براساس گزارههمان
پدیده زمانی است که بازیگر امنیتی ساز موضوعی را از حوزه سیاست عادي خارج کرده و آن 

عنوان بازیگر امنیتی ساز توانسته است از اسرائیل به. کندعنوان تهدیدي وجودي معرفی میرا به

هاي کشور ایران نشده است، هرچند در سند مریکا اشاره مشخصی نسبت به فعالیتا2002البته در سند امنیت ملی سال . 1
به اندازه کافی به ایران توجه شده است2001امنیت ملی سال 

دقیقاً در مورد ایران به کار نرفته "Human Rights"لمهک. م2006م؛ و 1997هاي مریکا، سالادر سند امنیت ملی .2
شودکنند اشاره میاست و به شکل تلویحی به کشورهاي منطقه که حقوق بشر را رعایت نمی

3 .http://www.aipac.org/about/what-weve-accomplished
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در بعد اول رژیم . یابی جمهوري اسالمی ایران در منطقه خاورمیانه شوددو بعد مانع از قدرت
اي جمهوري صهیونیستی تالش نموده تا با القاي تصویري تهدیدآمیز از ایران، فعالیت هسته

از همین رو اسرائیل توانسته . عنوان موضوعی امنیتی براي بشریت تصویر کندایران را بهاسالمی
هاي کشتار جمعی عنوان یک کشور حامی تروریسم و با داشتن سالحچنین القا کند که ایران به

الملل را به خطر هاي دوربرد و بمب اتم، این قابلیت را دارد که امنیت بیناز قبیل موشک
خواهد توانست در مدت کوتاهی [...] اي دست پیدا کند، ؛ بنابراین ایران به فناوري هستهبیندازد

به بمب اتم دست پیدا کند و در این شرایط بایستی جهانی را تصور نمود که در آن القاعده و 
با این تصویر 1.داراي بمب اتم هستند! هاي جهاناهللا و به یک معنا تروریستحماس و حزب

هاي اي جمهوري اسالمی ایران در ردیف اقدامات و برنامهآمیز هستهاي صلحهفعالیت
به عبارتی اسرائیل تالش ! تروریستی تصویر شده است که ایران درصدد دستیابی به آن است

با توجه به ماهیت دوگانه اي راکرده است تا هرگونه فعالیت ایران در قالب برنامه هسته
البته سابقه چنین فرآیندي . المللی تصویر کندن خطر و تهدیدي بیناعنواي بههاي هستهبرنامه

وزیر شیمون پرز، نخست. م1992اي دارد، چه بسا که در اکتبر توسط اسرائیل تاریخ دیرینه
دهد که الملل هشدار میتلویزیون فرانسه به جامعه بین3اي با کانال وقت اسرائیل، در مصاحبه

:گویدبمب اتم مسلح خواهد شد و میبه. م1999ایران تا سال 
این [چرا که ... ترین مشکل در خاورمیانه استترین تهدید براي صلح و بزرگایران بزرگ«

که داراي موضع بسیار خطرناکی از هاي نظامی است، درحالیدر جستجوي گزینه] کشور
وریستی همراه با توانید از یک دولت متعصب و ترشما نمی... گري افراطی مذهبی استنظامی
که به اگر حکومت مذهبی شیعه] در این صورت. [اي جلوگیري به عمل آوریدهاي هستهسالح
هاي بالستیک هم دسترسی پیدا کند، ایران به اي مسلح شده است به موشکهاي هستهسالح

).Parsi, 2007: 163(»تر از فلسطینیان تبدیل خواهد شدتهدیدي بزرگ
هم در زمانی که ایران هنوز در اي ایران آنرز نسبت به فعالیت هستهاین مطلب شیمون پ

دهد که اسرائیل خوبی نشان میاي خود بود بههاي هستهآغازین مراحل فرآوري و توسعه قابلیت
اي امنیتی اي ایران آن را در مقولههاي هستهنمودن فعالیتآمیز قلمداد تالش داشته تا با تهدید

هاي بالستیک و هشدار استناداتی به موشک. اي ایران گردداز پیشرفت هستهجاي داده، مانع
شرایط (سازي بوده است درواقع ادامه همین فرآیند امنیتی! درخصوص بمب اتم ساختن ایران

