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 چکيده
اسالمیدرطولتااری هواوارااظفرتیاتشکستنظام سلطهجهتتسلیمرهبرانالهیونهایتاًنظام

روانای،تصاوی دی،کودتا،نفوذ،بحران،تارور،تزییاه،ج ا پیچیدا،گسترداوژرفراهبردهای:اقتصا
است.آموظهایدی یومبانیارظشیکهبهسعادتانسانتوجهوِیژاقوانین،تره گی،نظامیاستفادانوودا

هاجهادکبیرراباههابهقوتهاوضعفدارد؛درراستایشکستنظامسلطهوتبدیلتهدیداتبهترصت
البالغهدربردارندۀسخ انانسانکاملیاستکهباهاست.نظربهای کهنهجاسالمیارائهنوودارهبراننظام

است؛ایننوشتاربرآناساتبهترینشکلمضامینراهبردهایاستکباروم شورجهادکبیرراترسیمنوودا
هباراهبردهایاستکباراظاینراهبردهایجهادکبیررادرراستایمقابلگیریاظروشتحلیلمضوونبابهرا
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هاطیفکاملیاظگیی هتعیینگردید؛69/0البالغهراهبردهایچهارگانۀم شورجهادکبیرمستخرجهاظنهج

ک  اداتهدیاداتی،اقتصادی،اجتواعی،سیاسیونظامیکهخ ثیودتعپایداربارویکردهایاعتقادام یت
گیرد.اسالمیشکلمیاستکباراستبراینظام
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 مقدمه
کاراتباه1هایدی یبادورویکردجهاداکبروجهاداصغرجهاددرمبانیارظشیوآموظا

دتاعتهاجوااتباهادف؛دررویکردجهاداصغراحکامعلواایاساالمگرتتهموردتأکیدقرار

استکبارم زربهبسیجم ابعجهاناساالمگردیادکاهنواادباارظآندرعصارحاضارجهااد

هااوتحقا مقدس،دتعتهدیداترژیماشغالگرقادسوتکفیاریرظم دگاناسالمدردتاع

.دررویکاردجهاادهساتالوللیآندرچهاردهۀگذشاتهایوبینملی،م طقهدستاوردهای

شایاطیناسات؛اماادرهایمبانیارظشیدرمقابلهباهواهاینفساانیووسوساهاکبرتوصیه

جانبهدرابعادسیاسی،اقتصادی،اجتواعی،تره گایاسالمیدتاعهوهجهادکبیررسالتنظام

اساالمیباههاجهتتسلیموشکستنظامسلطهاظتوامفرتیتنظامونظامی،...است؛ظیرا

گیارددرایانجهاادرساالتخطیارنظااماساالمیدتاعابارراهباردبهترینشکلبهرامای

اساالمییااجهاتشکساتنظاام-سالطهنظام(2۵۲)بقرا/«یخْرِجُونَهُممِّنَال ُّورِإِلَیالظُّلُوَاتِ»

کاریمراهباردسیاسایاساتکبارکاهباهادفتسالیمنظاامد.قرآنباشمی-تسلیمرهبرانالهی

حَتََّاىتَتََّبِاعَعَ ْكَالْیَهُودُوَلَاال ََّصارىلَنْتَرْضىوَ»شداراچ ینترسیمنوودا:اسالمیطراحی

)اىپیامبر!(هرگییهودونصارىاظتوراضىنخواه دشدتاآنکهتسالیمترجوه:-همملَّت

؛کاهأَکْوَلْتُلَکُام دِیا َکُم نظربهآیه(120)بقارا:«انشوىواظآئینآنانپیروىک ى.خواستهآن

