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Abstract
In most wars, the parties of war are considered solutions to the defeat of the
opposite side, among these strategies, the plan that seems likely to succeed as much
as it appears is chosen as the main and some others as the sub ways to deceive the
opposite side. With the victory of the Islamic Revolution in Iran, the global
arrogance and at the head of it the United States, to confront the Islamic Republic of
Iran, planed and implemented solutions as a major and sub-strategies. It has put one
of these strategies as the main solution. Also, to remote the attention of Iran's
officials from the main solution, plans and implements several strategies as a
subordinate solution. It is noteworthy that the sub-strategies that the United States
considered to deal with Iran has used them as the main solution in opposition to
other countries. The main question of the article is what is the main American
solution to confront the Islamic Republic of Iran? In this paper, the research method
is descriptive-analytical and the library method has been used to collect data.
Keywords: Islamic Revolution, America, Islamic Republic, Economic War, Cultural
War, Military War, Velayat-e-Faqih
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چکیده
در بیشتت گ)

ها ،اتفین گ)

راهکارهایی را بتای شکست اتف مقابل در نظت میگیتند و از میان این

راهکارها ،اتحی را که احتمال موفقیت آن بیشتت به نظت میرسد را به ع)وان راهکار اصلی و بتای غفلت گبهه مقابل
از توگه به راهکار اصلی ،چ)د راهکار را به ع)وان راهکار فتعی اتح و اگتا میک))د .با پیتوزی انقالب اسالمی،
استکبار گهانی و در رأس آن آمتیکا ،بتای مقابله با گمهوری اسالمی ایتان ،راهکارهایی را بهع)وان راهکار اصلی و
فتعی اتح و اگتا نموده که از این راهکارها یکی را به ع)وان راهکار اصلی مقابله با ایتان قتار داده است؛ همچ)ین
بتای دورنمودن توگه مسئوالن ایتان از راهکار اصلی ،چ)د راهکار را به ع)وان راهکار فتعی اتح و اگتا میک)د .نکته
قابل توگه ای)که راهکارهای فتعی را که آمتیکا بتای مقابله با ایتان در نظت گتفته ،در تقابل با سایت کشورها ،از آنها
به ع)وان راهکار اصلی استفاده کتده است .سسال اصلی مقاله این است که راهکار اصلی آمتیکا بتای مقابله با
گمهوری اسالمی ایتان چیست؟ در این نوشتار ،روش تحقین مورد نظت ،روش توصیفی و تحلیلی است و بتای
گمعآوری دادهها از روش کتابخانهای بهتهبتداری شده است.
کلید واژهها :انقالب اسالمی ،آمتیکا ،گمهوری اسالمی ،گ)

اقتصادی ،گ)

فته)گی ،گ)

نظامی ،والیت

فقیه.
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مقدمه:
در اک ت گ)

های گهان چ)ین متسوم است که اتفین همواره دنبال یافتن راهکاری هست)د

که بتوان)د با کمتتین هزی)ه ،بیشتتین ضتبه ممکن را به اتف مقابل اود وارد ک))د .ل ا بعد از
پیدا کتدن چ)ین راهکاری ،آن را به ع)وان راهکار اصلی و ستّی در تقابل با اتف مقابل اتخاذ
ن موده و بتای ای)که فکت و ذهن اتف مقابل متوگه راهکار اصلی نشود؛ در ک)ار راهکار اصلی ،با
اتح و اگتای یک یا چ)د راهکار فتعی سعی در م)حتفنمودن تمتکز اتف مقابل دارند .در
اول گ)

تحمیلی نیز رزم)دگان اسالم بتای عملیاتها را اتح و اگتا مینمودند که با وگود

دادن هزی)ههایی در آن ،هدف اصلی نه بتای ضتبهزدن به رژیم بع ی؛ بلکه هدف اصلی آن
عملیات ،م)حتفکتدن فکت و تمتکز ارتش بع ی بوده و ضتبه اصلی و کاری به لشکتیان صدام،
توسال رزم)دگان دیگت و از مسیت دیگتی وارد می شد که بتای نمونه میشود به عملیاتهایی م ل
عملیات امالحس)ین اشاره کتد (پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس. 2333 ،
با پیتوزی انقالب اسالمی و استقتار گمهوری اسالمی در ایتان ،بداواهان اسالم و نظام
اسالمی با بترسی و مطالعه انقالب اسالمی؛ بتای مقابله با آن ،یک راهکار اصلی اتخاذ نمودهاند و
با توگه به ای)که راهکار اصلی که دشمن در مواگه با نظام اسالمی اتح نموده است ،بتای حصول
به نتیجه نیاز به یک بازه زمانی دراز مدت دارد؛ ل ا با اتح و اگتای راهکارهای فتعی ،اهداف
ذیل را دنبال میک))د:
الف همانگونه که قبالً نیز اشاره شد چون راهکار اصلی بتای عملیاتیشدن نیاز به زمان
اوالنی دارد ،با اتح و اگتای اتحهای فتعی سعی در مشغولنمودن ذهن و فکت مسئولین نظام
اسالمی و م)حتفنمودن فکت و ذهن مسئولین و عدم توگه و تمتکز به راهکار اصلی دارند.
ب چون نبتد در میادین فتعی ،انتژی و توان مضاعفی را از متدم و مسئولین اسالم و نظام
اسالمی میگیتد؛ در صورت توگه احتمالی به راهکار اصلی ،دیگت آن توان و انتژی الزم گهت
نبتد در صح)ه اصلی بتای متدم و مسئولین وگود نخواهد داشت.
این راهکارها هتچ)د فتعی میباش)د ،اما آنقدر ظتیف و حسابشده اتح و اگتا
می شوند که کمتتین غفلت متدم و مسئولین در مواگهه با آنها میتواند ام)یت نظام اسالمی را با
چالش گدی مواگهه نماید.
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با در نظت گتفتن این مقدمه ،سساالت پژوهش عبارت است از:
2

راهکار اصلی آمتیکا در تقابل با گمهوری اسالمی ایتان چیست؟

2

راهکارهای فتعی آمتیکا بتای مقابله با گمهوری اسالمی ایتان چیست؟

هدف از انجام این پژوهش ،با در نظت گتفتن ای)که یکی از دغدغههای دیتی)ه و مهم
حضتت امام اام)های (مدظلهالعالی مخصوصاً در دهههای اایت مقوله گ)

نتم و تهاگم فته)گی

است؛ دستیابی به تحلیل درست و م)طقی از اقدامات آمتیکا در تقابل با گمهوری اسالمی ایتان
است.
رویکرد و متدولوژی مورد نظت این پژوهش با در نظت گتفتن سسال پژوهش ،رویکتد
توصیفی و تحلیلی است .در این پژوهش ،بتای گمعآوری دادهها از روش کتابخانهای بهته بتده و
در نهایت با تجزیهوتحلیل دادهها به روش کیفی در این مقاله ضمن اشاره به راهکارهای فتعی ،به
تبیین راهکار اصلی دشم)ان در مقابله با نظام اسالمی و بیان دالیل عقلی و تاریخی گهت اثبات آن
پتداات شده است.

ادبیات پژوهش
جنگ نرم
نوعی م)ازعه اشونتآمیز سیاسی است که بین گتوههای انسانی رخ میدهد .این

گ)

م)ازعه سیاسی – اگتماعی با توگه به ماهیت ،اهداف و ابزارهای آن ،به انواع مختلفی تقسیم
میشود .یکی از اشکال گ)
میشود ،گ)

که بت مب)ای ابزار و ماهیت قدرت در آن از دیگت انواع متمایز

نتم است .با وگود این همه اشکال گ)

 ،مصداق و تجلی روابال قدرت و متضمن

اعمال قدرت میباشد .از اینرو ،مهمتتین وگه تمایز انواع مختلف گ)
چگونگی اعمال آن است؛ به اوری که دو نوع گ)
در گ)

 ،ماهیت قدرت و

سخت و نتم قابل تصور و تحقن میباشد.

سخت ،قدرت ماهیت سختافزاری دارد که بهصورت قهتآمیز ،مستقیم و آشکار اعمال

میگتدد .در حالی که در گ)

نتم ،ماهیت قدرت ،نتمافزاری است که به شیوه غیت قهتآمیز ،غیت

مستقیم و نهان اعمال میشود (دهقانی فیتوزآبادی. 7 :2332 ،
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بح

قدرت نتم در شکل نوین اود توسال گوزف نای مطتح شد .به اور کلی از نظت وی قدرت

نتم عبارت است از :توانایی شکلدادن به تتگیحات و اولویتهای دیگتان اما نه با استفاده از
تحصیل و تطمیع ،بلکه از اتین گ ب ،همکاری و اغوا .البته مشخص است که حتی با این تعتیف
نیز مضمون و هدف اصلی قدرت ،تغییتی نکتده و همان «تحصیل اراده» بت اتف مقابل است؛ ولی
البته روشها عوض شده و شکل مالیمتتی به اود گتفته است .در واقع ،پیشتانهای قدرت نتم را
باید در پارادایم عصت ااالعات گستجو کتد .وابستگی شدید کشورها به هم در یک اقتصاد
گهانی ،گستتش شدید رسانهها به اصوص ای)تتنت و تشدید تعامالت و ارتبااات گهانی،
پتسشگتی متدم و تشدید اواست و نقش افکار عمومی در اداره گوامع و غیته ،باع
استفاده از ابزارهای کالسیک زور و گ)

