
ناخت   - ی گفتمان انتقاد   ل ی تحل  م    ی ها در قطعنامه   ت ی هو   ی مدارها  ی ـش   22مراـس
 1400تا   1390ماه  بهمن 

 (دکترای تخصصی اللوم سدبسی، دانشابه شهد  بهشتی، تهران، ارران)  1پناهامیر رضائی
 (شنبسی، دانشابه شدراب، ارراندکترای تخصصی بببن)   2مقربسمیه شوکتی

 1401 پاییز ، تاریخ انتشار:14/9/1401، تاریخ پذیرش: 29/2/1401تاریخ دریافت مقاله: 

   

در بهبفه،    ی   سههلا   ی جهبب ر در د  صههور  ا     ره لهب   ، ره هو   ی داهبن    ده دناهبل تحل ر  به   ش د لژ هش ل   چکـیده: 
انقمب   ی ر ب د سههن  دراسههم سههبلارد ل  ن ر تر النوان دهم بهرن دبه )ب  22دراسههم    ی بن ر لب   ی هب قطعنبد  
اسهه، ک    ن ر ه ف لژ هش، لرسههش ا   ی اسهه،  درراسههتب  ی   د یورشهه  90( در دهة  ران ر ا   ی اسههمد 

     دهب ر »آدر   اش ی گفترهبن   ی یود را بهب دگرههب   ی ت ر هو   ی ، دربههب 90در دههة    ران ر ا   ی اسههمد   ی »جرهور 
 یگردآ ر  ۀ و د نروده اسه،؟«  شه   ری دبه ماون  بببنرب بهرن 22دراسهم    ی هب در ببف، قطعنبد    « د اسهرائ 

کشهور(      ی گر ه   ی هب نتشهرشه ه در رسهبن  د   ی هب )برگرفت  اب دتون قطعنبد    ی اسهنبد   - ی ا هب کتببخبن  داده 
بر    ی داتن   ی شهنبسه   ر ش   ی لرسهش اب مبرموب نظر   ن ر لبسهخ ب  ا  ی اسه،  برا   ی ن دد ر ش لژ هش تا 

بب کبربسه،    ی نظر   ب د ترک   ن ر اسهتفبده شه ه اسه،  در ا   ی شهنبیت   ی  شهنبسه )   بببن ی گفتربن (انتقبد    د تحل 
( در سههطح یرد،    2000)  ی تبلر   ر دحرکة د ن   ی یبصهه  الاوهب   ، ی شههنبیت   ی شههنبسهه بببن   ی ابزارهب 

شهود  در سهطح    ن دد   تا     د دسهئلة لژ هش تحل   شهود ی کمن کوشهش د   طح در سه   ی گفتربن  ی هب   د تحل 
 یلحبظ الاوهب ب    90بهرن در بول دهة  22دراسم    ی هب دوضوع دورد توج  اس، ک  قطعنبد    ن ر یرد ا 

     دب ر آدر   ی هب ، ر   دوجود   سههو ک ر در   ن را ر ا   ، ر دوجود  بن د د   ی م  ارتابب  ی تبلر  درد ر در ر   ر دحرک  د ن 
برقرار   ار، ر د   ی در سهو   شهود، ی فهم د   ی جهبن  سهم د بل ر اسهتدابر   ادرر   مبرموب ک  الرودًب در     ، د اسهرائ 

ب  م   شههبن ی ر  د دارن ، توابن ن  ی م  حبلت  شههبن ی ذات  ی ر  د ن     ر لحبظ ترب ب   هب ، ر دوجود   ن ر ا   کنن ، ی د 
بردن اب  هب در سههطح کمن بب بهره داده    د   تحل انجبد  ی د   ی ن  ر تعبد  ب  م  برا   ن ر اسهه،   ا   ی صههورت 
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 ،ر بب د  دوجود  ی نشهبن داد ک  دگرسهبب   هب بفت  ر    شهود ی ( انجبم د 2001الکم   دوف )  بن گفتر  ة ر نظر 
  ن ر بوده اسه،؛ ب  ا  ح ر ثبب،   صهر   وسهت ، د ل   ی ادر  ران ر ا   ی اسهمد   ی جرهور   خ ر در تبر     د   اسهرائ  دب ر آدر 
 ار،ر د   ی   ابسههو رن  د گ ی ( قرار د سهه، د النوان اگون )ب   ران ر هرواره در تقبب  بب ا  ، ر د  دوجود   ن ر ا   ب د ترت 

     دب ر      ک  در برابر آدر  ن د یواه، فلسهط ال ال،   ی هب جناش   ، ی اسهمد  ی  ار د هرچون ب   ری هب ، ر دوجود 
 یاصهل  ، ر النوان دوجود   ب    رن  د گ ی قرار د   ی اسهمد   ی جرهور   ی ارب هم   ۀ ر د قرار دارن ، در بنج     د اسهرائ 

   شون  ی د  ی تلق 

 ،ر   دوجود  ی اصههل  ، ر دوجود   ، ر دحرک  د ن  ی الاوهب   ، ی شههنبیت   - ی گفتربن انتقبد    د تحل ها: کلیدواژه 
   بهرن 22دراسم    ی هب گر ه، دنبسک   دراسم، قطعنبد  گر ه   بر ن در ن   ، ی فرال 

 

 مقدمه    1
تحلد    اصلی  کبربردهبی  اب  )انتقبدی( ردی  رهدبف،  1گفتربن  در  بب  یبص   آددزش  بر  داتنی  هبی 

ص ادرآ ردن دابنی   د ارهبی یود   دراری در سبحب  گونبگون برس، بشری الاوهبی شنبیتی، ب 
لنهبن در بدرة رسبل، لنهبن   گفتربن  بببنربری ق ر   ارن اسبس،  بر  هبی اصحبب تحلد   اس،  

قابل دتون   اسنبد صبدره )االم اب شفبهی   نوشتبری( قبب     شنبیتی اس، ک  در  -گفتربن انتقبدی
هبی یرد بببنی  بررسی اس،  در ارن نوع اب تحلد ، سطوح گونبگون توصدف، تفسدر   تاددن در قبلب

شنبیتی،    -ربب   ردی اب کبرکردهبی تحلد  گفتربن انتقبدیش ن دی   کمن گفتربنی قببلد، الرلدبتی
بن   لد ا در سبح، سدبس،   جبدع  بب کبربس، النبصر یرد   کمن  فهم   درک ر ردردهبی لنه 

بببنی اس،  ب  درار سخن، در ارن شدوه، نسا، ددبن ادر بببنی   ادرگفتربنی بب ادر سدبسی   ادر  
شنبیتی، گفتربنی،  گدرد  ابعبد بببناجتربالی بب ابتنب بر قواال  شنبیتی دورد تجزر    تحلد  قرار دی 

اجتربالی  ر انسدبسی،  هم،  بستر  رک  در  شنبیتی       ب  شنبیتی،  در  دتون    سخنافزا  درآ ردن 
 دهن   هب رک بنجدره   ک  را تشدد  دیر ن هبی نهفت  در بستر آن
هبی  تررن سهن  دراسهم سهبلارد لدر بی انقمب اسهمدی ارران رعنی قطعنبد  در جسهتبر حبضهر دهم 

گوری ب رن لرسش  بب ه ف لبسخ   2النوان دتن   لددره یورشد ی ب    90دبه در دهۀ بهرن   22لبربنی دراسم  

 
1. Critical Discourse Analysis (CDA) 

شون   هبی گر هی دنتشر دیهب در لبربن دراسم راهردربری هر سبل   لس اب سخنرانی رئدس جرهور قرائ،   در رسبن قطعنبد    2
هب قبب  حصول   جوی اص  دتن قطعنبد ارن دتون در ارنترن، بب جس،هب درج نش ه اس،   ک  برای رالبر، ایتصبر لدنک سبر،

 هستن   
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، دربهبی هورتی یود را بب دگرهبی  90دورد تحلد  قرار یواه  گرف،: »جرهوری اسهمدی ارران در دهة 
دهبه ماونه  بهببنرهبری نروده بهرن   22ههبی دراسههم  اش »آدرردهب   اسههرائده « در بهبفه، قطعنهبده  گفترهبنی 

     )انتقبدی (رن لرسههش اب ر ردردی د  سههطحی، اسههتوار بر تحلد  گفتربن  اسهه،؟«  برای لبسههخ ب  
شنبسی  استفبده ش ه   در ارن ترکدب نظری در سطح یرد بب کبربس، ابزارهبی بببن   1شنبسی شنبیتی بببن 

  4بردن اب نظررة گفتربن (،   در سهطح کمن بب بهره 2000)  3تبلری   2 رژه الاوهبی ندر دحرکة شهنبیتی، ب  
شهود دسهئل    لرابلربتدک لژ هش تحلد    تاددن شهود  در سهطح یرد تمش دی  ( 2001)   6  دوف  5م الک 

لحبظ الاوهبی  ب    90در بول دهة  بهرن   22هبی دراسههم  قطعنبد  دسههئلة دورد نظر ارن اسهه، ک  سههن   
سههرائده ، که   ههبی آدرردهب   ا ارران   دوجودره،   ندر دحرکه ، در رهدهبفه، تهبلری مه  ارتاهببی ددهبن دوجودره، 
کنن ، ارن  شهون ، در د  برف دتقبب  برقراردی الرودًب در مبرموب اسهتدابر   ادررربلدسهم جهبنی فهم دی 

شهبن ب  م  صهورتی اسه،    شهبن م   ضهعدتی دارن ، توابن ندر ی هب ابنظر تربر  ندر ی ذاتی دوجودر، 
   انجبد  ارن تعبد  ب  م  برارن ی دی 

 پژوهش   نة ی ش ی پ    2
توان ب  دهن ، دیشنبسی شنبیتی را در کنبر تحلد  گفتربن )انتقبدی( قرار دیآثبری ک  بببنابجرل  
هب را دارای نقشی  ( اشبره کرد ک  بب نابهی ب  استعبره   گفتربن سدبسی، استعبره 2004)  7دوسلف

