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 چکیده
 نوشتتار  های امنیتی گوناگونی را پشت سر گذاشته است.جمهوری اسالمی ایران دوره

گفتمتان   پتردازد هته  یمت به این پرست    «گفتمان تحلیل» وشر گیری ازبهرهبا  حاضر
برختوردار بتود و هته ر تار و      عناصتر گفتمتانی  های نهم و دهتم از هته   امنیتی دولت

های گفتمان دولت»مقاله حاضر بر حول این فرضیه شکل گرفته هه  پیامدهایی داشت؟
 یطیر شترا هته د استت   بست  انقالبتی   قبض ودوباره به گفتمان  یبازگشت نهم و دهم

هتای انقالبتی و   ان ارزشمیت  و از گرفتت صتورت   گرگتون ید ییهالفهؤمتفاوت و با م
 را برجسته هرد.« عدالت اسالمی»لفه ؤماسالمی، 

توستهه صتنهت   هتون  ی یدستتاوردها  ،نهتم و دهتم   یهتا دولتت  استیس ،این اساس بر
ورهای های سیاسی و اقتصادی با برخی هشای و گسترش سطح همکاریرمیز هستهصلح

همتراه بتود هته از جملته رنهتا       زین ینامطلوب جیداشت، اما با نتا پی دررا رمریکای التین 
ستازمان ملتل، گستترش     تیت امن یبته شتورا   رانیت ا یاتوان به ارجاع پرونتده هستته  یم

 هرد. رهاشا رانیا هیعل یالمللنیاجماع ب ینوع یرگیو شکل یالمللنیب یهامیتحر

 

 .اسالمی عدالت ،و بس  انقالبی قبض ،امنیت ملی ،بندی گفتمانیمفصل ،: گفتمانهاهواژکلید
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 مقدمه
هششور  زاویشه دیشد امنیتشی     در ی، هرخ  اساسو در تداوم رن دولت دهم نهمدولت  لیبا تشک

 یبشود هشه بشه الگشو     یدیش جد یفکشر  یبرخاسته از الگشو  دیجدامنیتی  یهااستیس شد. جادیا

 مشهور شد. «محورعدالت ییگرااصول»

بشرای بررسشی ایشن الگشوی      «تحلیل گفتمشان »گیری از روش بهره ،ایی حاضرفرسهدف قلم

این نوشتار درصشدد پاسشخ بشه     ،های امنیتی بررمده از رن است. به عبارت دیگرفکری و سیاست

عناصشر  های نهشم و دهشم از هشدامین    گفتمان امنیتی حاهم در طول دولت»این پرس  است هه 

 .«؟پیامدهایی داشتبرخوردار بود و هه ر ار و  گفتمانی

گفتمشان  » فرضیه زیشر طشرو و مشورد پشردازش قشرا گرفتشه اسشت:        ،در پاسخ به پرس  باال

بس  انقالبی، یهنی گفتمان حشاهم در   قبض ودوباره به گفتمان  یبازگشت های نهم و دهمدولت

 گرفشت یصورت مش  گرگونید ییهالفهؤمتفاوت و با م یطیبود هه در شرا های اولیه انقالبسال

از  بنشابراین، هرد. را برجسته می« عدالت اسالمی»لفه ؤهای انقالبی و اسالمی، ممیان ارزش و از

 «هرد. ادی «دیجدقبض و بس  انقالبی گفتمان »توان به عنوان یمگفتمان ن ای

یی هون هالفهؤبر م ،انقالب هیاول یهاسال یبس  انقالب گفتمان همانند گفتمان قبض و نیا

)هشه بشه بشاور     یو اسشالم  یانقالبش  یهشا ارزش یایش هشا، اح ضرورت یجاه ها باصالت بر دیهأت

بشر   دیش رنش  ششده بشودت، تأه   دولت اصالحات هم یهااستیس جهینهم و دهم در نت هایدولت

و  یاسشالم  یهشا از جنشب   تیش حما ،یو ذهنش  کیدئولوژیش ا یهشا انیبر بن دیصدور انقالب، تأه

 یدولت ینهادها یسازپاک ،یانقالب یهابر روش دی، تأهو مسلمانان عالم نیاز مستضهف یبانیپشت

گفتمان این دولت به لحاظ پیرامون امنیتی، تأهیشد   ،ی، استوار بود. با این وجودعدالت اجتماع و

های سیاسشی و رویکردهشای نیشری بشه عشدالت      بیشتر بر ابزارهای نرم، دررمیختگی با مصلحت

 های اول انقالب متفاوت بود.هم در سالاجتماعی، با گفتمان قبض و بس  انقالمی حا

نهشم و دهشم    یهشا دولشت  اسشت یسنشان داده خواهد ششد هشه    ،ریدر پردازش فرضیه مورد ن

هشای سیاسشی و   هشاری ای و گسترش سطح هشم رمیز هستهیی هون توسهه صنهت صلحدستاوردها

همشراه بشود    زین یلوبنامط جیداشت، اما با نتا پی دررا اقتصادی با برخی هشورهای رمریکای التین 

سشازمان ملشل، گسشترش     تیامن یبه شورا رانیا یاتوان به ارجاع پرونده هستهیهه از جمله رنها م

از زاویشه   هشرد.  رهاششا  رانیش ا هیش عل یالمللش نیاجمشاع بش   ینوع یرگیو شکل یالمللنیب یهامیتحر
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 به وجه جهشانی امنیشت  این گفتمان دارای نقایصی هون نگرش غیر متهادل  ،ملی های امنیتنیریه

 .ملی و عدم انطباق با میزان ریسک بود ملی، عدم توجه الزم به زمانمندبودن مفهوم امنیت

شده از مبانی نیشری بشه   با شرحی تلخیص ،طرو مورد نیر ما برای پردازش فرضیه یادشده

مشان  فراگفت»پایشه ایشن بنیشان نیشری،      سشس  بشر   .شودهار گرفته شده )تحلیل گفتمانت، رغاز می

هشای متهشددی در طشول دوره جمهشوری     هشه گفتمشان  « گفتمان مادر»به عنوان « انقالب اسالمی

مشروری هوتشاه بشر     ،در مرحلشه بهشد   ششود. مشی اسالمی از درون رن متولد شده اسشت، مهرفشی   

گفتمشان   ،نهایت یرد و درگصورت می« گفتمان انقالب اسالمیفرا»های امنیتی بررمده از گفتمان

 شود.های نهم و دهم تجزیه و تحلیل میامنیتی دولت

 

 گفتمان روش تحلیلالف. 
هشای تحلیشل در علشوم    تشرین روش ترین و در عین حال پیچیدهیکی از پیشرفته 3تحلیل گفتمان

 نیر دارد. های گفتمانی را مداجتماعی است هه هشف مهانی ظاهری و مستتر در جریان

و برتشر در  « دال مرهشزی »هاست هه حول انهبندی از نشساختار مفصلمجموعه و « گفتمان»

یابشد و  اجتماعی مهنا می 1اما تنها در زمینه ،است 2حال گردش است. گفتمان، اگرهه مولود متن

 گردد.امکان اتصال متن به جامهه فراهم می ،در نتیجه هند.بر حسب زمان و مکان تغییر می

ای از مجموعشه  ،ت. در داخشل مشتن  متن در درجه اول دارای هلیتی است هه بدان وابسته اس

در هنشار هشم، هلیتشی را     یکدیگر مرتب  بشوده و شده با نحوی تثبیت وجود دارند هه به هالفهؤم

ششده میشان   ایشن رابطشه تثبیشت    ،«هموف»و « الهلو» شود.خوانده می« گفتمان»دهند هه تشکیل می

 نامند:می 4«بندیمفصل»ها را لفهمؤ

ای را میان گونه عملی به شمار خواهیم رورد هه رابطه را هربندی مفصل[ ه]الهلو و موف ما»

خشواهیم   گفتمـان بنشدی را  هند... رن هلیت ساختاریافته در نتیجه عمل مفصلها تثبیت میلفهؤم

 .(Laclau & Mouffe, 1985: 22)« خواند...

                                                                                                                   
1. Discourse Analysis 
2. Text 
3. Context 
4. Articulation 
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ه گرانیگشاه  یک یا تهداد مهدودی از عناصر نق  مرهزی و بنیادی دارند ه ،در داخل گفتمان

و « الهلشو »یشا بشه تهبیشر     3«دال برتشر »به عنوان  «الهان»به تهبیر رنها گفتمانی را تشکیل داده و از

   :شودنام برده می 2«گاهگره»به عنوان  ،«هموف»

گشاه نششانه   گیرد. گشره های خاصی شکل میگاهگفتمان از طریق تثبیت نسبی مهنا حول گره»

هشا مهنشای خشود را از    ششوند  سشایر نششانه   حشول رن مشنیم مشی    هاهه سایر نشانهممتازی است 

 ت.15: 3133)یورگنسن و فیلیس ، « هنند...گاه اخذ میشان با گرهرابطه

گیرد و سایر عناصر و مفاهیم در حشول  در مرهز  قل گفتمان قرار می «گاهگره»یا  «دال برتر»

 ت.3)نمودار  شوندبندی میاین مرهز بایکدیگر مفصل 

 دال برتر                                                               
 

 

 عناصر گفتمانی            

 

 

 

 
 بندی عناصر گفتمانی حول دال برتر: مفصل(1)نمودار 

 

امشا گفتمشان بشا    مهنایی داششته باششند،    ممکن است حالتی هند 1یک از عناصر گفتمانی هر

یهنی به وضهیتی هه مهنای  ابتی داششته   4عناصر، رنها را به بهدمهنایی این هاستن از حالت هند

 ت. 13: 3133)یورگنسن و فیلیس ، هند باشند تبدیل می

 یاز زندگ یهه شکل خاص شودی میاصول و قواعد یحاواتصال متن به جامهه، گفتمان  ،در نتیجه

هند یم فیتهر یاژهیو وهیبه ش را یفرد یهایو خودفهم تیسازد، هویم نیرا مته یا ژهیو یو هردارها

 ت.61: 3182 ه،یری)بش دینمایرا حذف م گرید یرا متحقق و برخ یاجتماع یاز امکانات زندگ یو برخ

                                                                                                                   
1. Master Signifier 
2. Nodal Point 
3. Elements 
4. Moment 
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 فراگفتمان انقالب اسالمیب. 
از  گوناگونی را تجربشه هشرده اسشت.    تاریخیهای دوره ،خود دورانجمهوری اسالمی در طول 

انشد هشه حاصشل    سشر بشررورده   یگونشاگون  یتش یامن یهشا انگفتمش  ،هشا دوره نیش از ا کی هرخالل 

گفتمان فرا» ،یانقالب اسالم تمانگففرا .هستند «یگفتمان انقالب اسالمفرا» یگفتمان یهاتراوش

مدرنیسشم مطلقشه   ششبه گفتمشان  » واهنشی در برابشر  هه به صورت ستا «گرای ایدئولوژیکسنت

 بندی شد.صورت «پهلوی

هشا و فرهنش    ای بشه گشروه  هشای عمشده  بنا به خصلت خود رسیب یپهلوحاهم در دوره گفتمان 

عنشوان اغیشار   ه هشای سشنتی بش   ها، عشایر و گشروه ن دوره، سنت، مذهب، قومیترهرد. در سنتی وارد 

های وابسته به این اغیار گفتمانی همچون علمشای دینشی، اصشناف، تجشار     شدند و گروهگفتمانی تلقی 

الب اسشالمی  انقش  .های گفتمان حاهم رسیب فراوان دیدنداز سیاست ،هاهای دینی و اقلیتبازار، فرقه

های رو به افول جامهشه سشنتی بشود هشه در مهشر       بازتاب عالئق و ارزش ،اشیافتهدر شکل تحقق

گرائی ایدئولوژیک را محقشق  گفتمان سنت ،نوسازی از باال قرار گرفته بود و با استقرار حاهمیت خود

ن گفتمان شامل نیریه سیاسی شیهه، برخی از وجشوه پاتریمونیالیسشم سشنتی،    ساخت. عناصر اصلی ای

گرایشی و اقتشدار هاریزمشایی    پارلمشانت، نشوعی مشردم   جمهوریشت و   برخی از عناصر مدرنیسم )ماننشد 

