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چکیـده
گفتمان سیاست خارجی ،بهعنوان بخش اصلی جهتگیری رفتار استراتژیک دولتها ،ضمن تبیین
معنایی رفتار و کردار کارگزاران ،نسبت رابطه این رفتارها را با توجه به سیاست خاارجی نن دولتهاا
نشکار میسازد .از نظر الکالو و موفه ،مهمترین بخش مطالعات سیاسی ،شناخت گفتمانهاست که در
نن کارکرد و دگرگونی اندیشهها بهمثابه یک گفتمان که سازنده معانی و فعالیتهاای سیاسای هساتند،
معنا مییابد .با درنظر گرفتن این مقدمه ،ظهور هریک از گفتمانها ،عرصهای برای تأثیرگذاری ننها بار
مسائل منطقهای ازجمله امنیت بوده است .الگوی رفتاری و راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران با توجه به معنا و مفهوم عدالت (دولت دهم) و اعتدال (دولت یازدهم) مفصلبندی شده است و
وجه تمایزی به هر دوی ننها میدهد .این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرساش اسات کاه «تاأثیر
گفتمانهای سیاست خارجی دولت دهم و یازدهم با توجه به نمودار متمایز الگوهای رفتاری ننهاا بار
امنیت منطقه خاورمیانه چیست؟ در پاسخ به این پرسش ،فرضیه مقاله این است که «ایجاد رویکردهای
تعاملی کشورهای منطقه خاورمیانه با ایران با تأکید بر گفتمان این دولتهاا در نرماانگرا یاا واعا گرا
بودن ننها معنا مییابد».
 واژگان کلیدی:
گفتمان ،گفتمان سیاست خارجی ،امنیت ،سیاست خارجی ،امنیت منطقهای

مقدمه
گفتمان ،بهعنوان یکی از نشانههای تأثیرگذار بر الگوهای رفتاری دولتها ،در ارتباط باا
سیاست خارجی آنها در محیط بینالملل معنا مییابد )1(.از نظر الکاالو و موفاه« ،مهمتارین
بخش مطالعات سیاسی ،شناخت گفتمانهاسات کاه در آن ،کاارکرد و دگرگاونی اندیشاهها
بهمثابه یک گفتمان که سازنده معانی و فعالیتهای سیاسی هستند ،معنا مییاباد» (الکاالو،
 .)4 :1711میتوان چنین استنباط کارد کاه وهاور هریاک از گفتمانهاا ،عرهاهای بارای
تأثیرگذاری آن گفتمان بر مسائل منطقهای ،ازجمله امنیت بوده است.
تفاوت شرایط محیطی و نگرش متفاوت دولتها ،نظامهای سیاسی را وادار میکند کاه
گزینههای متنوعی را بهعنوان رفتار سیاسی خود در سطوح منطقهای و بینالمللای انتخااب
کنند و به برازش تأثیر آن بر متغیرهای وابستهای مانند امنیت بپردازند .اماروزه تحلیلهاای
سیاسی ،این امکان را فراهم کردهاند که با تعیین متغیرهاای مساتقل ،وابساته ،و دخیال در
گزینش یا تغییر مواضع کشورها ،بتوان تفاوت رفتارها را در نظامهاای مختلات توضایا داد.
تحلیل براساس »گفتمان» ،یکی از انواع این تحلیلهاست.گفتمان در حوزه سیاست خارجی،
«به نظام و ساختار معنایی حاکم بر سیاست خارجی دولتها گفته میشود که سبک خاهی
را در کنش و رفتار کارگزاران آن دولت بهمنظور رسیدن باه اهاداخ خاود فاراهم میکناد»
(دهقانی فیروزآبادی .)131 :1731 ،درواقع ،گفتمان «نوعی ارتباط یا مفاهمه زبانی است که
شکل آن را اهداخ اجتماعیاش تعیین میکند» (مک دانل.)91 :1731 ،
گفتمان دولت دهم (دولت احمادینژاد) و دولات یاازدهم (دولات روحاانی) باهعنوان
خردهگفتمانهای اسالمی ،با توجه به نزدیکی تاریخی ،و عرهه وهور دو گفتمان آرمانگرا و
آرمانگرای واقعنگر میتواند چارچوب تحلیلی مناسبی را از تأثیرگذاری الگوهای رفتااری آن
دو بر امنیت منطقه خاورمیانه ،پیش روی ما قرار دهد.
با نگاهی باه نکتاههای اهالی گفتماان اساالمی کاه در قالا دو گفتماان آرماانگرا
(جهانگرایی اسالمی ،سلطهستیزی ،حقطلبی ،عدالتخواهی ،اساتقال طلبی ،هالاطلبی ،و
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عزتطلبی) و واقعگرا (مصلحتگرایی ،امنیتطلبی ،اقتدارافزایی ،خردگرایی ،حزماندیشای ،و
مشکلگشایی) تبلور یافته است ،میتوان چنین برداشت کرد که این گفتمان ،درهدد ایجااد
توازن و تعاد بین اهو و عناهر اهلی هر دو رهیافت اسات .شاعار دولات یاازدهم کاه در
درجه نخست ،تأمین و حفظ منافع ملی از طریق اعتمادسازی و تنشزدایی با جهاان خاار
بوده است (روحانی )1712 ،دربرگیرنده سه مفهوم اساسی »منافع ملای»« ،اعتمادساازی» و
«تنشزدایی» است .با تعمق در هر سه مفهوم میتوان دریافت که منافع ملی باهعنوان یکای
از مفروضههای واقعگرایی ،اعتمادسازی بهمعنای «استفاده از مجموعاه امکانااتی بارای حال
سوءتفاهمهای انباشتهشده در ذهن دولتها و اعتمادساازی متقابال» (کلاود )11 :1791 ،و
«تنشزدایی که مرحلهای مقدماتیتر برای برقراری مناسبات حسنه است» (مورگنتا:1714 ،
 )131در نظر و عمل بهمعنی پایان دادن به دوران آشفتگی روابط و ایجااد تفااهم از طریاق
گفتوگو و مصالحه است که زمینه گسترش روابط بین کشورها را براساس اهال همزیساتی
مسالمتآمیز فراهم میکند.
از این منظر ،مبنا قرار دادن اعتماد و تعامل مؤثر با کشاورهای منطقاه و تاالش بارای
ایجاد اعتماد متقابل با این کشورها ،بهکمک خردگرایی یا عقالنیت سیاسی دولتماردان ایان
دولت تحقق خواهاد یافات .اعتادا گرایی کاه در اعتقااد و بیاان دولات روحاانی باهعنوان
«سیاست خارجی ،نه تسلیم است نه ستیز ،نه انفعا است و نه تقابل ،بهمعنای تعامل مؤثر و
سازنده با جهان ،معنا شده است» (سخنرانی روحانی )1712 ،بر آن است که ضمن تأکید بر
آرمانهای انقالب ،با ایجاد توازن میان آرماان و واقعیات ،در مسایر جهات دادن واقعیتهاا
بهسمت آرمانهای جمهوری اسالمی ایران گام بردارد.
گفتمان اهو گرایی عدالتمحور دولت دهم (و دولت نهم) اگرچه در استناد به گزارهها
و احکام بنیادین آن باا ساایر گفتمانهاای اساالمگرایی مشاترک اسات ،ولای باا گازینش
گزارههای فرعی و انتخابی از این احکاام از ساایر گفتمانهاا متماایز میشاود .اهاو گرایی
بهمنزله شاخصترین وجه این گفتمان ،پایبند به تعریت مفاهیم بر پایه ماهیت اسالمی باوده
است که با اعتقاد به فراملی بودن انقالب ایران و تعهد به هدور آن و همچناین انکاار نظاام
مستقر در نظم جهانی ،درهدد شالودهشکنی و برسازی نظم نوینی با ماهیت اسالمی است.

بررسی مقایسهای گفتمانهای سیاست خارجی دولت دهم و 00 / ...

