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Abstract  
The purpose of the present study is the analysis of the economic discourse executed in Rohwhani’s 

government. The main research question is: what factors contributed to the economic discourse turning 

from a neo-liberal interactionist into a resistance economy during the presidency of Mr. Rowhāni? The 

research hypothesis is that turning from a neo-liberal interactionist economic discourse into a resistance 

economy was under the influence of failure in JCPOA and the US withdrawal from the deal. Data analysis 

method in this research was based on Foucauldian and post-Foucauldian discourse analysis. In addition to 

referring to Iran’s economic discourses after the Islamic revolution, the causes of adopting a neo-liberal 

interactionist discourse by Rowhāni’s government was discussed in this research. The results of the study 

show that since the international system, especially its major actors such as the USA, Europe, Russia, 

China, and a group of Hebrew and Arabic countries in the region did not accompany with the economic 

decisions of Iran, the ideas of Rahāni’ cabinet in the foreign policy could not be executed.  
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 چکیده
پژوهش حاضر بررسی گفتمان اقتصادی اجرا شده در دولت روحانی است. سوال اصلی پژوهش این است که تطور از گفتمان هدف 

نئولیبرال به اقتصاد مقاومتی در دوران حکمرانی آقای روحانی متأثر از چه عواملی رخ داد؟ فرضیه پژوهش  گرای اقتصادی تعامل
گرای نئولیبرال به اقتصاد مقاومتی، متأثر از ناکامی پرونده برجام و خروج آمریکا از  این است که چرخش از گفتمان اقتصادی تعامل

ن پژوهش، براساس نظریه گفتمان فوکویی و پسافوکویی است. در این پژوهش ضمن ها در ای برجام بوده است. روش تحلیل داده
گرای نئولیبرال پرداخته  های اتخاذ گفتمان تعامل پیروزی انقالب اسالمی، به زمینه از بعد ایران اقتصادی های اشاره به گفتمان

و به ویژه بازیگران عمده آن نظیر آمریکا، اروپا،  الملل شود. نتیجه و دستاورد پژوهش این است که فقدان همراهی نظام بین می
های دولت  ای با نوعِ کنش انتخاب شده از سوی ایران، مانع اجرایی شدن ایده های عبری و عربی منطقه روسیه، چین، و مجموعه

 روحانی در سیاست خارجی شد. 
 

 گرای نئولیبرال، اقتصاد مقاومتی، برجام. ملنظریه گفتمان، چرخش گفتمانی، حسن روحانی، اقتصاد تعا های کلیدی:  واژه
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 مقدمه. 0

های داخلی و سیاست خارجی، موجد های سیاسی در عرصهانقالب اسالمی ایران ضمن تولید گفتمان
اند، یعنی هم از های اقتصادی نیز گردید. این دو نوع گفتمان روابط متقابلی با یکدیگر داشتهگفتمان
اقتصادی متولد شده و هم گفتمان اقتصادی، بر ساختار سیاسی تاثیر نهاده  های سیاسی، گفتمانگفتمان

 یجمهور استیو ر موقت دولت دوران در یاسالم برالیل (. گفتمان301: ص3100است )جدی، 
 3118های دولت میرحسین موسوی در فاصله سال مدارارزش یگفتمان چپ اسالمصدر،  یبن ابوالحسن

 یهاشم اکبر یجمهور استیر دوران در یاقتصاد ۀتوسع و آزاد و اقتصاد، گفتمان سازندگی 3110تا 
 استیر دوران درطلبی و اصالح یاسالم دموکرات ، گفتمان3111تا  3110های در فاصله سال یرفسنجان
 خواه عدالت گرایی وگفتمان اصول ،3101تا  3111های در فاصله سال یخاتم د محمدیس یجمهور
و گفتمان  3100تا  3101های نژاد در فاصله سالمحمود احمدی یجمهور استیر در دوران یاجتماع

های سیاسی ترین گفتمان ، از مهم3100های گرای دولت حسن روحانی در فاصله سالاعتدال و تعامل
گرا  محور یا واقعاند. در همین ارتباط، گفتمان مصلحتهای ایران بعد از انقالب اسالمی بودهدولت

محور یا (، گفتمان مصلحت3118-3110گرا ) محور یا آرمان(، گفتمان ارزش3118-3111)
(، 3101-3111محور )گرای سیاست(، گفتمان فرهنگ3111-3110گرا ) طلبی اقتصادی عملاصالح

-3100ای )گرای جهانی و منطقه( و گفتمان تعامل3100-3101محور )گرای ارزشگفتمان فرهنگ
اند. عالوه بر ایجاد های ایران بعد از انقالب بودههای سیاست خارجی دولتگفتمان( در زمره 3188

ها های ایران بعد از انقالب، این دولتهای سیاسی و سیاست خارجی از سوی دولتگفتمان در حوزه
دن اقتصاد اند. دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید و با لحاظ کرهایی در حوزه اقتصاد نیز بودهموجد گفتمان

گرای نئولیبرال از رهگذر برجام، تا میزانی توانست ممد حیات اقتصاد ایران گردد. اما پیروزی ترامپ و  تعامل
گرا گردید و به راهیابی او به کاخ سفید و سرانجام خروج واشنگتن از برجام، موجب تغییر گفتمان تعامل

ملی تروئیکای اروپایی برجام، گفتمان های چندجانبه و بد عجهت فشار حداکثری و اعمال تحریم
 گرای اقتصادی به اقتصاد مقاومتی تغییر جهت داد.تعامل

هایی که در زمینه اقتصاد سیاسی ایران از سوی پژوهشگران مسائل ایران صورت گرفته با همه پژوهش
رسد که جای پژوهشی که گفتمان اقتصادی دولت روحانی را با روش تحلیل گفتمان مورد است، به نظر می

