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  چکیده
بینی کند بلکه در درك عمق و احتمال تسري آن  هاي خاورمیانه را پیش تنها نتوانست وقوع انقالب ایاالت متحده نه

در زمانی که واشینگتن در مواجهه با بیداري اسالمی مشغول اقدامات تاکتیکی بود . به دیگر کشورها نیز ناکام بود
اي بود که  مرحله سه یاین امر گفتمان. ي اسالمی ایران ابتکار عمل یک بازي استراتژیک را در دست گرفتجمهور

با طرح گفتمان جمهوري اسالمی، امریکا در برابر ایران قرار گرفت و شاهد . شدتوسط رهبر معظم انقالب مطرح 
همچنین واشینگتن تالش کرد این . یکا بودیمهاي منطقه بین ایران و امر قطبی درباره انقالب بروز یک گفتمان دو

دیگر یکیک مواجهه گفتمانی، قدرت نرم  بهبدین ترتیب هر دو طرف با ورود . گفتمان را در منطقه تضعیف کند
کنـد برداشـت هریـک از طـرفین از ایـن       این مقاله با بررسی مراحل این مواجهه تالش می. را به چالش کشیدند

  .کندبازنمایی آن را در خارج تبیین واقعیت و تالش آنها براي 
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  مقدمه
که یک جنبه اساسی دارد طوالنی و ابعاد مختلفی  همواجهه راهبردي ایران و امریکا سابق

هاي اساسی قدرت نرم هر کشور  سازي یکی از مؤلفه قدرت گفتمان. آن، گفتمانی است
شدن سیاست خارجی امریکا و  شود و به تعبیر مقام معظم رهبري، تهاجمی محسوب می

هاي آن در قبال ایران، ناشی از شکست امریکا در مواجهه با گفتمـان   شدن گزینه افراطی
ایـن  . ایران، منطق حاکم بر آن و بسط آن در خاورمیانـه بـوده اسـت    جمهوري اسالمی

. شـود  ، تشـدید مـی  هستیموضعیت در شرایطی که شاهد تحوالت ژئوپلیتیک در منطقه 
  .مشاهده کرد »بیداري اسالمی«توان در  نمونه بارز این مواجهه را می

ه کـه  ایـن بـود   2011هاي منطقـه در سـال    ترین تحول در چهارچوب انقالب مهم
بدین ترتیـب ژئوپلیتیـک   . به بازیگران اصلی و فعال صحنه سیاست تبدیل شدند »مردم«

هـاي   که تا پیش از ایـن نظریـه   درحالی. نبود منطقه توسط عاملی تغییر پیدا کرد که قبالً
ها و نوع تعامالت میان آنها قادر به ارزیـابی تحـوالت    رئالیستی با تمرکز بر نقش دولت

. شـد کل معادله راهبردي منطقه متأثر  ،ورود این بازیگر جدید به صحنه با ،منطقه بودند
هاي منطقـه   ترین سخنرانی خود درباره انقالب جمهور امریکا در مهم رئیس باراك اوباما

که در محل وزارت خارجه ایراد شد با معرفی پوپولیسم به عنوان منبع تهدیـد تصـریح   
  :کند می
ترده شده منجر به غلبه پوپولیسم خواهد شد کـه  اي که متحمل تغییرات گس منطقه«

باید به یک  ـ  و نه فقط تعداد اندکی از سرانـ ها نفر از مردم   در آن چهارچوب، میلیون
ایـاالت متحـده بـراي چنـدین دهـه      «: گویـد  وي در ادامه می .»سیاست اعتقاد پیدا کنند

ریسم و توقـف گسـترش   مبارزه با ترو: اي از منافع اساسی را دنبال کرده است مجموعه
اي، تضمین جریان آزاد تجارت و تأمین امنیت منطقـه، تقویـت امنیـت     تسلیحات هسته

 اي با این حال باید قبول کنیم که اسـتراتژي ... اسرائیل و پیگیري صلح اعراب و اسرائیل
کنـد یـا    اي را سـیر نمـی   شکم هیچ گرسـنه  ،که صرفاً مبتنی بر پیگیري این اهداف باشد
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از سوي دیگر، نپرداختن بـه آمـال و آرزوهـاي    . شود ها نمی اندیشه ۀاز آزادانموجب ابر
ها و منافع امریکا به بهاي  تشدید بدگمانی عمومی به سیاستسبب مردم عادي نیز فقط 

  .)2011می  19اوباما، ( »شود مردم منطقه می
، همراهی با مـردم را بـه منزلـه قـرار     خود در سخنرانیبعدها نیز  هیالري کلینتون

با گذر زمان و . )2011نوامبر  7کلینتون، ( معرفی کرد 1»جانب درست تاریخ«گرفتن در 
انداز تحوالت منطقه، باور به نقش مردم به چیزي فراتر از مواضـع   تر شدن چشم روشن

از جملـه   2012هاي اطالعاتی امریکا در سـال   که ارزیابی طوري دیپلماتیک تبدیل شد به
تـرین ابـزار مـدیریت تحـوالت منطقـه       که مهمـ ارزیابی اطالعات ارتش ایاالت متحده  

رقابت بر سر جلب نظـر و اقنـاع مـردم،    «: کند تصریح میـ است  توسط واشینگتن بوده 
منازعه جاري در سوریه  تأسیس در شمال افریقا و یا هاي تازه کننده حکومت عامل تعیین
  ).DIA, 2012: 11-12( »و یمن است

گیري آینده  جهت ناپذیريِ بینی و پیش 2اطمینان بر این اساس، نقش مردم عامل عدم
تواند به  سازي و جذب مردم در یک گفتمان، می در واقع، گفتمان. تحوالت منطقه است

بر ایـن اسـاس، وقـوع    . ابزار مهم سیاست خارجی در مدیریت تحوالت نیز تبدیل شود
جایی در موازنه قـدرت در سـطح سیاسـت     بیداري اسالمی در منطقه موجب بروز جابه

گفتمانی جمهوري اسالمی  ۀن دیریناشده مخاطبسبب داخلی کشورهاي منطقه شده که 
را از دست  )حکام مستبد منطقه( ن خودابه قدرت برسند و امریکا، مخاطب )مردم( ایران
  .بدهد

  مان و مواجهه گفتمانینظریه گفت
اي  تبیین تنازع گفتمـانی بـین دو موجودیـت سیاسـی، در چهـارچوب رویکـرد نظـري       

اي و نظام معانی مورد توجه و تمرکـز آن باشـد؛    پذیر است که ساختارهاي انگاره امکان
                                                             
1. Right Side of History 

2. Uncertainty 
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نظري مورد  یدر این زمینه به عنوان چهارچوب دتوان رو، تحلیل انتقادي گفتمان می این از
در . شناسی انتقادي شـکل گرفـت   این رویکرد گفتمانی در قالب زبان. قرار گیرد استفاده

گفتمان بـه صـورت یـک    . ماهیتی تأسیسی و تکوینی دارد شناسی انتقادي، گفتمانْ زبان
 یدهد؛ در نتیجـه، نقشـ   شود که فرایندهاي اجتماعی را شکل می مفهوم کالن تعریف می

ـ   گفتمـان،  . هـا و باورهـاي اجتمـاعی دارد    تاساسی و بنیادي در ایجاد و تأسـیس هوی
گیرد، بلکه  نمیریشه موجودیتی خودمختار و مستقل است که صرفاً از قدرت اجتماعی 

 ).53: 1388دهقانی فیروزآبادي، (خود نوعی تجلی و نمودة قدرت اجتماعی است 

، فوکوهاي فکري و نظري اندیشمندانی چون  تحلیل انتقادي گفتمان، حاصل تالش
تحلیل انتقادي گفتمـان از مطالعـه و توصـیف سـاختار، کـارکرد      . است موفهو  الکالئو
در حقیقت، نظریۀ گفتمان در سنت انتقادي، . رود ها و کردارهاي گفتمانی فراتر می رویه