کنشگری مسئوالنه ایران در دورههای مختلت ،با وجود تنوع گفتمانهاای آن باهعنوان
یک قدرت مؤثر منطقهای ،هماواره باهدنبا ایجااد ثباات و امنیات منطقاهای باوده اسات.
ازآنجاکه رسالت اهلی سیاست خارجی دولتها تأمین مناافع ملای و مقابلاه باا تهدیادهای
امنیت ملی است ،ناگزیر باید باه ساازوکارهای اهالی گفتمانهاا در تاأمین امنیات ملای و
منطقهای ،قدرتسازی و مقابله با تهدیدهای موجود در محیط بینالملل ،توجه کرد.
مقاله حاضر با توجه به مباحثی که مطرح شد ،درهدد پاسخگویی به این پرسش اسات
که «تأثیر گفتمان های سیاست خارجی دولت دهم و یاازدهم باا توجاه باه نماودار متماایز
الگوهای رفتاری آنها ،بر امنیت منطقهای خاورمیانه چیست؟»
در پاسخ به این پرساش ،فرضایه مقالاه ایان اسات کاه «ایجااد رویکردهاای تعااملی
کشورهای منطقه خاورمیانه با ایران با تأکید بر گفتمان این دولتها در آرمانگرا یا واقاعگرا
بودن آنها معنا مییابد».
 .5گفتمان و ارتباط آن با سیاست خارجی
ورود گفتمان به عرهههای علمی دیگر ازجمله علوم سیاسی ،جامعهشناسی ،و ...پویایی
خاهی به مباحث اجتماعی آنها بخشیده است و در حا حاضار ایان مقولاه از انحصاار یاک
روش علمی برای تحلیل زبان خار شده و بههورت تحلیل انتقاادی گفتماان ،ماورد توجاه
پژوهشگران قرار گرفته است«.در نظریه فرهنگی مادرن ،گفتماان ،دا بار وجاود پیکاره یاا
مجموعهای از گزارهها و یا قضایای منسجم و بههمپیوسته اسات کاه باا تعریات و مشاخص
کردن یک موضوع ،شیء یا محمو و با ایجاد مفاهیمی برای تحلیل آن موضوع یاا محماو ،
ارزیابی دقیقی از واقعیت ارائاه میدهاد» (ماک دانال .)22 :1731 ،باا توجاه باه جامعیات
گفتمان انتقادی ،از این روش در نظریهپردازی جدید سیاست خارجی باا عناوان «قال هاای
گفتمانی» یاد شده است که تصور میشود قدرت تبیین الگوهای متنوعی از رفتار سیاسای و
بینالمللی را دارد .بهعبارت دیگار ،اماروزه تحلیال گفتماان ،زمیناههای الزم بارای مطالعاه

رفتارهای نمادین و موضع آشکار کشورها را فراهم کرده است .همچنانکه نظریههای میشال
فوکو در تبیین قال های گفتمانی رفتار سیاسی ،بیانگر عرهة کاربردی آن در حوزۀ سیاست
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خارجی نیز بوده است .امروزه تحلیل گفتمانها بار پایاه ایان مفارو

بناا شاده اسات کاه

«کنشهای سیاسی بازیگران ،ماهیت غیرزبانی دارناد ،یعنای اینکاه از طریاق رفتاار ،اتخااذ
مواضع ،تصمیمگیری و کنشهای بینالمللی بازتاب مییابند» ).(Focault, 1972 :25
در نگرش گفتمانی ،تغییر سیاست خارجی متأثر از ایدهها ،همراه با تغییر در قال هاا و
قواعد گفتمان است و به تبع آن نیز شاهد تغییر ابژه در گفتمان خواهیم بود .گفتمانها کاه
تعریتکننده ابژهها هستند ،مبتنیبر بازنمودها و نمادهایی میباشند که خود ،معادله قادرت
را تغییر داده و بر ماهیت «اعالمی» و «ادراکی» مواضع سیاسی کشورها تأثیر میگذارند .باه
تعبیر دیگر ،شکلگیری گفتمانها بهدنبا ایادهپردازی ،باعاث تغییار اباژه و وهاور هویات
جدیدی میشود که میتواند موج بازسازی معادله قدرت شاده و رواباط باین باازیگران را
تعریت کند .درنتیجه میتوان گفت ،گفتمانها در هویتها و کنش دائمای باازیگران بازتااب
مییابند و با درنظر گرفتن چنین مفروضی است کاه میتاوان فراینادها و الگوهاای رفتااری
سیاست خارجی بازیگران را مورد توجه قرار داد .دیدگاه الکالو و موفاه در تبیاین قال هاای
گفتمانی برخالخ شباهتهایی کاه باا نظریاه فوکاو دارد ،از آن محادودتر اسات ،اماا وجاه
مشترک هر دو ،اعتقاد به تأثیر بازنمودهاا و نمادهاا در معادلاه قادرت اسات .باا توجاه باه
بحثهای مطرحشده ،سیاست خارجی کشاورها در محایط منطقاهای و بینالمللای ،بازتااب
معادله جدیدی از قدرت بوده که توانسته است موجودیت خود را بر دیگران تحمیل کند.
در بین سایر نظریهپردازان نیز کیجیهالستی با وجود اینکه از گفتمان و مبانی کلای آن
هیچ بهرهای نبرده است ،ولای باهدلیل نظاری پردازیهاای خاود در حاوزه سیاسات خاارجی
دولتها ،به مفهوم گفتمان نزدیک شده است .او بر مبناای نگارش خاود تاالش کارده اسات،
خروجیهای سیاست خارجی کشورها را بهعنوان رویکرد اهلی رفتار و کنش سیاسی آناان در
محیط بینالملال تحلیال کناد .پژوهشهاای هینادس نیاز در پیوناد قال هاای گفتماانی باا
نشانههایی از ساختار حکومتی ،بیانگر ارتباط بین سیاست خارجی و قال هاای گفتماانی باوده
است ) .(Hindess, 1996: 70با توجه به بحثهای مطرحشده میتوان دریافت کاه نشاانههای
قدرتسازی در سیاست خارجی دولتها که شکلی از الگوی قدرت اسات ،در قالا گفتمانهاا
بیان خواهد شد و این به آن معناست که گفتمان سیاست خارجی دولتها ،جهتدهنده رفتاار
استراتژیک آنها در محیط بینالملل محسوب میشود.
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 .2مفاهیم و عناصر گفتمانی دولت دهم
 .2-1دال مرکزی گفتمان دولت دهم
«عدالت» مرکز ثقل گفتمان اهو گرایی است و همة دا ها و مفاهیم دیگر در رابطاه و
نسبت به آن معنا و مدلو مییابند .اهو حاکم بر گفتمانها برحس دا ها و تعریفای کاه
از مفاهیم سهگانه دولتاملت ایران ،انقاالب اساالمی ،و نظاام بینالملال دارناد ،از یکادیگر
متمایز میشوند .با توجه به این مطل  ،عناهر و مفااهیم قاوامبخش گفتماان اهاو گرایای
بهشرح زیر تعریت شدهاند.
 .2-1-1دولت و ملت جمهوری اسالمی ایران

دولت و ملت جمهوری اسالمی ایران ،بهعنوان یکی از اهلیترین عناهر گفتمانی سیاست
خارجی دولت دهم ،متأثر از نظام ادراکی و نگرش آن دولت به آرمانها و اهو انقالب اسالمی
ایران ،تأثیر بسیار مهمی بر سیاست خارجی آن دولت داشته است؛ ازاینرو تحلیل نگرش دولت
در مورد این مقوله میتواند در درک و فهم سیاست خارجی و نظام گفتمانی آن مفید باشد .در
گفتمان اهو گرایی ،دولت براساس ایدئولوژی و جهانبینی اسالم شیعی تعریات شاده اسات؛
بنابراین بهعنوان یک واحد سیاسی ،دارای هویت اسالمی است که مشروعیت خود را بر مبناای
اسالم تعریت میکند .در این نگرش ،رسالت اهلی دولتهاا ،حفاظ اساالم ،تعهاد و عمال باه
آرمانها و ارزشهای اسالمی است؛ بهگونهای که موج تعالی جوامع بشری و ارتقاای منزلات
آنان به جایگاهی درخور و بر پایه ارزشهای اسالمی شود.
دولت و ملت جمهوری اساالمی ایاران دربرگیرنادۀ ساه عنصار اساسای ماهیات دولات
جمهوری اسالمی ایران ،هویت ملی ،و منافع ملی است .با توجه به تعریت عنصر ماهیت دولات
در گفتمان اهو گرای دولت دهم و نیز نهم ،در ادامه ویژگی عنصر هویت ملای و مناافع ملای
بررسی شده است.
 .2-1-2هویت و نقش ملی

پایبندی عملی و نظری دولت دهم به آرمانها و ارزشهای اسالمی و انقالبی که بر مبنای
ایدئولوژی اسالم شیعی تعریت شده ،موج بازتعریت مفاهیم و عناهر ،بر پایه اهو شده است.
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در این گفتمان ،ملتها بهعنوان عنصر هویتساز دولتها ،در چارچوب مکت گرایی آن دولت و
بر پایه اسالمیت تعریت میشوند .براساس چنین تعریفی ،امتمحوری بر ملتگرایی برتری دارد
و روایت ملیگرایانه آن که حو محور ایرانیت و ایرانی تعریت میشود ،جذب مفهاوم گساترده
آن ،یعنی امت اسالمی میشود .افزون بر این ،اهو و ارزشهای انقالب اسالمی ،یکی دیگار از
مبانی تأثیرگذار هویت ملی ایران است که با تأثیرپذیری از آن ،هویت و منافع ملای جمهاوری
اسالمی ایران تفکیکناپذیر میشود .بر این اسااس ،ساه مؤلفاه ایرانیات ،اساالمیت ،و انقاالب
اسالمی ،مهمترین عناهر تعریتکننده هویت ملی هستند که از ترکی اهولی آنها باا یکادیگر
میتوان چنین هویتی را استخرا کرد؛ انقالبیگری و اسالمیتی که در سرزمین مشخصی بهنام
ایران تجلی مییابد ،اما در مورد اهمیت هریک در تکاوین هویات جمهاوری اساالمی میتاوان
گفت ،مؤلفههای اسالمیت و انقالب اسالمی نسابت باه ایرانیات از جایگااه واالتاری برخاوردار
هستند .در دولت دهم ،عنصر قوامبخش هویت جمهوری اسالمی ایران ،عدالتخواهی باود کاه
بههورت ایجابی و سلبی از سوی آن دولت پیگیری میشد .به ایان هاورت کاه تاالش اهالی
دولت در مبارزه با بیعدالتی در راستای ایجاد نظام عادالنه و مطلوب اسالمی تعریت شده است.
 .2-1-3منافع و اهداف ملی

