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مقدمه
جریان غالب مطالعات دانشگاهی ،وجود مفهوم کامل و منسجمی را به عنوان سیاست خارجی
پیشفرض میگیرند .بنا بر این دیدگاه رایج ،آنچه دولتی در برابر دولتهای دیگر یا همراه آنها انجام
میدهد ،سیاست خارجی نامیده میشود .این در حالی است که بسیاری از متخصصان با تردید بسیاری
نسبت به این فهم غالب مینگرند .همانطور که در انسجام مفاهیمی چون حاکمیت و استقالل دولت
در دهههای اخیر تردید شده ،این تصور نیز منسوخ و حتی خام به نظر میرسد که حکومتی بتواند
رشته اقدامات مشخصی را برای تعامل با جهان در پیش بگیرد (هیل .)59 :9901 ،چنین تردیدهایی،
پای نظریههای جدید را به دانش روابط بینالملل و حوزه تحلیل سیاست خارجی کشانده است .این
نظریهها نقطه عزیمت خود را نقد جریان اصلی روابط بینالملل قرار دادهاند .یکی از مهمترین نقدها
این است که واقعگرایی فرایند تصمیمگیری در سیاست خارجی یا سایر ریشههای داخلی رفتار
دولتها در سیاست خارجی را در نظر نمیگیرد .در ایران نیز برای مدتها پارادایم غالب در مطالعه
و تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسالمی ،واقعگرایی بوده است.
بنا بر این دیدگاه ،جمهوری اسالمی نیز مانند سایر دولتها و کشورها دارای منافع ملی مسلم و
ارجحیتهای از پیش تعیینشدهای است که فارغ از ساختارهای فکری و هنجاری در محیط
راهبردی بینالمللی به پیگیری و تعقیب آن میپردازد (دهقانی فیروزآبادی .)1 :9901 ،اما طرح
این پرسش که آیا میتوان وجود کلیت یکپارچهای تحت عنوان «سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران» را مسلم گرفت ،به گشایشی میانجامد که میتواند موجد نگاهی دقیقتر به فهم
متعارف از سیاست خارجی ایران شود .تردید در نگاه به « سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران» بهعنوان کلیت و مفهومی یکپارچه و تحقیق در داللتهای دالهای اصلی آن ،نشان
می دهد که در طول حیات جمهوری اسالمی ایران ،دو گفتمان اصلی وجود داشته که همواره
سعی داشتهاند معانی مورد نظر خود را درون دالها تثبیت و بدینسان قرائت خود را در عرصه
سیاست خارجی ایران چیره کنند .هرچند هر دو گفتمان در پی اعتال ،پیشرفت و عزت ایران
اسالمی هستند ،اما شکاف بین آنها در مواردی به حدی میرسد که امکان دستیابی به سیاست
خارجی یکدست که همزمان نماینده هر دو گفتمان باشد ،از میان میرود .این دو گفتمان را
می توان بر اساس وجه مشخصه بارزشان« ،ضدهژمونیک» و «تعاملگرا» نام داد.
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بررسی تاریخی نشان میدهد که در سال های اخیر ،با تغییر دولتها ،یکی از این دو گفتمان
محور سیاست خارجی قرار گرفته است .در این مقاله ،با تکیه بر مفهوم امنیت ،گفتمانهای
حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را بررسی میکنیم .امنیت ،مهمترین منفعت
ملی در سیاست خارجی دولتهاست .با تغییر دولتها ،هیچگاه اصل امنیت کنار گذاشته
نمیشود ،اما در هر دوره ممکن است مدلولهای مختلفی بگیرد .هدف اولیه مقاله این است که
از طریق تحلیل و تدقیق فهمی که هر گفتمان از دال امنیت ارائه میکند ،شکاف گفتمانی در
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را آشکار کند .پس از توصیف این دوگانگی گفتمانی،
تأثیر آن به عنوان متغیر مستقل بر واقعیت سیاست خارجی بررسی میشود .مسأله اینجاست که
این دوگانگی گفتمانی ،دو مسیر را در سیاست خارجی ممکن میکند :سیاست خارجی ناکارآمد
که دچار اصطکاک و تناقضات درونی است یا سیاست خارجی دووجهی پویا که قابلیت نرمش
و انعطاف در شرایط حساس سیاست بینالملل را دارد.
پژوهشگران بسیاری در بررسی سیاست خارجی ایران از روش تحلیل گفتمان استفاده کرده اند.
رحیمی و دالوری ( )9910نمونه های مختلف کاربستتت نستتخه های گوناگون این روش را در
پژوهش های سیاسی فارسی دسته بندی و نقد کرده اند .برخی از این پژوهش ها نیز بر دال امنیت
تمرکز داشتته اند؛ از جمله میرمحمدی ( )9911در مقاله «نسل ها ،گفتمان ها و امنیت :چارچوبی
فرهنگی برای امنیت در ایران» به دنبال تبیین نستتبت فرهنو و امنیت نظام جمهوری استتالمی
ایران استت .مستئله اصتلی نویسنده آن است که فرهنو چگونه در شکل گیری امنیت نظام های
سیاسی نقش آفرینی می کند .نویسنده در پاسخ به این سوال مدعی است فرهنو ،کنش گر نیست
و تأثیر آن بر امنیت از رهگذر گفتمانها و نسلهای انسانی حاصل میشود .بر اساس چارچوب
نظری ارائه شتده در مقاله مذکور ،امنیت نظام سیاسی اساساً محصول سازگاری میان گفتمان های
فرهنگی حاکم بر دولت ،نستل زنده و نسل های پیشین است و ناسازگاری میان این سه گفتمان
نیز منشتتأ ناامنی و بی ثباتی معرفی می شتتود .نویستتنده بر آن استتت که این چارچوب نظری به
خوبی امنیت نظام جمهوری استتتالمی ایران را تبیین می کند و بر این استتتاس ،پیشتتتنهادهای
سیاستگذارانهای در حوزه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ارائه کرده است.
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علیرضتتا رحیمی ( )9919نیز در مقاله «گفتمان امنیتی دولت های نهم و دهم به مثابه گفتمان
قبض و بسط انقالبی جدید» معتقد است که جمهوری اسالمی ایران دوره های امنیتی گوناگونی
را پشتتت ستتر گذاشتتته استتت .او در این مقاله با بهره گیری ازتحلیل گفتمان ،به این پرستتش
می پردازد که «گفتمان امنیتی دولت های نهم و دهم چه عناصتتتر ،آثار و پیامدهایی داشتتتت ».
نویستنده در پاستخ به این سؤال ،این فرضیه را مطرح می کند که گفتمان دولت های نهم و دهم
بازگشتتی دوباره به گفتمان قبض و بستط انقالبی است که در شرایطی متفاوت و با مولفه هایی
متفاوت صتتورت گرفت و از میان ارزش های انقالبی و استتالمی ،مولفه «عدالت استتالمی» را
برجستته کرد .بر این اساس ،سیاست دولت های نهم و دهم ،دستاوردهایی چون توسعه صنعت
هستته ای و گسترش سطح همکاری های سیاسی و اقتصادی با برخی کشورهای آمریکای التین
را در پی داشتتتت .اما با نتایج نامطلوبی نیز همراه بود که از جمله آنها می توان به ارجاع پرونده
هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ،گسترش تحریمهای بینالمللی و شکلگیری نوعی
اجماع بینالمللی علیه ایران اشاره کرد.
سیدجالل دهقانی فیروزآبادی و مهدی عطائی ( )9919نیز در مقاله «گفتمان هسته ای دولت
یازدهم» با استتتفاده از نظریه الکال و موف ،به تبیین عناصتتر و دقایق گفتمان ناظر بر موضتتوع
هستتته ای در دولت یازدهم و کشتتمکش های میان این گفتمان و گفتمان های رقیب پرداخته اند.
تحلیل گفتمان هسته ای دولت یازدهم نشان می دهد این گفتمان با دال مرکزی تعامل سازنده ،به
دلیل برخورداری از عوامل ستیاستتی بیشتتر ،فعالتر و منستجمتر ،بهکارگیری فرایندهای طرد و
برجستتهستازی ،میزان دستترستی باال و اعتبار بیشتر نسبت به سایر گفتمانهای رقیب ،توانست
حاکم شتتود .تفاوت مقاله حاضتتر با منابع فوق و کارهای پژوهشتتی مشتتابه در این استتت که به
پیامدهای دوگانگی گفتمانی بر ستیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران می پردازد و برای غلبه
بر پیامدهای منفی این دوگانگی ،پیشنهادها و توصیههایی ارائه کرده است.

