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در مجمع  ی حسن روحان یسخنران  یگفتمان انتقاد لیحلت
 2018سازمان ملل متحد در سال  یعموم

 چکیده
سازمان ملل  ی در مجمع عموم ی حسن روحان ی سخنران یو معناکاو   ی رونپژوهش به هدف فه  منطق د  نیا

 ی ج.ا.ا در پم ی خمارج اسمتيس ةنميزم ريياست که متاثر از تغ نیاست. پرسش ا  رفتهیانجام پذ  2018در سال  
 بندیچه مفصل  رچگونه و د  ،ی اسيچه اهداف س  ،ی سخنران  نیاز توافق برجام؛ در ا  کایآمر  کجانبهیوج  خر

آزاد و   ی شده است. با برداشت  انيب  یی چه ساختار معنا  لیدر ذ  و   یگفتار  هایپس چه کنش  در  ی و چارچوب
قمرار گرفتمه  ی ارزشواژگان  فيفرکالف؛ ابتدا متن، موضوع توص یگفتمان انتقاد لياز روش تحل  ی اتيعمل

و  ی بررسآن  هایخطوط و مفروض نيب هایی ناگفتن ت،ينامتنيب  ه،يمتن/حاش  ،سازیتیريغ  هاییو استراتژ
 ۀممتن، برسمازند دهمدی نشان م جیآن استخراج شده است. نتا ی کیو تحر ی ارزش ،ی ادراک  یساختارها  تاینها
 هایسمت کمه در آن حقموق و سمازمانا  ی ممدن  ایجامعمه  الململ،نيب  اسمتياست کمه جهمان س  ریتصو  نیا
از عضمو  تیمآن و حما حفمظ یبمرا دیمهستند، پمس با دهانها نترییدکلي و  هاارزش نتریلياص  المللی نيب

متعهد  یاعضا ریقاطع و متحد توسط سا ای( مواجههکاآمری) شکن( با قانونرانیا  ی اسالم  ید )جمهورمتعه
بمزرگ در مقابلمه بما  هایقمدرت  کیمتحر  یممتن در راسمتا  یمعنا  نه،يبا زم  وندي. در پرديجامعه صورت گ

کمنش  نیماموجمود در  همایتياز ظرف  یرگيمبرجمام و بمه همدف بهره  ورحول محم  کایآمر  گرایی کجانبهی
 است. نييقابل تب  ی کیتحر

 یسوواختارها  ،یمجمووع عموووم  ،یگفتمان انتقوواد  لیتحل  ،یحسن روحان  واژگان کلیدی:

 .یگفتمان  یاستراتژ ،یگفتمان

 
   :نویسنده مسئولghrhaddad@gmail.com 

 رانيتهران، ا ،يدانشگاه عالمه طباطبائ  يعموم ي استگذاريس اريستادا   غالمرضا حداد 
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 قدمهم

الملممل از در اجالس ساليانه مجمع عمومی، ساختارهای معنایی  متنوع در جهان سياست بممين 
ان سياسی جهممان فممار  از جایگمماه دولممت ی به سخن در آمده و رهبرزبان کارگزاران رسم

تممرین یابند از تریبونی کممه عممالیمراتب قدرت، سالی یکبار فرصت میشان در سلسلهمتبوع
اش هستند، سممخن بگوینممد. رویممه متعممارف ایممن اسممت کممه سی شنوندههای سياسطح سوژه

کننممد از ی« که آنرا نمایندگی مممیرهبران در این سخنرانی کوتاه، ضمن معرفی »خود  جمع
ها، امکانات، دستاوردها و نيازهای خود بگویند، اصممول و هنجارهممایی کممه هویممت ظرفيت

جوینممد و از شممان اسممتمداد  فممع مشکالتآنها را برساخته معرفی نمایند، از دیگممران بممرای ر
لممی برعهممده الملتوانند در »خود  جمعی بزرگتممر« یمما همممان جامعممه بممين نقشی بگویند که می

 15همما )بودن این فرصت )سالی یممک بممار( و کوتمماه بممودن زمممان سممخنرانیگيرند. کمياب  
 آنممرا عصممارهکنممد تمما  هایی برای تحليلگران سياسممی بممدل مممیدقيقه( این متون را به گنجينه

الملممل تلقممی کننممد ترین مواضع سياسی بممازیگران عرصممه سياسممت بممين ترین و کليدیکلی
 (.66: 1398)حداد،  

المللممی ایممران، یران، به دليل تداوم اهميت و حساسيت بين سخنرانی روسای جمهوری ا
طی چهار دهه اخير همواره مورد توجه بوده اسممت؛ اممما در چهممار سممال گذشممته، نوسممان و 

يير در محيط سياسی جمهوری اسالمی متاثر از توافق برجام و رویدادهای پس از آن، بر تغ
حسممن بممر محتمموا و الگمموی سممخنان   ایران افزوده و ایممن امممر  المللیاهميت و حساسيت بين 

حسن های  ای، الگوی سخنرانیتر در مقالهنيز تاثيرگذار بوده است. نگارنده، پيش   روحانی
را مبتنی بر نظریه کنش  گفتار   2018تا    2015های  ی در خالل سالدر مجمع عموم  روحانی

در بسممتر و  بممه دليممل تحممول 2018ر سممال مورد مطالعه قرار داده است؛ اممما سممخنرانی وی د
ای نسبت به سه سخنرانی دیگممر داراسممت های برجستهزمينة سياست خارجی ایران، ویژگی

از کشف الگمموی کالمممی و کنشممی، بممه و نگارنده در این پژوهش تالش کرده است فراتر  
 فه  منطق درونی و معناکاوی متن آن در قالب کليتی در پيوند با زمينه بپردازد.

در پممی  فممرکالفر بمما برداشممتی آزاد از روش تحليممل گفتمممان در این مقاله، متن مذکو
گيرد که متمماثر از تغييممر زمينممة سياسممت خممارجی پاسخ به این پرسش مورد بررسی قرار می

در سممخنرانی خممود در  حسن روحممانیران در پی خروج یکجانبة آمریکا از توافق برجام، ای
و چممارچوبی در پممس چممه بندی  گونه و در چه مفصلمجمع عمومی چه اهداف سياسی، چ
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های گفتاری و در ذیل چه ساختار معنایی بيان کرده است. مبتنی بممر ایممن چممارچوب کنش 
به هدف استخراج محورهای کانونی مورد بررسممی   نظری و روشی، ابتدا متن این سخنرانی

بنممدی شممده و دسممتههممای معنممایی مشممابه  قرار گرفته و واژگان کليدی آنها در قالب خوشممه
ها، مممتن و های گفتمانی شامل غيریتگيرند. سپس استراتژیحليل کمّی قرار میموضوع ت
های مممتن اسممتخراج شممده ضهها و مفروها، بين خطوط و ناگفتهها، بينامتنيت و تداعیحاشيه

 و مبتنی بر آنها ساختارهای ادراکی، ارزشی و تحریکی آن واسازی شده و نهایتا  در نسممبت
 گيرند.ر قرار میبا زمينة خود مورد تفسي 

 پژوهش ادبیات بر مروری
تحليل گفتمان، ه  بعنوان یک نظریه و ه  در قالممب یممک ابممزار روشممی، بمما اینکممه اصممالتا  

های علوم انسانی و اجتماعی بویژه شناسی است، در سایر حوزهمعرفتی زبان  متعلق به حوزۀ
هممای زبممانی در قالممب تممه اسممت؛ اگرچممه از تحليلعلوم سياسممی نيممز مممورد اقبممال قممرار گرف

های خُردمقياس و متمرکز بر ساختار جملممه، ماننممد نظریممه کممنش گفتممار، کمتممر و از روش
بر ساختار کلی متن و متکی بر بافت زمينممه، ماننممد مقياس و متمرکز  های زبانی کالنتحليل

تممر مممورد طحی گسممتردهتحليل گفتمان سياسی الکالو و موف، بيشتر استقبال شده و در سمم 
 اند.  اده قرار گرفتهاستف 

تعبيممر و یمما کمماربرد نادرسممت از مفهمموم گفتمممان صرفنظر از آثاری که دچار نوعی سوا 
بنممدی در علوم سياسی را به چهار دسممته کلممی طبقممه  توان ادبيات کاربرد گفتمانهستند، می

مفهوم گفتمان و بسممط و  کرد. دسته اول آثاری هستند که صرفا   از منظر تئوریک در مورد
 گانممهتوان به مقاالت سممهترین این آثار میاند. از شاخصهای آن نگاشته شدهرویج نظریهت

عضممدانلو بمما عنمموان  مقمماالت دوگانممهتاجيک با عنوان »متن، وانموده و تحليممل گفتمممان« و 
عضممدانلو، ( )1377ای بر گفتمان یا گفتمانی درباره گفتمان« اشاره کرد )تاجيممک،  »مقدمه
های مرجع (. مقاالت و آثار دیگری نيز در معرفی و گردآوری نظریه1377و  1375،  1374

 در  رتقممد  در تحليل گفتمان منتشر شده است؛ از جمله بخشممایش اردسممتانی کممه گفتمممان
کسرائی و   ،(1386فوکورا مورد بررسی قرار داده است )بخشایش اردستانی،    ميشل  اندیشه

انممد هممای سياسممی توضمميح داده  پدیممدهیه الکالو و موف را در فهمم پوزش شيرازی که نظر
زاده کهزبممان، قممدرت و ( و یمما جهممانگيری و ریگممی1388)کسممرائی و پمموزش شمميرازی، 
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اند )جهممانگيری و فرکالف معرفی کرده  ر اصلی نظریه نورمن ایدئولوژی را به عنوان عناص
 (.1392زاده،  ریگی
ری گشمموده و عممام از  پژوهشگران با اتخمماذ تعبيمم   دسته دوم آثاری هستند که در آنها   

آنکه مممتن موضمموع  مفهوم گفتمان، مقوالت مختلف را به مثابة گفتمان لحاظ کرده و بی 
مشخصممی اسممتوار باشممد بممه تحليممل معنممایی آن    تحليممل، مسممتقال  بممر چممارچوب یمما نظریممه 

مالحظممه قممرار  اند. در این ميان برخی، مکاتب نظری را بممه مثابممة گفتمممان مممورد  پرداخته 
مله معينممی علمممداری کممه پساسمماختارگرایی در سياسممت )معينممی علمممداری،  اند ازج داده 
مثابة یممک    مدرنيس  را در کنار انقالب اسالمی به ( و یا احمدیان و نوری که پست 1380

(. برخی دیگممر،  1390اند )احمدیان،  گفتمان در نقد مدرنيزاسيون بررسی و معرفی کرده 
ياسی را به مثابة گفتمان ارزیممابی کممرده و  ا مصادیق عام و خاص امر س مفاهي  کليدی و ی 

اند. از جمله نظری که تجددگرایی ایرانی در مشروطيت را  به تحليل معنایی آنها پرداخته 
( یمما دهقممانی فيروزآبممادی کممه  1388یک گفتمان هویتی مطالعه نموده )نظری،  به عنوان  

انی معرفممی  می ایرانممرا در قممالبی گفتممم الگوهای مختلف سياست خارجی جمهوری اسممال
(. برخممی نيممز مفمماهي  کليممدی ماننممد  1393و  1388کممرده اسممت )دهقممانی فيروزآبممادی،  
را در قممالبی گفتمممانی مممورد    تحقممق اجتممماعی آنهمما   عدالت، توسعه و یا آزادی و عرصممه 

گيری گفتمان توسعه در  اند؛ از جمله رهبری که نقش نخبگان در شکل بررسی قرار داده 
کچویان که بمما رویکممردی انتقممادی، گفتمممان    ( و یا 1386ری،  ایران را تحليل کرده )رهب

(. همچنممين تاجيممک، مردمسمماالری  1384توسعه را مورد نقد قرار داده است )کچویممان،  
( و خواجه  1388(، ميراحمدی، اسالم سياسی فقاهتی )ميراحمدی،  1382ی )تاجيک،  دین

بممه مثابممه یممک  ( را  1386ن )خواجممه سممروی،  سروی، عدالت در جمهوری اسممالمی ایممرا 
 اند.  گفتمان مورد تحليل قرار داده 

ای خمماص در تحليممل گفتمممان بممه عنمموان دسته سوم آثاری هستند که در آنها از نظریممه
ظری برای ارائه فهمی از پدیدارهای سياسی اسممتفاده شممده اسممت. تفمماوت ایممن چارچوبی ن

ه جممای اتخمماذ تعبيممری ای خاص بمم ر کاربست  نظریهدسته از آثار با دستة پيشين، در تاکيد ب
گشوده و عام از مفهوم گفتمان است. از جمله رضائی جعفری و همکاران، تثبيت گفتمممان 

(، باقری دولت آبادی و فخرائی ناکامی 1395  ران،انقالب اسالمی )رضائی جعفری و دیگ
و حمماجی حسممينی و   (1396آبادی و فخرائی،  صدور انقالب اسالمی به اروپا )باقری دولت
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( را 1393ام جایگاه فقر در گفتمان دولت اصالحات )حاجی حسممينی و سممام آرام،  سام آر
انممد. رد بررسممی قممرار دادهبا تاکيد بر نظریه تحليل گفتمان ارنستو الکال و شنتال ممموف مممو

هممای امممام خمينممی )ره( در مممورد حقمموق همچنين کریمی فيروزجائی و همکاران دیممدگاه
( و  ابوالفضممل مممروی 1396زجممائی و همکمماران،حکومممت و مممردم )کریمممی فيرومتقابممل 