هویت اسالمی ا انقالبی جمهاوری اساالمی ایاران در گفتماان اهاو گرایی ،مناافع و
اهداخ ملی آن را تعریت میکند و بنیان اهلی نظام سیاسی ایران براساس اسالمیت ،اهاو
و ارزشهای انقالب اسالمی ،و ایرانیت بهعنوان امالقرا شاکل گرفتاه اسات .بار ایان اسااس،
اهداخ ملی نیز متأثر از آرمانهای اساالمی و انقالبای ایاران تعریات و تعیاین میشاوند .در
گفتمان اهو گرایی دولت دهم ،مصالا اسالمی و آرمانهاای انقالبای دارای اهاالت ذاتای و
ایرانیت دارای اهالت عرضی است؛ به این معنا که مناافع ملات مسالمان ایاران در راساتای
منافع و مصالا اسالمی و انقالبی ،تعریت و تعیین میشود .بر این اساس ،دولت عدالتمحور،
دولتی اسالمی برآمده از انقالب اسالمی و تجلییافتاه در سارزمینی باهنام ایاران اسات کاه
درهدد شالودهشکنی ساختار ناعادالنه نظام بینالملل باهمنظور اساتقرار نظاامی عادالناه در
تمام زمینههای اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی ،و ...با درنظار داشاتن مناافع ملای ماردم ایاران،
مصالا اسالمی ،و انقالب اسالمی ایران بوده است.
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 .2-1-4انقالب اسالمی

در گفتمان اهو گرایی ،انقالب اساالمی ایاران تنهاا یاک انقاالب ملای و محادود باه
جغرافیای ایران نیست ،بلکه بهدلیل داشتن ماهیت اسالمی ،دارای هویت و کارکردی فراملی
است و بنا به اقتضای هویتی خود ،هدور اسالم (ارزشهای اسالمی بر پایاه تشایع) و اهاو
انقالب اسالمی ایران از مهمترین مؤلفههای هدور انقالب دولت دهم بوده است.
به طورکلی انقالب اسالمی ایران در سطا ملای و فراملای دو هادخ عماده را پیگیاری
میکند که در سطا ملی ،عبارت است از حاکمیات اساالم ،آزادی ،مردمسااالری ،عادالت ،و
نفی استبداد و در سطا فراملی ،استکبارستیزی ،نفی سلطه و سالطهپذیری ،وحادت جهاان
اسالم ،حکومت جهانی اسالم ،دفاع از مستضعفان ،و هلا و عدالت جهانی را دربار میگیارد
(دهقانی فیروزآبادی)32 :1739 ،؛ بنابراین گفتماان اهاو گرایی عادالتمحور دولات دهام
بهدنبا گسترش عدالت اسالمی و انقالبی ایران در ساطا ملای و فراملای باوده اسات و در
سیاست خارجی خود ،ناگزیر به مقابله باا سااختارهای محکام نظاام بینالملال کاه توساط
قدرتهای بزرگ تثبیت شدهاند ،برخاسته و با طرح شعار و عمل به آن در ساحت بینالملال
درهدد تحقق عدالت اسالمی در همه زمینهها بوده است.
 .2-1-5نظم و نظام بینالملل

با وجود اینکه دا های شناور دولت ملی ،انقالب اساالمی ،و قضایههای برآماده از ایان
دو ،نقش تعیینکنندهای در شکلگیری و دوام گفتمان اهو گرایی ایفا میکنناد ،اماا آنچاه
باعث تمایز هرچه بیشتر خردهگفتمانهای اسالمی از خردهگفتمان اهو گرایی میشود ،دا
میانتهی نظم و نظام بینالملل است (دهقانی فیروزآبادی .)37 :1739 ،تصور بار ایان اسات
که نوع نگرش دولتها به ساختار نظام بینالملل ازیکسو ،و ترسیم و تعقی برنامهای بارای
ایجاد یک نظم نوین و مطلوب اسالمی از سوی دیگر ،باعث تمایز گفتمان سیاسات خاارجی
دولتهای ایران شده است؛ بنابراین تمام گفتمانها در ماورد برچیاده شادن سااختار نظاام
بینالملل و عدم انطباق آن با نظام اسالمی با یکدیگر اتفاقنظر ،و دربااره اولویتهاا و نحاوه
اجرای برنامهها از لحاظ امکانپذیری ،با یکدیگر اختالخ دارند .این اختالخ کاه تاا حادودی
ریشه در نگرش آرمانگرایانه یا واقعگرایانه دولتها به نظام بینالملل دارد ،بیاانگر گفتماانی
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خاص بوده است که باا گازینش دا متعاالی خاود و باهدنبا آن ،مفصالبندی و معنایاابی
دا های سهگانه (دولتاملت ،انقالب اسالمی ،و نظاام بینالملال) و دا هاای برآماده از آن،
درهدد واسازی یا برسازی نظام کنونی بهسوی نظاام مطلاوب اساالمی اسات .دولات دهام،
عدالت را بهعنوان مرکز ثقل گفتمانی خود به این دلیل برمیگزیناد کاه منطباق باا نگارش
دولت به ساختار نظام بینالملل ،معتقد است این مفهوم از تواناایی بااالیی در شالودهشاکنی
ساختار نظام بینالملل و ایجاد یک نظم نوین و مطلوب اسالمی برخوردار است .دولت دهام،
ساختار موجود نظام بینالملل را ناعادالنه و نامشروع میپندارد و ازاینرو در تاالش بارای از
بین بردن بیعدالتی و تبعیض ،بههورت سلبی به واسازی نظم موجود میپردازد و از طریاق
مشروعیتزدایی و غیرطبیعی خواندن نظم مستقر ،زمینه را برای برچیدن آن فراهم میکناد
و از سوی دیگر ،بههورت ایجابی درهدد ترویج و تثبیت نظم و نظام عادالنه جهانی است.
 .2-2عناصر گفتمان عدالتمحور دولت دهم
 .2-2-1آرمانگرایی

آرمانگرایی بهمعنای داشتن آرمانی برای ایجاد یک نظم مطلوب اسالمی برای انسان و
جهان بشری ،و ترسایم ،تعقیا  ،تاأمین ،و تحقاق آن در عرهاه واقعیات اسات؛ بناابراین،
آرمانگرایی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایاران ،وابساته باه تعریات نظام و وضاع
مطلوب جمهوری اسالمی در چارچوب اسالم و انقالب اسالمی تجلییافته در سرزمینی بهنام
ایران است .تصور بر این است که سیاست تهاجمی دولت دهم بر مبنای رویکرد آرمانگرایانه
آن به ساختارهای موجود بینالمللی و منطقهای شکل گرفته است؛ بهگونهای که احمدینژاد
در متن سخنرانی خود در دانشگاه کلمبیا در پاساخ باه پرساش مجاری خبرنگاار ،مبنیبار
ارتباط تهران و واشنگتن بههراحت اعالم کرد« :به مدیریت اماروز جهاان اعتارا

داریام و

معتقاادیم ماادیریت فعلاای نماایتوانااد بااه هاالا ،دوسااتی ،و عاادالت در جهااان بینجامااد»
(احمااادیناااژاد .)1739 ،ترجماااان ایااان ادبیاااات در عرهاااه نظاااام بینالملااال ،ناااوعی
«تجدیدنظرطلبی» از سوی دولت عدالتمحور باوده اسات .دولات ،در نخساتین گاام بارای
رسیدن به هدخ یادشده ،با بهرسمیت نشناختن ساختارهای نظام بینالملل که از نظر دولت
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دهم «نظام سلطه» محسوب میشود ،وارد میدان شده و بهدنبا آن ،ضمن انکار مشاروعیت
نهادها و سازمانهای برآمده از چناین نظاامی ،ساعی دارد باا ارائاه طرحای ایجاابی «نظام
مطلوب» خود را بر پهنة نظام بینالملل بگستراند.
بر این اساس ،اقدامات دولت نهم در راستای واسازی نظام ناعادالنه بینالملل با معرفای
و توهیت وضعیت کناونی شاروع میشاود کاه در آن رئی جمهاور احمادینژاد ،باا انجاام
اقدامات دیپلماتیک و استفاده از فرهتهای بینالمللی مانناد ساخنرانی در مجماع عماومی
سازمان ملل ،گردهمایی سران دولتها ،و ...تالش ویژهای را برای توهایت نظاام ناعادالناه و
تکقطبی جهانی از خود نشان میدهد .همانگونه که وی طای ساخنرانی خاود در شاهریور
 1731بههراحت به موضوع بیعدالتی و نظام تکقطبی اشاره میکند .همچنین از نظر ایان
دولت ،تبعیض در جامعه بینالمللی زمینهساز بروز ناامنی ،جنﮓ و تروریسم نیز بوده اسات و
عدم برخورداری ملتها از حقوق برابر ،توزیع نادرسات منابع در قلمرو حاکمیت دولتها ،و...
ریشه در بیعدالتی نظام بینالمللی و منطقهای دارد؛ بهگونهای کاه احمادینژاد در اجاالس
بینالمللی مبارزه جهانی با تروریسم در بیان علت گساترش تروریسام میگویاد« :گساترش
تروریسم در جهان ،حاکی از شکست اندیشههای مادی و نظامهای سیاسی و اقتصادی حاکم
بر جهان و ناشی از گسترش بیعدالتی و فاهله طبقاتی است» (احمدینژاد.)1711 ،
بر این اساس ،دولت نهم در دومین گام در راستای تحقق شعار عدالت در نظام بینالملل،
نفی نظام سلطه را با تأکید بر نظام بینالملل عاری از سلطه قدرتهای استکباری دنبا میکند
و با نفی تجاوزگریها و مناسبات ناعادالنه قدرت ،در عمال ،در تقابال آشاکار باا نظاام سالطه
جهانی قرار میگیرد .به باور برخی اندیشمندان ،گفتمان سیاست خارجی دولت دهم در تقابال
آشکار با نظام سلطه و هژمونگری امریکا بوده است که هماین مسائله باعاث دشامنی هرچاه
بیشتر کانونهای متخاهم علیه جمهوری اسالمی ایران و تحریم همهجانبه این کشور شد.
 .2-2-2سلطهستیزی

