گفتمان امنیتی دولتهای نهم و دهم به مثابه
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چکیده
جمهوری اسالمی ایران دورههای امنیتی گوناگونی را پشت سر گذاشته است .نوشتتار
حاضر با بهرهگیری از روش «تحلیل گفتمان» به این پرست

متیپتردازد هته گفتمتان

امنیتی دولتهای نهم و دهتم از هته عناصتر گفتمتانی برختوردار بتود و هته ر تار و
پیامدهایی داشت؟ مقاله حاضر بر حول این فرضیه شکل گرفته هه «گفتمان دولتهای
نهم و دهم بازگشتی دوباره به گفتمان قبض و بست انقالبتی استت هته در شترایطی
متفاوت و با مؤلفههایی دیگرگتون صتورت گرفتت و از میتان ارزشهتای انقالبتی و
اسالمی ،مؤلفه «عدالت اسالمی» را برجسته هرد.
بر این اساس ،سیاست دولتتهتای نهتم و دهتم ،دستتاوردهایی هتون توستهه صتنهت
صلحرمیز هستهای و گسترش سطح همکاریهای سیاسی و اقتصادی با برخی هشورهای
رمریکای التین را در پی داشت ،اما با نتایج نامطلوبی نیز همتراه بتود هته از جملته رنهتا
میتوان به ارجاع پرونتده هستتهای ایتران بته شتورای امنیتت ستازمان ملتل ،گستترش
تحریمهای بینالمللی و شکلگیری نوعی اجماع بینالمللی علیه ایران اشاره هرد.
کلیدواژهها :گفتمان ،مفصلبندی گفتمانی ،امنیت ملی ،قبض و بس انقالبی ،عدالت اسالمی.
* دانشجوی دهترای تخصصی علوم سیاسی دانشگاه رزاد – واحد شهرضا
** استاد علوم سیاسی دانشگاه رزاد – واحد شهرضا
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مقدمه
با تشکیل دولت نهم و در تداوم رن دولت دهم ،هرخ

اساسی در زاویشه دیشد امنیتشی هششور

ایجاد شد .سیاستهای امنیتی جدید برخاسته از الگشوی فکشری جدیشدی بشود هشه بشه الگشوی
«اصولگرایی عدالتمحور» مشهور شد.
هدف قلمفرسایی حاضر ،بهرهگیری از روش «تحلیل گفتمشان» بشرای بررسشی ایشن الگشوی
فکری و سیاستهای امنیتی بررمده از رن است .به عبارت دیگر ،این نوشتار درصشدد پاسشخ بشه
این پرس

است هه «گفتمان امنیتی حاهم در طول دولتهای نهشم و دهشم از هشدامین عناصشر

گفتمانی برخوردار بود و هه ر ار و پیامدهایی داشت؟».
در پاسخ به پرس

باال ،فرضیه زیشر طشرو و مشورد پشردازش قشرا گرفتشه اسشت« :گفتمشان

دولتهای نهم و دهم بازگشتی دوباره به گفتمان قبض و بس انقالبی ،یهنی گفتمان حشاهم در
سالهای اولیه انقالب بود هه در شرایطی متفاوت و با مؤلفههایی دیگرگون صورت مشیگرفشت
و از میان ارزشهای انقالبی و اسالمی ،مؤلفه «عدالت اسالمی» را برجسته میهرد .بنشابراین ،از
این گفتمان میتوان به عنوان «گفتمان قبض و بس انقالبی جدید» یاد هرد».
این گفتمان همانند گفتمان قبض و بس انقالبی سالهای اولیه انقالب ،بر مؤلفههایی هون
تأهید بر اصالتها به جای ضرورتهشا ،احیشای ارزشهشای انقالبشی و اسشالمی (هشه بشه بشاور
دولتهای نهم و دهم در نتیجه سیاستهای دولت اصالحات همرنش

ششده بشودت ،تأهیشد بشر

صدور انقالب ،تأهید بر بنیانهشای ایشدئولوژیک و ذهنشی ،حمایشت از جنشب هشای اسشالمی و
پشتیبانی از مستضهفین و مسلمانان عالم ،تأهید بر روشهای انقالبی ،پاکسازی نهادهای دولتی
و عدالت اجتماعی ،استوار بود .با این وجود ،گفتمان این دولت به لحاظ پیرامون امنیتی ،تأهیشد
بیشتر بر ابزارهای نرم ،دررمیختگی با مصلحتهای سیاسشی و رویکردهشای نیشری بشه عشدالت
اجتماعی ،با گفتمان قبض و بس انقالمی حاهم در سالهای اول انقالب متفاوت بود.
در پردازش فرضیه مورد نیر ،نشان داده خواهد ششد هشه سیاسشت دولشتهشای نهشم و دهشم
دستاوردهایی هون توسهه صنهت صلحرمیز هستهای و گسترش سطح هشمهشاریهشای سیاسشی و
اقتصادی با برخی هشورهای رمریکای التین را در پی داشت ،اما با نتایج نامطلوبی نیز همشراه بشود
هه از جمله رنها میتوان به ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سشازمان ملشل ،گسشترش
تحریمهای بینالمللی و شکلگیری نوعی اجمشاع بشینالمللشی علیشه ایشران اششاره هشرد .از زاویشه
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نیریههای امنیت ملی ،این گفتمان دارای نقایصی هون نگرش غیر متهادل به وجه جهشانی امنیشت
ملی ،عدم توجه الزم به زمانمندبودن مفهوم امنیت ملی و عدم انطباق با میزان ریسک بود.
طرو مورد نیر ما برای پردازش فرضیه یادشده ،با شرحی تلخیصشده از مبانی نیشری بشه
هار گرفته شده (تحلیل گفتمانت ،رغاز میشود .سشس

بشر پایشه ایشن بنیشان نیشری« ،فراگفتمشان

انقالب اسالمی» به عنوان «گفتمان مادر» هشه گفتمشانهشای متهشددی در طشول دوره جمهشوری
اسالمی از درون رن متولد شده اسشت ،مهرفشی مشیششود .در مرحلشه بهشد ،مشروری هوتشاه بشر
گفتمانهای امنیتی بررمده از «فراگفتمان انقالب اسالمی» صورت میگیرد و در نهایت ،گفتمشان
امنیتی دولتهای نهم و دهم تجزیه و تحلیل میشود.

الف .روش تحلیل گفتمان
تحلیل گفتمان 3یکی از پیشرفتهترین و در عین حال پیچیدهتشرین روشهشای تحلیشل در علشوم
اجتماعی است هه هشف مهانی ظاهری و مستتر در جریانهای گفتمانی را مد نیر دارد.
«گفتمان» مجموعه و ساختار مفصلبندی از نشانههاست هه حول «دال مرهشزی» و برتشر در
حال گردش است .گفتمان ،اگرهه مولود متن 2است ،اما تنها در زمینه 1اجتماعی مهنا مییابشد و
بر حسب زمان و مکان تغییر میهند .در نتیجه ،امکان اتصال متن به جامهه فراهم میگردد.
متن در درجه اول دارای هلیتی است هه بدان وابسته است .در داخشل مشتن ،مجموعشهای از
مؤلفهها وجود دارند هه به نحوی تثبیتشده با یکدیگر مرتب بشوده و در هنشار هشم ،هلیتشی را
تشکیل می دهند هه «گفتمان» خوانده میشود« .الهلو» و «موفه» ،ایشن رابطشه تثبیشتششده میشان
مؤلفهها را «مفصلبندی» 4مینامند:
«ما [الهلو و موفه] مفصلبندی را هر گونه عملی به شمار خواهیم رورد هه رابطهای را میان
مؤلفهها تثبیت میهند ...رن هلیت ساختاریافته در نتیجه عمل مفصلبنشدی را گفتمـان خشواهیم
خواند.(Laclau & Mouffe, 1985: 22) »...
1. Discourse Analysis
2. Text
3. Context
4. Articulation
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در داخل گفتمان ،یک یا تهداد مهدودی از عناصر نق

مرهزی و بنیادی دارند هه گرانیگشاه

گفتمانی را تشکیل داده و از رنهابه تهبیر «الهان» به عنوان «دال برتشر» 3یشا بشه تهبیشر «الهلشو» و
«موفه» ،به عنوان «گرهگاه» 2نام برده

میشود:

«گفتمان از طریق تثبیت نسبی مهنا حول گرهگاههای خاصی شکل میگیرد .گشرهگشاه نششانه
ممتازی است هه سایر نشانهها حشول رن مشنیم مشیششوند سشایر نششانههشا مهنشای خشود را از
رابطهشان با گرهگاه اخذ میهنند( »...یورگنسن و فیلیس 15 :3133 ،ت.
«دال برتر» یا «گرهگاه» در مرهز قل گفتمان قرار میگیرد و سایر عناصر و مفاهیم در حشول
این مرهز بایکدیگر مفصل بندی میشوند (نمودار 3ت.
دال برتر

