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چکیده
جهان محصول گفتمانها است و گفتمانها قدرت دارند .این قدرت آنان را قادر میسازد که موضوعی سیاسی یا اجتماعی را برجسته کرده
یا به حاشیه برانند .همچنین این قدرت به آنان امکان میدهد در منازعات سیاسی-اجتماعی ،یک هژمونی ایجاد کنند یا حتی ساختارشکن
شوند و خالصه اینکه در عین اسطورهسازی ،هویتسازی نیز کنند .مقاله حاضر به بررسی ابژه آمریکا در گفتمان سیاست خارجی دوره
سازندگی پرداخته است و این که هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهوری وقت ایران ،در مواجهه با آمریکا ،چه گفتمانی داشته است.
روش پژوهشی به کار رفته در این مقاله ،تحلیل گفتمان است .یافتههای پژوهش مورد نیز حاکی از آن است که سطح خصومت گفتمان
آقای هاشمیرفسنجانی در مواجهه با آمریکا ،طرد رادیکال نیست و در سطح رقابت مطرح است .از دیگر یافتههای این پژوهش آن است که
دالهای حسننیت در برابر حسننیت و همچنین رفتار منطقیداشتن ،به عنوان دالهای اصلی گفتمان آقای هاشمی رفسنجانی در مواجهه
با آمریکا ،مطرح هستند و دالها و عناصر دیگری نظیر فقدان اعتماد و صمیمیت ،پیرامون این دالها ،مفصلبندی شدهاند .در همین راستا
است که آیتاهلل هاشمی رفسنجانی  ،همکاریهای اقتصادی را با آمریکا مطرح میکند و این سیاستی است که کامال منطبق بر عملگرایی
اقتصادی او به عنوان یکی از اصول گفتمانش میباشد .با وجود این ،با بررسی متون مرتبط با سخنرانیها و اظهارات رئیس جمهوری وقت
ایران مشخص شده که او اگرچه تالش کرد تا رویکردی تعاملمدارانه و مبتنی بر حسننیت با غرب/آمریکا داشته باشد اما نتوانست
موفقیتی در این زمینه کسب کند زیرا برخی اقدامات آمریکا مانع اصلی در این خصوص را به وجود آورد.
واژگان کلیدی :آمریکاستیزی ،تحلیل گفتمان ،دولت سازندگی ،هاشمی رفسنجانی ،آمریکا.
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بیان مسئله

آمريکاگرايی و آمريکاستیزی دو رويکردی است که کشورهای مختلف ،همزمان با تولد و ابرقدرتشدن آمريکا اتخاذ کردند.
اتخاذ يکی از اين دو رويکرد ،يا از سوی تودههای يک جامعه صورت گرفته است يا مشی نخبگان سیاسی و دولتمردان آنان بوده
است .البته اين به آن معنا نیست که رويکرد توده و دولتها همواره با يکديگر متفاوت بوده باشد .زيرا کشورهای متعددی هستند که
در هر دو بخش يادشده ،در مقاطعی رويکرد مشابهی در خصوص مواجهه با آمريکا ،اتخاذ شده است و نمونههای زيادی را میتوان
در اين خصوص برشمرد .با اين وجود ،بیش از حال بیش از  566سال است که مفهوم آمريکاستیزی (آنتیآمريکانیسم) به مجموعه
مفاهیمی پیوسته است که مرتبط با علوم سیاسی و علوم اجتماعی جوامع است .اين مفهوم به قدری در ادبیات سیاسی و اجتماعی
برخی ملتها حتی اروپايیها ريشه دوانیده که در همینباره ،جان فرانسوا رِوِل 3انديشمند و نويسنده فرانسوی جمله معروفی دارد :
«اگر شما "ضد آمريکاگرايی" را حذف کنید ،ديگر هیچ چیز از انديشه سیاسی فرانسه امروز باقی نمیماند؛ چه در طیف چپ ،چه
در طیف راست»)Ceaser 2003( .
ايران نیز يکی از کشورهايی است که به طور مشخص پس از پیروزی انقالب اسالمی در تقابل و تخاصم با ابژه آمريکا به سر برده
است و با بهره گیری از نظم گفتاری آن دوران که مبتنی بر حکومت مستضعفان جهان و نابودی همه سرمايه داران و امپريالیسم
جهانی بود ،ديدگاه امپريالیسم خواندن آمريکا و بحث آمريکا ستیزی ،به انحاء مختلف از تريبونهای رسمی و غیررسمی بیان شده
است .بیان شعار "مرگ بر آمريکا" صريحترين نماد اين گفتمان است .اما آمريکاستیزی آيا يک واقعیت است؟ اگر واقعیت است
در چه فضای گفتمانی شکل گرفته است و با چه عناصر و دالهايی ،مفصلبندی میشود؟ دولتهای جمهوری اسالمی ايران
چگونه با اين موضوع مواجه میشدند؟ اين آمريکاستیزی ای که جامعه ايران پس از انقالب اسالمی بطور رسمی با آن مواجه بوده،
چه تاثیری در رفتار رئیس دولتها داشته است آنهم وقتی که سیاست خارجی جمهوری اسالمی ايران ،به طور رسمی رويکرد ضد
امپريالیستی و در نتیجه ،ضد آمريکايی را اتخاذ کرد (سلیمانی  )3134و در نتیجه ،بخشی از هويت و گفتمان سیاست خارجی ايران،
در طول سه دهه گذشته ،عمدتا در پرتو مواضع سلبی ،نقیضی و واکنشی در برابر يک "دگر راديکال خارجی" به نام آمريکا معنا
يافته و صورتبندی شده است.
واقعیت اين است که غرب/آمريکا ،اين قابلیت را دارد که به عنوان "ديگری" ( )Otherوارد مباحث و سیاستهای حاکمیتی يک
کشور شده؛ تبديل به يک گفتمان شود و حتی خردهگفتمانهايی را هم با اين محوريت به وجود آورد؛ در عین حال ،هم هويتساز
باشد و هم هويتسوز .هويتساز از اين منظر که يکی از راههای مرزسازی و تعريف يا بازتعريف مرزهای هويتی و حصارکشی
هويتی ،با حضور فرهنگ گفتمانی غیريتسازی ،به وجود میآيد و از اين طريق است که يک هويت تازه میتواند ظهور يافته و يا
بازتولید شود.
البته مرزهای هويتی انواع مختلفی دارد که شامل مرز هويتی تاريخی ،مرز هويتی فرهنگی ،مرز هويتی هنری ،مرز هويتی مذهبی،
مرز هويتی طبیعیعلمی و مرز هويتی سیاسی اقتصادی است و وجود "ديگری" به نام آمريکا میتواند برای جوامع بسیاری ،امکان
برساخت هويت سیاسی بدهد .اين فرايند ،اگر تاريخ نیز به عنوان يک "عنصر معنايی اجتماعی" ،به کمک سازندگان گفتمان بیايد،
روند سريعتری پیدا میکند چرا که تاريخ با دادن معنا به حافظه جمعی مردم ،میتواند گفتمانهايی را که درصدد ايجاد هويت
هستند ،به بلوغ برسد( .اديبزاده  )3131در واقع وجود «دال»ی به نام آمريکا و غرب ،يک هويت هستیبخش ايجاد میکند همان
طور که دال اسالم نیز توانسته است به کشورهای زيادی هويت هستیبخشی بدهد.
اينکه چرا آمريکا از ظرفیت «ديگرشدن» برخوردار است ،به رويکردها و پیشینیه آن بازمیگردد .چندين دهه است که میتوان
خصوصیات نظام سلطه را در کل نظامهای غربی مشاهده کرد و آمريکا نیز در راس آنها قرار دارد.
Jean François Revel
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در مورد جامعه ايران نیز ،اين مساله که «غرب» و «غربی ها» به «سايههايی از يک دشمن مفروض» در فرهنگ و گفتمان ايرانی
تبديل شدند ،به دوران پسا استعماری بر میگردد .بهترين زمان برای تمايز ايران «دوران استعماری» از ايران «دوران پسا استعماری»
شکل گیری جنبش ملیگرايی و ملیشدن صنعت نفت و مبارزات سیاسی ملیگرايان به رهبری محمد مصدق است .جنبشی که هر
چند با کودتای  3115متوقف شد ،اما برای اولین بار يک اقدام «فعال» و «کنشگرانه» (و نه انفعالی) نسبت به جهان غرب را در عرصه
گفتمان سیاست خارجی به ظهور رساند و موفقیتهايی را نیز به دست آورد( .همان)
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،اين ابژه سلطه از دهه  ،3106در نظم گفتار سوژههای سیاست خارجی کشور ،يک هويت گفتمانی
تازه در زبان و گفتار سیاست خارجی ايران شکل داده است .آنچه که باعث شد تا چنین اتفاقی رخ بدهد و امکانی به وجود بیايد،
بهره گیری سوژههای گفتمان از نظام معنايی و سرمايههای فرهنگی در الگوی مذهبی جامعه ايران بود که به ايرانیان انقالبی امکان
باز تعريف يک «هويت گفتمانی ضد سلطه» را در عرصه گفتمان سیاست خارجی داد .
اين روند تاکنون نیز که نزديک به چهار دهه از عمر جمهوری اسالمی میگذرد ،برقرار بوده است .به عبارتی ،اگر تا پیش از
انقالب اسالمی ،گفتمان غربستیزی وجود داشت ،پس از پیروزی انقالب اسالمی ،آمريکا نماد صريح اين غرب شد و مجموعه
اتفاقاتی که در پی تسخیر سفارت آمريکا توسط دانشجويان رخ داد ،گفتمان آمريکاستیزی را وارد ادبیات دولتمردان ،مسئوالن و
همچنین توده مردم کرد .در واقع ،گفتمان آمريکاستیزی به عنوان يک غیر ،وارد اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی شد و به
رغم تغییر دولتها ،اين روند تاکنون نیز ادامه داشته است .اين در شرايطی است که هر يک از اين دولتها ،خردهگفتمانهايی داشتهاند
که اگرچه برگرفته از گفتمان انقالب اسالمی بود اما ،دالهايی را درون گفتمانهايشان میتوان يافت که به لحاظ عملگرايی و
واقعگرايی 3تطابق چندانی با گفتمان آمريکاستیزی ندارد .برای همین ضروری است تا اوال بررسی شود گفتمان مواجهه با آمريکا
در دولتهای پس از انقالب اسالمی ،چگونه وجود داشته است و در طول سالهای پس از پیروزی انقالب ،از چه روندی برخوردار
بوده است که در مقاله حاضر ،به بررسی گفتمان هاشمی رفسنجانی در مواجهه با ابژه آمريکا پرداخته شده است.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

