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  هاي نوروزي اوباما تحلیل گفتمان پیام

 )2010و  2009(
  محمد مهدي فرقانی

  زرین زردار

  چکیده

به سیر تحول گفتمان  ،هاي نوروزي باراك اوباما با شعار تغییر این مقاله با هدف بررسی میزان تطابق پیام 

هاي نوروزي  به این منظور پیام. پردازداوباما در زمینه رابطه با ایران و حل و فصل اختالفات میان آنها می

نکتـه   نیـ ا يحـاو  ها امیپ یبررس. اند یل گفتمان مورد بررسی قرار گرفتهاوباما به ملت ایران به روش تحل

، هـدف حفـظ و   متحـده  االتیـ جمهور سابق ا يرؤسا هماننداست که گفتمان اوباما در محورها و اصول 

هایی  در شیوه مورد نظر اوباما، تنها» تغییر«در حقیقت، . کند قدرت هژمونیک امریکا را دنبال میتقویت 

تـوان گفتمـان اوبامـا را     یمنظر م نیاز ا .اندکه براي تحقق این هدف به کار گرفته شده تجلی پیدا کرده

 طیشـرا  نیهستند و ا» مند و فاقد فاعل تین«فوکو از روابط قدرت دانست که به اعتقاد او  ریمصداق تعب

بـه   یقـدرت دسترسـ   لیـ اشغال موضع فرادسـت بـه دل  . اند دهیبخش نیکه گفتمان او را تع تندهس ینیع

کند و  تیمسلط خود را تثب گاهیجا ،یزبان يدهد که با استفاده از ابزارها یامکان را م نیگفتمان به اوباما ا

  .با خود همراه سازد رفشار و اجبا ،یکنترل ياستفاده از ابزارها يرا برا یافکار عموم ،يبرتر نیبه مدد هم

  واژگان کلیدي

  تحلیل گفتمان، حقوق جهانی، مسئولیت، اوباما، ایران، امریکا

                                       
 اه عالمه طباطباییگاستادیار علوم ارتباطات دانش                                            Email: mmforghani@yahoo.com 
   دانشجوي دکتراي علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی                                    Email: z.zardar@st.atu.ac.ir 
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  مقدمه

به عنـوان اولـین    –روي کار آمدن اوباما 

پوست ایـاالت متحـده بـا     رئیس جمهور سیاه

از دیـد   2008در سـال   -منشأ غیـر اروپـایی  

برخــی تحلیلگــران سیاســی بــه مثابــه نقطــه 

ــاریخ  ــی در ت ــداد    عطف ــده قلم ــاالت متح ای

این نقطه عطـف بـودن بـیش از هـر     . شود می

چیز به تأکید اوباما بر لـزوم اعمـال تغییـرات    

جدي در داخل ایاالت متحده و نیـز سیاسـت   

  . گرددخارجی آن برمی

ــپدر حقیقــت،   ــا  يروزی ــا را اوبام کــه ب

بـه   لیـ تـر و متما  متعـادل  ياقتصاد يشعارها

ات ثروتمنـد و  طبق اتیمال شیمانند افزا یچپ

 نییطبقه متوسط و پـا  اتیبالطبع کاهش مال

 یخـدمات درمـان   مهیو اصالح ب کایجامعه امر

 يبـرا  یتالشـ از طرفی  دیبا ،همراه بوده است

 يبـه معنـا   يکـار  دادن به دوره محافظه انیپا

و از تحلیـل کـرد    کـا یدر داخل امر سمیگانیر

 توان به معناي طرف دیگر، این موفقیت را می

بـوش   انـه یگراجانبـه کی يهـا استیشکست س

گ نـ در ج تیـ عـدم موفق  د کـه بـا  نمـو  یتلق

ــوزه    ــول آم ــه اف ــراق ب ــتان و ع ــاافغانس  يه

منجــر  کــایدر خــارج از امر يکــار نومحافظــه

با این  ).152 ، ص1389و رهنورد،  یمتق(شد

ز سویی توانسـت  اوباما، ا» تغییر«وصف، شعار 

ــیاري از رأي  ــر بس ــه بــا    نظ ــدگان را ک دهن

هاي دولت بوش مخالف بودند، جلـب   سیاست

دیگـر بـه شـدت مـورد توجـه      کند و از سوي 

  .المللی قرار گرفت جامعه بین

شـــعار اوبامـــا در داخـــل ایـــران نیـــز  

ــنش ــت  واک ــایی را برانگیخ ــران،  . ه ــت ای دول

گیري در مورد رابطه با ایاالت متحـده  تصمیم

را به تغییر رفتار ملموس ایاالت متحده منوط 

تـوان پیـام   نگـاه مثبـت را مـی   اوج ایـن  . کرد

تبریــک رئــیس جمهــور ایــران بــه مناســبت  

انتخـاب بــاراك اوبامـا بــه ریاسـت جمهــوري    

هرچند این تبریـک  . ایاالت متحده تلقی کرد

ولـی بـاراك اوبامـا     ،پاسخی به دنبال نداشـت 

پس از ورود به کاخ سفید، برقراري رابطـه بـا   

ایران و گفتگوي مستقیم با سـران جمهـوري   

هــاي  ی را بــه عنــوان یکــی از اولویــتاســالم

سیاست خارجی ایاالت متحده در دستور کـار  

قرار داد و در همین راستا، براي نخستین بـار  

از موضع رئیس جمهور ایاالت متحده در سال 

با ارسال پیام تبریک سال نو، بـه طـور    1388

ــوري     ــئولین جمه ــردم و مس ــا م ــتقیم ب مس

او ضـمن تبریـک عیـد    . اسالمی سخن گفـت 

نــوروز بــراي نخســتین بــار بــه طــور واضــح،  

هاي موجود در رابطه ایـران و امریکـا و    چالش

پیشنهاد خود براي بهبود این روابط را مطـرح  

  .نمود

پیام نوروزي اوباما کـه بـا لحـن نسـبتاً      

هایی را بـه همـراه    واکنش ،مالیمی همراه بود

داشت، ولی در عمل چندان تغییري در رابطه 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ه 
ار

شم
ت

ص
ش

 
و 

 دو
●  

ل 
سا

م
یک

 و
ت

س
بی

 
●  

ار
به

 
13

91
  

   

 

85  

پیـام نـوروزي   . ه وجود نیـاورد ایران و امریکا ب

پیامی کـه  . نیز تکرار شد 1389اوباما در سال 

به شدت متأثر از فضاي پس از انتخابات ایران 

گیـري   و موضع بود و در آن تغییراتی در لحن

این  در چنین شرایطی،. شد اوباما مشاهده می

نـوروزي  هـاي   شود کـه پیـام   سؤال مطرح می

نظـر او   ر مـورد اوباما تا چه حد با شـعار تغییـ  

ــم  ــو و ه ــه   همس ــت و اینک ــرات راستاس تغیی

آمده در خالل دو  سیاسی و اجتماعی به وجود

سال گذشته چه تأثیري بر گفتمان اوبامـا در  

این مقالـه بـر   . اند همورد رابطه با ایران گذاشت

آن اســت تــا بــا اســتفاده از تحلیــل انتقــادي 

گفتمان، تحـول گفتمـان اوبامـا در خصـوص     

هاي  هاي نوروزي سال یران را در پیامرابطه با ا

بررسی کند و بـه ایـن سـؤال     1389و 1388

هـاي نـوروزي    اساسی پاسخ دهد که آیا پیـام 

هاي قابل اتکا  توان به عنوان نشانه اوباما را می

در روابـط ایـران و   » تغییر«براي تحقق شعار 

  ایاالت متحده تلقی کرد یا خیر؟

  بحث نظري -1

ــارجی ایــ  -1-1 ــت خ االت سیاس

  متحده و رابطه با ایران

از  2008انتخاب باراك اوبامـا در سـال    

ــت از   ــه تصــویري مثب ــه ارائ ــد بســیاري ب دی

 ,Hayden) متحـده در جهـان انجامیـد   ایاالت

2011, p.784) .     ریاسـت جمهـوري اوبامـا بـه

نمــاد گـــذار از مــدیریت بـــوش و منـــادي   

نسـبت بـه   » رهبر جهـانی «حساسیت بیشتر 

هـاي تـاریخی جوامـع    غـه افکارعمومی و دغد

متحـده   انسانی در خـارج از مرزهـاي ایـاالت   

در . (Hayden, 2011, p.786) بــدل شـــد 

حقیقت، اوبامـا پـس از ورود بـه کـاخ سـفید      

تـالش   هاي دوران بوش ودرصدد رفع چالش

بــراي مشــروعیت بخشــی بــه قــدرت ایــاالت 

متحده و کسب اعتماد مجدد در نزد جهانیان 

  ). 40 ، ص1390قریب،( برآمد

ــدرت   ــراي حفــظ و گســترش ق ــا ب اوبام

گرایـی را  هژمونیک امریکا رویکرد چندجانبـه 

در پیش گرفت که متضمن کـاهش تـنش در   

اردوگاه غرب، حفظ رهبري امریکـا، بازسـازي   

مشروعیت قدرت امریکا و سـاماندهی مجـدد   

هدف دیگر اوباما در . ناتو با مشارکت اروپا بود

بخشـیدن   دکترین نوین امنیت ملی، اهمیـت 

به عنصر اقتصاد و پرهیز از تمرکـز مفـرط بـر    

همچنـین اوبامـا   . دخالت نیروهاي نظامی بود

هــاي نــوین ســازيســعی داشــت بــا ظرفیــت

ــدرت منطقــه ــر ســایر ق ــدیریت ب ــاي اي، م ه

اي و نوظهـور و از ایجـاد چـالش بـراي     منطقه

ــد   ــگیري کن ــا پیش ــک امریک ــدرت هژمونی  ق

یـب  بـه ایـن ترت  ). 55-7 ، صص1390قریب،(

سند استراتژي جدید امنیت ملی امریکـا کـه   
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توسط دولت اوباما ارائـه شـد،    2010در سال 

یق سـه  تداوم قدرت هژمونیک امریکا را از طر

محورهـاي  . کـرد گفته، دنبال می رویکرد پیش

 بـه شـرح زیـر   عمده این سند در هفت مـورد  

  : شوندخالصه می

گرایی در حـل  خودداري از یکجانبه .1

 ؛لیالملمسائل بین

مین و استواري امنیت ملی امریکا أت .2

از طریق همکاري با متحـدان آن و  

همچنـــین تأکیـــد بـــر گســـترش 

مانند  هاي نوظهورهمکاري با قدرت

 چین و روسیه؛

لزوم پیوند میان قدرت اقتصـادي و   .3

 نظامی؛

ــان    .4 ــرود جری ــراز و ف ــر ف ــارت ب نظ

دموکراتیزاسیون در جوامع دیگر به 

ا سـازي بـ  جاي سیاست دموکراسی

 حمله نظامی؛

هـاي جدیـد   مطرح شـدن موضـوع   .5

هـاي  مانند تغییرات اقلیمی، انـرژي 

ــانی و آمــوزش و     ــر جه ــاك، فق پ

 پرورش؛

توجه به سیاسـت مهـاجرتی بـراي     .6

 جذب بهترین استعدادهاي دنیا؛

ــط  .7 ــدیل خـ ــی تبـ جنـــگ «مشـ

ــگیرانه ــه » پیشـ ــبات و «بـ مناسـ

ــاري ــاهمک ــورد،( »ه ــی و رهن  متق

 ).131-132 ، صص1389

هفـت اصـل فـوق نشــان     بررسـی کلـی   

را  دهد که دولت اوباما سه هـدف اساسـی   می

اول : کنـد  در سیاست خارجی خود دنبال مـی 

هـاي  در بحـران کـردن از هزینـه مداخلـه     کم

هـاي  المللی از طریق سهم دادن به قدرت بین

اي یا متحدان خود؛ دوم ایجـاد اجمـاع   منطقه

جهانی براي پیگیـري اهـداف خـود در حـوزه     

ی و در نهایـت تـأمین امنیـت    سیاست خـارج 

ملی با ارتقـاي تـوان علمـی و اقتصـادي ایـن      

  . کشور

همچنین اوباما رونـد صـلح خاورمیانـه،     

اي جنگ عراق و افغانسـتان و پرونـده هسـته   

تـرین مسـائل سیاسـت     ایران را به عنوان مهم

خارجی امریکا قلمداد کرد که در ایـن میـان،   

ریـان  قـرار نگـرفتن در مـتن ج    ایران به دلیل

رهنـورد و  ( شـدن بـه رهبـري امریکـا     جهـانی 

ــدري، ــا آن از ) 199 ، ص1388حی ــل ب و تقاب

تـرین   ابتداي انقالب تاکنون بـه یکـی از مهـم   

ــالش ــارجی   چ ــت خ ــاي رو در روي سیاس ه

ـ ئاین مس. امریکا تبدیل شده است ه ویـژه  له ب

اي ایـران، تـأثیر    زمانی که بـا پرونـده هسـته   

خـود از   عمیق ایران بـر کشـورهاي همسـایه   

جمله عراق و افغانستان و امنیت انرژي جهان 

ــک و   – ــت ژئوپلیتیــ ــل موقعیــ ــه دلیــ بــ
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 (Mattair, 2010, p.52)ژئواستراتژیک ایـران  

