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چکیده
کند اما رویکرد الملل دنبال میرا در نظام بینخارجی کشورها اگرچه راهبرد یکسانیسیاست

کارآمدن دولت روي. لحاظ روشی، کارکردي و اولویت اجرا متفاوتندهاي مختلف بهدولت
رویکرد اعتدالی بیش از همه در شعار این دولت . ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستیازدهم در 

شده اما بنیان» مصلحت«و » حکمت«، »عزت«صل این گفتمان اگرچه بر مبناي سه ا. برجسته است
مطلوب «به یک » تهدید بالقوه«الملل از یک سعی در بازسازي چهره جدیدي از ایران در عرصه بین

خارجی دولت اعتدالی سیاستمرکزي در گفتماندال«پرسش این است که . دارد» اثرگذار
تعامل «گیرد که لف، این فرضیه شکل میهاي مختو در آزمون پاسخ» کدام است؟. ا.ا.یازدهم ج

.، دال مرکزي این گفتمان است»مؤثر و سازنده
گفتمان حائز اهمیت است و ها و رفتار اجتماعی در زندگی سیاسی در تحلیلازآنجاکه رویه

- شوند، سیاست اي در آن میساز کنش و برآیند ویژههاي معنایی و ساختارهاي هنجاري زمینهنظام
باتوجه به تغییر در نگاه دولت. شودحاضر نیز از این منظر واکاوي میتدالی در بحث اعخارجی

گفتاري است که ادامه کنش ویژه کشورهاي غربی، بدیهیالمللی بهیازدهم به نقش بازیگران بین
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.دنبال داردجهانی را بهغرب علیه این کشور در عرصه ساختگی
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مقدمه
زده بوده و کشمکش یک عنصر ذاتی در آن است که اي آشوبخاورمیانه همواره منطقه

هاي مردمی در برخی نیز جنبش. م2011از سال . ا در آن فراهم کرده استگرایی رزمینه افراط
ماهیت انقالبی نظام جمهوري اسالمی در . استها افزوده از کشورها بر رشد و تقویت این گروه

ویژه از زمان قطع روابط با امریکا، ایدئولوژیک آن با کشورهاي غربی بهگیري ایران و جهت
نمایی برنامه در کنار بزرگانقالبیهمین ماهیت . استرا فراهم کرده زمینه انزواي ایران 

هاي نژاد با قدرتناپذیري دولت احمديویکم و سیاست سازشاي در دهه اول قرن بیستهسته
اعتدال از اي را بر مردم ایران بار کرد، پذیرش گفتمان بزرگ که مشکالت اقتصادي عدیده

.دنبال داشتجمهوري ایران را بهریاست زدهمیاسوي روحانی در انتخابات
خارجی ایران ضمن ، سیاست)1394تا فروردین 1392مرداد (طی دوره زمانی مورد بررسی 

المللی آغاز کرد که حتی منجر به تماس تلفنی حفظ اصول خود، تعامل جدیدي را با جامعه بین
دال مرکزي «ق بر پایه این پرسش که این تحقی. جمهوري ایران و امریکا با یکدیگر شدرؤساي 

» تعامل مؤثر و سازنده«به فرضیه » کدام است؟. ا.ا.یازدهم جخارجی دولتسیاست در گفتمان
هاي ها و زمینهگیريجهت)2تبیین مفهوم اعتدال؛ )1: رسد و درصدد است تا در چهار بخشمی

گفتمان تحلیل) 4یازدهم و دولت خارجیجایگاه اعتدال در سیاست ) 3خارجی ایران؛ سیاست
، موضوع مورد بحث را )منزله مسئوالن اصلی دستگاه دیپلماسی دولتبه(روحانی و ظریف 

.واکاوي کند
مشخص است که اتخاذ رویکرد اعتدالی به معناي کوتاه آمدن از اصول سیاست خارجی 

پیچیده امروز، المللیروابط بین. یک حکومت با مختصات نظام جمهوري اسالمی نیست
ضرورت اتخاذ رفتار خردمندانه براي کسب بیشترین بهره از کمترین امکانات و شرایط بحرانی 

رویکرد دولت یازدهم بر . کندناپذیر میهاي دیپلماتیک را اجتنابو حتی کوچکترین روزنه
همین مبنا شکل گرفته که با درك وضعیت جمهوري اسالمی در نظم موجود به این نتیجه 

المللی، ضمن حفظ اصول، بازسازي ادبیات ایران اي و بینرسیده که براي ارتقاي جایگاه منطقه
هاي بعد از انقالب این دولت در مقایسه با دولت. خارجی ضروري استدر عرصه سیاست

هاي جهانی ها با قدرتاختالفکردن اسالمی بخش زیادي از مساعی خود را صرف مرتفع
. کرده است) ايآمیز هستهبر سر برنامه صلح5+1ب مذاکره با گروه خصوص در چارچوبه(

هاي رسیدن به این هدف است؛ هر تعامل سازنده برمبناي احترام متقابل یکی از بهترین روش
باشد و مبناي اولیه، درك متقابل و تا حد امکان چند این تعامل، تابع شرایط خاص خود می
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تواند مفهوم تعامل را رت ایجاب کند زبان تیز جنگ هم میهاست؛ اما اگر ضروتقریب دیدگاه
طور مشخص هایی است که بهآنچه در این تحقیق موضوعیت دارد، احصاء مؤلفه. بازنمایی کند

ها، ها، مصاحبهشود و سعی خواهد شد براي فرضیه به سخنرانیاز طرف دولت بیان و ابراز می
.و وزیر امور خارجه دولت یازدهم رجوع شودجمهور روحانیهاي رئیسمقاالت و یاداشت

اعتدال و تبیین مفهوم آن
در فرهنگ، ادبیات و فلسفه یونان 1شهر- هایی است که با پیدایش دولتاز ارزش» اعتدال«

حمیده مردگان گورها، صفات اند ك بر سنگآتن اندك«کار به جایی رسیدکه . شکل گرفت
اي بندد و بر پیدایش آرمان مدنی تازهنقش می) اعتدال(2هو سافروزین) حسن(باتوجه به آرته 

روي شهروند هوشیاري و میانهدهد که پهلوانیِ سرباز را در زمان جنگ باگواهی می
).366- 377: 1385واینر، (» کندپرست در دوران صلح ترکیب میوطن

هرکس زیر سلطه یکی اگر. آیدروي برمیاز نظر افالطون عدالت براي فرد از اعتدال و میانه
شود و اعتدال زمینه باشد، عدالت برقرار می-اشتها، روحیه و عقل- از سه انگیزه و نیروي اصلی 

چنین قاعده اعتدال نزد هم). 87: 1387عالم، (کند میرا ممکن» سازواري روح و حکومت«
کمال و فضلیت عنوان بخشی از معناشناسی شخصیت دارايارسطو، نه یک توصیه عملی بلکه به

).Urmson, 1980: 157(و )Rapp, 2006: 100(شده است بیان

اعتدال از منظر تعالیم اسالم
علم تدبیر «را » اقتصاد«اینکه . بردکار میرا به» قصد«روي، واژه دادن میانهقرآن براي نشان

والَ «: و شایسته استنحکرد و ساماندهی زندگی مالی بهروي در هزینهسبب میانهگویند به» منزل
و دستت )/ 29/اسراء(تَجعلْ یدك مغْلُولَۀً إِلَى عنُقک والَ تَبسطْها کُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملُوما محسورا 

زده بر جاى شده و حسرتدستى منما تا مالمتگشاده] هم[را به گردنت زنجیر مکن و بسیار 
مشْیِک واقْصد فی«: روي در سوره لقمان هم مورد تأکید استهضرورت توجه به میان.»مانى

رو رفتن خود میانهو در راه)/ 19/لقمان(صوتک إِنَّ أَنکَرَالْأَصوات لَصوت الْحمیرِ واغْضُض من
و در سوره حدید تصریح . »ساز که بدترین آوازها بانگ خران استباش و صدایت را آهسته

به .../ لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبینَات وأَنزَلْنَا معهم الْکتَاب والْمیزَانَ لیقُوم النَّاس بِالْقسط «: شودمی
ها کتاب و ترازو را فرود پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آن] ما[راستى 

1. Polis
2. Sōphrosynē
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).25/حدید(»...آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند 
کَذَلک «: کندمیکریم مختصات مسلمان واقعی را با اعتدال معرفیدر همین راستا قرآن

گونه شما را امتى میانه قرار دادیم تا بر بدینو.../ جعلْنَاکُم أُمۀً وسطًا لِّتَکُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ 
).143/بقره(» ...مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد 

إِنَّ اللَّه «: نیز در حکومت خود بر ضرورت اتخاذ رویکرد اعتدالی تأکید دارد) ع(امام علی 
لَا تَنْتَهِکُوها افْتَرَض علَیکُم فَرَائض فَلَا تُضَیعوها و حد لَکُم حدوداً فَلَا تَعتَدوها و نَهاکُم عنْ أَشْیاء فَ

