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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

جستارگشایی
در دنیای امروز ،دولتها بنا به الزامات محیط داخلی شامل هویت ،ارزشها ،فرهنی

سیاسیی و

سنتهای تاریخی ،موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک و همچنین تحیتتیأثیر سیاختار و عملکیرد
نظام بینالملل ،جهتگیریها و راهبردهای خاصی را بیه منظیور تیأمین آنچیه از آن تحیت نیام
منافع ملی یاد میشود ،در رابطه با سایر بازیگران جامعه بینالمللی ،در پیش میگیرند.
باتشکیل نظام ملت -دولت ،نو روابط میان واحدهای سیاسی در طیفی از همکاری ،رقابیت
و منازعه تعریف میشود .آنچه تاریخ روابط بینالملل به ما میآموزد این است کیه روابیط مییان
واحدهای سیاسی به طور دائم پایدار نیستند و روابط مییان دو واحید سیاسیی در ایین طییف از
روابط ،همیواره در نوسیان اسیت؛ بنیابراین ،نمییتیوان انتظیار داشیت کیه سیاسیت خیارجی و
جهتگیریهای دولتها در رابطه با یکدیگر همواره بدون تغییر باقی بماند.
آنچه درخصوص نو روابط بین دو واحد سیاسی در چارچوب ایین اسیتدالل سینتی روابیط
بینالملل نمیگنجد ،دشمنی جمهوری اسالمی ایران و اسرائیل است که در نو خود کیم نظییر
است .ج.ا.ایران هیچگاه اسرائیل را بهعنوان ییک دولیت بیه رسیمیت نشیناخته اسیت و پی
پیروزی انقالب اسالمی شناسایی دو فاکتو 1رژیم سابق از اسرائیل را نیز پی

از

گرفیت و حتیی از

سوی رهبری انقالب اسالمی حضرت امامخمینی (ره) بهعنوان غده سرطانی نامیده شد که بایید
از بین برود .این در حالی است که این تلقی از اسرائیل در سیاست خارجی ج.ا.ایران را نمیتوان
در خصوص واحد سیاسی دیگری سراغ گرفت؛ امری که در رابطیه بیا سیایر کشیورها بیا وجیود
خصییومت و درگیییری مسییتقیم بییا عییراق (صییدامحسییین) و غیرمسییتقیم عربسییتان سییعودی
(کشتارحجاج ایرانی) ،ترکیه (عضویت در ناتو) ،پاکستان (دارای سالح هسیتهای) ،نمییتیوان در
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران گواه تاریخی برای آن یافیت .ایین در حیالی اسیت کیه
روابط ایران و اسرائیل شاهد درگیری حادی نیز بین دو طرف نبوده است.
این مقاله میکوشد در پاسخ به پرسش علل شکلگیری دشمنی جمهوری اسیالمی اییران و
اسرائیل و با عنایت به نارسایی دیدگاههای اثباتگرای روابط بینالملل در پاسیخ بیه ایین میورد
خاص ،با رویکرد گفتمانی بهمثابه یک دیدگاه فرا اثباتگرا به چگونگی ساختهشدن این دشمنی
در سیاست خارجی ج.ا .ایران بپردازد .ازاینرو ،در این مقاله قصد داریم تا بیا اسیتفاده از نظرییه
1. De Facto
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گفتمان و بهخصوص آرای الکالئو و موفه و با تأکید بر مفهوم دیگیری 2در ایین نظرییه ،سیاخت
سوژگی دشمنی و تضاد را که بهنوعی هویتسازی از خود ودیگری اسیت ،در سیاسیت خیارجی
جمهوری اسالمی ایران در رابطه با غیریتی به نام اسرائیل میورد بررسیی قیرار دهییم .ازایینرو،
فرویه مقاله به این شکل صورتبندی میشود که تلقی از اسرائیل در گفتمان سیاست خیارجی
غربگرای پهلوی دوم به مثابه خودی ،نقش مهمی در برساختهشدن اسرائیل بیهمثابیه غییر ییا
دیگری در گفتمان سیاست خارجی اسالم سیاسی امامخمینی (ره) داشته است .در ایین راسیتا،
مطالعه حاور از هفت بخش تشکیل شده است کیه پی
پژوهش و در بخش دوم ،مبانی نظری بررسی میشود .سپ

از مقدمیه ،در بخیش اول بیه پیشیینه
در بخش سوم ،نقیش اسیرائیل در

گفتمان سیاست خارجی غربگرای پهلوی دوم مورد مداقیه قرارگرفتیه و در بخیش چهیارم بیه
دقایق گفتمان سیاست خارجی اسالم سیاسی و ابعاد غیریتسازی از اسیرائیل پرداختیه خواهید
شد .در بخش پنجم تحوالت گفتمان سیاست خارجی اسیالم سیاسیی و در بخیش ششیم ابعیاد
نگرش خردهگفتمانهای سیاست خارجی ج.ا.ایران در قبال اسرائیل بررسی شیده اسیت .بخیش
پایانی نیز به نتایج حاصل از این بررسی اختصاص مییابد.
پیشینه و ضرورت انجام پژوهش.
کتابها و مقاالت چندی درخصوص فراز و فرود روابط و دشمنی اییران و اسیرائیل نگاشیته
شده است که به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود:
 کتاب ایران و رژیم صهیونیستی :از همکیاری تیا منازعیه اثیر امیرمحمید حیاجییوسیفی.نویسنده در این کتاب از نظریههای واقعگرایی ،لیبرالیسم و همچنین سازهانگیاری بیرای تبییین
این دشمنی استفاده کرده و معتقد است ،تغییر در نظام بینالملل و فروپاشی شیوروی در کنیار
ایدئولوژی ،علت اصلی دشمنی بین ایران و اسرائیل بوده است .ولی نگاه وی به ایدئولوژی نگاهی
علت و معلولی است و کمتر به مسئله چگونگی ساختهشدن این دشمنی میپردازد.

 کتاب حسن تفیاهم عمیلگرایانیه :روابیط اییران و اسیرائیل( )1948 -1988اثیر سیهرابسبحانی .نویسنده در این کتاب با رویکردی واقعگرا به زمینههای مشیتر همکیاری دو کشیور
بهویژه در عصر پهلوی که نقش مهمی در نزدیکی آنها دارد ،میپردازد .وی بیا تأکیید بیر مهلفیه
ماهیت رژیم حاکم بر تهران ،حاکمییت سیکوالرها در اییران را در راسیتای منیافع ملیی هیر دو
دانسته و تنها به حاکمیت سنتگرایان در ایران و ودیت آنها با اسرائیل اشاره میکند و تبیینی
از چگونگی ساختهشدن این دشمنی ارائه نمیدهد.
 -کتاب مثلث ایرانی :داستان ناگفته نقش اسرائیل در مسئله ایران-کنترا اثر ساموئل سِگف.
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نویسنده در این کتاب ومن بررسی تالشهیای امریکیا در دولیت ریگیان بیرای آزادسیازی
گروگانهای آمریکایی و برقراری رابطه غیررسیمی بیا اییران در اواسیط دهیه  ،1980بیه نقیش
میانجی و تالشهای اسرائیل در ایجاد این رابطه از طریق تیأمین بخشیی از نیازهیای اییران بیه
سالح و قطعات یدکی پرداخته است که همگی در راستای آموزه پیرامونی 3اسرائیل بیرای مهیار
دشمنان عرب خود قرار دارد .نویسنده در ادامه بیدون ارائیه تبیینیی از چگیونگی سیاختهشیدن
دشمنی بین ایران و اسرائیل ،به شکست تالشهای امریکا در برقراری ارتباط با اییران انقالبیی و
فاششدن قضیه ایران -کنترا اشاره میکند.
 کتاب رازهای آشکار :سیاستهای هستهای و خارجی اسرائیل اثر اسرائیل شاها .این کتاب ومن بررسی سیاست خیارجی و هسیتهای اسیرائیل در خاورمیانیه ،بیه سیاسیت
اسرائیل در قبال ایران میپردازد و شیکلگییری دشیمنی بیین ایین دو را ناشیی از رقابیتهیای
راهبردی طرفین میداند .نویسنده ،مسلح بودن اسرائیل به سیالح هسیتهای و حماییت اییران از
دولت سوریه و گروههایی مانند حزباهلل در لبنان و حماس و جهیاد اسیالمی در فلسیطین را در
شکلگیری این دشمنی مهثر میداند.
 کتاب اتحاد خائنانه :ارتباطات مخفی اسرائیل ،ایران و ایاالتمتحده اثر تریتا پارسی.نویسنده در پاسخ به این پرسش که آیا مخالفت ایران بیا اسیرائیل حاصیل انقیالب اییران و
گتشته ایدئولوژیک آن است یا اینکه یک منطق استراتژیک روابط منازعهآمیز بیین دو طیرف را
تقویت میکند از دو نظریه موازنه تهدید 4استیون والت و نظرییه چرخیه قیدرت5چیارلز دوران
برای تبیین رقابتهای اییران و اسیرائیل در فاصیله زمیانی  1970تیا  2001اسیتفاده مییکنید.
نویسنده برای عنصر ایدئولوژی در برساختن تهدید در روابط ایران و اسرائیل ،نقش ثانوییه قائیل
است و معتقد است که این دشمنی به خاطر رقابت راهبردی طرفین است.
 کتاب ایرانهراسی :منطق یک دغدغه اسرائیلی اثر هاگای رام.نویسنده ومن تأکید بر نگرانیهای راهبردی اسرائیل نسبت به ایران و بیا رویکیردی انتقیادی و
روانشناختی نسبت به جامعه و سیاست در اسرائیل ،نحوه برساختهشدن ایرانهراسی در جامعه
اسرائیل را مورد بررسی قرار میدهد .وی معتقد است که این نگرانیی در جامعیه اسیرائیل خیود
حاصل تضاد بین اسالم ]واپ

گرا[( ،تلقی نویسنده کتاب ایران هراسی از اسالم است کیه میورد نظیر

نویسندگان این مقاله نیست) متهب و استبداد شرقی از یکسو و یهود ،سکوالریسم و دموکراسیی

3. Periphery Doctorine
4. Balance of Threat
5. Power Cycle Theory
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غربی از سوی دیگر است .این اثر بهنوعی نقطه مقابل پژوهش حاور است ،با این تفاوت که علل
تلقی از ایران را بهعنوان خصم در جامعه و سیاست اسرائیل مورد بررسی قرار میدهد.
 مقاله سازهانگاری و سیاست خارجی جمهیوری اسیالمی اییران در قبیال اسیرائیل نوشیتهسیدداود آقایی و الهام رسولی.
نویسندگان در پاسخ به این پرسش که کدام نظریۀ روابط بینالملل بهتیر مییتوانید تغیییر
سیاست خارجی ج.ا.ایران را در رابطه با اسرائیل تبیین کند ومن استفاده از چیارچوب نظرییه
سازهانگاری معتقدند که شکلگیری منافع ج.ا.ایران و جهتگیریهای سیاست خارجی آن ریشه
در نحوه شکلگیری و تکوین هویت آن دارد ،ولی از چگونگی ساختهشدن دشمنی بین اییران و
اسرائیل بحثی به میان نمیآورند و بیشتر به تحوالت دشمنی بین ایران و اسرائیل اشاره دارند.