شد تا

به تدری ،مشتوعیت و اثتبخشی اود را از دست داده
قدرت نتم مطتح شد و امتوزه

و در ضمن غیت اقتصادیتت از گ شته باشد .به این تتتیب ،بح

قدرت نتم نه به ع)وان یک نظتیه ،بلکه به ع)وان یک شیوه عمل مورد استفاده حکومتها قتار
میگیتد و کاربتد رو به افزایشی نیز بتای آن متصور است؛ به نحوی که میتوان آن را شیوه نوین
استعمار غتب دانست .گتچه نظتیه قدرت نتم به ظاهت و در نگاه اول اشاره مستقیمی به گ)

نتم

ندارد ،ولی عملکتد واقعی و هدف غایی قدرت نتم چیزی گز «کسب سلطه» با روشی متفاوت
نسبت به شیوههای کالسیک نیست (عیوضی و دیگتان. 5-7 :2332 ،
همانگونه که اشاره شد ،گ)

دو بُعد سختافزاری و نتمافزاری دارد .گ)

سختافزارانه

یع)ی هجوم ،اشغال یا ضتبهزدن به م)ابع مادی قدرت یک ملت (م ل ستزمین ،گمعیت ،م)ابع
ابیعی ،ص)ایع ،تک)ولوژی و نیتوهای مسلح و گ)

نتم بُعد دیگت گ)

ضتبهزدن و نابودنمودن م)ابع قدرت یک ملت (مان)د فته)
و ...میباشد .گ)

است؛ یع)ی هجوم،

 ،علم ،ایدئولوژی ،دین ،اعتقادات

نتم شامل هتگونه اقدام روانی و تبلیغات رسانهای که گامعه هدف یا گتوه

هدف را بدون درگیتی نظامی ،گشودهشدن آتش ،رقیب را به انفعال وا میدارد .در واقع هجوم به
م)ابع نتم قدرت یک ملت یع)ی تختیب فته)

 ،اعتقادات ،دین و ایدئولوژی یک ملت و

گایگزی)ی آن با م)ابع مع)وی قدرت دشمن را میتوان تحقن گ)
گ)

نتم نامید .در واقع هدف در

سخت تسخیت ستزمین (استعمار قدیم و نیمهسخت تسخیت بازار (استعمار نو میباشد؛ در

حالی که در گ)

نتم هدف تسخیت اذهان و قلوب (استعمار فتانو میباشد .نتیجه گ)
82

نتم الع
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سالح فکتی ،اعتقادی ،فته)گی و ارزشی یک گامعه و م)فعلنمودن آن است .حداک ت نتیجه یک
گ)

نتم گایگزی)ی فته)

 ،اعتقادات ،افکار و ارزشهای دشمن در قلب و ذهن افکار یک

ملت رقیب و پیتو اود کتدن آنها میتواند باشد (بصیتی. 257-256 :2332،
در دهههای اایت ،حضتت امام اام)های (مدظلهالعالی عالیتتین تبیینها را از گ)

نتم به

مع)ی عام و تهاگم فته)گی به مع)ی ااص داشتهاند .گ)

نتم را تهاگم فته)گی ،بلکه شبیخون،

ارادهها و عزمها ،گ)

و تهاگم به متزهای ایمانی ،عقیدتی و

غارت و قتل عام فته)گی ،گ)

بتای عوضکتدن ذهن متدم و ناامید سااتن از مبارزه و در نهایت گ)

فته)گی ،گ)

نتم را به

مع)ی «ایجاد تتدید در دلها و ذهنهای متدم» تعتیف فتمودند .بدون شک همة این تعتیفها به
تبیین ماهیت و ابعاد گ)

نتم کمک اواهد کتد و به احتمال فتاوان یکی از تعتیفهای قابل

قبول ،این تعتیف میباشد« :گ)

نتم ،استفادا دقین و بتنامهریزیشده از قدرت نتم علیه نظامهای

سیاسی مورد هدف ،به م)ظور تیثیتگ اری بت باورها و ارزشهای ب)یادین و با هدف دگتگونی در
هویت فته)گی و الگوی رفتاری مورد قبول در عتصههای مختلف سیاسی ،فته)گی ،اگتماعی و
اقتصادی است» (نائی)ی. 6 :2363 ،

ویژگیهای جنگ نرم
گ)

نتم در عتصه فته)گی به دلیل ویژگیهای اود از پیچیدگی ااص بتاوردار است و

اطتش افزونتت از سایت اشکال گ)
 -2در این گ)

سخت و نیمهسخت است .این ویژگیها عبارت)د از:

 ،اعتقادات ،باورها و ارزشهای اساسی یک گامعه مورد هجوم بتای تغییت

قتا میگیتد (متادی و دیگتان. 93 :2339 ،
 -2گ)

نتم آرام و تدریجی و زیتسطحی است؛ این گ)

 ،دفعی ،شتابان و پت تحتک در

یک مقطع نیست؛ بلکه به صورت آرام شتوع شده و به گونهای که بسیاری حتکت آرام
آن را تشخیص نمیده)د (همان .
 -3به ظاهت رسمی و قانونیبودن؛ مان)د تولید نمایش و فیلم ،انتشار کتاب و مجله و روزنامه،
سخ)تانی ،مباح ه ،شعت ،رمان ،عکا و ...در قالب تتوی ،فته)
تضارب آراء (ابتاهیمی و محمدی. 52 :2332 ،
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 -9گ)

نتم در صورت موفنبودن ،پایدار و بادوام اواهد بود .در واقع ،هدف اصلی در

گ)

نتم تغییت باورها و اعتقادات است .چ)انچه این تغییت حاصل شود ،به راحتی تغییت

مجدد و بازگشت به حالت اولیه میست نیست .در گ)

نتم ،اگت دشم)ان موفن به تصتف

افکار و دلهای گامعة هدف شوند؛ به راحتی نمیتوان آن را باز پا گتفت و تغییت
مجدد زمانبت است (متادی و دیگتان. 93 :2339 ،
 -5استفاده از ادبیات و الفاظ متدمپس)د مان)د آزادی ،دموکتاسی ،حقوق بشت ،توسعه و
تبادل فته)گی و( ...ابتاهیمی و محمدی. 52 :2332 ،
 -7با بتنامه عملکتدن و داشتن اتح و بتنامه در فواصل کوتاه مدت ،میان مدت و بل)د
مدت (همان .
 -6در گ)

نتم ،ایجاد تتدید و بدبی)ی نسبت به بسیاری از مسائل یک اصل و قاعده است.

حتکت در این گ)
در این گ)

با الن تتدید و ایجاد ناامیدی و ییس شتوع میشود .بتای توفین

 ،با تکیه بت س)تها و لکن با نوپتدازی به صورت ظتیف و آرام ،در باورها

و اعتقادات اساسی تتدید ایجاد میشود و به متور به دام)ة این تتدیدها افزوده شده تا در
نهایت به ایجاد تغییتات اساسی در باورها و ارزشها دست یابد (قتبانی شیخ نشین و
آسوده. 6 :2336 ،

فرهنگ و خصوصیات آن
فته)

در لغت به مع)ای ادب ،عقل و بزرگی است؛ اما در میان دانشم)دان ،متاد از مع)ای

«فته)

» و آنچه با این واژه میآید ،معتکه آرا و صح)ه نبتد نظتیات گوناگون در آن است.

فته)

در مقام ادراک ،آسان و در مقام تبیین ،دشوار است؛ دلیل آسانی و دشواری در هت دو

مقام به این موضوع بت میگتدد که فته)

 ،مع)ایی است که متدم به گ)بههای گوناگون زندگی

اود میده)د و اود از آن هویت مییاب)د .از این رو فته)

معانی مختلفی دارد ،ولی امتوزه

بیشتت به صورت نتمافزاری تعتیف میشود تا سخت افزاری (ابتاهیمی و محمدی. 97 :2332 ،
فته)

میتاث هزاران سال تالش فکتی ،ه)تی و ص)عتی نسلهای گ شته یک ملت است.

هت نسلی اندواتههای فته)گی و تجارت زندگی اویش را با شیوههای گوناگون به نسل بعدی
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م)تقل میسازد ،نسل بعد نیز اندواتههای اود را بت آن میافزاید و آن را به نسل پا از اویش
انتقال میدهد؛ این گتیان همواره در اول تاریخ ادامه داشته است .همانگونه که شخصیت یک
فتد حاصل تجتبیات فتدی او است و موگب امتیازش از دیگت افتاد میگتدد ،فته)
نیز حاصل هزاران سال تجتبه تلخ و شیتین آن گامعه میباشد و این فته)

یک گامعه

گامعه است که هویت

آن را شکل داده و آن گامعه را از گوامع دیگت متمایز میسازد .از سوی دیگت ،فته)

چگونگی

زندگیکتدن را به افتاد میآموزد .اندیشهها و رفتارها را گهت میدهد؛ روابال میان افتاد ،ابقات
و اقشار گوناگون گامعه را ت)ظیم میک)د و حتی نزاعها و درگیتیهای قومی و ملّی را نیز تحت
قاعده در میآورد و حدود و ثغور آن را مشخص میک)د .در واقع ،فته)

و فضای فته)گی

چونان فضای ااتاف ،ما را کامالً احااه کتده و ما در تمام صح)ههای حیات فتدی و اگتماعی
اود ،آن را لما کتده و از آن تیثیت میپ یتیم (فوالدی. 266 :2366 ،
با آنکه ابن الدون با تیکید بت وگه مع)وی غالب بت فته)

 ،آن را مجموعهای از عادات،

رسوم و شئون زندگی متدم دانسته بود؛ بیشتتین تعاریف رای ،از فته)