و در اولین ) 105، حکمت )ع(امام علی (» ت لَکُم عنْ أَشْیاء و لَم یدعها نسیاناً فَلَا تَتَکَلَّفُوهاو سکَ
الَیمینُ والشّمالُ مضَلَّۀٌ، والطَّرِیقُ الوسطَى هی «: فرمایدخطبۀ حکومتی پس از تصدي خالفت می

وسیع مستقیم و میانه، جادههى و ضاللت است، راهچپ گمراوانحراف به راست.../ الجادّةُ 
لَا تَرَى الْجاهلَ إِلَّا مفْرِطاً أَو «: فرمایندو در جاي دیگر می) 16، کالم )ع(علی امام (» حق است

).70، حکمت )ع(امام علی (» بینینادان را یا تندرو و یا کندرو می/ مفَرِّطاً 
با فضائل » فاضلهمدینه «در » اولرئیس«توان در پرداختن به میموضوع اعتدال را نزد فارابی هم

و » خلقی«، »فکري«، »نظري«فضائل : تنیده عبارتند ازاین فضائل درهم. وضوح دیدبهچهارگانه
در حقیقت انسانی با این مختصات از مدار اعتدال خارج نخواهد شد ). 145: 1390قادري، (» عملی«

یافتن «: کنددرنگ اضافه میآرمانی و کامل است؛ البته فارابی بیر انسان و این شخص بیشتر یادآو
).273- 274: 1361فارابی، (» کسی که داراي چنین خصائلی باشد، کاري بس دشوار است

شده از منظر اسالم ناظر به مناسبات اجتماعی درون جامعه است اما از هر چند اصول مطرح 
از مناسبات انسانی و اجتماعی است، تعمیم این اصول به که روابط خارجی هم بخشیآنجایی

نفی سبیل و حمایت از مستضعفان جهان . اسالمی قابل تبیین استخارجی دولتعرصه سیاست 
رفته در روابط خارجی یک کشور با دیگر ها هدفی جز برقراري تعادل از دستدر این سیاست
اي است ر دارالحرب هم درصدد برقراري موازنهطرح مفهوم داراالسالم در براب. کشورها ندارد

همین دلیل رصد تجربه به. المللی از بین رفته استکه با ستم دارالحرب در نظام سیاسی بین
و » گراییواقع«صر اسالمی نشان از نوسان بین دو عنخارجی جمهوري تاریخی سیاست

ها سالم هم اصل بر این است که دولتدر ا). 1393:2نی فیروزآبادي، دهقا(دارد » گراییآرمان«
. دنبال تعدیل وضع موجود باشندهاي موجود جهان در یک نگاه آرمانی بهبا پذیرش واقعیت

دنبال نوعی توازن میان این دو مؤلفه بوده و بنا به اقتضاي منزله دولتی اسالمی بهایران هم به
.خارجی خود داردستالملل سعی در ساخت چارچوب سیازمانی و شرایط محیط بین
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1گفتمانتحلیل: مبانی نظري

ایران، در اسالمی خارجی جمهوري در سیاست» اعتدال«تجزیه و تحلیل منزلت و جایگاه 
کننده و مستقل ساختارهاي پذیر است که نقش تعییناي امکانچارچوب رویکرد نظري

گفتمان رو، تحلیلار دهد؛ از اینخارجی را مورد تأکید قراي و نظام معانی در سیاست انگاره
.رودکار میعنوان چارچوب نظري این مقاله بهبه

از . نکنندمفاهیم اجتماعی باتوجه به کاربرد خاصشان ممکن است معناي خاصی را منتقل 
بسته به نظام زبانی و . شودبندي میشناختی هم گفتمان در طیف همین مفاهیم دستهمنظر معرفت

از نظر هوارث، نبایستی گفتمان و . شوندبندي میی و معنایی، این مفاهیم صورتهاي ذهنزمینه
- هاي زندگی تر همه صورتدانست، زیرا گفتمان در سطحی وسیعایدئولوژي را یکسان

اي براي توجیه عقاید عامالن به گیرد اما ایدئولوژي وسیلهاجتماعی، سیاسی و نهادي را دربر می
صورت همزمان مفهوم ایدئولوژي در مارکسیسم و گفتمان به). 155: 1377هوارث، (آن است 

بستري 2شناسی انتقاديکند لذا زبانمدرن را منعکس میهاي پستهاي زبانی در نظریهنقش
گفتمان، موجودیتی خودمختار و مستقل . گفتمانی استهايبراي تأسیس و تکوین صورت

یرد، بلکه خود نوعی تجلی و نمود قدرت گاست که صرفاً از قدرت اجتماعی نشأت نمی
).20- 21: 1384فیروزآبادي،دهقانی (اجتماعی است 

کند که هر نشانه، هویت و ارزش خود را در ارتباط زبان را به بازي شطرنج تشبیه میسوسور
در هر ). 126: 1378سوسور، (آورد دست میبا دیگري و در چارچوب یک نظام قواعد به

شوند می4بنديها حول آن مفصلوجود دارد که سایر نشانه3مرکزيگفتمان یک دال
مشخص هایی هستند که فاقد معناينشانه5شناورهاي درمقابل، دال). 108: 1387منوچهري، (

هایی که بتوانند به ابهام و خأل معنایی موجود گفتمان. شوندبوده و سبب سردرگمی و ابهام می
شدن آنها فراهم امکان هژمونیکگیرند و اجتماعی قرار میمالندهند در دسترس عاپایان 

بندي بین معنا هستند و با مفصلخود بیها به خوديدال). 514- 515: 1385حقیقت، (شود می
.شودها معنادار میها و سایر نشانهآن

اصر در عن. شوندخاصی معنادار میهاي هاي فاقد معنا هستند و در گفتمان، نشانه»عناصر«
-بنديعناصر مفصل6»وقته«اند، اما شناور هستند که به خدمت گفتمان در نیامدههايحکم دال

1. Discourse Analysis
2. Critical Linguistics
3. Nodal Point
4. Articulation
5. Floating Signifier
6. Node
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حقیقت و (اند کردهشده در گفتمان هستند و هویت و معنایی موقت و مشخص کسب
).112: 1387زاده، حسینی

ویژه پس ستم و بهبیدوم قرن هاي اثباتی در نیمهنظر به جدایی ذهن از عین در طیف معرفت
دادن هاي گفتمانی سعی در ساماندوم با تالش پساساختارگرایان، نظریهجهانی از جنگ 

.هاي زندگی انسان مدرن داشتندناخوشایندي
اند و شدهصورت منطقی ترکیبهاي مستقل است که بهاي از گزارهگفتمان، مجموعه

). Frank, 1992: 100(کنند ز این دست تولید میهایی اصورت معنادار، رفتار، گفتار و پدیدهبه
است؛ » متن«متن فراتر از خود » يزمینه«و » بافت«کانونی است، پرداختن به گفتمانآنچه در تحلیل

ها و اي ازگزارهمجموعه«مشیرزاده، گفتمان را .باشد» گفتاري«یا » نوشتاري«این متن ممکن است 
ها براساس آن مشروعیت و امکان ظهور و بروز این گزارهداند که پیوسته میهمقضایاي به

و » شناخت«، »زبان«کاربرد : و سه جنبه اصلی دارد)Moshirzadeh, 2007: 522(» شودمیمشخص 
رو چهره زیرین متن با از این). 70: 1387دایک، ون(فرهنگی - هاي اجتماعیدر بافت» تعامل«

: توان سه معنا را برگفتمان بار کردلذا می). 143: 1383یارمحمدي، (شود میتحلیل آن شناخته
هاي اجتماعی است؛ انگارانه برپاست و مقوم و برسازنده واقعیتآنچه بر بنیادي از فهم سازه) اول
ساز تشکیل یک رژیمها، زمینهآنچه که بر پایه قدرت بنا شده و ضمن پرداخت زبانی پدیده) دوم

ها آنچه برمبناي یک بازي از رویه) سوم. یک شکل از حقیقت استشود و معتقد به می1حقیقت
ها و کردارها مشروع معنایی حاکم هم از طریق درك این پدیدهیافته و نظام و کردارها ساخت

).Milliken, 1999: 229-23(شود می
ستی کنند و بایخود معنایی را منتقل نمیخوديِها و عناصر زبانی در عرصه سیاسی بهواژه

تنهایی و بدون توان بههیچ متنی را هم نمی. بندي کردها را در بافت و متن خاص خود مفصلآن
اي در یک زنجیره بینامتنی دانست؛ یعنی توان حلقهیک متن را می. اتکا به متون دیگر فهمید

که از اي در یک زنجیره بینامتنی دانستتوان حلقهاي از متون که در آن هر متن را میمجموعه
حلقه واسط زبان و بافت کالن اجتماعی » بینامتنیت«. شوندها تعریف میطریق یکدیگر، دال