دی درددی  گفتربن  در  هبر کبنونی  )  8دان    هردبران  دی2005   نتدج   ارن  ب   ال (  ک   لوم  رسن  
گران گفتربن کبرآد  بوده   بب ارن حبل  توان  برای تحلد کنن  ک  دیهبری را دطرح دیشنبیتی ار ه

( بب بررسی ارتابط ددبن استعبره،  2009)  9دتنبسب بب جرربن تحلد  انتقبدی گفتربن ببش   کو مش
لرسش ارن  گفتربن،  دیفرهنگ    دطرح  را  استعبره هب  ک   تنکن   م   درراستبی  در وعهب  هبری 

دیگفتربن لد ا  تفب    بادعی  رضبئیهبی  شوکتی  کنن ؟    )لنبه    در  1397دقرب  را  استعبره   )
 لردابن  هبی ا ببدب   ترادپ تحلد  کرده، ب  تحلد  انتقبدی استعبره در دتون سدبسی دیگفتربن

، ک  در بببن اب آن دست  ر ردردهبری اس  تحلد  گفتربن شنبیتی بب کبربس، ابزار ندر دحرک 
 
1. Cognitive Linguistics         2. Force-dynamic 

3. L. Talmy            4. Discourse Theory 

5. E. Laclau           6. A. Mouffe 

7. A. Musolff           8. C. Hart 

9. Z. Kövecses 
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منبن ک  ببر  شنبیت  نش ه اس،   انالدسی بب آثبر کررستوفر هبر  دطرح ش  ادب در بببن فبرسی آن 
( انتقبدی2011هبر   ر ردردی  بب  شبیص-(  اب  بریی  ندر دحرک شنبیتی،  شنبسبری  هبی  را  ای 

بد  هبر  نشبن  لرداکن    سرس ب  تاددن دفبهدم ار ئولوژرک نهفت  در لس گفتربن دهبجر  دیدی 
سببی دب اب تعبدم  فدزردی    در ارن گفتربن، دفهوم   هبی الاوهبی ندر دحرک ده  ک  دشخص دی 

تررن ر ردرد لژ هشی ب  ارن  ( نزدرک1399ده   شوکتی دقرب )سدبسی را در ارن حوبه شد  دی
سبی جرهوری ارران  دطبلع  را دارد  در ارن لژ هش الاوهبی ندر دحرک  را در س  گفتربن دتبیر رؤ

هبی  هب نارش یود نسا، ب  س  دقولة تر ررسم، ق ر  کن  تب درربب  ک  هررک اب گفتربنبررسی دی 
 کش   تصورر دیاسرائد  را ماون  ب  -جهبنی   دنبقشة فلسطدن

 پژوهش   ی نظر   ی مبان    3
گفتربن قرار  شنبسی شنبیتی را درکنبر تحلد   مبرموب نظری ارن لژ هش بب ر ردردی تلفدقی بببن

هب بر  ده  تب بب تحلدلی شنبیتی، ب  رک ادر گفتربنی لبسخ ده   افز ن بر ارن، بنبی تحلد  دادهدی 
( در  1996)  1ارن ادر قرار دارد ک  بب نابهی س  سطحی، تربم ابعبد توصدف، تفسدر   تاددن فرکمف

داده  اب  تحلد   ثدقی  شون     گنجبن ه  سدبسی  دتون  بتحلد   دورد  فرکمف  هبی  شود   ارائ   ررسی 
شنبیتی اس،  کن  ک  سطح نخس، سطحی نشبن ( در تحلد  گفتربن س  سطح را دعرفی دی 1996)

لردابد؛  هب، ر ر ادهب   کنشاران اجتربالی دی  ب  تحلد  دتن اب دنظر ماونای بببنربری دوجودر، 
دی قرار  لردابش  دورد  را  ببف،  د م  دسئل سطح  ارن  د  ده     بببراران،  یرا  اکب ی  ک ام  ک   کن  

ان   در سطح سوم ک  هربن سطح کمن اس، مراری بببنربری  هب   ر ر ادهب بببنربری ش هدوجودر،
شود  بنببرارن، برای تحلد  ارن دطبلع  اب الاوری هب   ر ر ادهب بررسی دیارن بببراران   دوجودر، 

هب را ب  سطوح  توان آن شود ک  دیدی  س  سطحی، دربردارن ة س  سطح یرد، ددبن    کمن استفبده
شنبیتی، دحتواری   ببفتی(، نزدرک دانس،؛ هبی نشبن گبنة تحلد  فرکمف )در بردارن ة تحلد س 

بب ارن تفب   ک  در ارن دطبلع  سطح نخس، تحلد  دتن بب ابزارهبی شنبیتی اس،، تحلد  گفتربنی  
انجبم دی ددبنی  لردایت   شود   در سطح کمدفبهدم در سطح  بر نظررة گفتربن  داتنی  ب  تحلد   ن 

لبر  ابدنظر  هبری اب تحلد  گفتربن شنبیتی، دفبهدم هور،شود  ب  ارن ترتدب، در ارن بخش جنا دی 
 شون   ( ارائ  دی2000دحرکة تبلری )(   الاوهبی ندر 2001الکم   دوف )

 
1. N. Fairclough 
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 ی گفتمان شناخت   ل ی تحل  1- 3
ماونای   اب هرمدزی  لدش  ک   لژ هشی  اس،؛  گفتربن  تحلدلی  لژ هش  انتقبدی،  گفتربن  تحلد  

کن    سوءاستفبده اب ق ر  اجتربالی، نببرابری   تاعدض در بستر اجتربالی   سدبسی را دطبلع  دی
دتن   گف، قبلب  در  دی ر ر ادهب  بببتولد   دی  گو  ضع    دشر الد،  آن شون ،  ب   نسا،  رببن    

، دوقعدتی ای پژوهش دگراندیشانهگفتربن انتقبدی، بب مندن    کنن   اصحبب تحلد لد ا دی   دقب د،
دی اتخبذ  را  ر شن  سرانجبم  صررح    آشدبرسببی    فهم،  یواستبر  ترتدب  ارن  ب   کنن    

 (  65: 1397، 1درکشون  )فنکشد ن نببرابری اجتربالی دی مبلشب 
تحلد  انتقبدی گفتربن فبق  ابزارهبی شنبیتی کبرآد ی برای تاددن  ( بب ارن بب ر ک   2010هبر  )

کن   هبی گفتربنی اس،، ارن ار ه را دطرح دیبن یهبی بببنی در صور  ماونای اثرگذاری انتخبب
شنبسی شنبیتی ارن اس، ک   توان ردی را برحسب دراری بببیوانی کرد  د البی کلد ی بببنک  دی

( ب  ارن  اقعد،  3)برگرفت  اب النابکر  2ره ندببدن  تعادر اس،  دفهوم تعادر هب هروابن ی دقول سبی،
ب  شدوه  ل ر ة  اح   ادب سبیتبرهبی ب ر   سببی دیهبی گونبگونی دفهوم اشبره دارد ک  هربن  شود 

دفهوم  دیسببیبببنی  تحرد   صحن   بر  را  یبصی  )هبر ،  هبی  اظهبر  271:  2011کن   هبر     )
گفتربدی  ک   دینکن   را  قبلبهب  برحسب  برحواره توان  استعبره هب،  تصوری    دفهودی هبی  هبی 

توان نرونة شبیصی در نابه ب  تحلد  گفتربن شنبیتی درنظر  الاوسببی کرد  بر ارن لبر ، هبر  را دی
برد،  ( در تحلد  گفتربن شنبیتی اب آن بهره دی2011گرف،  ردی اب ابزارهبی شنبیتی ک  هبر  )

ندر دحرک  اس،  ا  دعتق  اس، ک  ندر دحرک  نقش دهری در سطوح دختلف بببنی ارفب  الاوهبی  
سببی اشبره کرد  در هررک اب ارن سطوح،  توان ب  بببنربری   دشر الد،هب دیکن  ک  ابجرلة آندی 

:  2010شود )هبر ،   سدلة النبصر باقب  ببب   النبصر باقب  بست  انجبم دیتعادرهبی ندر دحرک  ب 
158 ) 

 ( ی گر ی )خود و د  ت ی هو    2- 3
اس،   ق ر   هور،،  مراک   اس،  ق ر   جنس  اب  کنشی  اجتربالی  هور،  سبی،  الکم،  ابنظر 

کن   هبی دتفب تی را بب یود هرراه دیهبی دتفب   اب جهبن، هور،(  بببنربری37:  1990)الکم،  
سببد، در ر ابط ق ر  دتفب تی جبی دی   هبی گونبگونی را در جهبن لدبده ک  در نتدج  یود کبر رژه 

 
1. T. Van Dijk           2. construal 

3. R. Langaker 
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اددبن دی گددی  را  دنبفع دختلفی  (  هور،    47:  1398دقرب،  لنبه   شوکتیبخش  )رضبئیرد   
هب  گفتربنی هستن   هور،  -هبری د سور    در رک دعنب فرا ردة سبیتبرهبی بببنیق ر  برسبی،

دی سبیت   گفتربنی  راه  تعدن اب  ک   آنشون   ندس،    فرا ردهگرا  ب   را  تقلد  هب  ق ر   ر ابط  هبی 
(  هور، در  2002،  2  فدلدرس  1ده   هور، تغددرلذرر، من تد    درکزبداش ه اس، )رورگنسننری

نشبن  در سبدبنة    هب   دعبنی ب  گرد آننسا، دستقدم بب نشبنة کبنونی   ماونای قرارگدری درار نشبن 
  در لی نشبنابنی اس،  ابسوی درار، دراری نقشی هربنن  الوبرسدون   د ل، در سبر  را داشت   

