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چکیده
انقالب اســامی ایــران را میتوان در ردیف انقالبهای بزرگ تاریخ دانســت که باعث ایجاد
گفتمان غیر
تحوالت مهمی در دنیای معاصر شــده اســت .انقالبی که از زمان پیدایش بهمثابه
ِ
(دیگــری) تمدن غربی ،همواره در نزاع با این گفتمان بوده اســت .لذا ســؤال اصلی که مطرح
میگردد این اســت که با توجه به تقابل جدی این دو نگاه ،انقالب اســامی چه تأثیری بر افول
هژمونی آمریکا داشته است؟ (مسئله)؛ بر همین اساس در این مقاله سعی شده است با استفاده
از روش کیفی و مطالعه اســنادی ،دادهها و مطالب مرتبط با این مســئله مطالعه و موردبررسی
قرار گیرد (روش)؛ نتایج بررســیها حاکی از این است که انقالب اسالمی از یکسو در سطح
گفتمانی ،اندیشه لیبرالیســم غربی را بهصورت جدی به چالش کشیده است و از سوی دیگر با
اقداماتی مانند کنارهگیری از اتحاد راهبردی با آمریکا ،تسخیر سفارت این کشور در ایران ،ایجاد
روحیه بیدارگری اســامی در منطقه غرب آســیا ،تضعیف جایگاه و قدرت رژیم صهیونیستی،
حمایت از جنبشهای ضد استکباری و به چالش کشیدن قدرت نظامی آمریکا ،تأثیر بسزایی در
گســترش حرکتهای آزادی خواهانه  -بهطور خاص بیداری اسالمی -و درنتیجه افول هژمونی
آمریکا داشته است (نتایج).
کلیدواژهها :انقالب اسالمی ،تمدن غرب ،هژمونی ،افول آمریکا ،بیداری اسالمی
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مقدمه
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انقالب اســامی ایران ( )۱۹۷۹را میتوان از مهمترین تحوالت جامعه بشری در طول چند سده
اخیر دانست که تأثیرات غیرقابلانکاری بر روند تحوالت جهان معاصر داشته است .انقالبی که
مبتنی بر جهانبینی و ارزشهای اســامی و نظام امامت تحققیافته و باعث ایجاد یک دگرگونی
بنیادین در ساختارهای جامعه ایران شد (عمید زنجانی .)۱۴ :۱۳۷۴ ،با توجه به همین اثرگذاری
و ابتنای بر جهانبینی شیعی است که برخی از اندیشمندان این انقالب را فراتر از تمامی تحوالت
سیاســی ،حقوقی و اقتصادی ،انقالبی فرهنگی میدانند که باعث ایجاد تحوالت بسیاری جدی
در عرصههای داخلی و بینالمللی شــده است (مصباح یزدی .)۴۱۰ :۱۳۹۰ ،لذا میتوان گفت
انقالب اســامی بهعنوان حرکتی سرچشــمه گرفته از اسالم شــیعی ،نهتنها در بعد ملی احیاگر
ایدهها ،برنامهها و نظریات بدیعی برای نظام ســازی و حکومت بوده است که در بعد بینالمللی
و جهانی نیز مبتنی بر همان جهانشــمولی مکتب اســامی ،دارای دیدگاههــای خاص بوده و
ارائهدهنده یک نظم جدید جهانی هســت (محمدی .)۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷:۵۹ ،درواقع میتوان
اینگونه گفت که انقالب اسالمی با ایجاد یک بستر تاریخی ،به نیروی اصلی تحوالت چند دهه
اخیر جهان ،باالخص تاریخ مســلمانان بدل تبدیلشده است (کچوئیان .)۷۱ :۱۳۹۱ ،به همین
دلیل فوکو ،اهمیت تاریخی انقالب اســامی را نه به دلیل مطابقت با الگوهای انقالبی مشهور،
که در قابلیت ویژه آن میداند ،قابلیتی که میتواند عناصر سیاســی منطقه غرب آســیا و درنتیجه
توازن راهبردی جهان را متحول و دستخوش تغییرات گسترده نماید (فوکو .)۳۲ :۱۹۷۹ ،همان
چیزی که بیداری اسالمی و بسیاری از جنبشهای آزادی خواهانه دنیا از پیامدهای آن بوده است.
با توجه به مباحثی که گفته شــد جای تردید نیســت که انقالب اسالمی ،نه یک انقالب در
س��طح ملی که خیزش��ی فراملی بوده اس��ت که تأثیرات زیادی در روند تحوالت دنیای معاصر
داشته است .با توجه به اینکه شاخصه اصلی این انقالب دینی و اسالمی بودن آن است (مصباح
یــزدی )۹۸ :۱۳۸۷ ،و اســام در تمام ابعــاد و جوانب آن نفوذ دارد (مطهــری)۱۲۹ :۱۳۸۷ ،
باید آن را یک گفتمان غیر (دیگری) در مقابل گفتمان و اندیشــه غرب دانســت .اندیشــهای که
پرچم سکوالریســم و دوگانه انگاری دین و اجتماعیات بشر را برافراشت و با محوریت قرار دادن
اندیشــههای ماتریالیســتی و مادی انگارانه ،چنین وانمود کرد که معنویت به پایان خود رسیده و
دین را باید در زبالهدان تاریخ جســتجو نمود (فتحعلــی .)۲۲۴ :۱۳۸۹ ،اما با پیروزی انقالب
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اسالمی ،شاهد حادثهای استثنایی و خالف روند و معادالت جهانی بودیم ،انقالبی که بهصورت
غیرقابلبــاوری بر روند معادالت جهانی تأثیر گذاشــته و عالم را تحتالشــعاع پیامدهای خود
قرارداد (مصباح یزدی.)۲۰ :۱۳۸۴ ،
در طول تمام ســالهای پس از پیروزی انقالب ،جمهوری اسالمی با اتکای بر مبانی فلسفی
و معرفتی خدامحورانه خود ،ادعای ارائه ایدهای نو را داشــته اســت (افــروغ )۲۲۱ :۱۳۸۶ ،و
علیرغم تمامی مشــکالت و دشمنیها ،طی این چند دهه بهصورت تمامقد ،مقابل تمدن غرب
به سرکردگی آمریکا ایستاده اســت و ایده و اندیشه خود را بهعنوان گفتمان رقیب به منصه ظهور
گذاشته است ،این دشــمنی در حدی بوده اســت که بنیانگذار انقالب اسالمی ،حضرت امام
خمینی (ره) بارها و در موقعیتهای مختلف آمریکا را شیطان بزرگ و اصلیترین دشمن انقالب
اسالمی معرفی نموده اســت« :در این انقالب ،شیطان بزرگ که آمریکاست ،شیاطین را با فریاد
دور خودش دارد جمع میکند .و چه بچه شــیطانهایی که در ایران هستند و چه شیطانهایی که
در خارج هستند ،جمع کرده است و هیاهو به راه انداخته است» (خمینی ،۱۳۹۹ ،ج .)۴۸۹ :۱۰
لذا جای تعجب نیست که اگر اسالم سیاسی برخاسته از انقالب اسالمی را جدیترین چالش و
دشمن پیش روی آمریکا بدانیم و این موضوعی هست که به اشکال مختلف مورد اذعان مقامات
و کارشناسان آمریکایی بوده است .اما آنچه در کنار این مباحث اهمیت دارد بحثی است که از آن
تحت عنوان "افول آمریکا" یاد میشود .مفهومی که طی سالهای اخیر بهصورت گستردهتری در
محافل مختلف علمی و سیاسی موردبحث قرارگرفته و محل تالقی نظرات مختلفی بوده است.
بنابرایــن با توجه به تقابل تاریخی انقالب اســامی با آمریکا و لزوم بررســی ابعاد مختلف
آن ،ســؤال اصلی این مقاله را میتوان چنین طرح نمود :انقالب اسالمی ایران چه تأثیری بر افول
هژمونی آمریکا داشته است؟
بــا توجه به هدف و پرســش این مقالــه ،روش مورداســتفاده در آن از نــوع کیفی و روش
مطالعه اســنادی و کتابخانهای اســت .در این روش ،منابع مختلف در قالب گزارههای معنادار،
موردبررســی علمی قرار میگیرد ،جمالتی که ممکن است بهصورت نثر ،نظم ،مکتوبات چاپی
و الکترونیکی باشــد (ازکیا و دربان آستانه  .)۳۷۸ :۱۳۸۹بنابراین در این مقاله منابع مختلفی که
قابلیت بهرهبرداری در جهت تحقق اهداف این پژوهش را داشته باشد مورداستفاده قرار میگیرد.
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با توجه به اهمیت موضوع این مقاله ،آثاری در این حوزه تولیدشده و هرکدام از آنها به دنبال تبیین
ابعادی از این مسئله بودهاند که برخی از آنها بهصورت اجمالی معرفی میگردد.
* در مقالهای که تحت عنوان "افول هژمونی آمریکا و چهلســالگی انقالب اسالمی" نگاشته
شده است نویســندگان با اســتفاده از روش تحلیل گفتمان الکال و موفه به این نتیجه رسیدهاند
گفتمان انقالب اســامی که متأثر از اســام سیاسی است ،در ســطوح منطقهای و بینالمللی
گفتمان لیبرال دموکراسی غرب را به چالش کشیده است ،لذا میتوان گفت گفتمان این انقالب،
هژمونی آمریکا را در مسیر سراشیبی و افول قرار داده است (خداپرست و اندرزیان.)۱۳۹۷ ،
* همچنین در مقاله دیگری که توسط خواجهسروی و خانی آرانی به رشته تحریر درآمده است
چنین ادعاشده است که انقالب اســامی بهعنوان پدیدهای مؤثر در سطح بینالمللی بر آمریکا
نیز تأثیر گذاشــته است .به این صورت که علیرغم تمامی موانع و محدودیتها ،از مسلمانان و
برخی روشــنفکران آزاداندیش آمریکایی حمایت نموده و باعث تقویت رفتارها و حساسیتهای
اسالمی ،افزایش گرایش به اسالم و تشیع و نیز تقویت روحیه مطالبه گری مسلمانان آمریکا شده
است (خواجهسروی و خانی آرانی.)۱۳۹۱ ،
* "انقالب اســامی ایران و بازتاب آن بر نظام بینالملل" نیز پژوهش دیگری است که مدعی
اثرگذاری جدی انقالب اسالمی بر نظام دوقطبی هست محمدباقر خرمشاد بر این باور است که
با پیروزی انقالب اســامی ،آمریکا ضربه ســختی را دریافت نموده و اصلیترین متحد خود در
منطقه غرب آسیا را ازدستداده است ،متحدی که ضمن داشتن نقش ژاندارامی غرب در منطقه،
ضربهگیر اول غرب در برای اردوگاه شــرق محسوب میشد .درمجموع برخی از نتایج این مقاله
که نمایانگر تأثیر انقالب اسالمی بر کاهش قدرت آمریکا هست عبارتنداز :تهدید جدی شریک
راهبردی آمریکا (رژیم صهیونیســتی) در منطقه ،تقویت جنبــش عدم تعهد در برابر قدرتهای
بزرگ جهانی ازجمله آمریکا ،گسترش جنبشهای اسالمی و تولد اسالم سیاسی در منطقه غرب
آسیا و درنتیجه به خطر افتادن جدی منافع آمریکا در این منطقه (خرمشاد.)۱۳۹۷ ،
* درنهایــت عــاوه بر این پژوهشها ،احمد رهدار نیز در ســخنرانی علمی که در حاشــیه
همایش بینالمللی افول آمریکا ایراد نمودند ،به این مســئله اذعان داشــتند که انقالب اسالمی،
افول تمدن غرب و آمریکا را شدت بخشــیده و موازنه قدرت سیاسی را به نفع گفتمان دین تغییر

