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  چکیده 

هـاي مختلـف در متـون روابـط      منازعات میان جمهوري اسالمی ایران و رژیم صهیونیستی از طریـق دیـدگاه  
اي، از جمله  انگاري، رئالیسم، توازن قواي منطقه هایی چون سازه دیدگاه. الملل مورد بررسی قرار گرفته است بین

ژیک، ژئواسـتراتژیک، ژئوکـالچر و البتـه    در مقاالت فوق وضعیت ژئوپولوتیکی، ایـدئولو . ها هستند این دیدگاه
مسائل و مبانی دیگري مورد بررسی محققان و پژوهشگرانی قـرار گرفتـه اسـت کـه بـه انحـاء مختلـف سـعی در         

اما در این مقاله کوشش شده است که هر کدام . اند ي دائمی در خاورمیانه داشته بازگویی دالیل و آثار این منازعه
هـاي متفـاوت، سـعی در     یک نظام هنجاري و ارزشی دیده شوند که در قالـب گفتمـان  از این دو دولت به عنوان 
ي حاضـر در   بنـابراین پرسـش اصـلی مقالـه    . المللـی دارنـد   ي بـین  هاي خود در عرصـه  گسترش هنجارها و ارزش

در واقع بایـد بگـوییم   . خصوص واکاوي عواملی است که باعث ایجاد دیدگاهی سلبی میان دو کشور شده است
. شود الملل می گسترش نظام ارزشی هر یک از این دو، باعث ورشکستگی هنجارهاي دولت دیگر در نظام بین که

به عبارتی دیگر؛ گسترش هنجارهاي هر کدام از این دو نظام ارزشی متضاد، اسـتمرار و حیـات آن کشـور  را در    
  .حریف تنگ خواهد نمودي تنفس را براي دولت  الملل تضمین خواهد کرد و عرصه ي نظام بین عرصه
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  مقدمه
هاي میـان جمهـوري اسـالمی ایـران و رژیـم صهیونیسـتی از ابتـداي انقـالب اسـالمی           چالش

هاي  این چالش در برهه. وده استهاي سیاست خارجی ایران ب گیري همواره جزء الینفک موضع
اي را تجربـه نکـرده    مختلف تاریخی جمهوري اسالمی ایران هیچگاه فراز و فرود قابـل مالحظـه  

ي نظـام جهـانی داراي    هاي حاضـر در صـحنه   در حالی که روابط ایران با بسیاري از دولت. است
روابـط بسـیار مسـتحکم بـا     ایران در قبل از انقالب اسالمی داراي . فراز و فرودهاي مشخصی بود

و »  پیمـان بغـداد  «، »سـنتو «اي؛ همچـون   ایاالت متحده بود و در چارچوب ترتیبات امنیتی منطقـه 
ي بلوك غرب در حفـظ امنیـت منطقـه و مقابلـه بـا کمونیسـم        به عنوان نماینده» نظام دو ستونی«

دوران پـس از  حتـی در  ). 428: 1381اسـدي،  (شوروي از اهمیت بسـیار زیـادي برخـوردار بـود     
هاي بسیاري در روابط ایـران و آمریکـا وجـود داشـت، صـحبت از       انقالب با وجود آنکه چالش

سیاسـت  . مذاکره میان ایران و آمریکا در محافـل سیاسـی ایـن دو هیچگـاه کـامالً از بـین نرفـت       
خارجی با رویکرد عربی در دوران ریاست جمهوري هاشمی رفسنجانی، رویکـرد اروپـا محـور    

نژاد  ان اصالحات و رویکرد آمریکاي جنوبی محور در دوران ریاست جمهوري احمديدر دور
این تغییر رویکردها نشان از این مطلـب  . از جمله تغییرات استراتژیک سیاست خارجی ایران بود

ي نظـام   هـاي حاضـر در صـحنه    دارد که سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران با تمامی دولت
  . و فرودهاي زمانی بر اساس نوع نگاه نخبگان ایران بودالملل داراي فراز  بین

ي  اما حتی پیش از به ثمر رسیدن انقالب اسالمی ایران و تشکیل نظام سیاسی جدید در پهنـه 
هـاي اشـغالی    ژئوپولتیکی ایران، نگاه مردم و نخبگان ایران به تشکیل دولت اسرائیل در سـرزمین 

در زمان پهلوي دوم نیز با تمام تالشی که محمدرضـا  . ي شک و منفی همراه بود فلسطین با دیده
شاه براي ایجاد روابط با اسرائیل داشت همواره این روابط مورد انتقاد جامعه ایران قرار گرفتـه و  

. ي ایران نسبت به تشکیل و حمایت از رژیم صهیونیسـتی وجـود داشـت    منفی در جامعه این دید
هاي اسالمی فلسطین چـه   ي اسرائیل به سرزمین ود حملهطور که شهید نواب صفوي معتقد ب همان

امـام خمینـی   ). 353: 1387حسـینیان،  ( سرزمین عرب و غیر عرب حمله به سرزمین اسالم اسـت  
هاي شاه از اسرائیل پرداخته و فرمـوده   بنیانگذار جمهوري اسالمی نیز بارها به مخالفت با حمایت

ف داریم و تا روزي که مسئولین امر، دسـت از حمایـت از   ها نظر مخال ما با اسرائیل و بهایی: بود
  ).77: ي امام، جلد اول صحیفه( دهیم  ها ادامه می این دو طبقه برندارند، ما به مخالفت با آن

اما همان . مسلماً اسرائیل از چرخش مناسبات خود با ایران پس از انقالب اسالمی یکّه خورد
هاي پیشین بود، رهبران اسرائیل را بـه طـور    ها در دهه آن تفکر ژئوپلتیکی که راهنماي استراتژي
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کرد که رویدادهاي ایران یـک اخـتالل موقـت اسـت و همنـوایی       غریزي به این باور هدایت می
طبیعی ژئوپولتیکی ایران و اسرائیل در عالئق ضدعربی خـود در منطقـه سـرانجام غالـب خواهـد      

اسرائیل، یعنی لبنان به آزمونی سخت کشیده شد  این قضیه تقریباً بالفاصله در حیات خلوت. شد
توان وجود یک متغییـر ثابـت را در ایـن چـالش      دهد که می این امر نشان می). 144: 1390فولر،(

این متغییر نیز باید داراي خاصیتی فرا زمانی بوده و در مـتن سـاختارهاي وجـودي    . شناسایی کرد
ییر حتـی قبـل از تشـکیل انقـالب اسـالمی ایـران در       زیرا این  متغ. این دو بازیگر ایفاي نقش کند

روابط میان این دو وجود داشته و در سالیان پس از انقالب نیز هیچگاه از اهمیت آن کـم نشـده   
  .است
چه عامل و یا عواملی سـبب شـده اسـت    : توان این پرسش را طرح کرد که در این رابطه می 

داراي دیدگاه سلبی باشند؟ در واقع آنچـه کـه    که این دو بازیگر تا به این حد نسبت به یکدیگر
اند این بوده که هر کـدام   جمهوري اسالمی ایران  و رژیم صهیونیستی همواره بر آن تأکید داشته

از آن دو، نظام ارزشی طرف مقابل را تهدیدي هنجاري علیه نظام ارزشی خود دانسته و کوشش 
الملل جلـوگیري   ي روابط بین گر در عرصهاند از گسترش نظام گفتمانی و ارزشی طرف دی کرده
  .کنند
هـا، مفـاهیم و    گونه مطرح کرد که پیـروزي هـر کـدام از انگـاره     توان این موضوع را این می 

هنجارهاي جمهوري اسالمی ایران و رژیم اشغالگر قـدس بـه معنـی شکسـت هنجارهـاي طـرف       
ی هیچگاه نتوانسته اقـدام  به همین دلیل جمهوري اسالم. دیگر و کاهش امنیت هنجاري آن است

هـاي خـود را بـا ایـن رژیـم گسـترش دهـد، زیـرا          به شناسایی رژیم صهیونیستی کند و همکـاري 
هـا تأکیـد داشـته در تنـاقض      ها و هنجارهایی را که جمهوري اسالمی ایران همواره بـر آن  ارزش

  .ها و هنجارهاي این رژیم اشغالگر بوده است کامل با ارزش
گرچـه  . گیـرد  ا مبـانی نظـري در رهیافـت هنجـاري مـورد بررسـی قـرار مـی        در این مقاله ابتد

هاي بسیاري با رهیافت هنجاري دارد،  همپوشانی» مکتب ونت«انگاري به خصوص  رهیافت سازه
این تمایز بـه ایـن دلیـل ایجـاد شـده      . ها از یکدیگر تمییز داده شوند سعی شده است این رهیافت

ي  ي وي نظریـه  طـور کـه از نـام کتـاب برجسـته      ونت، همـان انگاري مکتب  است که مبانی سازه
ــین اي سیســتمی در مــورد سیاســت  پیداســت، نظریــه) wendt,2003(الملــل اجتمــاعی سیاســت ب

الملـل و نـوع    ي حاضـر ارتبـاط بـین سیسـتم بـین      این در حالی است که در مقالـه . الملل است بین
هـا و   ار نگرفته و تنها به بررسی دیدگاهرویکرد جمهوري اسالمی ایران و اسرائیل مورد تحلیل قر

ي هنجـاري   از طرفـی دیگـر نظریـه   . ها نسبت به مسائل یکـدیگر  اکتفـا شـده اسـت     نوع نگاه آن
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شناسـی   هاي دیگـر متفکـران زبـان    الملل است و به دلیل آمدن دیدگاه اي عام در روابط بین نظریه
بوده که همان رهیافت هنجـاري اسـت،   تر  چون جان سیرل در این نوشتار احتیاج به رهیافتی عام

چرا که ارتباط میان مسائل هنجاري و ارزشی و ساختارهاي زبانی داراي اهمیـت فراوانـی اسـت    
  . ها تأکید شده است که در این مقاله نیز بر آن

. ي حاضر گفتـه شـود   هاي ارائه شده در مقاله سپس کوشش خواهد شد ارتباط آن با رهیافت
هـاي گسـترش فضـاي     تیاج به توضـیحات خـاص نظـري دارد کـه در قسـمت     این ارتباط ابتدا اح

ي گفتمـان و   الملل، تأمین امنیت هنجاري در عرصه هنجاري و ورشکستگی هنجاري در نظام بین
ي مباحـث، بعـد از    طرح بقیـه . الملل، مورد بحث قرار گرفته است انحالل اجتماعی در روابط بین

هـا در   ن رهیافـت بـا مبـاحثی چـون امنیـت هنجـاري دولـت       مبانی نظري به دلیل ارتبـاط میـان ایـ   
هـا یـاد    هایی که از آن توان گفت مباحث ارائه شده در بخش می. گردد ي گفتمان بیان می عرصه

هـایی از   سـپس مـوارد و مثـال   . خواهیم کرد جزئی از مبانی نظري مورد بحث در این مقاله اسـت 
المللـی و دلیـل اتخـاذ ادبیـات      به مسائل بـین  نوع نگرش جمهوري اسالمی ایران و اسرائیل نسبت

ي این مقاله به دنبال یافتن علل دنبال  ها در مواد مشخص، خواهد آمد؛ چرا که فرضیه متفاوت آن
المللـی   هـاي بـین   هاي گفتمانی متفاوت توسـط ایـران و رژیـم صهیونیسـتی در عرصـه      کردن نظام

هـاي ارزشـی طـرح     انی به پیـروزي نظـام  این فرضیه معتقد است که پیروزي هر نظام گفتم. است
ــد  ــد انجامی ــدگان آن خواه ــه. کنن ــواهدي  از     در بدن ــیه، ش ــات فرض ــراي اثب ــه  ب ــلی مقال ي اص