دفص  بب  تب  اس،  گفتربندجبلی  حوبة  در  دوجود  النبصر  نسا،بن ی  رب  د لول گونای  هبی  دادن 
لهنة حدود، شود )شوکتیدال  تر جبدع  ب یواه دل در  آن  دقرب،    هبی گفتربن دسلط، جبرازرن 

  ادر  (  هور، دارای د  بع  ارجببی   سلای اس،؛ بع  ارجببی ب  دواردی اشبره دارد ک53:  1399
جب ک  دب در  گوردم دن رب دب مندن هستم رب ندستدم؛ برای نرون  آنهور، قبئم ب  ذا  اس،   دب دی

شود ک  ادر هور، در ارتابط بب گوردم  بع  سلای ب   ضعدتی ابمق دیببب نبسدونبلدسم سخن دی
ون ض ر، هواداران شود؛ هرچدطرح دی  4  آنتبگوندسم   3هب   در بستری اب اگوندسمدگرهب   غدرر،

 رک تدم فوتابل بب تدم رقدب اصلی  

 رومحرکه ی ن   ی الگوها  3- 3
ردی اب ابزارهبی دعنبشنبسی شنبیتی اس، ک  ماونای تعبد  ندر هب ددبن د  دوجودر،   ندر دحرک 

فرالی   5اصلی دوجودر،  دی  6   نشبن  مندن را  بر  غلا   ندر ،  دربرابر  دقب د،  ندر ،  االربل  ده   
دس  دیدقب دتی،  نربربن  الاوهب  ارن  در  دس،  ارن  اب  دواردی  دبنع    برداشتن  شود   دسببی، 

ب  را  کبنونی  توج   ندر دحرک   در  اصلی  دیدوجودر،  ایتصبص  ندز یود  فرالی  دوجودر،  ده   
کن  رب دغلوب آن گدرد، بر ندر ی دوجودر، اصلی غلا  دیدی   دوجودرتی اس، ک  در دقبب  آن قرار

ذاتدی  ندر ی  ب شود   رب  کنش  جه،  در  رب  اصلی  دوجودر،  ذاتی ی  ندر ی  اس،    سدون  سوی 
کردن«    دادن«، »دتوقف دوجودر، فرالی یمف آن اس،  در ارن الاوهب دفبهدری هرچون »اجببه 

)تبلری،  »کرک دارد  )409:  2000کردن«  جود  کو مش  دؤلف 62:  2000(   بندبدرن  (  هبی 
 کن : یمص  دی هبی ندر ی تبلری را ب رن صور  برحواره 

 
1. M. Jørgensen         2 .L. Phillips 

3. Agonism           4. Antagonism 

5 Agonist           6 Antagonist 
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 دوجودر، اصلی/ دوجودر، فرالی  های نیرو:موجودیت -
 سوی ارستبری )ال م کنش(سوی کنش/ ب ب  تمایل ذاتی نیرو: -
 کنش/ ارستبری )ال م کنش( برایند تعامل نیرو: -
 ترتر/ دوجودر، ضعدف دوجودر، قوی  توازن نیروها: -

رس  ک  تعادر ارن  تحلد  گفتربن ب  ارن نتدج  دیهبر  بب درنظرگرفتن الاوهبی ندر دحرکة تبلری در  
سوی  توج  را ب   الاوهب من رن برارن  استراتژرک   ار ئولوژرک دارد  نخس،، الاوهبی ندر دحرک 

دی دعطوف  فرالی  دوجودر،  اصلی    دوجودر،  تعبدلی  رب  تقببلی  تعادر  بادع،  د م،  سببد  
انادزد  بنببرارن، دردن اس،  ، در ت بد را بردیای در آن  اح  ستدز ددبن د  دوجودرندر دحرک 

سببان ببش  ک  نشبن ده  م  نقشی ب  هررک اب دشبرکدن در گفتبر بع ی ار ئولوژرک در تصردم دتن 
ب  داده ش ه اس،  سوم، دوجودر، فرالی هنابدی  تعادر دیتخصدص  ندر ی دقب م  شود ک   النوان 

 ( 161-162: 2010هبر ، کن  )تری بر آن غلا  دیدوجودر، اصلی قوی 

 روش پژوهش    4- 3
،  1400تب    1390، اب سبل  90هبی دنتشرش ه در بول دهة  م  گفت  ش ، دتون قطعنبد بب توج  ب  آن

هب    شود ک  هررک اب الابر  هب ب  ارن صور  انجبم دیدهن   تحلد  داده لددرة لژ هش را شد  دی
دقو اژه د   ب   بررسی  دورد  لددرۀ  در  ک   قطعنبد هبری  دتون  اب  دارد،  اشبره  اسرائد   آدرردب    هب  لة 

هبی دعنبری کبنونی شود  لس اب شنبسبری دقول  استخراج   اب رهاذر ابزارهبی شنبیتی توصدف دی 
تفسدر گفتربنیدر بخش ب   نوب،  بر نظبم   -هبی بع ی  ابتنب  بب  ندر دحرک     شنبیتی  الاوهبی  تعادر 

هب برحسب ماونای  ددن تحلد  گفتربن اس،، هررک اب گفتربنرس   در درحلة سوم ک  سطح تادی 
دیدرببن ی  بررسی  هورتی  دیهبی  ک   اس،  سوم  درحلة  در  د ل  شون    کبرآد ی  ددزان  ب   توان 

هبی گفتربنی لی آفررنی ابزارهبی شنبیتی در تحلد تلفدقی تحلد  شنبیتی گفتربن   ماونای نقش 
 برد  

 ها داده   ل ی تحل    4
هبی درتاط بب د  دقولة اربال  دتح ة آدرردب   اسرائد   بدبن ش ، در ارن بخش، داده  گون  ک هربن

هب بر دانبی  گدرن ، سرس گفتربنابت ا در قبلب سنجش الاوهبی ندر دحرک  دورد اربرببی قرار دی
   شودبن ی دیهب صور  اربی آنشون    نهبرتًب دنطق تفب     بنجدرة همدفبهدم گفتربنی تحلد  دی
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 کا ی متحدة آمر   االت ی ا    1- 4
بر دگرسببی آشدبر بب    1390 رژه در دهۀ  سبل گذشت  ب هبی دنتشرش ه در بول مه    د   قطعنبد 

ان ؛ بر ارن اسبس،  اکب ی ارن  النوان نربد »ادررربلدسم«   »استدابر« جهبنی دتررکز ش هآدرردب ب 
ددبن   ک   اس،  دتفب تی  بریوردهبی  نشبنار  بریوردهب    دقول   در  تفب    ارن  داده،    رخ  ندر هب 

 النوان نرون :هب دؤر  ارن دگرسببی درررن  اس،  ب ندر هبی دتغدر دوجودر، 
گاه ایران اسالمی، ضمن قدردانی از اقدام به  هنگام و قاطعانة نیروی دریایی سپاه ملت هوشیار و آ

کمک از  امریکایی،  متجاوز  شناورهای  توقیف  مستشاری  در  تعیین های  پاسداران  و  »سپاه  کنندة 
مدار نیروی قدس که در کنار ارتش و بسیج مردمی  مند و ولیتانقالب اسالمی« و فرمانده غیرت 

های تکفیری و  های استکبار و فتنة تروریستی داعش و گروهکسازی توطئهعراق و سوریه با خنثی
نزد  ایرانیان  مباهات  و  افتخار  موجبات  کشورها،  این  در  آورده  سلفی  فراهم  را  اسالمی  اند،  امت 

و   مقدس  این مسیر  در  آنان  تداوم تالش  بر  و  و حمایت کرده  دی سپاسگزاری  تأکد   نربر  انقمبی 
(1394 ) 

در ارن گفتۀ »ندر ی درربری سربه« دوجودر، اصلی ر  ب  حرک، اس، ک  بب دوجودر، فرالی  
سوی  ن« دوجودر، فرالی تربر  ذاتی ب شود  »دتجب ببود»شنب رهبی دتجب ب آدرردبری« ر بر  دی

دی  نشبن  را  دی حرک،  نربربن  »توقدف«  بب  ک   دس  دسببی  ندر ی  برحوارة  ادب  ندر ی  ده   شود، 
 برد  سوی سدون دیده    آن را ب دوجودر، فرالی را تغددر دی 

غدرترن     فردبن ه  اسمدی    انقمب  لبس اران  »سربه  ددبن  گفت   ارن  در  درار  ندر ی    تعبد  
النوان دوجودر، اصلی   »استدابر  د ار ندر ی ق س   ارتش   بسدج درددی الراق   سورر « ب  الر،

النوان دوجودر، فرالی اس،  دوجودر، اصلی  هبی تدفدری   سلفی« ب   تر ررسم داالش   گر هک
  کن   دوجودر، بردن ندر ی دوجودر، فرالی را نربربن دی سببی« اببدن ر  ب  حرک، اس، ک  »ینثی

فرالی ک  اب رهاذر »توبئ    فتن « ارجبد دبنع کرده، ندر ی ذاتی یود ب  سدون در جه، اه اف 
برداشتن دبنع استفبده شود ک  اب برحوارة ابددبن ده  بب دوجودر، اصلی دواج  دی یود را نشبن دی 

دیدی  ابدس،  را  یود  ندر ی  )ده    کن     ج  ل  ارن 1در  ددبن  ندر هب  تعبد   دوارد  درار   )  
 شود هب بببنربری دیدوجودر،
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یکا  تعامل نیروها در مقولة ایاالت متحده -1جدول   های پژوهش( )منبع: یافتهآمر

 
 موجودیت اصلی 
 و تمایل نیروی آن

 موجودیت فرعی 
 و تمایل نیروی آن

 برایند تعامل نیروها 

1390 
 »بد اری اسمدی« 

 تردوجودر، ر  ب  حرک،، قوی 

درار  دنطق  »اذنبب   ای   
 حدبم  ابست    ظبلم دنطق « 

ضعدف  ک  دوجودر،  تری 
یطر سقوط«، بر ر  ب    »بنگ

سدون رفتن حرک، آن دالل، 
 دارد  

قوی  اصلی  تربر  دوجودر،  تر 
را  فرالی  دوجودر،  ذاتی  ندر ی 
سدون  سوی  ب   را  آن  داده،  تغددر 

