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مقدمه
در جریان رقابتهای انتخاباتي یازدهمین دوره ریاسات جمهاوری در ایاران ،گفتماان اعتادال
بهعنوان یكي دیگر از تراوشهای گفتماني فرا گفتمان ماادر (فراگفتماان انقاالب اساالمي باه
چیرگي گفتماني دست یافت .این گفتمان موجب تثبیات معناایي دالهاای شاناور موجاود در
فراگفتمان انقالب اسالمي به نحوی شد كه مفصلبندی گفتمااني جدیادی را در خصاو

باا

گرهگاه كانوني «اعتدال» ایجاد كرد .تثبیت دقیقههای گفتمااني حاصال از ایان روناد باه تغییار
رویكردهای سیاسي ،اجتماعي و امنیتي در خصو

دورههای گذشته انجامید و بهویژه اساباب

جابهجایي 0گفتمان دولت پیشین را فراهم كارد .واكااوی گفتماان چیاره در دولات یاازدهم و
بررسي ابعاد و پیامدهای امنیتي این گفتمان هدف اصلي مطالعه حاضر اسات .بناابراین باا ایان
پرس های اصلي روبرو هستیم كه :گرهگاه كانوني ودقیقههای گفتمان دولت یازدهم كدامند؟ و
كردارهای تعینیافته برپایه گفتمان دولت یازدهم چه پیامدهایي بر امنیت ملي داشته اسات؟ در
پاسخ به پرس های یادشده فرضیههای زیر محور بررسي قرار ميگیرند:
 گفتمان امنیتي دولت یازدهم بر محور دال برتر « اعتادال» ساامان یافتاه اسات .رویكاردتعاملي با جهان خارج؛ الگوی همكنشي اعتدالي در داخل؛ الگوی ایراني-اسالمي توساعه؛
الگوی غیرامنیتي كرانمند در حوزه اجتماعي؛ مهندساي غیرمكاانیكي فرهنگاي؛ رویكارد
تلفیقي -بومي -اقتصادی به امنیت ملي باا گارای

نار افاااری؛ الگوساازی ترویجاي از

جمهوری اسالمي ایران؛ ورویكرد فرهنگي در مقابله با امپریالیسم؛ دقیقههای این گفتماان
هستند.
 بررسيهای اسنادی نشان ميدهد كه بروندادهای امنیتي ،سیاسي و فرهنگي برآمده از اینگفتمان به ارتقای امنیت ملي (نسبت به دوره گذشته انجامیده ،اما دستاوردهای امنیتي آن
در عرصههای اقتصادی و اجتماعي محل مناقشه است.
سازماندهي مقاله به این صورت است كه ابتدا پیمای

خود را باا توضایح رویكارد نظاری

آغاز ميكند سپس گفتمان «اعتدال» و نحوه مفصلبنادی آن تشاریح مايشاود .پاس از آن باه

1. Dislocation
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جنبههای امنیت ملي این گفتمان پرداخته خواهد شد و درنهایت نیا یک ارزیاابي از پیامادهای
امنیتي برآمده از رفتارهای تعینیافته در پرتو این گفتمان ارائه ميشود.

الف .چارچوب نظری
این پژوه

بنا به سرشت خود از رویكرد «تحلیل گفتمان» بهره ميگیرد .تحلیل گفتمان 0یكاي

از پیشرفتهترین و در عین حال پیچیدهترین روش های تحلیل در علو اجتماعي است كه كشف
معاني ظاهری و مستتر در جریانهای گفتماني را مدنظر دارد« .گفتمان» یک مجموعه و ساختار
مفصلبندی از نشانههاست كه حول یک «دال مركای» و برتر در حال گردش اسات .گفتماان،
اگرچه مولود متن 0است؛ اما تنها در یک زمینه ۳اجتماعي معنا ميیابد و بر حسب زمان و مكان
تغییر ميكند .درنتیجه امكان اتصال متن به جامعه فاراهم مايگاردد« .دال برتار» 4یاا «گارهگااه
كانوني» 5در مركا ثقل گفتمان قرار مي گیرد و سایر عناصار و مفااهیم در حاول ایان مركاا باا
یكدیگر مفصلبندی 6مي شوند ( شكل شماره  . 0گفتمانها بهطور معمول با نا دال برتر خاود
خوانده ميشوند (گفتمان اعتدال ،گفتمان سازندگي و غیره .
دال برتر
دقیقههای گفتماني

نمودار  .1شیوه مفصلبندی گفتمانی
1. Discourse Analysis
2. Text
3. Context
4. Master Signifier
5. Nodal Point
6. Articulation
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عمل مفصلبندی ،عنصرهای گفتماني 0را به دقیقه 0تبدیل ميكند .هریک از عناصر گفتماني
ممكن است حالتي چند معنایي داشته باشند ،اما گفتمان از طریق مفصلبندی گفتمااني ،آنهاا را
به دقیقه ،یعني به وضعیتي كه معنای ثابتي داشته باشند ،تبدیل ماي كناد (یورگنسان و فیلیاپس،
 . 5۱ :0۳۱0از اینرو ،مفصلبندی عبارت از هرگونه عملي است كه رابطه عنصارها را تثبیات
مي كند .كلیت ساختاریافته درنتیجه عمل مفصلبندی هماان چیاای اسات كاه از آن باهعناوان
گفتمان یاد ميكنیم ).(Laclau & Mouffe, 1985: 22
در رویكرد گفتماني سوژهها هویت خود را بهواسطه ساختارهای گفتماني كسب مايكنناد.
این عمل از طریق ایجاد « همارزی» ۳و تفااوتگاذاری 4میاان افاراد اتفاا مايافتاد .زنجیاره
همارزی ،افراد دارای ویژگيها ،هویتها و رویكردهای مشابه را در كنار هم قارار مايدهاد و
تفاوتگذاری ،به افراد نشان ميدهد كه چه كساني نیستند و در تقابل با چه هویاتهاایي قارار
دارند .به این ترتیب رویكرد گفتماني در تعاار

باا نگااه ساوبژكتیو كاه ساوژه خاودآگااه و

خودمختار را منشأ روابط اجتماعي و سازنده نهادها و اشكال اجتماعي میداناد ،قارار مايگیارد
(فیروزآبادی و عطایي . ۱0 :0۳۱0 ،با اینحال ایان نگااه ابژكتیاو در رویكارد گفتمااني مطلاق
نیست و عمل سوژه در ساخت و هژمونیکشدن یک گفتمان به رسمیت شناخته ميشود.
هژموني شكلي از اعمال گفتماني است كه بر همرأیي و اجماع اغلب نیروهای اجتماعي باا
یک گفتمان اشاره دارد .یک گفتمان از طریق ارائه اسطوره 5و تبادیل آن باه تصاور

اجتمااعي6

وضعیتي هژمونیک پیدا ميكنند .اسطورهها به ویژگي طردكننادگي دقیقاههاای گفتمااني (نفاي
وضع موجود و ترسیم آینده ایدئال (تواناایي غلباه بار بحارانهاا و مشاكالت اشااره دارناد
) .(Laclau, 1990: 61هنگامي كه اسطورهها مورد اقباال نیروهاای اجتمااعي قارار گیرناد و
همرأیي و اجماع اغلب این نیروها را جلب كنند به تصور اجتماعي تبدیلشاده و باه وضاعیتي
هژمونیک دست ميیابند.
1. Elements
2. Moment
3. Equivalence
4. Difference
5. Myth
6. Social Imaginary
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هرگفتمان برای هژمونیکشدن به چهار عامل بنیادی نیاز دارد .نخست« ،عامالن سیاسي» كه
كاركرد همهفهمسازی و همگانيسازی اسطورههای گفتماني را برعهده دارند .دو ،

«دسترسي»0

كه عبارت از توانایي گفتمانسازان برای در دسترس قراردادن گفتمان از طریق شبكههای تولیاد
و توزیع و منابع زباني و غیرزباني است .سو « ،اعتبار» 0به معنای سازگاری اصول گفتمااني باا
اصول بنیادین جامعه و سازگاری آن با خواستها وآرزوهای نیروهای اجتماعي .چهار « ،طارد
و برجستهسازی» ،به مفهو توانایي گفتمان در برجستهسازی نقاا قاوت خاود و طارد نقاا
ضعف و همچنین برجستهسازی نقاا ضاعف گفتماانهاای رقیاب و طارد قاوتهاای آنهاا
(فیروزآبادی و عطایي. ۱6 - 022 :0۳۱0 ،

ب .انتقال هژمونیک گفتمان اعتدال
در جریان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایاران ،گفتماان اعتادال توانسات باا
بهكارگیری عوامل بنیادی خود و تبدیل اسطورههای گفتمانياش به تصور اجتماعي به هژماوني
گفتماني دست یابد و پیروز انتخابات شود .عاامالن سیاساي ایان گفتماان در مرحلاه نخسات
كاندیدای این جریان (حسن روحاني و جریانهای سیاسي پشتیبان وی مانند حاب اعتادال و
توسعه بودند؛ اما پس از كنارهگیری كاندیدای جریان اصالحطلاب باه نفاع حسان روحااني و
پشتیباني شورای عالي سیاستگذاری اصالحطلبان از وی ،ایان شاورا و جریاانهاای سیاساي
محا در آن و همچنین نخبگان سیاسي سرشناس و تأثیرگذاری چون محماد خااتمي (رئایس
دولت اصالحات  ،اكبر هاشمي رفسنجاني (رئایس وقات مجماع تشاخی

مصالحت نظاا ،

حسن خمیني (نوه بنیانگذار جمهوری اسالمي ایران و چهرههاای ماذهبي و سیاساي دیگاری
چون آیت اهلل یوسف صانعي و علياكبر ناطق نوری در قامت عامالن سیاسي این گفتمان ظاهر
شدند .از طریق این كارگااران سیاسي بود كه اسطورههای گفتمااني اعتادالي همگااني شاده و
بازنشر عا پیدا كردند.

1. Availibility
2. Credibility
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رسانهها ،احااب و شبكههای مجازی پشتیبان جریانهای اصالحطلبي و اعتدالي كاركرد تولید
و توزیع گفتماني را برعهده داشتند .گفتمان اعتدال از طریق سخنرانيها و مناظرههاای انتخابااتي،
بهكارگیری شبكههای اجتماعي ،مطبوعات و رسانههای پرطرفادار ،هنرمنادان مشاهور و حضاور
فعال در دانشگاهها خود را در دسترس عمو قارار داد ) .(Jafari&others, 2018: 157گفتماان
دولت دهم نیاكه بازگشتي دوباره (و البته متفاوت به گفتمان قاب

و بساط انقالباي ساالهاای

آغازین انقالب اسالمي بود ،بهدلیال نااتواني در هویاتبخشاي باه نیروهاای اجتمااعي دچاار
ازجاشدگي گشته بود و گفتمان اعتدال بهواساطه پشاتیباني شابكههاای توزیاع و تولیاد خاود
توانست دالهای شناور گفتماني را بر گرد گرهگاه كانوني خود تثبیت كرده و با جذب نیروهای
اجتماعي و سیاسي ،اسطورههای گفتماني خود همانناد اعتمادساازی و تان
خارج ،رفع تحریمها ،حل مشكالت اقتصادی ،كاه

زدایاي باا جهاان

جو امنیتي ،تأكید بر حقاو شاهروندی،

پرداختن به مطالبات اقلیت های قومي و مذهبي و جا آن را در دسترس نیروهای اجتماعي قرار
دهد .دسترسي جامعه به اسطورههای پی گفته بسترهای الز برای شاناخت اجتمااعي از ایان
گفتمان و گرای

همگاني به آن را فراهم آورد.