هاي متفاوت ارزشی و گفتمانی، توسط جمهـوري اسـالمی ایـران و اسـرائیل آورده      گیري جهت
لـوم اجتمـاعی   هاي بسـیار قـدیمی در ع   شده و این شواهد با روش تفهمی و تفسیري که از روش

موضوعاتی مانند گفتمان شهادت، جهاد و تروریسم، دیوار . است مورد بررسی قرار گرفته است
هـاي   گـر از جملـه گفتمـان    حایل و یا ابزار سلطه، سرزمین موعـود یـا دولتـی سـاختگی و سـلطه     
  .متفاوت میان ایران و اسرائیل است که در این مقاله بررسی شده است

  
  مبانی نظري

  هنجاريرهیافت 
بـر  . الملـل اسـت   هاي مطـرح در علـم روابـط بـین     رهیافت هنجاري یکی از مهمترین رهیافت
الملل حائز اهمیت است  ها و جوامع در روابط بین اساس این رهیافت آنچه در تحلیل رفتار دولت

بـر اسـاس ایـن نظریـه، بافـت      . هاست ها و دولت دهنده به رفتار انسان هاي شکل هنجارها و ارزش
. توان به صورت بافتی یکپارچه با خواص و کارکردهایی واحـد در نظـر گرفـت    ها را نمی تدول
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الملـل را   بنابراین رهیافت هنجاري بـرخالف جریـان اصـلی کـه هویـت کنشـگران در نظـام بـین        
گیـرد، بـر برسـاخته     زاد نسبت به تعامالت در نظـر مـی   مفروض، ثابت،  از پیش داده شده و برون

هـا   گیـري آن  ي رفتـار و تصـمیم   ها بر نحـوه  ا و تأثیر ساخت اجتماعی دولته بودن هویت دولت
  ). 182: 1391رسولی ثانی آبادي، تابستان (کند  تأکید می

کننـد کـه بـا     ها جهان را چنان تفسیر مـی  انگارانه، دولت هاي هنجاري و سازه از منظر رهیافت
هـایی،   در چنـین دیـدگاه  . داشته باشدها مطابقت  ها، هویت و تاریخ فرهنگی آن ها، انگاره ارزش

هاي  ي اجتماعی، قلمروي اجتماعی است که ویژگی الملل نیز به عنوان یک برساخته سیاست بین
ي نظام تعیـین   هاي فرهنگی واحدهاي تشکیل دهنده ي تعامالت، ارتباطات و ارزش آن  در نحوه

ي  هاي اجتماعی تشکیل دهنـده به همین دلیل واحد). 919-918: 1382هادیان، زمستان (شود  می
هاي سیاسی و اجتماعی و حتی افراد تأثیرگذار  ها، احزاب و گروه المللی اعم از دولت سیستم بین

الملل، منافع متفاوتی را براي خود در نظر گرفته و به دنبال دستیابی به این اهداف  در سیاست بین
ی خود را بـر اسـاس نـوع دریافـت و     همچنین این واحدها کارکردهاي سیاس. ها هستند و اولویت

. کنند هاي اجتماعی خود تعریف می دیدگاه
توان کارکرد واحدي را براي واحدهاي تشـکیل   کنند که نمی هاي هنجاري تأکید می دیدگاه

توان واحدهاي تشـکیل دهنـده را    از طرفی دیگر، نمی. الملل در نظر گرفت ي سیاست بین دهنده
نیـز هرگـز تـالش    » جرمـی بنتـام  «گرایی چون  حتی فایده. ظر گرفتمانند سیستمی یکپارچه در ن

بلکـه مطـابق نظـر    . هایی عملی بپردازد که به افزایش شادمانی منجر گردد نکرد تا به تجویز شیوه
گـردد، در نهایـت، توسـط اعضـاي جامعـه       وي، تشخیص اینکه چه چیـزي فایـده محسـوب مـی    

ود، آنچه را که برایش خوب است تعریف نمـوده  به بیان دیگر، هر فرد باید خ. گیرد صورت می
هـر فـرد بایـد در محاسـبه کلـی      ) بر مبناي تعریف ذهنی(هاي اجتماعی، منافع  گیري و در تصمیم

  ). 53: 1390مارش و استوکر، (سود و فایده لحاظ گردد 
ها از طرف  کنش. گردد در رهیافت هنجاري، دوست و دشمن نیز بر همین اساس تعریف می

بـه طـور کلـی، از منظــر    . دشـمن داراي معـانی متفـاوتی بـراي واحــدها و افـراد اسـت       دوسـت و 
گـر را در درون خـود پرورانـده و ریشـه در      انگـاران، هـر هـویتی تعریـف اجتمـاعی کـنش       سازه

بـر همـین اسـاس    . ي خود و دیگـري دارنـد   هایی دارد که کنشگران به شکل جمعی درباره نظریه
هاي متفـاوتی از طـرف واحـدهایی     یا دشمن ما شاهد واکنشاست که در مقابل کنش دوست و 

هر فرهنگی داراي دوستان و دشـمنان اجتمـاعی و   ). 4: 1388آقایی و رسولی، بهار (ثابت هستیم 
هـاي شـرق و    ما اوج این تعریف را در نحوه برخوردهاي تمـدن . سیاسی مخصوص به خود است
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هـا   این دوستی. سرد شاهد بوده و هستیم غرب و البته برخوردهاي سیاسی و نظامی دوران جنگ
هـا   هاي فرهنگـی متفـاوتی دارد کـه واحـدها بـر اسـاس آن       ها و نظام ها ریشه در ارزش و دشمنی

الملل، خـود   هاي هنجاري موجود در نظام بین از طرفی دیگر، ظهور و بروز نظام. اند تشکیل شده
هـاي   نـد حیـات خـود را در قالـب    ک هاي گفتمانی متفاوت نشـان داده و کوشـش مـی    را در قالب

هاي نظري بعدي این مقالـه نیـز کوشـش در یـافتن چگـونگی ایـن        بخش. گفتمانی تضمین کنند
  .هاي گفتمانی متفاوت است رویدادها در قالب

  
  الملل گسترش فضاي هنجاري و ورشکستگی هنجاري در نظام بین

ي یک جامعه در  ل دهندهالملل به معناي وجود هنجارهاي شک فضاي هنجاري در روابط بین
ها براي تنفس بیولوژیـک خـود احتیـاج بـه فضـاي       طور که انسان همان. فراي مرزهاي ملی است

. تنفس بیولوژیک دارند، براي بقا در فضاي هویتی و هنجاري نیز احتیاج به محیطی فـراخ دارنـد  
حیـاتی آن   هاي یک کشور باید تا جایی که امکان دارد سعی کند خطرهاي جدي متوجه ارزش

در غیـر  ). 15: 1385اسدي، ( نشود و شرایط این محیط دور از خطر را به نحو احسن فراهم کند 
بنـابراین هـر   . الملـل خواهـد شـد    ي بـین  اینصورت دولت دچار ورشکستگی هنجـاري در عرصـه  

ي  دولتی در خارج از مرزهاي سیاسی باید محیطی هنجاري را به وجود آورد تـا بتوانـد در سـایه   
ها  المللی بر اساس ارزش ها خواهان ساختاربندي نظم بین دولت. به منافع ملی خود دست یابد آن

هـاي   و هنجارهاي جاري در اجتماع خود هستند چرا که در صورت موفقیت، فرآینـدها و کـنش  
زا را از   گرفتـه و تهدیـدات بحـران    ها شکل الملل بر اساس نظام هنجاري آن اجتماعی سیاست بین

.خواهند کرد خود دور
شود کـه چگونـه    الملل بر این نکته تأکید می براي تحلیل ساختار بندي اجتماعی سیاست بین 

زا و  هـاي تولیـد و بازتولیـد سـاختارهاي اجتمـاعی، اعـم از فرآینـدهاي بحـران         فرآیندها و کنش
) Wendt, 1995, 81(دهـد؟  هـا را شـکل مـی    همکاري؛ هویت، منافع و حتی بافت مـادي دولـت  

ي فرآیندهایی است که حیـات اجتمـاعی    ابراین ساختارها و سازمانبندي اجتماعی فراهم کنندهبن
در غیر این صورت بحران در فضایی اجتماعی در بافت داخلـی و  .کند  یک دولت را تضمین می

بر این اساس مرزهـاي سیاسـی کشـورها    . المللی، دولت  را به انحالل اجتماعی خواهد کشاند بین
اي را  ها فضاي هویتی و هنجاري گسترده ها خالصه نشده، بلکه دولت جغرافیایی آنبه سرحدات 

الملل  ي آن به وسعت کل نظام بین بر اساس جایگاه و منزلت خویش نیاز دارند که گاهی گستره
المللـی،   اي و بـین  هـاي منطقـه   پر واضح است که تثبیت فضاي هنجاري دولت در حوزه. رسد می
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ي سیاسـت خـارجی آن    ت رفتارهاي دیپلماتیک و عاملی براي اجـراي بهینـه  تضمینی براي موفقی
.کشور است

  
  ي گفتمان تأمین امنیت هنجاري در عرصه

هــاي دسـتیابی  بــه امنیـت هنجــاري، در    الملــل یکـی از راه  در سـاختار اجتمـاعی روابــط بـین   
هـا همـوار    تي گفتمـان و رفتـار متجلـی شـده و راه را بـراي تـأمین امنیـت هنجـاري دولـ          عرصه

تواننـد   الملل تا آنجا است کـه ایـن هنجارهـا مـی     ي روابط بین اهمیت هنجارها در عرصه. کند می
بـه لحـاظ داخلـی،    . المللی ایجـاد کننـد   هایی را در هر سه سطح داخلی، فرا ملی و بین دگرگونی

مـاعی  هـا را سـاخت اجت   آن 1کند که جـان سـیرل   ي اجتماعی نقشی را ایفا می هنجارهاي سازنده
ي  توانـد بـه طـور خـاص هسـته      از طرفی دیگـر زبـان مـی   ).Keohane, 2009, 3(نامد  می 2دولت

  ). searel,1995:59(وجودي نهادگرایی را سازماندهی کند 
تأکید هر بازیگر دولتی بر ساختار ارزشی و اجتماعی خود به ایـن دلیـل اسـت کـه گسـترش      

الملـل تـأثیر مسـتقیم بـر تـأمین امنیـت        م بـین گفتمان مبتنی بـر سـاختارهاي اجتمـاعی آن در نظـا    
ها نه تنها در صـدد تـأمین امنیـت     بنابراین در سطح ملی دولت. هنجاري آن دولت خواهد داشت

فیزیکی و مادي، یعنی سرزمین و ساختار حکمرانی خود هستند، بلکه امنیـت هـویتی خـویش را    
چشـمه و منشـاء  منـافع پایـدار     کننـد کـه سر   به عنوان یک بازیگر متحد حقوقی نیز جسـتجو مـی  

  ).138: 1390دهقانی فیروزآبادي، (است 
اي براي ارتباط و تعامل است، لذا طبیعتاً مردم از وسایل  از طرفی دیگر زبان و گفتمان وسیله

ها و نظریات خود و نیز براي ایجاد هماهنگی و  دهی به دیدگاه ارتباط جمعی مختلف براي شکل
سـازي   طور تحقیقات بر روي اجتمـاعی  همینو) 21: 1385چامسکی،(د کنن وابستگی استفاده می

هـاي زبـانی را برفرآینـدهاي تعـامالت اجتمـاعی و       چگونگی تـأثیرات سرمشـق  3ي زبان به وسیله
بـی دلیـل نیسـت کـه     ).Ochs, 2000: 230(همچنین تعامالت مشترك و متضاد نشان داده است 