 مقاله مووو اسرائیل در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نوشیته حمییرامشیرزاده و احسان مصباح .هدف نویسندگان در این مقاله نشاندادن تغییر دشمنی نسیبت بیه
اسرائیل در خردهگفتمانهای سیاست خارجی ج.ا.اییران و بیهطیور مشیخد دو خیردهگفتمیان
اصالحطلبی (قانون-گفتگیو) و اصیولگراییی (عیدالت -مبیارزه) اسیت .نویسیندگان بیا انتخیاب
چارچوب نظری گفتمان بهعنوان بخشی از نظریه سازهانگاری ،قائل به وجود طیفی از دشمنی و
نشاندادن این پویش از خردهگفتمان اصالحطلبی به خردهگفتمان اصولگرایی هستند.
برخالف بیشتر آثیاری کیه بیرای تبییین منازعیات و دشیمنی اییران و اسیرائیل ،بیه عامیل
رقابتهای راهبردی دو طرف در سطح منطقهای و از منظیر نظرییههیای روابیط بیینالملیل بیه
مووو میپردازند -که در باال به آن اشاره شید -نوشیتار حاویر بیا تأکیید بیر نظرییه گفتمیان
بهعنوان یک نظریه سیاسی ،موویو را از منظیری داخلیی و در قالیب تضیادهای آنتاگونیسیتی
گفتمانهای سیاست خارجی ایران ،بهویژه دو گفتمان سیاست خارجی غربگرای پهلیوی دوم و
گفتمان سیاست خارجی اسالمسیاسی امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار میدهد .این نو نگاه
به سیاست خارجی بر اساس نظریه گفتمان و بهویژه قرائت الکالئو و موفه ،بیه نقیش تأثیرگیتار
ساختارهای داخلی بر شکلگیری سیاست خارجی تأکید مییکنید .بیه عبیارت دیگیر ،بیرخالف
آثاری که در باال مورد بررسی قرار گرفت که عمومیا تضیاد اییران و اسیرائیل را بیه رقابیتهیای
راهبردی این دو واحد سیاسی در سطوح منطقهای و بینالمللی فرو مییکاهنید ،ایین مقالیه بیه
مووو دشمنی نگاهی پیشینی و از منظری درونی و در قالب رقابیتهیای درون گفتمیانهیای
سیاست خارجی ایران داشته و از این حیث در نو خود مطالعه بدیعی است.
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.1گفتمان از منظر ارنستو الکالئو و شنتال موفه
یکی از نظریههایی که بهطورجدی به مسئله ساخت سوژگی دشمنی و تضاد پرداخته و بهنیوعی
هویتسازی از خود و دیگری 6است ،رویکرد گفتمانی ارنستو الکالئو و شنتال موفه است .الکالئو
و موفه معتقدند که آموزه گفتمان آنگونه که در بعضی از رویکردهای معاصر در عرصیه تحلییل
سیاسی بسط داده شده است ،ریشه در چیزی دارد کیه مییتیوان آن را چیرخش اسیتعالیی در
فلسفه مدرن نامید؛ یعنی در شکلی از تحلیل که صرفا نه به امور واقع ،بلکه بیه شیرایط امکیان

7

آنها نیز میپردازد.
در این نگرش ،هویتهای اجتماعی و سیاسی محصیول گفتمیانهیا فیر

شیده و بیه ایین

وسیله ،در تقاطع بین مرزهای اندیشه /واقعییت و آرمیانگراییی /واقیعگراییی مسییری گشیوده
میشود.
در این دیدگاه ،امور اجتماعی و سیاسی و بهطورکلی جهان واقعیت ،تنها درون سیاختهیای
گفتمانی قابلفهم هستند و گفتمانها به فهیم میا از جهیان شیکل مییدهنید .بیر ایین اسیاس،
فعالیتها و پدیدهها زمانی قابلفهم میشوند که در کنار مجموعیهای از عوامیل دیگیر در قالیب
گفتمانی خاص قرار بگیرند .هیچ چیز به خودی خود دارای هوییت نیسیت ،بلکیه هیویتش را از
گفتمانی که درون آن قرارگرفته کسب میکند (تاجیک(1383 ،الف) .)20-21 :در همین رابطه،
الکالئو و موفه به بسط مفاهیم نظریه خود که بهنوعی با مسئله رابطه دیالکتیکی خود و دیگیری
که مورد نظر این پژوهش است ،پرداختهاند که در ادامه به آن اشاره میشود.
 .1-1مفاهیم اساسی گفتمان الکالئو و موفه
الکالئو و موفه برای تبیین نظریه خود ،مفاهیم متعددی را به کار گرفتهاند که فهم نظریه آنها و
کاربست آن ،نیازمند شناخت این مفاهیم است .ویژگیی ایین مفیاهیم آن اسیت کیه بیهصیورت
زنجیروار با یکدیگر مرتبط هستند؛ بهطوریکه فهم هر مفهوم ما را بیه شیناخت سیایر مفیاهیم
رهنمون میکند .در این بخش تالش میشود تا مفاهیم اصلی گفتمان در آرای الکالئیو و موفیه
که بهنوعی در برساختهشیدن اسیرائیل بیهمثابیه غییر (دیگیری) در گفتمیان سیاسیت خیارجی
جمهوری اسالمی ایران مهثرند ،بررسی شود.

6. Self & Other
7. The Condition of Possibility
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الکالئو و موفه در نظریه گفتمان خیود بیر ویژگیی رابطیهای 9هوییت تأکیید مییکننید .معنیای
اجتماعی کلمات ،کالم ،اعمال و نهادها ،همه در رابطه با زمینهای کلی فهم میشوند که هرکدام
از آنها جزئی از آن را شکل میدهند .هر معنایی در رابطه با مجموعه اعمالی که انجام مییگییرد
و نیز ،هر عملی در رابطه با یک گفتمان خاص قابلفهم است .بنابراین ،ما فقط در صیورتی قیادر
به فهم ،تبیین و ارزیابی غیریتی به نام اسرائیل در سیاسیت خیارجی جمهیوری اسیالمی اییران
بهمثابه یک امر یا جریان هستیم که توان توصیف عمیل و گفتمیانی کیه عمیل در درون آن ر
داده است را داشته باشیم.
نظریه رابطهای گفتمان الکالئو و موفه ،گفتمانها را بازتاب ساده دیگر جریانها و تحیوالتی
که در بخشهای خاصی از جامعه نظیر اقتصاد ر میدهند ،تلقی نمیکند .گفتمانها بیشتر بیه
یکپارچهکردن عناصر و اعمال بخشهای مختلف جامعه میپردازند .این تلقی ما را متوجه فرایند
یا جریانهایی میکند که توسط گفتمانها ساخته و پرداخته شدهاند.
الکالئو و موفه ،بهمنظور توویح این مطلب ،مفهیوم مفصیلبنیدی را وویع مییکننید .ایین
اصطالح در نزد این دو به معنای کنشیی اسیت کیه رابطیهای را مییان عناصیر گونیاگون ایجیاد
میکند؛ بهگونهای که هویت آنها در اثر این کنش تغییر مییکنید .بیهعبیارتدیگیر هوییت ییک
گفتمان از طریق رابطهای که میان عناصر گوناگون بهوجیود مییآیید شیکل مییگییرد .در ایین
فرایند ،عناصر ،هویت فردی خود را فرو میگتارند تا به مثابه کلیتی از یک سیاختار بیه حسیاب
آیند .بنابراین در نزد این دو ،هویت یک گفتمان ،هیویتی رابطیهای و پیونیدی اسیت (تاجییک،
.)81 :1384
 .2-1-1زنجیره همارزی و زنجیره تفاوت

یکی دیگر از مفاهیمی که در گفتمان الکالئو و موفیه بیا مسیئله رابطیه خیود و دیگیری پیونید
مییابد ،زنجیره همارزی 10و زنجیره تفاوت11است .منظور از زنجیره همارزی ایین اسیت کیه در
فرایند مفصلبندی یک گفتمان ،دالهای اصلی با یکدیگر در زنجیره همارزی ترکیب میشیوند.
این دالها نشانههایی بیمحتوایند؛ یعنی بهخودیخود بیمعناینید ،تیا اینکیه از طرییق زنجییره
همارزی با سایر نشانههایی که آنها را معنادار میکنند ،ترکیب میشوند و در مقابل هوییتهیای
منفی قرار میگیرند که تهدیدکننده آنها میباشند.گفتمانها از طریق زنجیره همارزی ،تفاوتها

8. Articulation
9. Relational
10. Chain of Equivalence
11. Chain of Difference
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را میپوشانند و به آنها نظم و انسجام میدهند .در زنجیره همارزی ،عناصر ،خصلتهای متفیاوت
و معناهای رقیب را از دستداده و در معنایی که گفتمان ایجاد میکند ،منحل میشوند .زنجیره
همارزی نمیتواند به حتف کامل تفاوتها بینجامد؛ زیرا همواره امکیان بیروز و ظهیور تفیاوت و
تکثر و خیروج عناصیر از زنجییره هیمارزی وجیود دارد .در مقابیل زنجییره تفیاوت بیه خصیلت
متکثربودن جامعه اشاره دارد و این امر مقدمهای بیر ظهیور مفهیوم خصیومت و دیگیری اسیت.
زنجیره تفاوت به تمایزات و مرزهای میان نیروهای موجود تأکیید مییکنید و زنجییره هیمارزی
میکوشد از راه مفصلبندی بخشی از نیروها ،تمیایزات آنهیا را کیاهش داده و آنهیا را از طرییق
جتب عناصر شناور و تبدیل آنها به وقته ،در مقابل «دیگیری» منسیجم کنید .بنیابراین زنجییره
همارزی شرط وجود هر صورتبندی گفتمانی است ).(Laclau & Mouffe, 1985: 127-134
 .3-1-1ضدیت و بیگانهسازی

ودیت 12و بیگانهسازی 13از مفاهیم کلیدی رویکرد گفتمانی الکالئو و موفیه اسیت کیه بیهطیور
مستقیم با بحث این مقاله مرتبط شیده و نقیش مهمیی در تثبییت گفتمیان سیاسیت خیارجی
جمهوری اسالمی ایران در رابطه با «دیگری» به نام اسیرائیل دارد .ویدیت و بیگانیهسیازی بیه
رابطه وجودی یک پدیده با چیزی بیرون از آن اشاره داردکیه در هوییت بخشیی بیه آن پدییده
نقشی اساسی بازی میکند.
بر اساس این نظریه ،کسب یک هویت کامل و مثبت توسط کارگزاران و گروههای اجتمیاعی
امری غیرممکن است ،در واقع ،این حضور «دیگری» است کیه در شیکلدادن بیه هوییت نقیش
محوری دارد .بهعبارتدیگر ،اش یا دارای ذات و هویت ثابتی نیستند و تنها در رابطه با دیگیری و
ودیتی که با آن برقرار میکنند میتوانند هویت یابند.
درهمین زمینه ،الکالئو از مفهوم «بیرون سازنده»14برای توصیف ویژگیهای ودیت استفاده
میکند .وی معتقد است که ودیت دارای عملکرد دوسویهای است .از یکسو مانع شیکلگییری
عینیت و تثبیت گفتمانها و هوییتها سیت و از سیوی دیگیر سیازنده هوییت و عامیل انسیجام
گفتمانی است .بهبیاندیگر ،ودیت و آنتاگونیسم هرچند مانع ایجاد کامل هویت میشود و آن را
امکانی و تصادفی میسازد ،اما از سوی دیگر ،نیروی متخاصم ،بخشی از شرایط وجیودی هوییت
است .به این صورت که هر گفتمانی در سایه دیگری یا غیر شکلگرفته ،تحتتیأثیر آن متحیول
شده و احتماال از بین میرود .بنابراین منازعههای گفتمانی همواره وجیود داشیته و گفتمیانهیا

12. Antagonism
13. Otherness
14. Constitutive Outside
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درون این منازعهها به تکامل رسیده و درصورت ناتوانی در رقابت با گفتمانهای دیگر جای خود
را به گفتمانهای رقیب میدهند (حقیقت و حسینیزاده.)117 -120 :1387 ،
هوارث معتقد است ایجاد و تجربه ودیتهای اجتماعی از سه جهت بیرای نظرییه گفتمیان
اهمیت دارد :نخست ،خلق یک نسبت متضاد و خصمانه که با تولید یک «بیگانه» یا «غیر» برای
تأسی

مرزها و حدود سیاسی حیاتی است .دوم ،ایجیاد روابیط تضیادآمیز و تأسیی

مرزهیای

سیاسی ،محور تثبیت ناتمام هویت در صورتبندیهای گفتمانی و عامالن و کارگزاران اجتماعی
است .سوم ،تجربه ودیت طلیعهای بر پیدایش هویت است .ودیتها در نظریه گفتمان بیه ایین
دلیل ر مینمایند که اکتساب یک هویت کامل و اثباتی برای کارگزاران و گروههیای اجتمیاعی
ناممکن است .حضور «بیگانه» در یک رابطه خصمانه است که میانع تحصییل ییا تحقیق هوییت
توسط «خود» یا دوست میگردد (هوارث.)143 :1379 ،
 .4-1-1هویت

در نظریه گفتمان الکالئو و موفه ،هوییت؛ ثابیت ،دائمیی و از پییش تعییینشیده نیسیت ،بلکیه
هویتها را گفتمانها ایجاد میکنند و شکلگیری گفتمانها مقدم بر شکلگیری هوییتهاسیت
)1998: 56