تریندینالهیمعرتینووداونگاهیکهاینمکتا باهساعادتترینوکاملاسالمراجامع

جانباۀنظاامسوواظسوینظربهپیچیادگیتهااجمهواهدنیویواُخرویانساندارداظیك

جانباۀجهاادکبیارراباهدرراستایتسلیمنظاماسالمیخداوندمتعالراهبرددتاعهوهسلطه

پا ترجواه:-تَلَاتُطِعِالْکَاتِرِینَوَجَاهِد هُمبِهِجِهَادًاکَبِیارًا»...چ ینابالغنوود:)ص(اکرمپیامبر

شاكبادون(۵2ن/)ترقاا...«ترمانمبرکاترانراوجهادکنباایشانبهقارآنجهاادىبایر 

چارامسالحانه؛جهادنهاست،تبلیغاتىوتره گىوتکرىجهادموردایندرجهاداظم ظور

روشا ىدلیلآیهبود؛ایننشداناظلمکهدرمسلحانهجهاددستورواستمکىسورۀاینکه

                                        
اَللَّهِرَسُ یَاقِیلَاَلْأَکْبَرُاَلْزِهَادُعَلَی هِمُبَقِیَوَاَلْأَص غَرَاَلْزِهَادَقَضَوُابِقَو مٍمَرْحَباً.»1 اَل َّفْ ِجِهَادُقَالَاَلْأَکْبَرُاَلْزِهَادُمَاوَ ولَ

 (111:121،ج1111)حُرعاملی،



110110۵بهار،1،شوارۀششم،سالش اسیراهبردیج.ا.ایرانمحیطتصل امه

اظحا دشاو انوگوراهاانهااىوسوساهبراباردرتبلیغااتىوتکارىجهادای کهبراست

؛شایانذکراستکهگسترشجهادکبیار(1۵:122،ج13۲1)مکارمشایراظی،استجهادهارگترینبی

باشد.البالغهمیهایعلویدرنهجهاینظامیواقتصادیباتوجهبهآموظابهعرصه

سلطهکهبااتشاارحاداکثریدردرمقابلنظام)ص(براساساینرسالتخطیرپیامبراکرم

ترمای دبهذاتمقدسخداوندسوگ داگارخورشایدرادراسالمیاستمیصددتسلیمنظام

دستراستموماارادردستچپمنقراردهید،هرگینخواهمپاذیرتتتااای کاهدعاوت

نظربهنقشرهبرانالهیدربسیجم ابعدرترای اد1ح راانتشاردهمیادرآنرااکشتهشوم

ع اوانراهبارددتااعجانبۀجهادکبیارباهادتعتهدیداتهوهویژاسالمیبهتحق اهدافنظام

ابالغ،تاالگویرهبرانالهیومسلواناندرترای دتحق اهدافو)ص(جانبهبهپیامبراکرمهوه

جانبهباشد.دتعتهدیداتهوه

ترینمقاطعتاری اسالم،مقطعیکهاساالمموتا اظحساس)ع(علیدورانامامتحضرت

اسالمیبارویکردجهادکبیررابهبشریتارائهنواید.حضارتدرتاراظیالگوینظامگردید

فلواتساخت،دردورانخلیفۀاولرادورانرنج،مشقت،اظخطبۀشقشقیهوضعیتمردم

-گیاریوپاوظشودورانخلیفۀدومرادروانخشاونت،اشاتباا،ساخت2وشدیدمسلوانان

دنباالداشاتراباه1الوالکهنهایتاًقتلخلیفهورانغارتبیتودورانخلیفۀسومراد3طلبی

                                        
 (6:133،ج1103مزلسی،«)تَلَدُنَهَفِذَاُاُقْلَحَتاُنْقُو تُهَذَاالْقَوَرُتِیشِوَالیمَاتَرکْ ُتِییَویِیِ یوَالْشَو الْوَضِعَت وَاهلللَو .»...1

مُاومِن حَتَّاى یَه رَمُتِیهَاالْکَبِیرُ.وَیَشِی ُتِیهَاالصَّغِیرُ،وَیَکْدَحُتِیهاا ص بِرَعَلَىطَخْیَهٍعَو یاءَأو أأَصُولَبِیدٍجَذَّأَنْأبَی نَ.»2