عناصر گفتمانی

نمودار ( :)1مفصلبندی عناصر گفتمانی حول دال برتر

هر یک از عناصر گفتمانی 1ممکن است حالتی هندمهنایی داششته باششند ،امشا گفتمشان بشا
هاستن از حالت هندمهنایی این عناصر ،رنها را به بهد 4یهنی به وضهیتی هه مهنای ابتی داششته
باشند تبدیل میهند (یورگنسن و فیلیس 13 :3133 ،ت.
در نتیجه ،اتصال متن به جامهه ،گفتمان حاوی اصول و قواعدی میشود هه شکل خاصی از زندگی
و هردارهای ویژه ای را متهین میسازد ،هویت و خودفهمیهای فردی را به شیوه ویژهای تهریف میهند
و برخی از امکانات زندگی اجتماعی را متحقق و برخی دیگر را حذف مینماید (بشیریه61 :3182 ،ت.
1. Master Signifier
2. Nodal Point
3. Elements
4. Moment
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ب .فراگفتمان انقالب اسالمی
جمهوری اسالمی در طول دوران خود ،دورههای تاریخی گوناگونی را تجربشه هشرده اسشت .از
خالل هر یک از ایشن دورههشا ،گفتمشانهشای امنیتشی گونشاگونی سشر بشرروردهانشد هشه حاصشل
تراوشهای گفتمانی «فراگفتمان انقالب اسالمی» هستند .فراگفتمان انقالب اسالمی« ،فراگفتمان
سنتگرای ایدئولوژیک» است هه به صورت واهنشی در برابشر «گفتمشان ششبهمدرنیسشم مطلقشه
پهلوی» صورتبندی شد.
گفتمان حاهم در دوره پهلوی بنا به خصلت خود رسیبهشای عمشدهای بشه گشروههشا و فرهنش
سنتی وارد هرد .در رن دوره ،سنت ،مذهب ،قومیتها ،عشایر و گشروههشای سشنتی بشه عنشوان اغیشار
گفتمانی تلقی شدند و گروههای وابسته به این اغیار گفتمانی همچون علمشای دینشی ،اصشناف ،تجشار
بازار ،فرقههای دینی و اقلیتها ،از سیاستهای گفتمان حاهم رسیب فراوان دیدند .انقشالب اسشالمی
در شکل تحققیافتهاش ،بازتاب عالئق و ارزشهای رو به افول جامهشه سشنتی بشود هشه در مهشر
نوسازی از باال قرار گرفته بود و با استقرار حاهمیت خود ،گفتمان سنتگرائی ایدئولوژیک را محقشق
ساخت .عناصر اصلی این گفتمان شامل نیریه سیاسی شیهه ،برخی از وجشوه پاتریمونیالیسشم سشنتی،
برخی از عناصر مدرنیسم (ماننشد جمهوریشت و پارلمشانت ،نشوعی مشردمگرایشی و اقتشدار هاریزمشایی
میشود (بشیریه 63 :3182 ،و 68ت .این گفتمان با سشنت سیاسشی و فرهنگشی غشرب و ناسیونالیسشم
ایرانی سر ستیز داشته و بر رهبری ،انضباط اجتماعی و اخالقی ،ارزشهای سنتی و مشذهبی و هنتشرل
فرهنگی تأهید مینماید (بشیریه57 :3182 ،ت .این گفتمان همچنین مبتنی بر اصشول و قواعشدی هشون
استقالل و عدم وابستگی ،استکبارستیزی ،ضدیت با صهیونیسم ،عدالت اسشالمی ،تأهیشد بشر صشدور
انقالب و تأهید بر توانایی اقتصادی داخلی است.
نمودار شماره (2ت ،شیوه مفصلبندی این فرا گفتمان را نشان میدهد .این فراگفتمشان دارای
یک هسته گفتمانی است هشه از هنشد الیشه تششکیل ششده اسشت .گرانیگشاه ایشن فراگفتمشان را
ارزشهای اسالمی و عالئق جامهه سنتی در هنار برخی ارزشهای مشدرن ماننشد جمهوریشت و
پارلمان تشکیل می دهد .نیریه سیاسی تشیع ،اقتشدار هاریزمشایی و عناصشری از پاتریمونیالیسشم
سنتی ،الیههای بهدی هسته گفتمانی هستند هه با ارزشهشای اسشالمی تلفیشق ششدهانشد .سشایر
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شاخصههای گفتمانی از درون این هسته نشأت میگیرند .برای نمونه ،خاستگاه هنترل فرهنگی،
هم ارزشها و عالئق جامهه سنتی است و هم ویژگیهای پاتریمونیالیسم سنتی.
نظریه
والیت فقیه
پشتیبانی
از
مستضعف
ین
صدور
انقالب

حمایت از
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ستیزی
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نمودار ( :)3نحوه مفصلبندی فراگفتمان انقالب اسالمی

از درون این فراگفتمان ،گفتمانهای امنیتی متهددی در طول تاریخ جمهوری اسالمی ظهور
هردهاند .خاستگاه مشترک تمامی این گفتمانها« ،فراگفتمان انقالب اسالمی» است و تمامی رنها
را میتوان محصول «تراوشهای گفتمانی» فراگفتمان مادر دانست .از این رو ،اصشول و قواعشد
فراگفتمان مادر در رنها جریان دارد .تفاوت رنها در ایشن اسشت هشه برخشی عناصشر گفتمشانی را
حذف ،برخی را تهدیل و برخی دیگر را پررن

هرده یا برخی عناصر مغفول را احیا نمشودهانشد

و از این طریق ،اشکال خاصی از هردار امنیتی را رقم زدهاند.
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هر یک از این گفتمانها بررمده از شرای سیاسی و مراحل متفاوت گذار تشاریخی انقشالب
اسالمی تا به امروز میباشند .مراحل گذار تاریخی جمهوری اسالمی تا پایان هار دولت دهم را
می توان -با همی تسامح در ذهر تاریخ -به ش

مرحله عمده گفتمانی تقسیم هرد:

 .3گفتمان قبض و بس انقالبی (بهمن  3115تا 3167ت.
 .2گفتمان حفظ– بس محور (شهریور  3113تا 3168ت.
 .1گفتمان رشدمحور ( 3168تا3156ت.
 .4گفتمان توسهه سیاسی ( 3156تا 3184ت.
 .1گفتمان قبض و بس انقالبی جدید ( 3184تا 3132ت.
برای شناخت و مقایسه هرهشه بهتشر ابهشاد تحشول ،وجشوه تفشاوت و خطشوط هشمراسشتای
سیاستهای امنیتی دولتهای نهم و دهشم بشا دورههشای پیششین –و هگشونگی تناسشب رن بشا
فراگفتمان مادر -پی
خواهیم بود .پ

از پرداختن به ایشن دوره گفتمشانی ،نشاگزیر از مشرور دورههشای گذششته

از این مرور هوتاه ،ویژگیها و ایستارهای گفتمانی این دولتها مورد واهاوی

قرار گرفته و ستاندههای بارز امنیتی رن بررسی خواهد شد.

 .1گفتمان قبض و بسط انقالبی
نیروها و سازمانهای سیاسی پ

از انقالب به ههار دسته هلی تقسیم میشدند :اول احشزاب و

گروههای طرفدار اسالم فقاهتی دوم احزاب و گشروههشای لیبشرال سشوم احشزاب هش گشرای
اسالمی و ههارم ،احزاب و گروههای مارهسیست و سوسیالیست.
از میان این گروهها ،حامیان اسالم فقاهتی هه نزدیکترین حلقه به رهبشر انقشالب بودنشد ،در
ائتالف با نیروهای مذهبی جنشاو لیبشرال ،هسشته اولیشه حاهمیشت و قشدرت سیاسشی را پش
پیروزی انقالب تشکیل دادند .دولت موقت هه هه پ

از

از سرنگونی رژیم سشلطنتی بشه ریاسشت

مهندس مهدی بازرگان تشکیل شد ،از میشان نیروهشای مشذهبی جنشاو لیبشرال برخاسشته بشود و
شورای انقالب در اختیار روحانیون اسالمگرا قرار داشت.
در این دوران ،هیچکدام از گروههشای سیاسشی حاضشر در سشاختار حاهمیشت از اسشتراتژی
مشخصی در رابطه با امنیت ملی بر خوردار نبودند ،اما به واسطه اصول و رفتارهای این گروهها
میتوان ویژگیهای مالحیات امنیتی رنها را شناسایی هرد.
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امنیت ملی در نزد دولت موقت و حامیشان رن در اصشالو داخلشی و بشیطرفشی خشارجی ،خالصشه
میشد .در صحنه داخلی ،رنها بر هارهوبهای قانونی پای میفششردند و بشا تغییشرات ششدید انقالبشی
موافق نبودند .در صحنه بینالمللی نیز به احترام به قواعد و موازین بشینالمللشی ،عشدم مداخلشه در امشور
داخلی دیگر هشورها و مدارا با نیم بینالمللی حاهم ،مهتقد بودند (ولیپور( 3181 ،بت 328 :و 325ت.
در مقابل ،رویکرد انقالبیون طرفدار اسالم فقاهتی هه با خروج لیبرالهشا از سشاختار حاهمیشت و
حذف گروههای برانداز و جشداییطلشب ،بشه یگانشه گفتمشان حشاهم تبشدیل ششد ،بررمشده از محشی
ایدئولوژیک انقالب بود هه پاسداری از ارزشها را در مرهز قل خود قرار میداد و از شاخصههشایی
هون تکهسته ایبودن (حفاظت از ارزشها به عنوان مرهز قل گفتمانت ،بسش محشوری (تأهیشد بشر
صدور انقالبت و جهتگیری هشای ایشدئولوژیک ،برخشوردار بشود و اگرهشه بررمشده از طشروریشزی
تئوریک نبود ،اما هون دررمد طبیهی انقالب بود و با نیام صشدقی بررمشده ازرن هشمخشوانی داششت،
عرصه سیاستگذاریها و تصمیمسازیها را جهت داد (تاجیک327 :3155 ،ت.
این دیدگاه ،امنیت هشور را با امنیت هل جهشان اسشالم در پیونشد قشرار داده و امنیشت ملشی را در
پرتو رن مورد مالحیه قرار میداد .ویژگی حاهم بر مالحیشات امنیتشی ایشن گفتمشان ،اعتبشارزدایی از
مفهوم امنیت ملی و عدم هاربست رن در سیاستگذاریها بود .بدبینی نسبت به روندهای ملیگرایشی
در جهان اسالم هه مانهی برای وحدت مسلمانان عالم بود ،مفاهیم ملی و ملت را در نشزد بنیادگرایشان
از بار منفی برخوردار میساخت و به جای ترهیب امنیشت ملشی ،مفشاهیمی همچشون امنیشت امشت و
امنیت مکتب را وارد ادبیات رنها میهرد (ولیپور ،تابستان ( 3181بت236 :ت.
این گفتمان در عرصه خارجی مبتنشی بشر نگشرشهشای ضشد اسشتهماری ،حمایشت از جنشب هشای
رزادیبخ  ،صدور انقالب ،مبارزه با اسرائیل و مبارزه با نفوذ غرب در هشورهای اسالمی بشود ،امشا در
عرصه داخلی و با توجه به تن های سیاسی ،قومی و تجزیهطلبانه بر ممانهت از ایجاد گروههای سیاسی
جدید و حذف گروههای سیاسی مخالف استوار بود و بر روشهای انقالبی ،پاهسازی نهادهای دولتی از
عناصر رژیم گذشته و مخالفان نیام اسالمی ،خودهفایی اقتصادی و عدالت اجتماعی تأهید مشیهشرد .بشه
عبارت دیگر ،در عرصه خارجی رویکردی بس محور و در عرصشه داخلشی رویکشردی تحدیدهننشده و
قبضمحور داشت .از این رو ،میتوان این گفتمان را «گفتمان قبض و بس انقالبی» نامید.
با توجه به فقدان استراتژی و طرو امنیتی مشخص در این دوره ،میتوان این اسشتنباط ضشمنی
را داشت هه گفتمان قبض و بس انقالبی ،درصدد بشود بشا صشدور انقشالب از طریشق حمایشت از
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جنب های اسالمی ،پشتیبانی از مستضهفین عالم ،مبارزه بشا نفشوذ غشرب و تغییشر حکومشتهشای
ارتجاعی منطقه ،خ حائل امنیتی جمهوری اسالمی را گسترش داده و با ایجاد عمشق اسشتراتژیک
از طریق افزای

شمار هشورهای همسو با انقالب اسالمی ،فضشایی امشن بشرای انقشالب اسشالمی

خلق هند .از همین زاویه است هه مفاهیمی هون امنیت امت اسالمی و امنیت مکتب ،پرورده ششد
و امنیت هشور به امنیت جهان اسالم گره خورد .البته ،باید بشه ایشن نکتشه توجشه داششت هشه ایشن
رویکرد درصدد قراردادن امنیت امت اسالمی در خدمت امنیت هشور نیست ،بلکشه امنیشت جهشان
اسالم را به عنوان هل در نیر میگیرد و امنیت هشورا نیز در پرتو رن مالحیه میهند.
این گفتمان در عرصه داخلی نیز با تکیه بر سیاستهایی هون پاکسازی نهادهشای دولتشی،
حذف گروههای مخالف نیام و برخورد قاطع با جنب های جداییطلبانشه و برانشداز ،درصشدد
یکدست سازی قدرت و ایجاد حاشیه امنیت برای نیام اسالمی بود .نمودار ششماره (1ت ،نحشوه
مفصلبندی گفتمان قبض و بس اسالمی را به نمای