الف .چارچوب نظری
در میتان همته نظریه پردازان گفتمان ،نظریه الکالئو و موف جایگاهی خاص دارد؛ چون این دو
اندیشمند بهتر از دیگران توانستهاند نظریهای را که ریشه در زبانشناسی دارد ،به عرصه فرهنو،
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اجتماع و ستتیاستتت بیاورند .آنها با ایجاد زنجیره بهمپیوستتتهای از مفاهیم جدید ،صتتورتبندی
نظتام مندی از نظریه گفتمان ارائه داده اند که ابزار کارآمدی برای شتتتناخت و تبیین پدیده های
سیاسی به دست می دهد (کسرایی و شیرازی .)991 :9900 ،از دیدگاه الکالئو و موف ،گفتمان،
جهان اجتماعی را در قالب معنا میستتازد .این ستتاختن از طریق زبان انجام میشتتود که ماهیتی
بیثبات دارد .زبان هم در بازنمایی واقعیت و هم در ایجاد آن نقش استاستی دارد .دستترسی به
واقعیت ،تنها از طریق زبان ممکن استتت و هیچ واقعیت پیشتتینی و از قبل تعیینشتتدهای وجود
ندارد .تغییر در گفتمانها ستتبب تغییر در کل نظام اجتماعی میشتتود و از این رو ،نزاع گفتمانی
بته ایجتاد ،تغییر و بازتولید واقعیت اجتماعی منجر می شتتتود (مقدمی .)19 :9915 ،گفتمان ها
اموری بستته و تغییرناپذیر نیستند و هویت خود را به واسط نوع ارتباطی که با سایر گفتمان ها
دارند ،بازتعریف می کنند .گفتمان وقتی توانستتت به ثبات نستتبی برستتد و نظام معنایی خود را
تثبیت کند ،هژمونیک میشود.
در ادامه ،نظریه گفتمان الکالئو و موف با تکیه بر مفاهیم اصلی آن توضیح داده خواهد شد.
گفتمان ،تالشتی است در راستای تثبیت 9شبکه ای از معانی در دامنه ای مشخص .از نظر الکالئو
و موف ،تأستیس گفتمان ،ساختاربندی دال ها در معانی مشخص در راستای دور نگه داشتن آنها
از معانی دیگر را شامل می شود .این پروسه تقلیل امکانات (امکان معنی) و در نتیجه پویشی در
راستتای قدرت محستوب میشتود .تمام معانی دیگر ممکن که توسط گفتمان مشخصی طرد و
محدود شتتتده اند ،میدان گفتمانی 5را شتتتکل می دهند .تا زمانی که هیچ گفتمانی موفق نشتتتده
شتتتبکته ای از معانی را به طور کامل یا دائم ثابت کند ،میدان گفتمانی ،مفصتتتل بندی چندگانه
گفتمان های رقیب را ممکن می کند .دالی که در گفتمانی به معنای مشتتخصتتی اختصتتاص داده
شتده ،ممکن است در گفتمان دیگری معنای متفاوتی پیدا کند و چون نشانه ها معنای خود را از
ارتباطشان با نشانههای دیگر کسب میکنند و معنی ذاتی ندارند ،نشانههای داخل هر گفتمان به
صورت متمایزی صورتبندی میشوند (.)Rear & Jones, 2013: 375-394

1. Fix
2. Field of discoursivity
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الکالئو و موفه در کتاب «هژمونی و استتتراتژی ستتوستتیالیستتتی» مفهوم مفصتتلبندی 1را که
راهی برای توضتیح امکانیت 5در نظریه ضترورت تاریخی مارکستیستی بود ،به راهی برای فهم
کشمکش اجتماعی در جهان پسامدرن -که در آن هیچ تضمین و حقیقت بنیادینی وجود ندارد-
تغییر دادند .از این منظر ،جامعه ،کلیت موستتتس نیستتتت ( )laclau & Muffe, 1985:95بلکه
مفهومی گشتوده است که امکان تثبیت نهایی آن وجود ندارد .ساختار های گفتمانی که خودشان
حاصتتل رویه های مفصتتل بندی هستتتند ،روابط اجتماعی را تأستتیس و ستتازماندهی می کنند.
مفصل بندی ،کنشی است که میان عناصر مختلف مانند مفاهیم ،نمادها ،اعمال و ...چنان رابطهای
ایجتاد می کنتد کته هویتت اولی آنها دگرگون شتتتده ،هویتی جدید می یابند .از این رو ،هویت
گفتمان ،در اثر رابطه ای که از طریق عمل مفصتتل بندی میان عناصتتر گوناگون به وجود می آید،
شتتکل میگیرد (تاجیک .)19: 9909 ،در صتتورتی که گفتمانی بتواند مفصتتلبندی خود را حتی
به طور موقت تثبیت کند ،در آن دوره حاکم یا هژمونیک شده است .گفتمان حاکم ،شکل مسلط
رفتاری را تعیین و هویتها را تثبیت میکند .از کارکردهای دیگر هژمونی ،جایگزینی ستتلطه به
جای زور و عادی و طبیعی جلوه دادن قدرت و مطابق حقیقت نشتتتان دادن آن با واقع استتتت
(یورگنسن و فیلیپس.)66 :9919 ،
تضتاد و نزاع گفتمانها را معموالً با مفهوم تخاصم 3بیان میکنند .تخاصم ،ازهمگسیختگی،1
بازجویی 2و بازمفصتتل بندی 6گفتمان حاکم را ممکن می کند .تخاصتتم ،به محدودیت گفتمان
حاکم و نظم موجود اشاره دارد و در نقطه اتصال گفتمان و دنیای اطراف آن رخ داده و شاهدی
بر غیرممکن بودن تاستیس کلیتی دائم و بستته توستط گفتمان حاکم است .تخاصم ،این نکته را
یادآوری می کند که ارتباط بین عنصرها نه ضروری بلکه محتمل  1است (.)Deluca, 1999:336
هر گفتمان ،دال مرکزی یا گرهگاهی 9دارد که ستتایر دال ها حول محور آن جمع و مفصتتلبندی

