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چکیده
از ظهور و بروز انقالب اسالال ی تا کنون شالاد ااش

د ی انقالب اسالال ی با نظام سالطه م ریکا در

حوزه دالای داخطی ،نهقال ای و بین اشمططی ی بالاشالالالیم .شالالالنالاخال

الادیال حقیقی کنون در انقالب

اسالالال ی و دمچنین مشالالنایی با ذات ادریمنی نظام سالالطه م ریکا ،کمک قابل تودهی در فهم ااش
یان این دو گفتمان ی کن  .ب ین ده در پی پاسالالب ب این سالالواه د الالتیم ک " گفتمان واگرایی
می اهلل خا ن ای با نظام سالطه م ریکا از ا بنا و ادیتی برخوردار اسال

" شذا با اسالتفاده از

ه

تحطیالل گفتمان  -تأثر از نظری ی ان یشالالالمن انی اون الکالئو و وف  -و بر بنای روش توصالالالیفی-
تحطیطی ،ب بررسی وضوع پرداختیم .یافت دای پژود

حاضر حکای از این دارن ک می اهلل خا ن

ای،در عرصال سالیاسال خاردی" ،اسالتکبار سالتیزی" را داه رکزی انقالب اسالال ی دان الت و بر بنای
اصالوه سالیاسالی بر م ه از قرمن ،روایات ،سالیره عمطی ائم عصالو ین و گفتار و رفتار ا ام خمینی(ره)،
گفتمان نظام سالطه م ریکا ،با داه رکزی " شیبراه د وکراسالی" را خهر د ی بشالری  ،دیان  ،دا ع
و دهان دان ت و ب ین ده رویکرد واگرایان ن ب ب من اتخاذ نموده اس .
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مقدمه و بیان مساله
در طوه تاریب ،ان الاندا در برابر دعوت حق ب دو گروه تق الیم شال هان  .یا سالر ت الطیم فرودمورده و ب
دنبالاه حق رفتال انال  ،و یالا در قالابالل من ای الالالتالاده و بال خالاشفال برخالاسالالالتال انال  .خال اونال در قرمن از گروه
حقگریز با نام التکبر یاد یکن  .دبه ی حق ب ردبری انبیاء و صالطحان بزرگ و دبه ی باطل ب
سالالرد اری اسالالتکبار در طوه تاریب در قابل دم صالال مرایی کردهان و در این پیکار و بارزه ،عیار
ان الاندا و حق حوری مندا مشالکار شال ه و گودر ودودشالان حک خورده اسال  .اسالتکبار و سالطه گری
شالیوهی ق رتمن ان خودبرتربین اسال ک با سالطه گری و اعماه زور ،دیگران را ب بردگی و اسالتعالعا
وادار یکنن  .سالابق ی اسالتکبار ب مااز خطق بر یگردد؛ منداییک شالیهان با اسالت اله خودپ الن ان
از فر ان اشهی سالرپیچی کرد .این روحی ی اسالتکباری و خصالط شالیهانی ب عنوان سالهحی از کفر در
تمام ادوار ودود داشالت اسال  .اصالل قابط ی اسالالم با

التکبران ب عنای قابط ی ذاتی و دمیشالگی

اسالالم با درگون تکبرر ،برتریدویی و سالطه ططبی اسال  .این اصالل ،واد ی پیوسالت ی حق و باطل را
ب دنباه دارد ک در سالیرهی رسالوه خ ا ()) و ائم (ع) مشالکار اسال  .سالطه سالتیزی ،برخاسالت از
خاشف اسالالالم با درگون ظطم و اسالالتامار عطی دیگران و دمچنین خاشف با سالالتمپذیری و پذیرش
زورگویی اس ال  .بنابراین ،عطل دشالالمنی نظام سالالطه با ان یش ال ی س الیاس الی انقالبی را بای در ادی
استکباری من و ادی استکبار ستیزی انقالب اسال ی یاف .
ا روزه نیز دمانن گذشالالت  ،اشالالمان از رابه ی دمهوری اسالالال ی ایران و م ریکا در دد ی اخیر ب
وضوعی ناقش برانگیز یان ان یشمن ان و کنشگران سیاسی تب یل ش ه اس  .اگر ا بع از ح ود
اهار دد از تشالکیل نظام دمهوری اسالال ی ،در برخی از برد دا شالاد بهبود رواب
با م ریکا بوده ایم ،ا ا خصالو

یان دوش ایران

و تباین اصالوشی یان ارزشالهای سالیاسالی فردنگی ودود در گفتمان این

دو کشالور ،حاکی از ریشال دار بودن تختصالم یان منهاسال  .منچ ک بررسالی این وضالوع را دو ان ان
ی کن  ،نق

د ای گر و سیاس دای رادبردی ردبری نظام دمهوری اسال ی ،می اهلل خا ن ای،

در ارتقاء سهح نهق ای و بین اشمططی ایران اس .
گفتمان انقالب اسال ی ایران در عرص سیاس خاردی با تقوی داه رکزی " استکبار ستیزی " و با
اشگو پذیری از اصالل "نفی سالبیل" طهم از اعتقادات سالیاسالی شالیع  ،ب قابط و بارزه با دسالتگاه سالطه
اسالتکباری ارب ب ویژه م ریکا پرداخ  .بنابراین رویکرد واگرایان و اسالتکبار سالتیزان در تفکر و کالم
می اهلل خا ن ای ب تبعی از ان یشالال دای سالالیاسالالی ا ام خمینی (ره) ،و در راسالالتای گفتمان انقالب
اسالالال ی و ب عنوان یکی از سالالیاسالال دای رادبردی دمهوری اسالالال ی نمود یافت اسالال  .بیانات ردبر
انقالب در قوش ی نفی نظام سالطه  ،صالریح و ب ون الحظ اسال و در ده نمایان ن اهرهی واقعی
اسالتکباری م ریکا ایراد یشالود .ایشالان در ان یشال دای خود ب رادبرددا ،اق ا ات و اد ا

تنوع نظام

سالطه عطی انقالب اشالاره یکن و با برخی وضال گیریدای سالیاسالی داخطی در ده ضالرورت ارتبا
با م ریکا ،ب خاشف

یپردازد.

در ز انی ک نظام سالطه م ریکا ،سالیهرهی فردنگی ،سالیاسالی و اقتصالادی خود را بر دهان گ الترده و
تحمیالل کرده و تمالا ی کالاتالج دهالانی در قالابالل نظالام اسالالالتکبالاری بال زانو درم ال نال  ،میال اهلل خالا نال ای بالا
رادبرددای عمطی و با رادبری اسالالم اصالیل ،و تغییر نگرش ن الب ب ان الان و دا ع  ،دم در بع نظری
و دم در بع عمطی ،نظام سالطه گرای م ریکا را با ااش دای اسالاسالی روبرو کرده اسال  .از رادبرددای
اسالاسالی ایشالان یتوان ب عرفی اسالالم ب عنوان کتج دا

و دهانی ،نفی نظام ارب حور ،بارزه

تحطیل گفتمانی رویکرد واگرایی می اهلل خا ن ای ن ب ب نظام سطه ...
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با ان یش ی د ایی دین از سیاس  ،بارزه با نظام سطه  ،بارزه با صهیونی م دهانی ،تأکی بر وح ت
اسال ی و  ...یباش  .اساسا رویکرد واگرایان می اهلل خا ن ای ن ب ب نظام سطه م ریکا ،بتنی بر
خصالالایص بزرگ اسالالتکبار دهانی اسالال ؛ "اترکای ب عنصالالر تروری الالم"" ،ضالال ری با اسالالالم و قرمن" و
"دستاویز قرار دادن حقوق بشر برای گ ترش ظطم و دنای در دنیا".
بررس الی و تحطیل ادبیات پژود

حکای از من دارد ک در این ز ین تحریراتی انجام ش ال ه اس ال ک

برخی در قوالت ان یشال شالناسالی و گرودی نیز در قطمرو وضالوعی ،اشالاراتی ب

اللط پژود

کرده

انال  .اال خالانم فالاطمال طوسالالالی ،)1389( ،در پالایالان نالا ال ما ریالاشیزم فردنگی بالا تالأکیال بر دیال گالاه قالام
عظم ردبری» ،تالش کرده اسالال تا دایگاه ا ریاش الالی الالم فردنگی را در نظام سالالطه و با تود ب
انال یشالالال دالای قالام عظم ردبری ،تبیین کنال  .یالا خالانم زدرا قالاسالالالمی ،)1394( ،در قالاشال ی متبیین و
بررسالی فهوم دنگ نرم در ان یشال ی سالیاسالی قام عظم ردبری» ،کوشالی تا ب بررسالی فهوم دنگ
نرم در ان یشالال سالالیاسالالی ردبری ب ردازد و تالش نمود تا ویژگیدا و شالالاخصدای دنگ نرم ،اد ا
دنگ نرم ،اد ا دشالمن در دنگ نرم ،ضالرورت و ادمی دنگ نرم و ...را از دی گاه ایشالان ورد شالر
و بررسالی قرار دد  .نوی الن ه ،دنگ نرم را روشالی برای تحمیل اراده و تأ ین ناف دان الت ک با اطب
بر طر

قابل ،ب ون اسالتفاده از ق رت نظا ی و روشدای خشالون م یز اعماه یشالود .ا ا واقعی من

اسال ک  ،کمتر پژودشالی با نگاه گفتمانی ب رویکرد واگرایی می اهلل خا ن ای ن الب ب نظام سالطه
م ریکا ب صورت بنایی و اصوشی پرداخت ان .