غشرب و ناسیونالیسشم    سشنت سیاسشی و فرهنگشی   این گفتمان با  ت.68 و 63: 3182 ه،یری)بش شودمی

های سنتی و مشذهبی و هنتشرل   و بر رهبری، انضباط اجتماعی و اخالقی، ارزشستیز داشته  سر یایران

هشون   یبر اصشول و قواعشد   یمبتن این گفتمان همچنین ت.57: 3182 ه،یری)بشنماید فرهنگی تأهید می

صشدور   تأهیشد بشر   ،عدالت اسشالمی  سم،یونیبا صه تیضد ،یزیاستکبارست ،یاستقالل و عدم وابستگ

 .ستا یداخل یاقتصاد ییوانابر ت دیتأه انقالب و

گفتمشان دارای  فرااین  دهد.بندی این فرا گفتمان را نشان میشیوه مفصل ت،2) نمودار شماره

گفتمشان را  فراگرانیگشاه ایشن    .هشه از هنشد الیشه تششکیل ششده اسشت       یک هسته گفتمانی است

هوریشت و  ماننشد جم  های مشدرن ارزشدر هنار برخی های اسالمی و عالئق جامهه سنتی ارزش

هاریزمشایی و عناصشری از پاتریمونیالیسشم     دهد. نیریه سیاسی تشیع، اقتشدار تشکیل میپارلمان 

. سشایر  انشد ی اسشالمی تلفیشق ششده   اهش هه با ارزش هستندهسته گفتمانی  بهدیهای سنتی، الیه
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 ،خاستگاه هنترل فرهنگی ،گیرند. برای نمونههای گفتمانی از درون این هسته نشأت میشاخصه

  .های پاتریمونیالیسم سنتیها و عالئق جامهه سنتی است و هم ویژگیهم ارزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بندی فراگفتمان انقالب اسالمی: نحوه مفصل(3)نمودار 

 

ظهور  یاسالم یجمهور خیطول تار در یمتهدد یتیامن یهاگفتمان، گفتمانفرا نیاز درون ا

رنها  یاست و تمام «یگفتمان انقالب اسالمفرا» ها،فتمانگ نیا یاند. خاستگاه مشترک تمامهرده

اصشول و قواعشد    ،رو نیگفتمان مادر دانست. از افرا «یگفتمان یهاتراوش»توان محصول یرا م

را  یعناصشر گفتمشان   یاسشت هشه برخش    نیش ا دردارد. تفاوت رنها  انیگفتمان مادر در رنها جرفرا

انشد  نمشوده  ایعناصر مغفول را اح یبرخ ای  هرده را پررن گرید یو برخ لیتهد را یحذف، برخ

 اند.را رقم زده یتیاز هردار امن یاشکال خاص ،قیطر نیو از ا

 

 جمهوریت

صدور 

 انقالب

 یخودکفا

 اقتصادی

 

 استقالل

کنترل 

 فرهنگی

ی ستیزغرب
سیاسی و 
 فرهنگی

 انضباط

 اجتماعی

ردم م

 گرایی

حمایت از 
های جنبش

 اسالمی

 انیپشتیب

از 

فمستضع

 ین

زم صهیونی

 ستیزی

عدالت 

 اسالمی

اراستکب

 ستیزی

 

 

 
 

های ارزش
اسالمی و 
عالئق 
جامعه 

سنتی+ارز
ش های 

 مدرن

اسالم 

 فقاهتی

نظریه 
یهوالیت فق  

 پاتریمونیالیسم

 اقتدار کاریزمایی
یعنظریه سیاسی تش  
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انقشالب   یخیتشار  و مراحل متفاوت گذار یاسیس  یها بررمده از شراگفتمان نیاز ا کیهر 

 رادولت دهم تا پایان هار . مراحل گذار تاریخی جمهوری اسالمی باشندیتا به امروز م یاسالم

 تقسیم هرد:گفتمانی مرحله عمده  ش به  -در ذهر تاریخ با همی تسامح- می توان

 ت.3167تا  3115)بهمن  گفتمان قبض و بس  انقالبی .3

 .ت3168تا  3113)شهریور  محوربس  –گفتمان حفظ .2

 ت.3156تا 3168) گفتمان رشدمحور .1

 ت.3184تا  3156) گفتمان توسهه سیاسی .4

 ت.3132تا  3184) انقالبی جدیدقبض و بس   گفتمان .1

ی راسشتا خطشوط هشم   وجشوه تفشاوت و  ، هرهشه بهتشر ابهشاد تحشول    و مقایسه شناخت  یبرا

بشا    هگشونگی تناسشب رن   و–پیششین   هشای بشا دوره  های نهم و دهشم دولتهای امنیتی سیاست

ه گذششت هشای  پی  از پرداختن به ایشن دوره گفتمشانی، نشاگزیر از مشرور دوره     -فراگفتمان مادر

مورد واهاوی ها نی این دولتها و ایستارهای گفتماویژگی ،خواهیم بود. پ  از این مرور هوتاه

 .خواهد شد بررسی های بارز امنیتی رنقرار گرفته و ستانده
 

 گفتمان قبض و بسط انقالبی .1
شدند: اول احشزاب و  های سیاسی پ  از انقالب به ههار دسته هلی تقسیم مینیروها و سازمان

گشرای  سشوم احشزاب هش      هشای لیبشرال  های طرفدار اسالم فقاهتی  دوم احزاب و گشروه گروه

 های مارهسیست و سوسیالیست.  احزاب و گروه ،اسالمی و ههارم

در  ،ها، حامیان اسالم فقاهتی هه نزدیکترین حلقه به رهبشر انقشالب بودنشد   از میان این گروه

حاهمیشت و قشدرت سیاسشی را پش  از      اولیشه ته ائتالف با نیروهای مذهبی جنشاو لیبشرال، هسش   

 پیروزی انقالب تشکیل دادند. دولت موقت هه هه پ  از سرنگونی رژیم سشلطنتی بشه ریاسشت   

از میشان نیروهشای مشذهبی جنشاو لیبشرال برخاسشته بشود و         ،مهندس مهدی بازرگان تشکیل شد

 گرا قرار داشت.شورای انقالب در اختیار روحانیون اسالم

هشای سیاسشی حاضشر در سشاختار حاهمیشت از اسشتراتژی       هیچکدام از گروه ،اندر این دور

ها اما به واسطه اصول و رفتارهای این گروه ،مشخصی در رابطه با امنیت ملی بر خوردار نبودند

 های مالحیات امنیتی رنها را شناسایی هرد.توان ویژگیمی
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صشه  خال ،طرفشی خشارجی  لشی و بشی  امنیت ملی در نزد دولت موقت و حامیشان رن در اصشالو داخ  

فششردند و بشا تغییشرات ششدید انقالبشی      های قانونی پای میهارهوب ررنها ب ،شد. در صحنه داخلیمی

المللشی، عشدم مداخلشه در امشور     احترام به قواعد و موازین بشین  به المللی نیزموافق نبودند. در صحنه بین

 .ت325و  328 :تب) 3181پور، )ولی مهتقد بودند هم،المللی حاداخلی دیگر هشورها و مدارا با نیم بین

هشا از سشاختار حاهمیشت و    با خروج لیبرال هه رویکرد انقالبیون طرفدار اسالم فقاهتی در مقابل،

بررمشده از محشی     ،طلشب، بشه یگانشه گفتمشان حشاهم تبشدیل ششد       های برانداز و جشدایی حذف گروه

هشایی  از شاخصه داد ومیقرار  خوددر مرهز  قل را ها هه پاسداری از ارزش ایدئولوژیک انقالب بود

محشوری )تأهیشد بشر    ها به عنوان مرهز  قل گفتمانت، بسش  بودن )حفاظت از ارزشهسته ایهون تک

ریشزی  هشای ایشدئولوژیک، برخشوردار بشود و اگرهشه بررمشده از طشرو       گیریصدور انقالبت و جهت

 ،خشوانی داششت  ود و با نیام صشدقی بررمشده ازرن هشم   دررمد طبیهی انقالب ب هوناما  ،تئوریک نبود

 ت.  327: 3155ها را جهت داد )تاجیک، سازیها و تصمیمگذاریعرصه سیاست

امنیت هشور را با امنیت هل جهشان اسشالم در پیونشد قشرار داده و امنیشت ملشی را در        ،این دیدگاه

، اعتبشارزدایی از  فتمشان نیتشی ایشن گ  داد. ویژگی حاهم بر مالحیشات ام می پرتو رن مورد مالحیه قرار

گرایشی  ها بود. بدبینی نسبت به روندهای ملیگذاریمفهوم امنیت ملی و عدم هاربست رن در سیاست

در جهان اسالم هه مانهی برای وحدت مسلمانان عالم بود، مفاهیم ملی و ملت را در نشزد بنیادگرایشان   

مفشاهیمی همچشون امنیشت امشت و      ،ملشی  منیشت ساخت و به جای ترهیب ابار منفی برخوردار می از

   ت.236 ت:ب) 3181تابستان پور، هرد )ولیامنیت مکتب را وارد ادبیات رنها می

 یهشا  از جنشب  تیش حما ،یاسشتهمار  ضشد  یهشا بشر نگشرش   یمبتنش  یگفتمان در عرصه خارج نیا

امشا در   ،بشود  یاسالم یو مبارزه با نفوذ غرب در هشورها لیصدور انقالب، مبارزه با اسرائ بخ ،یرزاد

 یاسیس یهاگروه جادیطلبانه بر ممانهت از اهیو تجز یقوم ،یاسیس یهاو با توجه به تن  یعرصه داخل

های انقالبی، پاهسازی نهادهای دولتی از و بر روش بودمخالف استوار  یاسیس یهاو حذف گروه دیجد

بشه   د.هشر صادی و عدالت اجتماعی تأهید مشی تخودهفایی اق عناصر رژیم گذشته و مخالفان نیام اسالمی،

هننشده و  دیتحد یکشرد یرو یمحور و در عرصشه داخلش  بس  یکردیرو یدر عرصه خارج ،گریعبارت د

 نامید. «گفتمان قبض و بس  انقالبی»توان این گفتمان را می ،رو ز اینا .شتمحور داقبض

توان این اسشتنباط ضشمنی   می با توجه به فقدان استراتژی و طرو امنیتی مشخص در این دوره،

را داشت هه گفتمان قبض و بس  انقالبی، درصدد بشود بشا صشدور انقشالب از طریشق حمایشت از       
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هشای  های اسالمی، پشتیبانی از مستضهفین عالم، مبارزه بشا نفشوذ غشرب و تغییشر حکومشت     جنب 

مشق اسشتراتژیک   ارتجاعی منطقه، خ  حائل امنیتی جمهوری اسالمی را گسترش داده و با ایجاد ع

سو با انقالب اسالمی، فضشایی امشن بشرای انقشالب اسشالمی      از طریق افزای  شمار هشورهای هم

د شش سالمی و امنیت مکتب، پرورده خلق هند. از همین زاویه است هه مفاهیمی هون امنیت امت ا

ه ایشن  هش بشه ایشن نکتشه توجشه داششت       دیبا ،خورد. البتههشور به امنیت جهان اسالم گره و امنیت 

بلکشه امنیشت جهشان     ،رویکرد درصدد قراردادن امنیت امت اسالمی در خدمت امنیت هشور نیست

 هند.  ن مالحیه میگیرد و امنیت هشورا نیز در پرتو راسالم را به عنوان هل در نیر می

سازی نهادهشای دولتشی،   پاک هایی هوننیز با تکیه بر سیاست یداخلعرصه در این گفتمان 

طلبانشه و برانشداز، درصشدد    های جداییو برخورد قاطع با جنب  مخالف نیامای هحذف گروه

نحشوه   ت،1)نمودار ششماره  . بودسازی قدرت و ایجاد حاشیه امنیت برای نیام اسالمی دستیک

 گذارد:بندی گفتمان قبض و بس  اسالمی را به نمای  میمفصل
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 محوربسط -گفتمان حفظ .3
 .ای در عرصشه امنیتشی رقشم خشورد    ، تحشوالت تشازه  3113م نیامی عراق به ایران در شهریور وهجبا 