1. Articulation
2. Contingency
3. Antagonism
4. Disarticulation
5. Investigation
6. Rearticulation
7. Contingent
8. Nodal Point
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می شتوند .دال مرکزی آن چیزی استت که در گفتمان رقیب طرد شتده و جای آن خالی است.
تالش گفتمان در راستای ثابت کردن شبکه ای از معانی حول گره گاه صورت می گیرد .به عبارت
دیگر ،ظهور گفتمان با تثبیت نستتبی معنا حول گرهگاههای خاص رخ میدهد

( Rear & Jones,

 .)2013: 375-394در مقایستته با دال مرکزی ،دالهای شتتناور 9نشتتانهها و مفاهیمی هستتتند که
گفتمتان هتای مختلف می کوشتتتنتد به آنها معنا دهند .این دال ،مدلول ستتتیال و ناثابت دارد و
گروه هاى مختلف ستتیاستتا براى انتستتاب مدلول مورد نظر خود به آن ،با هم رقابت ما کنند.
نظریه گفتمان در حوزه ستتتیاستتتت به ما نشتتتان می دهد که داللت ها و معانی ،هیچ گاه کامالً
تثبیتشتتده نیستتت؛ بلکه هر گفتمان بر مبنای ستتاختار نظام معنایی خود ،مدلول ستتازگار با این
نظام معنایی را برجستته میکند و مدلولهای دیگر را به حاشیه میراند .به زبان الکالئو و موفه،
گفتمان ،توقف موقت در نوستتان داللت نشتتتانه هاستتتت ،اما توقفی که هیچ گاه نهایی نیستتتت
(.)Laclau & Muffe, 1985: 110

ب .گفتمانهای تعاملگرا و ضدهژمونیک
از بدو پیروزی انقالب استتالمی ،اختالف نگرش ها درباره ستتیاستتت خارجی ایران و در قالب
آموزه های مختلف وجود داشتتت .در همان دوران نیز ستتخن از آموزه های مختلف ستتیاستتت
خارجی مانند ستیاستت درهای باز یا ستیاست ام القرای اسالمی مطرح می شد .اما پیش از آنکه
هیچیک از این آموزهها بتواند چیره شتتود و به گفتمانی شتتکل دهد ،جنو تحمیلی آغاز شتتد و
دولت انقالبی در وضتتعیت دفاعی قرار گرفت .اما وضتتعیت عینی جنگی و اولویت عملی دفاع
مقدس ،آن هم در دوره ای طوالنی ،باعث شتد گفتمانی با دال مرکزی دفاع مقدس شکل گیرد و
ستتیاستتت خارجی نیز ذیل همین گفتمان قرار گیرد .اما با پایان جنو و از بین رفتن اضتتطرار
جنگی تهتدیتد خارجی ،گفتمان های مختلفی پیرامون ستتتیاستتتت خارجی و چگونگی رابطه
جمهوری استتتالمی ایران بتا دولتت های دیگر شتتتکل گرفت و به تعبیر الکالئو و موف ،نزاع
گفتمان ها عیان شتد .با بررسی تاریخی گفتمان های دولت های پس از جنو ،روشن می شود که

1. Floating Signifier
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گفتمان های جاری در جمهوری استتالمی ایران را می توان ذیل دو گفتمان اصتتلی تعامل گرا و
ضتتدهژمونیک مقولهبندی کرد .به عبارت دیگر ،میتوان مخرج مشتتترک گفتمانهای س تیاس تت
خارجی دولت های پنجم تا هشتتتتم و یازدهم و دوازدهم را به مثابه گفتمانی واحد تحت عنوان
تعامل گرا و مخرج مشتتترک گفتمان دولت های نهم و دهم را به مثابه گفتمان ضتتدهژمونیک در
نظر گرفتت .در این بخش ،بررستتتی تاریخی داللت مفهوم امنیت ،این دوگانگی گفتمانی را در
سیاست خارجی کشور نشان میدهد.