 -2مبانی گفتمان واگرایی
خرده گفتمان واگرایی می اهلل خا ن ای ن ب ب نظام سیاسی م ریکا در ذیل گفتمان ماسال گرایی»
ایشالان قرار دارد .نظام اسالال ی و توحی ی

نظر ایشالان ،بی طبق و غایر با گروه گرایی و ح الج و

نصالج ان یشالی اسال  " .دم ان الانها زیر یک سالق حقوقی زن گی ی کنن  .دم در یک الیر و با یک
نوع ا کالانالات حرکال

ی کننال "(میال اهلل خالا نال ای .)210 :1392 ،گفتمالان ایر و تعالالالاد من ،منظالام

اسالتکباری» ی باشال  .در حقیق گفتمان واگرایی می اهلل خا ن ای در تقابل با اسالتکبار اسال  .ب ین
ده ب بانی تفکر استکبار ستیزی ایشان ی پردازیم.
می اهلل خا ن ای با اسالالتناد ب قرمن کریم درباره عنی اسالالتکبار بیان ی دارد :م اسالالتکبار یک تعبیر
التکبر ،دوش

قرمنی اسال ؛ در قرمن کطم ی اسالتکبار ب کار رفت اسال ؛ مدم

التکبر ،گروه التکبر،

یعنی من ک الانیک و من دوشتی ک قصال دخاش در ا ور ان الاندا و طر دای دیگر را دارد ،در دم ی
کالاردالای مندالا ال اخطال یکنال  ،برای حفظ نالاف خود؛ خود را مزاد یدانال  ،حقر تحمیالل بر طرال دالا را
برای خود قائل اسال  ،حقر دخاش در ا ور کشالوردا را برای خود قائل اسال  ،پاسالبگو دم ب دیچکس
نی ال ؛ این عنای

التکبر اسال  .نقه ی قابل این دبه ی ظاشم و سالتمگر ،گرودی د التن ک با

اسالالالتکبار بارزه یکنن ؛ بارزهی با اسالالالتکبار یعنی ا یعنی در درد ی اوره زیر بار این زورگویی
نرفتن؛ عنای اسالتکبارسالتیزی یکایز پیچوخمدار پیچی های نی ال ؛ اسالتکبارسالتیزی یعنی یک طرتی
زیر بار

اخط دویی و تحمیل ق رت اسالتکبارگر یا ان الان

التکبر یا دوش

التکبر نرود؛ این عنای

استکبارستیزی اس (».می اهلل خا ن ای)1393/08/12 ،
میال اهلل خالا نال ای نظالام اسالالالتکبالاری را نظالام قطال ر النبالانال عرفی یکنال کال بال اترکالای زور ،از دیچ اقال ا ی
شالرم نمیکن و دیگر ط دا دم زورگویی او را تحمل یکنن  .در واق منان دمان ثروتمن ان و حکام
الالتنب ی د الالتن ک با دعوت نبوی و رسالالاش اشهی خاشف

ی کنن (می اهلل خا ن ای:1392 ،
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 .)337ایشالالان نظام سالالطه را بالیی بزرگ بر سالالر ط دا یدان و یفر ای  :ماسالالتکبار ،یعنی گردن
کطفتی و قط ری و مدمکشالالی و شالالرم نکردن و ابا نکردن و تجاوز تو م با وقاح و سالالر را باال گرفتن و
سالین را سال ر کردن .نظا ی ک ا روز ق رتدای قت ر عاشم دارن  ،نظام اسالتکباری اسال …ا روز بر
دنیا نظام سالطه حاکم اسال  .نظام سالطه  ،یعنی اینک ک الی در دنیا ب اتکای سالر نیزه و زور ،قط ری
بکنال و شالالالرم نکنال و دیگران دم قطال ری او را تحمالل کننال  .ا روز ،شالالالمالا نمونال اش را شالالالادال ه
یکنی …بزرگترین بالدای عاشم برای ط دای دنیا ،دمین نظام سالالطه اسالال » (می اهلل خا ن ای ،
.)1368/10/6
ایشالان برای ت وین ،تکایر و تشالریح گفتمان واگرایی ب نظام اسالتکباری ،گذشالت از بهره گری از بانی
انقالب اسالال ی ،از اصالوه و بانی قرمنی نیز بهره د الت و برای بارزه با نظام اسالتکبار ح یق قائل
نی التن  :معط اصالطی دشالمنی زورگویان دهانی با ط ایران ،خودداری دمهوری اسالال ی از پذیرش
نظام بتنی بر سالالطه گر و سالالطه پذیر اسالال  .بارزه با اسالالتکبار و نظام سالالطه براسالالاس بانی قرمنی
دیچگاه تعهیلپذیر نی الال (».خا ن ای )1394/04/20 ،م گر بارزه با اسالالتکبار تعهیلپذیر اسالال
بارزه با اسالالتکبار بارزه با نظام سالالطه تعهیلپذیر نی الال  .این دزو کاردای ا اسالال  ،دزو کاردای
اسالاسالی اسال  ،دزو بانی انقالب اسال  .یعنی اگر بارزه با اسالتکبار نباشال  ،ا اصالالا تاب قرمن نی التیم.
بارزه با اسالتکبار ک تمام نمیشالود .در ورد صالادیق اسالتکبار ،م ریکا اَتمر صالادیق اسالتکبار اسال .
کا الا روشالن اسال و خودتان را م اده کنی برای ادا ی

بارزه با اسالتکبار تعهیلپذیر نی ال  ،تکطیف
بارزه با استکبار(».خا ن ای)1394/04/20 ،

بنالای واگرایی و بالارزه بالا نظالام سالالالطهال م ریکالا از سالالالوی میال اهلل خالا نال ای گالذشالالالتال از اعتقالادات
ای ئوشوژگی و باوردای سالالیاسالالی ،ب خصالالوصالالی شالالیهانی و ذاتی دوش م ریکا یعنی خودبرتربینی،
حقناپذیری ،تحقیر و تجاوز ب محاد بشالری و فریجگری نیز بر ی گردد .انین خصالوصالیاتی اسال ک
ایاش

تح ه م ریکا را در رکز ثقل اسالالالتکبار دهانی و ایر قابل اعتماد نموده اسالالال  .م ا نگاه ان ب

م ریکا ،نفی ودودی اسالتکباری م ریکاسال  ،واال دوش م ریکا یک دوشتی اسال

ال بقی ی دوش دا.

اسالتکباریبودن م ریکا ،سالطه ی دهانی بودن ،ابرق رتی م ریکا ،ازنظر ا ردود اسال  ،ا قبوه ن اریم.
پس این شالالالال

خالاشفال

بنیالانی .این خالاشفال

بنیالانی دم گالادیاوقالات فعالاه اسالالالال  ،گالادی مرام

اس (».خا ن ای)1389/05/27 ،
اسالالالتقاله ططبی و مزادی خوادی یکی دیگر از بالانی گفتمالان واگرایی میال اهلل خالا نال ای ن الالالبال بال
م ریکا اسالال  .شذا در نوع اشگوی پیشالالرف

قط ان و دنباه رون ه بیگانگان را ردود دان الالت و ودج

ضالع کشالور و نظام ی دان  :مدر اشگوی پیشالرفتی بای التی تعالمینکنن هی اسالتقاله کشالور باشال  ،این
بای ب عنوان یک شالالاخص ب ح الالاب بیای  .در اشگویی از اشگودای طراحی شالالون ه برای پیشالالرف ک
کشالالور را واب الالت کن  ،ذشیل کن و دنباش رو کشالالوردای قت ر و دارای ق رت سالالیاسالالی و نظا ی و
اقتصالادی بکن  ،ردود اسال  .یعنی اسالتقاله یکی از اشزا ات حتمی

ه پیشالرف در دد ی پیشالرف و

توسالع اسال  .پیشالرف ظادری با واب الت شال ن در سالیاسال و اقتصالاد و ایره پیشالرف

ح الوب

نمیشود(».خا ن ای)1388/02/27 ،
در این گفتمان واگرایی ،مزادی در قاشج اراده طی ،عنا و فهوم یافت اسال ال  .الز انین مزادی نیز،
اسالتقاله سالیاسالی و فردنگی ی باشال  .این دو عنصالر دویتی ایران ،ب ون یک یگر نجر ب واب التگی و
اضالمحاله داخطی خوادن شال ( .خا ن ای .)1379/12/09 ،منچ ک تبطور اسالتقاله و مزادی ط ایران
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و نشالان دوی دینی و سالیاسالی ردم ایران شال ه اسال  ،شالعار ن شالرقی و ن اربی ی باشال  .شذا ضالمن
باور ب ارتبا

تقابل و حتر ان ن الب ب سالایر نظام دای سالیاسالی ،واب التگی ب ای ئوشوژی و تفکر

حاکم بر دهان شرق و ارب را نیز ردود دان ت ش .

 -3مدل نظری
ه تحطیل گفتمان دارای کارب الال فراوان ی باشالال و اسالالاسالالاا یک قرائ تف الالیری و سالالاختاری
اسالال (.ح الالینیزاده .)196 :1383 ،منچ ک از تحطیل گفتمان بر بنای قرائ الکالئو و وف بر ی
می  ،صالورت بن ی یک فعالای فکری و عقی تی در قاشبی ن الجم و نظو وار اسال  .بر این اسالاس ،در
گفتمانی دارای یک مداه رکزی » بوده ک داشهایی شالناور پیرا ون من فصالل بن ی شال ه ان  .در در
عنالا داری بال گفتمالان ی ددنال .