تعاریف و چارچوب مفهومی

با توجه به موضوع این مقاله الزم اســت ابتدا مفاهیم انقالب اســامی ،هژمونی و افول هژمونی
آمریکا بهصورت دقیقتر موردبررسی قرار دهیم.
الف) انقالب اسالمی

در لغت انقالب ( )Revolutionبه معنی برگرداندن ،برگشــتن ،دگرگون کردن و تحول هست (دهخدا،
 )3074 :۱۳۷۲و در اصطالح سیاســی نیز در معنای شــورش یک عده برای سرنگون کردن حکومت
موجــود و ایجاد حکومتــی جدید به کار میرود (دهخــدا۳۰۷۴ :1372 ،؛ به نقل از فرهنگ فارســی
معین) .در مورد این مفهوم تعاریف مختلفی از ســوی اندیشمندان علوم سیاسی و جامعهشناسی مطرح
گردیده اســت که یکی از معروفترین آنها مربوط به ساموئل هانتیگتون میباشد ،به عقیده وی میتوان
انقالب را یک دگرگونی ســریع ،خشن و مبنایی در ســاختارهای سیاسی و اجتماعی ،ارزشها ،نهادها،
فعالیتها ،رهبری و سیاستهای حکومتی دانست (هانتیگتون .)۳۸۵ :۱۳۸۶ ،همچنین کلیم صدیقی،
از اندیشمندان معاصر مســلمان که پژوهشهای مختلفی در مورد انقالب اسالمی انجام داده است این
انقالب را حرکت امت مســلمان جهت تغییر نظام موجود و جایگزینی آن با نظام غیر اســامی میداند
کــه در پی اجرای مقــررات و آموزههای اســامی در کلیه عرصههای زندگی خویش اســت (صدیقی،
 .)۴۹ :۱۳۷۵لذا میتوان گفت انقالب اســامی اولین انقالب سیاسی «اسالمی» در جهان بوده است
(اســپوزیتو .)۴۹ :۱۳۸۲ ،اما ازجمله مهمترین عناصر گفتمانی انقالب اسالمی را که مرتبط با موضوع
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داده اســت .به عقیده ایشــان بزرگترین ضربهای که این انقالب به آمریکا وارد نموده اســت در
ساحت خلق معناست ،چراکه انقالب اسالمی توانست جهت و افق عالم را برخالف آرمانهای
غــرب و آمریکا تغییر داده و گفتمــان رقیب قدرتمندی را در مقابل گفتمان موجود شــکل دهد
(رهدار.)۱۳۹۹/۸/۸ ،
همانگونه که دیده شد این پژوهشها و آثار منتشرشده هرکدام به نحوی بخشی از اثرگذاری
انقالب اســامی بر افول قدرت آمریکا را به تصویر کشیدهاند ،اما آنچه باعث تمایز این مقاله از
آثار موجود میگردد بحث جامعیت نســبی این اثر و همچنین نوع پرداخت و انسجام موجود در
آن هست.
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این پژوهش است را باید در شعار مبارزه با استکبار جستجو نمود« :مبارزه با استکبار در انقالب اسالمی
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ب) هژمونی
هژمونی را میتوان از مفاهیم کلیدی ادبیات سیاســی دانســت که بیش از هرکسی نشأت گرفته
از مباحث گرامشی اســت ازنظر وی هژمونی ،ترغیب طبقات مختلف برای پذیرش ارزشهای
مدنظر طبقه مســلط هســت (پور قیومی .)۵۰-۵۱ :۱۳۸۸ ،لذا
سیاســی ،فرهنگی و اخالقی
ِ
هژمونی نوعی رهبری فکری و فرهنگی اســت که توســط طبقه حاکم اعمال میشــود و این نوع
اعمال قدرت ،متفاوت از اجباری اســت که برخی قدرتها با استفاده از ابزارهای سرکوب و ...
برای حفظ سلطه خود انجام میدهند (کریمی .)۱۷۸ :۱۳۹۱ ،درواقع به اعتقاد گرامشی ،قدرت
ً
مســلط یا طبقه حاکم ،هژمونی خود را نه صرفا از طریق ســاختارهای دولتی که از طریق جامعه
مدنی تثبیت و بازتولید مینمایند .بر این اســاس هژمون با فعالیتهای ســلطه گرانه خود نوعی
رضایت خودانگخیته در مردم را به وجود میآورد ،لذا هر عملی میتواند در مسیر تثبیت هژمونی
باشــد از نهادها و ســنتها و ایدئولوژیها ،ارزشها حتی تا سادهترین امور زندگی نیز میتواند
در راســتای تقویت و تثبیت یک هژمونی باشد (فتوحی .)۱۴۴ :۱۳۹۳ ،هژمونی با ترجیح سلطه
بر زور ،قدرت و نیروی نرم را جایگزین رویکردهای قهری و خشــن میکند (ربانی خوارسگانی
و میرزائی .)۳۹ :۱۳۹۳ ،پس اگر بخواهیم جمعبندی از این تعاریف داشــته باشــیم هژمونی را
میتوان نوعی اعمال قدرت مشــروع تلقی کرد ،البته منظور از این مشروع ،پذیرفتهشده از سوی
سایرین هست نه حقانیت مبتنی بر ارزشهای اسالمی.
ج) افول هژمونی آمریکا
پسازآنکه اروپا به مدت س��ه قرن ،در مرکز سیاس��تهای بینالمللی قرار داشت و بعد از جنگ
جهانی دوم و نابود شــدن قدرتهای بزرگ ،عصر آمریکایی شــروع شد (استفن)۵۲ :۱۳۹۰ ،
درواقع ،بعد از امپراتوری ُرم ،هیچ ملتی به این اندازه بر ســایر ملتها برتری نداشــت که برخی
صاحبنظران این غلبه آمریکا را حاصل فروپاشی شوروی سابق میدانند (نای.)۴-۵ :۱۳۸۲ ،
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ســه دلیل اصلی پیشــتازی آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی را میتوان در این عوامل جستوجو
نمــود .۱ :عدم وجود رقیب اقتصادی جدی بعد از جنگ دوم جهانی برای حدود  ۳۰ســال؛ .۲
ً
ً
بهرهکشــی طوالنیمدت از بردگان مخصوصا آفریقاییها بهعنوان نیروی کار تقریبا مجانی؛ .۳
تأسیس بسیاری از کارخانههای بزرگ دنیا در آمریکا و تبدیلشدن آن به کشوری صنعتی (ایزدی،
 .)۱۳۹۱/۱۰/۶درمجموع باید گفت آمریکا از سال  ،۱۹۴۵بهعنوان قدرت برتر جهانی شناختهشده
است و رهبران آن طی این سالها به دنبال استمرار این موقعیت برتر خود بودهاند (استفن:۱۳۹۰ ،
 .)۴۹-۵۰اما آمریکا نیز مانند دیگر بازیگران سیاســت بینالملــل دوره مخصوصی از مراحل
رشــد ،بلوغ و سقوط را سپری میکند و با توجه به اوضاع و شرایط گوناگون محیطی با بحرانها و
مســائل داخلی و خارجی بسیاری مواجه شده است ،و همین امر سبب شده است که بسیاری از
نظریهپردازان با در نظر گرفتن این مسائل و همچنین ظهور قدرتهای جدید بینالمللی ،به بحث
پیرامون روند افول قدرت آمریکا بپردازند (دهشــیری .)۴۸ :۱۳۹۷ ،چامسکی که از بزرگترین
اندیشمندان معاصر آمریکا هست با برشمردن برخی اقدامات و تالشهای ایاالتمتحده آمریکا
در کشــورهای مختلف جهان و ایجاد اخالل در وضعیت زندگی آنها ،بر این باور است که افول
آمریکا موضوعی اســت که حقیقت دارد (چامسکی -الف )۷۰ :۱۳۹۱ ،از همین رو ،زمانی که
آمریکا میتوانست در بخشهای مختلف جهان نظم سیاسی ،امنیتی و اقتصادی را ایجاد و رهبری
کند به پایان راه خود رســیده است (اســتفن .)۶۱ :۱۳۹۰ ،الزم به ذکر است حادثه  ۱۱سپتامبر،