ریـزي اسـتراتژیک   خورد، در برنامـه پیوند می

امنیت ملی امریکا جایگاه مهمـی را بـه خـود    

دهد؛ به نحوي که اوباما پـس از  اختصاص می

در نحـوه تعامـل بـا     به قدرت رسـیدن تغییـر  

ایران را اولویت سیاست خارجی خـود عنـوان   

  . کرد

رویکرد ایاالت متحده در قبـال ایـران در   

دوره بوش مبتنی بـر تقابـل و فشـار بـر ایـن      

کشور و تأکیـد بـر خطـر بـالقوه ایـران بـراي       

در ایـن دوره سیاسـت    .کشورهاي دیگـر بـود  

بــه شــدت و حــدت » کــردن ایــران امنیتــی«

هــدف از ایــن امنیتــی . شــد بیشــتري دنبــال

کردن، در دستور کار قرار دادن موضوع ایـران  

گیران و افکـارعمومی و از سـوي   براي تصمیم

دیگر مشروعیت دادن بـه اقـدامات گذشـته و    

از سـوي  . سازي براي اقدامات آتـی بـود  زمینه

شـده از   یگر، گفتمان امنیتی در پیش گرفتهد

ال هاي قبلی ایاالت متحده در قبـ سوي دولت

توانسـت بـا اسـتفاده از زمینـه بــه     ایـران مـی  

کننـده   آمده، نقـش بازدارنـده و کنتـرل    جودو

تهدیــد احتمــالی ایــران بــراي منــافع ایــاالت 

سـمتی و رهنـورد،   (متحده را نیـز ایفـا نمایـد   

ــص1388 ــتن   ).100-6 ، ص ــت رف ــا از دس ب

ــدرت نومحافظــه ــاران، ق ــدي از  ک ــراد جدی اف

گیـري  یمثرتري در تصـم ؤجایگاه و موقعیت م

امنیتــی برخــوردار شــدند کــه داراي رویکــرد 

اي و گرایـــی منطقـــهمعطـــوف بـــه موازنـــه

ایـن افـراد بـر ایـن اعتقـاد      . المللی بودنـد  بین

بودنـد کــه موازنـه بــه ایـران ثبــات و تعــادل    

اي بیشتري را ایجاد نمـوده و بـه ایـن    منطقه

ترتیب شرایط الزم براي ارتقاي سطح امنیـت  

هـاي متقابـل را   کـاري منطقه اي از طریق هم

ــی ــراهم م ــازد ف ــوش،(س ــل از  2007پ ــه نق ب

   ).21 ، ص1388متقی،

به این ترتیب، روند تعـدیل در سیاسـت   

آغـاز شـده    2007خارجی امریکا که از سـال  

 2008با به قدرت رسیدن اوباما در سـال   ،بود

اوباما بر این اعتقاد بـود  . وارد فاز جدیدي شد

اي بازسـازي  ثري بـر ؤتواند ابتکارات مـ که می

وي در ایـن  . امریکا ایجاد نماید –روابط ایران 

اي بـه مراکـز اصـلی    ارتباط ضمن ارسال نامه

ــا    ــود ت ــالش نم ــران ت ــدرت سیاســی در ای ق

برانگیز در روابط متقابـل را  موضوعات اختالف

از ایـن طریـق اوبامـا    . مورد بررسی قرار دهـد 

درصدد برآمد تا نشان دهد نهادهاي سیاسـی  

گیــري از امریکــا تمــایلی بــه بهــرهو امنیتــی 

در . ندارنـد » تغییر رژیـم «الگوهاي مربوط به 

دیپلماسی «این ارتباط وي امیدوار بود بتواند 

هـاي تبلیغـاتی و    تـنش را جانشـین  » سازنده

). 27-8 ، صص1388متقی،(دیپلماتیک نماید

وي براي رسیدن بـه ایـن مقصـود دو بـار بـه      
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رهبـران  و  رهبر انقالب نامـه نوشـت و مـردم   

هاي مستقیم تلویزیـونی   ایران را از طریق پیام

هـا خواسـتار    او در ایـن پیـام  . خطاب قرار داد

وي . با ایران شـد » ارتباط ساختاري«برقراري 

اگـر شـما بـه    «خطاب به مقامات ایرانی گفت 

باز کردن مشت خود تمایل داشته باشید، مـا  

ایم دسـت خـود را بـه سـوي شـما دراز      آماده

    (Quinn, 2011, p.818)».کنیم

در مقایسه با گفتمان امنیتی جرج بوش، 

چرخش گفتمانی اوباما که به دنبـال کـاهش   

هاي سیاست خارجی امریکا در منطقـه  هزینه

هـاي  از طریق مذاکره با ایران و برداشتن گـام 

له ایران بود، ئاولیه براي غیرامنیتی کردن مس

هاي اولیه وي مشهود است، ولـی ایـن   در پیام

ها پاسخی دریافت نکرد و تجدیـدنظر در  یامپ

روابط میان ایـران و امریکـا بـه تغییـر رفتـار      

  . واقعی امریکا منوط گردید

ــوع بحــران در فضــاي سیاســی و   ــا وق ب

ســاختاري ایــران در رونــد انتخابــات ریاســت 

ایجـاد وقفـه در روابـط    هـاي   جمهوري زمینه

ــد     ــود آم ــه وج ــا ب ــران و امریک ــل ای . متقاب

بر ایـن اعتقـاد بودنـد کـه قاعـده       ها امریکایی

هـاي سیاسـی ایـران رعایـت     بازي در رقابـت 

نشده و ایـن امـر میـزان مشـروعیت سیاسـی      

ــارات     ــام ابتک ــراي انج ــی ب ــارگزاران اجرای ک

دیپلماتیک در روند همکاري متقابل بـا ایـران   

ــرده اســت  ــه ک ــار وقف ــی، (را دچ ، 1388متق

هاي جدید اوباما بـراي  بنابراین تالش). 28ص

. قراري رابطه با ایران بـه شکسـت انجامیـد   بر

بدین ترتیـب او در پیـام نـوروزي خـود تنهـا      

مردم ایران را خطاب قرار داد و این به معناي 

توقف تالش براي بهبود روابط از جانب اوبامـا  

نظــر دولتمــردان ایــن کشــور بــراي   و جلــب

همسویی بیشتر بـا نظـم جهـانی بـه رهبـري      

  .امریکا بود

هاي خـود در  شکست تالشاوباما پس از 

برخورد با ایران، به تاکتیکی جدید نسبت بـه  

بوش روي آورد که رهیافتی چندجانبـه   دوره

ایـران و   ايو محتاطانه نسبت به برنامه هسته

عمدتاً تالشی براي کاستن از هزینه سیاسـت  

خارجی امریکا و ایجاد اجماعی جهـانی علیـه   

ــود   ــران ب ــدري، (ای ــورد و حی  ، ص1388رهن

نگـري در رویکـرد    در واقع، چندجانبـه ). 215

نسبت بـه ایـران ایـن امکـان را بـراي دولـت       

ــه وجــود آورد کــه همراهــی ســایر   امریکــا ب

بیشتر علیه هاي  کشورها را براي اعمال تحریم

همچنین اوباما کوشید از . ایران به دست آورد

طریق دیپلماسی عمومی، پشتوانه الزم بـراي  

و رهبـران ایـران   رویکرد خود نسبت به مردم 

قبل و پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 

هاي نـوروزي وي   پیام. را به دست آورد 1388

توان تالشی در همین راستا ارزیابی کرد را می
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که در این صـورت بایـد بتـوان فـراز و فـرود      

سیاست خارجی اوباما در رابطه بـا ایـران را از   

  .ها استخراج کردالي سطور این پیامالبه

  گفتمان و تحلیل گفتمان -1-2

ــی  ــادل فارســـ ــان معـــ واژه  گفتمـــ

مکالمـــه و « و بـــه معنـــاي» 1دیســکورس «

کـه   است و در معناي فنی، چنـان » کالمی هم

هر نوع گفتار، «کند، مک دانل به آن اشاره می

اســت کــه در جریــانی   کــالم و نوشــتاري  

، 1382فرقــانی،(»گیــرد اجتمــاعی شــکل مــی

ــل گفت). 59-61 صــص  2مــاناصــطالح تحلی

ــه   ــدد از جنب ــران متع ــط تحلیلگ ــاي  توس ه

تـرین   یکی از مهم. متفاوتی تعریف شده است

ایـن  . است یول و براوناین تعاریف متعلق به 

: نویســند دو در تعریــف تحلیــل گفتمــان مــی

تحلیـل گفتمـان تجزیـه و تحلیـل زبـان در      «

توانـد   کاربرد آن اسـت، در ایـن صـورت نمـی    

مسـتقل   هاي زبانی منحصر به توصیف صورت

ــن     ــه ای ــد ک ــایی باش ــداف و کارکرده از اه

هـا بـراي پـرداختن بـه آنهـا در امــور       صـورت 

، 1379 فـرکالف، (» انـد  انسانی به وجود آمده

و از آنجایی که در حوزه امور انسـانی  ). 9 ص

اي را فارغ از قدرت تصور توان عرصهکمتر می

هـــاي قـــدرت، ســـلطه و نـــابرابري«کـــرد، 

                                       
1. Discourse 
2. Discourse Analysis 

ــاعی ــور » اجتم ــه موضــوعات م ــه در ب د توج

 ,van Dijk)شـود  تحلیلگر انتقادي بـدل مـی  

2001, p.113)   و توجه به روابط قدرت نهفتـه

در درون مــتن نقطــه آغــاز تحلیــل گفتمــان  

  . آید انتقادي به حساب می

ــان ریشــه در      ــل انتقــادي گفتم تحلی

معناشناسی دارد و البته در این صـورت بایـد   

. داد ساختی فراتر از زبان را مورد مطالعه قرار

هاي تحلیـل گفتمـان،    برخالف بعضی صورت

تحلیل گفتمان انتقادي کـار خـود را از مـتن    

کند، بلکه به متن بـه عنـوان بیـان     شروع نمی

ــاه    ــود دارد، نگ ــتن وج ــه وراي م ــاوقعی ک م

  .  (Giles, 2003, p.210)کند می

ــارادایم ــایر پ ــرخالف س ــل  ب ــا در تحلی ه

ا گفتمان و متن، تحلیل گفتمان انتقادي تنهـ 

شده به عنـوان   شده یا نوشته هاي گفته بر متن

یـک  . کندموضوعاتی براي تحقیق تمرکز نمی

دي از گفتمان به توصـیف  برداشت کامالً انتقا

کــردن فراینــدهاي اجتمــاعی و     و تئــوریزه 

تولیـد   ساختارهاي اجتماعی نیاز دارد کـه در 

کردن فرایندها و  یک متن و توصیف و تئوریزه

ــا   ســاختارهاي اجتمــاعی ــراد ی ــه در آن اف ک

ــروه ــوان ســوژه  گ ــه عن ــا ب ــاریخی ه ــاي ت  -ه

اجتماعی، معانی را در تعامل خـود بـا متـون    

 ,wodak, 2001) کنند، دخالت دارندخلق می

p.3)  
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ه این متون اغلـب بـه ایـن دلیـل عرصـ      

