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 چکيده
باعث ایجادتحوالتی درعرصه داخلی وخارجی شد؛درعرصه داخل 1357نقالب اسالمی ایران درسالا

باعث تغییر سیستم سیاسی ازاستبدادی به دموکراسی اسالمی شد ،و درعرصه بین المللی جهان 

کرد.انقالب ایران با عناصر هویتی دوقطبی را باچالش بحرانهای هویتی وایدئولوژیکی مواجه 

اسالم،حکومت الهی،والیت فقیه،امت گرایی اسالمی ،حمایت ازمستضعفان وجنبشهای اسالمی 

،استقالل و...به پیروزی رسید.این عناصر هویتی که با محوریت گفتمان اسالم سیاسی  بود باعث عکی 

منجر جنگ فیزیکی از طریق العمل گفتمانهای رقیب در داخل وخارج شد،که این عکس العمل 

عملیات های تروریستی علیه جمهوری اسالمی ایران شد.سئوالی که دراین تحقیق مطرح است 

؛جمهوری اسالمی ایران دارای جه عناصر هویتی بود وعلل شکل گیری تروریسم علیه آن چه 

محوریت والیت بود؟فرضه تحقیق ؛ مهمترین عنصر هویتی انقالب اسالمی ایران را اسالم سیاسی با 

فقیه می داندکه گفتمانهای رقیب این عنصر رابر نمی تابید لذا به مبارزه از طریق عملیات های 

 .تروریستی روی آوردند

 انقالب اسالمی،اسالم سیاسی ،استقالل، منافقین، آمریکا :يديکل واژگان
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 مقدمه

سم در شی پهلوی سالم  ازچالش های ژرف گفتمانی بوددرواقع آغازدوره ای نوین 1357بهمن  فروپا سیطره هژمونیک ا سرانجام با که 

های زیادی پس ازسالها فرصت حضور درعرصه منازعه های سیاسی  پس ازپیروزی انقالب اسالمی نیروها وگفتمان سیاسی والیتی فرونشست.

بدین ترتیب جامعه ایران به صتتحنه نزاگ گفتمانهای  .ستتازی وستتاماندهی جامعه ایرانی رادراختیار بگیرندزایران رابه دستتت آورده وکوشتتیدند با

 مارکسیستی ،لیبرالی ،ناسیونالیستی واسالمی تبدیل شد.

اما انقالب اسالمی با عناصر هویتی همانند،اسالم،استقالل،والیت فقیه ،نفی استکبار،حمایت ازمستضعفین،حکومت الهی ،آزادی و...به 

صر هویتی درداخل به سید.این عنا صه منطقه ای به  پیروزی ر سکوالرو..ودرعر سیونال  ستی،نا ستی ،لیبرالی سی مذاق گفتمانهایی همانند مارک

سالمی وحکومت الهی و..ازسوی کشورهای مستبد،دیکتاتوروپادشاهی منطقه ،ودر عرصه بین المللی هم با این  خصوص درزمینه عناصرهویتی ا

با انقالب اسالمی را درسه سطح داخلی،منطقه ای وبین المللی در پیش گرفتندکه عناصر هویتی خوشایند نشد؛ بر همین اساس رویکرد مقابله 

سالمی ایران شد.درسطح داخل گفتمانهای رانده شده که عبارت بودند ازگروه  این سیاست در واقع منجر به سه نوگ تروریست علیه جمهوری ا

س ستی همانند منافقین ،کومله و..وگروه های نا سی شورهایی همانند هایی با گرایش مارک سطح منطقه ای ک سلطنت طلب ،ودر سکوالر و یونال 

شتتورای همکاری خلیف فارس با محوریت عربستتتان،ودرستتطح جهانی کشتتورهایی بامحوریت آمریکا علیه  استتراییل ،عراق بامحوریت حزب بعث،

اهزار انستتتان اعم ازکودپ وپیر وجوان جمهوری استتتالمی ایران به طرق مفتلم عملیات های تروریستتتتی انجام دادند که درنتیجه آن ده ه

سالمی ایران دارای چه  ست که ،جمهوری ا شد این ا سئوالی که دراین مقاله به آن جواب داده خواهد  سیدند. شهادت ر شوری به  سئولین ک وم

 عناصر هویتی بوده است وعلل شکل گیری تروریسم علیه آن چه بوده است؟  

  1شناسی تروریسملغت-1

به معنی ترساندن، ترس و وحشت است. این واژه نفستین بار در فرانسه یک سیستم از  2ی التین تِرس از ریشه Terror واژه ی ترور

سه در دوره سال حکومت انقالبی فران شد. آن 1789 -1799های  ی  صیم  سه مطرح گردید و معادل "3رژیم ترور" چه تحت عنوان تو  در فران

"Reign of terror" است که به منظور پاکسازی انقالب از مفالفین و به منظور گسترش دادن دموکراسی و قوانین عمومی  ای باشد، شیوه می

ضربه شونت و وارد نمودن  شت را صورت پذیرفت. به هر حال افزایش خ سه با ابزارهای ایجاد وح شکل دادن انقالب فران های روانی برای تغییر 

تری پس  ای دارای بار معنایی منفی بوده است، که این اقدامات به شکل جدیسم به صورت واژهتروریسم نامیدند. از آن زمان به این سو تروری

 روسیه نیز بازتولید شد. 1917از انقالب 

 .به نسبت واژه ی ترور نوپاتر هستند« 5تروریست»و «  4تروریسم»های  واژه

 مفهوم تروریسم-2

ه تروریستتم، هیت تعریفی که پذیرش همگانی داشتتته باشتتد برای آن یافت های آکادمیک دربارعلی رغم چندین دهه از وجود نوشتتته

 نماییم:نشده است. در زیر به برخی از این تعاریم اشاره می

شه التینی سم که از ری شود  «Terror» تروری ست به رفتار و اعمال فرد یا گروهی اطالق می  شده ا به معنای ترس و وحشت گرفته 

  « و به کار بستن زور می خواهند به هدف های سیاسی خود برسند که از راه ایجاد ترس و وحشت

و « ترساندن»ترور در لغت به  .(130)شاملو احمدی: گرفته شده است« عامل اضطراب»به معنای  Terror»» از واژه التین6 واژه ترور

خامه ) ، معنا شده است«اب و تهدید و حکومت زورطرفدار ارع»به  7و تروریست« ایجاد ترس و وحشت در مردم»، «ارعاب و تهدید»تروریسم به 

 . (1381ای، 
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تروریسم را به « بریتانیکا»نیز این واژه را به معنای بیرحمی، قساوت و ترس ترجمه می نماید. همچنین دانشنامه  «الروس»دانشنامه 

ضد حکومت» ستماتیک ارعاب یا خشونت پیش بینی ناپذیر بر  سی سان کاربرد  سیها و افرا ها، ان سیا ستیابی به یک هدف  و فرهنگ « د برای د

 .(275 -274، 1381) علیزاده،  دانسته است« برقراری سلطه ارعاب و وحشت»این واژه را برابر « لیتره»بزرگ 

آمده استتتت: ترور و تروریستتتم به فعالیتهای بازیگران دولتی و غیردولتی اطالق  Terrorism الملل ذیل کلمهدر لغتنامه روابط بین

 .(510، 1377)جان گرنویل،  برندن به اهداف سیاسی به کار میشود که شیوه و تمهیدات خشن را در اعمال خود برای رسیدمی

هاا خواهند به هدفباشتتد که از راه ایجاد ترس و وحشتتت و به کار بستتتن زور ممتروریستتم به معناا اعمال فردی یا گروهم می

ها براا سرنگونم مفالفان خود و ترساندن آنان نیز در ردیم تروریسم آمیز و غیرقانونم حکومتتچنین کارهاا خشونسیاسم خود برسند. هم

سم دولتم»قرار دارد که از آن به عنوان  سالیاد مم« تروری سه، یعنی بین  صطالح ترور مربوط به دوران انقالب فران شه ا و  1792های شود. ری