ایـن  . پـردازد  هاي اجتمـاعی در زنـدگی سیاسـی مـی     به نقش معنادار کردارها و اندیشه
هـا و   ، نظـام هـا دهد که از طریـق آن  ورد بررسی قرار میهایی را م رویکرد همچنین شیوه

در چهـارچوب تحلیـل   . شـود  ساختار معانی، نوع خاصی از کنش و عمـل ممکـن مـی   
بعضـی گفتمـان را   . انتقادي گفتمـان، تعـاریف متفـاوتی از گفتمـان ارائـه شـده اسـت       

واجـد   اند، اما با این تفاوت که گفتمـان بـرخالف ایـدئولوژي،    ایدئولوژي تعریف کرده
بینـی را   شمول و هژمونی نبوده و جهـان  مدارانه، جهان گرایانه، حقیقت هاي تقلیل ویژگی

اي کـه انـواع    ، به گونـه استرو، گفتمان فراتر از ایدئولوژي سنتی  این کند؛ از توجیه نمی
هــا را نیــز  هــاي اجتمــاعی و سیاسـی، نهادهــا و سـازمان   متفـاوتی از کردارهــا و عمـل  

 ).195-196. ص ، ص1384رت، هوا(گیرد  دربرمی

داند؛ زیرا ممکن است سازوکارهاي  تر از ایدئولوژي سیاسی می فوکو گفتمان را عام
رویکرد الکالئو به گفتمـان، اسـتعالیی اسـت؛    . ایدئولوژي را درنوردد آن، مرزهاي چند

و وجـود دارد  بخشد  یعنی گفتمان پیش از هر چیز که شناخت و کنش انسان را معنا می
؛ به عبارت دیگر، امکان کندن، تنها از طریق گفتمان قادر است جهان را درك و فهم انسا
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اندیشـه، عمــل و درك کامــل، بـه وجــود گفتمــان بسـتگی دارد کــه پــیش از هرگونــه    
الکالئـو و موفـه   . شـود  حضور دارد، ولی دچار تغییـر و تحـول مـی    1واسطگی عینی بی

شـناختی   شـناختی و فرازبـان   هـاي زبـان   انهاي معنادار از عالئم و نش گفتمان را مجموعه
  .که فراتر از گفتار و نوشتار است کنند تعریف می

. هاي سیاسی و اجتماعی دارد نظریه الکالئو و موفه، قابلیت فراوانی در تبیین پدیده
. بـه دسـت آمـده اسـت    » بنـدي  مفصل« کارگیري مفاهیمی چون این قابلیت، در سایه به

چنان ... میان عناصر مختلف مانند مفاهیم، نمادها، رفتارها وبندي، کنشی است که  مفصل
. یابنـد  و هویتی جدیـد مـی  شود  میکند که هویت اولیه آنها دگرگون  اي ایجاد می رابطه
بندي میان عناصـر   اي که از طریق عمل مفصل رو هویت یک گفتمان، در اثر رابطه ازاین

مندي است کـه از   گفتمان، پیکره نظام در واقع. گیرد آید، شکل می گوناگون به وجود می
اي از واژگـان را   شـود و مجموعـه   بنـدي عناصـر و مفـاهیم مـرتبط حاصـل مـی       مفصل
هـا   بـه عبـارت دیگـر، گفتمـان     ؛هـم مرتبطنـد   اي معنـادار بـا   گیرد که بـه گونـه   می دربر

 2اي منسجم از افراد، مفاهیم و واژگان هسـتند کـه حـول یـک دال     بندي مجموعه مفصل
 ).1383زاده،  حسینی(بخشند  و به زندگی انسان معنا می اند برتر قرار گرفته

بـه اعتقـاد الکالئـو و موفـه،     . هاي هژمونیک هستند بندي مفصل ۀها برساخت هویت
هویت هر چیـز  . ها معنا و هویت ببخشد وجود ندارد که به بقیه پدیده یچیز بنیادین هیچ

هویـت از  . آیـد  اند، پدید مـی  بندي شده م مفصلهاي دیگر که باه صرفاً در شبکه هویت
اي که بین عناصر  یعنی گفتمان، هویت خود را از طریق رابطه ؛است »ارتباطی« این منظر

کند؛ در نتیجه، بر اساس چگـونگی ارتبـاط و پیونـد     شود، کسب می گوناگون برقرار می
هـا بـه عنـوان    گیرد و هم هویت مجموع آن عناصر مجزا، هم هویت فردي آنها شکل می

آوري اجزا و عناصر گونـاگون و   الکالئو و موفه عمل گرد. ت واحدي به نام گفتمانکلی

                                                             
1. Factual Immediacy 

2. Signifier 
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بـه نظـر   . نامنـد  می 1»بندي مفصل«گرفتن آنها در کنار هم و کسب هویت جدید را  قرار
؛ کنـد اي میان عناصر گوناگون ایجاد  هر کنش و عملی است که رابطه بندي  آنان، مفصل

  .تغییر کند  هویت آنها بر اثر این کنش اي که به گونه
هـر  . ها تنها دریچه شناخت انسان به سوي جهاننـد  از نظر الکالئو و موفه، گفتمان

مفهومی که . بخشد ، مفهومی خاص میمعناییچیز در چهارچوبی از نظام  گفتمان به همه
د و یـا  چیـز مـاهیتی گفتمـانی دار    به نظر این دو، همه. مختص همان نظام معنایی است

بر ایـن اسـاس، اشـیا و    . یابد نوعی سازة گفتمانی است و در رابطه با دیگر اشیا معنا می
، قابـل درك و فهـم   )گفتمـان (ها تنها به منزلۀ جزئی از یک نظام معنایی گسـترده   کنش
هـا و نهادهـا، همگـی در ارتبـاط بـا       در حقیقت، معناي اجتماعی گفتارها، کنش. هستند

رو، موضـوعات و   ایـن  از ؛شـود  که بخشی از آن هسـتند، درك مـی   اي بستر و بافت کلی
در . تر باشـند  مفاهیم براي معنادار بودن، باید بخشی از یک چهارچوب گفتمانی گسترده

اعمـال، گفتـار و   . اي براي معنـادار شـدن بایـد گفتمـانی باشـد      واقع، هر عمل و پدیده
چهـارچوب گفتمـانی خـاص قـرار      شوند که در ها، زمانی معنادار و قابل فهم می پدیده
شود و  هاي متفاوت، جهان هم متفاوت درك می در این هنگام، از درون گفتمان. بگیرند

در دو گفتمـان متفـاوت، معنـایی متفـاوت و     غیره  ممکن است یک فعل، سخن، نماد یا
از نظر الکالئـو و موفـه، گفتمـان صـرفاً بـه معنـاي       . حتی متضاد با یکدیگر داشته باشد

هـاي رأي،   به عنوان مثال در گفتمان لیبرال دموکراسی، صندوق. هاي زبانی نیست هگزار
هـایی   هاي تـدریس دانشـگاهی وغیـره همـه پدیـده      ها، کرسی هاي حزبی، رسانه رقابت

به عبارت دیگر، نمودهاي عینی گفتمان نیـز بخشـی از خـود گفتمـان      ؛گفتمانی هستند
 .شوند محسوب می

اي  مجموعه: توان به این صورت تعریف کرد ان را میبر اساس آنچه گذشت، گفتم
ها و  بندي پیوسته و مرتبط، مانند مفاهیم، مقوالت، طبقه هم از احکام و قضایاي منطقی به

                                                             
1. Articaulation 
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کـه بعضـی از    اي گونـه  سـازند؛ بـه   ها که جهان اجتماعی را برساخته یا معنادار مـی  قیاس
 ؛شـوند  نامشـروع و غیـرممکن مـی   رفتارها و کردارها، ممکن و مشروع و برخی دیگر، 