 .(Smith,هویتها موقعیتهایی هستند که درون گفتمانهیا بیه فیرد ییا گیروه اعطیا

میشوند .هویت گفتمانی از طریق زنجیره همارزی که در آن نشیانههیای مختلیف در تقابیل بیا
زنجیرههای دیگر با یکدیگر مرتبط شدهاند ،ایجاد میشوند .هویتها همچون نشانههای زبانی در
تمایز با غیر شکل میگیرند و لتا ارتباطی و نسبی بوده و هرگز کامال تثبیت نمیشوند .بنابراین،
معنای یک نشانه در درون یک گفتمان هیچگاه تثبیت نمیشود و همواره امکان رسو معنیا ییا
گفتمانی دیگر وجود دارد .ازاینرو ،هویت گفتمانی متزلزل و ناپایدار بیوده و دلییل ایین تزلیزل،
منازعه بیپایان گفتمانی و وجود خصومت است (یورگنسن و فیلیپ .)78 :1389 ،
 .5-1-1استیال (هژمونی)
هژمونی15یکی دیگر از مفاهیم اساسی در نظرییه گفتمیان الکالئیو و موفیه اسیت کیه از حییث
شکلگیری یک گفتمان در تخالف با «دیگری» اهمیت مییابد .الکالئو و موفه ایین مفهیوم را از
آنتونیو گرامشی ،مارکسیست ایتالیایی وام گرفتهاند .گرامشی ،هژمونی را بهعنیوان ییک فراینید
سیاسی که عناصر مختلف را بهطور موقت مفصلبندی کرده و به هویتها شکل میدهید ،تلقیی
میکند  .وی این مفهوم را در رابطه با تولید معنا برای تثبیت قدرت بهکار مییبیرد .هژمیونی در

15. Hegemony
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این معنا سلطه مبتنی بر روایت به جای استفاده از زور است .بنیابراین ،هژمیونی نیوعی منطیق
سیاسی است که به ایجاد اجما و عقل سلیم 16جدید منجر میشود ).(Howarth, 2000: 15
در همین راستا ،الکالئو تالش پروژههای سیاسی برای تثبیت گفتمانهای محدود و معین را
اعمیال هژمونیک مینامید که دارای دو شیرط است .1 :وجیود خصیومت و نیروهیای متخاصیم.
 .2بیثباتی مرزهایی که این نیروها را متمایز میکند .هدف اعمال هژمونیک نیز ایجاد یا تثبییت
نظام معنایی یا صورتبندی هژمونیک است (حقیقت و حسینیزاده.)110 :1387 ،
این صورتبندی نیز عمدتا در اطراف یک دال مرکزی سیازمان یافتیهانید؛ ماننید حماییت از
مظلوم در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران .بنابراین ،تمام پروژههای هژمونیک و
ساختارهای اجتماعی همواره در معر

تهدید از سوی سوژهها و گفتمانهای غیر قیرار دارنید و

گروهی از توانایی هژمونیک شدن برخوردار است که بتواند از طریق یک پروژه سیاسی ،قیدرت و
خواسته خود را بر دیگران تحمیل کند و از راه دو اصل اساسیی مقبولییت و در دسیترسبیودن
دالهای شناور ،یک گفتمان یا جامعه را مفصلبندی کند .بنابراین،شکلگییری ییا انحیالل ییک
گفتمان از طریق هژمونی امکانپتیر است (تاجیک.)83 :1384 ،
 .6-1-1برجستهسازی و حاشیهرانی

بیگانهسازی در ذات خود با مفاهیم برجستهسازی و حاشیهرانی همراه است .ایین دو مفهیوم بیه
اشکال مختلف در عرصه منازعیات گفتمیانی ظیاهر مییشیوند .برجسیتهسیازی و حاشییهرانیی
سازوکاری است که بهواسطه آن گفتمانها سعی میکنند نقاط قوت خیود را برجسیته سیازند و
نقاط وعف خود را به حاشیه رانده و پنهان کنند و برعک  ،نقاط قوت «دیگری» ییا دشیمن را
به حاشیه برانند و نقاط وعف آن را برجسیته سیازند .بنیابراین ،برجسیتهسیازی و حاشییهرانیی
سازوکاری برای حفظ و استمرار قدرت است که گفتمانها از آن بیرای تقوییت خیود و تضیعیف
دیگری و بهعبارتدیگر تداوم هژمونی خود بهره میگیرند.
 .7-1-1قدرت

قدرت را میتوان اساسیترین مفهوم در نظریه گفتمان دانست؛ چراکه شکلگیری هیر گفتمیان
تنها از راه اعمال قدرت میسر است .قدرت ازنظر الکالئو و موفه ،عبارت است از «قیدرت تعرییف
کردن و تحمیل این تعریف در برابر هر آنچه آن را نفی میکند» (کیت نش.)49 :1389 ،
گفتمانها به وسیله قدرت ،دیگری را طیرد و خیود را تثبییت مییکننید .آنهیا مییکوشیند
بهوسیله اعمال قیدرت ،بیر یکیدیگر پییروز شیوند و ازآنجیاییکیه پییروزی هییچکیدام از پییش
تعیینشده نیست ،نقش اساسی قدرت در بقا یا نابودی گفتمانها بیشاز پیش مشخد میشود.
16. Common Sense
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مفهوم قدرت در رویکرد الکالئو و موفه پیوند نزدیکی با مفهوم سیاست و عینیت نیزد آنهیا دارد.
برداشت آنها از قدرت شبیه برداشت فوکو است ،قدرت چیزی به شیمار نمییآیید کیه افیراد در
اختیار داشته باشند و در برابر دیگران بهکارگیرند ،بلکه مولد امر اجتمیاعی تلقیی مییشیود .در
واقع ،این قدرت است که هویت ،دانش و نحوه ارتباط ما با یکدیگر را در قالب گروه یا فرد خلیق
میکند .قدرت چیزی نیست که بتوان آن را محو کرد .ما به زندگی در نظیم اجتمیاعی همیواره
احتیاج داریم و نظم اجتماعی همواره در قدرت ساخته میشود .بنابراین ،در منازعیات سیاسیی،
گفتمانی پیروز است که به ابزارهای قدرت بیشتر دسترسی داشته باشد .فیرکالف بیرای تووییح
این مطلب ،از مفهوم «قدرت پشت گفتمان» استفاده کرده است ).(Fairclough, 2001: 46 -53
توان گفتمانها در تثبیت معنا و هژمونیکشدن ،بسته به میزان قدرتی است که در پ

آنها

وجود داشته و از آنها حمایت میکند .قدرت پشت یک گفتمان بهوسیله برجستهسازی ،نشانهها
را بهگونهای خاص معنا میکند و با تولید اجما  ،آنها را در افکار عمیومی هژمونییک مییسیازد.
بهاینترتیب معنایی خاص از نشانهها یا دالهای شناور آن گفتمان را در اذهان سوژههیا بیهطیور
موقت تثبیت مینماید .از سوی دیگر ،به کمک حاشیهرانی میکوشد معنیای ارائیهشیده توسیط
گفتمان رقیب را به حاشیه براند و دال مرکزی آن را ساختارشکنی کند.
 .8-1-1رقابت
گفتمانها همواره دیگری را به حاشیه رانده و خود را برجسته میکنند ،اما حاشیهرانی«دیگری»
هر چقدر شدید باشد نیز ،نمیتواند رقیب را بهطور کامل از صحنه چالش و رقابت حیتف کنید؛
بنابراین ،همیشه امکان بازسازی و «بازگشت سرکوبشدگان» 17وجود دارد .در اینجا ذکیر ایین
نکته الزم است که بیگانهسازی طیفی از مفاهیم ،از رقابت تا دشمنی و سرکوب خشونتبار را در
برمیگیرد؛ پ

رابطه خود و دیگری همیشه خصمانه نیست .با توجه بیه اینکیه حیتف دیگیری

بهطور کامل ممکن نیست ،در یک حالت کلی میتوان گفت که هرچه ظرفیت گفتمانهیا بیرای
تبدیل خصومت به رقابت بیشتر باشد ،موقعیت آنها بیشتر تثبیت خواهید شید .بیه بییان دیگیر،
«دیگری»میتوانددرصحنه حضورداشته باشد و عالوه بر رونق فضای رقابت ،بهعنوان یک بییرون
سازنده در ایجاد و شکلدهی به هویت ،ایفای نقش کند.

 .2اسرائیل در گفتمان سیاست خارجی غربگرای پهلوی دوم
در راستای تعقیب سیاست غربگرایانه پهلوی دوم از راه ایجاد یک گفتمیان شیباهت ،سیاسیت
خارجی ایران در بعد منطقهای بهمنظور طرد دگر رادیکیال منطقیهای خیود؛ یعنیی کشیورهای
تندرو عرب و همچنین کسب حمایت و پشتیبانی دولتهای غربی ،سیاست نزدیکی با مهمترین
17. Return of Repressed
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متحد غرب در منطقه خاورمیانه یعنی اسرائیل را در پیش گرفت که این امر به ایجاد یک رابطه
پنهان طی سه دهه تا پیروزی انقالب اسالمی منجر شد .نگاه به اسرائیل در گفتمیان حیاکم بیر
این دوره در ایران عمدتا با دال امنیت درآمیخته است .اگر ائتالف با امریکا در بعد جهانی بیرای
مقابله با شوروی بهمثابه ابژه ناامنی در این گفتمان مورد نظیر بیود (ادییبزاده ،)26 :1387 ،در
بُعد منطقهای ،ائتالف با اسرائیل نزد سوژههای گفتمان پهلوی به مثابه یک ابژه امنیتساز بیرای
مقابله با دولتهای تندرو عرب بهمثابه ابژه امنیتسوز پیگیری میشد.
این نو نگرش در بین نخبگان سیاسی دوران پهلوی و تحوالتی که پ

از آن بهوجود آمید،

زمینهساز شناسایی اسرائیل از سوی ایران و گسترش روابط بین دو کشور در سه دهه منتهی به
پیروزی انقالب اسالمی شد.
 .1-2نگاه به اسرائیل بهعنوان یک قوم مظلوم
نخبگان سیاسی و در رأس آنها شخد شاه ،نسبت به تشکیل اسیرائیل در خاورمیانیه بیهعنیوان
کشوری پیشرو به لحاظ مظاهر تمدن غربی که در مقایسیه بیا محییط اطیراف خیود و بیهوییژه
کشورهای عربی پیشرفته محسوب میشد ،به دیده مثبت مینگریسیتند .هرچنید در سیالهیای
اولیه تشکیل اسرائیل و بهخصوص سالهای  1948تا  ،1953مسئله شناسایی اسرائیل و تعار
اعراب و اسرائیل از سوی تصمیمگیران ایرانی از منظر کالیدسکوپ18ارزشهای فرهنگی ایرانی-
اسالمی و خصیصههای ملی نگریسیته مییشید  .ولیی طرفیداران رابطیه بیا اسیرائیل کیه طییف
گستردهای ازجمله شاه ،نظامیان ،تکنوکراتهای وزارت امورخارجه و زمینداران و اعیانی کیه در
مرکز قدرت سیاسی قرار داشتند را در برمیگرفیت ،بیه ارزشهیای فرهنگیی پییش از اسیالم و
میراث ملی که در تخالف با تاریخ اسالمی ایران و عقاید شییعه قیرار داشیت ،تأکیید مییکردنید
).(Sobhani, 1989: 8
نگرش حاکم بر سیاستگتاران این دوره نسبت به اسرائیل بهخیوبی در میتن زییر بازنمیایی
شده است «:ما هرگز به تبعیضات نژادی یا میتهبی ییا تفیاوت بیین رنی
نداشتهایم و برعک

پوسیت افیراد اعتقیاد

همواره به مدارا و مماشات نسبت به نژادها و متاهب مختلف مشهور بوده و

کشور خود را ملجأ ستمدیدگانی که ملیت دیگری داشتهاند ،قرار دادهایم؛ چنانکه کوروش کبییر
به پیروی از همین سنت پ

از فتح بابل در سال  597قبل از مییالد مسییح ،یهودییانی را کیه

بختالنصر از اورشلیم به اسارت آورده بود ،آزادی دادکه بیا اشییای مقیدس خیود بیه فلسیطین
بازگردند و معابد خود را دوباره برپا کنند .این اسیران آزاد شده چنانکه در کتاب مقدس تیورات

18. Kaleidoscope
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مسطور است با عطایایی که از خزانه کوروش دریافت داشتند ،معابد وییران خیویش را از نیو بنیا
نهادند» (پهلوی.)33 :1345 ،
بهعالوه ،مقامات و دولتمردان اسرائیل در راستای تثبیت گفتمان شباهت با ایران گیاهی بیه
مقایسه تاریخ باستان با زمان حال از راه مقایسه کوروش با محمدروا شاه میپرداختند و از ایین

راه درصدد بهرهبرداری از احساسات ملیگرایانه وی به نفع خود بر میآمدند .برای نمونه اسحاق
رابین ،نخستوزیر اسرائیل در سال  1357در یک سخنرانی در جمع یهودییان ایرانییاالصیل در
خانه کوروش (مرکز فرهنگی ایرانیان در تلآویو) پ