پشتیبانی از
مستضعفین

مبارزه با
اسرائیل و
ارتجاع عرب

استکبار
ستیزی

عدالت
توزیعی

حمایت از
جنبشهای
اسالمی

پاکسازی
نهادهای
دولتی

عدالت
اسالمی

صدور
انقالب
خودکفایی
اقتصادی

میگذارد:

بسط

ارزشهای
اسالمی و
انقالبی

قبض

قبض
ضدیت با
ناسیونالیسم

وحدت
مسلمانان

بسط
امنیت امت
اسالمی

نمودار ( :)2نحوه مفصلبندی گفتمان قبض و بسط انقالبی

حذف
گروههای
مخالف نظام
اسالمی

غرب
ستیزی
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 .3گفتمان حفظ -بسطمحور
با هجوم نیامی عراق به ایران در شهریور  ،3113تحشوالت تشازهای در عرصشه امنیتشی رقشم خشورد.
تهدید خارجی به تهدیل و تغییر مؤلفههای امنیتی انجامید و گفتمان امنیتشی جدیشدی را حشاهم هشرد.
انگیزههای ملی تا حدودی احیا شد و مفاهیمی هون تمامیشت ارضشی و وطشندوسشتی وارد گفتمشان
امنیتی گردید .بس انقالب اسالمی در گرو حفظ قرار گرفت و گفتمان امنیتی شامل دو محور بسش
و حفظ شد (تاجیک323 :3155 ،ت .در پرتو مالحیات حفظمحورانه ،تئوری ام القری مطرو شد هشه
بر اولویت حفظ هشور به عنوان ام القرای هشورهای اسالمی تأهید میهشرد .بشه ایشن ترتیشب ،حفشظ
نیام جمهوری اسالمی هه نیام حاهم بر ام القرای اسالمی بود ،هدف اصشلی گفتمشان امنیتشی ششد و
مفهوم امنیت نیام جایگزین سایر مفاهیم امنیتی گردید (ولیپور( 3181 ،بت245 :ت.

گفتمان امنیتی حفظ– بس محور به صورت سه فرایند عمده امنیتی در عرصه پراتیک جلوه
هرد هه هر سه حفظ نیام و تمامیت ارضی هشور را مهطوف هدف خود داشتند:
اول ،بسیج تمامی امکانات هشور ،به ویژه بسیج نیروهای مردمی و بهرهگیری از توان رزمی
رنها برای مقابله با تهاجم دشمن.
دوم ،گرای

به تمرهز و انقبا

سیاسی بیشتر در عرصه داخلی به عنوان محصول طبیهشی

شرای جنگی هه به تصمیمگیری قاطع و سریع و انحصار مراهز فرماندهی نیاز داشت.
سوم ،عملگرایی در سیاست خشارجی در عشین تأهیشد بشر ررمشانهشای انقشالب و پیگیشری
سیاستهای بس محور.
نمودار گفتمان حفظمحور و هگونگی مفصلبندی گفتمانی رن در نمودار شماره (4ت ،نشان
داده شششده اسششت .مطششابق ایششن نمششودار ،گفتمششان حفششظ– بسش محششور دارای هسششته اوربیتششالی
(هندهستهایت است هه شامل ارزشها و واقهیتها میباشد و گرانیگاه این هسته حفظ نیشام و
ام القرای اسالمی است .مهمترین ارزشهای اسالمی و انقالبی این گفتمان ،ششامل مؤلفشههشایی
نییر استکبارستیزی ،صدور انقالب و عدالت اسالمی هستند.
در این گفتمان ،سیاسشت صشدور انقشالب همچنشان در قالشب مبشارزه بشا اسشرائیل و حمایشت از
جنب های اسالمی و همچنین ،مبارزه با حکومتهای ارتجاعی منطقه ،تداوم یافت .بشا ایشن تفشاوت
هه مبارزه با اسرائیل اگرهه منشأ ایدئولوژیک داشت ،اما اهداف عملگرایانهتری مانند تلطیشف افکشار
عمومی هشورهای عربی در حمایت از عراق و ایجاد انگیزه در رزمندگان را (هه پیشروزی بشر صشدام
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را مقدمهای برای رزادی قدس تلقی میهردندت نیز پیگیری میهرد .مبارزه با حکومتهشای ارتجشاعی
عرب نیز در این دوره به واسطه همکهای مالی و نیامی رنها از عراق تشدید شد.
استکبارستیزی نیز اهداف عملگرایانهتری نسبت به گفتمان قبض و بس انقالبی پیدا هشرد.
با توجه به پشتیبانی نیامی ،اطالعاتی و تبلیغاتی برخی از قدرتهای جهانی از رژیشم عشراق در
طول جن  ،شهارهای استکبارستیزانه و غربستیزانه برای ایجاد انگیزههای روانشی در حمایشت
از قشرهای مستضهف و اقشار انقالبی ،مورد استفاده قرا گرفت .عدالت اسالمی نیز با توجه بشه
محدودیت منابع در شرای جنگی از طریق سیاسشت هشای تشوزیهی ،توزیشع هشاالبرا و ایجشاد
تهاونیهای دولتی پیگیری

گردید.

ورود مؤلفه وطندوستی به گفتمان حاهم ،جهتگیریهای عملگرایانه در سیاست خارجی
و انقبا

سیاسی (مقابله قاطهانه و سختگیرانه علیه گروههای سیاسی مخشالف و مهانشدت نیشز

ریشه در واقهیتهای بررمده از شرای جنگی داشت .بسیج عمومی هم ریشه در واقهیتهشای
جنگی داشت و هم از طریق انگیزشهای مذهبی و انقالبی بشه ارزشهشای انقالبشی و اسشالمی
پیوند میخورد.
مبارزه با اسرائیل
و ارتجاع عرب
حمایت از
جنبشهای
اسالمی

صدور انقالب

عدالت توزیعی
استکبارستیزی
عدالت اسالمی

ارزشها

بسیج
عمومی

حفظ نظام
واقعیت ها

وطن
دوستی

عملگرایی در
سیاست خارجی

انقباض
سیاسی

نمودار ( :)3نحوه مفصلبندی گفتمان حفظمحور
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 .2گفتمان رشدمحور
پ

از پذیرش قطهنامه  138و پایان شرای اضطراری دوران جن  ،انتیار همگانی رن بود هه دولشت

جدید به ترمیم خرابیهای ناشی از جن
مستقیم جن

بسردازد .بیششتربودن سشرجمع هزینشههشای مسشتقیم و غیشر

( 628میلیارد دالر برای ایران و  163میلیارد دالر برای عراقت از تمام دررمشدهای نفتشی

دو هشور ایران و عراق در قرن بیستم ،نشان از زیانهای اقتصادی اسفباری داشت هه جن

بشرای دو

هشور برجای گذارده بود (غرایاق زندی342 :3137 ،ت .سطح نازل رشد اقتصادی ،هشاه

تولیشد در

بخ های گوناگون اقتصاد ،هاه

دررمدهای نفتی ،هسشری بودجشه ششدید ،منشابع محشدود ارزی و

رشد جمهیت ،مسئله توسهه اقتصادی را در رأس تمامی امور قرار داد.

دولت «هاشمی رفسنجانی» در طی  8سال هه بر هرسی قدرت قرار داششت ،تشالش هشرد از
طریق خصوصیسازی ،جذب سرمایههای خارجی ،تضمین سرمایههشا ،تقاضشا بشرای بازگششت
نیروهای انسانی خارج از هشور و تقویت تولید صنهتی ،بر نارساییهای اقتصادی فائق رید.
به طور هلی ،دولت سازندگی رویکردی مکنامارایی را اتخاذ هشرد هشه بشر هشمنششینی امنیشت و
توسهه تأهید میهرد و بر پایه رن الگوی موفق توسهه ملی ،الگوی موفق راهبرد امنیت ملی تلقی ششد
(تاجیک322 :3155 ،ت .دررمد هنین رویکردی «گفتمشان رششدمحور» بشود .بشا تهشدیل رویکردهشای
ایدئولوژیک درگفتمان رشدمحور ،مفهوم «ام القری» در قالب جدیدی مطرو شد ،به گونهای هه ایشن
مفهوم بر پایه افزای

توانمندیهای ملی و ارائه الگویی مناسب از جمهوری اسشالمی ،اسشتوار ششد

به این مهنی هه نه تنها حفظ ام القری مورد توجه قرار گرفت ،بلکه تقویشت و تشوانمنشدی رن بشرای
دستیابی به قابلیت الگوپذیری نیز مد نیر قرار گرفت (ولیپور56 :3155 ،ت.
البته ،برای تحقق این الگوپذیری بیشتر بر وجوه اقتصادی تأهید شده بشود .تأهیشد بشر تقشدم
توسهه اقتصادی بر توسهه سیاسی سبب شد این الگو به رغم برخی دسشتاوردها ماننشد افشزای
رشد اقتصادی (و البته ناهامیهایی مانند افزای

شدید تورم ،افزای

شکاف طبقاتی ،بدهیهای

خارجی و تشدید بیکاریت ،به شکاف میان دو حوزه سیاست و اقتصاد (ناشی از رشد اقتصادی
و تثبیت سیاسیت بیانجامد (افتخاری16 :3158 ،ت.
نمودار (1ت ،نمودار گفتمانی گفتمان رششدمحور را نششان مشیدهشد .قشل مرهشزی ایشن گفتمشان
الگوسازی از ام القرای جهان اسالم با تحقشق توسشهه اقتصشادی بشود .ایشن گفتمشان هماننشد گفتمشان
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حفظمحور ،اوربیتالی یا هندهستهای بود ،یهنی بر ارزشها و واقهیتها به طور توأمان تأهید داششت.
البته ،مواضع ایدئولوژیک در این گفتمان تهدیل شده بشود .بشا وجشود ایشن ،الگشوی صشدور انقشالب
همچنان از طریق پشتیبانی از جنب هایی هون حزب اهلل و گروههشای فلسشطینی پیگیشری مشیششد.
همچنین ،استکبارستیزی برای جلب حمایت تودههای انقالبی ،الاقل در شهار مطرو میگردید.
این گفتمان رویکردی تکساحتی به موضوع توسهه داشت و توانمندی اقتصادی هششور را
زیربنای تحقق امنیت میدانست .از این رو ،ایجاد بات از طریق ابت نگاهداشتن سطح سیاسی،
تهدیل ایدئولوژی و تجدید مناسبات با غرب ،از دیگر مؤلفههای گفتمانی رن تلقشی مشیششدند.
برای تحقق توسهه اقتصادی ،رویکرد نئوهالسیک اقتصاد مشورد توجشه قشرار گرفشت و توسشهه
اقتصادی بیشتر در مهنای محدود رشد اقتصادی مشد نیشر قشرار داده ششد .از ایشن هششمانشداز،
برقراری عدالت اجتماعی در پرتو رشد اقتصشادی محقشق مشیگردیشد و نیشامهشای تشوزیهی و
شبهسوسیالیستی گذشته نادرست تلقشی ششدند .رزادی نسشبی در روابش اجتمشاعی و بشرروردن
نیازهای مادی جامهه برای هسب رضایت جامهه ،از دیگر عناصر گفتمانی این الگو بودند.

