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 مقدمه
 

کریم حق و باطل دو جریان تاریخ بشر است.  تتاریخ از منظر قرآن
گواه اس. که جنگ در ابعاد مختلف همیشه بین حق و باطل وجود 
داشته و کمی. و کیفی. این منازعه نیت  بته تناستی ریشترش. بشتر 
همواره دستخوش تحول بوده اس.  در قرن بیس. و یکم بتا شتکل 

که در ادبیات نظامی به نتا  جنتگ  و هستیمرهجنگ روبجدیدی از 
از اصتالح  هیبریدی یتا ترکیبتی معتروس است.  بته تتدری  ایتن 

 نیطرش اطحق شد که یه هر راهبردرش. و ب شراتر ینظام یدادهایرو
  در کننتدیاز آن استفاده م شیاهداس خو شبردیتخاصم به منظور ر

از  یاگسترده اریبس دهیردی، بیترکیا تهدید جنگ جدید،  یمعنا نیا
 یتتا ششتارها یکتی ینبترد ش دانیتکه از م اس.منازعات مبارزات و 

ی و المللتنیبجانبته و چنتد ،جانبتهکی یهتامیتحر رینظ یاقتصاد
جنتتگ ستتایبری، دیپلماستتی  تتتا وجتتوه گونتتاگون دیپلماستتی اجبتتار

ی، تهتاجم جنتگ شتناخت اعم از جنگ روانتی، جنگ نر  عمومی،
 هرا بت متفتاوت یهتاحوزه نیتا یو تمامگیرد در بر می شرهنگی و   

 1 دهدقرار میواحد  کرهیر کی اش ا درهم صورت
                                                           

هاى ترکيبىا تجنگ  برای اطحعات بیشتر رجوع شود به: محمد جوالنی و قاسم شوالدی، 1
  6931 قیقاتی صنایع دشاعی،، تهران، مؤسسۀ آموزشی و تحمکور تبکتادببىت
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رو هاکنون جمهوری اسحمی ایران با چنین تهتاجم ترکیبتی روبت
دشتمنان متا، شرمودنتد کته  که رهبرمعظم انقحباس.  چنان

 اس.؛ تهاجمی که ترکیبتی از دس. زدهی بیتهاجم ترک کیامروز به 
گیترد و بته در بتر متیرا  خرد و کحن و دولتی و غیردولتتی بازیگران

کارگیری هوشمندانه همۀ هجمعی از طریق بای و دستهصورت جبهه
هتا، همتۀ اب ارهتا، شتیوه ستخ. و نتر  ومنابع قدرت سخ.، نیمه

های راهبردی نظتا  سخ.، تما  هدس های نر  وتکنیک و تاکتیک
ی، شرهنگتی، دشتاعی و های اقتصادی، سیاستی، اجتمتاععرصه در

امنیتی و    را هم مان مورد تهاجم قرار داده اس.  میدان اصلی این 
نبرد ذهن و قلی مل. ایران است. و بته زعتم آنهتا شروراشتی نظتا  

 ؛اس. اسحمی نی  از طریق اشغال و تسخیر این میدان مبارزه میسر
سس.  یاجامعه ایو نگرش اشراد  یمعرشت ی هایخاکر چرا که وقتی

دهتد و یدر برابر ششارها از خود مقاوم. نشان م  د،ینر نشود و شرو
 ی هتایخاکر یامتا وقتت ؛کنتدیو دشتاع مت ستتدیایدر مقابل آن مت

وار انتهیو مور  یتتدربته ،شد ریرذنفوذ یمانیو ا یاعتقادشناختی، 
بنابراین، جهاد تبیین  1 دهدیم دس.خود را از  یدرون یهامقاوم.

بهتر درک کترد و عمتل نمتود کته تهتاجم ترکیبتی  توانرا زمانی می
دشمن به درستی شناخته شود  لذا در این کتابچه تتحش شتد ابتتدا 

 ۀنتدی بته نحتوبشده و سپس در جمعارائه شرحی بر تهاجم ترکیبی 
  شودجهاد تبیین اشاره می

 
                                                           

  6011، قم، زم   هدای.، پنهىنتسبىستتۀچهک  سیامک باقری چوکامی، 1
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(1) 
 مهاجمان تهاجم ترکيبى

 
جمهوری اسحمی  سابقه تهاجم ترکیبی علیه نظا یکی از ویژگی کم

دارای کتارویژه  است. کتهایران، تکثر و تراکم مهاجمان بهم مترتب  
ای، هدشمند و با سناریوهای مشترک و هم مان هستتند  عمل جبهه

یرانتی مهاجمان اصلی این جنگ، محور غربی، عربتی و عبتری و ا
 وابسته و ضد انقحب هستند 

یته ایتران امریکا بازیگر اصلی در جنگ ترکیبی علغرب:  الف(
 نیاتحاد و ائتحس ب ،اس.  یکی از اقدامات آنها برای تهاجم ترکیبی

طلبتان، اعتم از ستلالن. رانیتمختلف و معتار  ا یهاونیسیاروز
ی و معانتد متذهب یهاو گروه یطلبان قومهیتج  خواهان،یجمهور

هتای آنهتا بتر ضتد جمهتوری هماهنگ کردن راهبردهتا و تاکتیتک
زبتان و هتای شارستیانتدازی رستانهیکا راهاسحمی ایران اس.  امر

ها و متدیری. کارگیری ضد انقحب و مخالفان ایران در این رسانههب
اشت ا را برعهتده زبان برای برخورد هماهنگ و هتمهای شارسیرسانه

در ی اصتلی ینتدهاااز شری بته عنتوان یکتی سازشبکه داشته اس. 
د امریکتا در قبتال نتر  در راهبتری و مدیری. موشق برانتدازی طراح

 آید یشمار مایران بهی اسحمی جمهور
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انگلیس و کانادا در  ،شرانسه، آلمان دهای غربی ماننگرچه دول.
آشترین هستتند، امتا در کنار امریکا در جنگ ترکیبی علیه ایران نقش

اند، نقش ویژه و که همواره در کنار امریکا بوده هااین بین، انگلیسی
 گیتریکنند  بهرهای عمل میدارند و بسیار حرشهکلیدی در این جنگ 

 این کشور از جنگ روانی با اب ار رسانه علیه ایران سابقه زیادی دارد 
ابتتدا بتا عملیتات  کتهاست.  6931 سال یک نمونه اشغال ایران در

 یینمتاب رگرا  رانیتدر ا یجاسوستان آلمتان .یتخالتر شعال ،روانی
ستازی ایتن کردند  در زمینه انریا قوای خود را وارد دند و سپسنمو

از در تهتران،  سیستفارت انگلت یلمبتون، وابسته مالبوعتات اشغال،
 «ی ستی بیب» یشارس ۀکه از برنام ییرهایگفتارها و تفس هیته طریق
 یمالتالب یتمتام با  یتقر و داش. یمحور گاهیجاشد رخش می لندن

 یاز برنامته شارست 6931 ستال وریشخص رضاشاه در شهر هیکه عل
می مخابره  ی سی بیبو به  هیلمبتون تهتوس   ،رخش شد یسیبیب

 671 یختود را بترا ی یربرنامته ی ستی بتیاکنون شبکه بهم 1د ش
 651خبرنگتار،  651از  یریتگزبان بتا بهره یمخاطی شارس ونیلیم
 یاز صد دشتر خبر شیو با تمرک  بر ب یادار یروین 51و  یشن یروین

  دکنشعالی. میو به شدت علیه ایران  2نموده یطراح ایدر دن
                                                           

، شتروردین و اردیبهشت. 01، ش مجلهتبخىرا، «در آیینه زمان»محمود طلوعی،   1
  197 ، ص6931

، «کارکردهای بی بی ستی شارستی در جنتگ نتر  علیته ایتران»رور، رضا سیف  2
 دسترستتتتتی در:هتتتتتای سیاستتتتتی، وهشمؤسستتتتتۀ مالالعتتتتتات و رژ

http://bcir.pchi.ir/show.php?page=contents&id=9758  
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نیتت  همتتۀ امکانتتات  : ایتتن رژیتتمرژیتتم صهیونیستتتی ب(
اش ای و مغ اش اری خود را در این تهتاجم ترکیبتی اش اری، نر سخ.

ایتن  0311 ینظتام گتانی .یتمورأم علیه ایران بسی  کرده است. 
گفتته آیتد  شمار میاش اری علیه ایران بهیکی از اقدامات نر  1،رژیم

بته زبتان  یحدود رانصد زن و مترد کته همگت گانی نیدر اشود می
 یآنان هکرها نیب  ین یوتریعلو  کامپ ۀنیمسل  بوده و در زم یشارس
و بته  نندینشتیمت وتریروزانه شق  رشت. کتامپکه وجود دارد  یماهر

خود در داختل و ختارک کشتور  نیو ارسال آن به مرتبال هاا یر دیتول
هتا های این مرک  برای ایرانیور مثال یکی از توئی.به ط رردازند یم

 شتتریمن رقص دختران هندو را از نمتاز رتدر و متادر  ب»: این اس.
                                                           

رس از نیروی هتوایی ایتن رژیتم، ب رگتترین واحتد ارتتش رژیتم صهیونیستتی »  1
ای، جنتگ و مأموری. شنود، رم گشتایی از کتدهای رایانته اس.  0311 واحد

ر حتوزۀ جاسوستی و دشاع سایبری، ستاخ. انتواع بتداش ارها و هتر آنچته کته د
زدن به سایر کشورها با استفاده از تجهی ات شنتی آوری اطحعات و یا ضربهجمع

غترب  ۀبا آغاز موک بیداری اسحمی در منالق دهد رذیر اس. را انجا  میامکان
 0311هتتای واحتتد های اجتمتتاعی بتته مأموری.شتتبکه آستتیا، ورود بتته ش تتای

هتا، شیستبوک، تتوییتر و ستایر یمیلجاسوستی از ا ،شود و این واحتدمی اضاشه
اکنون صتدها تتن از هم دهد های اجتماعی را در دستور کار خود قرار میشبکه

، در روشتش کتاربران ش تای مجتازی در 0311اع ای ایتن بختش از واحتد 
رراکنی، ترور شخصیتی رهبران مستقل کشورهای مختلف جهان، مشغول شایعه

 خبرگت اری تستنیم،) «یاستی و    هستتندهای مذهبی و سجهان، ایجاد درگیری
دسترستی در:  ،«ترین یگتان اطحعتات نظتامی استرائیل؛ ستری0311واحد »

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/13/1737650 ،69  ختتتتترداد
6937 ) 
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 یاز رو نهتایرقصتند و ایعشتق مت یدوس. دار   چون آنهتا از رو
ظرشیتی دیگری  2«هازبارا» یارتش مجاز 1«خوانند!!یعادت نماز م

 را مهندسی نماید اس. که تحش دارد اشکار عمومی ایران 
محمتد ویژه از زمتان ها بهنقش سعودی :سعودیعربستان پ( 

نی  در این جنگ ترکیبی قابل توجه اس.  این کشور نی  با بن سلمان 
اب ارهای سخ. و نر  در راستای راهبرد مهار و شروراشی ایتران  ۀهم

 اشت اریاش رای و نر سخ. ۀها در حوزکند  سعودیآشرینی مینقش
گذاری ایران سرمایهمرد   یبر اشکار عموم یرگذاریثأت ها برایهرسان

 یبریمرکت  ستا سیستأت هنگفتی را انجا  داده اس.  این کشتور بتا
، با که مقر مرک ی آن در شهر ریا  اس.« مرک  اعتدال»موسو  به 
محتور و نتاآرا  کتردن  یروانت اتیتعمل یو اجرا یطراح مأموری.

یکتی  3کند ور غربی و عبری عمل میمقاوم. و ایران را به رای مح
 یبانیرشت ،از شواهد عمل ترکیبی این نوع مراک  در هجمه علیه ایران

بتوک، سیچون شت یب رگ یهادهندهسیو سرو هاشکدهیگسترده اند
 نیتتکتته ا یابتته گونتته استت.،مرکتت   نیتتو گوگتتل از ا تریتتتوئ
به سفارش داده شده را  یمحتواها لیو تحل شیرا ،هادهندهسیسرو

یکتی از   دهنتدیمرکت  انجتا  مت نیا یبرا یمورد ایصورت انبوه و 
 یراهبتتر ،سیستتأت یمرکتت  اعتتتدال از ابتتتدا مهتتم یهتتااتیعمل

                                                           
، دسترستی در: «مأموری. بهائی.، بررایی جنگ روانی بر ضد ایران است.  »1

https://montazer.ir/content ،1  1331تیر  
2 . Hasbara. 

  همىن، «مأموری. بهائی.، بررایی جنگ روانی بر ضد ایران اس.  »3
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حاکم در  یهابه نظا  یاعتماد عموم ییو تخر یابانیاغتشاشات خ
 یهادر بستر شبکه 6930و  6937 یهادر سال رانیلبنان، عراق و ا

ی به موازات سعود عهدیول ،ن سلمانب محمد 1بوده اس.  یاجتماع
 یمت رانیتما جنگ را به داختل ا»گفته بود:  راهبرد ترامپ و نتانیاهو

 ۀدر چهتار حتوز هتایستعود یهاتحشدر هر صورت،  2 «میکشان
مغلتوب کتردن نظتا   یبترا یاو رستانه ی، نظتامی، اقتصادیاسیس

 شکل ممکن ادامه دارد  نیتربه رررنگ رانیا یاسحم یجمهور
طلی گرشتته ضد انقحب و مخالفان: این محور از سلالن.ت( 

هتا و ستب ها، بهائیتان و دیگتر گراهتا، مارکسیست.تا مناشقین، ملی
نظتا  مثلتغ غربتی، عربتی و مثابه ریادهشراریان ضد انقحب و    به

تترین مأموریت. ایتن محتور در جنتگ کننتد  مهتمعبری عمل می
ایران به بتازیگران اصتلی های تخصصی از شرای  ترکیبی، مشورت

ای جنتگ شتناختی، روانتی، نفتوذ و جنگ ترکیبی، مدیری. رسانه
سواری بر مشکحت داخل کشور اس.  هر یک از جاسوسی و موک

هتا و نشتین بتا انگیت ههای ضد انقحب ختارکها و شخصی.گروه
دارای  ،هتایی کته دارنتدهای مختلتف بته تناستی ظرشیت.تاکتیک

هبردهای مثلغ م بور هستند  به عنتوان نمونته هایی در ذیل رانقش

                                                           
ای و هتای منالقتهنقش مرکت  اعتتدال ستعودی در بحران»  خبرگ اری شارس، 1

آذر  https://www.farsnews.ir/news/001183 ،11، دسترسی در: «المللیبین
6933  

، «اظهارات ضدایرانی وزیتر دشتاع ریتا  علیته تهترانبازتاب »نیوز،   آشتاب2
  6931اردیبهش.  https://aftabnews.ir/fa/news/443021 ،69دسترسی در: 
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دهتتد کتته در ایتتن جنتتگ مأموریتت. عملکتترد منتتاشقین نشتتان متتی
گروهتک ای برعهتده دارد  در واقتع از زمتانی کته ایتن منظورهچند
ی منتقل شتد، به آلبان ییکایمرا یمساشربر یهامایبا هوار یستیترور

ویتژه امریکتا، ههای غربی بهای مالی و دیپلماتیک دول.با حمای.
الی. عها تما  قد علیه ایران شانگلیس، رژیم صهیونیستی و سعودی

 نیزمتدر یتک  ،کنند  یکی از مراک  مهم عملیات آنها علیه ایرانمی
بته ایتن گروهتک  های اس. که امریکاییدر قلی آلبان یهکتار 90

امکانات مورد نیاز  ۀمجه  به هم ،هاو با دالرهای سعودی هدیه داده
در  رهیتالج  ۀشتبک  ه است.ها برای جنگ شناختی علیه ایران شدآن

در  عمدتا   نیسازمان مناشق یستینشان داد چگونه گروه ترور یگ ارش
بتر  یاجتمتاع یهابا استتفاده از شتبکه یمجه  در آلبان ییهاکمپ

تتا  6111گتذارد  یمت ریثأو مرد  جهان تت رانیمرد  ا یاشکار عموم
هتا هت ار ده .یریمد یبرا یستیوه ترورگر نیا یتن از اع ا 6511

 یمشخصت یهاکه با دستتورالعمل کنندشعالی. مي یحساب کاربر
ه اران  یدر کمپ آلبانآنها در این مأموری.،   شوندیم یسازمانده

و بته صتورت خودکتار  یروبتات یهتااش اررا بتا نر  یحساب مجاز
ن ارتبتا  دولتمردان امریکایی مانند جتان بولتتو 1 کنندیم .یریمد

متعدد بتا  یدارهایجان بولتون دبسیار ن دیکی هم با مناشقین دارند  
 یعمتوم یهااز برنامه یدر برخ یو ح ور و سخنران ،یرجو میمر

                                                           
هتای اش اردر کمپ آلبانی هت اران حستاب مجتازی را بتا نر » خبرگ اری می ان،  1

دسترستتتی در:  ،«کننتتتدروبتتتاتی و بتتته صتتتورت خودکتتتار متتتدیری. می
https://www.mizan.news/fa/news/484903 ،35  6937دی  
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ستازمان  ییدر گردهما 6937اش.  بولتون تابستان سال دگروه  نیا
در  م،یهست جانی، ما که ا 3163تا قبل از سال »وعده داد  نیمجاهد

های محور ها و سایر دول.امریکایی 1« گرش. میخواه تهران جشن
ای بتاز هتا هتم حستاب ویتژهطلتیجنگ ترکیبی بر روی ستلالن.

ی و متالی تتیامنی و اطحعتات یهتایبانیاز رشتت انیتجراین  کردند 
ارتت اق  هایسعود ینفت یدالرها ها وامریکا، انگلیس و صهیونس.

، شتودیشناخته مت  یندر نکه با نا  ت رانیا یانجمن رادشاه  کندیم
تروریستتتی استت. کتته بتترای  طلیهتتای ستتلالن.کهاز گرویکتتی 

وزارت سازی در داخل ایران ساخته شد و رس از چند ستال ثباتبی
رهبتر ایتن گروهتک و متدیر  ،شارمهد دیجمششق شد وم اطحعات

 6933مترداد  66 خیدر تتار «دهیتچیر یاتیتعمل» یرا طترادیو تندر 
  نماید ریدستگ
 

                                                           
واکنش سخنگوی شورای نگهبان ایران به سم. تازه جتان »بی بی سی شارسی،   1

 http://www.bbc.com/persian/iran-43516505، 9، دسترستتتتی در: «بولتتتتتون
  6937 شروردین
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 هاى مهاجمانابزارها و سالح

 
بته طتور کلتی تهدیتد  ؛اب ارهای تهاجم ترکیبی بسیار متنتوع است.

جنتتگ ثبتتاتی و تتترور و   (، شرینی، بتتیآ)مبتنتتی بتتر رعتتی نظتتامی
)مبتنتی بتر ایجتاد درد و رنت  در زنتدگی  میتحر سح با  یاقتصاد
ی و ش تای مجتاز رستانهشناختی و روانی با ستح  و جنگ مرد ( 

مربتو  بته  قیوارونته نشتان دادن حقتامدیری. ادراک و  بر ی)مبتن
و جنتتگ اطحعتتاتی بتتا ابتت ار نفتتوذ )مبتنتتی بتتر جاسوستتی،  (رانیتتا

سازی علیه نظا  در داخل( و جنگ شرهنگتی و سازی و جریانشبکه
اعتقادی با اب ارهای ارتباطی، آموزشی، هنری و سینمایی )مبتنی بتر 

رتن  ستتون راهبتردی تهتاجم  (ورکشت یو ملت یشرهنگ .یهو ینف
اشت ا عمتل واحتد و بته صتورت هتم ۀترکیبی هستند که در یک ریکر

 کنند می
اذعان دارند که اقدا  نظتامی علیته ایتران ممکتن نیست. و  ههم

همین امر موجی شد که رویکرد بازیگران تهاجم ترکیبی از ستح  
نتد  آشرینی و اقدامات کم شدت استتفاده کنشق  برای رعی ،نظامی

در واقع انتظار اصلی مهاجمانی مانند امریکا، رژیم صهیونیستتی و 
ها که هر از چند گتاهی ستخن از تهدیتد نظتامی بته میتان سعودی

آورنتتد، ایجتتاد اختتتحل در نظتتا  محاستتباتی ملتت. ایتتران و متتی
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گیران جمهوری اسحمی اس.  در این راستا، سازان و تصمیمتصمیم
تهدیدات نظامی امریکا در کنتار جنتگ اوباما و ترامپ،  ۀدر دو دور

طلتی و بع تی از روانی رترحجم ستبی شتد تتا جریتان اصتح 
های سیاسی دچار اشتتباه محاستباتی شتوند و احستاس شخصی.