ست )عبداله خانی 1794 شهور به دوران ترور ا سم می19: 1386، م ست. جعفری لنگرودی در تعریم تروری ست ا گوید: ترور (. این نامگذاری در

 (. فاعل این عمل را تروریست گویند.1200: 2، ج1378در لغت، وحشت و ترس است؛ اصطالحا قتل سیاسی است با سالح )

شونت با  ست ازبکارگیری اقدامات خ سم عبارت ا شدی تعریم مورد نظر ازتروری ضدجان و غیرقانونی، دو ر شهروندان  یا بر مالعموم 

براستتاس تعریم های فوق تروریستتم .  (44-41: 1390)هاشتتمی، به منظور ایجاد هراس عمومی تهدید به آن، یا آنان و یابفشتتی از غیرنظامی و

دارای  لذا  می شتتود13بایی آدم ر و 12گروگانگیری ،11هواپیماربایی ،10کشتتتاربی هدف ،9بمب گذاری ،8آدم کشتتی هایی همچون: شتتامل فعالیت

 ستتازمان یافتگی-4 وحشتتت، قصتتد ایجاد رعب و-3 شتتهروندان به عنوان قربانی جرم،-2 خشتتونت بار بودن عمل، -1 زیر می باشتتد. عناصتتر

 .(44-41: 1390)هاشمی،

 تیپولوژی تروریسم-3

ستند. برخی از   از حیث نوگ سته ی توجه ه شای ست. که هر یک  صورت گرفته ا سم  سیم بندی های متنوعی از تروری سی تق شنا

باشتتد. در ذیل  می …ای از جهت گستتتره و شتتمولیت و یا قومی و ملیت و  بندی ها از حیث زمانی، بعضتتی مکانی و جغرافیایی، گونه  تقستتیم

 ین تقسیم بندی ها اشاره شود.شود، به صورت مفتصر به چند نوگ از ا تالش می

های  باشد، تروریسم را از حیث ایدئولوژی می سرد جنگ دوران به مربوط بیشتر که بندی تقسیم این در تروریسم ایدئولوژیک؛ -الم

نامیدند. در این نوگ  گرا می ها، راست گرا، و از جهت ایدئولوژی لیبرالیستی تروریست ها به تروریسم چپ سوسیالیستی و کمونیستی تروریست

 (234: 1363) آقا بفشی،  های چپ و راست است. ها و به زیر کشاندن آن با بهره گیری از ایدئولوژی ها برای تغییر حکومت تروریسم تالش

منافع  شود. در تروریسم کشورگرا یا ملی ها شناخته می در این نگاه تروریسم با توجه به تابعیت تروریست ترور کشورگرا یا ملی؛ -ب

سی حاکم دنبال می سیا ست گروه قومی یا ملی را بدون توجه به ایدئولوژی  سته گنجانده می نماید. تروری شوند به طور عام  هایی که در این د

شوروی، و یا با پذیرش ایدئولوژی  جهت جلب توجه قدرت سمت  ستی به  ستی کمونی سیالی سو های بزرگ به اجبار با پذیرش ایدئولوژی های 

نمودند. این پذیرش ایدئولوژیها در بستتتیاری از مواقع به منظور دریافت حمایتهای  رالیستتتتی به ستتتمت آمریکا و غرب تمایل پیدا میهای لیب

 (5: 23/12/80)انتفاب،  سیاسی، تجهیزاتی و تسلیحاتی صورت میپذیرفت.

باشتتد. اقدام دولت، علیه  های دیگر می تها علیه مفالفین و یا توابع دولبه کارگیری خشتتونت توستتط حکومت تروریستتم دولتی؛ -ج

های تروریستتتی دیگر کشتتورها )حمایت مالی، تجهیزاتی، ستتیاستتی و بین المللی( در این  مفالفین در خارج از مرزهای ملی، و حمایت از گروه

 (.12/7/80)جمهوری اسالمی،  شود. بندی گنجانده می تقسیم

دارند تا ضمن تقسیم بندی تروریسم از حیث موضوگ به سه تیپولوژی جدیدی  ای از روش شناسان تالش عده تروریسم موضوعی؛ -د

 )همان(برسند. تنوگ و تکثر در این حوزه زیاد است، و عناوین و موضوعات در شرایط مفتلم، متفاوت است.

                                                           
8 Assassination 
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سم صاحب ضدتروری سم و  شناخت  اند که گونه در تیپولوژی بدیعی تالش نموده نظران تروری سی جامعی در  سم  مقولهشنا ی تروری

تواند مثمر ثمر باشد. بر این اساس ایشان تروریسم را از  ارایه نمایند. و گونه شناسی توجه به مؤلفه های جامعیت، شمولیت، کلیت و مانعیت می

 اند. بندی نموده تقسیم« صالبت اقدام»حیث 

سم از حیث  صلب»تروری سه گونه « ت سیم می به  ضو ی کلی تق شش میشود، که هر گونه مو دهد. حرکت از  عات متنوعی را پو

سم نرم سفت Soft Terrorism تروری سم نیمه  سم سپس و Semi Hard Terrorism به تروری  از طیفی در Hard Terrorism سفت تروری

 .گیردمی صورت موضوعات

ی تفکر، عقیده  ات در حوزهتروریسمی است که عالوه بر داشتن مؤلفه های عمومی تروریسم، طیفی از موضوع 14؛تروریسم نرم -الم

 (60: 1365،)روکاچ گیرد. را در بر می

گیرد. این  گیری از قدرت و توان فرهنگی و تا بفشتتی اجتماعی صتتورت میی قدرت، تروریستتم نرم با بهره از حیث منابع خمستته

 شناسند. تروریسم را با تروریسم رقیق نیز می

بر داشتن مؤلفه ها و مشفصه های عمومی تروریسم است، طیفی از اقدامات  تروریسمی است که عالوه ؛ 15سفت تروریسم نیمه -ب

 (65)همان:را شامل میشود. 16شدت  در حوزهی کم

سفت هم سم نیمه  ست. تروری صادی ا سی، اقت سیا سفت از جنس اجتماعی،  سم نیمه  چنین  از حیث منابع خمسه ی قدرت، تروری

 گیرد. های اکولوژیک، بیولوژیک و اداری را نیز در برمی وزههایی تروریستی در ح دادها و پدیده اقدامات، رخ

های تروریستی  تروریسمی است که ضمن وجود مشفصه ها و مؤلفه های عمومی تروریسم، طیفی از فعالیت 17:تروریسم سفت -ج

 گیرد. سرزمینی( را در برمی -دریایی -از حیث محیطی )هوافضایی

تند. از جهت منابع ارگانیکی )منابع خمسه ی قدرت( تروریسم سفت، از طیم قدرت اقدامات تروریسم سفت، پرشدت و غلیظ هس

 (66)همان: دهند. های تروریستی خود را صورت می گیری از قدرت نظامی اقدام ها با بهره ای که تروریست شود، به گونه نظامی گنجانده می

 تعریم هویت -4

جامعه شناختی دو سده اخیر به یکی از مباحث مهم جامعه شناسی تبدیل شده هویت  هر چند مفهومی جدید است و در مطالعات 

اند. هویت در بردارنده دو بعد  دار در تاریخ بشری است و ادیان، مکاتب و اندیشمندان بسیاری در صدد پاسخ بدان برآمده است، اما بحثی ریشه

سانی و بعد تمایز. اولین معنای آن بیانگر  ست: بعد هم ست. معنای دوم آن به مفهوم متناقض نما شابه ا ست: این با آن م شابه مطلق ا مفهوم ت

یابد و مفهوم هویت به  تمایز است که با مروز زمان سازگاری و تداوم را فرض میگیرد. به این ترتیب به مفهوم شباهت از دو زاویه مفتلم راه می

 (.5: 1381سازد: از یک طرف شباهت و از طرف دیگر تفاوت )جنکینز،  طور هم زمان میان افراد یا اشیاء دو نسبت محتمل برقرار می

ست:  ستلز معتقد ا ست. مانوئل کا شناسی تعاریم مفتلفی از هویت ارائه شده ا هویت سرچشمه معنا و تجربه برای مردم "در جامعه 