آزادی
نسبی در
روابط
اجتماعی

ثبات سطح
سیاسی

واقعیت ها
الگوسازی از نظام ازطریق
توسعه اقتصادی

مبارزه با
اسرائیل

حمایت از
جنبش
های
اسالمی

تجدید
مناسبات
با غرب

تعدیل مواضع
ایدئولوژیک
تقدم
توسعه
اقتصادی
بر سایر
وجوه
توسعه

ارزش ها
صدور
انقالب

استکبار
ستیزی

عدالت
اسالمی
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الگوی
اقتصاد آزاد
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 .3گفتمان توسعه سیاسی ()1236 – 1233
تغییر وضهیت اقتصادی در دوره سازندگی ،نیازهای جدیدی را در سطح جامهه ایجاد هشرد هشه
پاسخگویی به رنها از طریق توسهه سیاسی ممکن بود .این نیازها نشان از ظهور ههرهای جدیشد
از میکروفیزیک قدرت داشت هه هانونهای متنوع مقاومت در برابشر گفتمشان مسشل را ششکل
میداد (تاجیک36 :3153 ،ت.
همتوجهی به خواستهای سیاسشی و فرهنگشی در دوره سشازندگی مولشد ایشن هشانونهشای
مقاومت بود و گفتمان توسهه سیاسی هه در دوره اصشالحات مطشرو ششد ،تالششی بشود بشرای
همسازی ماهرو پلیتیک قدرت با خواستهای بررمده از وجوه میکروفیزیکی رن.
این گفتمان در نمودهای بیرونی خود شباهتی با گفتمانهای پیشین نداششت ،امشا بشه مثابشه
گفتمانهای پیشین ،محصول فراگفتمان انقالب اسالمی بود و بر ترهیبی از همشه رن گفتمشانهشا
استوار شده بود با این وجه افتشراق هشه ررمشانهشای مهطشل و مغفشول انقشالب اسشالمی را بشر
رویکردهای امنیتی پیشین میافزود و درصشدد بشود زمینشه گشذار از رویکشرد سشنتی امنیشت بشه
رویکردی مدرن را فراهم رورد (خلیلی474 :3185 ،ت.
گفتمان توسهه سیاسی درصدد بود الگویی از مشردمسشاالری دینشی ارائشه دهشد هشه ضشمن
ریشهداشتن در ارزشهای اسالمی و انقالبی ،مبتنی بر جامهه مشدنی ،تکثشر سیاسشی ،مششارهت
همگانی ،رقابت سیاسی ،انتقادپذیری ،نیارت مردمشی و حمایشت از حقشوق ششهروندی باششد.
رویکرد امنیتی بررمده از این الگوی سیاسی شامل عناصر زیر بود (تاجیک371 :3153 ،ت:
 .3درک واقهیتر از تهدیدها
 .2ارائه تهریفشی همشهسشونگر (نشاظر بشر تمشامی مؤلفشههشای فرهنگشی ،سیاسشی ،اقتصشادی و
زیستمحیطی امنیتت از امنیت
 .1توجه بیشتر به ابهاد نرمافزاری امنیت
 .4توجه به ریشههای فرهنگی امنیت
 .1توجه به واقهیتها در هنار ارزشها
 .6فراخ ترنمودن فضای حیاتی و رستانه امنیت ملی از رهگذر تششنجزدایشی در خشارج و طشرو
جامهه مدنی در داخل.
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 .5ارائه تصویری از امنیت هه مبتنی بر رزادی و هثرت باشد ،نه محدودیت و تکصدایی.
 .8توجه به انهطافپذیری و اصل تغییر حتی در خصوص عوامل وحدتبخش
این مهنی هه عوامل وحدتبخ

اجتمشاع (بشه

جامهه زمانی میتوانند امنیشت و نیشم و بشات را فشراهم

رورند هه با روو تحوالت زمانه و نیشام صشدقی حشاهم بشر رن همگشون و سشازگار باششند
(تاجیک371 :3153 ،ت.
جامعه
مدنی

امنیت مبتنی بر
تکثر و آزادی

ابعاد نرم
افزاری
امنیت ملی

تشنج زدایی
در روابط
خارجی
فراخ شدن
فضای حیاتی
امنیت ملی

واقعیتها
توسعه سیاسی
ارزشها

مالحظه ریشههای
فرهنگی امنیت

عدالت
اسالمی

فراخ شدن
فضای حیاتی
امنیت ملی
صدور انقالب
(الگوسازی
مردمساالری دینی)

امنیت مبتنی بر
تکثر و آزادی

انعطافپذیری
در عوامل
وحدتبخش

درک واقعیتر
از تهدیدها

نمودار ( :)6نحوه مفصلبندی گفتمان توسعه سیاسی
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نمودار شماره  ،6نحوه مفصلبندی گفتمان امنیتی توسشهه سیاسشی را نششان مشیدهشد .ایشن
گفتمان دارای هسته اوربیتالی متشکل از ارزشها و واقهیتها بود .تأهید این گفتمشان بشر ابهشاد
نرمافزاری امنیت ملی هم در واقهیتها و هم در ارزشهای اسشالمی و انقالبشی ریششه داششت.
تأهید بر این ابهاد ،به لحاظ بهرهگیری از مزایای نیام دموهراتیک و هارویژههای امنیتسشاز رن،
به واقهیتهای زمانه منتسب بود و از وجه تأهید برحقوق انسانی اسالم ،اخالق متهادل اسالمی
و پرهیز از افراط ،به ارزشهای اسالمی وابستگی داشت .این رویکرد بشا تأهیشد بشر رزادیهشای
سیاسی مصرو در قانون اساسی و اصرار بر جمهوریت نیام ،بازتشابدهنشده ارزشهشای اصشیل
انقالب اسالمی بود و به طور ضمنی ررمان صدور انقالب از طریق الگوسازی از مشردمسشاالری
دینی را دنبال میهرد.
عدالت اسالمی مکتوم در این گفتمان از طریق تبلور حقوق سیاسی اسالم هشه بشه ویشژه در
رفتار پیامبر اسالم و امامان شیهه در ارتباط با مخالفین وهژفهمان جلوه یافته بود ،محقق میشد.
از این زاویه ،عدالت اسالمی به درک واقهیتر از تهدیدها و افزای
جامهه مدنی و انهطافپذیری در عوامل وحدتبخ

سطح رنها میانجامید .طرو

بررمده از نگاه امنیتشی مبتنشی بشر تکثشر و

رزادی بود .تشنج زدایی در رواب خارجی و صدور انقالب با الگوسازی از مردمساالری دینشی
نیز خاستگاه خود را در استراتژی فراخسازی فضای حیاتی و رستانه امنیت ملی مییافتند.

 .3گفتمان قبض و بسط انقالبی جدید ()1233 -1233
با تشکیل دولت نهم و در تداوم رن دولت دهم ،هرخ

اساسی در سیاست داخلی و خشارجی

هشور ایجاد شد .در سیاست داخلی ،طروهای بحثبرانگیشزی هشون سشفرهای اسشتانی هیئشت
دولت ،هدفمندشدن یارانه ،طرو مسکن مهر و پرداخت سهام عدالت در دستور هار قرار گرفت
و در سیاست خارجی نیز رویکردی تهاجمی اتخاذ گردید.
سیاستهای جدید برخاسته از الگوی فکری جدیدی بود هه از میشان مؤلفشههشای فراگفتمشان
انقالب اسالمی ،مؤلفه «عدالت اسالمی» را در مرهشز قشل خشود قشرار داد .از ایشن رو ،در عرصشه
داخلی ،ارائه و مهرفی الگوی حکومت عدل اسالمی و در حوزه سیاست خارجی ،مقابلشه بشا نیشم
بینالمللی مستقر -هه از رن به عنوان نیام جهانی سلطه یاد میشد -مورد توجه ویژه قرار گرفت.
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گفتمان دولت جدید در حقیت رنتیتشزی در برابشر گفتمشانهشای دولشت سشازندگی و دولشت
اصالحات بود .دولت سازندگی بر اساس باورهای نئوهالسیک اقتصاد توسشهه ،تحقشق عشدالت را
پ ریند رشد تولید و سرمایهگذاری تلقی میهرد .در نتیجه ،از توجه به موضوع عدالت اجتمشاعی
فاصله گرفت و با تالش بشرای اجشرای نسشخههشای تهشدیل اقتصشادی بانشک جهشانی و صشندوق
بینالمللی پول ،به تورم گسترده و افزای

شکاف طبقاتی دامن زد .دولت اصشالحات نیشز توسشهه

سیاسی و رزادیهای اجتماعی و سیاسی را محور فهالیتهای خود قرار داد و نتوانست به گونشهای
بایسته به مسئله عدالت اجتماعی بسردازد .از این رو ،دیدگاههشای دولشت جدیشد بشا اقبشال مردمشی
روب شهرو شششد و نق ش

غالششب یافششت .رئششی

دولششت نهششم در مبششارزات انتخابششاتی سششال ،3181

عدالتمحوری و عدالتگستری را محور برنامههای خود اعالم هرد (صشادقی173 :3188 ،ت و در
تمامی طول عمر دولت خود این محور را در اهثر احکام انتصابی ،بیانات و پیامهشای

نیشز مشورد

اشاره قرار داد (برای نمونههایی از پیامها و بیانات ر.ک :اخوان هاظمی274- 237 :3186 ،ت.
با تبدیلشدن دال متهالی عدالت به نقطه هانونی گفتمان مسل  ،هلیشه دالهشا و مفشاهیم دیگشر در
رابطه با رن تهریشف ششد (فیروزربشادی و رادفشر347 :3188 ،ت .ایشن دال متهشالی در عرصشه داخلشی،
مدلولهای خود را در سیاستهایی هون ایجاد مسکن ارزان قیمت برای افراد بدون مسکن (مسشکن
مهرت ،بهرهمندی افراد هشور از سود حاصل از تولیدات داخلی (سهام عدالتت ،تغییر الگوی پرداخشت
یارانهها به سمت افراد نیازمند (طرو هدفمندی یارانشههشات ،در دسشترس بشودن دولشت بشرای تمشامی
نواحی ،به ویژه نواحی دورافتاده (سشفرهای اسشتانیت ،ادغشام ششوراهای عشالی بشه منیشور هاسشتن از
بوروهراسی زائد اداری ،انحالل سازمان مدیریت و برنامهریزی با توجیه انطبشاق بیششتر برنامشههشا بشا
نیازهای استانی و تغییر شیوه بودجه نویسی و تخصیص بودجه ،یافت.
در عرصه سیاست خارجی نیز بر مدلولهایی هون عدم اعتنا به نیم سلسلهمراتبشی قشدرت
در عرصه جهانی ،تأهید بر جایگاه برابشر تمشامی هششورها و ایسشتادگی غیشر منهطشف در برابشر
خواستهای قدرتهای بزرا جهانی استوار شد .رویکشرد نشرم ناپشذیر در سیاسشت خشارجی،
رنتیتزی در برابر تالش دولت هشتم برای تهامل االستیک با نیروهای مسل بر این نیم بود.
دولت نهم همچنان پیگیر الگوی صدور انقالب از طریق الگوسشازی از جمهشوری اسشالمی
بود .رئی

