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   1سجاد جلیلیان
  

  10/06/97تاریخ پذیرش :                      05/05/97تاریخ دریافت :
  

 چکیده

گفتمان » در« گفتمان و» از«دو نوع تحولدهنده نشان 1357-68هايسالدر  سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران
- و تبدیل خرده گفتمان گفتمان»از«بیانگر تحوّلگرایی، گرایی لیبرال با اسالمملی هايگفتمانابرجایگزینی باشد.می

این پژوهش در  .گفتمان اسالم گرایی است» در«از تحوّل گرایی اسالمی به مصلحت گرایی اسالمی حاکی هاي آرمان
 »دیگري«ما درباره  صورت پذیرفته که در آن شناخت به معناي چگونگی فهم جهان تحلیل گفتمان هومقالب مف

گران را بهتر کنشتا کند الملل کمک میبه محققان روابط بین» دیگري-خود«لعه ساخت هویتی مطا.است بسیار مهم
کنند و در چه شـــرایطی به یابند، چگونه خود را حفظ میبشــناســند و نشــان دهند که آنها چگونه تکوین می

هاي امام خمینی(ره) در اندیشه »دیگر«خواهند یافت.در همین راستا بررسی ماهیت غرب به عنوانموفقیت دســـت 
هاي خارجی این نظام هاي موجود در سیاستبه عنوان بنیانگذار نظام جمهوري اسالمی در شناخت و تبیین گفتمان

گرایی لیبرال برخالف دیدگاه امام خمینی(ره) دوگانه معنا ساز هویت، بین بسیار حائز اهمیت است.در ابرگفتمان ملی
پذیرد اما شکل میهاي قدرت و ثروت جهانی شـــبکه در»دیگر-خود«و دوگانه  پذیردنمی خود و دیگري(غرب) شکل

گردد که این امر ناشی همسو با نظرات ایشان تعریف می» دیگر«گرایی تعریفدر نقطه مخالف آن در ابر گفتمان اسالم
باشد.اما با وقوع ایی اسالمی میهاي امام خمینی(ره) در خرده گفتمان آرمان گراز برداشتی حداکثري از دیدگاه

گرایی اسالمی گرایش پیدا کرده و در آن تحمیلی و اثرات ناشی از آن نخبگان سیاسی به قبول گفتمان مصلحتجنگ
هایی براي حلاز غرب در ارائه تصویري توصیفی از محیط عینی و تجویز راه» دیگر«گردد با حفظ تعریفسعی می

  هاي بیرونی قدم برداشته شود.ها و واقعیتانطباق آرمان

  
  سیاست خارجی، جمهوري اسالمی، انقالب اسالمی، گفتمان، غرب. امام خمینی، :کلید واژگان

                                                             
  jalilian@gmail.com14ajjads                                                                                   .کارشناس فرهنگی پردیس حکیم فردوسی البرز 1

یاست سماهیت غرب از دیدگاه امام خمینی (ره) و بازتاب آن در گفتمان هاي 
  )68-1357خارجی جمهوري اسالمی ایران (

  (بررسی اجمالی عملکرد تحصیلی، هویت و تطبیق با نظام هاي آموزشی سایر کشور ها )
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  . مقدمه1
هاي ملی نسبت به یکدیگر و یا نسبت ها، اقدامات و تصمیماتی است که دولتگیريسیاست خارجی کشورها مجموعه موضع

کنند و هدف اصلی آنها، تامین منافع دولت ملی به عنوان واحدي یکپارچه است. در این المللی اتخاذ میهاي بینبه سازمان
 الملل نادیده گرفته شود. همچنینهاي تصمیم گیرنده و تعریف ایشان از خود و نظام بینبین نباید نقش نخبگان و شخصیت

کشورها از برخی در سیاست خارجی  ايکنندهنقش تعیین که  ايساختارهاي غیرمادي و انگاره توان به سادگی از نقشنمی
هویت، نقش و منافع جمهوري اسالمی ساخته و پرداختۀ این ساختارهاي .، عبور نمودکنندایفا می ایران جمهوري اسالمیجمله 
انقالب در طول سالیان پس از  ..گرددمیالمللی در عرصۀ بین آن سیاسی رفتار دهی بهباعث شکلاي و هنجاري است که انگاره

 هر یککه  اندبر سیاست خارجی ایران تسلّط یافته اي و هنجاري متفاوتختلفی با ساختارهاي انگارههاي مگفتمان اسالمی،
  ند.اهنمودمفاهیم بنیادي سیاست خارجی را در بستر گفتمانی خود باز تعریف 

بازپردازي مفاهیم بنیادي و به کارگیري مجددشان در زندان معانی جدید و تالش براي ترغیب دیگران  هااین گفتمان تالش
کند نچه آن را نفی میو تحمیل این تعریف در برابر هر آ براي پذیرش اعتبارشان در زندگی روزمره و قدرت تعریف کردن

هاي تعارض ایران در دهه اول انقالب اسالمی وري اسالمیهاي موجود در سیاست خارجی جمهابرگفتمانبر این مبنا، در است.
  دارد. وجودموقعیتی نشات گرفته از  ناسازگاري اهداف 

  . پیشینه تحقیق1,1
این الملل در ایران بوده اسـت. از جمله هاي ســیاســت خارجی ایران از موضــوعات مورد توجه محققان روابط بینگفتمان
توان به دهقانی اند میهاي سیاست خارجی جمهوري اســـلـامی ایران پرداختهفی گفتمانکه به بررسـی توصـی محققان

محور، محور، ارزشهـاي مصـلحتاشـــاره کرد کـه از هژمونی گفتمـان) 1384و ازغنـدي() 1393و  1384(فیروزآبـادي
هاي مختلف گرایی انقالبی در دورهو اســالمگرایی لیبرال گرا در قالب دو ابرگفتمان ملیگرا و اصولمحور، فرهنگمنفعت

  .اندســیاســت خارجی جمهوري اســـالمی ایران ســـخن گفته
در مقام  اند. این گروه از آثار بیش از هر چیزدر این زمینه به بررسی مفهوم غرب به طور خاص پرداختهدیگر از آثار گروهی 

 طبقه گیردمورد استفاده قرار میعنوان الگوي این آثار  رو، آنچه بهاند. ازاینبرآمده شناخت غرباز  ي مختلفهاتوصـیف دیدگاه
انتقادي اسـت. تمرکز اصـلی این دسـته از آثار تألیفی، بررسی  به صورتی شـناسـیســتیز و غربگرا، غرببندي مشــهور غرب

خصوص متأثر از گفتمان امام خمینی (ره)  به هاي سیاسی و مذهبی دهه اول انقالب اسالمیدر گفتمان» غرب«جایگاه مفهوم
  .در ادامه به برخی از این منابع اشاره خواهیم کردکه  است