بررسی قرار داده باشد، به جد خالی است. در واقع پژوهش حاضر پاسخی به این نیاز پژوهشی است تا 
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های پژوهشی در این زمینه را پر کند. در این ارتباط، پژوهش حاضر تالش دارد ضمن پرداختن به خالء
و گفتمان اقتصادی  3100تا  3100های روش تحلیل گفتمان، گفتمان اقتصادی نئولیبرال را در فاصله سال

مورد بررسی قرار دهد. لذا، پرسش اصلی این است  3188تا  3100های اقتصاد مقاومتی را در فاصله سال
نی، معلول چه شرایطی و گرای نئولیبرال و اقتصاد مقاومتی دولت روحاکه اتخاذ گفتمان اقتصادی تعامل

گیرد آن است که: اقتصاد ای که در پاسخ به این پرسش مورد سنجش و آزمون قرار میعواملی است؟ فرضیه
خواه دولت نهم و دهم گفتمان اقتصاد مقاومتی گفتمان عدالتگرای نئولیبرال روحانی، نتیجه ناکامی تعامل

های پاندولی و سینوسی روسیه و چین و اروپا، رفتار عملی نتیجه و برایند خروج آمریکا از برجام، بی
 عربی بوده است. -های عبریهای مجموعهکارشکنی

 مثابه نظریه و روش گفتمان به .2

ای کاوی، تحلیل کالم و تحلیل کالم نیز ترجمه شده است، یک گرایش بین رشته گفتمان که به سخن
هایی معرفتی در رشته -تغییرات گسترده علمی پی در 3018تا اواسط دهه  3018است که از اواسط دهه 

شناسی ادراکی و اجتماعی، شعر، معانی بیان،  شناسی خرد، روان نگاری، جامعه شناسی، قوم چون انسان
مند ساختار  مند به مطالعات نظام های علوم اجتماعی و انسانی عالقهشناسی و سایر رشته شناسی، نشانه زبان

ید گفتار و نوشتار ظهور کرده است. اصطالح تحلیل گفتمان نخستین بار در سال و کارکرد و فرایند تول
به کار رفته است. بعد از زلیک هریس،  1شناس معروف انگلیسی زلیک هریس ای از زباندر مقاله 3010

به وسیله های آن را ارائه داد. ادامه کار فوکو تری از گفتمان با ذکر شناسه مفهوم مبسوط و گسترده 2میشل فوکو
توان گفت، نظریه گفتمان ارنست الکالو و شنتال دنبال گردید. در واقع می 4و شنتال موف ٨ارنست الکالو

 (.30: ص3101 موف، ون دایک، نورمن فرکالف بسط یافته گفتمان فوکو و تبارشناسی او است )سلطانی،
 در که کردند استفاده اجتماعی روبنایی فرآیندهای تبیین برای گرامشی هژمونی مفهوم از موف و الکال

 بر زور جای به را سلطه و کرده تبدیل حقیقت به را قدرت هژمونی،. است داشته نقش مردم عمومی باورهای
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 و داردمی مقدم اجبارهای دستگاه بر را ایدئولوژیکهای همچنین دستگاه کند،می مبتنی اقناع و اندیشه
 سازد برخوردار مقبولیت از را هژمونیک نظام و آورده دست به را مردم اجماع و رضایت تا کوشدمی

 (.30: ص3101 )تاجیک،
گیرد و ها البته در چهارچوب قدرت و دانش گفتمانی خاص شکل میای از گفتارگفتمان بر اثر مجموعه

شود و هر گفتاری هم باید در قالب آن ریخته شود تا فهم و درک گردد. گاهی یک گفتمان یا مسّلط می
: 3101 شود )سلیمی،سخن آنقدر قوی و مسّلط است که مانع از شنیدن گفتار و یا درک معنای زبان می

(. هیچ گفتمانی تا همیشه مسّلط و حاکم و فراگیر نخواهد ماند، بلکه هر گفتمانی مربوط به فرهنگ 11ص
ه تالقی و (. گفتمان، نقط01: ص3101 و دورانی خاص از فضای سیاسی و اجتماعی است )سلطانی،

ها اساسا  برخاسته از یک اراده معطوف به قدرت بوده و منجر محل گردهمایی قدرت و دانش است. گفتمان
 (.30: ص3101 شود )تاجیک،به باز تولید مناسبات قدرت می

توان از طریق ساخت واژگانی و اند که رفتار جمعی را می بر این عقیده دایک و نورمن فرکالف ون تئون
 تعدیل در آن نتایج عالمانۀ کارگیری دربه کاربردی و نظری گفتمان تحلیل اهمیت لوژی کنترل کرد.گراماتو
 ارتباط وسایل مناسب سازماندهی اجتماعی، و سیاسی تحوالت هدایت ارکان جامعه، در قدرت روابط

 )فرکالف،است  عمومی افکار تنویر در آن تأثیر همچنینو  تعصب کردن ریشه جهت در ویژه به جمعی
  (.311: ص3110

در  معنا آن خالل در که است ییندهایفرآ فهم و نییتب شامل گفتمان هیطبق دیدگاه ون دایک، نظر
 تحلیل مهم وظایف از یکی دایک، ونشود. همچنین، می تیتثب موقتا   یاسیس -یاجتماع یها کنش

 یا نهادها که است باور بر این داند. اومی اجتماعی قدرت و گفتمان میان روابط تبیین را گفتمان انتقادی
 بر توانندمی ها آن کنترل و اجتماعی ارتباط و گفتمان ابزارهای به دسترسی طریق از مسّلط، گروهای

 پیام، کنندگان دریافت ایدئولوژی و ارزش هنجار، نگرش دانش، که بگذارند تأثیر گفتگو و متن ساختارهای
 (.01: ص3101 )تاجیک و روزخوش،گیرد  قرار تأثیر مسّلط، تحتهای گروه منافع جهت در و بیش کم

رخداد  رد، بنابراین، هریگ یم انجام یگفتمان نظم با رابطه در ،یارتباط رخداد لیتحل فرکالف، ریتعب به
کند.  یم عمل یگفتمان نظم دنیکش چالش به ای دیبازتول یبرا یاجتماع 1سیپرکت از یا گونه منزلۀ به یارتباط

                                                           
1. Practice  



111  0010،  73شماره ،  01سال ،  سیاست متعالیه 

 یگفتمان سیپرکت كی یارتباط رخداد . هراست متن كی یارتباط رخداد هرفرکالف بر این باور است که 
(. در سطحی دیگر، 18: ص3110 )فرکالف، است یاجتماع سیپرکت یدارا یارتباط رخداد هر است.