هاي الزم به ذکر است که چنین اشاراتی از مقامات اسرائیلی در برهه). اجتماعی- اي زمینه

1 .The Jerusalem Post, 22/05/2005
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هاي خورد که در تمامی موارد در رابطه با فعالیتالملل به چشم میینمختلفی خطاب به جامعه ب
.دهنداي هشدار میاي جمهوري اسالمی ایران و نزدیکی دستیابی ایران به بمب هستههسته

هاي ایران در آمریکاها و پادروایتهاي روایتها و زمینهمقایسه چارچوب. 11جدول 

متحده کند تا با استفاده از قابلیت کشورهایی چون ایاالتم اسرائیل تالش میدر بعد دو
. مریکا، اتحادیه اروپا و جامعه جهانی در مقام کنشگران کارآمد بقاي خود را تضمین کندا

سعی نموده است 1»ما هنوز در امنیت کامل قرار نداریم«رو اسرائیل با القاي این مفهوم که ازاین
ستگی داخلی را در عین تعارضات موجود در میان احزاب اسرائیل فراهم آورد، در تا نوعی همب

مریکا را امتحده ها ازجمله ایاالتهاي سایر دولتها و کمکعین آنکه با این حربه همکاري
در همین رابطه . براي بقاي خود فراهم نموده، نوعی حاشیه امن براي خود ایجاد کرده است

گیرد و با تأثیر در فرآیند مریکا بهره میامتحده یپک در ایاالتاسرائیل از ظرفیت آ
مثابه یک قدرت مریکا بهاهاي کوشد تا بتواند از قابلیتمریکا میاگذاري و تصمیمات قانون

اي بامصاحبهسوسی موساد و چهارمین رئیس شوراي امنیت ملی اسرائیل در افرایم هالوي، مدیر پیشین سازمان جا. 1
Red Lines and Hot Rhetoric: Israel Weights Threat of, Action“با عنوان PBSگزارشگر 

Against Nuclear Iran” ما هنوز در امنیت قرار نداریم"که ] تصور[این «: گویدمی. م2013ژانویه 31، در تاریخ"
کنم زمان آن براي ما فرا رسیده است که همچون اگر ما یک نیروي قوي در خاورمیانه هستیم، من فکر می. سندرم استیک

»تر استاین سخت. یک نیرو و قدرت گفتگو و مذاکره کنیم و همچون یک نیرو فکر کنیم
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المللی بهره گیرد و به حفظ جایگاه و بقاي خود در در معادالت بین) کنشگر کارآمد(برتر 
راستا با طرح مهار هم. م1995به همین منظور آیپک در سال . [...] منطقه خاورمیانه اهتمام ورزد

-اعالم رسمی شده بودWINEPکه براي نخستین بار توسط مارتین ایندایک در -دوجانبه 
را منتشر کرد و توانست در » طرحی براي اجرا: مریکا علیه ایراناهاي جامع تحریم«گزارش 

می رفسنجانی، ایران درصدد بهبود روابط با واشنگتن آمدن آقاي هاششرایطی که با روي کار
تهدید غیرعادي براي امنیت «هاي تجاري و مالی در ایران را به بهانه گذاريبود، تمامی سرمایه

شده دیگري قانون منع کند و سپس طی اقدام حساب» مریکااملی، سیاست خارجی و اقتصاد 
415(با اکثریت قاطع . م1996ژوئن 19داماتو در ها علیه ایران و لیبی را توسط سناتورتحریم

الزم [...]. تصویب رساند در کنگره و یک ماه بعد در سنا به) رأي موافق و بدون رأي مخالف
سازي یک پدیده آید، امنیتیهاي مکتب کپنهاگ برمیطور که از گزارهبه ذکر است همان

، شرایط بیرونی )دستوري-زبانی(یرونباشد که عالوه بر شرایط دآمیز میزمانی موفقیت
دهد ها نشان میاي ایران، بررسیدر رابطه با مقوله هسته. آن نیز فراهم باشد) اجتماعی- ايزمینه(

اي که گفتمان مسلط در جهت باورپذیري مخاطب نسبت به تهدیدآمیز بودن اقدامات هسته
. م1990هاي د که در بازه زمانی سالدهها نشان مییکی از این بررسی. ایران فراهم بوده است