 ایشان) به ارکان تفکر رهاي با عنوان غرب و مبانی فکري آن در اندیشه امام خمینی(در مقاله) 1383محمدحسـین جمشـیدي(
داند که باید آثار نی(ره) غرب را مغرب حقیقـت قدســـی و دینی میامـام خمی وي،کند. به نظر غرب اشــاره می هنســبت ب

آن را از دل مردم زدود و مسـیر بازگشت به خویشتن حقیقی یعنی اشراق دین و قداست را پیمود. به نظر او چنین رویکردي 
ه طرح احیاي شـــرق و گري، بگرایی، اصـالت فرد و ســـلطههایی چون اومانیسـم، مادهبا نفی غرب بر مبناي شـاخص

  .بازگشت به خویشتن حقیقی خداگونه استخواستار نوعی  پردازد و بهایســـتادگی در برابر غرب می
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پردازد و نظام فرهنگی و ارزشــی غرب به طرح این مســئله می (ره)با عنوان امام خمینی) 1393(يدر مقاله دیگر جمشیدي
او به سه مسئله تقابل نگرشی و فرهنگی،  ؟فرهنگ مدرن و نظام ارزشی غرب دارند چه نگرشــی نســبت به(ره)که امام خمینی

پردازد. نویسـنده در تحلیل دیدگاه امام (ره) به سـه تلقی از غرب یعنی و مفهوم غرب می (ره)ما و شناخت غرب و امام خمینی
امام خمینی(ره) کند. به نظر نویسنده، ره میبینی اشـــامثابه یک مکتب و جهان غرب جغرافیایی، غرب صـــنعتی و غرب به

قائل به وحدت و همسانی غرب به این معناست که غرب یک مفهوم کلی و نگرش عقیدتی یکپارچه است و درون آن اختالف 
  . نیست

کالمی امام خمینی(ره) درباره  ،و نقد غرب به بررسی نظریه فقهی (ره)اي با عنوان امام خمینیدر مقاله )1384( احمد رهدار
پردازد. در بیان روش ایجابی، به معرفی راهبردهاي عملی براي رویارویی با غرب و در بیان غرب از دو منظر سـلب و ایجاب می

  .پردازدکارگیري روش نقد کالن علیه غرب می هاي ســلبی به مواردي از جمله به هم زدن معیارهاي جهانی و بهروش
شــکنی اي با عنوان گفتمان امام خمینی(ره) و شــالودهدر مقـالـه)1391پور و علیرضـــا آقـاحســـینی(مهـديآســـیـه 

گرا نســبت به گفتمان غرب (ره)پردازد که نگرش امام خمینیگرا و این ســؤال میگرا به بررســی گفتمان غربگفتمان غرب
را »بازگشـت به خویشتن اسالمی«گفتمان  با برهم زدن مرزهاي هویتی غرب،ه) چیســت؟ به نظر نویســندگان، گفتمان امام(ر

   نماید.گرا ارائه میهاي غربگفتمان عنوان جایگزین به
نتوانستند جایگاه اندیشه امام خمینی(ره) نسبت به غرب را  به درستی  این آثار اگرچه در جاي خود مفید خواهند بود، اما به

ماهیت غرب از . هدف این مقاله، تحلیل  هاي رسمی جمهوري اسالمی ایران تبیین نمایند.در گفتمانعنوان یکی از منابع 
 نظام جمهوري اسالمیهاي رسـمی جمهوري اسـالمی ایران در دهه اول حیات در گفتمان دیدگاه امام خمینی(ره) و بازتاب آن

ها بوده اسـت. محور و مدار آن گفتمانبه عنوان رهبر و بنیانگذار این نظام، است که قاعدتاً گفتمان سیاسی امام خمینی(ره)، 
رو انقالب ي و پیشهاي بعدتحوالت مفهومی در دهه بسیاري از علت تمرکز بر دهه اول انقالب هم همین نکته اسـت که ریشه

  جســتجو کرد. آن در دهه اول بایدرا  اسالمی
  . چارچوب مفهومی و روشی1,2

ترین منابع به عنوان یکی از مهموهش در پی نزدیک شدن به شناخت ماهیت غرب بر اساس اندیشه امام خمینی(ره) این پژ
هاي مختلف در سیاست خارجی معنایی و هنجاري قوام دهنده به هویت  نظام جمهوري اسالمی ایران و تاثیرات آن بر گفتمان

اند به عنوان یکی ازمهمترین منابع هویتی نظام جمهوري اسالمی مد تومی و نظرات ایشانمواضع باشد.جمهوري اسالمی می
گفتمان به معناي شـیوه خاص سخن که در آن  این پژوهش در قالب مفاهیم تحلیل گفتمان انجام شـده اسـت.نظر قرار گیرد

   .است» دیگري«ما درباره  چگونگی شناختر بر ثمتأ آن بخش مهمی ازاست که  گفتن و فهم جهان
صورت  ســـیاســـت خارجی ی که در زمینه بررسیاب در تحقیقاتذامروزه یکی از موضـــوعـات جاز همین رو است که 

-خود«مطالعه ساخت هویتی .در واقع، ســتا و چگونگی برســاخت آن در روابط بین کشــورها »دیگري«، مقوله پذیردمی
گران را بهتر بشــناســند و نشــان دهند که آنها چگونه تکوین شکنتا کند الملل کمک میبه محققان روابط بین »دیگري

  خواهند یافت. کنند و در چه شـــرایطی به موفقیت دســـت یابند، چگونه خود را حفظ میمی
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از  بررسی مفهومی در حوزه سیاست خارجی، نیازمند وجود ابزارهاي تحلیل کیفی ســیاســت خارجی اســت که یکی
باشد که میاي خاص ا، تحلیل گفتمان اســت. تحلیل گفتمان به معنـاي تحلیـل کـاربســـت زبـان در زمینـهمفیدترین آنه

ثباتی، راه را براي و این بیهستند  ثباتهاي اجتماعی همواره بیپدیده مســـتلزم این دیدگاه اســـت که معنايالبته 
ها ها از طریق استعارهگفتمانکند. تولید و تثبیت معنا باز می رآیندفتســـلط بر  در جهت کنشگرانهاي اجتماعی کشــمکش

گر باید به ها و سازوکارهاي زبانی باشد که تحلیلها، استعارهتواند در قالب اسطورهها میکنند که این نشانهو اسنادها عمل می
نمایند در تحلیل گفتمان ایفا می اسناد دروري که شالوده شکنی آنها اقدام نماید.همانگونه که ذکر گردید، با توجه به نقش مح

هاي موجود در اندیشه امام خمینی(ره) و گفتمان» غرب«اسنادي در مورد مفهوم  قالب از  این مقاله سعی بر آن بوده است تا
  هاي مورد نظر پژوهش استفاده گردد.در سال

