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 چکیده
 هیای  دغدغیه یکیی از  به  ها سالدشمنی جمهوری اسالمی ایران و اسرائیل  و تداوم گیری شکل عللپرسش از 

و تحوالت ایین   گیری شکلبیشتر آثاری که روند است.  شده تبدیل الملل بینمحققان سیاست خارجی و روابط 
بیه موویو     الملیل  بیین  در روابیط  (گیرا  اثبیات )خردگیرا  هیای  نظرییه  انداز چشم، از اند کردهدشمنی را بررسی 

ت نسیب  بیه  اسی در طی سیه دهیه گتشیته از رونید    حالی است که دشمنی این دو واحد سی. این دراند پرداخته
 و تیداوم  گییری  شیکل علیل  و محاسبات خردگرا قادر به ارائه یک تحلیل ثابت از  برخوردار بوده است پایداری

علیل   ست که چها این حاور مقالهاصلی  پرسشنابراین، ب ؛نیستند دشمنی جمهوری اسالمی ایران و اسرائیل
در سیاست خارجی جمهوری اسیالمی اییران سیاخته اسیت       پایداریک دشمن ی اسرائیل را مبدل به عوامل یا

نگیاه بیه اسیرائیل در سیاسیت خیارجی       کیه  سیت ا ایین  شود میکه در پاسخ به این پرسش مطرح  ای فرویه
پیش از آنکه این تضیاد   رو  از این ،را باید در چارچوب گفتمان انقالب اسالمی مورد مالحظه قرار دارد ج.ا.ایران
 تلقی از اسرائیل در گفتمان سیاست خیارجی های راهبردی طرفین قابل تبیین و تفسیر باشد،  لب رقابتدر قا
یا  «دیگری» عنوان  بهاسرائیل  شدن ساختهبردر  نقش مهمی است که «خودی» مثابه  به می دوپهلو گرای غرب
تبیین ایین فروییه   در راستای  .داشته استره( ) خمینیامام  سیاسی اسالمسیاست خارجی  در گفتمان غیر

اسیتفاده  در ایین نظرییه    (Otherness)دیگیری مفهوم ویژه  بهو و موفه و ئگفتمان الکال نظریه از شود میتالش 
روش تحلییل میتن   از  ،باشد می د ابزاری برای تحلیل متنو و موفه فاقئنظریه گفتمان الکال که آنجایی از .شود

 از، وجیه اسیت  بیه ایین    حاصل شد این بررسی ی که ازایجنت است. شده استفادهدر دو گفتمان رقیب فرکالف 
 ،و ایین دیگیری   گییرد  میی صیورت   دیگری یا غیردر سایه سنگین  ها گفتمانتکامل و بسط ظهور،  که آنجایی

و از سیوی دیگیر، سیازنده هوییت و      شیده مانع عینیت و تثبیت هوییت   سو یکاز شته و عملکردی دوسویه دا
 (Constitutive Outside)نقش یک بییرون سیازنده  دیگری )غیر(  مثابه  بهرائیل اس، عامل انسجام گفتمانی است

پهلویسیتی   در تقابیل بیا دگیر    سی امام خمینی )ره(ااسالم سیگفتمان سیاست خارجی به بخشی  را در هویت
 است. نمودهایفا خود 
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 من وقتی هستم که دیگری باشم، اعمال من اگر از آن دیگران باشد،                                                         
 از آن من است. اصوالً برای بودن باید دیگری باشمتا از خود بیرون بیایم،

 خویش را در دیگران بیابم، دیگرانی که اگر من نباشم، نیستند.

 اکتاویو پاز

 یجستارگشای
، فرهنی  سیاسیی و   ها ارزششامل هویت،  داخلیمحیط  الزامات بنا به ها دولت ،در دنیای امروز

ثیر سیاختار و عملکیرد   أتی  تیک و همچنین تحیت یژئوپل و ، موقعیت جغرافیاییتاریخی های سنت

از آن تحیت نیام    آنچیه مین أتی  منظیور   بیه ی خاصی را ها راهبردو  ها گیری جهت ،الملل بیننظام 

 .گیرند میدر پیش  ،یالملل بینابطه با سایر بازیگران جامعه ، در رشود میلی یاد منافع م

همکاری، رقابیت  نو  روابط میان واحدهای سیاسی در طیفی از  دولت، -باتشکیل نظام ملت

ست کیه روابیط مییان    ا این آموزد میبه ما  الملل بینتاریخ روابط  آنچه. شود میو منازعه تعریف 

طییف از  طور دائم پایدار نیستند و روابط مییان دو واحید سیاسیی در ایین      هواحدهای سیاسی ب

نتظیار داشیت کیه سیاسیت خیارجی و      ا تیوان  میی نبنیابراین،  ؛ اسیت همیواره در نوسیان    ،روابط

 در رابطه با یکدیگر همواره بدون تغییر باقی بماند. ها دولتی ها گیری جهت

رچوب ایین اسیتدالل سینتی روابیط     اچدر بین دو واحد سیاسی  روابطنو   خصوص در آنچه

 ییر نظ  کیم است که در نو  خود  دشمنی جمهوری اسالمی ایران و اسرائیل، گنجد نمی الملل بین

ییک دولیت بیه رسیمیت نشیناخته اسیت و پی  از         عنوان بهاسرائیل را  گاه هیچایران ..اجاست. 

نیز پی  گرفیت و حتیی از    رژیم سابق از اسرائیل را  1پیروزی انقالب اسالمی شناسایی دو فاکتو

عنوان غده سرطانی نامیده شد که بایید   به )ره(  خمینی سوی رهبری انقالب اسالمی حضرت امام

 توان مینایران را ..ااست که این تلقی از اسرائیل در سیاست خارجی ج یدر حالاز بین برود. این 

 وجیود  بیا ورها که در رابطیه بیا سیایر کشی    امری  ؛واحد سیاسی دیگری سراغ گرفت در خصوص

 بسییتان سییعودیعر ممسییتقی( و غیرحسییین صییدام)عییراق بییا ی مسییتقیم و درگیییر خصییومت

در  تیوان  میی ن(، ای هسیته دارای سالح ) پاکستان (،در ناتو عضویت)ترکیه  ،حجاج ایرانی(کشتار)

 کیه  اسیت  در حیالی ایین  یافیت.  تاریخی برای آن  گواهایران  جمهوری اسالمیسیاست خارجی 

 بین دو طرف نبوده است.درگیری حادی نیز  شاهد اسرائیلروابط ایران و 

جمهوری اسیالمی اییران و    دشمنی گیری شکلدر پاسخ به پرسش علل  کوشد میمقاله این 

در پاسیخ بیه ایین میورد      الملل بینروابط  یگرا اثبات های دیدگاهو با عنایت به نارسایی اسرائیل 

 این دشمنی شدن ساختهبه چگونگی  گرا اثباتفرا یک دیدگاه  مثابه بهگفتمانی  با رویکرد خاص،

اسیتفاده از نظرییه    در این مقاله قصد داریم تا بیا  ،رو ینازابپردازد.  ایران .در سیاست خارجی ج.ا

                                                                                                                                                       
1. De Facto 
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در ایین نظرییه، سیاخت     2دیگیری کید بر مفهوم أو با ت موفهو  وئالکالخصوص آرای  و به گفتمان

از خود ودیگری اسیت، در سیاسیت خیارجی     سازی هویت ینوع بهدشمنی و تضاد را که  یسوژگ

 ،رو یین ازا بررسیی قیرار دهییم.   جمهوری اسالمی ایران در رابطه با غیریتی به نام اسرائیل میورد  

 که تلقی از اسرائیل در گفتمان سیاست خیارجی  شود میبندی  فرویه مقاله به این شکل صورت

غییر ییا    مثابیه  بیه اسرائیل  شدن ختهساخودی، نقش مهمی در بر مثابه  به دوم پهلوی گرای غرب

 ،در ایین راسیتا  ره( داشته است. ) ینیخم امام سیاسی اسالمدیگری در گفتمان سیاست خارجی 

پیشیینه  در بخیش اول بیه    ،ه است کیه پی  از مقدمیه   شدبخش تشکیل  هفتمطالعه حاور از 

ئیل در ، نقیش اسیرا  بخش سوم سپ  در .شود میبررسی  مبانی نظریدر بخش دوم،  پژوهش و

بخیش چهیارم بیه    و در  قرارگرفتیه مورد مداقیه   پهلوی دوم گرای غربگفتمان سیاست خارجی 

پرداختیه خواهید    از اسیرائیل  سازی غیریتو ابعاد  سیاسی اسالمدقایق گفتمان سیاست خارجی 

و در بخیش ششیم ابعیاد     سیاسیی  اسیالم گفتمان سیاست خارجی  تتحوال شد. در بخش پنجم

بخیش  . بررسی شیده اسیت  در قبال اسرائیل ایران .ج.اسیاست خارجی  یها گفتمانخردهنگرش 

 .یابد میپایانی نیز به نتایج حاصل از این بررسی اختصاص 

 .  پژوهش و ضرورت انجام پیشینه

اییران و اسیرائیل نگاشیته    روابط و دشمنی  فرود و فراز خصوص درچندی  ها و مقاالت کتاب

 :شود میا اشاره آنه ترین  برخی از مهم بهکه شده است 

. یوسیفی  امیرمحمید حیاجی  اثیر   ایران و رژیم صهیونیستی: از همکیاری تیا منازعیه   کتاب  -

بیرای تبییین    انگیاری  سازه، لیبرالیسم و همچنین گرایی واقع های هکتاب از نظریویسنده در این ن

ر کنیار  فروپاشی شیوروی د  و الملل بیندر نظام کرده و معتقد است، تغییر این دشمنی استفاده 

ولی نگاه وی به ایدئولوژی نگاهی  .استبوده  ایران و اسرائیلعلت اصلی دشمنی بین  ،ایدئولوژی

 .پردازد میاین دشمنی  شدن ساختهه چگونگی علت و معلولی است و کمتر به مسئل

سیهراب  اثیر   (1948 -1988: روابیط اییران و اسیرائیل)   یانیه گرا عمیل حسن تفیاهم  کتاب  -

مشیتر  همکیاری دو کشیور     های زمینهبه  گرا واقعاین کتاب با رویکردی ر نویسنده د .سبحانی

بیا تأکیید بیر مهلفیه     ی . وپردازد میکه نقش مهمی در نزدیکی آنها دارد، در عصر پهلوی  یژهو به

 هیر دو سیتای منیافع ملیی    در اییران را در را  هاسیکوالر ماهیت رژیم حاکم بر تهران، حاکمییت  

و تبیینی  کند میدر ایران و ودیت آنها با اسرائیل اشاره  گرایان نتسه حاکمیت و تنها بدانسته 

 .دهد میناین دشمنی ارائه  شدن ساختهاز چگونگی 

 .ساموئل سِگفاثر  کنترا-ته نقش اسرائیل در مسئله ایرانمثلث ایرانی: داستان ناگفکتاب  -

                                                                                                                                                       
2.Otherness 
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ای آزادسیازی  بیر  ریگیان امریکیا در دولیت    هیای  تالشنویسنده در این کتاب ومن بررسی  

، بیه نقیش   1980و برقراری رابطه غیررسیمی بیا اییران در اواسیط دهیه       یکاییآمر های گروگان

اسرائیل در ایجاد این رابطه از طریق تیأمین بخشیی از نیازهیای اییران بیه       های تالشمیانجی و 

 اسرائیل بیرای مهیار   3سالح و قطعات یدکی پرداخته است که همگی در راستای آموزه پیرامونی

 شیدن  سیاخته ون ارائیه تبیینیی از چگیونگی    دشمنان عرب خود قرار دارد. نویسنده در ادامه بید 

امریکا در برقراری ارتباط با اییران انقالبیی و    های تالشدشمنی بین ایران و اسرائیل، به شکست 

 .کند میکنترا اشاره  -شدن قضیه ایران فاش

 .اسرائیل شاها اثر  اسرائیل و خارجی ای هسته یها سیاسترازهای آشکار: کتاب  -

اسیرائیل در خاورمیانیه، بیه سیاسیت      ای هسیته ومن بررسی سیاست خیارجی و  این کتاب 

 هیای  رقابیت را ناشیی از   بیین ایین دو  دشیمنی   گییری  شیکل و  پردازد میل در قبال ایران اسرائی

ییران از  و حماییت ا  ای هسیته . نویسنده، مسلح بودن اسرائیل به سیالح  داند میراهبردی طرفین 

را در  هیاد اسیالمی در فلسیطین   در لبنان و حماس و ج اهلل حزبمانند  ییها گروهدولت سوریه و 

 .داند میاین دشمنی مهثر  گیری شکل

 .تریتا پارسیاثر  متحده یاالتااتحاد خائنانه: ارتباطات مخفی اسرائیل، ایران و کتاب  -

بیا اسیرائیل حاصیل انقیالب اییران و      نویسنده در پاسخ به این پرسش که آیا مخالفت ایران 

آمیز بیین دو طیرف را    گتشته ایدئولوژیک آن است یا اینکه یک منطق استراتژیک روابط منازعه

 چیارلز دوران 5نظرییه چرخیه قیدرت    و والت تیوناس 4  از دو نظریه موازنه تهدیدکند میتقویت 

. کنید  میی اسیتفاده   2001تیا   1970اییران و اسیرائیل در فاصیله زمیانی      های رقابتبرای تبیین 

نقش ثانوییه قائیل    ،نویسنده برای عنصر ایدئولوژی در برساختن تهدید در روابط ایران و اسرائیل

 است. طرفین و معتقد است که این دشمنی به خاطر رقابت راهبردیاست 

 .ای رامگهااثر  هراسی: منطق یک دغدغه اسرائیلی ایرانکتاب  -

بیا رویکیردی انتقیادی و     اسرائیل نسبت به ایران و راهبردیی ها نگرانیکید بر أنویسنده ومن ت

در جامعه  هراسی ایرانشدن  نحوه برساخته ،شناختی نسبت به جامعه و سیاست در اسرائیل روان

معتقد است که این نگرانیی در جامعیه اسیرائیل خیود     وی . دهد میاسرائیل را مورد بررسی قرار 

تلقی نویسنده کتاب ایران هراسی از اسالم است کیه میورد نظیر    ) ،]گرا واپ [ حاصل تضاد بین اسالم

ریسم و دموکراسیی  و یهود، سکوال سو یکاز  متهب و استبداد شرقی (نیست مقالهنویسندگان این 

                                                                                                                                                       
3. Periphery Doctorine 

4. Balance of Threat 

5. Power Cycle Theory 
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با این تفاوت که علل  ،نقطه مقابل پژوهش حاور است ینوع بهاین اثر  غربی از سوی دیگر است.

