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چکیده

گفتمان مجموعهای از نشانههاست که بهصورت فراگیر به شکل دهک رفتارهکای

فردی و اجتماع جامعه م پردازد .در هر نظم گفتمان مجموعکهای از قکوانین و

قراردادها وضع م شود که به ساختاربندی اصول گفتمان م پکردازد .کنشکرران

اجتماع با هدفهای ایدئولوژیکِ مدنظر خود اقدام بکه واردککردن نشکانههکا در
چارچوب گفتمان خود مک کننکد و اینجاسکت ککه زبکان بکه عنکوان بشکم م کم

سازندة گفتمان وارد عرصه م شود و به صورت نکرمافکااری بکه تیتیکت معناهکای

مدنظر کنشرران م پردازد .محمکدرضکا پ وکوی نیکا بکا اسکتفادس از سکازوکارهای

زبان در سطح روابک بکینالموک واقعیکتهکای سیاسک را بازنمکای مک ککرد و

متناسب با سیر تحوالت سیاس و اجتماع و فضای حاکم دوران خود بکه تیتیکت

نشانهها در چارچوب گفتمان سیاست خارج خود م پرداخت .در یک الرکوی
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نشانهشناخت از این گفتمان محکوریتکرین نشکانه در مرککا قکرار گرفتکه و سکایر
عناصر در پیوند با آن قرار م گیرند .ایکن پکهوهم توجکه خکود را بکه چرکونر

کارکرد برجستهسازی و حاشیهران در گفتمکان سیاسکت خکارج شکاس معطکوف

کردس و از این طریق نشانههای مسو شکدس و االکب در گفتمکان شکاس را مشکش

م کند .در این پهوهم پنج دورة تاریش براساس مفص بندی نشانههای مسو

و ویهگ های االب گفتمان برای گفتمان سیاسکت خکارج شکاس بکه ایکن شکر

تعیین شدس است :دورة یلم 1324-1320 :دورة دوم 1332-1325 :دورة سکوم:

 1344-1333دورة چ کککارم 1352-1345 :و دورة پکککنجم .1356-1353 :نتکککایج

بهدستآمکدس از ایکن تحقیکق نشکان مک دهکد ککه شکرای و رویکدادهای حسکاس
تاریش در هر برهة زمان منجر به جابهجای نشانهها و تغییر چارچوب گفتمکان

شاس نیا م شود.

واژههای کلیدی :گفتمان محمدرضا پ ووی سیاست خارج ایران برجسته-
سازی حاشیهران .

 -1مقدمه
زبان بهمیابه پدیدسای اجتماع

خنی نیست زیرا نمایانگر باورهای گویندگان آن است که گاس بکه

شلو پن ان در آن رماگذاری شکدس اسکت .هکاوکینا )7:2001(1مک نویسکد «ایکدئولوژیهکا چنکان

حضور مطوق و فراگیری دارند که به گونهای شرفتانریا نادیدسگرفتنشان آسان شدس است» .فکان
دیک )5:1998( 2ایدئولوژی را «نظکام از باورهکا» 3مک دانکد .ایکدئولوژیهکا در بطکن زبکان پن کان

م شوند و بهطور نامحسوس در ساختارهای اجتماع رسوب م کنند و بهصورت نشکانههکا تتکدی

به قراردادهای اجتماع م شوند .گفتمان قدرت در چارچوب معیارها و هدفهای خود به تولید و

بازتولید نشانهها م پردازد و تالش م کند این نشانهها را تیتیت کند تکا بکه سکوطة خکود مشکروعیت

بتششد زیکرا «زبکان م کمتکرین ابکاار مشکروعیتبششک بکه صکاحتان قکدرت اسکت» (فکان لیکوون

4

 .)105:2008واقعیتها هرگا بهطور کام بازنمایاندس نم شود بوله کنشرر متناسب بکا هکدف ککه

دنتال م کند تن ا به بازنمای جنتههای م م واقعیت از دید خود مک پکردازد و سکایر جنتکههکا را بکه

حاشیه م راند و کمرنگ م سازد .فان دیک ( )254:1993م گوید «استیال 5از طریق صورتهای
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روزمرس نامحسوس و معمول متن و گفتروی طتیع و کامالًپذیرفتن اجرا و بازتولیکد مک شکود».

هنرام که استیال از سوی جامعه پذیرفته شود به ههمون  1یکا سکوطه تتکدی مک شکود .هنرکام ککه

ههمون حاص شد گروسهای تحت کنترل بدون هکی واکنشک نشکانههکا را مک پذیرنکد .در واقکع

سیاستمداران از طریق زبان افلار مردم را مدیریت و ایدئولوژیهای برساختة گفتمکان خکود را بکه
مردم تحمی م کنند .آنها به واسطة زبان به سکوطة خکود مشکروعیت مک بششکند و واقعیکت را در
چارچوب ساختارهای گفتمان خود و مطابق با ایدئولوژیهای مدنظر خود بازنمای کردس آنگکاس

با استفادس از عوام سشتافااری و نکرمافکااری بکه گسکترش معناهکای مطوکوب خکود و بکه تعتیکری

خاصتر ههمونیککردن معناها م پردازند.

در این پهوهم با توجه به نقم م م سازوکارهای زبان در بازتولید سکوطه اجتمکاع و کنتکرل

ذهن سوژسها از طریق بازنشر ایدئولوژیها مفاهیم برجستهشدس و بهحاشیهرانکدسشکدس در مکتنهکای

سیاست خارج محمدرضاشاس پ ووی از سال  1320تکا  1356بررسک مک شکود .در ایکن پکهوهم
سشنان شش

شاس صرفنظر از عمولرد وی مدنظر قرار گرفته است .بدینمنظکور همکه سکشنان

شاس در سالهای  1356-1320در قالب سشنران ها مصاحتهها پیامها و نطقهای شکاس در مجموعکه

کتابهای با عنوان مجموعه تألیفات نطقها پیکامهکا مصکاحتههکا و بیانکات اعویحضکرت همکایون
محمدرضا پ ووی آریام ر شاهنشاس ایران در یازدس جود بررس شدس است .پس از بررس اولیه پنج

دورة تاریش برای تعیین چارچوب اصو ساختار گفتمان سیاست خارج شاس تششی

دادس شد:

دورس یلککم از  1320تککا  1324دورس دوم از  1325تککا  1332دورس سککوم از  1333تککا  1344دورس

چ ارم از  1345تا  1352و دورس پنجم از  1353تکا  .1356ایکن تقسکیمبنکدی براسکاس نقکاع عطک
ایریتسازی و ویهگ های گفتمان االب هر دورس صورت گرفته است.

 -2مطالعات تاریخی و گفتمانی سیاست خارجی محمدرضاشاه پهلوی
در زمینه سیاست خارج محمدرضا پ ووی مطالعات تکاریش و گفتمکان صکورت گرفتکه اسکت.