جهان محصول گفتمانها است و گفتمانها قدرت دارند .اين قدرت آنان را قادر میسازد که موضوعی سیاسی يا اجتماعی را
برجسته کرده يا به حاشیه برانند .همچنین اين قدرت به آنان امکان میدهد در منازعات سیاسی-اجتماعی ،يک هژمونی ايجاد کنند
يا ساختارشکن شوند و خالصه اينکه در عین اسطورهسازی ،هويت سازی نیز کنند.
به لحاظ هستی شناسی  ،درباره گفتمان نیز میتوان گفت که از اين لحاظ ،حقايق ثابت بیرونی وجود ندارد و تنها از طريق گفتمان
است که اين حقايق بازنمايی میشود .در اين بازنمايی ،زبان حقیقت را ايجاد میکند و تغییر میدهد .بنابراين ،جهان اجتماعی،
محصول گفتمانها است و حتی کنش انسان را نیز متناسب با اين حقیقت تولید می کند( .م .ت .مقدمی )3146
از سوی ديگر دغدغه اصلی در نظريه گفتمان آن است که مردم در جوامع چه درک و شناختی نسبت به خود دارند .به عبارت
ديگر تعريف مردم در جوامع گوناگون از خودشان چیست و به تبع اين تعريف و شناخت ،الگوی رفتاری آنان چیست( .ديويد
مارش و جری اسکوتر  )3113ريشه اين دغدغه از آنجا نشات میگیرد که بدانیم گفتمان ،پديده ،مقوله يا جريانی اجتماعی است.
به تعبیر بهتر ،گفتمان جريان و بستری است که دارای زمینهای اجتماعی است .اظهارات و مطالب بیان شده ،کلمات و عبارات مورد
استفاده و معانی آنها ،همگی بستگی به اين نکته دارند که مطالب بیانشده ،گزارههای مطرح شده ،قضايای مفروض و  ...کی ،کجا،
چگونه ،توسط چه کسی ،له يا علیه چه چیزی يا چه کسی صورت گرفتهاند .به بیان ديگر بستر زمانی و مکانی موارد استفاده و
سوژههای استفادهکننده هر مطلب ،گزاره و قضیه تعیینکننده شکل ،نوع و محتوای هر گفتمان بهشمارمیروند( .مکدانل )3136
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از آنجايی که آمريکا به عنوان يک واقعیت در جهان امروز وجود دارد ،توجه ،تبیین و فهم گفتمان نخبگان سیاسی و در اين مقاله
رئیسجمهوری ايران بین سالهای  3103تا  3110بسیار اهمیت دارد.
اهمیت اين قضیه وقتی دو چندان می شود که به خاطر بیاوريم در طول عمر انقالب اسالمی  ،وقايع مهمی در تاريخ روابط قطع شده
ايران و آمريکا رخ داده است .وقايعی که در مقاطعی توانسته منجر به مذاکرات مستقیم تهران و واشنگتن بشود؛ ماجرای مکفارلین
و آزادی گروگانهای آمريکايی در لبنان ،از جمله اين وقايعاند.
ريشههای اختالف ايران و آمريکا پس از پیروزی انقالب اسالمی را میتوان در چهار محور خالصه کرد که شامل  :الف)فرايند
صلح خاورمیانه ب) تروريسم ج) وضعیت حقوق بشر د) سالحهای کشتار جمعی و تسحلیحات هستهای میباشد( .موسويان )3141
اقداماتی که آمريکا در طول  12سال گذشته تاکنون ،تحت لوای اين محورها علیه جمهوری اسالمی ايران انجام داد ،متعدد بوده
است .از راهاندازی جنگ تبلیغاتی گرفته تا راهاندازی شبکههای فارسیزبان راديو و تلويزيون و همچنین اظهارات خصمانه علیه
ايران و اِعمال تحريم های متعدد ،از جمله رفتارهای اياالت متحده آمريکا را علیه ايران ،تشکیل داده است .با وجود اين ،همزمان با
پايان جنگ تحمیلی ،در عرصه عمل ،تالشهايی را از سوی دولتها برای عادیسازی روابط بین ايران و غرب شاهد هستیم(.همان)
برخی از اين تالشها رسانهای شد و برخی ديگر نیز در قالب کتاب خاطرات افرادی که مسئولیتهايی در طول آن دوران داشتهاند،
ذکر شده است .از جمله اين افراد میتوان به خاطرات مکتوب و شفاهی افرادی همچون دکتر واليتی و دکتر موسويان اشاره کرد.
به عنوان نمونه ،دکتر حسین موسويان در کتاب خود به نام «ايران و آمريکا ،نگاهی از درون روی شکستهای گذشته به سوی جاده
صلح» ،از آنجايی که مسئولیتهای مهمی مرتبط با حوزه سیاستخارجی کشور داشته است ،به تکفیک دولتها درباره تالشهايی
که روسای جمهوری پس از خاتمه جنگ هشت ساله برای عادیسازی رابطه با آمريکا داشتهاند ،مطالب صريحی را بیان کرده
است .نکته جالب آنکه سابقه اين تالشها به دوران دفاع مقدس نیز باز میگردد و آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان فرمانده جنگ ،از
سال  3109اقد اماتی را برای بهبود روابط ايران و غرب به خصوص آمريکا ،داشته است .اين تالشها در شرايطی صورت میگرفته
که آمريکاستیزی ،جزو اصول جدايی ناپذير از گفتمان انقالب اسالمی بوده است .با وجود اين ،در اين سالها اتفاقاتی رخ داده که
روسای جمهوری ايران را به اين سمت سوق داده که به نوعی در گفتمان آمريکاستیزانه کشور ،نشانههايی برای عادیسازی روابط
با آمريکا ،بروز دهند ( .همان)
هاشمی رفسنجانی نیز از اين امر ،مستنثنی نبوده است اما به عنوان مسئول ارشد دستگاه اجرايی کشور ،بايد گفتمان مسلط در حوزه
سیاست خارجی کشورمان يعنی آمريکاستیزی را نمايندگی میکرد؛ برای همین ،تبیین اينکه گفتمان آنان در خصوص آمريکا و
غرب ،از چه ساختاری برخوردار بود اهمیت میيابد چرا که آنان با جامعه ای مواجه بودند که از سالها قبل ،وجود ابژه سلطه و
استعمار ،واکنشهايی مبتنی بر احساس حقارت و اسارت را در ناخودآگاه ايرانیان به وجود آورده بود و تداوم آن موجب وقوع
انقالب  21شد .در واقع ،ابژه فرادستی به نام آمريکا که نماينده سلطه محسوب میشود؛ توسط سوژههای گفتمان انقالب اسالمی به
چالش کشیده شد و البته فرصتی مناسب در اختیار ايرانیهايی گذاشت که از حدود سه دهه قبل ،دنبال احیای غرور ملی و دينی
خود بودند .اين احساسی بود که مورد تاکید نخبگان سیاسی زيادی قرار داشت .از جمله مهدی بازرگان که اين احساس را ريشه
دار میداند( .اديبزاده )3131
اين حس در آيتاهلل خمینی هم به عنوان بنیانگذار و رهبر انقالب نیز وجود داشت .ايشان آمريکا را شیطان بزرگ و شوروی و اروپا
را به ترتیب شیطان های کوچک تر از آمريکا تعريف کردند و بدين ترتیب آمريکا ،تبديل به «»Big Otherی شد که نقش انقالبی
ايرانیان را تعريف کرد و پس از آن نیز تاکنون ،اين رويکرد ،ادامه يافته است .براين اساس ضروری است که بررسی شود گفتمان
سیاسی مطرح شده توسط اولین دولت پس از جنگ تحمیلی ،مواجهه با آمريکا را چگونه توضیح و تفسیر میکرده است و اصالت
گفتمان آمريکاستیزی جامعه در آن مقطع از جمهوری اسالمی ايران ،چقدر بوده است.
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پیشینه تحقیق

تحقیقات زيادی مرتبط با موضوع آمريکا در حوزه های مختلف انجام شده است .ايران نیز از جمله کشورهايی است که آثار زيادی
چه در قالب کتاب و چه مقاله و پاياننامه دانشگاهی ،در اينباره انجام شده است .اما در خصوص موضوع اين مقاله ،طبق
بررسیهايی که انجام شد ،يافتهها حاکی از آن است که پژوهشهای زيادی با محوريت ضدآمريکاگرايی انجام شده است اما به
جرات میتوان ادعا کرد که پژوهش ها چه ايرانی و چه خارجی ،جز يکی دو مورد ،مورد به ايران مربوط نیستند .به عبارت بهتر،
پژوهشگران ايرانی ،خیلی کمتر به بحث ضدآمريکاگرايی در ايران پرداختهاند و بیشتر ترجیح دادهاند اين موضوع را بیشتر در خارج
از مرزهای ايران مورد بررسی علمی قرار بدهند .نکته مهم ديگر آنکه ،تعداد معدود کاری که در اينباره انجام شده است ،بیشتر در
حوزه علوم سیاسی است .در واقع بررسی کارهای علمی يافتشده و جستجوهای صورتگرفته که منجر به يافتن بیش از 11
پاياننامه و مقاله ايرانی و  ....خارجی شده است ،نشان میدهد آنها رويکرد جامعهشناسانه ندارند و اکثرا از نگاه علوم سیاسی و
روابط بین الملل به بحث آمريکاستیزی پرداختهاند به همین خاطر میتوان مدعی شد که موضوع اين پاياننامه برای اولین بار است
مورد توجه قرار گرفته است.
با وجود اين در همین راستا ،میتوان گفت از جمله معدود کارهای علمیای که میتوان مشابهتی میان آن و موضوع اين
تحقیق،يافت؛ پاياننامه دکتری رضا سلیمانیتحت است که در سال  3134در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید
بهشتی انجام شده و عنوان آن« ،نفی غیر در مفصلبندی و تثبیت گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسالمی ايران و مسئله مناسبات
تهران-واشنگتن» و استاد راهنمای اين پاياننامه ،دکتر محمدرضا تاجیک است و همانطور که پیش از اين اشاره شد ،رشته تحصیلی
اين دانشجو ،علوم سیاسی است .همچنین تحقیق « درآمدی بر علل بیگانه هراسی و بیگانه ستیزی در فرهنگ سیاسی ايران معاصر»
هم جزو معدود کارهايی است که به موضوع تحقیق اينجانب مرتبط است اما نکته قابل تامل آنکه ،عالوه بر آنکه يک پژوهش کلی
است و منحصر به آمريکا نیست؛ رويکرد بیگانه هراسی در ايرانیان را فقط با تمرکز بر فرهنگ سیاسی و با دقت در عناصر ذهنی
مورد بررسی قرار داده است .به عبارتی فقط عوامل فرهنگی موثر در بیگانههراسی ايرانیان را مورد بررسی قرار داده است.
اما سومین پژوهشی که مختصر شباهتی با موضوع اين پاياننامه دارد ،تحقیقی با عنوان «نظريه ضد امريکاگرايی؛ روند تحول از
ژورنالیسم تا نظريه علمی با تأکید بر ضد امريکاگرايی اروپايی» است که آن نیز ،فقط خاستگاه نظری مقوله ضدآمريکاگرايی را
بررسی کرده و روند تحول آن را با تمرکز بیشتر بر هژمونیک و در دورههای جنگ سرد و پس از آن مورد توجه قرارداده است.
چارچوب و رویکرد نظری