 .دهد میر جامعه و سیاست اسرائیل مورد بررسی قرار خصم د عنوان بهتلقی از ایران را 

نوشیته   و سیاست خارجی جمهیوری اسیالمی اییران در قبیال اسیرائیل      انگاری سازهمقاله  -

 .الهام رسولیو  داود آقایی سید

تغیییر   دتوانی  میی بهتیر   الملل بینکه کدام نظریۀ روابط  پرسشین در پاسخ به ا نویسندگان 

ومن استفاده از چیارچوب نظرییه   را در رابطه با اسرائیل تبیین کند   ج.ا.ایرانسیاست خارجی 

سیاست خارجی آن ریشه ی ها گیری جهتو  ج.ا.ایرانمنافع  گیری شکلمعتقدند که  انگاری سازه

 دشمنی بین اییران و  شدن ساختهولی از چگونگی  ،تکوین هویت آن دارد و گیری شکلدر نحوه 

 و بیشتر به تحوالت دشمنی بین ایران و اسرائیل اشاره دارند. دآورن نمیاسرائیل بحثی به میان 

حمییرا  نوشیته   خارجی جمهوری اسالمی ایرانمووو  اسرائیل در گفتمان سیاست مقاله  -

دادن تغییر دشمنی نسیبت بیه    هدف نویسندگان در این مقاله نشان. احسان مصباحو  مشیرزاده

گفتمیان  خیرده طیور مشیخد دو    و بیه  ج.ا.اییران یاست خارجی س های گفتمان خردهاسرائیل در 

. نویسیندگان بیا انتخیاب    اسیت مبیارزه(   -)عیدالت  گراییی  اصیول ( و گفتگیو -قانون) طلبی صالحا

، قائل به وجود طیفی از دشمنی و انگاری سازهعنوان بخشی از نظریه  چارچوب نظری گفتمان به

 .هستندگرایی  اصولتمان گف خردهبه  یطلب اصالحتمان گف خردهدادن این پویش از  نشان

، بیه عامیل   اییران و اسیرائیل  بیشتر آثیاری کیه بیرای تبییین منازعیات و دشیمنی        برخالف

بیه   الملیل  بیین روابیط   هیای  نظرییه و از منظیر   ای منطقهدر سطح  دو طرف راهبردی های رقابت

ان کیید بیر نظرییه گفتمی    أنوشیتار حاویر بیا ت    -به آن اشاره شید که در باال  -پردازند میمووو  

عنوان یک نظریه سیاسی، موویو  را از منظیری داخلیی و در قالیب تضیادهای آنتاگونیسیتی        به

و  پهلیوی دوم  گرای غرب سیاست خارجیدو گفتمان  یژهو به ،سیاست خارجی ایران های گفتمان

این نو  نگاه . دهد میمورد بررسی قرار  )ره( سیاسی امام خمینی اسالمگفتمان سیاست خارجی 

ثیرگیتار  أبیه نقیش ت   ،ویژه قرائت الکالئو و موفه بهرجی بر اساس نظریه گفتمان و به سیاست خا

بیرخالف   ،بیه عبیارت دیگیر    .کنید  کید میی أگیری سیاست خارجی ت ساختارهای داخلی بر شکل

هیای   آثاری که در باال مورد بررسی قرار گرفت که عمومیا  تضیاد اییران و اسیرائیل را بیه رقابیت      

، ایین مقالیه بیه    کاهنید  فرو میی المللی  ای و بین سی در سطوح منطقهراهبردی این دو واحد سیا

 هیای  گفتمیان  درون هیای  رقابیت درونی و در قالب مووو  دشمنی نگاهی پیشینی و از منظری 

 است.در نو  خود مطالعه بدیعی  حیثسیاست خارجی ایران داشته و از این 
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 شنتال موفه و وئارنستو الکال رمنظاز گفتمان .1

 ینیوع  بهی و تضاد پرداخته و دشمن یسوژگبه مسئله ساخت  یطورجد بهی که های نظریهز یکی ا

و ئالکال. استو و شنتال موفه ئرویکرد گفتمانی ارنستو الکال ،است 6از خود و دیگری سازی هویت

گونه که در بعضی از رویکردهای معاصر در عرصیه تحلییل    که آموزه گفتمان آنمعتقدند و موفه 

آن را چیرخش اسیتعالیی در    تیوان  میی داده شده است، ریشه در چیزی دارد کیه   سیاسی بسط

 7فلسفه مدرن نامید؛ یعنی در شکلی از تحلیل که صرفا  نه به امور واقع، بلکه بیه شیرایط امکیان   

 .پردازد میآنها نیز 

فیر  شیده و بیه ایین      هیا  گفتمیان ی اجتماعی و سیاسی محصیول  ها هویتدر این نگرش، 

سییری گشیوده   م گراییی  واقیع / گراییی  آرمیان قاطع بین مرزهای اندیشه/ واقعییت و  وسیله، در ت

 .شود می

ی هیا  سیاخت ن جهان واقعیت، تنها درو یطورکل بهامور اجتماعی و سیاسی و  در این دیدگاه،

 ،. بیر ایین اسیاس   دهنید  میی به فهیم میا از جهیان شیکل      ها گفتمانو  ندهست فهم قابلگفتمانی 

از عوامیل دیگیر در قالیب     ای مجموعیه که در کنار  شوند می فهم قابلزمانی  ها و پدیده ها فعالیت

بلکیه هیویتش را از    ،دارای هوییت نیسیت   خود  یخود  به چیز  یچهگفتمانی خاص قرار بگیرند. 

 ،(. در همین رابطه20-21: )الف(1383)تاجیک،  کند میکسب  قرارگرفتهدرون آن گفتمانی که 

 با مسئله رابطه دیالکتیکی خود و دیگیری  ینوع بهم نظریه خود که و و موفه به بسط مفاهیئالکال

 .دشو میبه آن اشاره  ادامهکه در  اند پرداخته ،که مورد نظر این پژوهش است

 مفاهیم اساسی گفتمان الکالئو و موفه. 1-1

نها و که فهم نظریه آ اند رفتهگ، مفاهیم متعددی را به کار و و موفه برای تبیین نظریه خودئالکال

 صیورت  بیه کاربست آن، نیازمند شناخت این مفاهیم است. ویژگیی ایین مفیاهیم آن اسیت کیه      

فهم هر مفهوم ما را بیه شیناخت سیایر مفیاهیم      که یطور به ؛ندهست زنجیروار با یکدیگر مرتبط

و و موفیه  ئی تا مفاهیم اصلی گفتمان در آرای الکال شود میتالش  بخش. در این کند میرهنمون 

سیاسیت خیارجی   گفتمیان  غییر )دیگیری( در    مثابیه  بیه شیدن اسیرائیل    در برساخته یعنو بهکه 

 ثرند، بررسی شود.هایران مجمهوری اسالمی 

                                                                                                                                                       
6. Self & Other 

7. The Condition of Possibility 
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 8بندی مفصل.گفتمان و 1-1-1

. معنیای  کننید  میی کیید  أهوییت ت  9ای رابطیه و و موفه در نظریه گفتمان خیود بیر ویژگیی    ئالکال

 هرکدامکه  شوند میکلی فهم  ای زمینهر رابطه با اجتماعی کلمات، کالم، اعمال و نهادها، همه د

 گییرد  میی . هر معنایی در رابطه با مجموعه اعمالی که انجام دهند میاز آنها جزئی از آن را شکل 

ما فقط در صیورتی قیادر    ،است. بنابراین فهم قابلهر عملی در رابطه با یک گفتمان خاص  ،و نیز

در سیاسیت خیارجی جمهیوری اسیالمی اییران       م اسرائیلبه نا غیریتی به فهم، تبیین و ارزیابی

و گفتمیانی کیه عمیل در درون آن ر      ن هستیم که توان توصیف عمیل یک امر یا جریا مثابه به

 داده است را داشته باشیم.

و تحیوالتی   ها جریانرا بازتاب ساده دیگر  ها گفتمان، هو و موفئگفتمان الکال ای رابطهنظریه 

بیشتر بیه   ها گفتمان. کند می، تلقی ندهند میاز جامعه نظیر اقتصاد ر  ی خاصی ها بخشکه در 

یند ا. این تلقی ما را متوجه فرپردازند میی مختلف جامعه ها بخشکردن عناصر و اعمال  یکپارچه

 .  اند شده پرداخته و  ساخته ها گفتمانکه توسط  کند مییی ها جریانیا 

. ایین  کننید  میی را وویع   بنیدی  مفصیل لب، مفهیوم  توویح این مط منظور بهو و موفه، ئالکال

را مییان عناصیر گونیاگون ایجیاد      ای رابطیه اصطالح در نزد این دو به معنای کنشیی اسیت کیه    

هوییت ییک    یگیر د عبیارت  بیه . کنید  میی که هویت آنها در اثر این کنش تغییر  ای گونه ؛ بهکند می

. در ایین  گییرد  میی شیکل   آیید  میی وجیود   هکه میان عناصر گوناگون ب ای رابطهگفتمان از طریق 

 حسیاب   بیه ز یک سیاختار  کلیتی ا مثابه  بهتا  گتارند یم فروهویت فردی خود را  ،یند، عناصرافر

، )تاجییک  و پیونیدی اسیت   ای رابطیه هیویتی   ،این در نزد این دو، هویت یک گفتمانآیند. بنابر

1384: 81  .) 

 ارزی و زنجیره تفاوت . زنجیره هم1-1-2

پیونید  و و موفیه بیا مسیئله رابطیه خیود و دیگیری       ئمفاهیمی که در گفتمان الکالیکی دیگر از 

ایین اسیت کیه در     ارزی هم. منظور از زنجیره است11و زنجیره تفاوت 10ارزی هم، زنجیره یابد می

. شیوند  میترکیب  ارزی هماصلی با یکدیگر در زنجیره  های دالیک گفتمان،  بندی مفصلیند افر

زنجییره  تیا اینکیه از طرییق     ،ینید معنا بی خود یخود بهیعنی  ؛یندمحتوا بیی یها نشانه ها دالاین 

ی هیا  هوییت و در مقابل  شوند می، ترکیب کنند مییی که آنها را معنادار ها نشانهبا سایر  ارزی هم

 ها تفاوت ،ارزی هماز طریق زنجیره  ها گفتمان.باشند میکننده آنها که تهدید گیرند میمنفی قرار 

                                                                                                                                                       
8. Articulation 

9. Relational 

10. Chain of Equivalence 

11. Chain of Difference 
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های متفیاوت   ، عناصر، خصلتارزی هم. در زنجیره دهند میو انسجام  آنها نظمو به  انندپوش میرا 

. زنجیره شوند می، منحل کند میو در معنایی که گفتمان ایجاد  داده دست ازو معناهای رقیب را 

 زیرا همواره امکیان بیروز و ظهیور تفیاوت و     ؛بینجامد ها تفاوتبه حتف کامل  دتوان مین ارزی هم

زنجییره تفیاوت بیه خصیلت     وجیود دارد. در مقابیل    ارزی هیم و خیروج عناصیر از زنجییره     تکثر

. اسیت  بیر ظهیور مفهیوم خصیومت و دیگیری      ای مقدمهبودن جامعه اشاره دارد و این امر متکثر

 ارزی هیم ره و زنجیی  کنید  میی کیید  أزنجیره تفاوت به تمایزات و مرزهای میان نیروهای موجود ت

 ییق از طررا  اهی بخشی از نیروها، تمیایزات آنهیا را کیاهش داده و آن    دیبن مفصل راهاز  کوشد می

د. بنیابراین زنجییره   منسیجم کنی  « دیگیری »جتب عناصر شناور و تبدیل آنها به وقته، در مقابل 

 .(Laclau & Mouffe, 1985: 127-134)گفتمانی است  یبند صورتوجود هر شرط  ارزی هم

 سازی بیگانهو  ضدیت. 1-1-3

 طیور  بیه کیه   اسیت و و موفیه  ئاز مفاهیم کلیدی رویکرد گفتمانی الکال 13سازی گانهبیو  12ودیت

مستقیم با بحث این مقاله مرتبط شیده و نقیش مهمیی در تثبییت گفتمیان سیاسیت خیارجی        

بیه   سیازی  بیگانیه نام اسیرائیل دارد. ویدیت و   به « دیگری»جمهوری اسالمی ایران در رابطه با 

آن پدییده  بیه  بیرون از آن اشاره داردکیه در هوییت بخشیی    رابطه وجودی یک پدیده با چیزی 

 .  کند مینقشی اساسی بازی 

ی اجتمیاعی  ها گروهبر اساس این نظریه، کسب یک هویت کامل و مثبت توسط کارگزاران و 

دادن بیه هوییت نقیش     است کیه در شیکل  « دیگری»این حضور  ،واقع در ،است یرممکنغامری 

یا دارای ذات و هویت ثابتی نیستند و تنها در رابطه با دیگیری و  ، اشیگرد عبارت بهمحوری دارد. 