رمضان ( )1975در کتاب خود با عنوان سیاست خارج ایران :بررس سیاست خارج در جوامکع

در حال توسعه 2به بررس سیاست خارج ایکران طک سکالهکای  1941تکا  1973مکیالدی -1320

1352ش] م پردازد .رمضان استراتهیهای سیاست خارج ایران ط این دوران را به چ کار دورس
تقسیم م کند و از آنها با عنوان استراتهی نیروی سوم موازنه منف

ناسیونالیسم میتکت و سیاسکت

مستق مو یاد م کند .م دوی ( )1386در کتاب خود با عنوان سیاسکت خکارج ایکران در دوران
1. hegemony
2. Iran's Foreign Policy: A study of Foreign Policy in Modernizing Nations
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پ ووی به روی دادهای م م از کودتکای سکوم اسکفند  1299تکا انقکالب اسکالم  1357مک پکردازد.

م دوی سیاست خکارج ایکران در دوران محمدرضاشکاس پ وکوی را بکه ایکن صکورت تقسکیمبنکدی

م کند :جنگ سرد بین سالهای  1324تا  1330سیاست موازنه منف بین سالهای  1330تا 1332

وابستر به بووک ارب بین سالهای  1332تا  1342سالهای تنمزدای بین سکالهکای  1342تکا

1351و ژاندارم منطقه بین سالهای  1351تکا  .1357از جموکه آاارتکاریخمحکور دیرکر مک تکوان بکه
هرمن )1990( 1گازیوروسل  )1990( 2و کدی )2003( 3اشارس کرد.

ازجموه آاار گفتمان در این زمینه م توان ادیبزادس ( )1387و اسدی و ساسان ( )1392را نام

برد .ادیبزادس ( )1387با بررس گفتمان پسااستعماری پ ووی و گفتمانهکای اجتمکاع ضکدقدرت

در سالهای  1356-1332و نرکاس ایکن نظکمهکای گفتمکان بکه اکرب نشکان دادس اسکت چرونکه از

«دیاللتیک» و «انقالب» بین این دو نظم گفتمان

گفتمان انقالب اسالم تلوین یافته و بکه ه کور

گفتمان سیاست خارج جم وری اسالم منجر شدس است.

اسدی و ساسان ( )1392در پهوهم خود از طریق تحوی مؤلفههای گفتمانمدار در مکتنهکای

مربوع به سیاست خارج محمدرضا پ ووی به بررس چرونر بازنمای کنشرران اجتمکاع در

گفتمان سیاست خارج وی پرداختکهانکد .همننکین اسکدی و ساسکان ( )1396در پهوهشک دیرکر
توجه خود را معطکوف بکه چرکونر ککارکرد برجسکتهسکازی و حاشکیهرانک در گفتمکان سیاسکت

خارج محمدرضا پ ووی ساخته و ایریکتسکازی و هویکتهکای «خکودی» و «دیرکری» را در ایکن

گفتمان مشش

کردساند.

 -3بررسی انتقادی گفتمان سیاست خارجی محمدرضاشاه پهلوی

 -3-1چارچوب بررسی
الکال 4و موف ) 1985( 5بر ایکن باورنکد ککه امکور اجتمکاع در قالکب سکاختارهای گفتمکان قابک

درکاند و همه پدیدسهای اجتماع را م توان با استفادس از اباارهای تحوی گفتمان بررسک ککرد.

الکال و موف با رد تمایا حوزس گفتمانى و ایرگفتمانى که در نظریه فوکو و بسیارى از اندیشمندان

دیرر وجود دارد برگفتمانىبودن تمام حوزسهاى اجتماعى تأکید مىکنند .در نظریه الکال و موف
مف وم مفص بنکدی 6اهمیکت آشکلاری دارد .الککال و مکوف ( )105:1985مفصک بنکدی را عموک

1. Ricahrd Herrmann
2. Mark.J Gasiorowski
3. Nikki Keddie
4. Ernesto Laclau
5. Chantal Mouffe
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م دانند که موجب برقراری رواب بین عناصر م شود به گونهای که هویت این عناصکر در نتیجکه

این عم تغییر م کند .عناصر دالها و نشکانههکایى هسکتند ککه معنکاى آن کا تیتیکت نشکدس اسکت و

گفتمانهاى مشتو

سعى در معنادهى به آنها دارند .هنرام که عناصر وارد گفتمان مک شکوند و

معنا م یابند تتدی به دال م شوند .الکال و موف ( )112 :1985ساختِ کویتمند حاصک از عمک

مفص بندی را گفتمان م نامند و روند شل گیری گفتمانها را از طریکق تیتیکت نسکت معنکا حکول
نقطههای کانون  1م دانند .یورگنسن 2و فیویپس )26:2002( 3م گویند «نقطکه ککانون در تعریک

الکال و موف نشانهای است که در مرکا قرار م گیرد و سایر نشانهها معنایشان را در پیونکد بکا ایکن

نقطه دریافت م کنند» .الکال و موف با اتشاذ نررش پساساختارگرایانهی دریدا  4رابطه اکابت بکین
دال و مدلول قائ نیستند .سوطان ( )83:1384م گوید الکال و موف با نشانه دریدای بکه ههمکون

پیوند م زنند و بر این باورند که اگر مدلول خاص به دال نادیک شود و بر سر یک معنای خاص
برای یک دال اجماع حاص شود آن دال ههمونیک م شود و با ههمونیکشدن دالهای گفتمکان

ک آن گفتمان ههمونیک م شود.

در پهوهم حاضر نرارندگان با اتشاذ مدل توفیق به ارائه مفص بندی گفتمان سیاست خارج

محمدرضا پ ووی براساس تعری

دال ههمونیک الککال و مکوف الرکوی پردازشک واژس ک دسکتور

هویدی (1994؛  )2004و ارزشهای واژگان فرکالف ( )2001پرداختهاند و بر این اسکاس مفکاهیم

برجستهشدس و بهحاشیهراندسشدس در متنهکای سیاسکت خکارج محمدرضکا پ وکوی مشکش

است.

شکدس

هویدی ( )170:1994م نویسد «یل از اساس ترین ویهگ های زبان این است که انسکانهکا را

قادر م سازد تصویری ذهن از واقعیت بسکازند و تجربکههایشکان را از آنچکه در پیرامونشکان و در

درونشان م گذرد درک کنند» .او این نقکم ذاتک زبکان را فکرانقم اندیشکران مک نامکد ککه در

ساختار گذرای زبان تجو م یابد .هویدی ( )170:2004م گوید نظام گذرای

ج ان تجربه را به

مجموعهای از انواع فرایندها تقسیم م کند .هر فرآیندی الروی خاص خود را برای تفسیر و تعتیکر

قومروی خاص از تجربهها دارد .گذرای به چرونر بازنمکای معنکا در بنکد اشکارس دارد ایکنککه
چرونه کاربران زبان به تصویر ذهن خود از واقعیت در قالب زبان تجسم م بششند .هویدی بر این

باور است که ما واقعیت را در قالب فرایندهای همچکون «انجکامدادن» «رویدادن» «حکسککردن»
1. nodal point
2. Marrianne Jorgensen
3. Louise Phillips
4. Jacques Derrida
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و«درککردن» «بودن» و «داشتن» درک م کنیم و این فرایندها در نظام معنای زبان در چارچوب
قواعد دستوری حکاکم بکر بنکد و در قالکب سکاختار گکذرای بیکان مک شکوند .هویکدی ()171:2004

فرایندهای اصو در نظام گذرای را به سه نوع مادی  1ذهن  2و رابطهای 3تقسیم م کنکد و از سکه
گروس فرع فرایندهای رفتاری  4کالم  5و وجودی 6نیا نام م برد.