های امنیتی انجامید و گفتمان امنیتشی جدیشدی را حشاهم هشرد.     لفهؤبه تهدیل و تغییر م تهدید خارجی

دوسشتی وارد گفتمشان   هیمی هون تمامیشت ارضشی و وطشن   حدودی احیا شد و مفا های ملی تاانگیزه

امنیتی گردید. بس  انقالب اسالمی در گرو حفظ قرار گرفت و گفتمان امنیتی شامل دو محور بسش   

مطرو شد هشه   تئوری ام القری محورانه،مالحیات حفظدر پرتو  .ت323: 3155و حفظ شد )تاجیک، 

حفشظ   ،هشرد. بشه ایشن ترتیشب    رهای اسالمی تأهید میبر اولویت حفظ هشور به عنوان ام القرای هشو

نیام جمهوری اسالمی هه نیام حاهم بر ام القرای اسالمی بود، هدف اصشلی گفتمشان امنیتشی ششد و     

 .ت245 :)بت 3181پور، )ولی دگردیجایگزین سایر مفاهیم امنیتی  امنیت نیاممفهوم 

امنیتی در عرصه پراتیک جلوه صورت سه فرایند عمده ه محور ببس  –گفتمان امنیتی حفظ

 :تندوف هدف خود داشمهطرا تمامیت ارضی هشور  نیام وحفظ  سه هه هر هرد

 یاز توان رزم یریگو بهره یمردم یروهاین جیبسبه ویژه  ،بسیج تمامی امکانات هشور ،اول

   .مقابله با تهاجم دشمن یرنها برا

 یهش یطب ه داخلی به عنوان محصولدر عرص شتریب یاسیبه تمرهز و انقبا  س  یگرا، دوم

 .داشت ازین یو انحصار مراهز فرمانده عیسر قاطع و یریگمیهه به تصم یجنگ  یشرا

هشای انقشالب و پیگیشری    ررمشان گرایی در سیاست خشارجی در عشین تأهیشد بشر     ، عملسوم

 محور.  های بس سیاست

نشان  ت،4)شماره  دارنموبندی گفتمانی رن در محور و هگونگی مفصلنمودار گفتمان حفظ

بیتششالی رومحششور دارای هسششته ابسشش  –داده شششده اسششت. مطششابق ایششن نمششودار، گفتمششان حفششظ

باشد و گرانیگاه این هسته حفظ نیشام و  ها میها و واقهیتارزش ایت است هه شاملهستههند)

هشایی  هلفش ؤششامل م  ،این گفتمان های اسالمی و انقالبیارزشترین مهم ام القرای اسالمی است.

 هستند. استکبارستیزی، صدور انقالب و عدالت اسالمی نییر

حمایشت از  سیاسشت صشدور انقشالب همچنشان در قالشب مبشارزه بشا اسشرائیل و          در این گفتمان،

بشا ایشن تفشاوت     .تداوم یافتهای ارتجاعی منطقه، مبارزه با حکومت ،و همچنینهای اسالمی جنب 

 افکشار  فیش مانند تلط یترانهیگراداشت، اما اهداف عمل کیدئولوژیاگرهه منشأ ا لیمبارزه با اسرائهه 

بشر صشدام    یروزیش )هه پ را در رزمندگان زهیانگ جادیاز عراق و ا تیدر حما یعرب یهشورها یعموم
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هشای ارتجشاعی   مبارزه با حکومت د.رهیم یریگیپ زیهردندت نیم یقدس تلق یرزاد یبرا یارا مقدمه

 د.ی و نیامی رنها از عراق تشدید شهای مالواسطه همک عرب نیز در این دوره به

هشرد.   تری نسبت به گفتمان قبض و بس  انقالبی پیداگرایانهاستکبارستیزی نیز اهداف عمل

از رژیشم عشراق در   های جهانی تبلیغاتی برخی از قدرتبا توجه به پشتیبانی نیامی، اطالعاتی و 

 تیش حما در های روانشی ایجاد انگیزه یبرا زانهیستو غرب زانهیاستکبارست یشهارها طول جن ،

با توجه بشه  نیز عدالت اسالمی  مورد استفاده قرا گرفت. ،یاقشار انقالب مستضهف و یقشرهااز 

هشای تشوزیهی، توزیشع هشاالبرا و ایجشاد      محدودیت منابع در شرای  جنگی از طریق سیاسشت 

  .گردیدهای دولتی پیگیری تهاونی

در سیاست خارجی  گرایانههای عملگیریجهتستی به گفتمان حاهم، دولفه وطنؤورود م

های سیاسی مخشالف و مهانشدت نیشز    گیرانه علیه گروهو انقبا  سیاسی )مقابله قاطهانه و سخت

هشای  یتهبسیج عمومی هم ریشه در واق  .شتهای بررمده از شرای  جنگی داریشه در واقهیت

هشای انقالبشی و اسشالمی    مذهبی و انقالبی بشه ارزش  هایو هم از طریق انگیزششت جنگی دا

 خورد.پیوند می
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 گفتمان رشدمحور .2
دولشت  هه ، انتیار همگانی رن بود دوران جن  یاضطرار  یشرا و پایان 138قطهنامه  رشیپذپ  از 

 ریش و غ میمسشتق  یهشا نشه یبودن سشرجمع هز ششتر یبسردازد. باز جن   یناش یهایخراب میبه ترم دیجد

 ینفتش  یاز تمام دررمشدها  تعراق یدالر برا اردیلیم 163و  رانیا یدالر برا اردیلیم 628)جن   میمستق

دو  یداشت هه جن  بشرا  یاسفبار یاقتصاد یهاانینشان از ز ستم،یدر قرن ب و عراق رانیا دو هشور

در  دیش هشاه  تول  ،یت. سطح نازل رشد اقتصاد342: 3137 ،یزند قایگذارده بود )غرا یهشور برجا

و  یمنشابع محشدود ارز   د،یبودجشه ششد   یهسشر  ،ینفت یدررمدها هاه  ،اقتصادگوناگون  یهابخ 

 .ار دادامور قر یرا در رأس تمام یمسئله توسهه اقتصاد ت،یجمه رشد

از  ت، تشالش هشرد  هرسی قدرت قرار داشش  سال هه بر 8در طی  «هاشمی رفسنجانی»دولت 

هشا، تقاضشا بشرای بازگششت     های خارجی، تضمین سرمایهسازی، جذب سرمایهطریق خصوصی

 های اقتصادی فائق رید. بر نارسایی ،نیروهای انسانی خارج از هشور و تقویت تولید صنهتی

و  تیش امن ینینشش را اتخاذ هشرد هشه بشر هشم     یینامارامک یکردیرو یدولت سازندگ ،یهل طوره ب

 ششد  یتلق یمل تیموفق راهبرد امن یالگو ،یموفق توسهه مل یرن الگو هیبر پا و هردیم دیهه تأهتوس

 یکردهشا یرو لیتهشد  بشا  .بشود  «رششدمحور  گفتمشان » یکردیرو نیدررمد هنت. 322: 3155 ک،ی)تاج

 نیش هه ا یابه گونه ،مطرو شد یدیدر قالب جد «یام القر»رشدمحور، مفهوم درگفتمان  کیدئولوژیا

اسشتوار ششد     ،یاسشالم  یمناسب از جمهور ییو ارائه الگو یمل یهایمندتوان  یافزا هیپا هوم برمف

 یرن بشرا  یمنشد و تشوان  تیش بلکه تقو ،مورد توجه قرار گرفت یهه نه تنها حفظ ام القر یمهن نیبه ا

 ت.56: 3155پور، ینیر قرار گرفت )ول مد زین یریالگوپذ تیبه قابل یابیدست

بشر تقشدم    تأهیشد  تحقق این الگوپذیری بیشتر بر وجوه اقتصادی تأهید شده بشود.  برای ،البته

  یدسشتاوردها ماننشد افشزا    یبه رغم برخاین الگو  سبب شد یاسیبر توسهه س یتوسهه اقتصاد

 یهایهدب ،یشکاف طبقات  یتورم، افزا دیشد  یمانند افزا ییهایالبته ناهام )و یرشد اقتصاد

 یاز رشد اقتصاد یو اقتصاد )ناش استیدو حوزه س انیشکاف مبه  ت،یکاریب دیو تشد یخارج

 ت.16: 3158 ،ی)افتخار بیانجامدت یاسیس تیو تثب

گفتمشان   نیش ا یدهشد.  قشل مرهشز   یگفتمان رششدمحور را نششان مش    یگفتمان نمودار ت،1) نمودار

هماننشد گفتمشان   گفتمشان   نیش ا .بشود  یجهان اسالم با تحقشق توسشهه اقتصشاد    یاز ام القرا یسازالگو
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 .ششت دا دیطور توأمان تأهه ها بتیها و واقهبر ارزش یهنی بود، یاهندهسته ای یتالیاورب ،محورحفظ

صشدور انقشالب    یالگشو  ،نیش ا . بشا وجشود  بشود شده  لیگفتمان تهد نیدر ا کیدئولوژیمواضع ا ،بتهال

د. شش یمش  یریش گیپ ینیفلسشط  یهشا هون حزب اهلل و گروه ییهااز جنب  یبانیپشت قیهمچنان از طر

 .گردیدیالاقل در شهار مطرو م ،یانقالب یهاتوده تیجلب حما یبرا یزیاستکبارست ،نیهمچن

هششور را   یاقتصاد یمندو توان شتوضوع توسهه دابه م یساحتتک یکردیگفتمان رو نیا

 ،یاسیس داشتن سطح ابت نگاه قی بات از طر جادیا ،رو نی. از استدانیم تیتحقق امن یبناریز

ند. دشش یمش ی رن تلقش  یگفتمان یهالفهؤم گریغرب، از د مناسبات با دیو تجد یدئولوژیا لیتهد

و توسشهه   گرفشت اقتصاد مشورد توجشه قشرار     کینئوهالس کردیرو ی،تحقق توسهه اقتصاد یبرا

انشداز،  هششم ایشن  از  .داده ششد نیشر قشرار    مشد  یمحدود رشد اقتصاد یدر مهنا شتریب یاقتصاد

و  یهیتشوز  یهشا د و نیشام گردیش یمحقشق مش   یدر پرتو رشد اقتصشاد  یدالت اجتماعع یبرقرار

رزادی نسشبی در روابش  اجتمشاعی و بشرروردن      ند.دشش  یتلقش گذشته نادرست  یستیالیسوسشبه

 .عناصر گفتمانی این الگو بودنداز دیگر  ،نیازهای مادی جامهه برای هسب رضایت جامهه
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 (1236 – 1233) گفتمان توسعه سیاسی .3
هشرد هشه    جادیرا در سطح جامهه ا یدیجد یازهاین ،یدر دوره سازندگ یاقتصاد تیوضه رییتغ

 دیش جد یانشان از ظهور ههره ازهاین نیممکن بود. ا یاسیتوسهه س قیبه رنها از طر ییگوپاسخ

متنوع مقاومت در برابشر گفتمشان مسشل  را ششکل      یهاهه هانونقدرت داشت  کیزیفکرویاز م

   ت.36: 3153 ک،ی)تاج دادیم

هشای  مولشد ایشن هشانون    یدر دوره سشازندگ  یو فرهنگش  یاسش یس یهابه خواست یتوجههم

تالششی بشود بشرای     ،مقاومت بود و گفتمان توسهه سیاسی هه در دوره اصشالحات مطشرو ششد   

  ی بررمده از وجوه میکروفیزیکی رن.هاسازی ماهرو پلیتیک قدرت با خواستهم

بشه مثابشه   امشا   ،داششت ن نیشیپ یهاگفتمان اهتی باشب در نمودهای بیرونی خود گفتمان نیا

 هشا رن گفتمشان از همشه   یبیتره برو بود  یگفتمان انقالب اسالمفرامحصول  های پیشین،گفتمان

را بشر   یاسشالم  انقشالب  لمهطشل و مغفشو   یهشا ررمشان  با این وجه افتشراق هشه    استوار شده بود