حمله به عراق و افغانســتان ،افزایش موج آمریکاســتیزی در منطقه غرب آسیا و درنهایت بحران
در نظام اقتصادی این کشــور ،ازجمله عوامل و نشــانههایی بودند که باعث افزایش زمزمههای
افول قدرت آمریکا در مجامع علمی جهان شدند (آدمی و قرشی .)۲۱۳ :۱۳۹۴ ،درنهایت رهبر
معظم انقالب اســامی نیز با اشاره به تحوالت اتفاق افتاده در منطقه و جهان از شکلگیری یک
نظم جدید جهانی صحبت به میــان میآورند« :تحوالت کنونی حاکی از تغییر نظم جهانی ۷۰
ســاله پایهگذاری شده بهوســیله غربیها  -اعم از اروپا و آمریکا -و شــکلگیری نظمی جدید
است» (حسینی خامنه)۱۳۹۳/۶/۱۳ ،
اما افول هژمونی آمریکا دارای ابعادی است که مهمترین آنها را میتوان چنین احصاء نمود:
 افول اقتصادی :آمریکا پس از ســال  ،۱۹۴۵سالها قدرت اقتصادی برتر بود و به دلیل
خرابیهای ناشــی از جنگ جهانی دوم در بســیاری از کشــورها ،آمریکا نصف تولید
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ناخالص داخلی جهان را در دســت داشــت و این وضعیت تا سال  ۱۹۷۰ادامه داشت
(نای .)۱۳۹۳ ،هرچند در حال حاضر این کشور سهم بزرگی از ثروت جهان را داراست
اما این ســهم نسبت به قبل بسیار کاهشیافته اســت (چامسکی -الف )۷۷ :۱۳۹۱ ،و
طبق پیشبینی کارشناسان این کاهش ســهم در آینده نیز ادامهدار خواهد بود ،همچنین
به اعتقاد برخی کارشناســان نظام مالی آمریکا ،نظامی بهشدت فاسد بوده و بیشتر رشد
اقتصادی آن حبابی و توه م زا هست به همین دلیل دیگر کشورهای مختلف میل خاصی
برای مشورت با آمریکا نداشته و بیشتر در پی دنبال کردن راهبردهای اقتصادی خودشان
هســتند (اســتفن .)۶۰ :۱۳۹۰ ،لذا طبیعی اســت اقتصاد آمریکا از سوی قدرتهای
اقتصادی درحال ظهور به چالش گرفتهشــده و این کشورها به دنبال ایجاد و تثبیت مراکز
رشــد و توسعه دیگری میباشــند و با ایجاد تغییراتی به دنبال دور شدن از امپراتوری در
حال فرسودهشــدن آمریکا هســتند (پتراس .)۷۶ :۱۳۹۰ ،در حــال حاضر ،مهمترین
کشوری که در مقابل آمریکا صفآرایی اقتصادی نموده چین است .در چند دهه گذشته
قدرتهای جدیدی در نقاط مختلف جهان شــکلگرفته که مهمترین آنها چین اســت
و رشــد اقتصادی قابلتوجــه آن ،مهمترین تحول ژئوپلیتیک چند دهه اخیر محســوب
میشــود و تا سالهای آینده آمریکا را که بزرگترین اقتصاد جهان بوده است را پشت سر
خواهد گذاشت (استفن.)۵۶ :۱۳۹۰ ،
 افول سیاسی و ژئوپلیتیکی :طی دهههای گذشــته آمریکا به لحاظ ژئوپلیتیکی دارای
موقعیت بسیار خوبی بوده اســت بهگونهای که در نیمکره غربی قدرتی که توان مقابله با
آمریکا را داشته باشــد وجود نداشت و در نیمکره شرقی نیز شوروی سابق اقتصاد بسیار
کوچکتر و کم قدرتمندتری نســبت به آمریکا داشــته و بعد از فروپاشــی آن ،موقعیت
آمریکا بهعنوان هژمون برتر تثبیت شــد (اســتفن )53 :۱۳۹۰ ،اما با توجه به عملکردی
که طی این دههها داشــته است هژمونی آن بهتدریج رو به افول گذاشته و علیرغم اینکه
این کشــور خود ایجادکننده نظمهای منطقهای بوده اســت نتوانســت کنترل خاصی بر
وقوع انقالبهای کوبا ( )1959و ایران ( )1979داشــته باشــد (استفن.)۵۴ :1390 ،
در میــان مناطق مختلف جهان منطقه خاورمیانه یا غرب آســیا بــه دالیل ژئوپلیتیکی،
انرژی و همچنین خواســتگاه تمدنهای کهن و ادیان آسمانی بودن ،از اهمیت و جایگاه
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خاصی برخوردار اســت .چامســکی بر این باور است که سیاســت آمریکا در مقابله با
قیامهای مردمی در کشــورهای عربی (مانند توس و مصر) شــبیه راهبردهای استاندارد
است و آن حمایت از نیروها و جریاناتی است که تابع نفوذ و تحت اختیار آمریکا باشند
(چامســکی -ب .)۸۰ :۱۳۹۱ ،از این منظر ،یکی از کمهزینهترین راههای تداوم سلطه
امپریالیستی ،استفاده از همدستانی است که در قالب رهبران سیاسی ،نظامی و اقتصادی
در داخل رژیمهای وابسته و دستنشــانده عمل میکنند و استانداردهای حقوق بشری
گزینشــی ،مؤثرترین سالح برای بهکارگیری فعاالن و تشــویق رهبران کشورها برای نظم
سیاسی مدنظر امپریالیسم میباشــند (پتراس .)۶۴-۶۵ :۱۳۹۰ ،لذا این مسئله واضح
اســت که این کشــور با بهانههای حقوق بشری و اســتانداردهای دوگانه سیاستهای
امپریالیستی خود را اجرا میکند .عالوه بر افول سیاسی آمریکا در عرصه بینالمللی این
ً
کشــور در داخل نیز دارای چالشهای جدی است ،مثال در حال حاضر سیستم و نظام
سیاســی آمریکا بهطور کامل در اختیار دو حزب دموکرات و جمهوریخواه اســت و به
لحاظ واقعی امکان راهیابی حزب سوم به چنین عرصهای وجود ندارد .بهگونهای که وقتی
خانم جیل اســتاین بهعنوان نماینده حزب سبز نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲
بود قبل از شــرکت در مناظره انتخاباتی وی را دســتگیر کردند (ایزدی.)۱۳۹۱/۱۰/۶ ،
همچنین براساس پژوهش مجله اکونومیســت انگلستان ،پرسودترین سرمایهگذاری در
آمریکا ،سرمایهگذاری بر روی سیاستمداران و پول دادن به آنها هست ،زیرا در هیچ جا
نمیشود با گذاشتن یک دالر ۲۲۰ ،دالر برداشت شود و این از طریق دخالت در نگارش
قوانین و کم کردن مالیاتها و  ...اتفاق میافتد (ایزدی .)۱۳۹۱/۱۰/۶ ،البته این شــرایط
بعد از انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰این کشور و حواشی بعدازآن شرایط بهمراتب
بدتری در داخل و خارج آمریکا پیدا نمود و به اعتقاد بســیاری از مفسران و اندیشمندان،
تهی بودن ارزشهای این کشور و افول هژمونی آن را بیشازپیش سرعت بخشیده است.
 افــول قدرت معنوی (قدرت نرم) :یکجانبهگراییهای مســتکبرانه آمریکا را میتوان
یکی از دالیل افول هژمونی این کشــور دانســت ،چیزی که جوزف نای آن را پیشبینی
کرده و معتقــد بود در پیش گرفتن رویکردهای یکجانبه و تنــگ نظرانه و بیاعتنایی به
نظرات دیگران ،باعث تضعیف قدرت معنوی آمریکا خواهد شــد (نای )۱۱ :۱۳۸۲ ،و
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نتیجه این پدیده را محدود شــدن قدرت آمریکا در پی ائتالف سایر کشورها میدانست.