بندهای مادی شل هکای انجکامدادن و رویدادن را تعتیکر و تفسکیر مک کننکد و در آنهکا یکک

موجود کاری انجام م دهد که م تواند روی موجود دیرکر ااکر برکذارد .ایکن فراینکدها شکام دو

شرکتکنندس کنشرر 7و هدف 8است .هویدی ( )179:2004منتع انکرژی را ککه باعکی ایجکاد تغییکر

م شود کنشرر م نامد .هدف نیا تحتتأایر عم کنشرر قرار دارد .در بند «بنه تکو را گرفکت»
بنه کنشرر تو هدف و گرفت فرایند مادی است

هویدی ( )197:2004م گوید «همانگونه که بندهای مادی مربوع به تجربه ما از ج کان مکادی

است بندهای ذهن نیا مربوع به تجربکه مکا از ج کان ذهنک ماسکت» .هویکدی ( )210:2004اضکافه

م کند «در فرایندهای ذهن همیشه یک شرکتکنندس وجود دارد که انسان و یا به تعتیر درستتکر

مانند انسان است و آن حسرر 9نام دارد» :کس که حس م کند لمس م کند فلر م کند مک -

خواهد و درک م کند .آن چیای که حس م شود در مورد آن فلر م شود خواسته و یا درک

م شود پدیدس 10نام دارد .در بند بنه از سوسک م ترسد بنه حسرر سوسک پدیدس و م ترسکد

فرایند ذهن است.

فرآیندهای رابطکهای بکرای توصکی

و شناسکای بکه ککار مک رونکد (هویکدی  .)210:2004ایکن

فرآیندها به دو دسته اسنادی یا توصیف  11و شناسای  12تقسیم م شوند .در فرآیندهای اسنادی یک
ویهگ  13به کس (حام ) 14نستت دادس م شود .میالً در بند درخت چنار زیتاست زیتکا ویهگک و

درخت چنار حام است .در فرآیندهای شناسای چیای برای شناسای چیا دیرری به کار م رود.
1. material
2. mental
3. relational
4. behavioural
5. verbal
6. existential
7. actor
8. goal
9. senser
10. phenomenon
11. attributive
12. identifying
13. attribute
14. carrier

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 49 /

این فرآیند دو شرکتکنندس شناسندس 1و شناخته 2دارد .در بند شک ین زرنکگتکرین شکاگرد ککالس

است ش ین شناخته و زرنگترین شناسندس است.

بنککدهای رفتککاری بککه رفتککار فیایولوژیککک و روانشککناخت ماننککد نفککسکش کیدن سککرفهکککردن

لتشندزدن خوابدیدن و خیرسشدن داللت م کنند (هویکدی  .)248:2004در ایکن فرآینکدها تن کا

یک شرکتکنندس به نام رفتارگر 3وجود دارد مانند مریم در بند رفتاری مریم مدام ارار م کند.

بندهای کالم بندهای گفتناند .فع اصو این بندها معموالً گفتن و سایر فع های است ککه

در این حوزس معنای قرار دارد .شرکتکنندسهای فرآیند کالم عتارت است از :گویندس  4گیرنکدس

(مشاطب) 5و گفته .6در بند مریم به من گفت من گرسنهام مریم گویندس من گیرندس و بند پیرو من

گرسنهام گفته است .به باور فاولر ( )75:1991سیاست و قانون که حجم وسیع از رسانهها به آنها

رب دارند عمدتاً متتن بر کنمها و فرآیندهای کالم اند ماننکد منکاهرسهکا گفتروهکا بیانیکههکای
رسم

قضاوتها و روالهای دادگاه .

و سرانجام بندهای وجودی نشانرر ایناند که چیکای وجکود دارد یکا روی مک دهکد (هویکدی

 .)256: 2004در این بندها تن ا یک شرکتکنندس به نام موجود 7وجود دارد ماننکد مکریم در مکریم
توی اتاقم است.

انتشاب واژسها نیا در بازنمای ایدئولوژی نقکم بسکاای دارد .فکرکالف ( )2001معتقکد اسکت

مششصههای صوری مانند مجموعهای بازنکد و تولیدکننکدة مکتن از میکان گاینکههکای موجکود حکق
انتشاب دارد اگرچه برای درک متن توجه به سایر گاینههای بالقوس که از سکوی تولیدکننکدس مکتن
انتشاب نشدس نیا بسیار م م است .فرکالف برای هر مششصه صوری سه ارزش قائک اسکت :ارزش
تجرب

ارزش رابطکه ای و ارزش بیکان  .فکرکالف ( )93:2001مک گویکد ارزش تجربک مکرتت بکا

محتوا دانم و باورها است و به شیوسای اشکارس دارد ککه در آن تجربکة تولیدکننکدة مکتن از دنیکای

اجتماع بازنمای م شود .فرکالف (همان) در ادامه م گوید ارزش رابطهای مربوع به رابطههکا و
رواب اجتماع است و این ارزش به رواب اجتماع

که از طریق متنهکا در گفتمکان بکه اجکرا در

م آیند اشارس م کند .در ن ایت وی ارزش بیان را در ارتتاع با سوژسها و هویکتهکای اجتمکاع

1. identifier
2. identified
3. behaviourer
4. sayer
5. receiver
6. verbiage
7. existent
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م داند و معتقد است این ارزش به ارزیاب تولیدکنندگان متن از خردسواقعیت که با آن در ارتتکاع
هستند م پردازد.

در ادامه برپایة سشنان شاس دربارس سیاست خارج

برمتنای چکارچوب معرفک شکدس و براسکاس

رخدادهای م کم در سیاسکت خکارج ایکران و ویهگک هکای االکب گفتمکان دورس محمدرضاشکاس
پ ووی پنج دورس گفتمان تعیین م شود و سپس مفص بندی گفتمان سیاست خارج شکاس در آن
پنج دورس بررس م گردد.

 -3-2مفصلبندی گفتمان سیاست خارجی محمدرضاشاه پهلوی
محمدرضا پ ووی در ش ریور سال  1320به پادشاه ایران رسید .در این دوران جنگ ج کان دوم
در جریان است و ایران به اشغال نیروهای انرویس و شوروی درم آید .ایکران در سکال  1321وارد

اتحاد سهجانته با دولتهای متفق م شود که طتق مفاد آن دولتهای متفق متع د م شوند تمامیت

ارض ایران را محترم شمردس و شم ماس پس از جنگ خکاک ایکران را تشویکه کننکد .در  9سکپتامتر

1322 1943ش] نیا ایران رسکماً بکه آلمکان اعکالن جنکگ مک دهکد .پکس از حموکه ژاپکن بکه بنکدر

پرلهاربور در  7دسامتر 1320 1941ش] آمریلا رسماً وارد جنگ م شود .ورود آمریلا به صکحنة
جنگ سرآااز ورود این کشور در امور سیاس ایران است.