سلطهستیزی بهمعنای مبارزه با استکبار جهانی و مقابله با نظام هژمونیک ،یکای دیگار از
عناهر گفتمانی دولت دهم بوده که دولت عدالتمحور در سایه آن هویت یافته است .براسااس
گفتمان دولت دهم ،وجاود نظاام سالطه در سااختارهای نظاام بینالملال ،عامال بسایاری از
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آشفتگیهای نظام کنونی است که با زورگویی ،زیادهخواهی و پایما کردن حقوق مستضعفان،
تحقق عدالت را با مشکلی جدی روبهرو کرده است؛ بنابراین ،نخستین راهکاار گفتماان دولات
دهم برای واسازی نظام ناعادالنه بینالمللی ،مبارزه با سلطه جهانی به رهبری امریکا بوده است.
اهمیت استکبارستیزی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران به اندازهای است کاه مقاام
معظم رهبری آن را شاخص سیاست خارجی جمهوری اسالمی میداند (خامنهای .)1739 ،بار
این اساس ،دولت نهم و نیز دهم یکی از اولویتها و اهداخ سیاست خارجی خود را «مبارزه باا
نظام تکقطبی و امپراطوری نظام سلطه»« ،مقابله با استعمار فرانو و مبارزه با ترفنادهای نظاام
سلطه جهانی» قرار داده است (رک .برنامه دولت نهم).
 .2-2-3صلحطلبی

عنصر دیگر گفتمان عدالت در سیاست خارجی جمهاوری اساالمی ایاران ،هالاطلبی
عادالنه است که بر مبنای موازین اهو گرایانه این گفتمان معنا مییاباد .درواقاع ،ایان امار
نشانگر توجه به اهو و ارزشهای انقالبی در تأمین امنیت و سعادت بشری است .این به آن
معنا است که متأثر از آن اهو  ،گفتمان دولت دهم ،گفتمانی هلاطل بر پایاه ارزشهاای
اسالمی و انقالبی ایران و ناشای از تکلیات و وویفاه جمهاوری اساالمی در ماورد امنیات و
سعادت بشریت است؛ بنابراین ،هلا بهمعنایی فراتر از نبود جنﮓ تعریت میشود ،بهگوناهای
که رئی جمهور دولت دهم ،در نخستین حضورش در مجماع عماومی ساازمان ملال بیاان
میکند «ما معتقدیم نظم پایدار و مولد آرامش و هلا ،آنگاه محقق خواهد شد کاه بار پایاه
عدالت و معنویت برپا شود .هرچه جامعه بشری از عادالت و معنویات دور شاود ،باه هماان
نسبت به ناامنی نزدیک خواهد شاد» (احمادیناژاد .)1711 ،هالا مطلاوب ایان گفتماان،
هلحی است که تنها در سایه معنویتگرایی جامعه بشری و تحقاق عادالت باهمعنای کامال
آن ،در تمام زمینههای سیاسی ،امنیتی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و ...امکانپذیر خواهد بود.
براساس اهو گفتمانی دولت دهم ،بارای اساتقرار هالا در جامعاه بشاری ،عالوهبار
کنتر درگیریها و جنﮓهای فیزیکی ،میبایست از خشونت دیگاری نیاز جلاوگیری کارد؛
خشونتی که بر پایه روابط اجتماعیکشورها با یکدیگر معنا مییابد و آن ،خشونت سااختاری
است (دهقانی فیروزآبادی .)11 :1711 ،خشونت ساختاری ،نوعی رابطه اجتماعی اسات کاه
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در آن یک طرخ ،قادر است سلطه و سیطره خود را باهطور کامال اعماا کناد ،درحالیکاه
طرخ دیگر این رابطه ،از هرگونه خودیابی و خودسازی نااتوان و محاروم نگااه داشاته شاده
اساات .محرومیاات ،قحطاای ،ساارکوب ،گرساانگی ،نااابرابری ،نژادپرسااتی ،تبعاایض نااژادی،
امپریالیسم ،وابستگی ،و توساعهنیافتگی ،نموناههایی از خشاونت سااختاری هساتند کاه در
ساختارها و نهادهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و فرهنگی ملی ،منطقاهای ،و باینالمللای
نهادینه شدهاند؛ ازاینرو ،برای دساتیابی باه هالا و امنیات ،بایاد مناسابات قادرت و زور و
ساختارهای سلطه و خشونت ساختاری را از بین برد.
 .2-2-4مهرورزی

دولت نهم و دهم «مهرورزی ،دوستی و برادری» را اهال دوم سیاسات خاارجی خاود
میدانااد .رئاای

ایاان دولاات ،درباااره اهاال مهااروزی در افتتاحیااه گردهمااایی رؤسااای

نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران در خار از کشور اینگونه ساخن گفتاه اسات« :ایان
اهل نیز منبعث از عدالت است ،چراکه بدون عشق انساانها باه یکادیگر ،محاا اسات کاه
جامعه بشری روی آرامش ببیند و دستگاه سیاست خارجی باید حرکات خاود را بار مبناای
عشق و دوستی با انسانها تنظیم کند» (احمدینژاد .)1731 ،همچنین وی طای ساخنرانی
در مجمع عمومی سازمان ملل در مهر  1711با بیان اینکه« :ساازمان (ساازمان ملال) بایاد
دولتها را به گسترش معنویت و عشق به انسانیت رهنماون ساازد؛ در ایان حالات ،تحقاق
اتحاد ملل را پایهریزى کرده است» (احمدینژاد )1711 ،بر این اهال در سیاسات خاارجی
خود تأکید کرد؛ بنابراین این دولت در راستای سیاست خارجی خاود تاالش کارد باا اتخااذ
موضعی مهرورزانه در سیاست خارجی ،عمق نفوذ خود را افزایش دهد و ایان اهال ،یکای از
اهو اخالقگرایانه سیاست خارجی دولت دهم محسوب میشود که در سایه توجه به حفظ
کرامت انسانی معنا مییابد.
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 .9مفاهیم و عناصر گفتمانی دولت یازدهم
 .3-1دال مرکزی گفتمان دولت یازدهم
اعتدا که در سیاست خارجی بههورت سلبی تعریت میشود ،عبارت از نفای و پرهیاز
از گفتمانهای افراطی و تفریطی است .بهعبارت دیگر ،اعتدا باهمعنای انکاار گفتمانهاای
سازش یا ستیزش ،گفتمان آرمانگرای توهمی ،و گفتمان واقعگرایی منفعل اسات (دهقاانی
فیروزآبادی .)1 :1717 ،در تعریت ایجاابی از آن میتاوان گفات ،گفتماان اعتادا  ،جریاان
اجتماعیاسیاسی اهو گرایانه و اهالحطلبانه با راهبرد مشخص توساعه اسات کاه باهدنبا
توازن و تعاد در عناهر گفتمانی خود بوده است؛ بهگونهای که «در نظاام اساالمی ،جامعاه
هم عادالنه اداره میشود ،هم توسعه یافته است ،هم جامعه معنوی است و هم بهدنبا ایجاد
یک جامعه پیشرفته است» ) .(Zarif, 2014در این گفتمان ،مفهومی کاه عناهار و مفااهیم
پیرامون آن مفصلبندی و معنا مییابند ،مفهوم «تعاد و توازن» است.
 .3-2مفصلبندی دولت و ملت ،انقالب اسالمی و نظام بینالملل
اهو حاکم بر گفتمانها برحس دا ها و تعریفی که از مفاهیم سهگانه دولتاملت ایاران،
انقالب اسالمی ،و نظام بینالملل دارند ،از یکدیگر متمایز میشوند .با توجه به این امار ،ماهیات و
هویت دولت اعتدا گرا بر مبنای چگونگی مفصالبندی دا هاا و مفااهیم ساهگانه دولت املات
جمهوری اسالمی ایران ،انقالب اسالمی ایران ،و نظام بینالملل تعریت و تبیین میشود.
 .3-2-1ماهیت دولت