گفتمالانی معنالاصالالالری » ودود دارنال کال دمراه بالا داه رکزی ارتبالا

منچ ک در نهای شالاد یک صالورت بن ی نظم از گفتمان د التیم ،پیون د ی و تفاوتی اسال ک
یان ،عناصالالر ،داه دای شالالناور و داه رکزی بر قرار شالال ه و عنای نویی را خطق کرده ان ( .تق ی،
.)95 :1390
در واق با اسالتفاده از روش تحطیل انتقادی مفرکال » یتوان فهم بهتری از یک نظام عنایی ب سال
مورد .ب عبارت دیگر ،نواقص روشالی مالکالئو» و م وف » بر طر خواد شال  .انن کطیگویی و ناپی ا
بودن فرمین صالالورتبن ی در یک گفتمان(فرکال  .)27 :1379 ،اسالالاسالالا در گفتمانی از دو دسالالت
جزای منفیدا» و »اثباتدا» تشکیل ش ه اس  .یعنی برخی فادیم و م وزهدا در قاشج یک زنجیرهی
تصالالل و عنادار نفی و رد ی شالالود و دسالالت ای دیگر از فادیم ورد تائی قرار ی گیرن ( .مدیطی،
 .)15 :1389ب عبارت دیگر ،در گفتمانی در ضالالال ی  ،خصالالالو
ب ین عنا ک در گفتمان ،از یک عنصالر مخصالو

و نازع با گفتمان دیگر قرار دارد.

» یا ایری با مدیگری» بر خوردار اسال  .خصالو

از یک سالالالو  ،ان شالالالکل گیری کا ل یا تابی دوی یک پ ی ه و یا گفتمان ی شالالالود و من را در
عرض فروپاشالی قرار ی دد و از سالوی دیگر  ،نق
خصالو

 ،کارکردی دو گان دارد  :از یک طر

اسالاسالی در شالکل گیری من ایفا ی کن  .بنابراین
ان عینی و تابی گفتمان دا و دوی داسال و از

سوی دیگر سازن ه دوی و عا ل ان جام گفتمان اس ( .)1995:28Laclau,
در این پژود

گفتمان اسالالم گرایی می اهلل خا ن ای را در تقابل با گفتمان نظام سالطه م ریکا قرار

داده و با اسالالتناد ب تن و گفتار می اهلل خا ن ای ،مواگرایی ن الالب ب م ریکا» را ب عنوان یک خرده
الحظ کرده و بر اسالالاس بانی نظری یاد شالال ه ،مداه رکزی» را تعیین و ب دنباه در پی عناصالالر
گفتمانی خوادیم بود تا صورتبن ی نهایی استخراج گردد.

گفتمان واگرایی آیت اهلل خامنه ای نسبت به نظلم سلطه آمریکا
 -4عناصر گفتمان واگرایی
گفتمان اسالال گرایی می اهلل خا ن ای با داه رکزی ماسالالم سالیاسالی» در تخاصالم با گفتمان نظام
سالالطه م ریکا بر بنای تفکر شیبراه د وکراسالالی قرار دارد .خرده گفتمان واگرایی می اهلل خا ن ای
ن الب ب دوش م ریکا برخوردار از عناصالر و داه دای شالناوری ی باشال ک حوه داه رکزی اسالتکبار
ستیزی فصل بن ی ش ه ان  .ذیال ب توضیح و تبیین عناصر بی اعتمادی ی پردازیم.

 -1.4اصول انقالب اسالمی
پیام اصالالطی انقالب اسالالال ی ایران در طوه اهار دد ی گذشالالت  ،قاو

و ای الالتادگی در قابل نظام
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استکباری ب سرگردگی م ریکا بوده ک با ردبری ا ام راحل (ره) و می اهلل خا ن ای تحقرق یافت اس .
ردبر انقالب بر قوش ی استکبار ستیزی تأکی ویژهای دارد و منرا یکی از اد ا و بانی اصطی انقالب
اسالال ی عرفی ینمای  .ایشالان دمواره خهر اسالتکبار و واب التگی را گوشالزد کرده و دربارهی اد ا
نظام سطه عطی انقالب اسال ی و دهان اسالم دش ار داده ان .
می اهلل خا ن ای اسالالمخوادی ،اسالتکبارسالتیزی ،حفظ اسالتقاله کشالور ،کرا

بخشالی ب ان الان ،دفاع

از ظطوم و پیشالالرف و اعتالی دم دانب ی ایران را از اصالالوه و اد ا اصالالطی و هم انقالب اسالالال ی
دان الالت و اسالالتکبار سالالتیزی را رز یان انقالب اسالالال ی و دشالالمنان من ی دان  :ماسالالتکبارسالالتیزی،
ای التادگی قاط در قابل حرک کفر و نفاق در سالهح دهان و رزبن ی شالفا با دشالمنان انقالب و
دین ،شاخصدای اصطی د تن  ».دمچنین در بنا شناسی و شاخص گذاری انقالب اسال ی  ،استکبار
سالتیزی و واگرایی ن الب ب نظام اسالتکباری را رکن اصالطی من قرار ی دد  :مع اش خوادی ،اسالتقاله و
مزادی ب عنای حقیقی کطم  ،اسالالالتکبارسالالالتیزی و نفعل نشالالال ن در قابل دشالالالمن ،ردمگرایی،
التعالع نوازی و گرای

ب طبقات حروم و پردیز از اسالرا و زن گی اشالرافیگری دزو بانی انقالب

اسالالال ی ایران د الالتن ک ب دیچود نبای تغییر کنن  ».ایشالالان این اعتبار و اصالالاش این بانی را ب
دشیل برگرفت شال ن مندا از تن قرمن و نهق اسالالم یدانن و افزودن  :مدشالمنان نظام اسالال ی در
طوه سالاشهای گذشالت دمواره تالش کردهان تا بانی انقالب اسالال ی را زیر سالااه ببرن و عط برخی
شکالت کشور را تأکی بر این اصوه ب انن (».خا ن ای)1387/06/07 ،
ایشالان براسالاس فادیم اسالال ی و میات قرمنی دوش م ریکا را در دهان عاصالر ظاشم ،قط ر ،سالرک

و

دشالمن اسالالم عرفی یکن و یگوین  :ما روز بع از اینک انقالب اسالال ی ،بُرن گی اسالالم را نشالان
داد ،دشالمنان اسالالم و الطمین د یتر شال ن  .انقالب اسالال ی دبه دای د ی ی عطی اسالالم ب ودود
مورد؛ فق ب خاطر اینک اسالالم را عرفی کرد و نشالان داد ک اسالالم با ظطم خاش اسال و فهمان ک
الطم واقعی من ک الی اسال ک در قابل قط ری و سالرکشالی و نظام سالطه ی دهانی ت الطیم نمیشالود و
زیر بار نمیرود .این سالالطه گران را ب ش ال ت خشالالمگین کرد و در قابل اسالالالم دبه دای د ی ی ب
ودود مورد(».خا ن ای)1369/09/13 ،

 -2.4اسالم سیاسی
بع از پیروزی انقالب اسالالال ی و اسالالتقرار نظام دمهوری اسالالال ی ،عمل ب دسالالتورات اسالالالم شالالکل
ادتماعی ب خود گرف و اسالالالالم از یک ای ئوشوژی درونگرا و فردی ،ب یک دین برونگرا و ادتماعی
تب یل ش ال  .احصالالل این تغییر بنیادین ،ظطمسالالتیزی ،ع م تمکین از ق رتدای بزرگ اسالالتعماری و
بارزه با زیادهخوادیدای نظام سالطه در سالهح دا ع ی دهانی شال  .ب اسالال ی ک عالوه بر رویکرد
فردی ،هابق میات قرمن رویکرد سالیاسالی ادتماعی نیز دارد ،اسالالم سالیاسالی گفت یشالود .ماسالالم
سالیاسالی گفتمانی اسال ک بر اسالاس تم الرک ب اصالوه بنیادین اسالال ی در شالرای
با

رنیت ب ویژه پروژهی دوش  -طر سالالازی

واد ی دهان اسالالم

رن در ان دد ی اخیر در دهان اسالالالم فعراه شالال ه

اسال  .در این گفتمان ،از تعابیر اسالال ی برای تبیین و توضالیح وضالعی سالیاسالی دا ع اسالتفاده شال ه و
بازگشال ب اسالالم تنها راه حل بحراندای دا ع ی عاصالر تطقری یشالود .د

این گفتمان ،بازسالازی

دا ع هابق با اصوه اسال ی اس » (بهروزشک.)17 :1386 ،
می اهلل خا ن ای ضالمن بیان عنوی  ،عقالنی و ع اش ب عنوان شالاخص دای اصالطی اسالالم سالیاسالی،
من را از اسالالم تحجر و اسالالم شیبراه د ا کرده و ضالمن عرفی اسالالم سالیاسالی ب اسالالم سالرسالختی با
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الطمانان ،در خصالو) اسالالم م ریکایی ،بیاعتمادی و واگرایی ن الب ب دوش

م ریکا و عرفی من ب عنوان دوش

الالتکبر ،بیان ی دارد :م وضالالوع هم و دارای اوشوی از

الالائل

دهان اسالالم ،نگاه دوشالمن ان ای اسال ک فعراالن دش الوز دهان اسالالم بای ب تفاوت یان اسالالم ناب
حم ی و اسالالالم م ریکایی داشالالت باشالالن و از خط و اشالالتباه یان این دو ،خود و دیگران را برحذر
بال ارنال  .نخ الالالتین بالار ا الام راحالل بزرگ الا بال تمالایز این دو قوشال دمال گمالاشالالالتال و من را وارد قالا وس
سالیاسالی دنیای اسالالم کرد .اسالالم ناب ،اسالالم صالفا و عنوی  ،اسالالم پردیزکاری و ردمسالاالری ،اسالالم
ماَشالال راءُ عَطَی اشکُفرار رُحَماءُ بَینَهُم»(فتح )26:اسالال  .اسالالالم م ریکایی پوشالالان ن شباس اسالالالم بر نوکری
ادانج و دشالمنی با ا ر اسالال ی اسال  .اسالال ی ک مت