 زبان، کاربرد نمونه آن هر مطابق که کندمی ارائه گفتمان انتقادی تحلیل برایای الیه سه فرکالف الگویی
 باشد:می بعد سه بر ناظر که است ارتباطی رخداد یک

 ها، آن از ترکیبی یا بصری شامل سخنرانی، نوشتار، اشکالمتن:  .3
 گیرد، برمی در را متون مصرف و تولید که گفتمانی: کردار .0
 (.Jorgnsen & Philips, 2002: p.68)اجتماعی  کردار .1

 انجام گفتمانی کردار طریق از اجتماعی و کردار متن میان فرکالف، رابطه به این ترتیب و بنا به باور
 متن گونه بدین و برندمی بهره متن مصرف و تولید برای زبان از گفتمانی، مردم از کردار استفاده با .شودمی

 کردارهایسطح  چارچوب این در .شودمی داده شکل آن توسط نیز خود و دهدمی شکل کردار اجتماعی به
های نظم در گردش متون به مربوط متون، توزیع .است متون توزیع و تولید، مصرف با گفتمانی، مرتبط

 (.10: ص3110 گیرد )فرکالف،می صورتای زنجیره صورت به که بوده گفتمانی
پردازان تحلیل گفتمان دانست، اما مبنای تحلیل پژوهش  اگرچه وندایک و فرکالف را باید از نظریه

حاضر بر اساس نظریه و روش تحلیل گفتمان در برداشت فوکویی و پسافوکویی )الکالو و موف( است. 
روش تحلیل گفتمان فوکو و فوکوگرایانی چون )الکالو و موف( دارای پنج عنصر و شناسه است که عبارتند 

های ال مرکزی و دالقراری، د یا بی  گونگی(، عاملیت یا سوژه بندی )عنصر، وقته، حوزه گفتمان از مفصل
 (.31: ص3101 شناور یا نشانه، هژمونی، غیریت یا پادگفتمان )سلطانی،

 گفتمان سیاسی دولت روحانی  .7

روی و اعتدال را باید گفتمان سیاسی دولت روحانی دانست. این گفتمان خود را به عنوان یک میانه
نهم و دهم تعریف کرد و اعتبار آن دولت را  خواه دولت در مقابل گفتمان دولت مهر و گفتمان عدالت« دگر»

محوری دال مرکزی گفتمان اعتدال است و به کند. مردم و والیتشکنی میاز منظر ارزش و اعتبار، ساخت
خواه دولت نهم و دهم برای کشور ایجاد کرده بود، هژمونی جهت تبعاتی که هشت سال گفتمان عدالت

کاری، های شناوری چون محافظهها و دالخواه که بر روی نشانهیافت و توانست به سلطه گفتمان عدالت
زیستی و ، مبارزه با ظلم جهانی، سادهایرانی سّنتی کاریمحافظهمحوری، عدالترادیکال،  سیاسی اسالم
 نظام با در رویارویی بسیار نفس اعتمادبه انسانی، علوم به اعتناییدست، بیدوستی به نفع مردم تهیمیهن
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اعتمادی به ایرانی و مذاکره هراسی و بی کاریمحافظه سّنتی پدرساالرانه نگرش با همراه ییگراجهانی، مردم
 (.30: ص3101 پایان دهد )هرسنی، غرب، مبتنی بود،

البته گفتمان اعتدال قوام و استحکام گفتمانی خود را از گفتمان سازندگی و گفتمان اصالحات و از 
 منزلت،»های دکتر محمدرضا عارف یعنی ن اصالحات، مشخصا  از رهگذر برنامههای جریابرخی برنامه

گونگی، یا گفتمان« وقته»یا همان « عنصر»وام گرفته بود و روحانی توانست با تکیه بر  «عقالنیت معیشت،
فتمان های گهای شناور به گفتمان اعتدال اضافه کند. به این ترتیب دالمفاهیم جدیدتری را به عنوان دال

های شناوری چون عقالنیت، اعتمادسازی، توان در ذیل دالمدار روحانی را میاعتدال مردم و والیت
مداری، راستگویی، کرامت و بازشناسی، تعامل اصالحات، رفاه، معیشت، فقرزدایی، اعتدال، اخالق

مذاکره بر منازعه،  جمعی، اولویت ، خردگراییسازنده با جهان، تکثر فرهنگی، حقوق شهروندی و قانون
مخالفت با  انتقادپذیری، تساهل فرهنگی، گرایی،گرایی، اولویت امید بر ترس، تدبیرمصالحه
، مدارای سیاسی و تساوی حقوق اقوام دولت، از مستقل فرهنگ اقوام، وها اقلیت به توجه گرایی،انحصار

تعامل سازنده با همسایگان، دکترین تنش خارجی، تعامل سازنده با جهان،  ارتقای سیاست اشتغال، مسئلۀ
 (.31: ص3101)هرسنی، بندی کرد صفر با همسایگان در سیاست خارجی مفصل

 0798تا  0792های  گرای نئولیبرال دولت روحانی در فاصله سال تحلیل گفتمان اقتصادی تعامل .0