گفتمان اعتدا گرای دولات یاازدهم باهعنوان یکای از خردهگفتمانهاای اساالمگرای
جمهوری اسالمی ایران ،به پیروی از همان اهو کلی اسالمی که بر مبناای اساالمی باودن
آن تعریت می شود ،هویت خواهد یافت .از سوی دیگر ،جمهوری اساالمی ایاران یاک نظاام
سیاسی مبتنیبر مردمساالری اسالمی (دینی) است .بار ایان اسااس ،هاویتی کاه دولات از
چنین نظامی میگیرد ،براساس مردمساالری اسالمی تعریت میشود .براساس دیدگاه رئی
دولت یازدهم« :جامعه اسالمی ،جامعه تکگویی نیست ،بلکه جامعاهای مشاورتی ،ارتبااطی،
گفتوگویی و انتقادی است» (روحانی 12 ،تیار )1712 ،و از اهاو و ارزشهاای اخالقای و
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دینی جامعه فراتر نمیرود کما اینکه وی معتقد است« :این دولت باه عهاد خاود در شاکوفا
کردن اخالق اسالمی و تالش برای تبیین و تحقق احکام نورانی اسالم وفاادار خواهاد باود»
(روحانی 17 ،مرداد  .)1712بر این اساس ،دولت یاازدهم ،دولتای اسات کاه باا اعتقااد باه
مردمساالری «خود را قیم مردم نمیداند» و متعهد به برقراری آزادی در چاارچوب شاریعت
دینی است؛ بهگونهای که دکتر روحانی میگوید« :کلید اهالی حال هماه مشاکالت ،جلا
اعتماد مردم و تکیه بر همبستگی آنان است؛ البته در این مسیر ما باید توان تحمال نظارات
هاح نظران را داشته باشیم و باید بدانیم که دولت بهتنهایی قادر به حل مشکالت نیست و
این مردم هستند که بایاد بارای حال مشاکالت در هاحنه حضاور داشاته باشاند .دولات،
تسهیلکننده و ساماندهنده امور است و مردم و بخشهاای غیردولتای در یاک منظوماهای
سازمانیافته برای حل مشکالت جامعه باید تالش کنند و در ایان میاان ،نقاش روحانیات و
علما بسیار تعیینکننده است» (روحانی 12 ،تیر .)1712
 .3-2-2هویت و نقش ملی

اگرچه هویت دولت و ملت بر پایه هویت اساالمی تعریات شاده اسات ،ولای بارخالخ
گفتمان دولت دهم ،درگفتمان اعتدا  ،ایرانیت نیز در شکلگیری چنین هویتی دخیل باوده
و نقش آن پررنﮓتر می شود .در سطا هویت ملات بار پایاه اساالمیت و ایرانیات ،گفتماان
اعتدا گرایش به توازن دارد و ملت ایران را ملتی ایرانیااسالمی میداند« .ایران دارای یاک
هویت فرهنگی بینظیر است که برآمده از ترکی پویای فرهنﮓ ایرانی و اسالمی آن است و
میتواند از آن برای پیشبرد رسالت و پیام خود در سرتاسر دنیای اسالمی بهرهبرداری کناد»
(وریت .)1717 ،در سطا هویت دولت نیز سه عنصر انقالبی ،اسالمی ،و ایرانی مطارح باوده
است که این دولت منطبق با مشی خود ،در بین این سه عنصر توازن را رعایت میکند.
 .3-2-3منافع و اهداف ملی

ماهیت سیاست خارجی نظام جمهوری اسالمی ایجاب میکند که گفتماان دولتماردان
در سیاست خارجی ،عالوهبر پیگیری منافع و اهداخ ملی ،مصالا اسالمی را باهطور همزماان
دنبا کند .دولت یازدهم در چارچوب همین نگرش ،ازیکسو بین منافع ملی و اهداخ ملای
توازن برقرار میکند و از سوی دیگر ،بین مناافع ملای و مصاالا اساالمی جانا اعتادا را
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میگیرد .تصور بر این است که از نظر تئوریک بین منافع ملی ،اهداخ ملی ،و مصالا اسالمی
ذاتاً هیچ تضادی وجود ندارد ،اما در عمل ،وقوع چنین رویدادی دور از ذهن نیست و ممکان
است بین مصالا اسالمی و منافع ملی تضادی بهوجود آید که دولتماردان را مجباور باه ار
نهادن یکی بر دیگری کند .رفع تزاحم و تقابل بین این دو ،امری معطوخ به رویکارد دولات
است که در رویکرد دولت یازدهم مبتنیبر تعااد و تاوازن آن در سیاسات خاارجی کشاور
است .رویکرد و اقدامات این دولت بیانگر توجاه باه مناافع ملای در راساتای اهاداخ ملای و
مصالا اسالمی است .در این گفتمان ،پیگیری منافع ملی و اهداخ ملای در راساتای نگارش
واقعگرایانه و مصلحتگرایانه دولت معنا یافته است ،بهگونهای کاه دولات باا درنظار گارفتن
مقدورات ملی و شرایط و اقتضائات بینالمللای ،اهاداخ و مناافع ملای را پیگیاری مایکناد
(دهقانی فیروزآبادی.)77 :1717 ،
 .3-2-4انقالب اسالمی ایران

هدور انقالب ،بهعنوان یکی از مؤلفههای کارآمدی سیاست خارجی جمهاوری اساالمی
ایران از نگاه اعتدا گرایان نیز بهدور نمانده است .دولت اعتدا گرا معتقاد اسات ،آرمانهاای
اهلی انقالب ازجمله استکبارستیزی ،عادالتطلبی ،و ...بایاد در عرهاه بینالمللای پیگیاری
شوند؛ بنابراین ،دولت ضمن تعقی و تأمین منافع و اهاداخ ملای ،بارای تحقاق آرمانهاای
اهیل انقالب اسالمی نیز تحرکات الزم را خواهد داشت ،ولی در ایان میاان ،تحقاق اهاداخ
فراملی با توجه به مصلحت ،مقدورات و ملحووات ملی اولویتبندی و پیگیری خواهد شد .بر
این اساس ،دولت با درنظر گرفتن شرایط کامل و به دور از هر نوع سیاست تهاجمی ،مطاابق
با اقتضائات و هنجارهای بینالمللی بههورتی تدریجی ،نرم ،چندجانبهگرایانه و با الگوساازی
مناس

از وجاهت جمهوری اسالمی ایران ،این اهاداخ را پیگیاری خواهاد کارد .همچناین

دولت اعتدا ضمن توجه به همه آرمانهای انقاالب اساالمی در هادور آناان نیاز تاوازن را
رعایت خواهد کرد (دهقانی فیروزآبادی.)77-74 :1717 ،
 .3-2-5نظم و نظام بینالملل