در ررتگاه جنگ قرار گرشته اس. و لتذا ریشتنهاد  کنند که ایران واقعا  
داده بودنتد  امتا بتا  تسلیم و سازش را به رهبر معظتم انقتحب

بتر همگتان آشتکار شتد کته تهدیتد  ،لهدگی و مقاوم. معظمایستا
ترین اب ارهای جنتگ ترکیبتی بنابراین، مهم نظامی بلوشی بیش نبود 

هتای )اعتم از شتبکه در شرای  کنونی سح  تحریم، نفوذ و رستانه
هتای مجتازی( است.  اهتداس ستح  ای، اینترن. و شبکهماهواره

ور، متحشی کردن اقتصاد جلوگیری از ریشرش. کش تحریم عحوه بر
آوردن ملت. ایتران و ستتوه وجتود آوردن دولت. ورشکستته، بتهو به

است.  دستتگاه حکومت. برای شتورش علیته  خشمگین کردن آنها
 در دولت. دو  اوبامتا یرانتیضتد ا یهتامیمعمار تحر وینف چاردیر

به عبتارت  ایاس.  یسخت جادیا ،هامیهدس از اعمال تحر: »گف.
رشتتار  ،هتامیکه کشور هدس تحر یبه نوع ،یو ناکام درد جادیبهتر ا

هایی که مهاجمان ترکیبتی علیته حجم تحریم 1«دهد  رییخود را تغ
اند، عمق خصوم. مثلغ غربی، عربی و عبتری را ایران وضع کرده

که بانک اطحعتات  2«کاستلو » .یبنابر گ ارش سادهد  نشان می

                                                           
هتای ، تهتران، مرکت  رژوهشهىتنگىه تازتدرونتمبااانهنکترحکیمریچارد نفیو،   1

  6937مجلس، 
2. AI.Castellum. 
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 رانیتا هیتعل میتحترمتورد  9161، اس. یجهان یهامیتحر یابیرد
روسیه به اوکراین، در  ۀ  ایران تا قبل از حملده اس.شاعمال تاکنون 

 داش.  قرارها در جهان های ظالمانه غربیصدر تحریم
های مربو  به کاربرد اب ارهای تهدیتد نظتامی، با وجود واقعی.

ششتتار اقتصتتادی، نفتتوذ اطحعتتاتی و خرابکتتاری، ستتح  رستتانه از 
بندی غترب ایتن ری برخودار اس.  در واقع جمعتاهمی. راهبردی

اس. که کارایی اب ارهای موصوس برای شرای  ایران، بتدون ستح  
 رسانه قابل تصور نیس.  از همتین رو، رهبتر معظتم انقتحب

 میتحتر انیتشکس. بخورد، جر فیتحر انیاگر جر» :شرمودند که
 2،یکی از کارکردهای جنتگ رستانه 1« قالعا  شکس. خواهد خورد

تحریف حقایق جامعه و معارس و تاریخ انقتحب استحمی است.  
هتتایی ماننتتد علتت. اولویتت. یتتاشتن ابتت ار رستتانه بتتا تکنیتتک

های دروغین و تحریف حقایق در جنگ ترکیبی، نقش سازیروای.
  با وجود ایتن، اس.ی جنگ ۀ نوینعرصدر این ها ارادهو محوری. 

گ ترکیبتی ریتدا تهدید، تحریم و تحریتف جایگتاه ختود را در جنت
و  یر رشتاریاراده مل. ایران و تغشکستن  ،کند  چون هدس هر سهمی

                                                           
، 9/5/6933در سخنرانی تلوی یونی به مناسب. عید قربتان،  ای  بیانات اما  خامنه1

  https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46146 دسترسی در:
ها بترای ت تعیف کشتور هتدس و اده از رستانهای به معنی استتفجنگ رسانه  »2

هتا، رادیتو، ها )اعتم از مالبوعتات، خبرگ اریگیری از توان و ظرشی. رسانهبهره
محمد ) «منظور دشاع از مناشع ملی اس.تلوی یون، اینترن.( و اصول تبلیغات به

، 95 ، شفصلنىمهتعملبىتتروان ، «رسانه و جنگ نر ۀ نامرژوهش»شر، سلالانی
 ( 6933بهار 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46146
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گونی نظا  جمهوری اسحمی ایران اس.  به همین جه. است. واژ
بتا  نیاطیشت» شرمایند:می مکرربه طور  که رهبر معظم انقحب

 مبنتایبت یهتاحرس نییدروغ و تت   یاب ار رسانه دائما  در حال ترو
 وسیمل. را متأ ،یو اعتماد به نفس عموم مانیبا کاهش اهستند تا 

 1« کنند دیو ناام
ای رسانهجنگ از این رو، محور و کانون جنگ ترکیبی را باید در 

های جنگ ترکیبی بدون آن اثتربخش دید، زیرا سایر اب ارها و سح 
هتای غربتی، عربتی، ای از رستانهنیستند  با این شرای  امروز جبهه

ی، بمباران خبر نیدتریتح. شدایران را مل. انقحب، عبری و ضد 
ستازی سازی جعلتی و رادروایت.اشکنی، تردیدسازی، روای.شبهه
هتای رادیتویی و ای بر سته بستتر شتبکهسح  رسانه  نددهیقرار م

هتای اجتمتاعی مجتازی ای، اینترنت. و شتبکهتلوی یونی متاهواره
هتا، قلتی واقعیت. مأموری. بمباران جعلیات، شبهات، تحریفات،

کته  یاز زمتانها علیه ایران را برعهده دارند  رردازیشایعات و دروغ
در  یاهت ار شتبکه متاهواره 31ماهواره اختراع شده تاکنون حتدود 
شعتال  یونیت یمتاهواره تلو 911جهان شعال است.  در کتل جهتان 

  دهندیرا روشش م رانیا یماهواره ش ا 661تعداد  نیاس.، که از ا
و خصوصتا   زبانتانیشارست یکته شقت  بترا زبتانیشارس یهاهشبک

 611از  شیاکنتون بته بتهم کننتد،یو رخش م دیبرنامه تول هایرانیا
های شارستی ررسشی که در برابر این همه شبکهاس.   دهیکانال رس

                                                           
، 63/63/6011در دیدار با اع ای مجلس خبرگان رهبتری،  ایبیانات اما  خامنه  1

  https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=49759 دسترسی در:
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بیش که  یدر حالغرب چرا شود این اس. که زبان رایگان، طر  می
 ینفر شرانستو ونیلیم 011زبان و  ینینفر چ و رانصد اردیلیم کاز ی

هتا آن یبر تمتام را زبانان یشارس ،کننداین جهان زندگی میزبان در 
 قترارهتا ایرانتی اریرا در اخت آنها ادیز یهانهیو با ه  اندهداد حیترج
محورهتای در ای ایگتاه جنتگ رستانهجشاید با مروری بتر  د؟دادن

 ود ال روشن شؤجواب این س ،اصلی جنگ ترکیبی

 های محور غربیرسانهالف( 
جنتگ هتم که دارد  قرار ییمریکاارسانه های  ،رأس محور غربیر د

 لتف راهمخت در ابعتاد یاستحم یجمهتور هیعلعظیمی را  یارسانه
انداخته و هم مدیری. آن را در جنگ ترکیبتی برعهتده دارد  وظیفته 

( USAGM) 1«کایمرا یجهان یهاسازمان رسانه»این جنگ بر عهده 
 ویتراد»، «آزاد ویتراد / آزاد ارورتا ویتراد» ،«کتایمرا یصتدا»اس.  

تحت.  گتریو چند رسانه د «شبکه الحره» ،«ایآزاد آس ویراد»، «شردا
این سازمان بته ظتاهر   دنکنیم .یرروراگاندا شعالسازمان  نینظر ا

از گ ارش  یدر بخش رسانی و حمای. از آزادی و دموکراسی،اطحع
  3131 هیتتستتند شور نیتت)ا  3131 یمتتالعملکتتردش در ستتال 

بته نتا   شبکه کیسازمان  نیکه ااس. شده اس.( اشاره کرده  ارائه
«VOA 365» (امریکای صدا) رانیتا هیتعل یغتاتیبا هدس جنتگ تبل 

                                                           
شتورای همکتاران »نتامش  6937که تا سال « های جهانی امریکاسازمان رسانه  1

کند؛ دولتی توصیف میآژانس مستقل  جی( بود، خودش را یکبی )بی « رخش
کند و عملکتردش تحت. اما بودجه مستقیم خود را از دول. امریکا دریاش. می

 نظارت کنگره امریکا قرار دارد 
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بتا  VOA 365 یانتدازراه»سند آمده است.:  نیاس.  در ا ختهانداراه
 یروزشتبانه .یبا شعال یاآزاد ارورا قرار اس. شبکه ویراد یهمکار

ستازمان  دگاهیتشبکه بتر استاس د نیدر هر هف. روز هفته باشد  ا
در  کیشدن به شبکه رخش شماره  لیتبد در حال یجهان یهارسانه

 «USAGM» درخواس. بودجه ستازمان براساس اسناد« اس.  رانیا
 شتتبردیر یدالر بتترا ونیتتلیم 19739،  3136 یستتال متتال یبتترا

  3163 یسازمان در ستال متال نی  اده اس.بوخود  یها.یمأمور
 نتهیه  کتایمرا یرروراگانتدا شبردیر یدالر برا ونیلیم 011از  شیب

)بتتا  دالر ونیتتلیم 061از  شیبتت  3131 یستتال متتال یکتترده و بتترا
 اردیتتلیهتت ار م 6335معتتادل ، انمتتهتت ار تو 30احتستتاب هتتر دالر 

بخشی از ایتن بودجته علیته جمهتوری  کرده اس.  اش.یدر (تومان
 نتدهینمامی ایران مصرس شده اس.  به اعتتراس بریتان هتوک اسح

میلیتون  67دود حت، متحده االتیا نیشیر دول. در رانیا امور ژهیو
 علیه ایران اختصاص یاشته بود  دالر

( کته زیتر نظتر ایتن VOA 365) کارنامه صتدای امریکتای بررس
ی دهد که به لحاظ کمیت.، دولت. جمهتورینشان مسازمان اس. 

این رسانه بتوده از ناحیه ی یران آماک بیشترین تبلیغات منفای اسحم
، والیت. یاس. و به لحاظ کیفی. نی ، سه موضوع انقحب استحم

انتد  آن قترار داشتتهی نظا ، در صدر اهتداس تخریبتی شقیه و رهبر
 علیه انقحب اسحمی ایتن است. کته امریکای صدا ایجنگ رسانه

ه و نظا  برآمده از آن ناکارآمد از اساس، بیهوده بودی انقحب اسحم
 همچنتین مشتکحت کشتور است. ی و والی. شقیه نی  عل. اصتل
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شتوند یو تولید می طراحی اگونهاین شبکه بهی تلوی یونی هابرنامه
که به مخاطی القا کننتد: انقتحب از مستیر اولیته منحترس شتده و 

ایتتن رستتانۀ  1مترد  و کشتتور نداشتتته است. ی بتترای دستتاورد مثبتتت
های جنگ شتناختی و روانتی ختود ریکایی برای اثربخشی برنامهام

بیشترین استفاده از اشراد ضد انقتحب و مختالف  ،ایران ۀعلیه جامع
زاده، یرضتا نتوریهمچون علی اشراد برد نظا  اسحمی ایران را می

، ی، احمتد بتاطبی، سیروس آموزگتار، عبتاس میحنتیخلجی مهد
الواعظین، شتاهین شاءالله شمسسحرخی ، مای مهرانگی  کار، عیس

گتران ثابت. و متغیتر ایتن شتبکه و الهته هتیکس از تحلیتلی شاطم
 2اند بوده

ماننتتد  کتتایمرادیگتتر  یهااز رستتانه یاریبستتایتتن،  حوه بتترعتت
هتتا و ده «یستتیبتتیا» ،«اسیبتتیستت»، «بلتتومبرگ» ،«انانیستت»

    علیته ایتران اخبارهتای جعلتی منتشتر و یخبتر ۀروزنامه، شتبک
 ،شتوندیاداره نمت کایمرانظر دول.  ریز ما  یکه اگرچه مستق کنندمی
به چند شرک. معدود هستند که مناشع آنها هتم در حفت   وابستهاما 

، کشتور است. نیاهداس کحن ا شبردیو ر کایمرا .یساختار حاکم
 ادیت «یشترکت یهارستانه»ها بته عنتوان رستانه نیاز ا کایمرادر  که

  شودیم
                                                           

ا تغاک تعلباهتجمها ر تارزیىب توترحلبا تعملباىتترساىنه ی،مسعود محمد  1
، وزارت شرهنتتگ و ارشتتاد اسااىم تایااکانوتمااکور تبااکتياااا تامکی ااى ترهااکان

  30-39 ، ص6 ، ک6903 ی،اسحم
  03، ص همىنت 2
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ای در جنتگ رستانه ی دول. امریکارگذاایهصورت سرمدر هر 
معاون  عحوه بر آن به اعتراس ؛علیه ایران محدود به موارد باال نیس.

مرک  تعامل » 6011در اسفند سال  کایمراوزارت خارجه  یسخنگو
 یدالر بترا ونیتلیم 01( کایمراوزارت خارجه  یها)از نهاد یجهان
 یهاکشتور یغتاتیتبل یهادر مقابله با هجمته ییهااز طر  .یحما

 یهاسازمان رسانه» همچنین این مرک  و 1«اختصاص داد  یخارج
 ۀتوستع یبرا کایمرامتحده  االتیآژانس ا»در کنار  «کایمرا یجهان

 ،«لستونیوودر و»، مرکت  «جامعه باز ادیبن»(، USAID) «یالمللنیب
(، NED) «یدموکراست یبترا یصندوق موقوشته ملت» ،«یخانه آزاد»
، «خواهتانیجمهور یمؤسسته ملت» ،«یملت کیتدموکرات مؤسسه»
 ،«رانیتدر ا یدموکراست ادیبن»، «برادران راکفلر ادیبن»، «شورد ادیبن»
 گتریهتا ستازمان دو ده «رانیاسناد حقوق بشر ا یمرک  مستندساز»

 و تما  اینهتا 2دندهیم لیرا تشک کایمرادول. جنگ نر   حتیتشک
می ایتران برنامته دارنتد  برای جمهتوری استح به صورت هماهنگ

کشتور  نیتا ۀکه به کنگتر کایمرا  3133در بودجه جالی اس. که 
 ران،یتا «نفتوذ»دالر جه. مقابله بتا  ونیلیتر 633ارائه شده اس.، 

 انهیبر خاورم ژهیبا تمرک  و ایدر سرتاسر ارورا و اوراس هیو روس نیچ
 ونیتلیم 011بودجه  کایمرادر همین راستا، اس.   اشتهیاختصاص 

دادن ارجه. هتدس قتر یالمللنیب یونیتلوز یهاشبکه یبرا یدالر

                                                           
1. https://defapress.ir/fa/news/316295. 

، دسترستی در: «ای علیه ایترانهای رسانهبررسی بودجه»  خبرگ اری تسنیم، 2
https://www.tasnimnews.com/fa/news/2309777 ،33  6933تیر  
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و  ییقتایآشر یکشورها نیو همچن هیو روس نیچ ران،یمخاطبان در ا
شتود کته به همین جهت. گفتته متی در نظر گرشته اس.  انهیخاورم

امریکا در رأس جنگ ترکیبی قرار دارد و در این تهاجم، اب ار رستانه 
وانتی و    ها، جنتگ رتی، جنگ روای.خگ شنااندازی جنبرای راه

  برخودار اس.جایگاه راهبردی از 
نقش انگلیس نی  در تهاجم ترکیبی، علیه ایران، کمتر از امریکتا 

ای گذاری زیادی برای جنتگ رستانهها هم سرمایهنیس.  انگلیسی
متاه قبتل از  5درست.  انتد  بته عنتوان نمونتهعلیه ایران انجتا  داده

 ونی یگرشتند تلو میتصم سیدولتمردان انگل ،6900ال انتخابات س
وزارت امتور  یهنگفت. از ستو یارا بتا بودجته یستیبتیب یشارس

 یتیوق. دارا ریوز« گوردن براون  »ندینما یاندازراه ایتانیخارجه بر
دولت. »گفت.:  دیرست یریتوزبعد بته نخست. یکه مدت س،یانگل
ه اختصتاص داده و شتبک نیا سیتأس یدالر برا ونیلیم 33 سیانگل

 نیتتتأم سیدولتت. انگلتت یشتتبکه هتتم از ستتو نیتتا انهیبودجتته ستتال
 یستیبتیکته از بت یدیتبازددر   ین یشر  رهلو نیچنهم « شودیم

کترد و اشترس  میشتبکه تقتد نیه ار دالر به ا 511داش.،  یشارس
هنگفتت. ختتود را بتته  یمتتال یهااز ستتپرده یکتتیستتود   یتتن یرهلتتو

 65شبکه  نیبودجه ساالنه احاضر  در حالکرد   شکشیر یسیبیب
هتای بترای جبتران ضتعفمتن و تتو  ونی یتلو 1روند اس.  ونیلیم

                                                           
و  manoto گذار رشت. رترده اینترنشتنال؛بن سلمان، سترمایه»  شبکه العالم، 1

BBC دسترستی در:«به کجا وصلند؟ ، https://fa.alalam.ir/news/3867566 ،
  1011اسفند  13
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ی بودجه رهلوای علیه ایران با سی شارسی با هدس مبارزۀ رسانهبیبی
شتبکه  نیتاها را بته میتدان گذاشت.  و مدیری. راهبردی انگلیسی

 رانیتبته ا یامتاهواره یهااز مهاجمان رر قدرت شبکه یکیعنوان به
ناختی و روای. شبا توجه به ورود کارشناسانه در جنگ   شناخته شد

 یسیبیاز دس. رشته ب نیمخاطب یتوانس. تا حدود ،علیه ایرانها 
هتا در برنامته یاصتل ا ی  ردیبه خود جذب نمادر ایرانیان را  یشارس
 ۀدر دور رانیتا .یمحور درخشان نشان دادن وضع من و تو بر ۀشبک

نمتتایی و و ستتیاه یاز انقتتحب استتحم شیو رتت یرهلتتوستتلالن. 
 متمرک  اس. اشکنی علیه جمهوری اسحمی ایران شبهه

 های محور عبریرسانهب( 
رژیم صهیونیستی بیشترین انگی ه برای راه انداختن جنگ ترکیبی بتا 

عنتوان یتک نمونته محوری. اب ار رسانه علیه ایران را دارد  شقت  بته
بتا  رانیتا نظا  رییتغ برای کایمرااز  لیسرائا ریوزنخس.درخواس. 

حدودی  تا یغرب یبا محتوا یاماهواره یونی یتلو یهارخش برنامه
شرهنتگ  انیتگفت. جر ی  وکنتدراسخ این حقیق. را آشتکار متی

 یجمهتور یبه برانتداز رمنج تواندیم ران،یبه داخل ا یغرب انهیعام
شبکه شاکس کته  یاهالیبا رخش سر تواندیم کایمرا  شود یاسحم

نشتان  یاز برهنگت یمتنوع یها.یجوان را در وضع یبارویاشراد ز»
و  دیتقیب یهاو راباله انهیگرایو ماد بندهیشر یهایکه زندگ دهندیم

در    دیتکشتور برانگ نیحکوم. ا هیانقحب را عل کی« شر  دارند
در  ی کتهشارس یسیبیتو و ب من و نترنشنال،یا رانیشبکه ا این زمینه
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، همان کنندیم دیبرنامه تول رانیبر ضد ا یاماهواره یهاصدر شبکه
 کنند که نتانیاهو انتظارش را دارد کارکردی را دنبال می

ای این رژیم و شتبکه اجتمتاعی های ماهوارهبا این حال، شبکه
آشرینتتی و مجتتازی بتته صتتورت مستتتمر و رتتر شتتدت بتته شتتبهه

بته نقتل از  مشتغول هستتند های دروغین علیه ایتران سازیروای.
اهتداس خصتمانه،  شبردیر یبرا یستیونیصه میرس.، رژ میجروزال

)اشتراد  ینفلوئنسرهایاز ا سمیونیصه یمسمو  و رروراگاندا غاتیتبل
 نیت( ایمجتاز یهتا یدر مح ادیتکننده زتعداد دنبال یشعال و دارا

 رهانفلوئنستیشعاالن، ا  کندیاستفاده م یاجتماع یهادر شبکه میرژ
تتتاک، کیتتماننتتد تی اجتمتتاع یهاو ستتازندگان محتتتوا در شتتبکه

بتر اذهتان  شتتریبگتذاری ریتأث یبترا تریو تتوئ ستبوکیش نستاگرا ،یا
 ریوزنخستت.در راستتتای ستتناریوی  1نتتد نبیآمتتوزش متتی ،کتتاربران

متعلتق بته روبترت که  6ی تلوی یون شارس ۀاین رژیم شبک ،لیاسرائ
ی هتاحملته ،جهان اس.ی ارسانه امپراتور یهودی به عنوان کمردا

بتا   را برعهتده داردشده بر ضد کانون خانواده در ایران ی دهسازمان
های جهتان دارنتد، بته ها در رسانهاین همه، نفوذی که صهیونیس.

ای علیته ایتران را در موازات دول. امریکا، متدیری. جنتگ رستانه
هتتای وریامتتروزه بستتیاری از امپراتتت تهتتاجم ترکیبتتی برعهتتده دارد 

مریکتتا تحتت. نفتتود و اختیتتار امالبوعتتاتی چنتتد ملیتتتی ارورتتا و 
 ۀعنتتوان نمونتته، در آلمتتان مؤسستت هتتا استت.  بتتهصهیونیستت.

                                                           
، «کارزار آنحین رژیم صهیونیستی بترای ریشتبرد اهتداشش»  خبرگ اری مهر، 1

  1011دی  https://www.mehrnews.com/news/538433 ،1دسترسی در: 
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و تعتداد زیتادی روزنامته  2و نشریاتی مانند بیلدزایتونگ 1اشبرینگر
شتود  در شرانسته هتا اداره متیتوست  صهیونیست. 3مانند دی ول.

 1آبت رور 0،تی مانند شیگتاروصاحی امپراتوری مالبوعاتی که نشریا
یهودی و صهیونیس. معروس  1کند روبرت هرسانو    را منتشر می

هتا، مجتحت مریکا نی  معروشترین و ررتیراژترین روزنامهادر  اس.؛
و    در  3نیوزویتتک 8،واشتتنگتن رستت. 7،ماننتتد نیویتتورک تتتایم 

 11،هتای بت رگ ماننتد رویتترزخبرگ اری هاس.؛صهونیس. اختیار
و خبرگت اری شرانسته همته یهتودی  12یوناتیتدررس 11،یتدررسآشوش

ای ن دیتتک دارنتتد؛ نفتتوذ هستتتند و بتتا محاشتتل صهیونیستتتی رابالتته
های رادیو و تلوی یونی جنبه دیگری از اهر  ها در شبکهصهیونیس.