تفرق یان

الطمین را دا ن بزن  ،ب دای

اعتماد ب وع هی اشهی ب دشالالمنان خ ا اعتماد کن  ،ب دای بارزه با صالالهیونی الالم و اسالالتکبار با برادر
الطمان بجنگ  ،با م ریکای التکبر عطی طر خود یا طر دای دیگر ترح شالود ،اسالالم نی ال ؛ نفاق
خهرناک و هطکی اس ک در

طمان صادقی بای با من بارزه کن (».خا ن ای)1393/07/08 ،

در دمین راسالتا و بر اسالاس اصالوه اسالتکبار سالتیزی اسالالم سالیاسالی ،می اهلل خا ن ای ،اللوالن را از
عا ط و ن ذاکره و دی طماسی با دوش م ریکا بر حذر داشت و بر این اعتقاد اس ک دوش م ریکا ب
خاطر خوی اسالالتکباری خود ،در ا ر ذاکره خف بار ،ایزی دز اسالالتقاله ،ع اش خوادی ،اسالالتکبار
ستیزی و در یک کطم حز حذ اسال ی را از ایران نمی خواد  .و شذا کاالی ورد عا ط دو گفتمان
اسالالم و اسالتکبار ،بودن یا نبودن اسالال ی

ط و نظام دمهوری اسالال ی اسال  .م  ...عا ط  ،یعنی

دادوسالالالت ؛ یعنی ایزی بگیر ،ایزی ب ه ... .ا ا یتوانیم ب م ریکا ب دیم او از ا ا یخواد
میالا یدانیال کال او اال یخوادال

مو الا نقموا نهم اشرالا ان یا نوا بالاشطرال اشعزیز اشحمیال » .واشطرال کال م ریکالا

از دیچایز ط ایران ب ق ر الطمان بودن و پایبن بودن ب اسالالم ناب حم ی(صالطیاهلل عطی و مش )
ناراح نی الال  .او یخواد شالالما از این پایبن یتان دسالال برداری  .او یخواد شالالما این گردن
برافراشت و سرافراز را ن اشت باشی ؛ حاضری »(خا ن ای)1396/02/12 ،

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
در فصالل ددم و اصالل 152و  153قانون اسالاسالی ،بر نفی سالطه پذیری و سالطه دویی ،دفاع از حقوق
دم ی

الطمانان و ع م تعه در برابر ق رتدای سالطه گر ،رواب صالطحم یز با دوش دای ایر حارب و

نفی درگون قرارداد ک ودج سالطه ی بیگان ب شاللون کشالور گردد ،اشالاره شال ه اسال  .در اصالل 154
قانون اسالاسالی دمهوری اسالال ی ایران نیز سالعادت ان الان در کل دا ع ی بشالری را مر ان خود یدان ،
اسالالتقاله و مزادی و حکو

حق و ع ه را حق دم ی ردم دهان یدان  .بنابراین ضالالمن خودداری

کا ل از درگون دخاش در ا ور داخطی کشالوردای دیگر از بارزهی حقططبان ی

التعالعفان در برابر

الالالتکبران در در نقه ای از دهان حمای کن  .در اصالالالل دوم و سالالالوم ب نفی درگون سالالالتمگری،
سالتمکشالی ،سالطه گری ،سالطه پذیری ،اسالتقاله سالیاسالی ،اقتصالادی ،ادتماعی و فردنگی کشالور ،طرد
کا ل اسالتعمار و تنظیم سالیاسال خاردی کشالور براسالاس عیاردای اسالالم و تعه برادران ن الب ب
دم ی

الطمانان دهان و حمای از مندا تأکی شال ه اسال  .در اصالل یازددم ب حکم می ی قرمن مان

دذه ا تکم واح ه و انا ربکم فاعب ون »(انبیاء )92/دوش دمهوری اسال ی ایران وظ اس  ،سیاس
کطی خود را برپای ی ائتال و اعتماد طل اسالالال ی و در اصالالل اهارددم ب رفتار ح الالن و بر بنای
ق ال و ع ه اسالال ی با افراد ایر الطمان تا ز انی ک بر ضال اسالالم و دمهوری اسالال ی ایران توطل و
اق ا ی نکنن  ،توصی ش ه اس (.گوادی)562-561 :1376 ،
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بر اسالالالاس قالانون اسالالالاسالالالی ایران ،دالایگالاه ردبری نیز بال عنوان وشی هطقال فقیال تعیین گردیال ه و
تصالمیمگیری نهایی در خصالو) سالیاسال دای کالن نظام دمهوری اسالال ی ایران ازدمط در عرصال ی
سالیاسال خاردی ب عه هی ایشالان گذاشالت شال ه اسال  .شذا براسالاس قانون اسالاسالی ،نهاد ردبری در
فرمین دای سالاختار تصالمیمگیری ،تصالمیمسالازی و سالیاسال گذاری خاردی حعالور دارد .اصالل  110قانون
اسالاسالی ،تعیین سالیاسال دای کطی نظام را بر عه هی قام ردبری نهاده اسال  .بنابراین ردبری پس از
شالورت با جم تشالخیص صالطح نظام سالیاسال دای کطی دمهوری اسالال ی را تعری و تعیین
یکن  .شذا می اهلل خا ن ای در راسالتای بارزه و قابط با نظام سالطه و ضالمن بیاعتمادی ب دوش
م ریکالا تالأکیال

ینمالایال  :مرفتالار نظالام سالالالطهال را بال دیچودال قبوه نمیکنیم .در دیچ وضالالالوعی زیر بار

سالطه نمیرویم و شالاخص دی طماسالی خود را قابط با رفتار نظام سالطه و خروج از قاع هی سالطه گر-
سطه پذیر یدانیم(».خا ن ای)1371/05/20 ،

 -4.4اندیشه استکبارستیزی امام خمینی(ره)
گفتمان واگرایی می اهلل خا ن ای ن الالب ی نظام سالالطه م ریکا کا ال دم الالو با ده گیری ضالال
م ریکایی ا ام خمینی(ره) ی باشال  .بنابراین در فعالای سالیاسال داخطی و بین اشمططی نظام دمهوری
اسالال ی ایران ،دی گاه دای حعالرت ا ام (ره) ،نظرا و عمال یزان و سالنج

سالیاسال دا ی باشال  .ا ام

خمینی(رضالالالواناهلل تعالاش عطیال ) در عرصالالال ی بیناشمططی بالا عال م اتکالا بال قال رتدالای دهالانی ،نفی
سطه پذیری و سطه گری ،دعوت ب ارزشدای توحی ی و بانی اسالم ،سیاس ن شرقی و ن اربی و
رد ان یشال دای واب الت ب بیگانگان ،گفتماندای شالرقی و اربی را ردود اعالم نمود و تأکی داشال ک
شالعار ن شالرقی و ن اربی ،از اصالوه

الطم انقالب اسالال ی یباشال  .ایشالان با اشالاره ب ایریتی ب نام

اسالالم م ریکایی در قابل اسالالم ناب حم ی()) ،بر برتری داه اسالالم در برابر گفتمان اربی اصالرار
داشالالتن و اق ام عمطی من را در حوزهدای داخطی و خاردی ب دم ی ردم و نخبگان و خوا) دا ع
توصی یکردن .
نهق س الیاس ال خاردی ا ام خمینی (ره) بر پای اصالالل منفی سالالبیل»  ،بتنی بر سالالطه پردیزی و
اسالالتکبار سالالتیزی اس ال  .شذا گفتمان اسالالالم و انقالب اسالالال ی را در ض ال ی و ایری با گفتمان ایر
اسالالال ی و ض ال بشالالری دوش م ریکا دان الالت و ن الالب ب در گون رابه و ذاکره با دوش م ریکا بی
اعتماد ی باشال ؛ م ا نهق ان ،نهق اسالالم اسال ک سالطه نبای از ایر شالما باشال  .نبای شالما تح
سالطه ی ایر باشالی  .ا یخوادیم نباشال سالطه ی ایر ،ا اصالل گفت ان این اسال ک م ریکا نبای
باش  ،ن م ریکا تنها ،شوروی دم نبای باش  ،ادنبی نبای باش (».صحیف ی ا ام ،ج )91 :4م عنا ن ارد
ک دوش اسالال

ایران با دوشت ک دیچ اعتقاد ب اسالالم و ب اخالق بشالری ن ارد ،سالر یز اصالال

بنشین (».صحیف ی ا ام ،ج)68 ،18
ا ام خمینی (ره) برای دژ ونیک کردن گفتمان بی اعتمادی ن الالب ب دوش م ریکا ،عتق ن ک
داه دای شالناور گفتمان نظام اسالتکباری م ریکا ،انن ان الانی  ،عقالنی  ،ع اش  ،سالعادت ،عنوی و
 ...داار بحران و بی قراری شالال ه و این عناصالالر پراکن ه قابطی دارن تا بر حور داه رکزی ماسالالالم
حم ی» فصالل بن ی د ی ی شال ه ک خرودی من واگرایی ن الب ب م ریکا خواد بود .م ا تح
ردبرى پیغمبر اسالالالم این دو کطم را