بهویژه در غتب از اواات

سدا نوزدهم مطتح شد .در همین سالها ( 2662م بود که ادوارد تایلور فته)

را به صورت

مجموعهای از دانش ،باور ،ه)ت ،قانون ،ااالق ،عبادات و تواناییهای دیگتی که انسان از راه
عضویتش در گامعه به دست میآورد ،تتسیم کتد .از یک سو ،این نکته قابل تیمل است که
ااستگاه اصلی ای)گونه تحلیلها کشورهای انگلوساکسون است و از سوی دیگت باید اااتنشان
کتد که تحلیلهای فته)گی در درگة نخست سااته و پتدااتة متدمش)اسان است .در تعتیف
نتماتیو از فته)

گفته میشود که فته)

عبارت است از مجموعه ارزشهایی که میان همة

اعضای یک گامعه مشتتک است .این تعتیف گتچه با واقعیت گوامع س)تی تا اندازا زیادی
مطابقت دارد ،ولی نمیتواند بازگوک))دا واقعیت گوامع ص)عتی باشد؛ چتا که در این گوامع
پیوسته شاهد نوآوری و دگتگونیهای پیاپی هستیم و ارزشهای مشتتک و پایدار در معتفی تحول
دایمی است .رفتارگتایان ،فته)

را شیوهای از رفتار میدان)د که مورد پ یتش همه یا دست کم

بخش بزرگی از متدمان است .ایشان بت پایه نظتس)جی میکوش)د رفتارهای متداول یک گامعه را
استقتاء ک))د (قتاگوزلو. 67-66 :2362 ،
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در یک گمعب)دی میتوان گفت :فته)

مجموعهای از باورها ،ارزشها و رفتارها است و بتآمده

از انسان ،فعالیتها و روابال او در یک گامعه که میتوان آن را در ع)اصت و اگزاء یک نظام
پیچیده و م)سجم بازش)اسی کتد .این مجموعه م)سجم در اول تاریخ از یک نسل به نسل دیگت به
واسطه یادگیتی و گ)بههای سازگاری و عادتی آن انتقال مییابد .بدین سان ،چارچوبهای اندیشه
و اقدام را در یک اگتماع مشخص میسازد .در تبیین فته)
چیز فته)

باید تیکید ک)یم آنچه که قبل از هت

را میسازد ،شیوههای فکت ،احساس و عمل مشتتک میان افتاد متعدد است (ابتاهیمی

و محمدی. 96 :2332 ،
فته)

نیز مان)د مقوالت دیگت از اصوصیاتی بتاوردار است که میتوان به موارد زیت

اشاره کتد:
 -2فتاگتفت)ی است؛
فته)

 ،آموات)ی و اکتسابی است ،از راه توارث به فتد م)تقل نمیشود؛ به عبارت دیگت،

فته)

مجموعهای از عادتها و تجتبیاتی است که افتاد در اول حیات اویش میآموزند

(فوالدی. 266 :2366 ،
 -2قابل انتقال است؛
ع)اصت فته)

بت اثت تالش و عالقه انسانها از نسلی به نسل دیگت م)تقل میشود (همان .

 -3هویتده)ده؛
یع)ی ت)ظیمک))ده روابال اگتماعی و تضمینک))ده نوع بی)ش و نگتش فته)

پ یتی است

(ابتاهیمی و محمدی. 93 :2332 ،
 -9مشخصک))ده معیارها و ارزشها است؛
هت فته)

با توگه به مجموعه اصوصیات و موقعیت اود نسبت به مسائل و

موضوعات مختلف موضعگیتی ،متزب)دی و در نتیجه ،ارزشگ اری میک)د .هت فته)
حاوی تعاریفی از مفاهیم اساسی موگود است و بتاساس آن نظام و رفتار ،وضعیت زندگی
فتدی و اگتماعی را شکل می دهد (فوالدی. 266 :2366 ،
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طرحها و راهکارهای فرعی دشمنان برای مواجه با اسالم و نظام اسالمی
راهکارهای فتعی که دشم)ان بتای مقابله با گمهوری اسالمی بهکار میگیتند در حوزههای
نظامی ،اقتصادی ،سیاسی و یا تتکیبی از این سه حوزه میباشد .بهاوری که اگت چهل سالی را که
از پیتوزی انقالب اسالمی میگ رد را به  9دهه تقسیم ک)یم ،دشمن با هدف انهدام ،مهار و تغییت
نظام اسالمی در هت دهه ضمن بهکارگیتی همه راهکارهای فتعی ،تمتکز اود را در یکی از
حوزههای فوق ال کت صتف نموده است .بتای م ال در دهه اول انقالب با وگود استفاده از همه
راهکارهای فتعی بتای مقابله با نظام اسالمی ،بیشتتین تمتکز و توان اود را در آن مقطع در حوزه
ام)یتی و نظامی نموده بود که در ادامه به ذکت اقدامات دشم)ان در  9حوزه ،اشاراتی اواهیم داشت.
راهکارهای استکبار در حوزه امنیتی و نظامی برای مقابله با ایران
یکی از راهکارهای استکبار گهانی و در رأس آن آمتیکا بتای به چالشکشاندن نظام
اسالمی ،بهکارگیتی روشهای ام)یتی و نظامی بوده است .در دهه اول انقالب به م)اسبت نوپابودن
انقالب و عدم شکلگیتی سازمان و تشکیالت م)سجم در حوزه ام)یتی و نظامی ،استکبار گهانی با
هدف انهدام انقالب اسالمی بیشتت توائههای اود را در حوزه ام)یتی و نظامی اتح و اگتا میکتد.
در  23آبان  2356به دنبال پ یتش شاه به ایاالت متحده آمتیکا ،سفارت آمتیکا در تهتان
توسال دانشجویان اشغال و تعداد  75نفت از کارک)ان سفارت بازداشت و  52نفت از آنها به مدت
 999روز در گتوگان دانشجویان قتار گتفت)د .چ)د روز بعد از حادثه تصتف سفارت آمتیکا،
رئیا گمهور آمتیکا به ستاد مشتتک نیتوهای مسلح دستور داد که اتح آزادسازی گتوگانها را
از اتین عملیات نجات تهیه و ارایه دهد و در عین حال آمادگی الزم را پیدا ک))د .ستاد مشتتک،
فتماندهی این عملیات را بتعهده سته)
گ)

چارلز بکویتز و گتوه وی قتار داد .این گتوه در

های ویت)ام شتکت داشته و معموالً عملیات فوقالعاده سخت و اطتناک را به آنها محول

میکتدند .افتاد این گتوه اشخاص اشن و بیتحم بوده و تحت آموزشهای پیچیدهای قتار داشت)د
و در قتل و آدمکشی ید اوالنی داشت)د (محمدی . 297-296 :2332 ،ستانجام گتوه ویژه 232
نفته تحت ع)وان «دلتا فورس» بتای حمله به ایتان و آزادی گتوگانها تشکیل شد و پا از
بترسیهای فتاوان ،در شامگاه چهارم اردیبهشت  ،2353هفت فتوند هواپیمای غولپیکت نظامی
 C-232و هشت فتوند بالگتد نظامی مجهز آمتیکا در عملیات موسوم به «پ)جه عقاب» متزهای
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ه وایی گ)وب ایتان را پشت ست گ اشت)د و در ابا فتود آمدند؛ اما چ)د ساعت بعد با حتکت
شنها ،بالهای دو هواپیمای مجهز به تسلیحات نظامی در صحتای «پشت بادام» ابا ،با یکدیگت
بتاورد و م)فجت شدند و هشت نفت از نظامیان آمتیکا گان اود را از دست دادند و با این انفجار
آمتیکایی ها تصمیم به لغو عملیات و بازگشت گتفت)د .با شکست تجاوز آمتیکا ،بالفاصله کارتت
در بیانیه ای که از اتین رادیو آمتیکا در ستاست گهان پخش گتدید ،عدم موفقیت کشور آمتیکا
در این اتح را اعتتاف و مجله تایم در تاریخ  5می  2362در مقالهای تحت ع)وان «شکست در
صحتا» نوشت« :میموریت کارتت بتای نجات گتوگانها در درون شعلهها فتو رفت .بتای کارتت به
اور ااص و بتای آمتیکا به اور اعم ،ماگتای ابا یک شکست نظامی و سیاسی بود .یک بار
ارتش مسلح و پت قدرتش در ویت)ام در حالی که از پای می افتاد و به اود میپیچید ،به زبونی و
بیچارگی افتاد و حاال به نظت رسید که قادر نیست حتی زمانی که هیچ دشم)ی نمیداند که آنها در
آنجا هست)د و علیرغم چهار ماه تمتین مداوم نمیتوان)د هواپیماها را از بتاورد یکدیگت حفظ
ک))د» (الفتپور. 92 :2363 ،
به دنبال ناکامی و شکست اقدامات قبلی در بتاندازی گمهوری اسالمی ،ایاالت متحده یکی
از اشکال نفوذ و روی کار آوردن مهتههای دستنشانده را به کار گتفت که سالهای متمادی
توسال مداالهگتایان سازمان سیا در م)اان مختلف گهان در کورا تجتبههای مکتر آزموده شده
بود .کودتای نوژه که پا از گ شت  65روز از تهاگم آمتیکا به ابا به وقوع پیوست،
بزرگتتین و م)سجمتتین حتکت ائتالفی گتوههای ضد انقالب و قدرتهای غتبی بتای
بتاندازی نظام گمهوری اسالمی به حساب میآمد .کودتای نوژه در  26تیت  2353در دستور کار
آمتیکا قتار گتفت؛ بتاساس بتنامه ،کودتا باید در تهتان و شهتهای بزرگ دیگت اگتا میشد و
اماک)ی چون مدرسة فیضیه ،اقامتگاه امام (ره  ،کمیته متکزی ،نخستوزیتی و  ...بهوسیلة
هواپیماها بمباران میشد (میتچتاغ اانی . 53 :2335،کارش)اسان ،این کودتا را از لحاظ تجهیزات
نظامی که قتار بود از داال و اار ایتان به کار گتفته شود ،در تاریخ کودتاهای گهان بی سابقه
می دان)د؛ دقت اتاحی کودتا در حدی بود که سازمان گاسوسی آمتیکا (سیا  ،حتی پیامی را که
پا از کودتا در روز  22تیت  2353باید از رسانهها اوانده میشد ،تهیه کتده بودند؛ اما با ع)ایت
اداوند ،قبل از این که این کودتا به متحله اگتا بتسد ،ای یک عملیات بسیار دقین ،کشف شد و
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تمامی عوامل آن در داال کشور دستگیت شدند و این توائه که میرفت تا ضتبه گبتانناپ یتی به
نظام اسالمی بزند ،ا) ی و در نطفه افه گتدید (میتچتاغ اانی. 53 :2335 ،
با شکستاوردن بتنامههای آمتیکا یکی پا از دیگتی ،بعد از کودتای ناموفن نوژه ،بتنامه
حمله عتاق به ایتان در دستور کار قتار گتفت .آمتیکاییها تحتکات شدیدی را بتای تتغیب
صدام به گ)
بتای شتوع گ)