  . بحث2
 غرب از دیدگاه امام خمینی(ره) ماهیت. 2,1

 .سازدهایی است که گاهی تفاوت در معانی این واژه آن چنان است که جمع بین دو معنا را غیرممکن مییکی از واژهواژه غرب 
به همین دلیل  هاي متفاوت است،مفهوم غرب در برگیرنده مناطق بسیاري در جهان و ترکیبی از مفاهیم، رفتارها و فرهنگ

توان از آن تعاریف گوناگون ارائه معنا نیست و میبا این وصف این واژه بی .توصیف و ارائه تعریف غرب تا حدي مشکل است
گاهی به معناي کشورهاي استعمارگر سابق و دشمن مسیحی و یا و  داشت، به همین دلیل غرب را به معناي دنیاي صنعتی

  )5:1392(سراجی کرمانی، .اندغروب معنویت و انسانیت انسان معنی کرده
بخشی از دنیاست که از لحاظ صنعتی و » مغرب زمین«و » غرب متجدد«، »جوامع غربی«، »غرب«نظور از در اصطالح عام، م

اقتصادي پیشرفته و توسعه یافته است.در دانش سیاست غرب هم به هم مثابه یک موضوع و هم به مثابه یک مفهوم تلقی 
هاي پیشرفت و توسعه اقتصادي و صنعتی ا شاخصگردد.از لحاظ موضوعی غرب بخشی از جهان جغرافیاي امروز است که بمی

توان آن را شامل روسیه، ژاپن و اروپاي شرقی تر میگردد؛ یعنی اروپاي غربی و آمریکاي شمالی. و در بعد وسیعمشخص می
ی.اما نیز دانست.بنابر این، مالك اساسی در تشخیص غرب موضوعی، صنعت پیشرفته و تکنولوژي برتر است نه موقعیت جغرافیای

با نحوه تفکر، نگرش و علل تاریخی خاص خود » مکتب«در راستاي  مفهومی، غرب نه یک موقعیت جغرافیایی بلکه یک 
  )35:1378گردد.(جمشیدي، داري، سلطه و نظام لیبرال دموکراسی میاست.حاصل چنین بینشی، فرهنگ و ایدئولوژي سرمایه

اجتماعی و فکري ایران معاصر عمدتا در گرو شناخت چگونگی برخورد  درك بسیاري از زوایاي موجود در تحوالت سیاسی،
نهفته است.به همین دلیل است که جدال بر سر » غرب متجدد«یا به عبارت بهتر در نوع رابطه با » تجدد«ایشان با مسئله 

ریخ معاصر ایران تلقی نمود. هاي فکري، سیاسی و اجتماعی تاترین جدالتوان از مهمتجدد یا چگونگی رابطه ما با غرب را می
بر همین اساس، بررسی ماهیت غرب از دیدگاه امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار و رهبر نظام جمهوري اسالمی ایران به 

ایدئولوژي اصیل انقالب  اي برخوردار است.از این رو براي شناختعنوان باالترین مقام جمهوري اسالمی از جایگاه بسیار ویژه
شناخته شده نیست و  (ره)ابعاد و زوایاي اندیشه ایشان را بازشناسیم.اصوال انقالب اسالمی بدون نام امام خمینی باید اسالمی

  )17:1391هاي ایشان است.(فوزي، هاي انقالب اسالمی نیازمند شناخت اندیشهشناخت دقیق آرمان
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م به غرب صرفا نگاه سیاسی، اقتصادي و جغرافیایی توجه اساسی امام خمینی(ره) به غرب، توجه موضوعی نیست و نگاه اما
نگري کلی هاي خود، غرب را در قالب مفهومی و به مثابه یک مکتب و جهانباشد بلکه ایشان در عمده بیانات و نوشتهنمی

با این آید.هاي موجود در آن سخن به میان میدهد.در این گونه موارد از غرب، اصول و ارزشاومانیستی مورد توجه قرار می
   )1378(همان، است نه کشورهاي جهان و جهان سوم.» مکتب اسالم«نگرش است که آنچه در برابر غرب مطرح است

در دیدگاه امام خمینی(ره)، غرب خواه به عنوان یک موضوع و خواه به عنوان یک مفهوم و یک مکتب فکري و عقیدتی با مبانی 
نی است که اگر چه در اسم، جزییات و ظواهر با هم اختالف دارند، در هدف نظري و فکري خاص خود، داراي وحدت و همسا

هایی چون ظلم، استعمار، نفع طلبی، سلطه بر ضعفا و مکیدن خون و اصول بنیانی داراي وحدت هستند که داراي ویژگی
و » یگري مذمومد«نگرش ایشان به غرب به عنوان مکتبی فکري در قالب همچنین، )38:1378دیگران است. (جمشیدي، 

در را ، نگرش خود »دیگر«باشد.ایشان در برابر این می» اشراق دین و قداست آن«در برابر » مغرب حقیقت قدسی ودینی«
یدي قرآن بازنمایی حآیین تو، تشیع علوي و راستاي احیا و بازنمایی اندیشه دینی و اسالمی در قالب اسالم ناب محمدي

خوانی ندارد و تنها راه رسیدن به کمال مطلوب انسانی و دیشه و نگرش غرب است که با آن همنغیریتی در برابر ا سازند کهمی
دانند.در این راستاست که توصیه جامعه انسانی را مقابله با اتکاي به غرب و اتکا به نفس بعد از اعتماد و توکل بر خداوند می

امام خمینی، »(ام کند، شرق اراده کند که در مقابل غرب قیام کند...نترسید از غرب، اراده کنید...در مقابل غرب قی«نمایند: می
  )185:11ج

  )68-1357( هاي موجود در سیاست خارجی ایرانگفتمان. 2,2
هالستی به اقدامات یک دولت در قبال محیط خارجی و شرایط داخلی موثر در تعیین اقدامات اشاره دارد و سیاست خارجی را 

هاي حاکم بر سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران نیز گفتمان)212:1373داند..(هالستی، ها میارزشدربرگیرنده مقاصد و 
اند، از این قاعده مستثنی که در درون انقالب اسالمی به ظهور رسیده هاي متمایزي استهویتبنديکه خود حاصل مفصل

ها در یک واحد سیاسی اشاره کرد.(عرب عامري فی از گفتماننیستند.بنابر این با توجه به عدم تمرکز قدرت، باید به وجود طی
هاي زبانی متمایز ها متصلب و تغییر ناپذیر نیستند، بلکه چون حاصل مفصل بندي هویتگفتمان)57:1395و جوادي ارجمند، 

شده و در سیما و متمایز هستند که در طول زمان دستخوش تغییر شکلی و ماهوي » هاي زبانیبازي«یا به تعبیر ویتگنشتاین
  .)44:1383گردند.(تاجیک، مشرب متفاوتی ظاهر می