خوادیم ادرا کنیم؛ ن ظاشم باشالالیم و ن ظطوم .ا در طوه

تاریب ظطوم بودیم .از دم ی دهات ظطوم بودیم و ا ا روز

خوادیم ک ظطوم نباشالالالیم؛ ظاشم دم

نباشالیم .ا تع ى ب دیچ کشالورى ب واساله ی دسالتورى ک ب ا رسالی ه اسال از اسالالم ،نخوادیم کرد؛
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تجالالاوز بالال دیچ فردى نخوادیم کرد و نبالالایالال بکنیم .شیکن از تجالالاوز دیگران دم بالالایالال دطوگیرى
کنیم»(صالالالحیفال ا الام ،ج .)2 ،14بنالابراین در عرصالالال ی رواب بیناشمطالل فهوم حوری برای ا الام
خمینی(ره) ماسالتکبارسالتیزی» و درواق یکی از مدیگردای» اسالالم ازنظر ایشالان در عرصال ی سالیاسال
خاردی ،ماستکبار» بود.
گفتمان واگرایی و مشتیناپذیری حعرت ا ام(ره) با نظام سطه م ریکا از یک بنای د تی شناسان و
ان ان شناسی قوی و نحصر ب فرد بر خوردار اس  .این گفتمان ریش در رویکرد وی ن ب ب دهان
د التی و ان الان دارد .ایشالان در تخاصالم و ضال ی با دشالمن ایر(م ریکا) ،من را ب عنوان یک شالیهان
بزرگ عرفی کرده ک گویای دو عرف

هم سیاسی اس  :اوه اینک عنوان شیهان سراشم ی تمام

ناپاکیدا و رذیط دا در دهان د الالتی اسالال ک در میین باسالالتانی ایران نیز از من ب عنوان ادریمن یاد
یکردن  .ثانیا ،شالیهان دشالمن مشالتیناپذیر خ ا و ان الان اسال و قابط ی شالیهان با ان الان تا روز
قی ا

ادا دارد .در حقیق حعالالرت ا ام(ره) با این نا گذاری بر ود مشالالتیناپذیری خود با م ریکا

تأکی

یکن و من را سازشناپذیری بین اسالم و کفر یدان .

 -5تحلیل منازعات معنایی گفتمان واگرایی
یکی از گام دای اسالاسالی در تحطیل گفتمانی ،بررسالی نازعات عنایی گفتمان اسال  .گفتمانها دمواره
در تالش برای حفظ عنالای " خودی " و طرد عنالای " دیگری " ی بالاشالالالنال  .بنالابراین ،گفتمالانهالا بال
واساله سالازوکاردای عنایی ،در صال د تصالاحج افکار عمو ی و رقاب با یک یگر برای دژ ونیک نمودن
خود د التن  .برای نشالان دادن نازعات عنایی یان گفتمانها  ،ضالرورتا بای ب تحطیل عنایی عناصالر
گفتمالانی پرداخ  .شذا با اسالالالتنالاد ب دیال گاهدای میال اهلل خا نال ای و برخی شالالالواد و دادهدای خبری
ودود ،عناصر گفتمان واگرایی ایشان ت وین و تبیین ی گردد.

 -5-1غیریت سازی
مایر» و مدیگری» گفتمان واگرایی می اهلل خا ن ای ،نظام اسالتکباری دوش م ریکا اسال  .بنابراین با
شناخ کا ل از ادی من ،ارتبا و ذاکره با من را اشتباه و ب ضرر نظام اسال ی ی دان  .در دمین
راسالالتا ضالالمن بیان ع م خاشف با اصالالل ذاکره و تعا ل با دوش دای دهان ازدمط با دوش م ریکا
براسالالالاس احترام تقالابالل ،دمیشالالال بال یالک نکتال ی کطیال ی و هم یعنی مبیاعتمالادی بال م ریکالا» و
مخوشبین نبودن بال الذاکره بالا م ریکالا» ،تالأکیال

یکننال  .و از منجالایی کال فهوم اعتمالاد دارای دو دنبال

طرفینی اس ال  ،تغییر رفتار ایران ن الالب ب م ریکا را ب تغییر خوی اسالالتکباری طر

قابل شالالرو

کرده اسال  .متا وقتی دوش م ریکا روش خود را ،سالیاسال دای خود را ،ال این سالیسالاه عطی ا ادا
دد  ،ا دمان مدم سالیسالاه قبل ،دمان ط این سالیسالاه د التیم .ط

ا از اینک بازدم شالما شالعار

بال دیال کال م الذاکره و فشالالالار» الا بالا ایران الذاکره یکنیم ،درعینحالاه فشالالالار دم وارد یموریم ،دم
تهال یال  ،دم تهمی  ،بال ش یمیال  .ایندور بالا طال

الا نمیشالالالود حر زد .شالالالمالا تغییر کنیال  ،الا دم

رفتار ان تغییر خواد کرد(».خا ن ای)1388/01/01 ،
میال اهلل خالا نال ای ،گفتمالان "ایر" را ،خالارج از نهق و عقالنیال دان الالالتال و شالذا تالش دارد تالا اثبالات
نمالایال کال عنالاصالالالر گفتمالان اسالالالتکبالاری م ریکالا داالار بحران و بی قراری شالالال ه اسالالال  .مم ریکالاییدالا
ایرقابلاعتماد و ایر نهقی د الالتن و در برخورددایشالالان صالالادق نی الالتن  .وض ال گیری

الاللوالن

م ریکالایی در دمین انال الاه گالذشالالالتال  ،بالار دیگر ضالالالرورت خوشبین نبودن بال مندالا را تالأییال
کرد(».خا ن ای )1393/04/07 ،مدشالمن برخال منا وانمود یکن  ،در برابر ط ایران در وضال
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انفعالاه اسالالال  ،نال وضالالال فعالاه و دمین وضالالال انفعالاشی ،دوشال

ردان م ریکالا را بال رفتالار و حرکالات
ردان م ریکا ،تناقض

ایر نهقی واداشالالت اس ال  .ایشالالان تبیین نمودن ک نکت ی هم در رفتار دوش

یان عمل و حر مندا اسال ک نشالان ی بی نهقی اسال »(خا ن ای )1395/05/11 ،دمچنین ایشالان
عتق ن ک عقالنی سالالیاسالالی حکم ی کن ک با تود ب شالالواد تاریخی ،اعتماد ب م ریکا ان
اسالتقاله و پیشالرف

ط ایران ی گردد .ماگر ا ا روز راه را برای ذاکره با م ریکاییدا و وسوس دای

مندا در بخ دای ختط باز کنیم ،ن فق ز ینال سالالالاز نفوذ مشالالالکار و پنهان مندا شالالال هایم ،بطک
پیشالرف

وردنظر کشالور دیچگاه حقق نخواد شال و عقج ان گی قهعی خواد بود .عقالنی اقتعالا

یکنال  ،ن الالالبال بال ک الالالانی کال دشالالالمنی خود را مشالالالکالار کردهانال  ،بیاعتمالادی هطق داشالالالتال
باشیم(».خا ن ای)1395/06/28 ،
ایشالان در ایری سالازی و بحرانی دی ن عناصالر نظام اسالتکباری م ریکا ،ب عه شالکنی ،تناقض گفتار و
رفتار ،درواگویی و باج ددی ب رژیم صهیونی تی منان اشاره کرده و ب ین ده تالش دارد تا گفتمان
واگرایی ن الالالبال بال دوشال م ریکالا را دژ ونیالک نمالایال  .مبرخیدالا شبخنال دشالالالمن را بالاور یکردنال  ،ا الا
ب ت ریج پشال صالحن ی این وع هدا را فهمی ن و تود شال ن ک دشالمن ا راح دروم یگوی و
اگونال بال ون وادمال و داال اال عهال شالالالکنی یکنال و بال ون اح الالالاس خجالاشال
یزنال (».خالا نال ای )1390/04/11 ،م الا دوشال

زیرحر و قوش

ایالاالت ترحال هی م ریکالا را دوشتی ایرقالاباللاعتمالاد

یدانیم؛ دوشتی خودبرتربین ،دوشتی ایر نهقی و عه شالالکن ،دوشتی ک سالالخ در پنج ی تصالالرر و
اقت ار شالبک ی صالهیونی الم بیناشمططی قرار دارد و ب خاطر رعای خواسالت دا و ناف نا شالروع شالبک ی
صالهیونی التی بیناشمططی جبورن با رژیم ااصالج و دعطی اشالغاهکنن هی فط الهین ماشالات کنن  ،در
قابل او نر

نشان ب دن » (خا ن ای)1392/07/12 ،

ضالالال ی با بشالالالری و رفتاردای ایر حقوق بشالالالری م ریکا ،داه دای شالالالناوری د الالالتن ک داار
گفتمانگونگی شال ه و ودج بی قراری گفتمان اسالتکباری م ریکا گشت ان  .بنابراین می اهلل خا ن ای
در تبیین واگرایی ن الالالب ب نظام اسالالالتکباری دوش م ریکا ،ب اق ا ات خال حقوق بشالالالری م ریکا
ازدمط در زن اندای گوانتانا و ،ابواریج و کمک ب تروری ال ال دای عرو دهان و عه شالالالکنیدا و
درومگوییدالای منهالا اشالالالاره کرده و بیالان ی دارد :مم ریکالاییدالا بالا این پرونال هی قهور و سالالالیالاه بالایال از
موردن نالام حقوق بشالالالر داالار شالالالرم و حیالاء شالالالونال  ،ا الا دمانالان وقیحالانال ال عی مننال ( ».خالا نال ای،
)1392/11/28

 -2.5برجسته سازی و حاشیه رانی
طبق االاراوب نظریال الکال و و  ،نالازعالات عنالایی بال صالالالورتهالای ختطفی نمود پیال ا ی کننال  .بال
گون ای ک دم کرداردای ادتماعی افراد و گرودای سالیاسالی ،خصالوصالا دوش

ردان را در بر ی گیرد.