ی ایران و اسرائیل نیز در این عرصه متجلی شـده و  حجم باالیی از مناقشات میان جمهوري اسالم
هـا و   هـاي بسـیار عمیقـی در ارزش    طبیعی است کـه ایـن مناقشـات ریشـه    . کند خود را نمایان می

هایی سیاسـی   را لفاظی توان آن حیات تاریخی اجتماعی ایران و اسرائیل داشته و به هیچ وجه نمی
  . یک قلمداد کردهایی صرفاً دیپلمات و کم اهمیت یا حتی فحاشی

                                                                                                                                                                      
1.John Searle
2.Social Construction  of Reality
3.Language Socialization
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توان دو گفتمـان کـالن را در سیاسـت خـارجی ایـران شناسـایی کـرد؛ اول،         به طور کلی می
ملت ایران و اولویـت منـافع ملـی ایـران در سیاسـت       -گرایی مبتنی بر اصالت دولت گفتمان واقع

 هـا و  دوم، گفتمان ایدئولوژیک اسالمی مبتنی بر اصالت امت اسالمی و اولویـت ارزش . خارجی
: 1389دهقـانی فیـروز آبـادي،    (مصالح اسالمی در سلسله مراتب اهداف سیاست خارجی ایـران  

گردد که بتواند سیاسـت   هاي گفتمانی می جمهوري اسالمی ایران به این دلیل وارد چالش). 190
ي نظـام   گفتمان هر دولت شـکل گرفتـه در عرصـه   . خارجی خود را در محیطی هموار اجرا کند

جمهوري اسـالمی ایـران نیـز    . دهد د را به فراي مرزهاي سرزمینی خود اشاعه میخواه ناخواه خو
از این قاعده مستثنی نخواهد بود، مخصوصاً اینکه از لحاظ ژئوپلیتیکی میان همسـایگان مسـلمان   

  . است خود قرار گرفته 
هـاي   هاي ایران و اسرائیل تداومی همیشگی خواهد داشت زیرا گفتمان متضـاد ارزش  چالش

هـاي   ي بـارز مقابلـه بـا ارزش    نمونـه . ي خاورمیانه همواره وجـود خواهـد داشـت    ها در منطقه نآ
توان در رابطه بـا حضـور ایـاالت متحـده و اسـرائیل در خاورمیانـه        جمهوري اسالمی ایران را می

ها و هنجارهـاي خـود    آمریکا نیز البته پیروزي انقالب اسالمی ایران را در مخالفت با ارزش. دید
هاي مختلـف خـود را    این مخالفت در حوزه. دید و به مخالفت با جمهوري اسالمی برخاست می

هـاي آمریکـا بـا جمهـوري اسـالمی       ي گفتمان و ضدیت منافع از جمله مخالفت عرصه. نشان داد
به نحـوي کـه اشـغال سـفارت     . ایران بود و جمهوري اسالمی نیز متقابالً با آن به تالفی برخاست

ان یک کنش گفتمانی را بایستی به مثابه یـک واکـنش رادیکـال بـه آنچـه توطئـه       آمریکا به عنو
شد سرآغازي بر عینیـت یـافتگی دشـمنی ایـران و آمریکـا و رادیکـالیزه و حادشـدن         خوانده می

سـلیمانی، بهـار،   (آمریکا ستیزي در گفتمان سیاست خـارجی جمهـوري اسـالمی ایـران دانسـت      
هـا و تنگناهـا؛ ماننـد بـه هـم       تـرین موقعیـت   حتی در سخت جمهوري اسالمی ایران). 105: 1391

ي قوا در پی تشکیل شوراي همکاري خلیج فارس و به هم خوردن موازنه به نفـع   خوردن موازنه
هـا و دسـتاوردهاي    هـاي خـود دسـت نکشـید و همـواره سیاسـت صـدور ارزش        عراق، از ارزش

  ).76: 1391جسته، تابستان واخ یزدانی(انقالب اسالمی در اولویت سیاست خارجی بود 
ي  دهنده و حیـات دهنـده   ها و هنجارهاي تشکیل از طرفی دیگر، اسرائیل نیز همواره بر ارزش

در مـورد  » تئـودور هرتـزل  «چنانچه حتـی قبـل از تشـکیل اسـرائیل     . خود تأکید بسیار داشته است
:تشکیل دولت یهود گفته بود

کسب هسـتی و وجـود خـود تشـکیل      یک دولت به وسیله کوشش وتقالي یک ملت براي«
این تالش به جز هنگام ظهور یک دولت، در تداوم آن دولت نیز  (Herzl,1896:38).» گردد می
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به این دلیل است که رژیم صهیونیستی هیچگـاه از اهـداف و   . کند نقشی اساسی و حیاتی ایفا می
قـب نشـینی نکـرده    ي گفتمان ع اصول تشکیل دهنده و همچنین هنجارهاي خود بویژه در عرصه

هاي پسـت صهیونیسـتی از   حتی بسیاري امیدوار بودند که با ظهور و گسترش آرا و انگاره. است
هـاي اسـرائیل بـه خطـر      امنیـت هنجارهـا و ارزش  »  کمپ دیوید، اسلو و مادرید«فرداي توافقات 

امعـه  زیرا این توافقات مهم را در راسـتاي نـوعی دگرگـونی عمیـق در سـاختار دولـت و ج      . افتد
داننـد   هـاي پسـت صهیونیسـتی مـی     اسرائیل و گذري بزرگ از مبانی صهیونیستی به سوي نگرش

)Kelman, January 1998: 46(.    ست صهیونیسم داللت بر نوعی نگـرش اعتـدالی دردر واقع پ
گرد از اهداف صهیونیسم دارد و برخی ایـن دیـدگاه را   ساختار دولت صهیونیستی و نوعی عقب

انـد کـه   فراایدئولوژیک، فرامدرنیسم، فرااستعماري و فرامارکسیسم تعریف کرده در چهار بخش
کشـد   ي پایان تاریخ مصرف دیدگاه صهیونیسـتی را در مـتن فرهنگـی آن بـه تصـویر مـی       پروسه

)Silberstein, 2008: 61-62(.    اي لیکن پس از مدتی مشخص شد که پسـت صهیونیسـم وظیفـه
ینجاســت کــه تحلیــل برخــی از نویســندگان عــرب کــه پســت   در ا. فراتــر از ایــن مباحــث دارد

دانند کـه در صـدد اسـت بـا      صهیونیسم را نوعی سپر اطمینان اسرائیل در جهان و قرن کنونی می
ــیوه ــه شـ ــ اتکـــا بـ ــود را تـ ــد امنیـــت خـ ــر مـــی أهـــاي جدیـ آیـــد  مین کنـــد، درســـت بـــه نظـ

توانـد   ري به راحتی مـی نشینی از اهداف استراتژیک هنجابنابراین عقب. )1385:14احمدي،بهار(
  . تداوم امنیت ارزشی یک کشور را به مخاطره اندازد

  
  المللانحالل اجتماعی در روابط بین

هـا،   گردد، هنجارها، ارزش کید میأها و ساختارهاي اجتماعی ت در نگاهی که بر نقش هویت
ه وجود آورده ها را ب هایی اجتماعی است که هویت دولتها، پدیده زبان، فرهنگ، و ایدئولوژي

ایـن  . )Klotz and Lynch, 2007: 7(کننـد   هـاي اجتمـاعی را هـدایت مـی     و کـنش و واکـنش  
هیچ  . ي ارزش استراتژیک امنیت هنجاري در عرصه گفتمان و رفتار است موضوعات نشاندهنده

فضـاي تـنفس   . تواند نسبت به کاهش فضاي تنفس هنجـاري خـود بـی تفـاوت باشـد      دولتی نمی
اي مستقیم با امنیت هنجاري هر دولـت و حتـی هـر بـازیگر غیـر دولتـی       شی رابطههنجاري و ارز

هـا   ي رفتارهـا را بـراي دولـت    الملل عرصـه ي نظام بین دارد، چرا که هنجارهاي جاري در عرصه
کید أتوان گفت که گسترش هنجارهاي شکل دهنده و مورد ت به همین دلیل می. کنند تعریف می

الملل به معناي کاهش هنجارهاي رقیب خواهد بود و دولتی که بیني نظام  یک دولت در عرصه
ها و البته انحالل اجتماعی براي  در این موارد در موضع ضعف قرار گیرد سرنوشتی غیر از بحران
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کند بلکـه در   الملل خود را مطرح نمیي نظام بین این رابطه فقط در عرصه.آن قابل تصور نیست
اي س قدرت از رابطهأمهمترین عناصر نفوذ یک فرد و یا حزب در ري داخلی نیز یکی از  عرصه

  . گردد کید فرد یا حزب منشق میأهاي مورد ت میان گفتمان و ارزش
به عبـارت  . شناسی استکید بر امنیت هنجاري مبحثی چون دشمنأیکی از مهمترین دالیل ت

هاسـت  از جملـه دولـت   شناسی یکی از مهمترین ضروریات حفظ و بقاي هر کیانیدیگر، دشمن
بنابراین هر کیانی اعم از فـرد یـا دولـت بایـد بتوانـد       .)180: 1388و اسالمی، پاییز  حاج یوسفی(

ي خارجی فـراهم   ي داخلی و چه در عرصه ها را براي تنفس هنجاري خود چه در عرصه فرصت
مسـتمر  توانـد بـه حضـور     در این صورت است که یک بازیگر مـی . کرده و آن را گسترش دهد

  .الملل امیدوار باشدي روابط بین خود در پهنه
هـاي دسـتیابی بـه امنیـت      اگر نتوانیم بگـوییم مهمتـرین، امـا بـی شـک یکـی از مهمتـرین راه       

ي گفتمـان،   عرصـه . گـردد  ي گفتمان سیاسی و سیاست خـارجی متجلـی مـی    هنجاري در عرصه
ي ایــدئولوژیک  نــین اشــاعهو همچ) اعــم از تصــویري، شــنیداري و مکتــوب(تبلیغــات، رســانه، 

کنـد بـه    ها، امیدواري به تداوم هنجاري یک جامعـه را بیشـتر کـرده و بـه آن کمـک مـی       ارزش
ي گفتمان جایی است که قدرت هنجاري یـک دولـت    عرصه. هنجارهاي خود مشروعیت بخشد
در ایـن   ولـی تفـاوت  . انـد این پهنه را قدرت نرم نیـز نامیـده  . یابد در آن تبلور یافته و گسترش می

) اعم از دولتی یا غیر(است که در مبحث قدرت نرم، بحث بر نفوذ بر آرا و اهداف بازیگر دیگر
هـا از طریـق مجـذوب کـردن     آوردن خواسـته به عبارتی دیگر قدرت نرم توانایی به دست. است
یا به بیان دیگر قدرت نرم متکی به توانـایی شـکل دادن بـه ترجیهـات      .)36: 1388بیگی، (است

مین امنیت دولت أدر حالیکه در قدرت هنجاري ت  .)110: 1386ناي، پاییز (دیگر بازیگران است 
هاي حیاتی خود و نفی ساختار ارزشی و اجتمـاعی دشـمن    کید بر روي ارزشأیا غیر، از طریق ت

شود که، عوامل ادراك یـک ارزش از   در قدرت هنجاري نیز این بحث اینگونه مطرح می. است
هایی براي بیـان واسـتدالل   چنین وظایف، دستورها و ممانعت. شود وجود ساخته میهنجارهاي م

. ,Oren)رود  در مورد تحمیل اهداف به طور اجتماعی به کار می et.al,2010: 815).  
یابی جهت تحمیل اهداف، نیاز مبرم به بسط فضـاي گفتمـانی در راسـتاي اهـداف     مشروعیت

ختیار گرفتن فضاي گفتمـانی اهمیتـی دوچنـدان خواهـد     از این منظر درا. مشخص خواهد داشت
ایـن فراملیـت گفتمـانی ریشـه     . اندبه طوري که عصر جهانی شدن را عصر گفتمان نامیده. داشت

المللی دارد که اي و زبان بیندر همگرایی محتوایی و ساختاري سه ساخت زبان ملی، زبان منطقه
دیگر گفتمان فراملـی در فضـاي همگرایـی میـان      عبارت به. سازددر نهایت گفتمان حاکم را می
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 .)60: 1388بشیر،تابسـتان  (گیـرد  المللـی شـکل مـی   اي و بـین هـاي منطقـه  گفتمان ملی و گفتمـان 
توانـد حضـور یـک     کرده و یـا مـی   الملل حضور هر دولتی را تضمینگفتمان حاکم بر روابط بین

اي بـراي اسـتحکام فیزیـک خـود بـه      به بیان دیگـر هـر دولـت وجامعـه    . دولت را به خطر اندازد
در غیـر  . را تضمین کند اي نیازمند است که موجودیت آنهاي پیوند دهنده و سازمان دهنده ایده

: 1386کرمی، زمستان (المللی با مشکل مواجه خواهد شد این صورت در شرایط رقابت آمیز بین
42(.  
  