در غرب دانست. ای در سیاست اقتصادی و تفکری اقتصادی نئولیبرالیسم را باید چرخش عمده
دال « لسه فر»هژمونی یافت.  3010تا  3100های نئولیبرالیسم تحت رکود اقتصادی غرب در فاصله سال

های آدام سازی، اتکاء به آموزههای شناوری چون رقابت آزاد، خصوصیمرکزی نئولیبرالیسم است و دال
به گرد آن  ٨های کینزیری از گرایشگیمحوری( و فاصله)دولت 2و دوری از اتاتیسم« ثروت ملل» 1اسمیت

بندی است. دور اول، از اواخر دهه چرخند. دو دوره مجزا در لیبرالیسم اقتصادی قابل شناسایی و مفصلمی
در ایاالت متحده آمریکا خود را نشان داد. دور دوم،  5انگلستان و ریگانیسم 4و مشخصا  تاچریسم 3018

                                                           
1. Adam Smith 

2. Statism 

3. Keynesian tendency 

4. Thatcherism 

5. Reaganism 
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: 3101باشد )بشیریه، می 0880اقتصادی در اروپا و آمریکا در سال و بعد از رکود  0838مربوط به اواخر 
 (.183ص

 0796تا  0792های  گرای نئولیبرال دولت روحانی در فاصله سال نشانگان گفتمان اقتصادی تعامل .0-0

حاصل  3101تا  3100های گرای نئولیبرال دولت روحانی در فاصله سالگفتمان اقتصادی تعامل
خواه یا همان دولت مهر بود. این گفتمان، هستی خود را در مقابل گفتمانی دولت عدالتگسست و انقطاع 

زدایی زدایی و به روایتی آشناییهای دولت مهر ساختخواه تعریف و از نشانهچون دولت عدالت« دگری»
 کرده است.

های مرتبط با تمانگرای نئولیبرال دولت روحانی تا میزانی تابعی از خرده گفگفتمان اقتصادی تعامل
های گیری از خرده گفتمانسیاست خارجی است. در این ارتباط، دولت روحانی تالش داشت تا به بهره

گرای نئولیبرال فراهم و سیاست خارجی، زمینه را برای استیالء و هژمونی گفتمان اقتصادی تعامل
گرا و نئولیبرال از مسیر راهبرد تعاملگرای سازماندهی کند، چراکه باور روحانی آن بود که اقتصاد تعامل

گرای نئولیبرال در های سیاست خارجی مرتبط با گفتمان تعاملگفتمانکند. خردهگرایی عبور میسازنده
 بندی است:های شناور زیر قابل مفصلقالب دال
 ملی، امنیت تهدیدات، تأمین رفع یا و ایران، کاهش المللیبین وای ملی، منطقه منزلت اعتالی( الف
 خارجی؛ گذاریسرمایه جذب و بستهنیمه و بسته بازارهای گشودن
 جهت الزمهای ظرفیت بسط و المللیبین وای ملی، منطقه سطح در حاصلهای دستاورد تثبیت( ب

 دستاوردها؛ افزایش و آفرینینقش
 در ویژه به ابهامات کاهش برای دستگاه دیپلماسی تالش و یالمللبین نظام با ایران رابطه تغییر( ج

 کشور برای سنگین اقتصادی -سیاسیهای هزینه وها فشار کاهش موجب تواندمی کهای هسته موضوع
 شود؛
 اتخاذ طریق ازای منطقه درونهای همکاری افزایش و همسایههای کشور با تنش کاهش برای تالش( د

 تعاملی؛ خارجی سیاست یک
 حفظ شامل مختلف ابعاد در ایران اسالمی جمهوریهای توانمندی از موقع به و مناسب گیریبهره( ـه

 ملی؛ مشارکت بسط و سیاسی داخلی، توسعه ملی، استحکام اقتدار و اعتبار ملی، امنیت از دفاع و
 الگووار؛ بخشیالهام( و
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 گریزی؛سلطه سیاست اتخاذ( ز
 ؛المللبین حوزه در ایرانی -اسالمی جامعههای آرمان و شئون ارتقاء( ح
 خارجی؛ سیاست عرصه در بنیان ملی منافع ومحور ملی امنیت طراحی( ط
 خارجی؛ روابط در ملی توسعه و اقتصاد دادن قرارمحور (ی
 جهانی؛محور قدرت ساختار با دیپلماتیک و تئوریک مقابله( ک
 .(311ص: 3100 ترابی، و رضائی)متقابل  همکاری بر مبتنی و جویانهتعامل خارجی سیاست( ل

 گرای نئولیبرال سازی اقتصاد تعامل های دولت روحانی در گفتمان ها و مکانیسم ابزار .0-2

 خصوص به و باالدستی اسناد گرای نئولیبرال دولت روحانی، تنظیمگاه دیگر گفتمان اقتصادی تعامل تکیه
اما روحانی عالوه بر سند باالدستی به عنوان نقشه راه گفتمان اقتصادی،  بوده است. 3181 ایران اندازچشم

های تیم سیاست خارجه که از منظر گفتمانی همگرایی با غرب به ویژه رابطه با واشنگتن از رهگذر ظرفیت
الدستی به حلقه نیویورک نزدیک بوده است، را به عنوان نقش راه دیگر انتخاب کرد. در واقع اتکاء به اسناد با

و برجام، به صورت موازی در دستور کار گفتمان اقتصادی دولت روحانی قرار داشته است، اما در این 
 دولت روحانی دانست.گرای نئولیبرال گفتمان اقتصادی تعاملارتباط برجام را باید دال مرکزی 

ناد باالدستی های اقتصادی است. روحانی برجام را بر اسمساهمت، دیگر تالش روحانی در گفتمان
 ترجیح داده است. 3181برای ترسیم اصول و مبانی گفتمان اقتصادی خود نسبت به سند باال دستی 