 هویت یابند. ندتوان می کنند میودیتی که با آن برقرار 

ودیت استفاده  های ویژگیبرای توصیف 14«بیرون سازنده»و از مفهوم ئدرهمین زمینه، الکال

 گییری  شیکل و مانع س است. از یک ای یهدوسو. وی معتقد است که ودیت دارای عملکرد کند می

سیت و از سیوی دیگیر سیازنده هوییت و عامیل انسیجام        ها هوییت و  ها گفتمانعینیت و تثبیت 

و آن را  شود می، ودیت و آنتاگونیسم هرچند مانع ایجاد کامل هویت دیگر یانب بهگفتمانی است. 

وییت  نیروی متخاصم، بخشی از شرایط وجیودی ه  ،اما از سوی دیگر ،سازد میامکانی و تصادفی 

ثیر آن متحیول  أتی  ، تحتگرفته شکلاست. به این صورت که هر گفتمانی در سایه دیگری یا غیر 

 هیا  گفتمیان ی گفتمانی همواره وجیود داشیته و   ها منازعه. بنابراین رود میشده و احتماال  از بین 

                                                                                                                                                       
12. Antagonism 

13. Otherness 

14. Constitutive Outside 
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د خو دیگر جای های گفتمانبه تکامل رسیده و درصورت ناتوانی در رقابت با  ها منازعهدرون این 

 (.117 -120 :1387زاده،  )حقیقت و حسینی دهند میرقیب  های گفتمانرا به 

ی اجتماعی از سه جهت بیرای نظرییه گفتمیان    ها ودیتمعتقد است ایجاد و تجربه  هوارث

برای « غیر»یا « بیگانه»اهمیت دارد: نخست، خلق یک نسبت متضاد و خصمانه که با تولید یک 

یاتی است. دوم، ایجیاد روابیط تضیادآمیز و تأسیی  مرزهیای      سی  مرزها و حدود سیاسی حأت

ی گفتمانی و عامالن و کارگزاران اجتماعی ها بندی صورتمحور تثبیت ناتمام هویت در  سیاسی،

در نظریه گفتمان بیه ایین    ها ودیتای بر پیدایش هویت است.  است. سوم، تجربه ودیت طلیعه

ی اجتمیاعی  هیا  گروهو اثباتی برای کارگزاران و  که اکتساب یک هویت کامل نمایند میدلیل ر  

در یک رابطه خصمانه است که میانع تحصییل ییا تحقیق هوییت      « بیگانه»ناممکن است. حضور 

 (.143 :1379)هوارث،  گردد مییا دوست « خود»توسط 

 . هویت1-1-4

کیه  بل ،نیسیت  شیده  ییین تعهوییت؛ ثابیت، دائمیی و از پییش      ،و و موفهئدر نظریه گفتمان الکال

 سیت ها هوییت  گیری شکلمقدم بر  ها گفتمان گیری شکلو  کنند میایجاد  ها گفتمانرا  ها هویت

(Smith, 1998: 56). بیه فیرد ییا گیروه اعطیا       هیا  گفتماندرون ند که هست ییها موقعیت ها هویت

ی مختلیف در تقابیل بیا    هیا  نشیانه که در آن  ارزی همهویت گفتمانی از طریق زنجیره  .شوند می

ی در ی زبانها نشانههمچون  ها هویت. شوند می، ایجاد اند شدهی دیگر با یکدیگر مرتبط ها زنجیره

 ،بنابراین. شوند میو هرگز کامال  تثبیت ن بوده نسبیو لتا ارتباطی و  گیرند میتمایز با غیر شکل 

 و همواره امکان رسو  معنیا ییا   شود میتثبیت ن گاه هیچمعنای یک نشانه در درون یک گفتمان 

دلییل ایین تزلیزل،     بیوده و هویت گفتمانی متزلزل و ناپایدار  ،رو ینازاگفتمانی دیگر وجود دارد. 

 (.78 :1389)یورگنسن و فیلیپ ،  گفتمانی و وجود خصومت است پایان بیمنازعه 

 . استیال )هژمونی(1-1-5

حییث  کیه از   اسیت و موفیه   ئیو در نظرییه گفتمیان الکال   اساسییکی دیگر از مفاهیم 15هژمونی

و و موفه ایین مفهیوم را از   ئ. الکالیابد میاهمیت « دیگری»یک گفتمان در تخالف با  گیری شکل

ینید  افرییک   عنیوان  به. گرامشی، هژمونی را اند رفتهگ، مارکسیست ایتالیایی وام آنتونیو گرامشی

 ، تلقیی دهید  میشکل  ها هویتکرده و به  بندی مفصلموقت  طور بهسیاسی که عناصر مختلف را 

. هژمیونی در  بیرد  میی کار  ه. وی این مفهوم را در رابطه با تولید معنا برای تثبیت قدرت بکند می

                                                                                                                                                       
15. Hegemony 
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هژمیونی نیوعی منطیق     ،. بنیابراین استاستفاده از زور  یجا  بهاین معنا سلطه مبتنی بر روایت 

 .(Howarth, 2000: 15) شود میجدید منجر  16سیاسی است که به ایجاد اجما  و عقل سلیم

محدود و معین را  های گفتمانی سیاسی برای تثبیت ها پروژهو تالش ئالکال ،ن راستادر همی

 .ومت و نیروهیای متخاصیم  یود خصیوج .1: استرط یکه دارای دو ش دینام میال هژمونیک یاعم

. هدف اعمال هژمونیک نیز ایجاد یا تثبییت  کند میمرزهایی که این نیروها را متمایز  ثباتی بی .2

 (.110 :1387زاده،  )حقیقت و حسینی بندی هژمونیک است یا صورت نظام معنایی

ماننید حماییت از    ؛انید  یافتیه بندی نیز عمدتا  در اطراف یک دال مرکزی سیازمان   این صورت

ی هژمونیک و ها پروژهمظلوم در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران. بنابراین، تمام 

 و غیر قیرار دارنید   های گفتمانو  ها سوژهتهدید از سوی ساختارهای اجتماعی همواره در معر  

شدن برخوردار است که بتواند از طریق یک پروژه سیاسی، قیدرت و   گروهی از توانایی هژمونیک

بیودن   دو اصل اساسیی مقبولییت و در دسیترس    راهخود را بر دیگران تحمیل کند و از  هخواست

ییا انحیالل ییک     گییری  شکلبنابراین،کند.  بندی مفصلاور، یک گفتمان یا جامعه را شن های دال

 (.83 :1384تاجیک، ) ستپتیر ا گفتمان از طریق هژمونی امکان

 رانی حاشیهو  سازی برجسته. 1-1-6

همراه است. ایین دو مفهیوم بیه     رانی حاشیهو  سازی برجستهدر ذات خود با مفاهیم  سازی بیگانه

 رانیی  حاشییه و  سیازی  برجسیته . شیوند  یمی اشکال مختلف در عرصه منازعیات گفتمیانی ظیاهر    

نقاط قوت خیود را برجسیته سیازند و     کنند میسعی  ها گفتمانواسطه آن  سازوکاری است که به

ییا دشیمن را   « دیگری»عک ، نقاط قوت رنقاط وعف خود را به حاشیه رانده و پنهان کنند و ب

 رانیی  حاشییه و  سیازی  تهبرجسی . بنیابراین،  به حاشیه برانند و نقاط وعف آن را برجسیته سیازند  

از آن بیرای تقوییت خیود و تضیعیف      ها گفتمانو استمرار قدرت است که سازوکاری برای حفظ 

 .گیرند میتداوم هژمونی خود بهره  یگرد عبارت بهدیگری و 

 . قدرت1-1-7

هیر گفتمیان    گیری شکل چراکه ؛نظریه گفتمان دانست مفهوم درین تر اساسی توان میقدرت را 

قیدرت تعرییف   »و و موفه، عبارت است از ئالکال ازنظراعمال قدرت میسر است. قدرت  اهرتنها از 

 (.49 :1389نش، کیت ) «دکن میکردن و تحمیل این تعریف در برابر هر آنچه آن را نفی 

 کوشیند  میی . آنهیا  کننید  میی دیگری را طیرد و خیود را تثبییت     ،وسیله قدرت  هب ها گفتمان

از پییش   کیدام  یچهی پییروزی   کیه  ییازآنجیا کیدیگر پییروز شیوند و    وسیله اعمال قیدرت، بیر ی   هب

. شود میمشخد  پیش از یشب ها گفتماننیست، نقش اساسی قدرت در بقا یا نابودی  شده یینتع

                                                                                                                                                       
16. Common Sense 



 45      1395شماره هشتاد / سال بیست و پنج / پاییز 

و و موفه پیوند نزدیکی با مفهوم سیاست و عینیت نیزد آنهیا دارد.   ئمفهوم قدرت در رویکرد الکال

کیه افیراد در    آیید  میی وکو است، قدرت چیزی به شیمار ن برداشت آنها از قدرت شبیه برداشت ف

. در شیود  میی ، بلکه مولد امر اجتمیاعی تلقیی   یرندکارگ بهباشند و در برابر دیگران  اختیار داشته

ما با یکدیگر را در قالب گروه یا فرد خلیق   ه ارتباطاین قدرت است که هویت، دانش و نحو ،واقع

را محو کرد. ما به زندگی در نظیم اجتمیاعی همیواره     . قدرت چیزی نیست که بتوان آنکند می

در منازعیات سیاسیی،    ،. بنابراینشود میاحتیاج داریم و نظم اجتماعی همواره در قدرت ساخته 

بیرای تووییح    فیرکالف گفتمانی پیروز است که به ابزارهای قدرت بیشتر دسترسی داشته باشد. 

 .(Fairclough, 2001: 46 -53)کرده است  استفاده «قدرت پشت گفتمان»این مطلب، از مفهوم 

شدن، بسته به میزان قدرتی است که در پ  آنها  در تثبیت معنا و هژمونیک ها گفتمانتوان 

 ها نشانه، سازی برجستهوسیله  هفتمان ب. قدرت پشت یک گکند میاز آنها حمایت  و وجود داشته

. سیازد  میی ا را در افکار عمیومی هژمونییک   و با تولید اجما ، آنه کند میخاص معنا  ای گونه را به

طیور   هبی  هیا  سوژهشناور آن گفتمان را در اذهان  های دالیا  ها نشانهمعنایی خاص از  ترتیب ینا به

شیده توسیط    معنیای ارائیه   کوشد می رانی حاشیهبه کمک  ،. از سوی دیگرنماید میموقت تثبیت 

 شکنی کند. ساختارال مرکزی آن را گفتمان رقیب را به حاشیه براند و د

 رقابت .1-1-8

« دیگری»رانی حاشیهاما ، کنند میود را برجسته همواره دیگری را به حاشیه رانده و خ ها گفتمان

؛ کنید کامل از صحنه چالش و رقابت حیتف   طور بهرقیب را  دتوان مین، نیز هر چقدر شدید باشد

ذکیر ایین    ینجادر ادارد.  جودو 17«شدگان بازگشت سرکوب»ه امکان بازسازی و بنابراین، همیش

بار را در  ا دشمنی و سرکوب خشونتاز رقابت تطیفی از مفاهیم،  سازی بیگانهنکته الزم است که 

رابطه خود و دیگری همیشه خصمانه نیست. با توجه بیه اینکیه حیتف دیگیری      پ ؛ گیرد یبرم

بیرای   هیا  گفتمانگفت که هرچه ظرفیت  توان میکامل ممکن نیست، در یک حالت کلی  طور به

تبدیل خصومت به رقابت بیشتر باشد، موقعیت آنها بیشتر تثبیت خواهید شید. بیه بییان دیگیر،      

یک بییرون   عنوان باشد و عالوه بر رونق فضای رقابت، به حضورداشته درصحنهدتوان می«دیگری»

 ایفای نقش کند. ،به هویت دهی شکلسازنده در ایجاد و 

 مدو پهلوی گرای غربخارجی سیاست اسرائیل در گفتمان . 2

انه پهلوی دوم از راه ایجاد یک گفتمیان شیباهت، سیاسیت    گرای غربدر راستای تعقیب سیاست 

یعنیی کشیورهای    ؛خیود  ای منطقیه طرد دگر رادیکیال   منظور به ای منطقهخارجی ایران در بعد 

 ینتر مهمسیاست نزدیکی با ی غربی، ها دولتکسب حمایت و پشتیبانی  همچنین تندرو عرب و
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که این امر به ایجاد یک رابطه  گرفتمتحد غرب در منطقه خاورمیانه یعنی اسرائیل را در پیش 