بشه   تیش امن یسشنت  کشرد یگشذار از رو  نشه یزم بشود  درصشدد  وافزود می نیشیپ یتیامن یکردهایرو

 ت.474: 3185 ،یلی)خل رورد ممدرن را فراه یکردیرو

ارائشه دهشد هشه ضشمن      ینش ید یالراسش از مشردم  ییدرصدد بود الگو یاسیگفتمان توسهه س

مششارهت  تکثشر سیاسشی،    ،یبر جامهه مشدن  یمبتن ،ینقالبو ا یاسالم یهاداشتن در ارزششهیر

باششد.  و حمایشت از حقشوق ششهروندی     ینیارت مردمش رقابت سیاسی، انتقادپذیری،  ،یهمگان

 ت:371: 3153)تاجیک،  رویکرد امنیتی بررمده از این الگوی سیاسی شامل عناصر زیر بود

 تر از تهدیدهادرک واقهی .3

 فرهنگشی، سیاسشی، اقتصشادی و   هشای  لفشه ؤبشر تمشامی م  )نشاظر   سشونگر ارائه تهریفشی همشه   .2

 ت از امنیتمحیطی امنیتزیست

 افزاری امنیتتوجه بیشتر به ابهاد نرم .1

 های فرهنگی امنیتتوجه به ریشه .4

 ها ها در هنار ارزشتوجه به واقهیت .1

زدایشی در خشارج و طشرو    گذر تششنج ترنمودن فضای حیاتی و رستانه امنیت ملی از رهفراخ .6

 .مدنی در داخل جامهه
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 صدایی.ارائه تصویری از امنیت هه مبتنی بر رزادی و هثرت باشد، نه محدودیت و تک .5

بشه  ) اجتمشاع  بخش  حتی در خصوص عوامل وحدت اصل تغییر پذیری وتوجه به انهطاف  .8

توانند امنیشت و نیشم و  بشات را فشراهم     بخ  جامهه زمانی میاین مهنی هه عوامل وحدت

تحوالت زمانه و نیشام صشدقی حشاهم بشر رن همگشون و سشازگار باششند        رورند هه با روو 

 .ت371: 3153 ک،ی)تاج
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دهشد. ایشن   نششان مشی   بندی گفتمان امنیتی توسشهه سیاسشی را  ، نحوه مفصل6نمودار شماره 

ها بود. تأهید این گفتمشان بشر ابهشاد    ها و واقهیتارزش گفتمان دارای هسته اوربیتالی متشکل از

های اسشالمی و انقالبشی ریششه داششت.     ها و هم در ارزشافزاری امنیت ملی هم در واقهیتنرم

سشاز رن،  های امنیتگیری از مزایای نیام دموهراتیک و هارویژهتأهید بر این ابهاد، به لحاظ بهره

از وجه تأهید برحقوق انسانی اسالم، اخالق متهادل اسالمی  های زمانه منتسب بود وبه واقهیت

هشای  های اسالمی وابستگی داشت. این رویکرد بشا تأهیشد بشر رزادی   ، به ارزشاز افراط زیپرهو 

هشای اصشیل   دهنشده ارزش جمهوریت نیام، بازتشاب  سیاسی مصرو در قانون اساسی و اصرار بر

سشاالری  دور انقالب از طریق الگوسازی از مشردم طور ضمنی ررمان صه انقالب اسالمی بود و ب

 هرد.دینی را دنبال می

هشه بشه ویشژه در    از طریق تبلور حقوق سیاسی اسالم  عدالت اسالمی مکتوم در این گفتمان

شد. رفتار پیامبر اسالم و امامان شیهه در ارتباط با مخالفین وهژفهمان جلوه یافته بود، محقق می

انجامید. طرو تر از تهدیدها و افزای  سطح رنها میالمی به درک واقهیعدالت اس ،از این زاویه

بررمده از نگاه امنیتشی مبتنشی بشر تکثشر و      بخ در عوامل وحدت یریپذانهطافجامهه مدنی و 

ساالری دینشی  رزادی بود. تشنج زدایی در رواب  خارجی و صدور انقالب با الگوسازی از مردم

 یافتند.سازی فضای حیاتی و رستانه امنیت ملی میراتژی فراخنیز خاستگاه خود را در است

 

 (1233 -1233) گفتمان قبض و بسط انقالبی جدید. 3
 یو خشارج  یداخل استیدر س ی، هرخ  اساسو در تداوم رن دولت دهم نهمدولت  لیبا تشک

 ئشت یه یاسشتان  یهشون سشفرها   یزیش برانگبحث یهاطرو ،یداخل استیشد. در س جادیهشور ا

، طرو مسکن مهر و پرداخت سهام عدالت در دستور هار قرار گرفت ارانهیولت، هدفمندشدن د

 .دیاتخاذ گرد یتهاجم یکردیرو زین یخارج استیو در س

هشای فراگفتمشان   لفشه ؤاز میشان م بود هه  یدیجد یفکر یبرخاسته از الگو دیجد یهااستیس

در عرصشه   از ایشن رو، . دخشود قشرار دا   را در مرهشز  قشل   «اسالمیعدالت »لفه ؤم ،انقالب اسالمی

مقابلشه بشا نیشم     ،داخلی، ارائه و مهرفی الگوی حکومت عدل اسالمی و در حوزه سیاست خارجی

 مورد توجه ویژه قرار گرفت. -شدهه از رن به عنوان نیام جهانی سلطه یاد می-المللی مستقر بین
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ی دولشت سشازندگی و دولشت    هشا تشزی در برابشر گفتمشان   گفتمان دولت جدید در حقیت رنتی

تحقشق عشدالت را    ،اصالحات بود. دولت سازندگی بر اساس باورهای نئوهالسیک اقتصاد توسشهه 

از توجه به موضوع عدالت اجتمشاعی   در نتیجه، .هردگذاری تلقی میریند رشد تولید و سرمایهپ 

صشندوق   هشای تهشدیل اقتصشادی بانشک جهشانی و     فاصله گرفت و با تالش بشرای اجشرای نسشخه   

افزای  شکاف طبقاتی دامن زد. دولت اصشالحات نیشز توسشهه     گسترده وبه تورم  ،المللی پولبین

ی اه گونشه های خود قرار داد و نتوانست بهای اجتماعی و سیاسی را محور فهالیتسیاسی و رزادی

ال مردمشی  بشا اقبش   دولشت جدیشد  هشای  دیدگاه ،رو بایسته به مسئله عدالت اجتماعی بسردازد. از این

، 3181در مبششارزات انتخابششاتی سششال  رئششی  دولششت نهششمرو شششد و نقشش  غالششب یافششت. هروبشش

 در و  ت173: 3188 صشادقی، )های خود اعالم هرد گستری را محور برنامهمحوری و عدالتعدالت

هشای  نیشز مشورد    کام انتصابی، بیانات و پیامتمامی طول عمر دولت خود این محور را در اهثر اح

 ت.274- 237: 3186ها و بیانات ر.ک: اخوان هاظمی، هایی از پیامه قرار داد )برای نمونهاشار

هشا و مفشاهیم دیگشر در    شدن دال متهالی عدالت به نقطه هانونی گفتمان مسل ، هلیشه دال با تبدیل

 ،داخلشی  عرصشه ت. ایشن دال متهشالی در   347: 3188رابطه با رن تهریشف ششد )فیروزربشادی و رادفشر،     

هایی هون ایجاد مسکن ارزان قیمت برای افراد بدون مسکن )مسشکن  های خود را در سیاستلولمد

مندی افراد هشور از سود حاصل از تولیدات داخلی )سهام عدالتت، تغییر الگوی پرداخشت  مهرت، بهره

 هشات، در دسشترس بشودن دولشت بشرای تمشامی      هها به سمت افراد نیازمند )طرو هدفمندی یارانش یارانه

ادغشام ششوراهای عشالی بشه منیشور هاسشتن از        به ویژه نواحی دورافتاده )سشفرهای اسشتانیت،   ،نواحی

هشا بشا   ریزی با توجیه انطبشاق بیششتر برنامشه   بوروهراسی زائد اداری، انحالل سازمان مدیریت و برنامه

 یافت.نیازهای استانی و تغییر شیوه بودجه نویسی و تخصیص بودجه، 

مراتبشی قشدرت   هایی هون عدم اعتنا به نیم سلسلهجی نیز بر مدلولدر عرصه سیاست خار

ادگی غیشر منهطشف در برابشر    هششورها و ایسشت  تمشامی  در عرصه جهانی، تأهید بر جایگاه برابشر  

ناپشذیر در سیاسشت خشارجی،    استوار شد. رویکشرد نشرم    یهای بزرا جهانی قدرتاخواسته

 امل االستیک با نیروهای مسل  بر این نیم بود.برای ته هشتمدولت تزی در برابر تالش رنتی

دولت نهم همچنان پیگیر الگوی صدور انقالب از طریق الگوسشازی از جمهشوری اسشالمی    

 شمرد:این موضوع را از جمله وظایف اصلی دولت خود برمی ،دولترئی  بود. 
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ن دو مسئولیت سنگین بر عهده ملت ایران است. مسئولیت اول، همانا ساختن ایشرا »

گیشرد هشه بشا    های یک انقالب زمانی مورد اسشتقبال قشرار مشی   است. پیام مکتب و ررمان
رو، سوق دادن بشریت به سمت قله همال و حیات الگوهای عملی همراه باشد و از این

... و مأموریشت دوم   طیبه الزم  است و باید الگویی از رن در جامهه اسالمی ایجاد هنشیم 

هان بشریت است...باید این مکتب و الگو و  را تبیین و بشه  مهرفی انقالب اسالمی به ج
 ت.313: 3188)فیروز ربادی و رادفر،  «های تشنه دنیا مهرفی هنیمملت

خشواهی و  ویشژه عشدالت   های حکومت عدل اسالمی بهگسترش ارزش این گفتمان، منیراز 

و  هاسرزمین گریددر سراسر جهان، با صدور الگوی مقاومت جمهوری اسالمی به  ستیزیسلطه

د  دارا افشزای  مشی  گستردن گفتمان ضد هژمونیک، ضریب امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 

ایجشاد اتحشاد و ائشتالف     با د وهردر برابر نیام سلطه ایفا میهراهه این گفتمان نقشی بازدارنده 

رورد و در عشین  یستیزان، امکان برقراری موازنه در برابر نیروهای سلطه را فشراهم مش  میان سلطه

)فیروزربشادی  د داای و جهانی را گسترش میمنطقهحوزه نفوذ جمهوری اسالمی در سطح  ،حال

 ت. 314: 3188و رادفر، 

 صالحات شکل گرفشت های سازندگی و اگفتمانی متفاوت از گفتمان ،این دورهدر  ،بنابراین

هشای  وت گرانیگاهی با گفتمشان داشتن در فراگفتمان انقالب اسالمی، دارای تفاهه در عین ریشه

ا نحشوه  مشانی، در نقش  هشارگزاری ایشن دولشت بش      این تفاوت عالوه بر  قل گفت ،. البتهبودقبلی 

اگر دولت اصالحات مشی هارگزارانه  ،برای نمونه. های قبلی نیز وجود داشتزاری دولتهارگ

 د. ایفا هر انقالبیای شیوه خود را با، این دولت نق  هارگزاری ای را اتخاذ هرده بودروانهمیانه

گفتمشان   نیش . ادهدیرا نشان م های نهم و دهمدولتگفتمان  یبندنحوه مفصل ،ت5)نمودار 

 ییهشا لفشه ؤمتفشاوت و بشا م   یطیبود هه در شرا یدوباره به گفتمان قبض و بس  انقالب یبازگشت

قشبض و بسش     نوگفتمشان »تشوان از رن بشه عنشوان    یمش  ،رو نیگرفت. از ایصورت م گرگونید

گفتمان همانند گفتمان قشبض   نیهرد. ا ادی زین «دیجد یقبض و بس  انقالب گفتمان» ای «یانقالب

 بود: استوار ریز یهالفهؤانقالب بر م هیاول یهاسال ،یبس  انقالب و

)هشه بشه بشاور     یو اسشالم  یانقالب یهاارزش یایها، احضرورت یجاه ها باصالت بر دیهأت