به گفته وی ،بســیاری معتقدنــد که ائتالفی از کشــورهای دیگر برتــری فعلی آمریکا
را محــدود خواهند کرد ،درواقع وقتی یک کشــور تعریــف تنگنظرانهای از منافع خود
داشته و استفاده خودســرانهای از تواناییها و داشتههایش داشته باشد ،انگیزه کشورهای
دیگر را برای هماهنگی با یکدیگر برای رها شــدن از ســلطه آن کشور را افزایش خواهد
داد (نــای .)۱۳-۱۴ :۱۳۸۲ ،اما این افول قدرت نرم ،فقــط در عرصه بینالمللی نبوده
و دارای وجــوه داخلی نیز هســت .به عقیده انگلهاردت ،این فروپاشــی در اذهان خود
آمریکاییها نیز وجود دارد و مردم این کشــور برخالف مردمان امپراتوریهای گذشــته
هیچوقت به امپراتوری خود افتخار نکرده و حتی نتوانســتهاند خود را بهعنوان یک کشور
امپریالیستی ببینند (انگلهاردت .)۸۲ :۱۳۹۰ ،در این میان جنگهای عراق و افغانستان،
اثر بســیار شــدید و عمیقی بر اذهان جامعه و تفکر راهبردی مردم آمریکا داشــته است
و براســاس نظرســنجیهای صورت گرفته ،تمایل افکار جمعی این کشور برای استقرار
نظامــی در مرزهای خارج از آمریکا و حمایت از حضور بینالمللی بســیار کاهشیافته
است بهگونهای که در نظرســنجیهای صورت گرفته در مورد این مسئله که آمریکا باید
در ســطح بینالمللی به کار خود مشغول باشد و کشــورهای دیگر نیز مسیر خود را طی
کنند از  ۳۰درصد ســال  ۲۰۰۲به  ۴۹درصد در سال  2009رسیده است( .جمشیدی،
۱۶ :۱۳۹۵؛ به نقل از )Bortin,۲۰۰۵ :همچنین براســاس نظرسنجی دیگری ،در سال
 ۵۳ ،۲۰۱۳درصد از مردم آمریکا معتقد بودند که اهمیت و قدرت آمریکا کم شده است
(جمشیدی۱۷ :۱۳۹۵ ،؛ به نقل از.)Pew,۲۰۱۳ :
 افول نظامی :تا ســالهای گذشــته آمریکاییها به قدرت نظامی خود افتخار کرده و آن
را "یگانه ابرقدرت" میدانستند و ســران آمریکایی نیز بر این باور بودند تا سالهای سال
کســی توان به چالش کشــیدن این قدرت نظامی را ندارد ،ولی امروزه کســی نمیتواند
بهراحتی اینچنین صحبتی را مطرح نماید (انگلهاردت .)۸۱-۸۲ :۱۳۹۰ ،هرچند ارتش
آمریکا هنوز توان براندازی در کشــورهای دیکتاتوری با متحدان کم را دارد ولی قابلیت
خاصی برای مدیریت بعدی آنها را ندارد و نمیتواند نظم سیاســی مؤثر و باثباتی را در
ً
آنها ایجاد نماید ،درواقع ارتش آمریکا در اداره کشورهای دیگر ،مخصوصا کشورهایی
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که دارای اختالفات فرهنگی و تاریخی با آمریکا هســتند عملکرد خوبی نداشــته است
(اســتفن .)۶۲ :۱۳۹۰ ،لذا انگلهــاردت بهعنوان یک آمریکایی معتقد اســت ،آمریکا
قدرتی امپریالیســتی است ،به عقیده وی ،آمریکا با داشــتن دولتهای نیمه گماشته در
اقصی نقاط جهان و ادامه پادگان ســازی در بخش بزرگی از آن ،همچنان در حال پیشبرد
جنگ در خارج از کشور هست ولی بااینحال کسی نیست که احساس رو به افول بودن
خورشید (آمریکا) را نداشته باشد (انگلهاردت.)۸۱ :۱۳۹۰ ،
 افول اخالقی و اجتماعی :این ســطح از مفهوم افول دارای ابعاد مختلفی هســت که
بیشــتر ناظر به عرصههای داخلی آمریکاست و در اینجا دو سه مورد از آنها بهاختصار
مورداشــاره قرار میگیرد .یکی از معضالت جدی و آزاردهنــده آمریکا ،بحران اخالقی
اســت که با بسیاری از مسائل و مشکالت اجتماعی ارتباط اساسی دارد و باعث افزایش
جرائم ،اعتیاد به مواد مخدر ،بیبندوباری جنسی و  ...شده است و علل این افول اخالقی
را میتوان در مواردی مانند :تســاهل و مدار نسبت به امور غیراخالقی ،افول خانواده در
آمریکا ،و رســانههای مروج ناهنجاریهای اخالقی ریشــهیابی نمود (بورسوا:۱۳۸۳ ،
 .)۷-۸از همین رو ،طبق بررســیهای صورت گرفته افول خانــواده در غرب و آمریکا
یک مسئله جدی محسوب میشود (سروریان .)۲۰۳ :۱۳۸۳ ،درواقع تحوالتی که بعد
از مدرنیتــه در غرب و آمریکا اتفاق افتاد ،نهاد خانــواده را تحت تأثیر قرارداد ،بهگونهای
کــه میتوان گفت مســیری که دنیای غرب در آن قرارگرفته اســت ،منجر به فروپاشــی
خانواده خواهد شــد (یوســف زاده .)۱۲۲-۱۲۳ :۱۳۸۵ ،در این میان فمینیسم افراطی
نقش اساســی در این قضیه ایفا نموده اســت ،به عقیده بورک از زشــتترین چهرههای
فمنیســت ها در کوچک انگاری و بها ندادن به شریفترین رسالت زنان یعنی مادری و
خانهداری اســت ،هرچند موفقیتهای اجتماعی زنان باعث خوشحالی است ولی این
نباید دلیلی بر بیارزش بودن کار زنان خانهدار و مادران باشد چراکه آنها مسئولیتهای
اجتماعی بزرگــی را برعهدهگرفتهاند (بــورک .)۱۲۵ :۱۳۷۹ ،طبیعی اســت که چنین
تحقیرها و کوچک شــمردنهایی بهشــدت میتواند روی افول خانواده در آمریکا تأثیر
بگذارد .مباحثی همچون گسســتهای اجتماعی و فرهنگــی ،تبعیض علیه اقلیتهای
ٔ
درزمینه افول داخلی
نژادی و دینی ،افراطگراییهای نژادپرســتانه و  ...نیز از عوامل مهم
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آمریکا محســوب میشــوند .از نتایج ملموس این مباحث را میتوان در تعداد زندانیان
این کشور مشــاهده نمود بهگونهای که این کشــور رتبه اول زندانیان جهان را داراست و
تعداد زندانیهایی که در آمریکای  ۳۰۰میلیونی هستند از تعداد زندانیها چین که دارای
یک میلیارد و  300میلیون جمعیت اســت بیشتر اســت و البته بیشتر این زندانیها (به
نسبت جمعیتشــان) اقلیتهای جمعیتی سیاهپوستان و اسپانیایی تبارها هستند (ایزدی،
 .)۱۳۹۱/۱۰/۶رهبر معظم انقالب اســامی نیز در بحثــی که تحت عنوان چالشهای
فکری و ارزشی دنیای غرب و آمریکا داشــتهاند برخی از نکات مربوط به افول اخالقی
و اجتماعی غرب و آمریکا را چنیــن مطرح مینمایند« :بحران اخالقی رو به افزایش در
غرب همچــون رواج پوچی و بیهودگی و ناامنی روحی -بخصــوص در میان جوانان-
متزلزل شدن بنیان خانواده ،جهتگیری غلط در خصوص موضوع"زن" و زیر سؤال رفتن
جریان فمینیست ،و ارزش شــدن منکراتی همچون همجنسگرایی و ضد ارزش
جدی
ِ
شــدن مخالفت با منکرات ،اولین عامل به چالش کشیده شدن مبانی "فکری و ارزشی"
نظام غرب است» (حسینی خامنه.)۱۳۹۳/۶/۱۳ ،
اﻗﺘﺼﺎدی