 ده   سوق دی 

1390 
یواهبن  در ار لب  »جناش ال ال،

 آدرردب«   
 تردوجودر، ر  ب  حرک،، قوی 

در »کبخ  ستم  ظلم    هبی 
 دغرب بددن« 

ضعدف  فرالی  تر دوجودر، 
اصلی  دوجودر،  بر ب  ک  
آن   رفتن  سدون  ب   ر   ببال، 

 شود  دی

قوی دوجودر، دوجودر،  تر 
ندر ی  ذاتی  تربر   اصلی، 
دوجودر، فرالی را تغددر داده، آن 

 برد  را ب  سوی سدون لدش دی 

1390 

 ، دقت ر سورر « »د ل
ضعدف  ک   دوجودر،  تری 

»دقت ربودن« تربر  ب  حرک، آن  
 ده   را نشبن دی

دس،  آدرردب  »حدبم  نشبن ه 
 در دنطق «

قوی  ک   دوجودر،  تری 
شدطبنی    »دسدسة 
اللد   ض دقب د،« 
ر    نشبنار  اصلی  دوجودر، 

 ب  حرک، بودن آن اس،   

قوی  فرالی، ندر ی  دوجودر،  تر 
ب    را  اصلی  سوی دوجودر، 

 ده   سدون سوق دی

1391 

 »انقمب اسمدی« 
ک   حرک،  ب   ر   دوجودر، 

اش«، بر »ت ا م حرک، سرافرابان  
دالل، قوی دوجودر،  ارن  بودن 
 دارد  

آدرردبی   بزرگ  »شدطبن 
 جنبرتدبر« 

ب     ر   فرالی  دوجودر، 
»سنبرروهبی   ک   حرک، 

توبان «  ربان    کدن یصود،
 د  بر قوی بودن آن دالل، دار

ر ی  ندر ی  دوجودر،  د   هر 
دنظور ر  ب  سدون بردن حرکتی ب  

ندر ی دقبب  یود دارن   »ترسک 
ب   الر، فقد « ابزار ر  ب  سدون 
بردن دوجودر، فرالی دانست  ش ه 

 اس،  

1392 
ارران  الر،»دل،   بد ار  د ار   

 اسمدی« 

لدارال   ارد گبه  »نظبم سلط    
ب   سردبر   غرب  داری 

 سرکردگی آدرردب« 

تر بب االربل دوجودر، فرالی قوی 
جبنا  توانست  هبی رک تحررم

اس، تربر  ندر ی ذاتی 
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»یواستبر  ک   اصلی  دوجودر، 
سنبرروی  ینثی  کردن 

ب  دشرن«  تربر   بر  بودنش 
 حرک، آن دالل، دارد  

دوجودر، فرالی ر  ب  حرکتی 
تحررم »االربل  هبی ک  

رک بنجدره بر ای  جبنا « 
 بودن آن دالل، دارد   ترقوی

دوجودر، اصلی را تغددر داده، آن  
 سوی سدون سوق ده   را ب 

1392 

ندر هبی  دقبدب   »فردبن هبن   
 دسلح« 

»لبسخ   ک   اصلی  دوجودر، 
تر انقمبی   قببعبن «اش بر قوی 

حرک،  بودن     ب   ذاتی  تربر  
 دالل، دارد  

 »بریی دقبدب  آدرردبری« 
بب  ک   فرالی  دوجودر، 

بی  دوهن   »اظهبرا   ادببن ، 
ددز   ر ی  بر  دانی  ته ر آددز 
تربر    نظبدی«  گزرنة  بودن 

کردن  یود ب  حرک،   دتوقف
نربربن  را  اصلی  دوجودر، 

 کن   دی

ب  حرک،  تربر   دوجودر،  هرد  
قوی  ندر ی  دوجدارن ،  ودر، تر 

قببعبن   لبسخ  اش، اصلی   
ب  سوی تغددر  دوجودر، فرالی را 

 برد   ندر ی ذاتی لدش دی

1392 

دشرن  بصدر    شنبس  »دل، 
 ارران« 

اتخبذ   بب  ک   اصلی  دوجودر، 
ر ردرد اقتصبد دقب دتی   راهارد 

بودن یود را جهبدی ر  ب  حرک،
 ده   نشبن دی 

سرکردگی   ب   سلط   »نظبم 
 آدرردب« 

هبی  ارن دوجودر، بب »تحررم
جبنا « اب برحوارة ارجبد رک

تربر   کرده،  استفبده  دبنع 
دتوقف  ب   کردن  ذاتی 

دوجودر،   را  دوجودر، 
 اصلی دارد  

دوجودر، اصلی بب اتدب ب  راهارد 
دوجود،  ابزارهبی  درار  جهبدی   

قوی  رغم  ندر ی  ب   داشت ،  تری 
سوی  اب  ارجبدش ه  دوانع 

تربر فرالی،  ندر ی دوجودر،    
 برد   ذاتی یود را لدش دی

1392 
 »دنطقة یب رددبن «

سدون  ب   ر   اصلی  دوجودر، 
 ترضعدف 

د ایل »ق ر    گر هبی 
هبی  استدابری   بریی د ل،

  ابست « 
شدطبنی    »دسدسة 

ذاتی  تفرق   تربر   بر  انادز« 
سوی   ب   فرالی  دوجودر، 

دتوقف  کردن  حرک،   
دالل،  اصلی  دوجودر، 

 دارد  

تر دوجودر، فرالی اب  ندر ی قوی  
ذاتی   تربر   دسدس ،  رهاذر 

 ده   دوجودر، اصلی را تغددر دی

1393 
 د ار ارران« »دل،  الر،

 دوجودر، ر  ب  حرک، 
سردبر   لدارال  داری »ارد گبه 

آدرردب     رهاری  ب   غرب 
اب سوی دوجودر،   االربل تحررم 
فرالی، ببالث غلاة ندر ی ذاتی آن 
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رژرم  لبد ری  تحررک   
غبصب صهدوندس،   تاعد،  

بدن نظدر  دجبدع  الرللی 
آژانس  شورای   ادند،   

 الرللی انرژی اتری«بدن
تحررم     االربل  رهاذر  اب 
ب   تربر   جنگ،  ب   ته ر  
کردن   دتوقف  حرک،   

 دوجودر، اصلی دارد  

ش ه  اصلی  دوجودر،  ب   نسا، 
 اس،   

1393 

استدابرستدز   انقمبی    »دل، 
 ارران« 

دوجودر، اصلی ک  بب حربر، اب  
د ل،   دردم کشورهبی سورر    
را  حرک،  ب   یود  تربر   الراق 

 ده   نشبن دی 

)تر ررسم   بزرگ  »فتنة 
 داالش(« 

ذاتی   تربر   فرالی  دوجودر، 
ب  سوی حرک، دارد ادب تمش  
جه،   در  اصلی  دوجودر، 

 کردن آن اس،  دتوقف

تر دوجودر، اصلی ب   ندر ی قوی 
دوجو  ندر ی  فرالی تغددر  در، 

 شود   دنتهی دی

1393 
 »بحررن   درار بمد اسمدی« 
 دوجودر، اصلی ر  ب  سدون 

آدرردب    ب   »دزد ران  ابست  
 ارتجبع دنطق «

ک    فرالی  دوجودر، 
ندر ی   )برحوارة  »جنبرب « 
دبنع(  ارجبد  دس  دسببی   

قوی  ذاتی  بر  تربر   تربودن   
دتوقف  حرک،    ب   کردن  آن 

اصلی   دالل، دوجودر، 
 دارد  

تر دوجودر، فرالی، اب ندر ی قوی 
ندر ی  برحوارة  رهاذر 
دبنع،  ارجبد  دس  دسببی   
سوی  ب   را  اصلی  دوجودر، 

 ده    سدون سوق دی

1393 

 »ررن« 
ذاتی   دوجودر، اصلی ک  تربر  
»دابربه،   داشت     حرک،  ب  

دقب د،   تحوال « بر حرک، »
بودن آن ب  سوی ارن تربر    قوی

 دالل، دارد  

حبکربن  غرب    »سلطة 
 نشبن ه« دس، 

ندر ی   ک   فرالی  دوجودر، 
دوجودر، کم ب   نسا،  تری 

 اصلی دارد  

اصلی کنش  دوجودر،  هبی 
ندر ی  تربر   تغددر  دوجب 
ب   را  آن  ش ه،  فرالی  دوجودر، 

 ده   سوی سدون سوق دی
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1394 

ارران   دتح   دوح     »دردم 
 اسمدی« 

حربر، اب  دوجودر، اصلی ک  بب  
درددی   ندر هبی  ارتش    د ل،، 
سورر     کشورهبی  دقب م    
الراق، تربر  ذاتی یود ب  حرک، 

 کن   را بببنربری دی

 »تر ررسم داالش« 
»تح،  ک   فرالی  دوجودر، 

آل آدرردب،  حربر،  سعود، 
هم اشغبلار    لدربنبن رژرم 

بودن   ر   ای آنبن« قوی دنطق 
ب  حرک، بودن یود را نشبن 

 ده   دی

اداد   را  بریورد یود  ندر   د   ارن 
بره   در  دختلف داده    هبی 

درربف،  دتفب تی  برارن هبی 
تغددر  دی نوع  اب  حبل،  ارن  کنن   

 در توابن ندر  اس،  

1394 

 »برجبم« 
حرک،   ب   تربر   ک   دوجودرتی 

 دارد   
ادند،  البلی  شورای  »د ل،   

 دلی«

ب  »د ل،  دستدار   رژه  هبی 
 آدرردب« 

»ی ال     بب  ک   دوجودرتی 
نقض اله « تربر  ذاتی یود  
نربربن   را  حرک،  سوی  ب  

 کن   دی

دوجودر،  ندر ی  ذاتی  تربر  
دوجودر،  ندر ی  تغددر  فرالی 
در   تغددر  بب  د   ارن  اس،   اصلی 
در  ش ه،  دواج   ندر   توابن 