  تضاد ایدئولوژیک در تفسیر مفاهیم میان ایران و اسرائیل
. مفاهیم بسیاري در گفتمان ایران و اسرائیل میان این دو نظام، مورد چالش قرار گرفتـه اسـت  

شناسی، ارزشـی  ها  خواستار تعریف مفاهیم مورد چالش،  در راستاي هستیهر کدام از این نظام
طلبانه، ایثـار، امـت واحـده،    مفاهیمی چون مقاومت، عملیات شهادت. و  ایدئولوژي خود هستند

اسالمی، سازش اعراب و اسرائیل و گسـترش سـلطه از طریـق دیـوار جداسـازي و بسـیاري        امت
کیـد داشـته و سـعی در    أهـا ت  دیگر از مفاهیم، گفتمانی هستند که جمهوري اسالمی ایران بـر آن 

هاي اسالمی و ملی خود و البته، مبتنی بر  اهداف سیاست  گسترش این گفتمان در راستاي ارزش
در مقابل اسرائیل همواره کوشش کرده اسـت بـار ارزشـی ایـن     . المی داردخارجی جمهوري اس

ي گفتمان،  با تفسیري متضاد و حتی گفتمانی ضد ارزشـی،   ها گرفته و در عرصه مفاهیم را از آن
. هـا کنـد   بار ارزشی و اسالمی  ایـن مفـاهیم را از بـین بـرده یـا مفـاهیم دیگـري را جـایگزین آن        

هـاي تروریسـتی،   ، تـرور و گـروه  2عملیـات انتحـاري   1زمین موعود،سرزمین اسرائیل بزرگ، سر
کیـد اسـرائیل از   أهاي مورد تژه دیوار ضد تروریسم، صلح اعراب و اسرائیل و بسیاري دیگر از وا

خواهد  کند که می کید میأرژیم صهیونیستی به این دلیل بر این واژگان و گفتمان ت. انداین نمونه
ها گرفته و این یثار، شهادت، مقاومت و دیگر مفاهیم ارزشی را از آنبار ارزشی مفاهیمی چون ا

  . به این رویدادها را داراي معانی ضد ارزشی کند
به همـین دلیـل خواهـان    . اندي ارزشی جدا از همدیگر قرار گرفته ایران و اسرائیل در دو پهنه

تـر نظـام   ي گسـترده هاي گسترش هنجارهاي رقیـب خـود در منطقـه و البتـه پهنـه      گرفتن فرصت
هر کدام از مفاهیم فـوق و بسـیاري مفـاهیم دیگـر، مـورد چـالش ایـن دو نظـام         . الملل هستندبین

ي تعـاریف متناسـب از ایـن     هر کدام از این دو نظام ارزشی درصدد ارائـه . اندارزشی قرار گرفته
                                                                                                                                                                      
1.The Eretz Israel
2.The Suicide Attacks
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ي نـوعی خـاص از    هخواهند خود را نماینـد  هاي خود هستند زیرا میها و انگاره مفاهیم، با ارزش
قطعـاً ایـن معرفـی ریشـه در باورهـا و      . ي گفتمـان معرفـی کننـد    هنجارهاي بومی خود در عرصه

در صـورت موفقیـت هـر نظـام گفتمـانی، زیسـت       . هاي هر کدام از طرفین خواهد داشـت  ارزش
  .تر و براي رقیب دشوارتر خواهد شدسیاسی براي آن سهل

میان این دو نظام هنجاري همواره در تضاد و تقابـل   است که 1ايهاي چند گانهاین خوانش 
هـاي متعـدد و در   تـوان بـه گونـه    بـه ایـن معنـا کـه هـر کـدام از مفـاهیم فـوق را مـی         . بوده است

هـاي   تفسیرهاي متفاوت منجر به برداشـت . هاي متفاوت مورد بازخوانی و تفسیر قرار داد فرهنگ
رویدادهاي مختلف نیز بـه انـواع مختلـف و     چرا که. ارزشی از هرمفهوم و رویدادي خواهد شد

ي گفتمـان بـه    واژه. گـردد  هاي هنجاري متفاوت قابـل بـازخوانی و تفاسـیر مختلـف مـی     در نظام
شود و در اینجا گفتمان به معناي نظـام و سـاختار معنـایی     ها و اشکال مختلف تعریف می صورت

بـر ایـن   . سـازد را ممکن مـی ي خاصی از کنش و رفتار  حاکم بر سیاست خارجی است که شیوه
هـا و باورهـاي فـردي و شخصـی تصـمیم گیرنـدگان        اساس، گفتمـان سیاسـت خـارجی، ارزش   

سیاست خارجی نیست، بلکه باورهاي عمومی نهادینه شده مورد توافق آنـان یـا سـاختار معنـایی     
 شان ي نگرش اند که به شیوهخاصی است که آنان در وضعیت و موقعیت مشخصی با خود داشته

جمهـوري اسـالمی    .)1389:187فیروزآبـادي،  دهقـانی (بخشـد  الملل قوام میبه روابط و نظام بین
الملل در جهت گسـترش  ایران و رژیم اسرائیل نیز به لحاظ الگوهاي معنایی متفاوت در نظام بین

در ایـن فصـل سـعی خواهـد شـد تـا برخـی از ایـن         . اندمعانی هماهنگ با نظام ارزشی خود بوده
یم، رویدادها و معانی مختلفی را که در گفتمـان هـر کـدام از  ایـن دو نظـام ارزشـی مـورد        مفاه

  .گیرد، بررسی گردد هاي متفاوت قرار میبازخوانی
  

  سرزمین موعود یا دولتی ساختگی
ت  . اسـت  2»تئودور هرتسل«سیس دولت اسرائیل، حاصل جنبش صهیونیسم به رهبري أت هویـ

یاسـري،  (سـیس وطـن قـومی اسـت    أد بر هویت یهودي و رسـالت ت کیأاین رژیم داراي دو بعد ت
ي پیدایش صهیونیسم سیاسـی را بایـد    ها ریشه از سویی دیگر بنا به باور صهیونیست. )127: 1387

ي  شـاید اولـین نقطـه    .)91: 1388حیـران نیـا، زمسـتان    (در تاریخ و عقاید مذهبی یهودیت یافـت  
سـرائیل تعـاریف متضـاد و تفاسـیر مختلفـی اسـت کـه از        چالش در دنیاي واژگان میان ایـران و ا 
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اسرائیل همواره ادعا کـرده اسـت کـه ایـن سـرزمین، سـرزمین آبـاء        . سرزمین فلسطین شده است
هـا بـه یهودیـان داده     ي آن نیز در تورات و دیگر کتـب تـاریخی آن   وعده. ها است واجدادي آن

اي تاریخی و بسیار بـا اهمیـت   ا خانهفلسطین ر» دولت یهود«در کتاب  »هرتسل«حتی . شده است
توانیم فلسطین را به پایگاه اروپا در مقابـل آسـیا تبـدیل     نویسد ما می براي قوم یهود نام برده و می

ایـن پایگـاه افتخـار، سـمبولی     . توانیم فلسطین را به پایگاه افتخـار خـود تبـدیل کنـیم     ما می. کنیم
  . (Herzle,1896:15)هم خواهدشدبزرگ براي حل مشکل یهودیان بعد از قرن نوزد

موضوع حائز اهمیت این است که فلسطین نه تنها به عنوان سرزمین موعود و تـاریخی متعلـق   
نام برده شده است، بلکه از این سرزمین به عنوان پایگاه اروپا در مقابل آسیا نام برده به قوم یهود

ایـن ایـده را    1»جدیـد قـدیمی   سـرزمین «در اثـر دیگـر خـود     »هرتسل«از طرفی دیگر . شده است
المللی ي بین المنافع با جامعهي مشترك جدید در واقع یک جامعه ي مطرح کرده است که جامعه

نیـز در   »کیـوال «و  »ریـچ «.) Kramer, Spring 1997: 89(ي موضوع ناسیونالیسـم اسـت    بر پایه
سرائیل در یـک دوگـانگی   ا ي اند که جامعهشرح دوگانگی و تعارض ارزشی اسرائیل بیان کرده

ي فرهنـگ غربـی در    از یک سو متعلق به فرهنگ غربی اسـت و جـوهره  . خیلی شدید قرار دارد
ل سیاسی، اجتماعی و اقتصادي آن جریان دارد و از سوي دیگر در بستر جغرافیایی و ئدرون مسا

  .)139: 1380افتخاري، (جمعیتی قرار گرفته است که با این جوهره در تعارض است 
: گویـد  ي خاورمیانـه مـی   ي اعتقاد خود درباره درباره» ابا ابان«اسرائیلی  ي سیاستمدار با سابقه

یاسـري،  ! (در حقیقت شک و تردید نیست که این منطقه به طور مطلق متعلق به قوم یهـود اسـت  
و همواره یکی از اهداف مهم اسرائیل تالش براي ایجـاد اسـرائیل بـزرگ در عمـق     ) 115: 1387
ی، اقتصادي و استراتژیک آن، بـه جـاي چـارچوب مرزهـاي دینـی و تـوراتی بـوده اسـت        سیاس

کوشد در اذهان مردم ایـن ایـده را گسـترش دهـد      حتی اسرائیل می .)112و113: 1387یاسري، (
از طـرف حـزب   ) ي کنعـانی از نیـل تـا فـرات     گسترش ایده( که حق قانونی یهودیان بر فلسطین 

ي تـاریخی اسـرائیل موعـود تـداوم      ي ایـده  این حمایت نیز بر پایه. صهیونیسم حمایت شده است
  .)Zoltan,2010: 202(!خواهد داشت

رهبر پیشین حزب لیکود و نخست وزیر پیشـین اسـرائیل در مـورد جداسـازي      »مناخیم بگین«
اسرائیل و فلسطین اعتقاد داشت جداسازي فلسطین غیر قانونی اسـت و هرگـز رسـمیت نخواهـد     

مین موعود بـه مـردم اسـرائیل بازگردانـده خواهـد شـد؛ تمـامی آن و بـراي همیشـه و          سرز. یافت
: رهبـر پیشـین حـزب کـارگر و یکـی دیگـر از نخسـت وزیـران اسـرائیل معتقـد بـود            »گلدامایر«

                                                                                                                                                                      
1.The Old_ New Land
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وي توصیه کرده بود که اصالًً تصور نکنید کـه مـا   . وجود ندارد »مردم فلسطین«موضوعی به نام 
هـا اصـالًً وجـود     انـداختیم و کشورشـان را تصـاحب کـردیم، بلکـه آن     ها را بیـرون   آمدیم و آن