ﺳﯿﺎﺳﯽ-
ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ

اﺧﻼﻗﯽ-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﻓﻮل ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ
آﻣﺮ ﯾﮑﺎ

ﻗﺪرت ﻧﺮم

ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  :۱اﺑﻌﺎد اﻓﻮل ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ

نمودار شماره  :۱ابعاد افول هژمونی آمریکا
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﻓﻮل ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ

ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺤﻮلﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻈﺎم داﺧﻠﯽ ،در
ﭘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻗﺪرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﭼﮕﻨﯽ زاده .(۷۰ :۱۳۹۲ ،ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ
اﻓﻮل ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در دو ﺳﻄﺢ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ -اﻧﺪﯾﺸﻪای )ﻧﻈﺮی( و ﻋﯿﻨﯽ )ﻋﻤﻠﯽ( ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻟﻒ( ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ -اﻧﺪﯾﺸﻪای

تأثیر انقالب اسالمی بر افول هژمونی آمریکا

41

قبــل از هر چیزی باید گفت که انقالب اســامی بهعنوان یک نهضــت تحولخواهانه عالوه بر
پیگیری تغییر در نظام داخلی ،در پی تغییر در هندســه قدرت بینالمللی نیز بوده اســت (چگنی
زاده .)۷۰ :۱۳۹۲ ،لذا در این بخش ،تأثیرات انقالب اســامی بــر افول هژمونی آمریکا در دو
سطح گفتمانی -اندیشهای (نظری) و عینی (عملی) موردبررسی قرار میگیرد.
بررسی تأثیر انقالب اسالمی ایران بر افول هژمونی آمریکا
حسن محمدمیرزائی