اي در سطوح مختلف جامعه از جمله سیاست خارجی در جمهوري اسالمی ایران رخ با پیروزي انقالب اسالمی، تحول گسترده
ا، سیاست خارجی جمهوري ههاي چشمگیري دارد.در طول این سالداد که با دوران قبل از این رویداد مهم و تاثیرگذار تفاوت

هاي گفتمانی خاص خود ها، هر کدام از ویژگیاسالمی مراحلی مختلفی را پشت سر نهاد که افزون بر نقاط مشترك در دیدگاه
هاي رســمی ســیاســت گفتمانهاي متفاوت برخوردار هستند.در این بین، در تعیین مواضع و چگونگی مواجهه با پدیده

، به معناي ســاختارهاي مفهومی ســیالی است که از البالي متون نوشتاري و گفتاري مقامات اسالمی ایرانمهوري خارجی ج
 ملت -دولت مانندبر پایۀ عناصر تمایزبخش آنها  ها و در قالب دال این گفتماندر واقع هر یک از شوند.پدیدار می آنرسمی 

هاي فرعی دیگري دال مفاهیمشود. از این تبیین می» غرب«آن سازه مفهومی و به تبع  المللانقالب اسالمی و نظام بین ایران،
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 هاي اشتقاقی از احکام اصلیگزاره توان در نظر گرفت کهپس میحاکم بر هر گفتمان است. اصولد که به مثابۀ گرداشتقاق می
متفاوت این مفاهیم یا تغییر مدلول آنها  . از این رو، تعریف و معنايبخشدرا شکل می گفتمان ها در هرسازنده تفاوت است که

شود. در حالی که اختالف نظر در مورد معناي مفاهیم استنتاجی از هر یک از ایز یک گفتمان از گفتمان دیگر میموجب تم
مفاهیم  ها ومعناي دالتوان میشود. بنابراین، می روبنایی محسوب اتیاین مفاهیم اصلی و تغییر در گزاره هاي اشتقاقی، تغییر

کامًال  اي غربرا در مفهوم سازه ها در دو ابر گفتمان ملی گرایی لیبرال و اسالم گراییو عناصر تشکیل دهندة آن ذکر شده
  هایی متمایز، با رویکردهایی متفاوت برشمرد.و آنها را گفتمان دانست متفاوت

 گفتمان ملی گرایی لیبرال .2,3

در عرصۀ سیاست خارجی ایران ظهور  1360تا  1357معنایی است که بین سال هاي ملی گرایی لیبرال یک نظام، داللت و 
گرایی، دموکراسی و لیبرالیسم به مفصل بندي مفاهیم سیاست خارجی کرد. این گفتمان در چارچوب سیاست عرفی، ملی

در سیاست خارجی توان را میهاي شناور در این حوزه پرداخت. تجلّی عینی این گفتمان جمهوري اسالمی و تعیین مدلول دال
بر سیاست مسالمت جویانه و صلح طلبی مبتنی بر هنجارها و  و بنی صدر مشاهده نمود.سیاست خارجی ایشاندولت موقت 

در گفتمان ملی گرایی لیبرال، دولت جمهوري اسالمی ایران، ماهیتی عرفی، .موازین حقوقی و نوعی خوش بینی استوار است
ولیت است به طوري ئدارد و در قلمرو مرزهاي جغرافیایی مشخص و معیّن ایران، داراي حاکمیت و مسملی و مبناي سرزمینی 

ی می شود که مشروعیت و قکه دولت جمهوري اسالمی خاستگاه الهی ندارد و نظامی برخاسته از ارادة جمعی ملت ایران تل
  )40:1384.(دهقانی فیروزآبادي، کسب می کند قبل ایشانمقبولیت خود را از 

هاي سیاست خارجی است که باید مورد بررسی قرار گیرد از بررسی سیاست خارجی در این دوران از چالش برانگیزترین دوره
هاي انقالبی هاي بسیار بین نیروهاي انقالب، دولت، شوراي انقالب و کمیتهاین جهت که این دوره گفتمانی شاهد بحث و جدل

از جمله مفاهیمی بود که در این دوره به دلیل عدم وجود » نه شرقی، نه غربی«فهوم بر سر موضوعات مختلف بوده است.م
هاي متفاوت مواجه و به مالکی براي ارزیابی پایبندي دولت موقت به هایی از سوي گروهتعریفی دقیق از آن با قبض و بسط

  ) 62:1393هاي انقالب اسالمی تبدیل شده بود.(میر فخرایی، اهداف و آرمان
ازرگان، در همان روزهاي ابتدایی در دست گرفتن قدرت اعالم کرد که ایران سیاستی مبتنی بر اصل عدم تعهد را دنبال خواهد ب

کرد.این سیاست راهبردي بود که به وسیله رهبران برجسته جهان در حال توسعه به منظور تعقیب سیاست خارجی مستقل از 
هاي بزرگ باید ه بود.بازرگان بر این باور بود که سیاست ایران در قبال قدرتهاي بزرگ در آغاز جنگ سرد ابداع شدقدرت
باشد.سیاستی که بیشتر به موازنه منفی شناخته شده است و در پی حفظ استقالل ایران از طریق » سیاست مصدق«مانند 

ملت ایران با توجه به «داد:توضیح می)دکتر مصدق این سیاست را اینگونه 9:1384پایان دادن به سلطه انگلیس بود.(ازغندي، 
خواهند که خارجی دهد.ملت میمند جدي به کسب استقالل است و آن را به هیچ قیمتی از دست نمیتجارب تاریخی، عالقه

از این مملکت برود و در امور ما مطلقا دخالت نکند و انتظار دارد که در لفظ و معنا استقالل او را محترم شمارند.(استوان، 
35:1355(.  
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بازرگان درصدد بود تا همچون مصدق با برهم زدن اتحاد عمل شاه با ایاالت متحده به نفوذ مسلط آمریکا پایان بخشد.به گفته 
تاریخ، موقعیت ژئوپلتیک کشور، «رکن استوار بود: 4کریم سنجابی، نخستین وزیر امور خارجه ایران، سیاست عدم تعهد ایران بر 

 )در161:1373هوشنگ مهدوي، ».(نسانی اسالم و اصل مقابله به مثل کامل در مناسبات با سایر کشورهاهاي معنوي و اآرمان
از سازمان پیمان مرکزي سنتو خارج و به جنبش عدم تعهد  1358اسفند 12جهت تحقق عمل این سیاست، ایران در تاریخ 

زدیکی مرز شوروي در ایران برچیده شد بلکه ابراهیم یزدي هاي شنود آمریکا در نپیوست.در تکمیل این اقدامات، نه تنها پایگاه
به جاي سنجابی در منصب وزیر امور خارجه ایران نشست، پیمان دفاعی ایران و ایاالت متحده را نیز  1358فرودین  27که در 

  )64:1393باطل اعالم کرد.(میر فخرایی، 
خمینی(ره) به عنوان سیاست کالن جمهوري اسالمی در حوزه مد نظر امام » نه شرقی، نه غربی«این در حالی است که سیاست