  .)125_126: 1387پتراس، ! (نداشتند
توان به راحتی کتمان کرد کـه از فـرداي جنـگ جهـانی اول،  اگـر عـراق        گاه نمیولی هیچ

تـرین آن بـود، فلسـطین ثابـت کردکـه      ترین سـرزمین تحـت قیومیـت بریتانیـا و اردن سـهل     موفق
هاي این مسـئله شـاید   ریشه. ي بریتانیا در خاورمیانه بوده است ین و دشوارترین مستعمرهترناموفق

بی گمـان هـیچ سـاز و کـاري بـراي بریتانیـا در       . برگردد »ي بالفور اعالمیه«به تضادهاي ذاتی در 
ایجاد یک موطن ملی براي یهودیان بدون نادیده گـرفتن حقـوق اعـراب بـومی فلسـطین وجـود       

این تضادها خود باعث بسـیاري از رویـدادهاي ضـد اسـرائیلی در      .)123: 1390،روگان(نداشت 
  .منطقه شده است

  
  مرزهاي فیزیکی و مرزهاي هویتی

ي اول همان مرز فیزیکی اسـت   وجهه. گردد مرز هر دولت و کشور در دو وادي تعریف می 
ه بسـیار نیـز بـا    کـ (ولـی شـاید وجـه دیگـر مـرز      . کند هاي مرزي آنرا مشخص میگزاريکه میله

ي مرزهـاي   کننـده مرزهـاي هـویتی مشـخص   . مرزهـاي هـویتی و هنجـاري اسـت    ) اهمیت اسـت 
اي به اشکال مختلـف سـعی   هر جامعه. فیزیکی در اعماق اندیشه و هنجارهاي یک جامعه هستند

مناقشات مرزي میان کشورها تنها ریشه در منافع و مسـائل مـادي   . در پاسداري از این مرزها دارد
هـا و  هـا، ایـدئولوژي  ي اندیشـه  مناقشات مرزي در بسیاري از موارد بازتـاب دهنـده  . نداشته است

بـی دلیـل نیسـت کـه دولـت ترکیـه بعـد از        . فرهنگ میان دو دولت یا دو فرهنگ متفاوت است
هاي سکوالر و گفتمان دموکراتیک هیچگاه نتوانسـته   ي ارزش گذشت حدود یک قرن از اشاعه

  . ك برقرار کند.ك.هاي مبارز کرد و پیان خود با گروهپیوندي مستحکم م
شـوند   مرزهاي معنوي و هویتی هیچگاه به راحتی مرزهاي فیزیکی یک دولـت شـناخته نمـی   

هـا   اختالفـات آن . زیرا این مرزها ریشه در باورهاي تاریخی، فرهنگی و هویتی یک جامعه دارند
بـه همـین دلیـل اسـت کـه هـر فرهنـگ،        . یابـد ها و تکوین تاریخی بروز می نیز در عرصه هویت

ها پاسداري کرده و حتی بسـیاري از مـردم     ها و ارزشاي با تمام توان از این ایدهقومیت و جامعه
بسیاري از مفاهیم فرهنگی در گفتمـان  . ها بپردازندحاضرند جان خود را در پاسداري از این ایده

فرهنـگ مقاومـت و شـهادت در    . اسـت  گرفتـه ها شـکل سیاسی و اجتماعی جوامع در این حوزه
حملـه بـه   . هاي دیگـر نـاظر بـر همـین مطلـب اسـت       فرهنگ مسلمانان و یا در بسیاري از فرهنگ
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ي یک جامعه محسوب شده و باعـث   هاي شکل دهنده مرزهاي فیزیکی و هویتی حمله به ارزش
از تحقیــر خــود  تــاریخ نشــان داده هــیچ هــویتی بــه راحتــی. تحقیــر روحــی جامعــه خواهــد بــود

 1919در سـخنرانی تـاریخی خـود در    » مـاکس وبـر  «بی دلیل نبـود کـه   . پوشی نکرده است چشم
نقیـب  (پـذیرد  پـذیرد ولـی تحقیـر را نمـی     یـک ملـت شکسـت را مـی    : خاطر نشان کرده بود که

  .)189:1387زاده،
طرح . اسرائیل همیشه کوشیده است مرزهاي هویتی خود را گسترش داده و به آن دست یابد

در این جهت بوده که اسـرائیل هویـت    2از نیل تا فرات 1هایی چون سرزمین اسرائیل بزرگ، ایده
دلیل نبود کـه آریـل شـارون    بی. هاي اشغالی دیده و تعریف کرده است خود را فراتر از سرزمین

هـاي   كتوانند بگیرند و شهر کنند، بروند و هر تعداد تپه را که می همه باید حرکت: اعالم داشت
  .)1361-162: 1388کارتر، (بزرگتر بسازند؛ زیرا هرچه امروز بگیریم، از آن ما خواهد ماند 

ایـن  . در اذهان یهودیان مرزهاي دولت یهود تعریفی فراتر از مرزهـاي اشـغالی کنـونی دارد    
ن بنـابرای ! است اي الهی تعریف شدهمرزها در حال حاضر از نیل تا فرات است که آن نیز با وعده

انـد نیـز کـامالً قابـل     کیـد داشـته  أهاي عـرب همـواره بـر آن ت    تعارض این ایده با آنچه که دولت
را تجاوز به حقوق تاریخی،  1948سیس دولت اسرائیل در سال أها ت در واقع عرب. بررسی است

ها میان موجودیت دولت یهود در دو هزار سال  در چشم آن. ارضی و قومی خویش تلقی کردند
سیس یک کشـور جدیـد در سـرزمینی کـه اعـراب در طـول تـاریخ آنـرا وطـن خـود           أتپیش  و

. گونه پیوستگی وجـود نـدارد  اند، هیچدانستند  و در آنجا بطور پیوسته سکنی و حضور داشته می
را بـه دریـا    اي ساختگی معرفـی کـرده و تصـمیم گرفتنـد آن    ها، اسرائیل را پدیده رو عرباز این

    .)4: 1367بهشت پتکوویچ،اردی(اندازند 
دیدند؛ بلکـه خـود را بـا    هاي اشغالی را در تصرف غیر مسلمانان می ها نه تنها سرزمین حال مسلمان

ها داشـته و مرزهـاي    ها و هنجارهاي جوامع آن دیدند که سعی در از بین بردن ارزشاي مواجه میایده
ق بر هنجارهـاي جوامـع اسـالمی ابـراز     هویتی خود را نیز با تعریفی بسیار گسترده و تهدیدي بسیار عمی

هـا و گفتمـان   تلقی مسلمانان به طور عام و جمهوري اسالمی ایران به طور خاص از ایـن ایـده  . کند می
شـهید  . دیـد اي فراتر میاسرائیل خود را در گستره. توانست باشد چیزي جز دشمن هستی شناختی نمی

ه سرزمین اسالمی چه عرب و غیر عرب را حملـه  نواب صفوي به همین دالیل بود که حمله اسرائیل ب
حتـی در  . و در مقابل آن موضـع گرفـت  ) 353: مجلد اول.1387حسینیان،(به سرزمین اسالم تعبیر کرد

                                                                                                                                                                      
1.The Land Of Great Israel
2.The Nile-to-Euphrates
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 1324آذر  17ي سفارت شاهنشاهی ایران در بغداد با موضوع طرفداري ایران از فلسطین به تـاریخ   نامه
ي عربی شـروع بـه تبلیغـاتی     به جا و مناسب است که جامعه :نویسد آمده است که روزنامه االخبار می

زیرا ملـت ایـران، فلسـطین را جـزء الیتجـزاي      . ي فلسطین و قضایاي اعراب در ایران بنماید براي قضیه
هـا دیـده   گیـري گونـه مراسـالت و موضـع   آنچـه در ایـن   .)80: 1374یزدانـی،  (دانـد   عالم اسالمی مـی 

هاي ارزشی خود مطابق با فرهنگ اسـالمی  ایران بر اساس برداشتشود این است که ملت مسلمان  می
عمل نموده و حتی قبل از تشکیل نظام جمهوري اسـالمی نیـز نسـبت بـه موضـوع فلسـطین حساسـیت        
ــه اشــغال فلســطین، تجــاوزات نظــامی و       ــادآوري نیســت ک ــه ی ــه الزم ب خاصــی داشــته اســت و البت

هاي جوالن سوریه به اراضـی اشـغالی فلسـطین     لنديسازي خاك دیگر کشورها مانند لبنان و بضمیمه
ي ایـن کـار بـراي     ادامـه  .)138: 1387باقري،(ي اسرائیل بزرگ است نتیجه باور سران یهود به اسطوره

گردد که در گفتمان هنجاري  خود علیه سرزمین اسالمی فلسطین و مبنـی   تر می اسرائیل هنگامی سهل
  . برسدبر سرزمین موعود  بتواند به پیروزي 

  
  گفتمان امت واحده

هـا اسـت کـه باعـث درگیـري ایـن دو نظـام        این تضاد هنجاري میان مسلمانان و صهیونیسـت 
به همین دلیل بود که بسیاري از علماي اسالمی نسبت بـه  . ي گفتمان شده است ارزشی در عرصه

ی، شـهید نـواب و   اهللا خـوی اهللا خمینی، آیتاهللا کاشانی، آیتآیت. این اتفاق واکنش نشان دادند
المومنون کبنیان ٌ واحـد،  «: به فرموده پیامبر اسالم. اندبسیاري دیگر از علماي ایران جزء این دسته

کید بر اتحاد مسلمانان و تشکیل امت واحـده  أاین از جمله احادیثی است که ت .»یشد ّ بعضا ًبعضا
مسلمانان در تمامی دنیا خارج از تفکر امت واحده و ید واحده نیز بر این امر ناظر است که . دارد

اي یا نژادي تابعیت یک دین، اندیشه، و ایـدئولوژي را بـا نـام امـت     هاي ملی، قومی، قبیلهتابعیت
انّمـا  «:  آیات بسیاري در قرآن کریم وجود دارد که ناظر بر این مطلب است  کـه . اسالمی دارند

ا الْمؤْمنُـوَن  « :اسـت » المسلمون أمۀٌ واحدةٌ إِنَّمـ         لَّکُـملَع اتَّقُـوا اللَّـهو کُمینَ أَخَـوـیوا بحـلةٌ فَأَصإِخْـو
طریق واحد و دیـن یگانـه شـما آئـین      (2»وإِنَّ هذه أُمتُکُم أُمۀً واحدةً وأَنَا ربکُم فَاتَّقُونِ«1»تُرْحموَن

  ).پرستش کنیدي شما هستم پس مرا  اسالم است و من یکتا پروردگار و آفریننده
ًۀ    «.امت واحده به بیان قرآن حتی قبل از وجود دین اسالم وجود داشته است  أُمـ اس کَـانَ النـَّ

شِّرِینَ وبینَ مالنَّبِی ثَ اللّهعةً فَبداحا        و یمـاسِ ف ینَ النـَّ بـ کُمحی قِّ لـبِـالْح تَـابالْک م هـعأَنزَلَ مرِینَ ونذم
                                                                                                                                                                      

  10/ حجرات .1
  92/ انبیاء .2
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ـ   اخْتَلَفُوْا ذیَن  فیه وما اخْتَلَف فیه إِالَّ الَّذینَ أُوتُوه من بعد ما جاءتْهم الْبینَات بغْیا بینَهم فَهـدى اللّ ه الـَّ
مردم قبل از بعثـت  (1.»آمنُواْ لما اخْتَلَفُواْ فیه منَ الْحقِّ بِإِذْنه واللّه یهدي من یشَاء إِلَى صرَاط مستَقیمٍ