 تضاایىکاهدراندیشهشدمکهبادستشکساتهبتااظمیاابارآنتضااىفلواانىشاکیبایىورظم،ترجوه:-یَلْقىرَبِّهُ

تابهلقاىپروردگارشنایال بیرگساالندرآنسالخورداشوندوخردساالنبهپیرىرس دومؤمن،هوچ انرنجکشد

 ،خطبۀسوم,تراظاول(.1361شیروانی،.«)آید

ترجواه:حکوماتباه-تیها،وَالْاع تِذارُمِ ْهاا،یَکْثُرُالْعِثارُ تَصَیَّرَهاتِىحو ظَاٍخَشْ اءَ،یَغْلُظُکَلْوُهاوَیَخْشُنُمَسُّها،وَ.»3

طلبیبودظمامدارماابارشاترسارکشگیریوپوظشایاظخشونت،اشتباا,سختدستکسیسپرداشدکهمزووعه

 (.3هوان,تراظ«)سواربود...

نِأَبِلِنِب تَهَالرَّبِیعِ،الى اللَّهِخَضْوَهاالبِیهِیَخْضِوُونَمالَأَهِ،وَقامَمَعَهُبَ ُومُع تَلَفِ نْقامَثالِثُالْقومِناتِزاحِضْ َی هِبَی نَنَشِیلِهِوَأَإلى.»...3

وچونانستورىکههوّىجیخوردن کهاظپرخوارگىبادبهپهلوهااتک دابودبرخاست،درحالى یسومآنگااترجوه:-انْتَکَثَتَتْلُهُ

شدندومالخداراچ انباشوقتراوانخوردندکهاشتران،گیاابهارىرا. پدریشبااوهودستدراصطبلنداشت.خویشاوندان

 (.1:تراظ139۵،)تیضاالسالم...«سرانزام،آنچهراتابیدابودباظشدوکردارشقتلشرادرپىداشت تا
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اند؛درتراظیدیگراظهوانخطبۀدورانخالتتوامامتحضرتکهبااتشاارترسیمنوودا

گرتتدورانیتوأمباعهدشک ی،خروجاظدینوهودساتیبااحداکثریوبیعتمردمشکل

باهتهدیاداتسیاسای،اقتصاادی،اجتوااعی،اسات.نظارتوصیفوتبیینشدا1ستوکاران

هایمختلفدرراستایدتعتهدیاداتوتره گی،اعتقادی،...آندوران،حضرتدرموقعیت

ترینالگاویترینوجامعتحق اهدافدستوراتیرابهکارگیارانخودابالغترمودندکهکامل

ت باطاست؛برایناسااسموضاوعجانبهقابلاسم شورجهادکبیربارویکردراهبرددتاعهوه

البالغهاست.حالباایانپرساشجانبهاظم ظرنهجنوشتارم شورجهادکبیرراهبرددتاعهوه

اساالمیاظسلطهدرراستایتسلیموشکستنظاممواجههستیماوالًمضامینراهبردهاینظام

البالغاهدرراساتایمقابلاهبااهاجالبالغهکدام د؟ثانیاًم شورجهاادکبیاراظم ظارنم ظرنهج

وراهبردهایاستکباربرخورداراظچهراهبردهایاسات؟اظنظارمحققاانابهاامدرمصاادی 

گیرد؛لذاجهتمضامینراهبردها،مس لۀمهویاستکهبایدباشیوۀعلویموردبررسیقرار

هراهبردهایمثورثوروارائۀپاسخیعلویومستدلبهسؤاالتتحقی وش اساییدستیابیب

کاربردیکهقادرباشدباحداقل)تلفات،ظمان،امکانات(راهبارداساتکبارراخ ثاینوایاداظ

ایداردروشتحقی آمیختهبارویکردکیفیوکیفایکاهدرعلاومانساانیکااربردگساتردا

گیریگردید.بهرا

 