ایجاد نویسندهیاگویندهیکتوسطهرگزمتنیهیچ). 121: 1389فرکالف، (شود محسوب می
نازع تدرهمها باگفتماناینکهدارندمتفاوتهاي گفتمانازهایینشانهمتونتمام.استنشده 
مکانایندرواندنزاعمکانمتونبنابراین؛اندکشمکشدرتسلطبهدستیابیبرايوهستند
:Kress, 1989(اندنزاعاینعاملوحاملافراد. هستندزبانیوتغییر فرهنگیبرايمکانینزاع،

و » مصاحبه«و » مکالمه«، »بند«گفتمان تولید واحدهاي معنادار بزرگتر مانند هدف تحلیل). 32

1. Regime of Truth
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و ) 88- 89: 1390خلیلی و محمودي، (گفتاري و نوشتاري است رفتارعینی ازجمله در زبان
زاده، آقاگل(یابد ارتباطی انسجام میشود و کنش میکه براي ارتباط، زبان به کارگرفته هنگامی

.شودمی، گفتمان حاصل)8: 1385
بافت است که با رجوع به اسناد کاوي، بررسی متن در چارچوبسبب گفتمانهمین به

میِر به دنبال ارائه مدلی از ارتباط میان نظریه و ). Blommaert, 2005: 29(شود اصلی آغاز می
متن / کردن و در نهایت گفتمانتفسیر، نظریه، عملیاتیمدل وي از چهار مرحله. گفتمان است

آوري اطالعات، ي دارد که از جمعادر هرکدام از این مراحل، محقق وظیفه. استشده تشکیل 
گیري ها و ابزارهاي شکلسازي مفاهیم نظري و در نهایت رویهها، مفهومارزیابی فرضیه

).Meyer, 2001: 14-19(است گرفته متن، شکل/ گفتمان

)219: 1391ایمان،: (نقل ازبه) Meyer, 2001: 19(عنوان فرایندي دوري تحقیق تجربی به: 1شکل 

خاصی از زندگی و کردارهاي سیاسی حاوي اصول و قواعدي است که شکلگفتمان هر 
اي تعریف و برخی امکانات سیاسی را هاي فردي را به شکل ویژهسیاسی را ممکن، خودفهمی

» خصم«یا » غیر«ها در سایه ظهور، تکامل و بسط گفتمان. کندمحقق و برخی دیگر را حذف می
).149: 1386، تاجیک(شود بندي میصورت

شدن آن عالوه بر راهکارهاي بالغی که آن گفتمان براي مقبولیت یک گفتمان و هژمونیک
جهان امروز در . مطلوب است1»موقعیت نهادي«گزیند، منوط به کسب یک متقاعد کردن برمی

اعی انگاري اجتماز طرفی سازه. سامان استویژه در حوزه امنیت، دنیایی بیمناسبات اجتماعی به
هاي بنديمبتنی بر این اصل بنیادي است که فهم انسان نسبت به جهان پیرامون، براساس مقوله

دهند وجهان پیرامون ها معانی ذهنی مختلفی به آن نسبت میانسان. گیردگوناگون از جهان شکل می

1. Constitutional Location

سازيمفهوم

ها و ابزارهارویه

هاارزیابی فرضیه

انتخاب اطالعات
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ان از دیدگرهایی ستم«بر اساس مبانی ذکرشده، درك اینکه ). 1383لوزیک، (سازند خود را می
هاي اجتماعی و اعتراض به تولید و بازتولید نابرابر روابط قدرت، هدف اصلی انتقاد در اعمال سلطه

).110- 115: 1389یورگنسن و فیلیپس، (چندان دشوار نیست » گفتمانی است

خارجی ایرانگیري در سیاستهاي گفتمانی و جهتالیه
:کندمیبنديتقسیمگونهاینراکشورخارجی یکسیاستاهدافولفرزآرنولد

تغییرپیدرلذاندارد،کشوریککهاستهاییجایگاهتقاضايبیانگرکهاهدافی) الف
است؛موجودوضع 

حفظخواهانوموجود ارزشهاستتوزیعازدفاعوحمایتحفاظت،پیدرکهاهدافی) ب
است؛موجودوضع 
مانند همبستگیاست،آنبهیابیدستصدددرکشوریککهملّیمافوقاهداف) ج

).Wolfers, 1969: 177-178(صلحوالمللیبین
است سیاسی خاص بوده- خارجی تابعی از تحوالت گفتمانی در بستر اجتماعیتحوالت سیاست

خارجی ایران فاقد یک ، سیاست اسالمیبعد از پیروزي انقالب ). 12: 1384فیروزآبادي، دهقانی(
، »محورارزش«، »محورمصلحت«هاي مختلف مانند منسجم بود و در قالب گفتماناستراتژي ملی 

رسد نظر میبه. بروز و ظهور یافت» محورعدالت«و ) 1381ازغندي، (» محورفرهنگ«، »گراعمل«
هاي تنوع گفتمانی و تغییر و تحوالت سریع اقتصادي و اجتماعی این است که ایران یکی از علت

ویژه ابهام به) 1: باشندهاي خاصی میاین قبیل جوامع داراي ویژگی. گذار استیک جامعه در حال
هایی که هم قواعد سیاسی افزایش شمار و انواع نیروها و گروه) 2هاي آینده، گیريدر رابطه با جهت

ت ابهام در ماهی) 3شوند، کنند و هم مخاطب دیگران در این زمینه واقع میبراي دیگران پیشنهاد می
شدن زندگی سیاسی و منازعات اصلی دوقطبی) 4االتباع از حیث فرمانبرداري سیاسی، قواعد الزم

هاي تولید بازي) 6هاي قدرت، جایی در کنترل و تصرف و کاربرد منابع و ابزارافزایش جابه) 5آن، 
) 8هاي هویتی،و پیوستفراز و فرودهاي گفتمانی و گسست ) 7زبانی و گفتمانی گوناگون، 

ها و دگرهاي درون و تعریف و بازتعریف مستمر خودي) 9چندگانگی در حاکمیت و حکومت، 
).11- 12: 1382تاجیک، (ها تغییر مستمر ساختارها و نقش) 10برون و 

خارجی ایران همواره روندي ثابت و پایدار را طی گیري سیاستمشخص است که جهت
گرایی مشخصه آن الکتیکی شده و گاهی هم تکوینگاهی از نتایج آن برداشت دی. استنکرده
) 149- 179: 1387متقی، (باشد است، اما وجه غالب این سیاست، تعارض و ناپایداري میبوده 
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.استهایی را هم در پی داشته که دشواري
طرفی، انزوا و توسل به غیر در هاي موازنه مثبت و منفی و خنثی، بیدر یک قرن اخیر سویه

هاي سیاست عدم موازنه ژئوپلیتیک خاص ایران، هزینه. مشاهده استارجی ایران قابل خسیاست 
کند که نمونه عملی و موازنه منفی را بسیار زیاد می) هااتکا به یک قطب قدرت در برابر سایر قطب(

انزواطلبی هم سیاستی منسوخ در .دوم است که منجر به فروپاشی آن شدهاي پهلوي آن سیاست
ها، سیاست موازنه مثبت یا متوازن را برآیند این تحلیل. اي امروز استپیوسته و شبکهي به همدنیا

یابی ایران به ساز دستالملل زمینهدهد که از رهیافت مصالحه با نظام بینروي ایران قرار میپیش
ط خارجی محیبر پنج پایهروزنامدلی که . شودمی1404انداز شده در سند چشماهداف ترسیم

، مختصات حکومتی، بسترهاي )شناختیهاي جامعهمشخصه(، محیط داخلی )المللمنطقه و نظام بین(
تواند الگویی براي تنظیم دهد، میارائه می) Rosenau, 1966(گفتمانی و نهایتاً نقش نخبگان –نهادي 
ي ناپایدار زدوده گیرخارجی ایران باشد تا از طریق آن عوامل و موانع جهتگیري سیاست جهت

گفته موفق یازدهم تا حدودي در رعایت اصول پیشخارجی دولتگیران سیاست تصمیم. شود
.مشاهده استاندکه نتایج آن ملموس و قابل بوده

خارجی ایرانت جایگاه گفتمان در سیاس
ي، گیري نظم گفتارخارجی در جهان نمادین و شکلهاي ایرانی براي ظهور سیاست گفتمان

: 1387زاده، ادیب(فراز زیادي داشته است تا زبان ایرانی به این نقطه از نظام معنایی برسد ونشیب
150.(

- دلیل گسترش فناوري خارجی کشورها در چند دهه اخیر بهها در سیاست اهمیت گفتمان

اس، گفتمان بر این اس. استگویی و اقناع افکار عمومی، افزایش یافته اطالعات و ضرورت پاسخ
سوئی تواند بسترساز نزدیکی، دوري، همسرعت میخارجی امروزه بهیک دولت در سطح سیاست

خارجی در هاي سیاستسرعت و ابعاد پیامدهاي ناشی از گفتمان. یا اصطکاك میان بازیگران گردد
رایند انقالب گفتمان هژمونیک در ف. مشاهده استوضح قابل هاي ایران نیز بهجهان امروز در دولت