ندر   بره   تغددر  دختلف  هبی 
 دهن   دی

ادند،   البلی  شورای  »د ل،   
ا دوجودر،  در  دلی«  ک   صلی 

اب  استفبده  بب  ببر   لز م  صور  
»راهارد دقببل  ب  دث « تربر  ذاتی  

 دوجودر، فرالی را تغددر ده    

1394 

هب   نهبدهبی ابمالبتی  »دستابه 
   ادندتی« 

بب   ک   اصلی  دوجودر، 
نفوذ«   »توبئة  دس  دسببی 
نربربن   را  یود  حرک،  ب   تربر  

 کن    دی

انقمب     دشرنبن  »جاهة 
 دعبن رن نظبم« 

دوجودر، فرالی ک  بب »توبئة  
 نفوذ« تربر  ب  حرک، دارد  

در ارن تعبد ، »شدس، سنادن« 
دتوقف ندر ی  سببی، برحوارة 

دوجودر، فرالی را ب  سوی سدون 
 ه    دسوق دی 

1395 
 »ارران   اسمم« 

ب    تربر   ک   اصلی  دوجودر، 
 حرک، دارد  

هرراهی   بب  سفد   »کبخ 
 ارتجبع دنطق «

دوجودر، فرالی ک  بب » ضع  
ارجبد  تحررم ج ر     هبی 

اسمم  ستدزی    دوج 
ب  ارران  ذاتی  تربر   هراسی« 

االربل  ب   تربر   دوجودر،  هرد  
حرک،  دارن     یود  ذاتی  ندر ی 

دی اداد   را  حبل، یود  دهن   
بریورد تغددر توابن ندر هب دوجب 

رد بره  غلاة  دراری در  بر  هبی ی 
 شود   دختلف دی
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ذاتی   ندر ی  تغددر  حرک،   
 دوجودر، اصلی دارد  

1396 

 بهرن(«  22»دب )راهردربربن 
دوجودر، اصلی ر  ب  حرکتی ک  
ابراب  بب  را  کنش  ب   یود  تربر  

ب اله ی اب  نفر   هبی  یشم   
 ده   شدطبن بزرگ« نشبن دی 

جنبرتدبر«   »آدرردبی 
تربر    ک   فرالی  دوجودر، 
اب  را  سدون  ب   یود  ذاتی 

ببقی دقبم رهاذر  در  دبن ن 
»دشرن شربره رک« بببنربری  

 کن    دی

دوجودر، فرالی تربر  ذاتی یود 
را  دشرنی  ت ا م  سدون    ب  

دی  ک  برجست   حبلی  در  سببد 
دوجودر، فرالی تمش دارد بب ابراب  

فرالی یشم   نفر  بر دوجودر،  
غلا  کن    تربر  ذاتی آن را تغددر 

 ده   

1397 

 »ارران اسمدی« 
ب   اسطة   ک   اصلی  دوجودر، 
بندة  ر بافز ن  »تقور، 

راهاردهبی  هدفبالی  دوشدی   
برحوارة   اب  بببدارن گی« 
رقدب   ندر هبی  دس  دسببی 

تر ر  ب  استفبده کرده، ندر ی قوی 
 کن   حرک، یود را نربربن دی 

تدم  »شدطبن   آدرردب،  بزرگ 
ابل      ترادپ  ض بشری 

 اذنببش« 
ک    فرالی  دوجودر، 

یواهی« بر تربر  ذاتی »بربده 
 ر  ب  حرک، آن دالل، دارد  

توابن   در  تغددر  دوجودر،  د   ارن 
بره  در  داشت ،  دختلف ندر   هبی 

االربل  هم  بر  را  یود  ندر هبی 
 کنن   دی

1398 

 بهرن(«  22»دب )راهردربربن 
رهاذر   اب  ک   اصلی  دوجودر، 
نارد اقتصبدی تربر  ذاتی یود ب   

 ده    حرک، یود را نشبن دی 

»دشرن قسم یورده اسمم   
 ددهن اسمدی« 

یود   دسدر  در  ک   دوجودرتی 
ثبب، اس،   تربر  ب  سدون 

 دارد  

دوجودر، اصلی ب  حرک، تربر   
دارد  بدبن فع  آرن ه اس،   بر ارن 

تر ارن  ک   دارد  ب   دالل،  بر  
یواه   اداد   هرچنبن  حرک، 

 داش،   

1399 

 »دل، بصدر   دتح  ارران« 
 دوجودر، اصلی ر  ب  حرک، 

 »آدرردب/ کبخ سفد « 
 دوجودر، فرالی ر  ب  حرک، 

ارن د ،  ددبن  لبر ار بودن دشرنی 
ندر   توابن  در  تغددر  الاوی  بر 
د   هر  آن  در  ک   دارد  دالل، 
دوجودر، تربر  ندر ی ذاتی یود 

 کنن   را نسا، ب  دراری االربل دی 

1399 

برای جاران  ندبب  برن ة دورد  »برگ 
دنطق  شدس،  کبخ هبی  ای 

بودن دوجودر،   سفد « بر ضعدف 
دالل،  ر ربر ری  ارن  در  فرالی 
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ارن  در  ب  دارد   ندر هب  توابن  جب 
تغددر  اصلی  دوجودر،  سود 

 کن   دی

1399 

دج د  سلطة  ببب  »گشودن 
ک   دارد  دالل،  ارن  بر  آدرردب« 

لدش  فرالی  )لدون  دوجودر،  تر 
لهلوی(  د ران  بب  ضرنی  بدنبدتنی 
دوجودر،  ذاتی  ندر ی  تربر  
اصلی را ر  ب  سدون برده   اکنون 
را   اق ام  ارن  تب  اس،  تمش  در 

 دج دا تدرار کن    

1399 

 بهرن(«  22»دب )راهردربربن 
دوجودرتی ک  ب  دنابل ب  شدس،  
اس،   اصلی  دوجودر،  کشبن ن 
کنش  ب  حرک،    ذاتی  تربر     

 دارد  

بزرگ    شدطبن  ارن  »آدرردب 
حقدر    فررب  یوردگبن 
 لرستبن دایلی« غرب 

ب    ذاتی  تربر   ک   دوجودرتی 
ب    ند   جه،  در  سدون 
»توبئ «   دارد   یود  اه اف 
ک  هرواره   اس،  ثببتی  تربر  

 اس،    جود داشت  

تغددر  ب   تربر   دوجودر،  د   هر 
دارن   بدبن  ذاتی هر رار  ندر ی 

لبره  ارن  در  فع   ندز  آرن ه  گفتبر 
ارن  در  حرک،  ت ا م  نشبنار 

 دوجودر، اس،   

1399 

 بهرن(  22»دب )راهردربربن 
ذاتی  تربر   »ح ور ح اکثری« 
ب  حرک، دارد  کور کردن مشم 

تر آن را نشبن  دشرنبن ندر ی قوی 
 ده    دی

بزرگ،  شدطبن  »دشرن، 
سفبک  ب  رژرم   رژه 

 صهدوندستی« 
تربر    ک   فرالی  دوجودر، 
در  قرارگرفتن  ب   ثبب،  ذاتی 

 هبی یود دارد   جه، یواست  

ارن  فرالی در  دوجودر،  ندز  جب 
حب حفق  یود  یواستبر  ثبب،  ل، 

ذاتی  ندر ی  تغددر  جه،  در 
سوی  اب  اس،   اصلی  دجودر، 
ب  ح ور  اصلی  دوجودر،  درار 
دتربر  اس،   در نظر  ح اکثری 
ندر ی  تب تغددر  ارن حرک، را  دارد 

 دوجودر، فرالی اداد  ده    

1400 

ارران«   استدابرستدز  »دل، 
»استدابرستدزی«   ک   دوجودرتی 

حرک،  ب   ر   آن  نشبنار  بودن 
 اس،   

هبی شوم شدطبن بزرگ »نقش  
 آدرردبی جنبرتدبر«  

ک    فرالی  دوجودر، 
تربر   »نقش   بر  شوم«  هبی 

ارن بریورد اب نوع تغددر در توابن  
ب  ند دوجودر،  د   ارن  اس،،  ر  

کنن     سوی هر رار ندر   ارد دی
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دهن  ک  در الاوهبی ندر دحرکة تبلری  گر ه جبی دیهب در ارن دقول  دوجودرتی را در در ن داده 
دوجودرتی اس، ک  کبنون توج  را ب   در جبرابه دوجودر، اصلی قرار گرفت  ببش   دوجودر، اصلی 

ش ه، دوجودرتی را در کبنون توج  یود قرار هبی بررسیدهن   دجروال  قطعنبد یود ایتصبص دی
هب  گر هشود رب بب بر نهب ته ر  دی گر هتری داشت ، اب سوی بر ندهن  ک  ا لور،   اهرد، بدشدی 

هبی »ارران   اسمم، دل،  دتح ة آدرردب دوجودر،  کنن   بر ارن اسبس، در دقولة اربال دقببل  دی
یواهبن  در ار لب   آدرردب، د ل، دقت ر سورر ،  د ار ارران، بد اری اسمدی، جناش ال ال، الر،

اسمدی،   بمد  انقمب  درار  بحررن    یب رددبن ،  دنطقة  دسلح،  ندر هبی  دقبدب   فردبن هبن   
هب   نهبدهبی ابمالبتی   ادندتی، ادند، دلی، دستابه  اسمدی، ررن، برجبم، د ل،   شورای البلی

