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 :چکیده

اوقالة اسالمی در اديار مختلف ي بٍ شیًٌ َبی گًوبگًن مًرد َجمٍ دشمه قرار گرفتٍ است کهٍ بهٍ و هر    

ببشهذ  می رسذ مُمتریه راَبرد دشمه بب تًجٍ بٍ تحًالت جذیذ َجمٍ فرَىگی ي یب بٍ تعبیری جىگ وهر   

لهاا در ايلًیهت اي    . استکببر جُبوی در ایه سبلُب از اوقالة اسالمی ایران ضرببت سختی را خًردٌ اسهت .

ببزیگران غربی در ایه حًزٌ گريَُهبی  .می ببشذ ( ص)آوُب مقببلٍ بب اوقالة اسالمی ي اسال  وبة محمذی 

ً "مختلفی را مًرد َذف ي َجمٍ خًد قرار دادٌ اوذ کٍ از جملٍ مُمتریه آوُب می تهًان بهٍ ق هر      "داو هج

ٌ داو گبٌ ببیذ داو جًیبن مب آگبٌ ي بصیر ببشهىذ ي  بی شک برای مقببلٍ بب ایه جىگ ور  در حًز.اشبرٌ کرد 

مقب  مع م رَبری بهب در  ایهه خطهر ي حیبسهیت بهرای اق هبر مختلهف از جملهٍ         .خًد را تجُیس ومبیىذ 

. بٍ  فرَىهگ خهًدی، تًلیهذ ،لهم، ،هذالتخًاَی ترسهیم ومًدوهذ         داو جًیبن راَبرد َبیی را چًن تمیک

بٍ ،ىًان افیران جًان ایه است کٍ بب بصهیرت ي ًَشهیبری ي در    مُمتریه تًقع  مع م لٍ از داو جًیبن 

تًطئٍ َبی دشمه بٍ میذان بیبیىذ ي دشمه را در ایه ،رصٍ ویس وب کب  بگااروذ ایه مقبلٍ بر آن شذٌ است تهب  

بب بُرٌ گیری از بیبوبت مقب  مع م رَبری رسبلت داو جًیبن را در مقببلٍ بب جىگ ور  ترسیم ومبیذ کٍ امیهذ  

 .ست در رسیذن بٍ مقصًد تًفیقی حبصل ومبیذا

 

 . جىگ ور  ، داو گبٌ ، داو جًیبن ي دیذگبَُبی مقب  مع م رَبری: واژگان کلیدی
 

                                                 
1
 َیبت ،لمی گريٌ ،لً  سیبسی داو گبٌ آزاد اسالمی ياحذ ایال ،ضً  - 

2
 ،ضً َیئت ،لمی ي مذیر گريٌ ،لً  سیبسی داو گبٌ آزاد اسالمی ياحذ ایال  - 