گفتمان امام خمينی )ره( را با تاکيممد بممر نظریممه تحليممل گفتمممان انتقممادی فممرکالف مطالعممه 
نممژاد در انتخابممات احمممدی  (. جهانگيری و فتاحی نيزگفتمان محمود1393روی،اند)مکرده

ممموف بررسممی و    الکممالوو    هممای فممرکالفهده  ریاست جمهوری را بمما ترکيبممی از نظریمم 
-(. اما کاربست نظریه فرکالف با توجه به ابعمماد روش1390اند )جهانگيری و فتاحی،کرده

 اش بيشتر ناظر بر دستة چهارم است.شناختی
گيرند که با اتخاذ شيوۀ تحليل گفتمان بممه عنمموان یممک در دستة چهارم آثاری جای می
گفتمممان بممه مثابممة یممک   انممد. کاربسممتمشممخص پرداختممهروش، به تحليل یک یا چند متن  

شناسی بسيار رایج اسممت و متممون مختلفممی ویژه نظریه فرکالف، در مطالعات زبانروش، به
ثار ادبممی کهممن، رمممان، شممعر و سممخنرانی موضمموع از جمله متون مقدس، قصص مقدس، آ

شممود. ای به آنها نمممیاند که به جهت پرهيز از اطالة بحث، اشارهچنين مطالعاتی قرار گرفته
روش تحليل گفتمان در تفسير متون سياسی نيز بکار گرفته شممده اسممت، اگرچممه چنممين   اما

تمما متخصصممين علمم    شناسی صممورت گرفتممهکاربستی بيشتر توسط پژوهشگران حوزه زبان
های ترامپ در موضوع مهاجران )افخمی و سياست. از جمله افخمی و همکاران، سخنرانی

اوباما پممس از  باراهو   روحانی  خنرانی حسن (، سکری فرد و خميجانی،س1397همکاران،  
 هممای امممام(، ضمميائی و همکمماران سممخنرانی1395  توافقنامه ژنو )سکری فممرد و خميجممانی،

( و در جممای دیگممری در 1388ک بار به شکل مجزا )ضيائی و همکمماران، را ی  (ره)  خمينی
ئی و (، کریمممی فيروزجمما1391ران،هممای جممرج بمموش )ضمميائی و همکممامقایسه با سخنرانی

ای در خصوص برجام )کریمممی فيروزجممائی خامنه  اهللآیتو    حبيبی دو سخنرانی از ترامپ
رهبر انقالب خطاب به مممردم مصممر   ( و نيز صيادی نجاد و ذکائی، سخنرانی1397و حبيبی،

يادی نجمماد اند )صرا  مبتنی بر روش تحليل گفتمان انتقادی فرکالف مورد مطالعه قرار داده
ترامممپ در مجمممع   دونالممدو    روحانی  های حسن . بشير و امين نيزسخنرانی(1396و ذکائی،  

از الگوهممای را مبتنی بر روش تحليل گفتمان پدام که ترکيبی عمليمماتی   2017عمومی سال  
 از (. یکممی1398انممد )بشممير و امممين، دایک است بمما یکممدیگر مقایسممه کممردهنفرکالف و و
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 و فرهنگممی ذهنيت: گفتار جادوی» کتاب يرد،گمی قرار دسته این   در  هک  آثار  ترین شاخص
 بممه آن در کممه اسممت کاشممی غالمرضمما محمممدجواد از  « خرداد  دوم  انتخابات  در  معانی  نظام

 1376  جمهمموری  ریاسممت  انتخابممات  آسممتانه  در  سياسممی  نشممریات  وایمحتمم   گفتمممان  تحليل
 .(1381  ،کاشی غالمرضا)  است  پرداخته

را که متنی مشخص را مبتنی بر تحليممل گفتمممان  گيرد چ تة چهارم قرار می این مقاله در دس 
دهممد. اممما روش  ه  به عنوان چارچوب نظری و ه  در قالبی روشی مممورد بررسممی قممرار مممی 

ر این مقاله، نوعی برداشت آزاد از الگوی فممرکالف اسممت کممه در ایممن فممرم  تحليل گفتمان د 
تعهممد بممه اصممالت  رغ   نهایتمما  اینکممه علممی  شممده تمماکنون بکممار گرفتممه نشممده اسممت. اختصاصی 

شناختی  نظریه و روش، این مقاله به رویکردی اصممالتا  سياسممی متکممی اسممت کممه در آثممار  زبان 
 شناسی نگاشته شده کمتر مد نظر بوده است. مشابهی که عمدتا  توسط متخصصين زبان 

 روشی و نظری چارچوب
ا و متمرکممز بممر گفتارهمم لممی فراتممر از پممارهدر تحليل زبان شناختی  متون، آنجا که واحد تحلي 

شممود از همما جسممتجو مممیای از گزارهبندی مجموعهکليت متن رفته و معنا در تحليل مفصل
 واژه فرانسممویفتمممان برگممردان فارسممی »تحليممل گفتمممان« سممخن بممه ميممان آمممده اسممت. گ

Discourse   (10:1380)مک دانل، استر  گفتاو  گو، محاورهوگفتالفظی  تحتی  ابه معن 
های معنایی مبتنی بر زبان است که حقيقممت در درون ، دال بر نظامکه در کاربرد تخصصی

 شود.آنها ساخته می
 در درونتنهمما و  دنمم جممود ندارو از گفتمان و بيرون از پيش موجود یحقایق   از این منظر

حقيقممت محصممول زبممان اسممت نممه د و نشممومیو برساخته گفتمان است که حقایق بازنمایی 
ت، وجممود بيرونممی دارد اممما معنممای آن درونممی اسممت؛ یعنممی واقعي .  از و مقدم بر آن  خارج

هممای زبممانی معنابخشممی نشممود امکممان های گفتمانی یا همان سازهماداميکه واقعيت در قالب
. زبممان (29:  1389  )یورگنسممن و فيليممپس،یابممد  ود به دایرۀ شناخت سوژۀ انسانی را نمممیور

کنممون در هسممتی  آنهمما را کنممي  و حقممایق  میسممت مممیهممایی کممه در آن زاسممت کممه جهممان
گشمماید و در نبممود  زبممان، زبان بر ما می سازد. به عبارت دیگر، هستی خود را با واسطهبرمی

همما، بلکممه اساسمما  اندیشمميدن و شممناخت گذاری دانسممتهه اشتراهنه فقط برقراری ارتباط و ب
قممرار زبممان، مکشمموف  ممما    اسممطهناممکن است. پدیممدارهای مممادی در ایممن جهممان نيممز بمما و
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گيرنممد، اممما نقممش زبممان در برخممورد بمما پدیممدارهای غيرمممادی مضمماعف اسممت چراکممه می
و در شممناخت موجودیممت ایممن پدیممدارها ذاتمما  محصممول زبممان و کاربردهممای آن اسممت 

ها هستند، بمما االذهانی سوژههای غيرمادی که محصول تعامالت زبانی در فضای بين واقعيت
 .بازنمودها سروکار داری بازنمائی  

هممای  تحليل گفتمان ابزاری است که فه  چگونگی ساخت حقيقت در درون سازه 
زبانی مختلف از    های هایی که در قالب نماید. با تحليل گفتمان، فه  زبانی را ممکن می 
شوند تمما فراینممد توليممد حقيقممت آشممکار  اند، واسازی و رمزگشایی می هستی ارائه شده 

هممایی اسممت کممه  آشکارسممازی اسممرار شممعبده رت دیگر تحليممل گفتمممان،  گردد. به عبا 
انممد؛ اممما  همما را بممه تحممره واداشممته و یا سوژه   ها را مبهوت و مقهور خود کرده عامليت 
شود و در برخورد با تمامی آنهمما  ای نمی ر و مبهوت هيچ شعبده گر گفتمان، اسي تحليل 
 امنممی کممه  اگرچه از آرامش و پنمماه    رو مند رمزگشایی است. از این السویه، دغدغه علی 

تواند به دور از هممر گونممه  آفریند خود را محروم ساخته است، اما می حقيقت مطلق می 
انگارانممه  رساخته، از منظری فایده های ب تعصب و با حداکثر انعطاف، با حقایق و ارزش 

  گرایانه مواجهه داشته باشد. و عمل 
اربسممت تحليممل  اجتممماعی را در ک   -تقممادی شناسممانه و ان تمموان دو طيممف کلممی زبممان مممی 

اجتماعی که بيشترین تناسب را با    -گفتمان از یکدیگر متمایز کرد و در طيف انتقادی 
ستوالکال و شنتال ممموف و نممورمن  های سياسی دارد؛ کارهای ميشل فوکو، ارن پژوهش 

بممه    اند. رویکممرد تحليممل گفتمممان انتقممادی همم  فرکالف بيشترین نفوذ و اعتبار را داشته 
متن و ه  به کاربرد زبان در تعامالت اجتماعی متوجه است چراکه  شناسی  مطالعه زبان 

نممد و  ای دوسویه و دیالکتيممک دار های اجتماعی رابطه ها و پدیده از این منظر، گفتمان 
فاقد تقممدم فلسممفی و زمممانی بممر یکدیگرنممد. از ميممان رویکردهممای موجممود در تحليممل  

ش را برای تحقيممق در حمموزه  ترین نظریه و رو ف مدون گفتمان انتقادی، نورمن فرکال 
 (.  143:  1393فرهنگ و جامعه دارا است )ميلز،  

ر اجتماعی در سممه  در تحليل گفتمان انتقادی فرکالف، سه ُبعد متن، کردار گفتمانی و کردا 
گممر  شوند. در گام اول و در توصيف، تحليل تحليلی توصيف، تفسير و تبيين، پيگيری می  مرحله 

بندی واژگانی و دستوری مممتن متوجممه  ون  متن، صرفا  بر مطالعه ترکيب ر  از بستر و شرایط بير فا 
تحليممل  های صوری مممتن متمرکممز اسممت تمما از  گر بر ویژگی است. در مرحله توصيف، پژوهش 
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ای و بيانی مممتن دسممت یابممد. در گممام  های تجربی، رابطه های زبانی به ارزش شناختی ساخت زبان 
در پی برقممراری ارتبمماط معنممایی ميممان صممورت مممتن بمما    گر له تفسير متن، پژوهش دوم و در مرح 

گر در این مرحله ابتدا بممه بافممت ممموقعيتی کممه مممتن در درون آن  بافت اجتماعی آن است. تحليل 
دهممد کممه پاسممخ بممه آنهمما روشممن  هایی را سممرلوحه قممرار مممی گرفته متوجه است و پرسش  شکل 

هممای اجتممماعی آن  همما یمما عامليممت ه   کانونی متن چيست، سمموژ اصلی یا ت   مایه خواهد کرد؛ جان 
هممای اجتممماعی در درون مممتن تصممویر  ها و عامليممت کيستند و چه نوعی از ارتباط ميان این سوژه 

هایی که متن بر آنها استوار است و نيز متممونی کممه  مرحله تفسير، مفروضه شده است. همچنين در  
. در پایممان ایممن  هسممتند ها مممورد توجممه  ابد یا همان بينامتنيت ی معنای متن در ارجاع به آنها قوام می 

ای شممکل گرفتممه اسممت، تمم   مرحله، پژوهشگر آشکار خواهد کرد که متن در چممه بافممت زمينممه 
اصلی چيست، بازیگران آن چه کسانی هستند و چممه نمموعی از ارتبمماط    اش یا همان مسئله کانونی 

پيوند است و معنممای مممتن  ی با چه متون دیگری در  با یکدیگر دارند، متن از نظر تاریخی و معنای 
در گممام آخممر یمما  (.  224 : 1379  ، فممرکالف )   هایی قمموام یافتممه اسممت با مفروض گرفتن چه گزاره 

گيری و قوام گفتمان موضمموع مطالعممه قممرار  ماعی در شکل مرحله تبيين، مشخصا نقش بافت اجت 
ی، سياسممی، اقتصممادی و  هممای اجتممماع شممود فراینممدی کممه طممی آن کممنش گيرد و تالش مممی می 
 . ( 148  : 1389فيليپس،    و   یورگنسن ) انجامند، آشکار و تبيين شود هنگی به تعين گفتمانی می فر 

ادی فممرکالف ممماله عمممل قممرار  در این مقاله برداشتی آزاد از روش تحليل گفتمان انتق 
گرفته است. ایدۀ اولية این برداشممت برگرفتممه از سممخنرانی محمممدجواد غالمرضمما کاشممی در  

رسممانی  امه تحليل گفتمان« است که فایل صوتی آن در کانال اطالع کارگاهی با عنوان »درسن 
المرضمما  باشد )غ وی با عنوان »تامالت پراکنده اجتماعی و فرهنگی و سياسی« در دسترس می 

 : بود   خواهد   اجرا  قابل   مشخص   گام   9 در   عملی   الگوی  کاشی؛ بی تا(. این 
  بممه   و   داد   مولممف   دل   بممه  دل  شممد،  مممتن  تسلي   ساده  مخاطب  یک  مانند  باید : تسلي   اول؛  * گام 
  اجممازه   و   خوانممد   بممار   چندین   را   متن   بایست می   داوری   پيش   هرگونه   بدون .  کرد   ورود   او  جهان 
 . خواهد می   که  کند   هدایت   جهانی  همان  به  را   خواننده   مولف،   خواست  مطابق   متن  داد 

 معممانی حممول کممه شممده يلتشممک متعممددی هممایپمماره از متنممی هممر: اپيزودبنممدی دوم؛ * گام
 چيممزی  اپيزودهمما  این .  کرد  تفکيک  یکدیگر  از  آنها  بایستمی  و  است  آمده  گرد  خصیمش