رایند معناسازی بر اساس یک ویژگی فرهنگی یا است.... برداشت من از هویت، در صورتی که سفن از کنشگران اجتماعی باشد، عبارت است از ف

 (. 22: ص2،ج1380)کاستلز، "ای از ویژگیهای فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده می شود.مجموعه به هم پیوسته

ست:  شده ا شفص ترین مفهوم آن به خودآگاهی یهویت اجتماعی در کلی»در دائره المعارف علوم اجتماعی هویت چنین تعریم  ک 

سی اجتماعی بر یک مفهوم خاص شنا شاره دارد. با وجود این در روان ضویت یک فرد در در ارتباط با دیگری ا تر، یعنی خودآگاهی در چارچوب ع

 (1996:78Kuper(s), 9« )کند.های اجتماعی مفتلم، داللت میگروه

 

 ب نظری وچارچ-5
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اند که تحلیل گفتمان متشتتکل از شتتمار زیادی مفاهیم متکثر و البته درهم پیچیده استتت. مفاهیم واقع در این نظریه به هم مرتبط 

ست. هرچند این مفاهیم وجوه و پیچیدگی سایر مفاهیم پیرامونی به فهم آنها منوط ا شاکلة نظریة گفتمان و نیز  هایی دارند، ارتباطی فهم دقیق 

 نجیروار با هم داشته و دارند..ای و زشبکه

 نظریة معنایی تحليل گفتمان-2-5

 19بندي. مفصل1
 الکالطور طبیعی در کنار هم قرار ندارند. براستتتاس نظریة گفتمان هایی در کنار یکدیگر استتتت که بهبندی قرار دادن پدیدهمفصتتتل

رو، این ( از56: 1389یابند. )یورگنستتن،  بندی عبارت استتت از تلفیقی از عناصتتری که با قرار گرفتن در مجموعة جدید، هویتی تازه میمفصتتل

 گیردآید )هویت ارتباطی(، شتتتکل میبندی میان عناصتتتر گوناگون پدید میای که از طریق عمل مفصتتتلهویت یک گفتمان، بر اثر رابطه

 . (46 ، 1383)تاجیک،

 20. دال و مدلول2
های گفتمانی خاص، بر معانی خاص داللت هایی انتزاعی یا حقیقی هستتتتند که در چارچوبدال اشتتتفاص، مفاهیم، عبارات، و نماد

 . (343-344،   1388کسرایی،) شودکند، مدلول نامیده میکنند. معنا و مصداقی که یک دال بر آن داللت میمی

 21. دال مرکزي3
ست»و « گاهگره»، «دال مرکزی» سایر دال«ب ست که  سجامشوند و نقطه ثقل همة دالها در اطراف آن جمع می؛ دالی ا بفش ها و ان

شی می ست. اهمیت دال مرکزی از اینجا نا سبی معنا حول گرهموفو  الکالشود که آنها ا های خاص گاه، ظهور یک گفتمان را از طریق تثبیت ن

 (73-83سلطانی،  ) .دانندمی

  22. دال شناور4

 دال شناور دالی است که مدلول آن شناور و غیرثابت است.  

 . غيرثابت و اختياري بودن رابطة دال و مدلول6

شتتتمارند )هوار ، معتقد استتتت که هر دالی با مدلول خود پیوند دارد، و آن را قراردادی و اختیاری می الکال و موفنظریة گفتمان 

1388 ،164) . 

 کوشد به آن معنا دهد. هایی هستند که هر گفتمان میها یا نشانهعناصر، دالها:ها یا لحظه. عناصر، وقته7

 گونگی. حوزة گفتمان8
های جدید به کار روند در این بندیعنوان مواد خامی برای مفصتتتلتوانند بههایی که در بیرون از محیط گفتمانی قرار دارند و میدال

معانی  موفو  الکالها نزاگ دائم برای تثبیت یک معنا، دال و نشتتانه و تبدیل آن از عنصتتر به لحظه وجود دارد. دارند. در میان گفتمانحوزه قرار 

دهند. بنابراین، ستتترریز معانی یک دال یا نشتتتانه به حوزة گونگی قرار میاند در حوزة گفتمانها را که از گفتمان طرد شتتتدهاحتمالی نشتتتانه

 . (209،  1378) مارش واستوکر،  شوددستی معنایی در یک گفتمان انجام میگونگی با هدف ایجاد یکگفتمان

 . انسداد و توقف9

ها است رخ شود، انسداد یا توقم که همان تثبیت معنای نشانهک عنصر از حالت شناور خارج و به وقته یا لحظه تبدیل میوقتی که ی

سداد و توقم، برجستهدهد. این تثبیت تحت ارادة هژمونیک به ثبات )موقت( گفتمان منجر میمی سازی معنای مورد نظر شود. الزمة تثبیت، ان

 . (346) کسرایی، همان، رانی معنای رقیب استخود و طرد و به حاشیه

 23. هویت10
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های اجتماعی اعطا شتتود، هویت نیز امری گفتمانی استتت که گفتمان به افراد و پدیدهچیز در درون گفتمان معنا میاز آنجا که همه

صم دائم میان گفتمانمی ست وها امر هویتکند. البته به علت تنازگ و تفا سبی ا شی، موقت و ن سن،  بف ست )یورگن هویت گفتمان، ناپایدار ا

 های هژمونیک هستند.بندیها، برساختة مفصلهویت . (85،  همان
 ارزي و تفاوتزنجيره هم-11 24

صر را از بین میارزی، تفاوتها از طریق زنجیرة همگفتمان سجام میان آنها کمک برند و بههای موجود در میان عنا نوعی وحدت و ان

شوند. کند، منحل میدهند و در معنایی که گفتمان ایجاد میهای متفاوت و معناهای رقیب را از دست میاین معنا، عناصر خصلتکنند. در می

سادهمنطق هم ست. اما درواقع هیتارزی منطق  سی ا سیا ضای  ها بینجامد. درمقابل، تواند به حذف کامل این تفاوتارزی نمیگاه همسازی ف

ارزی را درهم بریزد و نوگ جدیدی از ها زنجیرة همکوشتتتد از طریق تدکید بر تفاوتت تکثر در جامعه اشتتتاره دارد و میمنطق تفاوت به خصتتتل

 (191ت192، 28زاده، شحسینی) بندی ایجاد کند.مفصل

 25. هژمونی12

ناشی از قدرت  گرامشینی در نگاه ای برخوردار است. هژموالعادهاز اهمیت فوق موفو  الکالمفهوم هژمونی در تبیین نظریة گفتمانی 

ستای منافع آنها است هژمونی در سرتاسر  الکالییاما در رویکرد  . (82-83،   1384سلطانی، ) اقناگ طبقات محکوم توسط طبقة حاکم و در را

 برند.به کار می گرامشیتری از هژمونی را در مقایسه با معنای بسیار عام موفو  الکالجامعه وجود دارد و با آن درهم تنیده است. 