هاي اعالمی ایران را در تعریف صورت بنیادین سیاستاسالمی که ریشه در سنت اسالم دارد، به
هاي گذشته در حالی گفتمان در دولت). 11: 1384فیروزآبادي، دهقانی (تغییر داد » دیگر«و » خود«

در این زمینه و در وگو را مسلط ساخت که شاید اقدامات محدودي زدایی، وجه تعامل و گفتتنش
ي »هاوگوي تمدنگفت«دولت هاشمی، » زداییتنش«گرفته بود و در واقع عملکرد عمل صورت

ها هنوز راه درازي روحانی تا رسیدن به گفتمان آن» اعتدال«نژاد و احمدي» خواهیعدالت«خاتمی، 
.در پیش دارد
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اعتدال در سیاست ایرانگفتمان ) و اصولگراییاصالحات(هاي پیشینِ بندي گفمانمفصل: 2شکل 

اعتدال در سیاست خارجی دولت یازدهم
خارجی گفتمانی سیاست طورکلی، رفتار و نظم شده، سخنان و بههاي ارائه دقت در برنامه

سیاسی فرهنگ . ها دارداسالمی، نشان از رویکردي میانه در همه بخشیازدهم جمهوري دولت 
گفتمانی بین -اسالمی و یک جدال متنیاعتدال ماحصل تکوین گفتمان انقالب در گفتمان 

.بندي قدرت استهاي پیشین خود براي تثبیت شکل و محتواي خاصی از صورتگفتمان
در «: خارجی، معتقد استاي در سیاست ظریف با تأکید بر پرهیز از اعمال سیاست سلیقه

اسالمی مدنظر قرار جهانی انقالب ره موضوع رسالتخارجی ایران باید هموامسأله سیاست
خارجی باید از تندروي خودداري کرد چرا که تندروي نشانه ضعف و در سیاست... گیرد 

).92مرداد 15ظریف، (» ترس است
معناي ایجاد اعتدال به«است که خارجه آمدهاولیه ظریف براي تصدي وزارت در برنامه

-گفتمان . ها استسمت آرمانها بهدادن واقعیتواقعیت در مسیر جهتتوازن میان آرمان و

بینانه، خودباورانه، متوازن و هوشمندانه از تقابل منزله حرکت واقعخارجی بهاعتدال در سیاست
» باشدمنظور ارتقاء جایگاه، منزلت، امنیت و توسعه کشور میسازنده و تفاهم بهبه گفتگو، تعامل

).92داد مر15ظریف، (
نیل به . زده امروز داردهاي سیاسی جهان آشوبها با واقعیتاین سند سعی در تطبیق آرمان

توسعه 
سیاسی

اصولگرایی

اسالمیجمهوري

اصالحات

جامعه 
قانونمدنی آزادي

خدمت
رسانی

استکبار 
ستیزي

عدالت مهرورزي
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ایران، اسالمی خارجی در عصر حاضر براي حکومتی با مختصات جمهوري هاي سیاستآرمان
اساسی و سایر اسناد باالدستی، شده با حفظ چارچوب اصلی و اهداف موردنظر در قانون سبب

نمونه بارز این مهم، مذاکرات فشرده و طوالنی . ها صورت گیردهایی در خواستهح و تعدیلجر
پایانی نشست لوزان، بهاولیه ژنو و متنهاي بزرگ است و توافقاي با قدرتبر سر برنامه هسته

کشد و نمیز اصول خود دست کرده ااسالمی اعالمجمهوري . باشدخوبی بیانگر این مطلب می
هاي مقابل را متقاعد کند که هدفی جز تعامل سازنده و بندي به این اصول سعی دارد طرفیبا پا

.مؤثر با جهان ندارد
کند که خارجه منتقل اي ایران را به وزارت داشته تا پرونده هستهگفتمان این دولت سعی

).Vaez, 24 Jun 2013(شد بااي ایران میزدایی از مسأله هستهاین امر خود عامل مهمی در امنیت

خارجی اعتدالینیاز سیاستجانبه؛ پیشتوسعه همه
گفتماندروندرخودانسانیکارگزاریاعاملگفتمانی،رویکردهايازبعضیبراساساگرچه

جمهوري خارجیسیاست درگفتمانیتحولاماکند،میرفتارآنچارچوبدروشودمیتعریف
تعریفوتدویندرايکنندهتعییننقشجمهوررؤساي کهاستواقعیتاینبیانگرایراناسالمی 
).13: 1392فیروزآبادي، دهقانی(کنندمیایفااین کشورخارجیسیاست گفتمان

سیاست . نگر استزاد و بروندرونبه توسعه دارد، نگاهی 1404انداز نگاهی که سند چشم
المللی، جز از مسیر تناسب اهداف و لی با نظام بینداخعنوان حلقه واسط سیاست خارجی به

گذاري خارجی، ثبات امنیت در محیط پیرامونی و بازنمایی جذب سرمایه. شودروش محقق نمی
شدن در همه جهانی. خارجی باشدزیربناي سیاست» توسعه«شده، تصویر مثبت از خود سبب 

ها گیريیزوري براي تسریع در این جهتها از اقتصاد و سیاست گرفته تا فرهنگ، کاتالعرصه
آسیا عنوان مثال روندي که سبب شده همگرایی در شرقبه). 43- 78: 1387واعظی، (است شده

اگر این مهم در دستورکار ایران و . پایدار استبیش از مسائل امنیتی اولویت داشته باشد، توسعه
نیات همسایگان در خاورمیانه آسان کشورهاي پیرامون آن قرار گیرد، زدودن سوءتفاهم از 

.خواهد بود
ها با بازیگران غیردولتی در نظامها با یکدیگر و دولتپیچیده بین دولتمتقابل وابستگی 

. استخارجی را بیش از گذشته کردههاي تدوین سیاستدشواري) 1380پوراحمدي، (جهانی 
اقتصاد، فرهنگ و امنیت اگر نه که تفکیک سطوح داخلی و خارجی در سیاست،از آنجایی

هدایت و تنظیم رفتار خارجی ) Gaddis, winter 1992/93: 5-58(نماید غیرممکن که دشوار می
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طلبد، رشد و پذیرش این اصول ضمن اینکه هوشیاري فراوانی را می. کندمیکشورها را پیچیده
.شودمیشده را سبب شدت جهانیتوسعه در دنیاي به

توجه ویژه به «، »تعامل مؤثر و سازنده با جهان«ي چوب نگارندگان پنج مؤلفهدر این چار
رفع مشکالت داخلی «، »گريتأکید بر جهانی امن و عاري از خشونت و افراطی«، »ايمناسبات منطقه

وفصل برنامه حلشیوه مواجهه با غرب در پرتو«و » خارجیهاي سیاست اقتصاد بر اساس کارویژه
.دانندهاي گفتمان مورد نظر برجسته میرا بیش از دیگر دال» ايتهآمیز هسصلح

خارجی اعتدالی در گفتمان دولت یازدهمواکاوي سیاست
خارجی اعتدالی، بازنمایی جدیدي از چهره و نوع بیان و ساختار زبانی در گفتمان سیاست

این شیوه اجرایی سیاست . دهدهاي مقابل شکل میالمللی ایران در ذهنیت طرفهاي بینخواسته
ضمن اینکه تغییر بنیادینی در پیگیري اهداف و منافع ملی ایران ندارد، تسهیالتی را براي ایفاي نقش 

دنبال هراسی را بهها و ایرانهایی همچون تحریممثبت در منطقه و جهان و کنار زدن محدودیت
مشاهده از این منظر ملموس و قابل المللیدر روابط بین1گفتاريخواهد داشت؛ لذا اهمیت کنش

.باشدمی
تنوع سفرهاي «، »خارجه امریکازدن ظریف با وزیرقدم«، »هاي اجتماعیاستفاده از شبکه«

ها در سکون که مدت» هاخصوص اروپاییدیپلماتیک متقابل بین ایران و دیگر کشورها به
ي روحانی در حاشیه مجمع عمومی گستردگی دیدارها«اقتصادي با ایران بودند، - روابط سیاسی

که در تاریخ » غربیبیان مواضع رسمی ایران از طریق یادداشت در نشریات «، »مللسازمان 
. ا.خارجی جگفتمانی سیاست هاي عینی چرخشسابقه است، از نمونهخارجی ایران کمسیاست

.ایران است
داند و می» اعتدال«جهان امروز را جهانی نوروز در افغانستان، نیاز روحانی در پنجمین جشن

» زیستیتاریخی که یک راهبرد سیاسی و اجتماعی براي توسعه و همنه فقط یک آئین «را آن
).1393فروردین 7روحانی، (کند تلقی می

» ایران در دنیااسالمی اعتالي موقعیت جمهوري «یازدهم ترین هدف دیپلماسی دولتاصلی
اعالم شده است » هراسیهراسی و اسالمهراسی، شیعهخطر ایرانکاهش شرایط توهمی «و 