گفتمان اعتدا نیز همانند گفتمان عدالتمحور ،اهالتی مناس و عادالنه برای ساختار
نظام بینالملل قائل نیست ،اما در هاحنه عمال ،باهمنظور تحاو چناین نظاامی ،بارخالخ
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گفتمان دولت دهم ،قائل به تحو تدریجی نظام بینالملل از طریق همین چارچوب و قواعد
مرسوم بینالمللی است .در این گفتمان ،دولت از هرگونه تهاجمی به ساختارهای فعلی نظام
بینالملل ازجمله سازمانها و نهادهای بینالمللی یا قواعد مرسوم ،خاودداری میکناد ،ولای
بهمنظور اهالح زیرساختهای چنین نظاامی باا اتخااذ رویکاردی اندیشامندانه و براسااس
مصلحت و واقعیت ،تالش میکند از طریق همراه کاردن دیگاران و باا اساتفاده از ابزارهاای
قانونی همانند توسعه همهجانبة روابط با بازیگران بزرگ ،چندجانباهگرایی و مقابلاه نارم باا
هژمونیگری ،به اهالح نظام کنونی مبادرت ورزد (دهقانی فیروزآبادی.)77-74 :1717 ،
 .4مقایسه گفتمان دولت دهم و یازدهم
دولت و ملت جمهوری اسالمی ایران ،باهعنوان اهالیترین عناهار گفتماانی سیاسات
خارجی جمهوری اسالمی ایران ،متأثر از نگرش دولتهای دهم و یازدهم به آرمانها و اهو
انقالب اسالمی ایران ،نقش مهمی در گفتمان سیاست خارجی این دو دولات ایفاا کردهاناد.
گفتمان دولت دهم و یازدهم ،با وجود تأکید مشترکی که بر ایدئولوژی اسالم شیعی و اهو
انقالب اسالمی در نظام گفتمانی خود دارند و به تبع آن ،تعیین رسالتی کاه بارای گفتماان
خود تعریت کردهاند ،در عناهر آرمانگرایانه آن دارای وحدت نظر و در عناهر واقعگرایانه از
یکدیگر متمایز شدهاند .این به آن معنا است که اگرچه دو دولات در کلیات اهاداخ فراملای
خود که همانا تحققبخشی به نظام سیاسای مبتنیبار نظاام ارزشهاای اساالمی اسات ،باا
یکدیگر هم نظر هستند ،ولی از لحاظ بازتعریت عناهر براساس چگونگی پیشبرد و تحقق آن،
با یکدیگر تفاوت بسیاری دارند.
بهطورکلی در نظام گفتمانی دولت یازدهم ،عنصر آرمانگرایی همراه با عنصر واقاعبینی
بههورت متوازن مطرح بوده است که از رهگذر ترویج نظام مطلوب خاود ،افزونبار پاذیرش
رسالت آرمانگرایانه و شالودهشکن خود ،به مقتضیات و چارچوبهای فعلی نظام بینالملل و
حرکت در مسیر آن ،توجه داشته است .این درحالی است که گفتمان دولت دهم ،باا وجاود
عناهر واقعگرایی (که در سیاست خارجی گریزناپذیر بهنظر میرسد) ،در رویاارویی باا نظاام
بینالمللی و منطقهای ،رویکرد آرمانگرایانه و تهاجمیتری نسبت به دولات یاازدهم داشاته
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است؛ ازاینرو ،طبیعی خواهد بود که گفتمان دولت یازدهم با تعریت متوازن منافع و مصاالا
اسالمی و همچنین با بازتعریت متوازن هویت برآمده از مؤلفاههای اهالی هویات جمهاوری
اسالمی ،یعنی ایرانیت ،اسالمیت و انقالبیگری ،ضمن توجه کامل به منافع ملی به مصالحت
امت نیز بیتوجه نبوده است .بهعبارت دیگر ،دولت یازدهم در این مورد متأثر از دا متعاالی
خود ،گرایش به اعتدا داشته است و با وجود اینکه همانند گفتمان دولات دهام ،گفتماانی
اسالمی بوده و عناهر آن بر پایه ارزشها و اهو انقالبی ایاران شاکل گرفتاه اسات ،تادبیر
خردگرایانه و متوازن خود را که مبتنیبر نتیجهگرایی است ،بهمنظور شالودهشاکنی سااختار
نظام بینالملل بهکار بسته است ،که این خود ،مانع هجوم همهجانبه دولات باه سااختارهای
نظام بینالملل و تقابل گسترده با سایر بازیگران منطقه شده است.
هدور انقالب اسالمی ،بهعنوان یکی از مؤلفههای کارآمدی سیاست خاارجی جمهاوری
اسالمی ایران در گفتمان دولتهای دهم و یازدهم مورد توجه بوده اسات ،ولای ایان عنصار
بنیادین در دولت دهم ،بیش از دولت یازدهم مورد توجاه قارار گرفات ،زیارا ایان دولات در
گفتمان خود برای پیگیری اهداخ فراملی بهطور خاص درهدد بارز کاردن عناهار گفتماانی
اهداخ فراملی سیاسات خاارجی جمهاوری اساالمی ایاران (گفتماان اساالمگرایانه) ،یعنای
استکبارستیزی ،حمایت از مستضعفان ،عدالتطلبی ،و ...بوده اسات و از ایان راه باا تشاویق
ملتها و دولت ها به مقابله با نظام امپریالیسم جهانی و با معرفای جمهاوری اساالمی ایاران
بهعنوان الگوی مطلوب ،به پیروی از رسالت آرمانگرایانه و تکلیتگرایانه خود ،درهدد مقابله
با ساختارهای ناعادالنه نظام بینالملل بوده است.
دولت یازدهم نیز در گفتمان خود در راستای پیگیری اهداخ فراملی با درنظار گارفتن
مصالا ،توانمندیها و ملحووات ملی تا حد امکان تالش کرد ضامن مقابلاه باا سااختارهای
موجود ،در تقابل با نظام بینالملل و کشورهای بزرگ قرار نگیرد که این رویکارد نیاز باعاث
انعطاخپذیری این گفتمان نسبت به گفتمان دولت دهم شده است .بهعبارت دیگار ،رویکارد
متوازن دولت در مورد سه اهل عزت ،مصالحت ،و حکمات ماانع تهااجم همهجانباه آن باه
ساختارهای موجود نظام بینالملل شده است ،زیرا از نظر این دولت ،توجه نامتوازن باه ساه
اهل یادشده موج تنز جایگاه منطقهای و جهانی جمهوری اسالمی ایران خواهد شد .این
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درحالی است که دولت دهم ،رویکرد عزتمندانه دولت را در شرایط کناونی موجا ارتقاای
جایگاه منطقهای و جهانی جمهوری اسالمی میداند.
از دیگر عناهر گفتمانی دولت دهم ،هلاطلبی و توجه به معنویت و ارزشهای انساانی
بوده است که درواقع ،این امر نشانگر توجه به اهو و ارزشهای انقالبی در تأمین امنیات و
سعادت بشری است؛ بنابراین ،در گفتمان دولت دهم ،هلا ،معنایی فراتر از نبود جنﮓ دارد،
که در آن ،نظم پایدار زمانی محقق خواهد شاد کاه بار پایاه عادالت و معنویات برپاا شاود.
گفتمان دولت دهم ،در توجاه باه مؤلفاههای ایجادکنناده امنیات ضامن رد بیعادالتیها و
تبعیضهای ناروا ،جامعه جهانی را به معنویت و اخالقگرایی دعوت میکناد؛ ازایانرو هالا
مطلوب این گفتمان ،هلحی است که تنها در ساایه معنویاتگرایی جامعاه بشاری و تحقاق
عدالت بهمعنای کامال آن در تماام زمیناههای سیاسای ،امنیتای ،اجتمااعی ،اقتصاادی ،و...
امکانپذیر خواهد بود .این درحالی است که هلاطلبی در گفتمان دولت یاازدهم ،باهمعنای
همزیستی مسالمتآمیز ،تنشزدایی و اعتمادسازی متقابل است.
دولت دهم در بحث منزلتطلبی ،اهل را بر عزتمندی آرمانگرایانه مینهد و آن را الزماه
تحقق نظم مطلوب جهانی براسااس ارزشهاای اساالمی و انقالبای میداناد .باهعبارت دیگار،
عزتمندی دولت دهم ،ضمن تأمین و پیگیری استقال همهجانبه کشور و بیشینهساازی مناافع
آن ،در شالودهشکنی ساختار ناعادالنه و اشاعه اهو و ارزشهای انقالبی و اسالمی معناا یافتاه
است .بر این اساس ،هر اندازه که دولت بتواند ساختار ناعادالنه نظام بینالملل را شالودهشاکنی
کند و در دفع نظام استکبار جهانی و استبداد و همچناین اشااعه اهاو و ارزشهاای انقالبای
موفقتر عمل نماید ،به همان اندازه عزتمند بوده و منزلات جمهاوری اساالمی را در منطقاه و
جهان افزایش خواهد داد .این درحالی است که در گفتمان دولت یازدهم ،عازت ملای بار پایاه
واقعنگری پیگیری شده و تحقق مییابد .بر این اساس ،ارتقای عازت ملای در گفتماان دولات
یازدهم ،افزونبر پیگیری و تأمین استقال همهجانبه کشور و بیشینهسازی منافع آن ،از طریاق
تعامل با نظام منطقهای و جهانی ،سعی در اشاعه نظام اسالمی ،و اهو و ارزشهای اساالمی و
انقالبی ،امکانپذیر خواهد بود.
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 .5تأثیر گفتمانها بر امنیت منطقهای
بهطورکلی هدخ گفتمانهای سیاست خارجی در درجه نخست ،تأمین امنیت ملای در
همه ابعاد آن بوده است .بهعبارت دیگر ،تالش دولتها و گفتمانهای آنها بر این است که باا
تأمین حداکثری امنیت منطقهای ،به امنیت ملی کشور خود کمک کنند.
گفتمانها بهطورکلی ،با استخرا و تعریت عناهر و دا متعاالی خاود ،مادعی کااربرد
مؤثرترین راهکار موجود در تأمین امنیت ملی ،منافع ملای ،و باهطورکلی ،بازتولیاد قادرت و
امنیت منطقهای هستند و از این راه با الهامگیری از نظام گفتمانی خود (که مادعی داشاتن
بهترین راهکاار موجاود هساتند) در پیونادی مساتحکم باا سااختار حکومات ،باا بسایج و
سازماندهی نیروها در راستای تأمین منافع و امنیت ملی گام برمیدارند.
بدیهی است گفتمانی که در یک مجموعه امنیتی بیشترین قدرت سازماندهی را داشته
و از قدرت اقناعی باالتری نسبت به سایر گفتمانها برخاوردار باشاد ،باه هماان انادازه نیاز
بهسوی هژمونی پیش خواهد رفت .به تعبیر دیگر ،دولتی که باا اساتفاده از نظاام گفتماانی
خود بتواند از امکانات موجود ،همچون ورفیت دیپلماسی ،قدرت ،و ...بیشترین بهره را ببارد،
ضمن تأمین منفعت و امنیت ملی ،امنیت دیگران را در راساتای تاأمین مناافع خاود تحات
تأثیر قرار خواهد داد؛ ازاینرو میتوان گفتمانها را راهکارهاای اساسای دولتهاا در تاأمین
امنیت ملی و منطقهای دانست که در ارتباط با نگارش آناان ،امنیات ،مادلو های متفااوتی
می یابد .برای مثا  ،گفتمانی که در یک مجموعه امنیتی براساس هویات ملای خاود ضامن
توجه به منافع و امنیت ملی ،بر مصالا و امنیت اسالمی نیز تأکید دارد ،در برخورد با مقولاه
امنیت ،ضمن حرکت در راستای تأمین منافع و امنیت ملی خاود باه مساائل امنیتای دیگار
کشورهای اسالمی براساس تأثیرات متقابلی که خواهد داشت ،توجه کاملی دارد.
از سوی دیگار ،امنیات منطقاهای بهمثاباه اماری بینگفتماانی در محایط جغرافیاایی
مشخصی بهنام خاورمیانه در ارتباط با نظام گفتمانی دولتها معنا مییاباد .در ایان محایط،
گفتمانها از طریاق رقابات و غیریتساازی ،تاالش زیاادی بارای باه حاشایه رانادن ساایر
گفتمان ها و هژمونی نظام امنیتی مطلاوب خاود دارناد ،و از طریاق باازآرایی عناهار نظاام
گفتمانی خود ،تعریت مشخصی از امنیت بهدست داده و سعی در قانع کاردن دیگاران بارای
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پیروی از چنین الگوهایی دارند؛ ازاینرو ،میتوان چنین نتیجه گرفت که دولتی کاه از نظاام
گفتمانی قویتر و مستحکمتری برخوردار باشد و بتواند از امکانات موجاود در نظاام داخلای
خود بیشترین بهره را ببرد ،به همان اندازه نیز در تعریت و تحمیل الگوهای امنیتی مطلاوب
خود موفقتر خواهد بود؛ برای مثاا  ،گفتماان عادالتمحور ،چنانچاه بتواناد باا بکاارگیری
امکاناتی همچون قدرت ملی ،دیپلماسی عمومی ،و ...و همچنین با بازآرایی عناهار گفتماانی
خود همچون سلطهستیزی ،مهرورزی ،و ...در راستای قانعساازی دیگار باازیگران منطقاهای
گام بردارد و آنان را با خود همراه سازد ،در تحقق مفهوم عدالت نیز موفق خواهد بود.
نکته دیگر در مورد امنیت و گفتمان ،ارتباط آن با مقوله هویت اسات .هویات باه ایان
دلیل که بهعنوان شکلبندی جدید رقابات و همکااری در محیطهاای منطقاهای محساوب
میشود ،اهمیت مییابد.
هویت یکی از عناهر بنیادین نظام گفتمانی دولتهاست که با پیوند خود با هویتهاای
منطقهای و جهانی ،به ایفای نقش میپردازد .بر ایان اسااس میتاوان گفات ،گفتمانهاا باا
تعریت هویت ملی در قال نظامی هماهنﮓ با دیگر هویتها ،در برخورد با مقوله امنیات باه
شیوههای مختلفی عمل میکنند.
بهعبارت دیگر ،میتوان چنین بیان کرد که گفتمانها ازیکساو باا چاارچوب معاین و
مشخص خود بهعنوان هویتی یگانه ،ابزارها و راهکارهای الزم را برای تأمین امنیات و مناافع
ملی پیشنهاد میکنند و از سوی دیگر ،در پیوند با نظام هویتی همسو ،در ارتباط باا امنیات
به ایفای نقش میپردازند .بر همین اساس ،امنیت تحت تأثیر هویت ،تعریت متفاوتی به خود
گرفته است؛ ازاینرو ،منشاأ تهدیاد و راهکارهاای موجاود بارای دفاع آن ،در هار گفتماانی
براساس هویت آن گفتمان و هویتهای همسو در منطقه ،متفاوت از دیگری تعریت میشود.
این تنوع نیز حاهل تعریت منافع و امنیت براساس هویت با دا متعالی مشخص است.
گفتمان بهمثابه مهمترین منبع هویتسااز ،در هادایت سیاسات خاارجی ایاران نقاش
داشته است؛ بنابراین براساس این گفتمانهاست که جمهوری اسالمی ایران ،هویت ،منافع و
دوست و دشمن خود را در عرهه بینالملل تعریت میکند .درواقع ،سیاسات خاارجی ایاران
تحت تأثیر گفتمانهای داخلی و متأثر از تصمیمها و گرایشهای ذهنی تصامیمگیرندگان و
گفتمانهای حاکم بر دولتها شکل گرفته است.
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هویتگرایی عامل اهلی شکلگیری بحرانهای منطقهای در ساا های پا