. نگاه به اسرائیل در گفتمیان حیاکم بیر    شد پنهان طی سه دهه تا پیروزی انقالب اسالمی منجر 

د جهانی بیرای  این دوره در ایران عمدتا  با دال امنیت درآمیخته است. اگر ائتالف با امریکا در بع

در  ،(26 :1387زاده،  )ادییب در این گفتمان مورد نظیر بیود   منی اابژه نا مثابه به شورویمقابله با 

بیرای   ساز امنیتیک ابژه  مثابه  بهی گفتمان پهلوی ها سوژه، ائتالف با اسرائیل نزد ای منطقهعد بُ

 .شد یمپیگیری  سوز امنیتابژه  مثابه بهی تندرو عرب ها دولتمقابله با 

وجود آمید،   هتی که پ  از آن باین نو  نگرش در بین نخبگان سیاسی دوران پهلوی و تحوال

شناسایی اسرائیل از سوی ایران و گسترش روابط بین دو کشور در سه دهه منتهی به  ساز زمینه

 د.شپیروزی انقالب اسالمی 

 یک قوم مظلوم عنوان بهنگاه به اسرائیل . 2-1

عنیوان   رأس آنها شخد شاه، نسبت به تشکیل اسیرائیل در خاورمیانیه بیه   نخبگان سیاسی و در 

وییژه   کشوری پیشرو به لحاظ مظاهر تمدن غربی که در مقایسیه بیا محییط اطیراف خیود و بیه      

ی هیا  سیال در  هرچنید . نگریسیتند  می، به دیده مثبت شد میکشورهای عربی پیشرفته محسوب 

ر  ، مسئله شناسایی اسرائیل و تعا1953تا  1948های  سالخصوص  اولیه تشکیل اسرائیل و به

 -ی فرهنگی ایرانیها ارزش18کالیدسکوپایرانی از منظر  انگیر تصمیماعراب و اسرائیل از سوی 

. ولیی طرفیداران رابطیه بیا اسیرائیل کیه طییف        شید  میی های ملی نگریسیته   اسالمی و خصیصه

و اعیانی کیه در   یندارانزمخارجه و  امورهای وزارت  شاه، نظامیان، تکنوکرات ازجملهای  گسترده

ی فرهنگیی پییش از اسیالم و    هیا  ارزش، بیه  گرفیت  یبرممرکز قدرت سیاسی قرار داشتند را در 

 کردنید  میی کیید  أت ،میراث ملی که در تخالف با تاریخ اسالمی ایران و عقاید شییعه قیرار داشیت   

(Sobhani, 1989: 8). 

در میتن زییر بازنمیایی     یخیوب  بهاسرائیل  گتاران این دوره نسبت به نگرش حاکم بر سیاست

ما هرگز به تبعیضات نژادی یا میتهبی ییا تفیاوت بیین رنی  پوسیت افیراد اعتقیاد         »شده است:

مماشات نسبت به نژادها و متاهب مختلف مشهور بوده و همواره به مدارا و  برعک و  ایم نداشته

 کوروش کبییر چنانکه  ؛ایم دادهار قر ،اند داشته یکشور خود را ملجأ ستمدیدگانی که ملیت دیگر

قبل از مییالد مسییح، یهودییانی را کیه      597به پیروی از همین سنت پ  از فتح بابل در سال 

مقیدس خیود بیه فلسیطین      یآزادی دادکه بیا اشییا   ،از اورشلیم به اسارت آورده بود النصر بخت

نانکه در کتاب مقدس تیورات  چ شده آزادبازگردند و معابد خود را دوباره برپا کنند. این اسیران 

                                                                                                                                                       
18. Kaleidoscope 



 47      1395شماره هشتاد / سال بیست و پنج / پاییز 

نیو بنیا   معابد وییران خیویش را از    ،مسطور است با عطایایی که از خزانه کوروش دریافت داشتند

 (.33 :1345)پهلوی،  «نهادند

مقامات و دولتمردان اسرائیل در راستای تثبیت گفتمان شباهت با ایران گیاهی بیه    عالوه، هب

و از ایین   پرداختند میمقایسه کوروش با محمدروا شاه  هرامقایسه تاریخ باستان با زمان حال از 

اسحاق . برای نمونه ندآمد میوی به نفع خود بر  گرایانه ملیاز احساسات  برداری بهرهدرصدد  راه

االصیل در   در یک سخنرانی در جمع یهودییان ایرانیی   1357وزیر اسرائیل در سال  ، نخسترابین

پ  از تشریح نقیش اییران باسیتان در اشیاعه      (یوآو تلر مرکز فرهنگی ایرانیان د) خانه کوروش

شاهنشاه هخامنشی در بازگردانیدن یهودییان بیه     ،تمدن و فرهن ، به سهم واالی کوروش کبیر

بیه   غلیط  بیه م سی اصیلی صهیونی  گتار یانبنلقب »و گفت که به عقیده وی:  هدکرفلسطین اشاره 

بیار اجتمیا     ر است کیه بیرای نخسیتین   ، در حقیقت برازنده کوروش کبیگردد میاطالق  هرتزل

مقدس ممکن ساخت و از این رهگتر تمیامی یهودییان جهیان را رهیین      سرزمینیهودیان را در 

 «.منت خود ساخت

 هچنیان شییفت   آن»دار کوروش خواند و اظهار داشت: ر ادامه سخنان خود، شاه را میراثوی د

نیی زاده شیده بیودم تیا بتیوانم بیه       ایرا کینم  میی ایران هستم کیه آرزو   گرانقدرتمدن و فرهن  

 (.148-149 :1380)والیتی، « بودن خود مباهات کنم ایرانی

عنوان  چنین تبلیغاتی از سوی دولت اسرائیل در توصیف کوروش هخامنشی و معرفی وی به

نبوده است و وی نییز   تأثیر بیشاه شخد شاه در صهیونیست و مقایسه او با محمدروان نخستی

یش را جیای پیای کیوروش بگیتارد و راه وی را ادامیه دهید و خیود را وارث        که قصد داشت پیا 

ادعا  ها صهیونیست که چنان آناست  هکرد می، سعی دانست می وی و دارای فره ایزدی وتخت تاج

 (.147 :1380همچون کوروش رفتار کند و منجی قوم یهود باشد )والیتی، کردند می

ل دولیت یهیود در فلسیطین حیق یهودییان آواره و      شاه و طرفداران او بر آن بودند که تشکی

رفتار مهربانانیه کیوروش بیا یهودییان در دوران      ،گریزان از مظالم دیگر اقوام است. در نظر اینان

باستان تبدیل به چنان اسطوره مقدسی شده بود که گیویی خیود را موظیف بیه تکیرار تیاریخ و       

در  تیوان  می یخوب بهله را ئند. این مسستدان میقوم یهود در دوران معاصر  احیای عدالت در حق

کیه در آن سیاسیت    1958وزییر اسیرائیل در سیال     ، نخسیت گوریون بن دیویدپاسخ شاه به نامه 

خیاطره سیاسیت کیوروش    »کوروش نسبت به هخامنشیان را ییادآور شیده بیود، مشیاهده کیرد:     

ر مسییر ایین   درخصوص مردم شما برای من بسیار ارزشمند است و من کوشش خواهم کرد تا د

 .(Sobhani, 1989: 35) «سنت باستانی گام بردارم
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 ساز امنیتیک ابژه  مثابه بهاسرائیل . 2-2

امنی از سیوی  احسیاس نیا   یک یهپادوستی با اسرائیل در گفتمان سیاست خارجی پهلوی دوم بر 

شیخد شیاه در رابطیه بیا دگرهیای داخلیی،        یژهو بهو  پهلوی دوم گرای غربی گفتمان ها سوژه

 این دورهسیاست خارجی  گفتمان . رابطه با اسرائیل درشد میی آن تعریف الملل بینو  ای همنطق

غیرب از   امریکا از طریق ایجاد یک گفتمیان شیباهت بیا    یژهو بهکسب حمایت غرب و  منظور  به

اتحیاد   خصیوص  بیه دگرهای داخلیی و خیارجی اییران پهلیوی      رانی حاشیهو تالش برای  سو یک

از طیرف دیگیر، پیگییری     کردنید  میی رادیکال عرب که امنیت آن را تهدید ی ها دولتشوروی و 

 رای حکومت ایران در ابعیاد مختلیف  ایجاد رابطه بین دو کشور امتیازاتی را ب ،جهت ینازا. شد می

 .گرفت یبرمدر یالملل بینو  ای منطقهداخلی، 

 عد داخلیب. 2-2-1

ی و تخصد بیاالی متخصصیان ایین    فناوراز  گیری بهرهل نزدیکی ایران به اسرائیل، یکی از عوام

ی نظامی و امنیتی بود. محمدرویا شیاه در محاسیبات    ها همکاریویژه  هب ،کشور در امور مختلف

خود، از برقراری و گسترش روابط با اسرائیل، مالحظات گوناگونی داشت. توانایی یک ارتش نوپیا  

ب باعث شده بود توجه شیاه بیه   ی پیاپی به اعراها شکستدر جن  با واحدهای عربی و تحمیل 

شیاه   کیه  یهنگیام برتیر نظیامی آن جلیب شیود. ایین مسیئله        فناوریسازمان نظامی اسرائیل و 

چه بیشتر به توسعه نظامی ایران را آغاز کرد، نمود بیشتری یافیت و اسیرائیل    تخصید منابع هر

 ؛(142 :1377برتیر تسیلیحاتی ایییران تبیدیل کیرد )فییولر،      فنیاوری را بیه یکیی از منیابع مهییم    

مشتری تسلیحات اسیرائیل بیود و    ینتر بزرگی پایانی حکومت شاه، ایران ها سالدر  که یطور به

شده تسلیحاتی ایران پیش از انقالب اسیالمی در رابطیه بیا اسیرائیل بیه        میزان قراردادهای اجرا

 (.128 :1377)محمدی،  شد میحدود دو میلیارد دالر بالغ 

را در تشیکیل سیازمان اطالعیات و     ای ویژهنیتی، اسرائیل نقش به لحاظ مسائل امهمچنین 

 21امنیت کشور )ساوا ( ایفا کرد. پ  از کشف و انهدام شبکه افسران حزب تیوده در ارتشیدر   

ی داخلیی و  هیا  توطئیه ورورت ایجاد یک سازمان اطالعاتی قوی بیرای مقابلیه بیا     ،1333مرداد 

در راسیتای ایین نییاز قیانون تشیکیل سیاوا  در       احساس شد. ی رژیم پهلوی از سو المللی ینب

تیمور مورد تصویب مجل  شورا و سنا و همچنین محمدروا شاه قرار گرفت و  1335 اسفندماه

 (.271 :1381به ریاست آن منصوب شد )قانون،  بختیار

و آموزش  یده سازمانوظیفه  یکاییآمرو مستشاران  سیا سی  ساوا ، سازمانأدر ابتدای ت

رقابیت بیا    بیر  سییا ین فعالییت و تمرکیز   تیر  عمده که ییازآنجااما  ،ن را برعهده داشتندآ کارکنان
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از طرفیی آمیوزش میورد     و داخلی نهاده شده بیود  یسمکمونو خطر  19سازمان اطالعاتی شوروی

و اینکیه آنچیه شیاه نییاز داشیت تأسیی  تشیکیالتی بیرای          داد نمیدلخواه دولت ایران را ارائه 

بیود تیا بتوانید وی را در مقابلیه بیا دشیمنان        ای منطقهعملیات جاسوسی آوری اطالعات و  جمع

سیازمان جاسوسیی اسیرائیل     ،ویژه عراق و مصر ناصری یاری دهد. در ایین شیرایط   هب ،ای منطقه

)موساد( به دلیل تجاربی که در مقابل دشمنان عرب خود کسب کرده بیود، گزینیۀ مطلیوبی بیه     

تیرین عرصیه    مهیم  .دشدر ایران  سیا های ساوا ، جایگزینمنظور آموزش نیرو و بهآمد میشمار 

همکاری ساوا  و موساد، آموزش نیروهای ساوا  توسیط موسیاد بیود. در ابتیدا، کیار آمیوزش       

تعیداد   زمیان  هیم جاسوسی موساد به عهده داشتند و جاسوسی و ود مأموراننیروهای ساوا  را 

جاسوسی و انجام عملییات   جاسوسی و ودموران ساوا  نیز برای آموزش ارتباطات، أزیادی از م

 .(Sobhani, 1989: 27-28) به اسرائیل فرستاده شدند آسا برق

 ای منطقهعد ب. 2-2-2

یابنیده   ، تندرو و رشید گرا ملیجنبش  به ، شاه توجه خود را عمیقا  1950ی میانی دهه ها سالدر 

. به مصداق این کرد میتهدید  و در خاورمیانه رار ی میانهها رژیمعرب معطوف کرده بود که اغلب 

، شاه به این نتیجه رسیده بود که «دشمنِ دشمنِ من، دوست من است»المثل قدیمی که  ورب

 ،رو یین ازا(. 142: 1377سودمندی در مقابل نیروی تندرو عرب اسیت )فیولر،    سن  پارهاسرائیل 

مقابلیه بیا تهدییدات     منظیور  بیه ی ایران و اسرائیل در بعد نظیامی و امنیتیی، بیشیتر    ها همکاری

، ایران و عبدالناصرجمال ی چون عراق و مصر یها دولتمشترکی که از سوی رادیکالیسم عرب و 