طور میانگین در جهت ارائه تصویري منفی و غیرواقعی مریکا بهاروایت غالب در . م2003الی 
میرشیمر و والت در کتاب ). 95: 1393تخشید، (از جمهوري اسالمی ایران متمرکز بوده است

ت وي در بهبود روابط با خود با اشاره به دوران ریاست جمهوري آقاي خاتمی و تالش دول
مریکا و درنتیجه امشی غرب معتقدند با توجه به آنکه ابتکار آقاي خاتمی موجب تغییر خط

سازي این ابتکار شد، مقامات رژیم صهیونیستی به خنثیواشنگتن می- بهبود روابط تهران
کنند که یاین دو نویسنده به مطلبی که در روزنامه هاآرتص نگاشته شد، اشاره م. پرداختند

خواهد تا با تالش خود در وزیر وقت اسرائیل، از سازمان آیپک میبراساس آن نتانیاهو، نخست
مریکا در قبال ایران شود و درنتیجه آیپک هم خواسته نتانیاهو را امشی کنگره مانع از تغییر خط

).558: 1392مر،میرشی(شود شناخته می» محور شرارت«عنوان نهایت ایران بهکند و دراجابت می
آنچه در این بررسی پیداست اینکه اسرائیل با استفاده از مفاهیم جنگ پیشگیرانه، جنگ 

عنوان المللی، بههاي بینعیار و نیز عنصر فشار بر ایران از طریق اتحادیه اروپا و تحریمتمام
رنتیجه آن اي و دابزاري در جهت هدف خود یعنی جلوگیري از دسترسی ایران به فناوري هسته

به همین منظور اسرائیل تالش داشته . اي اسرائیل استفاده کرده استرفتن انحصار هستهاز بین
است تا با استفاده از ابزار مختلف بتواند جریان دستیابی جمهوري اسالمی ایران به فناوري 
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مریکا جهت ار استفاده از ظرفیت البی طرفدار اسرائیل د. اي را محدود و با مانع روبرو کندهسته
البته این نکته را بایستی . کسب حمایت این کشور از رژیم صهیونیستی یکی از این ابزارهاست

ها و اهداف خود موفقیت نهایی را به دست در نظر داشت که البی یادشده همواره نیز در برنامه
به . م1981توان به ماجراي فروش هواپیماي آواکس در سال براي نمونه می. نیاورده است

عربستان در دولت ریگان باوجود مخالفت آیپک و همچنین خودداري جرج بوش پدر 
در دوران ریاست . مریکا به اسرائیل اشاره کردادرخصوص اعطاي وام ده میلیارد دالري 

مریکا در حال گام برداشتن جهت اجمهوري آقاي روحانی، در شرایطی که دولت ایران و 
توافق کرد در مقابل لغو 5+1اي بودند، ایران با گروه وع هستهتوافقات اولیه پیرامون موض

درصدي اورانیوم خود را 5سازي باالي هاي جدید؛ غنیها در عین نیفزودن تحریمتحریم
اي به امضاي اي را در دستور کار خود قرار داد که براساس آن نامهمتوقف کند، آیپک برنامه

خواه خطاب به هر دو حزب دموکرات و جمهوريمریکا از اعضو مجلس نمایندگان 344
مریکا خواستند تا درخصوص جزئیات توافق اجمهور باراك اوباما نوشته شد و در آن از رئیس

کرد تا در کنار این اقدام، آیپک مدام تالش می[...] 1.جامع با ایران با کنگره مشورت کند
اي سازي فعالیت هستهو به استمرار امنیتیها علیه ایران را تقویت کندتصور لزوم افزایش تحریم

اي از سناتورهاي آمریکایی همچون به همین منظور موفق شد از طریق عده. ایران اهتمام ورزد
قانون ایران عاري از «و مارك کرك، - رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا-رابرت منندز
به دنبال آن نیز سناتور . [...] یندازدسناتور به جریان ب59را با حمایت 2»2013- ايسالح هسته

در کنگره به جریان 2015را در ژانویه 3»2015-ايقانون ایران عاري از سالح هسته«منندز، 
اي اي را براي ارزیابی به کمیتهکرد تا توافق هستهمریکا را ملزم میاجمهور انداخت که رئیس