 بمما لزوممما  بنممدیطبقه منطممق اممما هسممتند متممون در متعممارف هممایبنممدیپمماراگراف بممه شممبيه
 .نيست یکسان مولف  هایبندیپاراگراف
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  ین تممر محمموری   و   تممرین کليممدی  بایسممت مممی  گممام  ایممن  در : اپيممزود  هممر  کانونی  ت   سوم؛  * گام 
 . است   گرفته   شکل  کليدی   جمله   یک   حول  اپيزود  هر   شود؛   شناسایی  اپيزود  هر  در   گفتار پاره 

 از کممه هسممتند  جمالتممی  یمما  جملممه  کانونی،  جمالت  ميان  در:  متن   کانونی  ت   چهارم؛  * گام
 مممتن  یممک. کممرد شناسممایی را آنهمما  بایسممتمممی  کممه  رسندمی  نظر  به  ترکليدی  و  ترمه   بقيه
 .باشد  چندکانونی یا  کانونیتک  تواندمی

.  هسممتند   مهمم    کممانونی   جمممالت   برگشممت   و   رفت   و   توالی   ترتيب :  تکرار   و  توالی  پنج ؛  * گام 
 . باشند می   متن   کانونی  ت   در   آنها   نقش   و   سه   یای گو   کانونی   جمالت   توالی  و   تکرار  ميزان 

 واژگممان  مممتن،  موقعيممت  و  زمينممه  بممه  بسممته:  متن   ارزشی  واژگان  نظام  شناسایی  شش ؛  * گام
 بممه کممه واژگانی از هاییدسته قالب در و شده بندیدسته هستند  محوری  متن   در  که  رزشیا

 . شوندمی  تفکيک یکدیگر از دارند  تعلق  ارزشی  منظومه یک

 مشممخص واژگممان ایممن   کمماربرد  تعممداد  شمممارش  بمما:  واژگممان  بسممامد  شناسایی  هفت ؛  * گام
 .دارند  متن  در  را   سه  بيشترین   ارزشی  نظومهم کدام و  واژگان کدام  که  شودمی

 یافتممه  قوام  هااستراتژی  برخی  حول  متنی  هر:  گفتمانی  هایاستراتژی  شناسایی  هشت ؛  * گام
 :گيرند  ارقر  شناسایی  مورد  است الزم  که  است

 یابممدمممی  قوام  « دگر»  و  « خود»  از  تصویرسازی  با  متن   هر  در  هویت  بازنمایی  :سازیغیریت
 بممه  بایسممتمممی  دوقطبممی  ایممن   آشکارسممازی  ایبممر.  شممود  آشممکار  دوقطبی  ن ای  است  الزم  و

 « ممما» اسممت  شده تایيد چيزی چه و طرد  متن   در  چيزی  چه:  گفت  پاسخ  اینها  نظير  سواالتی
 چه  شوند می  تصویر  هاییویژگی  چه  دارای  کدام  هر  و  هستند  کسانی  چه  متن   در  « آنها»  و

 دیگممری و خود ميان است   شده  منتسب  یدیگر  به  هاییرذیلت  چه  و  خود  به  هاییفضيلت
 همکاری  یا  رقابت  دشمنی، است، برقرار  ایرابطه  چه

  امکممان   ه کمم   اسممت   مممرتبط   موضمموعاتی   از   ای مجموعممه   با   بالقوه   شکلی   به   متنی   هر   : حاشیه   و   متن 
  دیگممر   برخممی   و   گرفتممه   قممرار   توجممه   مممورد   بيشتر   برخی   آشکار   شکلی   به   اما   دارند؛   را  شدن  طرح 
  بممه   چيزهممایی   چممه   شود   آشکار   که  است  الزم . شوند می  گرفته  نادیده  یا  و  کرده  جلوه  اهميت ک  
 . کدامند   متن   در   تلویحی   های بندی   اولویت   و  شده  داده   ترجيح   دیگری   چيزهای  چه 

 سایر  به  ارجاع  با  و  نيافته  قوام  خود  به  ارجاع  با  صرفا  متنی  هيچ  معنای  :داعیت  یا  بینامتنیت
 شممکل دیگممری متممون چممه به ارجاع با متن  معنای شود شکارآ است الزم.  یابدمی  معنا  متون
 سواالتی به  باید  کار  این   برای.  هستند  متکی  ارزشی  هاینظام  چه  به  دیگر  متون  آن  و  گرفته
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 از  یمما  بمموده  دیگممری  متممون  یادآور  متن   در  واژگانی  یا  جمالت  چه:  گفت  پاسخ  این   به  شبيه
 آیمما د کننمم مممی هممدایت  را  مممتن   ییهاتداعی  چه  است   شده  گرفته  عاریت  به  دیگری  متون
  یمما  ارزشممی  منظومه  یک  به  هماهنگ  شکلی  به  است  شده  ارجاع  آن  به  که  دیگری  هایمتن 
 متعلق دارند   ارزشی  هایمنظومه از  تنوعی  به

 اسممتوار  گزینشممی  هممایگممزاره  و  شممواهد  از  ایپمماره  بممر  متنممی  هر  :هاناگفته  یا  خطوط  بین
 انعقمماد بممرای بلکممه سممتني  موضمموع  حول  شواهد  یا  حقایق  تمامی  حاوی  متنی  هيچ.  شودمی

 الزم.  شمموندمممی  پنهممان  و  شممدهگرفتممه    نادیممده  شواهد  و  حقایق  از  بخشی  استداللی،  زنجيره
 گفتممه اگممر کممه انممدمانممده ناگفتممه و شممده گرفتممه  دهنادی  چيزهایی  چه  که  شود  آشکار  است
 . شدنمی  راستوا آن  بنياد یا و نشده  منعقد  متن   استداللی  زنجيره شدندمی

 آنها  صحت  و  صدق  که  است  متکی  مبنایی  هایگزاره  بر  همواره  استداللی  ره  :هامفروض
 یافتممه پایان آنها که شودمی آغاز اینقطه از ادله ارائه و استدالل.  است  شده  گرفته  مفروض

 اسممت  الزم.  شممودنمی  دیده  آنها  صدق  دادن  نشان  برای  نيازی  االصول  علی  و  اندشده  تلقی
 ارائممه و اسممتخراج  اسممت  اسممتوار  آنهمما  بودن  صادق  یا  گاشتن ان  بدیهی  بر  متن   که  اتیمفروض
 اممما  اسممت  گفتمممانیدرون  اعتبارشان،  و  صدق  که  هستند  هاییگزاره  ها،مفروضه  این .  شوند
 .باشند  متن   شاکله بر  بنيادی تا  شوندمی  تلقی  گفتمانیبرون  حقایقی  متن،  در

 کلممی  سمماختارهای  بایستمی  آخر  گام  در:  متن   هر  در  اصلی  ساختار  سه  شناسایی  نه ؛  گام
 هممایگممزاره ایممن .  شمموند  ارائه  مصرح  هاییگزاره  قالب  در  و  گرفته  قرار  شناسایی  مورد  متن 

 انممدنشممده  تصریح  متن   خود  در  اگرچه  که  باشندمی  متن   بر  حاک   کلی  روح  بيانگر  مصرح،
 .هستند  جاری آن  کليت  در اما

 چممه شممودمی تصویر که جهانی  کندمی ارائه  جهان  از  یتصویر  چه  متن   :ادراکی  ساختار
 دارد   خصایصی و  ماهيت

 هممایدوگانممه اسممت  شممده سممازیبرجسممته هایی در متن گذاریارزش چه :ارزشی  ساختار
 و شممر /خيممر  مصممادیق  و  تعمماریف  هسممتند   چممه  متن   در  ناهنجار/هنجار  و  ضدارزش  /ارزش
 هستند   چه  متن  در بدی  /خوبی

 ارائممه  راهکاری  چه  است   شده  استفاده  متن   در  کالمی  هایکنش   چه  از  :تحریکی  ساختار
 هممایش ظرفيممت  و  ابعمماد  تمامی  با  متن   کند می  برانگيخته  مخاطب  در  را  واکنشی  چه  و  شده
 است  داده  پاسخی  چه « کرد  باید چه»  کليدی  سوال به پاسخ  در
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 2018 سپتامبر عمومی مجمع در روحانی حسن سخنرانی گفتمان تحلیل
 متن بستر و زمینه* 

ی خلق شده و معنای آن در تغيير بستر و زمينه، متحول و متفمماوت انی در بستر و زمينههر مت 
همما شممکل گرفتممه و سياسی  سمموژههای سياسی در پيوند و تعامل با محيط  شود. سخنرانیمی

د؛ گيرنمم های گفتاری آن به هدف تاثير بر و تعامل با عناصر محيط سياسی سامان مممیکنش 
هایی است که متن در تعامممل بمما بستر و زمينه  گفتمان، ناگزیر از مالحظهبنابراین هر تحليل   

 آن شکل گرفته است.
در وضعيت خمماص    2018ر  سپتامب   25سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی مورخ  

 توافممق  از  را  کشممورش  رسممما   ترامممپ،  المللی و داخلی  ایممران ایممراد شممد. دونالممدمحيط بين 
بمما امضممای (  1397اردیبهشممت  18)  2018  مه  8  در  جهانی  قدرت  شش   و  ایران  ميان  ایتههس

 هشممد تعليق برجام اساس بر که ایران ایهسته هایتحری  کرد. بنابراین فرمان  خارج  فرمانی
ایممن اقممدام آمریکمما بممه شممدت . (1397گشت )بی بی سی، بازمی زمانی  دوره  یک  طی  بود،

هممای اقتصممادی را کممه ایممران در رصممترار داده و بسممياری از فاقتصاد ایران را تحت فشار ق
پسابرجام برای خود تمهيد کرده بود مورد تهدید قممرار داد. همچنممين ایممن اقممدام، دوقطبممی 

لل به ظاهر حول موضمموع ایممران، اممما در واقممع بمما هممدف مقاومممت المآشکاری در نظام بين 
انممه آمریکمما گرایمراتبممی و یکجانبممههای اروپایی، چين و روسيه در مقابل نظ  سلسلهقدرت

شکل داد. دولت روحانی که رزومه سياسی خود را به برجام گره زده بود، به شدت تحممت 
گذاری و سياسممت  گيریستقالل  تصمي های سياسی رقيب داخلی قرار گرفت و افشار جریان

ی آن در حوزه سياست خارجی بيش از پيش تضعيف شد. از طرف دیگر سخنرانی روحممان
هممای ای در مورد سياسممتنی ترامپ ایراد شد و از این منظر بيانيهچند ساعت پس از سخنرا

 شد. ای به سخنان ترامپ نيز محسوب میآمریکا و جوابيه

 کانونی جمالت* 
وجه به اهميت سخنرانی رهبران در مجمع عمومی به عنوان فرصتی که سممالی یممک بممار با ت

یرسممازی ملممی و تبيممين ه ایممن قبيممل متممون در تصوگممردد و نيممز نقشممی کمم پممذیر مممیامکممان
المللممی دارنممد، ایممن متممون معممموال  چندبعممدی و رویکردهای کممالن سياسممی داخلممی و بممين 
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ترین جمالت مممتن بممه استوار هستند. کانونی  چندکانونی بوده و بر بيش از یک محور کلی
 اند.( آورده شده1ترتيب زمانی در جدول شماره )

 سخنرانی تنم در ارائه  ترتیب به  نی کانو جمالت  -1 جدول

 کانونی جمالت ردیف

1 
 کلیوه  کوه  دارد  آن  عوزم  خوود،  کنونی  حاکمۀ  هیأت  صورت  در  کمدست  آمریکا،  متحده  ایالت  دولت

 .سازد  خاصیتبی را  لیالملبین  نهادهای

2 
 و آن از راضاِعو با نه  باشد،  امنیت  شورای  2231  اطعنامه  و  برجام  تداوم  در  باید  وگوییگفت  هرگونه
 گذشته.  به  بازگشت

3 
 و  گراییاندجانبوه  بور  مبتنوی  هموواره  خوارجی  سیاسوت  حووزه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  رویکرد
 .است بوده  المللبین  حقوق شده  شناخته  اصول  به  پایبندی

4 
 از  برخوی  تبلیغواتی  و  انتخابواتی  هایبازی  گروگانِ  مصوباتش،  که  دهد  اجازه  نباید  متحد  ملل  سازمان
 المللویبین تعهودات اجرای از داخلی، مسائل دلیل به که داد اجازه نباید ویع  هیچ به  و  گردد  اع ا
 .کند خالی  شانه

5 
 بورای ،«مجوازات به اانونمداران تهدید» همچنین و «اانون از سرپیچی برای  عام  دعوت»  یعنی  دو  این
 .افتدمی  اتفاق سازمان، این تاریخ در که  است  بار  اولین

6 
 هوا،تحریم از ناشی تنگناهای و هاسختی علیریم که داده  نشان  گذشته  الس  اهل  خالل  در  ایران  لتم

 کند. عبور  خوبی  به نیز  دشوار  مرحله این از  تواندمی و  است  مقاوم  همچنان

7 
 دارد زور اوون کندمی  فکر  آمریکا.  است  ااتدارگرایانه  الملل،بین  روابط  از  آمریکا  متحده  ایالت  درک
 دارد.  هم  ق ح

 بازگردید. 2231  اطعنامه  به که  کنیممی )آمریکا( دعوت اشم از ما 8

 نیست.  آمریکا داخلی  سیاستِ بازیچه  الملل،بین  امنیت موضوع 9

 کنیم.می  و کرده محکوم  مالحظه  هرگونه  بدون  را تروریستی  اادامات  میتما ایران در ما 10