د ار ندر ی ق س   ندر ی درربری سربه، سربه لبس اران انقمب اسمدی   فردبن ه غدرترن     الر،
شبن بب دگرهب دورد  هستن  ک  ر ربر ری  هبی اصلیارتش   بسدج درددی الراق   سورر « دوجودر،

 توج  اس، 
اصلیدوجودر، ضعدفنآ  هبی  شون ،  تهبجم  اقع  دورد  ک   دیجب  سدون  تر  ب   ر   شون    

تر هستن   ر ن ، در جبری ک  دوجودر، فرالی را بب برحوارة دس  دسببی ندر  دواج  سببن  قویدی 
کنن    بب حبل، تغددر در توابن ندر     در بریی دوارد هرد  دوجودر، ب  رک ان ابه برهم ندر   ارد دی 

دی  در شون ،  دواج   اس،  دردن  داده،  اداد   را  یود  دتقبب   بریوردهبی  دوجودر،  د   ک   حبلتی 
 ای ارن بریورد ب  ت عدف ردی   تقور، دراری دنتهی شود  بره 

داری غرب ب  رهاری آدرردب   تحررک   لبد ری  در دقولة دورد بررسی، »ارد گبه لدارال سردبر 
الرللی انرژی  ظدر شورای ادند،   آژانس بدنالرللی نرژرم غبصب صهدوندس،   تاعد، دجبدع بدن

هبی ظلم   فسبد در دغرب بددن،  ای   درار حدبم  ابست    ظبلم دنطق ، کبخاتری، اذنبب دنطق 
نشبن ة آدرردب در دنطق ، شدطبن بزرگ آدرردبی جنبرتدبر، نظبم سلط    ارد گبه لدارال حدبم دس،

گر استدابری    هبی د ایل دقبدب  آدرردبری، ق ر    سرکردگی آدرردب، برییداری غرب ب سردبر 
هبی  ابست ، دزد ران  ابست  ب  آدرردب   ارتجبع دنطق ، شنب رهبی دتجب ب آدرردبری،  بریی د ل،

داالش   گر هک تر ررسم  تدم ض بشری  استدابر    آدرردب،  بزرگ  تدفدری   سلفی، شدطبن  هبی 
هستن  ک  تربر  ندر ی ذاتی ر  ب  حرکتی دارن  ادب در    هبی فرالیترادپ ابل    اذنببش« دوجودر،

دتوقف   حرک،    ب   آن  ذاتی 
اصلی   دوجودر،  کردن 

 دالل، دارد  

بره   ندر ی در  دختلف  هبی 
 دهن    هر رار را تغددر دی
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 ر ن  هبری دبنن  »سربه لبس اران انقمب« ر  ب  سدون دی ر ربر ری بب دوجودر، 
ر د، ک  ه ف بببنربری دظلودد،   دورد دوجودر، اصلی در ارن دقول  آنجب ر  ب  سدون دی

درار بمد اسمدی« ک  در ر ربر ری بب ش ن ببش   در دورد »بحررن    هجرة دوجودر، فرالی  اقع 
شود ک  بب قرارگرفتن ر ن ، دوجودر، اصلی بببنربری دیدزد ران  ابست  ب  آدرردب ر  ب  سدون دی 

دی  سدون  ب   ر   داده،  ندر   تغددر  نبگزرر  دگرهب  تهبجم  دعرض  هربندر  دادهر د   ک   نشبن  بور  هب 
ده    دوجودر، گر ه ارن گفتربن را شد  دیده ، دوجودر، اصلی دوجودرتی اس، ک  در ندی 

 گر ه دنفی اس، فرالی سببن ة بر ن

 ل ی اسرائ    2- 4
در دقولة اسهرائد  ندز هربنن  دقولة لدشهدن، اسهرائد    دفبهدم  ابسهتة آن در جبرابه دوجودر، فرالی 

صهلی اسه،   گدرد ک  ب  دنابل االربل تربر  ندر ی ذاتی یود   تغددر تربر  ذاتی دوجودر، اقرار دی
 النوان نرون :ب 

ستیز ایران آزادی قدس شریف و فلسطین را تکلیف الهی و راهبرد خدشه  ملت آزاده و ظلم
ضد   و  اسالمی  مقاومت  جبهة  از  جانبه  همه  دفاع  با  و  کرده  قلمداد  اسالم  جهان  ناپذیر 
جعلی   و  غاصب  رژیم  جنایات  از  غربی  و  عربی  حامیان  و  آمریکا  حمایت  صهیونیستی، 

ونیستی در سرزمین های اشغالی... را محکوم نموده و بر ضرورت اقدام عاجل و قاطع  صهی
بینسازمان نهادهای  و  دولتها  قبال  در  و  المللی  به خاک  و عامالن  تروریسم  های حامی 

 (  1391نربر  )تأکد  دی دفاع های بیخون کشیدن انسان 

در  ددبن دوجودر، اصلی »جهبن اسمم«  در ارن گفت  د  تعبد  ندر   جود دارد، نخستدن تعبد  ن
شود  دوجودر، اصلی حربر، اب فلسطدن   آبادی ق س    دوجودر، فرالی »صهدوندسم« در ه دی 

دان   ارن ر ردرد بر تربر  ذاتی دوجودر، اصلی بر حرک،   کنش  شررف را »تدلدف الهی« دی
کن  تربر  یود ب  دن سلب دیدالل، دارد  اب سوی درار، دوجودر، فرالی ک  »آبادی« را اب فلسط

کن   ارن د  دوجودر، بر هم  کن ، در برابر دوجودر، اصلی دبنع ارجبد دی حرک، را بببنربری دی
هبی دختلف شون ؛ حبلتی ک  در بره کنن    بب حبلتی اب تغددر در توابن ندر هب دواج  دی ندر   ارد دی

ای اس، ک   ده   ارن حبل، نشبنار دابربه هب را ب  سوی سدون سوق  دردن اس، ردی اب دوجودر، 
 هرچنبن اداد  دارد 
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النوان دوجودر، اصلی   »رژرم  هبی اشغبلی« ب تعبد  ندر ی درار در ارن گفت ، ددبن »سربددن
النوان دوجودر، فرالی اس،  »اشغبلی« بر تغددر حبل، دوجودر، غبصب   جعلی صهدوندستی« ب 

دارد     دالل،  نربربن  »غبصباصلی  را  لدشر ی  حرک،    ب   فرالی  دوجودر،  ذاتی  تربر   بودن« 
سوی تر   ر  ب  حرک، دوجودر، فرالی، تربر  ذاتی دوجودر، اصلی را ب سببد  دوجودر، قوی دی 

دارد تب ببر درار ادند،   ثاب   ده    آن را ب  حرک،  ادیسدون در جه، صلح   ثاب  تغددر دی
 ده  ( درار دوارد درتاط بب تعبد  ندر هب در ارن دقول  را نشبن دی 2  ل )یود را بببرببی کن   ج

 های پژوهش( )منبع: یافتهتعامل نیروها در مقولة اسرائیل  -2جدول 

 سال
 موجودیت اصلی 
 و تمایل نیروی آن

 موجودیت فرعی 
 و تمایل نیروی آن

 برایند تعامل نیروها 

1390 
 هبی اسمدی«  »اد،

حرک،    دوجودر، ر  ب   
 قوی

نبدشر ع   غبصب    »رژرم 
 اسرائد «

کنش ک   هبی دوجودرتی 
ب   غبصابن   ر   ندر ی  بر  اش 

 حرک، آن دالل، دارد  

برای   اصلی  دوجودر،  تمش 
بر   دال  فرالی  دوجودر،  دحو 
تغددر در توابن ندر هب ددبن ارن 
د  دوجودر، اس،، مرا ک  هر 
سوی  ب   دوجودر،  د  

کردن تربر  ذاتی ندر ی  دتوقف
 دقبب  در حرک، هستن   

1391 

 »فلسطدن« 
ک    اصلی  دوجودر، 

تغددر »اشغبل بر  گری« 
ب  سدون   آن  ذاتی  تربر  

ثاب جه،  ادند، در      
 دالل، دارد  

 هب«  »صهدوندس،
تمش   »بب  ک   فرالی  دوجودر، 

آدرردب« ر   آل  سعود   حربر، 
 ر د ب  حرک، لدش دی

دوجودر، »اشغبل گری« 
فرالی، دوجب تغددر تربر  ذاتی 

شود   آن  دوجودر، اصلی دی
ادند،  ثاب     بببرببی  ب   را 

 ده    لدشدن یود سوق دی 
 

1392 

 اسمدی«»نظبم 
ر    ک   اصلی  دوجودر، 
اس،  حرک،  ب  
ارستبدگی«  »دقب د،   

قوی ارجبد  بر  تربودن   
کنش دربرابر  هبی دبنع 

»نظبم سلط    استدابر   شادة  
 الرل « للد  صهدوندسم بدن 

ب    تربر   ک   فرالی  دوجودر، 
بر   »تزلزل«  ادب  دارد  حرک، 

سدون  ضعدف ب   ر   تربودن   
 فتن آن دالل، دارد ر

قوی  دوجودر، ندر ی  تر 
دوجودر،  ذاتی  تربر   اصلی، 
بب   داده،  تغددر  را  فرالی 

سوی  دتزلزل ب   را  آن  سبیتن، 
 ده    تغددر ندر  سوق دی 
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دالل،   فرالی  دوجودر، 
 دارد 

1392 

 »کشورهبی اسمدی«
ک    اصلی  دوجودر، 
ب  حرک، دارد ادب   تربر  

کم ب   ندر ی  نسا،  تری 
 دوجودر، فرالی دارد 

بدن  الرل     »صهدوندسم 
 الربستبن سعودی« 

ب   ک   فرالی   اسطة  دوجودر، 
»حربر، دبلی اب فتنة تر ررسم  
ندر ی  سلفی«،  تدفدری   