توافقی میان ) 2015جوالي 6(یصدر کنگره واگذار کند، ضمن آنکه اگر تا تاریخ مشخ
آیپک براي . شدهاي آنی علیه ایران برقرار میگرفت، تعدادي دیگر از تحریمطرفین شکل نمی

قانون "تصویب این قانون از همراهان و مخاطبان خود خواسته بود تا براي حمایت از این 
از بررسی 4.قانون وادار کنندبه سناتور ایاالت خود اصرار کنند و آنان را به پذیرش این "حیاتی

شدن اقدامات آیپک در دروان ریاست جمهوري آقاي روحانی شاهدیم که در عین نزدیک
اي، آیپک همچنان مصمم است تا جریان آمیز هستهبه یک توافق مسالمت5+1ایران و 

از اي جمهوري اسالمی ایران را همچون گذشته دنبال کند و مانع سازي فعالیت هستهامنیتی
1. Aipac.org
2. Nuclear Weapon Free Iran Act of 2013 (S. 1881)
3. Nuclear Weapon Free Iran Act of 2015 (S. 269)
4 .http://www.aipac.org/learn/legislative-agenda/agenda-display?agendaid={E9465F79-
9380-4A00-BAA9-18DB524F23C8}
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رسد که با توجه به اختالف میان قوه بار به نظر میاي ایران شود؛ اما اینهرگونه پیشرفت هسته
یرونیها، شرایط بمریکا در رابطه با توافق با ایران یا افزایش تحریمامقننه و قوه مجریه 

باما چرا که او. شدن براي آیپک همچون گذشته فراهم نبوده استامنیتی) اجتماعی- ايزمینه(
رسماً به این نکته اشاره کرد که درخصوص برقراري توافق با ایران مصمم است، ضمن آنکه 

هاي مختلف تالش اعضاي دولت با تالش خود در کنگره و شرکت در جلسات و نشست
) م2015ژوئیه 14(1394تیرماه 23درنتیجه . نمودند تا در مقابله با اقدامات آیپک فعالیت کنند

به کنگره واگذار شد و این را براي تصمیم نهایی) برجام(جامع اقدام مشترك متن برنامه 
حال اختالف میان قواي مقننه و مجریه در نشدن آیپک قلمداد نمود، بااینمنزله موفقتوان بهمی

مریکا همچنان پابرجاست و هرچند البی آیپک در گام اول مبنی بر ممانعت از امتحده ایاالت
بار از شدت و بحران موضوع هاي پیشین اینا شکست مواجه شد و برخالف دورهتوافق برجام ب

شده کاسته شده است، اما البی مذکور همچنان درصدد عنوان موضوعی امنیتیاي ایران بههسته
مریکا موضوع امتحده گذاري ایاالتاست تا با استفاده از اختالفات موجود در دستگاه سیاست

شدن به موضوعی صرفاً سیاسی است، مجدداً در مقوله مسائل ه در حال تبدیلاي ایران را کهسته
منظور بالفاصله پس از توافق برجام، آیپک برنامه جدیدي را با همینبه. امنیتی سازماندهی کند

در این راستا آیپک در صفحه اصلی . ارائه کرد1"اي با ایران در کنگرهرد توافق هسته"عنوان 
قول مقامات رسمی و کلیپ فایل شامل تحلیل، یادآوري تاریخی، نقل33اي از سایت خود بسته

:کندها یک هدف را به مخاطب گوشزد میویدئویی را بارگذاري کرده، از مجموع آن
به همین منظور بایستی . شودها ناقص بوده و توافقی بد تلقی میاین توافق در تمامی بخش«

تر ایران را وادار به پذیرش توافق خوبی هاي گستردها تحریمکنگره اقدام به رد آن نموده و ب
.»اي مسدود شودنماید که طی آن تمامی مسیرهاي دستیابی ایران به سالح هسته

دلیل بابت ادعاي ناقص 5اي را منتشر نموده است که در آن آیپک به همین منظور بیانیه
:کامل است کهکند و معتقد است توافقی بودن توافق مذکور ذکر می