با ایتان آغاز کتدند .بتژی)سکی مشاور ام)یت ملی آمتیکا ،بتای آمادهسازی عتاق
و ااالعرسانی به این کشور ،سفتهای محتمانه بسیاری به م)طقه داشت که

مجلهها و مطبوعات آمتیکایی و اروپایی از مالقاتهای متعدد بتژی)سکی با صدام حسین ابت
دادند (میتچتاغ اانی . 59 :2335 ،مجله فیگارو به نقل از اارق عزیز وزیت امور اارگه وقت عتاق
در ای)باره چ)ین گزارش داد :گتیان گ)

ایتان و عتاق در واقع از ژوئن گ شته (تیتماه 2353

زمانی آغاز شد که بتژی)سکی به اردن سفت کتد و در متز کشور اردن سفت کتد و در متز کشور
اردن و عتاق با شخص صدام مالقات کتد و قول داد که از صدام حسین کامالً حمایت نماید و این
امت را تفهیم کتد که آمتیکا با آرزوی عتاق در مورد شالالعتب و احتماالً بتقتاری یک گمهوری
عتبستان در این م)طقه مخالفت نخواهد کتد (مجتبیزاده . 37 :2332 ،در پی تحتیکات و
تحتکات سیاسی آمتیکاییها ،در نهایت عتاق در  32شهتیور  2353حمالت وسیع و گستتدهای را
به ایتان آغاز نمود و هشت سال تمام ،نظام نوپای گمهوری اسالمی را درگیت اطتناکتتین و
اوالنیتتین نبتد پا از گ)

گهانی دوم کتد .تجهیز صدام به انواع سالحهای گدید گ)گی و

کشتار گمعی و نیز حمایتهای رسانهای ،سیاسی و بینالمللی به کوشش فتاوان آمتیکاییها انجام
شد (میتچتاغ اانی. 59 :2335 ،
امام امی)ی (ره با آغاز حمله صدام به ایتان ،بیدرن
مورد نقش آمتیکا در شتوع گ)

فتمان مقاومت را صادر کتد و در

فتمودند« :آمتیکا عتاق را وادار نموده است اون گوانان ما را

بتیزد  ...بدانید که ما با عتاق گ)گی نداریم و متدم عتاق پشتیبان انقالب اسالمی ما هست)د .ما با
آمتیکا در ستیزیم و امتوز دست آمتیکا از آستین دولت عتاق بیتون آمده است ...بارها گفتهام ما
میمور گ)گیم و تسلیم بتای مسلمانان مع)ا ندارد» (صحیفه امام،

 :23ص  . 222-223امام امی)ی

(ره به ع)وان سکاندار کشتی انقالب اسالمی ،همان)د گ شته با روحیهدادن به ملت مسلمان ایتان،
احیای روحیه گهاد و شهادت و بهتهگیتی از حماسههای تاریخی عاشورا و سیدالشهداء ،ضمن
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بسی ،همگانی متدم ،بستت دفاع همگانی و متدمی را فتاهم ساات .در پتتو هدایتهای ایشان و
افتوز و گاهالب به اشغال هشت ساله گمهوری

مقاومت ملت مسلمان ایتان ،صدام این چهته گ)

اسالمی ایتان پایان داد و ضمن تندادن به شتایال پیش)هادی ایتان ،قتارداد  2365الجزایت را که
روزی آن را در پیشگاه ملتش پاره کتده بود ،مب)ای متارکه گ)

قتار داد (محمدی. 35 :2363 ،

استکبار گهانی و در رأس آن آمتیکا بعد از یک دهه شتارت به این نتیجه رسید که با راهکارهای
نظامی و ام)یتی نه ت)ها نتوانست نظام اسالمی را به چالش بکشاند ،بلکه بستتی را فتاهم کتد که در
آن نظام گمهوری اسالمی توانست با تتبیت هزاران متخصص و صاحبنظت در حوزه گ)

 ،در

عتصه نظامی و ام)یتی به باالتتین حد از توان و اقتدار در سطح م)طقه و گهان بتسد.
راهکارهای اقتصادی برای مقابله با ایران
از مهمتتین راهکارهایی که آمتیکا در بتابت کشورهایی که به انحاء گوناگون در بتابت
سیاست زیادهاواهانه ایاالت متحده میایست)د استفاده میک)د این است که با بتچسبهای مختلف
حمایت از تتوریسم ،تالش بتای دستیابی به سالحهای کشتار گمعی و نقض حقوق بشت متهم
میگتدند ،استفاده از حتبههای اقتصادی است (پایگاه ای)تتنتی اتحادیه انجمنهای اسالمی دانش
آموزان  .ل ا آمتیکا با هدف مهار ایتان اتحهای مختلف اقتصادی را بتای ضتبهزدن و به
چالش کشاندن انقالب اسالمی اگتا نموده است .اتح سیاست مهار ایتان در اواات حکومت بوش
اول در ک)گته آمتیکا مورد تصویب قتار گتفت و در زمان «بیل کلی)تون» و با حمایتهای افتاد
ت)درو در س)ا ،ک)گته و هیئت دولت آمتیکا به متحله اگتا گ اشته شد .هدف اتاحان این
سیاست ،شکست اقتصاد و تضعیف ب)یه مالی ایتان بود؛ نوع نگتش مقامات آمتیکایی در این اتح،
سیاست بدون سالح و نبتدی غیت از غائلهآفتی)ی ،تجزیهالبی ،کودتا و گ)

بود (غالمپور:2363 ،

 . 73به همین دلیل از زمان پیتوزی انقالب اسالمی تاک)ون همواره استکبار گهانی به ستکتدگی
آمتیکا به اعمال تحتیمهای مختلف اقتصادی و وضع قوانین و مقترات گوناگون علیه نظام
گمهوری اسالمی ایتان پتدااته است.
در بُعد اقتصادی دکتتین استتاتژی مهار ،کارش)اسان ایاالت متحده روشهای ذیل را بتای
تضعیف توانم)دیهای مالی ایتان پیش)هاد دادهاند:
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-

ممانعت از دستیابی ایتان به تک)ولوژیهای پیشتفته بهویژه در بخشهای هستهای،
شیمیایی ،فضایی و الکتتونیک.

-

اعمال مجازاتهای س)گین علیه ستمایهگ اری مسسسات ،شتکتها ،افتاد حقوقی و
حقیقی آمتیکایی در ص)ایع نفت و گاز و ص)ایع متتبال با انتژی در ایتان.

-

گلوگیتی از اعطای وام به ایتان توسال مسسسات مالی گهانی نظیت ص)دوق بینالمللی
پول ،بانک گهانی.

-

بلوکهکتدن کلیه اموال و داراییهای ایتان در آمتیکا.

-

مسدودکتدن حسابهای بانکی ایتان در بانکهای آمتیکایی در داال و اار آمتیکا.

-

مم)وع نمودن ورود هت نوع کاالی ایتانی به آمتیکا و صدور هت نوع کاالی آمتیکایی به
ایتان.

-

گلوگیتی از دستیابی ایتان به تک)ولوژیهای دو م)ظوره.

-

تحتیم اتید نفت و هتگونه معامله مالی و پول با ایتان.

-

مم)وعکتدن انتقال اعتبارات و مبادله ارز با ایتان.

-

اعمال مجازاتهای س)گین علیه شتکتها و مسسسات غیت آمتیکایی که به ارتقای توان
ایتان بتای توسعه م)ابع نفت و گاز کمک میک))د.

-

اعمال تحتیم علیه کشورها و مسسسات اارگی که بیش از  9میلیون دالر در سال ،در
ص)ایع انتژی ایتان ستمایهگ اری ک))د.

-

مقابله گدی و مستمت با گستتش روابال اقتصادی ایتان با کشورهای پیشتفته.

-

حمایت از رقبای اقتصادی ایتان در سطح م)طقه و گهان و تقویت آنها در مقابل ایتان.