 .9دال امنیت در گفتمان تعاملگرا
با پایان جنو تحمیلی ،دال امنیت از معنای دفاعی خود خارج شتتتد و داللت های تازه گرفت.
ستالهای طوالنی جنو ،ذهنیت بسیاری از انقالبیون را در مورد بسیاری از عناصر امنیت شکل
داده استت .در آن دوره ،حفظ نظام و تالش برای امنیت فیزیکی کشتور در اولویت آشکار قرار
داشتتت .هرچند نظریه امالقری ظاهراً تمامیت ارضتتی را به ستتود مرزهای جهان استتالم کمرنو
میکرد ،اما جنو تحمیلی عمالً اولویت را به مرزهای ملی می داد .مطابق نظریه ی «ام القری» اگر
میان مصتالح حکومت امالقری و والیت جهان استالم تعارضتی دیده شود ،همواره مصالح امت
اولویت دارد ،مگر هستتتی امالقری که حفظ آن بر هم امت واجب استتت (برزین.)91 :9911 ،
هرچند با اتمام جنو ،تهدید مستتتقیم تمامیت ارضتتی ایران از میان رفت ،اما مستتائل منطقه ای
همچون حملته عراق به کویت و حضتتتور نظامی آمریکا در خلیج فارس شتتتواهدی بر تهدید
نظامی بالقوه مرزهای ایران بود .توستتتعه طلبی عراق و اختالفات مرزی و ایدئولوژیک ایران با
اعضتای شتورای همکاری خلیج فارس ،عامل تنش و تهدیدی اساسی برای ایران بود .از طرفی
وابستتگی کشورهای عضو همکاری خلیج فارس به آمریکا ،حضور این کشور را با بهانه تأمین
منافع نفتیاش در خلیج فارس تقویت میکرد.
همچنین ،فروپاشتتی اتحاد شتتوروی در این دوره موجد چالش ها و تهدیدهای تازه ای برای
امنیت ملی ایران بود .رقابت شدید برای نفوذ در جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز بین ایران
و آمریکا و روستیه آغاز شد .در این کشورها ،به دلیل نزدیکی فرهنگی و دینی با ایران ،ظرفیت
برای نفوذ ایران وجود داشتت .همین عامل ،حضتور آمریکا را در این کشورها برای مهار ایران
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پررنو تر کرد (آقایی .)6-0 :9906 ،هرچند نتیجه نهایی رقابت در این منطقه ،نفوذ ستتیاستتی،
امنیتی و اقتصتادی روستیه بوده است (سریع القلم .)01 :9911 ،بنابراین ،حفظ تمامیت ارضی و
مقابله با تهدیدهای نظامی همچنان بخش مهمی از داللت امنیت در ستیاست خارجی جمهوری
استتالمی به شتتمار می آمد ( .)Meshahi, 2001: 149اما وجه تازه تر داللت امنیت در دولت های
پنجم و شتشتم ،امنیت اقتصتادی بود .مسائل تازهای چون ترمیم خسارت های جنو تحمیلی و
توسعه اقتصادی از دالهای مهمی بود که گفتمان جدید را در حوزه امنیت شکل میداد .با پایان
جنو ،مهمترین ضترورت ،آغاز بازستتازی اقتصتتاد ویرانشتده و مناطق جنوزده بود (قبادزاده،
.)555 :9909
بر این استاس ،به تدریج شتعارهای تازه ای مانند اشتغال زایی ،تنش زدایی ،توسعه اقتصادی،
حمایت از سترمایهگذاری خارجی و «امنیت سترمایه» مطرح شد (شادلو )556-551 :9909 ،که
نشتان از گرایش به تغییر اقتصتاد برنامه ریزی شده دولتی دوره جنو داشت .این گفتمان تازه را
گروهی از روحانیون به رهبری رئیسجمهور وقت به همراه تکنوکراتهای تحصتتیلکرده غرب
تقویت می کردند ( .)Tahmed, 1995: 10گفتمان اقتصتتتادی در این دوره آنقدر متفاوت از قبل
استتت که آن را جمهوری دوم نام نهادهاند (یزدی .)519 :9911 ،صتتفت «ستتازندگی» که دولت
پنجم و شتشتم برای خود برگزید ،اشتاره به ستیاستتهای جدید و برنامههای تعدیل اقتصادی
برای فاصتله گرفتن از اقتصاد دولتی و رویکرد توزیعی بود (نیلی .)2 :9916 ،خصوصی سازی و
کاهش دخالت دولت در عرصتته اقتصتتاد ،حذف یارانه ها ،برقراری نظام تک نرخی ارز و جلب
سترمایه خارجی ،تغییر استتراتژی توسعه ،از جانشینی واردات به توسعه صادرات ،از مهم ترین
اجزای این ستیاستت بود (سمیعی .)106 :9906 ،هدف غایی این برنامه ،جذب در نظام اقتصاد
جهانی بود .برنامههای اول و دوم توسعه با همین هدف تدوین شد.
هرچند گفتمان دولت های هفتم و هشتتم تفاوت های اساسی با گفتمان دولت پیشین داشت
و دالهای شتتناور تازه ای ،از جمله توستتعه ستتیاستتی ،مردم ستتاالری و آزادی بیان را اهمیت و
داللتهای تازه داد ،اما در مورد دال امنیت به نوعی در امتداد گفتمان پیشتتین بود .مفصتتلبندی
دال امنیتت در گفتمتان دولتت های هفتم و هشتتتتم را می توان در قالب چهار مدلول هم پیوند
توضتیح داد که در نمودار  9آمده استت .در گفتمان جدید ،مشروعیت سیاسی اهمیت به سزایی
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در نیل به امنیت یافت و از این رو ،مفاهیم تازه ای چون مردم ساالری دینی و جامعه ی مدنی در
داللت امنیت وارد شتتدند .در این نگرش ،جامعه مردمان در تقابل با جامعه تودهای ،زیستتتگاه
مردمی آگاه استت که آزادند دیدگاه های گوناگون خود را ابراز داشتته و مسائل را برای بحث و
تصتتتمیم گیری مطرح کنند (تاجیک .)951 :9909 ،در چنین جامعه ای «اختالف ستتتلیقه امری
طبیعی استتتت» (خاتمی  50 ،9911اردیبهشتتتت) زیرا بر مبنای مشتتتارکت و تحمل یکدیگر و
هم زیستتی مستالمت آمیز بنا شتده استت .از این منظر« ،مردم ستاالری» تضادی با مبانی اسالمی
انقالب ندارد و با تأمل در «متن» و «رونوشتتتت» اصتتتیل استتتالمی ،می توان به نوعی نظریه
مردمساالری دینی دست یافت (دهقانی فیروزآبادی.)990 : 9901 ،
امنیت ملی همسو با میزان تعمیق و
گسترش مردمساالری دینی

امنیت از رهگذر توسعه سیاسی و
فرهنگی در ابعاد ملی و بین المللی

امنیت

امنیت ملی مستلزم توجه به طردشدگان
و نادیده انگاشتهشدگان

امنیت به مثابه جذب سرمایه خارجی جهت
بهبود شرایط اقتصادی بدون نفت

نمودار  .1مفصلبندی دال امنیت در گفتمان دولتهای هفتم و هشتم

گفتمان دولت های هفتم و هشتتتم به نوعی در واکنش و هم زمان در تکمیل گفتمان پیشتتین
بود .عمالً بستتیاری از بخشهای جامعه که از نظر ستتیاستتی نادیده انگاشتتته یا مطرود بودند ،از
گفتمان جدید حمایت کردند .روشتتن فکران ،روزنامه نگاران ،دانشتتجویان و هنرمندان از جمله
مهمترین گروههایی بودند که بهواسطه گفتمان عملگرایی اقتصادی ،خود را حاشیهای میدیدند.
گفتمان جدید ،مشتتارکت ستتیاستتی این گروه ها را الزمه مشتتروعیت و بنابراین ،الزمه امنیت
می دانستتتت .این گفتمتان کته با نوعی جنبش اجتماعی مشتتتارکت جو همراه بود ،هویت های
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«حاشتتیهایشتتده» اجتماع را به رستتمیت شتتناخت (تاجیک )10 :9909 ،و بُعد تازهای به داللت
امنیت داد .گفتمان دولت های هفتم و هشتتتم این الگوی مشتتارکتی را در ستتطح بین المللی نیز
مطرح کرد .شتتتعتار «گفتگوی تمتدن هتا» مفهوم تازه ای بود که مهم ترین جلوه تعامل با نظم
بین المللی را نشتان می داد که هدفش نه صترفاً امنیت ملی کشتور ،بلکه حرکتی به سوی امنیت
جهانی بود (سلیمانی .)02 :9900 ،در واقع ،گفتگوی تمدن ها ،امتداد همان فرهنو مردمساالری
و از آن جداییناپذیر است (جهانبگلو.)5 :9910 ،
به عبارت دیگر ،گفتگوی تمدنها عبارت استت از تحقق جامعه مدنی در ستطح وسیع تر و
گستترده تر به نام نظام بین المللی و در این صورت ،واحدهای سیاسی و سازمان های بین المللی
نقش احزاب ،گروه ها و تشتتکل های ستتیاستتی در داخل یک واحد ستتیاستتی را بازی می کنند.
بنابراین ،تحقق گفتگوی تمدنی در عرصه بین المللی مستلزم تحقق مردم ساالری در داخل است
(دهقتانی فیروزآبادی .)551 :9919 ،به گفته رئیس جمهور وقت« :جمهوری استتتالمی ایران نه
تنها خواهان استقرار نظم مردمساالر در درون است ،بلکه منادی و دعوتکننده نوعی دموکراسی
بین المللی نیز استتت و این به معنای رد و طرد هژمونی بینالمللی و ستتلستتلهمراتب موجود در
قدرت جهانی و رد هرگونه ستتلطه جویی استتت» (رستتولی ثانی آبادی .)91 :9915 ،البته این
گرایش ستتلطهستتتیز در قالبی کامالً مستتالمتآمیز و تعاملی با نظام جهانی مطرح میشتتود و راه
تحقق نظم نوین مبتنی بر گفتگوی تمدن ها ،جز دیپلماستتی نیستتت؛ که در واقع «نقطه اتصتتال
دولت و ملت ما با ملتها و دولتهای دیگر است» (نادری.)60 :9911 ،
امنیت در گفتمان دولتهای ششم و هفتم ،عالوه بر این مدلوالت سیاسی و فرهنگی جدید،
از نظر اقتصتتتادی کمتاکتان پیرو گفتمان پیش از خود بود؛ از جمله اینکه «حمایت و تشتتتویق
سترمایه گذاران خارجی با تضتمین حفظ امنیت آن ،ستیاست کلی اقتصاد ایران» بود (رضوی و
علیزاده .)521–522 :9905 ،در واقع ،تنش زدایی و تعامل گرایی ستتیاستتی با نظام جهانی ،باید
منتهی به جذب سترمایه ی خارجی و توستعه اقتصادی می شد .دولت یازدهم ،پس از دو دوره،
دوباره رویکردی را در ستتیاستتت خارجی ایران پیش گرفت که به نوعی ذیل گفتمان تعامل گرا
قرار میگیرد (نمودار )5؛ با این تفاوت که مستائل ستیاستت خارجی جمهوری اسالمی ایران تا
حدودی تغییر کرده بود.
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امنیت ملی از رهگذر توسعه
اقتصادی