سازگاری اصول گفتماني اعتدالي با خواستها و آرزوهای بخ

درخور توجهي از جامعاه

اسباب چیرگي گفتماني آن را بر گفتمانهای رقیاب فاراهم آورد .افااون بار گفتماان اعتادال،
گفتمانهای هماورد دیگری در كشمك

با گفتمان اعتادالي درصادد هویاتبخشاي و تثبیات

معنایي خود برای جلب نیروهای اجتماعي و بهرهگیری از وضعیت ازجاشدگي گفتماان دولات
یازدهم بودند .برخي از كاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری نماینده این گفتمانهاای رقیاب
بودند كه عرصه انتخاباتي را به رقابتي برای طرد معناهای چندگانه عنصرهای گفتماني و تثبیت
دقیقههای گفتماني خود بدل ساخته بودند .باوجوداین ،نتایج انتخابات نشان از این داشات كاه
گفتمان اعتدال توانایي همسازی بیشتری با خواستهاای جامعاه دارد و ایان گفتماان باا طارد
اضافه معناهای رقیب توانست قوا گفتماني خود را تحقق بخشد.
افاون بر برجستهسازی اسطورههای گفتمان اعتدال توسط كاارگااران سیاساي و شابكههاای
تولید و توزیع آن ،طرد ضعفهای گفتمانهای رقیب ،بهویاژه گفتماان دولات دهام ،در چیرگاي
گفتمان اعتدال نق

بارزی ایفا كرد .گفتمان حاكم در دولت دهام باا عوامال زوالبخشاي چاون
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تحریمهای گسترده ،چاال هاای اقتصاادی ،امنیتايشادن فضاای سیاساي و اجتمااعي ،نگارش
غیرمتعادل به وجه جهاني امنیت ملي و غیره روبرو بود .باتوجه به این شرایط ،گفتماني كه بای

از

دیگران قابلیت تمایابخشي با گفتمان پیشین را داشت از شانس بیشتری برای پیاروزی برخاوردار
بود ) .(Parvin, 2015: 19با كنارهگیری محمدرضا عارف به نفع حسن روحااني و تعلاق دیگار
رقبا به گفتمان اصولگرایي ،گفتمان اعتدال بخت بیشتری برای هژموني پیدا كرد .روحاني باا نقاد
اوضاع اقتصادی ،سیاسي و فرهنگي موجود خط فاصلي میان گفتمان خود و این اوضااع كشاید و
توانست حمایت مخالفاان وضاعیت موجاود را باهدسات آورد )(Mirzaei & etc, 2017: 178

ازاینرو ،شبكههای پشتیبان و كارگااران سیاسي گفتماان اعتادال توانساتند باا برجساتهساازی و
تشریح چالههای گفتماني رقیب در خصو

طرد این گفتمان و سایر گفتمانهای همپیوناد باا آن

اقدا كرده و سرانجا اسطورههای گفتماني خود را به تصور اجتماعي بدل سازند.

ج .دقیقههای گفتمان اعتدال
گفتمان اعتدال برپایه تفاوت گرانیگاهي ،طرد معاني مسلط و ارائه معاني جدیاد بارای عناصار
گفتماني انقالب اسالمي و همچنین نقا

كاارگااری خاود از ساایر گفتماانهاای جمهاوری

اسالمي متمایا ميشود .قرارگرفتن دال برتر اعتدال در گرانیگاه ایان گفتماان و گااین

مشاي

اعتدالي در كردار سیاسي عناصر اصلي این تمایا هستند .رئیس دولت یاازدهم چاه در جریاان
رقابتهای انتخاباتي و چه در برهههای مختلاف در طاول دوران كااری خاود ضامن تشاریح
مفهو اعتدال ،چرایي و چگونگي این رویكرد را تشریح نمود:
استمرارِ امید و اعتماد مرد  ،كلید حل مشكالت موجود كشور است .این فضا و فرصت را
ميتوان با رویكردهای تعاملي و اعتدالي نگاه داشت .كشور به عا ملي برای دورشدن از افرا
و افراطيگری در سیاستگذاری و مدیریت و تمركاِ بر حاكمیت قاانون و قاانونگرایاي ،نیااز
دارد.
گفتمان و برنامه ای كه در انتخابات از رأی اكثریت جامعه برخوردار شد ،نیاا هماین باود؛
«اعتدال و تعامل» ...كه هم دستاوردهای بارگ انقالب را پاس مي دارند  ...و هم دغدغه وضاع
خطیر كشور و كاستي ها و تنگناهای موجود در شرایط كنوني را دارند .اعتادال مشخصاه باارز
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فرهنگ ایراني-اسالمي است .اعتدال به معنای عدول از اصول و محافظه كاری در برابر تغییار و
تحول نیست .اعتدال رویكردی خردورزانه ،فعاالناه و صابورانه در جامعاه بارای دورشادن از
ورطه افرا و تفریط است (پایگاه اطالعرساني ریاست جمهوری0۳ :مرداد. 0۳۱0

با استقرار دال برتر «اعتدال» در مركا كانوني این گفتمان ،سایر دالها و مفاهیم گفتمااني در
رابطه با آن تعریف شدند .مهمترین این دالها مربو به حوزههای سیاست خاارجي ،سیاسات
داخلي و سیاستهای فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادی و امنیتي بودند .در حوزه سیاسات خاارجي
«اعتمادسازی و تعاملسازنده با جهاان خاارج» باه یاک دقیقاه گفتمااني تبادیل شاد .مفهاو
«تعاملسازنده» كه در این ارتبا بهكارگرفته شد بر تحقق منافع ملي و ارتبا مبتني بار احتارا
متقابل و عد دخالت داللت ميكرد ) .(Ditto, 2013: 63از دیدگاه گفتمان اعتدال ،تعامال باا
جامعه جهاني پیوند تنگاتنگي با بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعي در ایاران دارد .منشاأ ایان
دیدگاه باور به تأثیر سیاست خارجي بر مسائل اقتصادی ،سیاسي و اجتماعي است.
تفاوت ادبیات بهكارگرفته شده توسط كاارگااران دولات یاازدهم در مقایساه باا مسائوالن
دولت پی

از آن نیا نق

سازندهای در تغییر رویكرد جامعه بینالملل باه جمهاوری اساالمي

داشت .این تفاوت گفتماني را بهویژه در تفاوت سخنرانيهای رئیس دولت یاازدهم باا رئایس
دولتهای نهم و دهم در مجمع عمومي سازمان ملل ميتوان بازنمود .نكتههای بنیاادی تفااوت
گفتماني در این سخنرانيها در موضوعاتي چون حقو بشر ،حقو زناان ،مسائله فلساطین و
برداشتهای تاریخي از مسائل منطقهای و جهااني مشاهود باود ).(Alemi & etc, 2017: 10
رتبهبندی مفاهیم مورد استفاده حسن روحاني در سخنان وی در طول دوران دولت یازدهم نیاا
نشان داد كه مفاهیمي نظیر مذاكره ،توافاق و صالح ازجملاه مفااهیم پركااربرد در ساخنان وی
بودهاند ) .(Hacker& others, 2017:16البته باید توجه داشت كه این تغییر لحان در عرصاه
سیاسي نتیجه درک و تعریف متفاوت از منافع و امنیت ملي بوده است (Haghgo & others,

 .(2017: 249این تغییر رویكرد افاون بار باورهاای تئوریاک و دالهاای گفتمااني در نقا
كارگااری این دولت نیا نمود بارزی داشت .توافق بر سر برنامه جامع اقدا مشترک (برجاا و
نشستهای مشترک مسائوالن سیاسات خاارجي جمهاوری اساالمي ایاران و ایااالت متحاده
مهمترین جلوههای این امر بود.
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جهتگیری اعتدالي و تعامل مثبت با نیروهای سیاسي در عرصه داخلي دیگار وجاه غالاب
رویكردی دولت یازدهم بود .در اینخصو

ميتوان به چند محور اصلي اشااره داشات .اول،

تركیب كابینه دولت كه در عاین برخاورداری از خصالتي تكنوكراتیاک دربرگیرناده نیروهاای
سیاسي گوناگون بود و افاون بر ویژگي تكنوكراتیک بر اساس پارامترهای مصلحتگرایانه نیاا
انتخاب شده بودند؛ دو  ،همكنشي با مسئوالن و سران قوا – بهرغم اتخاذ مواضع نااهمگون در
برخي مقاطع و تن زا شدن روابط دولت با دستگاه قضایي و برخي نهادها در پاارهای مقااطع؛
سو  ،همكنشي با نهادهای سیاسي و نظامي با وجود برخي انتقادهای آشكار .در این باره توجاه
به دو نكته ممكن است بازگوكننده مشي اعتدالي دولت باشد .اول اینكه ،این تن هاا از حاد و
مرز خاصي فراتر نرفت و رنگ و بوی تقابلي (مانند آنچه در دولت دهم شاهد بودیم باهخاود
نگرفت؛ دو آنكه ،الزمه مشي اعتدالي حفظ تعادل و توازن در خصاو

نیروهاای سیاساي و

پرهیا از افرا و تفریط است و همین امر خود ممكان اسات اساباب برخاي نارضاایتيهاا در
جریانهای سیاسي را فراهم آورد.
دالهای اجتماعي ،فرهنگي و امنیتي نیا در پیوند با دال برتر «اعتدال» تعین گفتماني یافتناد.
در حوزه اجتماعي تالش شد تا برخي مطالبههای اقلیتهاای قاومي مركاا توجاه قارار گیارد.
خواستههای اقلیت های قومي و مذهبي یكي از موضوعات مهم در مناظرهها ،سفرهای انتخاباتي
و بیانیه های حسن روحاني بود .وی در بیانیه شماره  ۳انتخاباتي خاود متعهاد شاد درصاورت
كسب رأی ،اصول قانون اساسي در این زمینه را بهطور كامل به اجرا گذارد و به مشااركت الز
تمامي اقوا و زبانها؛ واگذاری امور محلي و منطقهای به آنان؛ تدریس زبان مادری در مدارس
و دانشگاهها؛ رعایت حقاو پیاروان ساایر ادیاان و ماذاهب؛ تغییار نگااه امنیتاي باه اقاوا و
فرهنگ های ایراني و واگذاری مسئولیت برنامه ریای و هماهنگي های الز به یكاي از معااونین
رئیسجمهور اقدا كند .اگرچه تمامي این وعدهها در دوره چهارساله دولت یازدهم همچنان به
واقعیت نپیوستند؛ اما بخشي از آنها مانند تدریس زبان كردی و تركي در دانشگاهها و برگاااری
كالس های آموزش آزاد زبان كردی و تركي در آموزشگاه ها و فرهنگسراها ،محقق گردیدند .با
این همه توجه به خواستههای قومي همچنان بهعنوان یكي از دقیقههای گفتماان اعتادال بااقي
ماند و سفرهای رئیس دولت به مناطق قومي محور تأكید قرار گرفت.
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پرهیا از رفتارهای كنترلي در حوزه اجتمااعي و فرهنگاي از دیگار عناصار گفتمااني حسان
روحاني در مناظرههاای انتخابااتي در ساال  0۳۱0و در ساخنرانيهاای گونااگون در طاول دوره
ریاست وی بر دولت یازدهم بود .كاه

حداكثری تصدی دولت در امور اجتماعي و فرهنگاي و

واگذاری این امور به نظا صنفي ،دخالت نكردن در زندگي خصوصي مرد  ،كاه
دانشگاهها ،تأكید بر نق

اخال در حوزه فرهنگ و كاه

جو امنیتي در

آسیبهای اجتماعي ،تأكید بر فرهنگ

غیردولتي ،ایجاد فضای امن و آزاد در عرصه فرهنگ و هنر ،قانونمندشدن ممیاایهاا ،واگاذاری
ممیای به اندیشمندان و هنرمندان ،ازجمله مواردی بودند كاه در مناسابتهاای گونااگون محاور
تأكید قرار گرفتند .باوجوداین كه موضاوعاتي نظیار توقاف نماای