11 
 حقووق بور منطبوق  و شوده مانجوا سووریه  دولت  رخواستد  به  سوریه  در  ما  نظامی  مشاورین  ح ور
 است.  تروریزم با مبارزه  برای و  المللبین

12 
 و  اسوت  حول  اابل  جی،خار  مداخله  بدون  و  یمنی  -یمنی  هایوگویگفت  طریق   از  صرفاً  یمن  بحران
 هستیم. کمک نوع هر  آماده راستا، این در

13 
 نژادپرسوتانه  اوانون  ویبتص  و  المقدس  بیت  به  شورک  این  سفارت  انتقال  در  امریکا  دولت  زشت  اادام
 است.  آپارتاید بارز  مصداق و  بوده  المللیبین موازین نااض  اسرائیل، در «یهود  دولت»

14 
 سیاسوت  اصولی  هوایاولویت  از  تر،یافتهتوسوعه  و  ترامن  منطقه  ایجاد  و  همسایگان  با  روابط  گسترش
 است. ایران  خارجی

15 
 نداشوته  را  کشوری  هیچ  با  جنگ   بنای  و  داشته  المللینبی  و  سیاسی  مسائل  به  نهطلباصلح  نگاهی  ایران
 ندارد. و

 شماست. آرمان  صلح،  اگر  داشت  نخواهد  ایران از  بهتر  دوستی  جهان، 16
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هممای توان نتيجه گرفت که تمم توالی، تکرار و تاکيد جمالت کانونی متن، می  هبا مطالع
ا در خروج از برجام بر اسمماس . محکوميت اقدام آمریک1کانونی متن به ترتيب عبارتند از:  

. تبيممين و توجيممه اقممدامات جمهمموری اسممالمی ایممران مبتنممی بممر 2الملممل؛  موازین حقوق بين 
بينی شکست آمریکا و عدم تحقق اهدافش در خروج از پيش .  3الملل و  موازین حقوق بين 

دهد کممه بمميش نشان می 2018جمالت در مجموع سخنرانی سال  کمّی سه  برجام. مطالعه
محتوای آن مستقيما  به نقد رفتار ایاالت متحده آمریکا اختصاص داشممته اسممت، در   %43از  

نزدیک بممه  2017و  2016های لو در سا  %9تنها    2017حاليکه این سه  در سخنرانی سال  
سياست خممارجی جمهمموری اسممالمی  بوده است. همچنين سه  جمالتی که تبيين کننده  0%
بمموده اسممت در حاليکممه در  %42ای باشممند زیممر جهانی و منطقممه ان در قبال تمامی مسائلایر

(.  ایممن 95: 1398سه  داشته اسممت )حممداد،  %65این موضوع بيش از   2017سخنرانی سال  
بيش از آنکه بر معرفی »خود« تاکيد داشممته   2018معنای آن است که متن سخنرانی سال    به

 بوده است.  باشد بر نفی »دیگری« استوار

 متن ارزشی انواژگ نظام* 
با بررسی مجموعة واژگان پرکاربرد در متن، چهار خوشه کلی از واژگان از یکممدیگر  

. دیپلماسممی. در خوشممة دولتممی  4نگ و  . ج 3المللی،  . بين 2. دولتی،  1اند:  تفکيک شده 
شممة  گيرند که بر واحدهای ملممی تاکيممد دارنممد. در خو ای از واژگانی قرار می مجموعه 

المللی به عنوان یک  گيرند که بر محيط بين ی از واژگانی قرار می ا المللی مجموعه بين 
ه بممر  گيرنممد کمم جامعه حقوقی ناظر هستند. در خوشة جنگ، مجموعة واژگانی قرار می 

الملممل ارجمماع دارنممد و در خوشممة دیپلماسممی  آميممز روابممط بممين ابعاد نظامی و خشممونت 
تعمماملی و مبتنممی بممر مفاهمممه و  شوند که مشخصا  بر بعد  مجموعه واژگانی گنجانده می 

الملممل تاکيممد دارنممد. خوشممه دیپلماسممی از آن جهممت از خوشممة  گفتگو در روابممط بممين 
ری تئوریممک، گفتگممو و دیپلماسممی لزوممما   المللی تفکيممک شممده اسممت کممه از منظمم بين 

ز به عنمموان  المللی ني ترین انواع نظ  بين منحصر به جوامع حقوقی نبوده و در آنارشيک 
باشممد. توزیممع فراوانممی واژگممان ارزشممی مممتن در  نظر و مورد استفاده مممی   یک ابزار مد 

 ( ارائه شده است: 2جدول ) 
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 متن  در ارزشی واژگان فراوانی توزیع -2 جدول

 

 فراوانی کل خوشه  واژه و فراوانی آن  نوان خوشه واژگانیع

 محوری دولت

مستقیم بوه ایوالت  بار در االب ارجاع ییر  7بار )  23دولت:  
بوار در االوب  4بار به عنوان پیشوند آمریکا،   5ه آمریکا،  متحد

بوار بوه عنووان پیشووند   3ارجاع به جمهوری اسالمی ایوران،  
بوار در  3ترکیب »دولت یهوود« و سوریه، یک بار به در االب  
 معنای عام به کار رفته است(

 بار29ایران:  
 3بار مرجع واژۀ دولوت و    7بار مستقیم،    17بار )   28آمریکا:  

 بار مرجع ضمیر »برخی«(
 بار 6سوریه: 
 بار 4یمن: 

 بار در االب دولت یهود( 1بار مستقیم و   2بار ) 3اسرائیل:  
 بار 2روسیه:  
 بار 2فلسطین:  

 بار 1تحادیه اروپا و این و ترکیه و عراق:  ا

 بار 81
) با کسر موارد  

پوشان کاربرد  هم
واژه »دولت« با سایر 

 ان( واژگ

 محوری المللبین

 5المللوی  بار )نهادهای بین  22المللی: در ترکیبات مختلف  ینب 
بووار،  7المللووی بووین -مقووررات و موووازین –بووار، حقوووق 

بار، جامعوه  2المللی تعهدات بین بار، 4المللی های بینسازمان
بوار، دیووان کیفوری   1المللوی  بوار، امنیوت بوین  1المللوی  بین
 ارب  1المللی  آژانس بین بار، 1المللی  بین

 بار  13جهان:  
 بار 8صلح:  
  بار 7اانون: 
 بار 7حقوق:  

 بار 8شورای امنیت:  
 بار 6: 2231اطعنامه  

 بار 5سازمان ملل )مستقیم و ییر مستقیم(:  
 بار 5اندجانبه و یک جانبه:  

 بار 3مسئولیت:  
 بار 2مشروع : 

 بار 1جنایت علیه بشریت:  
 بار 1جنایت جنگی:  

 ارب  88
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  -2 جدولادامه 

محمموری دو دولممت ایممران و آمریکمما تقریبمما بممه یممک انممدازه ارجمماع  در خوشه دولت 
رجاع محتوایی سه  آمریکا بمميش از ایممران بمموده  اند که البته در ا رده واژگانی دریافت ک 

گوید، سممه  برابممر  است. از آنجاکه حسن روحانی به نمایندگی از دولت ایران سخن می 
سممازی  پدیممدۀ  محوری عميق متن و برجسممتگی هویممت ی گویای غيریت در ارجاع واژگان 

ن ارجمماع  نة کنونی است. وقتممی ایمم آمریکا در قوام هویتی جمهوری اسالمی ایران در زمي
تممر  های پيش مقایسممه شممود اهميممت زمينممة کنممونی برجسممته های سال واژگانی با سخنرانی 

بار به شکل مستقي  و غيرمستقي     28بار و به آمریکا    29به ایران    2018نماید؛ در سال  می 
بار ارجمماع    7بار و به آمریکا تنها    26به ایران    2017ارجاع شده است در حاليکه در سال  

یعنی زمانيکه هنوز دولت اوباما بر سر کممار اسممت    2015و    2016های  در سال بوده است.  
وع ارجاع نيز  مورد بوده است. همچنين ن   5این ارجاعات ناچيز و در مجموع دو سال زیر  

 فراوانی کل خوشه  واژه و فراوانی آن  نوان خوشه واژگانیع

 محوری جنگ 

 بار 11:  جنگ 
 بار 11:  تروریسم
 بار 9:  تحریم
 بار 5: زور

 بار 3:  داعش
 بار 2:  دهالقاع
 بار 3:  طالبان
 بار 1:  النصره

 بار 45

 محوری دیپلماسی

 بار 15(:  گفتگو)  مذاکره
 بار 9:  برجام

 بار 3: همکاری
 ارب  1: دیپلماسی

 بار 27

 سایر

 بار 3:  فارس  خلیج
 بار 3: خزر دریای
 بار 2:  میانه  خاور
 بار 4: یرب
 بار 1:  شرق
 روریسومت  دیگوری  و  ااتصوادی  جنوگ   )یکبوار  بوار  2:  ااتصاد

 ااتصادی(

- 
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های فرهنممگ سياسممی ایرانممی و نيممز ادبيممات  دهندۀ تغيير زمينه است. متاثر از ویژگی نشان 
های گذشته گممرایش بيشممتری در اسممتفاده و  ال های س انی، در سخنرانی خاص حسن روح 

رسد که گممرایش بممه  به نظر می   2018شود در حاليکه در سال  ارجاع غيرمستقي  دیده می 
شممود. در ایممن سممخنرانی از  تر بوده و از ارجاعات مستقي  استفاده می مواجهة رودررو بيش 

  10  بممرده شممده و  مستقيما از آمریکا اسمم   بار   17باری که به آمریکا اشاره شده است    28
بار آن در قالب مرجع به عبممارات »دولممت« و »برخممی« بمموده اسممت. در حاليکممه در سممال  

بار دیگر در قالب عباراتی چممون »برخممی«،    4بار از آمریکا اس  برده شده و    3تنها    2017
  بممه   «دولت »   اژه و   اطالق   »آنها« و »نااهالن سياست« مورد اشاره قرار گرفته است. همچنين

  13  مجممموع   در   و   پيشمموند   عنمموان   بممه   مممورد   5  و   اطممالق   مرجع   عنوان   به   مورد   7  -آمریکا 
  تاکيد   از   نشان   -ها دولت   سایر   به   کمتر   تعداد   و   ایران   به   اطالق   مورد   4  با   مقایسه   در   مورد 
  در   کممه   دارد   «دولممت »   یممک   عنمموان   بممه   متحده   ایاالت   حقوقی   مسئوليت   بر   روحانی   حسن
 . است   نشده   ا ایف  موجود   وضع 

انممد و بعممد از ایممران و آمریکمما بار مورد اشاره مستقي  قرار گرفتممه  4ار و یمن  ب  6سوریه  
کشممور در سياسممت   بيشترین سه  واژگممانی را دارا هسممتند و ایممن نشممان از اهميممت ایممن دو

خارجی ایران فراتر از روسيه، چين و اتحادیه اروپا دارد. نکته حائز اهميت دیگر، تغييممر در 
هممای گذشممته حسممن روحممانی عمممدتا  از تعبيممر يل است. در سالۀ ارجاع به دولت اسرائشيو

کممه رژی  صهيونيستی استفاده کرده و در استفاده از واژه اسرائيل پرهيز داشته است در حالي 
مشخصا  از واژۀ »اسرائيل« استفاده کرده است. چرایی این تغيير در   2018در سخنرانی سال  

همانگونه که در ادامه بحممث خواهممد شممد ری متن قابل دره است؛  شناسایی کليت ساختا
هدف اصلی متن در بازنمایی تصویر جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک بممازیگر متعهممد 

و لذا در استفاده از تعابيری کممه ممکممن اسممت چنممين تصممویری را   الملل استبه حقوق بين 
 مخدوش نماید آگاهانه پرهيز شده است.

ا در مجموعة واژگان مممتن بممه خممود اختصمماص محوری بيشترین سه  رلالملخوشة بين 
همما و حقمموق آميزی در متن سخنرانی بر اهميت نهادهمما، سممازمانداده است. به شکل اغراق

پيوند و متکی بر نظمی حقوقی و هنجمماری الملل کليتی ه شده و نظام بين   المللی تاکيدبين 
« کممه معنممای کليتممی ست. تعبيری نظير »جهممانگرا تصویر شده اشبيه به یک جامعة وحدت

بار در متن تکرار شده است و ترکيبممات مختلممف بمما پسمموند   13کند  پارچه را متبادر میه 
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اند. همچنين »صلح«، »قانون« و »حقوق« در مجممموع تهبار در متن حضور یاف  22المللی«  »بين 
 اند.بار تکرار شده 22

اژگممان نمماظر بممر قممرار دارد کممه مجموعممة ومحورانه در ردۀ سمموم اهميممت  خوشة جنگ
شممود و البتممه شمميوۀ کمماربرد واژۀ المللممی را شممامل مممیميز در روابط بين آرفتارهای خشونت

وده کممه ایممن واژه نيممز در ایممن خوشممه قابممل ای بمم »تحری « توسط حسممن روحممانی بممه گونممه
انممد؛ داشممتهبندی است. مجموعة این واژگان عمممدتا  در کمماربرد بممه »دیگممری« ارجمماع دسته

محمموری کممه در مممتن بممه عنمموان ویژگممی یمما ابل مجموعة واژگممان دیپلماسممیدرست در مق 
اربرد انممد. کمم گرایش و یا دستاورد جمهوری اسممالمی ایممران موضمموع اسممتفاده قممرار گرفتممه

تواند حاوی تعممابير و گنجند نيز میها نمیبرخی دیگر از واژگان که در هيچ یک از خوشه
ر از »دریای خزر« و »خليج فممارس« کممه نشممان از از جمله استفاده براب  معانی مشخصی باشد.