دولت ،این موضوع را از جمله وظایف اصلی دولت خود برمیشمرد:
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«دو مسئولیت سنگین بر عهده ملت ایران است .مسئولیت اول ،همانا ساختن ایشران
است .پیام مکتب و ررمانهای یک انقالب زمانی مورد اسشتقبال قشرار مشیگیشرد هشه بشا
الگوهای عملی همراه باشد و از اینرو ،سوق دادن بشریت به سمت قله همال و حیات
طیبه الزم است و باید الگویی از رن در جامهه اسالمی ایجاد هنشیم  ...و مأموریشت دوم
مهرفی انقالب اسالمی به جهان بشریت است...باید این مکتب و الگو و را تبیین و بشه
ملتهای تشنه دنیا مهرفی هنیم» (فیروز ربادی و رادفر313 :3188 ،ت.
از منیر این گفتمان ،گسترش ارزشهای حکومت عدل اسالمی به ویشژه عشدالتخشواهی و
سلطهستیزی در سراسر جهان ،با صدور الگوی مقاومت جمهوری اسالمی به دیگر سرزمینها و
گستردن گفتمان ضد هژمونیک ،ضریب امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را افشزای

مشیداد

هراهه این گفتمان نقشی بازدارنده در برابر نیام سلطه ایفا میهرد و با ایجشاد اتحشاد و ائشتالف
میان سلطهستیزان ،امکان برقراری موازنه در برابر نیروهای سلطه را فشراهم مشیرورد و در عشین
حال ،حوزه نفوذ جمهوری اسالمی در سطح منطقهای و جهانی را گسترش میداد (فیروزربشادی
و رادفر314 :3188 ،ت.
بنابراین ،در این دوره ،گفتمانی متفاوت از گفتمانهای سازندگی و اصالحات شکل گرفشت
هه در عین ریشهداشتن در فراگفتمان انقالب اسالمی ،دارای تفاوت گرانیگاهی با گفتمشانهشای
قبلی بود .البته ،این تفاوت عالوه بر قل گفتمشانی ،در نقش

هشارگزاری ایشن دولشت بشا نحشوه

هارگزاری دولت های قبلی نیز وجود داشت .برای نمونه ،اگر دولت اصالحات مشی هارگزارانه
میانهروانهای را اتخاذ هرده بود ،این دولت نق

هارگزاری خود را با شیوهای انقالبی ایفا هرد.

نمودار (5ت ،نحوه مفصلبندی گفتمان دولتهای نهم و دهم را نشان میدهد .ایشن گفتمشان
بازگشتی دوباره به گفتمان قبض و بس انقالبی بود هه در شرایطی متفشاوت و بشا مؤلفشههشایی
دیگرگون صورت میگرفت .از این رو ،مشیتشوان از رن بشه عنشوان «نوگفتمشان قشبض و بسش
انقالبی» یا «گفتمان قبض و بس انقالبی جدید» نیز یاد هرد .این گفتمان همانند گفتمان قشبض
و بس انقالبی ،سالهای اولیه انقالب بر مؤلفههای زیر استوار بود:
تأهید بر اصالتها به جای ضرورتها ،احیای ارزشهای انقالبی و اسشالمی (هشه بشه بشاور
دولت اصولگرا در نتیجه سیاستهای دولت اصالحات همرن

شده بشودت ،تأهیشد بشر صشدور
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انقالب ،تأهید بر بنیانهشای ایشدئولوژیک و ذهنشی ،استکبارسشتیزی ،غشربسشتیزی ،حمایشت از
جنب های اسالمی ،تأهید بر روشهای انقالبی ،پاهسازی نهادهای دولتی و عدالت اجتماعی.
در عین حال ،تفاوتهای نهفته ،رشکار و گاه حتی بنیادی نیز میشان گفتمشان قشبض و بسش
انقالبی جدید با نوع قدیم رن وجود داشت .همانگونه هه نمودار (5ت نشان مشیدهشد ،گفتمشان
جدید ،بر خالف گفتمان تکهستهای قدیم ،گفتمان اوربیتشالی بشود هشه واقهیشتهشا را در هنشار
ارزشها قرار میداد.
در گفتمان جدید ،تالش شد منیور جلب برخی گروههای اجتماعی ،تأهید بشر ارزشهشای
ملی و باستانی در هنار ارزشهای اسالمی قرار گیرد .بنابراین ،در این گفتمشان ،مفشاهیم ملشی و
ملت نه تنها دارای بار منفی نبود هه مورد تأهید قرار گرفته و برجسته شد.
در این گفتمان ،صدور انقالب به شیوهای نو مطرو شد و بیشتر بشر ابزارهشای نشرم قشدرت
استوار بود .تئوری ام القری در شکل الگوسازی از جمهوری اسالمی به عنشوان دولشت عشادل و
جامهه نمونه اسالمی ،با هدف سوقدادن بشریت به قله همال و حیات طیبه طرو شد و درصدد
بود هاررمدی الگوی حکومتی اسالم و ارزشهای اسالمی و گفتمان انقالب اسشالمی را از ایشن
طریق نشان دهشد .بشه ایشن منیشور ،ابزارهشایی هشون دیسلماسشی عمشومی ،مجشامع و نهادهشای
بینالمللی ،به گونهای هدفمند مورد بهرهبرداری قرار گرفشت .همچنشین ،تشالش ششد از طریشق
موضعگیریها و سیاستهای انقالبی ،ملتهای حکومشتهشای مهشار

 ،بشه ویشژه ملشتهشای

عربی– اسالمی ،تحت تأ یر قرار گیرند.
این گفتمان به مثابه گفتمان قبض و بس انقالبی قدیم ،حمایت از جنشب هشای اسشالمی و
پشتیبانی از مستضهفین و مسلمانان جهان را بشه طشور جشدی در بطشن خشود داششت ،امشا ایشن
حمایتها را با مصلحتهای سیاسی و دیسلماتیک دررمیخت .در حالیهه حمایت از حشزب اهلل
در جن

 11روزه لبنان و حمایت از حماس و جهاد اسالمی فلسطین در جن

 22روزه غشزه،

به طور جدی در دستور هار قرار گرفت ،اما سرهوب اویغورهای مسلمان در ایالت سین هیان
هین یا سرهوب هچنها در روسیه ،هندان مورد مالحیه نبشود .بشه ایشن ترتیشب ،در سیاسشت
حمایت از جنب های اسالمی ،هر دو عامل واقهیتها و ارزشها در نیر گرفته شد.
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نمودار ( :)3نحوه مفصلبندی گفتمان اصولگرایی عدالت محور

در حالیهه در گفتمان قدیم غربستیزی در رفتارهای برنامهریزینشدهای هون تسخیر سشفارت
ایاالت متحده و هال

در رواب سیاسی با هشورهای غربی جلشوه هشرد ،غشربسشتیزی در گفتمشان

جدید ،در شکل سیاستهای قاعدهمندی هون استراتژی نگاه به شرق ،هندجانبهگرایشی در سیاسشت
بینالملل و نفوذ در حیات خلوت ایاالت متحده (رمریکای التینت ،مطرو و پیگیری شد.
استکبارستیزی نیز به عنوان یکی از مدلولهای دال مرهزی سلطهستیزی ،به صورتی قاعدهمنشد
در قالب مبارزه با نیم بینالمللی مستقر -هه از رن به عنوان نیامی اسشتیالجو و غیشر عادالنشه یشاد
میشد -از طریق مواضع سیاسی و سخنرانی در مجامع بینالمللی مد نیر قرار گرفت.

گفتمان امنیتی دولتهای نهم و دهم به مثابه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31

پاسداری از ارزشها با تأهید محوری بر ارزشهای عدالت و سلطهستیزی ،به مانند گفتمان
قدیم در مرهز قل این گفتمان قرار داشت ،اما گفتمان جدید از همخوانی گسترده گفتمان اولیه
با نیام صدقی جامهه برخوردار نبود .اگرهه این گفتمان نیز هواداران فراوانی در درون اقشار و
گروههای اجتماعی داشت ،اما هانونهای مقاومت در برابر رن نیز گسترده بود.
پاکسازی نهادهای دولتی نیز هه در گفتمان قدیم متوجه عناصر رژیشم گذششته و مخالفشان
نیام اسالمی بود ،در این گفتمان به صورت گزین های اداری سختگیرانه یا بازنشسشتههشردن
اساتید دانشگاهی غیر اصولگرا ،تداوم یافت .برخورد غیر منهطف با نیروهشای سیاسشی رقیشب،
جلوهای دیگراز رویکرد غیریتساز این گفتمان بود.
عدالت اجتماعی به مانند گفتمان قدیم دال محوری گفتمان جدید نیشز بشود ،امشا بشه جشای
رویکردهای توزیهی و شبهسوسیالیستی ،تلفیقی از رویکردهای مردمگرایانه و نئوهالسیک مورد
استفاده قرار گرفت .وجه نئوهالسیک این رویکرد را میتوان در نوع اجشرای طشرو هدفمنشدی
یارانه ها و رزادسازی قیمتها دیشد .ایشن طشرو دارای وجشوه مشردمگرایانشهای ماننشد پرداخشت
یارانههای نقدی نیز بود .این رویکرد تلفیقی ،اگرهه با توجیه ارزششی اجشرای عشدالت اجتمشاعی
صورت میگرفت ،اما ریشه در واقهیاتی هون نابسامانی وضهیت پرداخت یارانهها ،عدم ششفافیت
قیمتها و اصراف در مصرف انرژی نیز داشت (یهنی هم بررمده از ارزشها بود و هشم ریششه در
واقهیتها داشتت.
در فضای انقالبی و ارزشی سالهای اولیه انقالب ،برقراری عدالت اسالمی یکی از شهارها
و اهداف اصلی بود ،اما تهدیدهای خارجی و داخلی امکان شکلگیری گفتمشان منسشجم بشرای
تحقق ضابطهمند عدالت در هشور را نداد ،تنها دولت تالش هرد با اعمال نوعی اقتصاد دولتی و
توزیع هاالبرا و ارزاق ،نیازهای عمومی جامهه را در حد تشوان خشود بشررورده سشازد (اخشوان
هاظمی271 :3188 ،ت .در مقابل ،گفتمان جدید تالش داشت بشر اسشاس الگشوی فکشری خشود،
رویکردی ضابطهمند را در قبال تحقق عدالت در هر دو عرصه داخلی و خارجی پیگیری هنشد.
بر همین پایه ،سیاستهایی هون طرو مسکن مهر ،طرو هدفمندی یارانهها ،سشفرهای اسشتانی،
مبارزه با نیم بینالمللی موجود و تالش برای تأ یرگذاری بر ملتها در هنشار حکومشتهشا ،بشه
صورت قاعدهمند دنبال شد.
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جدول ( :)1تفاوتهای گفتمان قبض و بسط انقالبی قدیم و جدید
(گفتمان اصولگرایی عدالتمحور)
ویژگیها و مؤلفههای گفتمانی