واژه گفتمان 3که سابقه آن در برخی از منابع به قرن چهارده میالدی میرسد ،از واژه فرانسوی) )discoursو التین))discours- us
به معنی گفتگو ،محاوره و گفتار گرفته شده است .گفتمان از دهه  3416به بعد در اشکال و قالبهای مختلفی سر برآورد که مهمترين
آنها قالب يا شیوه تحلیل گفتمانی 5است که به مثابه ابزار روششناسی نوظهوری در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی سر بر آورد
(.)Mann 1989
در اواخر دهه  3406و سالهای دهه  ،3416ابتدا در فرانسه تحوالتی در نحوه نگرش به چگونگی شکلگیری و پیدايش

معانی1

بوجود آمد .نتايج عینی اين تغییر و تحوالت در شکل آثار متعددی درباره گفتمان چاپ و منتشر شد .اين آثار نیز به نوبه خود نتايج
و استلزامات راديکالی برای رشتههای مختلف علوم انسانی ،مطالعات ادبی ،علوم اجتماعی و ديگر شاخههای علوم و دانش در پی
داشت( .مکدانل )3136
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 /04مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال نهم/شماره اول /زمستان 5931

برای گفتمان ،تعاريف متعددی وجود دارد .می توان گفتمان پديده ،مقوله يا جريانی اجتماعی است .به تعبیر بهتر گفتمان جريان و
بستری است که دارای زمینهای اجتماعی است .اظهارات و مطالب بیانشده ،کلمات و عبارات مورد استفاده و معانی آنها جملگی
بستگی به اين نکته دارند که مطالب بیان شده ،گزارههای مطرح شده ،قضايای مفروض و  ...کی ،کجا ،چگونه ،توسط چه کسی ،له
يا علیه چه چیزی يا چه کسی صورت گرفتهاند .به بیان ديگر بستر زمانی و مکانی موارد استفاده و سوژههای استفاده کننده هر
مطلب ،گزاره و قضیه تعیین کننده شکل ،نوع و محتوای هر گفتمان به شمار میروند( .مکدانل )3136
همچنین گفتمان منظومهای سازواره و پیکره نظاممندی است که از مفصلبندی عناصر و مفاهیم مرتبط حاصل میشود و مجموعهای
از واژگان را در بر میگیرد که به گونهای معنادار با هم مرتبطاند .به عبارت ديگر گفتمان ،پیکربندی مجموعهای منسجم از افراد،
مفاهیم و واژگان است که پیرامون يک دال برتر قرار گرفته ،به زندگی انسان معنا میبخشد .بدين ترتیب انسجام معنايی يک نیاز
اساسی برای گفتمان است .گفتمان يک منظومهای منسجم است که دال برتر ،هسته مرکزی آن را تشکیل میدهد و نیروی جاذبه
هسته مرکزی ،ساير نشانهها (دالها) را جذب میکند( .خلجی )3130
فوکو نیز قواعد حاکم بر ظهور و بروز گفتمان را اين گونه بیان میکند :قواعد بازی زبان را نبايد در متن گفتمان جستوجو کرد،
بلکه بايد آن را در کارکردهای نهادی يافت که تولیدکننده گفتمان مزبور است ،يعنی بیمارستان ،آسايشگاه ،روانی ،دستگاه قضايی
و غیره( .فوکو )3113
کزدن ( )3443هم در مقالهای تحت عنوان «دو معنی از گفتمان» در نشست ساالنه انجمن امريکايی برای زبانشناسی کاربردی،
گفتمان را در دو مفهوم قابل تفکیک از يکديگر معرفی میکند :الف) گفتمان به مفهوم گفتوگو ب) گفتمان به مفهوم شیوههای
مختلف درک .او در نهايت اين دو را در رابطه تنگاتنگ با يکديگر میداند و معتقد است که گفتمان انتقادی که نه تنها بايد
پیرامون گفتمان آموزشی معلمان (يعنی گفتمان به مفهوم دوم) به کار گرفته شود بلکه می بايست به اشکال گوناگون به معنای اول
نیز بپردازد( .آقاگلزاده )3132
نظريه گفتمان از علوم تفسیری 3مانند هرمنوتیک ،پديده شناسی،ساختارگرايی و شالوده شکنی الهام میگیرد( .ديويد مارش و جری
استوکر )3113
هرچند نظريه گفتمان ريشههای قوی در سنتها و ديدگاههای نظری گذشته دارد ،اما رويکردی نسبتا نو در تحلیل سیاسی است.
نظريه گفتمان از رويکردهای نويسندگان مارکسیست همچون آنتونیو گرامشی و لوئی آلتوسر استفاده کرده و ايدهها و مفروضات
خود را از نظريه پردازان فرا مدرنیست مانند میشل فوکو و ژاک دريدا و فرديناند سوسور اقتباس می نمايد( .همان)556:
نظريات گفتمان ريشه در نظريات سوسور در زبانشناسی دارد .سوسور ،زبانشناس سوئیسی با طرح ساختارهای زبانی ،نخستین
گامها را در ايجاد نظريه گفتمان برداشت( .حقیقت  )3132اين نظريه با الهام از زبانشناسی سوسور بر اهمیت زبان در بازنمايی و
بازسازی جهان اجتماعی تاکید میکند .به طور کلی میتوان گفت که نظريه گفتمان در دو حوزه متفاوت رشد يافته است که
عبارتند از حوزه زبانشناسی و حوزه فلسفه سیاسی .نظريه گفتمان در حوزه زبانشناسی به گفتمان انتقادی شهرت دارد که مهمترين
نظريه پردازان آن ،ون دايک ،روث وداک و فرکالف است و در حوزه فلسفه سیاسی ،فوکو ،الکال و موفه سرشناسترين
نظريهپردازان گفتمان هستند.
همچنین نظريه گفتمان معتقد است که يک کنش يا مفهوم (به عنوان يک متن) ،تنها میبايست در چارچوب زمان و مکان و در
ارتباط با کنشها و مفاهیم ديگر (به عنوان زمینه) معنا شود؛ بر همین اساس است که يک گفتمان ممکن است مثبت باشد يا منفی.
گفتمان مثبت مانند گفتمان میهن پرستانه ،يا به منظور بسیج افکار عمومی و گفتمان منفی نیز مانند تصويری از يک دشمن ساختن.
(ديگران  )3139در کل بايد گفت هر گفتمان شرايطی را بوجود میآورد که فقط در آن شرايط خاص معنی میدهد.
Interperetative
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از سوی ديگر ،نظريههای گفتمان تمايز روشن و قطعی بین معانی و تفاسیر رفتارها و کنشهای عینی و سیاسی را رد میکند و با
پیروی از انديشههای وبر ،وينچ و وينگشتاين ،تأکید میکند معانی ،تفاسیر و کردارها به طرز جدايیناپذيری همیشه بهم مرتبط
هستند.
نکته آخر آنکه ،نظريه گفتمان بر پیشفرضهای زير استوار است:


انسانهای مختلف به متن يا گفتار واحد به گونهای واحد نمینگرند.



در تحلیلهای گفتمانی صدق و کذب تعلیق میشوند.




بايد متن را به مثابه يک کل معنادار نگريست.
هیچ متنی بیطرف نیست.



حقیقت ،ساخته گفتمان است.



معنا همان قدر که از متن ( )textناشی میشود ،از بافت تاريخی و اجتماعی ( )contextنیز متاثر



است( .تاجیک )3131

تحلیل گفتمان انواع مختلف دارد که شامل تحلیل گفتمان ساختگرا؛ تحلیل گفتمان نقشگرا يا کارکردی و تحلیل گفتمان
انتقادی است .در میان اين سه نوع ،تحلیل گفتمان انتقادی بیشتر از بقیه مورد توجه قرار گرفته است زيرا بر نقش «قدرت» و
«ايدئولوژی » بهمثابة شرايط فرامتنی مؤثر بر تحلیل گفتمانی تأکید میورزد .ون دايک ،وداک ،فرکالف و فوکو از بنیانگذاران
تحلیل گفتمان انتقادی در حوزة زبانشناسی هستند( .س .سلطانی )3131
الکال و موفه نیز زوجیاند که در زمینه تحلیل گفتمان انتقادی صاحب روش هستند .نظريه گفتمان الکال و موفه تالشی است برای
تئوريزه کردن آموزهای نوين در وادی علوم سیاسی و اجتماعی .در پرتو اين نگرش و رويکرد نوين ،رهیافت گفتمانی ارتباطی
تنگاتنگ با کنشهای اجتماعی ،عقايد و مشی و منش های آدمی در زندگی روزمره سیاسی يافته است( .تاجیک )3131
نظريه گفتمان الکال و موفه نیز ريشه در دو سنت نظری ساخت گرا يعنی مارکسیسم و زبان شناسی سوسوری دارد؛ مارکسیسم
مبنای انديشه اجتماعی را برای اين نظريه فراهم میآورد و زبانشناسی ساختگرای سوسور نظريه معنايی مورد نظر اين ديدگاه
پساساختارگرايانه را در اختیار ما قرار میدهد( .حقیقت )3132
نظريه گفتمان الکال و موفه مهمترين نظريه گفتمان در حوزه علوم سیاسی است .اين نظريه از کارايی بااليی برای تبیین چگونگی،
ظهور ،استمرار و افول گفتمانها و بررسی تعامل میان آنها برخوردار است و ابزارهای تحلیلی کارآمدی برای تحلیل پديدههای
اجتماعی و سیاسی درسطح کالن دراختیار ما قرار میدهد( .ع .سلطانی )3139
ارکان نظریه الکال و موفه

در تحلیل گفتمان الکال و موفه مفاهیمی وجود دارند که ما را در فهم هستیشناسانه و هويتبخشانه غیر به يک گفتمان ،از جمله
گفتمان آمريکاستیزی و تقابل با آمريکا ،کمک میکنند .در ادامه ،توضیحاتی اجمالی درخصوص برخی از اين کلیدواژهها و
مفاهیم که مرتبط با اين مقاله هستند ،ارائه میشود.