انبیاء همه یک امت بودند خداوند به خاطر اختالفى که در میان آنان پدید آمد انبیائى به بشارت 
و انذار برگزید و با آنان کتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در میان مردم و در آنچه اختالف 

این اختالف پدید نیامد مگر اند حکم کنند این بار در خود دین و کتاب اختالف کردند و کرده
در ایـن  . شـان در اخـتالف، حسـادت و طغیـان بـود     ي کسانى که اهل آن بودند و انگیره از ناحیه

هنگام بود که خدا کسانى را که ایمان آوردند در مسائل مورد اختالف بـه سـوى حـق رهنمـون     
تفکر امت اسالمی  بنابراین).شد و خدا هر که را بخواهد به سوى صراط مستقیم هدایت مى کند

هـاي بسـیار عمیـق    و حتی تمامی ابناء بشر به عنوان یک امت واحد در تفکر اسالمی داراي ریشه
  .است

گفتمان امت . کید داشته استأجمهوري اسالمی ایران همواره بر مبانی ارزشی امت واحده ت
ملـه امـام   محور، حتی قبل از تشکیل جمهـوري اسـالمی ایـران در بـین متفکـرین آن زمـان از ج      

خمینی، شهید مطهري، شهید نـواب صـفوي و بسـیاري دیگـر از اندیشـمندان و متفکـرین دیگـر        
تصریح کرد که اسالم حدود  1327اردیبهشت  28اهللا کاشانی در چنانچه آیت. رواج داشته است

ها وطن قرار نداده است و  و ثغوري براي مسلمین تعیین نکرده و نقطه سرزمین معینی را براي آن
و امـام خمینـی   ) 60_61: 1387حسـینیان، (ي مناطق و ممالک اسالمی وطـن مسـلمین اسـت     همه

ـ  : گفته بودند اینهـا بایـد دولـت واحـده باشـند؛ مجتمـع باشـند؛        . د واحـده باشـند  مسلمانان بایـد ی
  .)223: 10صحیفه امام، جلد (خودشان را از هم جدا ندانند 

اند، تا جایی رب در ممالک اسالمی هشدار دادهي فرهنگی غ امام خمینی همیشه نسبت به سلطه
امـام در  . اندهاي سرزمینی و مادي دانستهکه این نوع از سلطه را حتی باالتر و خطرناکتر از سلطه

ي ممالک اسالمی، مهمـش   این غرب یا شرق که سلطه پیدا کرده است بر همه: فرمایند جایی می
فرهنگـی از آنجـا داراي    ي سـلطه  .)319: 12جلـد  صحیفه امام، (ي فرهنگی بوده است این سلطه

اهمیت بسیار است که کلیت نظام هنجاري و ارزشی یک جامعه را به چالش گرفته و تداوم هویت 
گیري و تداوم حضور اسرائیل را مخاطرات شکل. اندازدرا به خطر می اجتماعی شکل گرفته از آن

در واقع رژیم صهیونیستی نه تنها خطري براي . اندنیز از همین نوع سلطه در فضاي هنجاري دانسته
: 1388حـاج علـی،  (هاي آن است، بلکه خطري براي هویت اسالمی اسـت   زمین و منابع و ثروت

هـاي اسـالمی بـه     دهنده به دولتو چنانچه نتوان با این تهدید مبارزه کرد موجودیت شکل) 143
                                                                                                                                                                      

213/ بقره.1



)37پیاپی (92، زمستان7شماره  ،سال دومهاي راهبردي سیاست،  ي پژوهش فصلنامه  110

مواره  گفتمان صهیونیستی  سرزمین موعود و بنابراین جمهوري اسالمی ایران ه. خطر خواهد افتاد
  . داند ایده از نیل تا فرات را به معناي شکست هنجارهاي مسلمانان می

اهللا در مانیفیسـت خـود   چنانچه حزب. شیعیان جهان اتفاق نظر دارند ي در این خصوص کلیه
یم، امتـی کـه بـا    دانـ  اهللا خودمان را امت اسالمی در جهان مـی ما فرزندان حزب«: کید کرده کهأت

ترین حمالت استکباري در غرب و شرق بـراي تخلیـه ایـن امـت از محتـواي رسـالت و       وحشیانه
ي این امت از همین مضمون، سلب  هدف استکبار تخلیه. روست آور خاص خداوند آن روبهپیام

شـئونات   ها و سیطره بر تمام هاي آنها و نعمتبرداري از توانمنديامکانات و امتیازات آن، بهره
  .)136: 1388فضل اهللا، (» آن است

  
  مقاومت، شهادت و تروریسم

هـا یـا تحلیلگـران     تروریسم اصطالحی است که بـر سـر تعریـف آن تـوافقی میـان حکومـت      
هاي گوناگون به تعبیري منفی به کار می رود تـا غالبـاً   دانشگاهی وجود ندارد، اما تقریباً به شیوه

مک (ي سیاسی علیه جان افراد را توصیف کند  ودساخته با انگیزههاي فرادولتی خاقدامات گروه
ترین مباحث و تضاد هنجاري میان ایـران و اسـرائیل را بتـوان در    شاید گسترده .)949: 1387لین، 

موضــوع . تفســیر از رویــدادهایی چــون انتفاضــه و مقاومــت در مقابــل رژیــم صهیونیســتی یافــت 
هـاي اسـالمی و    ل بسیار مناقشه برانگیز بوده بلکه میـان دولـت  مقاومت نه تنها میان ایران و اسرائی

ایـاالت متحـده بـه عنـوان     . هاي فراوانی داشته اسـت هاي غربی از جمله آمریکا نیز چالش دولت
حامی اسرائیل تنها به پشتیبانی مادي از این دولت اشغالگر نپرداختـه اسـت بلکـه کوشـش کـرده      

ز فضاي هنجاري رژیم صهیونیستی دفاع کرده و از هجمـه  است با گفتمانی هماهنگ با اسرائیل ا
  . اي به اسرائیل کم کندالمللی و منطقهانتقادات و فشارهاي بین

 13اسرائیل و آمریکا خود را در یک ردیف هنجاري دیده و بی دلیل نیست که آمریکا تنها  
ان طریـق سـابق عمـل    را به رسمیت شناخت و تاکنون نیز بر همـ  دقیقه پس از تشکیل اسرائیل آن

کید أبر این هماهنگی هنجاري ت 2012هاي انتخاباتی سال  حتی باراك اوباما در نطق. کرده است
را بـه رسـمیت    ما به عنوان کشـوري کـه پـس از اسـتقالل اسـرائیل بـی درنـگ آن       : کرد و گفت

امـن  را به عنوان یک کشور قدرتمنـد و یـک سـرزمین     شناخت، عمیقاً متعهد هستیم که بقاي آن
بنـابراین نـه تنهـا اسـرائیل بلکـه آمریکـا نیـز بـا          .)64: 90اوبامـا، تیـر   (براي یهودیان تبدیل کنـیم  

تـا  . ي گفتمانی با جمهوري اسـالمی داشـته اسـت    هاي اسرائیل سعی در مقابله پیمانی با ارزشهم
  .انداي به جهانی کافکایی تشبیه کردهجایی که جهان را با وجود ایران هسته
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هاي فلسطینی و مسلمان قـرار گرفتـه   ي گروه ل هرگاه در مقابل مقاومت شهادت طلبانهاسرائی
پناه یهودي ساکن در اسرائیل مـتهم  هاي بنیادگرا علیه مردم بی ها را به عنوان تروریست است، آن

اي تحمیلـی بـه دولـت و مـردم اسـرائیل مـورد       کرده و حتی کوشش کرده کـه جنـگ را پدیـده   
هدف اسرائیل این بوده که خود را دولـت ـ ملتـی     .)1388:96انبار،(قرار دهدشناسایی و معرفی 

مظلوم از منظر تاریخی و در موقعیتی پر تهدید از طرف اعراب نشـان دهـد و ایـن گفتمـان را در     
همچنین اسرائیل کوشیده اسـت کـه بـا    . اذهان ترویج دهد که همیشه قربانی تروریسم بوده است

هـا را در اذهـان جهـانی بـه عنـوان ملتـی        ر مسلمانان تحت عنوان تروریسـم آن منفی به رفتا يالقا
خطرنـاکتر از آن نیـز ایـن موضـوع اسـت کـه طرفـداران        . خطرناك و مخالف صلح نشـان دهـد  

مطـابق  . دهنـد  هاي اسرائیل را به دولت آمریکا انتقـال مـی   هاي غیر منطقی سیاستاسرائیل بدبینی
اسـرائیل بـه خـوبی     .)49: 1387پتراس، (ب مورد سوء ظن هستند هاي اسرائیل، تمام اعرا سیاست

ي جهـانی از آن شناسـایی    آن و همچنین حمایت جامعه يهاي بقاداند یکی از مهمترین برگهمی
یـازده سـپتامبر    ي خصوصاً پس از واقعـه . هاي جهادگر مسلمان تحت عنوان تروریسم استگروه

. ي غرب هموار شد ي جهانی توسط جبهه در صحنهموقعیت براي ترویج و گسترش این گفتمان 
چنانچه پس از یازده سپتامبر اعتقاد گسترده بر این بود که جهان بـا یـک بـه اصـطالح تروریسـم      

  .)950:1387لین، مک(روست  نوین روبه
. ي تروریسـم را بـر دوش مسـلمانان نهادینـه کنـد      داند باید بار منفی واژه اسرائیل به خوبی می

شـدن اذهـان   هـا و جلـوگیري از معطـوف   روریسم نیز به منظور پایان دادن بـه بحـث  کارشناسان ت
هـاي اسـرائیل و   طلبـی هـاي امپریالیسـتی و توسـعه    هـا از جنـگ   عمومی به یافتن علل حمایـت آن 

هاي عراق و مبارزان فلسطینی، دست به دامن عبارات احساسات برانگیـز   مخالفت با ناسیونالیست
  .) 218: 1387پتراس، (شوند می 1»اي اسالمی هاي بنیادگرتروریست«

ي جهـانی گسـترش دهـد بـه اهـداف بسـیاري        اگر اسرائیل  بتواند این گفتمـان را  در عرصـه  
تواند بار مسـئولیت اقـدامات غیـر انسـانی خـود در بسـیاري از        اول اینکه می. دست خواهد یافت
هـاي   ارسالی از طـرف سـازمان  ي وجوه  طور که حتی در مورد مصادرههمان. موارد کاهش دهد

بخشـی از ایـن وجـوه مصـادره شـده،      : کردنـد   ها ادعا می ي تل آویو، آن حقوق بشري  به وسیله
شده و کنترل اسرائیل باید براي جلـوگیري   مین مالی تروریسم اعراب منحرف میأاحتماالً براي ت

). 135: 1388کـارتر،  (هایی که ممکن است صلح را به خطر اندازد، کـافی باشـد  از سوء استفاده
هـا   ي جهانی از مردم بی دفاع فلسـطین و همراهـان آن   تواند حمایت جامعه در مرحله دوم نیز می
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در . ها را به مخـاطره انـدازد   ساز کرده و روند این حمایتمانند جمهوري اسالمی ایران را مشکل
هـاي   ر سـرزمین تواند بـه راحتـی رونـد گسـترش مرزهـاي سـرزمینی خـود را د        ي آخر می درجه

ي غربـی و   هـاي یهـودي در کرانـه   ي حمایـت از شـهرك   چنانچه بـه بهانـه  . اشغالی تسریع بخشد
نشینان دو سوي خط سبز و به منظور جلـوگیري  مین امنیت شهركأتضمین عدم تقسیم قدس و ت

کنـد، فریـاد    ي آن ماهیت یهودي دولت اسـرائیل را تهدیـد مـی    از خطرات جمعیتی که به وسیله
  .)265: 1384موسسه الدراسات الفلسطینیه، (ها در اسرائیل بلند شد ی بین آنان و فلسطینیجدای