هممای سياسممی نممابرابر دارد و یمما اینکممه از »غممرب« توازنی نامتعارف ميان دو پدیده بمما ارزش
محمموری رادیکممال  مممتن تواند باز ه  نشان از غيریتبر »شرق« استفاده شده که میچهار برا

وده که ایران به عنوان پلی از شرق به تفاده از »شرق« جایی بداشته باشد؛ بویژه اینکه تنها اس
شممود. همچنممين »غرب« معرفی شده است و در اینجا باز ه  غممرب اسممت کممه برجسممته مممی

های دولت روحانی بوده و ه  بطور معمممول مهمتممرین ن اولویت»اقتصاد« که ه  از مهمتری
 شممود درعمممومی محسمموب مممیبخش از سخنرانی رهبران  جوامع در حال توسعه در مجمع 

هممای »جنممگ بار مورد استفاده قرار گرفته و آن همم  در قالممب ترکيممب  2این سخنرانی تنها  
 اقتصادی« و »تروریس  اقتصادی«.

 سازیغیریت تراتژیاس* 
دهد، متن؛ آشکارا دوقطبممی و مبتنممی بممر فرهنممگ تعممارض  نظام واژگان ارزشی نشان می 

هممای  ه است که پدیده مریکا به حدی تصریح شد بندی شده است. در قطب شر، آ مفصل 
دیگر از جمله اسممرائيل، وابسممته بممه آن و در مقایسممه بسمميار نمماچيز نسممبت بممه آن تصممویر  

اسممالمی ایممران در موقعيممت و منزلتممی یگانممه  اند و همچنين در قطب خير، جمهوری  شده 
ران( و  ( جمالتی که در تصویرسازی »خود« )جمهمموری اسممالمی ایمم 3قرار دارد. جدول ) 

هایشان در متن به کار برده اسممت را بممه  متحده آمریکا( و انتساب ویژگی »دگر« )ایاالت  
 کند. تفکيک ارائه می 



 ( 1400)  بهار|  36اره شم| 10 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهش | 192

 سازی غیریت استراتژی  قالب در دیگری و خود به هاویژگی  انتساب و معرفی -3 جدول
 خود )جمهوری اسالمی ایران( 

ه  ای است و اه ف ائلی ب جمهوری اسالمی ایران اه پدیده 
 آن منتسب است؟ 

 ایالت متحده آمریکا( دگر ) 
ای است و اه رذایلی به آن  ایالت متحده آمریکا اه پدیده 

 منتسب است؟ 
  و   یی گرا اندجانبوه   بور   مبتنی   خارجی   سیاست   در   رویکردش 
 است.   بوده   الملل بین  حقوق   شده   شناخته   اصول   به   پایبندی 
  حقووق   و   گرایوی اندجانبوه   بوه   تعهودش   بور   سوندی   برجام 
 است.   الملل ن بی 

 است.   بوده   پایبند   تعهداتش   تمامی   به   آژانس   های ارش گز بنابر  
 دارد.   ژئوپولیتیک   اهمیتی   و  ینی   فرهنگی   و   تاریخی   ادمتی 

 است.   مبارک   او   با   همکاری 
 کند. می   همکاری   دوستان   با   تروریسم   با   زه مبار   در 

 است.   اانونی   و   مشروع   ااتدار   بر   الملل بین   روابط   از   درکش 
  داند. می  گفتگو   را   راه   بهترین 
  برابوری،   عودالت،   بور   مبتنوی   کوه   کنود می   توصیه   را   تگویی گف 

 است.   المللی بین   حقوق   و   اواعد 
  و   اوانون   بوه   بازگشوت   بوه   را   دشمنان   مصلح،   یک   موضع   در 

 کند. می   دعوت   المللی  بین   ای نهاده 
 ( تعهد   برابر   در   تعهد )   کند می  مثل   به   مقابله   ااتدار   موضع   از 

 پذیرد. نمی   را   زورگوئی   و   تهدید   تحریم،   جنگ، 
 است.   خاورمیانه   در   دموکراسی   و  صلح  حامی 

 داند. می   حرام   را  جمعی  کشتار   تسلیحات 
 کند. می  محکوم   را   تروریسم   و  است   تروریسم   اربانی 

 است.   الملل بین  حقوق   مطابق  وریه س   در   ح ورش 
 دارد.   سایرین   با   مثبت   همکاری  سوریه   امنیت   برای 
 است.   کمک  آماده   یمن   مسئله   حل   برای 

  ای منطقوه   ایجواد   و   همسوایگان   بوا   ابوط رو   گسترش   اولویتش 
 است.   امن   و   یافته   توسعه 
  اثبوات   خوزر   دریای   حقوای   رژیم   در   را   اش همجواری   حسن 
 است.   کرده 
  اثبوات   فارس   خلیج   در   را   اش   اری همجو   حسن   است   حاضر 
 نماید. 
 دارد.   طلبانه صلح  نگاهی 
 ت. اس   یرب   و  شرق  بین   پل   و  دارد  بزرگ   تمدنی   و   فرهنگ 

  داعوش   و   طالبوان   بعث،   رژیم   و   است   رتر هوشیا   جهان   بقیه   از 
 .است   شناخته  جهان   بقیه   از  زودتر   را 

 است.  جهان   دوست 

  ی المللوبین  نهادهوای  و  هوا ارزش  به  توجهی بی   و   خودسری 
 کند. می 

 کند. می   ستیزی بیگانه   و   نژادپرستی   افراطی،   ناسیونالیزِم  تقویت 
بوه راه    امنیوت   شورای   ییرمعمول   تشکیل   با   م حک   نمایش 
 زد. اندا می 
 کند. می   پردازی خیال 
 خواهد. می   امنیت   خود   برای   دیگران   امنیت   و  صلح  سلب   با 
 کند. می   خواهی باج  دیگران   از   ساختگی   ناامنی  ایجاد   با 
 کند. می   مقابله   گرایی دجانبه ان   با 

 شناسد. نمی   را  جهان   و   دارد   اندیشه   ضعف 
 است.   جنگ   پدر   و  صلح   دشمن   که   ااتدارگراست   دولتی 
 سازد.   خاصیت بی   را   المللی بین   هادهای ن  کلیه   خواهد می 
  اندجانبوه   توافق   یک   از   الملل بین   حقوق   و  اواعد  خالف  بر 
 است.   شده  خارج   المللی بین 
 نیست.   گاه آ  خود  بودن   دولت   به 

 شناسد. نمی   را   ها دولت  دائمی   مسئولیت  حقوای   اصل 
 است.   بدعهد   دولتی 
 است.   ایران   دولت   ندازی برا   پی   در   که   بوده   ارتجاعی   دولتی 
 است.   کرده   تعهد   نقض   و   نبوده   وفادار   تعهداتش   به   برجام   در 

  هوای بوازی  و  داخلوی  مسائل  گروگان  را   المللی بین   تعهدات 
 است.   کرده   انتخاباتی 

 کنند.  اانون   نقض   کند می    دعوت   ه هم   از 
 کند. می   تهدید   مجازات   به   را   مداران اانون 
 کند. می   ااتصادی   تروریسم   تحریم،   با 
 کند. می   لجاجت   ایران  مردم   خواست   مقابل   در 

 است.   زورمدارانه   و   ااتدارگرایانه   الملل بین   روابط   از   درکش 
 است. اش  داخلی   سیاست   بازیچه   ، المللی بین   امنیت 
  حقووق   و   اخالاوی   اصوول   و   کورده   ظالمانه   ریم تح   و   تهدید 
 کند. می   نقض   را   الملل بین 
  را  سورائیل ا  جنایوات  تسلیحاتی  و  سیاسی  مالی  های کمک   با 

 ست. ا   کرده   ممکن 
  و  المللوی بوین  موازین  نقض  المقدس بیت  به   سفارتش   انتقال 
 است.   آپارتاید   مصداق 
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وق، آشممکار  های منتسب بممه خممود و دیگممری در قالممب جممدول فمم با بررسی ویژگی 
الملممل«  گردد که ارزش  مميزۀ خود از دیگری در متن، »تعهد به قانون و حقوق بين می 

ر کممانون قطممب خيممر قممرار دارد چممون  ر جمهوری اسممالمی ایممران د عبارت دیگ است. ب 
الملممل، حممامی صمملح و دموکراسممی، مخممالف تسممليحات  بازیگری متعهد به حقوق بين 

گرایی است. در مقابل، ایمماالت متحممده  چندجانبه   کشتار جمعی و باورمند به گفتگو و 
الملل، عامل  ق بين توجه به نهادها و حقو آمریکا در کانون قطب شر قرار دارد چون بی 

ی و به خطر انداختن صلح، دشمن واقعممی دموکراسممی، بممانی گسممترش تسممليحات  ناامن 
سممت.  تعهممد بممه گفتگوهممای چندجانبممه ا گممرا و بممی کشتار جمعی در جهممان و یکجانبممه 

الملممل در  گرایی یمما حقمموق بممين همچنين در این متن به نوعی دوگانة آرمانگرایی/واقع 
که در آن آرمانگرایی و تعهد بممه  زنمایی شده است به نحوی الملل با مقابل سياست بين 

گرایممی و تعهممد بممه سياسممت قممدرت در عرصممة  الملممل نمموعی هنجممار و واقممع حقوق بين 
 شود. ی الملل نوعی ناهنجاری تعریف م بين 

  حاشیه و متن ستراتژی* ا
در  تواننممددر قالب استراتژی مممتن و حاشمميه، مولممف در ميممان انبمموهی از مقمموالتی کممه مممی

انی مطرح باشند، برخممی را برگزیممده و برجسممته نممموده و مممتن خممود را ارتباط با بستر گفتم
کلی کنممد. تبعمما  مقمموالت مممرتبط دیگممر آگاهانممه و یمما بممه شمم بنممدی مممیحممول آنهمما مفصممل

شوند. بررسممی نظممام ارزشممی اهميت جلوه داده میناپذیر نادیده گرفته شده و یا ک اجتناب
این سخنرانی، »متن« همانا »حقوق، نهادهمما  دهد که درانونی نشان میواژگان و تحليل ت  ک

سازی در المللی« است. همچنين بر اساس تحليلی که از استراتژی غيریتهای بين و سازمان
الملل« نيممز از موضممع نفممی در دوانگاری به دست داده شد »قدرت و سياست بين قالب یک  

جممه دارد ایممن اسممت کممه ای کممه ارزش تورین مسئلهتگيرد. مهمترین و اصلی»متن« قرار می
تعهممد موضمموع المللی به دليل رفتار ناهنجار یک بازیگر  بممیالملل و نهادهای بين حقوق بين 

 تهدید قرار گرفته است. 
انممد  ناپذیر در حاشيه قرار گرفتممه ت بسياری نيز آگاهانه و یا به شکلی اجتناب مقوال 
را آشممکار کممرد. بطممور  رانی سممایر رهبممران، آنهمما  توان با مروری ساده بممر سممخن که می 

ای از موضمموعات  معمول در سخنرانی رهبران سياسی در مجمع عمومی طيف گسترده 
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یممن موضمموعات، تناسممبی منطقممی بمما  گيرند کممه سممه  هممر یممک از ا مورد توجه قرار می 
کنممد. در مجمممع عمممومی،  همما و نيازهممای کشممور متبمموع سممخنرانان برقممرار مممی دغدغممه 
هممایی را  ضمن معرفی کشور متبوع خممود ظرفيممت   کنند ن از یک سو تالش می سخنرانا 

هایی بگویند که  برای حل مشکالت کشورشان فعال نمایند و از سوی دیگر از ظرفيت 
الملممل  المللی در راستای اهداف جامعه بين متکی بر آنها نقشی بين   تواند کشورشان می 

ز محمميط زیسممت، مهمماجرت،  برعهممده بگيممرد. عموممما  رهبممران کشممورهای شمممال ا 
هممای تجمماری در اقتصمماد  های مدنی و لزوم آزادسازی وکراسی، حقوق بشر، آزادی دم 
رفاه، امنيت و لزوم    گویند و رهبران کشورهای جنوب نيز بيشتر بر توسعه، الملل می بين 

الملل با رویکممردی  المللی تاکيد دارند. اما در این سخنرانی، حقوق بين های بين کمک 
اند و محتوای مممتن  ویکردی انکاری در متن قرار گرفته الملل با ر و سياست بين   تایيدی 

گی است که سایر مقوالت ممکن و البته مه  نه فقممط در حاشمميه کممه  در حدی از فربه 
های عمومی متعممارف  اند. در این سخنرانی نشانی از دغدغه نادیده گرفته شده در عمل  

شود  شر دیده نمی رفاه، دموکراسی و حقوق ب از جمله محيط زیست، اقتصاد، توسعه و  
 اند. ای شده و این مقوالت بطور کامل حاشيه 

 تداعی استژاتری یا بینامتنیت* 
یابد و از این منظر به دشممواری  ون قوام می معنای هر متن به ناگزیر با ارجاع به سایر مت 

شممده باشممد. در  هایی را در متن یافت که معنایشان قممائ  بالممذات منعقممد  توان گزاره می 
مورد مطالعه در معنای کلممی خممود بسمميار متکممی بممه متممونی اسممت کممه بمما    مجموع، متن 

الملممل  گرایانه، اخالقی و حقوقی به سياسممت بممين رویکردی انتقادی و از منظری آرمان 
دار مفروضممات چنممين ادبيمماتی اسممت. اممما در  اند و بنيان اسممتداللی آن نيممز وام نگریسته 

ی تممداعی در مممتن جسممتجو کممرد؛ بممه  رجاعاتی در قالب اسممتراتژ توان ا جزئيات نيز می 
تواند نفوذ و تاثير کالم را افممزایش دهممد.  هایی است که می ای که گویای ظرافت گونه 

اند که از این منظر قابل ارزیممابی هسممتند؛ البتممه  فهرست شده هایی  ( گزاره 4در جدول ) 
هممای مممتن محممدود بممه ایممن  باشممند و تممداعی هممای منتخممب مممی این عبارات صرفا  گزاره 

 بارات نيست. ع 
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 تداعی   قالب  در متون سایر به مرجوعی هایگزاره -4 جدول
 تداعی  گزاره

 شوواهد امووروز جهووان در متأسووفانه امووا
 بووا کننوودمی رفکوو کووه هسووتیم حاکمووانی
 و  نژادپرسوتی  افراطی،  ناسیونالیزمِ  تقویت
 تفکووور یوووادآور کوووه سوووتیزیبیگانوووه
 …هاستنازی

سوسیالیسوم رادیکوال را بوه ی که فاشیسم و ناسیونال  ارجاع به متون
کنند. در ایون عنوان ویژگی ممیز بانیان جنگ جهانی دوم معرفی می
نووعی ایوالت گزاره تالش شده است که با تداعی تفکر نوازی، بوه 

 متحده با متحدین و ترامپ با هیتلر مقایسه شود.