 قابل ارزیابی است. ،کرد میاسرائیل را تهدید 

 کیه  کردنید  میشاه احساس ویژه شخد  هو ب دوم پهلوی گرای غربی اصلی گفتمان ها سوژه

اییران   ای منطقیه با رادیکالیسم عرب میانع سیقوط اقتیدار    از طریق رابطه با اسرائیل برای مقابله 

د کیرد. در ایین   نی هژمونی ایران را در خاورمیانه تثبییت خواه  ،مدتد شد و حتی در بلندنخواه

شیدن اییران ریشیه     درگیری تاریخی ایران و اعراب که در حمله اعراب به ایران و اسیالمی  ،میان

، گردد یبازمو ایرانیان که به دوران پیش از اسالم  و دوستی تاریخی بین یهودیان سو یکدارد از 

مقابله با تهدید اعراب  منظور بهزمینه عاطفی الزم را برای دوستی ایران و اسرائیل از سوی دیگر 

 .(Parsi, 2007: 42-44) دکر میفراهم 

 یالملل بینعد ب. 2-2-3

ا بر اقتصاد و سیاسیت ایین   سفر محمدروا شاه به امریکا و مشاهده نفوذ یهودیان امریک نخستین

ی یهیودی در  هیا  اقلییت طیورکلی   بیود. بیه  یکی از دالیل شناسایی اسرائیل از سوی ایران کشور 

                                                                                                                                                       
19. K.G.B 
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یشیان دارنید.   ها حکومیت ی گییر  تصیمیم نقش میهثری در   متحده یاالتاویژه  هب ،کشورهای غربی

در امریکیا و   ئیلاسیرا با دولت یهود با هدف اسیتفاده از البیی    تر یکنزدایجاد روابط  ،جهت ینازا

 ست منافع زیادی برای ایران داشته باشد. همچنان که مخالفیت بیا  توان میسایر کشورهای غربی 

اییران را   هیای  تیالش سیت  توان میدر امریکا متقابال   اسرائیلمخالفت البی  یجهدرنتو  دولت یهود

 ی غرب ناکام بگتارد.ها کمکبرای جلب 

وی رابطۀ خوب و نزدییک   بود کهقوی  یقدر بهسوی شاه این باور به نفوذ یهود در امریکا از 

نییز از   هیا  اسیرائیلی . دانسیت  میدر آمریکا  نفوذ اعمالیل را الزمۀ داشتن روابط مناسب و با اسرائ

 سیاموئل سِیگف  . در ایین زمینیه   کردنید  می برداری بهره یخوب بهخود با ایران  این ابزار در روابط

ت کیه اسیرائیل در امریکیا موقعییت محکمیی دارد و یهودییان       با توجه به این واقعی»: نویسد می

وجود این عامل اسرائیل را در خاورمیانه نادیده  دتوان مینامریکا وزنه سیاسی زیادی دارند، ایران 

را  کیارتر بگیرد. نفوذ اسرائیل در امریکا از دو لحاظ برای ایران اهمیت دارد. یکیی اینکیه دولیت    

د و دیگیری کمیک بیه    شیو ی طرفدار غیرب در خاورمیانیه تقوییت    ها رژیممتقاعد سازد که باید 

یهودیان ایران برای نفوذ بر یهودیان امریکا که باعث بهبود وجهه ایران بین روشنفکران امریکا و 

 (.77: 1380)والیتی، « افکار عمومی جهان گردد...

را  یکیایی آمرامیات  در امریکا توانسیته بیود نظیر مق    اسرائیلشاه با استفاده از البی قدرتمند 

هیای اییران    حمایت از خواسته زمینه در که یطور به؛خصوص فروش اسلحه به ایران جلب کند در

در محافل سیاسی امریکا مقامات ایرانی در تماس دائم و مستقیم با مقامات اسرائیل بودند. ایین  

بیا   ارتباطشیان ایرانیی در  ین امور را نیز به مقامات تر جزئی ها اسرائیلیبود که  یا گونه به ها تماس

در خیاطرات خیود    اسداهلل علم که یطور به ،کردند میبرای کسب موافقتشان گوشزد  ها یکاییآمر

 کیه  هیئتی را از کنگره امریکیا  یزود بهبا نماینده اسرائیل مالقات کردم ... قرار است » :نویسد می

 تیک  تیک یم. سفیر، مشخصیات  بپتیر ،کنند میدیدار  یکاییآمرکننده سالح  از کشورهای دریافت

اعضای هیئت را در اختیار من گتاشت و به من اطمینان داد کیه همگیی از حامییان سرسیخت     

کیاملی بیرای آنهیا آمیاده کنییم، چیون آنهیا        تیوجیهی  اسرائیل هستند. پیشنهاد کرد که برنامه 

بیه   قدری االغ هستند که ممکن است در غیر این صورت رأی به تحریم کامل فیروش اسیلحه   به

 (.751: )جلد دوم(1371)علم، « ایران بدهند

تنها مسائل مربوط به خریید   ،ایران در دوره پهلوی دوم یها سیاستاز  اسرائیلحمایت البی 

ت ایجاد یک چهره مثبیت  بلکه در مواقعی نیز ورور ،شد میرا شامل ن متحده یاالتاتسلیحات از 

در قبال اسرائیل و  خصوص به ،در بین افکار عمومی امریکا از طریق تبلیغ اقدامات حکومت ایران

 .گرفت میی امریکا، مورد توجه شاه و مقامات ایرانی قرار ها رسانهقوم یهود در 
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ییان  نماینده ایران در اسرائیل، در گزارشیی ویمن اشیاره بیه یهود     عباس صیقلبرای نمونه 

ی ایران نسبت بیه  ها کمکو ها  و اینکه آنها از مساعدت اند رفتهعراقی که از راه ایران به اسرائیل 

:»... نویسید  میانید  کیرده و افکار عمومی را متوجیه اییران    گویند میدر بین مردم سخن  یانیهود

 استحضار دارند قسمت اعظم مطبوعیات امریکیا در دسیت یهودییان اسیت، چنانچیه       که یطور به

دادن به یهودیان پناهنده عراقی را ادامه دهند، ممکن اسیت   دولت شاهنشاهی رویۀ کمک و پناه

موکب مبار   فرمایی یفتشرمخصوصا  در هنگام  ،از حضرات تقاوا کرد که تبلیغات بسیار خوبی

 (.77 :1380والیتی، )« د آنجا بنمایندر جرایملوکانه به امریکا د

اطرافییانش در میواقعی حالیت     در امریکا از سوی شیاه و رائیل اساین نو  نگاه به نقش البی 

جمهیور سیابق    )رئیی   ژنیرال هیرزوگ  بنیا بیه گفتیه     که یطور به،گرفت میی به خود آمیز اغراق

 (.78 :1380)والیتی، دید میاسرائیل(، شاه در هر اسرائیلی یک مأمور ارتباط با واشنگتن را 

 ی دومپهلو گرای غرب سیاست خارجی اسرائیل در گفتمان -(1) شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ره()ینیخم امام سیاسی اسالمدر گفتمان  اسرائیل. 4

)ره( علییه رژییم    خمینیی  ی متهبی مردم بیه رهبیری امیام   ها حرکتو شرو   1340با آغاز دهه 

انقیالب   ازجملیه و اقدامات رژییم شیاه،    ها سیاستواکنشی در برابر  منزله بهشاهنشاهی که خود 

باعیث   آنچیه ییه شیاه آمید.    وو  اسرائیل نیز از حاشیه به میتن مبیارزات امیام عل   سفید بود، مو

ایین دوره شید را بایید در     سیاسیی  اسیالم ظهور  شدن مسئله اسرائیل در گفتمان در حال رن پر

 پهلوی دوم تبارشناسی کرد. گرای غربماهیت رابطه با اسرائیل در گفتمان 
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مواجیه شید.    همیان آغیاز کیار بیا موانیع جیدی      فاکتو رژیم شاه از اسیرائیل در   شناسایی دو

ی هیا  مخالفیت ترین مانع بر سر برقراری مناسبات کامل دیپلماتیک بین اییران و اسیرائیل    اصلی

 .گرفت میداخلی بود که از سوی روحانیون و محافل متهبی صورت 

ی خارجی کیه از سیوی اعیراب و کشیورهای اسیالمی صیورت       ها مخالفتاین عامل در کنار 

دو کشیور و   بیین  ییک نزدی هیا  همکاری،باوجودماهییت روابیط اییران و اسیرائیل    ، بیه  گرفیت  می

، علی امینیکه به روایت  ای خصیصه ؛پنهانی بخشید ای خصیصهمقامات دو طرف،  یوآمدها رفت

عشیقی واقعیی بیود کیه خیارج از قاعیده ازدواج بیین دو         مثابه بهاز سیاستمداران دوران پهلوی، 

 .(Sobhani, 1989: 42)شخد وجود دارد 

صیورت نگرفیت.    گیاه  هییچ اسرائیل از سیوی اییران    20شناسایی کامل و دوژور ،جهت  ینا از

، یگیر د عبیارت  بهقدرت پهلوی دوم صرفا  مزین به بُعد اجبار و فاقد بُعد روایت بود و  که ییازآنجا

افیزاری   رمی مختلف، فاقد نفوذ نی ها گروهتوسط آنان در بستر جامعه و در میان  شده اعمالقدرت 

ماهییت پنهیان رابطیه بیا اسیرائیل نتوانسیت از        ،در چنین فضایی(. 36:)ب(1383 )تاجیک، بود

ی گفتمیان  هیا  سوژهشود. شاهد این مدعا ناتوانی مشروعیت و مقبولیت الزم بین مردم برخوردار 

ساختن شناسایی اسیرائیل اسیت. در ایین زمینیه محمدرویا شیاه در پاسیخ بیه          پهلوی در علنی

وزیر اسرائیل برای علنی کردن روابط دوجانبه و شناسیایی کامیل    ست بن گوریون، نخستدرخوا

، ولی مخالفت روحانیت جدی اسیت  کنم مینظریات شما را در  :»دهد میاسرائیل چنین پاسخ 

 (.205 :1381 نژاد، )فالح« و من در حال حاور قادر به چنین کاری نیستم

مشخد در تخالف با شناسایی اسرائیل  طور بهو  مپهلوی دو گرای غربدر تخالف با گفتمان 

اساسی گفتمان مسلط را هدف قیرار داد   های دال، سیاسی اسالماین گفتمان، گفتمان رقیب در 

هیای   شکنانه از اسالم، خودی شالوده خوانشیو دیگری بر مبنای  و با ارائه تقریری جدید از خود

 در مواردی به حاشیه راند. کم دستخودی یا را به دگر و دگرهایش را به  دوم گفتمان پهلوی

عیرب   یجا بهدگر این گفتمان جدید  عنوان بهای، غرب با تمام وجوهش  برمبنای چنین ایده

)ره( بیه    خمینیی  با راهبیری امیام  سیاسی  اسالماسرائیل، گفتمان  رانی حاشیهنشست. در راستای 

در آغاز مبارزه خود بیا رژییم پهلیوی    این دگر امروز و خودی دیروز پرداخت. امام  سازی برجسته

رییزی سیاسیت    شانه گرفت و از ابتدای کیار بیه پیی   اسرائیل ن یسو بهرا  خود نو  پیکان حمله

 خارجی وداسرائیلی خود پرداخت.

بودن اسالم با اسرائیل، سرکوب قییام   خطر کردن بین مشکالت داخلی و در وی با رابطه برقرار

خطیر اسیرائیل    سیازی  برجسیته ی اسرائیل دانسیته و بیه   ها  تدخالرا ناشی از  1342خرداد  15

                                                                                                                                                       
20. De Jure 



 53      1395شماره هشتاد / سال بیست و پنج / پاییز 

در این مملکت دانشمند باشد؛ اسرائیل  خواهد میاسرائیل ن»: پردازد میخودی رژیم شاه  مثابه به

در این مملکت احکیام اسیالم باشید؛     خواهد میدر این مملکت قرآن باشد؛ اسرائیل ن خواهد مین

، کوبنید  میی ، شیما ملیت را   کوبنید  میی را کوبید؛ میا را   دست عمال سیاه خود مدرسه هاسرائیل ب

 خواهید  میی تجارت و زراعت شما را از بین ببرد؛  خواهد میاقتصاد شما را قبضه کند،  خواهد می

خود، ایین چیزهیایی    دست عمال هرا تصاحب کند ب ها ثروتدر این مملکت، دارای ثروتی نباشد، 

شکند، قرآن سید راه اسیت، بایید     این سدها را می، که مانع هستند، چیزهایی که سد راه هستند

شکسته شود، روحانیت سد راه است، باید شکسته شود، مدرسه فیضیه سد راه است، باید خراب 

، بایید سیر و   بیفتنید  بیام  پشیت شود، طالب علوم دینیه ممکن است بعدها سد راه بشوند، باید از 

از  خیودش برسید؛ دولیت میا بیه تبعییت      ، برای اینکه اسرائیل به منافع دست آنها شکسته شود

 (.243 :1378 ،خمینی امام) «کند میاسرائیل به ما اهانت 

 سیاسی اسالمانگاری شاه و اسرائیل در گفتمان برابر. 4-1

در ایین دوره وجیود دارد، برابرانگیاری     اسالم سیاسیی ترین جریاناتی که در گفتمان  یکی از مهم

و اساسا  هر عمل  شد میاسرائیل تلقی  مثابه بهعنا که شاه محمدروا شاه با اسرائیل است. بدین م