امنیت
تالش برای تنشزدایی در رابطه با نظام
بینالملل

نمودار  .7دال امنیت در گفتمان تعاملگرای دولت یازدهم

در گفتمان دولت یازدهم ،دال امنیت ،آشتتکارا با توستتعه اقتصتتادی تعریف میشتتود .رئیس
دولت یازدهم در شتتعارهایش و همچنین ،در کتابش تحت عنوان «امنیت ملی و نظام اقتصتتادی
ایران» حکمرانی خوب در اقتصاد را مهمترین عامل در امنیت ملی میداند .این توسعه اقتصادی،
متاننتد نمونته های دیگر گفتمان تعامل گرا ،با جذب ستتترمایه خارجی و نوعی ادغام در نظام
اقتصادی جهانی حاصل می شود .اما موقعیت بین المللی خاص جمهوری اسالمی ایران در نتیجه
پرونده هستته ای ،باعث شد هرگونه رابطه بنیادی اقتصادی با نظام جهانی منوط به توافق بر سر
مسئله هسته ای شود .به عبارت دیگر ،هدف اصلی برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و مذاکره
با قدرت های جهانی ،در درجه نخست معطوف به توسعه اقتصادی بود .در فضایی که در نتیجه
بحران هستتهای ،ایران از سوی قدرت های جهانی عامل تهدیدکننده امنیت منطقه معرفی می شد
( )Pour-Ahmadi and Mohseni, 2012: 143-158ستتتیتاستتتت خارجی دولت یازدهم بر از
بین بردن این تصتتور و زمینه ستتازی برای توافق هستتته ای و تثبیت آن مبتنی بود .در واقع ،در
گفتمان دولت یازدهم ،تأمین امنیت ملی مستتتلزم تنش زدایی و رفع بحران شتتکل گرفته پیرامون
برنامه هستهای ایران بود.
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تعتامتل بتا نظام جهانی از طریق اعتمادستتتازی ،تنش زدایی و ارتقای وجهه ایران به عنوان
کشتوری صتلح طلب از مقاصتد اصلی سیاست خارجی این دولت بود (رضائی .)1 :9915 ،این
ترمیم وجهته از طریق «توجته بته عرف و هنجارهای بین المللی ،پیگیری اهداف از طریق اقناع
افکار عمومی و مجموعه سازی کشورهای همسو» و «اجتناب از رویکرد تقابلی و مخاصمه آمیز»
حاصل میشد (روحانی.)15-11 :9915 ،

 .7دال امنیت در گفتمان ضدهژمونیک
در دوره اخیر ،گفتمان ضتتدهژمونیک در دولت های نهم و دهم تجلی یافت .امنیت ملی در این
گفتمان ،نه در تعامل اقتصتتادی ،فرهنگی یا دیپلماتیک با نظم جهانی ،بلکه در مبارزه با این نظم
و نپذیرفتن آن است .این گفتمان آشکارا به بسیاری از هنجارهای نظم بین المللی معترض بود و
به ویژه ستتاختار ستتازمان ملل را مورد پرستتش قرار می داد (احمدی نژاد .)22 :9906 ،در این
گفتمان ،مستتأله اصتتلی امنیت ،زیاده خواهی و تستتلط قدرت های بزرگ بر نهادهای بین المللی
استتت .یک جانبه گرایی و دخالت های نظامی و ستتیاستتی دولت های قدرتمند در امور مختلف
جهان ،بزرگترین عامل ناامنی استت .از نظر رئیس دولتهای نهم و دهم ،صلح و امنیت پایدار
جهانی بدون احیای عدالت و معنویت ممکن نیستتتت .او معتقد استتتت که نهادهای بین المللی
موجود مبتنی بر عدالت و معنویت نیستتتند و بنابراین ،نیازمند بازستتازی هستتتند .این بازستتازی
مستلزم ظهور قدرتهای جدید بهویژه از متن تمدن اسالمی است.
گفتمان ضتتدهژمونیک در ستتیاستتت خارجی جمهوری استتالمی ایران ،در واقع خصتتلت
گفتمانی نظم جهانی را یادآوری می کند .اینکه نظام امروز بین الملل در اصتتتل حاصتتتل فرایند
تاریخی استتت که با فرهنو ،مفروضتتات ،قواعد و هنجارهای خاص اروپاییان در دوران مدرن
شتتتکل گرفته و در روندی تاریخی به کل جهان تعمیم یافته؛ یا به عبارت دیگر ،تحمیل شتتتده
است .از این منظر ،همگرایی منطقه ای از بهترین روش ها برای مقابله با نظام سلطه یکجانبه گرا
و دستتیابی به صلح و ثبات جهانی است ( .)Takeyh,2009: 251احمدی نژاد در سخنرانی خود
در کنفرانس بین المللی ستازمان ملل علیه نژادپرستی موسوم به دوربان 5در  55آوریل  5551در
ژنو ،با تقبیح ستاختار ستلستله مراتبی دولت ها در سازمان ملل و کارگزاری های آن ،آن را مظهر
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نژادپرستتتی غربی دانستتت و مشتتروعیت شتتورای امنیت و قطعنامههای آن بهطور کلی و بهویژه
علیه برنامه هستتتهای ایران را زیر ستتوال برد و الغای حق وتو برای پنج عضتتو دائمی شتتورای
امنیت و ایجاد کرستتی دائم برای دولتهای مستتلمان در این شتتورا به منظور ستتامانبخشتتی به
جهانی عادالنهتر را خواستار شد (احمدینژاد 99 ،فروردین