در گفتمان سیاست خارج شاس در ایکن دوران ( )1324-1320ایکران جکاو موکتهکای ضکعی

است و دولتهای متفق در جرگة دولتهای بارگ یا به تعتیر خود شاس «دول معظمکه» .نلتکههکای
میتت دولتهای متفق از طریق فعالسازی واژسهای میتت مانند فکداکاری آزادی صکوحدوسکت و

فاتح برجسته م شود .هنرام صحتت از دولتهای متفق فرآینکد مکادی جوکوة آشکلاری دارد ککه
نشانرر برجستهسازی کنمهای میتت این دولتهاست .گاه متفقین و ایران بهصکورت حسکرری

بازنمای م شوند که از طریق فرآیندهای حس شاهد جنگ ج ان دوماند .اینگونکه بازنمکای هکا
رفع مسئولیت جنگ از دوش دولتهای متفق است و برجستهسازی این امر که آلمان باعی و بان

جنگ و کنمهای منفک ماننکد زورگکوی

تجکاوز و خکرابککاری در ج کان اسکت« .حمایکت از

دولتهای متفق» در مرکا گفتمکان شکاس قکرار دارد و همکانگونکه ککه نمکودار ( )1نشکان مک دهکد

دالهای «آزادی» «حفظ تمدن دنیا» «استقالل» و «کمک بکه موک ضکعی » حکول محکور ایکن دال

مرکای قرار گرفته و مفص بندی گفتمان سیاست خارج شاس را در این دورس تشلی م دهند.

ویهگ گفتمان بارز این دوران بهکارگیری تلرار واژسها و عتارتهای مانند آزادی عدالت

صوح استقالل و دفاع از می ن و همننین استفادس از واژسهای هممعنا مانند اتحاد یرانر

مقکدس
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و عال است .اعالن جنگ به آلمان پیوسته در سشنان شاس تلرار و کمکهکای ایکران بکا واژسهکای
همنون «بارگ» توصی

م گوید « :بدی

م شود .برای میال شاس در پیام خود بکه مناسکتت پایکان جنکگ در اروپکا

است منظور موو ککه عویکه آلمکان داخک جنکگ شکدند جوکوگیری از تجکاوز و

خودسری به خاطر رفاهیت و حفظ تمدن دنیا و دفاع از می ن و آزادی و استقالل کشور خود بکودس

است و التته مقصود و مرام آنها عال و مقدس اسکت» ( 18اردیت شکت  .)1046 /2 :1324در ایکن

متن فضای دوقطت به وجود آمدس است که هدف مو مشال

آلمان از طریق بکاهمآیک واژسهکای

همحوزس مانند «رفاهیت» «حفظ تمدن دنیا» «دفاع از می ن» «آزادی» و «استقالل» برجسته م شکود
و آلمان با واژسهای هممعنای «تجاوز» و «خودسری» توصی

م شود.

نمودار ( :)1مفص بندی گفتمان سیاست خارج شاس از  1320تا 1324

پس از پایانگرفتن جنگ ج ان دوم شوروی برخالف پیمان اتحکاد سکهجانتکه عمک ککردس و

خاک ایران را تشویه نم کنکد .حلومکت مرککای ایکران پکس از جنکتمهکای جکدای خواهانکه در
ش رهای آذربایجان و نیا تأسیس جم وری دموکراتیک کردستان توس حاب کوموه کمونیسکت

کردستان (ک.ک.ک) به دلی مداخالت شوروی و تشویهنلردن نیروهای خود بکه شکورای امنیکت
سازمان مو شلایت م کند .در ن ایت با طر این شلایت و انعقکاد قکرارداد قکوام ک سکادچیلوف
استالین ارتم سرخ را از خاک ایران خارج م سازد.

شاس در دورس دوم گفتمان سیاست خارج خود ( )1332-1325رویه ترویج فرهنکگ و تمکدن

ایران و شناساندن آن بکه دیرکر موکتهکا را در پک مک گیکرد .ویهگک بکارز گفتمکان ایکن دوران

ارجاعهای بینامتن به متنهای ادب

تکاریش و فرهنرک و واردککردن آنهکا در گفتمکان سیاسک

است .شاس با تأکید بر تمدن ایران و قدمت فرهنگ 2500ساله آن معتقد است با توجه بکه موقعیکت
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استراتهیک ایران باید دولتهای متفق و بهویهس آمریلا بهصورت کنشرر میتت وارد عرصکه عمک

شوند و به ایران ب رس برسانند .برای میال در بیانات خود در انجمکن روابک خکارج آمریلکا اذعکان

م دارد« :آیا باعی تأس

نیست که ایران که قرنها کمک معنوی و اخالق به تمدن بشری کردس

است اکنون در اار نداشتن وسای دفاع ملف

فاقد تأمین برای ادامه زنکدگ خکود باشکد » (اول

آذر  .)1227/2 :1328در این میال «ایران » کنشرر میتت است که در شرای پیرامون «قکرنهکا» بکه
هدف «تمدن بشری» کمک کردس است .شاس در ادامه م گوید« :ایران خواهکان چیکای جکا امنیکت

برای یک زندگ مسالمتآمیا نیست» (اول آذر  .)1227/2 :1328در این بند ککه از نکوع رابطکهای

شناسای است «ایران» شناخته و «امنیت برای یک زندگ مسالمتآمیا» شناسندس است.

شاس با تلرار واژسها و عتارتها بر کمکهای ایران به دولتهای متفکق تأکیکد مک کنکد .بکرای

میال در مصاحته با روزنامه دیو می م گوید« :ما شما را قادر سکاختیم  11000000تکن تکدارکات
جنر از راس ایران به روسیه بفرستید جکادسهکا و راسهکای ایکران در ااکر اسکتفادس سکنرین ککه شکما

نمودید فرسودس شدساند ذخیرس رایج مال ما تضعی

شدس است و در نتیجة حضور نیروهای متفقین

در ایران اسلناس به اندازس ای چا شد که تورم وسیع پکول بکه وجکود آمکد و قیمکتهکا بکه طکور

سرسامآوری باال رفت  ]...ما به کمک احتیاج داریم و وقت وصول این کمک دارد م گذرد» (30

تیر  .)1177-1178/2 :1328بازنمای موت ایران از کنشرر میتکتِ فعکال در دورة پیشکین بکه حسکرر

پدیدة منف در این دورس تتدی مک شکود ککه شکاهد پدیکدة «بک اعتنکای متفقکین بکه ایکران» اسکت.

موتهای که پیشتر دشمن متفقین بودند با نقم معنکای ب کرسور میتکت بازنمکای مک شکوند ککه از

کنمهای میتت متفقین سود م برند .شاس هم نقکم موکت ایکران و آگکاه بکاالی آنکان را برجسکته

م کند و هم به کمکنلردن دولتهای متفق جووسای منف م دهد.