 ادرت  نشانه  نه  گرایی،اندجانبه  با  مقابله
 ت.اس  اندیشه  ضعفِ  عالمت که  بازو،

ای میوان اودرت بوازو و اودرت اندیشوه ارجاع به متونی که دوگانه
داننود. در االوب ایون کنند و دومی را به اولی مورجح مویبرارار می
شوود کوه از زور بوازو الت متحده به موجودیتی تشبیه میتداعی، ای

مواً نمواد بهره است که در آن متون، عمومند و از ادرت خرد بیبهره
 حماات است.  

 که  ندهیم  را  تفکر  این  به  رشد  مجال  باید
 از سوواختگی، نوواامنیِ ایجوواد بووا توووانمی

 کرد.  خواهیباج دیگران

اند و البته خارج از را شکل دادهگیری  ارجاع به متونی که مفهوم باج
شوند. در ایون توداعی، بندی میالملل دستهمتون متعارف روابط بین

شود که دیگران برای پرهیوز از بگیری تشبیه میه به باجایالت متحد
 دهند.شود به او باج میشان میآسیبی که از طرف وی متوجه

 کوه  دهود  اجوازه  نباید  متحد  ملل  سازمان
 انتخابواتی  هوایبازی  گروگانِ  مصوباتش،

 هیچ  به  و  گردد  اع ا  از  برخی  تبلیغاتی  و
 مسائل  دلیل  به  که  داد  اجازه  نباید  ع وی

 المللوویینب  تعهوودات اجوورای از اخلووی،د
 کند خالی  شانه

های انتخابات ریاسوت جمهووری ایوالت ارجاع به متونی که راابت
خوورد ون گره میکنند. این عبارات به معنای آن متمتحده را معنا می

و با تداعی مسائلی که در آنهوا طورش شوده اسوت نقوض تعهودات 
 کند.اتی معرفی میبرجامی آمریکا را نتیجۀ یک بازی انتخاب 

 خوود نامشوروع، و یکجانبوه هوایمتحری
 .است  ااتصادی تروریسمِ نوعی

کننود. از آنجاکوه بنودی مویارجاع به متونی که تروریسوم را مفهووم
ن ناهنجوواری و یووا ضوودارزش جهووان معاصوور تروریسووم بزرگتووری

شود که در مورد آن اتفاق نظر نسبی وجود دارد، ایجاد محسوب می
-، تالشی است در راستای اینی میان تحریم و تروریسمپیوند معنای
سازی و جانمایی تحوریم بوه عنووان یوک ناهنجواری و ضود همانی
 ارزش. 

 خشوم  هایخوشه  شود،می  انباشت  آنچه
 خواهود  زورگویان  نصیب  هک  هاستملت
 شد.

های خشم« اثور جوان اشوتاین بوک کوه البتوه ارجاع به رمان »خوشه
یت سیاسوت ی اابلیوت انطبواق بوا وضوعمحتوای داستان به دشووار

رسد حسن روحوانی توالش دارد از یابد. اما به نظر میالملل میبین
های خشم، بورای تبیوین عدالتی به عنوان تم اصلی داستان خوشهبی
 الملل معاصر بهره بگیرد.   لویحی از وضعیت سیاست بینت
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  -4 جدولادامه 
 تداعی  گزاره

 ملول  سوازمان  یتامن  شورای  2231  اطعنامه
 نیست. «پاره رقو»  متحد،

هوای نژاد درباره تحوریمارجاع دارد به تعبیری که محمود احمدی
شورای امنیت به کار بورده اسوت. در انوین ارجواعی دو هودف 

است: نخست ابراز تمایز میان رویکرد حسون روحوانی بوا مستتر  
نژاد و دیگر تداعی مشابهت میوان دونالود رویکرد محمود احمدی
 اد.نژترامپ و محمود احمدی

 روی  دو  تکفیور  و  تحوریم  که  نکنید  تحریم
 هاانسوان  اندیشه  تکفیر،  در  است؛  سکه  یک
 شود.می انکار

را معرفوی  -ع تکفیوریاز نو -ارجاع مجدد به متونی که تروریسم
کنند. تکفیر عبارتی است که اگراوه ریشوه در متوون موذهبی می

وج ای اسوت کوه موندۀ اندیشوهکندارد اما در شرایط جدید تداعی
کند. همنشینی میان تحوریم الملل را تغذیه میجدید تروریسم بین

 میان آنها.  عرضیو تکفیر تالشی است برای براراری پیوند هم
 هوایعکس  گرفتن  به  نیازی  گووگفت  برای
 نیست. نفره  دو

ارجاع به متونی که ابعواد نمایشوی و تشوریفاتی در دیپلماسوی را 
بعد از دیپلماسی عمودتاً ییروااعوی، کنند و در آنها این میمعرفی  

شود. این تداعی ترامپ را ظاهرسازانه و گاه فریبکارانه تصویر می
هوای سوطحی و مند لیهدهد که دیدیهبه سیاستمداری تقلیل می
 نمایشی سیاست است.  

    تعهود،   برابور   در   تعهود :  اسوت   روشون   ما   سخن 
  و   تهدیود   برابور   ر د   تهدیود   نقض،   برابر   در   نقض 
 حرف.   برابر   در   حرف  جای   به   گام،   برابر   در   گام 

 مقابلوه اوانون از که آنجا  مائده  سوره  45  شریفه  آیه  متن  به  ارجاع
 در  را  نَفْوس  که  کردیم  حکم  لاسرائی  بنی  بر  تورات  در  و  -مثل  به

 .گویدمی -....و اشم  مقابل را  اشم و  کنید  اصاص نَفْس  مقابل
 در  «یهود  دولت»  تانهنژادپرس  اانون  تصویب

 و بووده  المللویبین  مووازین  نااض  رائیل،اس
 است  آپارتاید بارز  مصداق

ارجاع به متونی که نژادپرستی در االب رژیم آپارتاید در آفریقوای 
کنند. این تداعی تالشی است برای براراری معرفی  می  جنوبی را
 بی.  عرضی میان اسرائیل و رژیم نژادپرست آفریقای جنورابطۀ هم

 بور  نه  ایران.  ندارد  مپراتوریا  به  نیازی  ایران
 خود  تمدن  و  فرهنگ   در  که  سیاست  اساس
 است  امپراتوری یک

تووری ایوران ارجاع به متونی که درباره ایران باستان و تاریخ امپرا
هستند. در این تداعی حسن روحانی هم از تصویرسوازی رابوای 

حیای گذشوتۀ سیاسوی و ای ایران که این کشور را به دنبال امنطقه
جویود کنند برائوت میتی در پی تغییر وضع موجود معرفی میدول

و هم ایران امروز را در پیوند و در تداوم تمدن ایوران بوزرگ بوه 
 کند.  های تمدن بشری معرفی میهعنوان یکی از گهوار

 کوه  آن  از  ابل  جنگیدیممی  بعث  حزب  با  ما
 قاعودهال با شود. ما  اشغال  آنها  توسط  کویت

 بووه آنکووه از ابوول دیمجنگیوومی طالبووان و
 داعووش بووا شووود. مووا حملووه نیویووورک

 و پوواریس در کووه آن از ابوول جنگیوودیممی
 کنند عملیات  بروکسل و  لندن

تلف که هر سوه بورای افکوار عموومی یورب   ارجاع به سه رویداد مخ 
بسیار مهم بوده و متون مشوخ  و ممیوزی در اذهوان یربوی دارنود.  

حمالت تروریسوتی بوزرگ    فارس، یازدهم سپتامبر و جنگ اول خلیج  
کنندۀ احساسات و خاطرات ناخوشایندی هسوتند و در  در اروپا تداعی 

دهنوده  عوامل شکل شود که با ای معرفی می اینجا ایران به عنوان پدیده 
 به این سه رویداد ناخوشایند مقابله کرده است. 
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 هاناگفته یا خطوط بین استراتژی* 
شممود. همميچ متنممی حمماوی  های گزینشی اسممتوار مممی زاره ای از شواهد و گ ر پاره هر متنی ب 

اسممتداللی،    تمامی حقایق یا شواهد حول موضوع نيست بلکه همواره برای انعقاد زنجيممره 
شمموند. معنممای مممتن همممواره بممه  حقایق و شواهد نادیده گرفته شده و پنهان مممی   بخشی از 

های دیگممر  ازی بخشس شی از حقيقت و برجسته قيمت پنهان کردن و نادیده انگاشتن بخ 
  گفتممه   اگممر   کممه   انممد مانممده   ناگفتممه   و   شممده   گرفتممه   نادیممده   چيزهایی   شود. اما چه منعقد می 

  ذکممر   بممه   الزم شممد   نمممی   استوار   آن   بنياد   یا   ده و متن منعقد نش   استداللی   زنجيره   شدند می 
  ذهنيممت    بممه   تنممم   خمموانش  مراحممل   سممایر   از   بمميش  همما، ناگفته   استراتژی   استخراج   که   است 
  و   محممدود   اسممت   شده   گفته   آنچه   با   ها بخش  سایر   که   چرا   است   وابسته   گفتمان   گر تحليل 
  هر   و   شود می   موسع   و  مبسوط  نشده،   گفته   آنچه   اساس  بر   بخش  این اما   شوند، می   مشروط 

  بنممابراین.  بممود   خواهممد   کمتممر   اذهان   ميان   در   همپوشان   فضاهای   باشد   تر گسترده   زمينه   چه 
  مختلممف   تحليلگممران   منظممر   از   را   متفمماوتی   های ه ناگفت  و   خطوط بين    متن،   یک   از   توان می 

در  شمموند.    ارزیممابی   کننممده قممانع   و   معتبممر   مخاطممب   نگاه   از   نيز   آنها   همة   که   کرد   استخراج 
رسد نقشممی کليممدی در انعقمماد معممانی  خی از بين خطوط متن که به نظر می ( بر 5جدول ) 

 اند فهرست شده است. کلی داشته 

 متن  خطوط بین و  هاناگفته  مهمترین از برخی  -5 جدول

 ها( بین خطوط )ناگفته ها( خطوط )گفته
 و  منوافع  ایجواد  کوه  اسوت  آن  اینجوا  در  ما  ح ور  پیام
 و  همواهنگی  سوایۀ  در  هزینوه،  کمتورین  با  جهان  امنیتِ

 .است  پذیرامکان کشورها همکاری

 اوه  همکواری  سایۀ  در  امنیت  ایجاد  که  شودنمی  گفته
 بوه حاضور نایورا اینکوه  و  است  انپذیرامک  کشورهایی
 .نیست کشورها از  برخی  با همکاری

 کوه  بگذاریم  کنار  را  پردازیخیال  این  همیشه  برای  باید
 و  صولح  ،دیگوران  از  صولح  و  امنیوت  سولب  با  توانمی

 کرد. پا  و  دست خود  برای را  بیشتری  امنیت

 خصووص  در  اسوالمی  جمهووری  کوه  شوودنمی  گفته
 وسوطت  کشورها  سایر  در  ایران  امنیتی  و  نظامی  ح ور
 .  است  اتهام همین  متوجه  مخالفان

 جنووگ  پودران و صوولح دشومنان ااتوودارگرا هوایدولت
 .هستند

 سوتای ااتدارگرایی روحانی نظر از که شودنمی  گفته
 کوه  اسوت  نووعی  بوه  گزاره  این.  دارد  شاخصی  اه  و

 دولووت یووک آمریکووا یعنووی آمریکاسووت آن مرجووع
 .یکدموکرات  دولت یک ایران  متقابال  و  است  ااتدارگرا
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 ها( بین خطوط )ناگفته ها( خطوط )گفته
 حقوووق و اواعوود بوورخالف کووهدر حالی دولووت ایوون
وب  ۀاندجانبو  توافوق   یوک  از  الملل،بین  شوورای  مصوو

 بووه را ایووران اسووالمی جمهوووری شووده، خووارج امنیووت
 .خواندمی  دوجانبه  گویوگفت