کرداردای سالیاسالی ادتماعی دوش دا و نظام دای سالیاسالی را ی توان در برد دای گوناگون تاریخی
ورد تحطیل گفتمانی قرار داد و ب برد الالت سالالازی و حاشالالت رانی منها اق ام نمود .اسالالاسالالا تحطیل
گفتمانی کرداردای سالالیاسالالی و ادتماعی ،ب دنباه برد الالت سالالازی " خودی " و ب حاشالالی ران ن یا
حذ " دیگری " ی باشال  .در حقیق برد الت سالازی و حاشالی رانی  ،سالازوکار شالترک حاکم بر
کطی گفتمانها و رفتاردای گفتمانهای سالیاسالی اسال  .ب ین ده  ،در ادا ب تحطیل و برد الت سالازی
برخی کرداردای نظام سالالالطه م ریکا ،ک ودج واکن

واگرایان ایران و ا ا ین انقالب (ا ام خمینی

(ره) و ا ام خا ن ای) ش ه اس پرداخت و ب اگونگی حاشی رانی من ی پردازیم.
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 -5-2-1براندازی دولت های مشروع
یکی از اق ا ات نظالام سالالالهال م ریکا عطیال دوش قانونی کشالالالوردای ختط انجالام ی شالالال  ،بران ازی
دوشتهالای شالالالروع ،دهال تالا ین نالاف اسالالالتکبالاری منالان بود .میال اهلل خالا نال ای ن الالالبال بال اقال ا الات
برانال ازانال ی م ریکالا بیالان یدارد :ماینکال دوشتی بال خود حق یددال کال اگر دوشتی خالاش

او بود،

صالریحاا و عطناا و ب ون دیچ خجاشتی بگوی  :ن او را بر ی ان ازم ،این ،رو اسالتکبار اسال ؛ دمین ایزی
ک ا روز از م ریکا ن الالب ب ب الالیاری از دوش دای م ریکای التین و بععالالی دادای دیگر دنیا سالالر
یزن  .اسالالتکبار ،اون دوابی ن ارد و نافع

در خهر اسالال و نفعت

با سالالقو من دوش  ،بیشالالتر

تأ ین یشود ،این وض را یگیرد» (می اهلل خا ن ای.)1368/8/10 ،
ایشالالان با اشالالاره ب تع اد دوش دایی ک قربانی تالشدای م ریکا برای سالالقو دوش ب کمک دنایات
گ الترده شال ن  ،یفر ای  :م دوش ا ریکا از سالاه  1945تا ا روز در سالرنگونی اهل دوش
تاب ا ریکا نبودن  ،نق

ایفا کرده و در بی ال وان

ورد دخاش نظا ی داشالالت اس ال

التقل ،ک
این دخاش دا

ب ون اسالتاناء با کشالتار عمو ی و با فجای بزرگ دمراه بوده اسال  .اشبت در واردی وفرق شال ه و در
واردی دم ناکام ان ه و وفرق نش ه اس » (می اهلل خا ن ای.)1380/12/27 ،
در ایران نیز نق

بران ازان م ریکا ،برد الالتگی قابل تودهی دارد .اال در طوه سالالاهدای طی شالال ن

صالالنع نف  ،م ریکا نق

س ال گان ای را بازی کرد؛ منگاه ک وضالالوع رقاب م ریکا و انگطیس در یان

بود ،م ریکا حا ی و پشالتیبان طی کردن نف ایران بود و وقتیک اختالفات یان ایران و شالرک نف
ایران و انگطیس باال گرف  ،م ریکا نق

یانجیگر و واسالالاله را ایفا نمود و ز انی ک پای اری ایرانیان

در دفاع از حقوق خود یرف تا اسالتعمار انگطیس را شالک ال دد و دسال من را از ناب سالرشالار نف
ایران قه کن  ،م ریکا ب نهعال ال نف ایران پشال ال کرد و ن تنها ب ایران کمک اشی نکرد و تحریم
نفتی ایران را رعای کرد ،بطک با طر ریزی کودتای مژاکس توسالال کر ی روزوش  ،نهعالال
شالک ال داد .ا روزه با گذشال ان دد از کودتا عطی صال ق ،م ریکائیها ب نق

طی را

خود در این اللط

اعترا کردن (تیمادی.)1392 ،
رد پای سالاز ان "سیا" در کودتای نوژه نیز ب خوبی شهود اس  .ب گون ای ک "ستوان ناصر رکنی"
در اعترافات

بیان ی دارد :م دو اشی سال اه بع از پیروزی انقالب ،اوشین تماس بین أ ورین سالیا و

یکی از دوسالتان "بنی عا ری" در اروپا برقرار یشالود و مندا بنیعا ری را با بختیار رتب

یسالازن .

تما ی دمادنگیدای الزم بین کشالوردای ععالو بازار شالترک اروپا و سالتاد دکتر بختیار در پاریس و
دمادنگی بین اسالرائیل و کشالوردای رتج

نهق نظیر عرب التان ،صالر و عراق توسال نماین ه سالاز ان

مسیا» ک در دفتر دکتر بختیار در پاریس بود انجام یگرف »( .اشف پور.)1395/03/19 ،

 -5-2-2توجیه جنایات بشری
از برد التگی دای قابل تود نظام سالطه م ریکا ،ود دطوه دادن خوی اسالتکباری و دنایات بشالری
منهاسال  .مشالاخصال اسالتعمار و اسالتکبار این اسال ک دنای را ن الب ب طر دا و ن الب ب محاد بشالر
جاز یشالمرن و ادمی نمیددن  .این یکی از بالیای بزرگ اسالتکبار در دوران د ی اسال » (می اهلل
خا ن ای .)1392/8/29 ،منظام اسالتکبار ک قصال سالطه ی بر طر دا را دارد ،از شالیوه تودی دنای و
پوشالالالان ن شباس خ

ب دنای  ،ب طور تعار و عموه در دم ی زن گیاش اسالالالتفاده یکن ».

(میال اهلل خالا نال ای .)1392/8/29 ،میال اهلل خالا نال ای بالا تبیین اقال ا الات کشالالالتالار دمعی م ریکالاییدالا در
قرن اخیر ،انن حمط ی اتمی ب دو شالالهر ژاپن ،یا حمط نظا ی ب دواپیمای

الالافربری ایران ،این
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اق ا ات را ظهر رفتار

التکبران نظام سالطه م ریکا یدان و بیان یدارد :ماین ک ا روز شالاد ه

یکنیال م ریکاییدا با خون الالالردی تمالام ،از کشالالالتالار دزاران ان الالالان حر

یزننال و انفجالار بمالج در

دیروشالالیما و کشالالتار دزاران ان الالان را عادی تطقی یکنن و یگوین  :من اق ام ب صالالطح بود و ا
انین کاری را الزم دان تیم؛ دمان رو استکبار اس  .اگر دواپیمایی را با سرنشینان
و ورد اعتراض قرار یگیرن  ،یگوین  :قعالالی ای بود ک تمام شالال ؛ صالالحبت

یکنن

ساق

را نکنی » (می اهلل

خا ن ای.)1368/8/10 ،

 -5-2-3تحمیل جنگ
اسالالالاسالالالا تمال ن الادی ارب در ذات و الادیال خود بال دنبالاه دنالگ دائمی و توطلال ی دمال دالانبال برای
تأ ین ناف ح اکاری خود یباشال  .سالرد اران نظام سالطه ی دهانی ک طالی داری تم ن ارب را
بر عه ه دارن  ،اسالالتعمار و بهرهکش الی از طل ضالالعی و عقج ان ه رادر تمام دورهدای تاریخی عمطکرد
خود ،ثبال کرده و دنالگدالای بیشالالالمالاری را طراحی و دال ایال نمودهانال (دعفری و قربی.)70 :1392 ،
یکی از نمون دای حرب اسالالتکباری نظام سالالطه دهانی عطی ایران ،تحمیل دنگ عطی ایران بود .می
اهلل خا ن ای ،تحمیل دنگ را نمون ای از اق ا ات اسالتکبار برای ضالرب زدن ب انقالب اسالال ی و نظام
دمهوری اسالالالال ی دان الالالت ان (می اهلل خا ن ای .)1373/1/24 ،در برد الالالت بودن نق

م ریکا در

تحمیل دنگ عطی ایران بای اشالاره کنیم ک ؛ در شالرایهی ک سالاهدا رواب دی طماتیک یان م ریکا و
عراق قه شال ه بود و عراق ععالو بطوک شالرق و از دشالمنان رژیم صالهیونی التی در نهق ح الوب
یشال  ،با دی ار برژین الکی شالاور ا نی

طی کارتر از عراق ،ان ی قبل از حمط عراق ب ایران ،رواب

دی طماتیک یان م ریکا و عراق برقرار گردی و در دمین ز ان اسالال ک ارام سالالبز حمط ب ایران از
سالوی م ریکا ب عراق داده شال  .این در حاشی بود ک کشالور ایران در اوشین روزدای هر اه سالاه 1359
از ودود عنالاصالالالر نالا هطوب داخطی رنج یبرد ،ا الا بالا تهالادم سالالالراسالالالری رژیم بعال عراق و حمالایال
دم دانب ی ت الطیحاتی اکار کشالوردای اربی و ب ویژه م ریکا واد گردی و در این یان نمیتوان از
کمکدای پنهان و مشکار سران کاخ سفی ب ص ام بیتفاوت گذش  .کن تیمر ن ،کارشناس
سیاسی ایران در دمین ز ین ینوی

ایل

 :مبرژین کی ادازه داد ص ام در حمط ب ایران ارام سبزی را

برای خود تصالالالور کن  ،اراک ارام واضالالالح قر زی در کار نبود» .م ریکا در نوا بر  1983در بیانی ای
اعالم کرد ک مدوش م ریکا در منچ الزم و ازنظر قانون ود اسال را انجام یدد تا عراق در دنگ
با ایران غطوب نشالود ».این تعه واشالنگتن ب بغ اد تا دایی پی