در این دوران شاس از متفقین ناراض است اما دولتهای بارگ هکمچنکان بکه صکورت کنشکرر

میتت حفظ «امنیت» «عدالت» و «آزادی» بازنمای م شوند که بایکد حقکوم موکتهکای ضکعی

حفظ کنند .شاس در نطق خود در مجمع عموم سازمان مو متحد م گوید« :از طرف یل از موک

را

کوچک به نمایندگان دول معظمه که در اینجا حاضرند درخواست م کنم که آقایان امید بدهید

صوح و صفا عطا کنید به ما از روی خووص نیت به استقرار صوح که هی تج یا و سالح قادر به
ایجاد آن نیست اطمینان بدهید .مکا را در داشکتن اسکتقالل و آزادی خکاطرجمع سکازید» (یلکم آذر

 .)1215/2 :1328در این متن «نمایندگان دولتهای بارگ» کنشرران میتت فعال اند که باید طک

یک فرایند مادی به هدف یعن «دولتهای کوچکک» سکود برسکانند .در ایکن دوران قطکببنکدی

دوگانه دولتهای ضعی

و دولتهای معظمه هکمچنکان پابرجاسکت و ایکران هنکوز هکم در جرگکة
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موتهای ضعی

است که امنیت او باید از سوی دولتهای معظمه تیتیت شود .مفص بندی گفتمان

سیاست خارج شاس در این دوران در نمودار ( )2آمدس است.

نمودار ( :)2مفص بندی گفتمان سیاست خارج شاس از  1325تا 1332

شاس با تأکید و برجستهسازی دالهای حکوزس معنکای امنیکت ماننکد «صکوح» «امنیکت» و «احتکرام

متقاب » بر احقام حقوم موتهای کوچک در نی به این هدفها تأکید م کنکد و امنیکت ایکران را
در گرو امنیت ج ان م بیند و نلتههای منفک ماننکد داشکتن ادعکای ارضک را از ایکران بکه حاشکیه

م راند.

دورس سوم سیاست خارج شاس پس از سقوع دولت مصدم در سال  1332آاکاز مک شکود .در

این دوران سیاست خارج شاس وارد مرحوه تازسای م شود .شاس متنای سیاست خارج خکود را در

تقاب با «سیاست موازنة منف » مصدم قرار م دهد و از آن با نام «ناسیونالیسم میتت» یکاد مک کنکد.

قرارداد با کنسرسیوم نفت و ورود ایران به پیمان بغداد از جموکه م کمتکرین رخکدادهای مربکوع بکه

سیاست خارج شاس در این دوران است.

گفتمان سیاست خارج شاس در این دوران ( )1344-1333تحکتتکأایر واقعکه  28مکرداد 1332

است .این برهه از زمان نقطهعطف در تغییر سیاست خارج و مفص بندی گفتمان سیاست خارج

اوست .در این مقطع روال بهکارگیری واژسها تغییر م کند .از این زمان به بعد عتارت ناسیونالیسکم

میتت وارد مفص بندی گفتمان سیاس شاس م شود و جایراس دال مرکای را پیدا مک کنکد .در ایکن
دورس دال «امنیت» از کانون خارج م شود و جای خود را به دال «ناسیونالیسم میتت» م دهکد .شکاس

از طریق ایریتسازی با گفتمان مو گرایک مصکدم دال «ناسیونالیسکم منفک » در ککانون گفتمکان
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مصدم را واسازی کردس و به حاشیه م راند و با اتشاذ سیاست ناسیونالیسم میتکت هویکت گفتمکان

خود را در تقاب با آن بازشناسای م کند .دال ناسیونالیسم میتکت بکا مکدلولهکای همنکون «منکافع

مو » «استقالل مو » «حاکمیت مو » و «امنیت مو » و ناسیونالیسم منف گفتمان رقیب بکا مکدلول-
های همچون «ضع » «سست » و «ناکارآمدی» پیوند دادس مک شکود .ناسیونالیسکم میتکت بکه شکل

کنشرر میتت فعال وارد م شود و باعی ترق

رشد پیشرفت و شلوفای ایران م شود .این نشکانه

پس از ماجرای  28مرداد 1332وارد گفتمان سیاس پ ووی شدس و در ن ایت به دال مرکای گفتمان
شاس در این دوران تتدی م شود .نمودار ( )3نمایانرر این چارچوب گفتمان است.

نمودار ( :)3مفص بندی گفتمان سیاست خارج شاس از 1333تا 1344

شاس در بسیاری از موارد «مردم» را کنشرر میتتِ فعال بازنمای م کند که در واقعة  28مرداد به

حمایت از وی برخاسته و کشور را نجات دادساند .شاس واقعه  28مرداد را قیام و مشالفکان او آن را

کودتا نامگذاری م کنند .در این دوران یعن پس از سال  1332شاس دیرر ایران را جاو موتهای
ضعی

نم داند بوله آن را کشکوری مسکتق بکا سکابقة تمکدن  2500سکاله بازنمکای مک کنکد و بکا

برجستهسازی و تلرار عتارتها و واژسهای منکافع موک

اسکتقالل حاکمیکت و امنیکت موک اذعکان

م دارد که هرگا حاضر نیست استقالل و منافع ایران را به بیرانرکان واگکذارد .موکت ایکران نیکا در
نقم کنشرر میتت فعال حافظ ایران و نیکا حامک ویهگک ایکراندوسکت و مکی نپرسکت بازنمکای

م شود.

دربارس شوروی انتشاب واژسها و روند بهکارگیری اباارهای زبان بهگونهای است که هویت و

نقم دولت و سران دولت شوروی منفع سازی م شود و تن ا به سیستمهای تتویغات آنکان ارجکاع
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دادس م شود .برای میال شاس در مصاحته مطتوعات خود بکا مکدیران و سکردبیران جرایکد مک گویکد:

«گاه اوقات ما از شنیدن مطالب رادیوی همسایه شمال خود اینطور استنتاع مک کنکیم ککه ایکن

رویه رویهای مستعمرات است و ممولت اینطور فلر م کنکد ککه دارد بکا مسکتعمرس خکود حکرف

م زند» ( 3تیر  .)2158/3 :1338در این متن ارجاع مستقیم به دولتمردان شوروی صورت نم گیرد
و کنشرران واقع بهصراحت بازنمای نم شوند« .ممولت» شوروی بهصورت حسکرری بازنمکای

م شود که پدیدس «دارد با مستعمرس خود حرف م زند» را درک م کنکد .شکاس دربکارس شکوروی از
موضع حقخواه وارد و هنوز هم شوروی عام ناامن معرف م شود.

دربارس آمریلا شاس از دال امنیت ب رس م برد و به برجستهسازی نلتههای میتت م پردازد .برای

میال در نطق خود هنرام استقتال از رئیسجم ور آمریلکا مک گویکد« :بکدی

اسکت بکرای موکت و

دولت ایران آمریلا هموارس ق رمان حقکوم بشکر و مکدافع عکدالت و آزادی بکودس اسکت» ( 22آذر

« .)2264/3 :1338آمریلا» در بند رابطهای شناسای به عنوان شناخته و «ق رمان حقوم بشر» بهعنوان

شناسندس بازنمای م شود .شاس با استفادس از فرآیندهای مادی همانند دورس پیشین تأکید م کند ککه

ارب و آمریلا باید کنشرر میتتِ فعال برای برقراری صوح و امنیت در ج ان باشند.