ــمکش ــه  کش ــدئولوژي  انــد ک ــا و  آثــار ای ه

دهنـد کـه    را نشان مـی  هاي متفاوتی گفتمان

ــلط ــراي س ــدیب ــا یک ــاد و ه ب ــال تض گر در ح

ــد کشــمکش در (Wodak, 2001, p.11).  ان

تــوان چنــین تعبیــر کــرد کــه  حقیقــت، مــی

هایی در قـدرت  هاي گفتمانی با تفاوت تفاوت

شــوند کــه خــود رمزآلودنــد و از هــدایت مــی

 ,Giles) انـد  طریق گفتمان و ژانر تعیین شده

2003, p.210)   و هر گونه تضاد در قـدرت در

ان مجـالی بـراي بـروز و    عرصه زبـان و گفتمـ  

   .یابدعرض اندام می

هدف تحلیل انتقادي گفتمان آن اسـت   

هاي سیاسـی،  که نشان دهد که چگونه زمینه

ــناختی    ــاعی و ش ــاریخی و اجتم ــی، ت فرهنگ

کاربرد زبان و ارتباطـات، بـر محتـوا، معـانی،     

ــاختاره ــتراتژي س ــا اس ــأثیر   ا ی ــتن ت ــاي م ه

گیري لگذارند و نیز چگونه گفتمان بر شک می

 گـذارد  ساختارها و بسترهاي مزبور تـأثیر مـی  

لــــذا ) 59-61، صــــص1382 فرقــــانی،(

ارتباط  هکاوان انتقادي صرفاً به مطالع گفتمان

میـــان گفتمـــان و ســـاختارهاي اجتمـــاعی 

پردازنــد، بلکــه روابــط میــان گقتمــان و  نمــی

چـرا کـه قـدرت     ،کننـد قدرت را تبیـین مـی  

و مـدرن در جوامـع مــدرن بـه جـاي تهدیــد     

ارعــاب از راهبردهــا و ســاختارهاي شــناختی 

دقیق موجـود در زبـان بـراي اقنـاع و ایجـاد      

، 1382ون دایـک، (کنـد  سـتفاده مـی  رضایت ا

به همین دلیـل اسـت کـه    ). 349-352 صص

هژمونی و  گفتمان و دسترسی به آن در ایجاد

  .اي پیدا کرده است تحکیم سلطه اهمیت ویژه

تمان آراي میشل فوکو در باب رابطه گف 

ــدرت  ــه خــوبی نشــان  و ق ــت را ب ــن واقعی ای

فوکو در تبارشناسی به جـاي اینکـه   . دهد می

کنشگران و سـاختارها را مقـوالت اصـلی بـه     

او بـر  . شـود  قدرت متمرکز مـی شمار آورد، بر 

این باور است که قـدرت هـم مسـئول خلـق     

ــوه    ــا و هــم مســئول نح ــاعی م ــان اجتم جه

گیري خاص این جهـان و نحـوه امکـان     شکل

ــت ــت   گف ــاره آن اس ــو درب ــن و (وگ یورگنس

ــه دلیــل ). 36-37 ، صــص1389فیلیــپس،  ب

جایگـاه ویـژه قـدرت در نگـاه فوکوسـت کــه      

فوکـو بـا   . کننـد ها اهمیـت پیـدا مـی    گفتمان

 انیـ تفـاوت م « را» گفتمان«چنین رویکردي 

طبق قواعد ( نیدوره مع کیتوان در یآنچه م

به صورت درست گفـت و  ) یو منطق يدستور

ــه د ــ آنچ ــه م ــع گفت ــودیر واق ــف  ،»ش تعری

  . )51 ، ص1380عضدانلو، (کند می

ــک شــبکه  گفتمــان را ب وي  خشــی از ی

ــاعی، فرهنگـــی و سیاســـی  پیچیـــده اجتمـ

ــی ــه در آن ســاختارهاي   محســوب م ــد ک کن

ــده نظــرات، هــا، نقطــهگفتمــانی، منظومــه ای
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ــیوه  ــاهیم، ش ــه و رفتــار در   مف ــاي اندیش ه

 ,Mills, 1997)اند هاي اجتماعی خاص زمینه

p.17)     و معناي کالم عالوه بـر صـور زبـانی و

مضامین، در موقعیت کـارکردي کـه در ایـن    

گیـرد، مطالعـه    پیچیده بـر عهـده مـی    هشبک

  ). 200 ، ص1378خانیکی، ( شود  می

ان عرصـه ظهـور روابـط    در این معنا، زب 

کننـده فاعـل مسـلط و فاعـل      قدرت و تعیین

ــانی،(زیرســـلطه اســـت ؛ )64، ص 1382فرقـ

آورنـده آن   مان هم ابزار قدرت و هم پدیدگفت

اســت و در عــین حــال ســدي در مقابــل آن، 

نقطه اتکاي مقاومت علیه آن و نقطه عزیمتی 

گفتمـان  . علیه آن است جهت اتخاذ استراتژي

دهد، آن کند، گسترش میقدرت را تولید می

کند و در عـین حـال تیشـه بـه     را تقویت می

کـردن آن را  زند و امکان خنثـی  ریشه آن می

  .(Mills, 1997, p.45) کند ایجاد می

ــویی   ــر فوکـ ــان«از منظـ ــاگفتمـ ، »هـ

هاي هاي مرسوم گفتن هستند که شیوه شیوه

کنند و خود از طریق مرسوم تفکر را خلق می

هـاي  اي از ایـده مجموعـه (شوندآنها ایجاد می

و به چرخش قدرت در جامعـه  ) مرتبط به هم

از  . (Johnstone, 2008, p.3)کننـد  کمک می

ــد وي،  ــه  گفتمــاندی ــوط ب ــا مرب ــه تنه ــا ن ه

 ایـ تواند گفتـه شـود   یهستند که م ییزهایچ

 زیـ ن نیـ اش فکـر شـود؛ بلکـه دربـاره ا    درباره

و بـا چـه    یدر چه زمـان  ،یهست که چه کس

هـا  گفتمـان . توانـد صـحبت کنـد   یم یتیآمر

ــا و ارتباطــات اجتمــاع مجســم  ی،کننــده معن

 یاسـ یتباطـات س ار زیو ن تیذهن هندهد شکل

در نظـر فوکـو   . هسـتند ) قـدرت ( اجتماعی –

هسـتند کـه بـه     یاعمـال  نیها همچنگفتمان

را شـــکل  یموضـــوعات کیســـتماتیطـــور س

ها گفتمان. ندیگو یدهند که خود سخن م یم

ــرده، هو  ــوعات صــحبت نک ــاره موض ــدرب  تی

بلکـه سـازنده    ،کننـد ینم نییموضوعات را تع

ــوعات ــد و در اا موض ــن ــدین فرای ــاز ن  یندگس

، 79فرکالف، ( کنندیمداخله خود را پنهان م

 صیقابـل تشـخ   رغـم  تا آنجا که علی) 12 ص

 چیکـه هـ   نمایدمی نیاغلب چن ،اهداف بودن

توان گفت ینم ایاست و  دهیافریکس آنها را ن

و  فـوس یدر( انـد کـرده  میآنها را تنظـ  یکسان

  ).315 ، ص1382 وبرت،یه

ر ها در حقیقت بخشی از ساختاگفتمان 

ــو   ــه تعبیــر فوک ــا ب قــدرت درون جامعــه و ی

 ، ص1380عضـدانلو،  ( »اندهاي قدرتهسته«

که در آنها قدرت و دانش به هـم پیونـد   ) 58

خود و «کننده  ر نهایت بازنماییخورند و دمی

 ده،زا يمهــد(هســتند» دیگـري و روابــط آنهـا  

ها را نه از منظـر  لذا گفتمان ؛)29 ، ص1387

منظـر   نیـ بلکـه از ا  خوانندگان ای سندگانینو

مورد توجه قرار داد که چگونه مناسـبات   دیبا
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فوکـو بـا تأمـل در    . دنـ دهیقدرت را شکل م

ـ یابعاد ب را جسـتجو   یطیگفتمـان، شـرا   یرون

 کنـد یمـ  یکند که گفتمـان در آن زنـدگ  یم

وي بر ایـن   ).60-59 ، صص1380عضدانلو، (

گفتمـان   يو کارکردهـا  تیماهباور است که 

خــاص خــود را    يهــا یژگــ یهــر عصــر و 

و مولـد   )52-51 ، صص1378 مران،یض(دارد

ــذیري از ایــن شــرایط   گفتمــان بــدون تأثیرپ

به همین . تواند گفتمانی تولید کندعینی نمی

 دلیـل هـا را نـه بـه    گفتمـان  دلیل است که او

 یطیدرك شرا ينهفته در آنها، بلکه برا یمعان

 داریـ ها در آنهـا پد کند که گفتمانیمطالعه م

کــه  ییهــایدگرگــون نیوند و همچنــشــیمــ

عضـدانلو،  (شـوند یهـا سـبب آنهـا مـ    گفتمان

  ).55 ، ص1380

فوکو پیچیدگی و ناپایداري قدرت را به  

ــاب  ــک واقعیــت اجتن ــذیر تلقــی عنــوان ی ناپ

کند که در آن گفتمـان، هـم ابـزار و هـم      می

موجب  کیمانع،  کی نیو همچن ثمره قدرت

روع نقطه شـ  کینقطه مقاومت و  کیلغزش، 

از ایــن . اســتمخــالف  ياســتراتژ کیــ يبــرا

از عناصـر   يشمارباید عالم گفتمان را  منظر،

ــان ــتدان یگفتمـ ــ  سـ ــه مـ ــد در یکـ تواننـ

 گوناگون به کـار گرفتـه شـوند    يها ياستراتژ

روابـــط ). 60-59 ، صـــص1380عضـــدانلو، (

 يمعنا. هستند» مند و فاقد فاعلتین«قدرت،

نها بـه  آ«.است  يمندتین نیاز هم یآنها ناش

هسـتند؛   يمشحون از حسابگر يطور سراسر

از  ياکـه بـدون مجموعـه    ستین یقدرت چیه

ــود  ــال ش ــد اعم ــداف و مقاص در ســطح » .اه

 ،يریـ گ میاز تصـم  ییاغلب درجه باال ،يمورد

 تیـ فعال یمـاهنگ و ه یکشنقشه ،يزیر برنامه

ــیس ــود دارد    یاس ــه وج ــورت آگاهان ــه ص  ب

  ).314 ، ص1382 وبرت،یو ه فوسیدر(

هاي نوروزي اوباما به مردم ایـران را  امپی 

توان در قالب نگاه فوکویی به گفتمـان  نیز می

از . و رابطه آن با قدرت مورد بررسی قـرار داد 

مند هاي اوباما را گفتمانی نیتسویی باید پیام

و مشــحون از حســابگري دانســت و از طــرف 

نظـر داشـت کـه     دیگر باید ایـن نکتـه را مـد   

شدت تحت تـأثیر شـرایطی   گفتمان اوباما به 

هـا در درون آنهـا تولیـد     ن پیـام است کـه ایـ  

لذا براي پی بردن بـه روابـط قـدرت    . اند شده

نهفته در متن باید به دنبـال بررسـی شـرایط    

اجتماعی و اهدافی بود که منجر به  - سیاسی

ــام شــکل ــک از پی هــا و تحــول گیــري هــر ی

ایـن دوره زمـانی نسـبتاً    گفتمانی اوباما طـی  

  .اند شده کوتاه
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ــی  -1-3 ــت امنیت ــان سیاس گفتم