هـا بـه مقاومـت    ي افراطی فلسطینی ي فلسطینیان علیه اسرائیل، هسته از نظر اسرائیل در انتفاضه
هـاي عمـومی، تعطیلـی کـار و     هاي تجاري، اعتصـاب داد و به تحریمآمیز خود ادامه میخشونت

از همـین منظـر    .)79: 1388انبـار،  ( ورزیـد   هاي تروریستی گسترده در داخل مبادرت مـی  یتفعال
 1است که اسرائیلیان شروع بـه تبلیغـات و خلـق گفتمـانی جدیـد در مـورد جنـگ گریـز ناپـذیر         

گونـه مسـئولیت اخالقـی در    جنگی که به اسرائیل تحمیل شده است و رهبران آن هـیچ . اندکرده
یریت آن نداشته و البته تبعات آن نیز بر دوش هر دو طرف درگیر خواهـد بـود   مقابل ایجاد و مد

)Waxman, Winter 2006 _2007: 28 (.    
کید کرده است کـه رژیـم اشـغالگر صهیونیسـتی     أاز طرف دیگر جمهوري اسالمی همواره ت

یتی ي ظلم علیه یهودیـان در جریـان هلوکاسـت، هـو     حقوق یک ملت را نادیده گرفته و به بهانه
به طوري که گفتمـان پیرامـون هلوکاسـت    . ي خاورمیانه تحمیل کرده است ساختگی را به منطقه

کید اسرائیل بر هلوکاست أت. به یکی از بزگترین منابع هویتی و ارزشی اسرائیل تبدیل شده است
نـژاد رئـیس جمهـوري ایـران در همـایش هلوکاسـت؛ دروغ       تا حدي است که محمـود احمـدي  

در پیام خود، شکستن قفل هلوکاسـت را بـه مثابـه بریـدن رگ      1387همن ماه مقدس غرب در ب
بنـابراین، دولـت    .)259: 1390دهقانی فیروز آبـادي و نـوري،   ( حیاتی رژیم صهیونیستی دانست

هاي مسلمانان مبارز را تحت عنوان تروریسم تهدیدي علیه امنیـت هنجـاري و    ایران تبدیل آرمان
عبیر کـرده و بـا آن بـه مبـارزه پرداختـه اسـت زیـرا مبـارزه درجهـت          شناختی خود تامنیت هستی

  . داند دستیابی به دستاوردهاي مبانی ارزشی و هنجاري را حق هر مسلمانی می
  

  مقاومت و ایثار در گفتمان جمهوري اسالمی ایران
جمهوري اسالمی ایران اقدامات مبارزان مسلمان، مخصوصاً مبارزان فلسطینی را تحت عنوان 

قاومت، ایثار و از خودگذشتگی نـام بـرده و تنهـا راه حـل موضـوع فلسـطین را نیـز پایـداري و         م
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اي در اهللا خامنـه آیـت . شـناختی مسـلمانان همـاهنگی دارد   استقامتی دانسته که بـا مباحـث هسـتی   
نسـل نوخاسـته فلسـطین    «:فرمودنـد  05/09/1382هاي نماز عید فطر در فرمایشات خود در خطبه

و فهمیده است کـه راه نجـات از دسـت دشـمنِ اشـغالگر چیـزى جـز مبـارزه نیسـت؛          بیدار شده 
ها حـرف زدن،   فهمیده است که حضور در جلسات جهانى و برطبق میل اشغالگران و حامیان آن

راه نجات فلسطین نیست؛ فهمیده است باید بایستد، بخواهد، همت و فداکارى کند، تا به هـدف  
وقتـى  . کنـد  ز بـنِ دنـدان دانسـته و فهمیـده اسـت؛ لـذا مقاومـت مـى        این را ملت فلسطین ا. برسد

ه در     -دینى و اعتقاد به توحیـد ناشـى شـود     أي این احساس از منش سرچشمه کـه امـروز بحمداللـَّ
امیـدواریم خـداى متعـال روز پیـروزى     . هرگـز خشـک نخواهـد شـد     -طـور اسـت    فلسطین ایـن 

  .)1382اي، اهللا خامنهآیت(» ها را هرچه نزدیکتر بفرماید فلسطینی
کیـد دارد کـه در نظـام هنجـاري     أي مقاومـت ت  جمهوري اسالمی ایران به این دلیـل بـر واژه   

اي با ارزش ذاتی و مقدس خوانده شده و گفته شده است که اگر چنانچـه دشـمن   مسلمانان واژه
دشـمن بـه    تمام یا بخشی از خاك کشور را اشغال کند، ملت باید براي آزادسازي آن از اشـغال 

  .)108: 1388اهللا، فضل(این تکلیف واجب کفایی است . پا خیزد
هـاي اسـالمی    جمهوري اسالمی ایـران تنهـا در محـیط داخلـی خـود معتقـد بـه حفـظ ارزش        

هـا و   هـا و مـوازین اسـالمی و تحقـق آرمـان     نیست بلکه سیاست خارجی نیز باید بر اساس آموزه
از طرفــی دیگــر بــا پیــروزي انقــالب   .)12: 1381ازغنــدي،(هــاي اســالمی تنظــیم گــردد  ارزش

ي اسالمی نفی سبیل که بر اساس آن غیر مسلمانان نبایـد بـر مسـلمانان سـلطه پیـدا       اسالمی قاعده
البتـه ویژگـی اسـالمی هویـت جمهـوري اسـالمی، در کنـار        . سـتیزي افـزود  کنند به میزان بیگانه

ي دولـت قـرار داده اسـت کـه      ر عهـده هـایی را بـ  گرایی آن، نقـش طلبی و جهانخصلت عدالت
جـوادي ارجمنـد و   (رود  هـا بـه شـمار مـی     هاي انقالبـی و اسـالمی یکـی از آن    حمایت از جنبش

  .)51: 1389چابکی، بهار 
  

  دیوار حایل ابزار سلطه یا حائلی میان تروریسم و ملت یهود
. ده اسـت نمـو  1رژیم صهیونیستی اقدام به ساخت دیواري تحت عنوان دیـوار ضـد تروریسـم   

ي این  ایده. هاي اشغالی آغاز شداز طرف اسرائیل در سرزمین 2003ساخت دیوار حایل از ژوئن 
هاي اشغالی و سخنرانی مشهور اسحاق  ي فلسطینیان براي آزادسازي سرزمین اقدام در پی انتفاضه

کید أت رابین در سخنرانی خود بر جداسازي اسرائیل از فلسطین. شکل گرفت 1994رابین در سال 
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. گذاشـته اسـت   1اسرائیل نام دیگر آن را نیـز دیـوار امنیتـی   . ) Makovsky,2004: 52(کرده بود
هایی چون ایده. اسرائیل این اقدامات را در فضایی آکنده از گفتمانی ضداسالمی انجام داده است

غاتی بسیار هاي تبلی دفاع یهودي و هجمهجنگ گریز ناپذیر، تروریسم اسالمی، امنیت شهروندان بی
اسرائیل مجبـور  . ي دیگر علیه مسلمانان، ابزار ایجاد و ساخت این دیوار حایل بوده است گسترده

هاي  ي خود پیش برد تا اگر هم نتوانست تمام مخالفت است این اعمال را در گفتمان مشروع شده
این در حالی است که . المللی بر خود بکاهدالمللی را از بین ببرد، حداقل از مقدار فشارهاي بین بین

ي جهانی معتقد است که با پایان جنگ سرد، در حالی که دیوارهاي خصومت و اختالف  جامعه
ي آهنین و دیوار برلین فرو ریخته است، دولت اسـرائیل بنـاي دیـواري نژادپرسـتانه را      مانند پرده

. اسرائیل به ارمغـان آورد  المللی را به همراه خود برايریزي نموده که موجی از انتقادات بینپایه
المللی دادگستري با محکومیت این عمل اسرائیل آن را ملزم کرده است تا با جبران حتی دیوان بین

هاي اصلی جبران  تمام خسارات وارده به تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوطه بر اساس روش
راي رژیم صهیونیسـتی الزم  بنابراین ب. )59: 1384المبرت، (خسارت در حقوق عرفی اقدام نماید

ایـن گفتمـان نیـز    . است گفتمانی اتخاذ کند که به آن  کمک کند تا  به اهداف خود دست یابد
ي  ي ایده ساخت این دیوار به نوعی تکمیل کننده. همواره حصار امنیتی یا دیوار ضد تروریسم بود

وع ـ ساخت دیوار حایل این دو موض. ي اسرائیل در اراضی اشغالی بود هاي گسترده شهرك سازي
هاي یهودي نشین ـ دو روي یک سکه بودند که اسرائیل با گفتمان خاص خود، و ساخت شهرك

  . مبادرت به انجام این کار کرده است
ساخت دیوار حایل گرچه از منظر فیزیکی و در فضایی مادي ساخته شـده اسـت، ولـی ایـن     

دیوار حایل براي هر کدام . و معنایی شده است ي هویتی دیوار یا فنس داراي ابعاد بسیار گسترده
هاي فراوانـی   از منظر هنجاري و ارزشی نیز چالش) جمهوري اسالمی ایران و اسرائیل( از طرفین 

ها به دلیل این است که ساخت این دیوار از طـرف هـر کـدام از    این چالش. را ایجاد کرده است
اسرائیل نام این دیوار را دیوار ضـد  . شود م میاین دو نظام هنجاري به طرق مختلف تفسیر و تفهی

هاي مسلمان بـه داخـل    کند که ساخت این دیوار از نفوذ تروریست تروریستی گذاشته و ادعا می
  . کند خاك اسرائیل جلوگیري می

مجمـع   2003دسامبر  8اکتبر و  20ي دائمی اسرائیل در سازمان ملل متحد در جلسات  نماینده
. ر چه زودتر ترورها پایان پذیرد، ضرورت بیشتري به وجـود دیـوار نیسـت   ه: عمومی بیان داشت

کرد کـه   همچنین اسرائیل استدالل می. دیوار به عنوان یک مرز نبوده و هیچ هدف سیاسی ندارد
                                                                                                                                                                      
1.The Security Fence
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ساخت دیوار به انضمام سرزمین منتهی نخواهد شد و دیوار داراي ماهیتی موقتی اسـت و هـدف   
اسـرائیل در مقابلـه بـا حمـالت تروریسـتی اسـت کـه از سـمت          از ساخت دیوار توانمندي مـوثر 

ي دائمی اسرائیل در سـازمان   حتی نماینده .)148: 1387افشاري، (گیرد  ي باختري انجام می کرانه
ي اسرائیل ساخت این موانـع بـا مفـاد     خود اعالم داشت که به عقیده 2003اکتبر  20ملل در نطق 

ســازگار   1373و  1368هــاي و قطعنامــه) دفــاع از خــودحــق ذاتــی ( منشــورملل متحــد  51مــاده 
  .)47: همان(است بوده

اي در لواي مبارزه با تروریسم انجام ي رسانه اسرائیل تمامی این ادعاها را در پوشش گسترده
المللـی اسـرائیل را نیـز    اند که از بین رفتن مشـروعیت بـین  حتی اسرائیلیان عنوان کرده. داده است

ولـی  . اي منفی مهمی دانسته که کشمکش اسرائیل و فلسطین عامل آن بوده استیکی از پیامده
ها به طور شفاف بـه عنـوان دشـمنان صـلح     با وجود این آنچه اهمیت دارد این است که فلسطینی

گیـري  را پـی  این از مواردي است که اسرائیل به طور مداوم آن .)327: 1388انبار، (معرفی شوند 
مانند جمهـوري اسـالمی   (حتی اگر دولتی . ی مسلمانان به عنوان تروریسمیعنی معرف. کرده است