گیري و رفتار الملل و نوعی جهتروابط خارجی، در تئوري و عمل به معنی عدول از قواعد خاص میان بازیگران روابط بین
ر دستور کار المللی را دسابقه و تکاپوي استقالل طلبانه است که تجدید نظرطلبی و عدم پذیرش هنجارهاي بینسیاسی بی

گرایی معیار رفتار جویی و اخالقي اولویت دارد و اصولی چون عدالتدارد.این رویکرد بر این باور است که ایدئولوژي بر استراتژ
)در واقع ایشان به دنبال دولت اسالمی آزاد و 43:1394شوند.(ازغندي،ن و مجریان در سیاست خارجی تلقی میگذاراسیاست

ملت ایران بدون اتکا به غرب «اند: غ از گرایش به غرب و شرق باشد که در موارد متعدد به آن اشاره نمودهمستقل بودند که فار
و در جاي   )195: 4(صحیفه نور، جهاي مذهبی و ملی خود استوار باشد. خواهد روي پاي خود بایستند و بر سرمایهو شرق می

شرقی، نه غربی معنایش این است که هیچ کدام در ایران دخالت نکنند و این گویند نه میاین که جوانان ما «فرمایند: دیگر می
  )89:7کامال به جا و به حق است. ( صحیفه نور ج

  
  

  
                                                                                                                    
                                                                                                                     

                     
  کار و انقالبیهاي محافظههاي عدم تعهد در دیدگاهمقایسه سیاست

  
ر چند اصل و فرض به غرب است. سیاست گرایش بر غرب بها و مختصات سیاست خارجی در این دوران، نگاه از دیگر ویژگی
کارانه هیچ گونه برپایه استراتژي عدم تعهد محافظه، از منظر این گفتمان در چارچوب سیاست موازنه منفی و استوار بود.اول

به وسیله سیاست  گردید تا، در این گفتمان تالش میممنعی براي برقراري رابطه و همکاري با غرب و آمریکا وجود ندارد.دو
نگاه به غرب، گرایش ضد آمریکایی انقالب اسالمی تعدیل گردد.به عبارت دیگر، در جهت تنش زدایی و اعتماد سازي با غرب 

گرا و طرفدار شوروي در ایران، شد.سوم، با توجه به ماهیت ضد آمریکایی انقالب اسالمی و فعالیت نیروهاي چپگام برداشته می

نه شرقی، نه 
 غربی(انقالبی)

درصدد تغییر 
 نظم موجود

داراي ماهیت 
اسالمی و 

 انقالبی

مبارزه با نظام 
 سلطه

عدم تعهد محافظه 
 کارانه

عدم خواست 
براي تغییر 
 نظم موجود

فاقد بعد 
 ایدئولوژیک

عدم تقابل و 
تعارض با غرب 

 و شرق
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اسی در دولت موقت به وجود آمده بود.چهارم، این باور وجود داشت که ایران براي دست یافتن به توسعه نوعی حس شوروي هر
  ) 304:1389اقتصادي و رفاهی به دانش فنی و فناوري غرب نیازمند است.( دهقانی فیروز آبادي،

سیاست خارجی در این دوران تجلی سیاست نگاه به غرب تنها در سطح نظري باقی نماند، بلکه به صورت عملی نیز در رفتار 
اي فراهم ساختند تا با سرانجام روابط یافت.دولت موقت علی رغم لغو قرارداد کاپیتوالسیون و پیمان دفاعی ایران و آمریکا زمینه

ان آب12دو کشور به سطح سفیر ارتقا یافت. مالقات مهدي بازرگان و ابراهیم یزدي با برژنسکی مشاور امنیت ملی کارتر در 
) اما در دیدگاه امام خمینی(ره) 1389توان اوج سیاست نگاه به غرب در این گفتمان به شمار آورد.(همان:در الجزیره را می 1358

سیاست خارجی جمهوري اسالمی براي حفظ مصالح دولت اسالمی و کسب استقالل برنامه ریزي شده است و این استقالل 
داري و راه رشد غیر سیاسی تابع شرق و غرب نبوده  و همزمان الگوهاي توسعه سرمایه یابد که ایران از جنبهزمانی تحقق می

نه شرقی، «)این معنا را امام خمینی(ره) در مورد سیاست 44:1394داري و سوسیالیستی را رد و طرد نماید.(ازغندي، سرمایه
ست شرق و غرب نیست بلکه نفی نگرش شرق و نفی سیاست.این شعار تنها یک شعار سیاسی بارها مطرح ساخته ا» نه غربی

نه منحرف به چپ باشید که دیکتاتوري به تمام معنا است و نه منحرف به غرب باشید که «باشد:و غرب به تعبیر ایشان می
 )113:9امام خمینی، ج».( ظلم و ستم و به اسم حقوق بشر، بردن همه حقوق بشر است

مبناي سرزمینی دارد  است که ، عرفیماهیت و هویت ملیداراي  ملی گرایی لیبرالگفتمان چارچوب انقالب اسالمی ایران در 
و از این رو خاستگاه الهی ندارد  کندرافیایی ایران تعریف و پیگیري میاهداف و رسالت خود را تنها در چارچوب مرزهاي جغ و

هاي ملت ایران، نهادهاي ملی هستند و خواست ها، انتظاراتو نظامی برخاسته از اراده جمعی ملت ایران است. مرجع وفاداري
دهند و نه امت اسالمی. بدین سان، مرزهاي جغرافیایی و سیاسی دولت، مرزهاي و بنا بر این اصالت و اولویت را به ملت ایران می
یابد معنا می گیري ملتکند.بنابر این هویت ملی در چارچوب دولت ملی و شکلهویتی و فرهنگی افراد بشر را نیز تعیین می

- هاي فروملی و فراملی متفاوت و متمایز است که خودي و غیر خودي بر اساس آن تعریف و تعیین میکه با هویت

تغییر و تحوّل در ساختارها، هنجارها و  هدف انقالب)با این استدالل است که در این گفتمان 40:1393شوند.(فیروزآبادي، 
شود. از این روست که هدف اتخاذي دولت موقت برشمرده می یفرهنگی جامعۀ ایران ارزش هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و

حمایت از مسلمانان و  مانند یاهداف ) و11:1363گردد.(بازرگان، خدمت به ایران از طریق اسالم و به دستور اسالم اعالم می
  د .گرددایره اهداف ایشان خارج میمستضعفین، استکبار ستیزي و سلطه ستیزي، از 

ساز دولت ملی داراي اعتبار و مشروعیت هویت ن هویتگرایی به عنوادر دیدگاه امام خمینی(ره) ملتاست که  این در حالی
ها و تعالیم اسالمی هباشد و ملت گرایی به معناي اصالت و برتري ملت بر مکتب اسالم را بر خالف آموزبخش ذاتی نمی