از تشریح نقیش اییران باسیتان در اشیاعه

تمدن و فرهن  ،به سهم واالی کوروش کبیر ،شاهنشاه هخامنشی در بازگردانیدن یهودییان بیه
فلسطین اشاره کرده و گفت که به عقیده وی« :لقب بنیانگتار اصیلی صهیونیسیم بیهغلیط بیه
هرتزل اطالق میگردد ،در حقیقت برازنده کوروش کبیر است کیه بیرای نخسیتینبیار اجتمیا
یهودیان را در سرزمین مقدس ممکن ساخت و از این رهگتر تمیامی یهودییان جهیان را رهیین
منت خود ساخت».
وی در ادامه سخنان خود ،شاه را میراثدار کوروش خواند و اظهار داشت«:آنچنیان شییفته
تمدن و فرهن

گرانقدر ایران هستم کیه آرزو مییکینم ایرانیی زاده شیده بیودم تیا بتیوانم بیه

ایرانیبودن خود مباهات کنم» (والیتی.)148-149 :1380 ،
چنین تبلیغاتی از سوی دولت اسرائیل در توصیف کوروش هخامنشی و معرفی وی بهعنوان
نخستین صهیونیست و مقایسه او با محمدرواشاه در شخد شاه بیتأثیر نبوده است و وی نییز
که قصد داشت پیا یش را جیای پیای کیوروش بگیتارد و راه وی را ادامیه دهید و خیود را وارث
تاجوتخت وی و دارای فره ایزدی میدانست ،سعی میکرده است آنچنانکه صهیونیستها ادعا
میکردند همچون کوروش رفتار کند و منجی قوم یهود باشد (والیتی.)147 :1380،
شاه و طرفداران او بر آن بودند که تشکیل دولیت یهیود در فلسیطین حیق یهودییان آواره و
گریزان از مظالم دیگر اقوام است .در نظر اینان ،رفتار مهربانانیه کیوروش بیا یهودییان در دوران
باستان تبدیل به چنان اسطوره مقدسی شده بود که گیویی خیود را موظیف بیه تکیرار تیاریخ و
احیای عدالت در حق قوم یهود در دوران معاصر میدانستند .این مسئله را بهخوبی میتیوان در
پاسخ شاه به نامه دیوید بنگوریون ،نخسیتوزییر اسیرائیل در سیال  1958کیه در آن سیاسیت
کوروش نسبت به هخامنشیان را ییادآور شیده بیود ،مشیاهده کیرد«:خیاطره سیاسیت کیوروش
درخصوص مردم شما برای من بسیار ارزشمند است و من کوشش خواهم کرد تا در مسییر ایین
سنت باستانی گام بردارم» ).(Sobhani, 1989: 35
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 .2-2اسرائیل بهمثابه یک ابژه امنیتساز
دوستی با اسرائیل در گفتمان سیاست خارجی پهلوی دوم بر پایهیک احسیاس نیاامنی از سیوی
سوژههای گفتمان غربگرای پهلوی دوم و بهویژه شیخد شیاه در رابطیه بیا دگرهیای داخلیی،
منطقهای و بینالمللی آن تعریف میشد .رابطه با اسرائیل در گفتمان سیاست خارجی این دوره
به منظور کسب حمایت غرب و بهویژه امریکا از طریق ایجاد یک گفتمیان شیباهت بیا غیرب از
یکسو و تالش برای حاشیهرانی دگرهای داخلیی و خیارجی اییران پهلیوی بیهخصیوص اتحیاد
شوروی و دولتهای رادیکال عرب که امنیت آن را تهدید مییکردنید از طیرف دیگیر ،پیگییری
میشد .ازاینجهت ،ایجاد رابطه بین دو کشور امتیازاتی را برای حکومت ایران در ابعیاد مختلیف
داخلی ،منطقهای و بینالمللی دربرمیگرفت.
 .1-2-2بعد داخلی

یکی از عوامل نزدیکی ایران به اسرائیل ،بهرهگیری از فناوری و تخصد بیاالی متخصصیان ایین
کشور در امور مختلف ،بهویژه همکاریهای نظامی و امنیتی بود .محمدرویا شیاه در محاسیبات
خود ،از برقراری و گسترش روابط با اسرائیل ،مالحظات گوناگونی داشت .توانایی یک ارتش نوپیا
در جن

با واحدهای عربی و تحمیل شکستهای پیاپی به اعراب باعث شده بود توجه شیاه بیه

سازمان نظامی اسرائیل و فناوری برتیر نظیامی آن جلیب شیود .ایین مسیئله هنگیامیکیه شیاه
تخصید منابع هر چه بیشتر به توسعه نظامی ایران را آغاز کرد ،نمود بیشتری یافیت و اسیرائیل
را بیه یکیی از منیابع مهییم فنیاوری برتیر تسیلیحاتی ایییران تبیدیل کیرد (فییولر)142 :1377 ،؛
بهطوریکه در سالهای پایانی حکومت شاه ،ایران بزرگترین مشتری تسلیحات اسیرائیل بیود و
میزان قراردادهای اجرا شده تسلیحاتی ایران پیش از انقالب اسیالمی در رابطیه بیا اسیرائیل بیه
حدود دو میلیارد دالر بالغ میشد (محمدی.)128 :1377 ،
همچنین به لحاظ مسائل امنیتی ،اسرائیل نقش ویژهای را در تشیکیل سیازمان اطالعیات و
امنیت کشور (ساوا ) ایفا کرد .پ

از کشف و انهدام شبکه افسران حزب تیوده در ارتشیدر 21

مرداد  ،1333ورورت ایجاد یک سازمان اطالعاتی قوی بیرای مقابلیه بیا توطئیههیای داخلیی و
بینالمللی از سوی رژیم پهلوی احساس شد .در راسیتای ایین نییاز قیانون تشیکیل سیاوا
اسفندماه  1335مورد تصویب مجل

در

شورا و سنا و همچنین محمدروا شاه قرار گرفت و تیمور

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

ساوا  ،سازمان سیا و مستشاران آمریکایی وظیفه سازماندهی و آموزش

کارکنان آن را برعهده داشتند ،اما ازآنجاییکه عمدهتیرین فعالییت و تمرکیز سییا بیر رقابیت بیا
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سازمان اطالعاتی شوروی 19و خطر کمونیسم داخلی نهاده شده بیود و از طرفیی آمیوزش میورد
دلخواه دولت ایران را ارائه نمیداد و اینکیه آنچیه شیاه نییاز داشیت تأسیی

تشیکیالتی بیرای

جمعآوری اطالعات و عملیات جاسوسی منطقهای بیود تیا بتوانید وی را در مقابلیه بیا دشیمنان
منطقهای ،بهویژه عراق و مصر ناصری یاری دهد .در ایین شیرایط ،سیازمان جاسوسیی اسیرائیل
(موساد) به دلیل تجاربی که در مقابل دشمنان عرب خود کسب کرده بیود ،گزینیۀ مطلیوبی بیه
شمار می آمدو بهمنظور آموزش نیروهای ساوا  ،جایگزین سیا در ایران شد .مهیمتیرین عرصیه
همکاری ساوا

و موساد ،آموزش نیروهای ساوا

نیروهای ساوا

را مأموران جاسوسی و ودجاسوسی موساد به عهده داشتند و هیمزمیان تعیداد

زیادی از مأموران ساوا

توسیط موسیاد بیود .در ابتیدا ،کیار آمیوزش

نیز برای آموزش ارتباطات ،جاسوسی و ودجاسوسی و انجام عملییات

برقآسا به اسرائیل فرستاده شدند ).(Sobhani, 1989: 27-28
 .2-2-2بعد منطقهای

در سالهای میانی دهه  ،1950شاه توجه خود را عمیقا به جنبش ملیگرا ،تندرو و رشیدیابنیده
عرب معطوف کرده بود که اغلب رژیمهای میانهرو در خاورمیانه را تهدید میکرد .به مصداق این
وربالمثل قدیمی که «دشمنِ دشمنِ من ،دوست من است» ،شاه به این نتیجه رسیده بود که
اسرائیل پارهسن

سودمندی در مقابل نیروی تندرو عرب اسیت (فیولر .)142 :1377 ،ازایینرو،

همکاریهای ایران و اسرائیل در بعد نظیامی و امنیتیی ،بیشیتر بیهمنظیور مقابلیه بیا تهدییدات
مشترکی که از سوی رادیکالیسم عرب و دولتهایی چون عراق و مصر جمال عبدالناصر ،ایران و
اسرائیل را تهدید میکرد ،قابل ارزیابی است.
سوژههای اصلی گفتمان غربگرای پهلوی دوم و بهویژه شخد شاه احساس میکردنید کیه
از طریق رابطه با اسرائیل برای مقابله با رادیکالیسم عرب میانع سیقوط اقتیدار منطقیهای اییران
خواهند شد و حتی در بلندمدت ،هژمونی ایران را در خاورمیانه تثبییت خواهنید کیرد .در ایین
میان ،درگیری تاریخی ایران و اعراب که در حمله اعراب به ایران و اسیالمیشیدن اییران ریشیه
دارد از یکسو و دوستی تاریخی بین یهودیان و ایرانیان که به دوران پیش از اسالم بازمیگردد،
از سوی دیگر زمینه عاطفی الزم را برای دوستی ایران و اسرائیل بهمنظور مقابله با تهدید اعراب
فراهم میکرد

).(Parsi, 2007: 42-44

 .3-2-2بعد بینالمللی
نخستین سفر محمدروا شاه به امریکا و مشاهده نفوذ یهودیان امریکا بر اقتصاد و سیاسیت ایین
کشور یکی از دالیل شناسایی اسرائیل از سوی ایران بیود .بیهطیورکلی اقلییتهیای یهیودی در
19. K.G.B
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کشورهای غربی ،بهویژه ایاالتمتحده نقش میهثری در تصیمیمگییری حکومیتهایشیان دارنید.
ازاینجهت ،ایجاد روابط نزدیکتر با دولت یهود با هدف اسیتفاده از البیی اسیرائیل در امریکیا و
سایر کشورهای غربی میتوان ست منافع زیادی برای ایران داشته باشد .همچنان که مخالفیت بیا
دولت یهود و درنتیجه مخالفت البی اسرائیل در امریکا متقابال میتوانسیت تیالشهیای اییران را
برای جلب کمکهای غرب ناکام بگتارد.
این باور به نفوذ یهود در امریکا از سوی شاه بهقدری قوی بود که وی رابطۀ خوب و نزدییک
با اسرائیل را الزمۀ داشتن روابط مناسب و اعمالنفوذ در آمریکا میدانسیت .اسیرائیلیهیا نییز از

این ابزار در روابط خود با ایران بهخوبی بهرهبرداری میکردنید .در ایین زمینیه سیاموئل سِیگف
مینویسد« :با توجه به این واقعیت کیه اسیرائیل در امریکیا موقعییت محکمیی دارد و یهودییان
امریکا وزنه سیاسی زیادی دارند ،ایران نمیتواند وجود این عامل اسرائیل را در خاورمیانه نادیده
بگیرد .نفوذ اسرائیل در امریکا از دو لحاظ برای ایران اهمیت دارد .یکیی اینکیه دولیت کیارتر را
متقاعد سازد که باید رژیمهای طرفدار غیرب در خاورمیانیه تقوییت شیود و دیگیری کمیک بیه
یهودیان ایران برای نفوذ بر یهودیان امریکا که باعث بهبود وجهه ایران بین روشنفکران امریکا و
افکار عمومی جهان گردد( »...والیتی.)77 :1380 ،
شاه با استفاده از البی قدرتمند اسرائیل در امریکا توانسیته بیود نظیر مقامیات آمریکیایی را
درخصوص فروش اسلحه به ایران جلب کند؛بهطوریکه در زمینه حمایت از خواستههیای اییران
در محافل سیاسی امریکا مقامات ایرانی در تماس دائم و مستقیم با مقامات اسرائیل بودند .ایین
تماسها بهگونهای بود که اسرائیلیها جزئیترین امور را نیز به مقامات ایرانیی در ارتباطشیان بیا
آمریکاییها برای کسب موافقتشان گوشزد میکردند ،بهطوریکه اسداهلل علم در خیاطرات خیود
مینویسد« :با نماینده اسرائیل مالقات کردم  ...قرار است بهزودی هیئتی را از کنگره امریکیا کیه
از کشورهای دریافتکننده سالح آمریکایی دیدار میکنند ،بپتیریم .سفیر ،مشخصیات تیکتیک
اعضای هیئت را در اختیار من گتاشت و به من اطمینان داد کیه همگیی از حامییان سرسیخت
اسرائیل هستند .پیشنهاد کرد که برنامه تیوجیهی کیاملی بیرای آنهیا آمیاده کنییم ،چیون آنهیا
به قدری االغ هستند که ممکن است در غیر این صورت رأی به تحریم کامل فیروش اسیلحه بیه
ایران بدهند» (علم(1371 ،جلد دوم).)751 :
حمایت البی اسرائیل از سیاستهای ایران در دوره پهلوی دوم ،تنها مسائل مربوط به خریید
تسلیحات از ایاالتمتحده را شامل نمیشد ،بلکه در مواقعی نیز ورورت ایجاد یک چهره مثبیت
در بین افکار عمومی امریکا از طریق تبلیغ اقدامات حکومت ایران ،بهخصوص در قبال اسرائیل و
قوم یهود در رسانههای امریکا ،مورد توجه شاه و مقامات ایرانی قرار میگرفت.
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برای نمونه عباس صیقل نماینده ایران در اسرائیل ،در گزارشیی ویمن اشیاره بیه یهودییان
عراقی که از راه ایران به اسرائیل رفتهاند و اینکه آنها از مساعدتها و کمکهای ایران نسبت بیه
یهودیان در بین مردم سخن میگویند و افکار عمومی را متوجیه اییران کیردهانیدمینویسید...«:
بهطوریکه استحضار دارند قسمت اعظم مطبوعیات امریکیا در دسیت یهودییان اسیت ،چنانچیه
دولت شاهنشاهی رویۀ کمک و پناهدادن به یهودیان پناهنده عراقی را ادامه دهند ،ممکن اسیت
از حضرات تقاوا کرد که تبلیغات بسیار خوبی ،مخصوصا در هنگام تشریففرمایی موکب مبار
ملوکانه به امریکا در جراید آنجا بنمایند» (والیتی.)77 :1380 ،
این نو نگاه به نقش البی اسرائیل در امریکا از سوی شیاه و اطرافییانش در میواقعی حالیت
اغراقآمیزی به خود میگرفت،بهطوریکه بنیا بیه گفتیه ژنیرال هیرزوگ (رئیی جمهیور سیابق
اسرائیل) ،شاه در هر اسرائیلی یک مأمور ارتباط با واشنگتن را میدید (والیتی.)78 :1380،
شکل ( -)1اسرائیل در گفتمان سیاست خارجی غربگرای پهلوی دوم