اعتدال زاییده خودباوري و تندروي، نتیجه ترس «از نظر ظریف ). 1393اسفند 25ظریف، (
).1393خرداد 13(» است

توان از سخنان روحانی در نشست خارجی این دولت را میگیري اصلی سیاستجهت

1.Speech Act
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:استخراج کرد2013داووس 
قعیت این است که در میان کشورهاي در حال توسعه و همچنین در منطقه خاورمیانه، وا«

در این راستا، سیاست ... هايِ توسعه انسانی برخوردار است ایران از باالترین نرخ، در شاخص
المللی، براي توسعه اقتصادي برداري وسیع از امکانات بینخارجی ایران را نیز در مسیرِ بهره

کامل دارد تا با همه کشورهاي همسایه، در طیفی کرد و دولت من آمادگیال خواهیم ایران فع
هاي مشترك اقتصادي، توسعه اي، پروژههاي هستهزیست، ایمنی نیروگاهاز مسائل، از محیط

فارس حقوق مردم فلسطین، جلوگیري از فاجعه انسانی در سوریه، امنیت خلیج تجارت، احقاق
هاي گري، وارد تعامل شده و به قواعد مشترك عملی و رژیمریسم و افراطیو مبارزه با ترو

).92بهمن 3روحانی، (» یابدحقوقی پایدار دست 

تعامل سازنده با جهان
و » سازندهتعامل «کردن دال این قدرت از طریق برجسته. ، قدرت تازه تأسیسی است»زبان«

به انباشت قدرتی تازه ) سیاسی بیرونیر سطح هم در داخل و هم د(آوردن آن به مرکز جامعه 
یازدهم در ایران کار آمدن دولتانجامد که تبلور آن، تحرکات دیپلماتیک از زمان رويمی

.است
ایران تأکید اسالمی وپنجمین سالگرد پیروزي انقالب روحانی در سخنرانی خود در سی

:دارد
د که خواستند به دنیا بگویند ما از دولتی دادند این بو92خرداد 24که مردم در یپیام«

راه . کنیم که در مسیر عقالنیت و تدبیر و با مشی اعتدالی، امیدها را زنده کندحمایت می
هاي داخلی و با پیشرفت و توسعه کشور را از طریق اتکا به مردم خود، امکانات داخلی، قابلیت

سیاست دولت در زمینه ... ادامه خواهند داد تعامل زنده در برابر جهان و تعامل سازنده راه را 
بهمن 22(» اعتدال است؛ یعنی نه تسلیم، نه سازش، نه انفعال، نه تقابلمسائل خارجی سیاست

92.(
هاي معنایی ها و کنشاعتدال، درك و فهم پیامتفاهمی موردنظر در گفتمان مبناي تعاملِ 

کند و مکالمه بیشتر بین دو طرف را فراهم میدیگر است که امکان نزدیکی و برقراري ارتباط 
را » تفاهم«جاي » نیل به موفقیت«از طرفی تعاملِ ابزاري که در آن ). 202: 1387زاده، ادیب(

سازي سود و منفعت طرفین است و بیشتر متکی بر منافع اقتصادي و تجاري است گیرد، بیشینهمی
روحانی در . مشاهده استوضوح قابل به5+1و که در مذاکرات ایران ) 203: 1387زاده، ادیب(
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:پست، بازتعریفی از مفهوم تعامل سازنده داردیادداشتی در واشنگتن
به تعریف . ها توجه داشته باشیمهاي آنما براي حل موضوعات پیشِ رو، باید به پیچیدگی«

بعدي اي تکهاي جهانی دیگر معادلهدر جهانی که سیاست. سازنده بازگردیدمن از تعامل 
در جهت منافع یک طرف بدون در نظر گرفتن منافع دیگران، غیرقابلهانیست، پیشبرد سیاست

).Rouhani, 20 Sep. 2013(» تصور است
بر پذیرش حق (March 2015 2)» سردترك ذهنیت انزواسازي دوران جنگ«ظریف هم با طرح 

» اسالمیبخشی از گفتمان اصلی انقالب «را هم امروز تأکید دارد و این ها از جهانبرابر انسان
سازنده که مسیر ادگی بر این دیدگاه و مسیر تعاملبا ایست«و اطمینان دارد ) March 2015 2(داند می

معنی رفاقت یا کنارگذاشتن چنینی بهتعامل این. توان به نتیجه رسیدمی) 1392آذر27(»اعتدال است
معناي کاهش ها براي بهبود شرایط کشور و بهناي استفاده از فرصتمعاهداف و اصول نیست، بلکه به

.شودمیها تلقی هزینه

ايهاي منطقهسیاست
هاي سیاستگفتمان).1380بوزان، (عنصر ذاتی و جریان سیال در خاورمیانه است » آشوب«

جر به بازنمایی تصویري ایران نیز بازتابی از این تصویر آگاهانه یا ناخودآگاه بوده که من. ا.خارجی ج
گفتمان اعتدال سعی در . از جهان خارجی براي مردم و حاکمان آن شده است» ساختهپیش«

در امتداد » سازيغیریت«اگرچه . بازتعریف مفاهیم و بازطراحی ساختارهاي کهنه از منطقه دارد
امالت انسانی در روابط نبودن تعشود اما باتوجه به مطلقخارجی دنبال میهاي پیشین سیاستگفتمان

سیاسی خاورمیانه وجود داشت - الملل، امید زیادي به تغییرات بنیادین در ساختارهاي اجتماعیبین
.استنشدهکه تاکنون موفقیت موردنظر حاصل

از نظر وزیر امور خارجه ایران، بعد از تحوالت چند سال گذشته در منطقه پیرامونی ایران، دو 
افراطی افراطی و دیگري سکوالریسم گري رفته است؛ یک گرایش سلفیگرایش متضاد شکل گ

که ناکامی تالش هفتاد ساله در حالی. است که با هرگونه حضور مذهب در جامعه مخالف است
یکی از .کردتوان مذهب را در جوامع حذفداد که نمیسابق براي سرکوب مذهب نشان شوروي 
:بطه با همسایگان استاعتدال، راهاي گفتمان اولویت

خارجی ما براي روابط . اي و هم دوجانبهخارجی ما هم جهانی است و هم منطقهسیاست«
هاي بسیار مان اهمیت خاصی قائلیم و قدمخصوص همسایگاننسبت به کشورهاي منطقه و به

22روحانی،(» مما در فکر ایجاد ثبات و آرامش در منطقه هستی. ایممؤثري را در این زمینه برداشته
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).92بهمن 
تحکیم «، »)سیکا(سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازي آسیا «روحانی در افتتاحیه نشست 

هاي مشترك میان اعضاء را از مؤثرترین راهکارها براي گذاريپیوندهاي اقتصادي و سرمایه
و معتقد است )) الف(1393اردیبهشت 31(داند می» اي در اقتصاد جهانیگرایی منطقهارتقاء هم

» وگوپایدار جز از راه توسعه فرهنگ اعتدال، مدارا و گفتتثبیت صلح و امنیت«یابی به دست
ایراناسالمی در واقع جمهوري )). الف(1393اردیبهشت 31(روحانی، (شود حاصل نمی

بهارثباتوکند تا صلحایفاقدرتمندکشوريعنوانبهمنطقهدرراخودشنقش«خواهدمی
)).ب(1393اردیبهشت 31روحانی، (» برگرداندمنطقه
هاي این منطقه در کنار ملتدر این منطقه اگر بناست تروریسم از بین برود، مردم و«

خواهند مسأله ریزي کنند و دیگران اگر میهاي منطقه باید تصمیم بگیرند و برنامهدولت
).1393شهریور 28روحانی، (» يتروریسم حل شود باید به فکر کمک باشند نه رهبر

گري است که ریشه در اشغال، سرکوب و محرومیت از حقوق افراطی«مشکل خاورمیانه 
مشکل دیگر را ظریف ).Zarif, 4 February 2015(» دارد و ما نیاز داریم تا با آن برخورد کنیم

داند و یاي و یا کشورهایی خاص مهاي منطقهنادرست برخی شخصیتاطالعات ناشی از
طمع نگاه ایران در دو قرن اخیر به هیچ کشوري به چشماسالمیجمهوري«کند تصریح می

است که دوران این است و اساساً اعتقاد ما بر ایننکرده و در هیچ کشوري مداخله نداشته 
).1392بهمن 30ظریف، (» استشده مسائل سپري 

نیز » گیرد؟میرااسدبشارجانبایرانآیا«ل در پاسخ به سؤاتایماو در مصاحبه با مجله 
ما. گیریممیراسوریهحل برايجانب ثبات و راهما«: کرده و تأکید داردمشی اعتدالی را حفظ

کهاندسوریهمردماین. کردخواهدرانیحکمسوریهدرکسیچهبگیریمتصمیمخواهیمنمی
گرایی در منطقه و در خصوص افراط) Zarif, 9 Dec. 2013(» بگیرندتصمیمامردراینباید