گفتمان قبض و بسط انقالبی

گفتمان اصولگرایی عدالتمحور

پیرامون امنیتی

امنیت امت اسالمی

امنیت ملی

تمایل به بهرهگیری از

تمایل به بهرهگیری از ابزارهای نرم

ابزارهای سخت

(الگوسازی از جمهوری اسالمی با

(حمایت سختافزاری از

ایجاد دولت عادل و جامهه نمونه

مستضهفین و مسلمانان جهان
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رویکرد توزیهی و

تلفیقی از رویکردهای نئوهالسیک

شبهسوسیالیستی

و پوپولیستی

ج .بازخوردهای امنیتی گفتمان قبض و بسط انقالبی جدید
 .1سیاستهای داخلی
سفرهای استانی هیئت دولت ،طرو هدفمندی یارانشههشا ،ادغشام ششوراهای عشالی ،انحشالل سشازمان
مدیریت و برنامهریزی ،پرداخت سهام عدالت ،طرو مسکن مهر و مواردی از این دسشت ،نمودهشای
عملی تحقق شهار عدالت در دولتهای نهم و دهشم بودنشد هشه انتقشادات بسشیاری از هارشناسشان را
برانگیختند .از منیر این هارشناسان ،سفرهای استانی هزینههای گزافی را به دولت تحمیشل هشرد و بشا
ایجاد بوروهراسی درهم ریختهای هه برای پاسخگویی به نیازهای مردم ایجاد شد ،هم هدف عشدالت
و هاه

هزینهها و هم هدف هاه

بوروهراسی اداری را به طرزی مهکوس تحت تأ یر قرار داد.
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این سفرها به لحاظ امنیتی بازخوردهایی دوگانه داشت ،از یک سو ،با ایجاد احساس تهلشق
درونی با دولت در میان بخ هشایی از مشردم ششهرها و اسشتانهشای دور و نزدیشک و اقشوام و
طوایف گوناگون در تقویت برخی مؤلفههای اجتماعی و سیاسی مرتب بشا امنیشت ملشی ،هشون
ایجاد پشتوانه اجتماعی ،زمینهسازی برای سازگاری و همکاری جامهه با دولت ،ارتقشای سشطح
مشروعیت و ایجاد انسشجام اجتمشاعی مشؤ ر بشود .از سشوی دیگشر ،بشه لحشاظ عشدم تطبیشق بشا
ساختارهای ذهنی (هه یکی از مؤلفشههشای اصشلی در طراحشی و برنامشهریشزی امنیتشی اسشتت،
بخ های دیگری از جامهه و با القای تصویر سیاستهای پوپولیستی و حامیپرورانشه در میشان
این بخ ها ،خصلتی واگرایانه داشت .ایشن خصشلت واگرایانشه بشه ویشژه از جانشب انتقشاد بشه
هزینههای گزاف این سفرها نیرو میگرفت.
نحوه اجرای طرو هدفمندی یارانههشا و دیگشر سیاسشتهشای اقتصشادی دولشت نیشز مشورد
انتقادات جدی هارشناسان ،اقتصشاددانان و نماینشدگان مجلش
نامههای متهددی به رئشی

قشرار گرفشت .اقتصشاددانان طشی

جمهشور ،مششوشهشردن فضشای سشرمایهگشذاری و هسشب و هشار،

سیاستهای تورمزای انبساطی پولی و مالی ،وضهیت نابسامان نیام بانکی ،مداخله بیرویشه در
بازار هار ،و سیاستهای نادرست منطقهای و جهانی دولشت را بشه هشال

هششیده و خواسشتار

تصحیح روند مذهور شدند (ن .ک :اخوان هاظمی223 :3186 ،ت.
نمایندگان و مرهز پژوه های مجل

نیشز همشواره رششد لجشامگسشیخته نقشدینگی ،رششد

بیرویه واردات ،دستکاری ناشیانه تهرفهها ،فقدان تئوری ،برنامه و مسئول مششخص اقتصشادی
در دولت و اجرای شتابزده ،غیر هارشناسی و غیر علمی طرو هدفمندی یارانهها را زیشر سشؤال
بردنششد (اخششوان هششاظمی 221 :3186 ،و 222ت .حت شی جمهی شت ایثششارگران انقششالب اسششالمی از
تشکلهای اصولگرای حامی دولت در بیانیشهای از دولشت خواسشت مهشار تشورم را بشه عنشوان
تکلیف در دستور هار قرار دهد و نگاه سطحی و غیر علمی خشود بشه اقتصشاد را هنشار بگشذارد
(اخوان هاظمی226 :3186 ،ت.
طرو مسکن مهر ،عالوه بر مشکالت ساختاری و زیرساختیاش ،به عنوان یکشی از عوامشل
اصلی رشد نقدینگی و تورم لجامگسیخته شناخته شد هنانکه بر اسشاس اظهشارات رئشی

هشل

بانک مرهزی دولت دهم (محمود بهمنیت و وزیر مسکن و اقتصاد دولت یازدهم (دولت حسشن
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روحانیت 47 ،درصد از رشد پولی  44درصدی هشور در رن دوره از اجرای پروژه مسکن مهشر
ناشی شد (http://www.farhangnews.ir/content/56815ت.
میزان و نحوه تأ یر این سیاستها بر گروههای اجتماعی مختلف نیازمند پژوه های دقیشق
علمی است ،اما به طورهلی مشیتشوان ایشن نتیجشه را گرفشت هشه رششفتگی اقتصشادی ناششی از
سیاستهای اقتصادی دولت ،ر ار زیانباری بر امنیت و رفاه اقتصادی بخ های قابشل تشوجهی
از جامهه و اقتصاد هالن در سطح ملی داشت .با توجه به پیوند و یق اقتصاد و رفاه اجتماعی بشا
امنیت ملی هه ریشه در میشزان رضشایتمنشدی و نارضشایی اجتمشاعی و نقش
اقتصادی در تحکیم اقتدار ملی و افزای

رششد و توسشهه

مششروعیت دارد ،تأهیشد بشر وجشوه تهدیشدزای ایشن

سیاستها امری اجتنابناپذیر است.
دولتهشای نهشم و دهشم ،توجشه الزم را بشه فراینشدهای جامهشه در حشال گشذار ایشران و
نیازمندی های گروه های اجتمشاعی درحشال نوسشازی ،بشه ویشژه در زمینشه مششارهت سیاسشی
نداشتند .این دولت ها از انگیزه هندانی نیز برای ایجاد و ارتقاء سطح همی و هیفی نهادهشای
مشششارهتی و هانششالیزه هششردن تقاضششاهای سیاسششی و اجتمششاعی برخششوردار نبودنششد .از ایششن رو،
برون دادهای سیاسی قابلیت مد نیر قراردادن ارزش هشا ،ایسشتارها و هنجارهشای گشروههشا و
اقشار نوین اجتماعی پیدا نکردند .عدم تهدیل مالحیات و رویکردهای امنیتی و سیاسی این
دولت ها با توجه به گفتمان امنیتی و هنجارهای این گروهها ،ر ار امنیتی خود را بی

از همشه

در وقایع سال  3188رشکار ساخت .انتقادهای نخبگان سیاسی و نارضشایتی هشایی هشه ظشاهر
شد ،نشان می داد هه اجماع و حمایت یکسارهه مردمشی از اهشداف و ابزارهشای امنیشت ملشی
دولت های نهم و دهم وجود ندارد و این دولت ظرفیت سیاسی– امنیتی الزم بشرای ارزیشابی
تهدیدات ،برنامهریزی ،تنییم و اجرای سیاست های امنیت ملی را از خود بروز نداده است.
از منیر رسیبشناختی ،عدم توجه به گسترش و تهمیق جامهه مدنی را باید ازجمله نقایص
رویکرد امنیتی دولتهای نهم و دهم تلقی هرد .اهمیت امنیتی این نقیصه به ویژه از رن روسشت
هه جامهه مدنی با ایجاد تهادل میان حوزه خصوصی و عمومی ،تهادل جامهه و دولت و تهشادل
حاشیه اجتماعی و متن ،به عنوان الگوی مناسب امنیتی عمل میهند (پورسهید273 :3183 ،ت.
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انطباق سیاستهای امنیتی با بازخوردهای مثبت و منفی ،به دلیشل گشردش رزاد اطالعشات و
جریان صحیح دروندادها ،از دیگر پیامدهای هارریی نهادهای جامهه مدنی است .این موضشوع
همچنین به لحاظ پیوستگی سیاستهای داخلی و خارجی با یکدیگر و غیر قابل تفکیک بشودن
هامل رنها و تأ یری هه این سیاست ها بر روندهای امنیتشی مشورد پیگیشری قرارگرفتشه در سشطح
بینالمللی دارند ،اهمیت مییابد.

 .3سیاست خارجی
در حوزه سیاست خارجی ،بر اساس الگوی فکری دولت نهشم ،نشوعی دیسلماسشی تهشاجمی در
سیاست خارجی به ویژه درموضوع پرونده هسشتهای ایشران اتخشاذ ششد و تمشامی فهالیشتهشای
هستهای تهلیقشده مجدداً از سرگرفته شد.
دیسلماسی تهاجمی ،دستاوردهایی هون گسترش فرایند غنیسازی در ایران ،تولیشد گسشترده
( uf6هگزا فلوراید اورانیومت ،افزای
بومیسازی بیشتر دان

تهداد سانتریفیوژها ،نصب نسلهای جدیشد سشانتریفیوژ و

هسشتهای را در پشی داششت ،امشا موجشد تهدیشدات اعالمشی و اعمشالی

گوناگونی در ابهشاد نیشامی ،اقتصشادی ،سیاسشی و اجتمشاعی نیشز بشود .مهشمتشرین تهدیشدهای
شکلگرفته دراین زمینه شامل موارد زیر بودند:
 .3ارجاع پرونده هستهای ایران از شورای حکام رژان

بینالمللی به شورای امنیت سازمان ملل.