رف ک م ریکا در سالاه مخر دنگ

عمالا با ایران وارد دنگ ش (تیمادی.)1392/07/27،

 -5-2-4نفوذ و اخالل گری
پس از بی اری ط دای سالالتمدی ه در طی نیم قرن گذشالالت  ،ناف

الالتکبران ب خهر افتاد و دوران

نوینی در اسالتعمارگری و ا اوه کشالوردا مااز گردی  .دز این دوره ک گادی ب "دوران اسالتعمار فرا نو"
تعبیر ی شالالالود ،نفوذ در یان ط دا از طریق پوه ،رسالالالان و تزریق فردنگ اربی و نیز تالش برای
ودر نشالاندادن اهرهی ابرق رتدا یباشال  .با این نقشال  ،مندا ب ون نیاز ب حعالور در یک کشالور،
ط دا را در راسالتای تأ ین ناف خود ده ددی یکنن  .م ی اهلل خا ن ای در این ز ین بیان ی
دارد :م وفرقی در طتی در پیشالالرف دای خود ،ن الالب

عکوس با نفوذ بیگانگان و دشالالمنان در من

کشالالالور دارد» (میال اهلل خالا نال ای .)1379/8/11 ،میال اهلل خالا نال ای همترین نفوذ در ایران را ،نفوذ
م ریکالا ی دانال  .مبراى طال و انقالب الا ،بزرگترین خهر ،خهر نفوذ اسالالالتکبالار و قال رتهالاى دهالان و

تحطیل گفتمانی رویکرد واگرایی می اهلل خا ن ای ن ب ب نظام سطه ...



111

ب طور خا) ،خهر نفوذ ابرق رت هار گ یخت ى ا ریکاس ( ».می اهلل خا ن ای.)1371/3/14 ،
ا روزه نفوذ دشالمن در ایران مکن اسال ک در اهار عرصال ی فردنگی ،سالیاسالی ،اقتصالادی و ا نیتی
اتفاق افت  .این جاری اهارگان نفوذ و اخاله دشالالمن در بیان ردبری ایران ب خوبی ترسالالیم گردی :
ما روز نفوذ دشالمن یکی از ته ی دای بزرگ اسال برای این کشالور؛ دنباه نفوذن  .نفوذ یعنی ا

نفوذ

اقتصالالادی مکن اسالال  ،ک اشبتر کمادمیر ترین من نفوذ اقتصالالادی اسالال ؛ و مکن اسالال ک دزء
کمادمیر ترین ،نفوذ ا نیرتی بالاشالالال  .نفوذ ا نیرتی ایز کواکی نی الالال  ،ا رالا در قالابالل نفوذ فکری و
فردنگی و سالیاسالی ،کمادمیر اسال  .نفوذ ا نیرتی عوا ل خودش را دارد،

اللوشین گوناگون ،از دمط

خود سالالال اه ،دطوی نفوذ ا نیرتی دشالالالمن را با کماه ق رت انشالالالاءاهلل یگیرن » (می اهلل خا ن ای،
.)1394/6/25
م ریکا در دد  70نیز سالالعی داشالال تا با حمای از اائط ی  18تیر  1378من را تود اصالالل نظام
دمهوری اسالالال ی ایران نمای و در دریان فتن ی  1388نیز با حمای و سالالاز انددی عوا ل فتن در
داخل و خارج کشالور ،تالش نمود از راه بران ازی نرم ،نظام اسالال ی را سالاق کن  .انن اعترا دیالری
کطینتون ک دخاش م ریکا را در ااتشالاشات بع از انتخابات  1388را تائی و ی گوی  :ایاالت تح هی
م ریکا نق

ب الیار همی در مانقالب سالبز» ایران داشالت اسال  .سنای م ریکا نیز طرحی را تصویج کرد

ک ب ودج من  55یطیون دالر برای قابط با سالالان الالور اینترن و گ الالترش فعالالای اطالعرسالالانی در
ایران دزین شود (اشف پور.)1392/07/27،

 -5-2-5اسالم هراسی
بخ

ب یار همی از رویکرد واگرایی می اهلل خا ن ای ن ب ب نظام سطه م ریکا ب رفتار شیهانی

منها در قباه

الاللط اسالالالم بر ی گردد .م ریکا با تمام توان تبطیغاتی خود سالالعی دارد تا ب ردم دنیا

بفهمان ک اسالالم دیچ اشالتراکی با دیگر ذادج و فردنگدا ن ارد ،دینی خشالون بار ،تحجرر و نابردبار
اسال و تم رن اسالال ی ن الب ب تم رن اربی در درد ی پایینتری قرار دارد .دمچنین منها تالش ی
کننال تالا این نکتال بالا اشقالاء کننال کال ؛

الالالطمالانالان دمواره تهال یال کننال هی ارزشدالای طری و فردنالگ اربی

د التن  .ا ا می اهلل خا ن ای ،واقعی و دالیل اسالالمدراسالی در ارب را ترس از اسالالم سالیاسالی ،ترس از
حاکمی اسالالم ،ترس از حعالور اسالالم در تن زن گی و ترس از شهم خوردن ب ناف نظام اسالتکبار
بر یشالمارن و یفر این  :مع رهای دارن
ایندا ا ک الانی د التن
ایندا دمان افطی

درسال ک

ردم را ،دوا

را ،دوانان را ،اذدان را از اسالالم یترسالانن ؛

اللط را یشالکافیم و در

اللط دقر

یکنیم ،یبینیم ک

قط ر و زیادهخوادی د التن ک از حاکمیر اسالالم یترسالن ؛ از اسالالم سالیاسالی

یترسالن ؛ از حعالور اسالالم در تن زن گی دوا

یترسالن ؛ عطر ترسالشالان دم این اسال ک ناف

مندا شهم خواد خورد» (می اهلل خا ن ای.)1393/12/21 ،

 -5-2-6بد عهدی آمریکا
رو سالطه گری و اسالتاماری نظام سالطه م ریکا ،حاکی از ع م پایبن ی وی ب تعه ات طی ،نهق
ای و بین اشمططی اسالال  .تاریب حکای از من دارد ک دوش م ریکا در وارد تع دی ،عقود بین اشمططی
را نقض کرده و با کماه وقاح  ،درگز پاسالالالخگوی این رفتار ایر حرف ای ،ایر قانونی و ایر بشالالالری
نبود .تاریب رواب ایران و م ریکا نیز مطو از عه شالکنی یک طرف دوش م ریکا ن الب ب تعه ات بین
اشمططی اسال ک نمون بارز و تازه من ،خروج یک طرف و ایر قانونی م ریکا از قرارداد بین اشمططی بردام
اس .
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نتیجهگیری
بر اسالاس گفتمان "اسالال ی گرایی" ،ایران ب عنوان کشالوری ک ع اش گ التری و اسالتقرار نظم هطوب
در نظالام بیناشمطالل و برقراری نظم و نظالام دهالانی عالادالنال را دنبالاه یکنال  ،نمیتوانال بال م ریکالا بال عنوان
کشالالوری ک در ر س نظام سالالطه یباشالال  ،اعتماد کن  .شذا اگرا می اهلل خا ن ای بر سالالیاسالال
تعا لگرایی با دنیا براسالالاس دی طماسالالی بتنی بر حفظ عزت ،حکم و ناف

طی ،تأکی دارن  ،وشی

در رابه با واده با کشالور م ریکا ب عنوان شالیهان بزرگ و صال اق اسالتکبار ،نفی درگون اعتماد ب
این کشور را دمیش ورداشاره و تأکی قرار دادهان .
در تبیین رویکرد واگرایی می اهلل خا ن ای ن الالب ب نظام سالالطه م ریکا ،اشالالاره ب اعترا دسالالتیار
اسالالبق وزیر دفاع م ریکا(ژنراه بازنش ال الالت دان دانز) خاشی از فائ ه نی ال  .ایشالالان در گفتگو با ایرنا،
ضالمن اشالاره ب اینک بیاعتمادی تاریخی ایران ب م ریکا قابلدرک اسال  ،ی گوی  :ب نظر ن باراک
اوبا ا یدان ک م ریکا اشالالتبادات بزرگی در گذشالالت در خصالالو) ایران داشالالت و یخواد از این
اشالالالتبادات پردیز کن و با ایران بر بنای برد-برد ب توافق دسالالال یاب  .وی افزود :مز انی ک حمط
یالازده سالالال تالا بر انجالام شالالال  ،ردم در تهران بالا الا ابراز دمال ردی کردنال  .ایران در ز الان دنالگدالای
افغان التان ،ن از گروه افراطی طاشبان بطک از ائتال شالماه پشالتیبانی یکرد و ا اشالممان را بر من
وضالوع ب التیم .وقتیک ا ب طاشبان حمط کردیم ،دوش ایران رزدای خود با افغان التان را ب ال و
برای سالالرنگونی طاشبان دمکاری کرد .ا ا دو اه بع دورج بوش ایران را ععالالو حور شالالرارت خوان »
(دانز.)1393/04/07 ،
موشیال رضالالالا» روزنالا ال نگالار شبنالانی و قالاشال نویس پالایگالاه مرایاشیوم» نیز در قالاشال ای تحال عنوان مایران
ذاکرات د الالت

نمیتوان ب م ریکا اعتماد کن » نوشالال  :تردی ایران دربارهی نیات م ریکا (در بح

ای) ناشالی از ان عا ل اسال ؛ اوه :دوش دای پیاپی م ریکا ،ایران را از ز ان پیروزی انقالب اسالال ی در
ساه  1979بزرگترین دشمن خود بع از فروپاشی اتحاد شوروی دان ت ان  .دمین