:تأکید دارد
گسترش است، خنثیگرایی را که در منطقه درحالتوانیم خطر خشونت و افراطما می«
ها را نیز مانند شیعیان گرایان سنیاین افراط. شناسنداین تهدیدها، خطوط فرقه را نمی. کنیم

گرایی در کنار هم قرارا براي مهار موج افراطدهند و بسیار مهم است که همه مهدف قرار می
این تهدیدي عمومی است و تهدیدي نیست که یک گروه یا گروه دیگري را در دنیاي . گیریم

).Zarif, 3 Dec. 2013(» اسالم هدف قرار دهد



)49پیاپی (95زمستان، 19شماره ،پنجمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه58

گريجهان امن و عاري از خشونت و افراطی
در » گريا خشونت و افراطیمبارزه ب«دولت روحانی در یک فضاي متنی روي کار آمد که 

تقابل با «فرهنگ گفتمانی هخرد. گی و بینامتنی شده بودمنطقه خاورمیانه تبدیل به بیناسوژه
موجود و تالش براي زدودن خشونت از چهره به بازتولید نگاه انتقادي ایران به وضع » گراییافراط

جهان «پیشنهاد . شودمنجر می» ماسال«منطقه در یک سطح و در سطحی باالتر غبارروبی از چهره 
:کردملل مطرحعمومی سازمان را روحانی در سخنرانی خود در مجمع» عاري از خشونت

ویژه منطقه خاورمیانه عاري از هاي کشتار جمعی و بهاي و سالحهستهجهان عاري از سالح «
... ت این ملت استاي جزء آرزوها و انتظارات و خواسویژه هستههاي کشتار جمعی، بهسالح

ویژه تروریسم گري و بهتر داشته باشیم، باید با خشونت، افراطیچنین براي اینکه جهانی امنهم
).1392مهر 3(» کنیممقابله

:داشتهتصریح 2013جهانی داووس وي بر این سیاست در مجمع 
گري و خشونت، از لشکر بیکاران و گرسنگان، سرباز این درست است که افراطی«

جانبه اي در مبارزه با تروریسم، باید از توسعه همهگیرد، اما من بر این باورم که رویکرد ریشهمی
هاي اخیر، هرگز دهد که ایران در سدهوضوح نشان مینگاهی به تاریخ هم به... آغاز شود 

هاي مستقیم و غیرمستقیم، وزي نداشته و صرفاً و منحصراً در برابر تهدیدها و تهاجمتهاجم و تجا
.)92بهمن 3(» استدفاع فعال کرده 

و ) ششموعمومی پنجاه مجمع6قطعنامه شماره (» هاگفتگوي بین تمدن«دو پیشنهاد ایران، یعنی 
توانند می) هشتمو عمومی شصتمجمع127قطعنامه شماره (» گراییجهان علیه خشونت و افراط«

.کنندچارچوب نهادي الزم براي این تالش را فراهم 
و انفعاالت گوناگون افتد و نتیجه فعل لملل در خأل اتفاق نمیاافراط و خشونت در روابط بین«

اي ههاي ذهنی و ریشهریشه: اندها به دو دسته قابل تقسیمریشه. هاي مختلف استبرگرفته از ریشه
ها برگرفته از بینیو دشمنها تراشیدشمن. شوندها در اذهان آغاز میابتدا جنگ. عینی

. هایی ذهنی مانند برتري نژادي، طبقاتی، قومی و نظایر آنها دارندهایی است که ریشهطلبیبرتري
اذهان ریشه افراط و خشونت را ابتدا باید در. شوددوستی نیز از ذهن شروع میومتقابالً صلح
تاریخی صورت اصولی با افراط و خشونت مخالف است بلکه در تجربهتنها بهایران نه. جستجو کرد

ایران معتقد به مهارپذیري افراط وخشونت در . استخود خطرات و پیامدهاي آن را درك کرده
المللی یناي و بمنطقه و جهان از طریق تحول ادراکی و گفتمانی همراه با اقدامات منسجم منطقه

).1393آذر 19ظریف، (» است
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خارجیحل مشکالت داخلی اقتصاد بر اساس سیاست
از طرفی تصور . باشدهمواره برقرار می» داخلی استخارجی ادامه سیاست سیاست «اصل 

اند که گاهی هم در تعامل شود که ارتباطی میان زبان و جامعه وجود ندارد و دو وجه مستقلمی
هاي داخلی که سیاست) Fairclough, 1996: 23(که زبان بخشی از جامعه است لیهستند، در حا

.مشاهده استخارجی هم قابلسازد و برایند آن در روابطکشورها را برمی
هاي دولت روحانی، حل معضالت داخلی اقتصادي در داخل از رهیافت یکی از اولویت

:الملل جاري استتعامل با نظام بین
اسالمی و این دولت آماده است تا با همه کشورها که مینه اقتصادي، جمهوري در ز... «

کرده و آماده براي فعالیت عالقمندند در ایران که داراي منابعی بسیار غنی و جوانانی تحصیل 
ها در ایران آماده ها و دولتها، شرکتاقتصادي هستند همکاري کند و براي حضور کمپانی

10ایران جزو اسالمی ت وجود دارد که ظرف سه دهه آینده جمهوري این ظرفی... هستیم 
.)92بهمن 21روحانی،(» کشور اقتصادي اول دنیا قرار بگیرد

شک کار اقتصادي از مدار اگرچه مدار اقتصادي اولین مدار ارتباط ایران با غرب است اما بدون
عنوان نقطهبه» زبان تجاري«و ) 151: 1379م،القلسریع(پذیر است المللی امکانسیاسی در روابط بین
در » دیپلماسی نفت«تالش براي ارتقاء جایگاه . باشدگفتمانی دو طرف میمشترك در تشریک

گفتمانی هاي منطقی در منظومهخوبی گویاي احصاء دالاعتدال بهچارچوب تعامل ابزاري گفتمان 
.آن است

سازنده، به روابط باوري و تمسک به تعاملبر دینمن، بر مبناي اندیشه اعتدال و استوار«
چندجانبه، همواره معتقد به تجاريِ دوستانه و پایدار با کشورها اندیشیده و در چارچوبِ نظام ِ

).92بهمن 3روحانی، (» امتعاملی برابر و منصفانه، در حوزه اقتصادي بوده

ايمسأله امریکا و تعامل با غرب در سایه برنامه هسته
کنند و ها، کشورها احساس دشمنی را به کشوري دیگر فرافکنی میدر روابط بین دولت

انگاري داشته باشند دارند با این احساسات یکسانسپس از طریق رفتار خود، آن دیگري را وامی
آمیز زنی بر سر برنامه صلحطرف و چانهچالش با امریکا و غرب از یک). 404: 1384ونت، (

در موضوع رابطه ایران و . خارجی ایران استترین مسائل سیاست از طرف دیگر از مهماي هسته
گرایانه در امریکا، روحانی ضمن تأکید بر تعامل سازنده با جهان، سعی در اتخاذ رویکرد واقع

).Ditto, Oct. 2013(گرایی دارد سایه آرمان
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اعتمادي موجود وضعیت بیبازکردن صفحه جدیدي در روابط ایران و امریکا و تغییر 
)Woodruff, 19 September 2014 ( مشترك و ارتقاء متقابل و منافع در سایه همکاري و احترام

از خطوط ) 1394فروردین 14روحانی، (سمت دوستی بیشتر سطح روابط از آنچه هست به
ابی ایران پست، توهم دستیظریف در یادداشتی در واشنگتن. روحانی استاصلی گفتمان دولت

ترین راه براي جلوگیري از اشاعه ترین و امنمطمئن«که اتم در غرب را مانع تفاهمیبه بمب 
).1393خرداد 23(داند می» اي استهسته

گذر حساس در تاریخ مناسبات«روحانی هم با انتقاد از مواضع امریکا و غرب و با تأکید بر 
هاي کهنه و ، روش))ب(92مهر 3(» جمع صفرصلهاي با حایافتن عصر بازيجهانی و پایان

داند و ایران را هم المللی جدید نمیگري را درخور شأن روابط بینابزارهایی مانند نظامی
:کندجهانی ندانسته و شرایط جدیدي را هم ترسیم میتهدیدي براي صلح

رك با دیگر کشورهاست و مشتمتقابل و منافع سازنده بر اساس احترام دنبال تعاملایران به«
من سخنان امروز . امریکا نیز نیستمتحده در این چارچوب در پی افزایش تنش با ایاالت 

امریکا و خودداري از سیاسی رهبران کردم؛ در صورت عزم پرزیدنت اوباما را بادقت دنبال
ت اختالفات توان به چارچوبی براي مدیریطلب، میفشار جنگهاي کردن منافع گروهدنبال
المللی باید مبنا باشد؛ البته در این شده بینمتقابل و اصول شناخته برابر، احترامموضع. رسید

)).الف(92مهر 3(» واحد استزمینه انتظار ما از واشنگتن شنیدن صداي 
:پست تأکید داردوي در یادداشتی در روزنامه واشنگتن