 آمریکوا داخلوی اواعود سواسا بور  کوه  شودنمی  گفته
 در.  شوودنموی  محسووب  المللیبین  توافق   یک  برجام
 جمهووری  و  شکنیاانون  نماد  آمریکا  سازیاطبی  این

 مچنوینه. شوودموی تصوویر  گراییاانون  نماد  اسالمی
 ح وور  در  حتوی  شورایطی  هور  در  که  شودنمی  گفته
 بوه  حاضور  اسوالمی  جمهووری  نیوز  برجام  در  آمریکا
 .نیست آمریکا  با  دوجانبه  گفتگوی

 سیاسوت  حووزه  در  ایوران  اسوالمی  جمهووری  رویکرد
 بوه  پایبندی  و  گراییاندجانبه  بر  مبتنی  همواره  خارجی
 .است بوده  المللبین  حقوق شده  شناخته  اصول

 طوول  در  توجهی  اابل  مصادیق   البته  که  شودنمی  هگفت
 مطرش  ایران  عملکرد  منتقدان  توسط  گذشته  دهه  اهار
 آن  در  اسوالمی  جمهوری  دهدمی  ننشا  که  است  شده
 متعهود  گرایویاندجانبوه  و  المللبین  حقوق  اصول  به

 .است نبوده
 وفادار  تعهداتش  اجرای  به  ابتدا  همان  از  آمریکا  ... لکن
 با  واهی  هایبهانه  به  آمریکا  فعلی  دولت  اباًمتعا  و  نماند
 .شد  خارج  توافق  این از  خود  تعهدات نقض

 ااتصوادی  و  سیاسوی  فعِمنوا  ایوران  کوه  شودنمی  گفته
 و  هودایت  آمریکوا  جز  به  هاطرف  همه  برای  را  جامبر

 مهمتوورین متحووده ایووالت اینکووه بووا و کوورد ت وومین
 داده توافوق  ایون رسیدن  ثمر  به  در  را  سیاسی  امتیازات

 .نیافت آن  ااتصادی  دستاوردهای از سهمی اما  بود
 هوایتحوریم  عنووان  تحوت  آمریکوا  که  ااتصادی  جنگ 
 داده اورار هودف را انایور مردم تنها  نه  کرده  آیاز  تازه،
 و  داشته  دیگر  کشورهای  مردم  برای  باریزیان  آثار  بلکه
 .است کرده  اِخالل  جهانی تجارت روند در

 از  خوود  ایوران  اسوالمی  جمهووری  که  شودنمی  گفته
 و بووده تجوارت آزادی و شدن جهانی جدی  مخالفین

 دسووت در ابووزاری را جهووانی تجووارت رونوودهای
 .داندمی  ریالیسمامپ

 کوه داده نشوان گذشوته سال اهل خالل  در  ایران  ملت
 هووا،تحریم از ناشووی تنگناهووای و هوواسووختی ریمعلووی

 واردشو مرحلوه  ایون  از  تواندمی  و  است  مقاوم  همچنان
 موا  کشوور  سواله  هزاران  تاریخ.  کند  عبور  خوبی  به  نیز

 طوفووان مقابوول در ایرانووی و ایووران کووه دهوودمی نشووان
 .است نکرده  خم سر حتی  و نشکسته  هرگز  حوادث

 از  میوزان  اوه  بوه  موردم  معیشوت  کوه  شوودنمی  گفته
 در  مخوالف  صوداهای  اسوت،  دیوده  آسویب  هاتحریم
 نظور  احصوا    برای  معیاری  و  شده  گرفته  نادیده  داخل
 از  دلخواهانوه  تصوویری  همچنین.  شودنمی  ارائه  مردم
 مصوادیق   شوودموی  کوه  ارا  شودمی  ارائه  ایران  تاریخ
 و ایوران آن در کوه کورد ائوهار ایوران تاریخ  در  زیادی
 .است  شکسته حتی  و کرده  سرخم ایرانی

 خاورمیانووه منطقوه همووه در دموکراسوی و صوولح از موا
 .کنیممی  حمایت

 مفواهیم  از  اسوالمی  جمهووری  تعریف  ودشنمی  گفته
 و  اروپایی  هایدولت  تعریف  با  «دموکراسی»  و  «صلح»

 مرجوع  شوودنمی  گفته  نهمچنی.  است  متفاوت  آمریکا
 شوامل  را  اسورائیل  موجودیت  «خاورمیانه  منطقه  ههم»

  .شودنمی
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   -5 جدولادامه  

 ها( بین خطوط )ناگفته ها( خطوط )گفته
 هرگونوه بدون را تروریستی اتاادام تمامی  ایران  در  ما

 کنیم.می و کرده  محکوم  مالحظه
 تروریسوم  از  اسالمی  جمهوری  تعریف  شودنمی  گفته
 اروپوایی  هوایدولت  فتعری  با  تروریستی  هایوهگر  و
 ااوداماتی و  هاگروه  مشخصا  و  است  متفاوت  آمریکا  و
 شووندموی  ارزیوابی  «مقاوموت»  مفهووم  راستای  در  که

 .شوندنمی محکوم  ایران  اسالمی جمهوری  توسط
 سووریه  در  ما  نظامی  مشاورین  ح ور  راستا،  همین  در
 بور منطبوق  و شوده انجوام سوریه دولت  خواست  در  به

 است.  تروریسم با مبارزه  برای و  المللبین  حقوق

 در  ایوران  نظوامی  مشواورین  ح وور  شوودنموی  گفته
 در  تروریستی  هایگروه  گیریشکل  از  پیش  به  سوریه
 زمووان در 2011 ژانویووه بووه مشخصووا و کشووور ایوون
  اسود  بشوار  دولت  علیه  خیابانی  اعتراضات  گیریشکل
   .گرددمی باز

 -یمنوی  هوایوگویگفت  طریوق   از  صورفاً  یمن  بحران
 این  در  و  است  حل  اابل  خارجی  مداخله  بدون  و  یمنی
 .هستیم کمک نوع  هر آماده  راستا

 توسوط  هموواره  اسوالمی  جمهوری  که  شودنمی  گفته
 بوه  موتهم  یمون  داخلوی  جنوگ   در  درگیور  ایهوطرف
   .است بوده آن در  مداخله

 و تورامن منطقوه ایجواد  و  همسایگان  با  روابط  گسترش
 خوارجی  سیاسوت  اصلی  هایلویتاو  از  تر،یافتهتوسعه
 .است ایران

 بوا  ایوران  روابوط  فعلوی  شورایط  در  که  شودنمی  گفته
 وضوعیت  در  فوارس  خلویج  حاشویه  عرب  همسایگان
 فوواز در عربسووتان و ایوران روابووط و اسووت نوامطلوبی
 .است  گرفته  ارار  تقابلی

 لمللویابین  و  سیاسی  مسائل  به  طلبانهصلح  نگاهی  ایران
 .ندارد  و  نداشته را کشوری  هیچ با  جنگ   بنای  و  داشته

 هوایجنوبش  آنچوه  از  هموواره  ایوران  شوودنمی  گفته
 پشوتیبانی  نامودموی  «مقاوموت»  یا  آزادیبخش  مسلحانۀ
 کووه هسووتند نیووز کشووورهایی حووال عووین رد و کوورده

 و هاآرمان از جزئی را  آنان  با  مبارزه  اسالمی  جمهوری
   .داندمی  خود  المللیبین نقش از ناشی  مسئولیتی

 هامفروض استراتژی* 
هایی مبنایی متکی است که گوینده، صدق  این متن نيز  مانند هر متن دیگری بر گزاره 

کنممد کممه  ای بيان خود را بر آنها اسممتوار مممی گونه   شان را مفروض گرفته و به و صحت 
ختارهای معنایی در  ها در سا ناپذیر هستند. مفروض گویی آنها حقایقی بدیهی و خدشه 

کنند.  صولی بنيادین هستند که سازواری نظ  معنا را در درون ساختار ممکن می حک  ا 
ولف؛ تعلق خود را به  های یک ساختار معنایی، گوینده یا م بنابراین با انتخاب مفروض 

جویممد.  آن ساختار بازنمود داده و تبعا  از وابستگی به ساختارهای متعارض برائممت مممی 
حقمموق    -1همما فهرسممت کممرد:  توان در این گزاره ی های این متن را م مفروض   مهمترین 
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الملممل متکممی بممه  امنيممت و صمملح بممين   -2الملممل مقممدم اسممت؛  الملل بر سياست بممين بين 
الملممل دارای یممک نظمم   جهممان سياسممت بممين   -3المللی است؛  دهای بين ها و نها سازمان 

  هایی حقوقی و موضمموع ودیت ها موج دولت   -4حقوقی شبيه به سياست داخلی است و  
 نظمی مدنی هستند. 

کنممد و آليس  ليبرالی مممیهای این متن، آشکارا آنرا مقيد به ساختارمعنایی  ایدهمفروض
ایت اقتضائات این ساختار معنایی اسممت. بممر ایممن اسمماس های متن ناگزیر از رعبندیمفصل

قی و مممدنی معرفممی ای از یک موجودیت حقوبایست نمونهاست که جمهوری اسالمی می
بيش از همه به تکاليف و تعهدات حقوقی خود پایبند است و اکنون کممه موضمموع شود که  

راسممتای اسممتيفای  تعدی یکی از اعضای یاغی قرار گرفته، متوقع است این نظ  حقمموقی در
تر او فعال شده و عضو خاطی را متوقف و تنبيه کند. همانگونه که پيش   حقوق پایمال شده

تعهممد بممه  م »اسرائيل« بممه جممای »رژیمم  صهيونيسممتی« نتيجممهه شد کاربرد نامتعارف نانيز گفت 
 ها در این ساختار معنایی است.مفروض

 متن گانۀسه ساختارهای* 
سمماختار مممتن در ابعمماد ادراکممی، ارزشممی و تحریکممی آشممکار شممده  در این مرحله کمابيش 

آن  یی دراممماتيزه دارد کممه درکنممد، فضممااست. در بعد ادراکی، جهانی که متن تصویر مممی
نظ  و ثبات و امنيت شهر را در همم  ریختممه اسممت و اکنممون  -آمریکا–داستان   شخصيت بد

قممرار گرفتممه اسممت تممالش   و شهروندی که موضوع تعدی  -ایران  -داستان  شخصيت خوب
کند همکاری سایر شهروندان را برای مقابله با شخصيت بد و بازگرداندن نظمم  و ثبممات می
همما اسممت کممه ای متشممکل از دولممتالملممل؛ جامعممهسياست  بين گيزد. از این منظر، جهان  بران

شممان نسبت به ه  تعهداتی حقوقی و تکاليفی دارنممد و ایممن موضمموع، همکمماری را در ميان
 ممکن و ضروری کرده است. 

یابند.  ها در ذیل این ساختار سامان می ها و ضدارزش مبتنی بر چنين ادراکی، ارزش 
الملل هستند که بمماور و تعهممد عملممی بممه  حقوق بين   ها همان قواعد و هنجارهای ارزش 

کنممد و  الملممل را در جایگمماه خيممر تعریممف مممی آنها، عامليت اجتماعی ذیل جامعممة بممين 
اور و تعهد عملی به سياست  قدرت که بر تصویر  نظمی آنارشيک از سياسممت  متقابال ب 
  شممود. لممذا ضممدارزش معرفممی مممی   الملممل اسممتوار اسممت، مصممداق ناهنجمماری و بممين 
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  و   عهممد، همکمماری   بممه   المللی، وفای های بين گرایی، تعهد به حقوق و سازمان چندجانبه 
راسی و مبارزه با تروریس   دوستی، دموک آميز، اقتدار مشروع، صلح مسالمت   همزیستی 

گرایی، بممی تعهممدی یمما نقمم»  جانبه های منتسب به خير و متقابال یک از مصادیق ارزش 
المللممی، اقتممدار مبتنممی بممر زور،  هممای بممين سممازمان   الملل و تضممعيف در حقوق بين تعهد  
هایی اسممت کممه  طلبی، اقتدارگرایی و حمایت از تروریس  از مصادیق ضدارزش جنگ 

 نتسب شده است.  به جبهة شر م 
در بعد تحریکی، متن دو مخاطب مستقي  دارد. در درجه نخست جامعممة جهممانی و  

چممه بيشممترین حجمم  از مممتن بممه  اطبان اصلی متن هسممتند. اگر در درجه دوم آمریکا مخ 
مطالممب ایممن بخممش از مممتن در    % 57موضوع آمریکا و عملکرد آن اختصاص دارد اما  

متوجه معرفی و توصيف آمریکا بممرای دیگممران    های اخباری بيان شده که قالب گزاره 
در حممالی    های تحریکممی بيممان شممده اسممت. ایممن از آن در قالب گزاره   % 17بوده و تنها  

ها در قالب تحریکی بيان شده و در ایممن  گزاره   % 30برجام بال  بر  است که در موضوع  
اسممخ بممه  (. مممتن در پ 92:  1398ای التزامی صادر نشده اسممت )حممداد،  زمينه هيچ گزاره 

رفت از وضعيت نممامطلوبی کممه توصمميف کممرده  پرسش »چه باید کرد «، راهکار برون 
مقابلممه بمما عضممو    عملی اعضممای جامعممه جهممانی در است را در درجة نخست همبستگی  

شممکن بممه تعهممدات  خممواه و در درجممة دوم، بازگشممت عضممو پيمممان هنجارشکن و زیاده 
 داند. حقوقی و تمکين از قانون می 