سی دربارة  سیا ست. به عبارت دیگر، کدام نیروی  سی برتر ا ست و اجتماگ چه ک سیا ساحت  ست که در  این مفهوم ناظر به این ا

 (209رش واستوکر، همان، ) ما های مسلط رفتاری در جامعه تصمیم خواهد گرفت. شکل

 .تنازع و تخاصم 13
ها اشاره دارد. اگر خصومت همواره ها و گفتمانبه امکانی و موقتی بودن و تصادفی بودن نهایی پدیده موفو  الکالخصومت در نظریة 

گاه نی و موقتی دارند و هیتها خصتتتلتی امکادهد، پس همة گفتمانکند و آن را در معرض فروپاشتتتی قرار میوجود یک گفتمان را تهدید می

 1381تواند سازنده هم باشد.)غالمرضا کاشی،همیشه خصلتی ویرانگر ندارد و می مارکسرغم نظریه شوند. از سوی دیگر، این تضاد بهتثبیت نمی

 :154) 

 رانیسازي و حاشيه. برجسته14
 م هژمونیک گفتمان است.ای برای حفظ و استمرار قدرت و دوارانی، شیوهسازی و حاشیه. برجسته

 26. ساختارشکنی15
شکنی یا  سازی»ساختار ست که از « وا ست و بر  دریدامفهومی ا سداد و توقم ا ست. این مفهوم نقطه مقابل ان شده ا به عاریت گرفته 

به دال شتتناور « وقته»این امر تدکید دارد که برای از بین بردن هژمونی و ستتلطة یک گفتمان باید ثبات معنایی آن را از بین برد تا زمینة تغییر 

و ملتهب پدید آمده مدلول خاص خود را به دال مرکزی مورد نظر الصتتتاق و نظام های رقیب بتوانند در این فضتتتای ناآرام فراهم آید و گفتمان

 .( 351معنایی خویش را تثبیت کنند. )کسرایی، همان، 

 اي گفتمانسازي و وجه استعاره. اسطوره16

شه گفتمانگفتمانی می شود؛ چراکه همی سطوره تبدیل  سد که بتواند به ا شرایط ظهور و بروز بر شکالت با بحرانها تواند به  ها و م

رفت از این شتترایط، برای هژمونیک اند و گفتمان حاکم ستتعی دارد از این فضتتا و شتترایط و با توانمند نشتتان دادن خود در بروناجتماعی همراه

شتترایط، دیگر  دهند که در آنها ارائه میهای دیگر تصتتویر روشتتنی از آینده حضتتور خویش به ستتوژهجهت گفتمانکردن خود بهره ببرد. بدین

 (354خبری از مشکالت نیست .)کسرایی، همان، 

 نظریة اجتماعی تحليل گفتمان الکال و موف -3-5
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شناختیم. حاال به دنبال تدثیر نظریة معنایی در نظریة اجتماعی  صلی طراحان  موفو  الکالتا اینجا نظریة معنایی را  ستیم. دغدغة ا ه

گذارد؟) مارش مفتلم چه تلقی از خود دارند و این تلقی چگونه بر نحوة عملکرد اجتماعی آنها اثر می این نظریه آن است که بدانند مردم جوامع

 (207و استوکر، همان:

 توان در چند محور عمده چنین بیان کرد:را می الکالساختار و روش نظریة اجتماعی و سیاسی گفتمان 

 هانسازي ميان گفتما. شناسایی فضاي تخاصم و فرایند غيریت1

های سیاسی در قالب نظریة گفتمان شناسایی فضایی است که حداقل دو گفتمان در آن فضا با یکدیگر رابطة نفستین قدم در تحلیل

سبتی که اند. ازآنجاکه هویت گفتمانتفاصمی برقرار کرده و درصدد حذف دیگری ست که هر گفتمان هویت خویش را در ن ها هویتی ارتباطی ا

کند. نظام کند، نظام معنایی خود را بر همین استتتاس در مقابل با نظام معنایی گفتمان رقیب تنظیم و ارائه میها دارد احراز میبا دیگر گفتمان

نفس هایی است که گفتمان دیگر از آن غافل بوده و بدان توجه نشان نداده است و گفتمان تازهای از دالمعنایی هر گفتمان متشکل از مجموعه

 ( 159: 1379کند.)فرکالف، نورمن،های گفتمان حاکم و نقاط قوت خود میو پرورش آنها به منظور کشم و ارائة کاستیسعی در طرح 

 هامند بودن گفتمانمند و مکان. زمان2
شکل میگفتمان ضای جغرافیایی، زمانی و مکانی  شه در ف ستند که در جهان خارج و ها همی صوالً ناظر به تحوالتی ه عین گیرند و ا

صورت گفتمانها را میشوند. درواقع گفتمانایجاد می صورت تحلیل کرد: در یک  سبات و ها را میتوان به دو  توان در یک دورة تاریفی و منا

سایی گفتمان شنا ست تاریفی از یک دورة زمانی برای  شی ا سی بر سنجید. این برر های مطرح و نحوة تعامالتی که بین آنها تعامالت میان آنها 

شود گیری تا اوج حاکمیت آن و تا دورة زوال و افول مالحظه میرخ داده است. صورت دوم تطورات و تحوالت درونی یک گفتمان از زمان شکل

 های رقیب(.شود )همراه با نگاهی به گفتمانکه اصطالحاً تبارشناسی گفتمان نامیده می

 . تحوالت اجتماعی سياسی محصول منازعات معنایی3

طور کلی نظام معنایی یک یا چند گفتمان، به فرایند های معنایی و دال مرکزی و بهتوان با بررستتتی دالاین استتتت که میواقعیت 

تحوالت سیاسی تتتت اجتماعی رخ داده در درون یک جامعه و نظام اجتماعی دست یافت. به عبارت دیگر، تحوالتی که در ساختار یک جامعه رخ 

ست کهمی صل تغییراتی ا شیهدر منازعات معنایی میان گفتمان دهد حا سته کردن خود و طرد و به حا رانی رقیب ایجاد ها به منظور بقا و برج

 شود. می

 . ضرورت شناخت و بررسی معنا و متن در تحليل گفتمان4
سی یک گفتمان باید مبتنی بر داده صورت موجب برر شد که در غیر این  سب و دقیق آنها با ستی های متنی و تحلیل منا ضعم و کا

 (187)همان:گیرد.ها و مجالت و... صورت میها و مطبوعات و روزنامهشود. این کار از طریق مراجعه به نوشتهآن می

 . ارتباط کردارهاي اجتماعی با تحليل متن و معنا5
ها دارند. این ی گفتمانهابندیها و مفصتتلبیان شتتد که تحوالت اجتماعی تتتتت ستتیاستتی پیوند وثیقی با منازعات معنایی میان نظام

صورت سی را تحت تدثیر ای که همة کردارهای اجتماعی افراد و گروهگونهیابند بههای مفتلفی در اجتماگ نمود میمنازعات معنایی در  سیا های 

غیرزبانی باشد. نوگ اول  تواند مشتمل بر کردارهای گفتمانی زبانی و کردارهای گفتمانیدهند.اصوالً کردارهای اجتماعی تتتت سیاسی میقرار می

سفنرانی، مقاله، متون مطبوعاتی، برنامه شامل تحریمشامل  صاحبه و... و نوگ دوم  صویری، م صوتی ت های مالی، رأی دادن و ها و حمایتهای 

قویت و های خیابانی و ضتتترب و جرح و... استتتت. وجه مشتتتترپ کردارهای گفتمانی زبانی و غیرزبانی تندادن، حبس و توقیم، اردوکشتتتی

سته شیه راندن گفتمانبرج ضعیم و به حا ست. این قطبسازی گفتمان خود و ت بندی و مرزبندی میان خود و دیگری، هویت خود های رقیب ا

 کند.ها تعیین میها را در درون گفتمانها و نیز هویت سوژهگفتمان

 عناصر هویتی انقالب اسالمی-6

 اسالم-6

گفتمان اسالم سیاسی که ذتاپیش از انقالب اسالمی به بوته فراموشی سپرده شده بود باپیروزی انقالب اسالمی وبه پشتوانه رهبری 

هدایت گرانه امام ره ونظریه حکومت استتالمی بامحوریت والیت فقیه ،به عنوان یک گفتمان مستتلط تبدیل شتتد.کم کم پس ازپیروزی انقالب 

انه ها ومفهوم های خود را در یک دوره منازعه ستتفت گفتمانی ودر رویارویی باگفتمانهای دیگر تثبیت کرد،وبه یک استتالمی این گفتمان،نشتت
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منظومه مشتتفص معنایی دستتت یافت.مفهوم هایی چون جمهوری استتالمی،فقه واحکام استتالمی،والیت فقیه،اجتهاد وتقلید،استتالمی کردن 

سالمی دربرابر ملی گرایی،ح سته جامعه،امت گرایی ا صدور انقالب و...کمکم در این گفتمان برج ضعفان، ست شهای آزادی بفش وم مایت ازجنب

شد که گفتمانهای رقیب روش مبارزاتی خودرا علیه جمهوری  سالم( وگفتمان باعث  صر )ا شکل دادند.این عن گردیده ومنظومه گفتمانی آن را 

 اسالمی ایران از طریق ترور وارعاب درپیش بگیرند. 