ایاالت متحده و جایگـاه اوبامـا در   

  آن

ــوم امن ــمفه ــادر دوره تی ــف  يه مختل

. داشـته اسـت   یمتفـاوت  يهاگفتمان ،یخیتار

هایی از سـاختار  با نشانه بایدرا  هااین گفتمان

ــین    ــق ب ــن طری ــد داد و از ای ــومتی پیون حک

 دکـر سیاست خارجی و گفتمان رابطه ایجـاد  

(Hindess, 1996, p.68) ــه ــاران  نومحافظ ک

گفتمان جدیدي را به وجـود آوردنـد کـه بـر     

مبناي آن هر رژیم سیاسی ناگزیر است بـراي  

یـک  «سازي و ایجاد تغییر و اتحاد ملی هویت

بــراي خــود ترســیم کننــد » دشــمن بیرونــی

در دوران ). 135 ، ص1388موسوي شفائی، (

د و کمونیسـم در راهبـر   شـوروي  ،جنگ سرد

اما  ،داد مریکا به دیگري شکل میاامنیت ملی 

مریکــا در غیــاب یــک اپــس از جنــگ ســرد 

با نوعی بحران هویـت یـا    قدرتمند» دیگري«

به عبارتی با بحران معنایی در تعریف از خـود  

  . رو به رو بود

ــاالت متحــده، ســه   ــی ای گفتمــان امنیت

بــا دو  ( گفتمــان اســتثناگرایی، لیبرالیســم  

) ساالري و حقوق بشرردمگفتمان مهم م خرده

و » خـود «و گفتمان امنیت ملی را در تعریف 

هاي این سه، گفتمان. اندشکل داده» دیگري«

، مشـیرزاده (ساز ایاالت متحده هسـتند  هویت

ــص1386 ــان )  169-172 ، صــــ گفتمــــ

هـا در  استثناگرایی بر آن است کـه امریکـایی  

ــر      ــود ب ــارجی خ ــت خ ــاریخ سیاس ــول ت ط

ه امریکــایی تأکیــد منحصــربفرد بــودن تجربــ

اند کـه متضـمن برداشـتی مثبـت و در     داشته

. عین حال اخالقی و برتربینانه از خـود اسـت  

هـا خـود را   به نظر یوهان گالتونگ، امریکـایی 

در فضـاي جهـانی کـه    . دانندقوم برگزیده می

سـازند،  مراتبـی برمـی  آنها بـه شـکل سلسـله   

ایــاالت متحــده در مرکــز قــرار دارد و جهــان 

ــاالت متحــده(» قحــ«میــان  » باطــل«و ) ای

در ایـن  . گیـرد قرار مـی ) کشورهاي اهریمنی(

میان شر یا اهریمن باید نـابود شـود و یـا بـه     

 مشـیرزاده، ( قید و شرط تـن دهـد  تسلیم بی

به عبارت دیگر، دموکراسی ) 169 ، ص1386

ــ ــد ب ــر   بای ــود و تغیی ــظ ش ــایی حف ــر به ه ه

ــم ــه ارزش رژی ــایی ک ــک را ه ــاي دموکراتی ه

اي مطلـوب بـراي حفـظ    وسـیله  ،اند هنپذیرفت

ــت   ــت امریکاس ــی و امنی ــوي (دموکراس موس

  ).134-135 ، صص1388شفائی، 

گفتمان لیبرالیسم ایاالت متحده بـا سـه   

مشخصـــه اصـــلی بـــازار آزاد اقتصـــادي،    

. شـود  االري و حقوق بشر شناخته مـی س مردم

ــوي،    ــا، ق ــه امریک ــا ک ــا، از آنج ــن معن ــه ای ب

بشر است، تنها  دموکراتیک و متعهد به حقوق

قدرتی است کـه از حـق و قـدرت الزم بـراي     
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هــاي  دســتانه علیــه دولــت   حملــه پــیش 

غیردموکراتیک و ناقض حقوق بشر برخـوردار  

  ) 172-174 ، صص1386 مشیرزاده،(است

ایــاالت متحــده ســه مفهــوم را در درون 

ــه    ــار گرفــت ک ــه ک ــی ب گفتمــان امنیــت مل

 ند از دولت سرکش، تروریسم و اشـاعه ا عبارت

سیاسـت امریکـا در   . هاي کشـتارجمعی  سالح

مواجهه با این کشـورها مجـازات اقتصـادي و    

انزواي دیپلماتیک به منظور مهار این کشورها 

و فشار جهت تغییـر رفتـار آنهـا و در نهایـت     

ــدم    ــامی در صــورت ع ــه مســتقیم نظ مداخل

المللـی  با نظم بـین » دولت سرکش«همراهی 

، 1386اده،مشیرز(نظر ایاالت متحده بود مورد

گري و جنـگ  به صورتی که نظامی). 174 ص

ــه صــورت یکــی از راهبردهــاي   پیشــگیرانه ب

کاران نومحافظه سیاست خارجی امریکا توسط

در حقیقـت، فرصـت   . شد به شدت تعقیب می

قطبـی بــودن ناشـی از هژمـونی، ایــاالت    تـک 

متحده را بیش از پیش بـا اسـتفاده از زور در   

). 181 ، ص1389رضـایی،  (خارج ترغیب کرد

همین عامل باعث قرار گرفتن ایاالت متحـده  

رویکـرد  . گـر گردیـد  در جایگاه هژمون سلطه

اوباما به سیاست خـارجی هـر چنـد در درون    

ولی با نقـد   ،گیردگفتمان امنیت ملی قرار می

جـدي بـه اسـتفاده عریـان از قـدرت نظــامی      

دکتـرین امنیـت ملـی اوبامـا را     . همراه اسـت 

محورهـاي سـلبی و ایجـابی     توان در قالب می

  :زیر مشخص کرد

  گراییدوري از یکجانبه -

 دوري از جنگ پیشگیرانه -

 دوري از اتکا به دخالت نیروهاي نظامی -

 گراییچندجانبه -

 تأکید بر اقتصاد  -

ــت - ــازيظرفی ــه س ــوین منطق ــاي ن اي ه

  ). 47 ، ص1390قریب،(

 تغییــر بـه دنبــال  اوبامــابـا ایــن وصـف،   

بـه گفتمـان    یسـلب  ایـ  یمنف تیگفتمان امن

کردن آن در  نهیو نهاد یجابیمثبت و ا تیامن

 بود تـا بر آن  يو .بود کایمرا یساختار حکومت

 یو بـا نفـ   یکاران را که سلب موضع نومحافظه

 یضـمن  فیبازتعر قیهمراه بود، از طر گرانید

و  دیـ جـذب نما  کایمرا يبه سو تیمفهوم امن

هاي امریکا را بـراي ایفـاي   بدین وسیله هزینه

که الزمـه   کاهش دهد قش رهبري در جهانن

گـري  گرایی و نظامیاین کار پرهیز از یکجانبه

  . المللی بود در عرصه بین

  شناسی روش -2

براي انجام این پـژوهش از روش تحلیـل   

تحلیـل  . شـود  انتقادي گفتمـان اسـتفاده مـی   

گفتمان روشی کیفی است که هدف از آن پـر  

ن از هاي خـرد و کـال   کردن خأل میان تحلیل

، 1379فـرکالف،  (هاي اجتمـاعی اسـت   پدیده
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بر این اساس تحلیل در سه سـطح  ). 119 ص

  :انجام خواهد گرفت

بررسی انسـجام واژگـانی،   : توصیف )الف 

  .نظر قرار خواهد گرفت در این قسمت مد

ــور   ــن منظــ ــراي ایــ ــدي و بــ هالیــ

ــن ــر گفتمــانی   –) 1989(حس  –دو تحلیلگ

ز طریـق  راهنماي نمـود انسـجام واژگـانی را ا   

. انـد  معرفی کرده 4)همنشینی(و همایی 3تکرار

، 6، متـرادف 5تکرار شـامل تکـرار همـان لغـت    

 & Haliday(باشـد   و نظـایر آن مـی   7متضاد

Hasan, 1989, p.18 .(  

ــش  ــن بخ ــین، در ای ــاي  ارزش همچن ه

ــه ــز   رابطـ ــانی نیـ ــی و بیـ ــر(اي، تجربـ  نظیـ

هـا، تـداعی معـانی،     فـرض  پـیش  بنـدي،  قطب

بررسـی  ...) حسـن تعبیـر و   عاره، تلمیح، اسـت 

  .شوند می

ــیر )ب ــیر  : تفس ــا تفس ــون ب ــاي مت معن

 همایـ  و درون) جام موضعیانس( بندهاي اصلی

و سـپس  . گیرد اصلی آن مورد بررسی قرار می

نـوان انسـجام   مایه اصـلی پیـام تحـت ع    درون

  .شود کلی از آن مستفاد می

گفتمـان بـا مناسـبات     هرابطـ : تبیین )ج

  .شود قدرت تعیین می

                                       
3. Reiteration 
4. Collection 
5. Repetition  
6. Synonim 
7. Antonym  

ه عبارت دیگـر در ایـن بخـش بـه ایـن      ب

موضوع پرداخته خواهد شد که چـه نـوعی از   

ــاگون نهــادي،   روابــط قــدرت در ســطوح گون

اجتماعی و موقعیتی در شـکل دادن بـه ایـن    

 –گفتمان مؤثر است؟ کدام بسـتر اجتمـاعی   

بـه شـکل گیـري چنـین      سیاسی و فرهنگـی 

  .اند متنی انجامیده

ــتن اول -3 ــل م ــوروز  -تحلی ن

1388  

مارس  20 -باراك اوباما  متن پیام نوروزي

2009 

آرزوهاي  خواهم بهترین می امروز -1بند 

نوروز را در سرتاسر  کسانی که هخود را به هم

ایـن  . تقـدیم کـنم   ،گیرنـد  جهان جشـن مـی  

جشن، هم یک آیـین باسـتانی و هـم زمـانی     

براي بازآفرینی است و امیـدوارم کـه شـما از    

ـ    هاین فرصت ویژ ودن در جمـع  سـال بـراي ب

 .دوستان و خانواده بهره گیرید

خـواهم بـه طـور     ویژه میه من ب -2بند 

مستقیم با مردم و رهبران جمهوري اسـالمی  

 .مایران صحبت کن

ــوروز تنهــا بخشــی از فرهنــگ  -3بنــد ن

ــام هنــر، موســیقی، ادبیــات و . آور شماســت ن

نوآوري شما جهان را به دنیایی زیباتر و بهتـر  

ینجـا، در ایـاالت متحـده،    ا. تبدیل کرده است

ــو ســهمی کــه  ج ــا هــم در پرت امعــه خــود م
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پربـارتر   ،انـد  تبـار ادا کـرده  مریکاییان ایرانی ا

. ما از تمدن بـزرگ شـما آگـاهیم   . شده است

دستاوردهاي شـما احتـرام ایـاالت متحـده و     

 .تجهان را برانگیخته اس

براي مدتی نزدیک بـه سـه دهـه     -4بند

ولی این ، ار بودهروابط میان دو کشور تیره و ت

آوري براي نقاط مشـترك بشـریت   جشن، یاد

از  .دهـد  به هم پیونـد مـی   است که همه ما را

بسیاري جهات شما نیز مانند ما سال نو خـود  

کنیـد کـه مـا جشـن      گونه برگزار می را همان

ـ   . گیریم می ا دوسـتان و افـراد   بـا گردآمـدن ب

و نگـاه بـه    هـا  هدایا و داستان هخانواده، مبادل

 .ياي از امیدوار ده، با احساس تازهآین

هـا، نویـدي    در بطـن ایـن جشـن    -5بند

فرزنـدان مـا،    براي یک روز بهتر، امیدي براي

هاي مـا، پیشـرفت بـراي     امنیت براي خانواده

. ها نهفتـه اسـت   جوامع ما و آشتی میان ملت

یاهاي ؤاینها ر. ندا هاي مشترك اینها امیدواري

 .ندا مشترك

نـو   بـراي آغـازي   پس این فصـلی  -6بند

من میـل دارم بـه روشـنی بـا رهبـران      . است

  .مایران سخن بگوی

ما اختالفاتی جدي داریـم کـه بـا     -7بند

دولـت  . گذشت زمان بر آنها افزوده شده است

من اکنون بـه دیپلماسـی متعهـد اسـت کـه      

ــیش روي   طیــف کــاملی از مســائلی را کــه پ

دهـد و درصـدد    مورد بررسی قرار می ،ماست

میان ایاالت متحـده،  پیوند سازنده ایجاد یک 

 ایـن فراینـد بـا   . جهـانی اسـت   هایران و جامع

بــه جــاي آن مــا . رود تهدیــد بــه پــیش نمــی

خواستار برقراري ارتباطی صـادقانه و مبتنـی   

 .مبر احترام متقابل هستی

شما نیـز در برابـر خـود انتخـابی      -8بند

 ایاالت متحده مایل است که جمهـوري . دارید

بـر جایگـاه راسـتین خــود در     اسـالمی ایـران  

شما داراي چنین . الملل قرار بگیرد بین هجامع

 هـاي  اما این حق با مسئولیت –حقی هستید 

نـه از راه   واقعی همراه است و به این جایگـاه 

ار، بلکـه از طریـق   افـز  ترور یا بـه مـدد جنـگ   

بزرگـی  ه دهند آمیز که نشان اقدامات مسالمت

تـوان   یمـ  ،حقیقی ملت و تمدن ایـران اسـت  

و معیـار سـنجش ایـن بزرگـی     . دسـت یافـت  

داشتن توانـایی بـراي ویـران کـردن نیسـت،      

ــاختن و    ــراي س ــایی شــما ب نشــان دادن توان

 .آفریدن است

بنابراین، بـه مناسـبت فرارسـیدن     -9بند

شما، مردم و رهبران ایران  سال نو شما، مایلم

اي  نید که ما در جسـتجوي چگونـه آینـده   بدا

اي است همراه با مبـادالت   هاین آیند. هستیم

هــاي  شـده میـان مــردم مـا، و فرصـت    تجدید

ایـن  . اي مشـارکت و بازرگـانی  تـري بـر   بزرگ

در آن اختالفـات دیـرین    اي اسـت کـه   آینـده 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ه 
ار

شم
ت

ص
ش

 
و 

 دو
●  

ل 
سا

م
یک

 و
ت

س
بی

 
●  

ار
به

 
13

91
  

   