 13شرهنگی و سلاله جهانی اس.  ای،رسانه نفوذ آنها برای تهاجم
                                                           

1. ashbringer. 
2. Bale Zeitung. 
3. Die Welt. 

4. Figaro. 
5.Observer. 
6. Robert Herson. 
7. The New York Times. 
8. The Washington Post. 
9. Newsweek. 

10. Reuters. 
11. Associated Press. 
12. United Press. 

، ترجمتۀ علتی آرش، تهتران، مؤسستۀ شرهنگتی الملا یها دتباب هنری شورد،   13
  639 ، ص1382رژوهشی ضیاء اندیشه، 
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 های محور عربیرسانهپ( 
 سه سال ریش شرموده بودند: قحبرهبر معظم ان

 یهاادساتگاه م،یادار اریاکاه در اخت یبراساس اطالعاات

 یماال تیاباا حما یساتیونیصه میاو رژ کایامر یجاسوس

 یرا بارا یالتیمنطقه اطراف کشاور ماا، تشاک یهاقارون

در  یاناد و باه طاور جادکارده یانادازراه یاجنگ رسانه

 یدن فضاااآلااوده کاار  یو تااالب باارا یزیاارحاااب برنامااه

 1هستند. هجامع یو فکر یغاتیتبل

عربی تهاجم ترکیبی، نقتش بست ایی را ایفتاء  محور عربستان در
عتحوه بتر مرکت  ستایبری ( MBC) «انهیمرک  رخش خاورم»کند  می

 یرروراگاندا یهادستگاه نیترمیاز عظ یکی موسو  به مرک  اعتدال،
ماننتد  یبت رگ ستعود یهارستانه .یتاس. که شعالی سعود میرژ
 بتارکیترا در کنترل دارد و هتر چنتد وقت. « الحدث»و  «هیالعرب»

ستس ؤ  مکنتدیبتاز مت رانیا هیعل یغاتیدر جنگ تبل یدیجبهه جد
اس.   «میبن ابراه دیول»به نا   یسعود ۀشاه اد کی ،«یس یب ا »

 شیهتا.یشعال ۀشبکه با توجه بته توستع نیا بودجه در حال حاضر،
 ونیلیم 11از  شتریب ش،یسال ر 33در  اشیدازاننسب. به زمان راه

 یشبکه خبتر مهم نقش رسال. «ی یسترانیا»دالر در سال اس.  
روشتش و  این شتبکه  تأسیس بوده اس. یهمان ابتدااز  «هیالعرب»

                                                           
در دیتتدار بتتا اع تتای مجلتتس خبرگتتان  ایخامنتته  بیانتتات امتتا  1

-https://farsi.khamenei.ir/speech ، دسترستتتی در:11/1/1337 ی،رهبتتتر
content?id=40421  
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 یگیگروهک ر ی ازستیترور یهاگروهک یها.یرخش منظم شعال
  سابپىلفىرنجله م دارد  در دستور کار رانیا هیعلرا  نیگرشته تا مناشق

« دالر ونیتلیصتدها م»را  هیتبودجته العرب  3163سال  یدر گ ارش
 1 بود برآورد کرده

یکتتی دیگتتر از اقتتدامات  نترنشتتنالیارانیشتتبکه اانتتدازی راه
 ۀشتتبکای ترکیبتتی علیتته ایتتران استت.  ها در جنتتگ رستتانهستتعودی

 که اس. زبانیشارس یاماهواره یونی یکانال تلو کی نترنشنالیارانیا
گرداننتدگان ها بترای ایتران است.  ساعته در حال رخش برنامه 30

ای که گونهبرعهده دارند، به یس یب یباصلی این شبکه را کارگ اران 
رروژه سان ی تبدیل شده و بدینشارسیسیبیدو  ب ۀشعب این شبکه به

ی قالدر  یرانیضدا یهامیعناصر و رژاز  یبیترک ی بارانیضدا یغاتیتبل
در   یگاىرد ۀشتد  روزنامت لیتکم مستقر در لندن یونی یتلو ۀدو شبک

تخمتین زده  دالر ونیلیم 351به  کین د این شبکه رابودجه  ی،گ ارش
این شتبکه  2 شودیم نیسعود تأمآل یکه توس  دربار رادشاهاس. 

از  یادیتتعتداد زبرای تأثیرگذاری بر مخاطبان ایرانی از همان ابتتدا 
 خارک، از جمله شعاالن حقوق بشر را استتخدا  کترده میمق انیرانیا

روز از شتبانه در هر ستاع. که اس. نیاایران اینترنشنال  شعار بود 
زبانتان  یشارس یآن را برا نترنشنالیا رانیکه ا س.ین یخبر مهم چیه

 قیتنقتا  ضتعف، ت ر یستازبرجسته ،یینمااهیست روشتش ندهتد 
                                                           

های میلیارد دالری بترای عملیتات روانتی عربستان و ه ینه»  خبرگ اری تسنیم، 1
، https://www.tasnimnews.com/fa/news/2311351، دسترسی در: «علیه ایران

  6933مرداد  6
  همىن  2
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 ران،یتنقتا  ا یضات در اقصتاعترا نیاز کوچکتر .یحماو  یدیناام
 یامتاهواره یهاشبکه گریهمانند د نترنشنالیا رانیبود که ا یاستیس

 رانیا یها.یمورأاز م یک  یزبان در دستور کار خود قرار دادیشارس
 یبترا کتایمرا یستازیمنج اس.یس یدر اجرا توانیرا م نترنشنالیا

 طلی مانندهای تج یهدانس.  حمای. از گروهک «انیرانینجات ا
از مراستم  نیتروشتش آنحو  هیتاالحواز ،رتژاک یستیگروهک ترور

 1های روتین این شبکه اس. ج و برنامه نیمناشق
 یعربستان ستعود یرسم یخبرگ ارخبری،  ۀبه غیر از این شبک

الشااک ت ۀروزنامتت  یتتو ن هیتتالعرب ۀشتتبک ه،یتتاالخبار ۀ)واس(، شتتبک
بته زبتان  یکتاربر یهاحستابو  یشارست .یسا نی  دارای االوسط

رراکنتی که علیه ایران شایعه هستند ترییتو یاجتماع ۀدر شبک یشارس
 یمشتهور در ش تا یدر حال حاضر کمتر حستاب کتاربر کنند می

او را دنبال  یاز عربستان سعود یهس. که کاربران یشارس نستاگرا یا
 یهتا.یستا، پنتدن.یندیروزنامه ا ها با  از زمانی که سعودینکنند

ی کردنتتد، انتتدازراه «پنتتدن.یندیا» یانتته تحتت. نتتا  تجتتارچندزب
 نمودنتد  لیتکم با  یتقر را رانیا یعموم بر اشکار یاثرگذارمأموری. 

 یهتاو نستخه کندیساعته از لندن برنامه رخش م 30 نی  شبکهاین 
و  یدولتتو واس( و شتبه هیت)االخبار یدولتت یهارسانه یبرا یشارس

 2کند تهیه می رق االوس (و الش هیخود )العرب یخصوص
                                                           

، دسترستی در: «ایران اینترنشنال با ایران یا علیه ایران؟»  ر ک  خبرگ اری شارس، 1
https://www.farsnews.ir/news/000886 ،65  .6933اردیبهش  

، «کننتدزبان که با رول سعودی کار میشارسی ۀهف. رسان»مصالفی مسجدی آرانی،   2
  6930شهریور  https://plus.irna.ir/news/83450819 ،0ی در: دسترس
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ها از ضد انقتحب بته صتورت گستترده در ایتن جنتگ سعودی
کار گرشتته ای با هماهنگی سایر محورهای تهتاجم ترکیبتی بتهرسانه

بتا واحتدی از ستایبری را ستلمان،  محمد بناس.  به عنوان نمونه 
 یانتدازراه 6931در ستال در عکاظ عربستتان  یرجو میح ور مر

نفر رژوهشگر گروهک نفاق در مرک  المباحثات  651د که شامل کر
 اس.  یبریو واحد سا

 های محور ضد انقالبرسانهت( 
 دهندمی تشکیل را مختلفی طیف کشور از خارک در انقحب ضد

 تهاجم این در رسانه اب اهای از استفاده با شکلی به یک هر که
 ضد نیاارمتو و هکهاوگر به متعلق یهاشبکه  دارند نقش ترکیبی

    و یک لکانا ،یاییآر انیرا ،نگرنگار رس،را نظیر بنقحا
  ،نظا یهبرر به حمله قالی در  نظا علیه را دخو تخریبی تمااقدا

 به ختندارر با و داده مهادا  نظا نحامیا و نقحبیا هایارگان
 ،بشر قحقو ای،هسته ژینرا ؛جمله از مختلف تموضوعا

 علیه جنگ عقوو لحتماا ،جانبههمه تحریم ،نفتی تحریم ت،نتخاباا
 ریجمهو  نظا علیه دخو نیروا تعملیا ان،یرا سحمیا ریجمهو

 یبرنامهها و هبخشید تشد سیعیو سالح در را انیرا سحمیا
 ،مدنی ناشرمانی  ،نظا از د مر ییاگروا دیجاا جه. دیمتعد

 به د مر یمیدانا  ،نظا یمدرآناکا تبلیغ زی،جنبشسا دی،قتصاا
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 ینید هایارزش و یند زیساینیود و زیعرشیسا ،ایینمهسیا  ،نظا
 1 ندادهکر تعقیی را ادهخانو نبنیا تخریی و

 های اجتماعیشبکهث( 
 یاجتمتاع یهادر شتبکه هایرانیا .یع و  انیم ،یطبق آمار رسم

عحقته  شیبرخوردار شده است.  بتا اشت ا یدرصد 33از نرخ رشد 
 59از  هتایرانتیا .یع تو  انیتم ،یاجتماع یهابه شبکه هایرانیا

 نیتا یاس.  معن دهیدرصد رس 15به  6931 ۀدرصد در اواس  ده
 یهااز شتبکه یکتیدر  قلحتدا یرانیا ونیلیم 55ارقا  آن اس. که 

 یهامتوستت  ح تتور روزانتته در شتتبکه  ع تتو هستتتند یاجتمتتاع
متوست  ح تور اشتراد  دهتدیاختصاص دارد که نشان مت یاجتماع

در روز  هیتثان 60و  قهیدق 33 یاجتماع یهاسال در شبکه 65 یباال
از شبانه روز را که اشراد به خواب اختصاص  یساعت  انیاس.  اگر م

کاربران  دهدیآمار نشان م نیا م،یریساع. در نظر بگ 0را  دهندیم
درصتد از روز ختود را بته  61به طور متوست   یاجتماع یهاشبکه

 2 دهندیاختصاص م هاشنیکیارل نیح ور در ا
این شرای  یک شرصت. راهبتردی بترای مربتع تهتاجم ترکیبتی 
)غربی، عبری، عربی و ضد انقحب( اس.  هر یتک از ایتن چهتار 

                                                           
هتای القتایی تکنیک»اله رامشک، ءمحمدی و عالاعلیمحمدحسین حاک ر ک   1

فصالنىمهت ،«ای شارسی زبتان ضتد انقتحب، علیته نظتا  ک ا اهای ماهوارهشبکه
  690-669، ص 6939، بهار 66، ش 9 ، سامنبتتمل 

، «کننتد؟های اجتمتاعی استتفاده میرانیان از کدا  شبکهای»  اقتصاد آنحین، 2
  6011 شهریور https://www.eghtesadonline.com ،27دسترسی در: 
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های اجتماعی ح ور شعال ضد ایرانی بسیار گسترده محور در شبکه
هتتا و شتتایعات، اشتت ا شتتبهات، تحریتتفدارنتتد و هماهنتتگ و هتتم

ایران بمباران  ۀرا در جامع و    هانماییقعاتردیدسازها، ونمایی، سیاه
دشتمنان  های اجتمتاعیهتای شتبکهکنند  در واقع امروزه کانالمی

ای در متدیری. ادارک هتای متاهوارهانقحب اسحمی بیش از شبکه
آشرین هستند و در خ  مقد  تهاجم ترکیبتی علیته ایتران قترار نقش

هتای بکهرو، وجود تعداد کثیری از کاربران ایرانی در شتایندارد  از
یتر، ئ، شیس بتوک، واتستاپ، تتونستاگرا یتلگرا  و ااجتماعی مانند 

یوتیوب و    شرص. بسیار ب رگ و راهبردی را بته بتازیگران تهتاجم 
های شارسی زبتان امریکتا، انکلتیس، شبکه ۀترکیبی داده اس.  هم

شرانسه، آلمان، رژیم صهیونیستی، کشورهای عربی و ضتد انقتحب 
 جانبته واعی کانتال دارنتد و بته صتورت همتههتای اجتمتدر شبکه

کنند  در این میان ای علیه جمهوری اسحمی ایران عملیات میجبهه
است. کته،  شیرو بته اشت ا یمعانتد در تلگترا  بته قتدر یهاکانال

 کتا،یمراهمچون  ییکشورها  از آنها اعح  کرد یقیتوان آمار دقینم
 نیشتتریشرانسته ب نیو همچنت هیتترک ،یامارات متحده عرب س،یانگل
 اند داده یضد انقحب را در خود جا یتلگرام یهاکانال یهانیادم

صتدا و  یشرار یمجر .یاستارت که با هدا یکانال ربه عنوان مثال 
هتتک حرمت. بته  و درکتیمت .یها را هداآشوببرخی از  که مایس

 داد درمتی کانال قترار نیدر دستور کاربران ا را هامساجد و امام اده
  شده اس. یاندازراه کایمراکشور 
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 های مالی غربی، عبریدر آلبانی با کمک نیمناشق یبریواحد سا
مشغول ساعته  30 ده،یدآموزش یروینفر ن 6511از  شیب و عربی با

 ه،یتشق .یتماننتد استح ، وال یمیمفاه هیعل یاحرشه یمحتوا دیتول
ات مقدستت یینماخراشتته ،یمفاستتد اقتصتتاد یینمتتاحجتتاب، بتت رگ

، مراجع، علمتا، انقحب معظم رهبر هیعل یرراکننفرت ،یمذهب
شرمانتدهان و  ،یانقحبت یهارستانه ما،یصداوس ناجا،  ،یسپاه، بس

 فیتط یاو رستانه یمحبتوب هنتر داتیکشور، تول یجهاد رانیمد
اکانت.  31حدود  آنها یهستند  بع  گریو صدها محور د یانقحب

روزانته شقت   نهایگر هر کدا  از اا  کنندیم .یریرا مد )دروغ( کیش
ه ار ماللی  91ها منتشر کنند حدود از اکان. کیرس. در هر  کی
  شودیم

نکته بسیار حائ  اهمیت. ایتن است. کته محتواهتایی کته ایتن 
هتای کانتال ۀبتدون کتم و کاست. از ناحیت کننتدها تولید میکانال

 نشترزابازتتاب و بطلبتان ویتژه اصتح اروزیسیون داخل کشتور بته
 شود می

هتای جنتگ چهارگانته موصتوس در تمتا  اتتاق در هر صورت،
و  ی یربرنامه کیمنالق و  کیاز  یبه صورت راهبردتهاجم ترکیبی 

 ی شتناختی وش تا در تحشتندو  کننتدیم یرویر یمشترک یویسنار
هتا و همتهتا، برناسیاست. ۀهم به سم. مخالف. با جامعه را یروان

جنگ و نبرد  نیببرند  ا شیاصل نظا  ر تیجههای نظا  و در نشعالی.
و هتم  شتانییویرادی و ونی یتلو یهاهم در شبکهشناختی و روانی 

شود  آنهتا بته صتورت دنبال می شانیاجتماع یهاشبکه یدر ش ا
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کننتد و در نمتایی متیهای نظتا  را انکتار و کوچتکهماهنگ قوت
ستازی ستتهنمتایی و برجگرهای نظا  را ب ها و آسییعو  ضعف

 ،از متخصصتان علتو  ارتباطتات یکتیرآورد براساس ب 1نمایند می
مغ  شهروندان  هیعل کشورها گریبرابر شهروندان د 601روزانه شق  

 2 شودیانجا  م یروان اتیعمل ،یرانیا
ای، ایجاد با این همه، یکی از شگردهای جنگ سایبری و رسانه

هت اران ها منتاشقین تن های مجازی اس. کاربرهای جعلی در شبکه
انتشتار رروراگانتدا در  یبرا یاجتماع یهادر شبکه یحساب کاربر

کتاربرد   کنتدیاستتفاده مت گتریو مستائل د رانیتنظتا  ا رییمورد تغ
تنها به انتشار اخبتار دروغ  ،یجعل یهاو حساب یتریتوئ یهاربات

هتا، ربات نیتا یهتاژهیکارو نیتراز مهم گرید یکی  شودیختم نم
عمتومی  تا تأثیرگذاری بر اشکار خاص اس. یهارند کردن هشتگت

 ر نمایند جامعه ایران علیه نظا  و نهادهای آن بیشت
های خود های شل  کننده و حداکثری به هدسکه تحریمبرای این

های مختلف های کشور در عرصهدس. یابد، خ  تحریف واقعی.
و نقا  قوت گسترده  هایاندازی شد تا با تبلیغات و تصویرسازیراه

هتای نمتایی ضتعفها را انکار کنتد و در مقابتل بتا بت رگریشرش.
بست. نظتا  در حتل و القای بنو تار نشان دادن اوضاع  رهیتکشور، 

                                                           
ایکانتوتامکی ىوتر ساههترااىدتدرتبساقکتتاارتتناک توتر ک  محمدرضا ریاحی،   1

های استحمی، ، قم، صدا و سیمای جمهوری اسحمی ایران، مرک  رژوهشرسىنه
  350-393، ص 6931

2. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/04/20/2052024. 
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ملی ضربه زده و با ایجاد ناامیدی جمعی، آنهتا را  ۀل، به روحیئمسا
 دهند  در برابر نظا  قرار

کشتتور و  ۀحنهتتای صتتختت  تحریتتف تنهتتا بتته تحریتتف واقعی.
کنتد  بته اعتقتاد طراحتان جنتگ ها اکتفتا نمیسازی ضعفبرجسته

ترکیبتی، وقتتتی ذهنیتت. اشکتار عمتتومی بتته دلیتل ششتتارهای ستتنگین 
اقتصادی و تبلیغات مسمو  کننده، مجرو  شتده، آمتادگی و رتذیرای 
چندین اقدا  تهاجمی دیگر برای تکمیل رازل مقابله ترکیبتی بتا نظتا  

توان به صورت هوشمندانه از طریق امپراطوری می اسحمی را دارد که
هتا ای عملیاتی کرد  یکی از این اقدامات، اجرای جنگ روای.رسانه

 .یتروا ۀو ارائتاصتیل  یهتا.یروا یدستکاروسیله با اس. که بدین
ی، رویکرد جامعه بته نظتا  استحمی، کتارگ اران آن و ایتدئولوژی بدل

 ریتروز یهتا کست.یدر جنگ رواا حاکم را دگرگون سازند  از نظر آنه
هتا در ذهتن خود را از اتفاقتات، عملکردهتا و ارزش .یاس. که روا
نبترد بتر  یمبتنت یذهنت یدستتکار ۀدر برنامت  بگنجاند یاشکار عموم

بته  ،یدادیتاز رو .یتروا نیاولت دیتول یها به جاوق. یلی، خ.یروا
تتحش یعنی   ردیگیحاکم صورت م .یدر برابر روا .یخلق ضد روا

جمهتور  نظتا  یدیتکل یهتا.یترواشود با تولیتد ضتد روایت.، می
اعتبار نمایند  در همین راستا شاهد ضتد اسحمی ایران را سس. و بی

 رانیا»، «بهش.! یانقحب اشتباه بود و عصر رهلو»مانند  اییه.یروا
نظتا    رو به رشد بتودن وسرزنده  .یبرابر روا در یو رو به نابود اهیس
عامتل  رانیتا» ،«جهتان است. دیتتهد نیب رگتر ران،ی. احکوم» ،«

جاسوستی مبتدأ و  ۀتستخیر النت»، «بحران در منالقه و جهتان است.
 ی یکاستیمرامشکحت در  ۀهم»، «ها اس.مصیب. ۀالعلل همعل.