 شناسی تحقيق  مبانی نظری و پيشينه

 قشناسي تحقيپيشينه

باشد:پیشی ۀتحقی بادورویکردتحلیلمضوونوجهادکبیربهشرحظیرمی







                                        
نَکَثَت أبِالْالف(.1 مَ.ب(جواعتىاظایشانعهدخودشکست د-م رِ وَج(اظدینبیرونشدند وگروهى-خْرىأُرَقَت وَ

 (.9:تراظ139۵،)تیضاالسالم...«دوقومىهودستستوکارانگردیدن-آخَرُونَ قَسَطَ
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 مضمون : پيشينۀ تحقيق با رويکرد تحليل 1جدول
 اهداف تحقيق نویسندگان عنوان تحقيق

ماردم»مضوونمحتوایتحلیل

دراندیشاااۀسیاسااایاماااام«

(را)خوی ی

جاویدی

وبهروظیلك

اتاایارمضااوونوناارمکیفاایتحلیاالدرایاانمقالااهکااهباااروش

MAXQDA گویهمرتبطبامردموملات29206صورتگرتته

(اهللعلیاهرحوات)اماامهایاصحاء؛درنظرحضرتهاوسخ رانیاظپیام

ملتومردمیکهبرخورداراظآگااهیسیاسای،بصایرتوبیا ش

اسااالمیمیاایانومعیااارعواالواجتواااعیهساات د.بااراینظااام

باش د.گیریمیتصویم

مضاااوونوشااابکۀتحلیااال

مضامین

جعفریعابدی

وهوکاران

مدرآکاوداساشیرومضامینۀشبکونمضوو»تحلیلدرایناثار

.دراثارتعیینشاداکیفی«یهادادادردموجویلگوهااتبیینایبر

هاایهاوتشریحابعاادوظوایاایموضاوع،گاامتوقباارائۀمثال

است.ع واننتایجتحقی تبیینشداونبهروشتحلیلمضو

مضااوونضاارورتتحلیاال

تشاااکیلوتوساااعۀبسااایج،

جانبااهدرراهباارددتاااعهوااه

خوی ی)را(دتاعیاماماندیشۀ

خاناحودی

(الف)

اینتحقی باهدفضرورتتشکیلبسیجراهبرددتاعهوهجانباه

شایبخپا جمضاوونعوا بااستفادااظروشتحلیالمضاوون،

نارم،تهدیاداتخارجی،مقابلاهبااتهدیاداتبخشیداخلی،عو 

ع وانمضاامینتراگیارضارورتسختوتهدیداتسختبهنیوه

جانبهتعیینگردید.تشکیلوتوسعۀبسیج،راهبرددتاعهوه

تحلیاالمضااوونتشااکیلو

توساااعۀنیااارویدریاااایی

راهبااردیدراندیشااۀدتاااعی

)مدفله(ایامامخام ه

خاناحودی

)ب(

اینتحقی باهدفتبیینتشکیلوتوسعۀنیرویدریاییراهبردی

گیاریاظتحلیالوبابهارا)مدفلاه(قوادراندیشۀدتاعیترماندهیکل

داخلی،عوا بخشیمضوون،پ جمضوونتهدیداتمتصور،عو 

محاوریباههایملی،تکلیفخارجی،انتظاراتوفرتیتبخشی

است.مضامینتراگیرارائهنووداع وانرابه

مضوونساختدرونیتحلیل

قدرتنیروهایمسالحبارای

ج  آی ادااظم ظارترمانادۀ

 )مدفله(قواکل

قاضااااااااای

میرسعید

وهوکاران

درونیقادرتنیروهاایمسالحاینتحقی باهدفتبیینساخت

ریگیاقواوبابهارابرایج  آی دااظدیدگااترماندهیمعظمکل

راس واتحادساظی،عیممضوون،چهارمضوونقابلیتاظتحلیل

محوروقدرتمع اویوالیاتمحاوررانظامیدانشملی،قدرت

است.ع وانمضامینتراگیرارائهنوودابه
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 چارچوب مفهومی و نظری