دال و مدلول

1

دو مفهوم دال و مدلول در نظرية الکال و موفه نقش کلیدی دارند .دالها اشخاص ،مفاهیم ،عبارات و نمادهايی انتزاعی يا حقیقی
هستند که در چهـارچوبهای گفتمانی خاص ،بر معـانی خاصـی داللت میکنند .معنا و مصداقی که يک دال بر آن داللت میکند،
مدلول نامیده میشود .مدلول نشانهای است که ما با ديدن آن ،دال مورد نظر برايمان معنا میشود .به عنوان مثال ،آزادی بیان ،وجود

Signifier & Signified

1
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جامعه مدنی در جامعه ،قانون دموکراتیک ،انتخابات مردمی و  ...همگی عالمتها و نشانهها يا به عبارتی مدلولهايی هستند که وجود
آنها ما را به دال نظامی دموکراتیک رهنمون میشود.


دال مرکزی

1

الکال مفهوم دال مرکزی را از الکان وام گرفته است .دالها ،شامل اشخاص ،مفاهیم ،عبارات و نمادهای انتزاعی هستند که در
چارجوبهای گفتمانی خاص ،بر معنايی خاص داللت میکنند .معنا و مصداقی که يک دال بر آن داللت میکند ،مدلول نامیده
میشود .مدلول نشانهای است که ما با ديدن آن ،دال مورد نظر برايمان معنا میشود .به عنوان مثال "تکثر مطبوعات منتقد" ،يک
نشانه است که ما را به دال "آزادی بیان" راهنمايی میکند( .محمدساالر کسرايی و علی پوزششیرازی )3133
درتعريفی ديگر ،دال مرکزی مفهوم کلیدی و هويتبخش در هر گفتمان است که نشانههای ديگر در سايه آن نظم پیدا میکنند و با
هم مفصلبندی میشوند( .خلجی )3130
مورد مهم ديگر آنکه با از بین رفتن دال مرکزی ،دالهای شناور جمع شده در دور آن نیز پراکنده شده و گفتمان موجوديت خود را
از دست میدهد.


دقیقه یا وقته

2

عنصر دقیقه که برخی آن را وقته يا لحظه ،مینامند ،عبارت است از دالها و عناصری که در درون يک گفتمان مفصلبندی شدهاند
و به هويت و معنايی موقت دست يافتهاند .طبق نظر الکال و موفه ،هر دال در يک گفتمان به گونهای خاص معنا میشود که لزوما
در گفتمان يا گفتمانهای رقیب ،آن گونه معنا نمیشود .بنابراين ،در سايه چنین معنابخشیای ،هر دال به يک تثبیت معنايی که البته
موقت است و در رقابت با معنا در گفتمان غیر است ،دست میيابد و از اين رو است که واژه دقیقه يا وقته در توصیف آن به کار
رفته است .با اين حال ،قابل ذکر است که يک وقته ،همواره در معرض شناورشدن قرار دارد و امکان جذب و معنابخشی آن از
سوی گفتمانهای رقیب و دشمن ،وجود دارد( .سلیمانی )3134


هژمونی و تثبیت معنا

3

هژمونی يکی ديگر از مفاهیم اصلی رويکرد الکال وموفه است که از حیث موجوديتيابی در يک گفتمان ،با غیر و نفی غیريت،
پیوند میخورد و تحت تاثیر آموزههای گرامشی ،در اين رويکرد مورد تاکید و توجه قرار میگیرد .مفهوم هژمونی به برتری داشتن
در ساحت سیاست و اجتماع مربو ط می شود به عبارت ديگر هژمون به اين امر تاکید دارد که چه کسی برتر است و چه سوژه يا
گفتمانی سیاسی اجتماعی قدرت بیشتری دارد( .ديويد مارش و جری اسکوتر )3113
تثبیت موقت هويتها  ،اصلیترين کار ويژه هژمون در گفتمان است .دست يابی به هژمونی که هدف يک گفتمان است ،به کمک
تثبیت معنا امکان پذير خواهد بود( .محمدساالر کسرايی و علی پوزششیرازی )3133


مفصل بندی

4

مفهوم مفصل بندی نقش مهمی در نظريه گفتمان دارد .عناصر متفاوتی را که جدا از هم ،بیمفهوم هستند وقتی کنار هم در قالب
يک گفتمان گرد میآيند ،هويت نوينی را کسب میکنند .الکال و موفه برای ربطدادن و چسباندن اين عناصر به همديگر از مفهوم
مفصلبندی استفاده میکنند .به عبارت ديگر «مفصل بندی به گردآوری عناصر مختلف و ترکیب آنها در هويت نوينی گفته
میشود( .هوارث )3111

1

Nodal point
Moment
3
Hegemony
4
Articulation
2
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خصومت و غیریت

1

مطابق نظريه گفتمان ،ضديت و خصومت بدين علت اتفاق میافتد که کسب يک نو هويت کامل و مثبت توسط کارگزاران و
گروه ها امری غیر ممکن است .اين بدين علت است که حضور دشمن يا غیر در يک رابطه خصمانه  ،از کسب هويت توسط
دوست يا خودی جلوگیری به عمل میآورد( .ديويد مارش و جری استوکر )3113
از آنجايی که هدف ما در اين پژوهش ،بررسی گفتمان فردی است که دارای قدرت بوده است .برای همین الزم است تا به متنی
که در گفتمان فرد مورد نظر وجود دارد ،در بستر و زمینه آن نگريسته شده و روابط میان پديدههای مختلف را از اين زاويه تبین
کرد( .میرفخرايی )3131
با توجه به ضرورتها و نیازهای اين پژوهش ،بهترين روشی را که میتوان انتخاب کرد ،روش تحقیق الکال و موفه است .اين روش
گفتمان دارای يک سری اصول است که يک پژوهشگر برای استفاده از آن ،بايد آنها را فهمیده و رعايت کند ،لذا در روش
گفتمان ،بايد اين اصول را در نظر داشت .شناسايی متن و زمینه در بستر گفتمان اولین اصلی است که بايد مورد توجه قرار بگیرد.
برای اين شناخت ،هر يک از اجزای گفتمان تعريف و دالهای شناور حول دال مرکزی هويتيابی میشوند.
اصل ديگر ،شناسايی فضای تخاصم است .اساسا هويت گفتمانها و شناسايی آنها در پرتو وجود يک غیر يا ديگری است .تا غیر
وجود نداشته باشد ،خودی مفهوم نخواهد داشت .اين نیز تنها در سايه وجود يک گفتمان رقیب ،قابل درک و شناسايی است( .س.
سلطانی  )3131و اصل سوم هم ،تعیین زمان و مکان است .يعنی گفتمانهای رقیب در چه مقطع زمانی و در چه محدوده جغرافیايی
مورد بررسی قرار میگیرد.
طبق اصل گفتمان الکال و موفه ،گام ديگری که بايد برداشت ،مشخصکردن دال مرکزی است .فهم کلیه دالهای يک گفتمان و
ارتباط آنها با مدلهايشان تنها در سايه شناخت دال مرکزی صورت خواهد گرفت .در اينجا نکته قابل ذکر اين است که يک گفتمان
ممکن است بیش از يک دال مرکزی داشته باشد .به عنوان مثال گفتمان اصالحطلبی که در مقطع  3110تا  3139گفتمان هژمون در
جمهوری اسالمی بود ،دارای دو دال سیاسی "مردم" و "توسعه سیاسی" بود.
روش شناسی

برای گردآوری دادهها در تحلیل گفتمان ،دادهها و اطالعات ،از قبل موجودند و محقق صرفا سعی میکند بر اساس فرضیات و يا
سواالت تحقیق ،اطالعات را الزم را گردآوری نمايد .از آنجايی که واحد مشاهده در تحلیل گفتمان ،متن است و به جای سوال از
فرد ،از متن ،سوال میشود لذا دادههای تجربی تحلیل گفتمان ،از متون مختلف از جمله کتاب ،سخنرانی ،مقاالت و مصاحبه تامین
میشود.
در اين پژوهش نیز از آنجايی که روش تحلیل گفتمانی يک نوع بررسی تاريخیاند ،بنابراين ،دادههای ما نیز بر دو نوع خواهد بود؛
يکی دادههايی مانند مصاحبه و سخنرانی و  ...که آنها را میتوانیم با مراجعه به مطبوعات و خبرگزاریها و همچنین برخی سايتها
جستجو کنیم .دسته دوم هم دادههايی تاريخیاند .به اين ترتیب ،برای گردآوری دادهها از روش کتابخانهای و اسنادی که مهمترين
روشهای گردآوری دادهها در تحلیل گفتمان است؛ استفاده میکنیم.
توصیف و تحلیل دادهها

با پايان جنگ تحمیلی و فوت بنیانگذار انقالب اسالمی در سال  ،3103حجتاالسالم علیاکبر هاشمی رفسنجانی در شرايطی
عالی ترين مقام اجرايی کشور شد که اختالف ايران و آمريکا بر سر موارد متعددی همچنان پابرجا بود .بطور خالصه میتوان ريشه
اين اختالفات را پس از انقالب اسالمی در چهار محور خالصه کرد که شامل  -3فرايند صلح خاورمیانه  -5تروريسم  -1بحث
حقوق بشر  -9سالح های کشتار جمعی بود .اقداماتی که آمريکا پس از طرح اين مسائل در طول چند سالی که از عمر انقالب
Antagonism