 جهاد تبيين در شرايط تهاجم ترکيبى دشمن

-37- 

 و« رردازنتدیرا مت یموشتک ۀبرنامت ۀتوستع یبها رانیمرد  ا» ،«اس.
 «دیه تم شتو یهتاندر نظتا  ج دیاس.، همه با دهیشا یمقاوم. ب»
 1به صورت گسترده و ررحجمی هستیم     و

 

                                                           
پنهاىنتتۀچهاکبرای اطحعات بیشتر رجوع شتود بته: ستیامک بتاقری چوکتامی،   1

  6011، قم، زم   هدای.، سبىست
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(3) 
 هاى راهبردى در تهاجم ترکيبى دشمنهدف

 
های راهبردی بسیار حائ  اهمیت. است.  در عملیات نظامی هدس

های حریف هستند که در صورت های راهبردی به مثابه ستونهدس
ر دشتوار تخریی و ت عیف، رایداری آن دولت. را شتکننده و بستیا

ویتژه خواهد کرد  دشمنان در تهاجم ترکیبی با اب ارهای مختلف بته
اب ار رسانه تما  عناصر رایداری نظا  جمهتوری استحمی را هتدس 

ستاعته در حتال بمبتاران آنهتا هستتند   30داده و بته صتورت  رقرا
نمایی و رتردازی، ستیاهرتردازی، دروغتحریف، شبهه اشکنی، شایعه

آینتد، شمار میهای این تهاجم بهتیرها و بمی ،تکنیک دیگر صدها
ری نتد  گستتره و شتدت حجتم اذهان مل. شلیک و شرو متی که بر

به حدی اس. که بته راحتتی با تکنیک های عملیات روانی بمباران 
توانند کاه را کوه و کوه را کاه، سیاه را سفید و سفید را سیاه، جحد می

و قهرمان  کار را جای قهرمانتو جنای را جای شهید و شهید را جحد
های راهبردی کته در ترین هدسکار جا بیاندازند  مهمرا جای جنایت

نمتتایی و ، تحریتتف، ستتیاهشتتبهه ایتتن جنتتگ در معتتر  بمبتتاران
 ند از:ادشمنان قرار دارد عبارت تردیدآشرینی و   

 ۀکتارایی دیتن در ادار و استحمی. نظتا  ۀدربتاری آشرینشبهه  6
 ؛جامعه
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 ؛کارآمدی نظا  ۀدرباری آشرینههشب  3
 ؛والی. شقیه و ولی شقیه ۀدرباری آشرینشبهه  9
 ؛سال انقحب 09دین در  نقش ۀدرباری آشرینشبهه  0
 ؛اه و بسی پنهادهای انقحبی مانند س تخریی  5
 ؛محکمات اسح   تحریف 1
مواضتتتع و  ، شخصتتتی.، عملکتتترد وشتتتهیاند فیتتتتحر  7
 ؛ینیاما  خم یهایریگجه.
 ؛شص. انقحب ۀده قیها و حقا.یواقع فیتحر  0
 ؛تحریف اصول و مبانی انقحب  3
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(4) 
 دشمنى در جنگ ترکيبى ۀريش

 
جنگ ترکیبی نماد بیرونی دشمنی مثلغ غربتی، عربتی و عبتری بتا 

دشتمنی را بایتد در جمهوری اسحمی ایران اس.  در واقتع شتدت 
های غربی وقتی دشمنی علیه جنگ ترکیبی ارزیابی کرد  زیرا دول.

ایتتران از طریتتق تهدیتتدات نظتتامی و ستتپس بتتا اولویتت. قتتراردادن 
ششتتارهای اقتصتتادی و عملیتتات اطحعتتاتی و امنیتتتی کتتاشی و 

به جنگ ترکیبی روی آوردند  بتا ایتن وصتف،  ،آمی  ندیدندموشقی.
یا دال ررشتدت است. کته بایتد ببینتیم کته  جنگ ترکیبی یک نشانه

دهد که همۀ ایتن ال، نشان میؤمدلول آن چیس.؟ کاوش در این س
گردد و آن استح  نتاب و ها به سه دلیل اصلی و کانونی برمیتحش

رایبندی جمهوری اسحمی ایران به آن، ایران مستقل و راششتاری بتر 
 باشد میاستقحل واقعی و قوی شدن جمهوری اسحمی ایران 

 اسالم نابالف( 
لتورنس  1بستیار طتوالنی دارد  ۀخصوم. غرب با اسح  ناب سابق

ما دریتاشتیم استح   :گویدهایش در مورد اسح  میبراون در تحلیل
                                                           

تدشمن تعمکتیکتراز، وردنجانی مولوی عیسی  برای اطحع بیشتر رجوع شود به:  1
  1011، .یهدا زم   قم، ،ایکانتبى
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رهبتران متا » :داردترین خالر برای غرب اس.  وی بیتان متیجدی
هتا(، متا را از خالتر یهتودی و خالتر ژارنتی زرد و خالتتر مریکاییا)

اکنون معلو  گردید که یهود، دوستان ترسانند  ولی همکی میبلشوی
ها، در ریمانان ما )هستند( اما ژارنیهای کمونیس. همما و بلشویک

ها را به یک ب رگی وجود دارد که مقاوم. آنهای دموکراتاینجا دول.
 1«عهده بگیرد ولی ما دریاشتیم خالر واقعی و جتدی استح  است. 

 ادهیتر ستتمیدر قترن نتوزدهم و ب ییزدااسح  س.ایس رو، آنهاایناز
بته انت وا  از سیاست. جتدا ستازند و استح  را ندو موشق شد کردند
تتدری  در جهتان غترب ه تم شتد و صترشا  اسح  به»و  دنبکشان

عنوان یک عقیده و یک دین بسی  و ساده همچون دیگتر عقایتد و به
زنتد درآمتد کته ررداادیان که شق  به الهامات روحی و اخحقتی می

 2«الشعاع نظا  تمدنی غربی به خدم. اخحقی بپردازد تح.
اما با آغاز نه . اسحمی و رهبری احیای استح  نتاب توست  

هایی خالر بازگش. اسح  برای امریکایی و انگلیسی اما  خمینی
که بر همۀ ارکان نظا  سلالنتی شاه تسلاله داشتند، به صدا در آورد و 

یار تحش کردند که این نه . به ریروزی نرسد  با این زمان آنها بس
این همه، انقحب ریروز شد و جمهوری استحمی مبتنتی بتر استح  

                                                           
، ترجمتۀ گکایا تازتدیااگىاتاساى توتراىری سبکتانایشاهتمل   نجا  عالا الالایی، 1

، ص 1313 ی،عقیقی بخشایشی، تهتران، ستازمان تبلیغتات استحمعبدالرحیم 
218  

، تعریی اسعد صقر، بیروت، عالیه، االسى وتعقبااتوتسبىسه  ماکسیم رودنسون، 2
  11 ، ص 1331
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اصیل به جای رژیم دست. نشتانده حتاکم شتد  از ایتن زمتان دور 
 لیتدال نیترعمده جدیدی از دشمنی غرب با ایران شکل گرش. که

 ی نتاباستحم یهتابه اسح  و ارزش این مل. و نظا  یبندیرا ،آن
بوده اس.  در واقع موشقی. نظریه حکوم. اسحمی مبتنی بر تلفیق 
سیاس. و دیان. و ایجاد حاکمیتی بر اساس قوانین الهتی در ایتران 

کته کترد  چنتانهای شکری غرب را دچتار شروراشتی متیعمح  رایه
 تایم  نوش.:نیویورک

یاو  وار فریااد رهاایی از الله خمینی، مسایحایران با آیت

سلطه خارجی را سر داده و داعیه تشکیل یا  حکومات 

گسترده مبتنای بار اصاوب اساالمی را دارد. ایال مسا له 

های ایادوولوژی  و سیاسات باا بحاران غرب را در عرصاه

 1مواجه خواهد ساخت.

اساس کن. تیمرمن از اع ای برجستته ستازمان ستیا در براین
هی. اسحمی و مشکل اصلی ما )امریکا(، ما»گ ارش خود نوش.: 

مریکایی رژیم ایران است. و تتا جمهتوری استحمی در ایتران اضد
هتتای رابرجاستت.، خالتترات همچنتتان از ناحیتته استتح  و نگرش

بته همتین دلیتل جتورک  2«مریکایی ریش روی ما خواهد بود اضد

                                                           
 بنتتتایی در تقابتتتلهای زیرستتتؤال» عاصتتتر ایتتتران،  رایگتتتاه جتتتامع تتتتاریخ م1

 دسترستتتتتتتتتی در:، «امریکتتتتتتتتتا و استتتتتتتتترائیل بتتتتتتتتتا ایتتتتتتتتتران
http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=16071  

شنىس تدورانتگااارتباهتجىمهاهتبکانااز تدرتس  توتآسبب  مرت ی قمری وشا، 2
  131-123ص ، 1381، تهران، کیهان، (0833-0831سىالرتدین ت)مکد 
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شوارت  وزیر دارایتی امریکتا در دوران ریگتان، انقتحب استحمی را 
« غترب در سراستر تتتاریخ ترین دشتمن مشتترک تمتدنخالرنتاک»

وی عقیتده   باشتدداند و خواهان تهاجم گسترده علیته ایتران میمی
بلکته  ،سازی، ایران را مهار نمتودتوان با سیاس. من ویداش. نمی

ای بته انقتحب استحمی و جانبه، ریوسته و زنجیرهباید با یورش همه
قابلته نفع در خلی  شارس به مالمللی ذیبسی  تمامی نیروهای بین

در  ژهیتوانقحب، بته یخاطر از همان ابتدا نیبد 1با ایران برخاس. 
و  رانیتا یسترنگون یبترا یمتیعظ یهادوران جورک بتوش، بودجته

وزیر   نتانیاهو نخس.کار گرشته شدهب کایبازگرداندن آن به دامان امر
مریکتتا بتتا اشتتاره بتته ااستتبق استترائیل در مجمتتع ستتالیانه یهودیتتان 

 گوید:ها علیه جمهوری اسحمی میونیس.های صهیتوطئه
... بودجاه  مل از بقای جمهوری اسالمی ایران درشگفتم

اینجاااا رامریکاااا( بااارای  بیسااات میلیاااون دالری کاااه در

سرنگونی جمهوری اسالمی ایاران تصاویب شاده اسات، 

ای است که ماا و امریکاا تنها یکی از صدها طرح و برنامه

 2ایم.به کار بسته

های عظیم برای ت عیف اعتقاداتی ی از بودجهبخش قابل توجه
اسحمی در ایران و ستکوالری ه کتردن نظتا  استحمی، و نهادهتایی 

اختصاص یاشتته     علمیه و مراک  شرهنگی و هنری و ۀهمچون حوز
                                                           

، تهران، صدا هى تامکی ىتدرتایکانایکانتوتامکی ىوتبکرس تسبىست  حسن واعظی، 1
  311، ص 1381و سیمای جمهوری اسحمی ایران، 

  10/2/1373  روزنامه کیهان، 2
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نستتب. بتته خالتتر نفتتوذ  ظتتم انقتتحبعرهبتتر م هشتتدار استت. 
تتوان در ایتن راستتا . متذهبی را متیئتیهو  در حتوزه سمیسکوالر

ارزیابی کرد  در هر صورت، محور غربی، عربی و عبتری، در یتک 
های مختلف علیه اسح ، جنگ شناختی شبهات شراوانی را به شکل

مدی آن برای ادارۀ جامعته، تتحز  دیتن و آهای اسحمی و کارارزش
سیاس.، والی. شقیه، ولی شقیه، شورای نگهبان و نظتا  والیتی و    

دهنتد اند  آنها روایتی از اسح  ارائه متیدر اذهان جامعه القاء کرده
که در آن سیاس.، والی. شقیه، حکوم. اسحمی و نظتا  والیتی و 

شود  در یک کتح ، آنهتا بته شتکل مبارزه با استکبار و    انکار می
ای و متدرن استح  امریکتایی، استح  اصتیل معرشتی بسیار حرشته

را، طالبانی و داعشتی کنند و اسح  ناب را اسح  رادیکال، بنیادگمی
 شناسانند می

 مستقلایران ب( 
یک واقعی. غیرقابل انکار است.  این بیان رهبر معظم انقحب

خواهد مستقل جر  این مل. شق  همین اس. که می» که شرمودند:
این و آن، روی رای ختود بایستتد و زنتدگی  ۀو خارک از کمند سلال

غیتر  مستتقیم و محققتان غربتی و مقامتات امریکتایی نیت  1« کند
مستقیم شاش ساختند که عل. تقابل بتا ایتران، بته استتقحل آن بتر 

                                                           
در دیدار جمعی از مسئوالن وزارت آموزش و ررورش،  ایخامنهبیانات اما    1

-https://farsi.khamenei.ir/speech ، دسترستتتتتتتتتتتتتتتتتتی در:63/0/6906

content?id=3130  
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معتقتد  ییکتایمراررداز مشتهور هینظر ینوا  چامسک گردد  مثح  می
 یاسحم ینسب. به جمهور کایمرا یهایتوزنهیها و کیاس. دشمن

از  رانیا یاسحم یجمهور»کشور اس.:  نیا یطلباستقحل لیبه دل
 یروشاس. چون از استقحل خود چشم رشیرذقابلریغ کایمرانظر 

 جتر  و شده مرتکی ب رگ جرمی ایران مریکا،ا نظر به» 1 «کندینم
این موضع  2«!اس. نکرده تبعی. دستورات از که اس. بوده آن ایران

 یی وکتتایمرا پلمتتاتید 3کینتتدیا نیمتتارتتتتوان در ستتخنان را می
 :گویتدمتود  وی میمشتاهده ن کایمرا یخارج اس.یمتخصص س

 ییکشتورها یبترا یدرس عبرتت ،یانقحب استحم هیمجازات و تنب»
گتا   کتایمرااز ستلاله  ییاستتقحل و رهتا ریخواهد بود کته در مست

کته  یتتا زمتان» :دلیتل نگفت.لذا نوا  چامسکی بی 0«دارند برمی
شترود  میستر تستل کایمرابماند و در برابر سلاله  یمستقل باق ران،یا
ایتن  ادامه خواهد داشت.  کایمرا هایمخالف.و  هامنیدش اورد،ین

ها بتته ایتتن دلیتتل استت. تتتا کشتتور دیگتتری جرئتت. طتتر  دشتتمنی
شتتدت نگتاه ضتد استتتقحلی  1«خواهی را نداشتته باشتد استتقحل

 ۀنگترکگتاه در بتین مقامتات کتاخ ستفید و نماینتدگان امریکا هیچ
                                                           

  37/3/6901  روزنامه رسال.، 1
، دسترستی در: «عل. خصوم. امریکا با ایران از زبان چامستکی»  شبکه خبر، 2

https://www.irinn.ir/fa/news/125343 ،1  1330مهر  
3. Martin Indyk. 

  21/1/1378  روزنامه کیهان، 0
  27/2/1381  روزنامه رسال.، 1
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ر خارجته کشور کاسته نشد  به عنوان نمونه رکس تیلرسون وزیت این
 ایران سیاس. ما در مقابل»تصریح دارد که  6931امریکا در خرداد 

ایتتتن استتت. کتتته هژمتتتونی و استتتتیحی ایتتتران را بتتته عقتتتی 
ترجمۀ عینی و میدانی شرمتان وزیتر خارجته امریکتا را  1«برگردانیم 

کاندولی ا رایس وزیر سابق امور خارجه امریکا توضیح داده و گف.: 
ه بترای ضتربه زدن بته نظتا  جمهتوری یی کتهاتحشواشنگتن از »

در واقتع، عملکترد  2 «کنتدیمترشتیبانی  ردیگیمی صورت اسحم
غرب نشان داده اس. که هر قدر ایران بر استقحل خود بیشتر تأکید 

 لیتب م یج. ششار قرار گرشته اس.  این حقیق. را حکرده، بیشتر ت
 کتایمراه گفته بود ک ییکایسرشناس امر سندهی( استاد و نو 3116)

 یریجلوگ یاطلی منالقهاستقحل یهادارد تا از ظهور هژمون یسع
بتر آنهتا  یشتریششار ب کایمرا ،تر باشدکند  هرچه رشتار آنها مستقل

  کندیاعمال م
الی مالر  اس. که غرب و امریکا از کدا  استقحل ؤجا سدر این

ناسایی الملل کنونی قابل شترسند؟ سه نوع استقحل در نظا  بینمی
 :اس.

، اسم و ررچم مستقل ویژگتی که جفراشیا استقالل اسـمی یک ـ
 از اراده و تتتوان الز  بتترایی اصتتلی آن استت.  چنتتین کشتتورهای

 نیستند یا اساسا   برخوردار المللیبین و ایمنالقه نظم در تأثیرگذاری
                                                           

، قتم، عمل کدتساىزمىنتسابىتدرتتىاىمتجمها ر تاساىم تایاکان  محمد کفاش، 1
  131، ص 1338 ی،دانشگاه معارس اسحم

  28/3/1382  روزنامه کیهان، 2
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ست. کشتورها در های زیادی از ایتن دباشند  نمونهبه دنبال آن نمی
جود دارند  مثح  کتره جنتوبی کته در سیاست. جهان وگوشه و کنار 

خارجی آن تابع محض امریکا اس. یا بحرین که رایگاه ناوگان رن  
هتای عربستتان و تابع سیاست. اس.مریکا در آنجا مستقر ادریایی 

 د؛اس. و ادعای استقحل هم دارن
 رتترچم و استتم جغراشیتا، بتتر عتتحوه کته دو ـ اسـتقالل رســمی

 یتک مثابه به الملل کنونیبین نظم چهارچوب د درتواننمی ،مستقل
 می انتی بته کشتورها نتوع این عمل آزادی  کنند عمل مستقل کشور
 هتایقتدرت و المللیبین قوانین الملل،بین ساختار و نظم که اس.

 برختی دهنتد  سرنوشت.می اجتازه الملتلبین ۀعرصت در تأثیرگذار
تان و کشتوری مثتل اشغانست عتراق، لیبتی، مانند اسحمی کشورهای

در زمره این دس. از  نداشتند، و عربستا رسمی استقحل که اوکراین
 های استقحلی و امنیت.یاس.که دارای س کشورهای مستقل هستند

کنتد مریکا رسما  اعتح  میاجمهور ای هستند  اینکه رئیسشکننده
اگر دو هفته از عربستان حمای. نکند نظا  سیاسی عربستان از بتین 

هتا نستب. بته رود ریا  واضحی اس. کته نتوع تفکتر ابرقتدرتمی
 ؛دهدرا نشان می دارند ی که استقحل رسمییکشورها

 کشتورهای هتایویژگتی بتر عحوه سه ـ استقالل ذاتی و فعال
 در هتای ختودهویت. و ارزش بتا مالابق رسمی، استقحل اسمی و

ترتیبات  گونه زورگویی وتأثیرگذار هستند و به هیچ المللبین ۀعرص
د  امریکا و غرب ندههای ب رگ جهانی را تن نمیدیکته شده قدرت
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توانند کنار بیایند  جمهوری استحمی از با این دسته از کشورها نمی
 1جمله این کشورها اس. 

نکته مهم دیگر در خصوص ضدی. امریکا با ایران مستقل، مرز 
ی ارورتایی هتادول. امریکا و دولت. این استقحل اس.  آیا اساسا  

ال روشن ؤد؟ راسخ این سنشناسبرای استقحل ایران حد و مرزی می
اس.  کاشی اس. عملکرد آنها را در چهار دهه از انقحب جستتجو 

هایی در جمهوری اسحمی روی کتار دول. ،کرد  در این چهار دهه
گیری سیاس. خارجی آنهتا، آمدند که شعارهای انتخاباتی و جه.

سازنده با منالقه و جهان بتود، امتا ایتن شترای   زدایی و تعاملتنش
های امریکتا و ارورتا ایجتاد نکترد  اولتین هیچ تغییری در سیاس.

توان در برابر رویکرد تعاملی ایتران بتا ارورتا واکنش خصمانه را می
 ینتیاما  خمکه در مقابل آن  ؛رس از جنگ تحمیلی مشاهده کرد

 شرمودند:
 ینیجناگ سابب بادب ایاتناد  یمعتقدند کاه شاعارها ...

 یغرب و شرق نسبت به ما و نها
 
کشور شده است  یانزوا تا

آنان با ما برخورد متقابال  م،یعمل کن انهیگراو اگر ما واقع

و احترام متقابال باه ملات ماا و اساالم و  کنندیم یانسان

نمونااه اساات کااه خاادا   یاا لیاا. اگذارناادیماا لیمساالم

 «یطانیش تایآ» زیپس از انتشار کتاب کفرآم خواستیم

تفارعل و اسااتکبار و  یایااو دن فتادیزماان اتفاااق ب لیادر ا

                                                           
تدرتایاکانتاساققىم میرچتراغ ختانی، حستین  برای اطحعات بیشتر روه شود بته: 1
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بااا  ابنااهیرید یخااود را در دشامن یچهااره واقعا تیابربر

و هماه  میایباه درآ یشیانداسالم برمال سازد تا ما از ساده

 یتجربگایو با تیریمادحسااب اشاتباه و ساو  را به زیچ

ماا که مسا له اشاتباه  میو با تمام وجود درک کن مینگذار

اسااالم و  یخااواران بااه نااابودبلکااه تعمااد جهااان ساات،ین

 1است. لیمسلم

بعد از این جریان، همچنان شاهد، تقابل غرب با ایران مستتقل 
زدایتتی دولتت. ستتازندگی، هستتتیم  آنهتتا نستتب. بتته سیاستت. تتتنش

نظتامی علیته  ۀنظیر داماتو و    اعمال و تهدید به حملتی هایتحریم
هتای دولت. نهتا بته گفتگتوی تمتدن  راسخ آقاله ایران کردندن 51

اصححات و سیاس. هم یستی با جهان، محور شترارت قتراردادن 
نظامی، و ششارهای اقتصادی بتود  بته همتین  ۀایران، تهدید به حمل

های دول. اعتدال برای شکستن دیوار ترتیی واکنش آنها به سیاس.
بته  اعتمادی، خروک از تواشقنامه برجا ، ششار حداکثری و تهدیدبی

 نظامی بود  ۀحمل
بنابراین، رونتد عملکترد امریکتا و ارورتا نشتان داده است. کته 

رذیرند که از استتقحل ختود گذشتته و از هتر زمانی ایران را می آنها
الملتل ایتن   بتینچون قاعده ثاب. آنها در رواب جه. با آنها باشد 

با این توصتیف، اکنتون   «با ما نیس. علیه ماس.که هر »اس. که 

                                                           
، تهران، مؤسستۀ تنظتیم و نشتر آثتار يحبفۀتامى موسوی خمینی،  اللهسید رو   1

  336 ، ص36، ک  ،6970اما  خمینی
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بیشتر حتس و درک کترد کته  را هربار اما  خمینیتوان سخن گمی
 شرمودند:

و آن را اصل  میبه آن توجه کن دیکه همه ما با ینکته مهم

اسات  لیاا میقارار دها گانگانیخود با ب استیو اساس س

و تا کجا ماا را تحمال  یکه دشمنان ما و جهانخواران تا ک

ا قبااوب مااا ر  یاسااتقالب و آزاد یکننااد و تااا چااه ماارزیماا

و  هااتیاهو ۀجز عادوب از هما یآنان مرز لیقیبه  ،دارند

باه گفتاه  .شناساندیماان نمایو الها یمعناو یهاارزب

بااا شااما باار  زیهرگااز دساات از مقاتلااه و ساات ،میکاارقاارآن

 یبرگردانناد ... آر نتاانیشاما را از د نکهیدارند مگر اینم

 یو انقالبا یاسالم لیاصوب و مواز ۀاز هم رانیاگر ملت ا

 1.خود عدوب کند

از آنجایی که اب ارهتای چمتاق و هتوی  نتوانست. ایتران را بته 
آغوش غرب برگردنتد، تهتاجم ترکیبتی بتا شتیوه جنتگ شتناختی و 

در ایتن راستتا  آنهتا نتد ه اها، استقحل ایران را هدس قرار دادروای.
کنند تا روایتی از استقحل ارائه دهند که با روایت. اصتیل تحش می
ز انقتحب استحمی تبتاین داشتته باشتد  بته عنتوان نمونته برآمتده ا

سابق را  یآن معن« استقحل»آورند که کنند و شواهد میاستدالل می
استتقحل » ،«جهان وابستتگی متقابتل است. ،جهان امروز»، ندارد

ترسد ایران می» ،«استقحل ضد توسعه اس.»، «مساوی ان وا اس.
  «با جهان راباله برقرار کند

                                                           
  31 ص ،همىن  1
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 قوی انریاپ( 
انقحب اسحمی با مبانی اسح  ناب از ابتدای ریروزی به ایران قتوی 

اندیشید و برای آن برنامه داش. چون رهبران آن معتقد بودند کته می
 قدرتمنتد و ران  یتا    میختواهیمت قدرتمنتد ومستقل  ران  یا کیما »

 کیت اتیتاساستا  ح» 1؛«تواند ثبات منالقه را حف  کندیمستقل، م
آن و  قتتدرت یهامّلتت.، وابستتته بتته مؤّلفتته کیتت یو بالنتتدگمّلتت. 