 یگیرنتیجه
دهد کممه حسممن روحممانی در سممخنرانی  تایج تحليل گفتمان انتقادی این متن، نشان می ن 

ا متمماثر از چممه  چه اهداف سياسممی ر   2018سال  خود در مجمع عمومی سازمان ملل در  
هممای  بنممدی و چممارچوبی، در پممس چممه کممنش زمينه و بستری، چگونه و در چه مفصممل 

. بسممتر و زمينممة متحممول سياسممت  گفتاری و در ذیل چه ساختار معنایی بيان کرده است 
جانبممة آمریکمما از توافممق برجممام،  خارجی جمهوری اسالمی ایران پس از خممروج یممک 

ذیر کرده و ایممن چممرخش در تغييممر سمماختار  ناپ سياست خارجی را اجتناب چرخش در  
کالمی رئيس جمهور در سخنرانی ساالنة خود در مجمع عمومی نمود یافته است. این  

ترین سخنرانی  ترین و دیگری محور های پيشين، قطبی ایر سخنرانی متن در مقایسه با س 
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آن، بمميش از هممر موضمموع    حسن روحانی بود کممه در آن موضمموع آمریکمما و عملکممرد 
سازی شده است. انتقاد  ی حتی بيش از معرفی عملکرد جمهوری اسالمی برجسته دیگر 

شناسممی  متغيرهای روان گرایانة ترامپ که بيش از آنکه متاثر از  های یکجانبه به سياست 
شخصيت وی و یا سياستی خاص در بخشممی از حممزب سياسممی حمماک  باشممد، ناشممی از  

ای از عزم  نة تغييرات ساختاری و نشانه الملل در آستا د سياسی بين اقتضائات نظام اقتصا 
گر به یک  ایاالت متحده در تغيير استراتژی کالن خود از یک قدرت هژمونيک تنظي  

کننده است، در نقطة عطف خروج آمریکا از برجام، ایممن فرصممت  ابرقدرت  خودیاری 
د  ایممن ظرفيممت انتقممادی تممالش کنمم گيری از  را به جمهوری اسالمی ایران داد تا با بهره 

گرایممی آمریکمما حممول موضمموع برجممام  های بزرگ را در مقابله با یکجانبه سایر قدرت 
داقل ممکن کمماهش دهممد.  های ناشی از این اقدام آمریکا را به ح متحد کرده و آسيب 

بممه عبممارت دیگممر آنچممه مبنممای چنممين تالشممی بممود، نممه اهميممت ایممران و برجممام بممرای  
گرایممی آمریکمما بممود و ایممران در آن  بممه لکه اهميت مقابله بمما یکجان های بزرگ ب قدرت 

مقطع تالش کرد تا از این ظرفيت به نفع خود بهره گيرد و این متن در راسممتای چنممين  
 ت. تالشی قابل فه  اس 

رسد نگارندگان متن سخنرانی رئيس جمهور در راستای چنين هممدفی تممالش به نظر می
ای مممدنی اسممت الملل، جامعهر کنند که در آن سياست بين اند جهانی را در متن تصویکرده

هایی هستند کممه نسممبت بممه حقمموق و تکمماليف متقابممل آگمماه و که اعضای مترقی آن دولت
اند. در این جهممان کممه تعهممد بممه قممانون و حقمموق امان دادهمتعهد بوده و نظمی حقوقی را س

زیسممتی و همکمماری و صمملح و المللممی، همهممای بممين الملل، حمایت و تمکين از سازمانبين 
هایی اساسی هستند، جمهوری اسالمی یک عضو نمونه و یک شممهروند وکراسی ارزشدم

قممرار   -آمریکمما  ایمماالت متحممده  -شود که موضوع تعدی یک عضو یاغیمتعهد تصویر می
بایست در جهت استيفای حقوق وی و گرفته است و اکنون این جامعه جهانی است که می

در راسممتای تنبيممه عضممو یمماغی برخمموردی ات و نظ ، وارد عمل شممده و به هدف تضمين ثب 
 مند را سامان دهد.نظام

بندی واژگممان مممورد اسممتفاده در مممتن گویممای تاکيممد بممر وجمموه حقمموقی و  ترکيب 
سازی  آشممکار و  بندی آن است و با اتخاذ یک استراتژی غيریت آليستی در مفصل ایده 

در مقابممل    مهوری اسممالمی بممه عنمموان خيممر پردازی دراماتيک ميان ج صریح، شخصيت 
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است. با برقراری ارتباط با متون معنابخش به    آمریکا به عنوان شر در متن برجسته شده 
الملل از طریممق اسممتراتژی تممداعی، فضاسممازی  آليس  در روابط بين ساختار معنایی ایده 

رسممازی از  هممای متنمموع، تصوی کلی متن قوام یافته است و با استفادۀ ظریممف از تممداعی 
 شده است.  خود و دگر تقویت  

اگرچه تصویری که در متن از جمهوری اسالمی برساخته شده است چندان با واقعيممت 
تمموان بممه سممادگی ایممن بين خطوط میتاریخی آن منطبق نيست و با آشکارسازی استراتژی  

درون عدم انطباق را فاش کرد، اما فار  از زمينه و واقعيممت تمماریخی آن، تصویرسممازی در 
پيونممد هسممتند. سمماختارهای ه و عناصر درونممی آن بمما یکممدیگر همم متن؛ سازوار شکل گرفت 

ی اسممت کممه ای مدنالملل، جامعهاند: جهان سياست بين گانة متن نيز آشکارا روایت شدهسه
ای شممکن مواجهممههاست، پس باید برای حفممظ آن بمما قممانونترین ارزشدر آن قانون اصيل

 پممژوهش   ایممن   همماییافتممه  از  ایالصهخ(  6)  شماره  جدول  گرفت. درقاطع و متحد در پيش  
 .است شده  ارائه

 دی کاربر انتقادی گفتمان تحلیل عملیاتی هایگام مبنای بر  پژوهش هاییافته خالصه -6  جدول
 وضعیت مولفه

 متن  کانونی  هایتم
 الملل؛بین  حقوق موازین اساس  بر  برجام از  خروج در آمریکا  اادام  محکومیت

 الملل؛بین  حقوق موازین  بر  مبتنی  ایران  اسالمی ریجمهو  اادامات  توجیه  و  بیینت
 برجام؛ از  خروج در  اهدافش  تحقق   عدم  و آمریکا  شکست  بینیپیش

 ارزشی  واژگان نظم

 بار 88  :محورالمللبین  حقوق  انواژگ
 بار 81  :محوردولت  واژگان
 45  :محورجنگ   واژگان
 27 :محوردیپلماسی  واژگان

 سازی غیریت تراتژیاس

 ایران؛  اسالمی هوریجم:  خود
 آمریکا؛  متحده  ایالت: دگر

 بوا مخالفوت دموکراسی، و صلح حمایت  الملل،بین  حقوق  به  تعهد:  خود  هایف یلت
 گرایی؛اندجانبه و  گفتگو  به  باورمندی  جمعی، ارکشت  تسلیحات
 خطر  به  و  ناامنی  در  عاملیت  الملل،بین  حقوق  و  نهادها  به  توجهیبی:  دگر  هایرذیلت
 کشوتار  تسولیحات  گسوترش  در  عاملیت  دموکراسی،  با  وااعی  دشمنی  صلح،  نانداخت
 اندجانبه؛  گفتگوهای  به  تعهدیبی  گرایی،یکجانبه  جمعی،

 حاشیه/متن استراتژی
 ادرت؛  سیاست  اعتبار نفی  و  المللیبین  هایسازمان و  نهادها  حقوق،  اهمیت:  متن

 زیست؛  محیط  بشر،  حقوق و  دموکراسی فاه،ر و  توسعه  ااتصاد،:  حاشیه
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 وضعیت مولفه

بینامتنیت  استراتژی
 ( تداعی )

 :مرتبط  متون
 کریم؛ ارآن  مشخصاً  مذهبی  متون
 را آپارتایود و فاشیسوم نازیسوم، کوه متوونی مشخصواً تاریخی  و  فلسفی  سیاسیِ  متون
 کنند؛می  معرفی
 هوایراابوت  نمایشی  ابعاد  و  دیپلماسی  شریفاتیت  ابعاد  که  آنها  مشخصا  ایرسانه  متون

 کنند؛می  برجسته را  انتخاباتی
 و  تروریسوم  جملوه  از  کننودموی  معرفوی  را  معاصر  المللبین  سیاست  مسائل  که  متونی
 یکم؛ و  بیست ارن آیازین  و  بیستم ارن  پایانی هایسال در  همم  هایجنگ 
 ملول سوازمان عموومی  مجمع  رد  را  نژاداحمدی  و  ترامپ  نامتعارف  عملکرد  که  متونی

 کنند؛می  عرفیم
 کنند؛می  معرفی را  باستان ایران  افتخار و شکوه که  فرهنگی  متون

  هاناگفته  استراتژی
 ( خطوط بین)

 :اساسی  هایناگفته موضوعی حوزۀ
 کوه  جهوان  و  منطقه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  عملکرد  از  مصادیقی

 منظور ایون از. گیوردموی اورار المللبین حقوق  به  هدمتع  ع و  یک  تصویر  با  ت اد  در
 بوه بودبین و وااعگورا بازیگر یک تصویر  ایران  از  که  شودمی  مصادیقی  شامل  هاناگفته

 را  تواکتیکی  سطح  در  عملگرا  و  استراتژیک  سطح  در  المللیبین  همکاری  سازوکارهای
 کند؛می  ارائه

 و حصول تروریسم، جمله از نااشهم مورد مفاهیم که معیارهایی و هاشاخ  در  تفاوت
 کنند؛می  تعریف را  دموکراسی

 ها مفروض

 است؛  مقدم  المللبین  سیاست  بر  المللبین  حقوق

 است؛  المللیبین  نهادهای  و هاسازمان  به  متکی  المللبین  صلح  و  امنیت 
   است؛  داخلی  سیاست  به  شبیه  حقوای  نظم یک  دارای  المللبین  سیاست  جهان
 هستند؛  مدنی ینظم موضوع  و  حقوای  هایییتموجود  هادولت

 متن  ادراکی  ساختار

 حقووق به متعهد هایدولت از متشکل ایجامعه اینکه عین در المللبین سیاست  جهان
 آن در کوه اسوت درامواتیزه ف وایی اسوت، همکواری بوه یازمنودن و متقابل  تکالیف  و

 و اسوت ریختوه  هومبوه  را  جامعه  امنیت  و  ثبات  و  نظم  -آمریکا–  داستان  بدِ  شخصیت
 اسوت گرفتوه اورار تعودی  موضوع  که  شهروندی  و  -ایران  –  داستان  خوبِ  شخصیت
 انودنبازگرد و بود شخصویت با مقابله برای  را  شهروندان  سایر  همکاری  کندمی  تالش
 .  برانگیزد  ثبات و  نظم
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 وضعیت مولفه

 متن  ارزشی  ساختار

 همکاری؛  برای  ییمبنا عنوان  به  المللبین  حقوق  اواعد  و  اصول:  هنجار  ساخت
 آنارشیک؛ نظمی بر  مبتنی ادرت  سیاست  اواعد و  اصول:  ناهنجاری  ساخت
 عهود، بوه وفوای المللوی،ینبو هوایسوازمان به  تعهد  گرایی،اندجانبه:  هنجار  مصادیق 
 مبوارزه و دموکراسوی دوستی،صلح مشروع، ااتدار آمیز،مسالمت همزیستی  و  همکاری

 یسم؛ترور  با
 المللوی،بوین  هوایسوازمان  ت وعیف  و  تعهدیبی  گرایی،جانبهیک:  ناهنجاری  مصادیق 
 تروریسم؛ از  حمایت  طلبی،جنگ  زور،  بر  مبتنی  برتری

 متن  تحریکی  ساختار
 خواه؛زیاده  و هنجارشکن ع و  با  مقابله در  جهانی  جامعه اع ای عملیِ  همبستگیِ
  اانون؛  از تمکین و  حقوای  تعهدات  به شکنپیمان ع و  بازگشت

دهممد کممه شممعبدۀ آگاهانممة  ن انتقادی، نه فقط به تحليلگممر ایممن امکممان را مممی گفتما 
ه مولف کممه  مولف یا گوینده را در برسازی حقيقت فاش کند بلکه انعکاس ناخودآگا 

هایی که وی نسبت به آنها ناآگاه اسممت  ها، محدودیت ها، اولویت دهندۀ ارزش بازتاب 
سازی مسائل  نماید. برجسته ه  آشکار می   زی  آگاهانة آنها را دارد سا یا سعی در پنهان 

های موضوعی از اقتصاد گرفتممه  توجهی به سایر حوزه الملل و بی سخت در سياست بين 
هممای اعالنممی در مممتن بمما  قمموق بشممر و فاصمملة نممامعقول سياسممت تمما محمميط زیسممت و ح 

ت، ظرفيت آنرا دارنممد  های اعمالی که جمهوری اسالمی با آن شناخته شده اس سياست 
ر مرحلة تبيين یا روایت در تحليل گفتمان انتقادی بيشتر مورد توجه قرار گيرنممد.  که د 

گر« در مممتن، چممه بممرای  همچنين برسازی آمریکا به عنوان مهمترین و خطرناکترین »د 
جمهوری اسالمی ایران و چه برای نظ  جهانی، در تضاد معنایی آشکار با ایممن گممزارۀ  

گيرد که تامين منافع ملممی  می ایران قرار می ر سياست خارجی جمهوری اسال بنيادین د 
 ایران در گرو ستيز با آمریکا است.  

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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