1
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اسالمی میگذشت ،در پیش گرفت ،شامل راه اندازی شبکههای فارسی زبان راديويی و تلويزيونی ،اظهارات کینهتوزانه علیه ايران،
اِعمال تحريم های متعدد علیه تهران و جنگ نظامی و در مواردی اقدام نظامی بود( .موسويان  )3141مجموعه اين شرايط باعث شده
بود تا متن و زبان گفتمان خصومت با آمريکا ،در گفتمان سیاست خارجی نمود پیدا کند .البته تا پیش از آغاز جنگ تحمیلی ،يک
فضای دو قطبی برآمده از دو گفتمان انقالبی ايرانی و گفتمان ضدانقالبی آمريکا ،وجود داشت که پس از حمله صدام به ايران در
شهريور  3124اين وضعیت به پايان رسید و خردهگفتمان "آرمانگرای امت محور" به تعبیر ازغندی و "آرمانگرای اسالمی" به
تعبیر دهقانی فیروزآبادی ،در تقابل با پاد معنايی – گفتمانی خود يعنی ملیگرايی لیبرال در فاصله سالهای  3121تا  3106تفوق و
برتری کامليافته و گفتمان اخیر را به حاشیه راند( .سلیمانی )3134
از دل اين تقسیمبندی درونی در گفتمان آرمانگرايی ،می توان تقسیمبندی ديگری را بیرون کشید که شامل دو دوره خصومت
آرمانگرايانه از سال  3106-3109و خصومت واقع بینانه از سال  3109 -3103است( .همان)
مهمترين و برجستهترين دقايق و عناصر گفتمانی معطوف به غیريتسازی در دوره خصومت آرمانگرايانه عبارت بودند از :تماس
با ملتها به جای دولتها؛ تامین اهداف فرا ملی؛ وحدت ايدئولوژيک؛ ثنويت داراالسالم به مرکزيت اسالمی ايران و دارالکفر به
نمايندگی آمريکا؛ تکلیفگرايی و تعهدگرايی بدون توجه به مقتضیات و لوازم عملیکردن اهداف و همچنین آرمانهای انقالبی-
اسالمی( .عنايت ,انديشههای سیاسی در اسالم معاصر )3105
تقابل و ضديت راديکال ،دو مولفه مهم اين دوره بود .اين مرزبندی آمريکاستیزانه تا جايی غلیظ و شديد بود که صیانت از کیان
اسالم و تشیع ،بر صیانت از ذات ،ارجحیت میيافت؛ بر اين اساس ،صیانت از کیان اسالم و مسلمانان و مستضعفان ،جز در سايه نبرد
دائمی با جهانخواران طمعکار تحقق نمیيافت( .سلیمانی )3134
اما خصومت واقع بینانه که دهقانی فیروزآبادی و ازغندی از آن به گفتمان "مصلحتگرايی اسالمی" و "آرمانگرايی مرکز محور"
نام می برند ،دقايق و عناصر مهمش شامل وجوب صیانت از ذات؛ تنها دولت و حکومت اسالمی مستقر در نظام بین المللی؛ دفاع از
تمامیت ارضی؛ حفظ امالقرای شیعه بود که حول يک نشانه و دال مرکزی تحت عنوان "حفظ نظام از اوجب واجبات" جمع شده
بودند( .همان)
درچنین شرايطی ،دال اسالم با مدلول جمهوری اسالمی ايران ،پیوندی قوی پیدا کرد و از اين زمان به بعد ،نوعی قرابت میان
مرزهای جغرافیايی مدرن و متعارف در نظام بین المللی با مرزهای اسالم پديدار شد .البته اين موضوع به معنای پذيرش نظم و نظام
بین المللی آمريکامحور نبود اما حفظ مملکت اسالمی ،به يکی از عناصر خردهگفتمان آرمانگرای مرکز محور يا همان حفظ
محور ،تبديل شد .از جمله فرايندهايی که در اين دوره رخ داد ،تصمیم ايران و آمريکا برای کاهش تنش میان طرفین بود .در
تابستان  3109طرحی مطرح شد که بر اساس آن ،قرار شد ايران از نفوذ خود بر حزباهلل لبنان برای آزاد سازی هفت گروگان
آمريکايی استفاده کند و در مقابل ،ريگان قبول کرد به ايران سالح تحويل بدهد .اين تصمیم از سوی اياالت متحده در شرايطی
گرفته شد که از مرداد  3105ايران به بهانه حمايت از تروريسم ،تحريم تسلحیاتی شده بود اما با تحويل موشکهای "توآ" و
"هاوک" به ايران که از مرداد  05شروع شد ،تهران و واشنگتن به سمت کاهش تنش گام برداشتند .سفر مکفارلین به ايران که به
گفته موسويان و به نقل از هاشمیرفسنجانی ،پس از مبادله چند پیام بین دو کشور و از طريق کانالهای واسط صورت گرفت،
اقدامی ديگری بود که در راستای سیاست تنشزدايی میان ايران و آمريکا صورت گرفت .هیات شش نفره به رياست مک فارلین
مشاور سابق امنیت ملی آمريکا در  9خرداد  3102به تهران رسیدند تا درباره ترتیبات معامله مذاکره کنند .مک فارلین بر مالقات با
مقامات عالیرتبه ايران اصرار داشت اما تهران به محض آنکه متوجه شد اسرائیلیها نیز در اين هیات حضور دارند ،با انجام مذاکره
مخالفت کرد .افشای اين ماجرا که برای آمريکا سنگین بود ،باعث شد تا به منظور بازگرداندن اعتبار بین المللی خود ،موض
خصمانهتری علیه ايران اتخاذ کند .در سال  3101جنگ نفتکشها شروع شد و عراق به تانکرهای نفتی ايران و ترمینال نفتی ايران
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در جزيره خارک در جنوب ايران حمله میکرد .کويت نیز در اين میان از عراق حمايت و به صدام کمک میکرد.ايران در پاسخ
به حمالت کويت به کشتیهای ايرانی ،حمالت فراوانی را علیه کشتیهای کويتی ترتیب داد .در پی اين حمالت،کويت از جامعه
جهانی کمک خواست و آمريکا در پاسخ به اين درخواست ،به کويت پیشنهاد داد تا پرچم آمريکا بر فراز کشتیهای کويتی نصب
شود تا بدين شکل از آنها محافظت به عمل آيد .در مهر  3100ايران به تانکر نفتی که پرچم آمريکا را بر خود داشت،حمله کرد .در
پاسخ به اين حمله ،ناوگان دريايی اياالت متحده به دو میدان نفتی ايران حمله و آنها را تخريب کرد .در فروردين  01نیز ،يک
ناوشکن آمريکايی در برخورد با مین های دريايی ايران به شدت آسیب ديد .ناوهای آمريکايی بار ديگر به سکوهای نفتی ايران
حمله کردند .اين عملیات بزرگترين عملیات نظامی دريايی آمريکا پس از جنگ جهانی دوم بود( .موسويان  )3141در اوج اين
رويارويیها ،اتفاق تاسف آور ديگری که برای تهران بسیار تلخ بود رخ داد و آن حمله ناو وينسنت به هواپیمای غیرنظامی ايران در
 35تیر  3101بود .همه اين اتفاقها در کنار پولهای بلوکهشده ايران توسط کاخ سفید که همزمان با پیروزی انقالب اسالمی و پس از
تسخیر سفارت آمريکا در تهران ،صورت گرفت؛ باعث شد تا تنش میان ايران و آمريکا بیش از پیش ،تشديد شود.
در چنین شرايطی و همزمان با پايان جنگ تحمیلی ،هاشمی رفسنجانی تالشهايی برای عادیسازی روابط میان ايران و غرب و
همسايگانش آغاز کرد .البته آنطور که سید حسین موسويان ( )3141:304در خاطراتش میگويد ،اين تالش از سال  3109شروع
شده بود .اين ادعا با توجه به همزمانی شکلگیری و بروز خردهگفتمان آرمانگرای حفظمحور در گفتمان سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ايران در سال  ، 09درست به نظر میآيد .با اين حال از آنجايی که تخاصم ،عینی نیست بلکه رابطهای است که در
آن محدوديتهای هر عینیتی نشان داده میشود (ارنستو الکال و شانتال موفه )3141؛ اين تخاصم نیز در گفتمان رئیس دولت
سازندگی ،قبل و بعد از آنکه از کسوت فرمانده جنگ به رئیسجمهوری دربیايد ،ديده میشد.
گفتمانی که هاشمیرفسنجانی از آن بهره میگرفت ،گفتمان واقعگرايی اسالمی بود که برخی برای آن ،دو توصیف گفتمان
سازندگی و گفتمان منفعتمحور -اصالحطلبی اقتصادی را به کار بردهاند( .سلیمانی )3134
در اين گفتمان که دالهای مشترکی با گفتمان "خصومت واقع بینانه" بین سالهای  09-03داشت ،استراتژی رقابت  3جايگزين طرد
راديکال در بحث غیريتسازی شده بود .در اين استراتژی ،تعامل رقابتجويانه در مواجهه با گفتمان غیر خودی جايگزين تقابل
میشود و هدف از اين کار ،تثبیت و تحکیم نشانههای شناور خود است .بر اساس عناصر گفتمانی و مفصلبندی آنها در
مصلحتگرايی اسالمی ،بنابر يافتههای دهقانی فیروزآبادی( ،)3141اصول اين گفتمان شامل :امتگرايی ،مصلحتگرايی
مرکزمحور ،اسالم محوری ،تجديدنظر طلبی مسالمتآمیز و استقاللطلبی تقابلی است.
در اين راستا ،گفتمان هاشمی رفسنجانی نیز کامال اين رويکرد را نشان میدهد .او هرگز در سخنان خود هرگز اشارهای به نابودی
آمريکا يا فروپاشی نظام غربی نمیکند و اين در حالی بود که اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شده بود و برخی که همچنان از
گفتمان آرمانمحور انقالبی بهره میبردند ،از فروپاشی قريبالوقوع غرب بعد از فروپاشی شرق ،پیشبینی میکردند اما هاشمی به
فکر بهبود رابطه و عادیسازی روابط با غرب بود زيرا آن را در خدمت به منافع ملی میدانست( .موسويان )341 :از اين رو ،پس از
فاصله کوتاهی که پس از رئیسجمهوری شدن خود در سال  ، 03يک نشست مطبوعاتی برگزار و در پاسخ به اين سوالی پیرامون
روابط ايران با غرب در آينده تصريح کرد« :در مورد تغییر سیاست ما با غرب هیاهويی راه افتاده که واقعیت ندارد و ما از روز اول
بنا نداشتیم با غربیها روابط بدی داشته باشیم و با کشورهايی که بدون باجخواهی ،توسعهطلبی و انحصارطلبی بخواهند روابطشان را
با ما تنظیم کنند ،آمادگی کار را داريم».
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Adversary
2خبرگزاری ايرنا؛ 03/3/3
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وی چند سال بعد نیز اين رويکرد خود را مجددا تکرار میکند و در پاسخ به پرسش خبرنگار تلويزيون سیبیاس آمريکا که از او
میپرسد « :آيا شما پیشنهاد میکنید ما بايد يک جمهوری اسالمی اياالت متحده آمريکا داشته باشیم؟» پاسخ میدهد « :نه؛ من
میگويم اخالق خوبی داشته باشید».