ه این گفتمان می کوشتتتید تا زنجیره هم ارزی خدرا دربرابر فرهنگ وتمدن غربی وهمه گفتمانهای ستتتکوالر ستتتامان این دور در

(وبه ویژه به دشمنی باآمریکا واسرائیل به دلیل استناد به قاعده نفی سبیل که یکی ازعناصر هویتی اقالب بود،به 274: 1382دهد.)حسینی زاده،

(.بنابرین ،به 273ا می ورزید.هدف این گفتمان بازسازی جامعه ایرانی براساس احکام فقهی اسالمی بود)همان،عنوان مهمترین نمادکفروظلم اصر

شمار می رفت. سالمی به  صلی حامیان گفتمان ا شیعی دغدغه ا سنها وباورهای مذهبی  سکوالروبرجسته کردن  شیه رانی غرب  این گفتمان  حا

سم، سم، دربرابراومانی سی غربی، لطنت طلبی ،س ملی گرایی، سکوالری ست، برتوحیدمحوری، دموکرا سیا امت واحده  امت گرایی، رابطه دین و

 مردم ساالری دینی وحکومت الهی تاکید می کرد.  اسالمی،

غرب  گفتمان اسالم سیاسی درغیریت سازی باگفتمان غرب گراوسکوالر،مارکسیستی ،ملی گرایی و..... شکل گرفت دراین گفتمان ،

لذا پس ازانقالب ، بدبینی به غرب با استتتکتبارستتتیزی چپ و دشتتمنی باآمریکا واستترائیل ودفاگ  داشتتتند، قرار پ دارالکفروشتترق درچارچو

سم  شد که دونوگ تروری سالمی باعث  سی تبدیل گردید. این ویژگی انقالب ا سیا سالم  ضعفین درآمیفت وبه رکن هویت بفش گفتمان ا ست ازم

سالمی ایران باهم م شرق به رهبری آمریکا -1شوند.  تحدعلیه جمهوری ا سابق  و غرب و ستان وحزب بعث  -2شوروی  منطقه به رهبری عرب

 عراق.

 والیت فقیه-2-6

شمارمی رفت باتثبیت خود درقانون  مفهوم والیت فقیه که یکی از دال اما صلی این گفتمان هم به  شانه ا سی بود ون سیا سالم  های ا

باعث شکل گیری تروریسم داخلی ازسوی گروههای رقیب شد. که ازجمله آنها منافقین ، طرفداران تز اساسی وبعدازآن تشکیل حکومت اسالمی 

صه  ست درعر شک سم و... می توان نام برد. این جریانها پس از سی سته به مارک سکوالر ،جریان واب ست ،جریان ملی گرایی  سیا جدایی دین از 

 د وتاکنون ادامه دارد.رپیش گرفتنسیاسی باانقالب اسالمی رویکردتروریستی د

 گفتمانهاي رقيب داخلی-6-2-1

ست خورده دیدند رویکرد  شک سی بامحوریت والیت فقیه ،گفتمانهای رقیب وقتی ایدئولوژی خودرا سیا سالم  شدکه باهژمونی ا ذکر

 هایی شتتکل گرفتند و ها و دالها برچه نشتتانه  این گفتمان اما .مبارزه تروریستتتی علیه نظام نوپای جمهوری استتالمی ایران را درپیش گرفتند

 شد. داشتند که در زیر به نمونه هایی ازآنها اشاره خواهد تاکید

سالمی ایران عبارت بودنداز:  سی لیبرال بود که باگفتمان لیبرالیسم -1ازجمله گفتمانهای مفالم نظام جمهوری ا سیا سالم  گفتمان ا

آنها  و ، آزادی ،مردم ، اومانیستتم ، حقوق بشتتربودکه دارای نشتتانه هایی ازجملهبود  غربی نزدیکی داشتتت. دال مرکزی این گفتمان دموکراستتی

ضرورتی دراجرای احکام فقهی به ویژه مجازات معتقد ست. عدم اعتقاد بودند،  سالمی نی  بر نظریه والیت فقیه تاکید مفالفت با ،به حجاب های ا

 ( 248: 1387)دهقانی،  داشتند. تاکید .... و برملیت ایرانی ، تاکید دموکراسی ،

سازمان گفتمان مارکسیستی و -2 شامل  ، جنبش مسلمانان های مجاهدین خلق )منافقین( ایران ، جنبش انقالبی مردم ایران چپ، 

ستند اعتمادامام )ره( ونیروهای مذهبی را جلب کنند گروه فرقان ،فدائیان خلق وحزب توده بودند. این جریان مبارز، مرکزی  با دال ها چون نتوان

ستند. گروه فرقان که افراطی ترین گروه چپ گرایی آن  سی بامحوریت والیت فقیه به مفالفت برخوا سیا سالم  سالمی، یعنی ا گفتمان انقالب ا

هاشمی رفسنجانی، حاج  سپهبدقرنی، و دوره بود. نفستین ترورهای سیاسی خود را درجمهوری اسالمی سازمان داد آنها مرحوم عالمه مطهری،

 ضربه بزرگی به نظام نوپای جمهوری اسالمی ایران واردکردند.  و ترور کردند مفتح را دکتر عراقی و مهدی

ستی را سی شیدند معتقد به کنار مجاهدین خلق که ایدوئولوژی مارک سالمی از یدپ می ک صحنه اجتماعی بودند؛  زدن ایدئولوژی ا

ها بامفاهیم هویتی انقالب استتالمی درتضتتاد کامل قرارداشتتت  م هویتی این گفتمانانقالب استتالمی بود. مفاهی اولین مفالفت اعتقادی آنها با

سم  شد که آنها بعد. ( 34:  1361،ضدمردمی)تروری سدله باعث  صر  از همین م سالمی را باعنا صر هویتی انقالب ا سالمی که عنا پیروزی انقالب ا

 ه اهم اقدامات تروریستی آنها عبارت بود از:ک هویتی خود درتضاد دیدند دست به اقدامات تروریستی دیگربزنند.
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 منافقین-1-2-6-

ای که براستتتاس دهد، به گونهعملکرد گروهک تروریستتتتی منافقین، طیم وستتتیعی از ترورها و حمالت مستتتلحانه را تشتتتکیل می

  .(56: 1387راستگو،) اندهزار نفر از مردم کشورمان در این اقدامات تروریستی به شهادت رسیده 16های صورت گرفته بررسی
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ای، رهبر معظم انقالب که در آن موقع به عنوان نماینده امام خمینی )ره( بودند، در حال حضتتترت آیت اهلل خامنه 59اوایل ستتتال 

 گذاری شده منافقین مورد سوء قصد قرار گرفتند و جراحتیهای بمبصوتهای دانشجویان در دانشگاه تهران توسط ضبطپاسفگویی به پرسش

  .)همان( عمیق برداشتند

ستی  سای اهلل خامنه؛ وقتی آیت1360تیر  6حادثه تروری سفنرانی بودند، رو سجد ابوذر در حال  ای، نماینده وقت امام خمینی در م

ه، نیروهای صدر، یار و همراه خود را در آستانه عزل از مسند ریاست جمهوری دیدند، با اعالم شورش مسلحانگروهک منافقین پس از آن که بنی

ست یا با چاقو و تیغ موکتخود را به خیابان سلحه به د ضمن حمله به افراد بیها فراخواندند و ناگهان جمعی ا شهادت بری  گناه تعدادی را به 

د که بمبی رخ داد. در این زمان بو 60تیر  7ترین اقدامات گروهک تروریستتتی منافقین در رستتاندند و جمعی را نیز زخمی کردند. یکی از فجیع

تن از یاران امام  72قوی مرکز حزب جمهوری استتالمی را تفریب کرد و موجب شتتهادت دکتر بهشتتتی، رئیس دیوانعالی وقت کشتتور و بیش از 

  .(156: 1379)کریمی،شد

شهادت رساند ای از اعضای منافقین با سالح کمری، کچوئی رئیس زندان اوین را در دادسرای انقالب اسالمی به کاظم افجه 60تیر  