لط دوش درج

بوش را تشالالویق کرد ک در سالالاه  2002ایران را در حور شالالرارت قرار دد  .دوم :بی یطی م ریکا ب
شالالالادال ه ایران بال عنوان بالازیگر قال رتمنال و بزرگ درصالالالحنال ی نهقال ای و بیناشمططی و دطوگیری از
پیشالرف عطمی و فنموری و شالکوفایی اقتصالادی این کشالور و ته ی

کرر ب حمط نظا ی ب این کشالور

ک ازنظر تهران قابلقبوه نی ال  .سالوم :حمای بیح و رز م ریکا از اسالرائیل ودج تشالویق سالرکوب
گروهدای قاو

و حزباهلل و سالوری شال ه اسال  .درگون ادرادویی از این نوع ،ازنظر ایران ردود و

غایر با دکترین و قانون اسالالاسالالی من اسالال ک بر شزوم حمای از دم ی ط دای
التعالعفان دهان برای تشالکیل دبه ی دهانی بر ضال

الالطمان و دم

التکبران تصالریح دارد .اهارم :سالیاسال مب »

دطوه دادن ایران و شالالالورانال ن حکالام و طال دالای نهقال بال ویژه در خطیجفالارس بر ضالالال ایران از دیگر
اق ا ات م ریکا یباش (رضا.)1393/03/08 ،
در دمین راسالتا "پل بیالر" عاون سالابق سالاز ان سالیا دربارهی دالیل واگرایی و بیاعتمادی ردبر ایران
ب م ریکا گف  :مایرانیدا حق دارن ن الب ب اد ا م ریکا و ارب شالکوک باشالن و اعتماد نکنن .
وی ک نایجرئیس بخ

ضالال تروری الالم و نیز رئیس حوزهی خاور یان در سالالاز ان سالالیا بود و اکنون

ب عنوان اسالتاد دانشالگاه درج تاون فعاشی

یکن  ،در تحطیطی ک نشالری ی م ریکایی نشالناه اینترسال

نتشالر نمود ،خاطرنشالان یکن  :یکی از برداشال دای اط برای وادار کردن ایران ب دادن ا تیاز در
ذاکرات این اسالال ک م ریکا ایران را ب مسالالیجدای د ی و اق ام نظا ی ته ی

یکن  .وی تصالالریح
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کرد :ایرانیدا دشیل خوبی دارن ک ن الب ب انگیزهدا و اد ا م ریکا و ارب شالکوک باشالن و ته ی
ب نیروی نظالا ی ب طور زیالانموری در این عالادش دای یگیرد .ایرانیدا نیالازی ن ارد راه دوری برون و
در ارتبا با این فرضالی ک د

اوشی م ریکا در ورد ایران تغییر رژیم اسال شالواد زیادی در دسال

دارن و نیازی دم ن ارن ب گذشالالت ی خیطی دور نگاه کنن تا اسالالتفاده اخیر م ریکا از نیروی نظا ی و
شالالارک در حمط ب شیبی را شالالاد ه کنن  .این دو حمط در حاشی صالالورت گرف ک شیبی با ارب
توافق کرده بود ،تمام برنا دای د الت ای خود را تحویل دد  .با این وصال ا دشیطی د ال ایرانیدا
صالاشح کنن

این شالکل د ی اسال و گردن کشالی و یاایگری م ریکا،

اللط را بغرنجتر خواد

کرد(.بیالر)1391/10/30 ،
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و تحقیقات رسان دا.
 )7 .6بهروز شک ،اال رضالالا ( ،)1386دهانی شالال ن و اسالالالم سالالیاسالالی در ایران ،ااپ دوم ،تهران:
ساز ان انتشارات پژودشگاه فردنگ و ان یش ی اسال ی.
 )8 .7گوادی ،عب اشرحیم( .)1376جط سیاس خاردی ،ساه یازددم ،ش  ،2صص .561-562
 .8خمینی ،رو اهلل( .)1385صالحیف ی ا ام( جموع ی سالخنرانیدای ا ام خمینی) .تهران ،وسال ال
حفظ و نشر مثار حعرت ا ام.
 .9تیمالادی ،هال ی .مده دشیالل تالاریخی برای بیاعتمالادی بال م ریکالا» .کیهالان فردنگی:1392/07/27 ،
سای اینترنتی)www.hawzah.net:
 .10اشفال

پور ،حمال عطی ،)1395( .مدالیالل بال بینی ردبر ایران بال م ریکالا» (1395/03/19سالالالایال

اینترنتی)www.jamnews.ir:
 .11دانز ،دان ،)1393( .مدالیل بیاعتمادی دمهوری اسال ی ایران ب م ریکا»(1393/04/07 .سای
اینترنتی(www.bultannews.com :
 .12رضا ،وشی  ،)1393( .ماهار دشیطی ک ایران نمیتوان ب م ریکا اعتماد کن »(1393/03/08 .سای
اینترنتی(.www.yjc.ir :
 .13بیالر ،پل ،)1391( .مدالیل بیاعتمادی ایران ب م ریکا» .روزنا ی کیهان.1391/10/30 ،
 .14سای

اینترنتی خا ن ایwww.khamenei.ir :

 .15خا ن ای ،سی عطی ( )1392طر کطی ان یش اسال ی در قرمن ،تهران :صهبا
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 .16خا ن ای ،سالی عطی .سالخنرانی(دی ار دمعی از اقشالار ختط

ردم و

اللوالن دهاد سالازن گی).

.1370/03/28
 .17خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی(دی ار دمعی از مزادگان).1369/06/26 .
 .18خا ن ای ،سالالی عطی .سالالخنرانی(دی ار شالالرک کنن گان اوشین کنفرانس اسالالال ی فط الالهین).
.1369/09/13
 .19خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی.1383 .
 .20خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی(دی ار با دانشجویان).1393/05/01 .
 .21خا ن ای ،سی عطی .پیام(ب حجاج بی اهللاشحرام).1393/07/08 .
 .22خالا نال ای ،سالالالیال عطی .سالالالخنرانی(دم حالافظالان و قالاریالان قرمن در حفالل انس بالا قرمن).
.1393/04/08
 .23خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی(دم

عطمان و کارگران).1395/02/12 .

 .24خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی.1371/05/20.
 .25خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی.1392/08/29 .
 .26خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی(دی ار با دان م وزان و دانشجویان).1393/08/12 .
 .27خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی(دی ار با دانشجویان).1390/05/19 .
 .28خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی(دی ار با اععای ب یجی دیات عطمی دانشگاهدا).1389/04/02 .
 .29خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی(دی ار با نماین گان جطس خبرگان).1387/06/07 .
 .30خا ن ای ،سالی عطی .سالخنرانی(دی ار با دان م وزان و دانشالجویان ب ناسالب یوماهلل سالیزده مبان).
.1376/08/14
 .31خا ن ای ،سالالالی عطی .سالالالخنرانی(دی ار با دانشالالالجویان و نماین گان تشالالالکلدای دانشالالالجویی).
.1394/04/20
 .32خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی(خهب دای نماز دمع تهران).1389/11/15 .
 .33خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی(صحن ههرر حعرت ثا ناشحجج ،ا ام رضاع).1377/01/01 .
 .34خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی.1389/05/27 .
 .35خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی(دی ار اععای جم عاشی ب یج

تععفین).1393/09/06 .

 .36خا ن ای ،سالی عطی .سالخنرانی(دی ار با فر ان دان نیروی دوایی ارت

دمهوری اسالال ی ایران).

.1391/11/19
 .37خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی.1392/06/06 .
 .38خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی.1388/01/01 .
 .39خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی(دی ار با

لوالن و کارگزاران نظام).1393/04/07 .

 .40خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی(دی ار اقشار ختط

ردم).1395/05/11 .

 .41خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی(دی ار فر ان دان س اه پاس اران انقالب اسال ی).1395/06/28 .
 .42خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی(اقا نماز دمع تهران) .1390/04/11
 .43خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی(دی ار فر ان دان و کارکنان نیروی دوایی ارت ).1392/11/19 .
 .44خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی(دی ار با

لوالن نظام).1392/04/30 .

 .45خا ن ای ،سالی عطی .سالخنرانی( راسالم تحطی و اعهای سالردوشالی دانشالجویان دانشالگاهدای اف الری

تحطیل گفتمانی رویکرد واگرایی می اهلل خا ن ای ن ب ب نظام سطه ...

ارت
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دمهوری اسال ی ایران).1392/07/13 .

 .46خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی(دی ار با دزاران نفر از ردم مذربایجان شرقی).1392/11/28 .
 .47خا ن ای ،سالالی عطی .سالالخنرانی(دی ار

الاللوالن وزارت خارد و سالالفرا و ر سالالای نماین گیدای

دمهوری اسال ی ایران در خارج از کشور).1393/05/22 .
 .48خا ن ای ،س الی عطی .سالالخنرانی(دی ار شالالاعران و

احان ادلبی عصالالم و طهارت در مسالالتان

والدت حعرت زدراع).1394/01/20 .
 .49خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی.1387/09/24 .
 .50خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی(دی ار

لوالن نظام و سفرای کشوردای اسال ی).1391/03/29 .

 .51خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی.1383/04/01 .
 .52خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی.1388/02/27 .
 .53خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی.1379/12/09 .
 .54خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی.1392/04/16 .
 .55خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی.1387/02/19 .
 .56خا ن ای ،سی عطی .سخنرانی(دی ار دزاران نفر از دانشجویان و دان

م وزان).1392/08/12 .

 .57دالیل ب بینی ردبر ایران ب م ریکا.1395/03/19 .
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