بشر صشدور    دیش رن  شده بشودت، تأه دولت اصالحات هم یهااستیس جهیر نتگرا ددولت اصول
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از  تیش حما ،یزیسشت غشرب  ،یزیاستکبارسشت  ،یو ذهنش  کیدئولوژیش ا یاهش نایبر بن دیانقالب، تأه

 .یعدالت اجتماع و یدولت ینهادها یپاهساز ،یانقالب یهاروشبر  دیتأه ،یاسالم یهاجنب 

گفتمشان قشبض و بسش      انیش م زین یادیبن یار و گاه حتنهفته، رشک یهاتفاوت در عین حال،

دهشد، گفتمشان   ینشان مش ت 5)گونه هه نمودار رن وجود داشت. همان میبا نوع قد دیجد یانقالب

هشا را در هنشار   تیش هشه واقه  بشود  یتشال ی، گفتمان اوربمیقد یاهستهگفتمان تک خالف بر، دیجد

 .دادمیها قرار ارزش

 یهشا بشر ارزش  دیتأه ،یاجتماع یهاگروه یمنیور جلب برخ ، تالش شددیگفتمان جد در

و  یملش  میمفشاه  ،گفتمشان  نیدر ا ،نی. بنابراردیقرار گ یاسالم یهادر هنار ارزش یو باستان یمل

 قرار گرفته و برجسته شد.  دینبود هه مورد تأه یبار منف یملت نه تنها دارا

 قشدرت  نشرم  یبشر ابزارهشا   شتریشد و بنو مطرو  یاوهیگفتمان، صدور انقالب به ش نیا در

دولشت عشادل و    به عنشوان  یاسالم یاز جمهور یسازدر شکل الگو یام القر یاستوار بود. تئور

طرو شد و درصدد  بهیط اتیبه قله همال و ح تیدادن بشربا هدف سوق ،یجامهه نمونه اسالم

 نیش را از ا یب اسشالم و گفتمان انقال یاسالم یهااسالم و ارزش یحکومت یلگوا یبود هاررمد

 یمجشامع و نهادهشا   ،یعمشوم  یسلماسش یهشون د  ییابزارهشا  ،منیشور  نیش نشان دهشد. بشه ا   قیطر

 قیش تشالش ششد از طر   ،نیقرار گرفشت. همچنش   یبردارهدفمند مورد بهره یابه گونه ،یالمللنیب

 یهشا ملشت  ژهیش مهشار ، بشه و   یهشا حکومشت  یاهملت ،انقالبی یهااستیو س هایریگموضع

 .رندیقرار گ ریتحت تأ  ،اسالمی –یعرب

و  یاسشالم  یهشا از جنشب   تیحما م،یقد یگفتمان به مثابه گفتمان قبض و بس  انقالب نیا

 نیش در بطشن خشود داششت، امشا ا     یطشور جشد  ه و مسلمانان جهان را بش  نیاز مستضهف یبانیپشت

اهلل  از حشزب  تیحما ههی. در حالختیدررم کیسلماتیو د یاسیس یهاها را با مصلحتتیحما

 ،روزه غشزه  22در جن   نیفلسط یاز حماس و جهاد اسالم تیروزه لبنان و حما 11در جن  

 ان یه نیس التیمسلمان در ا یغورهایدر دستور هار قرار گرفت، اما سرهوب او یطور جده ب

 اسشت یدر س ،بیش ترت نیش هندان مورد مالحیه نبشود. بشه ا   ،هیها در روسسرهوب هچن ای نیه

 ها در نیر گرفته شد.و ارزش هاتیواقه عاملدو  هر ،یاسالم یهاز جنب ا تیحما
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 عدالت محور یگرایبندی گفتمان اصولنحوه مفصل (:3)نمودار 
 

ای هون تسخیر سشفارت  نشدهریزیستیزی در رفتارهای برنامههه در گفتمان قدیم غربدر حالی

سشتیزی در گفتمشان   غشرب  ،یاسی با هشورهای غربی جلشوه هشرد  ایاالت متحده و هال  در رواب  س

 تگرایشی در سیاسش  مندی هون استراتژی نگاه به شرق، هندجانبههای قاعدهدر شکل سیاست ،جدید

 الملل و نفوذ در حیات خلوت ایاالت متحده )رمریکای التینت، مطرو و پیگیری شد.  بین

منشد  صورتی قاعدهه ستیزی، بی دال مرهزی سلطههااستکبارستیزی نیز به عنوان یکی از مدلول

عادالنشه یشاد    هه از رن به عنوان نیامی اسشتیالجو و غیشر  -المللی مستقر در قالب مبارزه با نیم بین

 گرفت. نیر قرار المللی مداز طریق مواضع سیاسی و سخنرانی در مجامع بین -شدمی

هاارزش  

 
 واقعیت ها

 

عدالت 
 اسالمی

 پاکسازی
نهادهای 
 دولتی

مبارزه با 
نظم 

 لیالملبین
 مستقر

عدالت 
 وپولیستیپ

 استکبار
 ستیزی

توجه به 
های ارزش

انیملی و باست  

ی دیپلماس
 تهاجمی

وی تلفیق الگ
ک نئوکالسی

اقتصاد با 
 پوپولیسم

های روش
 انقالبی

ی استراتژ
نگاه به 
 شرق

 چندجانبه
 گرایی

نفوذ در 
 آمریکای
 التین

 عدالت اسالمی

 

 

صدور 

 انقالب
درآمیختگی 

مصلحت گرایی 
 با حمایت از

های جنبش
 اسالمی

مبارزه با 
اسرائیل و 
 ارتجاع عرب

نفوذ در 
های ملت

 منطقه 
 

غرب 

 ستیزی
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مانند گفتمان ه ستیزی، بدالت و سلطههای عها با تأهید محوری بر ارزشپاسداری از ارزش

خوانی گسترده گفتمان اولیه اما گفتمان جدید از هم ،قدیم در مرهز  قل این گفتمان قرار داشت

 با نیام صدقی جامهه برخوردار نبود. اگرهه این گفتمان نیز هواداران فراوانی در درون اقشار و

 برابر رن نیز گسترده بود. های مقاومت درهای اجتماعی داشت، اما هانونگروه

سازی نهادهای دولتی نیز هه در گفتمان قدیم متوجه عناصر رژیشم گذششته و مخالفشان    پاک

هشردن  گیرانه یا بازنشسشته های اداری سختصورت گزین ه نیام اسالمی بود، در این گفتمان ب

سیاسشی رقیشب،    گرا، تداوم یافت. برخورد غیر منهطف با نیروهشای اساتید دانشگاهی غیر اصول

 ساز این گفتمان بود.ای دیگراز رویکرد غیریتجلوه

جشای  ه امشا بش   ،عدالت اجتماعی به مانند گفتمان قدیم دال محوری گفتمان جدید نیشز بشود  

گرایانه و نئوهالسیک مورد سوسیالیستی، تلفیقی از رویکردهای مردمرویکردهای توزیهی و شبه

ی طشرو هدفمنشدی   توان در نوع اجشرا این رویکرد را میاستفاده قرار گرفت. وجه نئوهالسیک 

ای ماننشد پرداخشت   گرایانشه ها دیشد. ایشن طشرو دارای وجشوه مشردم     سازی قیمتها و رزادیارانه

اگرهه با توجیه ارزششی اجشرای عشدالت اجتمشاعی      ،این رویکرد تلفیقیهای نقدی نیز بود. یارانه

ها، عدم ششفافیت  سامانی وضهیت پرداخت یارانهگرفت، اما ریشه در واقهیاتی هون نابصورت می

ها بود و هشم ریششه در   ها و اصراف در مصرف انرژی نیز داشت )یهنی هم بررمده از ارزشقیمت

 ها داشتت.واقهیت

های اولیه انقالب، برقراری عدالت اسالمی یکی از شهارها در فضای انقالبی و ارزشی سال

گیری گفتمشان منسشجم بشرای    رجی و داخلی امکان شکلو اهداف اصلی بود، اما تهدیدهای خا

مند عدالت در هشور را نداد، تنها دولت تالش هرد با اعمال نوعی اقتصاد دولتی و تحقق ضابطه

در حد تشوان خشود بشررورده سشازد )اخشوان      را مهه اتوزیع هاالبرا و ارزاق، نیازهای عمومی ج

، ش داشت بشر اسشاس الگشوی فکشری خشود     گفتمان جدید تال در مقابل،ت. 271: 3188هاظمی، 

 دو عرصه داخلی و خارجی پیگیری هنشد.  مند را در قبال تحقق عدالت در هررویکردی ضابطه

، یاسشتان  یسشفرها  ،هاهارانی یمسکن مهر، طرو هدفمندطرو هون  ییهااستیس ،بر همین پایه

ه هشا، بش  در هنشار حکومشت   هاالمللی موجود و تالش برای تأ یرگذاری بر ملتمبارزه با نیم بین

 مند دنبال شد.صورت قاعده



  32 زمستان 66 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33

 جدید و گفتمان قبض و بسط انقالبی قدیمهای : تفاوت(1)جدول 
 (محورعدالت ییگراگفتمان اصول)

 

 محورگرایی عدالتگفتمان اصول گفتمان قبض و بسط انقالبی های گفتمانیلفهؤم ها وویژگی

 ت ملیامنی امنیت امت اسالمی امنیتیپیرامون 

 صدور انقالب

گیری از تمایل به بهره

 ابزارهای سخت

افزاری از )حمایت سخت

مستضهفین و مسلمانان جهان 

 بخ تهای رزادیو نهضت

 گیری از ابزارهای نرمتمایل به بهره

با  یاسالم یاز جمهور یالگوساز)

دولت عادل و جامهه نمونه  جادیا

و استفاده از ابزار  یاسالم

 تالمللینیجامع بدیسلماتیک و م

 مندرادیکال ولی قاعده قاعدهرادیکال و بی و استکبارستیزی ستیزیغرب

میکرو فیزیک گفتمانی با تطبیق 

 قدرت

نی گسترده با نیام خواهم

 صدقی جامهه

های مقاومت گسترده وجود هانون

 در برابر گفتمان حاهم

 های اسالمیحمایت از جنب 
به عنوان اصالت و با توجه 

 هامتر به مصلحته
 های سیاسیدررمیختگی با مصلحت

 عدالت اجتماعی
رویکرد توزیهی و 

 سوسیالیستیشبه

تلفیقی از رویکردهای نئوهالسیک 

 و پوپولیستی

 

 امنیتی گفتمان قبض و بسط انقالبی جدید بازخوردهای. ج

 های داخلیسیاست. 1
انحشالل سشازمان    ،یعشال  یام ششوراها ادغش  هشا، ارانشه ی یدولت، طرو هدفمند ئتیه یاستان یسفرها

 ی، نمودهشا دسشت  نیاز ا یپرداخت سهام عدالت، طرو مسکن مهر و موارد ،یزیرو برنامه تیریمد

هارشناسشان را   بسشیاری از  هشه انتقشادات   بودنشد  های نهم و دهشم در دولت تحقق شهار عدالت یعمل

هشرد و بشا    لیش را به دولت تحم یگزاف یهانهیهز یاستان یسفرها از منیر این هارشناسان، .ختندیبرانگ

هم هدف عشدالت   ،شد جادیمردم ا یازهایبه ن ییگوپاسخ یهه برا یاختهیدرهم ر یبوروهراس جادیا

 قرار داد.   ریمهکوس تحت تأ  یطرزه را ب یادار یها و هم هدف هاه  بوروهراسنهیو هاه  هز
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احساس تهلشق  ایجاد  با ،سو از یک ،بازخوردهایی دوگانه داشت به لحاظ امنیتیاین سفرها 

هشای دور و نزدیشک و اقشوام و    مشردم ششهرها و اسشتان    هشایی از بخ  در میاندرونی با دولت 

 های اجتماعی و سیاسی مرتب  بشا امنیشت ملشی، هشون    لفهؤدر تقویت برخی م طوایف گوناگون

ارتقشای سشطح    ت،سازی برای سازگاری و همکاری جامهه با دولایجاد پشتوانه اجتماعی، زمینه