-

تبلیغات وسیع بتای ناامن گلوهدادن اغتاقآمیز اوضاع داالی ایتان با هدف گلوگیتی از
ستمایهگ اری مسسسات تجاری و مالی سایت کشورها در ایتان (قاسمی. 267 :2366 ،

آمتیکاییها از سال  2362تا سال  2363در حدود  332مورد موضعگیتی رسمی در رابطه با
تضعیف توانم)دیهای ایتان داشت)د که به واسطه آنها هتگونه همکاری سایت کشورها و مسسسات
اصوصی با ایتان مورد تهدید قتار گتفته است (قاسمی. 266 :2366 ،
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امتوز نیز آمتیکا به بهانه تالش گمهوری اسالمی ایتان بتای دستیابی به انتژی هستهای ،تحتیمهای
شدیدی را علیه کشور ما به کار گتفته و دام)ه و گستته تحتیمها را شامل متاودات بانکی و
شتکتهای تجاری و بازرگانی و حتی دارو نموده است که با هدف ایجاد نارضایتی متدم و
گدا نمودن آنان از نظام گمهوری اسالمی به ع)وان پشتوانه اصلی نظام صورت میگیتد؛ اما
ایستادگی و صالبت متدم در بتابت زیادهاواهی آمتیکا موگب شد با وگود همه سختیها ،ایتان
اسالمی نه ت)ها در بتابت همة تحتیمها ایستادگی نماید ،بلکه آنها را به فتصتی بتای پیشتفت کشور
تبدیل نماید (مجتبیزاده. 36 :2332 ،
بتژی)سکی ،در یکی از سخ)تانیهای اود صتیحاً اعالم کتد« :تحتیمهای آمتیکا علیه ایتان
به دستاوردهای مهمی نتسیده است و باع

ااتالف بین آمتیکا و متحدان او شده است .شاید این

سیاست ر ا دیگت نتوان ادامه داد و بهتت است به م)افع دراز مدت آمتیکا توگه کتد»(ابتگزاری
فارس. 2363 ،
راهکارهای سیاسی برای مقابله با ایران
بعد از ناکامی دشم)ان اسالم و نظام اسالمی در بتاندازی و مهار انقالب اسالمی در دهه سوم،
استکبار گهانی و در رأس آن آمتیکا با راهکارهای سیاسی ،سعی در تغییت نظام اسالمی داشت)د.
دولت آمتیکا ساالنه بتای بتاندازی نظام اسالمی بودگه ااتصاص میدهد ،این بودگه با ع)وان
«بتنامه تتوی ،دموکتاسی در ایتان» به تصویب میرسد .با وگود ای)که آمتیکا در توافننامه
الجزایت ،بعد از ماگتای تسخیت النة گاسوسی تعهد داده بود که در امور داالی ایتان داالت نک)د،
ولی نگاهی به بودگههای سالیانه این کشور نشان میدهد که تاک)ون میلیونها دالر بتای اقدامات
این چ)ی)ی هزی)ه شده است (میتچتاغ اانی. 56 :2335 ،
یکی از اقدامات مداالهگویانه آمتیکا علیه انقالب اسالمی ،حمایت ،سازماندهی و هدایت
مخالفان نظام بتای مقابله با نظام اسالمی بوده است .این حمایت شامل حمایت مالی ،تسلیحاتی،
رسانه ای ،تبلیغاتی و  ...است .هدایت و حمایت آشکار ستان این کشور از غائله تیت سال  2366و
فت)ه سال  2366عمن کی)هتوزی آنان را به اوبی نشان میدهد .در گتیان فت)ه  ،66مقامات
آمتیکایی بی پتده با داالت در امور داالی کشور به حمایت از گتیان فت)ه پتداات)د .هیالری
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کلی)تون که وزارت اارگه آمتیکا را در آن زمان بت عهده داشت ،اظهار داشت« :دولت آمتیکا از
بیتون ایتان ،هت حمایتی از دستش بت میآمد از معتتضان (گتیان فت)ه کتد» (مجتبیزاده،
. 33 :2332
با وگود ای)که این بتنامهها در اول چ)د سال گ شته ،ناکارآمدی کامل اود را در تغییت نظام
در ایتان نشان دادند؛ باز هم یکی از اولویتهای اصلی آمتیکا در بودگههای ساالنه می باش)د.
راهکار ترکیبی برای مقابله با ایران
راهکار فتعی استکبار گهانی در دهه چهارم انقالب اسالمی ،تتکیبی از راهکارهای ام)یتی،
اقتصادی و سیاسی است .در حوزه ام)یتی و نظامی ،غتب با حمایت از گتوههای تتوریستی م ل
داعش سعی در به چالش کشاندن نظام اسالمی دارد .نبیل نعیم ،فتمانده ارشد سابن القاعده در
تلویزیون المیادین بیتوت در گوالی  2229گفت :همة داعش بتای سازمان سیا کار میک))د.
داعش بخشی از نگتش نومحافظهکاران و رژیم صهیونیستی بتای بالکانیزهکتدن ااورمیانه ،اعتاب
و مسلمانان است« .گ)

بی پایان» بتای هدردادن م)ابع و پول ایتان اتاحی شده است .وی در

سال  2223پا از آنکه ال)صته یکی از گتوههای تتوریستی حاضت در سوریه به تابعیت القاعده در
آمد ،گفت :من شخصاً اعتقاد دارم ،رهبت ال)صته محمد الجوالنی و الظواهتی رهبت القاعده عامل
سازمان سیا هست)د و از آمتیکا دستور میگیتند (بصیتی و سالدورگت. 579 :2337 ،
انگیزه و تالش رهبتان داعش بتای انجام عملیاتهای تتوریستی در ایتان از اعالمیههای
صادرشده از اتف آنها قابل فهم است .مهمتتین اقدام در این زمی)ه در آذر ماه  2339اتفاق افتاد
که چهار عتوسک بمبگ اری شده توسال زائتان کتبال به ایتان وارد شد که با آگاهی
دستگاههای ام)یتی این توائه ش)اسایی و ا) ی شد و یا حمالت تتوریستی داعش به سااتمان
مجلا شورای اسالمی و حتم امام امی)ی (ره در  26اتداد  2337در تهتان اشاره نمود که در
نتیجه آن  26نفت شهید و حدود  52نفت زامی شدند .این حمالت ،نخستین حمله داعش در ااک
ایتان بود و اولین حمله تتوریستی در تهتان در بیش از یک دهه و نخستین حملة بزرگ در کشور
از زمان بمبگ اری  2363در زاهدان محسوب میشود (ذوالفقاری و عمتانی. 262 :2337 ،
تازه تتین اقدام آمتیکا علیه گمهوری اسالمی ایتان در حوزه ام)یتی ،به شهادت رساندن فتماندهان
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نظامی گمهوری اسالمی ایتان و همتاهان آنان از اتین توسل به حمالت هوایی پهپادها به موراة
سوم ژانویة  2222در شهت بغداد است .در این حملة نظامی ،سپهبد قاسم سلیمانی فتمانده نیتوی
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ستتیپ حسین گعفتینیا ،سته)

پاسدار شهتود

مظفتینیا ،ستگتد پاسدار هادی اارمی ،ستوان پاسدار وحید زمانیان و  5نفت از اعضای سازمان
شیعی الحشدالشعبی عتاق منگمله ابومهدی المه)دس (معاون الحشدالشعبی به درگه رفیع شهادت
نائل آمدند (علیاری تبتیزی. 32 :2336 ،
در حوزا اقتصادی تاک)ون هیچ یک از تحتیمهایی که ای سه دهة گ شته و با محوریت
آمتیکا بت ایتان تحمیل شده ،نه ت)ها لغو نشده یا کاهش پیدا نکتده ،بلکه به متور بت شدت و ابعاد
این تحتیمها افزوده شده و در حال حاضت ایتان با بی سابقهتتین تحتیمها در تاریخ اود روبتو
است؛ بهاوری که میتوان دربارا آن اصطالح گ)

اقتصادی را به کار بتد (م)ظور . 29 :2332

در حوزا سیاسی نیز یکی از اقدامات مداالةگویانه آمتیکا علیه انقالب اسالمی ،حمایت،
سازماندهی و هدایت مخالفان نظام بتای مقابله با نظام اسالمی از ابتدای پیتوزی انقالب اسالمی تا
به امتوز بوده است؛ که به ع)وان نمونه میشود به داالت آمتیکا در حوادث سال  36اشاره کتد.
س)اریوی آمتیکاییها بتای فت)ه  36در ایتان بت مب)ای القای گستتش فساد سیستماتیک در کشور و
ناکارآمدی مسئوالن بود تا متدم را علیه نظام به ایابانها بکشان)د؛ که با تیزبی)ی رهبتی و
روشنبی)ی و بصیتت متدم تمام س)اریوی آمتیکاییها ا) ی شد (محتتم. 2336 ،
راهکار اصلی آمریکا برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران
همانگونه که قبالً نیز اشاره شد ،هتچ)د همة راهکارهای فوقال کت به ع)وان راهکار فتعی
آمتیکا بتای به چالشکشاندن گمهوری اسالمی ایتان بوده است؛ ولی این را باید در نظت گتفت
که هت کدام از راهکارهای فتعی که به آن اشاره شد ،اود به ت)هایی راهکار اصلی آمتیکا در
مقابل با دشم)ان یا رقبای اود بوده است .به ع)وان م ال ،آمتیکا با راهکار نظامی کشورهایی م ل
یوگسالوی ،افغانستان ،عتاق و  ...را اشغال کتد (باشگاه ابتنگاران گوان ؛ یا با راهکار سیاسی،
پتوژه انقالب رنگی توسال آمتیکاییها اتاحی شد تا به واسطه آن آمتیکا با کمتتین هزی)ه
نظام های مخالف اود در کشورهایی مان)د گتگستان ،لهستان ،چک ،کتواسی ،صتبستان ،اوکتاین