توان تصـور کـرد؛ نخسـت، گفتمـان بـه       بنابراین، سه معنا و کارکرد را براي گفتمان می
ایـن تلقـی از   . بخشد هاي اجتماعی را برساخته و قوام می عنوان نظام داللت که واقعیت
ـ  انگارانه از معناست؛ به گونه گفتمان، مبتنی بر فهمی سازه ه خـودي  اي که اشیا و امور، ب

کنـد،   گونه معنایی را حمل و منتقل نمـی  خود هیچ معنایی نداشته و جهان مادي نیز هیچ
بخشند؛ دوم، گفتمان،  بلکه افراد با استفاده از این نظامِ داللت یا گفتمان، به اشیا معنا می

متضمن قدرت مولد بوده و قادر به تولید و بازتولید اشیایی است که در این نظامِ معنایی 
رو، گفتمان عالوه بر فراهم ساختن زبانی براي تحلیل و  این شوند؛ از داللت تعریف می و

رژیـم  «هاي بودن و کـنش در جهـان را قابـل فهـم و      ها و شیوه ها، راه بندي پدیده طبقه
سازد و سایر اشکال ممکنِ هویت و کنش را، مسـتثنا و   خاصی را عملیاتی می 1»حقیقت

ها و کردارها، چگـونگی مسـلط    در چهارچوب بازي رویهکند؛ سوم، گفتمان  حذف می
عمال رویه شدن یک نظام معنایی و ساخت يپـذیر  ها و فهم دهی به معانی در ارتباط با ا 

 .دهد سازي آنها را توضیح می و مشروع

یکی از موضوعات مهم در نظریۀ گفتمـان، امکـان تثبیـت، انسـداد و هژمـونی      
هاي گوناگون سیاست  یک گفتمان بر ابعاد و بخشآیا امکان هژمونی . گفتمانی است

هاي متفـاوتی دارنـد؛    و جامعه وجود دارد؟ تحلیلگران گفتمان در این مورد دیدگاه
شود، با  طلب و فراگیر گفتمان موجب می فوکو بر این اعتقاد است که ماهیت تفوق

هـاي   هاي دیگر، یک گفتمان به منزلت هژمونیک برسـد و گفتمـان   وجود پادگفتمان
رو، در هر بازة زمـانی و حـوزة موضـوعی، در عـین      این دیگر را به حاشیه براند؛ از

یابـد و بـه رفتارهـا و     ها، یکی از آنهـا تفـوق و تسـلط مـی     ضدیت و تنازع گفتمان
انتظام در «در حقیقت، گفتمان بر پایه اصل . دهد هاي گفتمانی شکل و معنا می رویه

                                                             
1. Regime of Truth 
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  .یابد حدود هویت خود را می 1»پراکندگی
: اي گفتمـان، بـرخالف فوکـو معتقدنـد     الکالئو و موفه در چهارچوب نظریه رابطه

دهد و در نتیجـه، امکـان هژمـونی و     سرشت سیال زبان، اجازه تثبیت کامل معنا را نمی
، معنا همـواره  2بر اثر فرایند تکثیر معانی. استیالي دائم و کامل یک گفتمان وجود ندارد

ست؛ بنابراین، هیچ گفتمانی یک کل واحد، بسته و نفوذناپذیر در معرض تغییر و تحول ا
قرار دارد کـه منازعـه و مبـارزه بـر سـر       3گفتمان همیشه در یک میدان گفتمانی. نیست

هـاي   همواره عناصـر و اصـولی وجـود دارنـد کـه گفتمـان      . تعیین معنا در جریان است
الکالئو و . ظر و رقابت دارندآنها، با هم اختالف ن 4گوناگون بر سر تعیین معنا و مدلول

وجود میدان گفتمانی و ضدیت . نامند می 5»ضدیت«ها را  گفتمان موفه این نوع تعامل بین
دهقـانی  (در معرض تهدیـد و تغییـر اسـت     بدین معناست که هویت یک گفتمان دائماً

  ).56-59 .ص ، ص1388بادي، آفیروز 
است، کشمکش بـراي تعیـین   ترین منازعات در عرصۀ اجتماع و سی یکی از اساسی

هـا و   جامعه سرشار از این ضـدیت . معنا و تعلق یک مفهوم به یک گفتمان خاص است
. هاي موضوعی متفـاوت از جملـه سیاسـت خـارجی اسـت      مبارزات گفتمانی در حوزه

در واقـع، عمـل   . یافتن به منزلت هژمونیک اسـت  هدف از این معارضۀ گفتمانی، دست
بندي بـراي تعیـین و تعریـف قواعـد و معـانی       کردار مفصل استیالجویی، نوعی رویه و

ایـن رفتـار   . سـازند  هاي گفتمـانی را مـی   بندي حاکم و غالبی است که هویت و صورت
هـاي   هژمونیک، مستلزم مرزبندي سیاسی بین نیروهاي سیاسـی و همچنـین وجـود دال   

ا هـم رقابـت و   ها براي تعریف و تثبیت معنا و مدلول آنها، ب است که گفتمان 6شناوري
                                                             
1. Regularity in Dispersion 

2. Polysemy 
3. Discursive Field 

4. Signified 
5. Antagonism 

6. Floating Signifiers 
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هـاي شـناور و عناصـر     بنـدي دال  هـاي هژمونیـک، مفصـل    هدف رویه. کشمکش دارند
بر ایـن اسـاس، تثبیـت    . تصادفی در یک طرح سیاسی و سپس معنابخشیدن به آنهاست

بنابراین، اگرچـه ممکـن اسـت یـک      ؛شود رابطه بین دال و مدلول، هژمونی تعریف می
، نتواند به طـور کامـل و دائـم بـر کلیـه ابعـاد و       گفتمان بر اثر ضدیت و تنازع گفتمانی

جوانب جامعه غلبـه پیـدا کنـد و تمـام معـانی را تعیـین و تثبیـت کنـد، در شـرایط و          
رو، انسداد جزئی  این پذیر است؛ از هاي خاص، دستیابی موقت به هژمونی امکان وضعیت

  .هویت نیز امري ممکن است گفتمان و تثبیت جزئیِ
هـاي گفتمـانی بیـان کردنـد بـا نظریـه فوکـو         فه در تبیین قالـب آنچه الکالئو و مو

هاي الکالئـو و موفـه فراگیرتـر اسـت،      اگرچه نگرش فوکو از نظریه. هایی دارد شباهت
تواند معادله قدرت را تحت تـأثیر   مینمادها تمامی آنان بر این اعتقادند که بازنمودها و 

المللی را باید انعکاس  اي و بین منطقه بنابراین زبان سیاسی کشورها در محیط. قرار دهد
. کنـد معادله جدیدي از قدرت دانست که توانسته موجودي خود را بر دیگران تحمیـل  

وي . اسـت فوکو بر این اعتقاد است که گفتمان فراتر از زبان، نمـاد و ادبیـات سیاسـی    
  .شود ها و کنش دائمی بازیگران منعکس می اعتقاد دارد که گفتمان در هویت

  مراحل مواجهه گفتمانی
 ها ارائه تعریف از چیستی و ماهیت انقالب. 1

با وقوع تحوالت انقالبی منطقه و سرایت آن از تونس بـه مصـر، رهبـر معظـم انقـالب      
اي با ورود شخصی و ارائه تعریف از چیستی و ماهیـت جریـان    اهللا خامنه حضرت آیت
این . اتژیک را در این باره گشودندها در منطقه خاورمیانه، یک عرصه استر جدید انقالب

همچنـان بـر    حسنی مبـارك در حالی بود که هنوز انقالب مصر به نتیجه نرسیده بود و 
در ماندن وي در قدرت و یـا   مسند قدرت بود و ایاالت متحده نیز همچنان به لزوم باقی