 کن    تر یود را نربربن دیقوی

تر دوجودر، فرالی،  ندر ی قوی
سوی   ب   را  اصلی  دوجودر، 

 ده   سدون سوق دی

1392 

 »جهبن اسمم«
اب   ک   اصلی  دوجودر، 
رهاذر حربر، اب د ل،  
  دل، سورر    لشتدابنی  
فلسطدن     دقب د،  اب 
لانبن تربر  ذاتی یود ب   

 ده   حرک، را نشبن دی 

 »غ ة سرببنی اسرائد «
دوجودر، فرالی ک  تربر  ذاتی  

 ب  حرک، دارد 

دوجودر،  ا لور،  راهارد   
)برحوارة   »دحو«  در  اصلی 
دبنع(  برداشتن  ددبن  اب  ندر ی 

فرالی ندر ی  دوجودر،   ،
تربر   د     ارن  ب   دتقبب   شبن 

 ده   حرک، را نشبن دی 

1393 
 »کشورهبی اسمدی«

ک    اصلی  دوجودر، 
 تری دارد ندر ی کم

»آدرردب، رژرم اشغبلار ق س   
 الربی آنبن« -لدربنبن غربی هم

دوجودر، فرالی ک  بب براحی    
جنگ  ندببتی    حربر،  هبی 

تر ررستی تربر  ب  حرک، دارد  
 تر اس،    قوی 

تر دوجودر، فرالی ندر ی قوی
ذاتی   تربر   در  تغددر  ب  
دوجودر، اصلی   ر  ب  سدون  

 بردن آن دالل، دارد  

1393 

درن   رحربنی  »مهرة 
 دادن اسمم«

ب    ر   اصلی  دوجودر، 
 حرک،

صهدوندسم   سلط     »ارد گبه 
 الرل «بدن 

حرکتی  ب   ر   فرالی  دوجودر، 
ب  سبح،   ک  اب رهاذر اهبن، 

سببی جعلی  لدبدار االظم   فرق 
گر ه  سببدبن هی  هبی هک   

تر ررستی   ض اسمدی تمش 
در تغددر تربر  ذاتی دوجودر،  

قوی فرالی  تر  دوجودر، 
طة اددبنبتی ک  در ایتدبر  اس ب  

ندر ی  تغددر  در  تمش  دارد، 
دارد    اصلی  دوجودر،  ذاتی 
حرک،  ب   ر   دوجودر،  هرد  
هستن    توابن ندر هب ددبن ارن 

بره   در  تغددر د   دختلف  هبی 
 کن    دی
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لدش  سوی  اصلی    ب   آن  بردن 
 سدون دارد 

1394 

 »ص  ر انقمب« 
حرکتی  ب   ر   دوجودر، 
ک  »دقب د، اسمدی در 
حرک،  ب   ر   بر  دنطق « 

آن  قوی بودن     تربودن 
 دالل، دارد 

 »نظبم سلط    رژرم اسرائد « 
ب    تربر   ک   فرالی  دوجودر، 

»ب   ادب  دارد   حش،  حرک، 
ضعدف را افتبدن«  آن  تربودن 

 کن   بببنربری دی 

تر دوجودر، اصلی ندر ی قوی 
ذاتی   ندر ی  تربر   تغددر  ب  
ش ه،   دنتهی  فرالی  دوجودر، 

 برد  آن را ب  سوی سدون دی

1395 

ض انسبنی،  »دبهد، 
تجب بگران    نژادلرستبن    

 رژرم صهدوندستی«
ب    ر   اصلی  دوجودر، 

 ترحرک، قوی

 »رژرم صهدوندستی«
حرک،   ب   ر   فرالی  دوجودر، 

 تر ضعدف

یود   نوع  اب  ندر   تعبد   ارن 
ش ه اس، ک  دوجودر، تقسدم

اصلی   دوجودر، فرالی هرد   
ان رکنش   بوده    ذا   رک  اب 

د ب   د ،  ارن  کردن  توقفددبن 
دنتهی   فرالی  دوجودر، 

 شود  دی

1396 

 هبی اشغبلی«»سربددن
ب    ک   اصلی  دوجودر، 
جه،  در  سدون  سوی 
تربر    ادند،  ثاب    

 دارد  

 »رژرم غبصب صهدوندستی« 
ک   فرالی  دوجودر، 

تر بودن« بر ندر ی بدش »غبصب
   ر  ب  حرک، آن دالل، دارد 

تر دوجودر، فرالی ندر ی بدش 
ذاتی   تربر   تغددر  دوجب 

 شود   دوجودر، اصلی دی

1397 

 »دل، ارران«  
ک    اصلی  دوجودر، 

هر   اب  »دفبع  جبنا  
بر   جهبن«  ستر ر گبن 
تربر  ب  حرک،   ارجبد 
ندر هبی   دربرابر  دبنع 

 رقدب دالل، دارد 

»دثلث شوم شرار ، تر ررسم، 
دهش،جنگ  افدنی افر بی   

کودک آدر رژرم  کش ردب، 
 سعود« صهدوندستی، آل 

»شرار ،  ک   فرالی  دوجودر، 
جنگ  ب   تر ررسم    افر بی« 

تربر  آن ب  سوی حرک، دالل، 
 دارد 

تغددر در توابن ندر  ددبن ارن د   
در  داشت ،  دوجودر،  جود 

ندر هبی بره   دختلف،  هبی 
 کنن    دتفب تی بر هم االربل دی 

دردم  1397 دقب د،    تر دوجودر، فرالی،  ندر ی قوی»دثلث شوم شرار ، تر ررسم، »جاهة 
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»اد، دقول   ارن  جهدر  اسمدی،  کشورهبی  اسمدی،  نظبم  اسمدی،  مهرة  هبی  اسمم،  بن 

سورر ،   الراق،  دت رن 
 ررن، بحررن   فلسطدن« 

ک    اصلی  دوجودر، 
کم ب   ندر ی  نسا،  تری 

دارد    فرالی  دوجودر، 
 ر  ب  سدون رفت  اس،  

دهش،جنگ  افدنی افر بی   
کودک  رژرم  کش آدرردب، 

 سعود« صهدوندستی، آل 
کبربس،   بب  ک   دوجودرتی 

ندر ی  ابزار تر ررسم،  هبی 
 کن    تر یود را بببنربری دیقوی

سوی   ب   را  اصلی  دوجودر، 
 ده    سدون سوق دی

1398 

 الرق س« »بد،
ب    ر   اصلی  دوجودر، 

تری سدون ک  ندر ی کم
 دارد 

رژرم   جنبرتدبر،  »آدرردبی 
کودک  کش جعلی   

 صهدوندستی«
»انتقبل   بب  ک   فرالی  دوجودر، 
لبرتخ،« تربر  یود ب  حرک،  

 ده    را نشبن دی 

دوجودر،  لبرتخ،«  »انتقبل 
ذاتی   تربر   تغددر  ب   فرالی، 
دنتهی   اصلی  دوجودر، 

سدون  دی سوی  ب   را  آن  شود، 
 برد  لدش دی

1399 

 »فلسطدن« 
ب    ک   اصلی  دوجودر، 
جه،   در  حرک،  سوی 
لدش   یود  ثاب   بببرببی 

 ،  رفت  اس 

 »صهدوندسم« 
دوجودر، فرالی ک  اب برحوارة 
دس  دسببی     ندر ی 

تجب بگران «  »سدبس، هبی 
استفبده کرده، ر  ب  حرک، لدش  

 ر د دی

قوی دوجودر، دوجودر،  تر 
ابزار   کبربس،  بب  فرالی 
ذاتی  تربر   »اشغبلاری«، 
را   سدون  ب   اصلی  دوجودر، 

دی سوی تغددر  ب   را  آن  ده    
 برد  حرک، لدش دی

1400 

قراردادن  بب  »دسلردن« 
اب   دفبع  دقب د،  »جاه  
فلسطدن   ق س اشغبلی 

ا ل« ب   دسئل   النوان 
ب    یود  ذاتی  تربر  

 ده   حرک، را نشبن دی

 »اسرائد «
»اشغبل ک   فرالی  -دوجودر، 

گری« ندر ی ر  ب  سدون آن را  
در ت ا م حرک، یود در اشغبل 

 کن   سربددن نربربن دی

در، فرالی تر دوجوندر ی قوی
شود تب حبل، ر  ب   دوجب دی

سدون آن هرچنبن اداد  داشت   
دوجودر،  ددبن  ارن  در  ببش   
اصلی تمش دارد تب بب حرک،    
دقب د،  جاه   اب  حربر، 
سوی  ب   را  فرالی  دوجودر، 
حرک،   تغددر تربر  ذاتی سوق  

 ده    
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الرق س، دل، ارران  هبی اشغبلی، بد،رحربنی درن دادن اسمم، ص  ر انقمب، فلسطدن، سربددن
هبی اصلی هستن     جاهة دقب د،   دردم دت رن الراق، سورر ، ررن، بحررن   فلسطدن« دوجودر،

هبی  دقول  بب نبم شود  دوجودر، فرالی در ارن  شبن بب ندر ی دوجودر، فرالی بببنربری دیک  تعبد 
بدن صهدوندسم  للد   شادة  استدابر    سلط     نظبم  اسرائد ،  نبدشر ع  غبصب    الرل ،  »رژرم 

-الرل    الربستبن سعودی، غ ة سرببنی اسرائد ، آدرردب، رژرم اشغبلار ق س   همصهدوندسم بدن
غربی بدن  -لدربنبن  صهدوندسم  سلط     ارد گبه  آنبن،  صهدوندس،الربی  غبصب  هب الرل ،  رژرم   ،

کودک  جعلی    رژرم  جنبرتدبر،  آدرردبی  شرار ،  صهدوندستی،  شوم  دثلث  صهدوندستی،    کش 
جنگ دهش،تر ررسم،  کودک افر بی    رژرم  آدرردب،  آلافدنی  صهدوندستی،  در ه کش  سعود« 