3

اين تاکید هاشمی رفسنجانی در خصوص اينکه رئیس جمهوری اسالمی ايران به فکر تغییر

نظام اياالت متحده آمريکا نیست؛ ناشی از گفتمانی است که از آن را "سازشجويی واقع بینانه" نیز نامیدهاند (سلیمانی  )3134و
بیانگر نوعی تعديل در سیاست های تجديدنظرطلبانه جمهوری اسالمی ايران در اين دوره است .آنچه که باعث شده بود تا اين
چرخش به وجود بیايد ،پذيرش قطعنامه  243و پايان جنگ تحمیلی علیه ايران و بازنگری در قانون اساسی از يک سو و فروپاشی
انحاد جماهیر شوروی و تاثیر آن بر روباط بینالملل از سوی ديگر ،بود .مجموعه اين عوامل باعث شده بود تا گفتمان
هاشمیرفسنجانی طوری صورتبندی شود که بتواند واقعیتهای متن و محتوای جامعه ايران را در نظر گرفته و بهترين منافع را
برای کشور تامین کند .خرابیها و ويرانی های به جا مانده از جنگ هشت ساله و کاهش سرمايه گذاری ناشی از آن ،تخريب مراکز
تولید صنعتی ،کاهش سرمايه ملی و سرمايهگذاری خارجی ،محاصره اقتصادی و به تنگناهای اقتصادی ،تنگناهای سیاست داخلی و
 ...از جمله مواردی بود که منافع و موجوديت نظام جمهوری اسالمی را در آن مقطع تهديد میکرد .با اين وصف ،عنصر يا نشانه
کلیدی مستقر در اين گفتمان ،خود را با شرايط خاص وفق داده و به صورت "عملگرايی اقتصادی" در عین رعايت ارزشهای
اسالمی ،نمود عینی پیدا کرد( .ازغندی )3113
طبق يافتههای اين پژوهش ،دالها و عناصری که پس از بررسی متونهای متعدد در گفتمان هاشمیرفسنجانی با محوريت آمريکا
ديده شد ،شامل "عدم اعتماد"" ،حسن نیت"" ،خصومت با ايران"" ،غیر منطقی"" ،صمیمیت"" ،عهدشکنی"" ،عدم جبران
مافات"" ،زورگو"" ،روابط اقتصادی" و "برخورد برابر" است .اين دالها به لحاظ مفهومی در دو بهش مثبت و منفی قابل
مشاهدهاند اما وجود دال هايی با معنای منفی ،اصال به آن معنی نیست که بخواهد منکر داشتن رابطه اقتصادی با آمريکا شود چرا که
عمل گرايی اقتصادی يکی از اصول گفتمان او است .به همین خاطر در نشست مطبوعاتی ای که خرداد  11با خبرنگاران داخلی و
خارجی داشت ،به صراحت میگويد « :ما تا به حال تصمیم نگرفتهايم که تجارت با آمريکا را قطع کنیم .در مجموع هم اين قطع را
درست نمیدانیم؛ بسیاری از تجهیزات نظامیمان در گذشته آمريکايی بوده است ،بسیاری از کارگاهها ،موتورآالت آمريکايی بوده
است و خیلی از اين قبیل که به قطعات يدکی ،تعمیرات و  ...نیاز دارد» 5 .در ادامه اين نشست خبری ،حتی به وجود رابطه و تعامل
ايران با روشنفکران آمريکايی اشاره و از رفت و آمد خبرنگاران و مديران رسانههای آمريکايی به ايران نیز حمايت میکند و در
پاسخ به سوالی درباره علت دعوت از سردبیران روزنامههای آمريکايی به ايران میگويد...« :وزارت ارشاد دعوت کرد و اين کار
منفی نیست بلکه مثبت است ...در آمريکا تبلیغات دروغ راجع به ايران زياد است ما نبايد فکر کنیم هر قلم به دستی ،در آمريکا
عامل استکبار است .انسانهای آزادی هم هستند که حقايق را مینويسند .مذاکره آنها با ايرانیها و ديدن حقايق از طرف آنها اگر
بخشی هم منتشر شود ،برای بر هم زدن تبلیغات منفی آمريکا میتواند مثبت باشد».
در آن دوران ،دکترين رهبری انقالب اسالمی ،غرب منهای اياالت متحده بود زيرا آيتاهلل خامنهای متقاعد شده بودند که آمريکا
در پی تغییر رژيم است و نه رابطه عادی بر مبنای اخترام متقابل؛ برای همین هاشمی رفسنجانی به موسويان که از وزارت خارجه
وقت ،پیشنهاد پذيرش مسئولیت سفیر ايران در آلمان را دريافت کرده بود ،میگويد« :شما میتوانید ظرف دو يا سه سال برخی از
مسائل اصلی ما با اروپا را حل و فصل کنید .درست مانند زمانی که مديرکل اروپای وزارتخارجه بوديد .شما از سوی تندروهايی
که بهبود رابطه با غرب را نمی پذيرفتند تحت فشار شديد در داخل بوديد .برای حل مسايل مان با اروپا در برابر فشارها مقاومت و
1روزنامه جمهوری اسالمی10/3/30،
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برخی مس ائل مهم در روابط دو جانبه با کشورهای اروپايی را حل کرديد .حضور شما در اروپا برای ما بسیار مهم است .شما به ما
نزديک هستید و ما به شما اعتماد داريم .آلمان قدرت اصلی و عامل مهم اروپاست و ما از شما می خواهیم تا باگسترش روابط با
آلمان ،ستون اصلی بهبود روابطمان با اروپا را پايهگذاری کنید»( .همان) با اين تفاسیر و برغم وجود دکترين رابطه با غرب منهای
آمريکا ،رئیس دولت سازندگی ،در ادامه توصیههای خود به موسويان تاکید میکند  « :شما از طريق کانالهای مناسب به
آمريکايی ها تفهیم کنید که اگر آنها در نیت بهبود روباط ب ا ما صداقت دارند ،تنها راه اين است که از خود حسن نیت نشان دهند؛
نظیر آزاد کردن دارايیهای ما در آمريکا .بازگردان دارايیهای ،ما را قادر خواهد کرد تا فرايند تنشزدايی با آمريکا را شروع و در
همان حال ،فرايند آزادی گروگانهای غربی را که قبال شروع شده است ،تضمین میکنیم .آنها بايد تا يک سال بعد از آزاد سازی
دارايیهای ما صبر کنند و به آزادی شیخ عبید (يک رهبر شیعی در لبنان) و ديگر گروگانهای لبنانی که توسط اسرائیل نگهداری
می شوند ،کمک کنند .آنها اگر چنین کنند خواهیم توانست به آنها برای حل مسائلشان در لبنان کمک کنیم)....
هاشمی رفسنجانی برای اينکه فرايند تبديل تخاصم به رقابت را رسما هم به نمايش بگذارد و خود را آماده مذاکره با رهبری جهت
انجام سیاست تنش زدايی با آمريکا کند و همزمان بتواند به واشنگتن نیز ،پیغام خود را صراحتا اعالم کرده باشد ،قبل از آنکه سکان
مديريت اجرايی کشور را بر عهده بگیرد ،در کسوت کانديدای رياست جمهوری ،برای آنکه عناصر مد نظر خود را در مواجهه با
آمريکا ،به ديگران بشناساند ،در مصاحبه هايش به دفعات از اين عناصر نام برد و در طول هشت سال رياست جمهوریاش تالش
کرد تا اين عناصر را به وقته تبديل کند و اين همان تالشی است که منجر به بروز يک گفتمان میشود .از جمله اين عنصرها
میتوان " صمیمیت" " ،حسننیت" " ،منطقیبودن" و " برخورد مساوی" را نام برد که به دفعات در سخنرانیها و گفتار وی ديده
میشود.
البته از آنجايی در اين مسیر الزم بود که چندگانگی معنايی اين عناصر به يک معنای تثبیتشده تقلیل پیدا کند برای همین هاشمی
رفسنجانی در ادامه سخنانش به صراحت تاکید می کند که منظورش از صمیمیت (که مفهومی چند وجهی و چند معنايی است و هر
کس از آن می تواند برداشت خاص خود را داشته باشد) ،چیست« :معنی روابط چیست؟ آيا روابط غیر از روابط سیاسی است که
سفیر داشته باشیم ،مسائل بین المللی را با هم مراعات بکنیم و در رابطه اقتصاديمان عادالنه برخورد کنیم و از حربههای اقتصادی سو
استفاده نشود؟ اينخا روابط خشک معمولی است که در دنیا همه با هم دارند .صمیمیت يک مايه های ديگری دارد که ما نمیتوانیم
به اين آسانی به اين صمیمیت برسیم .چون مسئله خود ما نیست .حاال فرض کنیم با هم خوب باشیم و از ما توقع نابجا نداشته باشند
ولی وقتی ما ببینیم اينها در فلسطین از اسررائیل حمايت میکنند ،در لبنان از کتائب حمايت می کنند ،در منطقه از ارتجاع حمايت
میکنند ،به مردم آزار می رسانند ،در آفريقا از کسی مثل رژيم آفريقای جنوبی حمايت میکنند ،در همه جا افراد ناپاک و ناباب را
زير بال خود می گیرند ،سیاست استعماری ،استثماری ،زورگويی ،فقرطلبی و اين چیزها ،طبعا برای ما خیلی تنفرانگیز است و ما نمی
توانیم با کسانیکه که اين طور کار می کنند صمیمی باشیم منتهی از صمیمیت تا قهر هم خیلی چیزهاست؛ خوب انسان با همسايهاش
الزم نیست هر روز صبح دعوا کند خوب با هم کار میکنند اگر روابط عادی باشد ،خوب آن شرايط همسايگی را برای منافع دو
طرف در نظر میگیرند .به هر حال اگر آنها با ما برخورد تساوی بکنند و نخواهند چیزی را بر اين انقالب تحمیل کنند ،در همان
حد ما برخورد مساوی خواهیم کرد».