نباشتد،  یقتو ی    اگر مّلتاس. الز  و بهنگا  کارگیری در شرای هب
و  کنندیاگر بتوانند به او اهان. م رند،یگیعاَلم از او باک م رانیگباک

 2« کنندیرا او را لگد م ریز
متان ابتتدا جمهوری اسحمی ایران در راستای این اندیشته، از ه

های نظامی، اقتصادی، سیاسی، های ایران قوی را در همۀ عرصهگا 
دهته  علمی و شرهنگی و    برداش.، اما غرب و امریکا طتی چهتار

انقحب اسحمی بترای ت تعیف ایتران و جلتوگیری از قتوی شتدن 
ها و تحرکات ای بیکار ننشس.  جنگ را تحمیل کرد، شورشلحظه
، به ترور و خرابکاری کمک کرد  شدیدترین طلبان را دامن زدتج یه

علمتی را بتر ایتران  های اقتصادی، سیاسی وترین تحریمسابقهو بی
شرش. قوی شدن ایران را نتوانس. اعمال کرد  با این همه، جلوی ری

های ارورایی د  به می ان قوی شدن ایران، امریکا و برخی دول.یرگب
ی بتراتتر کردنتد  متنتوع تهدیدات و ششارهای خود را هتم بیشتتر و

                                                           
  57 ، صهمىن  1
، دسترستی در: 6/6/6939در صحن جتامع رضتوی،  ایخامنهبیانات اما    2
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آمیت ، همته ای صتلحهستته ۀریشترش. ایتران در حتوزاز  یجلوگیر
ششارها را وارد کردند و هف. قالعنامه به سازمان ملل بردند  امتا در 

به رسمی. شناختند چون قتدرت از بتین  را سازی ایراننهای. غنی
رغتم اعمتال جمهتور امریکتا بتهرئتیس اوبامتا بردن آن را نداشتند 

ی هامهره ریچ و ۀهم ،توانستیمیاگر م» گف.: کنندههای شل حریمت
با وجود این، بعد از تواشق برجتا ،  1« کردیمیایران را باز می اهسته

اوباما نقض عهد کرد و قانون داماتو را با نتا  ایستا تمدیتد ده ستاله 
برجا   ششارها بیشتر شد و با خروک از ،با روی کارآمدن ترامپ کرد 
های حداکثری را با انگی ه وادار کردن ایران به کنتار گذاشتتن متحری
ای هتای منالقتهموشکی و ریگیری سیاس. ۀسازی، برنامغنی ۀبرنام

موشتکی و رهبتادی ایتران کته  ۀمستقل اعمال کترد  در واقتع برنامت
ششتارها  امتا سبی اش ایش قتدرت بازدارنتدگی ایتران شتده بتود، به

جمهور دموکرات امریکا نیت  آن را ئیسهمچنان ادامه دارد و بایدن ر
ستاز های علمی نی  که قتدرتکند  در سایر حوزهبا شدت دنبال می

گیترد و بتا برای ایران هستند، تحریم، محرومی. و ترور صورت می
به ختروک از  را استفاده از اب ار تالمیع تحش دارند دانشمندان ایرانی

ا به این واقعیت. رتی هها و صهیونیس.ترغیی نمایند  غربی کشور
ای است. کته بتا های رو به رشد ایران بته گونتهاند که توانمندیبرده

                                                           

 جمهتتور امریکتتاشتتنود رئیسوفصتتیلی جلستته گف.متتتن ت»بتتاراک اوبامتتا،   1
، دسترستتتتتتتی در: «در مرکتتتتتتت  ستتتتتتتابان مؤسستتتتتتتۀ بروکینگتتتتتتت 
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اب ارهای نظامی و اقتصادی قابل مهار نیس.  به عنوان نمونه به ایتن 
 ویمعتار یستتیونیروزنامته صه ینظتام لگتریکارشتناس و تحلبیان 

 بنگرید:
باااه  هاااایرانااایا هیاااباااا داناااش انباشاااته و اعتمااااد و تک

 زیان ینظاام ۀبا حمل یکه حت میچه کن شانیهایندتوانم

. مساا والن میساالب کناا هااایراناایا آنهااا را از میتااوانینماا

کننااده رهیااخ مسااتقل و یفناااور ریتحاات تاا   یلیاسااراو

باباات نگااران  لیااگرفتااه و از ا قاارار یراناایدانشاامندان ا

 1اند.شده

یتابی مثلغ غربتی، عربتی و عبتری بترای جلتوگیری از قتدرت
های نیتابتی انواع ششارها و جنگ ،مهوری اسحمی ایرانای جمنالقه

غترب  ۀراه انداختند  از نظر آنها ریشرش. قدرت نر  ایران در منالقت
قدرت را به هم خواهد زد  ۀآسیا که قلی جهان معروس اس.، موازن

دست. خواهتد آورد  های بتبه قدرت شرامنالقه نو شرای  تبدیل شد
، جمهتور وقت. امریکتارئیسدول. نیکسون  هخارج کسینجر وزیر

 :چند بار هشدار داد
داعاش تحات اشاغاب ساپاه پاساداران  یهالیاگر سارزم

 رانیاا دهیاآماوزب د عهیش یروهایتحت کنترب ن ای دیدرآ

 روتیااز تهران تا ب ینیکمربند سرزم  ی رانیا رد،یقرار گ
                                                           

، «اسرائیل با سه چالش راهبتردی مواجته است.: چته بایتد کترد؟»  تل لیف را ، 1
ژانویته  http://www.maariv.co.il، 35روزنامۀ صهیونیستی معاریو، دسترسی در: 
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  یاتواناد موجاب وهاور یکاه ما یزیخواهد داشت، چ

 1د.شو یرانیا یتندرو یامپراتور

با این همه، واقعی. امر این اس. کته نگرانتی، تترس و واهمتۀ 
های غربی و عبری این اس. که ایران قوی مستقل مبتنتی بتر دول.

اسح  ناب، یک قدرت در مقیاس جهانی اس.  آنها براساس تاریخ 
دانند ترکیی هتوش ایرانتی و مبتانی استح  نتاب، این مرز و بو  می

ن ستکوالر غربتی تولیتد قابتل تمتدتمدن ررقتدرت جهتانی را در م
 خواهد نمود 

هتای نظتامی، روند روبه رشد قوی شدن ایران که تنها بتا اهتر 
امنیتی و اقتصادی که قابل توقف نیس.، ضترورت تقویت. جنتگ 

های غربی و ای را برای استراتژیس.ترکیبی با محوری. جنگ رسانه
هتا د روای.سازی و خلق ضعبری اش ایش داد  در این راستا، روای.

هتای راهبتردی آنهتا در ررتو جنگ شناختی و روانی در صدر برنامه
جه. کند کردن و جلوگیری از قوی شتدن ایتران قترار گرشت.  بته 

 یبها رانیمرد  ا»: ها این اس. کهسازیروای.عنوان نمونه یکی از 
ایران عامل بحران در منالقته » ،«رردازندیرا م یموشک ۀبرنام ۀتوسع

شتده صتدها برنامته ستاخته  ،.یروا نیبر اساس ا«  .و جهان اس
مشتکحت  اصتلی عامتل عمتومی القتاء کننتد بته اشکتارکته  اس.

ایتن برنامته کنتار  اگتر کته است. یموشتک ۀو برنام سپاه ،یاقتصاد
هتا برداشتته و تحریم مذاکرات معامله گردد، گذاشته شود یا در می 

                                                           
1. https://per.euronews.com/2017/08/09/henry-kissinger-chaos-and-order-

in-a-changing-world-iran-empire. 
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 جنتگ جهتانی اول ایران مانند اقتصاد ژارن و آلمان رتس از اقتصاد
درصتد کتل  5کمتر از  رانیا ینظام خواهد شد  در حالی که برنامه

هتا در .یرواضتداز  گترید یکت  یکنتدیبودجه کشور را مصرس مت
هتا عصر گفتمتان» مثح  گفتمان مقاوم. اس.   هیعل ریاخ یهاسال

از جملته « است. دهیتشایمقاومت. بت» ایت ،«اس. نه عصر موشک
خلتق شتدند   کته در مقاوم. است. یروزیها در برابر ر.یضدروا

ماننتد  لیتتحلهت اران خبتر و  ،هتا.یتروا نیتجتا انتداختن ا یبرا
 کتا،یمرابتا  یکاسترو در کوبا، مذاکره کره شتمال دلیش ینینشعقی

و  یمتال  ،یکره جنتوب شرش.یبا عمر سعد، ر نیمذاکره اما  حس
 هتتا وموشتتق تعامتتل بتتا غتترب در رستتانه یامتتارات بتته عنتتوان الگتتو

در ستالو  خترد ماننتد  یمنتشتر شتد و حتت یاجتمتاع یهتاشبکه
هتتا .یتتروا نیتتبتته ا شتتنیمیو ان شتتعرررطرشتتدار طنتت   یهتتاکانتتال

 اند ررداخته
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(5) 
 کجا بوديم؟ کجا هستيم؟

 
ای و هتتای رستتانهدر جنتتگ ترکیبتتی بتتا محوریتت. انتتواع جنتتگ

کننتد ایران را قلی واقعی. متی« کجا بود  و کجا هستیم» شناختی
ایرانتی بته ویتژه نستل رتس از انقتحب القتاء  ۀروایتی را در جامع و

کنند که کجا بودیم را بهشتی و کجا هستیم را جهنمتی برداشت. می
 کند 

کته !« بهشت. یانقحب اشتتباه بتود و عصتر رهلتو» .یرادروا
 اتیجنا ریموجه جلوه دادن عملکرد شاه و ردرش و تاله یبرا یتیروا

اس.، به موازات شاصله  رانیمل. ا هیلع یرهلو میرژ یهاان.یو خ
رو بته  یرونتد ،یانقحب اسحم یروزیر نینخست یگرشتن از روزها

 یابته گونته ،اشتتهیم اعف  یشتاب ر،یاخ یهارشد داشته و در سال
حرکت.  کیتچند سال است. » :شرمود که رهبر معظم انقحب

   حتاالیرهلو میطاغوت، رژ میرژ ریشروع شده در تاله یاانهیموذ
هتم  ریتبتود، قابتل تاله ریتبتود کته قابتل تاله ی یچ کیکاش  یا
 1!«س.ین

                                                           
، 7/9/6937در دیتتدار جمعتتی از دانشتتجویان،  ایخامنتتهبیانتتات امتتا    1

  https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39710 دسترسی در:
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جاانتداختن  یبه دشمنان و مخالفان نظا  بترا ستهواب یهارسانه
را بته  یو مستندستاز لمیم بور، گفتگو با کارشناستان، شت .یرواراد

صورت گسترده راه انداختند  مستند رضا شاه، شهبانو، مهمان قاهره 
شتا  آختر در تهتران و  امهر،یمستند آر ،یهلودر مورد محمدرضا ر

ماننتد  ییهتااست. کته شتبکه ییاز مستندها یبرخ 6957انقحب 
از  سیانتد  تقتدستاخته و منتشتر کترده یرهلتو ریتاله یتو براومن

 یتتیو خدم. صادقانه آنها روا یرضا و محمدرضا رهلو .یشخص
بته همتراه  یبودن آنها و نظا  شاه کتاتورید .یاس. که در برابر روا

مستتندها  نیشده اس.  ا یآنها مستندساز یها.یها و جناان.یخ
هتا را ختدم. صتادقانه، یمقتدر و عملکرد رهلتو یرداز رضاشاه ش

رو بته  یکشتور رونتد ۀبا نشا  و شاد، توستع کشور یعموم یش ا
رضتا  یبه ظاهر عمرانت یها.یشعال کنند  آنهایم فیتوص شرش.یر

و  یبصتر یهتاتمتا  داده و بته همتراه جلتوهتتا  و  یاشاه را جلتوه
را در مقابتتل  یلتتواز دوران ره ندیخوشتتا یاالز ، چهتتره یداریشتتن

 ۀدر خصتوص توستع که مثح   یدهند؛ در حالیقرار م نندهیب دگانید
 یراداتیب رگ و ا یمسئله عد  عبور راه آهن از شهرها ران،یراه آهن ا

دکتر مصتدق بته آن  رینظ ،یاسیس یهاچهره یکه بعدها توس  برخ
بته حکومت.  انیتدر جر ایوارد شده بود را به سکوت برگ ار کردند  

 ریو ستا دیستا رونیآ پورتر،یر ریدن رضاخان، ابدا  از نقش اردشیرس
 یرضاخان به قدرت حرشت دنیکنندگان رس لیاندرکاران و تسهدس.

بته شتدت دنبتال شتده   یتدر مورد محمدرضا ن هیرو نیزنند  اینم
 . اس
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 یدوره رهلتو یهاو خوانندگان و رقاصه یشارس لمیاز ش نیچنهم
شتعار رضتا شتاه روحت. شتاد سترداده  ،شتودیم یسازینوستالژ

 یشتود، چهتل ستال انقتحب را بته عنتوان چهتل ستال بتدبختیم
شص. را به عنوان نسل سوخته برجسته  ۀکنند، دهیم یرسازیتصو

رخش « توومن»، که توس  شبکه 6957کنند  در مستند انقحب یم
دهد و در یرنجاه نسب. م ۀوقوع انقحب را به ده لیدال یشد، بررس

او  یهااس.یرا به نفع شاه و س  یشود، همه چیتحش م لمیسراسر ش
کته  یوتو شاه را از کشتاردر مستند من یشر  رهلو دهد  مثح   رییتغ

انقتحب راه انتداخ.  ۀدر آستتان ژهیاش به ویاسیس اتیدر طول ح
 دیتگویکند و متیم یضدخشون. معرش یکند و او را شردیم ریهالت

 یخواستتند کستینمت ح ترتیکه مهم بود واقعا  اعل ی یکه آن چ
تخ. ستلالنتم را بتا  خواهمیگفتند که من نم شهیکشته شوند و هم

هتا کته یهتا و مستندستازلمیش نیخون ملتم نگه دار ! در مجموع ا
ارائته دهنتد،  یرهلتو میترژ از یاگونهسیتقد .یشدند تا روا  یبس
دوران ماننتد موضتوع ستاواک و  نیتا یهتا.یتستاده از واقع یلیخ

 ییشاه، جتدا یو شساد اخحق یشاه، هوسران میشکنجه مخالفان رژ
به اشغانستتان،  رمندیاز رود ه رانیحقابه ا یو واگذار رانیاز ا نیبحر

 یاهت.یتاز واقع یاریغترب بست یامنالقته یهااس.یس یدر راستا
 1کنند یم یروشچشم گرید

                                                           
  6011، قم، زم   هدای.، پنهىنتسبىستتۀچهکسیامک باقری چوکامی،   1
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و  اهیست رانیا»هایی نظیر ضد روای. «کجا هستیم»از در مقابل 
 یبته ش تا «نظتا  ریشرش. های » .یبرابر روا دررا  «یرو به نابود

عرصته  نیتا گرانید  بتازنتکنیجامعه منعکس م یو شناخت یادراک
 کیترا بتا تکن یحیتوض یهاگ اره .،یروا نیمحسوس کردن ا یبرا
دهند که یبازتاب م یعموم از منابع متعدد در اشکار هرار و استفادتک
همه محر   رانیاند، امرد  جهان نیتریاند، عصباناشسرده هایرانیا»

 یعنتتی رانیتتمتولتد شتتدن در ا ستت.،ین یو ع است.، جشتتن و شتتاد
و  ییایتؤ! غترب ر   زندان و  یعنیگرشتن  یو رارت یمهمان ،یبدبخت

و گتل و  یرقص و شتاد لکشورها همه مشغو گریاس. و د ییایاتور
   و کودکان کار است. و    ریخواب و شقرر از کارتن رانیبلبل! شق  ا

وجته در  چیبته هت یاز زنتدگ رانیبودن مرد  ا دواریبودن و ام یراض
 مانمیهشتتگ پرشت یشود  و حتینشان داده نم یلیخبر و تحل چیه

برجستته  یاجتمتاع یاهتدر شبکه یشناسروان ظاهرا   یهادر برنامه
در ادامه به گوشه هایی از واقعی. های کجا بودیم و کجتا  1 شودیم

 هستیم نشان داده می شود  

نشـاند  وابسـته بـودک ان ـون دسـت ۀگذشت در حکومت الف(
 است. م تخب مردم و مستقل از بیگانه

وابستگی شاه و حکومتش به حدی وابسته بود که تما  اقدامات مهم 
 شتد  هویتداهتا انجتا  نمتیهتا و امریکتایینگلیستیبدون نظتر ا

                                                           
، دسترستتی در: «هتتاجنتتگ اصتتلی؛ جنتتگ روای.»  ر ک  خبرگتت اری شتتارس، 1

https://www.farsnews.ir/news/000106 ،30  6930تیر  
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 صتححدید و اطتحع بتدون امتری هیچ: گف.وزیر شاه مینخس.
چنتان وضتع استتقحل و عت ت کشتور آن 1 گیتردنمی صورت لندن

 یهتاهای اشراد در رس.ع ل و نصیرایمال شده بود که حتی تما  
طراتش شردوست. در ختانی  تابع نظر انگلیس و امریکتا بتود   مهم

کته بته  یمترداد  اشتراد 30 یاول ]قبل از کودتا ۀدر دور: »دیگویم
 یشروغت یبودند  محمدعل سیوابستگان انگل دند،یرسیمصدارت 

 ریوزنخس. یلیسه یعل ،یبود  رس از شروغ یتفکر شراماسونممغ  
 است.یاحمد قتوا ، هتم بته س  بود هایسیررورده انگلشد که دس.

 ریتهژ نیعبدالحست ریکتا وابستته بتود ام است.یهم به س ،سیانگل
منصتور از  یعلت  بتود هتایستیانگل دررورده و شرد مورد اعتمادس.

 نیت  منصتور ماننتد رتدر یبتود  رسترش حستنعل سیمأموران انگلت
به صدارت  ییهادر دوره یامامفیبود، شر هایسیانگل اشتهیررورش

و بتا هتر و هم امریکا بود  سیانگل لیکه نقش او هم مورد تما دیرس
شردوس. در ختاطرات  نیهمچن « رواب  حسنه داش. اس.،یدو س

بته محمدرضتا  سیانگلت یستفرا یلیرا تحم یادیا میخود عبدالکر
کته بته وزارت و  یاشتراد   از نظر ویداندیم یجاسوس یبرا یرهلو

در  اصل دندیرسیساز ممشاغل مهم و رول ریوکال. و سفارت و سا
 اردشتیر  و امریکتا بتود سیانگل اس.یبه س یاشراد وابستگ نیهمه ا

 و دانتدمتی دربار به انگلیس تحمیل را اقبال وزیرینخس. ،زاهدی

                                                           
 تالمل کتپهلا وتخاىرکاتتراى یمل هتپهل   ملیحه خسروداد و تورک انصاری، 1

، 1381آشرین، تهتران، بته ( یضىشىاتاتمىدرتمحمارضىتشىاتپهلا )همسکتاومتر
  017 ص
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 ماللتی ایتن بته و بتود هتاانگلیستی نوکر هم اقبال دکتر»: گویدمی
 هتم و امریکتا هتم» :گفت.شاه باخوشحالی متی 1«کرد می اشتخار

 2«دارند  تواشق اقبال دکتر وزیریسرنخس. بر انگلستان
به تدری  نفوذ و نقش امریکتا در  6993مرداد  30رس از وقتی 

هتا و امور ایران بیشتر شد، هر نوع جابجایی در کاخ سفید، سیاس.
 3 شدهای داخلی و خارجی شاه نی  دستخوش تغییر میبرنامه

شتاه حقارت و وابستگی به جتایی رستیده بتود کته محمدرضتا 
به امریکا برود و نظتر  ها مجبور بودع ل و نصی یاوقات برا یگاه

بتود  مجبور ی،الله زاهدش لشاه برای ع ل  مثح   آنها را جلی کند 
از  ینتتیام یعلتتبتترای برکنتتاری  ایتت را جلتتی نمایتتد  نهتتاوریآنظتتر 

را  جمهتور دمتوکرات امریکتای رئتیسمواشق. کنتدوزیری نخس.
وزیر شد، رس از علی امینی نخس. اسدالله علم که 0دس. آورد به

                                                           
تهتران، مؤسستۀ مالالعتات و    ظه رتوتسق طتسلطنتتپهل   حسین شردوس.، 1

  133 ، ص1371 ی،های سیاسرژوهش
، يىرنىمهتشبطىن:تجنىیىتتایىالتتمقحااتامکی اىتدرتایاکان  ر ک  صالح قاسمی، 2

  1331تهران، سلمان راک، 
تهتران،    سبىستتخاىرج تایاکانتدرتدورانتپهلا  عبدالرضا هوشنگ مهدوی،  3

 .210-213 ، ص6979البرز، 
این موضوع را شریدون هویدا، سفیر و نماینده دائم رژیم شاه در ستازمان ملتل   »0

گوید وقتی از شاه در امریکا سؤال متحد، در کتاب خاطراتش آورده اس.  او می
دی در  ن  میلیتون دالر کمتک  95  ررداخ. مبلتغ 6316سال شد که ررزیدن. ک 

وزیری کرده اس.، امریکا به ایران را منو  به انتصاب دکتر علی امینی به نخس.
 )شریدون« این البته یک مسئله کهنه اس.، ولی حقیق. دارد!»دهد که او راسخ می

 ( 13ص ، 1331، ترجمۀ حسین ابوترابیان، تهران، اطحعات، سق طتشىاهویدا، 
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 یحسنعل وزیرینخس. 1ها بود ها و تأیید امریکاییر انگلیسیبا نظ
امریکتا او را منصتوب  جمهورجانسون رئیس نی  شاه با نظر منصور

 2شتود هتا بته شتاه تحمیتل متیکرد  هویدا نی  از طرس امریکتایی
انتخاب  امریکااش با دول. یآموزگار به خاطر دوست یریوزنخس.