قوم مظلوم

امنیتساز

غربگرا

اسرائیل در
گفتمان پهلوی
دوم

 .4اسرائیل در گفتمان اسالمسیاسی امامخمینی(ره)
با آغاز دهه  1340و شرو حرکتهای متهبی مردم بیه رهبیری امیامخمینیی (ره) علییه رژییم
شاهنشاهی که خود بهمنزله واکنشی در برابر سیاستها و اقدامات رژییم شیاه ،ازجملیه انقیالب
سفید بود ،مو وو اسرائیل نیز از حاشیه به میتن مبیارزات امیام علییه شیاه آمید .آنچیه باعیث
پررن شدن مسئله اسرائیل در گفتمان در حال ظهور اسیالمسیاسیی ایین دوره شید را بایید در
ماهیت رابطه با اسرائیل در گفتمان غربگرای پهلوی دوم تبارشناسی کرد.
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شناسایی دوفاکتو رژیم شاه از اسیرائیل در همیان آغیاز کیار بیا موانیع جیدی مواجیه شید.
اصلی ترین مانع بر سر برقراری مناسبات کامل دیپلماتیک بین اییران و اسیرائیل مخالفیتهیای
داخلی بود که از سوی روحانیون و محافل متهبی صورت میگرفت.
این عامل در کنار مخالفتها ی خارجی کیه از سیوی اعیراب و کشیورهای اسیالمی صیورت
میگرفیت ،بیه ماهییت روابیط اییران و اسیرائیل،باوجودهمکاریهیای نزدییکبیین دو کشیور و
رفتوآمدهای مقامات دو طرف ،خصیصهای پنهانی بخشید؛ خصیصهای که به روایت علی امینی،
از سیاستمداران دوران پهلوی ،بهمثابه عشیقی واقعیی بیود کیه خیارج از قاعیده ازدواج بیین دو
شخد وجود دارد ).(Sobhani, 1989: 42
از این جهت ،شناسایی کامل و دوژور 20اسرائیل از سیوی اییران هییچگیاه صیورت نگرفیت.
ازآنجاییکه قدرت پهلوی دوم صرفا مزین به بُعد اجبار و فاقد بُعد روایت بود و بهعبیارتدیگیر،
قدرت اعمالشده توسط آنان در بستر جامعه و در میان گروههای مختلف ،فاقد نفوذ نیرمافیزاری
بود (تاجیک(1383 ،ب) .)36:در چنین فضایی ،ماهییت پنهیان رابطیه بیا اسیرائیل نتوانسیت از
مشروعیت و مقبولیت الزم بین مردم برخوردار شود .شاهد این مدعا ناتوانی سوژههیای گفتمیان
پهلوی در علنی ساختن شناسایی اسیرائیل اسیت .در ایین زمینیه محمدرویا شیاه در پاسیخ بیه
درخواست بن گوریون ،نخستوزیر اسرائیل برای علنی کردن روابط دوجانبه و شناسیایی کامیل
اسرائیل چنین پاسخ میدهد«:نظریات شما را در

میکنم ،ولی مخالفت روحانیت جدی اسیت

و من در حال حاور قادر به چنین کاری نیستم» (فالحنژاد.)205 :1381 ،
در تخالف با گفتمان غربگرای پهلوی دوم و بهطور مشخد در تخالف با شناسایی اسرائیل
در این گفتمان ،گفتمان رقیب اسالم سیاسی ،دالهای اساسی گفتمان مسلط را هدف قیرار داد
و با ارائه تقریری جدید از خود و دیگری بر مبنای خوانشی شالودهشکنانه از اسالم ،خودیهیای
گفتمان پهلوی دوم را به دگر و دگرهایش را به خودی یا دستکم در مواردی به حاشیه راند.
برمبنای چنین ایدهای ،غرب با تمام وجوهش بهعنوان دگر این گفتمان جدید بهجای عیرب
نشست .در راستای حاشیهرانی اسرائیل ،گفتمان اسالمسیاسی با راهبیری امیامخمینیی (ره) بیه
برجستهسازی این دگر امروز و خودی دیروز پرداخت .امام در آغاز مبارزه خود بیا رژییم پهلیوی
نو

پیکان حمله خود را بهسوی اسرائیل نشانه گرفت و از ابتدای کیار بیه پییرییزی سیاسیت

خارجی وداسرائیلی خود پرداخت.
وی با رابطه برقرارکردن بین مشکالت داخلی و درخطربودن اسالم با اسرائیل ،سرکوب قییام
 15خرداد  1342را ناشی از دخالتهای اسرائیل دانسیته و بیه برجسیتهسیازی خطیر اسیرائیل

20. De Jure
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بهمثابه خودی رژیم شاه میپردازد« :اسرائیل نمیخواهد در این مملکت دانشمند باشد؛ اسرائیل
نمیخواهد در این مملکت قرآن باشد؛ اسرائیل نمیخواهد در این مملکت احکیام اسیالم باشید؛
اسرائیل بهدست عمال سیاه خود مدرسه را کوبید؛ میا را مییکوبنید ،شیما ملیت را مییکوبنید،
میخواهد اقتصاد شما را قبضه کند ،میخواهد تجارت و زراعت شما را از بین ببرد؛ مییخواهید
در این مملکت ،دارای ثروتی نباشد ،ثروتها را تصاحب کند بهدست عمال خود ،ایین چیزهیایی
که مانع هستند ،چیزهایی که سد راه هستند ،این سدها را میشکند ،قرآن سید راه اسیت ،بایید
شکسته شود ،روحانیت سد راه است ،باید شکسته شود ،مدرسه فیضیه سد راه است ،باید خراب
شود ،طالب علوم دینیه ممکن است بعدها سد راه بشوند ،باید از پشیتبیام بیفتنید ،بایید سیر و
دست آنها شکسته شود ،برای اینکه اسرائیل به منافع خیودش برسید؛ دولیت میا بیه تبعییت از
اسرائیل به ما اهانت میکند» (امامخمینی.)243 :1378 ،
 .1-4برابرانگاری شاه و اسرائیل در گفتمان اسالمسیاسی
یکی از مهمترین جریاناتی که در گفتمان اسالم سیاسیی در ایین دوره وجیود دارد ،برابرانگیاری
محمدروا شاه با اسرائیل است .بدین معنا که شاه بهمثابه اسرائیل تلقی میشد و اساسا هر عمل
او بهنوعی به اسرائیل و کشورهای قدرتمند غربی مانند امریکا نسیبت داده مییشید .البتیه ایین
برابرانگاری در سالهای منتهی به انقالب اسالمی  1357شدت و نمود بیشتری پییدا مییکنید.
ازاینجهت ،مخالفت با اسرائیل با هدف مخالفت بیا شیاه صیورت مییگییرد .ایین برابرانگیاری را
بهخوبی میتوان در ذهنیت سوژههای گفتمان اسالم سیاسی مشاهده کرد«:تأثرات ما زیاد است،
نه اینکه امروز عاشوراست و زیاد است ،آنهم باید باشد ،اما این چیزی که برای ایین ملیت دارد
پیش میآید ،این چیزی که در شرف تکوین است ،از آن تأثرمان زیاد است؛ میترسیم ،ربط بین
شاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت میگوید از اسیرائیل حیرف نزنیید ،از شیاه هیم حیرف
نزنید ،این دو تناسبشان چیست مگر شاه اسرائیلی است به نظر سازمان امنیت ،شیاه یهیودی
است اینطور که نیست ،ایشان میگوید مسلمانم؛ ایشان که ادعای اسالم میکنید ،محکیومبیه
اسالم است ،بهحسب ظواهر شر  .ربط مابین اسرائیل  ...این ممکن است سِیری در کیار باشید»
(امام خمینی.)247-248 :1378 ،
چند عامل در برابرانگاری شاه و اسرائیل از سوی گفتمان اسالم سیاسی در این دوره دخییل
بودند که عبارت است از:
 .1-1-4وابستگی به ایاالتمتحده

اغلب کشورهای خاورمیانه موجودیت اسرائیل را ناشی از حمایتهای امریکا میدانستند -همیان
دیدگاهی که در مورد شاه نیز وجود داشت -شاه بهواسطه حمایتهای امریکا طیی کودتیای 28
مرداد توانسته بود دوباره قدرت را بهدست گیرد و با اتکا به امریکا پایههای قدرت خود را تثبیت
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کند .پ

از کودتا ،شاه بارها به امریکا سفر کرد و طی آن با گرفتن وامهیای سینگین از غیرب و

بهویژه امریکا باعث شد سرمایههای بین المللی با محوریت شرکتهای چندملیتی ،اقتصاد اییران
را در اختیار گرفته و بر وابستگی بیشتر به امریکا افزوده شود؛ بنابراین از دید سوژههای گفتمان
اسالمسیاسی ،شاه در چنبرۀ مثلث راهبردی اسرائیل ،ایاالتمتحده و ایران که یکی از ابزارهیای
سیاست امریکا بود ،قرار داشت (فولر.)143 :1377 ،
 .2-1-4تقویت و تجهیز ساواک
نقش اسرائیل در تقویت و تجهییز سیازمان امنیتیی مخیوف شیاه (سیاوا ) در برداشیت منفیی
سوژههای گفتمان اسالم سیاسی و بهویژه انقالبیونی که مورد شکنجه و تعقیب ساوا
اسرائیل بهعنوان دگر رادیکال و شریک جنایات شاه نقش مهثری داشیت .سیاوا

بودنید از

کیه پییشتیر

بهمنظور مقابله با تهدیدات خارجی شکل گرفته بیود و در ایین راه از کمیکهیای سیازمانهیای
امنیتی امریکا و اسرائیل بهرهمند شده بود ،با شکلگیری هستههای مقاومت علیه شاه در جامعه
بهخصوص پ