رهبر معظم . اعتقاد داشت 1»مند انتقال نظام«شناسایی وي به عنوان بخشی از روند نهایت 
                                                             
1. Orderly Transition 
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المللـی   هاي بـین  نماز جمعه و همایش هاي ، خطبهها اي از سخنرانی انقالب در مجموعه
هـویتی   »بیداري اسالمی«هاي منطقه، با معرفی این پدیده جدید به عنوان  درباره انقالب

بخش به این تحـوالت از نظـر ایشـان     هاي هویت ترین شاخص مهم. ممتاز به آن بخشید
ها صبغه اسالمی جدي دارند؛ ضد امریکایی و ضـد   این انقالب: شد یشامل این موارد م

بـا   یاسرائیلی هستند؛ انقالب اسالمی ایران به عنوان یک الگو، ارتباط و نسبت مسـتقیم 
یکـی از عوامـل مهـم    کردنـد  رهبر معظم انقالب اسـالمی تصـریح   . داردها  این انقالب

برآمده از انقالب اسالمی یعنی جمهوري ها، بقاي نظام سیاسی  بخش به این انقالب الهام
ها را اسـالم و آرمـان    بدین ترتیب، ایشان عامل محرك انقالب. اسالمی ایران بوده است

  .کردندخواهی معرفی  این حرکت مردمی را اسالم
نش هنوز درك منسجم و استراتژي مشخصـی بـراي   اکه واشینگتن و متحد درحالی

نداشـتند، ورود گفتمـانی فعاالنـه رهبـر انقـالب       اي برخورد با این پدیده جدید منطقـه 
هاي منطقـه، ایـاالت متحـده را     اسالمی به این عرصه و پیامدهاي عملیاتی آن در خیابان

مجبـور شـد بـه صـورت انفعـالی بـه       این کشور متوجه غفلت استراتژیک خود نمود و 
ایـن  . هدپاسخ د ،اي که پیشاپیش توسط جمهوري اسالمی ایران تعریف شده بود مسئله

امریکـا بـا تعریـف    . شدوضعیت موجب بروز یک دوقطبی گفتمانی بین ایران و امریکا 
شـده   روایت ارائه کردها و تقلیل آن به سطوح مادي تالش  هاي انقالب حداقلی از ریشه

هـا را   انـداز حرکـت انقـالب    توسط جمهوري اسالمی ایران را به چالش بکشد و چشم
دف راهبردي واشینگتن این بود که الگوي تحوالت منطقه در این میان، ه. کندمدیریت 

بـه همـین دلیـل مجبـور بـه       کنـد؛ معرفـی   »هر چیزي غیر از انقالب اسالمی ایـران «را 
  .هاي منطقه شد الگوسازي مصنوعی براي انقالب

هـاي رنگـی و    ها در ابتدا با قرار دادن تحوالت تـونس در قالـب انقـالب    امریکایی
هاي  تالش کردند این حرکت را در ادامه انقالب »انقالب گل یاس«معرفی آن به عنوان 
اما با تشدید تحوالت، سرایت انقالب به مصر و فراگیـر شـدن   . کنندشرق اروپا معرفی 
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آن در سطح منطقه، کاخ سفید شوراي امنیت امریکـا را موظـف کـرد کـه بـا برگـزاري       
هاي جهان در چند دهه  البمجموعه جلسات راهبردي در سطوح باال به بررسی کلیه انق

جمهـور   گذشته بپردازد و از آن میان یک انقالب را به عنوان الگو براي منطقه به رئـیس 
هایی نیز براي این بررسی مطرح شده بـود از جملـه    در عین حال، شاخص. کندمعرفی 

یک دیکتاتور نظامی صورت گرفته باشـد و آن دیکتـاتور مـورد    علیه ها  آنکه آن انقالب
این بررسی محدود به هیچ حوزه جغرافیایی خاصی . ت بلندمدت امریکا بوده باشدحمای

از . گرفـت  ها از امریکاي التین تا اروپا و آسیاي شرقی را در بر می نبوده و کلیه انقالب
مور قبول اوباما قرار گرفت مورد انـدونزي  درنهایت شده آنچه  میان موارد متعدد بررسی

 ,Solomon, 12/2/2011; Ladler(برکنار شـد   ،حمایت امریکا بودکه مورد  سوهارتوبود که 

تواند به سـابقه حضـور اوبامـا در انـدونزي در دوران      البته این انتخاب نمی ؛)28/5/2011
  .ارتباط باشد کودکی نیز بی

ها از نظر امریکا عبارت بودند از اینکـه   کننده انقالب هاي تعریف حال شاخص هر به
هـاي   مـدي اقتصـادي حکومـت   آسو ریشه در فقر اقتصادي و ناکاراین تحوالت از یک 

عربی و از سوي دیگر استبداد سیاسـی حکـام عـرب دارد؛ دیـن نقشـی در بـروز ایـن        
ویـژه مسـئله امریکـا و     ها ربطی به سیاسـت خـارجی و بـه    ها ندارد؛ این انقالب انقالب

معرفی الگو براي ایـن  آنکه هیچ محدودیت جغرافیایی براي  در نهایتاسرائیل ندارد؛ و 
از منطقـه   هـا حتمـاً   ها مطرح نیست و لذا لزومی ندارد که الگـوي ایـن انقـالب    انقالب

با این حال، اگرچـه اوبامـا انـدونزي را الگـوي انقـالب مصـر       . شودخاورمیانه معرفی 
  .انتخاب کرد اما این انتخاب هیچ ظهور و بروز بیرونی نداشت

بخشـی بـراي    نیـز بـا کـارکرد الهـام    را دیگـري  با گذر زمان، واشینگتن الگوهـاي  
توان به سخنرانی اوباما طی سفر به اروپاي شرقی در  خاورمیانه معرفی نمود از جمله می

اوباما در این سـفر لهسـتان و جنـبش همبسـتگی جوانـان      . اشاره کرد 2011اواخر بهار 
ـ هـا را سـرنگون کـرده بود    آمیـز کمونیسـت   لهستان را که به صورت مسالمت عامـل   د،ن
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که از طریق تماس فرهنگی بـا تـونس بـه خاورمیانـه     کرد بخش بهار عربی معرفی  الهام
  ).Obama, 28/5/2011( کرده بودسرایت 

هـاي منطقـه، واشـینگتن     در کنار تالش براي الگوسـازي مصـنوعی بـراي انقـالب    
 یتالش کرد تا حد امکان به الگوي انقالب اسـالمی ایـران ضـربه بزنـد و آن را الگـوی     

ــدخــورده معرفــی  مخــدوش و شکســت ــا حجــم عظــیم  . کن ــدامات همــراه ب ــن اق ای
بـدین  . اي علیه جمهوري اسالمی ایران و نقش آن در منطقـه بـود   هاي رسانه فضاسازي

کـه ایـران بـا ارائـه یـک الگـو و        ترتیب، در چهارچوب این دوقطبی گفتمانی، درحـالی 
ایـاالت   ،فعـال بـود   يهـاي منطقـه داراي رویکـرد    از چیستی انقـالب  »ایجابی«روایت 

هاي منطقه چـه   از اینکه انقالب »سلبی« یمتحده با داشتن رویکردي منفعل، صرفاً روایت
بیـداري  «هـاي دو کلیـدواژه    تفاوت در عمق معنا و داللت. مطرح کرد ،چیزهایی نیستند

  .قعیت استخوبی بیانگر این وا به »بهار عربی«و  »اسالمی

 ها؛ غرب یا شرق سوي حرکت انقالب و بینی سمت پیش. 2

که امریکا و متحدانش همچنان در حال تالش براي متهم کردن و منزوي کـردن   درحالی
رهبر معظم انقالب اسالمی فاز دوم مواجهه گفتمـانی   ،انقالبی بودند ۀایران در خاورمیان