ای و گیری برجام معلول رادیکالیسم دولت نهم و دهم در سیاست خارجی به ویژه دیپلماسی هستهشکل
مدن باراک اوباما در کاخ سفید، های غرب به ویژه واشنگتن و اروپا در قبال آن و سرانجام روی کار آواکنش

شعار تغییر، دال مرکزی دولت اوباما بود. اما سیاست تغییر اوباما در مواجهه با ایران، مبتنی بر  بوده است.
های اغوا و ترغیب را در مرکزیت خود داشت. در واقع هایی چون گزینهگفتمان متقاعدسازی بود که دال

 برای مفاهمه با ایران در برجام فراهم کرد. گفتمان متقاعدسازی اوباما زمینه را
های شناوری چون های مرکزی گفتمان مفاهمه با ایران بوده و دارای دالگزینه ترغیب اوباما یکی از دال

های تضمین درباره ترغیب اقتصادی،های مشوق درباره ترغیب ای،هسته انرژی و فناوری درباره ترغیب
ای بوده است. اما گزینه اغوا سیاسی و اجازه به ایران برای فناوری هستههای محرک درباره ترغیب و امنیتی

سازی گزینه اغوا بوده است. اوباما در اجرایی« درگیرسازی»گیری برجام، معطوف به اوباما با ایران در شکل
 . مانور بیشتری دهد« سیاست هویج»را پنهان نموده و روی « سیاست چماق»تالش داشت تا 
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سازی الگوی متقاعدسازی از طریق دو گزینه ترغیب و اغوا سبب پذیرش اتخاذ و اجرایی ترتیب، به این
تفاهم  و به دنبال ای ایران برنامه هسته توافق جامع بر سرگیری برجام شد. در واقع ایران برای مذاکره و شکل

گروه  و اتحادیه اروپا ،ایران بین اتریش وین ( در0831ژوئیه  31) 3101تیر  01شنبه  ، در سهای لوزان هسته
را باید حاصل آمادگی ایران از  آلمان به عالوه ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا ،روسیه ،فرانسه ،چین 3+1

گیری برجام سازی ایاالت متحده آمریکا و باراک اوباما در قبال ایران در شکلرهگذر الگوی متقاعد
 با پذیرفتن برنامه اتمی ایران مذاکرات رسمی برای طرح جامع اقدام مشترک دربارهدانست. به این ترتیب، 

ماه کشورها درگیر  08آغاز شد و به مدت  0831در نوامبر  ای ایران توافق موقت ژنو بر روی برنامه هسته
 (.01: ص3100 )متقی، شکل گرفت ای لوزان تفاهم هسته 0831مذاکره بودند که در آوریل 

 گرا از رهگذر برجام های گفتمان اقتصادی دولت تعامل ارتقاء ظرفیت .0-7

های بلوکه شده در غرب و عقد مناسبات تجاری با گیری گفتمان برجام موجب آزاد شدن پولشکل
دید و هیچ کشوری تمایل نداشت فرصت روابط تجاری با ایران را از دست دهد و در انتهای لیست اروپا گر

 گرای نئولیبرال دولت روحانی،گفتمان اقتصادی تعامل نتیجه ترین مهمشرکای تجاری با ایران قرار گیرد. 
نتایح اقتصادی حاصل از در قیاس با رادیکالیسم دولت نهم و دهم بود. ای هسته موضوع به متفاوت نگاه
 بندی کرد:های زیر مفصلگفتمانتوان در قالب خردهدولت روحانی را می مبرجا

  امنیت، شورای هفتم بند از خروج .3
 ایران، و اروپا تجاری مناسبات عقد و تحریم نظام فروپاشی .0
 غرب، و ایران جنگ . از میان رفتن خطر1
 اروپا،با واشنگتن و ها تنش حجم کاهش .1
 اروپا، و ایران تجاری های همکاری درصدی سطح 18. ارتقاء 1
 .تی.آر اروپا به ایران،ای  و ایرباس هواپیمای 30 . تحویل1
 فرانسه، توتال شرکت با جنوبی پارس 33 فاز توسعه قرارداد امضای .1
 ایران، با فرانسه پژوی قرارداد اجرای .0
 اروپایی، های بانک و ایران میان یورو میلیارد 1/1 ارزش به فاینانس قالب در مالی تأمین . قرارداد0

 نفت ،(ایرباس) هوایی ،(فرانسه رنوی و پژو) های خودرومتنوع ایران با غرب در حوزه . قراردادهای38
 ،(زیمنس و ایتالیا) ریلی نقل و حمل ،(توتال و شل) گاز و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%DB%B1%2B%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%DB%B1%2B%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%DB%B1%2B%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA_%DA%98%D9%86%D9%88_%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
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 ،مرکز مطالعات کمیسیون اقتصادی مجلسبرجام ) از بعد اروپا به ایران برابر شدن صادرات . سه33
 (.0: ص3101

 0011تا  0798های  گفتمان اقتصاد مقاومتی دولت روحانی در فاصله سال .5

 30یابی، گفتمان اقتصاد مقاومتی دولت روحانی را باید نتیجه خروج آمریکا از برجام در از منظر علت
عملی یا بد عملی تروئیکای اروپایی برجام )لندن،  بی( و سپس 3100اردبیهشت  30) 0830ماه مه 

پاریس، برلین( و همچنین رفتار سینوسی و پاندولی روسیه و چین و حتی اقدامات کارافزایانه و 
عملی اروپا،  عربی دانست. در حقیقت خروج آمریکا از برجام، بی -های عبریهای مجموعهتراشی مانع
عربی، منجر به شیفت  -های عبریهای مجموعهه و چین و کارشکنیهای پاندولی و سینوسی روسیرفتار

تا  3100های گرای نئولیبرال به گفتمان مقاومتی در فاصله سالگفتمان اقتصادی از سویه گفتمان تعامل
 (.01: ص3100 گردید )هرسنی، 3188