70

بررسی راهکارهای اصلی و فرعی آمریکا در تقاب) با جمهوری اسالمی ایران

و  ...را به سقوب و فتوپاشی بکشان)د (متادزاده. 37 :2366 ،
راهکار اصلی که آمتیکا و استکبار بتای به چالش کشاندن نظام اسالمی در نظت گتفته است،
عبارت است از تالش بتای تغییت در باورها و اعتقادات اسالمی متدم گامعه؛ ل ا با بهکارگیتی
متخصصان و تشکیل اتاق فکت و صتف هزی)ه به اتح و اگتای عملیات پیچیده ،دقین و حسابشده
در این حوزه مشغول می باشد .دالیلی که آمتیکا و همتاهانش را به این نتیجه رسانده که در تقابل
با نظ ام اسالمی و انقالب اسالمی ،راهکار اصلی اود را تالش بتای تغییت در باورها و اعتقادات
اسالمی متدم گامعه ایتان قتار داده و بت آن تمتکز نمای)د را میشود به اور االصه در دو دلیل
تجتبه تاریخی و دلیل عقلی بیان نمود؛ که در ادامه به اگمال به بترسی این دو دلیل اواهیم
پتداات.
الف تجربه تاریخی
در سال  32هجتی قمتی ،موسی بن نُصیت (حاکم شمال آفتیقا با تهیه مقدمات الزم،
لشکتی هفت هزار نفتی را به فتماندهی اارق بن زیاد مهیای فتح شبه گزیتا ایبتی (Iberia
کتد .پا از به دست آوردن پیتوزیهایی چ)د ،موسی بن نصیت نیز با نیتوی کمکی وارد شبه
گزیته شد و ای مدت کوتاهی ،تمام شبه گزیتا ایبتی (اسپانیا و پتتقال به دست مسلمانان فتح
گتدید .حتی آن ها از سلسله گبال پیتنه گ شت)د و به ااک فتانسه رسیدند و حکومت اسالمی
اندلا را در شبه گزیته بتقتار کتدند که تا سال  636هجتی قمتی ادامه یافت (محمدی
گورکویه . 66 :2362 ،اهمیت و عظمت اندلا ه)گامی بیشتت نمود پیدا مییابد که نگاهی به نقشه
سیاسی اروپا در قتن هشتم میالدی افک)ده شود .در حالی که ستزمینهای مسکون و متمدن اروپا
ت)ها به پیتامون مدیتتانه ،فتانسه و بخشهایی از اروپای متکزی و شبه گزیته بالکان محدود بود و
هیچ آثاری از زندگی مدنی در انگلیا ،آلمان ،اتتیش ،روسیه ،اروپای شتقی و اسکاندی)اوی
دیده نمی شد ،مسلمانان موفن شدند در گ)وب غتبی اروپا تحولی علمی و فته)گی و شکوفایی
و علوم اسالمی را به اروپا انتقال ده)د (گلی

فکتی و ادبی پدید آورند و گوشهای از فته)

زواره . 59 :2366 ،ه)گامی که ستتاست اسپانیا به تصتف اسالم درآمد و حکومت اسالمی در آن
استقتار یافت ،وضع این کشور به کلی دگتگون شد؛ نظام ابقاتی از بین رفت ،بتابتی و بتادری
گایگزین آن گتدید؛ یهودیان و مسیحیان و مسلمین در ک)ار هم بتادرانه زندگی میکتدند و
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اقلیته ای م هبی در اظهار عقیده و انجام متاسم م هبی آزادی کامل داشت)د .تمام کوشش
مسلمین از آن روز ،ریختن شالودا یک تمدن بزرگ و مبارزه با فقت و گهل بود که در اول
هشتصد سالی که مسلمین در آنجا حکومت میکتدند ،به قدری از اود آثار گتانبها گ اشت)د که
ه)وز هم بهتتین آثار دیدنی اسپانیا مخصوص دوران اسالمی است .گوستاولوبون مینویسد:
« مسلمین در اول چ)د قتن ،کشور اندلا را از نظت علمی و مالی به کلی م)قلب نموده و آن را تا
افتخاری بت ست اروپا قتار داده بودند؛ و این انقالب نه ت)ها در مسائل علمی و مالی ،بلکه در ااالق
نیز بوده است»(قتبانی . 69 :2352 ،مسلمانان اندلا در سایة دانشپژوهی و علمدوستی در اسالم،
بدان پایه از پیشتفت در رشتههای مختلف علمی ،ص)عت ،کشاورزی ،شهتسازی و زیباسازی
شهتها رسیدند که «گان دراپت»( Jhon w.Draperدر «تاریخ پیشتفت فکت در اروپا» پا از
توصیف شهتسازی و زیباسازی شهت قتابه (پایتخت اندلا مینویسد« :هفتصد سال بعد از این
تاریخ (زمانی که قتابه چ)ین شکوهی داشت هم حتی یک چتاغ در راههای عمومی ل)دن و
پاریا وگود نداشت و قتنها پا از این تاریخ ،افتاد پیاده در شهت ل)دن و پاریا در روزهای
بارانی تا قوزک پا در گل فتو می رفت)د» (محمدی گورکویه. 32 :2362 ،
مسیحیان که از نفوذ اسالم در این ستزمین ،سخت اشمگین بودند ،به اگتای نقشهای دست
زدند و پیشتوی گام به گام را ستلوحة کار اود قتار دادند .زمامداران مسیحی نقشهای را با کمک
«بتاق بن عمار» افست اائن مسلمین کشیدند .در این نقشه «بتاق بن عمار» به مقامات کلیسا توصیه
میک)د ضمن اودداری از رویارویی مستقیم با مسلمانان ،از اتین بستن پیمان و معاهده در چ)د
حوزه تالش ک))د تا گامعه اسالمی را از درون پاک ک))د تا بتوان)د در دراز مدت مسلمانان را به
زانو در آورند .وی به مسیحیان پیش)هاد داد با مسلمانان وارد م اکته شده و در سه محور آزادی در
تبلیغ دین ،آزادی در آموزش به مسلمانان و آزادی در تجارت معاهده و تفاهمنامه امضا ک))د .چتا
که آزادی در تبلیغ دین باع