در گفتههای سیاست خارج شاس در این دوران موت ایران با سه نقم معنکای کنشکرر میتکت

فعککال در مککاجرای  28مککرداد در بنککدهای مککادی حامکک ویهگکک هککای میتککت «ایککراندوسککت » و

«می نپرست » یا مالک دارای «احساسات می نپرستانه» در بنکدهای رابطکهای و هکمچنکین بکا نقکم

معنای ب رسور میتت در مورد مسائ نفت بازنمای م شود .برای میال شاس در یل از پیامهای خود

به مناستت سالروز  28مرداد م گویکد« :در چنکین روزی ککه حاکمیکت و شکرافت و اسکتقالل ایکن
سرزمین ک نسال در آستانه فنا بود شکما مکی نپرسکتان ایکران بکا قیکام دلیرانکهای ککه پرافتشکارترین

قیام های گذشته فرزندان این مرزوبوم را به خاطر م آورد موجب آن شدید که کشور ما از لحاظ

حاکمیت و استقالل با هر ممولت دیرری در ج ان برابر شود» ( 28مرداد  .)2178/3 :1338در این

متن مردم ایران با صفت «می نپرست» توصی

م شود و بهمیابه کنشرری بازنمای م شکوند ککه

ط یک فرایند مادی موجب شدند تا «حاکمیت و استقالل ایران» با ممولتهای دیرر برابر گردد.

در مورد استقاللطوت در بسیاری از بندها (که مادی اسکت) بکه مکردم نقکم معنکای کنشکرر اعطکا

م شود .شاس در دیدار با نمایندگان مجوس شورای مو م گوید« :مشکاهدس شکد ککه چطکور مکردم
بساع کسان که ممولت را به آن روز انداختکه بودنکد و از اصکول ن ضکت حقیقک منحکرف شکدس

بودند برچیدند» ( 11تیر  .)1464/2 :1333در این متن نیا «مردم» کنشرر میتت فعال هستند که در

یک فرایند مادی «بساع منحرفین از اصول ن ضت حقیق را برچیدند».
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با انعقاد قرارداد کنسرسیوم در سال  1333هنرام صکحتتککردن از مسکائ نفتک

معنای ب رسور دارند و ما (دولت ایران و شش

مکردم نقکم

شاس) کنشرران میتت اند که در فرآیندهای مکادی

باعی انعقاد قراردادهای سودآور نفت شدند و به مردم ب رس رساندند .در این دوران در رواب ایران

با دولتهای مسومان و بهویهس عرب دال مذهب برجسته و شاس با تأکید بر اسالم و یرانر مذهب با

دولتهای مانند عرام و اردن سع در نادیکسازی اصول گفتمان دو سو دارد .همچنین سیاست

ب طرف را که به نوع یادآور سیاست عدمتع د مصدم است بکهشکدت نلکوهم مک کنکد و بکا

استفادس از واژسهای دارای بار معنای منف و تلرار ایکن عتکارتهکا بکر نلتکههکای منفک آن تأکیکد

م کند .برای میال در نطق خود هنرام گشایم ششمین دورس مجوس سنا م گویکد« :حکوادا ککه
ط این قرن افتاد خالف این تصور را بر ج انیان مشصوصاً موک ضکعی

هویکدا سکاخت و متکرهن

گردید که ب طرف نه تن ا زورمندان را از زورگوی و درازدست بازنم دارد بوله آنان را به ق کر

و اوته بر ما م انریاد» ( 14م ر  .)1607/2 :1334در این متن «ب طرف » کنشرری منف است ککه

با واژسهای همحکوزس دارای بکار منفک ماننکد «زورگکوی » «درازدسکت » «ق کر» و «اوتکه» بازنمکای

م شود.

دورس چ ارم گفتمان سیاست خارج شاس ( )1352-1345تحتتأایر «انقالب سفید» یا «انقکالب

شاس و مردم» در تاریخ  6ب من  1341است .سیاست خکارج شکاس در ایکن دوران ککه نکام «سیاسکت

مستق مو » بر آن ن ادس است ادامه همان سیاست ناسیونالیسم میتت است .شاس در این دوران محور
رواب خود با آمریلا را گسکتردس و بکا دریافکت کمککهکای نظکام از آمریلکا بکه بکاالبردن تکوان

تسویحات ارتم خود م پردازد .ب تود رواب ایران و شکوروی جکدای بحکرین از خکاک ایکران و

همننین بازپسگیری جایرسهای سهگانة دهانة خویج فارس از جموکه رخکدادهای م کم ایکن دوران

است .شاس در این دوران با اشارس به ه ور واراان جدید استعمار انرویس مانند عرام بر لاوم افاایم

توان دفاع ایران تأکید م کند.

برقراری رواب خوب با همسایران یل از محورهای اساس گفتمان این دوران است .شکاس در

مراسم گشایم بیستوسومین دورس مجوس شورای مو و ششمین دورس مجوس سنا م گوید« :ما نه
فق با همسایران همکیم و مسومان خودمان رواب خوب داریم بوله توانستهایم با همسایة شمال

خودمان یعن اتحاد جماهیر شوروی رواب خویم را سال به سال تقویت کنیم و التته در آیندس نیا

این راس را ادامه خواهیم داد» ( 9ش ریور .)6182/7 :1350در این متن «ما» یعن دولت ایران مالک

دارای رواب خوب با همسایران خود است .شاس با استفادس از واژسهای چون بسکیارخوب صکاف

روشن و با فعالسازی صفتهای میتت مانند اروتمند و عالقهمند به دوست و اعتماد متقاب بکه هکر
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دو کشور رواب ایران و شوروی را به صورت میتت برجسته م کند .شاس شوروی را کنشرر میتکت

فعال بازنمای م کند که م تواند در هدفِ «صنعت کردن» ایران نقکم م مک ایفکا کنکد ولک در

مورد هدفهای مانند فرهنگ و عوم هر دو کشور را کنشرر میتت فعال که م توانند به همکدیرر
یاری برسانند بازنمای م کند.

در زمینه رواب ایران با کشورهای عرب مسئوه عرام و اختالف بر سر اروندرود در این دوران

باعی ایجاد کشملمهای بین دو کشور شد .عرام حام ویهگ «وارث استعمار» و «مُش ّ صوح

منطقه» تتدی به عام ناامن م شود .شاس در مصاحته با روزنامه واشنرتنپست م گویکد« :بکه نظکر

آورید که اگر ما فاقد قدرت دفاع بودیم عراق ها با اژدرافلنهای خود با ما چه م کردند .اگکر

ایران به حد کاف قوی نتود قربان میراثخواران اسکتعمار انروکیس در ایکن منطقکه شکدس بکود» (18

خرداد  .)5223/6 :1348در این متن عرام با واژس «میراثخوار استعمار انرویس» توصی

م شکود

و کنشرر منف ای بازنمای م شود که م تواند ط فرایند مادی با کنمهای منف خکود بکه ایکران
صدمه برساند .شاس همننین انرویس را کنشرر منف فعکال ککه از طریکق ککنمهکای امپریالیسکت

آسیبهای را به ایران و موت ایران وارد آوردس بازنمای م کند.