مقاومتی از سوی  های ادراکی برای اتخاذ الگوی اقتصاد راهیابی ترامپ به کاخ سفید و زمینه .5-0

 دولت روحانی

خواه های ایالتی، کنوانسیون ملی حزب جمهوریتوان پدیده انتخاباتی آمریکا در کنوانسیونترامپ را می
(. در این ارتباط باید گفت که به 3: ص3100 دانست )متقی، 0831و انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 

نفوذ است. ورود  های ذیدی جامعه آمریکا به نقش گروهاعتما قدرت رسیدن ترامپ تا میزانی تابعی از بی
دهد که نظام سیاسی ایاالت متحده تحت تاثیر دونالد ترامپ به ساختار دولت و عرصه حکومت نشان می

های فشار برخوردار است یابی گروه پذیری الزم در ارتباط با نقش نفوذ قرار گرفته و از انعطاف های ذیگروه
 . (1: ص3100 )متقی،

های مفهومی و ترامپ توانست شکل خاصی از پوپولیسم سیاسی آمریکا را بازتولید نماید که با قالب
گرای آمریکا پیوند دارد. سرنوشت سیاسی ترامپ تابعی از تیز هوشی شخصیتی، ابتکار عمل و رفتار ملی

متحده به کار گرفته و بر این سودجویی است که آن را به عنوان زیربنای حرکت سیاسی و راهبردی در ایاالت 
های قابل توجهی در حوزه اقتصادی و راهبردی نایل گردیده است. در سطحی دیگر، اساس به مطلوبیت

های ناراضی از الیگارشی قدرت و همچنین نمادی از یابی نیرو توان انعکاس نقشپیروزی ترامپ را می
 بحران اعتماد در جامعه آمریکا دانست.
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دهد. به عبارت دیگر، گفتمان ترامپ، گرای آمریکایی تشکیل میمان ترامپیسم را ملیدال مرکزی گفت
های سازد. دالگرای آمریکایی را منعکس میهایی از ملیادبیات سیاسی و الگوی رفتاری ترامپ نشانه

جاری، گرای هنهایی چون شهری بر فراز تپه، رسالتها و جلوهگرای ترامپ، مبتنی بر نشانهشناور ملی
المللی، دکترین طالق، رهبری های بینژئوپولیتیک جهانی، قدرت پنهان، قدرت اقتصادی، مقابله با پیمان

محور توان گفت که باشد. در واقع میجهان بر اساس قدرت و ابتکار عمل و بازتولید پوپولیسم سیاسی می
محور در ساختار های صهیونیستهایی دانست که گروهتوان در نهاداصلی قدرت پنهان آمریکا را می

 یابی ترامپ را به وجود آورده است. به همین دلیلسیاسی ایاالت متحده ایجاد نموده و زمینه جایگاه
های انقالبی و جبهه مقاومت ایجاد هایی را در برابر جمهوری اسالمی ایران، روسیه، گروهاست که چالش

ل گفتمانی، پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست (. از منظر تحلی30: ص3100 خواهد کرد )متقی،
بندی و های زیر مفصلها و خرده گفتمانتوان در قالب دالایاالت متحده آمریکا را می 0831جمهوری 

 رد:ک تبویب
 خواه، های ایالتی حزب جمهوریاعتباریابی دونالد ترامپ در کنوانسیون ـ
 جویی با الیگارشی حکومتی،مقابله ـ
 پذیری سیاسی،گرایی آمریکایی و بازتولید جامعهملی ـ
 های شخصیتی و الگوی کنش رفتاری دونالد ترامپ،ویژگی ـ
 تیزهوشی و ادبیات تهاجمی دونالد ترامپ، ـ
 های سیاسی،رانده شده در رقابت های اجتماعی به حاشیهجذب نیرو ـ
 رنگی اجتماعی، کنش میان فردی و هم ـ
 ایی دونالد ترامپ،گرگرایی و هویتملی ـ
 های هویتی،گرایی با پاد گفتمانمقابله ـ
 های انتخاباتی ترامپ،بازتولید قدرت آمریکا در ادبیات و مناظره ـ
 سازی و بازتولید تنفر در فضای سیاسی و اجتماعی آمریکا،غیریت ـ
 گیری سیاسی آمریکا، تناقض نظرسنجی و غافل ـ
 خابات ریاست جمهوری،گرانه ترامپ در انتادبیات اغوا ـ
 (.11: ص3100 گرا )متقی،ای و عوامهای حاشیهگیری از نیروای و بهرهاستفاده از دموکراسی توده ـ
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 در رانیا هیعلهای ترامپ  گیری برجام بر مبنا و معیار به منظور شکل راهبرد فشار حداکثری .5-2

 پی خروج ترامپ از برجام

 شد. این اتخاذ رانیا قبال در یدیهای جداستیس کا،یآمر در ترامپ دونالد دولت آمدن کار یرو با
 یفشارها راندن(، عقب ای فعاالنه )مهار استیس اتخاذ با و داده قرار هدف را نظام حاکم کل دولت

 دامنه کردن مهار و سد بر عالوه ترامپ است. دولت کرده یریگیپ یجد شکل به را یاقتصاد و کیپلماتید
 در و یاسالم یجمهور یاستراتژ و رفتار رییتغ دنبال به منطقه، در یاسالم یجمهور نفوذ و مداخالت

است. سیاست فشار حداکثری  بوده ی(حداکثر است )فشاریس اعمال قیطر از آن یبرانداز امکان صورت
نویه، های ثاهای شناوری چون اعمال تحریمبه عنوان دال مرکزی گفتمان ترامپ در قبال ایران دارای دال

های مغایر با برجام، اعمال قانون کاتسا، اعمال قانون آیلسا و اعمال قانون سیدا، بلوکه کردن اعمال تحریم
های ایران، به صفر رساندن فروش نفت ایران بوده است. در مقابل این گفتمان، جمهوری اسالمی ایران پول