راهبرد

ک  ادۀفکاهتبباینبهچ دتعریکه اندنظرانبرایواژۀراهبردتعاریفیارائهنووداصاح 

 راچ ین راهبرد اسالمی، شورای مزل  دتاعی شودکویسیونموضوعپژوهشباشداشارامی

 اهاداف باه نیال باهم ظاور خود امکانات کارگیریبه در کشور که هاییشیوا»نوودا: تعریف

یگار؛د(119الاف:1366احوادی،)خااننوایدمی انتخاب کشور عوومی اهداف اظ وپشتیبانی نظامی

 به نیل آن مب ای بر که کاملی واحدو جامع، برنامۀ»نظرراهبردراچ ینتعریفنوودا:صاح 

 تحاوالت و اساتراتژی کتااب ؛در(13۲2:10۵)رضاائیان، گرددمی تضوین ساظمان اساسی اهداف

 کلیاۀ کااربرد و بسایج بارای جامعه که است تدابیری»چ ینتعریفشدا: راهبرد ژئوپلیتیکی

 اتخااذ خاود باه متعلا  هاایارظش تعوایم و حفاظ م ظوربه قابلحصول یا و موجود عم اب

 اهاداف تحقا  بارای تعالیاتسااظمان مسیر ؛اظم ظردیگرراهبرد،(13۲3عامری،)ثقفی«ک دمی

 هااآن تحقا  جهت متفاوتی هایراا عووماً تعییناهداف، اظ پ  که مع یاست؛بدین ساظمان

باا کارش اسای گاروا ولای باشاد؛ ساظمان تواندراهبردمی هاراا این ظا هریك و است متصور

 محایط تهدیادات و هااترصت نوودنبالحاظ و داخلی محیط ضعف و قوت نقاط به توجه

 آتای تعالیات و خواهدباود ساظمان راا،راهبرد این و ک دمی انتخاب را راا بهترین خارجی،

.(1399:22 )بوتر،راستاباشد این در بایستی ایوفیفه هایبخش و ساظمان

 

 1جانبه دفاع همه

هااوهاا،قابلیاتگیریاظجویعفرتیاتع وانرویکردیبابهراجانبهبهواژۀدتاعهوه

ک  ادۀجهااداسالمیکاهتبیاینم ابعملیدرراستایدتعتهدیداتوتسریعاهدافدرنظام

جانباۀام)را(باتأکیادباربررسایهواهکبیراست؛اولینمرتبهدراندیشۀدتاعیحضرتام

دتااعراهباردتحقا اهادافتحاتع اوانجهاتهاا،هاوبرنامهها،طرحها،ضعفقوّت

جانباهاشاارااظاینم ظربهچ دتعریافدتااعهواهتبیینگردید؛(13۲1:1۵،مرندی)جانبههوه

                                        
1. Overwhelming Defense 
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هایساختاریکاهومحدودیتتعاملیپویا،انواعموانعۀدراثررابطدتاعهوهجانبه»شود:می

؛(1312:93)اتتخااری،هایآنشود،رامرتفعکردتوانستباعثتوقفیاانسدادانقالبوپیاممی

هاایانساانی،امکانااتماادیوسارمایهۀکارگیریهواساظیوبهآمادااظم ظردیگر:

ارجیوم ظورپیشگیریومقابلهبااهارناوعتهدیادوتهااجمدشاو انخامع ویبه

کاربساتتواامی»عباارتدیگارباهباشادجانباهمایدتاعهوه(13۲9:۵1،)خاانی«داخلی

 .(1361:11،)هوتهاومقدوراتموجودبرایمواجهباتهدیداتتراواناستفرتیت

 