 اریتشتارور بختو  0یمرضتا ازهتارارتشبد غحی، امام فیشر 3 شد
ریروزی انقحب با سفارش و دستور دول. امریکتا  ۀهمگی در آستان

 د جلوی ریروزی انقحب را بگیرند تا شای 1وزیر شدندنخس.
وضعی. استقحل کشور به جایی رسیده بود که شاه حتی جرئ. 

نحوۀ برخورد  برخورد با عوامل امریکایی یا انگلیسی را هم نداش. 
رای امریکا و انگلیس با شاه نی  نشانۀ حقتارت و نبتود استتقحل سف

تسل  و نفوذ امریکا و انگلیس در  ،مخاطرات علَ  ملی بود  براساس
                                                           

ها بود، طوری که نویسد که علم مهره انگلیسیاردشیر زاهدی در خاطراتش می  »1
وقتی شاه با ملکه الی اب. دیدار کرد، ملکه به محض دس. دادن بتا محمدرضتا 

« چی  از او ررسید: حال دوس. ما جنتاب علتم چالتور است. رهلوی قبل از هر
تهتران،    کتزاهااساىمتدرتيناىرتشاىا:تخاىرکاتتاردشابت52)ابوالف ل آتابای، 

 ( 101، ص 1382ی، عالائ
وزیتری رهلتوی، مالابق اظهتارات ختانم امتانپور متدیرکل تشتریفات نخست.  »2

«  برداشته شدن هویدا در شرای  اش ایش اعتراضات نی  با دستور امریکا انجا  شد
 ( 900 ، ص1372، تهران، گلفا ، زناگ توتخىرکاتته یاا)اسکندر دلد ، 

  018، ص همىنتورک انصاری،    ملیحه خسروداد و3
ازهاری بیشتتر از آنکته بته رادشتاه  گوید:شریده دیبا )مادر شر ( در مورد او می  »0

، ترجمتۀ الته دخقاک تفاک )شریده دیبتا، « ها وشادار بودوشادار باشد، به امریکایی
 ( 900، ص 1382آشرین، رئیس شیروز، تهران، به

  همىنمی،   برای اطحعات بیشتر ر ک  صالح قاس1



 جهاد تبيين در شرايط تهاجم ترکيبى دشمن

-64- 

بتا  ما  یمستتق ی این دو کشتورسفرازمان محمدرضا به حدی بود که 
با این   نداشتند وزارت خارجه و دول. و کاری به کردندیشاه کار م

جی یکی از کارگ اران صدیق شتاه و آخترین مالابق نظر را ،توصیف
 سیدر انگلت 6957تتا  6955هتای در خحل ستالایران وق.  ریسف

 لیرا تشتک تشیموجتود یبه غرب ارکان اصلرهلوی کامل  یوابستگ
 1 دادیم

رس از انقحب اسحمی این شرای  به طور کامتل دگرگتون شتد  
د تکیته زده ایران اسحمی از هر جه. استقحل دارد و بر مترد  ختو

ندارد  را امر و نهی ایران اسحمی  یقدرت بیرونی توانایهیچ  اس. و
دلیل داشتن استقحل، به  های غربی بهطور که گفته شد دول.همان

کته دوران تحش آنها این ۀخصوم. علیه مل. ایران برخواستند وهم
 کنند! ءطحیی رهلوی دو  را احیا

 ب و پس از انقالبو نیروی مسلح قبل از انقال ارتشب( 
در دورۀ محمدرضتتا رهلتتوی استتتقحل نظتتامی نتتابود شتتده بتتود  از 

ادارۀ ارتش در دست. مستشتاران امریکتایی  به بعد 6951های سال
نفر نظامی ایرانی، یتک نفتر  5قدر زیاد بود که هر بود  تعداد آنها آن

بلکته از  واز اشستران نظتامی ایرانتی  برترآنها خود را  امریکایی بود 
کردند  ترشیع اشسران ارتش را ریش از خود شاه نی  باالتر تعریف می

حتق تتوهین بته  آنهتا کردنتد آنکه شاه تأیید کند، آنان باید تأیید می
امرای ارتش ایران را نی  داشتند، آنجا که سترهنگ مستشتار نظتامی 

                                                           
  همىن  1
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گوید مغ  یتک االغ امریکایی در دیدارش با شرمانده لشکر تبری  می
نظامیان امریکایی برای ورود  1 کندبهتر کار می آریانا ساراز مغ  تیم

در   ریژنترال هتابه ایران نیت  نیتاز بته اجتازۀ هتیچ کتس نداشتتند  
 انیتنظام: »گف.مهم اشاره نموده و  نیبه ا حیصر یلیخاطراتش خ

 رانیتتوارد ا یاراد فاتیو تشتتر  ایتتبتتدون راستتپورت و و امریکتتایی
به همتین جهت. در آمارهتا، تعتداد ح تور نظامیتان  2 «شدندیم

 یمجلتس ستنا قتاتیتحقامریکایی در ایران اختحس وجتود دارد  
تخمتین  ه ار نفر 51تا  01 نیبرا  6957امریکا تعداد آنها در سال 

  6951/6370 هیتاستتمپل، تعتداد آنهتا را تتا ژوئجان  3زده اس. 
 50حتدود   ریرابرت هتا و 0ار نفر آورده اس. ه  50معادل  یرقم

بتدون اجتازه و  هتااش ون بر ایتن، امریکایی 1 ه ار نفر دانسته اس.
های برون مترزی استتفاده اطحع شاه از تجه ات نظامی برای برنامه

عملیات  برای در ایران شیهاگاهیرااز خود  دیبا صححد کردند ومی
ی کته محمدرضتا رهلتوی بته ، تتا جتایکردنداستفاده میدر خارک 

را  ینظتتام یماهتتایبتتدون اطتتحع متتن هوار» گویتتد:متتادرش متتی
                                                           

، تهران، مرک  استناد مسقشىرانتامکی ىی تدرتایکانتبهتروایتتاسنىد  زینی احیایی، 1
  70، ص 6903انقحب اسحمی ایران، 

  17، ص همىن  رابرت های ر، 2
  011، ص همىنمهدوی،   عبدالرضا هوشنگ3
هران، مؤسسۀ ت ی،، ترجمه منوچهر شجاعدرونتانقى تایکاناستمپل، دی     جان0

  211-213، ص 1377خدمات شرهنگی رسا، 
تهران، مرکت  استناد  ی،الله عامل، ترجمۀ نعم.مأم ریتتبهترهکان  رابرت های ر، 1

  10، ص 1331 ی،انقحب اسحم

http://www.iichs.ir/s/1016
http://www.iichs.ir/s/1016
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محمدرضتا شتاه رتس از ستقو   1« تنتا یاند بته وها بردهییامریکا
 اردهتایلیهتر ستال، م»آمی  از امریکا گف.: سلالنتش با لحن گحیه

 ییهتای امریکتایاسلحه از کمپان دیدالر بودجه کشور را صرس خر
 ،امریکا یو اجتماع یدالر به مؤسسات آموزش ونیلیم کرد  و صدها

آن زمتان از ناحیته  در حالی که کشتور در 2«کمک بحعو  کرد  
بتر همتین استاس وابستتگی  3شتد هیچ دولتی تهدید نظامی نمتی

ای بتود کته ارتتش ایتران اجتازه ستاخ. کتوچکترین قالعته گونهبه
 تجه ات نظامی را نداش. 

وابسته به  ،نقحب از وابسته به بیگانهاما نیروهای مسلح رس از ا
مل. ایران شد  در حال حاضر نیروهای مسلح از مرد ، بتا مترد  و 

هتا در در مرد  هستند  ریشرشتی که نیروهای مسلح با وجود تحتریم
مانتدگی دس. آوردنتد، عقتیههای نظامی و دشاعی بشناوری ۀحوز

بته اعتتراس چند صتد ستاله ایتران را جبتران کردنتد  ایتران اکنتون 
                                                           

  387، ص همىن  ملیحه خسروداد و تورک انصاری، 1
، 2 ، ک1387 آشرین،تهران، بته ی،، به کوشش احمد ریراندخقکتیقبم  شر  رهلوی، 2

  872ص 
سی بیگویی با رادیو بیوداران در گف.  ارتشبد جم رئیس سابق ستاد ب رگ ارتش3

تترین مشخص نبود کته ارتتش بایتد علیته چته تهدیتدی بایستتد؛ مهتم»گف.: 
تهدیدات محتمل را باید در نظر گرشت. و در مقابتل آن ایجتاد نیترو کترد؛ ولتی 

ابله و جنتگ بتا کتی است.؟ بتا شتوروی؟ بتا معلو  نبود که ارتش ایران برای مق
« تتوان گفت. کته ارتتش ایتران هتدس نداشت.عراق؟ باترکیه؟بدون شتک متی

، تهتران، اطحعتات، رویىروی تانقى تاسىم تایاکانتوتامکی اىکدیور،  )جمیله
 ( 33، ص 6970
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د که ندر شهرس. چهار کشور برتر جهان قرار دارکارشناسان نظامی 
  برد داشته باشندبرد و دورانیبرد، مکوتاه یموشک داتیتول دننتوایم

جت و  ایتاول و در دن ۀرهپاد در منالقه رتب ۀدر حوزجمهوری اسحمی 
 ل،ی  از نگاه روزنامته جتروزالم رست. استرائاس.کشور برتر  چهار
 «یژنرال کنت. مکنت » 1جهان اس.  یابر قدرت رهپاد رانیر اکشو

 در راسخ ،سنتکا  در جلسه استماع کنگره یستیشرمانده سازمان ترور
 انهیخود را در خاورم ییهوا یبرتر کایمرا ایآ نکهیبر ا یمبن یبه سؤال

 یاز رهپادهتتا رانیتاز دست. داده است.، گفت.: استتتفاده گستترده ا
 نیبتد یو هجتوم ییشناستا یهتااتیعمل یکوچک و متوست  بترا

 ۀده لیکره ]اوا رهیج بار از زمان جنگ شبه نیاول یمعناس. که برا
 2 میدهتیانجا  م اتیعمل ،ییکامل هوا ی  بدون برتریحدیم 6351

در  کته ندنیروهای مسلح به اعتماد به نفستی رستیدرس از انقحب 
گی نظامی و نظیر اس.  این خودباوری و عد  وابستتاریخ ایران کم

هتای نظتامی وارد راهبردی، باعغ شد که در میتدان تولیتد متاهواره
متاهواره  نیدومتشود  در این راستا سپاه راسداران انقحب استحمی 

 شرستاد  شقی. به مدار زمینوبا م 6011ی خود را در سال نظام

 پ( سیاست خارجی ایران در گذشته نجا و االن نجا؟
 یراتچ و چونبی یجرخارجی تنها م نظا  رهلوی و شاه در سیاس.

بود  مأموری. ژاندارمی شاه براستاس دکتترین  های امریکااس.یس
                                                           

1. https://www.alef.ir/news/4000201095.html. 

2. https://www.farsnews.ir/news/14000215000764. 
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نیکسون، نماد شروش استقحل ایران در سیاست. ختارجی بته کتاخ 
سفید بود؛ زیرا براساس این دکترین، شاه با رول نفت. ملت. ایتران، 

 یبترا .یتامن یبرقترار ختدم.در کامح   کشور را سیاس. خارجی
اولین   ی قرار داده بوداو شرا منالقه یا  منالقهودر سال مناشع امریکا

دولت.  بتا شرمتان رانیتاخدم. شاه، ورود بته جنتگ ویتنتا  بتود  
ختود  ینظام  اتیاز اشسران و کارمندان و تجه ییواشنگتن واحدها

در تهتران،  امریکتاطبق گت ارش ستفارت  1 اع ا  کرد گونیرا به سا
جه. استفاده  Fت5 یمایشروند هوار 51س. که خوا رانیاز ا امریکا

راسخ  طر  این موضوع،رس از  قهیدق 63کند و شاه  نیتأم تنا یدر و
 2مثب. داد 

در عمان، مأموریت. دیگتر شتاه  ظفار یبخشآزاد ۀسرکوب جبه
های امریکا برای جلوگیری از نفوذ شوروی بود  راستای سیاس. در

تتا   یکه به تدر ت را رانیمسلح ا یروهایبالغ بر سه ه ار نفر از نشاه 
ایتن بتا هتدس سترکوب 6956از ستال  تت اش.ی شیده ه ار نفر اش ا

ی ارضت تجتاوز گونتهچیهت کتهیدر حتال جنبش به عمان اع ا  کرد،
ای کته شتاه در میت ان ه ینته صتورت نگرشتته بتود  تنش سیاسی یا

زمینه بر مل. ایران تحمیل کرد بته روایت. استناد وزارت امتور  این
هتا ایتن ه ینته را حتدود میلیاردها تومان بتود و انگلیستی ارجه،خ

                                                           
1. Ramazani ,Roahollah k, Iran Foreign Policy, 1911- 1973 

Charlothesville, University Press of Virginia, 1975, p341. 

تهتران، مؤسستۀ    اسانىدتالناۀتجىس سا  دانشجویان مسلمان ریرو خت  امتا ، 2
  113، ص 1331 ی،های سیاسمالالعات و رژوهش
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 اتیاز شروع عمل رانیارتش اتلفات  1میلیارد دالر اعح  کردند  یک
 601دار و درجه 35کشته شدن  ، 6950سال  انیتا را 6953در آذر 
 حمایتت. از 2 تتتن بتتود از هفتصتتد شیبتت و مجتترو  شتتدن   ستترباز

، اقتدا  متنی یداخلت یهتاجنگ متمایل به غرب در طلبانسلالن.
هشت.  این جنگ در طول   رانیاها بود  دیگر شاه با دستور امریکایی

نیت  شتاه   نمتود ی اقتدا ارستال استلحه و آمتوزش نظتام ساله بته
های آن یی ایران به صنعا را اعح  کرده و در روزنامهاعالای هاکمک

و در  یوریتو ات یستومال انیتم جنگدر شاه  3زمان منتشر شده بود 
 حمایت. نظتامی و متالی و،یستاریرول یهاکیچر علیه هم مراکش

خدمات شاه به   ین وزیر خارجۀ وق. امریکا نجریسک یهنر 0نمود 
هایی که شاه معتهد کمک 1کند امریکا در ویتنا  و اشریقا را تأیید می

 یی ارائته نمایتدقتایاشریی و ایآست ،ییاروراشده بود که به کشورهای 
 1بود!دالر  اردیلیم 65از  شیب

                                                           
، 17و جعبته  27/8/1313، 230، ررونتده 18خارجه، جعبه   اسناد وزارت امور 1

  2/12/1310، 311ررونده 
  11/8/1311  خبرگ اری رارس، 2
  28، ص 3/11/1310  روزنامه اطحعات، 3
گاهی، تهران،  5111مغک تبزرگتازتاسققىمترىتسىمت  رل بالتا، 0 ، ترجمۀ عباس آ

  128 ، ص1371 وزارت امور خارجه،
گری دول. رهلوی دو  و تأثیرات آن بتر مأموری. نظامی»نکار،   محمدجعفر چم1

، 8 ، ش2، دوره جدیتد، س هاى تراىریخ پاووه ، «سیاس. ختارجی ایتران
  27، ص 1383زمستان 

مجلاهتدانا ت، («1نخبگتان نظتامی و سیاستی عصتر رهلتوی )»  یوسف نراقی، 1
  103 ، ص1378، بهار 1، ش انقظىم 
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را به نمایش  ترین سیاس. خارجیایران رس از انقحب، مستقل
 را شرمتان سیاست. ختارجی ختود ،گذاش. و بدون هر نوع ترستی

ورود  ،کنتد  بترعکس دوران شتاهتعیین می اشبراساس مناشع ملی 
طور کامتل ای مانند بحران سوریه و عراق بهایران در تحوالت منالقه

ماشتین جنگتی  شع ملی خود بوده و با نابود کردنارچوب مناهدر چ
 ها و رژیم صهیونیستیهیوالی داعش که مورد حمای. امریکا، سعودی

هتای ها باال برد  استقبال مل.در میان مل. را بود، ع ت ملی ایران
ع شهید سلیمانی مؤید این حقیق. بود  ایران قبتل از یجهان از تشی

بتود؛ اکنتون بتدون توجته بته « هآقتا اجتاز»انقحب در سازمان ملل 
 دهد های ب رگ به صورت مستقل رأی خود را میقدرت

 ت( اقتصاد گذشته و اقتصاد امروز
مترداد معاملته شتد   30استقحل اقتصادی ایتران رتس از کودتتای 

کته قابتل « رانینف. ا و یکنسرس»موسو  به  ساله 35 قراردادبا  ابتدا
زده شتد و  رانیتصنع. نفت. اشدن  یبر مل یُمهر باطل تمدید بود،

و  ینظتام ،یاقتصاد یکه تما  ساختارها ،نه تنها نف. این طریق از
 یاقتصتاد یقرار گرشت.  وابستتگ هاییامریکاۀ تح. سلال یصنعت

 ۀشتاه در دهت کنتدیمت انیتب یوروستکیبود کته متارک گاز یحد به
 است.ینفت. را هتم بتر استاس س یهام.یق یحت 6951و  6901

روابت  از نظر محققتان،  1 کردیم میامریکا تنظ یانرژ م.یق میتنظ
                                                           

، ترجمۀ شریدون شاطمی، تتخىرج تامکی ىتوتشىاسبىس  مارک ک  گازیوروسکی، 1
  111، ص 1371تهران، مرک ، 
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 یمنجتر بته آشتفتگ یجهان یهابا قدرت این دوره شاه در یاقتصاد
هتای اجترای سیاست. 1شتد  رانیو تاراک ثروت مرد  ا یاقتصاد مل

ندی اقتصتاد ایتران از جملته  ،رؤسای امریکا به خصوص در دورۀ ک 
تتراز  2امریکتا کترد کشاورزی ایران را نتابود و وابستته بته ختارک و 

تجاری ایران و امریکا بته ختوبی وابستتگی اقتصتاد ایتران را نشتان 
 ینفتت یازهتایاز ن یمتیآنکته بختش عظ رغتمیعل امریکا دهد می

اما با صادرات شراوان ختود بته  کرد،یم نیتأم رانیا قیرا از طر خود
نا که ب ییرا به نفع خود رقم ب ند تا جا یکشور توانسته بود تراز تجار

ت الحجم مبتاد 6951  وزارت امورخارجه، در اسفند سال حبر اع
الت. یران ده برابر شتد، کته اوک نفتوذ ا ،ده سال یط ،و امریکا رانیا

بته هتر  3 دهتدرا نشان می رانیا یو بازرگان یتجار نهیمتحده در زم
تر بتود  بته تعبیتر جتان حال ابعاد نفوذ در اقتصاد ایران بسیار وسیع

توان یاش. که امریکا تا این حد در کشور دیگری را نمیشوران، هیچ 
 آن نفوذ کرده باشد 

                                                           

اتقصىدتسبىسا تایاکانتازتمشاکوربتتراىتپىیاىنتسلسالۀت  محمدعلی کاتوزیان، 1
، 1370، ترجمتۀ محمدرضتا نفیستی و کتامبی  ع یت ی، تهتران، مرکت ، پهل  

  371-370 ص
  011، ص 1377یدان، ، تهران، جاوازتسباتضبىءترىتبخقبىر  مسعود بهنود، 2
-1313) ابعاد نفوذ امریکا در ایران»  اصغر جعفری ولدانی و محسن ریرهادی، 3

گیتتری روابتت  دو کشتتور رتتس از انقتتحب  ( و ریامتتدهای آن در شتتکل1373
، تابستتان 2 ، ش1 ، سهى تسبىس تجهاىنتاساى فصلنىمهتپووه ، «اسحمی

  10 ، ص1331
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 دهتۀ در 1نفتتی تصتاعدی درآمتدهای القاعتده بتا اشت ایشعلی
بایستت. متحتتول شتترای  اقتصتتادی کشتتور متتی 6951 و 6901