.)9900

دولت نهم و دهم در نتیجه این برداشت از نظم بینالمللی و امنیت ملی ،سیاست خارجی را
به ستمت ایجاد اتحاد و ائتالف با کشورهایی برد که در مورد نظم بینالمللی موضع نزدیکتری
داشتتتتند .هدف از این کار ،برقراری نوع متفاوتی از توازن متقابل به منظور جلوگیری از اجماع
جهانی علیه ایران و مقابله با یکجانبه گرایی امپریالیستتتی ایاالت متحده بود .ائتالف و همکاری
با ونزوئال و برخی کشتورهای دیگر آمریکای التین در راستای همین سیاست خارجی صورت
گرفتت .همچنین ،افزایش روابط با روستتتیه و کره شتتتمالی با همین رویکرد ضتتتدهژمونیک
همخوانی داشتتت .حتی گرایش این دولت به ستتازمان همکاری شتتانگهای ،نوعی تالش برای
شتکلدادن به حوزه بدیل اقتصتادی به منظور مقاومت در برابر توستتعهطلبیهای امریکا در قاره
آسیا تلقی شد (محمدی .)91 :9900 ،در گفتمانی که نظم موجود بینالملل تهدیدی برای امنیت
ملی به شمار می آمد ،رعایت نکردن هنجارهای بین المللی نیز نشان از نوعی مقاومت در راستای
حصول امنیت معنا میشد (کریمیفرد.)921 :9915 ،

ج .دوگانگی گفتمانی و واقعیت سیاست خارجی
مرور تاریخی بر گفتمان های حاکم بر ستتیاستتت خارجی جمهوری استتالمی ایران با تأکید بر
داللت های متفاوت دال امنیت نشتتتان می دهد که پس از دوره جنو تحمیلی ،نوعی دوگانگی
گفتمانی در تعریف این مفهوم بنیادی ستیاستت خارجی وجود داشتته است .البته این دوگانگی
گفتمانی ،منحصتر به دال امنیت نیستت و ما این دال را تنها به عنوان نمونه موردی بررسی قرار
دادهایم .در واقع ،تمام مفاهیم اصتتلی ستتیاستتت خارجی ،مشتتمول این ستتیالیت و متعاقباً ،این
دوگانگی گفتمانی می شوند .اساساً تحلیل گفتمان سیاست خارجی کمک می کند که دریابیم این
مفاهیم که به ظاهر معنایی مشخص و معلوم دارند ،چگونه در گفتمان های متفاوت ،داللت هایی
کامالً متغایر پیدا می کنند« .امنیت ملی» مستتلماً یکی از شتتعارهای اصتتلی هر دولت و نیروی
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ستیاستی است ،اما تحلیل گفتمان به ما میگوید که مفصلبندیهای متفاوت هر گفتمان سیاسی
چگونه معنا و واقعیت این مفهوم را تغییر میدهد.
این قبیل دوگانگی یا حتی چندگانگی در تعریف مفاهیم بنیادی ستتتیاستتتت خارجی تا حدود
زیادی بدیهی استت .اصتوالً نزاع گفتمانی در تعریف و بازتعریف مفاهیم سیاسی ،در هر حکومتی
که دارای هرگونه ستتاختار جابجایی نخبگان ستتیاستتی باشتتد ،وجود دارد .این دوگانگی یا حتی
چندگانگی گفتمانی ،در ستپهر سیاسی کشورهای دیگر نیز متعارف است و اگر بنا باشد هیچ تغییر
گفتمانی در ستیاست خارجی روی ندهد ،اصوالً انتخابات و تغییر دولت بی معنی می شود .اما نکته
اینجاستتت که در مورد جمهوری استتالمی ایران ،این دوگانگی گفتمانی در زمینه های خاصتتی به
ستتمت نوعی تضتتاد کامل پیش می رود؛ به ویژه نکته ای که مرجع نامگذاری ما برای گفتمان های
متنازع بود :یعنی رابطه با نظم جهانی .می توان پرستید که آیا ستیاستت خارجی جمهوری اسالمی
ایران پذیرای نظم جهانی استت یا معترض به آن آیا راهبرد درازمدت آن ،جذبشتدن در اقتصاد
جهانی و نظم ستیاستی بینالمللی استت یا مقاومت در برابر آن و شتکلدهی به جبههای علیه آن
مسلماً هر یک از این دو گفتمان پاسخ متفاوتی به این پرسشها میدهند.
اهمیت این دوگانگی گفتمانی در ستیاستت خارجی جمهوری استالمی ایران بهویژه در این
استتت که هر یک از این گفتمان ها تنها در دوره چهارستتاله دولت متجلی نمی شتتوند .هرچند
حاکمشتتدن هر کدام از آنها معموالً منوط به پیروزی انتخاباتی و کستتب مناصتتب اصتتلی دولتی
بوده ،اما در واقع این دو همواره در کنار هم حاضتتر هستتتند .اختالف گفتمانی گاهی به شتتکل
تقابل احزاب و گروه ها در مجلس شتتتورای استتتالمی و گاهی در قالب اختالف نظر نهادهای
مختلف حکومتی یا نظامی با دولت ظاهر شتتده استتت .بنابراین ،باید این دوگانگی را به عنوان
یک ویژگی و خصتتلت در مجموعه گفتمان های ستتیاستتی اصتتلی در جمهوری استتالمی ایران
پذیرفت .برای تحلیل دقیق تر تأثیر این دوگانگی گفتمانی ،بهتر استت آن را متغیری مستقل بدانیم که
داللتهای ستیاستی را مفصتلبندی میکند و به واقعیت ستیاستی در زبان شتکل میدهد .همچنین،
ستیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را متغیری وابسته بگیریم که از این دوگانگی متأثر می شود.
در این صتتورت میتوان گفت که این اختالف گفتمانی ،بهویژه در وجوه کامالً متعارضاش ،میتواند
به دو صورت خود را در سیاست خارجی نشان دهد :تناقض یا دووجهیبودن.
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 .1تناقض درونی در سیاست خارجی
دوگانگی گفتمانی میتواند به صتتورت تناقض درونی نمایان شتتود و به اصتتطکاک ستتیاستتی یا
اقدامات خودخنثیکننده منجر شود .این وضعیت هنگامی واقع میشود که هر یک از دو گفتمان
در وجوه متمایز خود در داللت شتان از دال های اصتلی ،در واقعیت سیاسی تأثیرگذار می شوند.
این نحوه از تجلی نزاع گفتمانی و تأثیر آن بر واقعیت ممکن استتت به دو شتتکل از اثربخشتتی
ستتتیتاستتتت خارجی بکاهد؛ یکی ،اینکه اصتتتطکاک ناشتتتی از نزاع گفتمانی در داخل فرایند
تصتمیم گیری سیاست خارجی را مختل کند (مثالً دولت یا وزارت خارجه تحت فشار پارلمانی
گفتمان مخالف نتواند به اجماعی برستد و در زمان مناستب اقدام بایسته را انجام دهد) و دوم،
اینکته پس از جابجایی دولت ،گفتمان رقیب حاکم شتتتود و اقدامات دولت قبلی را خنثی کند.
مصتتتادیق بستتتیاری از این موارد در تاریخ جمهوری استتتالمی ایران وجود دارد .تأثیر اختالف
گفتمانی در دوره ای به بالتکلیفی و کندی در تصت تمیم گیری در مورد مذاکره بر ستتتر مستتتأله
هسته ای انجامید؛ مذاکراتی که دست آخر به توافق موسوم به برجام ختم شد .موارد بسیاری هم
بوده که یک دولت ،تمام دستتاوردهای دیپلماتیک دولت های پیشین را کنار گذاشته است؛ مانند
وضعیتی که میان دولت نهم با هشتم و دولت یازدهم با دهم مشاهده شد.