. البتیه ایین   شید  میی به اسرائیل و کشورهای قدرتمند غربی مانند امریکا نسیبت داده   ینوع بهاو 

. کنید  میی شدت و نمود بیشتری پییدا   1357ی منتهی به انقالب اسالمی ها سالانگاری در برابر

انگیاری را  . ایین برابر گییرد  میی ف مخالفت بیا شیاه صیورت    مخالفت با اسرائیل با هد ،جهت ینازا

تأثرات ما زیاد است، »مشاهده کرد: اسالم سیاسیی گفتمان ها سوژهدر ذهنیت  توان میخوبی  به

این چیزی که برای ایین ملیت دارد    اماهم باید باشد،  نه اینکه امروز عاشوراست و زیاد است، آن

ترسیم، ربط بین  ن است، از آن تأثرمان زیاد است؛ می، این چیزی که در شرف تکویآید میپیش 

گوید از اسیرائیل حیرف نزنیید، از شیاه هیم حیرف        شاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت می

نزنید، این دو تناسبشان چیست  مگر شاه اسرائیلی است  به نظر سازمان امنیت، شیاه یهیودی   

 بیه  محکیوم ، کنید  مییشان که ادعای اسالم گوید مسلمانم؛ ا که نیست، ایشان می طور ینااست  

« ری در کیار باشید  ظواهر شر . ربط مابین اسرائیل ... این ممکن است سِی  حسب بهاسالم است، 

 (.247-248 :1378، امام خمینی)

در این دوره دخییل  سیاسی  اسالماسرائیل از سوی گفتمان انگاری شاه و  چند عامل در برابر

 بودند که عبارت است از:

 متحده االتیاوابستگی به . 4-1-1

همیان   -نددانست میی امریکا ها حمایتاغلب کشورهای خاورمیانه موجودیت اسرائیل را ناشی از 

 28ی امریکا طیی کودتیای   ها حمایت واسطه بهشاه  -دیدگاهی که در مورد شاه نیز وجود داشت

های قدرت خود را تثبیت  ا پایهدست گیرد و با اتکا به امریک هقدرت را ب دوبارهمرداد توانسته بود 
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هیای سینگین از غیرب و     شاه بارها به امریکا سفر کرد و طی آن با گرفتن وام ،کند. پ  از کودتا

اقتصاد اییران   ،های چندملیتی  ی با محوریت شرکتالملل بینهای  ویژه امریکا باعث شد سرمایه هب

ی گفتمان ها سوژهبنابراین از دید ؛ دوه شو بر وابستگی بیشتر به امریکا افزود هرا در اختیار گرفت

که یکی از ابزارهیای   و ایران متحده یاالتااسرائیل،  راهبردی، شاه در چنبرۀ مثلث سیاسی اسالم

 (.143 :1377)فولر، قرار داشت  ،سیاست امریکا بود

 تقویت و تجهیز ساواک. 4-1-2

وا ( در برداشیت منفیی   خیوف شیاه )سیا   نقش اسرائیل در تقویت و تجهییز سیازمان امنیتیی م   

که مورد شکنجه و تعقیب ساوا  بودنید از  انقالبیونی  یژهو بهو  سیاسی اسالم ی گفتمان ها سوژه

 تیر  یشپی سیاوا  کیه    ری داشیت. دگر رادیکال و شریک جنایات شاه نقش مهث عنوان بهاسرائیل 

هیای   سیازمان  یهیا  کمیک منظور مقابله با تهدیدات خارجی شکل گرفته بیود و در ایین راه از    به

های مقاومت علیه شاه در جامعه  هسته گیری شکلبا  ،مند شده بود امنیتی امریکا و اسرائیل بهره

ن داخلیی متمرکیز   افعالیتش را بر روی مبارزه با مخالف 1342خرداد  15خصوص پ  از قیام  به

ه بیا  مقابلی  منظیور  بیه هیای مربیوط بیه امیور جاسوسیی       و آمیوزش  هیا  کمککرد و در این راه از 

مند شد. عالوه بر این در  بهره قالب استخدام کارشناس از اسرائیلهای مخالف داخلی در  گروهک

در بیین انقالبییون شیایع     ،57شیهریور   17در جریان واقعه کشتار  خصوص بهبحبوحه انقالب و 

شده بود که رژیم شاه برای سرکوب مردم از کماندوهای اسیرائیلی در جرییان ایین واقعیه بهیره      

گفتمیان در حیال تکیوین    ی هیا  سیوژه فته است. این مسئله تیأثیر مهمیی بیر نحیوه نگیرش      گر

 .گتاشت عنوان حامی و پشتیبان شاه و شریک در جنایات وی نسبت به اسرائیل بهسیاسی  اسالم

 عامل امپریالیسم مثابه بهاسرائیل . 4-2

ره(، تلقیی از  ) ینیی خمام در نظیم گفتیار انقالبیی امی    از اسرائیل  سازی غیریتیکی دیگر از ابعاد 

ایین   .استثمار و سیرکوب مسیلمانان اسیت    منظور بهعنوان ساخته و عامل امپریالیسم  اسرائیل به

ی هیا  گیروه گرا و مارکسیست که در مبارزه با رژیم شاه بیا   ی چپها گروهتلقی بیشتر در گفتمان 

یشه داشت. اسرائیل در ر ،ندگرفت میقرار  ارزی همهبری امام خمینی در یک زنجیره متهبی به ر

مثابه عامل امپریالیسیم غیرب    ، بهمتحده یاالتاخاطر روابط نزدیکش با  ی چپ بهها گروهگفتمان 

عنوان یک اییدئولوژی   به ها گروهصهیونیسم از دید این . ایدئولوژی شد میدر خاورمیانه نگریسته 

هیا بیا رژییم     فلسیطینی که به خاطر رفتار تبعیض آمیزش در سیرکوب   شد میپرستانه تلقی نژاد

 .(Menashri, 2006: 110)آپارتاید در افریقای جنوبی قابل مقایسه بود 

ی هیا  دولتبه  ره() ینیخم عنوان عامل استعمار و امپریالیسم در پیام امام نگاه به اسرائیل به

سران کشورهای اسالمی باید توجه داشته باشند که این جرثومۀ فسیاد  » اسالمی مشخد است:

بلکیه خطیر و    ،یستناند تنها برای سرکوبی ملت عرب  قلب کشورهای اسالمی گماشته را که در
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صهیونیسیم بیر دنییای اسیالم و      هخاورمیانه است. نقشه، اسیتیال و سییطر   هورر آن متوجه هم

و فقط بیا فیداکاری،    استزرخیز و منابع سرشار کشورهای اسالمی  های ینسرزماستعمار بیشتر 

از شر این کابوس سیاه استعمار رهایی یافیت و اگیر    توان میی اسالمی اه دولتپایداری و اتحاد 

ی اسالمی الزم ها دولتآمده کوتاهی کرد، بر دیگر  دولتی در این امر حیاتی که برای اسالم پیش

 ییز خ نفتی ممالک ها دولتاست که با توبیخ و تهدید و قطع روابط، او را وادار به همراهی کنند. 

عنیوان حربیه علییه اسیرائیل و      ز نفت و دیگر امکاناتی که در اختیار دارند بهاسالمی الزم است ا

 ،کننید  میی یی که بیه اسیرائیل کمیک    ها دولتاستعمارگران استفاده کرده، از فروش نفت به آن 

 (.209 :1378امام خمینی، « )خودداری ورزند

 شیطانی یک ابژه مثابه بهاسرائیل . 4-3

 در کنیار شییطان بیزرگ    21شییطان کوچیک   عنیوان  بهون ایرانی اسرائیل در فضای ذهنی انقالبی

ایین دوره، اسیرائیل ورای همیه     سیاسیی  اسیالم ( بازنمایی شیده بیود. در گفتمیان    متحده یاالتا)

اسرائیل  1981. حتی حمله سال شد میی شیطانی علیه انقالب اسالمی ایران نگریسته ها توطئه

 عنیوان  بیه داشیت،  بیر   ران را نیز در جن  با عراق درعراق که منافع ایاوزیرا  ای هستهبه راکتور 

ایرانیی   وید  یهیا  سیاسیت همچنیین   .دشهای اسرائیل علیه ایران تلقی  نمونه دیگری از دسیسه

داری  ب به اسیرائیل، صیهیونیزم و سیرمایه   ها نیز اغل تحریم و 22مانند مهار دوجانبه متحده یاالتا

 .(Menashri, 2006: 110-121) شد میآن نسبت داده  هایرو یهود و دنباله

نهضیت  »یافت: شیطان در نظم گفتار امام خمینی نیز بازتاب می عنوان بهاین نگاه به اسرائیل 

اسالمی و دسای  فکری را نخسیت آنهیا شیرو      اسالمی در آغاز گرفتار یهود شد و تبلیغات ود

نوبیت بیه    بعدازآن. کنید دامنۀ آن تا به حال کشیده شده است مالحظه می که یطور بهکردند و 

اسیتعمارگر از سیصید سیال     صورت بهتر از یهودند. اینان  طوایفی رسید که به یک معنی شیطان

 (.9 :1378، امام خمینی)« ه کشورهای اسالمی راه پیدا کردندب تر یشپپیش یا 

شیطان، خود ریشیه در فرهنی  اییران از زمیان کهین دارد. در       مثابه بهاین تلقی از اسرائیل 

کننده روح شر و بیدی و منشیأ تیاریکی بیوده      شیطان و اهریمن بازنمایی ،  باستانی ایرانفرهن

دادنید. در فرهنی  میتهبی نییز شییطان       است. ایرانیان به اقوام دشمن خویش آن را نسبت می

از سوی خداوند است که وظیفه و کارکرد تسیخیر روح   شده راندهجایگاه مهمی دارد و موجودی 

 به سمت شرارت و تاریکی را به عهده دارد.انسان و بردن آن 

های انسانی اسیت   همچنین نماد شیطان و اهریمن یکی از نمادهای مشتر  در بین فرهن 

های امیروزین از نمیاد    ریشه در ناخودآگاه جمعی دارد. حتی در عصر جدید نیز اسطوره که خود

                                                                                                                                                       
21. Little Satan 

22. Dual Containment 
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یکم نیز میا شیاهد    و قرن بیست ی آغازینها سالحتی در  که یطور به ؛اند شیطان بسیار بهره برده

با اشاره بیه   ساموئل هانتینگتونکاربرد نماد شیطان در گفتمان سیاست خارجی امریکا هستیم. 

میتهبی در سیاسیت و هوییت آمریکیایی      گفتیار  به میتهب و حضیور نظیم    ها یکاییآمربازگشت 

بیه   جرج دبلیو بوشاشاره ریگان به اتحاد شوروی )امپراتوری شیطان( همانند اشاره »: نویسد می

 (.160 -164 :1387زاده،  )ادیب« است 23محور شرارت عنوان بهکره شمالی اق، ایران و عر

تلقی از امریکا تعریفیی   مانند به)ره( خمینی امام سیاسی اسالماز اسرائیل نیز در گفتمان  تلقی

عقییده   به درگیری بین تمدن اصییل اسیالمی و ییک    توان میکه از آن  شد میمتهبی را شامل 

کفرآمیز صهیونیستی تعبیر کرد. در تضاد بین پاکی و پلیدی و نور و تاریکی یک وظیفه متهبی 

 .(Takeyh, 2006: 84)وجود داشت تا در مقابل کلیت کفرآمیز یهود مقاومت کند 

 ره() ینیخمامام  سیاسی اسالماسرائیل در گفتمان سیاست خارجی  -(2شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیاسی اسالم سیاست خارجی انگفتمدر تحول. 5

بیا   صیدا  هیم امیا در اینجیا    ،رود میی به اشکال مختلفی بیه کیار    گفتمان در رویکردهای گفتمانی

گفتمان به معنای نظام و ساختار معنایی حاکم بر سیاست خیارجی اسیت کیه شییوه      24،الرسن

سیتر و  . بیر ایین اسیاس گفتمیان سیاسیت خیارجی، ب      سازد میخاصی از کنش و رفتار را ممکن 

گفتمیان در سیاسیت خیارجی     ،رو ینازا. یابد میچارچوبی است که سیاست خارجی در آن معنا 

 .(Larsen, 1997: 21)ساختار در اندیشه کنت والتز دارد  یۀپا همارزشی 

                                                                                                                                                       
23. Axis of Evil 

24. Henrik Larsen 

 شیطان کوچک

 سوزامنیت امپریالیسمعامل

 اسرائیل در
گفتمان 

 سیاسیاسالم
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ی زبیانی  هیا  بنیدیهویت  مفصیل نیستند، بلکه چیون حاصیل    ییرناپتیرتغمتصلب و  ها گفتمان

در طیول زمیان دسیتخوش    که متمایز هستند « های زبانی بازی» ویتگنشتاینمتمایز یا به تعبیر 

 .گردنیید تغییییر و صیییرورت شییکلی و مییاهوی شییده و بییر سیییما و مشییرب متفییاوتی ظییاهر مییی

پتیر و برخی دیگر از امور  امکاندر جهان وابسته به هر متن و گفتمان برخی امور  ،یگرد عبارت به

گفتمان تحمییل   ازجملهاست که هر ساختاری این همان محدودیتی  ؛آیند یدرنمحتی به تصور 

 (.44 :)ب(1383)تاجیک، کند می

ی هیا  هوییت  بنیدی  مفصیل خیود حاصیل    نیز که ج.ا.ایرانگفتمان حاکم بر سیاست خارجی 

؛ اند، از ایین قاعیده مسیتثنی نیسیت     متمایزی است که در درون انقالب اسالمی به ظهور رسیده

در ییک واحید سیاسیی     ها گفتمانباید به وجود طیفی از بنابراین با توجه به عدم تمرکز قدرت، 

به دو نیو  تغیییر و    سیاست خارجی های گفتمان یشناس ونهگدر  دهقانی فیروزآبادی .اشاره کرد

 :کند میتحول گفتمانی اشاره 

 گفتمان« از» تحول. 5-1

. دهید  میکه نوعی گسست گفتمانی ر   یا گونه بهنخست تحول از یک گفتمان به گفتمان دیگر 

. ایین وویعیت   دشو میسیاست خارجی دستخوش تغییر و تحول فوری و آشکار  ،در این صورت

بیه عبیارت   ؛ بنایی گفتمان متحول گیردد  ها و قضایای حاکم و زیر که گزاره شود میزمانی حادث 

وجود آنها همیشیه   که بدیل است های گفتماندیگر هر گفتمان مسلطی همیشه دارای طیفی از 

گفتمان مسلط میورد   مراتب سلسلهبا هدف تغییر « تحول از گفتمان»فتمان رقیب یا با عنوان گ

در تحیول از گفتمیان سیاسیت     تیوان  میگفتمان را  از. نمونه این نو  تحول گیرد میکید قرار أت

 )ره( سیاسیی امیام خمینیی    اسیالم سیاسیت خیارجی   به گفتمان  دوم پهلوی گرای غرب خارجی

 مشاهده کرد.

