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 :چکیده

سالِ گذشتِ اس اًَاع تْديدّا ػلیِ اًقالب اسالهی  استفادُ کرزدُ ٍ کراهال    03دشوٌاى اًقالب اسالهی، طی 

جوَْري اسالهی اس آى چٌاى  اکٌَى اًقالب اسالهی اتؼاد جْاًی پیدا کزدُ ٍ. ًاکام هاًدُ ٍ شکست خَردًد

استحکاهی تزخَدار شدُ کِ دشوٌاى تِ ايي جوغ تٌدي رسیدُ اًد کِ ديگز تْديرد سر ت ٍ ًیورِ     قدرت ٍ

ّویي اساس دشروٌاى در دّرِ چْرارم     تز. ساس ً َاّد تَد س ت ػلیِ ايزاى اسالهی ٍ اًقالب اسالهی کار

س اس سر ٌاى  پر . تزاي کٌتزل جوَْري اسالهی ٍ تغییز رفتار آى تزرٍي تْديد ًزم توزکش پیدا خَاٌّد کرزد 

هْن رّثز هؼظن اًقالب در خصَص جٌگ ًزم دشوٌاى ػلیِ ًظام جوَْري اسالهی ٍ ترا تَجرِ ترِ ايٌکرِ     

داًشجَياى را افسزاى جَاى ايي جٌگ در جثِْ خَاًدًد ٍ ّوچٌیي در ديدار ترا اسراتید داًشرگاّی  روي     

رسد کِ هْوتزيي ػَاهل ايي هْرن  تأکید تز ايي هْن اساتید را فزهاًدّاى جٌگ ًزم هؼزفی کزدًد، تِ ًظز هی 

در داًشگاُ شکل هی گیزًد ٍ اس ايي رٍ السم تِ ًظز هی رسد تا در خصَص آى دقت ًظز تیشتزي صرَرت  

ٍ  )اًقالب ه ولری، اًقرالب ّراي رًگری     : ًزم در قالة ّاي ه تلف هثل جٌگ. گیزد ، ...(اًقرالب ًرارًجی 

( راديَ، تلَيشيرَى، رٍسًاهرِ ٍ اهثرال آى   )تشار رساًِ اي ٍ تا استفادُ اس ا... ػولیات رٍاًی، جٌگ رساًِ اي ٍ

تَجِ تِ غالة ترَدى جٌرگ    تا .تَاًست ًظام سیاسی تؼضی اس کشَرّا هاًٌد اٍکزايي، گزجستاى، تغییز دّد

ًزم در ػصز حا ز، اّویت، پیچیدگی ٍ صَرت ّاي ه تلف آى کِ تا استفادُ اس اتشارّراي رسراًِ اي رٍس   

جی ٍ گستزدُ در حَسُ ّاي اقتصادي، سیاسی، اجتواػی ٍ فزٌّگی کشَرّا هی شَد هٌجز تِ تغییزات تدري

تاکتیک ّا ٍ راُ ّاي هقاتلرِ ترا آى داشرتِ     ارّا،تايد شٌاخت درستی اس ٍيژگی ّا، خصَصیات، اّداف، اتش

ز جٌرگ  ًیش اشکال ديگر ... جٌگ راياًِ اي ٍ ايٌتزًتی ٍ راُ اًداسي شثکِ ّاي راديَيی ٍ تلَيشيًَی ٍ.تاشین

جٌگ ًزم در پی اس پاي درآٍردى اًديشِ ٍ تفکز جاهؼِ ّردف اسرت ترا حلقرِ ّراي فکرزي ٍ        .ًزم ّستٌد

اجتواػی حاکن تشلشل ٍ تی ثثاتی   -فزٌّگی آى را سست کٌد ٍ تا توثاراى خثزي ٍ تثلیغاتی در ًظام سیاسی

اتقِ تراري ی  آى تورَر اجورال    در ايي هقالِ ًظز تز آى است کِ هاّیت ٍ شاکلِ جٌگ ًزم تا سر  .تشريق کٌد

 . هَرد کٌکاش ٍ تزرسی قزار گیزد
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