؛برداشت شود2"در هر زمان و در هر کجا"در آن مفهوم بازرسی .1
؛!اي گذشته ایران فاش شودهاي هستهاسناد مربوط به فعالیت.2
؛تدریج برداشته شودشدن بهجا لغوجاي یکها بهتحریم.3
؛ها پابرجا بماندسال براي دهه10و 8جاي هاي ایران بهمحدودیت.4
صورت کامل اي نه موقت که بایستی بههاي هستهوژها و زیرساختتمامی سانتریفی.5

1. Reject the Nuclear Agreement with Iran
2. Anytime, Anywhere
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1.برچیده شود

اي ایران لینکی را براي مخاطبان خود قرار داده است تا با ارائه رد توافق هستهآیپک در بسته
مشخصات شهروندي و کدپستی خود بتوانند از طریق این مؤسسه با مقامات کنگره و نماینده 

شدن سیل قاعدتاً گسیل. برقرار و وي را وادار به پذیرش برنامه مذکور نمایندایالت خود ارتباط
توانند در آینده به نماینده خود رأي دهند تأثیر هاي شهروندان ایالتی که میها و درخواستنامه

.بسزایی در محاسبه جدي و تصمیم نماینده مذکور خواهد داشت
. م2015آگوست 5در کنگره نیز اوباما در در مقابل این اقدام آیپک جهت نفوذ[...] 

اي به معناي شروع جنگ با ایران خطاب به کنگره هشدار داد که رأي منفی به توافق هسته
:وي همچنین تأکید کرد. زندخواهد بود و به اعتبار آمریکا لطمه می

ا جامعه ایرانی جاي توافق به فشارها و تشدید تحریم اقدام کرد، یگویند باید بهها که میآن«
تواند ایران را مجبور کند تنهایی نمیتحریم به...مریکا صادق نیستنداشناسند یا با مردم را نمی

عالوه متحدان ما در اروپا یا به... طور کامل برچینداي خود را بههاي هستهکه بقایاي زیرساخت
، ده یا پانزده سال دیگر در آسیا و چین و روسیه مخالف تشدید تحریم و ادامه آن براي پنج

هاي چندجانبه از هم بپاشد، شود که تحریمقطع به یقین رد توافق در کنگره منجر می... هستند 
رد این توافق ... ]دهیممتحدانمان را از دست می[ها ما تنها خواهیم ماند چرا که با افزایش تحریم

اي از دستیابی ایران به سالح هستههر دولت بعدي در آمریکا را که کامالً متعهد به جلوگیري
2.»کند؛ و آن یک جنگ تازه در منطقه خاورمیانه استاست، با یک گزینه روبرو می

گیرينتیجه
پیگیري رهایی از «هاي مکتب کپنهاگ، هسته مرکزي در تعریف امنیت براساس گزاره

ندي بازیگر امنیتی گیرد که طی فرآیسازي یک پدیده زمانی صورت میاست و امنیتی» تهدید
منظور مکتب کپنهاگ الزمه همینبه. ، پدیده را امنیتی کند و مخاطب وي نیز آن را بپذیرد3ساز

دستوري که - شرایط درونی و زبانی. 1: داندسازي یک پدیده را ناشی از دو عامل میامنیتی
شناختی امنیت دارد نبستگی به میزان توانمندي بازیگر امنیتی ساز در استفاده از دستورهاي زبا

بازیگر امنیتی ساز و "سرمایه اجتماعی"اجتماعی که ملزم به - ايشرایط بیرونی و زمینه. 2

:اي با ایران به آدرس اینترنتیار آیپک راجع به مأموریت رد توافق هستهك به کلیه محتواهاي ارائه شده در دستورک.ر. 1
http://www.aipac.org/learn/legislative-agenda/agenda-display?agendaid={109F35BE-
5BAA-4B28-A16F-CD0C01E50BE0}
2. Washington Post, Aug 5.2015: http://www.washingtonpost.com/news/post-politics/
wp /2015/08/05/text-obama-gives-a-speech-about-the-iran-nuclear-deal/
3. Securitizing Actors
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سازي یک پدیده موفق که امنیتیبا این حساب زمانی. است"استناد پذیري تهدیدات"قابلیت 
شود که میعمل کند، آن پدیده از جریان امور عادي سیاسی جدا شده و وارد حوزه اضطراري

.بایستی با آن برخوردي فوري و قاطعانه داشت
اي جمهوري اسالمی ایران، مقامات اسرائیلی تالش کردند تا با نوعی در رابطه با مسئله هسته