الف) تقابل و تأثیرگذاری گفتمانی -اندیشهای
انقالب اســامی در برهــهای از تاریخ به پیروزی رســید که قدرتهای عالــم ،در پی ترویج
سکوالریســم و طرد نمودن دین و معنویت بودند ولی پیــروزی انقالبی به نام خدا بود که باعث
احیای توجه به دین در سراســر دنیا شد (رهدار .)۱۳۹۹/۸/۸ ،درواقع ،تا قبل از پیروزی انقالب
اســامی ،عرصه برای شــکلگیری اندیشههای سکوالریســتی و جدا انگاری دین از حوزههای
تعامل اجتماعی بشــر فراهمشــده و مبتنی بر این دیدگاه ،کنار هم قرار گرفتن دین و اجتماعیات
امری مذموم بود (مشــکی .)۱۸۱ :۱۳۸۸ ،اما این انقالب ،بهعنــوان پدیدهای برخالف جریان
معمول تاریخ بشریت این معادالت را بر هم زده و مدعی بازگرداندن دین به بطن زندگی اجتماعی
بشر شــد .بهگونهای که گیدنز جامعهشناس معاصر انگلیسی بر این باور است که از میان جامعه
شناســان بزرگی همچون مارکس ،دورکهایم و وبر ،شــاید فقط وبر میتوانست پیشبینی کند که
یک نظام به تعبیر ایشان ســنتی مانند اسالم بتواند خود را احیاء کرده و پایهگذار تحوالت مهمی
در دنیای معاصر باشــد ،درواقع همگی این جامعهشناســان بزرگ در این باور که دین ســنتی به
حاشــیه رفته و دنیایی شــدن امری عادی و اجتنابپذیر اســت متفقالقول بودند ولی با پیروزی
انقالب اسالمی در ســال  ۱۹۷۹روند دیگری آغاز شــد (گیدنز .)۵۱۶ :۱۳۸۶ ،لذا با پیروزی
انقالب ،شاهد بازگرداندن دین و ارزشهای اسالمی به عرصه اجتماع ،آنهم بعد از یک انزوای
طوالنیمدت هستیم (بیات .)۱۱ :۱۳۸۲ ،به عقیده فوکو ،انقالب اسالمی با بهرهگیری از عنصر
دین و مذهب نهتنها توانســت یک ملت را علیه سیستم حکومتی آن وادار به حرکت کند که حتی
توانســت باعث ایجاد یک جنبش عظیم علیه یک نوع خاص از زندگی در تاریخ بشــریت باشد
(فوکو .)۳۰ :۱۹۷۹ ،و این همان مسئلهای که بهشدت باعث نگرانی سردمداران دنیای غرب شد.
با توجه به اینکه آمریکا ســردمدار اصلی لیبرال دموکراســی و تمدن غرب شــناخته میشود
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هرگونــه تقابل با این اندیشــه ،تقابلی تمدنی با هژمونی آن را به دنبال خواهد داشــت .متفکرین
غربی بر این باورند که لیبرالیســم تفکر رقیبی به نام کمونیســم را شکســت داده ولی حاال یک
گفتمان و رقیب جدید به نام انقالب اسالمی در مقابلشان ظهور کرده است (دهقانی فیروزآبادی،
 .)۱۳۹۱/۱۰/۹بهبیاندیگر ،انقالب اســامی دارای ماهیتی ضد غربی و ضدآمریکایی است و به
دلیل تقابل و مواجهه آن با مدرنیته ،عنصری ناسازگار در برابر نظام بینالملل موجود است ،لذا با
توجه به رویکرد تقابلی و انتقادی انقالب اســامی در برابر بنیانهای اندیشهای تمدن غرب ،این
انقالب بهعنوان پدیدهای دگراندیش در برابر وضع موجود شــناخته میشــود (خرمشاد:۱۳۹۷ ،
 .)۵۲از همین روست که دهقانی فیروزآبادی ،اصلیترین چالش گفتمانی تمدن غرب و آمریکا
را نه چین ،که انقالب اســامی میداند .به عقیده وی ،تغییر گفتمانی در برابر هژمونی آمریکا با
انقالب اسالمی رخداده است ،چراکه چین در عمل یک کشور سرمایهداری و تهی از ایدئولوژی
است ،در حالیکه گفتمان و پدیده انقالب اسالمی موج چهارم شورش علیه گفتمان و ارزشهای
غرب است ،و درصورتیکه به تفکر پایان تاریخ برگردیم متوجه این نکته اساسی میشویم که اگر
هژمونی آمریکا و گفتمان لیبرالیسم شکسته شود مهمترین جایگزین آن گفتمان انقالب اسالمی
است ،لذا گسترش گفتمان انقالب اسالمی ،گفتمان ضد سلطه ،بیداری اسالمی ،اسالمگرایی و
معنویتگرایی در روابط بینالملل ،درواقع تجلی از ناکارآمدی ایدئولوژی لیبرالیسم و آمریکا در
مشــروعیت و جلب رضایت دیگران را نشان میدهد و این عوامل نرمافزاری ،چالشهای اصلی
است که هژمونی آمریکا را زیر سؤال میبرد (دهقانی فیروزآبادی .)۱۳۹۱/۱۰/۹ ،درمجموع باید
ً
گفت که مهمترین ضربه انقالب اســامی به تمدن غرب و مخصوصا آمریکا ،خلق معنایی بوده
اســت که مبتنی بر آن جهت و افق عالم تغییر پیداکرده است و این انقالب بهعنوان انفجار نور و
معنویت ،تأثیرات مهمی را بر دنیای امروز گذاشته است (رهدار.)۱۳۹۹/۸/۸ ،
ب) تقابل و تأثیرات عینی
در کنار مواجهه اندیشــهای انقالب اســامی با تمدن آمریکایی ،این تقابل شامل مجموعهای از
اقدامات و موارد عینی نیز هســت که از ابتدای انقالب تا زمان حال ادامه داشته است و در اینجا
برخــی از مهمترین آنها را که در افول هژمونی آمریکا مؤثر بــوده را در قالب موارد زیر احصاء
مینماییم:
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 .۱در ابتدا باید گفت ایران به همراه عربســتان و کشورهای حاشیه خلیجفارس تأمینکننده نفت و
پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه غرب آســیا بودند و مداخلههای نظامی و کودتای آمریکا
در ایران ( )۱۹۵۳برای حفظ منافع اقتصادی بوده اســت (پتراس .)۶۸-۶۹ :۱۳۹۰ ،قبل از
پیروزی انقالب اســامی ،ایران از ســمت شمال به ســنگر یا ضربهگیر اول در مقابل بلوک
شرق تبدیلشده بود و از سمت جنوب نیز ژاندارمی منافع غرب و آمریکا در استراتژیکیترین
مرکز انرژی جهان یعنی خلیجفارس را بر عهده داشــت (خرمشاد .)۳۹-۴۰ :۱۳۹۷ ،اما با
پیروزی انقالب و ســقوط رژیم پهلوی ،مهمترین متحد راهبردی آمریکا در منطقه غرب آسیا
کنار میرود و موازنه قدرت دچار دگرگونی اساســی میشود و حتی بعد از فروپاشی شوروی،
انقالب اسالمی بهعنوان چالش و سدی محکم در برابر نظام جهانی مبتنی بر پذیرش هژمونی
و ابرقدرتی آمریکا قرار میگیرد (خواجهســروی و خانی آرانی .)۴۷ :۱۳۹۱ ،به همین دلیل به
عقیده چامسکی از دست دادن کشــورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را میتوان از نشانههای
افول آمریکا دانســت ،کشورهایی که منبعی شگفتانگیز از قدرت استراتژیک و از بزرگترین
منابع مادی در تاریخ بشریت محسوب میشوند (چامسکی -ب.)۸۰ :۱۳۹۱ ،
 .۲همانگونه که گفته شــد ایران تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،متحد استراتژیک آمریکا در
ً
منطقه خاورمیانه بود اما با پیروزی انقالب و مخصوصا بعد از تســخیر ســفارت آمریکا در
ایران ،روابط دو کشــور بســیار خصمانه شد (ســپهری و همکاران .)۱۲۰ :۱۳۹۸ ،چراکه با
تســخیر ســفارت آمریکا هیمنه و جایگاه آمریکا در اذهان مردم جهان دچار تزلزل جدی شد
(ایزدی .)۱۳۹۱/۱۰/۶ ،بنابراین این حادثه را نیز میتوان یکی از عوامل مهم شکست هژمونی
آمریــکا در اذهان مردم جهان دانســت ،آمریکایی که تا قبل از آن بهعنوان ابرقدرت شــناخته
میشد و کسی نمیتوانست فکر مقابله با آن را در سر بپروراند.
 .۳براساس افکار سنجیهای صورت گرفته در میان مردم غرب آسیا و شمال آفریقا ،یک موضوع
بسیار روشن است و آن ترس غرب و آمریکا از دموکراسی واقعی این منطقه است (چامسکی-
ب .)۸۱ :۱۳۹۱ ،با پیروزی انقالب اســامی ،ایران که تا پیشازاین عنوان ژاندارم منطقه را به
یدک میکشــید و در ســرکوب جنبشهای آزادیخواهانه و انقالبهای ضد غربی در منطقه
مشارکت داشــته و مســئولیت دفاع از رژیمهای وابســته به آمریکا در این منطقه را بر عهده
داشــت ،از نقش خود کنار میرود (خرمشــاد )۴۲ :۱۳۹۷ ،و از یک نیروی ســرکوبکننده
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نهضتهــای آزادیخواهانه به یک نیروی محرک و پشــتیبان درحرکتهای اســامگرایانه و
بیدارگرانه تبدیل میشــود .درواقع با پیروزی انقالب ،تحوالت نو پدیدی در منطقه غرب آسیا
و جهان اســام به وقوع پیوســت و نهضتهای اسالمی و شیعی براســاس باورهای انقالب
اســامی تأسیس یا سازماندهی مجدد شدند تا در راستای ظلمستیزی و به دست آوردن حق
خود به مبارزات ضد استکباری ادامه دهند (درخشه و جمیری .)۳۶ :۱۳۹۰ ،نکته دیگری که
در اینجا قابلذکر اســت اینکه با در نظر گرفتن عملکرد ناموفق نظامی آمریکا در کشورهای
ســوریه و عراق ،و تهدیــد گروههای مختلف مانند داعش در آمریــکا و اروپا ،میتوان گفت
آمریکا بهصورت واقعی عرصه دیپلماســی عمومی را واگذار کرده و افول قدرت نرم این کشور
در غرب آســیا باعث افزایش جریانات ضدآمریکایی و توجه بیشازپیش به رقبای اســامگرا
شده است (دهشیری.)۴۱ :۱۳۹۷ ،
 .۴انقالب اسالمی تنها حرکتی است که در طول  ۱۵۰سال گذشته در جهان اسالم با پیروزی همراه
بوده است و منشأ بســیاری از حرکتهای آزادی خواهانه جهان اسالم شده است (درخشه و
جمیری .)۳۹ :۱۳۹۰ ،اما عالوه بر اثرگذاری عمومی ،انقالب اسالمی ایران تأثیرات خاصی
نیز بر برخی کشورهای منطقه داشته است و ازآنجاییکه این کشورها هم بهصورت عضوی از
منطقه استراتژیک خاورمیانه و هم بهمثابه یک کشور مجزا ،دارای امتیازات زیادی برای آمریکا
بودهاند بازتاب انقالب اســامی در این کشورها تأثیر غیرقابلانکاری بر افول هژمونی آمریکا
داشته است .از همین رو در اینجا بهصورت گذرا به برخی از آنها اشاره میگردد:
 عراق :تأثیر انقالب اسالمی بر عراق را میتوان در اثرگذاری آن بر عناصر سیاسی و اجتماعیعراق و اقدامات حکومت صدام برای مقابله با این قضیه مشــاهده نمود ،بهگونهای که بعد
از پیروزی انقالب اســامی ،جریانها و عناصر سیاسی عراق جان تازهای گرفتند و بعد از
سقوط حکومت صدام ،جریانهای شیعی و نهضتهای آزادیبخش عراق بهشدت تحت
تأثیر انقالب اسالمی قرار گرفتند (ســتوده آرانی و جعفری فر .)۵۲ :۱۳۹۷ ،انگلهاردت
التماس مسئولین آمریکایی به دولت عراق را که توسط خود آنها به قدرت رسیدند ولی به
ایران نزدیکتر شدند را از نشانههای افول هژمونی آمریکا در منطقه میداند (انگلهاردت،
.)۸۷ :۱۳۹۰
 -ســوریه :با پیروزی انقالب اســامی و با توجه به آرمانهایی که ایــن انقالب علیه رژیم
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صهیونیستی داشت ،همســوییهایی میان ایران و سوریه به وجود آمد و با حمایت حافظ
اسد از ایران در سالهای دفاع مقدس ،این همسویی و اتحاد بیش از گذشته شد و بعدازآن
نیز ســوریه بهعنوان عضوی از محور مقاومت و پل ارتباطی ایران با حزبالله لبنان ،رابطه
راهبردی با ایران برقرار نمود (ســتوده آرانی و جعفری فر )۵۲-۵۳ :۱۳۹۷ ،که این رابطه
طی یک دهه گذشته ،بیشازپیش مستحکمتر شده است.
 یمن :با پیروزی انقالب اســامی ،شــیعیان یمن بهمرور از انزوای چندســاله خود خارجشدند (احمدی ســفیدان و ســعیدی اطهر .)۱۲۲ :۱۳۹۸ ،یمن ازجمله کشورهایی بود
که پیروزی انقالب اســامی ســبب ایجاد جرقه امید و بیداری اسالمی در میان آنها شد
و حســین الحوثی ،رهبر جنبش انصارالله این کشــور با الهامگیری از انقالب اسالمی و
آشــنایی با اندیشــههای امام خمینی (ره) ،مقاومت اســامی در این کشور را طرحریزی
نمود (شــکرزاده چهار برج و جعفری فر )۲ :۱۳۹۷ ،با شهادت حسین الحوثی و رهبری
عبدالملک الحوثی بر جنبش انصارالله و شــیعیان یمن ،وی نیز انقالب اســامی ایران را
الگوی این جنبش در مســیر پیش رو میداند (احمدی سفیدان و سعیدی اطهر:۱۳۹۸ ،
 .)۱۲۶بهطورکلی ،دینخواهی ،هویتطلبی ،تعالیخواهی ،نفی ســبیل ،ظلمســتیزی،
عدالتخواهی ،قانونگرایی ،مبارزه با اســتعمار و استکبارســتیزی از مهمترین گزارههای
بازتاب انقالب اسالمی بر مردم منطقه و یمن هستند (قاسمی.)۲۱۴ :۱۳۹۸ ،
 عربســتان :رژیم ســعودی حاکم بر این کشــور را میتوان ازجمله قرائتهای منفعالنه وسازشــکارانه اسالم با دنیای غرب و آمریکا دانست که بعد از پیروزی انقالب اسالمی در
پی به دســت آوردن عنوان ژاندارمی در منطقه غرب آسیا بوده است ،اما انقالب اسالمی،
در عرصه معادالت منطقهای ،ســبب شکلگیری اسالم سیاســی شیعی شد که برخالف
اسالم منفعل و یا سکوالر غربی /عربی بود (ستوده آرانی و جعفری فر.)۳۸-۳۹ :۱۳۹۷ ،
لذا از این منظر در تقابل با اســام آمریکایی این رژیم بوده اســت .عالوه بر این ،جنبش
شــیعیان این کشــور ،بهصورت مستقیم از انقالب اســامی تأثیر گرفته و پس از پیروزی
انقالب از سیاست سکوت خود دست کشیدند (درخشه و جمیری.)۶۷ :۱۳۹۰ ،
 پاکستان :طبق بررسیهای صورت گرفته انقالب اسالمی توانسته است مسلمانان و باالخصشــیعیان پاکســتان را تحت تأثیر خود قرار دهد و عناصری همچون کوشــش برای آزادی و
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استقالل ،استکبارستیزی ،ظلمستیزی و همدردی و کمک به مستضعفان را در میان شیعیان
این کشــور درونی نموده و ایشان را به انسجام و خودباوری برساند و درواقع نوعی بیدارگری
اسالمی را در میان آنها ایجاد نماید (میالنی و اسماعیلی.)۶۰-۶۲ :۱۳۹۳ ،
 بحرین :این کشــور که تا سال  ۱۳۵۰بخشــی از خاک ایران بوده است ،از کشورهای مهممنطقه برای آمریکا محســوب میشود و در حال حاضر مهمترین ناوگان دریایی آمریکا در
منطقه (ناوگان پنجم) ،در این کشــور اســتقرار داد .اما اکثریت جمعیت شیعه این کشور
نیز شــرایط خاصی را ایجاد کرده است و شیعیان این کشور از سال  ۲۰۱۱به دنبال احقاق
حقوق خود در قالب انقالب مردمی میباشــند که ازجمله وجوه مشترک انقالب بحرین و
انقالب اسالمی ایران را میتوان در شــعارها و نمادها ،رهبری ،پایگاههای انقالب ،نقش
و جایگاه زنان و همچنین فرهنگ شهادت مشاهده نمود (زارع مهریزی.)۱۲۱ :۱۳۹۳ ،
 .۵انقالب اسالمی ،آرامش نسبی و آسودگی خاطر اسرائیل را برهم زده و باعث کاهش قابلتوجه
نقش اســرائیل و درنتیجه تنزل جایگاه سیاست خارجه آمریکا در منطقه غرب آسیا شده است
(خرمشــاد )۴۳ :۱۳۹۷ ،رژیم صهیونیستی که موردحمایت همهجانبه آمریکاست امروز در
ضعیفترین وضعیت خود است و همه اینها بخشی از تأثیر انکارناپذیر انقالب اسالمی در
شــکلگیری ،تثبیت و تقویت جریان مقاومت در منطقه غرب آسیا است که میتواند یکی از
نشانههای تأثیر انقالب سالمی بر افول هژمونی آمریکا باشد (رهدار .)۱۳۹۹/۸/۸ ،به عقیده
چامســکی تهدید اصلی ایران برای آمریکا و اسرائیل در این است که ایران مانع خشونتهای
آزادانه آنها شده اســت (چامســکی -ب .)۸۷ :۱۳۹۱ ،لذا میتوان گفت انقالب اسالمی
هویتی را ایجاد کرده اســت که مصداق اصلی آن در دفاع از مســلمانان و مستضعفان عالم و
اعتراض و مقابله با اســتکبار جهانی (با محوریت آمریکا و اسرائیل) هست (خواجهسروی و
خانیآرانی.)۵۷ :۱۳۹۱ ،
 .۶وضعیت امروز ســرمایهداری در جهــان ،نه بهعنوان یک برخورد معمولــی که چیزی از نوع
برخورد تمدنها هســت (اســکوبار .)۵۴ :۱۳۹۰ ،عالوه بر تأثیرگذاری انقالب اســامی
برجهان اســام ،این انقالب در ســطح بینالمللی نیز دارای تأثیرات زیادی بوده است که در
افول هژمونی آمریکا نقش دارند .این انقالب با دو شعار اساسی "استقالل ،آزادی ،جمهوری
اســامی" و نیز "نه شرقی ،نه غربی ،جمهوری اسالمی" ،مسیر ســومی را در جهان طراحی
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مینماید که همان "عدم تعهد واقعی" هســت و حداقل کارکرد و بازتاب چنین شعارهایی این
بود که ملتها و دولتهای آزادیخواه میتوانســتند بهصورت واقعی به راه ســومی فکر کنند
(خرمشــاد .)۴۶ :۱۳۹۷ ،انقالب اســامی ازنظر غرب ،نوعی ورودی آشوبساز در نظام
بینالملــل هســت و با ایجاد تغییراتی وضــع موجود و نظم نوین مورد تأییــد غرب را به هم
زده اســت (دهقانی فیروزآبادی .)۱۳۹۱/۱۰/۹ ،درمجموع میتوان گفت انقالب اســامی
با افزایش خودآگاهی مســتضعفان و احیای مجدد خودباوری و بیداری اســامی و تأکید بر
اهمیت جنبشهای ضد اســتعماری و اســامگرا توانســته موازنه قدرت را به نفع جبهه سوم
نظام بینالملل تغییر دهد و هژمونی آمریکا را بهشــدت به چالش بکشــد (خواجهســروی و
خانیآرانی.)۵۳ :۱۳۹۱ ،
 .۷مقابله و موفقیت نظامی ایران در برابر آمریکا را میتوان بخشــی از تأثیر انقالب اسالمی ایران
بر افول هژمونی آمریکا دانســت .حوادثی چون برخورد نظامی با نیــروی دریایی آمریکا در
خلیجفارس در سال  ،۱۳۶۶دستگیری تفنگداران دریایی آمریکایی در سال  ،۱۳۹۴سرنگونی
پهپــاد غولپیکر و  200میلیون دالری گلوبال هاوک در ســال  ۱۳۹۸را میتوان از اقدامات
مهمی دانســت که باعث از بین رفتن هیمنه و قدرت نظامی آمریکا در اذهان بسیاری از مردم
منطقه و جهان شد .اما مهمترین این اقدامات موشــکباران بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا
در منطقــه (پایگاه عین االســد) بود که به تعبیر رهبر معظم انقالب اســامی ابهت و آبروی
آمریکاییها را لگدمال کرد (حســینی خامنه .)۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ،درمجموع ایشــان مهمترین
عامل تزلزل و افول اقتدار نظامی و سیاســی این کشــور را برپایی یک نظام مبتنی بر انقالب
اســامی در منطقه غرب آســیا میدانند کــه نهتنها در مقابل حمــات و تهدیدات مختلف
سیاس��ی ،نظامی و امنیتی غرب از بین نرفت که حتی قویتر از گذش��ته شده است (حسینی
خامنه.)۱۳۹۳/۶/۱۳ ،
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و اﻓﻮل اﻗﺘﺪار ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻏﺮب از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﻮیﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
)ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ.(۱۳۹۳/۶/۱۳ ،
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اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
* ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪای و ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ
* ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی از اﺗﺤﺎد ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ژاﻧﺪارﻣﯽ
* ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان
* اﯾﺠﺎد ﺑﯿﺪارﮔﺮی اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
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* ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺎص در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ

اﻓﻮل ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ

* ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻗﺪرت رژ ﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ

آﻣﺮ ﯾﮑﺎ

* ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺿﺪ اﺳﺘﮑﺒﺎری
* ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻗﺪرت و ﻫﯿﻤﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ

جمعبندی

نمودار شماره  :۲تأثیر انقالب اسالمی بر افول هژمونی آمریکا

انقالب اســامی ایران را میتوان در ردیف مهمترین تحوالت تاریخ معاصر جهان دانست .این
حرکت عظیم الهی -مردمی که با شعار بازگشت دین به عرصه تعامالت اجتماعی بشر به پیروزی
رســید نهتنها در داخل که در خارج از مرزهای ایران نیز تأثیرات شگرفی بر جای گذاشته است.
غرب مبتنی بر سکوالریسم آغاز
این انقالب مبتنی بر مبانی اسالم شیعی تقابل جدی را با تمدن ِ
نمــود ،تمدنی که در حال حاضر میتوان آمریکا را مهمترین نماینده آن دانســت .لذا براســاس
شــواهد موجود انقالب اسالمی ،تأثیر غیرقابلانکاری بر افول هژمونی آمریکا داشته است و این
تأثیرات را میتوان در دو ســطح گفتمانی و اقدامات عینی و میدانی مشــاهده نمود .در ســطح
گفتمان غیر (دیگری) تمدن غرب ،آمریکا
گفتمانی انقالب اسالمی بهعنوان اصلیترین رقیب و
ِ
و اندیشه لیبرال دموکراسی را به چالش کشیده است و مدعی مسیر و معنای دیگری برای بشریت
است .در سطح عملی و تأثیرات عینی نیز انقالب اسالمی توانسته با اقدامات مختلفی در فرآیند
افول هژمونی آمریکا مؤثر باشــد که برخی از مهمترین آنهــا عبارتاند از :کنارهگیری از اتحاد
راهبردی با آمریکا ،تســخیر سفارتخانه آن کشــور در ایران ،ایجاد بیدارگری اسالمی در منطقه،
تأثیرگذاری خاص انقالب اســامی در کشــورهای اســامی ،تضعیف جایگاه و قدرت رژیم
صهیونیستی بهعنوان مهمترین شریک راهبردی آمریکا ،حمایت و تأثیرگذاری بر جنبشهای ضد
استکباری جهان و به چالش کشیدن قدرت و هیمنه نظامی آمریکا .بنابراین آنچه مشخص است
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بررسی تأثیر انقالب اسالمی ایران بر افول هژمونی آمریکا
حسن محمدمیرزائی

اینکه انقالب اسالمی تأثیر ملموسی بر افول قدرت و هژمونی دنیای غرب و آمریکا داشته است
و این موضوع همچنان در حال استمرار هست .اما نکتهای که باید موردتوجه قرار گیرد این است
که انقالب اسالمی بهعنوان بزرگترین گفتمان رقیب اندیشه غربی ،از جایگاه تاریخی و ویژهای
در جهان پساآمریکایی برخوردار خواهد بود ،لذا ضروری است جمهوری اسالمی ایران بهعنوان
قلب جهان اسالم با تقویت عناصر اقتدار خویش بیشازپیش مهیای حضور و ایفای نقش جدی
در دنیایی شــود که در آن دیگر خبری از ابرقدرتی آمریکا نیست و این مسئله میسر نمیگردد جز
با قوی شدن در عرصههای مختلف.
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