به . کنندکرده، استفادهرصتی که انتخابات اخیر ایران فراهم کنم از فمیبه همتایان خودم توصیه «
کنند و به اند، استفادهمحتاطانه به من دادهبراي تعامل کنم از اختیاري که مردممیها توصیه آن

).Sep. 2013 20(» دهندانداختن گفتمانی سازنده، صادقانه پاسخ هاي دولت من براي به جریانتالش
نیت هاي بزرگ، انتظار حسنفعال ایران در مذاکره با قدرتن تأکید بر نقشظریف هم ضم

:کنداز طرف غربی را بازنمایی می
کردخواهیم مشاهدهمذاکراتایندرکهرفتاريآیاببینیمتابمانیممنتظر مذاکراتما باید«

سایرواردطمینان،حصول اازبعدتابودخواهدکیفیتچهبهتوافقنامهمفاداجرايحسنو
).Dec. 2013 9(» شویمهاعرصه

رهبران «داند؛ یعنی اینکه می» اراده سیاسی«رفتاري مثبت امریکا را تغییر در روحانی کنش 
مشکل در امریکا این است که گروه دیگري دستورکار را . رويکنند نه دنبالهامریکا باید رهبري

:کشدتصویر میت و مردم ایران بهوي این اراده را در دول. »کنندتهیه می
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امریکا یا برخی از متحده گرچه مردم ما آنچه را بر آنها گذشته است، از ایاالت...«
رفتاري امروز و آینده بیش از گذشته مدنظر کشورهاي اروپایی از یاد نخواهند برد، اما شیوه

در برابر . ترام خواهند دیداحدر برابر احترام به ملت ایران، . ملت بزرگ ایران خواهد بود
).92بهمن 21(»نیت خواهند دیدنیت، حسنحسن

ها را از ابتدا غیرقانونی هاي تحمیلی بر خود، آنایران ضمن انتقاد از تحریماسالمی جمهوري
حل راه«و ) Zarif, 16 Dec. 2013(است » نشدن دنیا با مشروعیتاداره«ها نتیجه دانسته و اعمال آن

میسر است » مابین ایران و غرب تنها از طریق مذاکرات جدي و واقعیمشکالت فیت از رفبرون
)Zarif, 6 April 2006.(

اعتدالاي ایران در گفتمان برنامه هسته
» استجهانباسازندهتعامل براياولپله«هاي جهانی،اي ایران با قدرتهستهمذاکرات

» نفع شرق و غرب و منطقهنفع همه و بهبه«ل سازنده ؛ این تعام)1394فروردین 14روحانی، (
سیاسی نیت و اراده کاملبا حسن«اسالمی جمهوري ). 1394فروردین 20روحانی، (خواهد بود 

سیاسی نیت و ارادههاي مقابل نیز حسناست و ضروري است که طرفوارد این مذاکرات شده
).1393اسفند 18ظریف، (» اثبات برسانندخود را براي رسیدن به توافق و اجراي آن به

توجهی گسترده نسبت گفتمان، کمک به تصحیح کمدر تحلیل» انتقادي«دو هدف اصلی از وجه 
). 70: 1391محسنی، (باشد به اهمیت زبان در تولید و نیز حفظ و تغییر روابط اجتماعی قدرت می

بر همین . با مناسبات نابرابر قدرت داردرویکرد انتقادي سعی در آشکارسازي روابط اجتماعی توأم 
برابري روابط قدرت در رفتار اي، ایران همواره نارضایتی خود از نااساس، در پرونده هسته

.استداشته هاي جهان را اعالنقدرت
ها و تقاضاهاي ایران منديکند که توانمیاعتدال ایجاباز طرفی، منطق مفاهمه در گفتمان 

هاي بخشی به یک بحران غیرضروري و گشودن افقپایان«. شوداي توأماً دیدهتهدر مذاکرات هس
ها جهت زمینه ارتقاء همکاري«اي، کردن مناقشه هستهضمن مرتفع) 1393تیر 11ظریف، (» جدید

تیر 11ظریف، (را فراهم خواهد ساخت » المللیاي و افزایش صلح و امنیت بیناعاده ثبات منطقه
» آمیز استاش صرفاً صلحايکند که برنامه هستهدنیا ثابتبه «ن همواره درصدد بوده ایرا). 1393

» زا است بلکه مخل امنیت استاتمی امنیتباور ندارد که سالح «و ) 1392آذر 27ظریف، (
)Zarif, 3 Dec. 2013 .(اي داشته مالحظههایی از اقتصاد ایران تأثیر قابلها بر بخشاگرچه تحریم

:استاي خللی وارد نکرده بر تکمیل فرایندهاي مرتبط با انرژي هستهاما



)49پیاپی (95زمستان، 19شماره ،پنجمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه62

سازي کند، زیرا ما سهمی در غنیایران مجبور شد. سازي کندنگرفت غنیایران تصمیم «
بودیم،کرده داشتیم که هزینه آن را کامل پرداخت» یورودیف«کنسرسیومی در فرانسه به نام 
مان که تحت برنامه شده حتی براي رآکتور تحقیقاتیاورانیوم غنیولی نتوانستیم حتی یک گرم

ما . دریافت کنیمشده بود،ساخته ] جمهور پیشین امریکارئیس[آیزنهاور » براي صلحهااتم«
ارعاب قرار دادند، به ما را تحتسازي کنیم؛ مادرصد غنی20نگرفتیم اورانیوم را تا تصمیم 

کشاندند که گفتیم خودمان این کار را خواهیمطرفطرف و آننقدر ایکردند و آنتوهین
).Ignatius, 15 Dec. 2013(» نخواهیم کردکسی تحمل کرد؛ چنین رفتاري را از جانب

ها براي مردم ایران هم چنین تحریمهم. سانتریفیوژ شده است000/19ها باعث تولید تحریم«
اگر قرار ... گذارد هاي ما تأثیر نمیرگز بر سیاستها هتحریم. وجود آورده استمشکالتی به

کرد اما ایران سازي خود را متوقف میبایست برنامه غنیها کارساز باشند، ایران میبود تحریم
).Zarif, 9 Nov. 2013(» اي معکوس داشته استها دقیقاً نتیجهو تحریماین کار را نکرده

خارجی دولت یازدهمتتجزیه و تحلیل گفتمان اعتدال در سیاس
گفتمان این سیاست است؛ سازنده با جهان بودهخارجی ایران همواره در پی تعاملسیاست 

به» ستیزيبیگانه«ت خود به ابژه منظور تثبیت امنیکه برخاسته از گفتمان قدرت انقالبی است به
چند این تعامل سازنده هر) 154: 1387زاده، ادیب(عنوان منبع تنش و تقابل با غرب روي آورد 

ممکن است بسته به شرایط خاصی، این تعامل بر بستر . معناي زبان مفاهمه و منطق نیستالزاماً به
هاي ارجح است اما گاهی مخاطب سیاست» جنگ«بر » صلح«قطعاً . منازعه و رویارویی بنا شود

رویکرد خصمانه را آمیز تنها اتخاذ اسالمی به سبب رفتار خارج از مناسبات صلحجمهوري 
گفتمانی سیاستهاي مذکور در منظومهبسیاري از دال. دهدروي گفتمان اعتدال قرار میپیش

هاست و صرفاً یک کردار و کنش گفتمانی نبوده خارجی ایران نیرویی ابزاري براي کنش سوژه
و دقایق این سعی در بازسازي عناصر» تعامل سازنده«اعتدال با تأکید بر دال است اما گفتمان

.سیاسی داردگفتمان
عبارتی به شود و بهمنجر به انفعال دال مرکزي آن نمی» گفتمانیچرخش«و » تغییر«لذا بروز 

گرایی موجب انطباق دال مرکزي با تغییرات در شود، بلکه مصلحتبست گفتمانی منتهی نمیبن
1394روحانی در پیام نوروز ). 168: 1389آجیلی، (شرایط پیرامونی و درونی گفتمان است 

امروز دیگر مسابقه براي تحریم ایران وجود ندارد؛ مسابقه براي تفاهم با ایران «: گویدخود می
اثر است و راه مفاهمه، هاي بزرگ این را حس کردند که تحریم و تهدید بیقدرت. وجود دارد
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).1394ن فروردی1روحانی، (» تفاهم و تکریم نسبت به ملت بزرگ ایران است
نیز ناگزیر افزاي یادشدههمتعاملوپویاتعادل ایجادبرايمطلوبخارجیسیاستاستبدیهی

تداومحاصلعمدتاًکهمحور محضامنیتنگرشاسارتازامنیتی،مسائلبهتوجهعیندرباید
سندف غاییهدعنوانبه(محور توسعهسوي رویکردبهویابدرهاییاست،سردجنگ دورانتفکر
خوددرصدد است امنیتکهبگیردتصمیم بایدهرکشورکالن،در سطح. چرخش کند) اندازچشم

کرده و ارتقا تأمینمنفیبازدارندگی یامثبتبازدارندگیالگويدوازیکدر چارچوب کدامرا
کهطلبدمیراخودالزامات خاصالگو،دواینازهریکمند درکنشرفتارکهاستطبیعی. بخشد