فایلمهاای ساینمایي و لغاو

كنسرتهای موسیقي دارای مجوز ،انتقادهای فراواني را از نحاوه عملكارد دولات (عاد تاالش
مناسب دولت در سطح جامعه برانگیخت؛ اما رویهمرفته فضای فرهنگي و اجتماعي در دولات
یازدهم به نسبت دوره گذشته و در مقایسه با سایر گرای های رقیب بیشتر مورد اساتقبال جامعاه
فرهنگي و هنری قرار گرفت .شاهد این مدعا حمایت گساترده هنرمنادان از حسان روحااني در
جریان انتخابات دوازدهم و پس از پایان دوره چهارساله دولت تدبیر و امید بود.
گفتمان اعتدال بهرغم باور به مهندسي فرهنگي درخصو

آزادیهای اجتماعي و سیاساي

نیا رویكرد میانهروانهای (Sahragad & Moghadam, 2015: 247) 0را جلوهگر سااخت .از
این منظر آزادی بیان ،انتقاد و اختالفات سیاسي بهعنوان ضرورت و رحمت مطرح ميشاد كاه
خطو قرمای بر آن متصور است( .روحاني 0۳ :0۳80 ،از همینروست كه مهندسي فرهنگاي
یكي از دقیقههای گفتمان اعتدال است .این گفتمان به امكان و ضرورت مهندساي فرهنگاي در
جامعه باور دارد؛ اما بر این باور است كه این مهندسي فرهنگي نباید خصلتي مكاانیكي ،آمراناه
و از باال به پایین داشته باشد (روحاني . ۳6 :0۳87 ،نباود تمركاا فرهنگاي و مشااركت حاوزه
عمومي و نهادهای مستقل با رعایت اصل نظارت عالي دولت ،محادودیت دخالات دولات باه
نظارت صرف و دخالت نكردن در تولیدات فرهنگي ،دخالت نكردن در جائیات فارآوردههاای
فرهنگي ،اعتماد به اهالي فرهنگ و دخالتدادن آنها در تصمیمگیریهاا و تنظایم اولویاتهاای
 .0البته در مقایسه رویكردهای رسمي موجود در نظا جمهوری اسالمي زیرا چنانكه برخي تفسیرها تأكید كردهاناد مايتاوان آن را
در راستای محافظهكاری نیا تعبیر كرد.
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فرهنگي متناسب با نیازهای جامعه از عناصر فرایند مهندسي فرهنگاي برآماده از ایان گفتماان
است (روحاني. 04-05 :0۳86 ،
الگوی توسعه ایراني – اسالمي الگوی توسعه مد نظر گفتمان اعتدال است .چنان كاه از آرای
حسن روحاني و حلقه همكااران نادیاک وی در كتااب «امنیات ملاي و نظاا اقتصاادی ایاران»
برميآید ،رویكرد گفتمان اعتدال به توسعه برپایه مفهو «توسعه انساني» قرار دارد .به این معنا كاه
ضمن تأكید بر رشد اقتصادی و توزیع عادالنه ثروت بهعنوان الاامات توسعه ،سنگ بناای توساعه
را امكان شكوفایي توانایيهای افراد تلقي ميكند .از این منظر وجود آزادیهاای سیاساي ،امكاان
بهرهمندی از منابع اقتصادی ،برخورداری از فرصتهای اجتماعي (آموزش و بهداشت  ،دسترساي
همگاني به اطالعات و وجود نظا های حمایتي ( تأمین اجتمااعي و غیاره ضارورت دارد .وجاه
تمایا الگوی توسعه مد نظر گفتمان اعتدال از نظریهپردازان توسعه انساني ،مركایت جهاانبیناي و
انسانشناسي اسالمي بهعنوان ركن فرهنگي توسعه اسات (روحااني . 7۱0 :0۳8۱ ،وجاه تسامیه
الگوی توسعه ایراني -اسالمي مدنظر این گفتمان از این ویژگي و همچناین توجاه باه فرهناگ و
مقتضیات بومي ناشي ميشود .بهاینترتیب توسعه بهعنوان فراینادی از تحقاق جامعاه آرمااني باا
عطف به آرمانهای انقالب اسالمي تعریف ميشود (روحاني. 770 :0۳8۱ ،
روحاني و حلقه نخستین همكاران وی آرای مكتابهاای نهاادگرا و ناوكینای را باا الگاوی
مطلوب توسعه در جمهوری اسالمي دارای همخواني ميدانند .آنهاا بار ایان باورناد كاه اجااای
الگوی مطلوب توسعه از منظر اسناد فرادستي نظا جمهوری اسالمي (همانند قانون اساسي ،ساند
چشمانداز ،برنامههای توسعه با اجاای الگوی مطلوب توسعه از منظر نهادگرایاان و ناوكیناینهاا
با یكدیگر انطبا دارند .براین اساس مؤلفههاایي چاون حاكمیات فراگیار قاانون ،رفاع انحصاار،
گسترش رقابت اقتصادی برپایه نظا بازار ،تضمین حقو مالكیت ،پاسخگویي ساختار حكمراني،
نق

دولت در جبران كاستيهای بازار ،شافافیت اطالعاات ،تعامال باا اقتصاادجهاني و تركیاب

خردمندانه دولت و بازارشاخصههای تأكیدشدۀ گفتمان اعتدال هستند (روحاني. 785 :0۳8۱ ،
رویكرد گفتمان اعتدال به مبحث قدرت ملي دوریجستن از نگاه امنیتاي باه ایان مقولاه و
دستیابي به قدرت ملي در سایه ثروت ملي است .از ایان زاویاه جمهاوری اساالمي باهعناوان
كشوری كه همواره در معر

تهدید و تضعیف است نباید نگاه امنیتي بی

از اندازه به قدرت
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ملي داشته باشد و باید به فرایندهای اقتصادی و ثروت ملي در تحقق قدرت ملي بهعنوان یاک
اولویت بیشتر توجه كند .برای تغییر این وضعیت باید نگاه امنیتي جهان خارج باه ایاران تغییار
كند و فضای ایران در روابط بینالملل باید از فضای امنیتي خارج و به فضاای سیاساي ساپس
فضای اقتصادی تبدیل شود:
اساس بحث این است كه كشوری كه همچنان در معر

تهدید و تضعیف است ،باید درپي

قدرت باشد یا اینكه قدرت ملي در سایه ثروت ملي بهدست خواهد آمد و این ثروت ملاي اسات
كه قدرت ملي را ميسازد و با پررنگدیدن قدرت ملي به راحتاي و باهسارعت باه ثاروت ملاي
نميرسیم ...همه قبول داریم كه هم به قدرت ملي و هم باه ثاروت ملاي نیااز داریام ،اماا بحاث
اولویت است كه كدا یک در شرایط فعلي دارای اولویت ميباشند( ...روحاني. 00 :0۳85 ،

از جنبه امنیت ملي هر دو بعد سختافااری و نر افااری امنیات جایگااه ویاژه خاود را در
گفتمان اعتدال دارا هستند .البته این رویكرد گفتماني باتوجهبه تحوالت جهاني،گسترش پدیاده
جهانيشدن و كاستهشدن از نق

سختافاار ،نق

اول را ازآن جنبه نر افااری امنیت ميداناد

و بر مؤلفههایي چون مشروعیت ،مسئولیتپاذیری ،رفااه ،فرهناگ ،افكاارعمومي و نظاارت و
كنترل بر سیاستها و عملكرد حكومت تأكید ميكناد؛ ازایانرو ،مساائل ناویني چاون بحاث
شكافهای اجتماعي ،میاان تحملپذیری جامعه و رعایت قواعاد باازی در مركاا توجاه قارار
ميگیرند و به مسائلي چون تعداد نفرات نیروهای انتظامي و امنیتي ،امكانات و كیفیات آنهاا در
وهله بعادی پرداختاه مايشاود (روحااني . 00 :0۳82 ،بااوجود ایان بايتاوجهي باه مقولاه
سختافااری امنیت نیا یک خطای راهبردی تلقي شده و افاای
جایگاه بایسته خود را داراست .در خصو

توان نیروهای نظامي و امنیتي

برنامهریایهای امنیتي نیا استفاده مدلهای باومي

مورد تأكید قرارگرفته و تقلید از مدلهای جوامع پیشارفته كاه متناساب باا رواباط اجتمااعي،
خانوادگي و شرایط محیطي ،آموزشاي و فرهنگاي متفااوتي طراحاي شادهاناد ،جاایا شامرده
نميشوند (روحاني. 00 :0۳82 ،
گفتمان اعتدالي بنا به سرشت اعتدالي خود و همچنین برپایه تحوالت تااریخي ،مقتضایات
حكمراني و دگرگوني طبقاتي حاكمیت ،بازآفریني جدیدی از برخي عناصر گفتماني فراگفتمان
ماادر ( گفتماان انقاالب اسااالمي نظیار حكومات دینااي ،صادور انقاالب ،استكبارسااتیای و
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خودكفایي اقتصادی و غربستیای ارائه كرد .ارزشهای اسالمي و تأكید بر حكومت دیناي باا
رویكردی نوین همچنان در گرانیگاه گفتمان سیاسي اعتدال قرار داشتند:
آنچه در اغلب نظریههای مرسو روابط بینالملل ميبینیم ،پذیرفتن ایان مفارو
ماهیت دولت ،سكوالر است ...فر

اسات كاه

ميشود دولت ،وظیفهای در قبال دین مرد ندارد و موظاف

است بهعنوان نهادی كه توسط مرد برگایده ميشود ،در خدمت رفاه و آسای
باشد .قرار نیست دولت راه و چاه را به مرد نشان دهد .دولت دیني درست با نق

مارد آن جامعاه
این مفرو

اصلي نظریههای غربي كار خود را آغاز ميكند .اگر دولت ،ابااری است از جاناب مارد و بارای
مرد و مرد نیا گرای های دیني دارند ،الجر دولت نميتواند به مقوالت دیناي مانناد عادالت،
رهایي ،برابری و نظیر اینها بيتفاوت باشد (روحاني. 04 :0۳88 ،

برپایه این دیدگاه صدور انقالب اسالمي از طریق تارویج اصاول و ارزشهاای اساالمي و
انساني ،در قالبي فرهنگي و در فرایند الگوسازی از حكومت اسالمي باهعناوان یاک حكومات
مدرن و توسعهیافته پیگیری ميشود:
 ...در شرایط ایدئال ،دولت دیني مقوالت عدالت ،رهایي از ظلم و بهارهوری و براباری را
فقط برای مرد و اتباع خود نميخواهد .بنابراین ،در روند جهانيشدن ،چال

ما بهعنوان امت

اسالمي آن است كه اصول و ارزشهای اسالمي و انساني خود را بهتر عرضه نماییم و در بوته
رقابت با اصول و ارزشهای ناشي از سكوالریسم قرار دهیم( ...روحاني. 06 :0۳88 ،
اگر ایران به كشوری مدرن و توسعهیافته تبدیل شود؛ الگویي برای همه مسلمانان خواهاد
بود و ناق

دیدگاههای اشتباه در خصو

اسال است [ ...كه بر این باور است كه]  ...اساال

نميتواند جامعه را اداره كند و فرهنگ مذهبي قادر به ساختن یک جامعه توسعهیافته نیسات...
).(Ditto, 2013: 65

استكبارستیای نیا وجهي فرهنگي پیدا كرد و در قالب مقابلاه باا امپریالیسام فرهنگاي كاه
تهدیدی اساسي برای امنیت ملي است مورد مالحظه قرار گرفت:
 ...وقتي بیگانگان از طریق تكنولوژی ارتباطات قصد نفوذ بر افكار و فرهنگ ملّي كشوری
را دارند در واقع اقتدار و امنیت ملي آن كشور را هدف قرار دادهاند و از طریق شایوهای كاامالا
نر افااری به همان اهدافي ميرسند كه در قرنهاای گذشاته باا تاكتیاکهاای نظاامي حاصال
ميشد( ...روحاني. ۱ :0۳87 ،
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 ...در دنیای امروز همچنان كه هجو دشمنان فقط نظامي نیست ،مقابله با دشمن یا دشمنان
یا رقیبان نیا فقط دفاعي نظامي نیست؛ بلكه دفاعي فرهنگي ،هویتي و توسعهای خواهاد باود...
(روحاني. 8 :0۳87 ،