داد، امتا همته چیت  بتر رشاه نسبی در سراسر کشور رخ می و شدمی
. ایتتران شتتد و نتته بتته عکتتس بتتود  ایتتن درآمتتدها نتته نصتتیی ملتت

 ترقتی هتایرلته های کشور اختصاص یاش. و نه کشتورساخ.زیر
 زیرستاختی تکنولتوژی واردات عتد »کترد  البتته  طی را اقتصادی

 کتاذب اشت ایش موجتی مصترشی تکنولتوژی واردات به ررداختن و
 و شتهری هتاینابحر آن تبعات که شد مهاجرت سیل و شهری رشاه

 2« بتتود شتتهری تهیدستتتان گیتتریشتتکل و آبادهتتاحلبتتی ظهتتور
 خوشتبختی و شاه، آسایش هایشهمیده بودند که سیاس. هاانگلیسی

انگلتیس بتا بیتان  وقت. ستفیر رارسون  اس.  آنتونی نداشته همراه به
                                                           

ند کّلی زندگی رژیم زیرستلاله امریکتا را بته در نحوۀ خرک این درآمدها، رو  »1
بی نشان می ویژه بعد از تشتکیل اورتک در دهد  درآمدهای نفتی ایران، بهخو

  اعتتراب و استترائیل، بتتا رشتتد 1373و  1317هتتای و جنتتگ 1333ستتال 
بته ترتیتی بته  1333میلیتون دالر در ستال  1/22گیری مواجه شد و از چشم
-1307هتای میلیتون دالر در ستال 318 ،1303میلیون دالر در ستال  111

، و رتس از چهتار برابتر 1311-1303هتای میلیارد دالر در سال 2/1، 1308
رسید  ریامد مهتم  1311میلیارد دالر در سال  21شدن قیم. نف. به ن دیک 

این اش ایش انفجاری درآمد آن بود که استبداد نفتی را رونق بخشید و بقایتای 
)محمتدعلی «   را در شتاه و مت دورانش نتابود کتردبینی، حت   و احتیتاواقع

 ( 281 صتهمىن کاتوزیان، 
، ترجمۀ احمتد تتدین، تهتران، مؤسستۀ ختدمات مقىومتتش ننااجان شوران،   2

  000، ص 1331شرهنگی رسا، 
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 یتک بترای» :زنتد کتهمثتالی از وضتعی. جامعته متی واقعیت.، این
 بتود عتادی خصوصتی، بختش متدیر یک یا دول. رتبهعالی کارمند

 اختصتاص خانته اجتارۀ بته شق  را درآمدش درصد هفتاد از یشب که
 1«     دهد

وجتود  دوران نیتاشتود در ای که گفتته متیتوسعهبه طور کلی 
بته  یکه مختص کشورها یاوابسته بود؛ توسعه ۀاز نوع توسع ،داشته

، که اساس بدبختی امروز ایران نی  به همان بر بود رامونیاصالح  ر
بایس. در آن دوران با دالرهای زیتاد نفتتی و ه میگردد  ایرانی کمی

ب ک گردیتد  شد، به صنایع مونتاژ و وابستهبا جمعی. کم ساخته می
هتا ستال ،ای را به ارث برد که به تعبیر کارشناستانویرانه ،و انقحب
 کشید تا جبران شود طول می

ه باال برای جبران جهادی نقحب اسحمی رس از ریروزی، انگی ا
رو شتده کته هتر ههتایی روبتداش. اما از همان ابتدا بتا چتالشآن 

داشت.  باید متی تریبود، وضع بسیار وخیمکشوری جای ایران می
جانبه و ظالمانه امریکا های همهجنگ تحمیلی هش. ساله، تحریم

گونه انقحبیون انتظتار سازی مانع از این شد که آنثباتو ارورا و بی
بتاوجود همتۀ ایتن  قتصادی صتورت گیترد های اداشتند، ریشرش.

تتوان هتا، نمتیرغم وجود مشتکحت اقتصتادی و گرانتیموانع و به
 رانیا یاقتصاد ع.یوض سهیمقاهای ایران را نادیده گرش.  ریشرش.

                                                           
، وگ هى تم توتشىاوتخىرکاتتمحکمىنهتامبکاساااللهتعلامگفتامیراسدالله علم،   1

  210ص ، 1 ، ک1371تهران، طر  نو، 
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توجه بته  ازمندین یبا بعد از انقحب اسحم یدر زمان حکوم. رهلو
، و یاداقتصت یهتابرنامته یریتگجهت. ریتنظ یمتعتدد یرارامترها

 ۀنتیکشتور در زم شترش.یبهبتود و ر نهیها در زمنظا  نیکه ا یاهداش
، فادهنمودند، امکانات کشور و منابع مورد استتیم ییتعق یاقتصاد

  یاز شترا یآمتار قیتدق یهتای، و بررستیو ختارج یموانع داخلت
عملکترد و  ۀ، نحتوآحاد و طبقات مختلف کشور .یاکثر یاقتصاد

کته در ابعتاد  ییو دستتاوردها  یخره نتتاکحن کشور و باال .یریمد
کشتور داشتته  یها و رارامترها برالفهؤم لیقب نیمختلف با توجه به ا

  باشدیاس.، م
وضتع اقتصتاد ایتران نستب. بته  ،های م بتوربراساس شاخص

در قیتاس بتا اما اس. و قابل مقایسه نیس.،  داشتهریشرش.  گذشته
 بختش نیست. ای.رضت انقتحب معظم انتظارات از نظر رهبر

: نتدیشرمایمت انقتحب معظتم رهبتر نتهیزم نیدر همتکه چنان
 رد،یتگیکته انجتا  مت ییهتاتتحش نیتا ۀبتا همت یاقتصتاد وضع»

در ششتتار  یهتتم از لحتتاظ اقتصتتاد یادیتتمتترد   ز ستت.؛ین ماللتتوب
 1«هستند 

 ی االن نجا و دوران گذشته نجا؟علم و ف اوررشد ث( 
شناوری در قعر جدول بودیم  اما رس علم و  ۀقبل از انقحب در زمین

 بر اساس گ ارش ای انجا  شد کنندهحب تحول ب رگ و خیرهتاز انق
                                                           

، دسترستی در: 3/9/6937در دیدار با مسئوالن نظا ،  ایخامنهبیانات اما    1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39655  
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 : 3165تا  6331ی هاسالی ط 1سایماگو
از   3165تتا  6331ی هاسالی تولید علم ایران طی رتبه جهان

 ؛ا  در جهان ارتقاء یاشته اس.61ا  به 59
ا  66به  09از ی اتمی انرژ ۀتولید علم ایران در رشتی رتبه جهان

 ؛)060به  6)اش ایش تعداد مقاالت از  ارتقاء یاشته اس. 
از ی نتانو و نتانو تکنولتوژ ۀتولید علم ایران در رشتتی رتبه جهان

 6اش ایش تعداد مقتاالت از ا  ارتقاء یاشته اس.  )61هان به ا  ج57
 ؛)107به 

بته  51از  یبیوتکنولتوژ ۀتولید علتم ایتران در رشتتی رتبه جهان
بته  66)اشت ایش تعتداد مقتاالت از  ا  جهان ارتقاء یاشتته است. 60

 ؛)160

                                                           
بندی سایمگو توس  گروه رژوهشی به همین نا  در دانشتگاه گرانتادا در   نظا  رتبه1

ؤسسات آمتوزش عتالی شود که براساس تعداد مقاالت علمی ماسپانیا انجا  می
کشورهای مختلف موجتود در بانتک اطحعتاتی استکوروس آنهتا را ارزیتابی و 

هتای ترین نظا بنتدی یکتی از جدیتدترین و جتامعکنتد  ایتن رتبهبندی میرتبه
محتتور در جهتتان استت.  ها و مؤسستتات رژوهشبنتتدی رژوهشتتی دانشتتگاهرتبه

و تحلیل  زمینتتۀدر نی شهرتی جهادارای س. که ر امحوورشرکتی شنا ستتایماگو
به دی میح 3110ل سادر ین شرک. که اعلمی میباشد  ت طحعاایابی ارز
ی با شرکارا تباطی تنگاتنگ اره ارهموه، یددتأسیس گرآس سپین اشرکتی ان عنو
و ها هنشگا، داعلمیت طحعان اتهیهکنندگا، نشری هازهحواز لمللی ابین
 س. اشته دالتی اران دوگ رکا
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 09هواوش تا از ی مهندست ۀتولید علم ایران در رشتی رتبه جهان
بته  0اشت ایش تعتداد مقتاالت از ) ا  جهان ارتقاء یاشته است. 66ه ب

 ؛)906
ا  63ه بت 50از ی ر شتک ۀتولید علم ایتران در رشتتی رتبه جهان

 ؛(ه ار 9به  10اش ایش تعداد مقاالت از ) ارتقاء یاشته اس. جهان 
ا  جهان 66ه ب 00از ی شیم ۀتولید علم ایران در رشتی رتبه جهان

 ؛(ه ار 9به  73اش ایش تعداد مقاالت از ) ارتقاء یاشته اس. 
ه بت 10شی یتک و نجتو  از  ۀتولید علم ایران در رشتی رتبه جهان

بته  36اشت ایش تعتداد مقتاالت از )  ا  جهان ارتقاء یاشتته است.63
 ؛)ه ار 6

های علمتی رشد روزاشت ون و ح تور شعتال کشتور در عرصته
اختتراع در کشتور ثبت.  31631بتیش از  6936که تا سال یطورهب

 ؛شده اس.
مقاله علمی،  0569رژوهشگران ایرانی از نظر رژوهشی با ثب. 

ژوهشتگران در ردیف شان دهم تولید علم و در زمره دانشتمندان و ر
 ؛اندممتاز جهان قرار گرشته

کشتور استحمی از لحتاظ  57جمهوری اسحمی ایران در میان 
اول کشورهای اسحمی قرار  ۀعلمی و رژوهشی و ثب. اختراع در رتب

 ؛دارد
ای و قرار سوخ. هسته ۀوری و دانش کامل چرخادستیابی به شن

 ؛گرشتن در ردیف رن  کشور برتر جهان
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  و هم متان بتا ستایر کشتورهای ریشترشته بته آمیورود موشقی.
هفتم جهتانی را بته  ۀعلو  جدید مانند: نانو تکنولوژی که رتب ۀعرص

خود اختصاص داده و سایر علتو  جدیتد از جملته؛ لیت ر، میکترو 
هتای الکترونیک، ورود به علم ستاخ. روبتات و کستی موشقیت.

ر اش اری و ستاخ. ابتسخ. ۀجهانی در مسابقات روبوتیک، توسع
ای در برداری گستترده از علتو  رایانتهاش اری و بهرهنر  ۀرایانه، توسع

 ؛مدال در المپیادهای مختلف علمی جهان 913کشور و کسی 
ه ار نفر ریش از انقحب به بیش از  65اش ایش تعداد ر شکان از 

 ؛نفر و رشع کامل نیاز کشور به جذب ر شک خارجی 666111
ای توریستم ستحم. و منالقتهتغییر و تبدیل کشتور بته قالتی 

 ؛هارذیرش و درمان بیماران خارجی در انواع بیماری
هتای بنیتادین، قترار گترشتن در دستیابی به دانش کشت. ستلول

 ؛های چشمیردیف کشورهای برتر ریوند کلیه و درمان بیماری
کستتی تجتتارب ارزشتتمند بتترای مقابلتته بتتا انتتواع عتتوار  و 

  ییهای ناشی از عوامل شیمیابیماری

 االن نجاست در گذشته نجا بود وانسانی  ۀرشد توسع ج(
تر از اردن و ازبکستان، نییرا، قبل از انقحب یانسان ۀشاخص توسع

سازمان  ۀدشتر توسع یهابر اساس گ ارش بود  ایسالح با غنا و کنهم
اس. از  یسال حکوم. رهلو نیکه آخر 6951در سال  رانیملل، ا

توستعه متوست  بتوده و  یدارا یورهاجت ء کشت ،یانسان ۀنظر توسع
بتوده  ایتغنتا و کن یهتاکشتور یکنتون لآن برابر با معد ییمعدل نها

ستال  نیدر آختر رانیتا .یتخواهتد موقعیهترکس مت یعنتی  اس.
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 ایتغنا و کن یهاامروز به کشور دیرا مشاهده کند با یحکوم. رهلو
و اردن  ازبکستان تر ازنیرائ یگاهیدر جا رانیسفر کند  در آن سال ا

 روزانته یاس. کته حکومت. رهلتو یدر حال نی  اقرار داشته اس.
نف. از سال  م.یکرد و قیو صادر م دیبشکه نف. تول ونیلیشش م
نصتف   یتن کشتور .یبود و جمع اشتهی شیبه چهار برابر اش ا 6953

 یسال حکوم. رهلو نیکه آخر 6951  در سال امروز بود .یجمع
 ۀکشور جهتان در رد 601 نیدر ب ینانسا ۀبود از نظر شاخص توسع

  3160در گت ارش مربتو  بته ستال  یجدول قرار داش. ولت 691
ستال  حدود چهل و سه یط یعنی ،صعود کرده 11( به رتبه 6931)

و بته  ردیتکشور جهتان ستبق. بگ 71رس از انقحب، موشق شده از 
قرار دارند  ادیز اریتوسعه بس یدارا یهاسم. صدر جدول که کشور

 یانستان ۀتوسع  انیجهان از نظر م یود  در گ ارش کشورهابر شیر
 یدارا یکشورها :ند ازااند که عبارتشده یبندمیبه چهار گروه تقس

بتاال،  یانستان ۀتوستع یدارا یبتاال، کشتورها اریبست یانسان ۀتوسع
 ۀتوستع یدارا یمتوست  و کشتورها یانسان ۀتوسع یدارا یکشورها

قبتل  یستازمان کته چنتد نیتا رشاگ  نیدتری  در جدنییرا یانسان
 High human» یدر گتتروه کشتتورها رانیتتمنتشتتر شتتده استت. ا

development» نیتشده است.  ا یبندباال دسته یانسان ۀتوسع یعنی 
مختلتف بتا وجتود  یهتادر شاخص رانیا یاسحم یجمهور یعنی

 ه،یتچتون ترک ییباالتر از کشتورها ،ب رگ یهاقدرت یتما  ششارها
نداشتته   یرا ن رانیا یها.یکه محدود لیو برز کیهند، مک  ن،یچ

  ردیاس. قرار بگ
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(6) 
 هاد تبيينج

حرکت. مستتمر در  کیتجهتاد شود  زندگی مؤمن بدون جهاد نمی
  انسان مؤمن اس. یزندگ

َ اا هؤ لا اَم م ْم اا َْ ا ََّْ اا ا ؤ ُِ ِْ اا  ثؤ َِ َِ ا ُِ ا
َََّ اا لاِه ْ ُؤ َِ او ََ ااِ م ََّْ اا َاال ُؤ ِِ ْم مؤ

ْم َما ال ِإَنَّ
ِلاِهاا َج َهااوؤ اِ ااَِ ْم ِسااِه فؤ نم

َ
أ َِ ا ْم ِه ِْ َ ل ِم

َ
ُِاىاأ اا َََّ ِئااَ ااَثااِيِِ الْ َْ ِ

ؤ
ْؤااأ اا اهؤ

 (.24رحجرات:  لَْصَّ ِدقؤ َاا

رسولش ایماان  مؤمنان، تنها کسانی هستند که به خدا و

های خاود در آورده و دچار تردید نشدند و با امواب و جان

عااای ایمااان(  راه خاادا جهاااد کردنااد. ایناننااد کااه ردر اد(

 راستگویانند.

«ِ  محدودی. زمانی ندارد  زیرا باطل همواره وجود دارد  «َج َهوؤ
 ید، دشتمنانود و عدال. مالر  شوبلند ش دیتوح ۀکه نغم ییهرجا

آیند  این سن. تاریخی اس. که از گذشته بوده میدر آنجا به وجود 
 شرماید:کریم می و هس.  قرآن
َک  َکاَِ ااَجَعَُ اِْ کؤ   ااِْ لاَشااَنِيى  ًِّ اِ طَِعوؤ ااََ  َ لِْج َِ اى حملإِلنِسا

ْاِإْىا هؤ اَهعضؤ َفااَهعض  خ ؤ لالَْق ِلاازؤ ِا ا ِ ا اغؤ َْ اَکااشا َ ااَِ هُّ اِا اَِ
َْ ااَ َعَ هؤا ِا ااَ ِهؤ َتصاىىافَتا َِاامَاَِ ِْ ِااَِ َْ اِإ ا اُِ ْذ ال ُؤ  ِئاَو

َ
امأ الااََ

ُ َاامؤا ِِ ِْااْ َِ ا ُِ ِْاا َض هؤاَِاِه آلِخَ  قَتِ   َاااقَتِ   لَِاَِ ِؤ ْا رانعاام:  ِ اهؤ

221.) 

www.basirat.ir
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اینان تنها در برابر تو به لجاجات نپرداختناد،  رای پیامبر!

گونااه باارای هاار پیااامبری، دشاامنی از بلکااه( مااا ایاال

های انس و جال( قارار دادیام. کاه برخای از آناان شیطان

های دلپسند و فریبنده را به برخای دیگار مرموزاناه حرف

ه اگار پروردگاارت میالقا می خواسات، چنایل کنند. البت(

تنمی ها الهااای بااار آزادی انساااان کردناااد. رولااای سااان(

سازند باه خاود باشد،( پس آنان را و آنچه به درو  میمی

 واگذار!

 ریتامهای جهاد، جهاد تبیتین است.  اساس، یکی از جنبهنبرای
 اما  حسن و اما  حسینبه  یشمعروس خو .یّ وص در نامؤمن

ا ِا» :ندیشرمایم َُ ََ الْ َُ ََ الْ اَلناىَِ َِ ْا کؤ ِْ ْاِ الِْجَه ِداِهَ َِ ل ِتکؤ َُ اَلِْسا َِ ْا ِسکؤ اىفؤ
ُاِ اَِثيِا ََ ه در جهاد  مبادا جهاد در راه خدا را با مال و جان  1؛لْ ه الَلّ الَلّ

اس.  جهتاد  نییجهاد تبمنظور از جهاد زبانی،  « دیو زباْن ترک کن
 ی اس.:دو عنصر اساس تبیین دارای

و کامل از حمله، خالر و نقشه  قیو درک عمناشذ  رتیبص الف(
 ؛و شریی دشمن را نخوردندشمن  یاصل

آمتادگی  و و جستارت بیتان .یتشجاع.، صراح.، قاطع ب(
  در مقابله با دشمنو     شرزند ،مال ،جان آبرو، ثاریا برای

ی و متبنابراین، جهاد تبیین دو ال ا  یا شر  مهم دارد: شتر  عل
جانبته شتناخ. و درک شر  عملی  ابتدا باید خالر را دقیتق و همته

                                                           
  07نامۀ  ،الىىغهنهج  1
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دشمن داش. که کجاها را هدس بمباران خود  ۀحملبعاد ادرستی از 
هتای دشتمن و اقت تانات و شترای  قرار داده اس.  اب ارها و شتیوه

جهادی در  ۀمحیالی مخاطبان مورد آماک را شهمید  سپس باید روحی
ها و تحریفات دشمن اشکنیتبیین معارس اسحمی و انقحبی و شبهه

 داش. 
جهتاد » یشتر  الز  بترا «نیتیتبجهاد »بر اساس مبانی قرآنی 

ل» اس.  «ریکب لاَکِيِا ا اِجَها دا ُِ اِها ْم هؤ َج ِهوم َِ ا ََ م َک ِ ِ 
ْم ِطِعال : )شرقتان «َ ََلا ؤ

مهتم  یاز انتواع جهتاد و از دستتورها یکتهتم ی ریتجهاد کب  (53
جنتگ این آیه در مکه نازل شده اس. و اس.   امبریخداوند به ر

 ، بلکته دشتمنان و  نبتودمالتر و مستلمانان ی علیه ریتامبرنظام
مستلمانان، بته طترق  دنیرتس از بته قتدرت رست ان در مکته،رشکا

 .یو مسلمانان را به تبع خدا امبریبه دنبال آن بودند که ر مختلف
 دستتور بود که خداونتد یالیش ا و شرا نیاز خود وادار کنند  در چن

به طور  اسح  الشأنمیعظ امبریبه ر دهند، بلکهجنگ نظامی نمی
مُّاا مَا: »شودیو امر م هیمکرر توص

َ
ُذاا َهاأ ايؤالْ َََّااِقا ذاإِااىُّ ااَُالْ امِ ا  ِالْکَااِعاِطا ؤاااَلااَِ ََ» 

ها، تهدیتدها و تراشیششارها، مانع ۀیعنی در برابر هم  (6 )اح اب:
اقتصاد، شرهنگ،  اس.،یمختلف س یهادانیر مها دتالمیع و نیرنگ

 1 نکن .یّ بعاز دشمن ت و ها مقاوم. کنو سایر میدان هنر

                                                           
در دانشتگاه اشستری و تربیت. راستداری امتا   ای  ر ک  بیانات اما  خامنته1

-https://farsi.khamenei.ir/speech ، دسترستتتتی در: ،9/9/6935حستتتتین

content?id=33172  
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دستتور  امبریتاست. کته خداونتد بته ر اتیتآ نیدر ادامه هم
( اطاعت. مکتن و بته یانهیزم چیاز کاشران)در ه نیبنابرا: »دهدیم

جهاد تبیین از ایتن جهت. در  «بنما  یقرآن با آنها جهاد ب رگ لهیوس
زمرۀ جهاد کبیر اس. که متؤمنین در عتد  تبعیت. از اهتل باطتل و 

 .یّ از تبعسپس و  دنفهمب، نقش او را سندشنابرا  دشمن دیبادشمنان 
نظتا  در تحشند نقحب اسح  و ا دشمنانوقتی   دنندشمن سر باز ز