 

97  

 اي کـه در آن شـما و   آینـده  ؛انـد  برطرف شده

ــیع   ــد وس ــان در بع ــایگانتان و جه ــر  همس ت

در صــلح و امنیــت بهتــري  تــوانیم همــه مــی

 .مزندگی کنی

دانم که ایـن منظـور بـه     من می -10بند

کسانی هسـتند کـه   . پذیر نیست آسانی تحقق

اصــرار دارنــد مــا را براســاس اختالفــاتی کــه 

اما شایسته است کلماتی . معرفی کنند ،داریم

ــیل   ــه وس ــیش ب ــالیانی پ ــه س ــعدي  هرا ک س

ــم ،شــده نگاشــته ــه خــاطر آوری بنــی آدم ": ب

ــرینش ز یــک   ــد، کــه در آف اعضــاي یکدیگرن

  ".گوهرند

فرارسیدن یـک فصـل نـو، ایـن      -11بند

مــا در آن   هانســانیت گرانبهــا را کــه همــ   

یکبار دیگـر  . کند به ما یادآوري می ،مشترکیم

بــه ایــن روح متعــالی توســل جســته و نویــد 

 .آغازي دوباره را بجوییم

   عید شما مبارك. سپاسگزارم

  توصیف) الف

  انسجام واژگان

، )3(امیـدواري   ):سـفید (واژگـان مثبـت   

، )2(، امنیـت  )2(، فرصت )2(، نوید )2(وند پی

ــق  ــی )2(حـــ ــئولیت، )2(، بزرگـــ ، مســـ

، نوآوري، پربار، دستاورد، نگاه به )3(بازآفرینی

، انتخـاب، متعهـد،   )2(، صـلح آینده، پیشرفت

  .آمیز مسالمت

ــات ): ســیاه(واژگــان منفــی  ، )3(اختالف

  کردن تهدید، ترور، جنگ افزار، ویران

کـار رفتـه در    هاي مثبت بـه بررسی واژه

ــه     ــت کـ ــب اسـ ــن مطلـ ــد ایـ ــتن مؤیـ مـ

بــار تکــرار بــه همــراه  3بــا » بــازآفرینی«واژه

بـار   3با » امیدواري«هاي همنشین خود،  واژه

، »نگاه به آینده«بار تکرار،  2با » نوید«تکرار، 

واژگان » پیشرفت«بار تکرار، و  2با » فرصت«

و واژه . دهنـد کانونی این متن را تشـکیل مـی  

هــاي بـار تکـرار بـه همـراه واژه     2بـا  » حـق «

» متعهـد «، »مسئولیت«همنشین خود یعنی 

  .در رده بعدي اهمیت قرار دارند» انتخاب«و 

هاي منفی به کـار رفتـه در   در میان واژه

بار تکـرار و همنشـینی    3با » اختالفات«متن 

جنـگ  «، »تـرور «، »تهدیـد «هایی چـون  واژه

 واژگـان کـانونی بـه   » ویران کـردن «و » افزار

  .آیندشمار می

بررسی واژگان کانونی متن نشان از غلبه 

. چشمگیر واژگان مثبت بر واژگان منفـی دارد 

واژگان مـتن حـول دو محـور اصـلی سـامان      

انـدازي از زنـدگی    چشماول، ترسیم . اندیافته

توأم با صلح و پیشرفت در صـورت پیونـد بـا    

جامعه جهانی و برشمردن موانعی که بـر سـر   

ه پرامید قـرار دارد و دوم؛ تأکیـد   راه این آیند

بر این نکته که این موانع با پذیرش مسئولیت 

  .و تعهد از سوي ایران قابل دستیابی است
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بنـدي دگرسـان   توان نـوعی عبـارت  می 

و » بـــازآفرینی«را در مـــورد واژه ) افراطـــی(

. مشاهده کـرد  واژگان هم معنا و همنشین آن

ر اوبامـا  تکرار واژگانی از این دست، تعلق خاط

روابط بـین ایـران و امریکـا را    » بازآفرینی«به 

دهد تا جایی که این واژه به خواننده نشان می

به کانون منازعات ایـدئولوژیک مـتن تبـدیل    

  .شده است

  شده در متن اد و نهادهاي مطرحافر

هـاي  ایاالت متحده، جهان، امریکـایی : ما

  المللایرانی تبار، جامعه جهانی، جامعه بین

جمهـوري اسـالمی ایـران، رهبـران     : اآنه

  .ایران، مردم ایران

گــروه خــودي از دیــد اوبامــا بســیار     

در حالی که . است) آنها(تر از دیگري گسترده

تنهـا دولــت و مـردم ایـران را شــامل    » آنهـا «

الملــل و حتــی شــود، تمــام جامعــه بــین مــی

. انـد جاي گرفته» ما«ایرانیان مهاجر در گروه 

گروه ما به خودي خود،  تر کردن وزنه سنگین

بـه  (ها و مواضع منتسـب بـه اوبامـا را    دیدگاه

در موضـع برتـر قـرار    ) عنوان نماینده گروه ما

  .دهد می

نگاه اوباما بـه گـروه دیگـري بـار منفـی      

ــی دارد ــا . نســــبتاً کمــ ــد وي تنهــ از دیــ

» مـا «وجود دارند که روابط بین » اختالفاتی«

الفاتی کـه  اخت. اندرا تیره و تار کرده» آنها«و 

مـرز میـان   . انـد در سایه دیپلماسی قابل حـل 

بندي آنقدر باریک در این طبقه» آنها«و » ما«

ایانی متن این فاصـله بـه   بند پ 2است که در 

انضـمامی بـه کـار    » مـاي «رسد و  حداقل می

ان و ایاالت متحده به طور همزمان رفته بر ایر

داللت دارد که خود به خود برقراري روابـط و  

حل مشکالت فیمابین را هدفی دست یافتنی 

  .سازدگر میالوصول جلوهو سهل

  )غیرسازي(بندي  قطب

ــود    ــی خ ــیف و معرف ــاي  ارزش(توص ه

نگاه به آینده، ارتباط ): -ما –منتسب به خود 

سل به روح متعالی صادقانه، احترام متقابل، تو

  .یانسانیت، متعهد به دیپلماس

هــاي  ارزش(توصــیف و معرفــی دیگــران 

آور، فرهنـگ نـام  ): -آنها –منتسب به دیگران 

  .افزارکردن، ترور، جنگ تمدن بزرگ، ویران

در این متن دو دسته فاعل حضور دارند؛ 

ایاالت متحده که متعهد به دیپلماسی است و 

ــال   ــه دنب ــات «ب ــل اختالف ــاله و  30» ح س

و ) 7بنـد  (بـا ایـران اسـت    » برقراري ارتباط«

مردم و رهبران ایران کـه بـراي بازگشـت بـه     

و » تـرور «، »تهدید«جایگاه ممتاز گذشته به 

ــران «تــالش بــراي  ــایی وی ــه توان دســتیابی ب

  )8بند (اند روي آورده» کردن
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  حسن تعبیر

اي از به باور فـرکالف، بـه دالیـل رابطـه    

هـاي  اب در مـورد ارزش هـاي اجتنـ  استراتژي

بـه ایـن معنـا    . کنندبیانی کلمات استفاده می

اي هـاي منفـی، واژه  که براي اجتناب از ارزش

تر یا اي متعارفتر جانشین کلمهتلطیف یافته

). 179 ، ص1379فـرکالف،  (شـود  آشناتر می

با چنین رویکردي، در پیام اول نوروزي اوبامـا  

  .واژه واجد حسن تعبیر مشاهده نشد

  تداعی معانی

یا به مـدد   ترور نه از راه به این جایگاه«

ــزار ــگ افـ ــدامات  جنـ ــق اقـ ــه از طریـ ، بلکـ

بزرگـی حقیقـی   ه دهند آمیز که نشان مسالمت

تـوان دسـت   مـی  ،ملت و تمـدن ایـران اسـت   

  )8بند ( ».یافت

و » تــرور«اوبامــا بــا اشــاره بــه واژه     

اتهام حمایت ایران از تروریسـم  » افزار جنگ«

اهللا، هایی نظیر حزبحمایت از گروهبه دلیل (

را براي خواننـده مـتن تـداعی    . . .) حماس و 

  . کندمی

ــن بزرگــی داشــتن  « ــار ســنجش ای معی

دادن  نیسـت، نشـان   توانایی براي ویران کردن

» .توانایی شما براي سـاختن و آفریـدن اسـت   

 )8بند (

توانـایی بـراي ویـران    «اوباما با اشاره بـه  

ضوع دستیابی ایـران  کند مو، سعی می»کردن

اي را بـراي مخاطـب تـداعی     به انرژي هسـته 

هـاي ایـران را بـه    کند و در عین حال تـالش 

گر صورت کوشش براي تولید بمب اتمی جلوه

  .سازد

  ها فرض پیش

فـرض کلیـدي بـراي    اوباما از چند پـیش 

هــاي خــود بــه مخاطبــان قبوالنــدن دیــدگاه

  : کندکالمش استفاده می

 ین ایران و ایاالت حل و فصل مشکالت ب

ولی قابـل تحقـق    ،متحده هرچند دشوار

 .است

   ــد اســت و ــه دیپلماســی متعه امریکــا ب

مشکالتی که بر سر راه این رابطـه قـرار   

 .انددارند از سوي ایران به وجود آمده

    امریکا در حل و فصل مشـکالت جهـانی

مرجعیــت انحصــاري دارد و در برقــراري 

مین مجدد رابطه با ایـران بـه دنبـال تـأ    

الملل و از جملـه خـود   منافع جامعه بین

  .ایران است

  تفسیر )ب

ــعی ــجام موضـ ــمانسـ ــرین  ؛ مهـ تـ

تـوان   هاي پیام نوروزي اوباما را مـی  مایه درون

  :در پنج محور زیر خالصه کرد

    سـاله بـراي    30حل و فصل اختالفـات

دستیابی صـلح، امنیـت و پیشـرفت کـه     
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ــی   ــترك ایرانــ هــــا و هــــدف مشــ

 .ورت داردهاست، ضر امریکایی

   ایاالت متحده براي بهبود روابط با ایـران

 .از طریق دیپلماسی عزم جدي دارد

 ي ایران با دست زدن به ترور و تالش برا

ــتیابی بــه ســالح   اي  هــاي هســته  دس

ترین مانع را بر سـر راه ایـن رابطـه     مهم

 .ایجاد کرده است

 جایگـاه   تجدید روابط و رسیدن ایران به

ــی  ــه ب ــود در جامع ــی  نراســتین خ الملل

مستلزم پذیرش مسئولیت از جانب ایران 

 .است

     برقراري روابط زمینـه را بـراي مبـادالت

فرهنگی، بازرگـانی و امنیـت و صـلح در    

 .مقیاس جهانی فراهم خواهد کرد

  )مایه اصلیدرون(انسجام کلی

اوباما بر آن است که مخاطب پیـام خـود   

در ) مردم و رهبران ایران بـه طـور اخـص   (را 

م جدي خود به عنوان رئیس جمهـور  مورد عز

ایاالت متحـده بـراي بهبـود رابطـه بـا ایـران       

دستیابی به امنیـت، پیشـرفت و   . متقاعد کند

اي و جهانی، دالیـل او  صلح در مقیاس منطقه

ایاالت متحده براي . اندبراي تجدید این رابطه

مذاکره و حل مسائل فیمابین آمـادگی کامـل   

ر راه ایـن رابطـه،   تنها مانع موجود بر س. دارد

مسیر غلطی است که ایران براي دستیابی بـه  

حقوق خود در حال پیمودن آن اسـت، یعنـی   

از دیـد  . توسل به تهدید، ترور و جنـگ افـزار  

 ،اوباما، در صورتی که این مانع برطـرف شـود  

مسیر ایران براي دستیابی به جایگاه راسـتین  

  .شودالملل هموار میخود در جامعه بین

  ینتبی) ج

اوباما با شعار تغییر توانست بخش زیادي 

المللـی  از مردم امریکا و نیز افکار عمومی بین

او بــا ارســال پیــام . را بــا خــود همــراه ســازد

ــال   ــوروزي در س ــاب   2009ن ــوعی ب ــه ن ، ب

گفتگوي مستقیم با دولت و ملت ایران را بـاز  

پیام وي در عین حالی کـه لحـن نسـبتاً    . کرد

ــتانه ــاودوس ــاتی اساســی در اي دارد، ح ي نک

مورد نگاه ایاالت متحده به نحوه حل و فصـل  

  .این اختالفات است

کوشد در پیام خود، مالحظـات  اوباما می

او بـا  . و عالیق فرهنگـی ایرانیـان را بگنجانـد   

هــا و تمــدن گذشــته ایــران  اشــاره بــه ســنت

کوشد همـدلی مخاطـب را بـا پیـام خـود       می

  .برانگیزد

اي مشـترکی  هاو ضمن تکیه بر خواست 

سـازند،  که این تجدید رابطـه را ضـروري مـی   

شرایط خود را بـراي برقـراري مجـدد رابطـه     

ــی ــان م ــه  . داردبی ــاه فرادســت و ب او از جایگ

. گویـد نمایندگی از جامعه جهانی سـخن مـی  

مواضع او همچنین دربردارنـده خیـر عمـومی    
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است و در راسـتاي رسـیدن بـه ایـن هـدف،      