راهكار مقابله با این پدیده نیا راهكاری فرهنگي است كه بر دوپایه اصلي اساتوار اسات اول،
خروج فرهنگ بومي از ركود و تالش برای زای

فرهنگي؛ دو  ،هماهنگي با مقتضیات جدید:

فرهنگهای ملي در صورت مولد و زایابودن و هماهنگشدن اخال و نظریههای دیني آنها
با مقتضیات جدید ميتوانند به حیات خوی
منطقهای بر عمر خوی

ادامه داده و در تالقي با فرهناگهاای جهااني و

بیفااید .ولي اگر یک فرهنگ ملاي در حاال ركاود و رخاوت باشاد،

فرهنگ جهاني تنها باعث نمودارشدن این ركود و رخوت ميشود و نه بیشتر .گناه انحطا یک
فرهنگ را نميتوان صرفاا بر عهده فرهنگهای دیگر نهاد (روحاني. ۳2 :0۳87 ،

دركنار ارزشهای اسالمي و تلقي دیني از حكومت ،جمهوریت و رجوع به خواست عماومي
نیا هسته دیگر ثقل گفتماني اعتدال را تشكیل داد .به سخن دیگر اگرچه اسال گرایاي در گفتماان
قب

و بسط انقالبي در سالهای اولیه انقالب ( بعاد از كناارهگیاری دولات موقات از گاران

بیشتری برخوردار بود؛ اما گفتمان اعتدال با رویكردی واقعگرایانه این هردو را با گرانشي یكساان
در مركا ثقل گفتماني خود قرار داد .توجه به ابعاد راهبردی مقبولیت نظا سیاسي و ضرورتهای
مشاركت عمومي ،بنیادهای فكری رویكرد به این اعتدال گرانشي باود .رئایس دولات یاازدهم در
یک سخنراني كه بی
مهمترین چال

از یک دهه قبل از ریاست

بر قوه مجریه ایراد كرد از مشروعیت باهعناوان

پی روی نظا جمهوری اسالمي یاد كرد (روحاني . 7 :0۳7۱ ،وی ضمن تأكیاد

بر بنیاد الهي مشروعیت حكومت اسالمي بر لاو پیروی از آرا و خواست مرد تأكیاد كارد و باه
تشریح ضرورت این امر برپایه آموزههای دیني بنیانگذار جمهاوری اساالمي پرداخات .بار ایان
اساس وی مشروعیت نظا جمهوری اسالمي ایران را مشروعیتي مركاب تلقاي كارد كاه دركناار
مشروعیت الهي ،مقبولیت مردمي را نیا كانون توجه قرار داده است .به ایان بیاان كاه مشاروعیت
یک نظا بهلحاظ قانوني و دیني مشروعیت اولیه اسات كاه بایاد توساط مشاروعیت ثانویاه كاه
برآمدی از كارایي و كارآمدی حكومت است مورد تأیید قرار گیرد (روحاني. 00 :0۳7۱ ،
وجه دیگر توجه به جمهوریت در گفتماان اعتادال برخاساته از درک ضارورت مشااركت
سیاسي است .از منظر این گفتمان مشاركت عمومي در كنار همبستگي ملي دو هدفي است كاه
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بهعنوان استراتژی اساسي و برنامه عمل در سطح حكوماتهاا مركاا توجاه اسات (روحااني،
 . 8 :0۳84البته منظور از مشاركت حضور مستمر و تأثیرگذار افراد جامعه در تصمیمگیاریهاا،
تصمیمسازیها و تعیین خطمشيها در تمامي صحنههای سیاسي ،اجتمااعي ،فرهنگاي و غیاره
است كه عامل اصلي آن احساس مالكیت مرد است و تنها باه انتخاباات و مشااركت مقطعاي
محدود نیست (روحاني . 00 : 0۳84،ضرورت مشااركت سیاساي و توجاه باه ثقال گفتمااني
جمهوریت در كنار اسال بیانگر ویژگي اوربیتاالي دال مركاای اعتادال اسات كاه مشاتمل بار
مدرنیسم مشاركتي و تئوكراسي است و همسنگي این دو بازنمود اعتدالي آن است.
استقالل اقتصادی و تكیه بر توانایيهای داخلي اقتصاد كه از دقیقاههاای گفتمااني انقاالب
اسالمي است ،بهصورت تأكید بر الگوی بومي توسعه اقتصادی در گفتمان اعتدال مبتلاور شاده
است:
در حوزه اقتصاد ،چه بسا اكثر شاخ

های كالسیک بتوانند مفید و محل توجه باشند .آنچه

زمینهگرایي ،آن را اجتنابناپذیر ميساازد؛ توجاه باه درجاه انطباا نظریاههاای اقتصاادی و
دیدگاههایي است كه در محیطهای دیگر و بیشتر غربي به آزمون درآمده و چه بسا برای جامعه
ما مفید و مؤثر نباشند .ازاینرو ،تدارک الگوی بومي پیشارفت منطباق باا اقتضاائات اقتصاادی
جامعه ایراني ،ضرورت ميیابد (روحاني. ۳0 :0۳8۱ ،

نمودار شماره  0برای نشاندادن عناصر گفتماني اعتدال مورد طراحاي ایان پاژوه

قارار

گرفته است .این گفتمان دارای یک گرانیگاه دوهستهای است.گرانیگاه این گفتماان را دال برتار
اعتدال و هستههای آن را حكومت دیني (تئوكراسي و مدرنیسم مشاركتي مبتني بر مشاروعیت
ثانویه تشكیل مي دهند .رویكرد تعاملي با جهان خاارج؛ الگاوی هامكنشاي اعتادالي در داخال
(مبتني بر تكنوكراسي ،كابینه توازني و همكنشي مثبات باا نهادهاا و قاوای حااكمیتي ؛ الگاوی
غیرامنیتي كرانمند در حوزه اجتماعي (برخاسته از نگاه كرانمند به حقو شاهروندی و متمایال
به تغییر دیدگاه امنیتي به اقوا و مذاهب به نگاه مشاركتي ؛ مهندسي غیرمكاانیكي فرهناگ (باا
تأكید بر صنفگرایي فرهنگي ،فرهنگ غیردولتي و غیركنترلي و كاه
نظارتي ؛ رویكرد تلفیقي -بومي -اقتصادی به امنیت ملي با گرای

نق

دولات باه نقا

نر افااری (توجه توأمان به

سختافاار و نر افاار با اولویت نر افاار ،توجه به مدلهای بومي امنیت و نگارش باه قادرت
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ملي در سایه ثروت ملي ؛ الگوسازی ترویجي از جمهوری اسالمي ایران برای صدور انقاالب؛
و رویكرد فرهنگي در مقابله با امپریالیسم؛ دقیقههای این گفتمان را تشكیل ميدهند.

همکنشی اعتدالی
در داخل
اعتمادسازی و

الگوی بومی

تعامل با جهان

اقتصاد

خارج

اعتدال
مهندسی فرهنگی

(تئوکراسی+

غیرمکانیکی

مدنیسم مشارکتی)

مقابله فرهنگی با
امپریالیسم

الگوسازی ترویجی

الگوی اجتماعی
غیرامنیتی
کرانمند

رویکرد تلفیقی-
بومی -اقتصادی
امنیت ملی با گرایش
نرمافزاری

از جمهوری اسالمی
ایران

نمودار  .4دقیقههای گفتمان اعتدال

د .گفتمان اعتدال و امنیت ملی
گفتمان اعتدال پس از استقرار هژمونیک باید در مقا اجرا با تحقق عیني دقیقاههاای گفتمااني
شكاف میان عرصه گفتمان و عرصه پراتیک را از میان برميداشات تاا ماانع شاكاف جامعاه و
حاكمیت و زیان امنیت ملي شود .از این زاویه باید پیامدهای گفتمان اعتدال بر امنیات ملاي را
كانون توجه قرار داد .این تحلیل را باید در سه گا پي گرفت .در اولین گاا بایاد پیوناد میاان
تعریف امنیت ملي (ارائه شده در بخ
همانگونه كه در بخ

تعاریف و ابعااد پانجگاناه امنیات ملاي را نشاان داد.

تعاریف متذكر شدیم امنیت ملي را بهطوركلي مايتاوان دارای ابعاادی

پنجگانه دانست كه شامل امنیت نظامي ،امنیت سیاساي ،امنیات اقتصاادی ،امنیات اجتمااعي و
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امنیت زیستمحیطي ميشود .بنابراین  ،تمامیت ارضي در حیطه امنیت نظامي؛ اساتقالل ،ثباات
سیاسي و درک شرایط بینالمللي در حاوزه امنیات سیاساي؛ رفااه اقتصاادی در بخا

امنیات

اقتصااادی؛ هماااهنگي اقااوا و طوایااف و آساایبهااای اجتماااعي در ذیاال امنیاات اجتماااعي و
تهدیدهای زیستمحیطي در محدوده امنیت زیستمحیطي قرار ميگیرند .مسائلي چاون بقاای
ارگانیک مرد نیا ممكن است در همپیوندی با تمامي تهدیدهای پنجگانه قارار گیارد (نماودار
 . ۳البته سایر مقوالت امنیت ملي نیا بهطور خال

منحصر باه یكاي از تهدیادهای پانجگاناه

نیست .بنابراین باید درنظر داشت كه این تقسیمبندی بهعلت شفافتربودن بحث تاحادودی باا
تسامح و بر اساس نادیكي سرشت هر یک از مقوالت ارائاهشاده در تعریاف امنیات ملاي باه
تهدیدهای پنجگانه صورت گرفته است.
گا دو شناسایي مسئله ،اباار و مرجع در گفتمان اعتدال و همچنین شناسایي ارتبا آنها با
مقوالت امنیتي تفكیکشده در بخ های پنجگانه است .بر ایان اسااس تبادیل بعاد امنیتاي –
نظامي پرونده هستهای به بعد سیاسي و حقوقي؛ اعتمادسازی با جهان خارج  ،گسترش رواباط
بینالمللي ،كاه

فضای امنیتاي و ایجااد هامكنشاي اعتادالي در در داخال؛ خاروج از ركاود

اقتصادی ،كاه

تور و برداشتن تحریمهای اقتصادی؛ حفظ و گساترش انساجا اجتمااعي و

مقابله با آسیبهای اجتماعي؛ مقابله با تهدیدهای زیستمحیطي؛ بهترتیاب در تنااظر باا ابعااد
نظامي ،سیاسي ،اقتصادی ،اجتماعي و زیستمحیطي امنیت قرار مايگیرناد و باهعناوان مسائله
امنیت در دولت یازدهم تعریف ميشوند (نمودار . ۳
باتوجهبه دقیقههای گفتمان اعتدال ميتاوان ایان برداشات را داشات كاه مرجاع امنیات از
دیدگاه این گفتمان دولت و مرد هستند .همانگونه كه پی تر اشاره شد حفظ نظاا باهعناوان
هدف محوری توسط گفتمان اعتدال مورد تأكید قرار گرفته است .تمامي دقیقاههاای گفتمااني
اعتدال (نمودار  0نیا در همین راساتا تفسایرپذیر هساتند .ازآنجاكاه در شارایط كناوني نظاا
جمهوری اسالمي با مفهو دولت در معنای گسترده آن (مبتني بر عناصار چهارگاناه حاكمیات،
حكومت ،جمعیت و سرزمین پیوندی ارگانیک دارد ازاینرو ،در مرجعیت دولات در رویكارد
گفتمان مذكور تردیدی نیست .اگرچه با نگاهي بدبینانه رویكرد نر افااری گفتماان اعتادال باه
مرد را نیا ميتوان در قالب حفظ دولت تعبیر كرد؛ اما ازآنجاكه مبنای تحلیل ما گفتماني است
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و باید برپایه دقیقههای گفتماني (و نه نیتهای ناپیدا و اثباتناپذیر نتیجهگیری كنایم پاس باه
لحاظ تأكیدهای گفتماني اعتدال بر مقوالتي چون مشاروعیت ،حقاو شاهروندی ،مشااركت،
حقو اقوا و اقلیتها و غیره و همچنین قرارگرفتن جمهوریت و رجوع به خواسات عماومي
در هسته گرانیگاهي این گفتمان باید مرد را نیا بهعنوان مرجع دیگر گفتماان ماذكور در نظار
گرفت .بنابراین باید چنین نتیجه گرفت كه دولات و مارد مراجاع امنیات در گفتماان اعتادال
هستند.
مسئله امنیت در
گفتمان اعتدال