هاي ساخت هویت، دوگانه معنا ورت، برخالف نظرات امام خمینی(ره) در مورد مولفه)بدین ص32:1362داند.(امام خمینی، می
ساز شکل گرفته بین خودي و دیگري(غرب) در این گفتمان، نه بین زندگی انسانی و حیوانی، بلکه بین انباشت ثروت و قدرت 

فرض کند » دیگري«تواند خودش را جداي از نمی» خود«، این فهمدر کند.از یکسو و عقب ماندگی از سوي دیگر سوق پیدا می
  .تسا هاي قدرت و ثروت جهانی و آمیخته به آنهایعنی همان شـــبکه» دیگري«در درون » خود«چرا که 
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  گفتمان اسالم گرایی.2,4
می اي از مفاهیم و ساختار معنایی بر یک قالب فکري در حوزه سیاست خارجی جمهوري اسالاسالم گرایی به عنوان منظومه
هاي اسالمی استوار است.این گفتمان بر مبناي اسالم سیاسی و در جریان ها و آرمانها، اندیشهایران داللت دارد که بر آموزه

نهضت و انقالب اسالمی شکل گرفت و در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تجلی و تبلور یافت.اسالم گرایی نخست بین 
هاي تا کنون در هیبت خرده گفتمان 1360گرایی لیبرال بروز پیدا کرد و پس از مان ملیبه صورت پادگفت 1357-60هاي سال

مختلف بر سیاست خارجی جمهوري اسالمی حاکم بوده است.مرکز ثقل و هسته مرکزي این گفتمان تامین، بسط و حفظ 
شود.اسالم ها محسوب میمهمترین آنهاي اسالمی و انقالبی است که صیانت و پاسداري از جمهوري اسالمی ها و آرمانارزش

گرایی بدین معنا است که با توجه به ماهیت اسالمی و نظام سیاسی برخاسته از آن، اسالم مهمترین عنصر قوام بخش جمهوري 
کند.(دهقانی فیروزآبادي، هاي خارجی و داخلی تعیین و تعریف میاسالمی است که نقش و کارکردهاي آن را در حوزه

54:1393.(  
هاي مختلف صرفاً به گزاره هاي اشتقاقی احکام اصلی محدود می شود. از این رو، خرده گفتماندر این نوع گفتمان اختالف نظر 

از نظر  است.اسالمی  یماهیت، کارکرد و مسئولیتداراي ند که دولت جمهوري اسالمی ایران هست اسالم گرایی بر این اعتقاد
بنا بر این استدالل است که  بر خالف است و  ترین منبع قوام بخشی به هویت نظاممبه عنوان مه دین اسالماین گفتمان 

  دانند.ی را داراي منافع و اهدافی ملی و فراملی میجمهوري اسالمها، لیبرال
رابطۀ بین حاکمیت الهی و حاکمیت ملی  همچون ي هاي اسالم گرایی در خصوص موارددیدگاه خرده گفتماندر با وجود این، 

در ساختار نظام جمهوري اسالمی ایران، میزان نقش عنصر ایرانیت در تکوینی هویت ملی ایران، نسبت و رابطۀ بین مصالح 
نظرات  اسالمی و منافع ملی، چگونگی دستیابی به اهداف و آرمان هاي فراملی انقالب اسالمی و چگونگی استقرار نظم جهانی

  )72:1384بادي، یروز آگردد.(دهقانی في متفاوت در سیاست خارجی میوجود دارد که باعث ماهیت و رفتار متفاتی
  آرمان گرایی اسالمی.2,4,1

به  1360تا برکناري بنی صدر در تیرماه  1357گرایی اسالمی از پیروزي انقالب اسالمی در بهمن ماه خرده گفتمان آرمان
اسالمی ایران ظهور کرد.سپس از این تاریخ تا اواخر گراي لیبرال در عرصه سیاست خارجی جمهوري صورت پادگفتمان ملی

خواهانه و هاي امام خمینی(ره) آرمانگرایی از اسالم و اندیشهرواج و نفوذ بیشتري یافت. برداشت و تفسیر آرمان 1363
ها و عملی قعیتهاي واالي اسالمی بدون توجه کافی به واحداکثري است.یعنی، تعهد و الزام بی چون و چرا به اهداف و آرمان

ها.به عبارت دیگر، عمل به تکلیف بدون توجه به هاي مادي و معنوي تحقق آنبودن یا نبودن آنها و در نظر نگرفتن هزینه
آل از دولت اسالمی، انقالب اسالمی و نظام ها و قطع نظر از نتایج و پیامدهاي آن.این گفتمان تلقی کامال آرمانی و ایدهواقعیت

)در چارچوب این گفتمان، سیاست خارجی از منطق تناسب یا اقتضا به جاي 71:1393رد.(دهقانی فیروزآّبادي، الملل دابین
کند، یعنی سیاست خارجی جمهوري اسالمی پیش از آن که هدف محور باشد رسالت مدار منطق نتایج پیروي می

  )208:1389است.(فیروزآبادي، 
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و بر همین اساس  یه در قبال امت اسالم مسئول استالمی تحت والیت فقجمهوري اسطبق الگو مدنظر در این گفتمان، 
که ناشی از مسئولیت فقیه در برابر امت اسالمی  محور استمدار و امتمحور، رسالتسیاست خارجی جمهوري اسالمی ارزش

 است.

قائل به اولویت داند و میاسالمی  موازینبر پایه فراملی هاي داراي ابعاد، اهداف و آرمانانقالب اسالمی را  همچنین این گفتمان
بر اهداف داخلی و ملی است. از این رو، استقرار نظم و نظام جهانی اسالمی از طریق تغییر فوري و فاحش  اهداف و ابعاداین 

نظم بین المللی مستقر و نظام بین الملل موجود، یکی از اهداف کوتاه مدت سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران است؛ به 
از این آرمان اسالمی و انقالبی شود؛ چون یکی از مهم  طوري که هیچ مصلحت و منفعت دیگري نباید موجب دست کشیدن

) تکرار و استمرار 1382ترین وظایف جمهوري اسالمی، ایجاد جامعۀ جهانی اسالمی است. (تاجیک و دهقانی فیروزآبادي، 
قالبی اولین هاي اسالمی و انها به اصول و ارزشانقالب اسالمی در جوامع متجانس اسالمی و غیر متجانس از طریق دعوت آن

و مهمترین مسئولیت و ارجحیت سیاست خارجی نظام سیاسی برآمده از آن است.در نتیجه، صدور انقالب اسالمی به وسیله 
هاي آزادي بخش، مبارزه و مقابله با ها و نهضتحمایت از مسلمانان و مستضعفین در چارچوب پشتیبانی همه جانبه از جنبش