هرچون  دی  دفبهدری  بب  دارد  حرک،  کنش    سوی  ب   ذاتی  تربر   ک   فرالی  دوجودر،  شود  
لدربنبن  سعود   همهبی ارد گبه سلط ، آلافر ب   دوجودر، کش، جعلی   جنگودک بودن، کغبصب

شود،  بور ک  در ه دیالربی هرراه اس، تب تربر  ذاتی یود ب  حرک، را دحقق سببد  هربن-غربی
 گر ه اس،   دهن ة در نگر ه دوجودر، اصلی هستن  ک  شد هبی فرالی هرای بر نارن دوجودر، 

هبی دوجودر، فرالی دوجب النوان دوجودر، کبنونی اس، ک  کنشفلسطدن ب    در ارن دقول ، 
سببی دظلودد، آن را ب   تغددر تربر  ذاتی آن ش ه اس،  سلب تربر  ذاتی دوجودر، اصلی برجست 

هرراه دارد  اب سوی درار، ارران   کشورهبی اسمدی در نقش حبددبن ارن دوجودر،، بب تربر  ذاتی  
بببنر ب  حرک،  کبربس، برحواره بری دیر   بب  تب  دارن   تمش  ندر ی دس  دسببی    شون     هبی 

 ارجبد دبنع، تربر  ندر ی ذاتی دوجودر، فرالی را تغددر دهن  

 گیری بحث و نتیجه    5
بن ی ش ه   ر ابط ق ر  را  هور، در د  سطح ارجببی   سلای   در ببف، بببن   گفتربن صور  

بداری   بنجدره   دنطق  باری   دشر الد،ر ن هبی نبظر بر دشر الد،بخش   ارن دوضوع  دعنب دی
 آ رن  کنن    اددبن افزارش قببلد، دسترسی   االتابر را فراهم دیاربی   تفب   را ارجبد دیهم

هبی دراسم  شنبیتی بر ر ی قطعنبد   -در لژ هش لدش ر ، ک  احترباًل نخستدن لژ هش گفتربنی
کوشش ش  سطوح گونبگون بببنی، شنبیتی   گفتربنی   1390ررکز بر دهة  دبه اس،، بب تبهرن  22

ر ابط دگرسببانة ارران بب دنظودة استدابر جهبنی   نظبم سلط ، بب دحورر، آدرردب   اسرائد ، دورد  
تجزر    تحلد  قرار گدرد  آنچ  آشدبر اس،، نظبم اسمدی در تهران اب رهاذر بببنربری دنفی دگر  
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درردب   اسرائد ، توان   لتبنسد  فرا انی را در سطوح گونبگون   جوادع ه ف یورش یود، آ  1بزرگ
 ت بدر بدن   

گفتربنی لدون   ارن  ه ف  بب  نوشتبر  )  -ارن  تبلری  ندر دحرکة  الاوهبی  اب  ( 2000شنبیتی، 
در    توان  ر ابط دگرسببان استفبده کرد تب درربب  ک  تعبد  ندر هبی دطرح در ارن الاوهب، ماون  دی 

هبی دتقبب  در  هب نشبن داد، هررک اب گفتربنک  تحلد  دادهسطوح گفتربنی را بببنربری کن   منبن
دیبره  تجرب   را  بریورد  اب  ثببتی  حبل،  دختلف  گفتربنهبی  ک   نسا،  ب  هربن  الرودًب  کنن    هب 

دهن ،  توج  قرار دی شود را دورد  گر ه االربل دیم  اب سوی بر نبخشن ، آنگر ه را درکزر، دیدر ن
در قبلب الاوهبی ندر دحرک  ندز، دوجودر، اصلی در کبنون توج  اس،   دوجودر، فرالی تمش 

هب در بول سبلدبن دختلف  فت دارد تب بریوردهبی یود را ب  شد  ندر ی دتقبب  االربل کن   ثاب  رب
مم )در قبلب دفهودی کلی(  هب، جهبن اس توان بببنربری کرد ک  بردانبی ربفت را ب  ارن صور  دی

گر ه یود رعنی نظبم سلط  را دتوقف سبیت ،  کن  تربر  ندر ی بر نگر هی اس، ک  تمش دیدر ن
آری  هبی دسلربن ببهمب  حرک، لدشر ن ة یود اداد  ده   در ارن الاو ارران بب بمد اسمدی   اد،

هبی  ابستة غربی   الربی  سعود   درار ق ر  لدارد   نظبم سلط    ارد گبه لدارال، اسرائد ، آدرردب، آ
کودک  غصب،  دفبهدم  جنگ   تر ررسم    دیکشی،  هرراه  یود  بب  را  بر افر بی  بدبن  تأثدر  کن   

درار، دوجودر،قطعنبد  بدبن  ب   اس،   تاددن  قبب   ببف،  برحسب  )راهردربربن(،  هب  ثبب، »دب  هبی 
ان   بر »آدرردب   اسرائد  )صهدوندسم(« قرار گرفت ای در برا هبی اسمدی     « ب  شد  لدوست اد،

آن دراری بدبن  فرالی  دوجودر،  جبنشدن  فرالی  دوجودر،  رک  ببف،  برحسب  ک   دارد  تأثدر  جب 
ب دی  دیشود   استفبده  جزء  جبی  ب   ک   دجبب  اب  دوارد  بریی  در  نرون   د ل،النوان  تب  هبی  شود 

نبم  ب  جبی  اب دوجودر،دستدار  درار،  ب هبی یبصی  بردن  دوردی  در  برشررده شون    دگر  النوان 
شود تب فبرغ اب دوجودرتی یبص، بب  برده دی  دجبب ک  ب  جبی جزء »کبخ سفد « ب  جبی سران نبم 

هبی اصلی   فرالی در بول  تربم ارن دجروال  دگرسببی شود  مندن کبربردی در تقبب  دوجودر، 
دبنن  رربس، جرهوری ترادپ، ارن دگرسببی ب     ش ه ثبب، بوده اس،  ادب در د رانیسبلدبن بررسی

هبی ترادپ،  ش ه بر ارران در نتدج  سدبس،شد  یبص   دشخصی   بب نابهی ب  ر ر ادهبی تحرد 
گر دوجودر، فرالی کمن  گدرد  در نتدج  النصر بدبن تعددنبب ارن دوجودر، دشخص صور  دی 

تصورر ب   در  بلد   یردی هربکشد ن دوجودر،ندس،،  نربربن هبی  داالش  تر ررسم  رب  ترادپ  نن  
 شود   دی 

 
1. Big Other 
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تری  اب دنظر تقبب  د گبنة ارران   آدرردب   اسرائد ، حبل، تغددر در توابن ندر هب شد  برجست 
بدش در  دی دارد،  ندر   ارد  ب  سوی هر رار  دوجودر،  د   هر  دوارد  تحررمتر  دسئلة  در  هب  کنن ، 

فرالی تمش دی  بدشدوجودر،  ندر ی  تب  دورد »توقدف شنب رهبی  کن   در  االربل کن     را  تر یود 
دتجب ب آدرردبری« دوجودر، اصلی اب برحوارة ندر ی دس  دسببی استفبده کرده، دوجودر، فرالی  

هب  ده   ارن حبل، بریورد هرچنبن اداد  داشت    هر رک اب دوجودر، را ب  سوی سدون سوق دی 
 ان   کرده  برارن هبری اب نوع ت عدف رب تقور، را تجرب 

بب ر ردردی    90بهرن دهة    22هبی  هب گوربی آن اس، ک  قطعنبد صور  کلی، تحلد  دادهب 
ان ؛ تررکز دوضوالی هبی فرالی آدرردب   اسرائد  را تدرار کردهثبب، برد   دگرسببی بب دوجودر،

  اگرم   هب لردایت  نش ه اس،ببش    ب  درار دوجودر، لژ هش لدش ر  بر ارن د  دوجودر، دی 
ارن ندت  ضر ری اس، ک  درار دوجودر،  بب  هب در سبر  ر ابطهبی ذکرش ه در قطعنبد ذکر  شبن 

قرار گرفت اربال  دتح ه   هم اشبره  ارن دوجودر، دورد  تح، حربر،  ش  ان   »تر ررسم داالارب 
اربی  س، ک  همای آنبن« نرون  مندن دگرسببی الدربنبن دنطق سعود، آدرردب، رژرم اشغبلار   همآل

کش   دگرسببی بب اربال  دتح ه   اسرائد   گر را ب  تصورر دیسعود، آدرردب   رژرم اشغبلداالش، آل
هب در جبرابه دوجودر، اصلی الاوی گر هدر جبرابه دوجودر، فرالی   قرارگرفتن ارران   درار در ن

ب  در الاو حبکی اب آن اس، هبی رک ده  تدرار ش ه اس،  ارن ثاثببتی اس، ک  در بول قطعنبد 
ک  الاوهبی ندر دحرک  قببلد، قرارگرفتن در کنبر نظررة گفتربن   ترسدم دربهبی هورتی را دارن   بر 

در ن اصلی  دوجودر،  الاوهب،  دیحسب  تصورر  ب   را  نشبنار گر ه  فرالی  دوجودر،  کش    
گر ه اس،   هن ة تربر  ذاتی در نای اس، ک  هرواره در حبل االربل ندر ی تغددردش هگر ه برد بر ن
گون  ک  ارن دطبلع  نشبن داد، ارن مبرموب تلفدقی کبراری یود را در تحلد  دتون سدبسی ب   هربن

هب اب آن استفبده شود تب بب  بندبد گفتربنشود در تحلد  هور،اثاب  رسبن   بر ارن اسبس لدشنهبد دی
 ی دورد بررسی ارائ  کرد  هبتحلدلی س  سطحی، نظری جبدع درببرة گفتربن

 منابع 
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شناختی گفتمان: - ی گفتمان لکال و موف براساس تحلیل نقادانهبازاندیشی نظریه(   1399دقرب، سرد  )  شوکتی
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