از جناﮓ

بوده است؛ ازاینرو تغییر در امنیت منطقه تابعی از دگرگونی در قال های گفتمانی بازیگران
منطقهای محسوب میشود و آثار خود را در بسیاری از درگیریهای منطقهای بهجا گذاشاته
است .ایران نیز بهعنوان یکی از قدرتهای مؤثر منطقهای ،باا تغییار در قال هاای گفتماانی
خود براساس تعریفی که از مؤلفههای هویت ارائه کارده اسات ،باه شایوههای مختلفای بار
امنیت منطقه تأثیر گذاشته است ،بهگونهای که امروزه بیش از گذشته هویاتگرایی ماهیات
منازعهآمیزی در محیط امنیتی خاورمیانه پیدا کرده است .جادا های امنیتای خاورمیاناه را
باید بازتاب ایجاد پادگفتمان هویتی برای کاهش قدرت منطقهای ایران دانست کاه در برابار
گفتمان هویتی ایران شکل گرفته است .بر این اساس ،چنین نتیجهگیری میشود که تناازع
هویتی واحد های برآمده از نظام گفتمانی دولت دهام و یاازدهم تاأثیر متفااوتی بار امنیات
منطقه داشته است .دولت دهم از لحاظ هویت اسالمی و شیعی بیش از دولت یازدهم ماورد
توجه و معرفی کشورهای منطقه بوده است ،زیرا گفتمان دولت دهم خود را دارای «ماهیات،
عملکرد ،و مسئولیت اساالمی» میداناد و معتقاد اسات ،تغییار مناسابات جهاانی باه نفاع
ارزشهای اسالمی و عدالت است که بنیان چنین نظاام ناعادالناهای را از باین میبارد و در
رسیدن به شرایط امنیتی مطمئن ،ماؤثر واقاع میشاود .از ساوی دیگار ،گفتماان سیاسات
خارجی دولت دهم با تأکید بر ایدئولوژی بهدلیل رویکرد آرمانگرایانه و شالودهشکن خاود و
بازتعریت هویت جمهوری اسالمی ایران براساس انگارههاای انقالبای و اساالمی شایعی کاه
سعی در الگوساازی از جمهاوری اساالمی و معرفای ایان الگاو باه جهانیاان دارد ،بهساوی
رادیکالیزه شدن پیش رفته است .در چنین شرایطی ،گفتمان سیاست خاارجی دولات دهام
بیش از آنکه مبتنیبر نتیجهگرایی تکلیتمحور باشد (که مبتنیبر واقعگرایی است) بهساوی
تکلیتگرایی هرخ سوق داده شده است.
بر این اساس ،گفتمان دولت دهم با پررنﮓ کردن تنازع هویتی شیعه و سانی بهساب
استفاده از نظام گفتمانی ایدئولوژیکمحور ،منجر به پویایی و تشدید پادگفتمان مخالت شده
و از این طریق ،ضمن تأثیرگاذاری و تشادید الگوهاای دشامنی ،روناد تعااملی و همگرایای
منطقهای را بهویژه با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ،کند کرده اسات .مصاادیق عملای
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چنین گفتمانی در دولت اهو گرای دهم را میتوان در سطا منطقهای ،ایجاد توازن قادرت
(موازنه قوا) با ایاالت متحده از طریق حمایت از حزباهلل در لبنان ،ادامه اتحاد استراتژیک باا
سوریه ،حمایت از مخالفان امریکا در افغانستان و عراق و اتخاذ سیاست ضداسرائیلی دانست.
با توجه به بررسیهای انجامشده چنین برداشت میشود که گفتمان عدالتمحور دولت
دهم تالش کرده است با بارز کردن نظام گفتمانی و دا متعالی آن ،هژمونی فکاری خاود را
از طریق سیاست ارشادی بر منطقه خاورمیانه اعما کند و در این راه بیش از هر امری قائل
به رسالت خویش برای بازیابی و دفاع از حقوق و مصالا عالیاه امات اساالمی باوده و توجاه
چندانی به محذورات منطقهای ندارد.
این درحالی است که گفتمان اعتدالی دولت یازدهم با تعریت متوازن از هویات ملای و
سایر عناهر مهم گفتمان خود همچون انقاالب اساالمی ،نظاام بینالملال ،و ...در رویکاردی
تعاملی ،نگاه مثبتی به بازیگران مؤثر در امنیت منطقهای خود داشته اسات و از ایان راه ،باا
تعدیل سیاست تهاجمی جمهوری اسالمی ایران ،سعی در نشان دادن گفتماانی متفااوت باا
گفتمان دولت دهم داشته است.
بر مبنای تأثیر گفتمانها بر امنیت منطقهای ،اگر تاالش بارای همگرایای منطقاهای و
کاهش اختالخها را مبنای رویکرد تعاملی دیگر بازیگران باا جمهاوری اساالمی ایاران قارار
دهیم ،گفتمان دولت دهم ،در عمل ،در چارچوب سیاست خارجی مبتنیبر هویت و رویکارد
آرمانگرایانه خود ،موج شکاخ بیشتر هویتهاای منطقاهای کاه بسترسااز اهالی امنیات
منطقه ای هستند ،شده است .این درحالی اسات کاه گفتماان دولات یاازدهم باا باازتعریت
متوازن این هویت ،هرخنظر از میزان موفقیتش ،سعی در کاهش شکاخهای موجاود داشاته
است .بهعبارت دیگر ،راهبرد کالن گفتمان سیاست خارجی دولت یازدهم ،تعامال ساازنده و
تأثیرگذار در روابط خارجی بر پایه رویکرد متوازن به سه عنصار عازت ،حکمات ،و مصالحت
بهمنظور کاهش این اختالخها و حرکت بهسوی همگرایی منطقهای بوده است.
برای روشنتر شدن بحث ،تمام موارد یادشده ،در جدو های زیر بههاورت مقایساهای
تبیین شده است.