 گفتمان«در» تحول. 5-2

های اشتقاقی یا فرعی باشد، ماهییت   اگر تغییرات در یک گفتمان بنیادی نبوده و در سطح گزاره

گفتمیان هسیتیم کیه از    . در این حالت شیاهد تحیول در آن   شود میو هویت گفتمان دگرگون ن

  هیای محیوری مشیتر    گزارهر اصول حاکمه و د یابند که تولد می بدیلی های گفتمانطریق آن 

 هیای  گفتمیان این نو  از  های فرعی و روبنایی است. تفاوت و تمایز آنها در سطح گزاره ند وهست

مند.نمونیه ایین نیو     نا میی  گفتمان خردهبدیل را به علت فعالیت در حیطه مجاز گفتمان مسلط، 

( بیه  1360-1368) محور ارزش یگرا گفتمانآرمان خردهدر تحول از  توان میتحول در گفتمان را 

 :1389فیروزآبیادی،   )دهقیانی  ( مشاهده کرد1368-1376) محور وسعهعملگرای ت نگفتما خرده

192-189.) 



 بررسی تطبیقی نگاه به اسرائیل درگفتمان سیاست خارجی ایران 58

 ج.ا.ایرانسیاست خارجی  یها گفتمان خرده. اسرائیل در 6

با پییروزی انقیالب اسیالمی در سیال      زمان هم، ج.ا.ایراناز زمان ظهور گفتمان سیاست خارجی 

اییران ر  داده  گفتمان سیاسیت خیارجی   های گفتمانی خاصی در  و تثبیت آن، چرخش 1357

 گییری  شیکل حاصیل آن   و اسیت از نیو  تحیول در گفتمیان    هیا همگیی    است که این چیرخش 

)دولت موقیت بازرگیان(،    گرای گفتمان عدم تعهد سیاست خارجی شامل خرده های گفتمان خرده

ر محیو  توسیعه  یگیرا  عمیل  خیرده گفتمیان  ، 1360-1368محور  ارزش رایگ آرمان گفتمان خرده

گرای  اصول خرده گفتمانو  1376 -1384محور  گفتگوگرای صلح گفتمان خرده، 1368 -1376

میورد   اختصیار   به زیردر ( که 149 :1387،زاده ادیب) وده استب 1392 تا 1384محور از  عدالت

 :گیرد میبررسی قرار 

  تعهد عدم گفتمان خرده. اسرائیل در 6-1

تعهید بیر ایین بیاور بیود کیه سیاسیت اییران در قبیال          گرفتن سیاست عیدم   با در پیش بازرگان

سیاست عیدم تعهید بازرگیان در     ،جهت های بزرگ باید مانند سیاست مصدق باشد. از این قدرت

از  بیود.  واقع واکنشی به سیاست موازنه مثبت شاه و بازگشت به سیاست موازنیه منفیی مصیدق   

ی المللی  بیین ها و اتحادهیای   ائتالف آنجایی که یکی از ابعاد سیاست موازنه مثبت شاه شرکت در

تیرین متحید امریکیا در     عنیوان مهیم   ها همکاری نزدیک با اسیرائیل بیه   بود و یکی از این ائتالف

ائیتالف بیا    تنهیا  نیه  ،با پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل دولت موقت، شد میخاورمیانه را شامل 

درآمید و در   ب به تصیرف انقالبییون  در فردای انقالبلکه سفارت این کشور  ،از بین رفت اسرائیل

 بخش فلسطین قرار گرفت. اختیار سازمان آزادی

مخالفت بیا   نظراز این  .کرد میرا دنباله امپریالیسم امریکا قلمداد  اسرائیل، گفتمان خردهاین 

که  شد میعنوان دولت غاصبی شناخته  اسرائیل به .شد می تلقیادامه مخالفت با امریکا  ،اسرائیل

ائیل همانند مخالفیت بیا   مخالفت با اسر رو ینازاده است. کرنیان را از حقوق خود محروم فلسطی

. ولیی مخالفیت بیا اسیرائیل در     شید  میپرست افریقای جنوبی در یک ردیف نگریسته  دولت نژاد

غاصب سرزمین فلسطین فاقد  عنوان بهگفتمان بازرگان و دولت موقت و نو  نگاه آن به اسرائیل 

ی هیا  سیوژه خواه  بیشتر نشان از روحیه دموکراتیک و آزادیی بود و این مخالفت یک نگرش دین

مانند سیاستی که در زمان مصدق نسبت بیه اسیرائیل در    ؛داشت دگراییعدم تعه گفتمان خرده

 پیش گرفته شد.

 (1360-1368) محور ارزش یگرا آرمان گفتمان خرده. اسرائیل در 6-2

میراثی را برای  ،و پیروزی انقالب اسالمی ایران مهثر بودند گیری شکلی اسالمی که در ها ارزش

نحوه عمل آن را در عرصه روابیط   شدت بهعنوان یک کشور انقالبی بر جای گتاشتند که  ایران به
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ز مسیلمانان و مستضیعفان   لیزوم حماییت ا   ها ارزشتأثیر خود قرار داد. یکی از این  خارجی تحت

بیا ایجیاد   . بیود  (ظیالم ) اران نظیام سیلطه و اسیتکبار جهیانی    ددر مقابلۀ با سردم (مظلومجهان )

ی گفتمان، ارزش خود را بر اساس تعلق به یکی از دو قطب ها سوژهظالم،  -مظلوم مراتب سلسله

بیودن امیری    بودن امری با ارزش و ظیالم  مظلوم ،. در این گفتمانکنند میظالم و مظلوم دریافت 

حماییت از مظلیوم در ایین گفتمیان از مشیروعیت       ارزش تلقی شده و تخصید منابع بیرای  ود

اییران در اوج جنی  اییران و    .ی ج.اها کمکدر  توان میبرخوردار است. نمونه عینی این عمل را 

 اهلل حیزب ی مبارز فلسطینی مانند حماس و جهاد اسیالمی و همچنیین   ها گروهعراق به تشکیل 

 ( مشاهده کرد.دفا  از مظلوم در مقابل ظالم )اسرائیل منظور بهلبنان 

)اسیرائیل( امیری    مبارزه بیا ظیالم   جز بهتصور ایجاد روابطی  ،گفتمان خردهدر چارچوب این 

ی درگییر  هیا  سوژه .شود میرد  با اسرائیل مناسبات هرگونهاست و در چنین شرایطی  غیرممکن

. نگیاه  دهند میدر این گفتمان تمام منابع خود را برای حمایت از مظلوم در برابر ظالم اختصاص 

 عنیوان  بهاسرائیل  از و گرفتهقرار  مظلوم -ظالم یدوقطببه اسرائیل در این گفتمان نیز در قالب 

 .شود می سازی غیریتعنوان قطب مظلوم،  لسطین بهقطب ظالم در برابر ف

مبنیی بیر    یکیایی آمرییک خبرنگیار    پرسیش در پاسخ بیه   )ره(  خمینی  امام در همین زمینه

 :کنید  میی محیور را بییان    بخش فلسطین این نگاه مظلوم جنبش آزادی فداری ایشان از اهدافطر

ما طرفدار مظلوم هستیم، هرک  در هر قطبیی کیه مظلیوم باشید، میا طرفیدار آن هسیتیم و        »

هیا  میا طرفیدار آن   جهیت   یین ا از، انید  کیرده به آنها ظلم  ها اسرائیلیها مظلوم هستند و  فلسطینی

 (.275 :نور، ج سوم صحیفه« )هستیم

 (1368-1376) محور گرای توسعه . اسرائیل در خرده گفتمان عمل6-3

محیور در   گیرای ارزش  ادامۀ گفتمیان آرمیان   ،محور گرای توسعه نگاه به اسرائیل در گفتمان عمل

ظالم اسیت.   مثابه بهمظلوم و مخالفت شعاری بسیار جدی با اسرائیل  مثابه بهحمایت از فلسطین 

اییران فصیل مشیتر  ییا     .ج.اسیاست خیارجی   های گفتمان خردهدر واقع مخالفت با اسرائیل در 

نسبت به مسیئله   گرا عمله برخورد ایران در گفتمان اما نحو،آنها استخش ب  کانونی وحدتنقطه 

خصیوص حماییت از فلسیطین در     رادیکال اییران در  ها یشگرابرخالف تر بود. روانه فلسطین میانه

ی مبیارز فلسیطینی و   هیا  گیروه را از  جانبه همهمایت که ح ییگرا آرمانو در گفتمان  1360دهه 

تا حتی اعزام نیرو بیه لبنیان    ها گروهتسلیحاتی و ایدئولوژیک از این  -لبنانی شامل حمایت مالی

 ها حمایت، گرا عمل، در گفتمان گرفت میبر  های مقاومت در برابر اسرائیل را در برای ایجاد دسته

جمهیور وقیت،    بار از سیوی رئیی    یننخسترد و حتی برای فقط جنبۀ معنوی و تبلیغاتی پیدا ک

از سیوی فلسیطینیان    یرشپیت  قابیل حیل   هاشمی رفسنجانی اعالم شد که اییران بیا هرگونیه راه   

 .(Parsi, 2007: 152)د خصوص منازعه با اسرائیل موافقت خواهد کر در
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خصیوص   ولی خود تحولی بیزرگ در  ،گیری به نتیجه ملموسی منجر نشد این مووع هرچند

لیت چنیین   رسید ع  . بیه نظیر میی   شید  میی ایران در قبال اسرائیل محسیوب  .سیاست خارجی ج.ا

کید و اهمیتی کیه بیر   أو ت گرا عملسیاست ایران در گفتمان شدن  تر چرخشی را باید در عقالیی

بیا   سیاله  هشیت ، مشاهده کیرد. جنی    گرفت میمسئله حفظ منافع ملی در این گفتمان صورت 

گروهی که جمهیوری اسیالمی    -بخش فلسطین ب( و حمایت سازمان آزادیکشور عر عراق )یک

کیید  أاز عراق در طول جن  و ت -ایران حمایت از آن را در قبال دشمنی با اسرائیل پتیرفته بود

 عنیوان  بهمسئله فلسطین در برابر مووع ایران در قبال فلسطین  داشتن نگاهاین سازمان بر عربی 

خصیوص مسیئله اعیراب و     محیور در  گرای توسیعه  گفتمان عمل یک مسئله اسالمی، در چرخش

 نبود. تأثیر بیاسرائیل 

 (1376-1384) محور گفتمان گفتگوگرای صلح . اسرائیل در خرده6-4

نقطییه کییانونی اییین  ،محییور گییرای صییلح پیییروی از منطییق گفتگییو در سیاسییت خییارجی گفتگییو

خود به دو مدلول پییروی از قیانون    ،ن. دال گفتگو در این گفتمادهد میرا تشکیل  گفتمان  خرده

بنابراین عمل به قیانون و  ؛ دهد میایجاد گفتگو ارجا   شرط یشپدو  عنوان بهو پرهیز از خشونت 

قانونی و  و در مقابل، بی شوند میعنوان دو ارزش مطرح  به گفتمان خردهاین پرهیز از خشونت در 

 (.34-35 :1379خاتمی، ) گردند تلقی میارزش  دو ود مثابه بهگرایی  خشونت

ارزش خود را بر اساس عمل به  ،محور گفتگوگرای صلح گفتمان خردهی ها سوژه، جهت ینا از

دریافیت   یشیگی پ خشیونت قیانونی و   قانون و پرهیز از خشیونت ییا بیی    یکی از دو قطب عمل به

الف و برخ داند میرا مشرو   نخست. این گفتمان تخصید منابع برای حمایت از قطب کنند می

که هرگونیه کمیک میادی و معنیوی و لجسیتیکی را از مظلیوم       محور  گرای ارزش آرمانگفتمان 

و « گرایییی قییانون»گفتگییوگرا بییه قییید  گفتمییان خییردهدر  هییا کمییک، اییین دانسییت میییمشییرو  