  )78:1393اي است. (دهقانی فیروزآّبادي، ائز اهمیت و اولویت ویژهاستکبار یا امپریالیسم جهانی ح
هاي قدرت به ویژه سیاسی، اقتصادي، نظامی با کانون گرایی داشتن هرگونه رابطهبر اساس استراتژي تهاجمی و انقالبی آرمان

- در این گفتمان کمال بی گذاران خارجی جمهوري اسالمیسیاستو بر همین مبنا  باشدآمریکا ضددینی و ضدانقالبی می

  داشتند.هاي بین المللی ابراز میاعتمادي خود را نسبت به هنجارها و سازمان
داند، هویت ملی را مترادف و مساوي با می» اسالمی«آرمان گرایی اسالمی، تنها عنصر هویت دولت جمهوري اسالمی ایران را 

الدین اي است تا جایی که جاللی در هویت ملی ایرانیان ناچیز و حاشیهپندارد.وزن و نقش ایرانیت و ملیت ایرانهویت دینی می
ملت مسلمان ایران واحدي تجزیه ناپذیر «دارد:فارسی در مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی جمهوري اسالمی اظهار می

وطن امت یا داراالسالم  است.جزیی از امت واحد اسالمی است...سرزمین ایران واحدي تجزیه ناپذیر است و جزیی الینفک از
  )1393: 75-74فیروزآبادي، »(است.

هاي استکباري، به عنوان مانعی بر سر راه صدور انقالب دانسته شده و مبارزه با آمریکا و اسرائیل به عنوان در این گفتمان قدرت
یی که میرحسین موسوي گردند.تا جاهاي خارجی جمهوري اسالمی محسوب میمصادیق دارالحرب از مهمترین اهداف سیاست

وزارت امور خارجه در جهت مبارزه با استکبار جهانی به عنوان یک «دارد: وزیر امور خارجه وقت جمهوري اسالمی بیان می
)جهان بر حسب عقیده این گفتمان به دو دسته امت اسالم به عنوان (خود) 1393:79(فیروزآبادي، » اصل حرکت خواهد کرد.

المللی را تکلیفی دینی و واجب براي شود و تالش براي تغییرات بنیادین در نظام بینتقسیم می» دیگر«و امت کفر به عنوان 
تایید نظرات خود به سخنان امام خمینی(ره) در خصوص لزوم  در این گفتمان به منظورشمردند.جمهوري اسالمی ایران برمی

مردم «فرمایند:اهمیت تشکیل جامعه اسالمی اشاره کرده و می نمایند.ایشان در سخنانی برمیستناد تشکیل جامعه اسالمی ا
شان که ها و فشارها را براي خود پذیرا گردند تا مسئوالن باالي کشور به وظیفه اساسیعزیز ایران... باید سعی کنند که سختی

همان نشر اسالم در جهان است، برسند.باید دولت جمهوري اسالمی تمام سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنمایند، 
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(امام خمینی، ها را از هدف بزرگ انقالب یعنی ایجاد حکومت جهانی شود. منصرف کند.ولی این امر بدان معنی نیست که آن
در این نقل گفتار امام خمینی(ره) به صورت آشکاري نمایان است ایجاد حکومت اسالمی به  اي کهالبته مساله )108:21ج

باشد که عنوان هدفی بلند مدت و استراتژیک در کنار اهداف کوتاه مدتی چون برطرفی نمودن نیازها و مطالبات ملت ایران می
  در این گفتمان مورد توجه قرار نگرفته است. 

  المیمصلحت گرایی اس .2,4,2
هاي گرایی اسالمی دانست و به همین علت است که در برخی از گونه شناسیتوان نتیجه تحول در آرماناین خرده گفتمان را می

  نمایند.گرایی بازشناسی میاین دو را تحت عنوان شاخه آرمان سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران
هاي امام گرایی براساس اندیشهخرده گفتمان در درون اسالم رت یکمصلحت گرایی پس از پیروزي انقالب اسالمی به صو

گرایی در عرصه گفتمانی سیاست خارجی ظهور کرد، ن نخست، به صورت پادگفتمان آرمانخمینی(ره) شکل گرفت.این گفتما
ایی، مصلحت ادامه یافت.مرکز ثقل و کانون مصلحت گر 1368به منزلت هژمونیک نسبی رسید که تا  1363سپس از اواخر سال 

اسالم و نظام جمهوري اسالمی ایران به عنوان تنها دولت و حکومت اسالمی موجود است.مهمترین و اولین مصلحت اسالم و 
باشد.بنابر این، این گفتمان مصلحت القري و مرکز جهان اسالم میجودیت جمهوري اسالمی به مثابه اممسلمین نیز حفظ مو

گردد.( دهقانی فیروزآبادي، محور است که از آرمان گرایی ارزش محور یا امت محور متمایز میمحور یا به تعبیري دیگر، مرکز 
89:1393(  

هاي گرایی امت محور، انقالب اسالمی ایران ماهیت، اهداف و آرماناز منظر گفتمان مصلحت گرایی مرکز محور نیز، همانند آرمان
رود.اما بر خالف آرمان گرایی، به جاي راهبرد انقالب مستمر به راهکار و می فراملی دارد که فراتر از مرزهاي جغرافیایی ایران

راهبرد تثبیت و تحکیم انقالب اسالمی در درون جامعه ایران اعتقاد دارد.بنابر این از یکسو، بر اساس جهان شمولی اسالم و 
هاي آزادي بخش و مبارزه با استکبار نهضتتشیع، صدور انقالب، حمایت از مستضعفان و دفاع از حقوق مسلمانان، حمایت از 

ها رود.اما، از سوي دیگر، تحقق و تامین این اهداف و آرمانترین اهداف انقالب اسالمی به شمار میجهانی و نظام سلطه از مهم
هوري جم)این گفتمان برآنست که 218:1389باید با رعایت مصلحت اسالم و مسلمانان صورت گیرد.(دهقانی فیروز آبادي، 

 باشد و به علت اینکه دارايمیدو دسته از منافع ملی و مصالح اسالمی داراي القراي داراالسالم، اسالمی ایران به عنوان ام
مستلزم رفع نیازها و مطالبات ملت ایران از یک سو و خدمت به امت اسالم و دفاع  باشدمیماهیت و هویتی اسالمی و ایرانی 

دیگر است. تأمین مصالح اسالمی همواره بر منافع ملی ایران، اولویت و ارجحیت دارد؛ مگر بر حفظ از حقوق مسلمانان از سوي 
موجودیت جمهوري اسالمی ایران. حفظ هستی جمهوري اسالمی ایران بر هر منفعت و مصلحت دیگري مقدّم است و نه تنها 

  )45 ،1369 بر مردم ایران، بلکه بر همۀ امت اسالم واجب است. (الریجانی،
الملل را ناعادالنه و ها و قواعد بین المللی دارد.نظم و نظام بیناین گفتمان نیز رویکردي تجدیدنظر طلبانه به ساختار، سازمان