ایشان با تأکید بـر اصـالت و بنیـادین    . شتکس انتظار ندا اي کلید زد که هیچ را از نقطه
بینـی   تنها آن را محدود به خاورمیانه ندانستند بلکه در یک پـیش  ها، نه بودن این انقالب

ایشـان تصـریح   . انداز آن را حرکت به قلب اروپا و امریکـا معرفـی کردنـد    بدیع، چشم
ا که امـروز مـا   فقط این نیست که در کشورهاي شمال افریقا و منطقه غرب آسی«: کردند

اي به وجود آمده باشد؛ این حرکت بیداري تا قلب  در آنجا قرار داریم، حرکات بیداري
این در حالی بـود کـه هنـوز هـیچ     ). 14/2/1390اي،  اهللا خامنه آیت( »اروپا خواهد رفت

اي از  در این رویکرد، اروپـا و امریکـا حلقـه   . نبود استریت خبري از جنبش اشغال وال
حالی بود که تمام تالش غرب آن بود  هاي منطقه معرفی شدند و این در زنجیره انقالب
در عین حال باید به ایـن  . اي نیز توسعه پیدا نکند ها حتی به سطح منطقه که این انقالب
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هـا بـه    با تسري ناآرامیکه  بودند نکته نیز توجه کرد که امریکا و متحدانش به دنبال این
 بـراي ایران یعنی شرق، و در صورت امکان به چین و روسیه، هم انگیزه و الگوي ایران 

تأثیرگذاري بر منطقه را مدیریت کنند و هم از این پدیده بـه عنـوان ابـزار جدیـدي در     
قالب ملهم وزیر دفاع امریکا مسئله وقوع ان لئون پنتا. کنندسیاست خارجی خود استفاده 

  :داند از بهار عربی در ایران را فقط وابسته به زمان می
کنم که در انتخابات  من فکر می. کند بهار عربی قطعاً به ایران سرایت پیدا می«

اخیر ایران به صورت عینی مشاهده کردیم که جنبشی در ایران اتفاق افتاد که 
و مـن فکـر    ...بینـیم  هایی را مطرح کرد که اکنون در منطقه مـی  همان دغدغه

کنم که این فقط مسئله زمان است که ایـن نـوع تغییـر، اصـالحات و یـا       می
تـوانیم بـراي    ما باید تالش کنیم هر اقدامی که مـی . انقالب در ایران رخ دهد

حمایت از این جریان انجام دهیم و در عین حال باید از شرایط هـم تحلیـل   
من فکـر  ... شودرفت این جریان  داشته باشیم تا اقدامی نکنیم که موجب پس

کنم جنبش اصالحات در ایران مطالب بسیار زیادي از تونس، مصر، لیبـی   می
یکی از مسائلی که ما در تحوالت تونس و مصـر  ... و سوریه یاد گرفته است

به دنبال آن بودیم این بود که چه چیزي این جرقه را زد؟ چه چیـزي باعـث   
هـاي   مل شامل مواردي از جمله رسـانه وقوع این تحوالت شد؟ فهرست عوا

واقعیت این است که وقتـی  . شد اجتماعی و جمعیت جوان ناامید از آینده می
دهـد   آنگاه تغییرات عظیم رخ می ،مردم تصمیم بگیرند که زمان آن فرا رسیده

تنها در مورد خاورمیانه بلکـه دربـاره ایـران هـم      کنم این امر نه و من فکر می
  ).Panetta, 6/9/2011( »صادق است
رئیس سابق اطالعـات ارتـش رژیـم صهیونیسـتی نیـز در سـخنرانی در        عاموس یادلین

تـرین   تـرین فرصـت یـا مهـم     شاید بـزرگ «کند که  مؤسسه واشینگتن چند بار تأکید می
 ,Yadlin( »فرصت تحوالت کنونی آن است که انقالب گل یاس به ایـران سـرایت کنـد   
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معظم انقالب اسالمی در حـالی ایـده راهبـردي تسـري     بدین ترتیب، رهبر ). 30/5/2011
ها به غرب را مطرح کردند که غرب در پاسخ به سیاست ایران، به دنبال تسـري   انقالب
در هفـدهم سـپتامبر    اسـتریت  در این دوره جنـبش اشـغال وال  . ها به شرق بود انقالب
  .اعالم موجودیت کرد 2011

  بیداري اسالمیو  استریت پیوندهاي میان جنبش اشغال وال
بینی در عین ناباوري همگان بـه حقیقـت    ت، این پیشاستری با وقوع جنبش اشغال وال

گرفتـه از   که پایگاه اینترنتی رسمی این جنـبش حرکـت خـود را الهـام     درحالی. پیوست
کرد امریکا تالش کرد که بـا سانسـور و انحـراف     انقالب میدان تحریر قاهره معرفی می

این در حالی است کـه  . تداد بیداري اسالمی خاورمیانه نشان ندهدخبري، خود را در ام
 هـاي  ها و اعتراض هاي خاورمیانه، قیام ها از چیستی انقالب بر اساس تعریف خود غربی

ترین شـاخص   مهم. هاي زیادي با خاورمیانه دارد عمومی در کشورهاي غربی همپوشانی
نقش و تأثیرگذاري عامـل   ،آن دارند اي بر در این زمینه که کشورهاي غربی تمرکز ویژه

مـدي اقتصـادي و توزیـع    آدر این چهـارچوب، سیاسـت داخلـی، ناکار   . اقتصادي است
این در حالی اسـت کـه ایـن    . شود ناعادالنه ثروت به عنوان عامل قیام مردمی مطرح می

  .توان در جامعه امریکا نیز مشاهده کرد ها را می مؤلفه
یک ماه قبل از آغاز جنبش اشـغال  ( 2011وست بر اساس نظرسنجی گالوپ در آگ

که  طوري کیفیت مدیریت اقتصادي دولت اوباما با افت شدید مواجه بود به) استریت وال
همچنین بـر  . درصد آن را قبول داشتند 26کردند و تنها  درصد از مردم آن را رد می 71

کـه بـراي    درصـد رسـیده بـود    40این اساس، میزان محبوبیت کلـی اوبامـا بـه حـدود     
حتـی   وشود  بسیار سنگین محسوب می ،جمهوري که در دوره اول ریاستش باشد رئیس

 ،بـه جنـگ عـراق در دوره اول ریاسـتش     هـا  رغم اعتراض جورج بوش نیز بهمحبوبیت 
  ).Gallup, 17/8/2011(درصد بود  40باالتر از 
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که و شـب  پسـت  واشـینگتن نظرسنجی دیگري که به صـورت مشـترك توسـط روزنامـه     

انجام شده بود نیز با تأیید کـاهش شـدید محبوبیـت اوبامـا و نارضـایتی از       سی.بی.اي
سازد و آن اینکه عـدم   مدیریت اقتصادي کشور توسط وي، واقعیت مهمی را آشکار می

به معناي محبوبیـت رقبـا و منتقـدان وي یعنـی      لزوماً ،محبوبیت دولت دموکرات اوباما
که اوبامـا حـدود چهـل درصـد محبوبیـت دارد       لیخواهان نیست چراکه درحا جمهوري
 ,Abc News/Washington Post(درصد محبوبیـت دارنـد    28خواهان کنگره فقط  جمهوري

6/9/2011.(  
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مدیریت اقتصادي کشـور  از تر  مراتب وخیم توزیع ثروت در ایاالت متحده نیز وضعی به

تر از عمر کوتاه دولت  گتوسط دولت اوباما داشته است چراکه بازه زمانی رصد آن بزر
در همین رابطه، دفتر بودجه کنگره امریکا که یک نهاد مستقل و فـرا حزبـی   . ستاوباما
به بررسی وضعیت توزیع ثروت در بازه زمانی  2011در گزارشی رسمی در اکتبر  است،
بر این اسـاس و  . پردازد و سهم یک درصد باالي جامعه از ثروت ملی می 2007-1979