تطبیشق بشا    عشدم  بشه لحشاظ   ،از سشوی دیگشر   ر بشود.  ؤمش  ایجاد انسشجام اجتمشاعی   مشروعیت و

 ،ریشزی امنیتشی اسشتت   هشای اصشلی در طراحشی و برنامشه    لفشه ؤهه یکی از م) ساختارهای ذهنی

پرورانشه در میشان   های پوپولیستی و حامیو با القای تصویر سیاست های دیگری از جامههبخ 

بشه   انتقشاد  جانشب ایشن خصشلت واگرایانشه بشه ویشژه از      ها، خصلتی واگرایانه داشت.  این بخ

 گرفت.نیرو میهای گزاف این سفرها هزینه

مشورد   نیشز دولشت   یاقتصشاد  یهشا اسشت یس گشر یهشا و د ارانهی یطرو هدفمند نحوه اجرای

 ینان طش . اقتصشاددا قشرار گرفشت  مجلش    نشدگان یهارشناسان، اقتصشاددانان و نما  یانتقادات جد

و هسشب و هشار،    یگشذار هیسشرما  یهشردن فضشا  مششوش  ،جمهشور   یبه رئش  یمتهدد یهانامه

در  هیش رویمداخله ب ،ینیام بانک نابسامان تیوضه ،یو مال یپول یساطبان یزاتورم یهااستیس

و خواسشتار   دهیدولشت را بشه هشال  هشش     یو جهان یانادرست منطقه یهااستیهار، و س بازار

 ت.223: 3186 ،یاخوان هاظمن. ک: هور شدند )روند مذ حیتصح

رششد   ،ینگینقشد  ختهیگسش همشواره رششد لجشام    زیش مجل  ن یهاو مرهز پژوه  ندگانینما

 یبرنامه و مسئول مششخص اقتصشاد   ،یها، فقدان تئورتهرفه انهیناش یکارواردات، دست هیرویب

ال ؤسش  ریش را ز هاارانهی یطرو هدفمند یعلم ریو غ یهارشناس ریشتابزده، غ یدر دولت و اجرا

از  یانقششالب اسششالم ثششارگرانیا تیششجمه یت. حتشش222و  221: 3186 ،یبردنششد )اخششوان هششاظم

از دولشت خواسشت مهشار تشورم را بشه عنشوان        یاهیش انیبدولت در  یحام یگرااصول یهاتشکل

 خشود بشه اقتصشاد را هنشار بگشذارد      یعلم ریو غ یدر دستور هار قرار دهد و نگاه سطح فیتکل

 ت.226: 3186 ،ی)اخوان هاظم

از عوامشل   یکش یبه عنوان  ،اشیساختریو ز یعالوه بر مشکالت ساختار ،طرو مسکن مهر

هشل    یشناخته شد  هنانکه بر اسشاس اظهشارات رئش    ختهیگسلجام مو تور ینگیرشد نقد یاصل

)دولت حسشن   ازدهمیمسکن و اقتصاد دولت  ریو وز تیدولت دهم )محمود بهمن یبانک مرهز
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پروژه مسکن مهشر   یدوره از اجرا نهشور در ر یدرصد 44 یدرصد از رشد پول 47ت، یروحان

 ت.http://www.farhangnews.ir/content/56815) شد یناش

های دقیشق  های اجتماعی مختلف نیازمند پژوه ها بر گروهمیزان و نحوه تأ یر این سیاست

هشه رششفتگی اقتصشادی ناششی از      رفشت گتشوان ایشن نتیجشه را    طورهلی مشی ه اما ب ،علمی است

های قابشل تشوجهی   باری بر امنیت و رفاه اقتصادی بخ ر ار زیان ،های اقتصادی دولتسیاست

با توجه به پیوند و یق اقتصاد و رفاه اجتماعی بشا  از جامهه و اقتصاد هالن در سطح ملی داشت. 

نقش  رششد و توسشهه     نارضشایی اجتمشاعی و  منشدی و  رضشایت میشزان  هه ریشه در  امنیت ملی

تأهیشد بشر وجشوه تهدیشدزای ایشن      ملی و افزای  مششروعیت دارد،    اقتصادی در تحکیم اقتدار

 ناپذیر است.ها امری اجتنابسیاست

بشه فراینشدهای جامهشه در حشال گشذار ایشران و       را توجشه الزم   ،هشای نهشم و دهشم   دولت

زمینشه مششارهت سیاسشی    بشه ویشژه در    ،های اجتمشاعی درحشال نوسشازی   گروهی اهنیازمندی

سطح همی و هیفی نهادهشای   ءرای ایجاد و ارتقاب نیز انگیزه هندانیاز ها . این دولتنداشتند

 ،رو . از ایششننبودنششدهششردن تقاضششاهای سیاسششی و اجتمششاعی برخششوردار مشششارهتی و هانششالیزه

هشا و  گشروه ایسشتارها و هنجارهشای    هشا، ارزش نیر قراردادن مددادهای سیاسی قابلیت برون

و سیاسی این  امنیتیمالحیات و رویکردهای  هدیلت عدم اقشار نوین اجتماعی پیدا نکردند.

ر ار امنیتی خود را بی  از همشه  ، هااین گروهو هنجارهای  گفتمان امنیتی توجه به با هادولت

 هشایی هشه ظشاهر   یتانتقادهای نخبگان سیاسی و نارضشای  .رشکار ساخت 3188در وقایع سال 

هه اجماع و حمایت یکسارهه مردمشی از اهشداف و ابزارهشای امنیشت ملشی       دادمیان نش ،شد

امنیتی الزم بشرای ارزیشابی    –های نهم و دهم وجود ندارد و این دولت ظرفیت سیاسیدولت

 های امنیت ملی را از خود بروز نداده است.سیاست ریزی، تنییم و اجرایتهدیدات، برنامه

را باید ازجمله نقایص توجه به گسترش و تهمیق جامهه مدنی  عدمشناختی، از منیر رسیب

روسشت   ویژه از رن های نهم و دهم تلقی هرد. اهمیت امنیتی این نقیصه بهرویکرد امنیتی دولت

جامهه مدنی با ایجاد تهادل میان حوزه خصوصی و عمومی، تهادل جامهه و دولت و تهشادل  هه 

 ت.273: 3183هند )پورسهید، مناسب امنیتی عمل می حاشیه اجتماعی و متن، به عنوان الگوی
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به دلیشل گشردش رزاد اطالعشات و     ،با بازخوردهای مثبت و منفیهای امنیتی سیاستانطباق 

این موضشوع   دادها، از دیگر پیامدهای هارریی نهادهای جامهه مدنی  است.جریان صحیح درون

 بشودن  کیتفک قابل ریغ و گریکدی اب یخارج و یداخل یهااستیس یوستگیپهمچنین به لحاظ 

ها بر روندهای امنیتشی مشورد پیگیشری قرارگرفتشه در سشطح      و تأ یری هه این سیاست رنها هامل

 یابد.المللی دارند، اهمیت میبین

 

 . سیاست خارجی3

در  یتهشاجم  یسلماسش ید ینشوع  ،نهشم دولت  یفکر یاساس الگو بر ،در حوزه سیاست خارجی

 یهشا تیش فهال یاتخشاذ ششد و تمشام    رانیش ا یادرموضوع پرونده هسشته  ژهیبه و یخارج استیس

 از سرگرفته شد. شده مجدداًقیتهل یاهسته

گسشترده   دیش تول ران،یدر ا یسازیغن ندیگسترش فرادستاوردهایی هون  ،یتهاجم یسلماسید

uf6 و  وژیفیسشانتر  دیش جد یهانصب نسل وژها،یفیتهداد سانتر  یت، افزاومیاوران دی)هگزا فلورا

 و اعمشالی  یعالمش ا داتیش تهد موجشد داششت، امشا    یرا در پش  یادان  هسشته  شتریب یسازیبوم

تشرین تهدیشدهای   مهشم . نیشز بشود   یو اجتمشاع  یاسش یس ،یاقتصشاد  ،یدر ابهشاد نیشام   گوناگونی

 :بودند گرفته دراین زمینه شامل موارد زیرشکل

 سازمان ملل. تیامن یبه شورا یالمللنیان  بژحکام ر یاز شورا رانیا یاارجاع پرونده هسته .3

 . ینیام -یاسیبه  بهد س یاپرونده هسته یفن -یبهد حقوق لیتبد .2

 .رانیا هیعل یالمللنیاجماع ب ینوع یریگشکل .1

 .هشور یبرا یاسیس یاز انزوا یتحقق سطح .4

 یهشا نشه یزم در یالمللش نیب یهامیگسترده تحر یو اجرا رانیا هیصدور هند قطهنامه مهم عل .1

 ها.قطهنامه نیاساس ا بر یاقتصادو  ینیام ،یاهسته

مشاده را   نیش هشه ا بود یتنهشا هششور   )ایشران  یاتم یانرژ یالمللنیرژان  ب از 1ماده  افتیدر .6

ششناخته ششدت    یالمللش نیبش  تیهننده صلح و امندیبه عنوان تهدو بر اساس رن  هرد افتیدر

 ت.371: 3186 ،ی)فالح
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صادرشده توسش  سشازمان ملشل، در     یهادر قطهنامه یاهسته یهاتیفهال قیتهل شدنیالزام .5

داوطلبانشه اعشالم هشرده بشود      یرا امشر  قیش در دولت قبل قطهنامه سشازمان ملشل تهل   ههیحال

 ت.371: 3186 ،ی)فالح

 رانیش ا یاقتصشاد  یو رشد منف یو پول یمال یبازارها ینابسامان د،ی، تورم شداقتصادی رهود .8

   .اجراشده یهامیتحر جهیدر نت

  

 نگاه به شرق .1-3

قشرار   یخشارج  استیدر دستور هار س نیز نگاه به شرق یاستراتژ ،یتهاجم یسلماسید هنار در

)ماننشد   یششرق  یها و هشورهاائتالف و اتحاد با قدرت یبرقرار یاستراتژ نیگرفت. محور ا

مقابله  یهشورها برا نیه از نفوذ اموازنه با غرب و استفاد یبرقرار یو هندت برا نیه ه،یروس

در ذات خود سیاست درستی بود   یاستراتژ نیبود. ا رانیا هیغرب عل یدهایبا فشارها و تهد

نتایج مطلوبتری به همشراه داششت  اول اینکشه ایشن      ،هرددو پارامتر عمده را لحاظ میاگر اما 

تشری نسشبت بشه غشرب     تشدل های مهتر باید با سیاستسیاست برای دستیابی به نتایج مطلوب

بشرداری از ایشن   و هارششکنی احتمشالی رن در بهشره   شد تا هم مانع حساسیت غرب همراه می

سیاست شود و هم احساس نیازمندی ایران بشه ایشن سیاسشت را در نیشر هششورهای ششرقی       

 نیشر  دیش بشا تجد  یاسشتراتژ  نیش اهاه  داده و مانع ولع رنها برای امتیازگیری از ایران باششد.  