3

يا در مصاحبهای که با مجله میدل ايست داشت؛ به گونهای ديگر اين صمیمیت را مطرح و توصیف میکند« :آمريکائیها میدانند که
اگر ما با هم صمیمی باشیم مسايل اوپک ،منطقه و امنیت در خود اينجا حل میشود و ديگر نیازی به وجود پايگاههای آمريکايی
نیست.»...
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با اين حال ،هاشمی رفسنجانی در سخنرانی های خود برای آنکه نشان داد گفتمانش همچنان متعهد به گفتمان انقالب اسالمی است
و برخی دستاوردهای دولتش کامال منطبق بر الگوی انقالب اسالمی است ،بر دالهايی گفتمان انقالب اسالمی نیز تاکید داشت .اين
دال ها شامل استقالل ،عدم وابستگی  ،آزادی و رهايی از سلطه بود .بر اين اساس ،هاشمی رفسنجانی در سخنرانیهايش به خصوص
در سالروز پیروزی انقالب اسالمی يعنی  55بهمن ،به دالهای مذکور ،اشاره میکرد.
هاشمی رفسنجانی از آنجايی که معتقد به سیاست عادی سازی روابط بود ،در اکثر سخنرانیهای عمومی خود به خصوص
برنامههای مناسبتی نظیر مراسم  55بهمن جمالت آتشین ضد آمريکايی بیان نکرده است و در برخی سالها ،بدون اشاره مستقیم به نام
آمريکا ،واژههايی نظیر مستکب ران را به در جمالت کوتاهی که اشارات کلی به وضعیت مسلمانان در جهان و مستضعفان داشته باشد،
استفاده کرده است .در عوض در کلمات صريح و با جمالت غیر پرخاشگرانهای ،به دفعات راهکارهای خود را برای عادیسازی
رابطه تهران و واشنگتن ارائه میکند.
مهمترين و اصلیترين راهکار پیشنهادی هاشمیرفسنجانی برای بروز اين اتفاق ،بازپس دادن پولهای بلوکه شده ايران توسط
امريکاست که در سال  21در قبال فروش تسلیحات نظامی به رژيم پهلوی میلیونها دالر دريافت میکند اما با پیروزی انقالب
اسالمی به تعهد خود پايبند نبوده و نه تسلیحات باقیمانده را به ايران تحويل میدهد و نه پول آن را .اين موضوع بارها در نظم
گفتمانی هاشمی رفسنجانی طی هشت سال مسئولیتش ديده میشود .رئیس دولت کارگزاران اين خواسته خود را که در طول هشت
سال دولت سازندگی ،هرگز از سوی آمريکا اجابت نمیشود ،حتی در سال آخر دوره رياستجمهوریاش در مصاحبه اختصاصی
با تلويزيون سیبیاس آمريکا ،تکرار میکند ...« :آمريکايی ها پول ما را برگردانند ....اگر آمريکا پول را پس بدهد اين عالمت
حسن نیت است.»...
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از آنجايی که شالوده گفتمان اولین دولت پس از جنگ تحمیلی ،خصومت واقع بینانه بود ،رئیس اين دولت ،صرفا به ارسال نشانهها
از طريق گفتمان بسنده نکرد و تصمیم گرفت تا بطور همزمان حسن نیت ايران را نیز نشان بدهد .از نظر او که با شروع دوره
رياستجمهوریاش ،خرده گفتمان واقعگرايی در درون کالن گفتمان اسالم گرايی شکل میگیرد و بر سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ايران نیز حاکم شد( ،فیروزآبادی  )3141واقع گرايی به معنای غفلت يا عدول از آرمانهای انقالب اسالمی و ارزشها و
احکام اسالمی نیست بلکه در نظر گرفتن و توجه به ضرورتها  ،شرايط و مقتضیات زمانی و مکانی در نظام بینالملل موجود برای
اجرای احکام اولیه شرعی و ادای تکلیف و وظیفه میباشد .از اين رو ،تالش برای آزادی چند ديپلمات و مامور سیاسی آمريکايی
که در سال  30( 3101مارس  )3439توسط چند جوان شیعه لبنانی گروگان گرفته شدند ،میتوانست گامی ديپلماتیک برای سیاست
خارجی ايران محسوب شود.
با پايان دوره رياست جمهوری ريگان ،بوش به قدرت رسید .طی سخنرانی آغاز رياست جمهوری در  16دی  ،3101رئیس
جمهوری جديد نخستین چراغ سبز استقبال اياالت متحده از هر گونه کمک از طرف ايران و اقدام به عمل متقابل درباره بحران
گروگانها را از خود نشان داد که با استقبال هاشمیرفسنجانی مواجه شد « :امروز شاهديم ،امريکايیهايی را که بدون دلیل و با
وجود میل خودشان در سرزمینهای خارجی نگهداری میشوند .اينجاست که همکاری میتواند نشان داده شود .اين کمک در
خاطر ما خواهد ماند .حسننیت ،حسننیت به دنبال میآورد ،خوشقولی دلیلی است که میتواند به شکل پايان ناپذيری ادامه پیدا
کند( ».موسويان)3141 ،
رفسنجانی بر اين باور بود که «حسننیت در برابر حسننیت» نقطه شروع مناسبی برای پل زدن روی همه مشکالت گذشته بین ايران
و امريکا و بنیان نهادن اقدامات اعتماد آفرين است که به صلحی دائم با اياالت متحده منجر خواهد شد .اما آيتاهلل خامنهای درباره
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نیات واقعی امريکا محتاط و بر اين عقیده بود که ايران بايد در آزادسازی گروگانهای امريکايی تنها از جنبه انسانی و اصول
اخالقی کمک کند.
ماجرای آزادی گروگانها اگر چه داستانی نبود که يک شبه به پايان برسد و همه گروگانها طی چند مرحله که چند سال طول
کشید،آزاد شدند (سوم و  36ارديبهشت  ، 3104دو گروگان آمريکايی در لبنان آزاد شدند و بقیه گروگانها نیز تا  31شهريور 3116
آزاد شدند) و انتظار رفسنجانی اين بود که در مقابل اقدام ايران در آزادی گروگانها ،دارايیهای بلوکه شده ايران آزاد و به کشور
بازگردد .در صورت آزادی اين دارايیها منابع حاصل از آن برای طرحهای عظیم بازسازی ايران بسیار حیاتی بود .در همین حال،
رفسنجانی به منظور متقاعد کردن حزباهلل به آزادی گروگانها ،از امريکا درخواست داشت تا به اسرائیل برای آزادی شیخ عبید
فشار بیاورند .عبید يک روحانی عالی رتبه و فرمانده نظامی مقاومت اسالمی بود که در  0مرداد  3103توسط نیروهای اسرائیلی
ربوده شده بود .اما اين اقدامها که می توانست حرکت تدريجی برای کاهش تنش میان ايران و آمريکا محسوب شده و در نهايت به
عادی سازی روابط بینجامد ،چندی بعد بالاثر شد زيرا چند روز پس از ربوده شدن عبید ،فیلمهای منتشره به دار آويخته شدن ستوان
نیروی دريايی امريکا ويلیام هیگینز در نشان میداد .اين فیلم با موجی از خشم رسانههای امريکايی مواجه شد .در همین ويدئو،
گروگان گیرها تهديد کردند که گروگان دوم را نیز خواهند کشت .بوش حاال ديگر تلويحاً ايران را به حمله نظامی تهديد کرد.
رفسنجانی واکنش نشان داد و گفت«:هیچ کس نمیتواند با چنین روشهای قلدرمآبانه ،با برخوردهای استکباری و ظلم و استبداد
مسئله ای را حل کند .منطقی باشید در آن هنگام ،ما به حل مسائل کمک خواهیم کرد ».اين درک نکردن مقاومت سنتی ريشهدار و
عمیق ايران ،رابطه ايران و امريکا را دائم نامساعدتر میکرد .در برابر زورگويی و حس تحقیر ،هر گونه محاسبه هزينه ،منفعت و
عمل گرايی کمرنگ و بیاثر میشد.
با وجود اين ،از طريق سوئیس به امريکايی ها اطالع داده شده بود که ايران منتظر اقدام متقابل و متناسب از سوی رئیس جمهور بوش
است .رفسنجانی امید داش ت تا با بزرگ کردن هر گونه اقدام متقابل از سوی امريکا کسانی را که با سیاست تنشزدايی او مخالفت
می کردند ،آرام کند و به فرآيند آشتی با امريکا نیرويی بدهد .زمانی که تهران در انتظار اقدامی آشتی جويانه از سوی امريکا بود،
پاسخ رئیس جمهور بوش به اقدامات ايران چنین بود« :زمانی که قدمی برداشته شود و در روزی که همه گروگانها آزاد شوند ،آن
موقع من خواهم گفت که متشکرم».
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اين واکنش ،دور از انتظار بود و در عرصه سیاست خارجی ،شکست به شمار میآمد اما برای فردی که گفتمانش مصلحتمحور
است ،پايان همه چیز نبود برای همین به فکر گام ديگری افتاد که در قالب و الگوی واقعگرايی قابل طرح باشد و آن ،همکاریهای
اقتصادی بود که میتوانست به عنوان وسیله ای بالقوه در جهت احیای رابطه و مذاکره با اياالت متحده آمريکا مورد توجه قرار
بگیرد .برای همین بخش انرژی به عنوان موضوع مورد توجه آمريکايیها اين توانايی را داشت که در تحقق اين خواسته يعنی عادی
سازی روابط با آمريکا ايفای نقش کند .از آنجايی که واقعگرايی به عنوان يک دال مهم درون گفتمان حاکمیت به خوبی تثبیت
شده بود ،بنابراين رهبر انقالب نیز با وجود بدبینی و بیاعتمادی عمیق نسبت به آمريکا با خواست هاشمی رفسنجانی برای گشودن
روابط فنی و اقتصادی با آمريکا ،مخالفت نکرد و هاشمی جهت امضای قرارداد با امريکا و با هدف باالتر يعنی افزايش قابل مالحظه
روابط اقتصادی با اياالت متحده حرکت کرد .کونوکو هم قراردادی يک میلیارد دالری در جهت توسعه دو میدان نفتی ايران از
جمله سیری را پیشنهاد کرد .در آن زمان ،اين بزرگترين پروژه توسعه میدان نفتی در تاريخ ايران بود .باالخره در اسفند  3111ايران
از قراردادی خبر داد که امضا شده بود و به اين ترتیب شاخهای زيتون به سوی امريکا فرستاده شد .اين اتفاق ،به خوبی با رويکرد
جديد رئیس جمهوری جديد آمريکا يعنی بیل کلینتون به سیاست خارجی نیز مطابقت داشت.