اواهد شد که کشیشان و مبلغان بتوان)د تعلیمات دی)ی مسیحیان را

در میان کودکان آموزش ده)د .آزادی در آموزش ،گوانان مسلمان را به ااات حسن ابیعی
احتتام به آموزگار ،وا میدارد که به بتتتی فکتی و نژادی مسیحیان و اروپاییان معتقد شوند و آنان
را عالی مقامتت از اود بدان)د و ستانجام آزادی تجارت و داد و ستد با مسلمانان وسیلهای است
بتای آمیزش و معاشتت نزدیک با آنها .به همین وسیله میتوانید از وابستگی و عالقه مسلمانان به
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پوشاک و دیگت ویژگیهای ملی و م هبی شان بکاهید (موسوی. 239-237 :2337 ،
با پ یتش و بستن پیمان صلح با مسیحیان ،رفتار مسلمانان اندلا رو به فساد و تباهی گتایید؛
کشیشان و مبلغان مسیحی در شهتهای مسلمانان پتاک)ده شدند ،مدرسههای گوناگون به پا کتدند و
تبلیغ مسیحیت را آغاز نمودند .کشیشان بتای تحقنبخشی به مواد معاهده و تیثیتات اقدامات
عملی ،هت از چ)د گاهی تجمع بتقتار میکتدند .از گمله اقدامهای عملی و بلکه از نخستین اقدامها
این بود که در ک)ار روداانه قتابه ،باغ و گتدشگاهی در میان کشتزارها فتاهم کتدند و آن را به
گتدشگاهی عمومی بتای حکمتانان ،صاحبم)صبان و بزرگان مسلمان ااتصاص دادند تا آنها در
روزهای یکش)به عالوه بت گتدش ،از تماشای داتتان مسیحی نیز ل ت ببتند .بتاساس توصیههای
بتاق بن عمار ،شتاب اروپا به اندلا ستازیت میشد تا گوانان مسلمان را فاسد ک)د (ا)طاوی،
. 629 - 627 :2362
این هجمه فته)گی تا آنجا کارساز بود که بزرگ تا کوچک ،از امیت تا ستباز و ابقه حاکم و
عموم متدم ،به فساد ااالقی روی آوردند و به این دام مختّب گتفتار آمدند .متفکت دردم)د ،شهید
متتضی مطهتی (ره در این زمی)ه میگوید« :در کتاب اواندم که روزی یکی از حاکمان مسلمان
در قصت اودش ک)ار دریایی نشسته بود و داشت ایابان و بازار را تماشا میکتد .یک داتت بسیار
زیبای مسیحی ا و شاید به قصد دلتبایی از شخص حاکم ا با ا)ّازی فوقالعاده از آنجا عبور کتد.
او مقداری تماشا کتد ،آن چ)ان فتیفته شد که بی ااتیار اودش از قصت بیتون دوید ،دیگت مجال
به غالم ها و نوکتها نداد که بتوید او را بیاورید ،اودش پتید و شخصاً او را بغل زد و آورد داال
قصت .این واقعه گزارش شد به متاکزی که این توائه را اگتا میکتد .میگوی)د وقتی به آنجا
گزارش شد ،آنها از شادی به رقص آمدند ،گفت)د دیگت ما فاتحیم» (عبدالحمیدی و رحیمی،
. 72-37 :2336
مجموعه ی عوامل فوق به سقوب ستزمین اندلا م)تهی گتدید و اک)ون پا از گ شت
قتن ها از فتوپاشی ستزمین اندلا ،همچ)ان آثار اسالمی همچون مساگد و مدارس با معماری
اسالمی در ستزمین اسپانیای ک)ونی مشاهده میشود و یادآور مجد و قدرت مسلمانان در ستزمین
اسالمی است .همانگونه که اشاره شد مسیحیان با تتوی ،فساد و بیااالقی و تغییت در باور و
اعتقادات مسلمانان اندلا ،آنان را فاسد کتده و کمکم آنان را گتفتار فحشا نمودند و این معصیت
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چ)ان ستی ع روا یافت که دامن ستدمداران را هم آلوده ساات و آنگاه که درات از داال تهی
شد ،یک حمله نظامی در سال  2932میالدی مسلمین را از پای درآورد .صد هزار نفت کشته شدند
و بقیه تسلیم شدند و زندگی نکبتباری را تحت حکومت مسیحیان آغاز نمودند .ای)ان نیز یا به
تدری ،کشته میشدند و یا به دین مسیحیت میگتویدند .چ)انکه گتگی زیدان مینویسد :پا از
پیتوزی مسیحیان بت اندلا ،مسلمانان را مجبور کتدند مان)د افتاد مختلف عالمتی با اود همتاه
داشته باش)د تا بدینوسیله ش)ااته شوند و ستانجام مسلمانان را میان متگ و پ یتش مسیحیت مخیت
ساات)د .بسیاری از مسلمانان اگباراً تغییت آیین دادند و مسیحی شدند .در محلی موسوم به کالی
کوت تعدادی از کشتی های حامل آذوقة مسلمانان به دست مسیحیان ضبال گتدید و ستنشی)ان
کشتی ها ا که گمعاً بالغ بت هشتصد نفت بودند ا مورد هجوم واقع شدند و مسیحیان همه را دست و
گوش و بی)ی بتیده و سپا موگودات م لهشده را بیرحمانه به کشتیها باز میگتدانیدند و آنها
را آتش میزدند تا اگساد نیمه گان مسلمین تبدیل به ااکستت گتدد (گلی زواره. 97 :2366 ،
این بود ستنوشت یک ملت قهتمان مسلمان که سالها در سایه اتفداری و عمل به دین و
آیین اود به بزرگتتین قدرتها رسیدند و عالیتتین نمونههای تمدن را از اود به یادگار
گ اشت)د؛ ولی از آن ساعتی که دست از احکام مقدس اسالم بتداشت)د و آنها را پشت ست
انداات)د ،اسباب نابودیشان فتاهم شد و دشمن بت آنها مسلال گتدید و به فجیعتتین وضع گتفتار
شدند.
ب دلی) عقلی
فتض ک)ید یک سازه بزرگ م ل یک بت  ،چ)ان دقین و حسابشده ب)ا شده است که به
هیچ وگه ممکن نمی شود به آن صدمه زد و آن را ویتان نمود ،چتا که چ)ان مه)دسی شده اتاحی
و سااته شده است که هیچ روزنه نفوذی بتای ایجاد الل و فساد در آن نمیشود پیدا کتد .در این
حالت ت)ها راهی که می شود این ب)ای عظیم را به پایین کشید ،آن است که زمی)ی را که آن ب)ای
محکم و استوار در آن واقع شده را آنقدر سست نمود تا این زمین نتواند این ب)ای محکم و استوار
را در اود حفظ نماید.
والیت فقیه از گمله مباح

و مفاهیم مهم فقه سیاسی شیعه است که پا از پیتوزی انقالب

اسالمی به ع)وان یکی از پایه های اصلی نظام اسالمی مطتح شده و از اهمیت بسیار بتاوردار است.
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در اندیشه امام امی)ی (ره  ،مب)ای مشتوعیت و اعتبار حاکمان و زمامداران ،نصب و گعل بی
واسطه ،یا با واسطه از سوی اداوند است؛ ب)ابتاین در اندیشه سیاسی امام امی)ی حقانیت و
مشتوعیت نهادهای سیاسی و حقوقی در ظل والیت انحصاری اداوند و بت مالک و مب)ای اذن
الهی میباشد .لکن به تبع آموزههای اسالم ،فتصت اعمال قدرت بتای هت حاکم و نظام مشتوعی،
ت)ها از رهگ ر اقبال و ااتیار متدم است .از این رو ،امام آرای اک تیت متدم را معتبت میداند ،حتی
اگت بت ضتر اودشان رأی داده باش)د (کتیمی واال و زمانی. 252 - 253 :2336 ،
در واقع اصل پ یتش همگانی ،شتب تحقن والیت الهی به دست رهبت است و این اصل گزء
تعتیف والیت نیست ،بلکه شتب وگود و حصول آن است .نقش متدم در میزان «کارآمدی» نظام،
بسیار تعیینک))ده است .هت اندازه متدم در صح)ههای گوناگون اگتماعی ،سیاسی ،فته)گی،
اقتصادی و ...حضور فعال و گستتدهای داشته باش)د ،حاکمیت والیی کارآمدتت و موفن عمل
اواهد کتد؛ به عبارت دیگت متدم در واقع بازوان توانم)د و نیتوی محتکه نظام اسالمی هست)د.
چ)انچه توده متدم مسلمان حمایت عملی نک))د ،حکومت اسالمی هیچگاه شکل نخواهد گتفت،
همان)د دوران امامان معصوم (ع که حکومت نداشت)د (رشادتی. 23-29 :2367 ،
التزام عملی و نظتی به والیت فقیه ،مستلزم داشتن ایمان به والیت اداوند و والیت پیامبت و
ائمه ااهار علیهم السالم است .در واقع رابطه بین تقوای فتد و پیتوی از والیت فقیه یک رابطه
مستقیم بوده و بتای ای)که والیتپ یتی فتد بیشتت باشد ،باید ایمان و اعتقاد وی نیز به اسالم و
احکام اسالمی بیشتت باشد.
امام امی)ی (ره در  26شهتیور  2356در گمع افستان ،همافتان ،درگهداران و پتس)ل غیت
نظامی پایگاه هشتم نکاء نیتوی مستقت در اصفهان ،سخ)انی در شهت قم ایتاد فتمودند که مضمون
آن چ)ین میباشد :پشتیبان والیت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت شما نتسد (صحیفه امام،

:22

ص  . 56به عبارتی دوام گمهوری اسالمی در پیتوی متدم از والیت فقیه است .در واقع والیت
فقیه به ع)وان آن بت نفوذناپ یت و مستحکمی است که حضتت امام امی)ی (ره آن را در زمین
باور و اعتقادات اسالمی گامعه ب)ا نهادهاند .با توگه به ای)که دشم)ان اسالم و نظام اسالمی با علم و
آگاهی از تاریخ اسالم و سیتا ائمه ااهار علیهمالسالم نیک می دان)د که کسی که به ع)وان نائب
ائمه ااهار علیهم السالم رهبتی گامعه اسالمی را بت عهده دارد؛ آن سطح از تقوا ،شجاعت و
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بصیتت را دارد که نفوذ در آن غیتممکن میباشد؛ ل ا بهتتین کار بتای ضتبه به مقام والیت،
ایجاد شبهه و تغییت در باورهای دی)ی و اعتقادی متدم گامعه است؛ چتا که تغییت در باور و
اعتقادات متدم ،کاهش اااعتپ یتی و والیتپ یتی گامعه را در پی اواهد داشت و به این
تتتیب امکان ضتبه به اسالم و نظام اسالمی وگود دارد.
مباح

ع)وانشده حکایت از اهمیت بسیار زیاد مقوله فته)

دارد ،یکی از دغدغههای

دیتی)ه مقام معظم رهبتی که همواره مورد تیکید و توگه ایشان بوده ،مقوله تهاگم فته)گی است.
آنچه مسلم است این است که دشمن ،تهاگم اود را از گبهه فته)گی شتوع کتده و کامالً
حسابشده و چتاغ ااموش در حال پیشتوی میباشد؛ اگت اقدام شایسته صورت نگیتد ،قطعاً این
غده ستاانی به تمام پیکته ایتان اسالمی ستایت میک)د .ل ا همانگونه که ه)گام تهاگم نظامی
اود را آماده دفاع و فداکاری میک)یم ،در گبهه فته)گی هم باید با تمام امکانات به دفاع و دفع
فته)

دشمن بپتدازیم وگتنه س)گتها را یکی بعد از دیگتی از دست اواهیم داد و زمانی به

اود میآییم که کار از کار گ شته است.