از قیام  15خرداد  1342فعالیتش را بر روی مبارزه با مخالفان داخلیی متمرکیز

کرد و در این راه از کمکهیا و آمیوزشهیای مربیوط بیه امیور جاسوسیی بیهمنظیور مقابلیه بیا
گروهکهای مخالف داخلی در قالب استخدام کارشناس از اسرائیل بهرهمند شد .عالوه بر این در
بحبوحه انقالب و بهخصوص در جریان واقعه کشتار  17شیهریور  ،57در بیین انقالبییون شیایع
شده بود که رژیم شاه برای سرکوب مردم از کماندوهای اسیرائیلی در جرییان ایین واقعیه بهیره
گرفته است .این مسئله تیأثیر مهمیی بیر نحیوه نگیرش سیوژههیای گفتمیان در حیال تکیوین
اسالمسیاسی نسبت به اسرائیل بهعنوان حامی و پشتیبان شاه و شریک در جنایات وی گتاشت.
 .2-4اسرائیل بهمثابه عامل امپریالیسم
یکی دیگر از ابعاد غیریتسازی از اسرائیل در نظیم گفتیار انقالبیی امیام خمینیی (ره) ،تلقیی از
اسرائیل بهعنوان ساخته و عامل امپریالیسم بهمنظور استثمار و سیرکوب مسیلمانان اسیت .ایین
تلقی بیشتر در گفتمان گروههای چپگرا و مارکسیست که در مبارزه با رژیم شاه بیا گیروههیای
متهبی به رهبری امام خمینی در یک زنجیره همارزی قرار میگرفتند ،ریشه داشت .اسرائیل در
گفتمان گروههای چپ بهخاطر روابط نزدیکش با ایاالتمتحده ،بهمثابه عامل امپریالیسیم غیرب
در خاورمیانه نگریسته میشد .ایدئولوژی صهیونیسم از دید این گروهها بهعنوان یک اییدئولوژی
نژادپرستانه تلقی میشد که به خاطر رفتار تبعیض آمیزش در سیرکوب فلسیطینیهیا بیا رژییم
آپارتاید در افریقای جنوبی قابل مقایسه بود ).(Menashri, 2006: 110
نگاه به اسرائیل بهعنوان عامل استعمار و امپریالیسم در پیام امام خمینی (ره) به دولتهیای
اسالمی مشخد است« :سران کشورهای اسالمی باید توجه داشته باشند که این جرثومۀ فسیاد
را که در قلب کشورهای اسالمی گماشتهاند تنها برای سرکوبی ملت عرب نیست ،بلکیه خطیر و
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ورر آن متوجه همه خاورمیانه است .نقشه ،اسیتیال و سییطره صهیونیسیم بیر دنییای اسیالم و
استعمار بیشتر سرزمینهای زرخیز و منابع سرشار کشورهای اسالمی است و فقط بیا فیداکاری،
پایداری و اتحاد دولتهای اسالمی میتوان از شر این کابوس سیاه استعمار رهایی یافیت و اگیر
دولتی در این امر حیاتی که برای اسالم پیشآمده کوتاهی کرد ،بر دیگر دولتهای اسالمی الزم
است که با توبیخ و تهدید و قطع روابط ،او را وادار به همراهی کنند .دولتهای ممالک نفتخییز
اسالمی الزم است از نفت و دیگر امکاناتی که در اختیار دارند بهعنیوان حربیه علییه اسیرائیل و
استعمارگران استفاده کرده ،از فروش نفت به آن دولتهایی که بیه اسیرائیل کمیک مییکننید،
خودداری ورزند» (امام خمینی.)209 :1378 ،
 .3-4اسرائیل بهمثابه یک ابژه شیطانی
21

اسرائیل در فضای ذهنی انقالبیون ایرانی بهعنیوان شییطان کوچیک در کنیار شییطان بیزرگ
(ایاالتمتحده) بازنمایی شیده بیود .در گفتمیان اسیالمسیاسیی ایین دوره ،اسیرائیل ورای همیه
توطئههای شیطانی علیه انقالب اسالمی ایران نگریسته میشد .حتی حمله سال  1981اسرائیل
به راکتور هستهایاوزیرا

عراق که منافع ایران را نیز در جن

با عراق دربیر داشیت ،بیهعنیوان

نمونه دیگری از دسیسههای اسرائیل علیه ایران تلقی شد .همچنیین سیاسیتهیای ویدایرانیی
ایاالتمتحده مانند مهار دوجانبه 22و تحریمها نیز اغلب به اسیرائیل ،صیهیونیزم و سیرمایهداری
یهود و دنبالهروهای آن نسبت داده میشد ).(Menashri, 2006: 110-121
این نگاه به اسرائیل بهعنوان شیطان در نظم گفتار امام خمینی نیز بازتاب مییافت«:نهضیت
اسالمی در آغاز گرفتار یهود شد و تبلیغات وداسالمی و دسای

فکری را نخسیت آنهیا شیرو

کردند و بهطوریکه مالحظه میکنید دامنۀ آن تا به حال کشیده شده است .بعدازآن نوبیت بیه
طوایفی رسید که به یک معنی شیطانتر از یهودند .اینان بهصورت اسیتعمارگر از سیصید سیال
پیش یا پیشتر به کشورهای اسالمی راه پیدا کردند» (امام خمینی.)9 :1378 ،
این تلقی از اسرائیل بهمثابه شیطان ،خود ریشیه در فرهنی
فرهن

اییران از زمیان کهین دارد .در

باستانی ایران ،شیطان و اهریمن بازنماییکننده روح شر و بیدی و منشیأ تیاریکی بیوده

است .ایرانیان به اقوام دشمن خویش آن را نسبت میدادنید .در فرهنی

میتهبی نییز شییطان

جایگاه مهمی دارد و موجودی راندهشده از سوی خداوند است که وظیفه و کارکرد تسیخیر روح
انسان و بردن آن به سمت شرارت و تاریکی را به عهده دارد.
همچنین نماد شیطان و اهریمن یکی از نمادهای مشتر

در بین فرهن های انسانی اسیت

که خود ریشه در ناخودآگاه جمعی دارد .حتی در عصر جدید نیز اسطورههای امیروزین از نمیاد
21. Little Satan
22. Dual Containment
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شیطان بسیار بهره بردهاند؛ بهطوریکه حتی در سالهای آغازین قرن بیستویکم نیز میا شیاهد
کاربرد نماد شیطان در گفتمان سیاست خارجی امریکا هستیم .ساموئل هانتینگتون با اشاره بیه
بازگشت آمریکاییها به میتهب و حضیور نظیمگفتیار میتهبی در سیاسیت و هوییت آمریکیایی
مینویسد « :اشاره ریگان به اتحاد شوروی (امپراتوری شیطان) همانند اشاره جرج دبلیو بوش بیه
عراق ،ایران و کره شمالی بهعنوان محور شرارت 23است» (ادیبزاده.)160 -164 :1387 ،
تلقی از اسرائیل نیز در گفتمان اسالمسیاسی امامخمینی(ره)بهمانند تلقی از امریکا تعریفیی
متهبی را شامل میشد که از آن میتوان به درگیری بین تمدن اصییل اسیالمی و ییک عقییده
کفرآمیز صهیونیستی تعبیر کرد .در تضاد بین پاکی و پلیدی و نور و تاریکی یک وظیفه متهبی
وجود داشت تا در مقابل کلیت کفرآمیز یهود مقاومت کند ).(Takeyh, 2006: 84
شکل ( -)2اسرائیل در گفتمان سیاست خارجی اسالمسیاسی امام خمینی (ره)
شیطان کوچک

امنیتسوز

عاملامپریالیسم

اسرائیل در
گفتمان
اسالمسیاسی

 .5تحول درگفتمان سیاست خارجی اسالم سیاسی
گفتمان در رویکردهای گفتمانی به اشکال مختلفی بیه کیار مییرود ،امیا در اینجیا هیمصیدا بیا
الرسن 24،گفتمان به معنای نظام و ساختار معنایی حاکم بر سیاست خیارجی اسیت کیه شییوه
خاصی از کنش و رفتار را ممکن میسازد .بیر ایین اسیاس گفتمیان سیاسیت خیارجی ،بسیتر و
چارچوبی است که سیاست خارجی در آن معنا مییابد .ازاینرو ،گفتمیان در سیاسیت خیارجی
ارزشی همپایۀ ساختار در اندیشه کنت والتز دارد (.)Larsen, 1997: 21

23. Axis of Evil
24. Henrik Larsen
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گفتمانها متصلب و تغییرناپتیر نیستند ،بلکه چیون حاصیل مفصیلبنیدیهویتهیای زبیانی
متمایز یا به تعبیر ویتگنشتاین «بازیهای زبانی» متمایز هستند که در طیول زمیان دسیتخوش
تغییییر و صیییرورت شییکلی و مییاهوی شییده و بییر سیییما و مشییرب متفییاوتی ظییاهر میییگردنیید.
بهعبارتدیگر ،در جهان وابسته به هر متن و گفتمان برخی امور امکانپتیر و برخی دیگر از امور
حتی به تصور درنمیآیند؛ این همان محدودیتی است که هر ساختاری ازجمله گفتمان تحمییل
میکند (تاجیک(1383،ب).)44 :
گفتمان حاکم بر سیاست خارجی ج.ا.ایران نیز که خیود حاصیل مفصیلبنیدی هوییتهیای
متمایزی است که در درون انقالب اسالمی به ظهور رسیدهاند ،از ایین قاعیده مسیتثنی نیسیت؛
بنابراین با توجه به عدم تمرکز قدرت ،باید به وجود طیفی از گفتمانها در ییک واحید سیاسیی
اشاره کرد .دهقانی فیروزآبادی در گونهشناسی گفتمانهای سیاست خارجی به دو نیو تغیییر و
تحول گفتمانی اشاره میکند:
 .1-5تحول «از» گفتمان
نخست تحول از یک گفتمان به گفتمان دیگر بهگونهای که نوعی گسست گفتمانی ر میدهید.
در این صورت ،سیاست خارجی دستخوش تغییر و تحول فوری و آشکار میشود .ایین وویعیت
زمانی حادث میشود که گزارهها و قضایای حاکم و زیربنایی گفتمان متحول گیردد؛ بیه عبیارت
دیگر هر گفتمان مسلطی همیشه دارای طیفی از گفتمانهای بدیل است که وجود آنها همیشیه
با عنوان گفتمان رقیب یا «تحول از گفتمان» با هدف تغییر سلسلهمراتب گفتمان مسلط میورد
تأکید قرار میگیرد .نمونه این نو تحول از گفتمان را میتیوان در تحیول از گفتمیان سیاسیت
خارجی غربگرای پهلوی دوم به گفتمان سیاسیت خیارجی اسیالمسیاسیی امیام خمینیی (ره)
مشاهده کرد.
 .2-5تحول «در»گفتمان
اگر تغییرات در یک گفتمان بنیادی نبوده و در سطح گزارههای اشتقاقی یا فرعی باشد ،ماهییت
و هویت گفتمان دگرگون نمیشود .در این حالت شیاهد تحیول در آن گفتمیان هسیتیم کیه از
طریق آن گفتمانهای بدیلی تولد مییابند که در اصول حاکمه و گزارههیای محیوری مشیتر
هستند و تفاوت و تمایز آنها در سطح گزارههای فرعی و روبنایی است .این نو از گفتمیانهیای
بدیل را به علت فعالیت در حیطه مجاز گفتمان مسلط ،خردهگفتمان میینامند.نمونیه ایین نیو
تحول در گفتمان را میتوان در تحول از خردهگفتمانآرمانگرای ارزشمحور ( )1360-1368بیه
خردهگفتمان عملگرای توسعهمحور ( )1368-1376مشاهده کرد (دهقیانیفیروزآبیادی:1389 ،
.)189-192
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 .6اسرائیل در خردهگفتمانهای سیاست خارجی ج.ا.ایران
از زمان ظهور گفتمان سیاست خارجی ج.ا.ایران ،همزمان با پییروزی انقیالب اسیالمی در سیال
 1357و تثبیت آن ،چرخشهای گفتمانی خاصی در گفتمان سیاسیت خیارجی اییران ر داده
است که این چیرخشهیا همگیی از نیو تحیول در گفتمیان اسیت و حاصیل آن شیکلگییری
خردهگفتمانهای سیاست خارجی شامل خردهگفتمان عدم تعهدگرای (دولت موقیت بازرگیان)،
خردهگفتمان آرمانگرای ارزشمحور  ،1360-1368خیرده گفتمیان عمیلگیرای توسیعهمحیور
 ،1368 -1376خردهگفتمان گفتگوگرای صلحمحور  1376 -1384و خرده گفتمان اصولگرای
عدالتمحور از  1384تا  1392بوده است (ادیبزاده )149 :1387،که در زیر به اختصیار میورد
بررسی قرار میگیرد:
 .1-6اسرائیل در خردهگفتمان عدم تعهد
بازرگان با در پیشگرفتن سیاست عیدم تعهید بیر ایین بیاور بیود کیه سیاسیت اییران در قبیال
قدرتهای بزرگ باید مانند سیاست مصدق باشد .از اینجهت ،سیاست عیدم تعهید بازرگیان در
واقع واکنشی به سیاست موازنه مثبت شاه و بازگشت به سیاست موازنیه منفیی مصیدق بیود .از
آنجایی که یکی از ابعاد سیاست موازنه مثبت شاه شرکت در ائتالفها و اتحادهیای بیینالمللیی
بود و یکی از این ائتالفها همکاری نزدیک با اسیرائیل بیهعنیوان مهیمتیرین متحید امریکیا در
خاورمیانه را شامل میشد ،با پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل دولت موقت ،نیهتنهیا ائیتالف بیا
اسرائیل از بین رفت ،بلکه سفارت این کشور در فردای انقالب به تصیرف انقالبییون درآمید و در
اختیار سازمان آزادیبخش فلسطین قرار گرفت.
این خردهگفتمان ،اسرائیل را دنباله امپریالیسم امریکا قلمداد میکرد .از این نظر مخالفت بیا
اسرائیل ،ادامه مخالفت با امریکا تلقی میشد .اسرائیل بهعنوان دولت غاصبی شناخته میشد که
فلسطینیان را از حقوق خود محروم کرده است .ازاینرو مخالفت با اسرائیل همانند مخالفیت بیا
دولت نژادپرست افریقای جنوبی در یک ردیف نگریسته میشید .ولیی مخالفیت بیا اسیرائیل در
گفتمان بازرگان و دولت موقت و نو نگاه آن به اسرائیل بهعنوان غاصب سرزمین فلسطین فاقد
یک نگرش دینی بود و این مخالفت بیشتر نشان از روحیه دموکراتیک و آزادیخواه سیوژههیای
خردهگفتمان عدم تعهدگرایی داشت؛ مانند سیاستی که در زمان مصدق نسبت بیه اسیرائیل در
پیش گرفته شد.
 .2-6اسرائیل در خردهگفتمان آرمانگرای ارزشمحور ()1360-1368
ارزشهای اسالمی که در شکلگیری و پیروزی انقالب اسالمی ایران مهثر بودند ،میراثی را برای
ایران بهعنوان یک کشور انقالبی بر جای گتاشتند که بهشدت نحوه عمل آن را در عرصه روابیط
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خارجی تحتتأثیر خود قرار داد .یکی از این ارزشها لیزوم حماییت از مسیلمانان و مستضیعفان
جهان (مظلوم) در مقابلۀ با سردمداران نظیام سیلطه و اسیتکبار جهیانی (ظیالم) بیود .بیا ایجیاد
سلسلهمراتب مظلوم -ظالم ،سوژهها ی گفتمان ،ارزش خود را بر اساس تعلق به یکی از دو قطب
ظالم و مظلوم دریافت میکنند .در این گفتمان ،مظلومبودن امری با ارزش و ظیالمبیودن امیری
ودارزش تلقی شده و تخصید منابع بیرای حماییت از مظلیوم در ایین گفتمیان از مشیروعیت
برخوردار است .نمونه عینی این عمل را میتوان در کمکهای ج.ا.اییران در اوج جنی