گونه بوده  مردم امریکا بدین) پس از کسر مالیات(رشد درآمد خالص  ،زه زمانیدر این با
  :است
 ؛درصد براي یک درصد باالي جامعه 275 ¢
 ؛درصد بعدي جامعه 19درصد براي  65 ¢
 ؛درصد بعدي جامعه 60درصد براي  40کمتر از  ¢
 .درصد پایین جامعه 20درصد براي  18 ¢

بیشترین درآمدها افـزایش  داراي که سهم درآمد خانوارهاي  بر این اساس، درحالی
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تـوان   بر اساس همین منطـق امریکـایی مـی   . محدودیت جغرافیایی براي ارائه الگونبود 
میـل مقامـات واشـینگتن، الگـوي جنـبش       تواند بـرخالف  گفت که بیداري اسالمی می

تر  ، دین نقشی نداشته و مهماستریت اعتراضی امریکا باشد چراکه در جنبش اشغال وال
باشد، به  2011تواند الگوي مصر در  طور که اندونزي دهه شصت میالدي می آنکه همان

  .تواند الگوي امریکا در همان سال باشد نیز می 2011طریق اولی مصر سال 
از مباحث جدلی و استفاده از برهـان خلـف در اثبـات پیونـد میـان بیـداري        جدا

تـوان   ، و همچنین بر اساس آمار و مدارك فوق میاستریت اسالمی و جنبش اشغال وال
پـس از   اسـتریت  گشا را مطرح کرد که اساسـاً چـرا جنـبش اشـغال وال     این سؤال گره

همانند (تی و اعتراض از قبل در امریکا عدال بیداري اسالمی اتفاق افتاد؟ اگر بسترهاي بی
وجود داشته و نهادینه شده چرا در این زمان خاص به وقوع پیوسـت؟ اگـر   ) خاورمیانه

باعث جنبش  2010فرهنگ اعتراض، بخشی از هویت ملی امریکاست چرا مثالً در سال 
ش نشد؟ این امر بیانگر وجود متغیري انگیزشی در بـروز ایـن جنـب    استریت اشغال وال

به عبارت دیگر، اگرچه بسترها از قبل مهیا بوده امـا بـا بـروز بیـداري اسـالمی،       ؛است
لـذا در   شـد؛ تحوالت جدید  ببخشی موج محرك و انگیزشی جدید رخ داد که با الهام

کنـد و از   مانند تحوالت خاورمیانه، تأکید صرف بر عامل اقتصادي کفایت نمینیز اینجا 
  .ت برخوردار نیستقدرت الزم براي تبیین تحوال

هـاي اجتمـاعی امریکـا در قـرن      از سوي دیگر، این جنبش برخالف دیگر جنـبش 
، در چهـارچوب یـک حـزب سیاسـی     1پـارتی  تـی بیستم، تمایلی ندارد که خود را مثل 

هـاي اقتصـادي و    در این میان، شـدت سـرخوردگی  ). Tarrow, 10/10/2011(تعریف کند 
 2007کـه مـردم امریکـا و اروپـا از اواخـر سـال        درحالی. اي دارند سیاسی اهمیت ویژه

 هـاي دولتـی   هاي اقتصادي و وعده بینی بیشتر پیش ،گرفتار بحران اقتصادي جدي بودند
شـاهد احیـاي اقتصـادي     2011سـال   در نهایـت و  2010نی بر این بود کـه از سـال   مب

                                                             
1. Tea Party 
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سـنجی   سسـه رتبـه  مؤ 2011نشد بلکه در تابسـتان   بهترتنها  اما وضعیت نه. خواهیم بود
همچنین به لحاظ . درجه اعتباري امریکا را کاهش داد رسماً) S&P( »اند پورز  استاندارد«

سیاسی باید بر این نکته تأکید کرد که شدت شکاف سیاسی در واشینگتن که بین دولت 
 S&Pخواه در جریان بود به حدي باال رفته بود که مؤسسـه   دموکرات و کنگره جمهوري

  :کند لت کاهش رتبه امریکا تصریح میدر توجیه ع
هـا و   شدت مشاجره سیاسی و بـه درازا کشـیدن آن بـر سـر سـقف بـدهی      «

انـداز پیشـرفت در    هاي مالی مربوط به آن بیانگر آن است که چشـم  سیاست
هاي عمومی یا دستیابی به توافق بر سر افـزایش   مدت بر سر رشد هزینه کوتاه

کـاهش رتبـه    . ...تـر اسـت   دیم غیرمحتمـل کـر  بینی می درآمدها، از آنچه پیش
هاي عمـومی و افـزایش    بدهی ةاعتباري برآمده از برآورد ما درباره بار فزایند

  ).S&P, 2011: 3( »گذاري است بیشتر عدم اطمینان در سیاست
اي  طور که درباره آمار میزان محبوبیت استدالل شد، مردم امریکـا گزینـه   به همین دلیل، همان

هـا بـه ایـن معنـی      بینند و رویگردانـی از دمـوکرات   ي حل مشکالت خود نمیجایگزین برا
بسـت اقتصـادي    لـذا بـن  . توانند مشکالت آنها را حـل کننـد   خواهان می نیست که جمهوري

از «به همین دلیل باید تصریح کرد کـه مسـئله مـردم امریکـا     . بست سیاسی دارد داللت بر بن
  .تبدیل شده است »نارضایتی به ناامیدياز «و  »عدم محبوبیت به عدم مشروعیت

بـه  افتد کـه   در زمان و به نحوي اتفاق می استریت بدین ترتیب، جنبش اشغال وال
دهـد و سیاسـت    نسبت قابل توجهی بین آن و بیداري اسالمی خاورمیانـه را نشـان مـی   

هـاي فـوق کـه در     ز مجمـوع اسـتدال  ا. سـازد  شدت متأثر می امریکا در قبال منطقه را به
چهارچوب مرحله دوم مواجهه گفتمانی جمهوري اسالمی ایران و امریکـا رخ داد سـه   

  :آید گزاره راهبردي به دست می
هـاي خاورمیانـه، تحـوالت امریکـا در      بر اساس منطق امریکایی از ریشه انقالبـ 

 ؛از این زنجیره بودند اي هاي منطقه به وقوع پیوستند و حلقه تداوم انقالب
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ا از جـنس تحـوالت خاورمیانـه بـوده و یـا در حالـت بدبینانـه،        تحوالت امریکـ 
 ؛هاي بسیار زیادي با هم دارند همپوشانی

بینی تحوالت  بیداري اسالمی، قدرت پیشمسئله ایاالت متحده همانند دولتمردان ـ 
که نه وقوع آن و نه تأثیرگذاري خاورمیانـه بـر جامعـه     طوري داخلی خود را نداشتند به

 .کنندبینی  را نتوانستند پیش) حرکت به غرب( داخلی امریکا

  نقش صهیونیسم. 3
بـین   یپیونـد بـدیع   ،رهبر معظم انقالب اسالمی در سومین مرحلـه پیشـروي گفتمـانی   

تـرین   ایشـان یکـی از اصـلی   . برقرار کـرد  استریت بیداري اسالمی و جنبش اشغال وال
در دیـدار   وگیري ضدصهیونیستی آنها معرفی  هاي منطقه را جهت هاي هویتی قیام مؤلفه

  :با مردم کرمانشاه تصریح کردند
از آغاز پیدایش و پیروزي این انقالب در ایران، مواضع انقـالب نسـبت بـه    «

هـر  . روشن بـوده اسـت   هاي منطقه، قیامو هاي منطقه،  مسائل منطقه، حرکت
ی که حرکت علیه استکبار است، علیـه صهیونیسـم اسـت، علیـه دولـت      یجا