گفتگیوگرای   گفتمیان  خیرده بنیابراین  ؛ شود میی معنوی محدود ها کمکبه  ،«پرهیزی خشونت»

محیور از   ارزش گیرای  طینیان به نسبت گفتمیان آرمیان  اسرائیل و فلسدر قبال مسئله  محور صلح

اییران را نسیبت بیه    .که در آن سیاسیت خیارجی ج.ا   پویشی در قبال این منازعه برخوردار است

 تر ساخته است. رو قبل میانه های گفتماناسرائیل به نسبت 

بر ور طی این دوره مح ی گفتمان گفتگوگرای صلحها سوژه گتاری بیشتر سرمایه که ییآنجا از

یند صلح خاورمیانیه  افر همچنینبود، مخالفت با اسرائیل و  شده انجامروی بهبود روابط با اعراب 

 ،. از ایین لحیاظ  گرفیت  میی تنش با اعراب صیورت   داشتن نگهبیشتر برای پایین نیز در این دوره 

 سیه بیا گفتمیان   در مقای دولت اصیالحات محور  مخالفت با اسرائیل در گفتمان گفتگوگرای صلح

 کمتر ایدئولوژیک و بیشتر از پویشی راهبردی برخوردار شده بود. سیاسی اسالممسلط 
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 25،مخیرب  هیای  یاظفی لبر این عقییده بودنید کیه    محور  گفتگوگرای صلحی گفتمان ها سوژه

هیای سیاسیی و اقتصیادی زییادی را بیه کشیور وارد        بیشتر به انزوای ایران کمک کرده و آسیب

یند صیلح اعیراب و   ارو دولت او در قبال فر ، مووع میانهخاتمیدر دوران تصدی ،رو ینازا. کند می

اسرائیل تا آنجا پیش رفت که از سیوی سیخنگوی وقیت وزارت خارجیه اعیالم شید کیه اییران         

ی فلسطینی مخالفت نخواهد کرد و به همه تصمیماتی کیه توسیط   ها گروهبا تصمیم  وجه یچه به

 .(Takeyh, 2006: 90- 92) احترام خواهد گتاشت ،ت فلسطینیان گرفته شودیاکثر

ولیی   ،دولت ایران در این زمان هرگز با شناسایی دولت اسرائیل موافقیت نکیرده بیود    اگرچه

فلسیطین( موافیق    -تشکیل دو کشیور )اسیرائیل   حل راهطور علنی اعالم کرده بود که با  دولت به

ینید  ای عرب بیر سیر فر  ها دولتاگر همه  در این زمان تشخید داده بود که واقع در. ایران است

در مقابیل آن بایسیتد    ییتنهیا  بیه صلح به اجما  برسند، این خالف منافع ملی اسیت کیه اییران    

(Parsi, 2007: 93). 

 (1384-1392) محور گرای عدالت اصول گفتمان خرده. اسرائیل در 6-5

این  های دالو سایر دهد میرا تشکیل محور  گرای عدالت اصول گفتمان خردهعدالت نقطه کانونی 

 ،های ایرانیان بیرای عیدالت   . اصوال  خواستهندشو گفتمان از منظر دال عدالت تعریف و تبیین می

در  یطیورکل  بیه داشته ومتهبی  های گفتمانتاریخی آنها و  گرایانه ملیهای  اغلب ریشه در روایت

وجود دارند و پیروزی نهایی  هر دو روایت زردشتی و اسالمی، دو نیروی خیر و شر در کار جهان

 .(Moshirzadeh, 2007: 533) عدالتی است خیر، پیروزی عدالت بر ستم و بی

ارجا  داده وویمن انتقیاد   « همبارز»محور به مدلول  عدالتدال عدالت در گفتمان اصولگرای 

ایین   نگیرد. در  عنوان ارزش می محور، به مبارزه برای تحقق عدالت به گرای صلح از گفتمان گفتگو

ارزش خود را براساس تعلق بیه یکیی از دو قطیب مبیارزه بیا ظیالم ییا تسیلیم          ها سوژه ،گفتمان

مبارزه برای تحقق عیدالت بیا ارزش و تسیلیم     ،. از دیدگاه این گفتمانکنند میشدن کسب  ظالم

 تمیام منیابع را بیرای    ،گرا آرمانهمانند گفتمان  ،رو ینازا. شود میشدن ودارزش تلقی  عدالتی بی

واسیطه   ارزش خیود را تنهیا بیه   در ایین گفتمیان    هیا  سیوژه . دهد میحمایت از مظلوم اختصاص 

بیر مظلومییت صیرف، عمیل      وهدر این گفتمان عال ها سوژه، ارزش کنند میدریافت ن بودن مظلوم

کیدام   . عبیادت، عمیل صیالح و زهید هییچ     کنید  میی طلبانه آنها برای کسب عدالت، تعیین  مبارزه

 :1390)مشییرزاده و مصیباح،    ال بگیرنید یدن به نقطۀ کمی یادت را در رسییهجای ش دوانیت مین

که هیچ ظالمی  زیرا؛است معنا بیبرابر بدون مبارزه  ای جامعهدر این گفتمان، تصور (. 262-261

 .دهد مینبدون مبارزه حق مظلوم را 

                                                                                                                                                       
25. Abrasive Rhetoric 
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اییران از  .ج.او حماییت   (2009) و اسرائیل و غزه (2006) اهلل وقو  دو جن  اسرائیل و حزب

خصوص مخالفت شیعاری نییز بایید بیه      . دراستآن، نمونه عینی دال مبارزه در گفتمان اصولگرا 

آغاز انقالب اسالمی و حتی فراتر از آن اشاره  سیاسی اسالمگرا به گفتمان  بازگشت گفتمان اصول

دن و ظلیم آن  بو مخالفت با اسرائیل به دلیل غاصب 1360گرایی دهه  کرد. اگر در گفتمان آرمان

محیور ایین مخالفیت حالیت      ، در گفتمان اصولگرای عیدالت شد میها خالصه  نسبت به فلسطینی

دادن تیاریخ و خطیوط قرمیز اسیرائیل درصیدد       قیرار  سهالتری به خود گرفته و با مورد  تهاجمی

 مبارزه و نفی موجودیت آن است.

یهودیان در جنی  جهیانی    پنداشتن کشتار در قالب افسانه نژاد احمدیسخنان وداسرائیلی 

دوم )هولوکاست( و پیشنهاد انتقال دولت یهود به یکی از کشورهای اروپایی یا امریکیای شیمالی   

امیروز آنهیا   »جویانه ایران در برابیر اسیرائیل ارزییابی کیرد:     در راستای گفتمان مبارزه توان میرا 

. اگیر  انید  و پیامبران بیاال بیرده  و آن را در حد خدا، متهب  اند ساختهای به نام هولوکاست  افسانه

چیرا ملیت فلسیطین بایید بهیای آن را       ،ایید  شما )اروپاییان( این جنایت عظیم را مرتکیب شیده  

 (.Parsi, 2007: 264)« پرداخت کند 

 فرجام

د، در واقیع بررسیی   مورد نظر بیو  مقاله در این ج.ا.ایرانآنچه از تحلیل گفتمانی سیاست خارجی 

برای رسیدن بیه ایین هیدف     نام اسرائیل در این گفتمان بود. نی بهدشم شدن ساختهچگونگی بر

 الملیل  بینافزارانه نظریات جریان اصلی روابط  گر و سخت های محاسبه تالش شد تا با گتر از نگاه

 الملیل  بیندر عرصه سیاست  ها دولتپی کشف منطق و عقالنیتی در پ  هر کنش در  مدامکه 

نظرییۀ   ییژه و بیه ،الملل بیین جدید در روابط  های نظریهافزارانه  رمهای ن هستند و با ورود به عرصه

هیای رفتیار    بنیدی  کید بر نقش ابزارهای قیدرت در شیکل  تأ یجا به هالستیگفتمان که به کالم 

ابزاری گفتمانی برای انعکاس واقعیات  عنوان به، بر کلمات و واژگان ها دولتی الملل بینسیاسی و 

 یکالبدشکافایران  مهوری اسالمین دشمنی در سیاست خارجی جای گیری شکل، کند میتأکید 

 .شود

أثیرگیتار  بیه نقیش ت   ینیوع  بیه این نو  نگاه به سیاست خارجی بیر اسیاس نظرییه گفتمیان     

ل گفتمیانی سیاسیت   سیاست خیارجی تأکیید دارد. در تحلیی    گیری شکلساختارهای داخلی بر 

آرای  بیر   ییه تکو بیا   ت خیارجی اسیت  تحلیل ساختار حاکم بر سیاس خارجی که به بیان الرسن

ایش هویت یک ای که این مفهوم بر پید بحث غیریت و اثرات سازنده خصوص بهو و موفه و ئالکال

یعنیی گفتمیان سیاسیت خیارجی      دو گفتمیان  کم دستگرفتن  نظر و با در گفتمان یا سوژه دارد

وجیود  نتایج رسیدیم که به این ره( ) ینیخمامام  سیاسی اسالمگفتمان و  پهلوی دوم گرای غرب
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تثبییت گفتمیان سیاسیت    بیر پییدایش و   26نقش یک بیرون سیازنده  طرف یکازغیریت اسرائیل 

بیرای گفتمیان    سیازی  هوییت اسیرائیل نقیش    دیگیری  که یطور به؛ایران داشته است.ج.اخارجی 

ساز  یتهواین دیگری  ،و از طرف دیگر27در برابر رقیب پهلویستی خود داشته است سیاسی اسالم

را  (سیاسیی  اسیالم گفتمیان ) و دسای  شیطانیش ایین   ها توطئهبا  وسوز شده  ، هویتاسرائیل()

/ بیا حضیور   هیر هوییت و گفتمیانی در   ، یگرد عبارت به 28  تهدید قرار داده است.همواره در معر

کامیل ییا تثبییت     گیری شکلمانع  سو یکاز  دیگری .گیرد میشکل  آمیز یک غیر  تعار / تخالف

و از سیوی دیگیر نقیش اساسیی در      دهید  میی و آن را در معر  فروپاشی قرار  ودش میگفتمان 

 سیو  ییک از  ؛، غیریت و ودیت عملکردی دوسیویه دارد یگرد عبارت به. کند میآن ایفا  گیری شکل

و از سوی دیگر، سازنده هوییت و عامیل انسیجام گفتمیانی      شود میمانع عینیت و تثبیت هویت 

 گییرد  میی در سایه سنگین غیر یا خصیم صیورت    ها گفتمانبسط  بنابراین ظهور، تکامل و؛ است

 (.136-137 :1386 )تاجیک،

ی متمیایز  ها هویت بندی مفصل ها حاصلناپتیر نیستند، آنمتصلب و تغییر ها گفتمان،عالوه به

 امبیه نی   ای مجموعیه خوانید، هسیتند. پی      های زبانی میی  و سیال یا آنچه که ویتگنشتاین بازی

بیر  وی است. ولی یی و ماهیمستمر مشمول و مووو  عدم ثبات و صیرورت شکلطور  بهگفتمان 

گفتمیان ایین اسیت کیه همیۀ تغیییرات آن لزومیا  و         های ویژگیهای فوکو، یکی از  آموزه اساس

چون بعضی از عناصر گفتمان در مقایسه با عناصیر دیگیر از    ؛و بنیادی نیست جانبه همهورورتا  

و  شیوند  میی دسیتخوش تغیییر و تحیول ن    یسیادگ  بهدار هستند و استمرار و ثبات بشتری برخور

موویو  اسیرائیل در    ،ترتییب  ینا به. باشند میپتیری باالیی برخوردار  بعضی دیگر از قابلیت تغییر

 ناپتیرها قرار دارد. حوزه تغییر

)ره(   خمینیی  وییژه امیام   هی )رهبیران( گفتمیان مسیلط، بی    ها سوژهاز سخنان  توان میاین را 

ایم و با امریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد، مگر اینکه آدم بشود  و ما تا آخر ایستاده»: ت کردبرداش

 طیرف  بیه دنییا نیایید در لبنیان و نخواهید دسیتش را       طیرف  آنکردن دست بردارد و از  و از ظلم

و  کنید  میی طور عمیل   طور است و افریقای جنوبی آن امریکا این که یمادامفارس دراز کند.  خلیج

خمینیی،   )امیام  «گی بکنیم. اسیرائیل آدم شیدنی نیسیت   یم زندتوان مینرائیل هست، ما با آنها اس

1373: 175.) 

ایران در قبال اسیرائیل   جمهوری اسالمیآنچه از تحلیل گفتمانی سیاست خارجی  نهایت در

 دیگریدشمنی و تضاد در این گفتمان در ارتباط با  یسوژگساخت این است که  ؛است فهم قابل

                                                                                                                                                       
26. Constructive Outside 

27. Objective Role 

28. Subjective Role 
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مربیوط باشید،    ای منطقیه ه نام اسرائیل پیش از آنکه به تقابل دو واحد سیاسی در فضای رقابت ب

 سیاست خارجی ایران است. های گفتمانهای درون  حاصل تقابل

 فارسی منابع
و سیاسیت خیارجی جمهیوری اسیالمی در قبیال       انگاری سازه»(، 1388بهار ) رسولیوالهام  آقایی، داود
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، زییر نظیر   وگوهای من با شاه )خاطرات محرمانه امیر اسددا  علدم(   گفت(، 1371) علم، اسداهلل
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