هشورها را بشه هشال     نیبا ا رانیهمراه بود و رواب  ا ییاروپا یهابه رواب  با قدرت نسبت

از  ران،یش ا یاموضوع با توجه به نق  رلمان، فرانسه و انگلستان در پرونده هسشته  نیهشاند. ا

 بود. اهمیت فراوانی برخوردار

ی ن ایران و هشورها، عوامل واگرایی میادیسلماتیکهای این سیاست باید ظرافت ،دوم اینکه

 نیش و منشافع گسشترده ا   رانیش بشا ا  نیو ه هیهون روس ییرفتار هشورها یخیسوابق تارو  شرقی

ارجشاع  نباید فرامشوش هشرد هشه    . دادبیشتر مورد مالحیه قرار میهشورها در ارتباط با غرب را 

 ،هیروسش بشا موافقشت    تیش امن یصادره شورا یهاقطهنامهبرخی و  تیامن یبه شورا رانیا پرونده

 نبه برخی از عوامل واگرایی ایشرا  ،ادامهدر  .ت36: 3186 ،ی)فالح دیرس بیبه تصوو هند  نیه

 این هشورها اشاره می شود. از
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 هیروس .3-3

هشا، همشواره بشه عنشوان     نشه یاز زم یدر برخ رانیاز منافع مشترک با ا یبه رغم برخوردار هیروس

 ینگشاه  ریش اخ یهاسده یط این هشور ست.محسوب شده ا رانیا یمرزها یقدرت برتر در ورا

به عنوان ابشزار در جهشت منشافع خشود بهشره       رانیهرده از ا یسه هداشته و هموار رانیاز باال به ا

هششور، در   نیش ا یبانیبشه منیشور جلشب پششت     هیروسش  یامنطقشه  یهشا استیاز س تی. حماردیبگ

توانشد  یخواهد بشود و مش   انهیم یایدر حوزه قفقاز و رس ژهیبه و ران،یخالف منافع ا بلندمدت بر

در  هیروس تریداشته باشد  هراهه حضور هرهه قو یپ در رانیا یرا برا یبارانیز یتیتبهات امن

 هیو همسشا  رانیش ا انیش اسشت هشه م   یتش یشدن خ  حائل امنشکسته یو قفقاز به مهن انهیم یایرس

 .استوجود رمده ه ب یاتحاد شورو یاش در ا ر فروپاشیقدرتمند شمال

 میسه دسته تقسش  بهتوان یرا ممیان ایران و روسیه  ییعوامل واگرا ،پایه مالحیات امنیتی بر

 ت:124: 3183 ،یو صادق یهیهرد )شف

 یبودن مرزهاررسیدر ت لیبه دل ،یابه سالو هسته رانیا یاحتمال یابیاز دست هیروس ینگران .3

   .هشور نیا

 هیروس یو قفقاز هه به حضور نیام انهیم یایرس یابا هشوره یمتهدد دفاع یهامانیانهقاد پ .2

 ایش در نیش خزر و تسشل  بشر منشابع ا    یایهشور بر در نیا تیهشورها و اعمال حاهم نیدر ا

 شود.یمنجر م

از غشرب   یریازگیش هشور در امت نیا زهیو انگ رانیا یقدرت مل  یبه افزا هیروس لیعدم تما .1

 .رانیبا هارت ا یبه واسطه باز

 

 نیچ .2-3

هششور،   دو انیش م یخیتشار  یونشدها یبرخوردار اسشت  پ  یاز سابقه مطلوب نیو ه رانیا رواب 

زمان جن   در نیه یسازمان ملل، نق  راهبرد تیامن یدر شورا رانیاز ا نیه یهاتیحما

 ازیش فشارس، ن  جیو خلش  انشه یمتحده در خاورم االتیهشور از حضور ا دو یهایبا عراق، نگران

و  یروابش  تجشار   ران،یش ا هششور در  نیعمده ا یهایگذارهیسرما ران،یا یلیبه منابع فس نیه
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 ،یو صشادق  یهیهسشتند )ششف   رانیش بشا ا  نیه کیرابطه استراتژ انگریهشور، ب دو انیم یاهسته

 کیدئولوژیش ا یهشا یریش گاز سمت ریاخ یهادر دهه نیه ،نیاوجود ت. با 121و  126: 3183

 فشا یا هششور  نیش ا یخشارج  استیدر س ینق  مهم یمنافع اقتصاد ،عو  فاصله گرفته و در

متحده بوده، امشا بشا    االتیا ییگراکجانبهیهمواره درصدد مقابله با  هشور نیهند. اگرهه ایم

هه در  یاروپا و منافع اقتصاد هیو اتحاد این هشوراش با یرواب  اقتصاد میتوجه به حجم عی

به نیر  یمنطق رانیا یهاخواسته یمامهشور با ت نیا یرواب  متصور است، انتیار همراه نیا

صشادره   یهشا قطهنامه و تیامن یبه شورا رانیهشور از ارجاع پرونده ا نیا تیرسد. حماینم

و تصشمیم   سیاسشت هه مسائل امنیت ملشی را نبایشد بشه     موضوع است نیا یایگو ،رانیا هیعل

 گره زد. هشورها

با سشایر هششورها نیشز قابشل      اهمیت مالحیات امنیت ملی در خصوص پیوندهای اقتصادی

توجه است. تحکیم غیر متهارف پیوندهای اقتصادی با هشورهای خشارجی بشه لحشاظ افشزای      

توانشد  می ،های الزم همراه نباشدقابلیت نفوذ این هشورها در حوزه اقتدار ملی، اگر با حساسیت

منشدترین دسشتاورد   هشه ارزش –های امنیت ملی یهنی استقالل سیاسی را لفهؤترین میکی از مهم

 رو سازد.هبا مخاطره روب -جمهوری اسالمی است

 

 هند و پاکستان .3-3

 یهانهیدر زمی منطقه با هشورهارا  یرواب  گسترده ا جیهند به تدر ،جن  سرد انیاز پا پ 

رغاز هرده است. هند درصدد گسترش نفوذ  یو نیام یتیرواب  امن نیتجارت و همچن ،یانرژ

بشه منشافع    یابیدسشت  هیش را نشه تنهشا بشر پا    استیس نیاست و ا یمرهز یایرسو  انهیدر خاورم

 توانشد یمش  رانیش ا هشون و  هنشد یخود با پاهستان دنبال م یتیهه بر اساس رقابت امن یاقتصاد

 یاژهیش و تیش اهم رانیش رابطه بشا ا  فراهم رورد، ادشدهیهشور را به مناطق  نیا یامکان دسترس

فراموش هشرد هشه    دینبا در عین حال،ت. 125: 3183 ،یادقو ص یهیهشور دارد )شف نیا یبرا

 کیاالت متحده هسشتند و از روابش  اسشتراتژ   یا یاپاهستان از مهتمدان منطقه نیهند و همچن

بشا   لزومشاً  ایشران  وهششورها   نیش منافع ا ،نیباشند. بنابرایهشور برخوردار م نیبا اای هگسترد
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نگشاه بشه    یشود. استراتژ یفراوان هایش نوساندستخو تواندینداشته و م یخوانهم گریکدی

بشه   رانیش خود در نیر داشته باشد. ا یهااستیس یریگیمالحیات را در پ نیا دیبا رانیشرق ا

  یهششور خواسشتار افشزا    دو نیش و ا ششود یم محسوبو پاهستان  هند یامنطقه بیرق ینوع

 . باشندینم رن یاقدرت هسته ژهیوه ب و رانیقدرت ا

ای و جهشانی امنیشت،   سیاست نگاه به شرق، به لحاظ توجه به ابهاد منطقه ،لیطور ه به

ای ملشی را از زاویشه   وجشه جهشانی امنیشت    هشون رویکرد مناسبی را اتخاذ هشرده بشود، امشا    

نگریست، از تهادل الزم برخوردار نبشود. تلفیشق سیاسشت نگشاه بشه ششرق بشا        بهدی میتک

بشه نشوعی یشادرور     ،های غربشی نسبت به قدرت سازجویانه و دشمنهای ستیزهگیریجهت

توانسشت قابلیشت انطبشاق مالحیشات     محور دوران جن  سرد بود هه میهای بلوکگرای 

امنیتی را بشه دایشره    -را هاه  داده و قدرت مانور تاهتیکیامنیت ملی با تغییرات محیطی 

سشت بشه   گرایشی برخاسشته از ایشن سیا   یکجانبشه هشای ششرقی محشدود سشازد.     بسته قشدرت 

ملی و عدم پایدارای ایشن مفهشوم بشه دلیشل متغیربشودن مفهشوم        مندبودن مفهوم امنیتزمان

 داشت. توجه الزم را مبذول نمی ،دوست و دشمن

 

 قایو آفر نیالت یکاینفوذ در آمر .3-3

 اسشت یس یاجزا گریاز د قا،یو رفر نیالت یکایرمر یگسترش رواب  با هشورها یبرا تالش

جهت  هشورها در نیا لیاز پتانس یریگبود هه با هدف بهره دهم نهم وهای دولت یخارج

 یهااستی، مهار سیالمللنیرنها در مجامع ب یبانی، جلب پشتیالمللنیمقابله با نیام سلطه ب

 متحشده در  االتیش توازن با حضشور ا  جادیا ران،یشترایب یانزوا یبرا بمتحده و غر االتیا

 ،یگرفشت )نشور  یدوجانبشه صشورت مش    یاقتصشاد  یهاتیاز ظرف یمندفارس و بهره جیخل

رمشدن   هار یرو ،یستیالیت. تجربه تلخ حضور استهمار، سابقه مبارزات امسر14و 11: 3183

 یانشه یاز منافع مششترک، بشه عنشوان زم    یو برخوردار نیالت یکایهسگرا در رمر یهادولت

 نیش را داششت. ا  دولشت  یهشا تحقشق اهشداف و ررمشان    تیش شد هشه قابل یمناسب شناخته م

و  یاسش یتوان به گسترش روابش  س یجمله م داشت هه از رن یمثبت یها دستاوردهااستیس
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 نیش ازا یسشفارتخانه در برخش    یگششا  ن،یالتش  یکایو رمر ییقایرفر یبا هشورها یاقتصاد

 ،یاسش یمکشرر مقامشات س   یوگابنت، سشفرها  ایاهوادور، گامب ،یویبول کاراگوئه،ی)ن ورهاهش

 یمششترک، برقشرار   یبازرگشان  یهااتاق جادیدر سانسائو و پاناما، ا یتجار یدفترها  یتأس

ها و شرهت  ی)تهران، هوبا و ونزوئالت، تأس یرانهشتی وت هاراهاس –)تهران ییخطوط هوا

در سشنگال واوگانشدا،    یخشودور و تراهتورسشاز   خطوط مونتشاژ   یأسمشترک، ت یهابانک

در  یزبشان فارسش   یهرسش  جشاد یا ن،یالتش  یکایرمر یبرا یرانیا یونیزیتلو یهاپخ  برنامه

 هشرد  اششاره  ع،یاز مردم و قبائل ونزوئال به مشذهب تشش   یبرخ دنیو گرو ایونزوئال و هلمب

توانسشت  ینمش  ریش ز لیش بشه دال  بنشا هشا  اسشت یس نیا ،نیا وجود ت. با11-43: 3183 ،ی)نور

 باشد: مورد نیرها و اهداف بررورنده خواست

 هشورها نیاز ا یاریبس یالمللنیسطح نازل قدرت ب .3

 هانهیزم یدر برخ رانیهشورها با منافع ا نیتضاد منافع ا .2

 .بزرا یهاقدرت یهارشکن .1

سیاست نفوذ در رمریکای التین به دلیل افزای  تحرک و هابکی امنیت ملی بشرای انطبشاق   

ه هه هماننشد سیاسشت   اما از این زاوی ای است،الحیهاورد قابل متمتغیرهای محیطی فراملی، دس

هشای غربشی   جویانه برخشی استراتژیسشت  از درون نگرشی همسان با نگرش ستیزه ،نگاه به شرق

رویکرد امنیتی اتخاذشده پذیر بود. ساز برخوردار بود، لطمهگرفت و از خصلتی غیریتانجام می

 از ناششی  هشای هشال   و المللشی بشین  محشی   در ایجادششده  تحوالت و تغییر ،در این خصوص

 سشطح  در یاششبکه  رواب  و هاملت متقابل یوابستگ شدن،المللیبین و شدنمحلی شدن،جهانی

 .دادمی قرار مالحیه موردهمتر  را جهان

هشای اسشتراتژیک )اهشداف،    هشا و اولویشت  این سیاست همچنین از منیر انطباق با فوریت

 اششتباه  هشای ی از برداششت منافع، مصالح، تهدیدات و غیرهت و انطباق با میزان ریسشک )ناشش  

 سشطوو  در ملشت  قشدرت  و توان از فراتر اقداماتی به هشور هه منجر توان رهبران سیاسی از

داوری بیششتر در خصشوص ایشن     ،نیا شودت، قابل تردید بود. با وجود المللیبین و ایمنطقه

با تأهید بشر  های امنیتی است. فایده –پایه هزینه های دقیق و علمی برسیاست نیازمند بررسی
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و هشای سیاسشی و امنیتشی    گونه مطالهشات بایشد مقشدم بشر تصشمیم      این نکته ضروری هه این

 ها باشند.شرط اجرای سیاستپی 

 