عناصر متناظر
در امنیت ملي

ابعاد
امنیت ملي

تبدیل بعد امنیتي– نظامي پرونده
هستهای به بعد سیاسي و حقوقي

تمامیت ارضي ،تهدیدهای
نظامي و تروریستي

امنیت نظامي

تعامل و اعتمادسازی با جهان،
غیرامنیتيسازی ،همكنشي اعتدالي داخل

استقالل ،ثبات سیاسي و
درک شرایط بینالمللي

امنیت سیاسي

ركود اقتصادی ،بیكاری ،تور ،
شكاف طبقاتي

رفاه اقتصادی

امنیت اقتصادی

حفظ و گسترش انسجا اجتماعي
و مقابله با آسیبهای اجتماعي

هماهنگي اقوا و طوایف و
كاه آسیبهای اجتماعي

امنیت اجتماعي

مقابله با تهدیدهای زیستمحیطي
(ریاگردها ،بحران آب

تهدیدهای زیستمحیطي

امنیت زیستمحیطي

نمودار  .4پیوند میان تعريف امنیت ملی ،ابعاد پنجگانه امنیت ملی و مسئله امنیت در گفتمان اعتدال

چنانكه آمد گفتمان اعتدال برای مقابله با این تهدیدها بر هردو وجه نر افااای و ساخت افاااری
امنیت تأكید دارد و ازاینرو ،اباار امنیت بر هردوی این وجوه (البته با گرای

بیشتر به نار افااار

استوار است .با این تفاسیر مسئله ،ابااار ،و مرجاع امنیات در قالاب گفتماان اعتادال و كان
واقعیات اجتماعي و سیاسي و مسائل مترتب بر جامعه بهصورت جدول زیر تصویر ميشود:

باا
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جدول  .1مسئله ،ابزار و مرجع امنیت در قالب گفتمان اعتدال

مرجع امنیت

اباار امنیت

مسئله امنیت
.0تبدیل بعد امنیتي – نظامي پرونده هستهای
به بعد سیاسي و حقوقي؛
.0اعتمادسازی با جهاان خاارج  ،گساترش
روابط بینالمللي ،كااه

دولت و مرد

فضاای امنیتاي و

ایجاد همكنشي اعتدالي در داخل؛
.۳خروج از ركود اقتصادی ،كاه

تاور و

برداشتن تحریمهای اقتصادی؛

سختافاار  +نر افاار
(با گرای

بیشتر به ابعااد

نر افااری امنیت ملي

 .4حفااظ و گسااترش انسااجا اجتماااعي و
مقابله با آسیبهای اجتماعي؛
 .5مقابله با تهدیدهای زیستمحیطي.

گا سو و نهایي ،تحلیل پیامدهای گفتمان اعتدال باتوجهبه بروز عیني و وجوه عملیاتي آن
بر امنیت است .این گا را با بررسي پیامدهای گفتمان اعتدال بر امنیت ملاي در قالاب مراحال
پنجگانه امنیت پي ميگیریم.

 .1امنیت نظامی
مهمترین دستاوردهای گفتمان اعتدال در عرصه امنیت نظاامي برپایاه نتاایج حاصال از برجاا
درخور تبیین است .درنتیجه بهكارگیری دیپلماسي تهاجمي در دوران دولتهاای نهام و دهام،
بعد حقوقي -فني پرونده هسته ای جمهوری اسالمي ایاران ابعاادی سیاساي– نظاامي باهخاود
گرفت (رحیمي . 55 :0۳۱۳ ،مذاكرات هستهای دولت یازدهم كه درنهایت به برنامه جامع اقدا
مشترک (برجا منجر شد ،این پرونده را از وجه سیاسي -نظامي خود خارج و به فاز سیاسي–
حقوقي وارد كرد .یكي از مهمترین دستاوردهای این تغییر فاز خروج جمهوری اساالمي ایاران
از شمول قطعنامههای فصل هفتم منشور ملل بود .باتوجه به اینكه كشورهای مشمول این فصل
كشورهایي هستند كه ازنظر شورای امنیت سازمان ملل صلح و امنیت بینالمللي را باه مخااطره
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انداختهاند و در عمل نیا همه كشورهای مشمول این قطعنامهها با عقبگرد بنیاادی از مواضاع
خود یا با تغییر رژیم مواجه شده بودند؛ ازاینرو ،خروج از این شمول بدون احتاراز از اصاول،
دستاورد امنیتي مهمي برای جمهوری اسالمي ایران به شمار ميرفت (بلوجي. 520 :0۳۱5 ،
تحقق برجا عالوه بر خروج از شمول قطعنامههای فصل هفتم منشاور ملال دساتاوردهای
نظامي زیر را نیا بههمراه داشت:
 .0كمرنگساختن تهدیدهای مداو نظامي مقامات آمریكایي و كشورهای همسود؛
 .0تقویت توان دفاعي نیروهای مسلح از طریق فراهمشادن امكااني تاازه بارای نوساازی
تجهیاات ،دستیابي به تكنولوژیهای نوینتر (مانناد ساامانه دفااعي اس ، ۳22تاأمین قطعاات
یدكي و افاای

بودجه دفاعي؛

 .۳رفع تحریمهای افراد و مؤسسات فعال در حوزه دفاعي و ایجاد امكان انجا پروژههای
مشترک و همكاری نظامي با سایر كشورها؛
 .4تغییر موازنه قدرت منطقهای به نفع ایران؛
 .5ایجاد عرصهای فراختر برای توسعه توانمندی موشکهای بالستیک كاه قابلیات حمال
كالهک هستهای ندارند (بلوجي. 4۱4 :0۳۱5 ،
اگرچه قطعنامه  00۳0شورای امنیت برخي تحریمهای نظامي جمهوری اسالمي ایران را باا
قید محدودیت زماني پابرجا نگهداشت؛ اما باتوجهبه آنكه بین سالهای  . 0226تا  . 0202پانج
قطعنامه مختلف از سوی شورای امنیت سازمان ملل در خصو

تحریم تسلیحاتي ایران صادر

شد كه عرصههایي چون انتقال كاال و خادمات دارای كااربری دوگاناه ،آماوزش ،صاادرات و
واردات تسلیحات ،حمایت مالي ،مشاوره ،خدمات وتحریم افراد حقیقي و حقوقي و نهادهاای
نظامي را دربرميگرفات (عابادیني 50۱ :0۳۱5 ،و  508؛ كااه

تحاریمهاای ماذكور و قیاد

محدودیت زماني بر سایر تحریمها یک دستاورد مهم نظامي بود.

 .4امنیت سیاسی
تحلیل عملكرد دولت یازدهم در عرصه امنیت سیاسي را در دو بخ

داخلاي و خاارجي بایاد

پي گرفت .ازآنجاكه در طول دوره حاكمیت دولت یازدهم استقالل و تمامیت ارضي در ایران با
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تهدید جدی روبرو نبوده است ازاینرو ،ثباات سیاساي در داخال و دفاع تهدیادهای بیروناي
مهمترین نیازهای امنیت سیاسي در این دوران بودهاند:
 .4-1ثبات سیاسی در داخل
باتوجهبه این نكته كه یكي از كارویژههای مشي برهمكنشي اعتدالي معطوف به ثباات ساازماني
دولت ،سیستم حكومتي و ایدئولوژی مشروعیتبخ

نظا سیاساي باوده اسات ،وجاه عملاي

گفتمان اعتدال در عرصه داخلي از چهار زاویه درخور بررسي است :اول ،رویكرد عمو جامعه
به حكومت؛ دو  ،مناسبات با سایر جریانهای حكومتي و نهادهاای حااكمیتي؛ ساو  ،فعالیات
گروههای تروریستي و برانداز؛ چهار  ،كنشگری اپوزیسون.
چنانكه پی تر توضیح داده شد دولت یازدهم در طول دوران چهارساله خود از اقبال عمومي
مناسبي برخوردار بود .فرایند پیروزی حسن روحاني در انتخاباات و شارایط سیاساي متعاقاب آن
چنان بود كه برخي تحلیلگران غربي اذعان كردند كه ایران ،برخالف وضعیت كشورهای عربي در
سال  0200در جریان بهار عرباي ،در وضاعیت انقالباي قارار نادارد ) .(Selvik, 2013: 4اقباال
دوباره مرد به گفتمان اعتدال در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری نیاكه به پیاروزی مجادد
حسن روحاني با درصد آرای بیشترنسبت به دوره پیشین همراه بود نشان از تداو این امر داشت.
معنای آن كاه

شكاف جامعه و حكومت و افاای

ضریب امنیت ملي از این راه بود.

مناسبات میان دولت یازدهم با سایرقوا و نهادهای حاكمیتي و نظاامي– امنیتاي باا تان هاای
متعددی همراه بود؛ اما هیچگاه به سطح تقابلهای نهادی دولت دهم ،مانند پخ

فایال تصاویری

در مجلس ،خانهنشیني چندروزه و برائت گروههای اصولگرا از آنچاه جریاان انحرافاي خواناده
شد ،نرسید .پدیدههایي با خصلت افشاگرانه نظیر پرداختهاای غیرمتعاارف باه مادیران دولتاي،
واگذاری امالک شهرداری ،حساب مالي قوه قضاییه ،كمکهای مالي باه ساتاد انتخابااتي دولات،
رسانهایشدن محتوای كمیسیون محرماناه مجلاس باا وزیرخارجاه ،لغاو برخاي ساخنرانيهاا و
كنسرتهای موسیقي و غیره ،مهمترین رویدادهایي بودند كه به تن هایي میان دولت باا دساتگاه
قضایي ،مجلس شورای اسالمي ،شهرداری و جریانهای اصولگرا دامن زدند .تالش آگاهانه برای
كشاندن آنها به عرصه عمومي ،آن هم نه از طریق رسانهها ،بلكه بهواسطه نخبگان سیاسي مسئول،
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پدیده به نسبت تازهای بود كه در صحنه سیاساي كشاور رخ داد .در ضامن سیاسات خاارجي و
كن

هستهای دولت یازدهم و همچنین تالشهاای ایان دولات بارای گشاای

بیشاتر در اماور

سیاسي و اجتماعي مورد تأیید برخي منتقدان پرنفوذ نبود و از منظر برخي تحلیلگران خارجي این
امر به شكنندگي وضعیت حمایت از دولت انجامید ) (Giles, 2015: 35ولاي شایوه هامكنشاي
اعتدالي دولت مانع تبدیل تن ها به بحرانهای امنیتي شد؛ باوجود این ،نارسایي گفتماان اعتادال
در تحقق دقیقههای گفتماني را در برخي عرصهها نشان داد .بروز و ظهور پدیدههای افشااگرانه و
تن های متعاقب آنها بیانگر آن بود كه دولت در برگرفتن راهكارهای متناسب با عناصر گفتمااني
خود همانند زدای

ساختارهای غیرشفاف ،تقویات نهادهاای نظاارتي جامعاهمادني و گساترش

جریان آزاد اطالعات ،كامیابي تما و كمالي نداشته است.
بهلحاظ كنترل تهدیدهای تروریستي نیا دولت یازدهم كارنامه به نسبت درخور قبولي داشات.
جدول شماره ۳تعداد عملیات تروریستي بهوقوع پیوسته بین سالهای  0۳۱0تاا  0۳۱5شمساي را
به تفكیک استانهای محل وقوع نشان ميدهند و نمودار شماره  4نیا نشاندهنده روند كلي وقاوع
عملیات تروریستي در كشور بین سالهای پی گفته اسات .هماانگوناه كاه از نماودار پیداسات
عملیات تروریستي پس از یک دوره افاای

بین سالهای  0۳۱0تا  0۳۱۳بین سالهاای  0۳۱۳تاا

 0۳۱5ش .روندی كاهشي داشته است كه این امر گااره یادشده درخصو
هماهنگي نیروهای امنیتي كشور را تأیید ميكناد (البتاه درایان خصاو

افاای

توانمنادی و

بایاد كیفیات عملیاات

تروریستي را نیا در نظر گرفت كه به دلیل ناهمگوني منابع مختلف در ارائه آمار مربو به تلفاات
اقدامات تروریستي نميتوان برداشت صحیحي را دراین خصو

ارائه كرد .