  .(167)همان:و خود نیز با همان سالح خودکشی کرد

وزیر بر اثر انفجار بمبی که در جمهوری استتتالمی ایران همراه با محمدجواد باهنر، نفستتتتمحمدعلی رجایی، رئیس 60شتتتهریور 

  .وزیری توسط منافقین کار گذارده شده بود، به شهادت رسیدندساختمان نفست

ضای منافقین، آیتمجید نیک 60شهریور  تن از مردم پس از برگزاری نماز جمعه  17اهلل مدنی امام جمعه تبریز را همراه و از دیگر اع

 . (203)همان: به شهادت رساند

  .نژاد را به شهادت رسانداهلل هاشمیهادی علویان از دیگر اعضای منافقین، آیت 60مهر 

نفر دیگر به  12اهلل دستتتغیب امام جمعه شتتیراز را وقتی عازم نماز جمعه بود همراه گوهر ادب آواز از اعضتتای منافقین، آیت 60آذر  

  ..شهادت رساند

اهلل صدوقی امام جمعه یزد در حال ترپ جایگاه توسط یک عضو منافق که ملبس به لباس ارتشی بود، به طرز فجیعی به آیت 61تیر  

  ..شهادت رسید

صفهانی، امامآیت 61مهر  شرفی ا ضای گروهک  اهلل ا سط محمدحسین خداکرمی از اع شاه تو سجد جامع کرمان شاه در م جمعه کرمان

  ..منافقین به شهادت رسید

ای، بسیاری از اهلل خامنهکیلویی در محل برگزاری نماز جمعه تهران به امامت آیت 7منافقین کوردل با قرار دادن بمبی  1363اسفند 

  ..نفر مجروح شدند 88نفر به شهادت رسیدند و  14رساندند. بر اثر انفجار این بمب افراد حاضر در نماز جمعه را به شهادت 

ست تا  صمیم گرفته ا شرف ت ست گرفتن کنترل پادگان ا دانی تاریخ ماه آینده این پادگان را به زباله 2دولت جدید عراق پس از به د

و علی صیاد شیرازی فرمانده  1377های ایران در سال  الجوردی، رئیس زندانتوان به ترور اسداهللبسپارداز دیگر اقدامات تروریستی منافقین می

  .نیروهای مسلح ایران اشاره کرد

آرام گفتاری، از اعضتتای گروهک منافقین با انجام عملیات انتحاری به وستتیله نارنجک در میان مردم تهران، موجب به  1379بهمن  

  .(149_145: 1381.)سازمان مجاهدین خلق پیدایی تافرجام،شهادت رسیدن و زخمی شدن تعدادی از مردم شد

ای به دانشگاه نفر شد، حمله خمپاره 7نفر و مجروح شدن  2که موجب شهادت  1379ای خیابان ولیعصر تهران در سالحمله خمپاره

مسکونی در تهران از دیگر حمالت تروریستی ای به مجموعه ای به ساختمان مسکونی در ایالم و حمله خمپارهشهید چمران اهواز، حمله خمپاره

  .(201.)همان:گروهک منافقین است

 عملیات مرصاد که دراین عملیات تعداد زیادی ازمردم استان کرمانشاه شهید وزخمی شدند.

نیتی های اطالعاتی و امپراکنی و خبرستتازی با همکاری ستترویسای شتتایعهترین کار ویژه منافقین در خصتتوص پرونده هستتتهبزرگ

ای کشورمان را بر عهده داشته است تا جایی آمریکا و اسرائیل بود همچنین این سازمان تروریستی نقش اهرم اجرایی ترور چهار دانشمند هسته

شد دولتی آمریکا در بهمن سال که دو مقام ار شتن منافقین در این عملیات را تدیید کرده و یکی از آن 90ماه  ست دا سد شبکه ان بی  ی ها به 

 (http://www.asriran.com/fa/news/200662) است. های قبلی درباره نقش این سازمان در ترورها درستفرضگفته است تمام پیش
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سان به شنا شت: کار شیگولفین نو شاتودی به قلم  ساس را ستی منافقین در ترور بر همین ا ستقیم گروهک تروری سئولیت م ویژه از م

کارگیری اعضای این گروه توسط سازمان سیا در داخل عراق، گویند و بر آن تدکیددارند، ضمن اینکه بهران میای ایتعدادی از دانشمندان هسته

  .(www.yjc.ir/fa/news/782207) دشمنی برخی از رهبران شیعی عراقی را نسبت به این سازمان برانگیفته است

 پژاک-3-2-6
ضدّ ایرانی حزب کارگران  شاخه  سال پژاپ به عنوان  ستان ترکیه )پ.پ.پ( در  شد و تمرکز آنان در ده مایلی  2004کرد سیس  تد

 .مرز ایران در شمال عراق، واقع در کوه های قندیل )خارکوپ( است

صورت تلفیقی از  ستی، به  سم»مرامنامه این گروه تروری سم لنینی سی سم قومی و مارک سیونالی ست، که در بهار « نا اعالن  1384ا

 .ین گروه هم با عنصر اصلی هویتی انقالب اسالم ی یعنی اسالم مفالم استموجودیت کرد؛لذا ا

 جندالشيطان -4-2-6

گروه تروریستی جندالشیطان، به عنوان شاخه القاعده ایران در استان بلوچستان پاکستان متمرکزند و برای عوام فریبی و مشروعیت 

با ادعای حمایت از طریق مطالبات اهل  1385آذر  27برگزیده اند. جندالشتتیطان در بفشتتی به اقدام های تروریستتتی، نام جنداهلل را برای خود 

 .تغییر داد« جنبش مقاومت مردمی ایران»سنت، نام خود را به 

منابع مالی جند الشتتتیطان از کمک های وهابیون به القاعده، اخاذی از طریق گروگان گیری و خانواده گروگان ها، کمک های مالی 

 .اطالعاتی مفالم نظام جمهوری اسالمی ایران و قاچاق مواد مفدر، اسلحه و کاال تدمین می شود برخی نهادهای

سرکردگان شبکه القاعده در عراق از رابط های اطالعاتی امنیتی گروه ریگی با سازمان تروریستی مجاهدین خلق هستند، بطوری که 

طریق پستتت الکترونیکی، آنان را از برخی اقدام ها و تحرکات نظامی جمهوری براستتاس اعترافات عبدالحمید ریگی، ستتازمان مجاهدین خلق از 

ام تان،به شهادت رساندن سران اقواسالمی ایران در مناطق مرزی آگاه می کند.ازجمله اقدامات این گروه بمب گذاری درمساجد سستان وبلوچس

 این استان و... 

 استکبارستیزی واستقالل-7

سرائیل  این عنصرهویتی انقالب اسالمی باعث به خطرافتادن منافع غرب درمنطقه خاورمیانه وجهان می شد به همین دلیل آمریکا وا

 این نشانه ازعنصر اسالم سیاسی رابرنمی تابیدند 

ان به دلیل استقالل و تن های آمریکا علیه ایرها و مفالفتها، توطئهنوام چامسگی نویسنده مشهور آمریکایی معتقد است که دشمنی

ست و چنین اظهار می ستعمار آمریکا ا سلطه و ا شور به  سلطه آمریکا »دارد که در ندادن این ک ستقل باقی بماند و در برابر  تا زمانی که ایران م

یر قابل پذیرش است چون از های آمریکا ادامه خواهد داشت جمهوری اسالمی ایران از نظر آمریکا غها و مفالفتسر تسلیم فرود نیاورد دشمنی

شم ستقالل خود چ شی نمیا سالت،  )«کند.پو شاره به ناهمفوانی مارتین اینرایک معاون خاورمیانه (.  27/2/1380ر ای وزارت خارجه آمریکا با ا

برای کشورهایی خواهد مجازات و تنبیه انقالب اسالمی درس عبرتی »کند: های جمهوری اسالمی با ایاالت متحده گستاخانه تدکید میسیاست