را بـه او گوشـزد   از نظم جهـانی   تخطی ایران

کالم او هشـداري بـه همـراه نـدارد،     . کند می

بلکه حاوي تالش براي همسو کردن ایران بـا  

این نکته . جامعه جهانی به رهبري امریکاست

منـدي اوبامـا بـه    توان بـه منزلـه عالقـه   را می

غیرامنیتـی کــردن ایـران تلقــی کـرد کــه در    

مقایسه بـا سیاسـت امنیتـی شـدن ایـران در      

ــوش،  ــااهمیتی   دوره ب ــانی ب ــرخش گفتم چ

  .شودمحسوب می

ــتن دوم -4 ــل م ــوروز  -تحلی ن

1389  

  متن پیام نوروزي باراك اوباما

 بهتـرین  خـواهم  مـی  امـروز  من -1بند 

 را نـوروز  کـه  کسانی همه به را خود آرزوهاي

 جشـن  جهـان  سراسـر  در و متحده ایاالت در

 نـو،  سال جشن این در. کنم تقدیم ،گیرند می

 آنچـه  بر تأمل براي خانواده اعضاي و دوستان

 برگــزاري اســت، داده روي گذشــته ســال در

 امیـدهاي  در شـدن  سهیم و یکدیگر با مراسم

  .دارند اختیار در یگانه فرصتی خود آینده

 را فرصـت  این من پیش سال یک -2بند

 جمهـوري  رهبران و مردم با تا شمردم مغتنم

 از اي تـازه  فصـل  و بگویم سخن ایران اسالمی

 متقابـل  احتـرام  و منـافع  اسـاس  بـر  را تعامل

 بـه  توهمی گونه هیچ بدون من. کنم پیشنهاد

 ایاالت دهه سه مدت براي. زدم دست کار این

. انـد  بـوده  رویگردان یکدیگر از ایران و متحده

 سـعی  مریکـا ا با خصومت راه از ایران رهبران

 مـا  و اند داشته خود براي مشروعیت ایجاد در

 یکـدیگر  بـا  همچنان لمسائ از بسیاري سر بر

  .داریم جدي اختالفات

 کـه  داشتم اعالم من گذشته سال -3بند

 رهبران دست در بهتر آینده یک براي انتخاب

 خـود  قوت به هم امروز سخن این. است ایران

 جامعـه  بـا  همـراه  متحـده  ایـاالت . است باقی

 اســـتفاده بـــه را شـــما حـــق المللـــی بـــین

 میترسـ  بـه  اي هسـته  انرژي از آمیز مسالمت

 پایبنـدي  خواسـتار  تنها شما از ما. شناسد می

 بـراي  کـه  هسـتیم  هـایی  مسـئولیت  همان به

 از مــا. دارد وجــود نیــز دیگــر کشــورهاي

 نیـز  ما خود آگاهیم، شما گذشته هاي شکایت

 بـه  حرکـت  بـراي  ما ولی داریم، هایی شکایت

 چه با شما که دانیم می ما. ایم آماده جلو سوي

 چـه  بـا  کـه  گوییـد ب اکنـون  مخالفید، چیزي

  دارید؟ موافقت چیزي

 تنهـا  کـه  دالیلی به ایران رهبران -4بند

ــه دادن پاســخ از ،داننــد مــی خودشــان  ایــن ب

 پیشـنهادهاي  آنهـا . انـد  مانـده  نـاتوان  پرسش

 رد را المللـی  بین جامعه نیت حسن بر مبتنی

 ایرانیـان  بـراي  کـه  راهـی  بـه  آنهـا . انـد  کرده

 بـه  و وردآ مـی  ارمغـان  بـه  بیشتر هاي فرصت
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 جـاي  تـا  دهـد  مـی  امکـان  بـزرگ  تمدن یک

 پشت بازیابد، ملل خانواده در را خود شایسته

 بـه  کـه  دستی برابر در ایران رهبران. اند کرده

 خود کرده گره مشت تنها شده، دراز سویشان

  .اند داده نشان را

 تحسـین  بـا  جهـان  پیشـین  سال -5بند

 حقـوق  از برخـورداري  خواستار که را ایرانیان

 صدایشــان شـدن  شـنیده  بــراي خـود  هـانی ج

ــد، ــاره بودن ــرد نظ ــا. ک ــا ام ــت ب ــدوه، نهای  ان

 کـرده  گره مشت با نیز، ایران مردم هاي آرمان

 در سـکوت  بـا  کـه  حالی در مردم. شد رو هروب

 ضـربات  معـرض  در پیمودند می راه ها خیابان

 گردآوري سیاسی زندانیان گرفتند، قرار باتوم

 اتهامـات  گرفتند، رقرا بدرفتاري مورد و شدند

 غـرب  و متحـده  ایاالت علیه اساس بی و پوچ

 دیـدن  از جـا  همـه  در مـردم  و گردید عنوان

 خیابان در جوان زن یک شدن کشته ویدئوي

  .شدند زده وحشت

ــد ــاالت -6بن ــور در متحــده ای ــران ام  ای

 ایـن  مـا،  مسئولیت ما، تعهد. کند نمی مداخله

 همـه  بـراي  کـه  حقوقی آن خاطر به که است

 پـا  بـه  ،باشـد  جهـانی  بایـد  انسانی وجوداتم

 حـق  آزادانه، گفتن سختن حقوق این. خیزیم

 از برابـر  برخـورداري  حـق  ترس، بدون تجمع

 شـدن  رو هروب بدون خود نظرات بیان و عدالت

 هایتان خانواده و شما خود علیه جویی انتقام با

  .گیرد برمی در را

 کـه  بداننـد  ایرانیان دارم میل من -7بند

 متحـده  ایـاالت . دارد اعتقاد چه به من کشور

 یـک  به و انسانی موجودات فرد فرد منزلت به

 جهـت  در را تـاریخ  کمـان  که المللی بین نظم

 کـه  اي آینـده  به و کند می خم عدالت تصمیم

 کـار  بـه  را خـود  حقوق بتوانند ایرانیان آن در

ــد، ــه بندن ــور ب ــل ط ــانی اقتصــاد در کام  جه

 مبـادالت  یـق طر از و باشـند  داشته مشارکت

ــی ــی و آموزش ــوي در فرهنگ ــاي فراس  مرزه

 معتقـد  ،کننـد  کمـک  جهـان  غنـاي  به ایران،

 آن بـه  مریکـا ا کـه  است چیزي آن این. است

  .دارد اعتقاد

 حالی در حتی ما سبب، همین به -8بند

 بـه  داریم، اختالف ایران دولت با همچنان که

 بـراي  رتـ  امیدوارانه آینده به نسبت خود تعهد

 هـا  فرصت افزایش. مانیم می یبنداپ نایرا مردم

ــراي ــادالت ب ــی مب ــه آموزش ــوي ب ــه نح  ک

ــی دانشــجویان ــد ایران ــه بتوانن ــالج ب ــا ک  و ه

 جهـت  در ما کوشش و بیایند ما هاي دانشگاه

 ایرانیــان کـه  اسـت  ایـن  از اطمینـان  حصـول 

 کـه  اینترنـت  وريافنـ  و افزار نرم به توانند می

 جهان با و یکدیگر با ارتباط برقراري به را آنها

ــدون ــرس ب ــور از ت ــادر سانس ــی ق ــازد، م  س

  .است پایبندي این از هایی نمونه
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 صـراحت  بـا  بگذارید آخر وهله در -9بند

 دادن قـرار  پاسخگو منظور به ما: کنم صحبت

 حـال  در المللـی  بـین  جامعـه  بـا  ایـران  دولت

ــاري ــتیم، همک ــرا هس ــا زی ــل از آنه ــه عم  ب

 ولــی. زننـد  مـی  سـرباز  خـود هـاي   مسـئولیت 

 فراگیــر هــاي تمــاس زمینــه در مــا پیشــنهاد

 قـوت  بـه  شنود و گفت برقراري و دیپلماتیک

 طـی  کـه  اسـت  ایـن  واقعیت. است باقی خود

 منـزوي  که بود ایران دولت این گذشته، سال

ــد را خــود ســاختن ــز و برگزی ــر تمرک  روي ب

 بهتـر  آینده یک براي تعهد جاي به را گذشته

 نـدارد،  بـر  در حاصـلی  خـود  شکسـت  جز که

  .کرد انتخاب

 سخنی نقل به من گذشته سال -10بند 

 یکدیگرنـد،  اعضـاي  آدم بنی« شاعر سعدي از

 مـن . پرداختم »گوهرند یک ز آفرینش در که

 و تار تمامی با من .معتقدم گفته این به هنوز

 حـالی  در و دارم اعتقاد آن به خود وجود پود

 داریـم،  اخـتالف  یکـدیگر  بـا  همچنـان  ما که

 پیگیـري  بـراي  انتخاب حق از زبا ایران دولت

 هـاي  مسـئولیت  بـه  عمـل  و بهتـر  آینـده  یک

 بـه  احتـرام  حـال  همـان  در و خود المللی بین

 برخـوردار  خود مردم بنیادین حقوق و منزلت

  .است

  توصیف) الف

  انسجام واژگان

، )4(، فرصـت )9(حقـوق ): سـفید (مثبت 

، )1(، بدون توهم)1(، احترام متقابل)1(تعامل

، )1(، تمـدن )1(، مسالمت آمیـز )6(آینده بهتر

، )3(، تعهـــــد) 1(، آرمـــــان)1(شایســـــته

، آزادي )2(، عـدالت )3(، پایبندي)4(مسئولیت

، نظـم  ) 2(، منزلـت )1(، آزادي تجمع)1(بیان

، )1(، پاســخگو)1(، مشــارکت)1(بــین المللــی

  ).1(، عدم مداخله)1(حسن نیت

، )3(، اخـتالف )1(خصومت): سیاه(منفی 

ــامجویی ــاتوان)1(انتقــ ــدانیان )1(، نــ ، زنــ

، )1(، بـدرفتاري )1(، ضربات بـاتوم )1(سیاسی

ــات ــزوي)1(، کشــــته)1(اتهامــ ، )1(، منــ

  ).1(شکست

بررسی واژگان مثبت بـه کـار رفتـه در     

بـار   9دهد کـه واژه حقـوق بـا    متن نشان می

تکرار به همراه واژگان همنشین خود فرصـت  

بـار تکـرار بـه     6بار تکرار و آینده بهتر بـا   4با

از سوي . ونی این متن بدل شده استواژه کان

بار تکـرار و همـایی    4دیگر، واژه مسئولیت با 

بار تکرار، پایبندي بـا   3واژگانی چون تعهد با 

بار تکرار و پاسخگویی با یک بـار تکـرار در    3

  . رده بعدي اهمیت قرار دارد

در میان واژگان منفی بـه کـار رفتـه در    

و واژگـان   بار تکرار 3متن نیز واژه اختالف با 
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 و بــار تکــرار 1همنشــین خــود خصــومت بــا 