در سال  1348مسئوه بحرین دوبارس مطر م شود .این بار شاس با تأکید بر اصول منشور سکازمان

مو متحد اذعان م دارد که ایران رأی صادرشدس را م پذیرد و با برجستهسازی عام جمعیکت در

بحرین آن را از مسئوه جایرسهای سهگانهدهانه خویج فارس متمایا م سازد .همچنکین بکا تأکیکد بکر

مسئوه فوسطین خواستار اسکالم شکدن ایکن موضکوع مک شکود و مسکئوه هویکت عکرب فوسکطینیان را

کمرنگ م سازد .برای میال در مصاحته با روزنامه الرأیالعام کویت م گوید« :چنانچه از ابتدا به

این مشل جنتة اسالم دادس م شد و در انحصار اعراب باق نم ماند سرانجامم به اینجا کشیدس

نم شد زیرا اعراب  80میویون نفر هستند درحال که مسکومانان ج کان را بکیم از  600میویکون نفکر

تشلی م دهند» ( 12خرداد  .)5258/6 :1348در این متن با استفادس از بنکدهای وجکودی جمعیکت
مسومانان ایرعرب برجسته م شود .از ایکن دوران بکه بعکد شکاس دال اسکالم را از عکربهکا واسکازی

م کند و با تلیه بر عام جمعیت (جمعیت مسومانان بیشتر از عربهاست) دال اسکالم را برجسکته

م کند .وی با توجه به باالگرفتن اختالفات با کشورهای عرب با تأکید بر آریکای بکودن ایرانیکان و

سام بودن اعراب «ما»ی ایران را در تقاب با «آنها»ی عرب قرار م دهد .او در رابطه بکا موضکوع
فوسطین با برشمردن نلتههای میتت و منف اسرائی سیاست خنی اتشاذ م کند و معتقد اسکت در
ن ایت سازمان مو باید به عنوان کنشرر میتت فعال عم کند .شاس برای بهرسمیتشناختن اسکرائی

از بندهای وجودی استفادس م کند .برای میکال در مصکاحته بکا نماینکدگان رادیکو توویایکون فرانسکه
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م گوید« :ما اسرائی را فق به صورت دوفاکتو شناختهایم نه بکه طکور دوژور زیکرا عقیکدس داریکم

اسرائی کشوری است که وجود دارد این واقعیت است که همکه بکه آن اذعکان دارنکد» ( 6خکرداد

 .)5591/6 :1349در این متن «ما» یعن ایران حسرری است که پدیدس «به رسمیتشناختن اسرائی »
را در قالب یک بند وجودی به رسمیت شناخته است.

در این دوران در رابطه بینافردی شاس با دولتهای عرب استفادس از وجکه پرسشک آاکاز و بکین

سالهای  1353تا  1356کامالً االب م شکود .بکرای میکال در مصکاحته بکا مجوکه الحکوادث بیکروت

م گوید« :چرا آنچه را که ما برای شما انجام م دهیم به یاد نم آورید و فق آنچه را که انجکام

ندادسایم به یاد م آورید چرا به یاد نم آورید ما دعوت مصالحه را که عرام از ما کرد از نشستین

ساعات پذیرفتیم  ]...چرا شما فراموش م کنید که ما از عتور داوطوتان ی ودی که در استرالیا گرد

آمدس بودند و م خواستند از راس ایران به اسرائی بروند جوکوگیری ککردیم مک دانیکد ککه شکما در
ازای این کار چه پاداش به ما دادید » ( 3آذر  .)6968 /8 :1352در این متن که وجه پرسش االب

است «کشورهای عرب » به عنوان حسرری بازنمای م شوند که پدیدس «کنمهای میتت ایکران» را

درک نم کنند.

در مورد آمریلا تغییری در سیاست شاس دیدس نم شود و همچنان آمریلا در قطب خودی و بکا

ویهگ های میتت حضور دارد اگرچه دیرر بهشدت سالهای پیم به عنوان عام امنیکت برجسکته

نم شود .وی در زمینه مسائ نفت

با برجستهسازی ویهگ های منف انرویس ها ایران را با نقکم

معنای مالک دارای حکق و حقکوم در بنکدهای رابطکهای شناسکای مک کنکد و صکفتهکای منفک

امپریالیست و استعمارگر را به انروستان نستت م دهد.

مفص بندی گفتمان سیاست خارج در این دوران را م توان با اسکتفادس از عتکارت خکود شکاس

«سیاست مستق مو » نامید .او بیشتر بر خوع سال اتم و باالبردن توان نظام کشور تأکید م کند

زیرا با توجه به زوال پیمان سنتو و ناکارآمدی جنتة دفاع آن و همچنین ه ور عام ناامن جدیکد

(عرام) و با توجه به انتقادات شاس به سازمان مو در ایکن دوران مجکاب شکدس اسکت ککه بکاالبردن

سطح تکوان دفکاع کشکور اولویکت دارد .شکاس در مصکاحته مطتوعکات و رادیوتوویایکون خکود بکا
نمایندگان خترگااریها و مطتوعات ایکران و ج کان مک گویکد« :سیاسکت مسکتق موک مکا بکر پایکه

آتوهای مشصوص خود ما و نیروهای خود ما استوار اسکت و بکه همکین عوکت مکا مجتکوریم سکطح

نظام خودمان را تا آنجا که املان دارد باال بتریم» ( 4ب من  .)5944 /7 :1349در بنکد اول ککه از

نوع رابطهای شناسای است «سیاست مستق مو » شناخته و «برپایة آتوهای مشصکوص خکود مکا و
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نیروهای خود ما» شناسندس است .مفص بندی گفتمان سیاست خارج شاس در این دوران در نمودار

( )4ارائه شدس است.

نمودار( :)4مفص بندی گفتمان سیاست خارج شاس از 1345تا 1352

دورس پنجم گفتمان سیاست خارج شاس بین  1353تا  1356است .سیاست خارج شاس در ایکن

دوران با نام پیشین خود یعن سیاسکت مسکتق موک ادامکه مک یابکد .در ایکن دوران پکس از خکروج
نیروهای انرویس از خویج فارس ایران تتدی به قدرت اول منطقه م شود .محور سیاسکت خکارج

شاس در این دوران متتن بر گسترش نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه و همچنین منطقه اقیکانوس هنکد

است .افاون بر این موارد شاس در این دوران تصمیم گیرندس اصو در اوپک است و بهدلی افاایم

چندبرابری قیمت نفت هدف آماج حموههای رسانهای و تتویغات ارب نیا قرار م گیرد.

در این دوران در سیاست خارج شاس با عنوان «سیاست مستق مو » تغییری ایجاد نمک شکود.

تن ا جر و تعدی های اندک در دالهکای پیرامکون نقطکهی ککانون صکورت مک گیکرد .شکاس بکا

برجستهسازی میتت سیاست مستق مو ایران آن را کنشرر میتت فعال بازنمای م کند که باعی

کسب احترام و حیییت بینالموو برای ایران شدس است .ایران در ایکن دوران در جرگکه موکتهکای

قوی قرار دارد و از لحاظ دفاع و اروت بک نیکاز اسکت .بکرای میکال در نطکق خکود در آیکین موک

بارگداشت پنجاهمین سال شاهنشاه پ ووی مک گویکد« :مکا نیکک مک دانکیم و همکه ج انیکان نیکا

م دانند که ایکران امکروز کشکوری نیرومنکد بکا قکدرت روزافکاون سیاسک و اقتصکادی و نظکام و

برخوردار از حیییت ب سابقة ج ان است ول ما اعالم کردسایکم ککه ایکن نیکرو جکا در راس خیکر و
صال بشری به کار نشواهد رفکت» (یلکم فکروردین  .)8454/10 :1355در ایکن مکتن «مکا» و «همکه