  (26/1/1378کیهان،  )«دارند.بود که در مسیر استقالل و رهایی از سلطه آمریکا گام برمی

ساس  ست خارجی خود را برا سیا سالمی ایران  سلطه»جمهوری ا سلطهنفی هرگونه  ستقالل همه جانبه و جویی و  پذیری، حفظ ا

سلمانان و ع شور، دفاگ از حقوق همه م ضی ک سلطهدم تعهد در برابر قدرتتمامیت ار ست.های  صل «] گر قرار داده ا سی، ا سا [ و از 152قانون ا

شری را آرمان خود می»آنجا که  سان در کل جامعه ب سعادت ان سالمی ایران  ستقالل و آزادی و حکومت حق و عدل را حق جمهوری ا داند و ا

سد بنابراین در عین خودداری کامل از هرگهمه مردم جهان می ضعفین های دیگر از مبارزه حقونه دخالت در امور داخلی ملتشنا ست طلبانه م

 (154)قانون اساسی، اصل « کند.در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می

 حمایت از مستضعفان وجنبش های اسالمی -8

استتالمی حمایت از مستتتضتتعفان وجنبش های در همین زمینه باید گفت که یکی از شتتعارهای اصتتلی وعناصتتر هویتی  اولیه انقالب 

سالیان متمادی  ستکبار در طول  سوی ا سی فراوانی را از  سیا شارهای  شعار قرآنی، ف سبب دفاگ از همین  سالمی به  ست و جمهوری ا سالمی  ا ا

،: 20)صتحیفه امام، ج« باشتد.کنم عبادتم باالتر از خدمت به محرومین وجود داشتته گمان نمم»امام بارها تاکید فرمودند:  تحمل نموده استت.

شینان به عنوان ( همچنین امام راحل)س( همواره از پابرهنه342 شتر به آنها « ولی نعمت»ها و زاغه ن یاد می کردند و خواهان خدمت گزاری بی
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سفنانی نغز و زیبا در این شان در  ستمندان و زاغه »باره فرمودند: بودند. ای ضعفان و م ست شینان که ولم نبه م ستنن « د خدمت کنید.عمت ما ه

دار های مسلمان بوجود آورد زمینه تحوالت سیاسی ریشههای عمیقی که در میان ملتانقالب اسالمی ایران با آگاهیلذا(38: 18)صحیفه امام، ج

انقالب اسالمی، جهاد اسالمی در های سیاسی چشمگیری را فراهم آورد. پدیده کامالً نوظهور مقاوت در لبنان با الهام از ها و سازماندهیو حرکت

کرد وحشتناپ و طلیعه جهنمی سوزان برای استکبار بود . الکساندر هیگ مصر و دیگر کشورهای اسالمی برای غرب بیش از آنچه که تصور می

سبق آمریکا( چنین می) شکالت بینتر و مهمگوید: به نظر من خطرناپوزیر دفاگ ا سترش تر از این م ست المللی عواقب گ سالمی ا بنیادگرایی ا

ها باشد اگر این از کنترل خارج شود منافع ابرقدرتکند، میرو را در منطقه تهدید میهای عرب میانهکه در ایران پا گرفته و اکنون عراق و رژیم

آمدهای اشتتغالگر قدس نیز پی[ موشتته دایان وزیر خارجه وقت رژیم  .1/12/61اطالعات، «] ترین وجه به مفاطره خواهد انداخت.را به خطرناپ

انقالب استتالمی در «) اثرات این تحوالت بر روابط ستتایر کشتتورها قابل مالحظه خواهد بود.»انقالب استتالمی را به زلزله تشتتبیه کرد و گفت: 

  ( 112، 1375انداز دیگران، چشم

سالمی ایران صادیق مبارزات حق طلبانه ای که جمهوری ا از آن حمایت می کند مبارزات مردم مظلوم  و از طرفی یکی از مهمترین م

ها را به اسرائیل ها و کمکفلسطین می باشد. این امری است که از ناحیه غرب خصوصاً آمریکا پذیرفته نیست، چرا که آمریکا بیشترین حمایت

گوید: رئیس جمهور وقت آمریکا می نماید. نیکستتوننماید و دفاگ مردم مظلوم فلستتطین از آب و خاکشتتان را حرکتی تروریستتتی قلمداد میمی

سرائیل ریشه» تر ما را به هم پیوند داده است: ای رسمی نیستیم بلکه چیزی قویدار است ما متحدانی براساس نوشتهتعهّد ما به بقاء و امنیت ا

های تحت فشتتار ر تضتتمین بقای دمکراستتیتعهّد اخالقی...، تعهّد ما به استترائیل از میرا  جنگ جهانی دوم و منافع اخالقی و ایدئولوژیکی ما د

شود.سرچشمه می سرائیل نابود  شور ا ریچارد نیکسون، فرصت را از « گیرد، هیت رئیس جمهور و یا کنگره آمریکا هرگز اجازه نفواهد داد که ک

از اجانب است، از غرب است،  های شرقتمام گرفتاری»( مرحوم امام فرمودند: 216، ص 71نژاد، انتشارات طرح نو دست ندهید، ترجمه حسین 

ست االن تمام گرفتاری ست، تمام گرفتاریاز آمریکا سم را آنهای ما از آمریکا صهیونی ست که  ست از این آمریکا سلمین از آمریکا طور های م

شند.کند و برادران ما را فوج فوج میطور تقویت میتقویت کرده و آن شدن  .(76، ص 10صحیفه نور، ج « ) ک شن  شمنی آمریکا با رو  علل د

دار رهبری جهان است و اسرائیل پایگاهی است برای حفظ منافع شود که در رأس دشمنان انقالب اسالمی آمریکا قرار دارد که داعیهمی روشن

 آمریکا در منطقه. 

آمریکا و استترائیل ودیگر همپیمانانشتتان دستتت به اقدامات  انقالب ، تابه امروزبه دلیل ضتتدیت بااین عناصتتر هویتی 57لذا ازستتال 

 تروریستی علیه جمهوری اسالمی ایران زدندازجمله آنها؛

سی؛فعاليت -1 سو صدام و کمک به او در جنگ با ایران -3حمله نظامی به طبس - 2هاي النه جا سبز به  ؛) جیمز، چراغ 

1371 :165) 

فارس مشتتتغول دیگر، قایقهاا گشتتتتم ستتتپاه پاستتتداران را که در آبهاا خلیفیم در تهاجم یز بالگردهاا امریکا( ن1366مهر  16) در-4 .1

شت شیانه ناوهاا امریکایم به ناوچه گ سکوهاا « سهند»زنم بودند، مورد حمله قرار دادند .همچنین تهاجم وح و حمله نظامم امریکا به 

 .(13: 1380میلم بود.) اخوان زنجانی، نفتم ایران از دیگر اقدامات مستقیم نظامم امریکا در طول جنگ تح

سالمى ایران؛  -5 .2 سافربرى جمهورى ا ستی؛ مثل منافقين،کمک به حرکت -7انهدام هواپيماى م سته هاي تروری این گروهک واب

، امروز تحت گناه را ترور و به رژیم جالد بعثی عراق نیز کمک کردههزار نفر از معتقدان به نظام استتالمی و مردم بی16به رجوی که حدود 

کنند. ومثل کومله،گروه ها بوده و در مواردی در آمریکا مراستتم نمایشتتی علیه جمهوری استتالمی ایران برگزار میحمایت آشتتکار آمریکایی

 (313-314: 1381مالک ریگی و...) خرمشاد 

سالمی در ابتدای پیتجزیه ایران -8 .3 سناریوهای آمریکا برای براندازی جمهوری ا روزی انقالب پروژه فروپاشی از درون بوده ؛ یکی دیگر از 

ست. محور اول  ست. که تحت دو محور پی گیری می شده ا در مناطق قومیتی کشور به وسیله عناصر تجزیه  "ایجاد اغتشاش همزمان "ا

سناد کشم شده از پای گاه جاسوسی سیا در طلب آموزش دیده و هماهنگ بوده است. آنها امید زیادی به این پروه بسته بودند.در یکی از ا