 .7سیاست خارجی دووجهی
دوگانگی گفتمانی ممکن استتت به صتتورت ستتنتزی گفتمانی درآید که هر دو داللت دال های
ستیاست خارجی را به صورت دو وجه شامل شود .این ترکیب گفتمانی به طور هم زمان دارای
دو وجه تعاملی و ضتدهژمونیک ،همچون دو خصتلت مکمل می شتود .در این حالت ،سیاست
خارجی در عین اینکه می تواند وجوه ضتتدهژمونیک و مقاومتی خود را در قبال نظم بین المللی
حفظ کند ،از دیپلماستتی و رابطه تعاملی نیز بهره می برد .این وضتتعیت می تواند یه ستتیاستتت
خارجی کارآمد ،دوالیه و پیچیده بیانجامد .بدیهی استتت که این ستتیاستتت خارجی دووجهی،
همافزایی را جایگزین اصتطکاک و خودخنثیسازی میکند .در واقع ،سیاست خارجی دووجهی
باید مستتتلزم تصتتدیق این نکته باشتتد که داللت های مفاهیم اصتتلی در دو گفتمان رایج ،وجوه
اشتراکی نیز با یکدیگر دارند .ضدیت با نظام سلطه ،لزوماً نافی تعامل نیست .تعامل می تواند در
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خالف جهت نظام سلطه باشد .اساساً نفی تعامل ،خلع کردن خویشتن از سالح دیپلماسی است.
از ستوی دیگر ،تعامل تا جایی معنا دارد که خودمختاری کامل در تصمیم گیری خدشه دار نشده
باشتد .در صتورتی که یک دولت از سوی نظام سلطه ،مجبور به گرفتن برخی تصمیمات شود،
عمالً تعاملی نیز صتتورت نگرفته استتت .از این زاویه ،تعامل نیز بدون ستتلطه ستتتیزی معنای
محصتتتلی ندارد .بنابراین ،می توان گفت که تنازع این دو گفتمان ،نه مبتنی بر امتناع ذاتی جمع
این دو ،بلکه به مقتضتای نگرش شناختی ضدذات گرایانه و تخاصم گفتمانی است (برای بحث
از ضدذاتگرایی شناختی در گفتمان بنگرید به .)Marttila 2019: pp17-42