ج انیان» حسرری است که پدیدس «قدرتمندبودن ایران» را درک م کند.
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سیاست شاس در قتال کشورهای عرب مانند دورس پیشین است .شاس پرسکمگکر اسکت و اعکراب

پاسخگو .برای میال در مصاحته با حسنین هیل

روزنامهنرار مصری م گوید« :شما ضمن صحتت

خود دو بار کومه خویج را ذکر کردید ول هکی نکام از خوکیج نتردیکد گفتیکد خوکیج و سکلوت
کردید آیا این خویج نام ندارد برذارید از شما بپرسم وقتک شکما در مدرسکه درس مک خواندیکد

خویج را چه م نامیدید آیا حقایق تاریخ و جغرافیا بدینطریق تغییکر مک یابکد آیکا مکیالً پاکسکتان

مک توانکد نکام اقیکانوس هنکد را تغییکر دهکد و نکام پاکسکتان را بکدان بیفاایکد » ( 22شک ریور :1354

 .)8214/9در این متن وجه پرسش االب است و با استفادس از آن تغییر نام خویج فکارس بکه چکالم

کشیدس شدس است.

در این دوران شاس با برجستهسازی ویهگ های منف عربها و نیا برجستهسازی ویهگک هکای

میتت ایران با زدودن پیوندهای اسالم

دو قطب ایران و عرب به وجود م آورد .عرام همچنان

عام ناامن و حام ویهگ «وارث استعمار» است و با واژسهای اسکتعمار و امپریالیسکت بکاهمآیک

م شود .شاس در مصاحته با روزنامه السیاسه کویت م گوید« :عرام همچنان خواستار ادامه سیاست
سابق بریتانیاست .آنها اعالم م کنند که مشال

استعمارند اما میراث اسکتعمار را در منطقکه دنتکال

م کنند» ( 2دی  .)7709/9 :1353در این متن «عرام» هم حامک ویهگک «خواسکتار ادامکة سیاسکت

سابق بریتانیا» و هم کنشرر منف «دنتالکنندس میراث استعمار» اسکت .در مکورد مسکئوه اسکرائی شکاس
همننان سیاست پیروی از منشور سازمان مو متحد را دنتال م کند و بهدلی موجودبودن اسرائی

رسمیت آن را قانون م داند.

شاس در زمینه مسائ نفت خود را کنشرر افاایم ب ای نفت و همچنین تیتیت آن در برههای از

زمان م داند و بر نقم کنشرری میتت و فعال ایران در اتشاذ تصمیمهکای نفتک در اوپکک تأکیکد

م ورزد و سایر کشورها را تابع تصمیمهای ایران م داند .برای میال در مصاحته با هفتهنامه آلمان

اشپیر دربارس ب ای نفت م گوید« :از آخرین افاایم ب ای نفت در اکتتر  1975ما ب ای نفکت را
اابت نره داشتیم تا به دنیا فرصت برای تیتیت وضع اقتصادی و کنترل تورم بدهیم» ( 16آذر :1355

 .)8788/10در این متن «ما» یعن شاس کنشرری است که ط یک فرایند مادی ب ای نفت را اابکت
نره داشته است .شاس ایران را از لحکاظ دفکاع بکا نقکم معنکای حامک ویهگک آمکادگ بازنمکای

م کند و تأکید م کند هر خطری که ایران را ت دید کند به شدت سرکوب م شود .مفص بنکدی
گفتمان سیاست خارج شاس در نمودار ( )5ترسیم م شود.
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نمودار ( :)5مفص بندی گفتمان سیاست خارج شاس از  1353تا 1356

در این دوران ارب دیرر عام امنیت نیست بوله ایران خود قوی شدس است و از هی نیروی

هراس ندارد .شاس بر خطر جنگ و ناامن از سوی عرام تأکید م کند و معتقد است ایکران بایکد بکه

لحککاظ نظککام قککوی باشککد و سیاسککتهککای سککوطهجککوی

امپریالیسککم و مقاصکدِ تجاوزکارانککه را از

سیاستهای ایران به حاشیه م راند .برای میکال در مصکاحته بکا نشکریه بیویتکا هندوسکتان مک گویکد:

«سیاست دفاع ما یک وهم و یا یک فلر جنونآمیا نیست .ما بکرای مشکارج دفکاع خکود دالیک
موج

داریم .به عالوس این مشارج توس یک کشور صوحدوست و آشکنا بکه مسکئولیت صکورت

م گیرد که آیندساش را در گرو آبادان و احتراز از جنگ گذاشته است .ما امپریالیست نیستیم مکا

تجاوزکار نیستیم قدرت دفاع ما در خدمت صوح خواهد بود جا این چه انتظاری م توان از مکا

داشت » ( 17ب من  .)7176/10 :1353در این متن سیاسکت ایکران حامک ویهگک «وهکم» یکا «فلکر

جنونآمیا» نیست .واژسهای دارای بار منف مانند «امپریالیست» و «تجاوزککار» از سیاسکت ایکران بکه

حاشیه راندس م شود و سیاست ایران با واژسهای دارای بار معنای میتت مانند «صوحدوست» «آشکنا
به مسئولیت» «آبادان » و «احتراز از جنگ» توصی

م شود.

نتیجهگیری
در این پهوهم با استفادس از نظریه تحوی گفتمان الکال و موف و اباارهکای تحویوک زبکانشکناخت

هویدی (1994و )2004و فرکالف ( )2001و با تأکید بر محوریت مسئوه تن ا به روایت رویکدادهای
تاریش در محور زمان پرداخته نشد؛ بوله تالش شد تا این رویدادها و تحوالت اجتماع ک سیاس

در سایه تحوالت معنای و جابهجای نشکانه هکای ههمونیکک در بسکتر زمکان بررسک شکود .در ایکن
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پهوهم با تأکید بر نقم و اهمیت زبان در معناسازی ج ان پیرامون نشان دادس شد ککه زبکان صکرفاً

واسطه انتقال اطالعات نیست بوله زبان م تواند سازندس ج ان اجتماع باشد و به هویتها رواب

اجتماع

نشانهها و رواب میان عناصر پراکندس معنا دهد .همننکین در ایکن پکهوهم بکا اسکتفادس از

الروهای زبانشناخت یادشدس پس از بررس سشنان شاس پنج دورس تاریش براسکاس ویهگک هکای

االب گفتمان و زبان دوران سوطنت شاس تعیین شد و متناسب با این ویهگ ها برای هر دورس یک

چارچوب گفتمان خاص ارائه شد .این دوران به ترتیب عتارت است از :دورس یلکم 1324-1320

دورس دوم  1332-1325دورس سوم  1344-1333دورس چ کارم 1352 -1345و دورس پکنجم -1353

 .1356دول متفق امنیت ناسیونالیسم میتت و سیاست مستق مو (برای دو دورس آخکر) بکه ترتیکب
نشانههای کانون این پنج دورس بود .نتایج هکمچنکین نشکانرر ایکن امکر اسکت ککه رویکدادهای م کم
تاریش در هر برهه ستب جابهجای نشانههای کانون و پیرامون چارچوب شدس و این مسئوه خکود

موجب تغییر مفص بندی گفتمان شاس شدس است.
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