تمام بذر های یک جنگ داخلی در ایران » ( می نویستتد:29/3/1358)1979ژوئن  19اصتتفهان، یکی از افستتران اطالعاتی ستتیا در تاریخ 

کاشته شده است. ما تسلیحات زیادی در ایران داریم، گروههای زیادی در ایران آماده جنگ هستند.بر اساس این پروژه قرار بود که به طور 

همزمان در تمام مناطق عشایری و قومیتی ایران به وسیله عناصر وابسته شورشهای استقالل طلبانه ای شکل بگیرد که در نهایت به تجزیه 
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(که البته این 233: 1371جیمز، )ایران منجر شتتتود و آمریکایی ها بتوانند از این راه جلوی انقالب را گرفته و بار دیگر به ایران برگردند. ،

توطئه نیز با هوشیاری مردم و دوری از چنین جریانی هایی با شکست روبرو شدند. غائله حزب دموکرات کردستان، گروه پیکار، خلق عرب، 

 برادران قشقایی و... نمومنه ای از این اقدامات هستند.مقام معظم رهبری می فرمایند:

شمند در  یهمه " شمن فهمند کهمی زمان اینافراد هو ست مایل د سالمی هایفرقه بین ا شرها و  اقوام بیندازد و بین اختالف ا و ق

 اختالف و نزدیکان و دوستان برادران بین . شیطاناست نیست؛ کار شیطان امر طبیعی ، یکو دشمنی ایجاد کند. جدایی ، جداییملت هایگروه

خود خودی، به راندیم ها را از کشور بیرونخارجی یطلبانهتوسعه هایسیاست آمریکا و شیطان استعمار و شیطان ما شیطان وقتی کند.ایجاد می

  .((13/4/68و کرمانشاه )غربی، آذربایجانکردستانهایکرد از استانمردم اقشار مفتلم بیعت) در مراسم  "شد. حل مشکالت این

ــف -9 ــازي امنيت منطقه؛ تهآش ی ما را، امنیت خلیف فارس را، امنیت منطقه " :در این خصتتتوص مقام معظم رهبری فرمودندس

های و البته در واقع برای پر کردن جیب کمپانی -ی با جمهوری استتالمی افغانستتتان را، عراق را دچار اغتشتتاش و آشتتفتگی کردند؛ برای مقابله

قید و شرط حمایت کردند...هر وقت شورای امنیت خواست های منطقه سرازیر کردند؛ از رژیم صهیونیستی بیسیل سالحها را به کشور -سالح 

ستی قطعنامه صهیونی سینهعلیه رژیم  شتای بگذراند، آمریکا  سپر کرد، آمد جلو و دفاگ کرد و نگذا سایت "اش را   )بیانات مقام معظم رهبری،

www.khamenei.ir) 

سلایجاد گروهک های ترور سازی گ ستی مثل القاعده و داعش و فعال  شار بر ج.ا.ا و یا  -های قومی ی مذهبی و تفرقه افکنی برای ف
 آید.ها در این زمینه به حساب میای آن جدیدترین شگرد آمریکاییمهار حوزه نفوذ منطقه

 سم رسانه ای علیه  ایران؛تروری جنگ نرم علیه جمهوری اسالمی ایران؛)ازطریق رسانه های صوتی وتصویری و..(یا-10

سیاری  بکارگیری واژگانی چون تروریست ، سالح های کشتار جمعی ، بمب هسته ای ، بنیادگرایی ، صدور انقالب، جنگ تمدنها و ب

ستتیاستتت های از کلمات مشتتابه که از طریق کانال های متعدد تلویزیونی و رادیویی و نیز ماهواره ای و... بر اذهان مردم نقش می بندد ، نتیجه 

دولت ها در جهت ایجاد جنگ روانی علیه دولت ها و یا گروه هایی استتت که با آنها تضتتاد منافع و یا ایدئولوژیک دارند . ستتاخت مجموعه های 

سال آنها برای میلیونها بیننده یکی از گ شونت در ایران ،نابرابری زنان و مردان و ... همچنین ار ستند ، فیلم های غیر واقعی از خ ست م امهایی ا

ساخت فیلمی تحت  سینمای هالیوود با  سالمی بکار می گیرد. اخیراً نیز  شار قرار دادن جمهوری ا که غرب با تحریم اذهان عمومی برای تحت ف

اند، تاریخ  مستقیماً مبارزه فرهنگی خود را با تمدن ایرانی آغاز نمود. در این فیلم که ایرانیان مردمی وحشی و بدوی نشان داده شده 300عنوان 

ست. آیا ساخت چنین آثاری جز تروریسم رسانه ای غرب علیه ایران محسوب نمی  شعاگ خود قرار داده ا ساله تمدن ایرانی را تحت ال چند هزار 

 گردد؟

اژه تروریسم رسانه ای را می توان از دو دیدگاه بررسی نمود ؛ اول آنکه رسانه ها به ابزاری جهت شهرت تروریست ها بدل گشته و و

صر، ست)ابرار معا شده ا سانه ای اعمال خود، ابداگ  شاره به روش پیچیده بهره برداری تروریست ها از پوشش ر سانه ای برای ا سم ر : 1384تروری

سی و در261 سیا سم که : هرگونه عملی که با هدف  شد یعنی با در نظر گرفتن این تعریم از تروری  ( . و دیگر، آنچه که مد نظر این مقاله می با

و جهت نیل به اهداف سازمانی و یا گروهی صورت پذیرفته و نتیجه ای مفرب ، چه از لحاظ جانی ، اقتصادی و حیثیتی برای افراد ، سازمان ها 

سان ستفاده از امکانات ارتباطی و ر شر اخبار خالف واقع با ا سانه ای و انجام عملیات های روانی و ن شد ، فرافکنی ر شته با ی را ه انیز دولت ها دا

شته شوری دا ستقیمی بر اعمال تحریم ها و یا تفریب وجهه جهانی ک سانه ای می گویند . چرا که اینگونه اقدامات می تواند تاثیر م سم ر  تروری

باشتتتد . بنابراین می توان مجموعه فعالیت هایی را که خالف واقعیت های موجود برای تروریستتتت جلوه دادن ایران و یا تهدید عنوان نمودن 

سالمی جم سانه ای علیه جمهوری ا سم ر ست را تروری سط بنگاه های خبرپراکنی غرب در حال انجام ا صحنه بین المللی ، تو سالمی در  هوری ا

 .قلمداد کرد

 ترور دانشمندان هسته ای-11

 تحریم هاي اقتصادي ازابتداي انقالب تاکنون  -12

رد به عنوان عناصر هویتی انقالب اسالمی می باشند لذا امریکاییها بااین علت دشمنی آمریکا راباید درمواردزیر جستجوکرد که این موا

 عناصر مفالفند.

 رویکرد نه شرقی و نه غربی -1
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 پایبندي به اسالم ناب و ارزشهاي اسالمی  - 2

 استقالل طلبی جمهوري اسالمی -3

 عدالت طلبی و پيشرفت نظام جمهوري اسالمی  -4

 اسالمی نظام جمهوري اسالمیآگاهی بخشی و موج بيداري  -5 
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 نتيجه گيري-9
پیروزی انقالب استتالمی ایران ،گروه ها ،جریانها وکشتتورهایی که مفالم آن بودندرویکرد معاند آمیز از طریق عملیاتهای  ی درنتیجه

فر از مردم این مرز وبوم به شهادت رسیدند؛این جریانهای معاند از ابتدای انقالب تروریستی علیه آن درپیش گرفتند.که درنتیجه آن ده ها هزار ن

ستحکم تر ، درزمینه علوم وفناو سعه یافته تا به امروز این رویکرد را ادامه داده ودارند.اما درنتیجه آن ،انقالب ایران روز به روز باثبات تر ،م ری تو

شتر ،تر به راه خود ادامه داده وبه برکت خون ای صه جهانی مقبولیت بی شهدا درعر شه ن  ست؛ البته همی شده ا وباعث بیدارکردن مردم جهان 

     دربرابر گفتمان حق، گفتمانهای باطل قرار دارندکه باید هوشمندانه وهوشیارانه آنه را خنثی کرد.
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