تـا  1»یهزکـل درور «بخواهد از هم کیشان خود در فلسطین حمایت کند رفتار آن بـه قـول   ) ایران
  .)336:1388انبار،! (کند شباهت پیدا می) Crazy State(خرد حد زیادي به کشوري بی

هـا بـه    المللـی و اتهـام آن  ان ضد تروریسم در فضاي بـین بنابراین براي اسرائیل گسترش گفتم
کید دارنـد  أبسیاري از فلسطینیان ت. هاي اسالمی جزء الینقطع در ساخت دیوار امنیتی است گروه

ولـی   .)13: 1388کـارتر،  (که مقامات اسرائیل، بر آنان یعنی بر یک ملت نام تروریسـت نهادنـد   
الملـل تضـمین کنـد الجـرم ایـن گفتمـان را بایـد        ام بـین خود را در نظ ياگر اسرائیل بخواهد بقا

تـوان ایـن    به طـور کلـی مـی   . گردد میگسترش دهد که تمام تقصیرها بر نوع رفتار مسلمانان باز
هاي عقیدتی، سیاسی براي آسانی کار در رسیدن به هدف، کید قرار داد که نظامأنکته را مورد ت

  .)13: 1387چامسکی، (الذاته اهریمن است دهند که گویی او ب دشمن را طوري جلوه می
دیوارهـاي  . ي راه ساخت و گسـترش دیـوار حایـل اسـت     گفتمان ضد تروریسم هموارکننده

شود که اسرائیل بتواند اورشلیم شرقی را از شـهرهاي فلسـطینی   جداسازي به این دلیل ساخته می
و ) 395: چامسـکی، همـان  . (دهـاي غربـی رود اردن جـدا کنـ     ي کرانـه  اهللا و بقیهاللحم و رامبیت

خـواهی در  ازآنجایی که دفاع از مسلمانان، مستضعفان و مظلومان یکی از وجوه و ابعـاد عـدالت  
: 1388دهقانی فیروز آبادي و رادفر، بهار و تابسـتان  (سیاست خارجی دولت اسالمی عادل است 

ن اسـالمی خـود،   ي دیپلماسی عمومی و همچنین گفتمـا  جمهوري اسالمی ایران در عرصه) 138
                                                                                                                                                                      
1.Yehezkel Dror
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در همـین  . ي اسرائیل شناسایی کـرده اسـت   ساخت  این دیوار را در راستاي اهداف  نژادپرستانه
کمـال خـرازي وزیـر    . راستا جمهوري اسالمی ایران ساخت این دیوار را به شدت محکوم کـرد 

ي آپارتایـد بـودن رژیـم     امور خارجه وقـت ایـران اظهـار داشـت دیـوار حایـل بزرگتـرین نشـانه        
از نظـر دولـت ایـران، سـاخت دیـوار و       .)170: 1383رضوي، بهمن و اسـفند  (هیونیستی استص

جداسازي میان ساکنان دولـت خـودگردان بـا فلسـطینیان مقـیم اسـرائیل مغـایر بـا مـذاکرات بـه           
دیـوار مـذکور نـه تنهـا     . اصطالح صلح اعراب و اسرائیل و یا روند سازش با گفتمان ایرانی است

لسطین را از لحاظ سیاسی، اقتصادي و فرهنگی فراهم ساخته است، بلکه مغایر موجبات انزواي ف
  .المللی استبا اصول و قواعد حاکم بین

تفکر ساخت دیوار حایل گرچه از طرف اسرائیل در گفتمان امنیتی و ضـد تروریسـم توجیـه    
. شده است گردد ولی براي مسلمانان به معناي دیواري جهت الحاق سرزمین مسلمانان آورده می

ي کمیسـیون حقـوق    گزارشـگر ویـژه   2008دسامبر  8این اقدام اسرائیل به نحوي که در گزارش 
کید شده یه معنی تصرف یا الحاق سرزمین دولت مغلوب توسط دولت اشغالگر اسـت  أبشر نیز ت

  .)137: 1383علی بابایی، پاییز و زمستان (
  

  گیرينتیجه
ران و اسـرائیل از زمـان تشـکیل رژیـم صهیونیسـتی      سطح منازعات میان جمهوري اسالمی ایـ 

هـاي  جمهـوري اسـالمی ایـران در تمـام برهـه     . تاکنون هیچگاه داراي فـراز و فـرود نبـوده اسـت    
این در حالی است که روابـط  . تاریخی خود هیچگاه اقدام به شناسایی رژیم اسرائیل نکرده است

بـه طـور مثـال حتـی در مـورد      . رود اسـت ایران با کشورهاي دیگر به طور طبیعی داراي فراز و فـ 
آمریکـا همـواره    ي ایجاد روابط با بزرگترین دشمنان هنجاري و مادي خود مانند ایـاالت متحـده  

اي در درون بافت سیاسی ایران در جریان بـوده و در مـورد آن مباحثـات بسـیار     مباحث گسترده
  . گرفته استاي شکلگسترده

ــت  اســر  ــران و دول ــده جمهــوري اســالمی ای ــه دی ــه همــدیگر   ائیل همــواره ب ي خصــومت ب
. الشعاع خود قـرار داد سطح این منازعه تا حدي است که تمام عوامل دیگر را تحت. اندنگریسته

دهنده بـه سیاسـت خـارجی هـر     ترین عوامل شکلبه طور مثال عوامل ژئوپولتیکی که جزء ثابت
بسـیاري بـر آن   . زعـه قـرار گرفـت   ثیر عوامل دیگـر ایـن منا  أشود  نیز تحت ت دولتی محسوب می

بودند که جمهوري اسالمی ایران و رژیم اسرائیل به لحاظ ژئوپولتیکی مجبـور بـه ایجـاد روابـط     
ي کشـورهاي عربـی و    ها در حاشیه چرا که هر دوي این دولت. سیاسی و اقتصادي با یکدیگرند
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ي  ور کلـی در محاصـره  اسرائیل که به ط. هاي مختلف هستنددر حال منازعه با اعراب به صورت
اعراب قرار دارد و جمهـوري اسـالمی ایـران نیـز در ژئوپولتیـک خـاص خـود در خلـیج فـارس          

هـاي   ي شرقی خـود یعنـی عـراق داراي چـالش     همواره با اعراب جنوبی خود و همچنین همسایه
شـد  اما دیـده  . ها ناچار به برقراري روابط خاص با یکدیگرند به همین دلیل آن. اي استگسترده

  . ي ایران و اسرائیل هیچگاه کمرنگ نشد که چنین اتفاقی حاصل نشد و سطح منازعه
ي میـان ایـران و اسـرائیل تشـکیل حکـومتی       بسیاري دیگر نیز بر این پندارند که دلیل منازعـه 

اسالمی بود زیرا قبـل از تشـکیل جمهـوري اسـالمی و در زمـان پهلـوي دوم، ایـران بـه صـورتی          
. ا به رسمیت شناخته و حتی بزرگترین حامی اسـرائیل در منطقـه بـوده اسـت    اسرائیل ر ردوفاکتو

ها نیز به روابط شکل گرفته حول مسائل ژئوپـولتیکی اسـتناد کـرده و دلیـل ایـن همکـاري را        آن
اما باز ما شاهد این . اندعوامل ژئوپولتیکی حول محور اعراب و همسایگی ایران و اسرائیل دانسته

،  بافت مذهبی داخلـی ایـران نگـاه بسـیار      وابط گسترده میان ایران و اسرائیلبودیم که با وجود ر
ي مردمی و مـذهبی ایـران حتـی قبـل از تشـکیل       بدنه. ها داشته استمنفی نسبت به این همکاري

جمهوري اسالمی ایران اعتراضات خود را به همکـاري شـاه بـا اسـرائیل ابـراز داشـت و در ایـن        
ذکر است عدم شناسایی رژیم اسرائیل از طرف اقشار مذهبی و علماي  ها نیز آنچه مورد اعتراض

  .شیعه بود
شـاید بتـوان   . ها را تبیین کنـد  بنابراین باید به دنبال عوامل ثابت دیگري گشت که این چالش

. ها و اختالفات هنجاري و ارزشـی ایـن دو هویـت متضـاد دانسـت      مهمترین این عوامل را چالش
ــه عنــوان دشــمنی هنجــاري   جمهــوري اســالمی ایــران  ــه همــدیگر ب و رژیــم اســرائیل همــواره ب

این دشمنی از آنجا آغاز شده که مبناي تشکیل رژیم اسرائیل در تعارض بـا هویـت   . اندنگریسته
در این نوع نگاه هرچقدر که عرصه بـراي اسـرائیل فراختـر    . ي خاورمیانه است اسالمی در منطقه

عکس . شود تر می ن منطقه و جمهوري اسالمی ایران تنگي هنجاري براي مسلمانا گردد، عرصه
ي هنجارهـا بـراي مسـلمانان منطقـه بـه معنـاي        این رابطه نیز صادق است و گسترده شـدن عرصـه  

  . ي هنجاري براي اسرائیل خواهد بود تر شدن عرصه تنگ
گسترش فضاي هنجاري براي هر دولتی . گسترش فضاي هنجاري ناظر بر همین مطلب است

نجا داراي اهمیت است که در صورت تنگ شـدن ایـن فضـا شـعاع عملکـرد هـر دولتـی در        از آ
انـد ایـن عرصـه را در    هـاي حاضـر کوشـیده    بنابراین تمامی دولـت . یابدي نظام کاهش می عرصه

را مدیریت کنند در غیـر ایـن صـورت آنچـه در      اختیار خود گرفته و تا آنجا که مقدور است آن
  . گی هنجاري استانتظار آنان است ورشکست
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بـه ایـن مفهـوم کـه     . ي قواي هنجـاري را بـه کـار بـرد     در این رابطه شاید بتوان مفهوم موازنه
هاي متعـارض   گسترش فضاي تنفس هنجاري براي یک دولت، به کاهش همان فضا براي دولت

جمهـوري  . کیـد بسـیار دارنـد   أها بر این مباحث ت به همین دلیل است که دولت. منجر خواهد شد
سالمی ایران و اسرائیل نیز به ایـن دالیـل بـه منازعـات گفتمـانی بـراي گسـترش فضـاي تـنفس          ا

هنجاري خود پرداخته اند؛ زیرا به خوبی درك کرده اند که بهترین راه براي گسترش ایـن فضـا   
هـاي هنجـاري بـا مفـاهیم     در ادبیـات هـر کـدام از ایـن نظـام     . کنـد  ي گفتمان بروز می در عرصه

ها به اشکال مختلف تفسیر و فهم  کنیم که از طرف هر کدام از این دولت ورد میاي برخگسترده
  . شده است

مفاهیمی چون تروریسم اسالمی، عملیات انتحاري، سرزمین موعود، دیوار ضـد تروریسـم و   
بسیاري دیگر از جمله مفاهیمی است که از طرف اسرائیل در جهت گسترش فضـاي هنجارهـاي   

در طرف دیگر جمهوري اسالمی ایـران رویـدادهاي   . گردد کید میأآن تخود انتخاب شده و بر 
مرتبط با فلسطین و اسرائیل را با واژگانی اسالمی تحت عناوین و مفـاهیمی چـون امـت واحـده،     

طلبانه، مقاومت، دیوار نژادپرستانه و عملیات اشـغالگرانه تفسـیر و تاویـل کـرده     عملیات شهادت
راه براي هضم هر کدام از این هنجارها بـراي طـرف مقابـل نـه      شود به طوري که دیده می. است

بنابراین، این دو هویت متعارض، این سـطح  . تنها بسیار دشوار بلکه کامالً غیر قابل پذیرش است
  .ي گفتمان حفظ خواهند کرد از چالش را براي همیشه در عرصه
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