جدول  .4عملیات تروريستی بهوقوع پیوسته بین سالهای  1494تا 1493
مكان وقوع عملیات تروریستي

سال وقوع عملیات تروریستي
0۳۱0

0۳۱۳

0۳۱4

0۳۱5

بلوچستان

5

00

4

0

كردستان

۳

-

۳

۳

خوزستان

-

-

0

-

مجموع

8

00

۱

5

منبع :سالنمای امنیت ملي؛ شمارههای  5 ،4 ،۳ ،0و 6
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نمودار  .3روند کلی وقوع عملیات تروريستی در کشور بین سالهای 1494تا 1493ش.
منبع :سالنمای امنیت ملي؛ شمارههای  5 ،4 ،۳ ،0و 6

نمود پراكتیكال گفتمان اعتدال در مواجهه با اپوزیسایون خاارجنشاین را بایاد در دو دوره
متفاوت بررسي كرد .تا پی

از روی كارآمدن دولت ترامپ در ایاالت متحده ،گفتمان اعتادال،

بهویژه دقیقههای بینالمللي ،فرهنگاي و اجتمااعي (حقاو بشاری ،قاومي و غیاره آن ساطح
كنشگری اپوزیسیون خارجنشین جمهوری اسالمي ایران را تا اندازه زیاادی كااه

داد .اقباال

عمومي باه مشااركت در یاازدهمین دوره انتخاباات ریاسات جمهاوری پاروژه هامگرایاي و
آلترناتیوسازی (ایجاد دولت در تبعید و غیره اپوزیسیون و همچنین دستوركار تحریم انتخابات
را با شكست مواجه كرد .آغاز مذاكرات هستهای و حصول توافق با كشورهای  5+0جریانهای
اپوزیسیون را از متن میدان كنشگری سیاسي به حاشیه راند و حتي برخي از این گروههاا را باه
همسویي با مذاكرات هستهای و لغو تحاریمهاا ساو داد (ساالنمای امنیات ملاي55 :0۳۱0 ،
گفتگوهای مستقیم وزرای خارجه ایران و ایاالت متحده نیا تالشهای اپوزیسیون بارای ایجااد
شكاف میان این دوكشور و بهرهبرداری از این شاكاف را خنثاي كارد .پیاماد ایان روناد ورود
جریانهای اپوزیسیون به دورهای از بيعملي و درغلطیدن به سیاسات صابر و انتظاار باود كاه
حتي در فعالیت رسانهای آنها و گرای

رسانههای غربي به آنها نیا بازتاب پیداكرد؛ باهگوناهای

كه برخي از رسانههای آنها تعطیل یا كمكار شدند و حضور اعضای این جریانها در رسانههای
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فارسيزبان غربي نیا كاه

پیدا كرد (سالنمای امنیات ملاي . 54 :0۳۱۳ ،برجاا باهناوعي باه

معنای شناسایي جمهاوری اساالمي ایاران در عرصاه باینالمللاي و پایاان پاروژه برانادازی و
سرمایهگذاری غرب در این زمینه بود .همین مسئله در كنار حمایت عمومي از دولات یاازدهم
انفعال اپوزیسیون خارجنشین و ناكارایي آن برای قدرتهای جهاني را رقم زد (سالنمای امنیت
ملي . 66 :0۳۱4 ،با تهدید موجودیت این جریانها گرای

به اساتراتژیهاای بقاا باه دغدغاه

اصلي این جریانها تبدیل شد.
با افاای

رقابتهای منطقهای جمهوری اسالمي ایران و قدرتیابي جمهاوریخواهاان در

ایاالت متحده وضعیت پی گفته تا حدودی تغییر كرد .درنتیجاه حمایات ساعودی و رویكارد
دولت جدید در ایاالت متحده اپوزیسیون برانداز بازیابي شاد و بحاران خا حمایاتگاری را
پشتسر نهاد .سازمان مجاهدین خلق كه از مدتها قبل باا حضاور در محافال سیاساي نظیار
پارلمان اروپا و كنگره ایاالت متحاده خاود را باهعناوان نمایناده اساال دموكراتیاک در برابار
جمهوری اسالمي بهعنوان نماینده اسال بنیادگرا معرفي ميكرد و سارمایهگاذاری بلندمادتي را
بر روی برخي مقا های سابق یا فعال امنیتي ،نظامي و سیاسي ایاالت متحده انجا داده باود ،باا
قدرتیابي محافل نادیک به آنها در كاخ سفید به اتا فكر ایاالت متحده راه یافات (ساالنمای
امنیت ملي . 74 :0۳۱5 ،حمایت عربستان سعودی نیا باه تشادید فعالیات اپوزیسایون مسالح
انجامید و حتي گروههایي نظیر حاب دموكرات كردستان ایران را بار دیگر وارد فااز مسالحانه
كرد .این روند بیانگر فقدان استراتژی و تاكتیاک مناساب بارای مقابلاه باا الباي اپوزیسایون و
كنشگری مؤثر در قبال دولتهای معارضهجو و تندرو بود.
 .4-4دفع تهديدهای بیرونی
دولت یازدهم در طول دوره خود با دو تهدید بیروني عمده روبارو باود :نخسات بعاد نظاامي
پرونده هستهای كه در بخ

امنیت نظامي به آن پرداخته شد و دیگری ،تهدید داع  .در ساال

 0۳۱۳تهدید گروه تكفیری داع

به یک مسئله امنیت خارجي تبدیل شد كه جمهوری اسالمي

ایران نهتنها درگیر نبرد مستقیم با داع

نشد؛ بلكه توانست حوزه امنیات داخلاي كشاور را از

آسیب این گروه مصون نگاه دارد .در سالهاای  0۳۱4و 0۳۱5ش .گاروه داعا

تاالشهاای
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فراواني برای انجا حمالت تروریستي در داخل مرزهای ایران انجا داد كه به دستگیری دههاا
نفر از اعضای وابسته به این گروه انجامید .تمامي تحركات این گاروه پای

از هرگوناه اقادا

عملیاتي (ازجمله در استانهایي نظیر تهران ،كرمانشاه ،سامنان و كردساتان بايسارانجا ماناد
(سالنمای امنیت ملي . 58 :0۳۱5 ،باوجود این حمالت تروریستي در خوزستان در ساال 0۳۱4
(بهویژه تیراندازی به عااداران محر  ،یارگیری داع

در مناطق كردنشین و اقبال به روحانیون

سلفي در این نواحي (سالنمای امنیت ملي 58 :0۳۱4 ،حكایت از این داشت كه بهرغم ارتقاای
تهدیدهای تروریستي داع  ،گفتمان افرا گرایاي ماذهبي كاه

ضریب امنیت ملي در خصو

انسجا ملي در ایران را نشانه گرفته است در حال تبدیلشدن به یک تهدید امنیتي جدی اسات
كه باید راهكارهای بایسته در قبال آن را تدارک دید.

 .4امنیت اقتصادی
برای ارائه یک تحلیل درباره امنیت اقتصادی بررسي روند  5شااخ
روند رشد تولیاد ناخاال

اصالي اقتصاادی ،یعناي

داخلاي ،میااان بیكااری ،درصاد تاور  ،ضاریب جیناي و تعاداد

كارگاههای صنعتي ( 02نفر كاركن و بیشتر در طول دولت یازدهم (بر اساس آمارهای درخور
اعتنای موجود استفاده شده است .برآوردها نشان ميدهد كه دولت یازدهم در افاای

درصاد

رشد اقتصادی و كنترل میاان تور عملكرد موفقي داشته است .بهگونهای كاه در طاول دولات
داخلي روندی صعودی داشته و بنا بر آماار باناک جهااني از

یازدهم میاان رشد تولید ناخال

رقم  – 6.6به + 4.4رسیده است (نمودار شماره  . 5اگرچه در پایگاه اطالعرساني بانک جهاني
آمارهای سال  0204به بعد موجود نیست؛ اما آمارهای موجاود مركاا آماار ایاران حكایات از
تداو این رشد در سال  0۳۱5دارند (جدول شماره  . 4رشد تور نیا از  ۳4.7درسال  0۳۱0به
 ۱درصد در سال  0۳۱5كاه

یافته است (نمودار شماره  . 6باتوجهبه اینكاه باهطاور معماول

تور و رشد تولید نسبت مستقیمي باهم دارند ،خارجكردن اقتصاد از ركود در عین كنترل تور
دستاورد چشمگیری بوده است.
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نمودار  .3رشد تولید ناخالص داخلی (بانک جهاني)

جدول  .3درصد رشد نه ماهه اول سال ( 493درصد ،سال پايه )1433
گروه كشاورزی

5/7

گروه صنعت

02/5

گروه خدمات

5/4

محصول ناخال

داخلي (به قیمت بازار

7/0

محصول ناخال

داخلي بدون نفت (به قیمت بازار
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استراتژی دولت یازدهم ،همانگونه كه در گفتمان اعتدال نیا مستتر است و رئیس دولت در
مناسبتهای گوناگون نیا به آن تأكید كرده ،برپایه ایجاد اشاتغال و رفاع نیااز مارد باه یاراناه
خانوارها قرار گرفته بود .باوجود این ،افاای
افاای

درصد رشد تولید ناخاال

میاان بیكاری در طول دولات یاازدهم (بااوجود

داخلاي از  02.4در ساال  0۳۱0باه  00.4در ساال 0۳۱5

(نمودار شماره  ، 7حكایت از ناكامي دولت در این زمینه داشت .روند ناولي تعداد كارگاههاای
صنعتي  02نفر كاركن و بیشتر نیا ( نمودار شماره  8بهنوعي دیگار بیاانگر هماین امار اسات
(احتماالا رشد تولید ناخال

داخلي كشور را باید به بهرهگیاری از ظرفیاتهاای خاالي ساایر

كارگاههای صنعتي نسبت داد  .آخرین آمار موجود ضریب جیني در كشور (نماودار شاماره ۱
نیا ضمن آنكه بیانگر ناكامي دولت در اجرای استراتژی پی گفتاه اسات ،نشاان مايدهاد كاه
شكاف طبقاتي كه ممكن است یكي از عوامل نارضایتي عماومي و تهدیاد امنیات ملاي باشاد،
افاای

یافته است .بنابراین اگر شاخ

های كاالن اقتصاادی را در نظار داشاته باشایم ،تاأثیر

گفتمان اعتدال بر امنیت ملي در حوزه اقتصاادی را باتوجاهباه عنصار متنااظر آن ،یعناي رفااه
اقتصادی (نمودار شماره  ۳باید تأثیری دوگانه تلقي كنیم .به این معني كه از یکسو موفاق باه
كنترل روندهای نارضایتي عمومي از طریق كنترل تور شده ولي ازسوی دیگر نتوانسته كامیابي
الز را در دیگر عوامل نارضایي نظیر بیكاری و شكاف طبقاتي داشته باشد.
16
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 .3امنیت اجتماعی
بهدلیل گستره موضوع امنیت اجتماعي و نیاز به پرداختن مستقل باه ایان امار (باهویاژه بحاث
آسیبهای اجتماعي در بخ