زاری ترامپ قرار داد. گزینه صبر حداکثری ایران گزینه صبر حداکثری را به عنوان دال مرکزی در قبال ایران آ
سازی با ها، ائتالف های شناوری چون ایده نه جنگ و نه مذاکره، دور زدن تحریمها و دالدارای نشانه

های پر آشوبی چون سوریه، یمن، عراق، لبنان و فلسطین سازی عمق استراتژیک در کانون ونزوئال و اجرایی
 (.30ص :3100 بوده است )آقایی،

 ماه ید از که یاجتماع یهایناآرام و یاقتصاد دیشد افزون بر این، ترامپ بر این باور بود که مشکالت
 دیبا ای که داد خواهد قرار یموضع در را یاسالم یجمهور دارد، ادامه و تاکنون شده در ایران آغاز 3101

 یفروپاش یامدهایپ با ریناپذاجتناب یشکل به ای و کند مذاکره کایآمر پمپئو با گانه دوازده شروط اساس بر
 قیتعم و گسترش قیطر از کایآمر که است نیا گرید قابل توجه کند. نکته نرم پنجه و دست یاسیس نظام

 یبندقطب کی جادیا دنبال به امارات و ل، عربستانیاسرائ جمله از ی خودامنطقه متحدان باها یهمکار
 تا کابل از را شیهااستیس که کند وادار را یاسالم یجمهور تا است انهیخاورم در تازه کیتیژئوپول

 (.30: ص3100 ور،دهد )دهش رییتغ کاراکاس
در واقع ترامپ در تعقیب گفتمان فشار حداکثری در قبال جمهوری اسالمی ایران به دنبال آن بود که 

 تغییر برای بتوانندها که تحریم کنند، به این معنی عمل دولبه تیغ مانند اسالمی جمهوری ها علیهتحریم
 این ترامپ هدف نماید. ارائه رفتار تغییر هایی برایمشوق هم و کند وارد فشار اسالمی رفتار به جمهوری

 و دارد نهیهز یاسالم یجمهور یبرا کننده ثبات یب و زا كیتحر یها استیس دیبگو رانیا بود که حکومت
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آمدن به میز مذاکره و توافق دیگر بر سر برجام با توجه به لحاظ کردن  ز یعنییتر ن رفتار سازنده حال، نیع در
 اسالمی جمهوری ترامپ، دولت دیدگاه است. از دسترس در های موشکیای و برنامههای منطقهرفتار

 را یکی است، شده فشار و تحریم باعث که هایی سیاست از کشیدن دست یا ادامه دادن بایست میانمی
 قرار تحت فشار چنان را اسالمی جمهوری که دف دیگر ترامپ در فشار حداکثری آن بودکند. ه انتخاب

 شورش و ترتیب بدین و ورزد، غفلت درونی مشکالت از خارجی، و امنیتی مسایل به مفرط توجه با تا دهد
 .بپاشد فرو هم از را حکومت این شیرازه خارج، از متحده ایاالت امان بی ضربات و داخلیهای نارضایتی

هستند  مسئله این بارز نمونه تاکنون 3101 ماه دی از اعتراضی های موج همچنین و 3100 سال اعتراضات
 (.31: ص3100 )آقایی،

 طور توان بهاسالمی را می جمهوری روی بر حداکثری فشار اعمال برای آمریکا اقدامات از دیگر برخی
 بندی کرد: بندی و مفصل دسته زیر به شرح مختصر

و  قرن( )معامله ابتکار طریق از اسرائیل و عربی کشورهای روابطسازی عادی برای الف( تالش
 و هاعرب مشترك دشمن عنوان به اسالمی جمهوری کردن برجسته و شیعی هالل خطر طرح همچنین
 اسرائیل؛

 0013 قطعنامه ماشه مکانیزم کردن فعال و اسالمی جمهوری تسلیحاتی تحریم تمدید برای ب( تالش
 ملل؛ سازمان تحریمیهای بازگرداندن قطعنامه برای

 اروپا. و ترکیه مقصد هند، به ایران مبدأ از گاز و نفتهای لوله عبور از جلوگیری برای ج( تالش

 خروج ترامپ از برجام در پیاتخاذ گفتمان اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران  .5-7

 با برای همکاری کشورها همه به فشار کردن وارد به شروع آمریکا، مقامات برجام، از خروج از پس
 اجرا واقعا توانست که نمی سیاستی برسانند، صفر به را ایران نفت صادرات تا کردند، ایران ها علیهتحریم
 رسید، امضاء به برجام که توافق 0831 در .برساند حداقل به را ایران نفت صدور توانست اما شود،

 در اما رسد،می بشکه میلیون 30/0به  0831 تا که بود، روز در بشکه میلیون 0/3 ایران خام نفت صادرات
 در بشکه هزار 113به  0830 در سپس و بشکه میلیون 0/3آمریکا از برجام، به  یعنی سال خروج 0830

 غیررسمی، آمارهای است. البته رسیده بشکه در روز هزار 188 به 0808 سال در رقم رسد. اینمی روز،
 کره هند، چین، همچون کشورها از برخی بین، این در. کنندمی بیان نیز را بشکه هزار 388تا  کاهشی

. کاهش دهند تدریج به را ایران از خام نفت ورود که گرفتند اجازه آمریکا داری خزانه وزارت از... جنوبی و
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 کشورها این آمریکا، های مالیعلت تحریم به حال این با مجاز به دریافت نفت از ایران شدند؛ کشورها این
 در نمونه برای. نشدند ها آن پرداخت به و حاضر کردند بلوکه های خودبانک در را ایران نفتی درآمدهای