نتیجهگیری
در اک ت گ)

های گهان ،چ)ین متسوم است که اتفین همواره دنبال یافتن راهکاری هست)د

که بتوان)د با کمتتین هزی)ه بیشتتین ضتبه ممکن را به اتف مقابل اود وارد ک))د .ل ا بعد از
پیدا کتدن چ)ین راهکاری ،آن را به ع)وان راهکار اصلی و ستّی در تقابل با اتف مقابل اتخاذ
نموده و بتای ای)که فکت و ذهن اتف مقابل متوگه راهکار اصلی نشود ،در ک)ار راهکار اصلی با
اتح و اگتای یک یا چ)د راهکار فتعی ،سعی در م)حتفنمودن تمتکز اتف مقابل دارند .با
پیتوزی انقالب اسالمی ،استکبار گهانی و در رأس آن آمتیکا ،بتای مقابله با گمهوری اسالمی
ایتان ،راهکا رهایی را اتح و اگتا نموده که از این راهکارها یکی را به ع)وان راهکار اصلی مقابله
با ایتان و شکست آن قتار داده است و بتای دورنمودن توگه مسئوالن ایتان از راهکار اصلی ،چ)د
راهکار را به ع)وان راهکار فتعی اتح و اگتا میک)د .نکته قابل توگه ای)که ،راهکارهای فتعی
که آمتیکا بتای مقابله با ایتان در نظت گتفته ،در گ)

با سایت کشورها از آنها به ع)وان راهکار

اصلی بتای شکست آن کشورها استفاده کتده است .راهکارهای فتعی که دشم)ان بتای مقابله با
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گمهوری اسالمی بکار گتفتهاند ،در حوزههای نظامی ،اقتصادی ،سیاسی و یا تتکیبی از این سه
حوزه است .به اوری که اگت چهل سالی را که از پیتوزی انقالب اسالمی میگ رد را به  9دهه
تقسیم ک)یم ،دشمن با هدف انهدام ،مهار و تغییت نظام اسالمی در هت دهه ،ضمن بهکارگیتی همة
راهکارهای فتعی ،تمتکز اود را در یکی از حوزههای فوقال کت صتف نموده است .بتای م ال
در حوزه نظامی ،میتوان به اقداماتی همچون اتح آزادسازی گتوگانهای آمتیکایی در گتیان
تسخیت النه گاسوسی و شکست در آن ،اتح کودتای نوژه ،تحتیک صدام بتای حمله به ایتان؛ در
حوزه اقتصادی ،اعمال تحتیمهای مختلف اقتصادی و در بخش سیاسی ،به حمایت ،سازماندهی و
هدا یت مخالفان نظام بتای مقابله با نظام اسالمی اشاره کتد .در راهکار تتکیبی ،همزمان در همة
حوزهها سعی در ایجاد ضتبه به انقالب اسالمی دارند .یع)ی در حوزه اقتصادی ،شدیدتتین تحتیم
را اعمال و همزمان با بهکارگیتی انواع تتف)دهای سیاسی ،سعی در ایجاد فت)ه و آشوب در ایتان و
القاء روحیه ییس و ناامیدی در بدنه گامعه دارند و در حوزه نظامی ،با اقدامات تتوریستی در داال
کشور و تتور مسئوالن دلسوز م ل سپهبد قاسم سلیمانی اقدام کتدهاند .گالب ای)که هتچ)د همة
این اقدامات از راهکارهای فتعی استکبار بتای ضتبه به اسالم و نظام اسالمی بوده است ،آمتیکا
در دشم)ی و ایجاد ضتبه با سایت کشورها از تکتک آنها به ع)وان راهکار اصلی بتای شکست
آن کشورها استفاده کتده است .اما راهکار اصلی آمتیکا و استکبار بتای به چالش کشاندن نظام
اسالمی عبارت است از تالش بتای تغییت در باورها و اعتقادات اسالمی متدم گامعه .دالیلی که
آمتیکا و همتاهانش را به این نتیجه رسانده که در تقابل با نظام اسالمی و انقالب اسالمی ،راهکار
اصلی اود را تالش بتای تغییت در باورها و اعتقادات اسالمی متدم گامعه ایتان قتار داده و بت آن
تمتکز نمای)د را میشود به اور االصه در دو دلیل تجتبه تاریخی دشم)ان اسالم در به انحطاب
کشاندن تمدن اسالمی در ستزمین اندلا و دلیل عقلی هم ای)که دوام و قوام نظام اسالمی در
اااعت و پیتوی از والیت فقیه می باشد و با توگه به ای)که هیچگونه راه نفوذ و ضعف در مقام
والیت وگود ندارد؛ میاواه)د زمی)ی را که دژ محکم و نفوذناپ یت والیت فقیه در آن ب)ا شده
(باور و اعتقادات دی)ی گامعه اسالمی را سست نمای)د تا دیگت این گامعه توان نگهداری این ب)ای
استوار را نداشته باش)د؛ و ابیعتاً گامعه اسالمی که از امام اود غافل بماند ،محکوم به شکست
اواهد بود.
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پیشنهادات:
بتای دفاع در مقابل گ)

نتم و گ)

فته)گی راهکارهای مت)وعی مطتح است که در ادامه

به بتای از این راهکارها اشاره میشود:
 -2تالش بتای آگاهسازی و ایجاد دغدغه و باور به وگود گ)

نتم در بین متدم و

مسئولین.
 -2توگه ویژه به وگود پیوست فته)گی در تمام اتحهای اقتصادی ،اگتماعی و سیاسی.
 -3بتاورد قااع با متوگان فته)

غتب و مبارزه گدی با روحیهی کاخنشی)ی و

تجملگتایی بهویژه در بین مدیتان و مسئولین.
 -9تالش بتای رفع مشکالت اقتصادی گامعه بهویژه مشکالت اشتغال و ازدوا گوانان.
 -5تقویت بی)ش دی)ی و سیاسی گامعه.
 -7احیاء و توسعه امتبهمعتوف و نهی از م)کت.
 -6دفاع از ارزشهای دی)ی و احیای عزت نفا و غیتت دی)ی.
آنچه مسلم است این است که دشمن ،تهاگم اود را از گبهه فته)گی شتوع کتده و کامالً
حسابشده و چتاغ ااموش در حال پیشتوی میباشد .اگت اقدام شایسته صورت نگیتد ،قطعاً این
غده ستاانی به تمام پیکته ایتان اسالمی ستایت میک)د .ل ا همانگونه که در اول  6سال دفاع
مقدس متدم و مسئولین با عزم و اراده هم در مقابل تهاگم سخت گهانی با الن حماسه ماندگار
موگب شگفتی گهانیان شدند ،بتای مقابله با گ)
و دفع فته)

نتم و فته)گی هم باید با تمام امکانات به دفاع

دشمن بپتدازیم؛ وگتنه س)گتها را یکی بعد از دیگتی از دست اواهیم داد و زمانی

به اود میآییم که کار از کار گ شته است.
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 -9بصیتی ،محمدعلی ( . 2332گ)
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.252
 -5بصیتی ،محمدعلی؛ سالدورگت ،الهه ( . 2337بترسی علل و عوامل شکلگیتی داعش،
فصل)امه سیاست ،دوره  ،96شماره  ،3صفحات .553-562
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نتم ،فصل)امه

مطالعات راهبتدی ،سال چهاردهم ،شماره اول ،شماره مسلسل  ،52صفحات .5-32
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(ره  ،فصل)امه دین و سیاست ،شماره  ،23-29صفحات .3-23
 -3سیاهه گ)

های ناکام آمتیکا در گهان ،باشگاه ابتنگاران گوان به آدرس:

 23 ،www.yjc.irاردیبهشت  2336کد ابت .7525639
 -22ا)طاوی ،سید محمد ( . 2362غتوب آفتاب در اندلا :علل انحطاب حکومت
مسلمانان در اسپانیا ،تهتان :دارالصادقین.
 -22عبدالحمیدی ،حسین؛ رحیمی ،اسداله ( . 2336نقش فساد ااالقی در انحطاب تمدن
اسالمی در اندلا ،نشتیه گفتمان اندیشه ،دوره یک ،شماره یک ،صفحات .72-37
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شماره  ،9صفحات .2-39
 -29غالمپور ،احمد ( . 2363راهبتدهای دفاعی گمهوری اسالمی ایتان در بتابت تهدید
نظامی آمتیکا ،سیاست دفاعی ،شماره  ،62صفحات .56-222
 -25فوالدی ،محمد ( . 2366فته)

و مه)دسی فته)

 ،فصل)امه راهبتد فته)

 ،سال

اول ،شماره اول ،صفحات .263-222
 -27قاسمی ،مصطفی ( . 2366تحتیمهای یکجانبه آمتیکا علیه ایتان و آثار آن ،فصل)امه
متبیان ،شماره  ،26صفحات .263-222
 -26قتاگز لو ،محمد ( . 2362چیستی فته)

و تمدن ،مجله ااالعات سیاسی -

اقتصادی ،شماره  236و  ،236صفحات .67-35
 -26قتبانی ،زین العابدین ( . 2352علل پیشتفت اسالم و انحطاب مسلمین :اسپانیا از
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 -23قتبانی شیخنشین ،ارسالن؛ آسوده ،رضا ( . 2336آمتیکا و گمهوری اسالمی ایتان :از
گ)

سخت تا گ)

نتم ،فصل)امه پژوهشهای راهبتدی انقالب اسالمی ،سال دوم،

شماره  ،7صفحات .2-32
-22کتامتی ،محمد ( . 2363تاریخچه اقدامات اصمانه آمتیکا علیه ایتان ،ابتگزاری
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 -22کتیمیواال ،محمدرضا؛ زمانی ،محمدمهدی ( . 2336گایگاه سیاسی متدم در نظتیه
والیت مطلقه فقیه در اندیشه امام امی)ی (ره و نظتیه االفت در اندیشه
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نتم

ااموش تهدیدی علیه ام)یت گامعه ،فصل)امه دانش انتظامی همدان ،سال دوم،

شماره  ،9صفحات .25-52
 -32م)ظور ،داوود ( ، 2332بازاوانی تحتیمهای ناعادالنه :ویژگیها ،اهداف و اقدامات،
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