غاصب صهیونیستی در کشور عزیز فلسـطین اسـت، ایـن حرکـت، حرکـت      
  ).9/4/1390اي،  اهللا خامنه آیت( »مقبول و مورد حمایت و تأیید ماست

  :ریه تصریح کردندهمچنین ایشان در تبیین سیاست جمهوري اسالمی ایران در قبال سو
در . ماهیت قضیه در سوریه با ماهیت قضیه در این کشورها متفـاوت اسـت  «

حرکت ضد امریکا و ضد صهیونیسم بود، اما در سوریه دسـت   ،این کشورها
مـا نبایـد   . ها دنبـال قضـیه هسـتند    امریکا آشکار و مشهود است؛ صهیونیست

که حرکت ضـد امریکـا و   یی اآنج. ما نباید معیار را فراموش کنیم. اشتباه کنیم
کـه   ییضد صهیونیسم است، آن حرکت، حرکت اصیل و مردمی است؛ آنجا
ما ایـن  . شعارها به نفع امریکا و صهیونیسم است، آنجا حرکت انحرافی است
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اهللا  آیـت ( »منطـق را، ایـن بیـان را، ایـن روشـنگري را حفـظ خـواهیم کـرد        
  ).9/4/1390اي،  خامنه

جنبش استاندارد اسـالمی را جنبشـی تعریـف کردنـد کـه در      بر این اساس، ایشان یک 
  :مبارزه با صهیونیسم صراحت داشته باشد

گیرد کـه بـه نفـع اسـرائیل      که احساس بشود کاري دارد انجام می ییهر جا«
است، به نفع امریکاست، آنجا باید هوشیار باشیم؛ بدانیم این حرکت، حرکت 

ی که حرکـت،  یآنجا. نیست بیگانه است؛ حرکت غریبه است؛ حرکت خودي
یک حرکت اسالمی و ضد صهیونیستی و ضد استکباري و ضد اسـتبدادي و  
ضد فساد است، آنجا حرکت، حرکت درستی است؛ آنجا همه با هم خـودي  
هستیم؛ دیگر شیعه هستیم، سنی هسـتیم، از ایـن کشـوریم، از آن کشـوریم،     

اي،   خامنــهاهللا آیــت( »جــور فکــر کنــیم بایــد همــه یــک. کنــد تفــاوت نمــی
10/11/1390.(  

درصدي امریکا تأکید کردنـد   99از سوي دیگر مقام معظم رهبري با حمایت از اکثریت 
الملـل   همان رهبران و یا عوامل صهیونیسم بـین  ،که یک درصد اقلیت حاکم بر اکثریت

ایشـان در جمـع   . استصهیونیستی  اساساً ضد استریت و لذا جنبش اشغال والهستند 
  :کنند نشاه تأکید میمردم کرما
درصدي  99درصدي بر اکثریت  مردم امریکا در واقع به حاکمیت اقلیت یک«

راه انداختن جنـگ  ه ب ۀمعترض هستند که مالیات و پول مردم امریکا را هزین
حمایـت از  ... کننـد  در افغانستان و عراق و حمایت از رژیم صهیونیستی مـی 

اي بـه   امریکـا انگیـزه و عالقـه    مـردم . کننـد  اسرائیل را همین یک درصد می
حمایت از اسرائیل ندارند که پول بدهند، مالیات بدهند، خـرج کننـد، بـراي    

اي  اینکه بتوانند غده سرطانی اسرائیل، دولت جعلی اسرائیل را در یک منطقـه 
  ).20/7/1390اي،  اهللا خامنه آیت( »سر پا نگه دارند
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 گیري نتیجه
شد، رویکرد رهبر معظم انقالب اسالمی به مقوله گفته گونه که در نظریات گفتمان  همان

بیداري اسالمی فراتر از الفاظ زبانی است که پس از وقوع این تحـوالت در خاورمیانـه   
در واقع در اینجا با یک گفتمان کالن مواجه هستیم کـه حتـی   . ابراز شد 2011در سال 

ایشـان، بـروز چنـین    بینی حـاکم بـر گفتمـان     ، جهان2011پیش از وقوع تحوالت سال 
  :در واقع از نظر ایشان. کرد بینی می مسائلی را انتظار داشت و در واقع، پیش

هاي اسالم سـه منطقـه اساسـی از     هاي دین و از جمله برنامه مجموعه برنامه«
یک منطقه، منطقه عقل انسـان  . فرا بگیرد و پوشش بدهدباید وجود انسان را 

بدهد، و لذا افکـار و تصـورات و فهـم     ها نجات است که عقل را از گمراهی
دهنـده   گیرد و به اصطالح شکل درست از حقایق عالم در این منطقه قرار می

منطقه دوم، منطقه روح انسانی اسـت کـه بـه آن اخـالق      . ...بینی است جهان
شود؛ بـه عنـوان منطقـه دوم کـه      هدایت وحی شامل اینها هم می... یمیگو می

کنـد اینهـا را برطـرف     و آسمانی ادیان سعی مـی  هدایت وحی و برنامه الهی
منطقه سوم، منطقه عمل و منطقه کارکرد آنها در زنـدگی اسـت، یعنـی    . بکند

چه کاري را بکنیم و چه کاري را نکنیم؟ که این منطقه سوم، بالشک ارتبـاط  
مستحکمی با آن دو منطقه قبلی دارد، یعنی عقلیات و ذهنیـات در چگـونگی   

هـا هـم در چگـونگی     که روحیات و خصـلت  گذارند چنان عملکرد تأثیر می
گذارند و این سـه منطقـه مجموعـه وحـی الهـی را شـامل        عملکرد تأثیر می

شـامل هـر سـه    ) ص(یعنی برنامه آسمانی ادیان و دین پیغمبر خاتم ؛شود می
اینهاست که باید به این سه ایمان آورد و آنچه نـازل شـده قـرآن اسـت کـه      

  ).1/8/1370اي،  اهللا خامنه آیت( »استشامل این سه منطقه 
به بیان دیگر، سه عرصه بینش، منش و کنش انسان به هم وابسته و نیازمند هدایت الهی 

این پیوسـتگی  . شود در این میان، الفاظ و زبان فقط بخشی از کنش محسوب می. هستند



 167     استریت  از بیداري اسالمی تا اشغال وال: مواجهه گفتمانی ایران و امریکا

 »انتظار«ا قابل مشاهده است و لذ آشکارامیان سه عرصه فوق در جریان بیداري اسالمی 
  :کنند صراحت تصریح می ایشان به. خیزد وقوع چنین تحوالتی از این گفتمان دینی برمی

حقیقتی را بگویم؛ پس از پیروزي انقالب اسالمی و تشـکیل نظـام اسـالمی    «
هاي دنیاطلب شرق و غـرب پدیـد    در ایران که زلزله عظیمی را در حکومت

سابقه انداخت، ما غالبـاً   بی هاي مسلمان را در جوش و خروشی آورد و ملت
امـا از مصـر صـداي    ... جـا بـه پـا خیـزد     انتظار داشتیم که مصر پیش از همه

وقتی ملت مصر را در میدان تحریر و میادین دیگـر  ... شد واضحی شنیده نمی
  .)26/6/1390اي،  خامنه اهللا آیت( »شهرهاي مصر دیدم، پاسخ خود را شنیدم

جنبش اجتماعی امریکاست که در خارج از ساختار نخستین  استریت جنبش اشغال وال
ـ    سیاسی و اقتصادي امریکا قرار دارد و انتقادها و اعتراض ت نظـام  هـاي آن متوجـه کلی

این جنـبش بـا الهـام از بیـداري اسـالمی در خاورمیانـه       . حکومتی ایاالت متحده است
فرصـتی راهبـردي   تبدیل بـه  نش و اموجب بروز تهدیدهاي جدي براي امریکا و متحد