تمهیدسازي وزمینهازها و اهداف کالن ملی خود ناگزیرگیريجهتتعیینازپسهرکشور
خود،کنشفضايکردن اولویتمشخصباکشوراین بدان معناست که هر. الگوستهمانالزامات

در فضانهمابازيِقواعداصول وبرمربوطه، مبتنیفضايمند دررفتار قاعدهپیگیريازناچار
).17: 1389روحانی، (است خودامنیتراستاي تأمین

گشا در نیل به هدف کاوي امري راهها در فرایند گفتمانکه تحلیل همه جملهاز آنجایی
گیري نهایی تأثیر است اما عملی فرسایشی، طوالنی و بعضاً بدون کاربرد است که در نتیجه

تا 1392واژگانی در این تحقیق در بازه زمانی مرداد براي این منظور معناشناسی. چندانی ندارد
گونی، تعدد هم. گیردمیزبانی، موقعیتی، بینامتنی و کالن صورتبا تکیه بر بافت1394فروردین 

-هاي کالن فرهنگیاستفاده از یک اصطالح، نحوه به کارگیري آن در جمله، چارچوب
: 1383میرفخرایی، (آورد حسابهاي گفتمان بهکننده دالتوان تعییناجتماعی حاوي متن را می

ها بازنمایی دهد، ده مؤلفه بیشتر از سایر مؤلفهمرور گفتمان روحانی و ظریف نشان می). 38-28
شکل (ها در فرایند مذکور یک نمودار فراوانی شوند و برمبناي شمارش هریک از این مؤلفهمی

1.خارجی دولت یازدهم استکل گفتمان سیاستآید که تا حد زیادي نماینده به دست می) 4

آید دیپلماسی دولت یازدهم برمیگفتمان سخنان دو عضو اصلی دستگاه چه از تحلیل آن
تعامل «اعتدال، مرکزي گفتمان ، دال )هاي ایشانها و مصاحبهها، سخنرانیبراساس کنش، رویه(

اگر در چارچوب آنچه در این نوشتار این گفتمان) 4شکل (با کشورهاي جهان است » سازنده
المللی با پذیرش نقش فعال و مثبت شد، محقق شود ضمن رهاندن ایران از فشارهاي بینعنوان 

اي در مناسبات چندجانبه این کشور با همه تازهاي و جهانی، فصل هاي منطقهایران در سیاست
.گشایدکشورهاي جهان می

ها و مواضع این ها، دیدگاهها، مصاحبهجمهوري و وزارت امور خارجه روزانه سخنرانیسایت ریاستبا توجه به اینکه وب. 1
لینک از 26ک از سایت ریاست جمهوري و لین26(لینک 52صورت تصادفی تعداد کنند، بهدو مقام مسئول را منتشر می

.شمارش شده است4هاي جدول انتخاب و چارچوب واژگانی بر اساس شاخص) سایت وزارت خارجه
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گیرينتیجه
از سوي «ایران، .ا.یازدهم جخارجی دولتهمانطور که ذکر شد گفتمان حاکم بر سیاست 

حاکمیت این گفتمان را نباید . نام گرفته است» اعتدالسازندگان این گفتمان، به نام گفتمان
فتراق و خارجی ایران تلقی کرد، زیرا این گفتمان در عین اگفتمانی در سیاست مثابه گسستبه

خارجی این کشور نقاط مشترك زیادي هاي پیشین در سیاست گفتمانها با سایر خردهتفاوت
.هاي پیشین داردنیز با دولت

تواند سرآغاز فصل جدیدي از دیپلماسی اعتدال میسازندگان این گفتمان معتقدند که گفتمان
خردگرایی در . آیدشمار اي جدید بههها و ایجاد فرصتفعال و تعاملی براي برطرف شدن سوءتفاهم

تحلیل «وان یکی از دقایق این گفتمان تلقی شده که برمبناي اصل بنیادین به عنخارجی،سیاست
بر این اساس، قائالن این . استوار است» یکدیگرتفکیک امور از «گیري از اصل و بهره» فایده- هزینه 

اي جدید از هاي سیاسی، چهرهبستخروج از بنتوانند ضمنگفتمان معتقدند که از این طریق می
ملی سازي منافعها، بیشینهدار کنند تا با کاستن از هزینهالمللی پدیکشور ایران را در روابط بین

و تناسب بین ساختار سیاست المللی صحیح از ساختارها و کارگزاران بیندرك . گیردصورت
بازتنظیم مناسبات و «و » بازسازي ساختارها«و اصل خارجی و کارگزاران دیپلماسی بر مبناي د

.اعتدال عنوان شده استیکی از بایدهاي گفتمان » فرایندها
حال خارجی اعتدالی و در عینهاي سیاستیکی از آسیب» شعارزدگی«از منظر این گفتمان، 
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اعتدال در سیاست گفتمان . انگاري عقل در سیاست استنقطه پایانی دیپلماسی و آغازي براي نادیده
نشده خارجی مدعی ایجاد تعادل بین سنت و تغییر است؛ به عبارت دیگر،تغییرات ناگهانی و محاسبه 

حال، این گفتمان مدعی هسته اصلی بودن یک سنت مستقر و درعین. تواند معرف اعتدال باشدنمی
فتمان نتواند دقایق خود را اگر این گ. تحول و ایجاد تعادل مناسب بین این دو استپذیرش تغییر و
هاي اش را مستحکم کند، موقتی، زودگذر و ناپایدار خواهد بود که با هجوم دالبنديحفظ و مفصل

نقطه تعیین » کارآمدي«به نظر می رسد عنصر . هاي رقیب در داخل، ضعیف خواهد شدگفتمان
تواند مهر ختامی بر شود و هم میتواند باعث بازتولید این گفتمان کننده این گفتمان باشد که هم می

.هژمونی آن باشد
» کنش«و » رفتاري«در سطح » اعتدال«یازدهم در ایران اگر بر اساس مشی و گفتمان دولت 

و یا هر گفتمان دیگري در این سطح با گذشت » طلبیاصالح«پیگیري شود همانند گفتمانی چون 
توان گاه میشکل بگیرد، آن» ساختاري«سطح اما اگر این گفتمان در. شودزمان از ذهن خارج می

خارجی طور عام و سیاست سازي آن در سیاست بهعنوان یک اصل زیربنایی نسبت به نهادینهبه
هاي جدید احتمال پیگیري گفتمان کار آمدن دولتطور خاص اطمینان داشت و حتی با رويبه

یابد تا در این صورت ضمن اولویت » کنش«بر بایستی » ساختار«لذا . اعتدال بسیار بیشتر خواهد بود
. شودالمللی، امکان تعامل بیشتر نیز بیش از پیش فراهم هاي ایران در جامعه بینمقبولیت سیاست

بنابراین قائالن این گفتمان درصدد تثبیت دقایق گفتمانی خود در درون ساختار ذهنی و عملیاتی نظام 
.هستند

. است» گراییآرمان«و » گراییواقع«برقراري توازن میان خارجی اعتدالی مدعی سیاست 
اسالمی، ملی و انقالبی ایران هایی ازجمله حضور قدرتمند در منطقه و جهان و حفظ منافعآرمان

ترین چارچوب تنظیم این المللی، اصلیاي و بیندر کنار پذیرش نقش سایر بازیگران منطقه
.هاستسیاست

یافته باشد حاصل نظام معنایی و ذهنیت اي از پیش تعینکه سازهگفتمان مذکور بیش از آن
گرایی در در واقع گفتمان اعتدال مدعی برقراري نوعی میانه. باشدسازندگان و قائالن آن می

تصور سازندگان . گرایی و سر دیگر آن واقع گرایی استطیفی است که یک سر آن آرمان
فظ اصول سیاست خارجی جمهوري اسالمی، از میزان گفتمان اعتدال آن است که می توان با ح

المللی کم کرده و تبدیل به یک کشور مستقل و البته عادي و هاي بینها و فشارها و منازعهتنش
الملل شود تا از این طریق بتواند به تحقق اهداف بیشتر اقتصادي خود بدون تنش در روابط بین

.بپردازد
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هاي انقالب خواهی و پیگري ارزشمان معتقدند که آرمانبه عبارت دیگر، قائالن این گفت
ها، حالت المللی با توجه به نقاط ضعف کشور و نیز نقاط قوت ابرقدرتاسالمی در عرصه بین

شود؛ بنابراین اعتدال آن است زایی براي کشور منتهی میشعارگونه پیدا کرده و بیشتر به هزینه
المللی و قواعد بازي را پذیرفته و سعی ت در عرصه بینکه با حفظ استقالل کشور، واقعیت قدر

البته الزم به ذکر است که نگارندگان . کنیم با رعایت همان قواعد، منافع خود را پیگیري نماییم
اند و از قضاوت و تحلیل درستی یا نادرستی در این نوشتار صرفا به تبیین این گفتمان پرداخته

.ندامدعاي این گفتمان پرهیز کرده
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