بار تکرار، جایگـاهی کـانونی    1جویی با  انتقام

  . دارد

دهد کـه  بررسی واژگان کانونی نشان می

اوباما در پیام نوروزي خود سه محور اصـلی را  

نشـان دادن توجـه و   . مدنظر قـرار داده اسـت  

نگرانی عمیق خود و جامعه جهانی نسبت بـه  

ایران، دغدغه جـدي نسـبت بـه     حقوق مردم

هـاي  پایبند کردن دولت ایران بـه مسـئولیت  

خود و تأکید بر اختالفات موجود میان دولـت  

و مردم در ایران و نیز اختالفات دولت ایران با 

  .جامعه جهانی

بنـدي دگرسـان   توان نـوعی عبـارت  می 

معنـا  را در مورد حقوق و واژگان هم) افراطی(

تکـرار پرشـمار   . درو همنشین آن مشاهده کـ 

دهنــده شــیفتگی وي بــه  ایــن واژگــان نشــان

هاسـت کـه ایـن واژه را    ها و ملتحقوق دولت

به کانون منازعات ایدئولوژیک متن بدل کرده 

  .است

  شده در متن افراد و نهادهاي مطرح

المللـی،  ایاالت متحـده، جامعـه بـین   : ما

  .خانواده ملل، جهان، غرب، ایرانیان، مردم

  .ن ایران، دولت ایرانرهبرا: آنها

اوباما در توصـیف گـروه خـودي تـالش      

کند تا جایی که امکـان دارد، دایـره مـا را    می

او غــرب و جامعــه جهــانی و . وســعت بخشــد

دهـد و  حتی ایرانیان را در گروه مـا قـرار مـی   

بدین وسیله دامنه دیگري را، تنها به دولـت و  

وي تعمداً مردم . کندرهبران ایران محدود می

کوشـد بـا   کند و میدولت را از هم مجزا میو 

اي از مخاطبان خود در قرار دادن بخش عمده

گروه ما حس همدلی و همنوایی بیشـتري بـا   

پیامی که درصـدد انتقـال آن اسـت، در آنهـا     

  .ایجاد کند

با چنین تصویري اوباما بـه کلـی وجهـه    

المللـی رهبـران ایـران را نفـی     مردمی و بـین 

اران دولت سخنی بـه میـان   او از هواد. کند می

آورد و در مقابل، مردم ایـران را بـه طـور    نمی

وي بـا  . کنـد تلقـی مـی  » ما«کامل در ردیف 

برشمردن مزایـایی کـه ایـن قـرار گـرفتن در      

تواند براي ایرانیـان بـه همـراه    می» ما«گروه 

بندي خـود را نـزد   جذابیت طبقه ،داشته باشد

  .دهدمخاطب افزایش می

  )ازيغیرس(بندي قطب

ــود    ــی خ ــیف و معرف ــاي ارزش(توص ه

آینـده بهتـر، فصـل    ): -مـا  –منتسب به خود 

اي از تعامـــل، پیشـــنهاد مبتنـــی بـــر تـــازه

ــن ــت  حس ــت، فرص ــوق  نی ــتر، حق ــاي بیش ه

موجودات انسانی، دوستی، حق سـخن گفـتن   

آزادانه، تجمع بدون ترس، برخورداري برابر از 

عدالت، بیـان نظـرات بـدون واهمـه، منزلـت      
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پایبنــدي بـه جهــان بـدون تــرس از    انسـانی، 

  .سانسور

هــاي ارزش(توصــیف و معرفــی دیگــران 

کسب مشروعیت ): -آنها –منتسب به دیگران 

ومت بـا امریکـا، نـاتوانی، مشـت     از طریق خص

کرده، زنـدانیان سیاسـی، ضـربات بـاتوم،      گره

اســـاس، بـــدرفتاري، اتهامـــات پـــوچ و بـــی

جویی، منزوي ساختن خود، تمرکـز بـر    انتقام

  .وي گذشته، شکستر

در این متن دو دسته فاعل حضور دارند؛ 

بنـدي، اوبامـا بـراي بـه تصـویر      در این طبقـه 

هـاي  کشیدن رفتار رهبـران ایـران، از عبـارت   

 5، بنـد  4سـطر   4بنـد  (» کـرده  مشت گـره «

تمرکـز  «و » منزوي سـاختن خـود  «، )2سطر 

کنـد  استفاده مـی ) 3سطر  9بند(» بر گذشته

  .دئولوژیکی به همراه دارندکه به روشنی بار ای

ــراي نشــان  ــه   وي ب ــه ب ــالی ک دادن اعم

المللـی منتسـب   ایاالت متحده و جامعـه بـین  

ــی ــدئولوژیک  م ــار ای ــان داراي ب ــد از واژگ کن

، 6بنـد  (» حقوق جهانی انسـان «مثبت، نظیر 

کند که مفهـوم محـوري   استفاده می) 2سطر 

  . این متن است

  حسن تعبیر

پاسخگو قـرار  به منظور «: حسن تعبیرها

المللی در حال دادن دولت ایران با جامعه بین

اوباما تحریم ) 1سطر 9بند(» همکاري هستیم

علیه ایران یا صدور قطعنامه علیه ایران را بـه  

ــا جامعــه بــین« تعبیــر » المللــی همکــاري ب

ــد مـــی ــا در ســـخنان خـــود واژه . کنـ اوبامـ

را کـه داراي بــار معنـایی کــامالً   » همکـاري «

جــایگزین کلمــه متعــارف   مثبــت اســت،  

ــه  مــی» تحــریم« ــرات منفــی ب ــا از اث ــد ت کن

کارگیري چنین مفهومی بر ذهنیت مخاطـب  

  .بکاهد

هاي خود سـر   آنها از عمل به مسئولیت«

اوبامـا تعلیـق   : )2و1سطر  9بند(» زنندباز می

اي را هاي هسـته  سازي اورانیوم و فعالیت غنی

کنـد کـه   رهبران ایران تلقی می» مسئولیت«

به کارگیري مستقیم . اندها از آن سر باز زدهآن

نشـینی و  تواند مفهوم عقـب می» تعلیق«واژه 

شدن را براي مخاطب تداعی کند و بـار  تسلیم

لــذا . منفــی زیــادي بــه همــراه داشــته باشــد

ــئولیت«گوینــده کلمــه   را جــایگزین » مس

کند تا از تأثیر این بار روانی منفی بر کالم  می

  .خود اجتناب کند

  اعی معانیتد

حـق  ، سخن گفـتن آزادانـه  این حقوق، «

حـق برخـورداري برابـر از    ، تجمع بدون ترس

و بیـان نظـرات خـود بـدون رو بـه رو       عدالت

ــدن  ــامشـ ــا انتقـ ــویی بـ ــما و  جـ ــه شـ علیـ

سـطر   6بنـد (» .گیردهایتان را دربرمی خانواده

  )3و2
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حقوق و عبـاراتی کـه    اوباما با برشمردن 

انـد،  ص شـده به صورت ایتالیک در متن مشخ

در حقیقت به دنبال تـداعی حـوادث پـس از    

انتخابات و رویدادهایی است که به زعم اوبامـا  

طی آن حقوق برشمرده شـده در سـطور بـاال    

بـا فشـار بـه فعـاالن سیاسـی،      نقض شـده و  

هـاي آنـان، سـعی    شـدگان و خـانواده  دستگیر

  .شده فضاي جامعه آرام شود

  استعاره و تشبیه

 نزلــت فــرد فــردایــاالت متحــده بــه م«

المللی که  موجودات انسانی و به یک نظم بین

کمان تاریخ را در جهت اجـراي عـدالت خـم    

  )7بند (» معتقد است.....کند و می

اوباما در این متن با اسـتفاده از مفهـوم    

کوشد نشان دهد که دولـت و  کمان تاریخ می

هـاي  رهبران ایران مجبورند تسـلیم خواسـته  

هاي آنها زیرا خواسته ،وندالمللی شجامعه بین

او برهـه تـاریخی   . خـواهی اسـت  عین عـدالت 

کند که سرنوشت فعلی را به کمانی تشبیه می

هــاي محتــوم آن گــردن نهــادن بــه خواســت

المللی اسـت و ایـن هشـدار را بـه     جامعه بین

همراه دارد که نظم جهانی بـراي وادار کـردن   

ه ها به همایران به تسلیم در برابر این خواست

  .ابزارها متوسل خواهد شد

  ها فرض پیش

فـرض کلیـدي بـراي    اوباما از چند پـیش 

هــاي خــود بــه مخاطبــان قبوالنــدن دیــدگاه

  : کندکالمش استفاده می

    ــت ــر در دس ــده بهت ــراي آین ــاب ب انتخ

 .رهبران ایران است

  امریکا در امور ایران مداخله نمی کند . 

     ــیر خـــالف رهبـــران ایـــران در مسـ

ه جهـانی و در جهـت   هاي جامع خواسته

  .دارندتقابل با آن گام برمی

  تفسیر) ب

ــعی ــجام موضـ ــمانسـ ــرین  ؛ مهـ تـ

تـوان   هاي پیام نوروزي اوباما را مـی  همای درون

  :در هشت محور زیر خالصه کرد

   امریکا سعی دارد با ایران براساس منـافع

ولی به زعم  ،و احترام متقابل تعامل کند

جــاد اوبامـا، رهبــران ایــران بــه دنبــال ای 

مشروعیت براي خود از راه خصـومت بـا   

  .امریکا هستند

 المللـی  تنها خواسته امریکا و جامعه بین

هــاي  از ایــران، عمــل بــه مســئولیت   

آمیـز از   المللی براي استفاده مسالمت بین

  .اي استانرژي هسته

 ادهاي از دید اوباما، رهبران ایران، پیشنه

المللـی را   توأم با حسن نیت جامعه بـین 
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ـ  هـاي پیشـرفت   راي مـردم فرصـت  که ب

  .اندکند، رد کردهفراهم می

     اوباما مدعی است کـه رهبـران ایـران در

برابر خواسـت مـردم ایـران نیـز کـه بـه       

  .دنبال حقوق خود بودند، مقاومت کردند

    اظهارنظر درباره حوادث ایران بـه منزلـه

ــران   ــور داخلــی ای دخالــت امریکــا در ام

ه بلکه به خاطر تعهدي اسـت کـ   ،نیست

  .به حقوق بشر دارد

  اقدامات ایاالت متحده در راستاي فراهم

هاي مشـارکت ایرانیـان در   آوردن زمینه

امون و دستیابی آنها به حقوق دنیاي پیر

  .المللی خود است بین

        امریکا بـا وجـودي کـه بـا دولـت ایـران

ــدامات    ــی اق ــدي دارد، ول ــات ج اختالف

عملی براي کمک به پیشرفت ایرانیـان و  

نها براي دسترسی به اطالعات کمک به آ

  .دنیاي پیرامون را در دستور کار دارد

   دولت امریکا به دنبال حل مسائل ایـران

ولـی دولـت    ،هاي دیپلماتیک استاز راه

ایـران بــه ســمت انــزوا در دنیــا حرکــت  

  .کند می

   دولت ایران هنوز این فرصت را دارد کـه

هـــاي جامعـــه بـــا بـــرآوردن خواســـت

تري براي مردم خـود  المللی آینده به بین

  .رقم بزند

  )مایه اصلیدرون(انسجام کلی

کوشد مخاطب خـود را متقاعـد   اوباما می

کند که رهبران ایران با خصـومت بـا جامعـه    

آنها حقوق . اند جهانی موجب انزواي خود شده

انـد و  جامعه جهانی و ملت خود را نقض کرده

دولت امریکـا تنهـا بـه دنبـال تـأمین منـافع       

نی و ملت ایران است و در حقیقت جامعه جها

ها علیه ایران و تحت فشار قرار افزایش تحریم

دادن دولت ایران در راستاي منافع ملت ایران 

  .ارزیابی شده است

مردم ایران در این پیام همـراه و همگـام   

آنهـا مثـل   . اندالمللی تصور شدهبا جامعه بین

کننـد، آنهـا   مسئوالن رده باالي خود فکر نمی

ــه  ــانی و  ب ــوق جه ــورداري از حق ــال برخ دنب

. المللـی هسـتند  ارتباط بیشتر با جامعـه بـین  

کند که آنها نیز به اوباما این ادعا را مطرح می

المللـی بـا   مانند ایاالت متحده و جامعـه بـین  

دولت ایـران اختالفـات جـدي دارنـد و بـراي      

رسیدن به حقوق خـود بـا مقاومـت رهبـران     

 . اندایران رو به رو شده

  تبیین) ج 

اوباما در شرایطی براي مردم ایـران پیـام   

فرستد که فشـارها بـراي افـزایش    نوروزي می

المللـی و تحـریم ایـران از     هـاي بـین  مجازات

شدت گرفته و این در حـالی   1+5سوي گروه 

است که او در نوروز سال قبل، پیام دوستی و 
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تعامل براساس منافع و احترام متقابـل بـراي   