امنیت اجتماعي تنها مسئله انساجا اجتمااعي در بعاد قاومي و

مذهبي آن كه یكي از اهداف اصلي دولت یازدهم باوده ،مادنظر قارار داده شاده اسات .اقباال
عمومي به گفتمان اعتدال دریازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مناطق دارای اقلیات
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قومي -مذهبي كه خاستگاه فعالیتهای مسلحانه گریا از مركا در دهههاای گذشاته باودهاناد،
(جدول شماره  5نشان از تأثیر مثبت رویكرد نر افاارانه و غیرامنیتيساز این گفتماان داشات؛
اما روندهای منطقهای و برآمدن داع

مانع از بهرهگیری كامل دولت یازدهم در این امر شد كه

فعالیتهای تروریستي در مناطق اقلیتنشاین نماود آن باود .برخاي كشاورهای منطقاه كاه از
افاای

وزن منطقهای ایاران در نتیجاه توافاق باا  0 + 5نگاران بودناد باه فعالیات گروههاای

تروریستي در استانهای سیساتان و بلوچساتان ،كردساتان و خوزساتان دامان زدناد .در ساایه
استراتژیها و اهداف این كشورها گفتمان برخي از گروههای تروریستي مانند جای العادل از
رویكرد قو محور به تضاد میان اهل سنت و شیعه در سراسار ایاران تغییار فااز داد (ساالنمای
امنیت ملي 45 :0۳۱0 ،و برخي گروهها مانند حاب دموكرات كردستان ایران (شاخه مصاطفي
هجری نیا بار دیگر وارد فاز مسلحانه شدند .این گروهها در طول فعالیت دولات یاازدهم باه
اقدامات متعدد تروریستي دست زدند كه حاصل آن شهادت یاا جراحات جمعاي از نیروهاای
امنیتي و فعاالن سیاسي یا به گروگان گرفتهشدن تعدادی از پرسنل نیروی انتظامي بود .بااوجود
این تداو روند اقبال عمومي به حسن روحاني در انتخابات ریاست جمهوری ساال  0۳۱6ش.
(جدول شماره  6و كسب رتبه اول در این مناطق بهرغم برخي نوسانها در نسابت آرا ،نشاان
از اعتماد بیشتر به گفتمان اعتدال و توان بهتر این گفتماان در افااای

انساجا اجتمااعي (باه

نسبت گفتمانهای رقیب داشت.
جدول  .3درصد آرای روحانی در استانهای مورد فعالیت گروههای تروريستی در انتخابات سال 1494
نا استان
خوزستان

درصد مشاركت
74

درصد آرای حسن روحاني
۳4/5

*

رتبه درمیان  6كاندیدا
دو

سیستان و بلوچستان

70/5

7۳/۳

اول

كردستان

60/۳

72/85

اول

منبع :پایگاه اطالعرساني وزارت كشور

*در استان خوزستان محسن رضایي كه اهل این استان است بیشترین آرا را ( 46/5۱درصاد باهدسات
آورد.
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جدول  .3درصد آرای روحانی در استانهای مورد فعالیت گروههای تروريستی در انتخابات 1493

درصد آرای حسن روحاني

رتبه درمیان  6كاندیدا

نا استان

درصد مشاركت

خوزستان

50/74

اول

سیستان و بلوچستان

70/0۱

اول

كردستان

67/۳۱

اول

منبع :پایگاه اطالعرساني وزارت كشور

 .3امنیت زيستمحیطی
توجه به محیطزیست یكي از مؤلفههای گفتماني دولات یاازدهم باود ،باهگوناهای كاه حسان
روحاني در یكي از سخنرانيهای خود دولت یازدهم را دولت محیطزیسات دانسات .دولات،
خطمشي و اصول كلي برنامه خود را در چهاردهم مرداد سال یکهااار و سیصاد و ناود و دو
توسط رئیسجمهور به مجلس شورای اسالمي تقدیم كرد كه در آن باه اهاداف و راهبردهاای
دولت در حوزه محیطزیست اشاره شده بود .بر این اساس اولویتهای راهبردی دولات شاامل
موارد زیر ميشد:
 .0ایجاد مدیریت یكپارچه و كارآمد كاه

آلودگي هوای كالنشهرها؛

 .0مدیریت انرژی در جانب عرضه و تقاضا؛
 .۳اجرای جدی برنامه مدیریت خاک ،پسماند و فاضالب و تكمیل مقررات آن؛
 .4ارتقای كارآمدی در حفاظت منابع طبیعي و تنوع زیستي؛
 .5احیای شورای عالي محیطزیست و تشكیل و فعالنمودن صندو ملي محیطزیست؛
 .6آموزش و ترویج سواد ،اخال  ،رفتار و عموميسازی فرهنگ محیطزیست؛
 .7ارتقای دیپلماسي آب و احیای دیپلماسي محیطزیست با تأكید بر معضل ریاگردها؛
 .8توانمندسازی ساختاری و اقتدار محیطزیست در حاكمیت؛
 .۱ارزیابي زیستمحیطي -اجتماعي در همه طرحها و لحاظ جدی اقتصاد محیطزیست؛
 .02اعمال رویكرد هاینه -فایده زیستمحیطي تمامي بخ ها در حسابهای ملي؛
 .00لحاظ آمای

سرزمین با محوریت آب و محیطزیست در برنامهها و طرحهای توسعه.
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 .3-1عملکرد دولت يازدهم در حوزه محیطزيست
برپایه گاارش مركا پژوه های مجلس مهمترین دستاوردهای زیستمحیطي این دولت شامل
مواردی زیر هستند:
 تشكیل و راهاندازی صندو ملي محیطزیست؛ خودداری از صدور مجوز زیستمحیطي جهت پروانههای جدید اكتشاف و بهرهبارداریمعادن در مناطق چهارگانه باا مادیریت ساازمان و پاای

معاادن در حاال فعالیات مطاابق باا

معیارهای زیست محیطي؛
 بهبود وضعیت هوای كشور بهطوری كه تعداد روزهای پاک و سالم در كالنشاهر تهارانطي سالهای 0۳۱0تا  0۳۱5از  ۳به  07روز و از  020به  062روز افاای

یافته است؛

 تولید  48میلیون لیتر در روز بناین و گازوئیل بهینهسازیشده و توزیع 04میلیون لیتار درروز بناین یورو  4در هفت كالنشهر؛
 تهیه سند ملي مطالعات جامع عرصههای تولید گردوغبار؛ اجرای برنامه مدیریت زیست بومي تاالبهاای پریشاان ،گنادمان وكمیجاان و همچناینتاالبهای شادگان ،طشک ،بختگان ، ،حوز سلطان ،بانگان .اجرای فاز دو مدیریت اكولوژیک
تاالب انالي؛
 رفع تصرفات از اراضي تحت مدیریت به میاان  86۳هكتار؛ لغو مصوبه فروش پارک طبیعت پردیسان و اخذ سند مالكیت اراضي آن بهعنوان اراضي ملي؛ -تشكیل شاعب تخصصاي قضاایي محایطزیسات ،افااای

 02تاا  05درصادی حقاو

محیطبانان ،پرداخت معوقات چندساله حقالكشاف محایطباناان و پرداخات  42ماورد بادهي
محكومیت دیههای محیطبانان؛
 -افاای

سازمانهای مرد نهاد محیطزیستي از  40۳سازمان در سال  0۳۱0به  800در ساال

0۳۱5؛
 ارائه و تصویب الیحه حفاظت از تاالبها به مجلس شورای اسالمي در سال 0۳۱4؛ -كاه

روند ناولي سطح آب دریاچه ارومیاه ،افااای

ورود آب باه تااالب هاورالعظیم و

تصویب تاالب هامون بهعنوان ذخیرهگاه زیست كره در یونسكو و بازگشایي حدود یاک كیلاومتر
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از دایک مرزی در قسمت هامون پوزک (شر تاالب و احیای تاالب بینالمللي گااوخوني پاس
از گذشت  02سال و آبگیری  0522هكتار از این تاالب (عملكرد06 :0۳۱6 ،و  07و. 08
باوجود این دستاوردها ،همانگونه كه گاارش مركا پژوه های مجلاس شاورای اساالمي
تأكید ميكند و مقایسه اهداف و عملكرد دولت یازدهم نیا نشان ميدهد «ایان دولات باهرغام
اتخاذ تدابیر ،ضوابط و دستورالعملهای الز و انجاا اقادامات متعادد در عمال نتوانساته باه
اهداف خود دست یابد» عالوه بر آن «نهایينشدن آمارهای شاخ

های بخ

محیطزیسات و

نبود آمارهای شفاف ،نبود توجه كافي به بحث اقتصاد محیطزیست (ابعاد اقتصادی ،اجتمااعي،
بهداشت و سالمت و بيتوجهي به الاامات زیستمحیطي در نظا برنامهریای و بودجهریاای
كشور همچنان بهعنوان ضعفهای بنیادی در این حوزه خودنمایي ميكند.
شاخ

 (Environmental Performance Index) EPIكاه شاخصاي شاناخته شاده و

معتبر برای رتبهبندی زیستمحیطي كشورهاست نیا تا حدودی هماین امار را تأییاد مايكناد.
جدول شماره  7رتبه ایران را بر اساس شاخ

 EPIبین سالهاای  0۳84تاا  0۳۱7ش .نشاان

ميدهد .چنان كه مشاهده ميشود این رتبه در سال 0۳84ش 88 .بوده اسات ساپس در فاصاله
سالهای  0۳86تا 0۳88ش .روندی ناولي را طي كارده و از ساال  0۳8۱روباهبهباود گذاشاته
است بهگونهای كه وضعیت زیستمحیطي در ایران در سال  0۳۱0از سال  0۳88هم بهتر شاده
و از رتبه  88به رتبه  8۳ارتقا یافته است .در طول دولت یازدهم رتبه ایران تفاوت چناداني باا
دوره پی

نداشته مگر در سال  0۳۱5كه رتبه زیستمحیطي كشور بهشدت ناول كرده و از 8۳

به  025رسیده است .البته تفاوت شدید رتبه ایران بین سالهای  0۳۱۳تا  0۳۱5و بهبود مجادد
رتبه ایران در سال ( ۱7كه بهترین رتبه در طول  0۳سال مورد بررساي اسات نشاان از ناوعي
اعوجاااج در رتبااهبناادی مااد نظاار دارد .اعوجاااجي كااه در جاادول شااماره  02مربااو بااه
زیرشاخ

های اصلي شاخ

 EPIاست نیا وجود دارد .این اعوجاج احتماالا مربو به تغییر

در روشهای اندازهگیری است كه در سالهای بعد دوباره تصحیح شده است .بناابراین نتیجاه
پی گفته ،یعني نبود تغییر معنادار شاخ
پی

از آن محتملترین نتیجه است.

مذكور در طول دولت یازدهم در مقایسه با دوساال
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جدول  .3رتبه ايران بر اساس شاخص  EPIبین سالهای  1433تا 1493
سال
رتبه
ایران

*

0۳84

0۳85

0۳86

0۳87

0۳88

0۳8۱

0۳۱2

0۳۱0

0۳۱۳

88

88

۱0

۱0

۱0

86

8۳

8۳

8۳

0۳۱5

0۳۱7

025

82

Source: http://archive.epi.yale.edu/epi/country-profile/iran/http://epi2016.yale.edu

*از سال  0۳۱0به بعد گاارش رتبهبندی این شاخ

بهصورت دوساالنه منتشر شده است.