اییران و

عراق به تشکیل گروههای مبارز فلسطینی مانند حماس و جهاد اسیالمی و همچنیین حیزباهلل
لبنان بهمنظور دفا از مظلوم در مقابل ظالم (اسرائیل) مشاهده کرد.
در چارچوب این خردهگفتمان ،تصور ایجاد روابطی بهجز مبارزه بیا ظیالم (اسیرائیل) امیری
غیرممکن است و در چنین شرایطی هرگونه مناسبات با اسرائیل رد میشود .سوژههیای درگییر
در این گفتمان تمام منابع خود را برای حمایت از مظلوم در برابر ظالم اختصاص میدهند .نگیاه
به اسرائیل در این گفتمان نیز در قالب دوقطبی ظالم -مظلوم قرار گرفته و از اسرائیل بهعنیوان
قطب ظالم در برابر فلسطین بهعنوان قطب مظلوم ،غیریتسازی میشود.
در همین زمینه امام خمینی (ره) در پاسخ بیه پرسیش ییک خبرنگیار آمریکیایی مبنیی بیر
طرفداری ایشان از اهداف جنبش آزادیبخش فلسطین این نگاه مظلوممحیور را بییان مییکنید:
« ما طرفدار مظلوم هستیم ،هرک

در هر قطبیی کیه مظلیوم باشید ،میا طرفیدار آن هسیتیم و

فلسطینیها مظلوم هستند و اسرائیلیها به آنها ظلم کیردهانید ،از ایین جهیت میا طرفیدار آنهیا
هستیم» (صحیفهنور ،ج سوم.)275 :
 .3-6اسرائیل در خرده گفتمان عملگرای توسعهمحور ()1368-1376
نگاه به اسرائیل در گفتمان عملگرای توسعهمحور ،ادامۀ گفتمیان آرمیانگیرای ارزشمحیور در
حمایت از فلسطین بهمثابه مظلوم و مخالفت شعاری بسیار جدی با اسرائیل بهمثابه ظالم اسیت.
در واقع مخالفت با اسرائیل در خردهگفتمانهای سیاست خیارجی ج.ا.اییران فصیل مشیتر

ییا

نقطه کانونی وحدتبخش آنها است،اما نحوه برخورد ایران در گفتمان عملگرا نسبت به مسیئله
فلسطین میانهروانهتر بود.برخالف گرایشها رادیکال اییران درخصیوص حماییت از فلسیطین در
دهه  1360و در گفتمان آرمانگرایی که حمایت همهجانبه را از گیروههیای مبیارز فلسیطینی و
لبنانی شامل حمایت مالی -تسلیحاتی و ایدئولوژیک از این گروهها تا حتی اعزام نیرو بیه لبنیان
برای ایجاد دستههای مقاومت در برابر اسرائیل را دربر میگرفت ،در گفتمان عملگرا ،حمایتها
فقط جنبۀ معنوی و تبلیغاتی پیدا کرد و حتی برای نخستینبار از سیوی رئیی جمهیور وقیت،
هاشمی رفسنجانی اعالم شد که اییران بیا هرگونیه راهحیل قابیلپیتیرش از سیوی فلسیطینیان
درخصوص منازعه با اسرائیل موافقت خواهد کرد (.)Parsi, 2007: 152
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هرچند این مووعگیری به نتیجه ملموسی منجر نشد ،ولی خود تحولی بیزرگ درخصیوص
سیاست خارجی ج.ا.ایران در قبال اسرائیل محسیوب مییشید .بیه نظیر مییرسید علیت چنیین
چرخشی را باید در عقالییترشدن سیاست ایران در گفتمان عملگرا و تأکید و اهمیتی کیه بیر
مسئله حفظ منافع ملی در این گفتمان صورت میگرفت ،مشاهده کیرد .جنی

هشیتسیاله بیا

عراق (یک کشور عرب) و حمایت سازمان آزادیبخش فلسطین -گروهی که جمهیوری اسیالمی
ایران حمایت از آن را در قبال دشمنی با اسرائیل پتیرفته بود -از عراق در طول جن

و تأکیید

این سازمان بر عربی نگاهداشتن مسئله فلسطین در برابر مووع ایران در قبال فلسطین بهعنیوان
یک مسئله اسالمی ،در چرخش گفتمان عملگرای توسیعهمحیور درخصیوص مسیئله اعیراب و
اسرائیل بیتأثیر نبود.
 .4-6اسرائیل در خردهگفتمان گفتگوگرای صلحمحور ()1376-1384
پیییروی از منطییق گفتگییو در سیاسییت خییارجی گفتگییوگییرای صییلحمحییور ،نقطییه کییانونی اییین
خردهگفتمان را تشکیل میدهد .دال گفتگو در این گفتمان ،خود به دو مدلول پییروی از قیانون
و پرهیز از خشونت بهعنوان دو پیششرط ایجاد گفتگو ارجا میدهد؛ بنابراین عمل به قیانون و
پرهیز از خشونت در این خردهگفتمان بهعنوان دو ارزش مطرح میشوند و در مقابل ،بیقانونی و
خشونتگرایی بهمثابه دو ودارزش تلقی میگردند (خاتمی.)34-35 :1379 ،
از اینجهت ،سوژههای خردهگفتمان گفتگوگرای صلحمحور ،ارزش خود را بر اساس عمل به
یکی از دو قطب عمل به قانون و پرهیز از خشیونت ییا بییقیانونی و خشیونتپیشیگی دریافیت
میکنند .این گفتمان تخصید منابع برای حمایت از قطب نخست را مشرو میداند و برخالف
گفتمان آرمانگرای ارزشمحور که هرگونیه کمیک میادی و معنیوی و لجسیتیکی را از مظلیوم
مشییرو میییدانسییت ،اییین کمییکهییا در خییردهگفتمییان گفتگییوگرا بییه قییید «قییانونگرایییی» و
«خشونتپرهیزی» ،به کمکهای معنوی محدود میشود؛ بنیابراین خیردهگفتمیان گفتگیوگرای
صلحمحور در قبال مسئله اسرائیل و فلسطینیان به نسبت گفتمیان آرمیانگیرای ارزشمحیور از
پویشی در قبال این منازعه برخوردار است که در آن سیاسیت خیارجی ج.ا.اییران را نسیبت بیه
اسرائیل به نسبت گفتمانهای قبل میانهروتر ساخته است.
از آنجاییکه بیشتر سرمایهگتاری سوژههای گفتمان گفتگوگرای صلحمحور طی این دوره بر
روی بهبود روابط با اعراب انجامشده بود ،مخالفت با اسرائیل و همچنین فرایند صلح خاورمیانیه
در این دوره نیز بیشتر برای پایین نگهداشتن تنش با اعراب صیورت مییگرفیت .از ایین لحیاظ،
مخالفت با اسرائیل در گفتمان گفتگوگرای صلحمحور دولت اصیالحات در مقایسیه بیا گفتمیان
مسلط اسالمسیاسی کمتر ایدئولوژیک و بیشتر از پویشی راهبردی برخوردار شده بود.
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سوژههای گفتمان گفتگوگرای صلحمحور بر این عقییده بودنید کیه لفیاظیهیای مخیرب،

25

بیشتر به انزوای ایران کمک کرده و آسیبهیای سیاسیی و اقتصیادی زییادی را بیه کشیور وارد
میکند .ازاینرو،در دوران تصدی خاتمی ،مووع میانهرو دولت او در قبال فرایند صیلح اعیراب و
اسرائیل تا آنجا پیش رفت که از سیوی سیخنگوی وقیت وزارت خارجیه اعیالم شید کیه اییران
بههیچوجه با تصمیم گروهها ی فلسطینی مخالفت نخواهد کرد و به همه تصمیماتی کیه توسیط
اکثریت فلسطینیان گرفته شود ،احترام خواهد گتاشت (.)Takeyh, 2006: 90- 92
اگرچه دولت ایران در این زمان هرگز با شناسایی دولت اسرائیل موافقیت نکیرده بیود ،ولیی
دولت بهطور علنی اعالم کرده بود که با راهحل تشکیل دو کشیور (اسیرائیل -فلسیطین) موافیق
است .ایران در واقع در این زمان تشخید داده بود که اگر همه دولتهای عرب بیر سیر فراینید
صلح به اجما برسند ،این خالف منافع ملی اسیت کیه اییران بیهتنهیایی در مقابیل آن بایسیتد
(.)Parsi, 2007: 93
 .5-6اسرائیل در خردهگفتمان اصولگرای عدالتمحور ()1384-1392
عدالت نقطه کانونی خردهگفتمان اصولگرای عدالتمحور را تشکیل میدهدو سایر دالهای این
گفتمان از منظر دال عدالت تعریف و تبیین میشوند .اصوال خواستههای ایرانیان بیرای عیدالت،
اغلب ریشه در روایتهای ملیگرایانه تاریخی آنها و گفتمانهای متهبی داشته وبیهطیورکلی در
هر دو روایت زردشتی و اسالمی ،دو نیروی خیر و شر در کار جهان وجود دارند و پیروزی نهایی
خیر ،پیروزی عدالت بر ستم و بیعدالتی است (.)Moshirzadeh, 2007: 533
دال عدالت در گفتمان اصولگرای عدالتمحور به مدلول «مبارزه» ارجا داده وویمن انتقیاد
از گفتمان گفتگوگرای صلحمحور ،به مبارزه برای تحقق عدالت بهعنوان ارزش مینگیرد .در ایین
گفتمان ،سوژهها ارزش خود را براساس تعلق بیه یکیی از دو قطیب مبیارزه بیا ظیالم ییا تسیلیم
ظالمشدن کسب میکنند .از دیدگاه این گفتمان ،مبارزه برای تحقق عیدالت بیا ارزش و تسیلیم
بیعدالتیشدن ودارزش تلقی میشود .ازاینرو ،همانند گفتمان آرمانگرا ،تمیام منیابع را بیرای
حمایت از مظلوم اختصاص میدهد .سیوژههیا در ایین گفتمیان ارزش خیود را تنهیا بیهواسیطه
مظلومبودن دریافت نمیکنند ،ارزش سوژهها در این گفتمان عالوه بیر مظلومییت صیرف ،عمیل
مبارزهطلبانه آنها برای کسب عدالت ،تعیین مییکنید .عبیادت ،عمیل صیالح و زهید هییچکیدام
نمیتیواند جای شهیادت را در رسییدن به نقطۀ کمییال بگیرنید (مشییرزاده و مصیباح:1390 ،
 .)261-262در این گفتمان ،تصور جامعهای برابر بدون مبارزه بیمعنا است؛زیرا که هیچ ظالمی
بدون مبارزه حق مظلوم را نمیدهد.