د .امکان یا امتناع یک نگاه فراگیر
پرسش اصلی بحث ما اینجاست که چگونه می توان تأثیر دوگانگی گفتمانی را از حالت نخست
به حالت دوم رستاند .سخن از نگاهی فراگیر و تبدیل دو گفتمان متخاصم به دو وجه مکمل از
گفتمتان واحدی دشتتتوار نیستتتت ،اما ارائه راهکاری واقعی و عملی برای این ادغام ،به غایت
پیچیده استت .این پیچیدگی از آنجا ناشتی می شود که گفتمان های دوگانه سیاست خارجی ،در
کنش و واکنش های ستتیاستتت جهانی تضتتعیف و تقویت می شتتوند؛ چنانکه می توان گفت که
واقعیت ستتتیاستتتت بین الملل گاهی به این نزاع گفتمانی داخلی دامن می زند .نمونه اخیر آن،
خروج ایاالت متحد از برجام استتت که به طور آشتتکاری گفتمان تعامل گرا را به ستتود گفتمان
ضتتدهژمونیک تضتتعیف کرد .با این حال ،این نکته بدین معنا نیستتت که تنازع گفتمانی داخلی
نتیجه ناگزیر س تیاستتت جهانی استتت .بلکه وضتتعیت دوقطبی گفتمانی ،اتخاذ نگرش راهبردی
درازمدت را که پویایی ستیاستت بین الملل را هم پیشتاپیش در نظر داشتته باشتد ،دشوار کرده
است.
از منظر گفتمانی ،این کار تنها از طریق ستاخت گفتمانی نو ممکن استتت .منظور از ساخت
گفتمان نو ،تحول ستاختاری در جناح ها یا ایجاد ائتالف ستیاسی نیست؛ بلکه نوعی نظم زبانی
استتتت کته داللتت هتا را طوری مفصتتتل بنتدی کنتد که دیگر تناقضتتتی در «تعامل گرایی» و
«ضتتدهژمونیک» به نظر نرستتد .قطعاً ستتاخت گفتمان در زبان اتفاق می افتد و آنگاه استتت که
گفتمان می تواند واقعیت ستتیاستتی را شتتکل دهد .بنابراین ،آنگاه که این تناقض در داللت رفع
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شتود ،در واقعیت نیز مرتفع خواهد شتد .اما مستلماً ستاختن گفتمان نو امری دشوار و پیچیده
استت .در ستال های اخیر ،بارها سخن از سیاست خارجی «تعامل گرای ضدهژمونیک» به عنوان
گفتمان دهه چهارم جمهوری استالمی ایران مطرح شده است (متقی و آزرمی .)9919 ،اما به از
نظر زبانی ،صرف کنار هم نشاندن دال هایی که تعارض را تداعی می کنند ،ذیل تعبیری که جمع
نقیضتتتین به نظر می رستتتد ،ادغام گفتمانی را امکان پذیر نمی کند .گفتمان نو زمانی واقعاً ایجاد
میشود که داللتها در هم ادغام شوند.
گفتمانی که بتواند تعامل ستیاستی و اقتصادی با جهان را طوری در کنار مقاومت و گرایش
ضتتدهژمونیک مفصتتلبندی کند که نه متناقض ،بلکه همراستتتا به نظر برستتند ،قادر خواهد بود
واقعیت ستیاستت خارجی جمهوری استالمی ایران را متحول کند .چنین گفتمانی باید ابتدا این
اختالف و دوگانگی را به عنوان دو مفروض و دو گرایش همیشتتتگی در ستتتیاستتتت خارجی
جمهوری استالمی بپذیرد و آنگاه داللت های مفاهیم اصتلی سیاست خارجی را طوری در نظم
زبتانی نو مفصتتتل بندی کند که نماینده هر دو گرایش باشتتتد .بنابراین ،قدم اول ،پذیرش این
دوگانگی گفتمانی از نظر تاریخی استتتت .ستتتپس باید پذیرفت که هر یک از این دو گفتمان،
وجوهی اجتنابناپذیر از ماهیت ستیاستت خارجی جمهوری استالمی ایران هستند ،نه گرایشی
عارضی و موقتی .در واقع ،اقتضای مطالبات مردمی در داخل و موقعیت بین المللی حکومت ما،
هم زمان این دو گفتمان را شتتکل داده استتت .به عبارت دیگر ،هر یک از این دو گفتمان ،برای
پاستخ دادن به مستائل مبتالبه بین المللی جمهوری اسالمی ایجاد شده اند و نمی توان هیچ یک را
انحرافی از ذات جمهوری اسالمی دانست.
مفهومی که شتتاید بتواند در مستتیر این گفتمان ستتازی ،استتاستتی باشتتد ،هویت استتت.
گفتمان ستازی به ویژه در ستیاستت خارجی باید متضتمن تصویری از خویشتن دولت به عنوان
بازیگر بین المللی باشد ( .)Li, 2009به عبارت دیگر ،این گفتمان نو باید «کیستی» ما را در نظام
بینالملل ،چه بهعنوان بخشی از محور مقاومت علیه نظام سلطه و چه بهعنوان کشوری صلحجو
و طرفدار تعامل روشن کند .هویتسازی در گفتمان سیاست خارجی ،نه تنها از منظر دستیابی
بته ستتتیاستتتت خارجی راهبردی و درازمدت الزم استتتت ،بلکه کارکرد داخلی نیز دارد و در
انستجام بخشتی اجتماعی نیز مؤثر استت .واقعیت این استت که دو گفتمان کنونی در ستیاست
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خارجی ،مبتنی بر دو تصتور از نظام بین المللی استت که البته هیچ کدام نادرست نیست .مطابق
درک گفتمان تعامل گرا از نظام بین المللی ،می توان از طریق تعامل با بازیگران بین المللی دیگر
به نتیجه برد-برد رستید .از سوی دیگر ،بر اساس درک گفتمان ضدهژمونیک ،مقاومت در برابر
ستلطه تنها راه پیش برد منافع ملی استت .اما تأکید هیچ کدام از این دو گفتمان بر «کیستی» خود
ما به عنوان بازیگری در نظام بین الملل متمرکز نیست .شاید بهتر باشد گفتمان نو به جای تأکید
بر وضتتعیت عینی نظام بینالملل ،بر «کیستتتی» نظام جمهوری استتالمی ایران در میانه مناستبات
بین المللی متمرکز شود .در واقع ،به جای اینکه از توصیف نظام بین الملل آغاز کنیم ،از توصیف
خویشتن خودمان آغاز کنیم.
سترانجام اینکه منشتأ گفتمان ستیاستی نو ،لزوماً ستیاستمداران و فعاالن سیاسی نیستند .بلکه
رستانهها ،دانشتتگاهها و هر نهادی که فعالیتش با زبان و دال و مدلولها مرتبط استت ،میتوانند در
ستتاختن گفتمان نو نقش ایفا کنند .به نظر میرستتد این گفتمان ستتیاستتی نو نمیتواند به اقتضتتای
ضترورت ستیاستت خارجی جمهوری اسالمی ایران و به صورت خودبه خودی در قالب فرایندی
تدریجی شکل بگیرد .بلکه نیازمند مداخله و پروژه گفتمانی است.

نتیجهگیری
نظریه گفتمانی الکالئو و موف ،نقطه عزیمت خود را در این ایده پستتاستتاختارگرا قرار می دهد
که «گفتمان» جهان اجتماعی را معنادار می کند و به واستتطه پویایی زبان ،معنا هرگز نمی تواند به
طور دائم تثبیت شتود .هیچ گفتمانی ،موجودیتی بستته نیست ،بلکه در اثر تماس با گفتمان های
دیگر متحول می شتتود .بنابراین «مبارزه گفتمانی» مستتئله ای مهم در نظریه گفتمان استتت .در
ستتتیاستتتت خارجی ایران نیز اختالف نگرش ها از بدو پیروزی انقالب استتتالمی و در قالب
دکترین هتای مختلف وجود داشتتتت ،اما اندکی پس از پیروزی انقالب ،جنو تحمیلی به مثابه
تهدید مستقیم و عینی امنیتی باعث شد دفاع مقدس به دال مرکزی سیاست خارجی ایران تبدیل
شود که به گفتمان سیاسی وحدت می داد .اما بررسی گفتمان های دولت های پس از جنو نشان
می دهد که سیاست خارجی ایران از نظر تعامل یا تضاد با نظم موجود بین الملل ،به تناوب متأثر
از گفتمان های تعامل گرا و ضتتدهژمونیک بوده استتت .به بیان ستتاده ،نگرش تعامل گرا ،مدلول
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امنیت را در تعامل (اقتصتتادی یا ستتیاستتی با درجات مختلف) با نظم موجود بین الملل معرفی
میکند و نگرش ضدهژمونیک ،نظام حاکم بینالمللی را آشکارا حامل ناامنی میداند.
نکته اینجاستتت که مدلول های دال امنیت در این دو گفتمان که وجه کامال متضتتادشتتان در
نستتبتشتتان با نظام جهانی آشتتکار استتت ،قادر نیستتتند به ستتنتز معنایی واحدی شتتکل دهند.
دوگانگی در گفتمان ستیاست خارجی ایران در صورتی می تواند باعث پویایی و دووجهی بودن
سیاست خارجی شود که دو گفتمان متضاد در گفتمان واحدی ادغام شوند؛ گفتمانی که نمایندۀ
هر دو وجه تاریخی ستیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران باشد .این گفتمان نو ،نه از طریق
کنار هم نشتاندن واژگان ظاهراً متضتاد ،بلکه از مستیر از بینبردن تضتاد داللتها در نظم نوین
زبانی ممکن استت .تجربیات جمهوری استالمی ایران در ستیاستت بین المللی ،اتخاذ ستیاست
خارجی واحد راهبردی را در قبال نظم بین الملل ضتروری کرده و این امر مستتلزم شکل گیری
گفتمان جامعی است که هم زمان هر دو وجه تعاملی و مقاومتی سیاست خارجی را شامل شود.
این گفتمان جامع ،باید کیستتی ما را در نظام بین الملل برای خودمان و برای دیگران روشن کند
و تعریف خویشتن جمهوری اسالمی ایران در سیاست جهانی را نقطهی عزیمت قرار دهد.
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