کنند و وادار به تسلیم  یته را اس. آناقتدار  یۀمای و مرد  که اسحم
 آید یر الز  میبو تبعی. از آنها نمایند، جهاد ک

رو هستتیم هکیبی روببا این وصف، در شرای  کنونی با تهاجم تر
کته رهبتر معظتم تهاجم ترکیبی، جهاد ترکیبی اس.  چنتان ۀو الزم

تهتاجم  کیتمتروز دست. زده بته دشتمن ا» شرمودند: انقحب
ما هتم در مقابتل     اس. یبیتهاجم ترک کیتهاجم دشمن  ؛یبیترک

تتحش  یستیباشد؛ از همه جه. با یبیحرکتمان حرک. ترک یستیبا
 ،یعتیبه طور طبنی قرآنی هرگاه حق بیاید باطل براساس مبا 1« میکن

اش از بتین شتود و قتدرت اثرگتذاری، ت عیف متیلرزدیبه خود م
اِ ا»رود  می َِ ا َحقُّ ْم امؤاج َ ال ِوئؤ اِ اايم َِ ا ي ِط ؤ ْم حق آمد!  (؛03)سبأ:  وِعمؤال

باشد  ی یآغازگر چ تواندیو( نم س.یاز آن ساخته ن یو باطل )کار
امؤاَِ ا»عبارت  «آن! دکنندهیو نه تجد ِوئؤ   نقش کندیشروع نم یعنی «يم

                                                           

 در دیتتدار بتتا شرمانتتدهان و کارکنتتان نیتتروی ای  بیانتتات امتتا  خامنتته1
، دسترستتتتتی در: 63/66/6011هتتتتتوایی و رداشنتتتتتد هتتتتتوایی ارتتتتتتش، 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49572  



 جهاد تبيين

-73- 

اِِعامؤاَِ ا  »کندینم فاءیا یدیجد   دوبتاره ردیتگیاز ستر نمت یعنتی «وؤ
در مجمتوع   کنتدینمت یبتاز خودش را می  نقش قددهدیانجا  نم

امؤاَِ ا» از مراد ِوئؤ َِ اايم ا َِ ا اِِعامؤالَْي ِط ؤ نقتش بتر آب بتودن همته  یعنتی «وؤ
 ،ن سن. الهی است. کته بتا ح تور حتقای باطل اس.  یهانقش

تواند عر  اندا  کند  بنابراین، اگر گفته شتود چترا حتق یباطل نم
دهد و بیترون نرشتته است.، بته هس. اما باطل همچنان جوالن می

گردد که به درستی به حق عمل نکردند  حتق را طرشداران حق برمی
نشتتاختند، درستت. نفهمیدنتتد و حکیمانتته تبیتتین نکردنتتد  نتیجتته 

حق به موقع و بته درستتی در میتدان تهتاجم  ۀگیریم که اگر جبهمی
 ترکیبی ح ور شعال داشته باشد، از نظر رهبتر معظتم انقتحب

 1«دشمن اس.  توطئه ۀکنندیخنث ،نییحرک. تب» این
کانون آن قترار دارد و  ای دردر تهاجم ترکیبی که اب ارهای رسانه

انتی، ذهتن و قلتی هتا و جنتگ روبا جنگ شناختی، جنگ روای.
جامعه را هدس قرارداده اس.، باید تبیین درست. و اقنتاعی استاس 

هتا ما با ذهتن»: مقابله با آن باشد  به تعبیر رهبر معظم انقحب
هتا قتانع ها قانع بشود  اگتر دلدل دیبا م؛یها مواجهبا دل م،یمواجه

 نیق  بتشتر نیا اشتد؛یکار نمها بهجسم اشتد،یها به راه نمنشد، بدن
 2 «اس. یاسحم ریو تفّکرات غ یتفّکر اسحم

                                                           
، 63/0/6935در دیتتدار جمعتتی از دانشتتجویان،  ایبیانتتات امتتا  خامنتته  1

  https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33694 دسترسی در:
  همىن  2
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ترین جهاد در جهاد ترکیبی، جهتاد تبیتین است.  بنابراین، مهم
ای عمل کردن و شتناخ. دقیتق الزمۀ اثربخشی جهاد تبیین، جبهه

مختصات دشمن در تهاجم ترکیبتی و رعایت. همتۀ قواعتد شترای  
ف آن است.  جدید جنگ ترکیبی با محوریت. ابت ار رستانه و ظرایت

طتور همچنین جهاد تبیین کارآمد مستل   اقدا  ترکیبی اس.  همان
که دشمن به صورت ترکیبی از همۀ عناصر قدرت رسانه و بازیگران 

بایست.، کند، در جهاد تبیتین نیت  متیهای آن استفاده میو تکنیک
ها و امکانات و استعدادها استفاده کند انقحب از همۀ ظرشی. ۀجبه

ای و شتناختی بته گیری از تما  اصول و قواعد جنگ رسانههو با بهر
 مصاس تهاجم ترکیبی برود 

دشتاع و هجتو  یتا آشنتد و  از در جهاد تبیین ترکیبی الز  است.،
 رداشنتتد بتته تناستتی بهتتره گرشتتته شتتود  رهبتتر معظتتم انقتتحب

 شرمایند:می
ااه دفااا  با ااا هم میبکناا دیااالبت(  یدر موضااع دفاااع شااهیام(

اه داشات. ا دیارا با لیا م؛یانبم میتوانینم کاه مال نیتوج(

ا   یخب دفا   م،یدفا  کن دیبا میگویم کار الزم است ام(

ماند؛ دشامل تهااجم  یدر موضع دفاع شودینم شهیهم

 یهاناهیدر زم م؛یتهاجم داشته باشا دیما هم با کند،یم
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 یهاناهیهام در زم ،یارساانه یهانهیمختلف؛ هم در زم

 1.یتی( امن یهاهنیهم در زم ،یاقتصاد

در جهاد تبیتین، جهتادگران بایتد بته صتورت شتردی و جمعتی 
 هتایاب ار کته کتانون آن جنتگ ترکیبتی نسب. بته های الز آموزش

جنگ ترکیبی را به خوبی ماهی. ند  ابتدا باید نرا ببی ای اس.،رسانه
های الز  را آمتوزش دیتد  شتناخ. تکنیک متناسی با آن شناخ.،

تترین کتارکرد دشتمن در ضروریات اس.  مهتممیدان جنگ نی  از 
مواضع و موک سواری بر ضعف و آسیی،  ،ایتهاجم ترکیبی و جبهه

معقتول یتک مستئول، اتختاذ سیاست. سخنان نارخته یتا عمتل غیر
اشتباهی اس. که براساس آن هجمه به اهداس راهبتردی نظتا  وارد 

رکیبتی ستازی تهتاجم تنثیخشود  بنابراین، در جهاد تبیین برای می
های جامعه و جداسازی دشمن، ضمن تبیین حقایق نظا  و واقعی.

ها اشکنیهنگا  شبههها، و راسخ متقن و بهها و انحراسآنها از بیراهه
هایی که مشاهده ها را برطرس کرد  ضعفها باید، ضعفو تحریف

شود به طرق مختلف برای رشع آن کوشید و همواره بایتد ختود و می
ز مواضعی که ممکن اس. مورد سوء استفاده دشمن قرار دیگران را ا

گیرد، ررهی  داد  براین رایه تبیین باید به دور از جنجال و هیاهو باشد 
 د به جان و دل بنشین کهای گونهو با بیان بلیغ و مستدل تبیین شود به

                                                           

نیروی هوایی و رداشند  در دیدار با شرماندهان و کارکنان ایبیانات اما  خامنه  1
-https://farsi.khamenei.ir/speech، دسترستی در: 63/63/6011هوایی ارتش، 

content?id=49572  
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در تهتتاجم نتتر  و جنتتگ روانتتی، یکتتی از شتتگردهای دشتتمن 
ران تبیین اس. و با بهانته قتراردادن عصبانی کردن مداشعان و جهادگ

 ۀرو، الزمآن عملیات تهاجمی خود را عمق و اثربخش نماید  ازاین
ا َْحا لاِهالَصاَ ا َا» و سعه صتدر جهاد تبیین داشتن ااق  ا لاهِالَصاَ ا َااَِ  «يِ ا ْصذ

 اس. 
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 .قرآن کريم

، ترجمااۀ محمااد نهججا بالغه جج شااریف الرضاای، محمااد باال حساایل. 

 . ،2222شهد، امیرالمؤمنیلدشتی، م

، ىسال در کنار شاه: خجاررب  بردشج ر هب ج  52 .آتابای، ابوالفضل

 .2231، یتهران، عطاو

 اضیااادفاااا  ر ریاااوز یرانیبازتااااب اوهاااارات ضااادا» .وزینآفتااااب

 ،https://aftabnews.ir/fa/news/443021 در:ی ، دسترسا«تهران هیعل

 .2222اردیبهشت  22

، تهران، ربن بمريکايی در بيربن ب  روبيت بسنادمستشا .احیایی، زینب

 .2231مرکز اسناد انقالب اسالمی ایران، 

، ی، ترجماه مناوچهر شاجاعدرون بنقجه  بيجربن دی. استمپل، جان

 .2266رسا، ی خدمات فرهنگ ۀتهران، مؤسس

و  16/3/2242، 121، پروناده 23اسناد وزارت امور خارجه، جعباه 

 .1/21/2241، 266، پرونده 26جعبه 
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اسااتفاده  یاجتماااع یهااااز کاادام شاابکه انیاارانیا»اقتصاااد آنالیاال. 

 https://www.eghtesadonline.com، 16 در:ی ، دسترسا«کنند؟یم

 .2166 شهریور

جمهور امریکاا شنود رویسوجلسه گفتی متل تفصیل»اوباما، باراک. 

، دسترسااااای در: «بروکینگاااااز ۀدر مرکاااااز ساااااابان مؤسسااااا

https://www.javanonline.ir/fa/news/625189، 26  2221آذر. 

، قام، زمازم هادایت، چهره پنهان س استباقری چوکامی، سیام . 

2166. 

عبااس  ۀ، ترجمام5222مغر  بجرر  به بسجتقهل  جا سجال  .بالتا، پل

 .2266 آگاهی، تهران، وزارت امور خارجه،

 .2266، تهران، جاویدان، به س   ض اء  ا بخت ار .ود، مسعودنبه

 نگهبااااان یشااااورا یواکاااانش سااااخنگو» ی.فارساااا یساااای.بی.ب

در: ی دسترساااا ،«بااااه ساااامت تااااازه جااااان بولتااااون رانیااااا

http://www.bbc.com/persian/iran-43516505، 2 2226 فروردیل. 

 در:ی دسترساا ی.دفتاار مقااام معظاام رهبااری رسااانپایگاااه اطااال 

https://farsi.khamenei.ir. 

 بناااایی درهای زیااارابساااؤ . »پایگااااه جاااامع تااااریی معاصااار ایاااران

 در:ی دسترسااااا، «مریکاااااا و اساااااراویل باااااا ایاااااراناتقابااااال 

http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=16071. 

آفریل، ، تهاران، باهیبه کوشش احمد پیرانا ،دختر يت م .پهلوی، فرح

2236. 
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ابعااد نفاوذ امریکاا در » .اصاغر و محسال پیرهاادی ،جعفری ولادانی

گیاری رواباد دو ( و پیامدهای آن در شاکلم2262-2242ایرانر

 جاى س اسجی فصجننام  پجهو  ، «کشور پس از انقالب اسالمی

 .21 ، ص2224تابستان ، 1 ، ب2 س ،جهان بسهم

بججر ى مججروری  رک غججى  ججاجنگ .یقاساام فااوالد و محمااد ی،جااوالن

 ی،دفااع عیصانا یقااتیو تحق یآموزشا ۀسساؤم ، تهاران،بدب ا 

2222. 

گاری دولات پهلاوی دوم و م موریات نظاامی». محمادجعفر ،چمنکار

،  جاى  جاريخیپجهو  ، «ت  یرات آن بر سیاسات خاارجی ایاران

 .16، ص 2232، زمستان 3 ، ب1س  دوره جدید،

 یهاا یتکن» .الاه رامشا  ، محمدحسایل و عطایمحمدیعلحاج

نظام  هیزبان ضد انقالب، عل یفارس یاماهواره یهاشبکه ییالقا

، 2222بهاااار ، 22ب ، 2 ، سیمنججج ت جججبمنفصااالنامه  ،«ج.ا.ا

 .223-222 ص

 .26/3/2244 .خبرگزاری پارس

، «رانیااا هیااعل یارسااانه یهابودجااه یرساابر »خبرگاازاری تساانیم. 

 ،https://www.tasnimnews.com/fa/news/2309777 در:ی دسترسااااا

 .2222تیر  12

 یبااااارا یدالر اردیااااالیم یهاناااااهیعربساااااتان و هز»اااااااااااااااااا . 

در: ی ، دسترسااااااا«رانیاااااااا هیاااااااعل یروانااااااا اتیاااااااعمل

https://www.tasnimnews.com/fa/news/2311351، 2  2222مرداد. 
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 اطالعااااات گااااانی لیتااااری؛ ساااار3166واحااااد »ااااااااااااااااا . 

در: ی دسترساااااااااااااااا ،«لیاسااااااااااااااااراو ینظااااااااااااااااام

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/13/1737650، 22 

 .2226خرداد 

، «ران؟یااا هیااعل ایاا رانیاابااا ا نترنشاانابیا رانیااا»س. خبرگاازاری فااار

 https://www.farsnews.ir/news/000886 ،24 دسترسااااااااااااای در:

 .2222اردیبهشت 

 ، دسترسااای در:«هااااتیجناااگ روا ؛یجناااگ اصااال»اااااااااااااااا . 

https://www.farsnews.ir/news/000106، 13 2223 تیر. 

و  یامنطقاه یهاار بحراند ینقش مرکز اعتاداب ساعود»ااااااااااااا . 

 ،https://www.farsnews.ir/news/001183، دسترسای در: «یالملللیب

 .2222آذر  22

 یباااارا یسااااتیونیصه میاااارژ لیااااکااااارزار آنال» خبرگاااازاری مهاااار.

 در:ی ، دسترساااااااااااااااا«هاااااااااااااااادافش شاااااااااااااااابردیپ

https://www.mehrnews.com/news/5384332، 4 2166 ید. 

را بااا  یران حساااب مجااازهاازا یدر کمااآ آلبااان» .زانیاام یخبرگاازار

 ،«کنناادیما تیریو باه صااورت خودکاار مااد یروبااات یهااافزارنرم

 ید https://www.mizan.news/fa/news/484903، 14در: ی دسترساا

2226. 
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بالمنوک ؛ خاررب   اجىمنک  پهنو .ملیحه و تورج انصاری ،خسروداد

، ) مسججر بول رضاشججاه ج مججادر م م رضججا شججاه پهنججو  ى پهنججو

 .2236آفریل، هتهران، ب

، تهاران، یجاسوسج ۀبسجناد ننج. دانشجویان مسلمان پیرو خد اماام

 .2226، یسیاسی هامطالعات و پژوهش ۀمؤسس

 .2261تهران، گلفام، ، هن گی و خاررب   وي ب .اسکندر ،دلدم

آفریل، اله روایس فیاروز، تهاران، باه ۀ، ترجمدخترم فرح. دیبا، فریده

2231. 

 مواجاه اسات: چاه یباا ساه چاالش راهبارد لیاساراو» .فیتل ل ،رام

، دسترسااای در: ویمعاااار یساااتیونیصه ۀروزنامااا ،«کااارد؟ دیااابا

http://www.maariv.co.il، 14 م.1611 هیژانو 

تعریاب اساعد صاقر، ، بنسهم؛ عق  ه و س اسج  ماکسیم. رودنسون،

 م.2222بیروت، عطیه، 

 .2/26/2241روزنامه اطالعات، 

 .16/1/2236 ،روزنامه رسالت

 .13/2/2231؛ 12/2/2263؛ 21/1/2262روزنامه کیهان، 

مريکا؛  وسع   ضاد در بستر ق ر  نجرم و ببيربن و  .محمدرضا ،یاحیر

مرکااز  ران،یااا یاسااالم یجمهااور یمای، قاام، صاادا و ساارسججان 

 .2226 ،یاسالم یهاپژوهش

فصججننام  ، «رسااانه و جنااگ ناارم ۀنامااپژوهش» .محمااد فاار،یساالطان

 .2221، بهار 24 ب ،یروبن ا  عمن
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 هیادر جناگ نارم علی فارسا ی.سی.بیب یکارکردها» .رضا ،پورسیف

 در:ی های سیاسی، دسترسامطالعات و پژوهش ۀ، مؤسس«رانیا

http://bcir.pchi.ir/show.php?page=contents&id=9758. 

 نترنشااناب؛یگااذار پشات پاارده اهیباال سالمان، ساارما» .شابکه العااالم

manoto  وBBC در:ی ، دسترسااااااا«؟باااااااه کجاااااااا وصااااااالند 

https://fa.alalam.ir/news/3867566، 22  2166اسفند. 

، «مریکااا بااا ایااران از زبااان چامسااکیاعلاات خصااومت » .شاابکه خباار

 .2221مهر  https://www.irinn.ir/fa/news/125343 ،2 در:ی دسترس

، به دي گاه بسهم و  جاري  گربيیس ر بن يش  منی نجاح عطا. ی،یالطا

تهاران، ساازمان تبلیغاات عقیقی بخشایشی، یم عبدالرح ۀترجم

 .2222، یاسالم

و  لیفارورد، 36، ب مجنج  بخجارب، «زمان نهییدر آ» .محمود ،یطلوع

 .226 ، ص2226 بهشتیارد

؛ خججاررب  م رمانجج  وگو ججاى مججش و شججاهگفججت .اسااداللهامیر  علاام،

 .2262، تهران، طرح نو، بم ربس بالن  عنم

 ۀ، تهاران، مؤسساىنت پهنجوظهور و سقوط سجن . فردوست، حسیل

 .2262، یسیاسی هامطالعات و پژوهش

 ۀاحمد تدیل، تهاران، مؤسسا ۀ، ترجممقاومت شکنن ه. فوران، جان

 .2226رسا، ی خدمات فرهنگ

 ۀآرب، تهاران، مؤسسای علا ۀ، ترجمابالمنج يهجود بج ش ی.فورد، هنر

 .2231ضیا  اندیشه، ی پژوهشی فرهنگ
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ايجا  بيجان  مت ج ه بمريکجا در کارنام  شج  ان: جن ، صالح.قاسمی

 .2224، تهران، سلمان پاک، بيربن

شناسجی دوربن گجربر بربن بهى در سکو ؛ آس ب ی.مرتض قمری وفا،

تهااران، کیهااان،  ، 0833-0832سججانر دينججی )بجج  جامعجج  مججردم

2232. 

محمدرضااا  ۀ، ترجماابقتصججاد س اسججی بيججربن .محماادعلیکاتوزیااان، 

 .264-261، ص 2261مرکز، نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، 

 ۀبقتصججاد س اسججی بيججربن به مشججرور ت  ججا پايججان سنسججنااااااااااااااا . 

 تهران، مرکاز، محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، ۀ، ترجمپهنوى

2261. 

تهااران،  ،رويججارويی بنقججه  بسججهمی بيججربن و بمريکججا .کاادیور، جمیلااه

 .2261اطالعات، 

غجال جمهجورى بسجهمی عمنکجرد سجاهمان سج ا در ق محماد. کفااب،

 .2223، ی، قم، دانشگاه معارف اسالمبيربن

 ۀ، ترجمااس اسججت خججارجی بمريکججا و شججاه گازیوروسااکی، مااارک ج.

 .2262فریدون فاطمی، تهران، مرکز، 

ی ، دسترس«است رانیبر ضد ا یجنگ روان ییبرپا ت،یبهاو تیم مور»

 .2224تیر  https://montazer.ir/content ،2در: 

بى  جر  عن ج  برهيجابی و   ن ج  عمن جا  رسجان  .ود، مساعیمحمد

تهاران، وزارت  ،جمهورى بسهمی بيربن؛ مرورى بر ص بى بمريکا

 .2232، یفرهنگ و ارشاد اسالم
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 کاااه زباااانیهفااات رساااانه فارسااا»ی. مصاااطف ی،آرانااا یمساااجد

 در:ی ، دسترسااااا«کننااااادیکاااااار مااااا یباااااا پاااااوب ساااااعود

https://plus.irna.ir/news/83450819 ،1 2223 وریشهر. 

 میتنظا ۀسسؤمتهران،  ،بمام ۀف ص  .اللهروحموسوی خمینی، سید 

 .، 2263ینیو نشر آ ار امام خم

 زمازم ، قام،بيجربن بجا دشمنی عمر يک ربه. عیسی ،وردنجانی مولوی

 .2162، تیهدا

 زمازم ، قام،بمجروه جهجان در بيربن بستقهل .حسیل میرچرا  خانی،

 .2166،تیهدا

مجنج  ، («2نظامی و سیاسی عصر پهلاوی ر نخبگان» .نراقی، یوسف

 .212 ، ص2263 بهار ،2، ب دبن  بنتظامی

مرکاز  تهاران، ، بن جبه درون م ی جا ناجا مي نجر   جرنفیو، ریچاارد. 

 .2226مجلس،  یهاپژوهش

، تهاران، یاللاه عااملنعمت ۀ، ترجمامأموريت ب   هجربن .هایزر، رابرت

 .2222ی، مرکز اسناد انقالب اسالم

، ىبيربن در دوربن پهنوی س است خارج. عبدالرضا هدوی،هوشنگ م

 .2262تهران، البرز، 

حساایل ابوترابیااان، تهااران،  ۀ، ترجمااسججقوط شججاه. هویاادا، فریاادون

 .2224اطالعات، 

 ،مريکا در بيجربنب اى بيربن و بمريکا؛ بررسی س است حسل. واعظی،

 .2232ایران، ی اسالمی جمهوری تهران، صدا و سیما
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