پندارد که باید اصالح و تغییر کند.اما تحقق و تامین این هدف راهبردي و دراز مدت به صورت تدریجی و مسالمت نامطلوب می
توان نظم مستقر را براي رسیدن به وضع و نظم مطلوب پذیرفت و در ، زیرا بر حسب ضرورت ضرورت میآمیز امکان پذیر است
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هاي بین المللی و توان با مشارکت در سازمانگرایی، میبنابر این در چارچوب مصلحتجهت تغییر و اصالح آن اقدام نمود.
  )219:1389ها استفاده ابزاري کرد.( دهقانی فیروز آبادي، الملل، از آنمحترم شدن قواعد و هنجارهاي حاکم بر روابط بین

هاي ماهیتی مانند تهاجمی بودن و شالوده شکن بودن عدم تعهد تجدید نظر طلب مدنظر در این گفتمان از لحاظ ویژگی
رصت بیشتر براي توان در دارا بودن فوریت کمتر و فهاي بسیاري با عدم تعهد انقالبی دارد، اما تفاوت این دو را میشباهت

گرا دانست.در چارچوب این نوع از تعهد بود که برخالف منطقی که ها در عدم تعهد مد نظر گفتمان مصلحتتحقق این آرمان
در توازن قوا وجود دارد، جمهوري اسالمی براي توازن در برابر ابرقدرت غرب به سمت ابرقدرت شرق گرایش نیافت بلکه به 

وي نیز پرداخته و هر دو ابرقدرت در گفتمان رسمی سیاست خارجی جمهوري اسالمی به عنوان هاي شورمخالفت با سیاست
نمادهاي استکبار، استعمار و سلطه دانسته شدند که باید با آنها مبارزه کرد.با وجود این همانگونه که ذکر گردید این تغییر و 

شود به طوري که تغییرات ح در زیربنا و مبانی آن پیگیري میالملل به صورت تدریجی و از طریق اصالتحول در نظم و نظام بین
ها تعامل به توان با ابرقدرتالملل خواهد شد.بنابر این، در چارچوب این گفتمان میزیربنایی باعث دگرگونی ماهوي نظام بین

مانند خرده گفتمان  هاي سیاست خارجی را در این دوره نیزگیريدور از وابستگی و سلطه پذیري داشت.در واقع، جهت
القري جمهوري اسالمی و جهان غرب شکل دیگر بین جامعه اسالمی به ام-گرایی اسالمی در قالب روابط متمایز خودآرمان

و جهان غرب به » خود«گیرد که نشات گرفته از روابط سوژگی خاصی است که امام خمینی(ره) ازجهان اسالم به عنوانمی
  سازند.می» دیگر«عنوان

 گیرينتیجه . 3

هاي خارجی جمهوري اسالمی نقش هاي موجود در سیاستهاي امام خمینی(ره)، در تبیین و شناخت گفتمانشناخت اندیشه
نشان دهنده این  1357-68هايسالهاي سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در بررسی گفتمانبدیلی را دارا است. بی

 هايگفتمانابرجایگزینی .تگفتمان وجود داشته اس» در«گفتمان و » از«تحوّل هر دو نوع ها موضوع است که در این سال
هاي آرمان گرایی اسالمی به مصلحت گرایی و تبدیل خرده گفتمان گفتمان»از«گرایی، بیانگر تحوّل گرایی لیبرال با اسالمملی

  گفتمان اسالم گرایی است. » در«از تحوّل اسالمی حاکی 
هاي مختلف جمهوري اسالمی ایران، رات غیریتی غرب در تعیین مواضع به کار گرفته شده در گفتمانبا در نظر گرفتن تاثی

هاي مشترك در تمامی رویکردهاي توان از گزارهغرب ستیزي یا در نقطه مقابل آن گسترش و عادي سازي روابط با غرب را می
ان دانست.بر این فرض، بخش مهمی از هویت شکل هاي مختلف در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایرمربوط به گفتمان

» غرب«به نام » دیگر«ها در پرتو مواضع اتخاذ شده از سوي ایشان در برابر مفهومیها در طی این سالگرفته در این گفتمان
حکومتی گیري کارگزاران بر موضع» دیگر«و » خود«معنا و صورت بندي شده است.پس از استقرار جمهوري اسالمی این نگاه

  هاي خارجی بسیار تاثیر گذار بوده است.و نوع و نحوه مواجهه جمهوري اسالمی با قدرت
گرایی بود که با نگاه امام خمینی(ره) نظرطلبانه به مسائل انقالب اسالمی که در سالهاي ابتدایی خود شاهد ابرگفتمان ملی

نه شرقی، نه «لز مسائل از جمله چگونگی تفسیر اصبسیاري االمللی داشت در تعارض قرار داشت.این طرز فکر متفاوت در بین
و عدم این نوع » غیریت«خود را نشان داد که این مسئله ناشی از تفاوت نگاه امام خمینی(ره) به مفهوم غرب به عنوان» غربی
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ی جمهوري ، گفتمان حاکم بر سیاست خارجگرایی بود.پس از ماجراي عزل بنی صدرنگرش به غرب از سوي گفتمان ملی
هاي امام خمینی(ره) به گرایی قرار گرفت.غرب از منظر این ابرگفتمان به مانند دیدگاهاسالمی تحت نفوذ ابرگفتمان اسالم

شود. در تحول گردد و نماد استکبار و سلطه دانسته میفرض می» دیگر-خود«و بر پایه گفتمان ساز» دیگري مذموم«عنوان 
ها گرایی اسالمی به مصلحت گرایی اسالمی نیز رویکرد تجدیدنظرطلبانه به ساختار، سازمانز آرماندر گفتمانی این ابر گفتمان ا

هاي شود.برخی از گروهالمللی حفظ شده و تنها شیوه متفاوتی براي رسیدن به نظم بخشی به آن در نظر گرفته میو قواعد بین
کردند نفی مناسبات و نزدیکی با دو بلوك غرب و شرق تفسیر می سیاسی حاضر در ابرگفتمان اسالم عدم تعهد را در رابطه با

کردند و اعتقاد داشتند که جمهوري اسالمی مجاز به هاي ضداستعماري و ضدامپریالیستی این سیاست تاکید میو بر جنبه
د رابطه به شرط نفی سلطه  هاي امام خمینی(ره)، و تاکید ایشان بر وجوباشد.اما با سخنرانیبرقراري رابطه با غرب و شرق نمی

سوتعبیر پیش آمده در این گفتمان آشکار »مذموم اما قابل استفاده و یادگیري است« که ناشی از نگاه ایشان به غرب به عنوان 
  .گرایی اسالمی قرار گرفت. سرلوحه سیاست خارجی در گفتمان مصلحت» نه شرقی، نه غربی« گرایانه اصل و تفاسیر عمل
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