 و ایران شده تیره کشور دو روابط است، کرده را توقیف ایران دالر میلیارد 0 از بیش که جنوبی کره مورد
کرد  توقیف دریایی محیطی زیست قوانین پیاپی نقض دلیل فارس به خلیج در را چمی نفتکش هانکوک

 (.311: ص3100 )نقشبندی،
 نفت قیمت و شده تهدید جهانی انرژی امنیت رسیدمی نظر به برجام، از آمریکا در واقع با خروج

 آغاز و سعودی عربستان تولید افزایش صادرکننده، ترین بزرگ به متحده ایاالت تبدیل با اما افزایش یابد،
 در وضعیت کرد. این سقوط 0808 در دالر 13 و 0830 در دالر 11 به 0830 در دالر 10 کرونا، بحران

 تا شد موجب و گذاشت اثر ایران نفتی درآمدهای روی به شدت جهان، سراسر در 30 کوید شیوع کنار
 این تأمین دالر، جهت برابر در ریال برابری نرخ که طوری به. شود رو شدیدی روبه بودجه کسری با دولت

 118 رقم به دالر هر برای ژانویه در ریال هزار 318 از 0808 در تنها و یافت شدت افزایش به بودجه کسری
 هزار 011 رقم به کاهش با بازار، به دالر میلیون 18 روزانه تزریق با سپس و یافت افزایش در اکتبر ریال هزار
 ایران تا شد موجب برجام از خروج با های آمریکا همراه. به این ترتیب تحریمرسید 0808 امبردس در ریال
 (.311: ص3100یابد )قائدی،  افزایش نیز نرخ تورم آن در پی و شود شدیدی بودجه کسری دچار

بود. دال مرکزی اقتصاد مقاومتی،  مقاومتی اقتصاد تحریمی، شرایط با مقابله برای ایران اصلی راهبرد
 و شود اقتصادی خودکفا زمینه در بود و دولت ایران را بر آن داشت که گرا برون زای درون اقتصادی هتوسع

الله در این ارتباط آیت .نفت، قطع کند جهانی هایقیمت به وابسته محصولی تک اقتصاد به را خود وابستگی
 آمدن تحریم و رفتن با کنیم که تنظیم جوری را اقتصادمان باید قطعا  ما ای رهبری انقالب فرمودند که:خامنه

  کردیم ابالغ یک سیاست صورت به را این نشویم. ما مشکل دچار اقتصاد در های دشمن،بازیگری با و
(. اقتصاد مقاومتی نیازمند یک فلسفه 310: ص3100است )قائدی،  مقاومتی اقتصاد سیاست همان که

 موتور پیشبرنده آن عمل نماید )طوسی و طاهری خسروشاهی،مثابه  پشتیبان بسیار مستحکم است که بتواند به
 (.301: ص3101

 لیست سیاه در حضور و های مالیتحریم وجود با است کرده تالش ایران راهبرد، این در نمونه برای
 با را خود غیرنفتی صادرات دهد و افزایش را خود غیرنفتی ، صادرات0808سال در مالی اقدام ویژه گروه

 11 از بیش هم آن غیرنفتی حال واردات عین در. برساند دالر میلیارد 18 از بیش به مالی تحریم وجود
 دهد.  می نشان بخش این در را دالر میلیارد 1 منفی به نزدیک تجاری تراز که است بوده دالر میلیارد
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 گیری نتیجه. 6

گرای گفتمان تعاملگیری نهایی باید خاطرنشان کرد که در یک نگاه جامع و رادع و به عنوان نتیجه
نئولیبرال و گفتمان اقتصاد مقاومتی روحانی انطباق کامل و یا دست کم حداکثری در تحقق توسعه اقتصادی 

ها در میان گرایشات شبه سوسیالیستی و شبه های مرتبط با آن را نداشته است و این گفتمانو برنامه
از عمق تئوریک و گرای نئولیبرال تعاملبه ویژه گفتمان  افزون بر این، بوده است. لیبرالیستی در نوسان

برداری ژورنالیستی از معرفتی برخوردار نبوده و صرفا  معلول تلقی قشری از توسعه اقتصادی و با گرته
داوم های غربی بوده است. از منظر خط و سیر منطقی نیز، گفتمان اقتصادی دولت روحانی در تاندیشه
های گذشته نبود و همراه با گسست و انقطاع گفتمانی در اقتصاد بوده، های اقتصادی دولتگفتمان

بینی از آینده از آنجایی که پیشهای قبلی قرار داشته است. ای که در نقطه گفتمان دولت یا دولتگونه به
د که گفتمان اقتصاد مقاومتی و رسهای تحلیل گفتمانی است، به نظر میهای اقتصادی، از ویژگیسازوکار

های اقتصادی قرار گیرد که مدیریت جهادی قرار است مبنا و الگوی دولت سیزدهم در مناسبات و سازوکار
 رسد متضمن نتایج مطلوب باشد.به نظر نمی

الملل، دولت روحانی امکان ایجاد  در فضای اقتصاد سیاسی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین
میان اقتصاد و قدرت را از دست داد، به نوعی که اقتصاد به پاشنه آشیل دولت روحانی تبدیل یک خط ثابت 

الملل، اولویت امر را در ابتدای مسیر به الملل بر اقتصاد بینشد. دولت روحانی با تقدم سیاست بین
هم )در سیاست های ایجاد شده توسط دولت د دار بحران مذاکرات بین المللی داد. دولت رئیسی که میراث

بایست بتواند خط ثبات اقتصادی را از داخل آغاز نموده و  الملل( و دولت یازدهم و دوازدهم است، میبین
الملل جستجو نماید. بدون ایجاد یک اقتصاد سیاسی داخلی، امکان  نظام بین بروندادهای سیاسی آن را در

الملل، سیاست خارجی و سیاست  ر اقتصاد بینالملل وجود ندارد و بدون کامیابی دتوفیق در اقتصاد بین
الملل در مسیر درست قرار نمی بین .گیرد 
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