  .دان ایران فرستاده بودمردم و دولتمر

ــال   ــوروزي س ــام ن ــابراین پی را  1389بن

توان تالشـی بـراي اقنـاع افکـارعمومی در      می

مورد تغییـر سیاسـت امریکـا در قبـال ایـران      

کند خـود را  از سویی، اوباما سعی می. دانست

او . هاي خانوادگی و سنت پیوند بزنـد  با ارزش

 کند تـا از دوستان و اعضاي خانواده شروع می

مفهوم خانواده جهانی را براي مخاطب تداعی 

رسـاند کـه    او مخاطب را به این نکته می. کند

از دیــد اوبامــا جامعــه جهــانی نیــز همچــون  

تواننــد اي اسـت کـه اعضـاي آن مـی    خـانواده 

هـر   -همزمان با سال نـو اختالفـات خـود را    

کنــار گذاشــته وارد تعــامالت  -چنــد جــدي 

ن کار او از سویی با ای. سازنده با یکدیگر شوند

هـاي  خود را نماینده جامعه جهانی و خواسته

المللـی معرفـی   خود را مطالبات جامعـه بـین  

کنـد نشـان    میسعی  کند و از سوي دیگرمی

دهد که بر مواضع قبلی خود اسـتوار اسـت و   

اگر تغییري در رویـه دولـت امریکـا مشـاهده     

اوباما در . شود، معلول عوامل دیگري استمی

یــن عوامــل را بــراي مخــاطبین خــود ادامــه ا

در پیام اوباما، تنهـا گروهـی کـه    . شماردبرمی

» سهیم شـدن در امیـدهاي آینـده   «راه را بر 

در این خـانواده جهـانی سـد    ) 2سطر  1بند (

گونـه  کرده، حکومت ایران اسـت کـه بـا هـر     

شـده از سـوي    گفتگو و راهکار سازنده مطـرح 

هاد المللی مخالفـت کـرده و پیشـن   جامعه بین

اوبامـا سـعی   . جایگزینی هم ارائه نکرده اسـت 

در تقویت این باور دارد که رهبران ایـران نـه   

المللی که در تنها در برابر خواست جامعه بین

آنهـا  . انـد برابر خواست ملت ایران هم ایستاده

المللـی خـود سـرباز    از عمل به تعهـدات بـین  

 هابا ارائه چنین تصویري، اوباما تحریم. اندزده

  . کندسازي میعلیه ایران را طبیعی

لحن تهدیدآمیز نامه که با تأکید بر گروه 

مسـئولیت، تعهـد و   (دوم واژگان کلیدي متن 

همراه اسـت، نشـان از عـزم جـدي     ) پایبندي

المللـی بـراي   امریکا و به تبع آن جامعـه بـین  

از این زاویه، پیام نـوروزي  . فشار بر ایران دارد

هـا  ایران را براي تحریمخواهد مردم اوباما می

ــین حــال، مســئولیت      آمــاده کنــد و در ع

فشـارهایی را کـه بـه تبـع آن بـر مــردم وارد      

شـود را از خـود سـلب و متوجـه رهبـران       می

  .ایران کند

تــوان عرصــه منازعــه ایــن مــتن را مــی

گفتمــان راســت جدیــد در ایــران و گفتمــان 

لیبرالی جهانی تلقی کـرد کـه اوبامـا خـود را     

مفهوم اقتصـاد  . کندآن تلقی می حافظ منافع

هاي مشارکت ایرانیان جهانی و افزایش فرصت

در عرصه علم و فرهنـگ در مقیـاس جهـانی    

هـایی هسـتند کـه اوبامـا بـه      ، وعـده ) 8بند (
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ــن   ــوان بخشــی از ای ــه عن » مــاي«ایرانیــان ب

او گفتمان خـود را در مقابـل   . دهدجهانی می

ـ     ه تصویري که از راسـت جدیـد در ایـران ارائ

منــزوي «دولتـی کــه  . دهــدقــرار مـی  ،کـرده 

ــر روي   ــز ب ــد و تمرک ســاختن خــود را برگزی

گذشته را به جاي تعهد براي آینده بهتـر کـه   

جز شکست خود حاصلی دربرنـدارد، انتخـاب   

دهـد کـه   همین امر نشان مـی ). 9بند (» کرد

برخالف پیـام نـوروزي سـال گذشـته اوبامـا،      

یرگـی  روابط میان رهبران دو کشـور رو بـه ت  

رفته و امید چندانی بـه بهبـود روابـط وجـود     

بـه سـمت    هدوبـار لـذا گفتمـان اوبامـا    . ندارد

له ایران چرخش پیدا کرده ئامنیتی کردن مس

تا به اقدامات آتی جامعه جهـانی بـه رهبـري    

ایاالت متحده در جهت تحریم و فشار بیشـتر  

  .بر ایران را مشروعیت بخشد

  فرجام

ما در مـتن اول  اواژگان کانونی که اوب -1

انـدازي از زنـدگی تـوأم بـا      به کار برده، چشم

صلح و پیشرفت در صورت پیونـد بـا جامعـه    

پـذیري  کنـد و مسـئولیت  جهانی ترسـیم مـی  

المللی را تنهـا  دولت ایران در برابر جامعه بین

داند، در حالی کـه در پیـام    شرط آن میپیش

انداز جاي خود را به نگرانـی از  دوم، این چشم

مال شدن حقوق مردم و سرپیچی دولت از پای

مسئولیت خود در برابر مردم ایـران و جامعـه   

بندي میـان گـروه مـا و    قطب. دهدجهانی می

آنها در پیـام اول بسـیار کمرنـگ اسـت و بـا      

بـه  . شودتر میشدت گرفتن اختالفات پررنگ

این معنا که دایره مـا وسـعت بیشـتري پیـدا     

ت منسوب کرده و دیگري محدود شده و صفا

به آنها که در پیام اول تا حـد زیـادي مثبـت    

  . بود در پیام دوم کامالً منفی است

ــخن    ــوقی س ــا از حق ــام اول، اوبام در پی

گوید که دولت ایران براي به دست آوردن  می

ولـی در   ،آن مسیر غلطی را طی کـرده اسـت  

ــه حقــوق دولــت ایــران پیــام دوم اشــاره اي ب

براي پایمـال  شود و در عوض دولت ایران  نمی

کردن حقوق مردم و جامعه جهانی و از دست 

دادن فرصت تعامل سازنده با جهان سـرزنش  

پیـام اول در حقیقـت ابـراز تمایـل     . شـود می

بـراي خـارج   » رهبر«ایاالت متحده به عنوان 

هــاي ســرکش و شـدن ایــران از زمــره دولـت  

ــراي حرکــت در مســیر نظــم   دعــوت از آن ب

در مرکـز آن قـرار   المللی است که امریکـا   بین

ولی در پیام دوم، دولت ایران در جایگاه  ،دارد

ایـران از خواسـته   . قرار گرفته است» دشمن«

ــام جامعــه بــین المللــی ســرباز زده و ایــن پی

بخشی از تالش براي به وجـود آوردن اجمـاع   

هاي ایـاالت  جهانی علیه ایران و کاهش هزینه

  . متحده براي مقابله با ایران است
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ان باراك اوباما طی دوره زمانی گفتم -2

 دو ساله تحت تأثیر شـرایط سیاسـی جهـان،   

امــا  تغییــرات زیــادي بــه خــود دیــده اســت،

هـر  . چارچوب کلی خود را حفظ کرده اسـت 

مـتن  . انددو متن با دقت بسیاري تنظیم شده

اول اوباما بسیار محتاطانـه بـه اخـتالف بـین     

چـه  در مقابل، آن .ایران و امریکا پرداخته است

شود، ترسیم دورنمـایی  بیشتر بر آن تأکید می

هـایی  از آینده روابط میان دو کشـور و مزیـت  

است که در صورت برطـرف شـدن مشـکالت    

  . شودنصیب دوطرف می

متن دوم در شـرایطی نوشـته شـده کـه     

هاي جدي بر سـر راه احیـاي    بستاوباما با بن

سـازي  ایران به غنـی . رو شده است هروابط روب

دهــد و حــوادث پــس از م ادامــه مــیاورانیــو

المللـی را در زمینـه   انتخابات، حساسیت بـین 

اوبامـا از سـویی   . مسائل ایران برانگیخته است

هـا و ایجـاد اجمـاع    به دنبال افـزایش تحـریم  

جهانی علیه ایران اسـت و از سـوي دیگـر در    

پی جلب توجه و عالقـه افکـارعمومی داخـل    

ا با متن متن دوم پیوستگی خود ر. ایران است

هـاي اوبامـا   وعـده . نخست حفظ کـرده اسـت  

ــار روي . انــدکماکــان تکــرار شــده امــا ایــن ب

نـه دولـت    ،صحبت اوباما با مردم ایران اسـت 

  . ایران

ــرایطی را    ــران ش ــردم ای ــراي م ــا ب اوبام

کند که در آن گروهی کوچـک در  توصیف می

المللـی   در برابر اراده جامعـه بـین   درون نظام،

و وي ناچــار اســت بــراي کننــد مقاومـت مــی 

تحقق منافع همه کشورهاي جهان و نیز ملت 

تـر و  بغرنج. ایران این مقاومت را درهم بشکند

حادتر شدن مشکالت میان دو کشـور، باعـث   

تر از شده که پیام دوم اوباما به مراتب پیچیده

چـرا کـه وي ناچـار اسـت     . پیام اول او باشـد 

یران مخاطب خود را متقاعد کند که فشار بر ا

به نفع ایران است و در عین حال نشان دهـد  

که سیاسـت امریکـا در قبـال ایـران تغییـري      

نکرده، بلکه این ایران است که با تالش بـراي  

اي و نقـض حقـوق   دستیابی به سـالح هسـته  

بشر، امریکا را وادار به افـزایش فشـارها، روي   

او بــه ایــن منظــور . ایــن کشــور کــرده اســت

ایی که به مردم ایران به هتهدیدها را با مشوق

الملـل وعـده   خاطر همراهی آنها با جامعه بین

این در حـالی اسـت   . کنددهد، تعدیل میمی

ــدها بســیار   ــم تهدی ــام اول وي، ه ــه در پی ک

ها  اند و هم تأکید کمتري روي مشوقکمرنگ

  .وجود دارد

هــاي رســد اوبامــا در پیــامبــه نظــر مــی

رایی، نوروزي خود از هر سه گفتمان اسـتثناگ 

. لیبرالیسم و امنیت ملی استفاده کـرده اسـت  

ط در هـر دو پیــام، او نماینـده گفتمــان مســل  
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در این . کند است و موضع اقتدار را اشغال می

هـا تنهـا در صـورتی از    حالت، سـایر گفتمـان  

ــن    ــا ای ــه ب ــوردار هســتند ک مشــروعیت برخ

گرنه منزوي خواهند  گفتمان همراهی کنند و

ــام اول د. شــد ــر  او در پی ــک رهب ــاه ی ر جایگ

جهانی، دستگاه سیاسی ایران را به همراهی با 

خوانـد و در پیـام دوم دوبـاره در    خود فرامـی 

جایگاه رهبر به دنبال کسب مشروعیت بـراي  

اقدام خـود علیـه ایـن عضـو متمـرد جامعـه       

  . عمومی است جهانی در میان افکار

اي که اوبامـا بـراي اثبـات    ترین نکته مهم

ــر   ــود ب ــت خ ــیحقانی ــذارد، آن انگشــت م گ

او حقــوق جامعــه . گفتمـان لیبرالیســم اســت 

هـاي  جهانی، حقوق ایرانیان و نیـز مسـئولیت  

در . دهـد دولت ایران را مورد تأکید قـرار مـی  

پیام دوم دولت ایـران نظـام غیردمـوکراتیکی    

معرفی شـده کـه ایـاالت متحـده بـه عنـوان       

نماینــده دنیــاي آزاد محــق اســت او را بــراي 

هــاي خــود تحــت فشــار ولیتپــذیرش مســئ

توصیف شده در پیام اوباما، » دیگري«. بگذارد

مـردم ایـران ایـاالت متحـده و     (» مـا «امنیت 

 ،سـازد را با مخاطره مواجه می) جامعه جهانی

هـاي  لذا باید با استفاده از مجازات و سیاسـت 

را مهار » ما«کنترلی، تهدید علیه منافع گروه 

پلماسـی عمـومی   اوباما با اسـتفاده از دی . کرد

هاي اقدام علیـه ایـران را   کند هزینهتالش می

براي سیاست خارجی ایاالت متحـده کـاهش   

  .دهد

تـوان گفتمـان اوبامـا را    از این منظر مـی 

مصداق تعبیر فوکو از روابط قدرت دانست که 

هستند و » مند و فاقد فاعلنیت«به اعتقاد او 

در حقیقت، ایـن شـرایط عینـی هسـتند کـه      

اشغال موضـع  . انداو را تعین بخشیدهگفتمان 

فرادست به دلیل قدرت دسترسی به گفتمـان  

دهد که با استفاده از به اوباما این امکان را می

ابزارهاي زبانی جایگاه مسلط خـود را تثبیـت   
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