 .2تبدیل بهد حقوقی -فنی پرونده هستهای به بهد سیاسی -نیامی.
 .1شکلگیری نوعی اجماع بینالمللی علیه ایران.
 .4تحقق سطحی از انزوای سیاسی برای هشور.
 .1صدور هند قطهنامه مهم علیه ایران و اجرای گسترده تحریمهای بینالمللشی در زمینشههشای
هستهای ،نیامی و اقتصادی بر اساس این قطهنامهها.
 .6دریافت ماده  1از رژان

بینالمللی انرژی اتمی (ایشران تنهشا هششوری بودهشه ایشن مشاده را

دریافت هرد و بر اساس رن به عنوان تهدیدهننده صلح و امنیت بشینالمللشی ششناخته ششدت
(فالحی371 :3186 ،ت.
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 .5الزامیشدن تهلیق فهالیتهای هستهای در قطهنامههای صادرشده توسش سشازمان ملشل ،در
حالیهه در دولت قبل قطهنامه سشازمان ملشل تهلیشق را امشری داوطلبانشه اعشالم هشرده بشود
(فالحی371 :3186 ،ت.
 .8رهود اقتصادی ،تورم شدید ،نابسامانی بازارهای مالی و پولی و رشد منفی اقتصشادی ایشران
در نتیجه تحریمهای اجراشده.

 .3-1نگاه به شرق
در هنار دیسلماسی تهاجمی ،استراتژی نگاه به شرق نیز در دستور هار سیاست خشارجی قشرار
گرفت .محور این استراتژی برقراری ائتالف و اتحاد با قدرت ها و هشورهای ششرقی (ماننشد
روسیه ،هین و هندت برای برقراری موازنه با غرب و استفاده از نفوذ این هشورها برای مقابله
با فشارها و تهدیدهای غرب علیه ایران بود .این استراتژی در ذات خود سیاست درستی بود
اما اگر دو پارامتر عمده را لحاظ میهرد ،نتایج مطلوبتری به همشراه داششت اول اینکشه ایشن
سیاست برای دستیابی به نتایج مطلوبتر باید با سیاستهای مهتشدلتشری نسشبت بشه غشرب
همراه می شد تا هم مانع حساسیت غرب و هارششکنی احتمشالی رن در بهشرهبشرداری از ایشن
سیاست شود و هم احساس نیازمندی ایران بشه ایشن سیاسشت را در نیشر هششورهای ششرقی
هاه

داده و مانع ولع رنها برای امتیازگیری از ایران باششد .ایشن اسشتراتژی بشا تجدیشد نیشر

نسبت به رواب با قدرت های اروپایی همراه بود و رواب ایران با این هشورها را بشه هشال
هشاند .این موضوع با توجه به نق

رلمان ،فرانسه و انگلستان در پرونده هسشتهای ایشران ،از

اهمیت فراوانی برخوردار بود.
دوم اینکه ،این سیاست باید ظرافتهای دیسلماتیک ،عوامل واگرایی میان ایران و هشورهای
شرقی و سوابق تاریخی رفتار هشورهایی هون روسیه و هین بشا ایشران و منشافع گسشترده ایشن
هشورها در ارتباط با غرب را بیشتر مورد مالحیه قرار میداد .نباید فرامشوش هشرد هشه ارجشاع
پرونده ایران به شورای امنیت و برخی قطهنامههای صادره شورای امنیشت بشا موافقشت روسشیه،
هین و هند به تصویب رسید (فالحی36 :3186 ،ت .در ادامه ،به برخی از عوامل واگرایی ایشران
از این هشورها اشاره می شود.

گفتمان امنیتی دولتهای نهم و دهم به مثابه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33

 .3-3روسیه
روسیه به رغم برخورداری از منافع مشترک با ایران در برخی از زمینشههشا ،همشواره بشه عنشوان
قدرت برتر در ورای مرزهای ایران محسوب شده است .این هشور طی سدههای اخیشر نگشاهی
از باال به ایران داشته و همواره سهی هرده از ایران به عنوان ابشزار در جهشت منشافع خشود بهشره
بگیرد .حمایت از سیاستهشای منطقشهای روسشیه بشه منیشور جلشب پششتیبانی ایشن هششور ،در
بلندمدت بر خالف منافع ایران ،به ویژه در حوزه قفقاز و رسیای میانه خواهد بشود و مشیتوانشد
تبهات امنیتی زیانباری را برای ایران در پی داشته باشد هراهه حضور هرهه قویتر روسیه در
رسیای میانه و قفقاز به مهنی شکستهشدن خ حائل امنیتشی اسشت هشه میشان ایشران و همسشایه
قدرتمند شمالیاش در ا ر فروپاشی اتحاد شوروی به وجود رمده است.
بر پایه مالحیات امنیتی ،عوامل واگرایی میان ایران و روسیه را میتوان به سه دسته تقسشیم
هرد (شفیهی و صادقی124 :3183 ،ت:
 .3نگرانی روسیه از دستیابی احتمالی ایران به سالو هستهای ،به دلیل در تیررسبودن مرزهای
این هشور.
 .2انهقاد پیمانهای متهدد دفاعی با هشورهای رسیای میانه و قفقاز هه به حضور نیامی روسیه
در این هشورها و اعمال حاهمیت این هشور بر دریای خزر و تسشل بشر منشابع ایشن دریشا
منجر میشود.
 .1عدم تمایل روسیه به افزای

قدرت ملی ایران و انگیزه این هشور در امتیشازگیری از غشرب

به واسطه بازی با هارت ایران.

 .3-2چین
رواب ایران و هین از سابقه مطلوبی برخوردار اسشت پیونشدهای تشاریخی میشان دو هششور،
حمایت های هین از ایران در شورای امنیت سازمان ملل ،نق

راهبردی هین در زمان جن

با عراق ،نگرانیهای دو هشور از حضور ایاالت متحده در خاورمیانشه و خلشیج فشارس ،نیشاز
هین به منابع فسیلی ایران ،سرمایهگذاریهای عمده این هششور در ایشران ،روابش تجشاری و
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هستهای میان دو هشور ،بیانگر رابطه استراتژیک هین بشا ایشران هسشتند (ششفیهی و صشادقی،
 126 :3183و 121ت .با وجود این ،هین در دهههای اخیر از سمتگیشریهشای ایشدئولوژیک
فاصله گرفته و در عو

 ،منافع اقتصادی نق

مهمی در سیاست خشارجی ایشن هششور ایفشا

میهند .اگرهه این هشور همواره درصدد مقابله با یکجانبهگرایی ایاالت متحده بوده ،امشا بشا
توجه به حجم عییم رواب اقتصادیاش با این هشور و اتحادیه اروپا و منافع اقتصادی هه در
این رواب متصور است ،انتیار همراهی این هشور با تمامی خواستههای ایران منطقی به نیر
نمیرسد .حمایت این هشور از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و قطهنامههشای صشادره
علیه ایران ،گویای این موضوع است هه مسائل امنیت ملشی را نبایشد بشه سیاسشت و تصشمیم
هشورها گره زد.
اهمیت مالحیات امنیت ملی در خصوص پیوندهای اقتصادی با سشایر هششورها نیشز قابشل
توجه است .تحکیم غیر متهارف پیوندهای اقتصادی با هشورهای خشارجی بشه لحشاظ افشزای
قابلیت نفوذ این هشورها در حوزه اقتدار ملی ،اگر با حساسیتهای الزم همراه نباشد ،میتوانشد
یکی از مهمترین مؤلفههای امنیت ملی یهنی استقالل سیاسی را –هشه ارزشمنشدترین دسشتاورد
جمهوری اسالمی است -با مخاطره روبهرو سازد.

 .3-3هند و پاکستان
پ

از پایان جن

سرد ،هند به تدریج رواب گسترده ای را با هشورهای منطقه در زمینههای

انرژی ،تجارت و همچنین رواب امنیتی و نیامی رغاز هرده است .هند درصدد گسترش نفوذ
در خاورمیانه و رسیای مرهزی است و این سیاست را نشه تنهشا بشر پایشه دسشتیابی بشه منشافع
اقتصادی هه بر اساس رقابت امنیتی خود با پاهستان دنبال میهنشد و هشون ایشران مشیتوانشد
امکان دسترسی این هشور را به مناطق یادشده فراهم رورد ،رابطه بشا ایشران اهمیشت ویشژهای
برای این هشور دارد (شفیهی و صادقی125 :3183 ،ت .در عین حال ،نباید فراموش هشرد هشه
هند و همچنین پاهستان از مهتمدان منطقه ای ای االت متحده هسشتند و از روابش اسشتراتژیک
گسترده ای با این هشور برخوردار میباشند .بنابراین ،منافع ایشن هششورها و ایشران لزومشاً بشا
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یکدیگر همخوانی نداشته و میتواند دستخوش نوسان های فراوانی شود .استراتژی نگشاه بشه
شرق ایران باید این مالحیات را در پیگیری سیاستهای خود در نیر داشته باشد .ایشران بشه
نوعی رقیب منطقهای هند و پاهستان محسوب میششود و ایشن دو هششور خواسشتار افشزای
قدرت ایران و به ویژه قدرت هستهای رن نمیباشند.
به طور هلی ،سیاست نگاه به شرق ،به لحاظ توجه به ابهاد منطقه ای و جهشانی امنیشت،
رویکرد مناسبی را اتخاذ هشرده بشود ،امشا هشون وجشه جهشانی امنیشت ملشی را از زاویشه ای
تکبهدی می نگریست ،از تهادل الزم برخوردار نبشود .تلفیشق سیاسشت نگشاه بشه ششرق بشا
جهت گیری های ستیزه جویانه و دشمن ساز نسبت به قدرت های غربشی ،بشه نشوعی یشادرور
گرای

های بلوک محور دوران جن

سرد بود هه می توانسشت قابلیشت انطبشاق مالحیشات

امنیت ملی با تغییرات محیطی را هاه

داده و قدرت مانور تاهتیکی -امنیتی را بشه دایشره

بسته قشدرت هشای ششرقی محشدود سشازد .یکجانبشه گرایشی برخاسشته از ایشن سیاسشت بشه
زمان مندبودن مفهوم امنیت ملی و عدم پایدارای ایشن مفهشوم بشه دلیشل متغیربشودن مفهشوم
دوست و دشمن ،توجه الزم را مبذول نمی داشت.