عملیات روانی و بدون ارائه مدرکی دقیق، تالش جمهوري اسالمی ایران را در جهت دستیابی به 
قدام این کشور در جهت دستیابی به بمب اتمی و سپس حمله به منزله ااي بهآمیز هستهفناوري صلح

سبب پایگاه منظور و بههمینبه. مریکا تصویر کنندامتحده موجودیت اسرائیل یا حمله به ایاالت
دست آورده است مریکا بهامتحده اي که اسرائیل در طی دوران جنگ سرد در ایاالتاجتماعی

اي خصوص اقدامات هستهمریکایی و سپس نگاه جهانی را دراه سعی نمود در بدو امر نظر جامع
منزله تهدیدي اضطراري و وجودي ایران به سمتی هدایت کند که به سبب آن اقدامات ایران به

از این رهگذر، هرگونه اقدام . الملل تعریف شودمریکا و جهان بیناعلیه امنیت اسرائیل، جامعه 
منزله تالش این کشور در جهت دستیابی به اي، غالباً بهوري هستهایران در راستاي دستیابی به فنا

شود نهایت تالش مینتیجه دستیابی تروریسم به سالح اتمی بازنمایی شده است و دربمب اتم و در
با توجه به . شودسازي الملل نهادینهتا تصویرسازي مذکور به شکل تهدید علیه بشریت و صلح بین

شناختی جریان نزدیک به اسرائیل، گستره الزم جهت استفاده از مفاهیم زباناي استیالي رسانه
امنیتی در رابطه با جمهوري اسالمی ایران، براي اسرائیل فراهم بود؛ چرا که پس از وقوع ماجراي 

م؛ و القاي مداوم مخاطرات تروریستی در افکار عمومی جهانی، قابلیت 2001یازدهم سپتامبر 
بخشی افکار عمومی به این سمت ید جمهوري اسالمی ایران مهیا بود تا جهتاستنادپذیري تهد

اد به توانمندي عنوان کشوري حامی تروریسم شناخته شود و با استنهدایت شود که ایران به
مریکا و اسرائیل به کار ایا آن را علیه ! اي و موشکی ایران در صورت دارا بودن سالح اتمیهسته

و ) دستوري- زبانی(در این صورت شرایط درونی . دهدها میبه تروریستبندد و یا آن رامی
اي جمهوري اسالمی براي اسرائیل فراهم بود تا بتواند اقدامات هسته) اجتماعی- ايزمینه(بیرونی 

فعالیت "سازيامنیتی"سازي پروژه با نهادینه. منزله تهدیدي اضطراري تصویر کندایران را به
به پدیده مذکور جایگاه اسالمی ایران، زمانی که نگرش و ادراك مخاطب، اي جمهوريهسته

راستاي با اهداف شود که جمهوري اسالمی ایران همبخشد و این نکته مسجل میامنیتی می
هاي همسوي با اسرائیل در کنگره و سناي دارد، آنگاه با نفوذ البیتروریستی در منطقه گام برمی

در 1»کنشگر کارآمد«عنوان مریکا بهاهاي امات قوه مجریه، از توانمنديمریکا و همچنین در مقا
تر اي ایران موفقهاي هستهشود تا محدودسازي فعالیتجهت اهداف و منافع اسرائیل استفاده می

1. Functional Actor
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مریکا به نفع خود استفاده اها و توانایی با این روند اسرائیل موفق شده است تا از ظرفیت. ثمر دهد
گري اي ایران با واسطهرسد درنتیجه همین فرآیند بوده که موضوع فعالیت هستهنظر میبه . ببرد

هاي تحریمی و اقدامات تنبیهی علیه ایران رود و به دنبال آن قطعنامهمریکا به شوراي امنیت میا
که شود، چرانتیجه آن بر فشار به جمهوري اسالمی ایران مدام افزوده میتصویب شده است و در

کرد و بیم اي نسبت به تهدید فوري و بالقوه ایران را احساس میمریکا لزوم هر نوع اقدام قهریها
مریکا، منطقه و جامعه جهانی را به مخاطره اهاي ایران امنیت آن داشت که تعلل در توقف برنامه

.بیندازد
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