 ییگراچندجانبه .6-3

و  یاسش یبشه اهشداف س   یابیدست یبرا گرااصولدولت  یهاکیتاهت گریاز د ییگراهندجانبه

هشون   ییهابالقوه سازمان یهاتیاز ظرف یریگت. بهره43: 3183 ،ی)نور خود بود یاقتصاد

 اسشت یس نیشد. ایم فیراستا تهر نیدر هم ،یجنب  عدم تههد و سازمان هنفران  اسالم

 یهشا از برنامشه  تیش جنشب  عشدم تههشد در حما    یهشا هیانیب ورهون صد ییدستاوردها زین

 تیش امن یرادائم ششو  تیهسب عضو یبرا رانیا یشنهادیصدور قطهنامه پ و رانیا یاهسته

هشره   نیینفر از ساهن اردیلیم میو ن کی مسلمان )هه مجموعاً یسازمان ملل توس  هشورها

تششتت   در عشین حشال،  . ت44: 3183 ،ی)نشور  داششت  یدر پش را ششوندت  یرا شامل مش  نیزم

انقالبی  یاهدگاهیها و داستیس ،باالخره ها، تضاد منافع رنها وسازمان نیعضو ا یهشورها

ها دگاهید نیطرو االزم برای  ینیع ی هه عواملطیشرا در یخارج استیس دولت در عرصه

از ایشن تاهتیشک    الزم و مفیشد ری یگی را برای بهره، موانهالملل وجود نداشتدر سطح بین

 .هرد ایجاد

در  ،طشور اعشم  ه و بش  یاقبال پرونشده هسشته   درهای نهم و دهم دولت استیس ،یهلطوره ب

 :را رقم زد نیتی زیرهای امهال ، یخارج استیس

 هششور بر  یفراوان یهاتیهه محدود فراهم رمد یقیاز طر یاگسترش هرخه سوخت هسته .3

پرونشده   یفنش  -یبهشد حقشوق  المللی را علیه هشور ایجشاد هشرد،     نوعی اجماع بینوارد هرد

 المللی را برانگیخت.های سنگین بینو تحریم ی تبدیل هردنیام -یاسیبه بهد س ی رااهسته

ادبیشات   .نداشتمورد استفاده دولت  اتیادببرای پذیرش را رمادگی الزم  ،المللیفضای بین .2

بشه   ر بشود.  ؤالمللی علیه ایران مجویانه و غیر هارشناسانه دولت در تشکیل اجماع بینستیزه

هننده قصد ایران برای دسشتیابی بشه بمشب    ، القا«ایایران هسته»ه از مفهوم استفاد ،عنوان مثال

 المللی بود.ای در فضای بینستهه
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نداشت و متناسب با  یخوانهم امنیت ملیاهداف مورد نیر دولت با منابع، ابزار و امکانات  .1

 نشده بود. یقدرت موجود طراح

 یبازخوردها یریگشد و منجر به شکل فیهشورها تهر ریمنافع هشور در تضاد با منافع سا .4

  .الملل شدنینیام ب یاز سو یمنف

 

 گیرینتیجه

یهنشی   ،بسش  انقالبشی   قشبض و دوباره به گفتمشان   یبازگشت ،های نهم و دهمگفتمان دولت

 ییهشا لفشه ؤمتفشاوت و بشا م   یطیبشود هشه در ششرا    های اولیه انقشالب گفتمان حاهم در سال

عشدالت  »لفشه  ؤهشای انقالبشی و اسشالمی، م   میشان ارزش  و از گرفشت یصورت مش  گرگونید

قشبض و  گفتمشان  »توان به عنشوان  یمگفتمان ن ایاز  در نتیجه،. هردیرا برجسته م« اسالمی

 .هرد ادی «دیجدبس  انقالبی 

 یی هشون هالفهؤانقالب بر م هیاول یهاسال یبس  انقالب گفتمان همانند گفتمان قبض و نیا

)هه به بشاور دولشت    یو اسالم یانقالب یهاارزش یایها، احضرورت یجاه ها باصالت بر دیهأت

بر صدور انقشالب،   دیرن  شده بودت، تأهدولت اصالحات هم یهااستیس جهیهم و دهم در نتن

از  یبانیو پششت  یاسشالم  یهشا از جنشب   تیش حما ،یو ذهنش  کیدئولوژیش ا یهشا انیش بشر بن  دیش تأه

عشدالت   و یدولتش  ینهادها یسازپاک ،یانقالب یهابر روش دیو مسلمانان عالم، تأه نیمستضهف

امنیتی، تأهید بیششتر بشر    پیرامونگفتمان این دولت به لحاظ  ،این وجودبود. با ی، استوار اجتماع

با  ،رویکردهای نیری به عدالت اجتماعی یختگی با مصلحت های سیاسی وابزارهای نرم، دررم

نکشه ایشن   های اول انقشالب متفشاوت بشود. ضشمن ر    و بس  انقالمی حاهم در سال گفتمان قبض

ای هشه در درون حاهمیشت و   خود با هانون های مقاومت گستردهبرای تحقق حاهمیت  ،گفتمان

اهمیشت  دستاوردهای بابا نهم و دهم  هایهای دولتسیاست .دگردیرو هبطن جامهه روب هه در

 دو محور عمده همراه بود: در امنیتی
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بشه عنشوان    یادانش  هسشته   از پشی    یب یسازیو بوم رانیدر ا یسازیغن ندیگسترش فرا .3

 .المللیزنی بینای افزای  اقتدار ملی و قدرت هانهبنیانی بر

افزای  تحرک و هابکی امنیت ملشی بشرای انطبشاق متغیرهشای محیطشی فراملشی در نتیجشه         .2

 سیاست نفوذ در رمریکای التین.

از ر ار امنیتی نامطلوبی نیز همراه بود هه امنیت ملی را مشورد تهدیشد قشرار داد.    ها با این سیاست

  موارد زیر اشاره هرد: توان بهمی اتاین تهدیدجمله 

سشازمان   تیش امن یبه ششورا  یالمللنیان  بژحکام ر یاز شورا رانیا یاارجاع پرونده هسته .3

 ملل.

 . ینیام -یاسیبه  بهد س یاپرونده هسته یفن -یبهد حقوق لیتبد .2

 هشود ر ،المللشی ی شدید بشین اههه با تحریم رانیا هیعل یالمللنیاجماع ب ینوع یریگشکل .1

 رانیش ا یاقتصشاد  یو رششد منفش   یو پشول  یمال یبازارها ینابسامان د،ی، تورم شداقتصادی

 همراه بود.

های نهم و دهم، حاصل نقشایص موجشود در رویکشرد    های دولتر ار تهدیدبرانگیز سیاست

ها به صورت زیشر  های امنیت ملی، این نقیصهها بود. با نگرشی از زاویه نیریهامنیتی این دولت

 بندی هستند:بل دستهقا

 ملی. نگرش غیر متهادل به وجه جهانی امنیت .3

ملی و عشدم پایشدارای ایشن مفهشوم بشه دلیشل        مندبودن مفهوم امنیتعدم توجه الزم به زمان .2

 متغیربودن مفهوم دوست و دشمن.

اهداف مورد نیر دولت با منابع، ابشزار  عدم انطباق با میزان ریسک به مهنای عدم هماهنگی  .1

 امنیت ملی.  انات و امک

 یبازخوردهشا  یریش گششکل  وهشورها  ریمنافع هشور در تضاد با منافع ساافراط در تهریف  .4

  .المللنینیام ب یاز سو یمنف

 جویانه و غیر هارشناسانه.گیری از ادبیات ستیزهبهره .1
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رویکشرد   هشا سد این دولشت ، به نیر میهای نهم و دهمدولتهای با توجه به نتایج سیاست

هراهه رویکشرد امنیشت ملشی      ندروی امنیت ملی نداشت تهدیدهای پی ی مناسبی نسبت به یتامن

 هشور و با هدف هاه  این تهدیدها اتخاذ گشردد  در حشالی   پایه تهدیدهای پی  روی باید بر

ها به افزای  تهدیدها انجامیشد.  های یادشده در برخی عرصهها و رویکردهای دولتهه سیاست

و نیازمنشدی   ملشی ای داخلی و خشارجی در موضشوع امنیشت    هتپیوستگی سیاساین رویکرد به 

این رویکرد  انه اجتماعی توجه الزم را نداشت.های امنیت ملی به اجماع داخلی و پشتوسیاست

، بشه  سشطحی تمشامی ابهشاد رن   بودن موضوع امنیت ملی و هشم هندوجهی در خصوص ،همچنین

    خود نشان نداد.ویژه بهد اقتصادی، قابلیت الزم را از 
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 ،«در جسشتجوی هشارهوبی تحلیلشی    تبیین تحوالت امنیتی جمهوری اسالمی ایشران  »ت 3185رضا )تابستان ،یلیخل

 .155 – 437صص، مود. شماره ازدهمی.سال یمه مطالعات راهبردفصلنا

دانـش  ، «دولت نهشم  یخارج استیصدور انقالب در س یالگو»ت 3188) روزهفی رادفر، ،جالل ،یروزربادیف یدهقان

 321 – 317ص ص، 37ماره ش ،یاسیس

راهبـرد  ، «نگاه به ششرق  استیبر اساس س یدر روب  خارج رانیا یهانهیگز»ت 3183زهرا ) ،یصادق ،نوذر ،یهیشف

 .175-115صص، 22، شمارهتوسعه

راهبـرد  ، «دولت نهم یخارج استیرن در س گاهیمفهوم صلح و عدالت و جا دو نییتبت »3188 زهرا )بهار ،یصادق

 .283 – 133ص ص، 35 ، شمارهتوسعه
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فرهنش    :)مجموعشه مقشاالتت، تهشران    های سیاسی در ایران امروزچالش ها ورقابت ت3183علی ) صدوقی، مراد

 گفتمان.

اطالعـات    ،«یرن در انتخابشات سراسشر   یهاو جلوه یاسیفرهن  س» ت3184 وریشهر )مرداد و لیزاد، اسماعیعال

 .316- 345 صص  ،231 – 236شماره  ،یاقتصاد -یاسیس

 .یتهران: پژوهشکده مطالهات راهبرد ،یمل تیامن یاستگذاریبر س یدرآمد ت3137داود ) ،یزند اقیغرا

و محمود  یمحمد خاتم یجمهور استیدوران ر یاهسته یسلماسید یاسهیمقا یبررس»ت 3186 سارا )بهار ،یفالح

 .53-337صص ک،یسال دوم، شماره  ،یاسیپژوهشنامه علوم س ،«نژادیاحمد

هـای پـا از انقـالب    تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از صفویه تا سال ،مقاومت شکننده ت3181فوران، جان )

 سسه خدمات فرهنگی رسا.ؤم :ترجمه احمد تدین، تهران ،اسالمی

 اطالعات. :، تهرانخاطرات نورالدین کیانوری ت3182هیانوری، نورالدین )

 جا.،  بیمقایسه با انقالب های فرانسه و روسیهانقالب اسالمی در  ت3154محمدی، منوههر )

آورد ره، «عقیدتی در سیاست خارجی دولشت نهشم   -های جغرافیاییاولویت»ت 3183نوری، وحید )تابستان و پاییز 

 .25 – 12 ص، ص28و 23، سال هفتم، شماره سیاسی

فصـلنامه مطالعـات    ،«انریش ا یاسشالم  یدر جمهشور  یملش  تیش امن یهشا گفتمان» ت3155)  نیحس ،یرزوم پوریول

 .63 – 83 صص .شماره دومپی ی، راهبرد

فصـلنامه   ،«یدر سشه دوره گفتمشان   رانیش ا یمل تیامن یهااستیس» )الفت ت3181)تابستان  نیحس ،یرزوم پوریول

 .231 – 132 صو دوم. ص ی، شماره سراهبرد

ـ ای الماس یدر جمهور یمل تیامن یگفتمان ها تب) ت3181) نیحس ،یپور رزومیول تهشران: پژوهششکده    ،رانی

 .یمطالهات راهبرد

 ، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نی.نظریه و روش در تحلیل گفتمانت 3133یورگنسن، ماریان و فیلیس ، لوئیز ) 
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