 .3-3نفوذ در آمریکای التین و آفریقا
تالش برای گسترش رواب با هشورهای رمریکای التین و رفریقا ،از دیگر اجزای سیاسشت
خارجی دولتهای نهم و دهم بود هه با هدف بهرهگیری از پتانسیل این هشورها در جهت
مقابله با نیام سلطه بینالمللی ،جلب پشتیبانی رنها در مجامع بینالمللی  ،مهار سیاستهای
ایاالت متحده و غرب برای انزوای بیشترایران ،ایجاد توازن با حضشور ایشاالت متحشده در
خلیج فارس و بهرهمندی از ظرفیتهای اقتصشادی دوجانبشه صشورت مشیگرفشت (نشوری،
 11 :3183و 14ت .تجربه تلخ حضور استهمار ،سابقه مبارزات امسریالیستی ،روی هار رمشدن
دولتهای هسگرا در رمریکای التین و برخورداری از منافع مششترک ،بشه عنشوان زمینشهای
مناسب شناخته میشد هشه قابلیشت تحقشق اهشداف و ررمشانهشای دولشت را داششت .ایشن
سیاست ها دستاوردهای مثبتی داشت هه از رن جمله می توان به گسترش روابش سیاسشی و
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اقتصادی با هشورهای رفریقایی و رمریکای التشین ،گششای

سشفارتخانه در برخشی ازایشن

هشورها (نی کاراگوئه ،بولیوی ،اهوادور ،گامبیا وگابنت ،سشفرهای مکشرر مقامشات سیاسشی،
تأسی

دفترهای تجاری در سانسائو و پاناما ،ایجاد اتاقهای بازرگشانی مششترک ،برقشراری

خطوط هوایی (تهران – هاراهاست و هشتیرانی (تهران ،هوبا و ونزوئالت ،تأسی
بانکهای مشترک ،تأسی
پخ

شرهتها و

خطوط مونتشاژ خشودور و تراهتورسشازی در سشنگال واوگانشدا،

برنامههای تلویزیونی ایرانی برای رمریکای التشین ،ایجشاد هرسشی زبشان فارسشی در

ونزوئال و هلمبیا و گرویدن برخی از مردم و قبائل ونزوئال به مشذهب تششیع ،اششاره هشرد
(نوری11-43 :3183 ،ت .با وجود این ،این سیاسشتهشا بنشا بشه دالیشل زیشر نمشیتوانسشت
بررورنده خواست ها و اهداف مورد نیر باشد:
 .3سطح نازل قدرت بینالمللی بسیاری از این هشورها
 .2تضاد منافع این هشورها با منافع ایران در برخی زمینهها
 .1هارشکنی قدرتهای بزرا.
سیاست نفوذ در رمریکای التین به دلیل افزای

تحرک و هابکی امنیت ملی بشرای انطبشاق

متغیرهای محیطی فراملی ،دستاورد قابل مالحیهای است ،اما از این زاویه هه هماننشد سیاسشت
نگاه به شرق ،از درون نگرشی همسان با نگرش ستیزهجویانه برخشی استراتژیسشتهشای غربشی
انجام میگرفت و از خصلتی غیریتساز برخوردار بود ،لطمهپذیر بود .رویکرد امنیتی اتخاذشده
در این خصوص ،تغییر و تحوالت ایجادششده در محشی بشینالمللشی و هشال هشای ناششی از
جهانیشدن ،محلیشدن و بینالمللیشدن ،وابستگی متقابل ملتها و رواب ششبکهای در سشطح
جهان را همتر مورد مالحیه قرار میداد.
این سیاست همچنین از منیر انطباق با فوریت هشا و اولویشت هشای اسشتراتژیک (اهشداف،
منافع ،مصالح ،تهدیدات و غیرهت و انطباق با میزان ریسشک (ناششی از برداششت هشای اششتباه
رهبران سیاسی از توان هشور هه منجر به اقداماتی فراتر از توان و قشدرت ملشت در سشطوو
منطقهای و بینالمللی شودت ،قابل تردید بود .با وجود این ،داوری بیششتر در خصشوص ایشن
سیاست نیازمند بررسی های دقیق و علمی بر پایه هزینه– فایده های امنیتی است .با تأهید بشر
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این نکته ضروری هه این گونه مطالهشات بایشد مقشدم بشر تصشمیم هشای سیاسشی و امنیتشی و
پی شرط اجرای سیاستها باشند.

 .3-6چندجانبهگرایی
هندجانبهگرایی از دیگر تاهتیکهای دولت اصولگرا برای دستیابی بشه اهشداف سیاسشی و
اقتصادی خود بود (نوری43 :3183 ،ت .بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه سازمانهایی هشون
جنب

عدم تههد و سازمان هنفران

اسالمی ،در همین راستا تهریف میشد .این سیاسشت

نیز دستاوردهایی هون صدور بیانیههشای جنشب

عشدم تههشد در حمایشت از برنامشههشای

هستهای ایران و صدور قطهنامه پیشنهادی ایران برای هسب عضویت دائم ششورای امنیشت
سازمان ملل توس هشورهای مسلمان (هه مجموعاً یک و نیم میلیارد نفر از ساهنیین هشره
زمین را شامل مشیششوندت را در پشی داششت (نشوری44 :3183 ،ت .در عشین حشال ،تششتت
هشورهای عضو این سازمان ها ،تضاد منافع رنها و باالخره ،سیاستها و دی دگاه های انقالبی
دولت در عرصه سیاست خارجی در شرایطی هه عوامل عینی الزم برای طرو این دیدگاهها
در سطح بین الملل وجود نداشت ،موانه ی را برای بهرهگیری الزم و مفیشد از ایشن تاهتیشک
ایجاد هرد.
به طورهلی ،سیاست دولتهای نهم و دهم در قبال پرونشده هسشتهای و بشه طشور اعشم ،در
سیاست خارجی ،هال های امنیتی زیر را رقم زد:
 .3گسترش هرخه سوخت هستهای از طریقی فراهم رمد هه محدودیتهای فراوانی بر هششور
وارد هرد نوعی اجماع بینالمللی را علیه هشور ایجشاد هشرد ،بهشد حقشوقی -فنشی پرونشده
هستهای را به بهد سیاسی -نیامی تبدیل هرد و تحریمهای سنگین بینالمللی را برانگیخت.
 .2فضای بینالمللی ،رمادگی الزم را برای پذیرش ادبیات مورد استفاده دولت نداشت .ادبیشات
ستیزهجویانه و غیر هارشناسانه دولت در تشکیل اجماع بینالمللی علیه ایران مؤ ر بشود .بشه
عنوان مثال ،استفاده از مفهوم «ایران هستهای» ،القاهننده قصد ایران برای دسشتیابی بشه بمشب
هستهای در فضای بینالمللی بود.
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 .1اهداف مورد نیر دولت با منابع ،ابزار و امکانات امنیت ملی همخوانی نداشت و متناسب با
قدرت موجود طراحی نشده بود.
 .4منافع هشور در تضاد با منافع سایر هشورها تهریف شد و منجر به شکلگیری بازخوردهای
منفی از سوی نیام بینالملل شد.

نتیجهگیری
گفتمان دولت های نهم و دهم ،بازگشتی دوباره به گفتمشان قشبض و بسش انقالبشی ،یهنشی
گفتمان حاهم در سال های اولیه انقشالب بشود هشه در ششرایطی متفشاوت و بشا مؤلفشههشایی
دیگرگون صورت مشیگرفشت و از میشان ارزش هشای انقالبشی و اسشالمی ،مؤلفشه «عشدالت
اسالمی» را برجسته میهرد .در نتیجه ،از این گفتمان می توان به عنشوان «گفتمشان قشبض و
بس انقالبی جدید» یاد هرد.
این گفتمان همانند گفتمان قبض و بس انقالبی سالهای اولیه انقالب بر مؤلفههایی هشون
تأهید بر اصالتها به جای ضرورتها ،احیای ارزشهای انقالبی و اسالمی (هه به بشاور دولشت
نهم و دهم در نتیجه سیاستهای دولت اصالحات همرن

شده بودت ،تأهید بر صدور انقشالب،

تأهیشد بشر بنیشانهشای ایشدئولوژیک و ذهنشی ،حمایشت از جنشب هشای اسشالمی و پششتیبانی از
مستضهفین و مسلمانان عالم ،تأهید بر روشهای انقالبی ،پاکسازی نهادهای دولتشی و عشدالت
اجتماعی ،استوار بود .با وجود این ،گفتمان این دولت به لحاظ پیرامون امنیتی ،تأهید بیششتر بشر
ابزارهای نرم ،دررمیختگی با مصلحت های سیاسی و رویکردهای نیری به عدالت اجتماعی ،با
گفتمان قبض و بس انقالمی حاهم در سالهای اول انقشالب متفشاوت بشود .ضشمن رنکشه ایشن
گفتمان ،برای تحقق حاهمیت خود با هانون های مقاومت گستردهای هشه در درون حاهمیشت و
هه در بطن جامهه روبهرو گردید .سیاستهای دولتهای نهم و دهم با دستاوردهای بااهمیشت
امنیتی در دو محور عمده همراه بود:
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 .3گسترش فرایند غنیسازی در ایران و بومیسازی بی
بنیانی برای افزای
 .2افزای

از پشی

دانش

هسشتهای بشه عنشوان

اقتدار ملی و قدرت هانهزنی بینالمللی.

تحرک و هابکی امنیت ملشی بشرای انطبشاق متغیرهشای محیطشی فراملشی در نتیجشه

سیاست نفوذ در رمریکای التین.
این سیاستها با ر ار امنیتی نامطلوبی نیز همراه بود هه امنیت ملی را مشورد تهدیشد قشرار داد .از
جمله این تهدیدات میتوان به موارد زیر اشاره هرد:
 .3ارجاع پرونده هستهای ایران از شورای حکام رژان

بینالمللی به ششورای امنیشت سشازمان

ملل.
 .2تبدیل بهد حقوقی -فنی پرونده هستهای به بهد سیاسی -نیامی.
 .1شکلگیری نوعی اجماع بینالمللی علیه ایران هه با تحریمهای شدید بشینالمللشی ،رهشود
اقتصادی ،تورم شدید ،نابسامانی بازارهای مالی و پشولی و رششد منفشی اقتصشادی ایشران
همراه بود.
ر ار تهدیدبرانگیز سیاستهای دولت های نهم و دهم ،حاصل نقشایص موجشود در رویکشرد
امنیتی این دولتها بود .با نگرشی از زاویه نیریههای امنیت ملی ،این نقیصهها به صورت زیشر
قابل دستهبندی هستند:
 .3نگرش غیر متهادل به وجه جهانی امنیت ملی.
 .2عدم توجه الزم به زمانمندبودن مفهوم امنیت ملی و عشدم پایشدارای ایشن مفهشوم بشه دلیشل
متغیربودن مفهوم دوست و دشمن.
 .1عدم انطباق با میزان ریسک به مهنای عدم هماهنگی اهداف مورد نیر دولت با منابع ،ابشزار
و امکانات امنیت ملی.
 .4افراط در تهریف منافع هشور در تضاد با منافع سایر هشورها و ششکلگیشری بازخوردهشای
منفی از سوی نیام بینالملل.
 .1بهرهگیری از ادبیات ستیزهجویانه و غیر هارشناسانه.
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با توجه به نتایج سیاستهای دولتهای نهم و دهم ،به نیر میسد این دولشتهشا رویکشرد
امنیتی مناسبی نسبت به تهدیدهای پی
باید بر پایه تهدیدهای پی

روی امنیت ملی نداشتند هراهه رویکشرد امنیشت ملشی

روی هشور و با هدف هاه

این تهدیدها اتخاذ گشردد در حشالی

هه سیاستها و رویکردهای دولتهای یادشده در برخی عرصهها به افزای

تهدیدها انجامیشد.

این رویکرد به پیوستگی سیاستهای داخلی و خشارجی در موضشوع امنیشت ملشی و نیازمنشدی
سیاست های امنیت ملی به اجماع داخلی و پشتوانه اجتماعی توجه الزم را نداشت .این رویکرد
همچنین ،در خصوص هندوجهیبودن موضوع امنیت ملی و هشمسشطحی تمشامی ابهشاد رن ،بشه
ویژه بهد اقتصادی ،قابلیت الزم را از خود نشان نداد.
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