25. Abrasive Rhetoric
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وقو دو جن

اسرائیل و حزباهلل ( )2006و اسرائیل و غزه ( )2009و حماییت ج.ا.اییران از

آن ،نمونه عینی دال مبارزه در گفتمان اصولگرا است .درخصوص مخالفت شیعاری نییز بایید بیه
بازگشت گفتمان اصولگرا به گفتمان اسالمسیاسی آغاز انقالب اسالمی و حتی فراتر از آن اشاره
کرد .اگر در گفتمان آرمانگرایی دهه  1360مخالفت با اسرائیل به دلیل غاصببودن و ظلیم آن
نسبت به فلسطینیها خالصه میشد ،در گفتمان اصولگرای عیدالتمحیور ایین مخالفیت حالیت
تهاجمیتری به خود گرفته و با مورد سهال قیراردادن تیاریخ و خطیوط قرمیز اسیرائیل درصیدد
مبارزه و نفی موجودیت آن است.
سخنان وداسرائیلی احمدینژاد در قالب افسانهپنداشتن کشتار یهودیان در جنی

جهیانی

دوم (هولوکاست) و پیشنهاد انتقال دولت یهود به یکی از کشورهای اروپایی یا امریکیای شیمالی
را میتوان در راستای گفتمان مبارزه جویانه ایران در برابیر اسیرائیل ارزییابی کیرد«:امیروز آنهیا
افسانهای به نام هولوکاست ساختهاند و آن را در حد خدا ،متهب و پیامبران بیاال بیردهانید .اگیر
شما (اروپاییان) این جنایت عظیم را مرتکیب شیدهایید ،چیرا ملیت فلسیطین بایید بهیای آن را
پرداخت کند » (.)Parsi, 2007: 264

فرجام
آنچه از تحلیل گفتمانی سیاست خارجی ج.ا.ایران در این مقاله مورد نظر بیود ،در واقیع بررسیی
چگونگی برساختهشدن دشمنی به نام اسرائیل در این گفتمان بود .برای رسیدن بیه ایین هیدف
تالش شد تا با گتر از نگاههای محاسبهگر و سختافزارانه نظریات جریان اصلی روابط بینالملیل
که مدام در پی کشف منطق و عقالنیتی در پ

هر کنش دولتها در عرصه سیاست بینالملیل

هستند و با ورود به عرصههای نرمافزارانه نظریههای جدید در روابط بیینالملل،بیهوییژه نظرییۀ
گفتمان که به کالم هالستی بهجای تأکید بر نقش ابزارهای قیدرت در شیکلبنیدیهیای رفتیار
سیاسی و بینالمللی دولتها ،بر کلمات و واژگان بهعنوان ابزاری گفتمانی برای انعکاس واقعیات
تأکید میکند ،شکلگیری این دشمنی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران کالبدشکافی
شود.
این نو نگاه به سیاست خارجی بیر اسیاس نظرییه گفتمیان بیهنیوعی بیه نقیش تأثیرگیتار
ساختارهای داخلی بر شکلگیری سیاست خیارجی تأکیید دارد .در تحلییل گفتمیانی سیاسیت
خارجی که به بیان الرسن تحلیل ساختار حاکم بر سیاست خیارجی اسیت و بیا تکییه بیر آرای
الکالئو و موفه و بهخصوص بحث غیریت و اثرات سازندهای که این مفهوم بر پیدایش هویت یک
گفتمان یا سوژه دارد و با درنظرگرفتن دستکم دو گفتمیان یعنیی گفتمیان سیاسیت خیارجی
غربگرای پهلوی دوم و گفتمان اسالمسیاسی امام خمینی (ره) به این نتایج رسیدیم که وجیود
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غیریت اسرائیل ازیکطرف نقش یک بیرون سیازنده26بیر پییدایش و تثبییت گفتمیان سیاسیت
خارجی ج.ا.ایران داشته است؛بهطوریکه دیگیری اسیرائیل نقیش هوییتسیازی بیرای گفتمیان
اسالمسیاسی در برابر رقیب پهلویستی خود داشته است27و از طرف دیگر ،این دیگری هویتساز
(اسرائیل) ،هویتسوز شده و با توطئهها و دسای
همواره در معر

شیطانیش ایین گفتمیان (اسیالمسیاسیی) را

تهدید قرار داده است 28.بهعبارتدیگر ،هیر هوییت و گفتمیانی در /بیا حضیور

تعار  /تخالفآمیز یک غیرشکل میگیرد .دیگری از یکسو مانع شکلگیری کامیل ییا تثبییت
گفتمان میشود و آن را در معر

فروپاشی قرار مییدهید و از سیوی دیگیر نقیش اساسیی در

شکلگیری آن ایفا میکند .بهعبارتدیگر ،غیریت و ودیت عملکردی دوسیویه دارد؛ از ییکسیو
مانع عینیت و تثبیت هویت میشود و از سوی دیگر ،سازنده هوییت و عامیل انسیجام گفتمیانی
است؛ بنابراین ظهور ،تکامل و بسط گفتمانها در سایه سنگین غیر یا خصیم صیورت مییگییرد
(تاجیک.)136-137 :1386 ،
بهعالوه،گفتمانها متصلب و تغییرناپتیر نیستند ،آنها حاصل مفصلبندی هویتهای متمیایز
و سیال یا آنچه که ویتگنشتاین بازیهای زبانی مییخوانید ،هسیتند .پی

مجموعیهای بیه نیام

گفتمان بهطور مستمر مشمول و مووو عدم ثبات و صیرورت شکلیی و ماهیوی است .ولی بیر
اساس آموزههای فوکو ،یکی از ویژگیهای گفتمیان ایین اسیت کیه همیۀ تغیییرات آن لزومیا و
ورورتا همهجانبه و بنیادی نیست؛ چون بعضی از عناصر گفتمان در مقایسه با عناصیر دیگیر از
استمرار و ثبات بشتری برخوردار هستند و بهسیادگی دسیتخوش تغیییر و تحیول نمییشیوند و
بعضی دیگر از قابلیت تغییرپتیری باالیی برخوردار میباشند .بهاینترتییب ،موویو اسیرائیل در
حوزه تغییرناپتیرها قرار دارد.
این را میتوان از سخنان سوژههای (رهبیران) گفتمیان مسیلط ،بیهوییژه امیامخمینیی (ره)
برداشت کرد« :و ما تا آخر ایستادهایم و با امریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد ،مگر اینکه آدم بشود
و از ظلمکردن دست بردارد و از آنطیرف دنییا نیایید در لبنیان و نخواهید دسیتش را بیهطیرف
خلیجفارس دراز کند .مادامیکه امریکا اینطور است و افریقای جنوبی آنطور عمیل مییکنید و
اسرائیل هست ،ما با آنها نمیتوانیم زندگی بکنیم .اسیرائیل آدم شیدنی نیسیت» (امیامخمینیی،
.)175 :1373
درنهایت آنچه از تحلیل گفتمانی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال اسیرائیل
قابلفهم است؛ این است که ساخت سوژگی دشمنی و تضاد در این گفتمان در ارتباط با دیگری

26. Constructive Outside
27. Objective Role
28. Subjective Role
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به نام اسرائیل پیش از آنکه به تقابل دو واحد سیاسی در فضای رقابت منطقیهای مربیوط باشید،
حاصل تقابلهای درون گفتمانهای سیاست خارجی ایران است.
منابع فارسی
آقایی ،داود والهام رسولی (بهار « ،)1388سازه انگاری و سیاسیت خیارجی جمهیوری اسیالمی در قبیال
اسرائیل» ،فصلنامه سیاست ،تهران :دانشکده حقیوق و علیوم سیاسیی دانشیگاه تهیران ،دوره ،39
شماره .1
ادیبزاده ،مجید ( ،)1387زبان ،گفتمان و سیاست خارجی؛ دیالکتیک بازنمایی از غرب در جهان
نمادین ایرانی ،تهران :اختران.
پهلوی ،محمدروا ( ،)1345مأموریت برای وطنم ،تهران :بینا.
پین ،مایکل( ،)1380الکان ،دریدا ،کریستوا ،ترجمه پیام یزدانجو ،تهران :مرکز.
تاجیک ،محمدروا ( 1383الف) ،گفتمان ،پادگفتمان و سیاست ،تهران :مهسسه تحقیقیات و توسیعه
علوم انسانی.
تاجیک ،محمدرویا ( 1383ب) ،سیاست خارجی؛ عرصه فقدان تصمیم و تددبیر ،تهیران :فرهنی
گفتمان.
تاجیک ،محمدروا ( ،)1384روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان ،تهران :فرهن گفتمان.
تاجیک ،محمدروا(زمستان « ،)1386هگل و رابطه ایران و امریکیا» ،فصلنامه رهیافتهای سیاسی و
بینالمللی ،شماره .12
تاجیک ،محمدروا و جالل دهقانیفیروزآبادی (بهار « ،)1382الگوهای صیدور انقیالب در گفتمیانهیای
سیاست خارجی ایران» ،فصلنامه راهبرد ،شماره .27
حاجییوسفی ،امیرمحمد ( ،)1382ایران و رژیم صهیونیستی از همکاری تا منازعه ،تهران :دانشگاه
امام صادق ( ).
حقیقت ،صادق و محمدعلی حسینیزاده ( ،)1387رهیافت و روش در علوم سیاسی ،تهران :سمت.
خاتمی ،سیدمحمید ( ،)1379انسان ،ملتقای مشرق جان و مغرب عقل(مجموعه سدننرانیهدا و
مصاحبهها) ،تهران :وزارت امور خارجه.
دهقانیفیروزآبادی ،جالل ( ،)1389سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایدران ،چیاپ سیوم ،تهیران:
سمت.
عربعامری ،جیواد ( ،)1390اسرائیل در گفتمان سیاسدت خدارجی جمهدوری اسدالمی ایدران،
پایاننامه کارشناسی ارشد روابط بینالملل  ،تهران :دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید
بهشتی.
علم ،اسداهلل ( ،)1371گفتوگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسددا علدم) ،زییر نظیر
عبدالروا هوشن مهدوی ،چاپ دوم ،تهران :طرح نو.
فولر ،گراهام ( ،)1377قبله عالم؛ ژئوپلیتیک ایران ،ترجمه عباس مخبر ،چاپ دوم ،تهران :مرکز.
قانون ،مرتضی ( ،)1381دیپلماسی پنهان؛ جستاری در روابط ایران و اسرائیل در عصر پهلوی با
مروری بر پیشینه تارینی یهودیان ایران ،تهران :طبرستان.
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محمدی ،منوچهر ( ،)1377مروری بر سیاست خارجی ایران دوران پهلوی ،تهران :دادگستر.
مشیرزاده ،حمیرا و احسان مصباح (بهار « ،)1390مووو اسرائیل در گفتمان سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران» ،فصلنامه روابط خارجی ،سال سوم ،شماره .1
مهسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( ،)1373فلسطین از دیدگاه امدامخمیندی ،تهیران :مهسسیه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
مهسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( ،)1378صحیفه نور ،تهران :مهسسه تنظییم و نشیر آثیار امیام
خمینی ،جلد اول و سوم.
مهسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیی ( ،)1378والیتفقیه (حکومدت اسدالمی) ،تهیران :مهسسیه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
نش ،کنت ( ،)1389جامعهشناسی سیاسی معاصر ،ترجمه محمدتقی دلفروز ،تهران :کویر.
والیتی ،علیاکبر ( ،)1380ایران و تحوالت فلسطین( ،)1939-1979تهران :وزارت امور خارجه.
هالستی ،کی.جی ( ،)1373مبانی تحلیل سیاست بدینالملدل ،ترجمیه بهیرام مسیتقیمی و مسیعود
طارمسری ،تهران :وزارت امور خارجه.
هوارث ،دیوید ( ،)1377نظریه گفتمان ،فصلنامه علوم سیاسى ،ترجمه سیدعلى اصغر سلطانى ،شماره
.156-182 :2
هوشن مهدوی ،عبدالروا ( ،)1377سیاست خارجی ایران در عصر پهلوی ،چیاپ چهیارم ،تهیران:
پیکان.
یورگنسن ،ماریان ،فیلیپ  ،لوئیز ( ،)1389نظریه و روش در تحلیل گفتمان ،ترجمه هیادی جلیلیی،
تهران :نی.
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