گیـري از ایـن    رهبر معظم انقـالب اسـالمی بـا بهـره    . براي جمهوري اسالمی ایران شد
. اي راهبردي براي جمهوري اسالمی ایران در ایـن زمینـه خلـق کردنـد     فرصت، سرمایه

اي را بـراي   هاي مختلف امریکایی از جمله دولت اوباما تـالش جـدي   که دولت درحالی
از جملـه  ( نـد اسالمی ایران در جهان اسالم تدارك دیـده بود انزواي گفتمانی جمهوري 

تعـدد در مصـر، ترکیـه و    مهـاي   برنامه احیاي وجهه امریکا در جهان اسالم و سخنرانی
اما وقوع بیداري اسالمی و سیاست و گفتمان جمهـوري اسـالمی ایـران بـار     ) اندونزي

ه جالب در ایـن میـان آن   نکت. دیگر ماهیت امریکا را در قبال جهان اسالم برمال ساخت
اش در برابر مرحله اول گفتمـان رهبـر معظـم     ن غربیاکه امریکا و متحد بود که درحالی

علیـه جمهـوري اسـالمی     اي هاي گسـترد  حمالت رسانه ها و انقالب اسالمی فضاسازي
نکردنـد و  گیري  موضع ،در پاسخ به مرحله دوم و سوم این گفتمان ،ایران تدارك دیدند

پـذیري آنهـا از    این امر بیانگر شدت آسـیب . اتخاذ کردندخبري اي  رسانه سکوت کامل
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تـوان در   هـا و نتـایج برآمـده از ایـن نوشـتار را مـی       تـرین درس  مهم. این نواحی است
  :هاي راهبردي زیر خالصه کرد گزاره

سابقه و  ، نقش بیاستریت عامل مشترك در بیداري اسالمی و جنبش اشغال وال. 1
که امریکا با تحقیـر ایـن واقعیـت و     درحالی. در صحنه بوده است »مردم«تداوم حضور 

کنـد نقـش آن را بـه حـداقل      سـعی مـی   »غلبه پوپولیسم بر سیاست منطقه«تعبیر آن به 
هـاي منطقـه از    شـدن مـردم و ملـت    جمهوري اسالمی ایران همواره از محـروم  ،برساند

تـداوم حضـور   «رسد متغیر  ر میبه نظ. تأثیرگذاري بر سرنوشت خود انتقاد داشته است
عامل اساسی در تغییر برآوردهاي اطالعـاتی و مواضـع سیاسـی غـرب در قبـال       »مردم

جاي واژه بهار عربـی از کلیـدواژه عـدم اطمینـان یـاد      ه که اینک ب طوري به ؛منطقه باشد
گیـري آینـده    ناپذیري جهـت  بینی پیش موجب تهدیدزا و یلذا نقش مردم، عامل. کنند می

  .تحوالت منطقه براي غرب است
هـاي منطقـه و    در تـداوم انقـالب   استریت تحوالت امریکا و جنبش اشغال وال. 2

بر اساس منطـق و تعریـف   . اي از این زنجیره است بیداري اسالمی اتفاق افتاده و حلقه
از جنس بیداري اسالمی بوده  استریت خود امریکا از تحوالت منطقه، جنبش اشغال وال

طور کـه   هاي بسیار زیادي با آن دارد؛ امریکا همان ترین حالت همپوشانی و یا در بدبینانه
بـه  گیـري سـرایت آن    بینی کند نتوانست جهـت  نتوانست وقوع بیداري اسالمی را پیش

 .کندبینی  داخل امریکا را هم پیش

انـداز آن درسـت    و غرب و چشمارزیابی مقام معظم رهبري از تحوالت منطقه . 3
این در حالی است که هیچ کارشناس داخلـی یـا خـارجی احتمـال تسـري      . بوده است

بینـی لزومـا    ایـن قـدرت پـیش   . کـرد  بیداري اسالمی به قلب اروپا و امریکا را باور نمی
یا ایهـا الـذین   (فرماید  طور که قرآن مجید می برآمده از کار کارشناسی نیست بلکه همان

لـذا توجـه بـه نـوع      ؛برآمده از تقوا و فرقان اسـت ) اهللا یجعل لکم فرقانا ن تتقواإ آمنوا
 .اندازها توسط ایشان اهمیت راهبردي و فراتر از آن دارد ترسیم چشم
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با گذر زمان، امتداد گفتمان جمهوري اسالمی ایران، برخالف امریکا، حفظ شده . 4
کـه گفتمـان امریکـا     بسط بوده درحالی گفتمان ایران در این رابطه منسجم و قابل. است

جاي بهار عربی از وضـعیت  ه ب ،مثالً در قبال خاورمیانه. ناقص بوده و تغییر کرده است
در در نهایت ، اوباما استریت شود و در مورد جنبش اشغال وال عدم اطمینان استفاده می

سـمیت  بـه ر  1به صـورت غیررسـمی   عمالًآن را  2012سخنرانی وضعیت اتحادیه سال 
درصـد   98درصد از دو درصـد در برابـر    99جاي تفکیک یک در برابر ه شناخت اما ب
هـا   هاي واقعـی انقـالب   این واقعیت به خاطر تمرکز صحیح ایران بر ریشه. استفاده کرد

 ).Obama, 25/1/2012(است 

قدرت نرم ایاالت متحده را هم در خاورمیانـه   استریت وقوع جنبش اشغال وال. 5
تخریـب الگـوي امریکـا بـراي منطقـه در      . درون جامعه امریکا تضـعیف کـرد  و هم در 

شدت بر توان تأثیرگذاري امریکـا   به ،گردد شرایطی که منطقه به یکباره به دنبال الگو می
در شرایطی که الگوي دموکراسی غربی با حضـور مسـتقیم   . بر خاورمیانه اثرگذار است

کنگره امریکا حاضر نشد حتی یک جلسـه  مردم در تعارض قرار گرفته و تضعیف شده، 
 اسـتریت  هاي جنـبش اشـغال وال   استماع براي بررسی چیستی و نوع پاسخ به خواسته

 .کندبرگزار 

کننـد   هاي اطالعاتی امریکا تصریح می برخالف ادعاهاي مقامات غربی، ارزیابی. 6
 .)DIA, 16/2/2012(کند  تر شدن حرکت می که آینده خاورمیانه به سمت دینی

انقالبی جمهوري اسـالمی ایـران    ـ  تقویت اراده سیاسی موجبتحوالت منطقه . 7
شد و حقانیت اصول انقالب اسالمی و صحیح بودن سیاست خارجی ایران در سه دهه 

 .گذشته را بار دیگر نمودار ساخت

در تشدید شکاف سیاسی در واشینگتن، تضعیف قدرت نرم امریکا در داخـل و  . 8
هاي راهبردي امریکا در توسل به قدرت سخت  منطقه راهبردي خاورمیانه، و محدودیت

                                                             
1. De facto 
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 Sustaining US Global(کـه نمـود بـارز آن در سـند بـازبینی اسـتراتژي دفـاعی امریکـا         

Leadership, 2012 (      قابل مشاهده است همگی بیانگر آن اسـت کـه افـول قـدرت امریکـا
 .تر از گذشته مطرح است جدي

که گفتمان ایران در امریکا به ثمر نشست، گفتمان امریکا و تالش بـراي   یدرحال. 9
پـذیري غـرب در    این امر بیانگر میزان آسـیب . ها در ایران عقیم ماند سازي انقالب شبیه

مورد ورود ایران به صحنه داخلی آنها و میزان قدرت داخلی جمهـوري اسـالمی ایـران    
  .است
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کننـدگان در اجـالس جهـانی     بیانـات در دیـدار شـرکت    .)10/11/1390( ع. اي اهللا خامنـه  آیت
 .»جوانان و بیداري اسالمی«

  .بیانات در جمع معلمان .)10/11/1390( .ع ،اي اهللا خامنه آیت
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