 / 31فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31تابستان  ،0331شماره 2

جدول شماره ( .)1ویژگیهای گفتمان سیاست خارجی دولت نهم و دهم

مؤلفههای
گفتمانی

دولتا ملت

هویت دولت
جمهوری
اسالمی

منافع و اهداخ
ملی

انقالب اسالمی

نظام بینالملل

دوره ریاستجمهوری آقای احمدینژاد
ا دولت ملی در چارچوب ایدئولوژی و جهانبینی اسالمیا شیعی تعریت میشود.
ا دولت نهتنها ماهیت سکوالر و عرفی ندارد ،بلکه از سرشتی کاامالً دینای و اساالمی
برخوردار است.
ا این گفتمان از منظر سیاست اخالقی به دولت و حکومت مینگرد که تأسای یاک
جامعه دینی مبتنیبر اهو و ارزشهای فرازمانی و فرامکانی شریعت اسالم در مرکاز
ثقل آن قرار دارد .مهمترین کارکرد دولت دهم در سیاست خارجی ،اشاعه ارزشهاای
اسالمی و بنیان نظامی مبتنیبر باورهای دینی است.
ا انقالب اسالمی و آرمانها ،اهاو و ارزشهاای آن یکای از مقدماههای بنیاادین و
عناهر اساسی تعیین و تعریتکننده هویت ملی ایران است.
ا هویت جمهوری اسالمی ایران حاهل برایند عنصر «اسالمیت» «انقالب اساالمی» و
«ایرانیت» است و دو عنصر نخست ،نسبت به «ایرانیت» ،اهمیت و اولویت بیشتری در
تکوین هویت جمهوری اسالمی ایران دارند.
ا ماهیت و هویت اسالمیا انقالبی جمهوری اساالمی ایاران ،معناا و مادلو مناافع و
اهداخ ملی آن را نیز تعیین و تعریت میکند.
ا منافع و اهداخ ملی برحس ارزشها ،آرمانها و اهو اساالمی و انقاالب اساالمی
معرفی میشوند.
ا انقالب اسالمی ،یک انقالب ملی و محدود نیست ،بلکاه ماهیات و هویات فراملای و
فرامرزی دارد.
ا انقالب ایران برمبنای ایدئولوژی اسالم شیعی استوار است که یک دین و جهانبینی
جهانشمو و فراملی است.
ا در عرهه بینالملل ،انگیزه نخست انقالب اسالمی ایران ،گسترش ارزشهای مربوط
به حاکمیت دین اسالم در راستای استقرار یک جامعه جهانی اسالمی است.
ا از نظر گفتمان حاکم بر این دوره ،نظام بینالملل موجود با نظم بینالمللی اساالمی
انطباق ندارد و آن را نظام ناعادالنه و نامشروعی میداند که از مطلوبیت الزم برخوردار
نیست .نظم و نظام بینالملل باید به نظام جهانی اسالمی تبدیل شود.
ا یکی از مهمترین اهداخ سیاست خارجی دولت نهم و دهم ،از بین بردن بیعادالتی
بههورت سلبی و ترویج و تثبیت نظم و نظام عادالنه بههورت ایجاابی اسات (تحقاق
شعار عدالت و نفی نظام سلطه).
ا از اهاداخ مهام دیگار دولات نهام و دهام در عرهاه سیاسات خاارجی ،انتقااد از
سازمانهای بین المللی با هدخ تغییر و دگرگونی آن برای استقرار نظم و نظام عادالنه
و مطلوب اسالمی است.
ا سیاست نگاه به شرق (ارتباط باا روسایه ،چاین) و ائتالخساازی علیاه قادرتهای
سلطهگر ازجمله امریکا محور دیگر سیاست خارجی این دولت است.
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جدول شماره ( .)2ویژگیهای گفتمان سیاست خارجی دولت یازدهم

مؤلفههای
گفتمانی

دوره ریاست جمهوری آقای روحانی

دولتا ملت

ا ماهیت دولت ،نظام سیاسی مبتنیبر مردمساالری دینی است.
ا ملیگرایای تفسایری مردم سااالرانه و آزادمنشاانه از قاانون اساسای ارائاه میدهاد
(خواستار آزادی و دموکراسی در سایه دین).
ا در این مقطع «جمهوریت» و « اسالمیت» هموزن و همسو هستند.
ا دولت یازدهم ،دولتی اساالمی متعهاد باه اهاو اساالمی و اخالقای و پاساخگوی
خواستههای شرعی مردم و قوامبخش آزادیهای مردم در چارچوب احکام دینی است.

هویت دولت
جمهوری
اسالمی

ا تأکید بر جمهوریت در کنار اسالمیت از ویژگیهای ایان دوره اسات .ایان موضاوع،
متضمن افزایش نقش ملیت و ایرانیت در هویت ملی ایران است.
ا ارزشهای ملای و دینای کاه باهطور متقابال یکادیگر را قاوام میبخشاند ،محاور
همبستگی ملت ایران هستند.
ا هیچ تعارضی بین «ایرانیت» و «اسالمیت» وجود ندارد .هماواره از تعااد و تاوازن
حمایت میکند و ملت ایران را ملتی ایرانیااسالمی میداند.

منافع و اهداخ
ملی

ا دولت یازدهم همواره سعی دارد باین مصاالا اساالمی و مناافع و اهاداخ سیاسات
خارجی تعاد و توازن برقرار سازد.
ا مصالا اسالمی و منافع ملی با هم تعار ذاتی ندارند و درهورت بروز تعار بایاد
براساس مصلحت و اهم و مهم و همچنین ضرورت و اضطرار اقدام کرد.
ا رویکرد به قدرت ملی ،نرم افزاری و سیاسی است (دولت با درنظر گارفتن شارایط و
بهدور از هرگونه سیاست تهاجمی ،براساس اقتضائات و هنجارهای بینالمللی بههورت
تدریجی و نرم ،چندجانبهگرایی و الگوسازی مناس اهداخ را پیگیری میکند).

انقالب اسالمی

ا انقالب محدود به مرزهای جغرافیایی نیست و برای آن ماهیات و هویات فراملای و
اسالمی قائل است.
ا هدور انقالب بهمعنای ایجاد یک نظام مردمساالر در ایران و ارائاه آن باه جهانیاان
بهعنوان یک دولت سرمشق است.
ا دولت یازدهم ضمن تعقی و تأمین منافع و اهاداخ ملای بارای تحقاق آرمانهاا و
توجه به اهداخ فراملی با توجه به مصلحت و مقدورات و ملحووات ملی ،اولویتبندی
و پیگیری انجام خواهد داد.

نظام بینالملل

ا در برابر نظام بینالملل رویکردی انتقادی ،واقعبین ،خردگرا و آرمانخواه دارد.
ا به جایگاه ایران در نظام بینالملل بههورت واقعبینانه نگریسته میشاود ،و خواهاان
نظامی عاری از هرگونه جنﮓ و سالحهای کشتار جمعای باوده و در مقابلاه باا نظاام
بینالملل بههورت منطقی و مدبرانه عمل میشود.
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اگفتمان دولت یازدهم ،وضع فعلی نظام بینالملل را مطلوب نمیداند ،اما ساعی دارد
از طریق گفتمان اعتدا برای استقرار نظام عادالنه براساس تنشزدایای و همزیساتی
مسالمتآمیز اقدام میکند.
ا با رویکردی اندیشمندانه براساس مصلحت و واقعیت و با استفاده از ابزارهای قانونی
همانند توسعه همهجانبه روابط با بازیگران بزرگ ،چندجانباهگرایی و مقابلاه نارم باا
هژمونگری به اهالح نظام کنونی مبادرت میورزد.

نمودار شماره ( .)1سیاست خارجی ایران در دوره اهولگرا
سطح منطقهای و بینالمللی

سطح داخلی
ضد هژمونیسم

شکلگیری منافع
محیط هنجاری
تهاجمی

تشدید و تقابل

رفتار سیاست
خارجی ایران

هویت
سیاست
خارجی
ایران

عدالتگرایی آرمانی

ایدئولوژیکگرایی رادیکال
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نمودار شماره ( .)2سیاست خارجی ایران در دوره اعتدا

سطح داخلی

سطح منطقهای و بینالمللی

تعاملگرایی منفعتمحور و تنشزدایی

محیط هنجاری
غیرتهاجمی

تعدیل

رفتار سیاست
خارجی ایران

شکلگیری منافع

هویت
سیاست خارجی
ایران

عدالتگرایی واقعگرا

ایدئولوژیکگرایی تعادلی
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