جدول شماره  8كه رتبه ایران را بر اساس زیرشاخ

های  EPIبین سالهای  0۳84تاا 0۳۱7

نشان ميدهد ،تصویر دقیقتری از عملكرد دولت یازدهم در حوزه محایطزیسات ارائاه مايكناد.
چنان كه این جدول نشان ميدهد (در اینجا هم باید سال  0۳۱5را مستثني كرد و آمار ساال 0۳۱7
را هم برای تعیین روند درنظر گرفت در طول دولت یازدهم ( 0۳۱0ش .تا  0۳۱6ش .وضاعیت
زیرشاخ

هایي نظیر سالمت محیطي ،منابع آبي ،جنگلها و كیفیت هوا روند روبهبهبودی داشاته

است؛ ولي زیرشاخ

هایي نظیرتنوع زیستي و جانوری ،كشااورزی ،شایالت ،آب و فاضاالب و

آب و هوا و انرژی ) (Climate & Energyروند نامطلوبتری را طي كردهاند .اگر این نتایج را باا
اهداف دولت یازدهم بسنجیم خواهیم دریافت كه دولت یازدهم در اهدافي چون كاه
كالنشهرها (شاخ
(باتوجهبه بهبود شاخ

كیفیت هوا و لحااظ آماای

آلاودگي

سارزمین باا محوریات آب و محایطزیسات

منابع آبي و جنگلها ارزیابي زیستمحیطي  -اجتماعي در همه طرحهاا

و اعمال رویكرد هاینه -فایده زیستمحیطي (شاخ

ساالمت محیطاي كامیاابي نسابي داشاته

است ولي در دستیابي به برخي اهداف خود ناكا مانده و حتي در بعضي اهداف كارنامه مطلاوبي
از خود به جا نگذاشته است (مدیریت انرژی در جاناب عرضاه و تقاضاا ،اجارای جادی برناماه
مدیریت خاک ،پسماند و فاضالب ،ارتقای كارآمدی در حفاظت منابع طبیعي و تنوع زیستي  .باه
این ترتیب كارنامه زیستمحیطي دولت یازدهم در مقایسه با عملكرد دولت پیشین بسیار پرباارتر
بوده است؛ ولي همچنان كه گاارش مجلس ،بررسي آمارهای باینالمللاي ،مقایساه دساتاوردهای
دولت یازدهم با اهداف این دولت و از همه مهمتر پایداری معضالت بنیادی زیستمحیطي مانناد
پدیده ریاگادها ،آلودگي هوا و نابودی و كمیابي منابع آبي نشان ميدهناد ،فاصاله فراواناي میاان
اهداف و دستاوردهای این دولت در حوزه محیط زیست وجود داشته است.
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جدول  .3رتبه ايران بر اساس زيرشاخصهای  EPIبین سالهای  1433تا 1493
سالمت محیطي

آب و فاضالب

كیفیت هوا

تنوع زیستي و جانوری

جنگلها

شیالت

آب و هوا و انرژی

0۳86

000

64

4۱

005

06

86

022

007

06

0۳87

000

6۳

54

006

06

78

022

007

02

0۳88

000

5۱

54

005

06

82

022

007

07

0۳8۱

027

50

55

007

06

77

022

007

06

0۳۱2

026

47

55

008

06

68

022

007

07

*0۳۱0

024

47

58

008

06

68

022

007

07

0۳۱۳

024

47

58

008

06

68

022

007

07

0۳۱5

02۱

020

02۱

0۳۳

-

002

۱7

۱0

68

0۳۱7

**

46

7۳

40

0۳4

5

000

047

منابع آبي

0۳85

000

65

4۳

005

06

40

022

007

05

۱8

كشاورزی

0۳84

000

65

4۳

005

06

42

022

007

۳2

7۳

http://epi2016.yale.edu/Source: http://archive.epi.yale.edu/epi/country-profile/iran

* از سال 0۳۱0به بعد گاارش رتبهبندی این شاخ بهصورت دوساالنه منتشر شده است.
** در این سال از عنوان بسته سالمت به جای سالمت محیطي استفاده شده است.

نتیجهگیری
بستر اصلي این پژوه

را تشریح گفتمان اعتدال و پیامدهای آن بر امنیات ملاي در جمهاوری

اسالمي ایران تشكیل داد .در جریاان یاازدهمین دوره انتخاباات ریاسات جمهاوری در ایاران،
گفتمان اعتدال توانست با بهكارگیری زنجیارهای از عوامال بنیاادی شاامل نخبگاان سیاساي و
مذهبي سرشناس و تأثیرگذار ،رسانهها ،احاااب و شابكههاای مجاازی پشاتیبان جریاانهاای
اصالحطلبي و اعتدالي ،و بخ هایي از جامعه مدني اسطورههای گفتماني خود را در دساترس
نیروهای اجتماعي قرار دهد .سازگاری اصول گفتماني اعتدالي با خواستها و آرزوهای بخا
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درخور توجهي از جامعه اسطورههای این گفتمان را به تصور اجتماعي بدل سااخت و اساباب
چیرگي گفتماني آن را بر گفتمانهای رقیب فراهم آورد .این گفتمان دال برتر اعتدال را كاه بار
بنیاد حكومت دیني (تئوكراسي و مدرنیسم مشاركتي (مبتني بر مشروعیت ثانویه سامان یافتاه
بود در گرانیگاه خود قرار داد و دقیقههای گفتماني نظیر رویكرد تعاملي با جهان خارج؛ الگوی
همكنشي اعتدالي در داخل؛ الگوی غیرامنیتي كرانمند در حوزه اجتماعي؛ مهندسي غیرمكاانیكي
فرهنگ؛ رویكرد تلفیقي -بومي -اقتصادی به امنیت ملاي باا گارای

نار افاااری؛ الگوساازی

ترویجي از جمهوری اسالمي ا برای صدور انقالب و رویكرد فرهنگي در مقابله باا امپریالیسام
را حول این گرانیگاه مفصلبندی كرد.
برپایه تحلیل گفتماني ،مرجع ،مسئله و اباار امنیت از دیدگاه گفتمان اعتدال مورد شناساایي
قرار گرفتند .این گفتمان ،دولت (در معنای عا آن و مرد را بهعناوان مرجاع امنیات قلماداد
كرد .مسئلههای امنیتي متوجه این مرجع ،بعد امنیتي – نظامي پرونده هستهای ایران؛ بياعتمادی
متقابل باا جهاان خاارج ،فضاای امنیتاي در داخال؛ ركاود و تحاریم اقتصاادی ،تاور ؛ روناد
گسترشیابنده آسیبهای اجتماعي و تهدیدهای زیستمحیطي بودند .دولت یازدهم تالش كرد
تا با بهكارگیری تلفیقي از اباارهای سختافااری و نر افااری مطابق با دقیقههای گفتماني خود
بر این مسئلهها فائق آید.
بررسي كاركردی دولت یازدهم نشان از توفیق آن در تبلور برخاي دقیقاههاای گفتمااني و
ناكامي در برخي دیگر دارد .موارد زیر بیانگر نتایج حاصل در این زمینه هستند:
 .0دولت یازدهم پرونده هستهای كشور را از وجه سیاساي -نظاامي خاود خاارج و باه فااز
سیاسي – حقوقي وارد كرد و توانست تهدیدهای موجود در عرصه امنیت نظامي را با بهارهگیاری
از اباار نر افاارانه دیپلماسي كمرنگ سازد .تهدیدهای بیروني دیگر نظیار تهدیاد گاروه تكفیاری
داع

نیا كنترل شد و حوزه امنیت داخلي كشور از آسیب این گروه مصون نگاه داشته شد.
 .0از طریق تداو رضایت نسبي گروههای اجتماعي پشتیبان ،بهكارگیری مشاي هامكنشاي

اعتدالي با جریانها و نهادهای داخلي،كنترل تهدیادهای تروریساتي و ساو دادن جریاانهاای
اپوزیسیون خارجنشین به استراتژیهای بقا (دستكم تا پای
سیاسي در داخل كشور حفظ گردید.

از رویكارآمادن تراماپ ثباات
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 .۳افاای

روند رشد اقتصادی در عین كنترل تور دستاورد چشامگیر دولات یاازدهم در

عرصه اقتصاد بود ولي افاای

درصد بیكاری و همچنین افاای

ضاریب جیناي در ایان دوره

بیانگر تأثیر دوگانه گفتمان اعتدال بر امنیت ملي در حوزه اقتصادی است .به ایان معناي كاه از
یکسو موفق به كنترل روندهای نارضایتي عمومي از طریق كنترل تور شده ولي ازسوی دیگر
نتوانسته كامیابي الز را در دیگر عوامل نارضایي نظیر بیكاری و شكاف طبقاتي داشته باشد.
 .4تداو روند اقبال عمومي به حسن روحاني در انتخابات ریاسات جمهاوری ساال 0۳۱6
ش .و كسب رتبه اول در مناطقي كه سابقه تحركاات گریاا از مركاا قاومي و ماذهبي دارناد،
بهرغم برخي نوسانها در نسبت آرا ،نشان از اعتماد بیشتر این مناطق به گفتمان اعتدال و تاوان
بهتر این گفتمان در افاای

انسجا اجتماعي (به نسبت گفتمانهای رقیب داشت.

 .5بهرغم برخي دستاوردهای با اهمیت ،در حوزه محایطزیسات میاان اهاداف و عملكارد
دولت یازدهم فاصله زیادی باقي است .گااارش مجلاس شاورای اساالمي ،بررساي آمارهاای
بینالمللي ،مقایسه دستاوردهای دولت یازدهم با اهداف این دولت و از همه مهامتار پایاداری
معضالت بنیادی زیستمحیطي مانند پدیده ریاگادها ،آلودگي هوا و ناابودی و كمیاابي مناابع
آبي بیانگر این امر هستند.

منابع
بشیریه ،حسین ( ، 0۳80دیباچهای بر جامعه شناسي سیاسي ایران ،دوره جمهوری اسالمي ،تهران :نشرنگاه معاصر.
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بررسيهای استراتژیک ریاست جمهوری.
بوزان ،باری ( ، 0۳8۱مرد  ،دولت ها ،هراس ،ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردی ،چاپ دو  ،تهران :انتشاارات پژوهشاكده
مطالعات راهبردی.
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 شماره پنجاه و، سال نوزدهم، فصلنامه راهبرد، درآمدی بر مؤلفههای اساسي محیطي در چشمانداز ایران، 0۳8۱( اااااااااااا
.7- ۳4

 ص،0۳8۱ تابستان،پنج

 تابساتان، شماره پنجاه و نه، سال نوزدهم، فصلنامه راهبرد، سنگ بنای سرمایه اجتماعي، سرمایه خانواده، 0۳۱2( اااااااااااا
.7- 46

 ص،0۳۱2

. پژوهشكده مطالعات راهبردی: تهران، 0۳۱2(سالنمای امنیت ملي جمهوری اسالمي ایران
. پژوهشكده مطالعات راهبردی: تهران، 0۳۱0(سالنمای امنیت ملي جمهوری اسالمي ایران
. پژوهشكده مطالعات راهبردی: تهران، 0۳۱0(سالنمای امنیت ملي جمهوری اسالمي ایران
. پژوهشكده مطالعات راهبردی: تهران، 0۳۱۳(سالنمای امنیت ملي جمهوری اسالمي ایران
. پژوهشكده مطالعات راهبردی: تهران، 0۳۱4(سالنمای امنیت ملي جمهوری اسالمي ایران
 انتشاارات علماي و: تهاران،ترجمه علیرضااطیب ومصاطفي ایمااني، امنیت در كشورهای درحال توسعه، 0۳77(  یاید،سایق
.فرهنگي
 مركاا/ پژوهشاكده مطالعاات راهباردی: تهاران، دستاوردها و الااماات، برجا ؛ سیاستها، 0۳۱5(  عبداهلل و دیگران،عابدیني
.بررسيهای استراتژیک ریاست جمهوری
 معاونات پاژوه هاای، مركا پژوه هاای مجلاس شاورای اساالمي، 0۳۱6(محیط زیست
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