1موسويان3141 ،

 /14مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال نهم/شماره اول /زمستان 5931

رفسنجانی در مصاحبه  33تیر  19با شبکه  CNNاظهار داشت که عقد قرارداد کونوکو با هدف نشان دادن آمادگی ايران برای
گشودن روابط اقتصادی و فنی با اياالت متحده بوده است (همان) اما دولت کلینتون هم ،نه تنها در ادامه اين روند و سهیم شدن در
اين ديدگاته ناکام ماند بلکه حتی در خالف جهت سیاست خارجی خود که بر روابط اقتصادی تاکید داشت ،حرکت کرد چون
اندکی بعد از اعالم ايران مبنی بر امضای يک قرارداد با کونوکو ،آمريکا اطالع داد مانع اجرای اين قرارداد خواهد شد و آن را
تهديد امنیت ملی خواند( همان) .البته کلینتون از اين هم تندتر جلو رفت و با امضای يک فرمان اجرايی ،تحريم جديدی را علیه
سرمايه گذاری در بخش انرژی ايران وضع کرد .او به اين هم بسنده نکرد و چندی بعد ،دستور اجرای تحريم ديگری را صادر کرد
که به موجب آن ،هرگون ه روابط اقتصادی با ايران شامل معامالت تجاری و مالی با اين کشور منع میشد .هاشمی رفسنجانی نیز در
تیر ماه  19در مصاحبه با  CNNدر واکنش به اين موضوع چنین گفت « :آمريکا خود را در چهارچوب تبلیغات صهیونیستی
محدود کرده است؛ بنابراين ،ذهن آنها با چنین تبلیغاتی مسموم شده است و با چنین تبلیغاتی مجبور به تصمیمگیریهايی میشوند
که عقالنی نیست» .فقدان عقالنیت ،منطقی رفتار نکردن،نداشتن حسن نیت و خصومت ،چهار دال ديگری بود که در گفتمان
سیاست خارجی هاشمی رفسنجانی وجود داشت.
نکته ديگر اينکه دامنه بی اعتمادی هاشمی رفسنجانی به آمريکا با اتفاقاتی که با محوريت آمريکا در خاورمیانه رخ میداد ،وسیع تر
میشد« :در مورد گفتوگوهای سازش ،ما حسن نیتی در اين مذاکرات نمیبینیم .ما آمريکا را يک میانجی عادل و بیطرف
نمیبینیم .عالوم آن در اراضی جديد در بیتالمقدس که اسرائیلیها مصادره کردهاند خودش را نشان میدهد».
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هاشمی همچنین در تفسیر رفتار آمريکا مبنی بر تصويب و اجرای تحريمهای جديد ،آن را اقدامی از سوی قدرتهای غربی برای
شکست تالش دولتش در مسیر سازندگی پس از جنگ میداند « :قدرتهای غربی تالش میکنند تا ايران جبران عقب افتادگیها را
نتواند انجام دهد...
با اين حال ،او در ادامه گفتوگویهای خود با شبکه تلويزيونی سیبیاس و مجله میدلايست ،به رغم اعتراضات صريحی که به
دولت کلینتون بابت اقدامات اخیرش داشت ،همچنان راه تعامل را باز میگذارد؛ آنجا که میگويد« :اگر آمريکا حسن نیت نشان
دهد ،شرايط نشستن با آمريکا و فراهم آوردن زمینه ای برای صحبت وجود خواهد داشت .همین نیاز را ايران هم دارد» .يا در بخشی
ديگر از مصاحبه تصريح میکند که با مشکل اصلی نه مردم آمريکا بلکه دولت آمريکا است و « اگر دولت آمريکا دست از ايین
قلدری و زورگويی بردارد ،همه چیز درست میشود» « 5 .اگر آمريکا خواستار مذاکره بیقید و شرط با ايران است ،اول بايد حسن
نیتش را در مورد ايران ثابت کند که اين راه ه موار شود ،به عنوان عالمت حسن نیت بايد اموال ما را که بنا حق مسدود شده است،
آزاد کند» 1.

در کنار همه اين موارد ،از آنجايی که يکی از استراتژیهای مهم گفتمانی هاشمی رفسنجانی ،منطق و منطقیرفتار کردن است،
سعی میکند عنصر منطق را با ارائه معنی آن توسط رئیس دولت ايران ،به آمريکا معرفی و اين کشور را به خواسته ايران و همچنین
رسیدن به تعامل طرفین ،هدايت کند و اين دال ،هرچه فشار و تبلیغات منفی غرب علیه ايران در زمینه اتهامات دستداشتن ايران در
اقدامات تروريستی ،حقوق بشر ،فعالیتهای هستهای و  ...در سالهای آخر دولت سازندگی افزايش میيابد ،بیشتر میشود.
مدلولهای اين دال را میتوانیم در جمالت ذيلکه در پاسخ به سواالت خبرنگار تلويزيون  ABCآمريکا بیان میشود ،ببینیم« :ايران
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بیش از هر کشور ديگری قربانی تروريسم بوده است ....ما از ترورسیم متنفريم ....االن برخی تروريستها در آمريکا هستند و حمايت
میشوند».
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«در پاسخ به سوال :چرا بزرگترين مقام آمريکايی ( کلینتون) اظهار میدارد که شما به دنبال دسترسی به قدرت اتمی ،پلوتونیوم و
اورانیوم هستید و به نظر شما چرا اين موضوع مرتبا تکرار میشود؟  -ما فکر میکنیم آمريکا از اول در مواجهه با انقالب اسالمی
ايران در يک مسیر اشتباهی افتاد و مثل کسی است که در باتالق دست و پا میزند و حرکتهايش خیلی قابل منطق نیست ....اين چه
منطقی است که يک کشور بزرگ مثل ايران از يک چنین دستاورد بزرگ علمی دنیا (صنعت هستهای) محروم باشد و اين چه
حالت زورگويی است که آمريکايیها دارند و خود را در همه دنیا با اين زورگويی منفور میکنند؟ » (همان)
نتیجه گیری
بررسی متون مرتبط با سخنرانیها و اظهارات هاشمیرفسنجانی مشخص شده که او تالش میکرد تا رويکردی تعاملمدارانه و مبتنی
بر حسننیت با غرب/آمريکا داشته باشد .البته او در اين مسیر با توجه به تالشهايی که کرد ،موفق نشد و حتی در سالهای آخر
دوره رياست جمهوری او ،رابطه ايران با اروپا هم به تیرگی گرايید زيرا دو سال بعد از انفجار آمیا ،دادگاه میکونوس رای خود را
علیه ايران و به اتهام دستداشتن در انفجاری که دو سال قبل منجر به کشته شدن يهوديان در آرژانتین شد ،صادر کرد و کشورهای
اروپايی سفرای خود را از ايران فراخواندند .با وجود اين هاشمیرفسنجانی قبل از آنکه رسما دولت را تحويل جانشین خود بدهد ،با
گفتن اينکه « مسئوالن ايران بسیار عاقالنهتر از مسئول آمريکا عمل کردهاند» ،5تالش کرد تا نشان دهد طی هشت سال گذشته
چگونه سعی کرد منطق و مصلحت را در تعامل خود با آمريکا لحاظ کند و در اين مدت هم اگر اصرار به بهبود روابط طرفین داشته
نه از سر استیصال بلکه عقالنیت مسئوالن ايران بوده است برای همین در آخرين گفتوگوی خود با خبرنگار آمريکايی در مقام
رئیسجمهوری ايران تصريح میکند « :به دولت آمريکا بگويید از اين کارهای خامی که میکند دست بکشد مثل تحريمهای
جديد؛ شما نبايد همکاری اقتصادی ايران با آمريکا را حمل بر نیاز ايران بکنید ...آمريکا دست از خصومت با ايران بردارد ...خیلی
ناشیانه است که آمريکا نقش ا يران در منطقه را ناديده بگیرد .شما اگر همه کشورهای اطراف را که با آنها دوستی داريد جمع
کنید ،به اندازه يک استان ما نمیشوند».
از سوی ديگر ،طبق آنچه اين پژوهش به آن رسیده است ،گفتمان آقای هاشمیرفسنجانی ،گفتمان واقعگرايی اسالمی بود که تحت
عنوان "گفتمان سازندگی" و "گفتمان منفعتمحور -اصالحطلبی اقتصادی" نیز ياد میشود .از آنجايی که رئیس دولت سازندگی
استراتژی رقابت را جايگزين طرد راديکال در بحث غیريتسازی خود کرده بود ،لذا هرگز در سخنان خود هرگز اشارهای به
احتمال نابودی آمريکا يا فروپاشی نظام غربی نمیکند و در عوض خواهان پذيرفتن انقالب اسالمی به عنوان يک طرف نیرومند
میشود.
هاشمیرفسنجانی همچنین به خاطر تبديل خصیصه غیريتسازی خود به رقابت ،امکان همکاری را با گفتمان دشمن و غیرِ خود،
فراهم میآورد که شامل همکاریهای اقتصادی با آمريکا میشد و کامال منطبق بر عملگرايی اقتصادی به عنوان يکی از اصول
گفتمان او بود .هدف ديگری که از اين استراتژی ،نصیب هاشمی شد ،تثبیت و تحکیم نشانههای شناور در گفتمانش بود .مهمترين
دالهايی که پس از بررسی متونهای متعدد در گفتمان هاشمیرفسنجانی با محوريت آمريکا ديده شد ،در شکل ذيل قابل مشاهده
است:

1روزنامه کیهان؛ 10/3/30
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بیاعتمادی

صمیمیت

حسننیت

آمریکا

رفتار منطقی

خصومت

بنابر يافتههای نگارنده ،دال بیاعتمادی را میتوان دال اصلی گفتمان هاشمی در نظر گرفت که بقیه دالها حول آن ،تبديل به وقته
در اين گفتمان می شوند .اين دال در طول شش سال از هشت سال دوران رياست جمهوری وی ،کامال تثبیت معنايی پیدا میکند و
تا آخرين روز رياست جمهوری هاشمی ،در گفتمانش ديده میشود .همچنین هاشمی رفسنجانی ،با توجه به اين که واقعگرايی
اقتصادی ،يکی از دال های مهم گفتمان سازندگی بود و عالوه بر آن ،همان طور که آمريکا را به رفتار منطقی توصیه میکرد،
خودش نیز حامی اقدامات منطقی است ،لذا در طول هشت سال رياستجمهوریاش ،بارها و بارها پیشنهاد مشخصش يعنی "حسن
نیت در برابر حسن نیت" را ارائه میدهد و بر همین اساس ،بستههای پیشنهادیاش نیز اکثرا از محتوايی اقتصادی برخوردار بودند.
هرچند که اين پیشنهاد و بسته ،با واکنش مثبت آمريکا مواجه نمیشود و همگرايیای که هاشمی انتظار داشت به واسطه گفتمانش
به غرب و به خصوص آمريکا ،مخابره شود ،تبديل به واگرايی شد.
بدين ترتیب هاشمی رفسنجانی که به رغم وجود مخالفان جدی توافق با آمريکا ،در تحقق هدفش يعنی بهبود رابطه با آمريکا،
ناکام میماند که مهمترين علت آن ،فقدان پاسخ مناسب و متقابل در برابر حسننیتهای تهران بود؛ در نتیجه اين اتفاق ،فقط
مخالفان ايرانی برقراری هرگونه رابطه با آمريکا ،زبان تندتری برای لزوم تداوم روند خصومت با غرب ،يافتند.
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