جهاد کبير

بخشاسالمکهبهبقاءودوامنظاماسالمیجهتتحق کوالقربالهایدرمکت حیات

سلطهبارویکاردراهباردنظاامیجهاتشکساتیااتویژاداردراهبردهاینظامانسانع ای

إِنَّالَّذِینَکفَرُواْی فِقُونَأَم وَالَهُم لِیصُدُّواْعَنسَبِیلِاللَّهِ...»اسالمیچ ینتبیینشدا:تسلیمنظام

والشاانرا)درپیکااربااک  ادامکهکفارورظیدنادانفااقمایناالبتهآنترجوه:-تَسَی فِقُونَهَا

ایانمهامدراندیشاۀ؛ (39)هواان،انفاال:...«یظودمسلوانان(تاباظدارند)مردمرا(اظرااخدابه

...أاَلوَإنَّالشَّیطَانَقَد ذَمَّرَحِیْبَهُ،وَاس اتَز لَ َجَلَبَاهُ،»چ ینتبیینشدا:)ع(علیدتاعیحضرت

کهشیطانحیبخاودترجوه:آگااباشید–طَانِهِ،وَیرْجِعَالْبَاطِلُإِلَینِصَابِهِالْزَو رُإلیأَو عُودَیلِ

درجایخودمستقرگرددوباطلبهستمتاباردیگر،رابرانگیختهوسپااخویشبسیجکردا

درمصحفهدایتراهبرددتاعتهدیادات(۵تاراظ:22ۀخطب،13۲6ی،دشت)...«جایگااخودباظگردد

تَلَاتُطِعِالْکَاتِرِینَوَجَاهِد هُمبِاهِجِهَاادًا»سلطهچ ینابالغشدا:جانبه،پیچیدا،ژرفنظامهوه

یع ای...»راهباردتاوقچ اینتبیاینشادا:الوسلویندراندیشۀسیاسیامام(؛۵2ترقان/«)کَبِیرًا

ارگرتتهاطاعتنکن.باتوقرۀاطاعتنکردناظدشون،اظکاتر؛اظخصویکهدرمیدانمبارظ

هاایمختلاف؛اطاعتیع یچه؟یع یتبعیّت؛تبعیّتنکن.تبعیّتنکردندرکزا؟درمیادان

هاایتبعیّتدرمیدانسیاستدرمیداناقتصاد،درمیدانتره ا ،درمیادانه ار.درمیادان

دردیگارتاراظ(03/03/136۵ای:خام اه)اماام...«کبیارمختلفاظدشونتبعیّتنکن؛اینشدجهااد

جهاادبارایعادمتبعیّات،بارایعادم»اندیشۀسیاسیمعظملهجهادکبیرچ ینتبیینشادا:
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گیریاینمزل ایاناسات؛مسایرانقالبای،مسایرپ مسیروجهت؛رویاظدشوندنباله

(09/01/136۵ای:خام اه)اماام...«گری،تعقی رااانقالب،تحکیماسالم،تحکایمدیانخاداانقالبی

باشادآیاۀنفایکریمکهتبیینک  دۀعدماطاعتاظکفارومشرکینمیدیگرراهبردهایقرآن

وَلَانیَز عَالَاللَّاهُلِلْکَااتِرِینَعَلَاىالْوُاؤْمِ ِینَ»سبیلاستکهراهبردتوقچ اینتبیاینشادا:

.(111)نساء/«سَبِیالً
 

1مضمون تحليل

هایکیفیاسات؛ایانهایموجوددرداداروشیبرایش اختتحلیلوگیارشالگو

هایپراک اداومت اوعراباههایمت یاستوداداروشترای دیاستبرایتحلیلدادا

انادمضاامینساهدساته.(2،2009:10)باراونوکاالر ک دهایغ یوتفصیلیتبدیلمیدادا

1ده ادانسااظمان)کدهاونکاتکلیدیموجوددرمتن(ب(مضامی3الف(مضامینپایه
 

)مضاامین۵دستآمدااظترکی وتخلیصمضامینپایه(ج(مضامینتراگیار)مقوالتبه

ایاظع وانیكکل(.باتحلیالمضاامین،شابکهعالیدربرگیرندۀاصولحاکمبرمتنبه

هامفاهیمکلیدی،استخراجومادلتبیاینشودودرنهایتباتحلیلآنمضامینایزادمی

.تحلیلمضامینبهسهروشقال مضامین،ماتری (9،2001:36۵)آترایدواستیرلی  ددگرمی

شاودکاهدرایانتحقیا اظروشانزاممی2مضامینوشبکۀمضامینمطاب باجدول

است.شبکۀمضامیناستفاداشدا

                                        
1 . Thematic Analysis 

2. Braun& Clarke 

3. Basic Themes 

4. Organized Themes 

5. Overaching Themes 

6. Attride & Stirling 
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 (1369:13)قاضیمیرسعید،هاي مضمون  : روش تحليل5جدول
 روش دهندۀارائه شرح روش

قال مضامین
هایآنظیاادباشاد)داتااسایدرتحقیقاتیکهتعدادمتونودادا

رودکارمیم بع(به
(2010)1کی  وهوراکی

ماااااااااتری 

مضامین

جهتمقایسهمضامینبایکادیگرویاامقایساۀمضاامیندرم اابع

شودهااستفادامیدادا
(1661)2مایلیوهابرمن

شبکۀمضامین
ده اداوایشبیهتارنوابهمثاباۀاصالسااظمانمیننقشهشبکۀمضا

ک دده داعرضهمیروشنوایش
 (2001آترایدواستیرلی  )



ترینسطحقضایایپدیدارااظماتنشبکۀمضامینبراساسروندیمشخصپایین

هابهایوتخلیصآنب دیاینمضامینپایهپایه(سپ بادستهکشد)مضامینبیرونمی

ده دا(؛درقدمسوماینک د)مضامینساظمانتردستپیدامیاصولمزردتروانتیاعی

صورتمضامینحاکمبرهایاساسیگ زانداشداوبهمضامینعالیدرقال استعارا

ایشبیهتارنوا،صورتنقشهآید)مضامینتراگیر(؛سپ اینمضامینبهکلمتندرمی

هاانشااندادایكاظاینسطحهوارااباارواباطمیاانآنرسمومضامینبرجستههر

سه(1369:13)قاضیمیرسعید،شودوبروابستگیوارتباطمتقابلمیانشبکهتأکیدشودمی

باشد.مضوونیبهشرحجدولظیرمیبخشاصلیشبکۀ



                                        
1. King & Horrocks 

2. Miles & Huberman 
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 (2001:362)آترایدواستیرلی  ،: مراحل تنظيم شبکۀ مضموني 3جدول

 اقدام گام يلیمرحلۀ تحل

الف(تزییهو

تحلیلمتن

گاماول:

کدگذاری

هاایتهیۀیاكچاارچوبکدگاذاریتزییاۀماتنباهبخاش

تربااستفادااظچارچوبکدگذاریکوچك

گامدوم:

تعریفمضامین

هایکدگاذاریشاداماتنتصاحیحاستخراجمضامیناظبخش

مضامین

گامسوم:

ساختنشبکۀمضوونی

م ظمکردن

تتنمضامینیا

ده داایبراییاتتنمضامینساظمانباظیابیمضامینپایه

استخراجمضوون)مضامین(تراگیر

هایمضوونیترسیمشبکه

ب(کشفمتن

گامچهارم:

هایتوصیفوکشفشبکه

مضوونی

توصیفشبکه

کشفشبکه

گامپ زم:

هایکردنشبکهخالصه

مضوونی

هایمضوونیکردنشبکهخالصه

(یکپارچهساظیج

هاکشف

گامششم:

توصیفالگوها
 توصیفالگوها



 تحقيق شناسی روش

ایواظحیثهدفاکتشااتیتوسعه-گیری،کاربردیاینتحقی کیفیواظحیثجهت

کهتحقیا درسیساتمپرداظد؛اظآنزاایاست؛ظیرابانگاهیارظشیبهموضوعمیوتوسعه

دنباالکشافشودکاربردیاستوچوندراینتحقیا باهیام یتپایدارکشوراستفادام

البالغههستیماظنوعاکتشاتیاست.مضامیناظنهج

هاکتابشریفهاوحکوتها،خطبهنامهآماریوقلوروپژوهشمشتولبرجامعۀ

اساالمیوالبالغهمرتبطباراهبردهایاستکباردرراستایشکستوتسالیمنظاامنهج

نفراظخبرگاان12روایی،تعداداست.درتعیینایدتعتهدیداتمتصوربوداراهبرده
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ایوهااباااساتفادااظروشکتابخاناهصورتهدتو ادانتخاابشادند.دادانظامیبه

البالغهپیرامونراهبردهاینظامسلطهجهتتسلیموشکستنظاامبرداریاظنهجتیش

است.آوریشداع وانراهبردهایجهادکبیرجوعاسالمیوراهبردهایمقابلهباآنبه

خصوصدراینپژوهشمستلیمحفظوارائاۀارائۀنتایجم سزمدرتحلیلکیفیوبه 

اساتیرلی  ،اظ-روندتولیدمبت یبرروشترکی م تخ است؛لذامطاب مضاوونآترایاد

یااشکساتنظاامراهبردهاینظامسالطهجهاتتسالیم)ع(علیتوامیترمایشاتحضرت

اسات.باشادانتخاابشاداک  دۀجهادکبیارمایکهتبییناسالمیوراهبردهایمقابلهباآن

مضاوونکاهدرالبالغهاظروشتحلیلش اسیوکشفمضامیناظمرجعشریفنهججهت

ایدارداساتفادابیاننظریتحقی بهآناشاراشدودرتحقیقااتکیفایکااربردگساتردا

شد:باالگوریتمپژوهشبهشرحظیرمیگردید.







 

 
 (1366)نگارندا:استيرلينگ -: الگوريتم تحقيق مطابق با شکل مضمون آترايد1 شکل



 هاهای تحقيق و تجزیه و تحليل دادهیافته

 راهبرد استکبار

م ظاورتحقا اهادافوباامحوریاتهاایسیاسایباهاظدیدگاامبانیاسالمی،نظاام

کاریمسالطهدرقارآنیاب د؛اینرویکردنظااممیتوسعهیایزاد،تثبیتوراهبردهایخاص

اظم ظارمباانیارظشای(2۵۲)بقارا/«یخْرِجُونَهُممِّنَال ُّاورِإِلَایالظُّلُوَااتِ»چ ینتبیینشدا:

سلطهدرراستایتحق ابرراهبردتوق،مت اس باوضعیتوجامعۀهدفراهبردهااینظام

چ ایناباالغ)ص(امبراکرمیاپسلطهباهنوای د؛اینراهبردنظامحیواجرامیمتعددیراطرا

 کشفمضامینتراگیر

ب دیوتخلیصمضامینپایهدسته  

البالغههاینهجقولیهاظنقلاستخراجمضامینپا  
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اظهرگینصارایهودوترجوه:-وَلَنتَرْضَىعَ كَالْیَهُودُواَلَال َّصَارَىحَتَّىتَتَّبِعَمِلَّتَهُم»شدا:

(120)بقرا/...«شانراآئیننشوندتاآنکهپیروىک ىتوراضی

 

 م يکم و دوم(مرحلۀ يکم )گا

البالغهاساتکبارجهاتشکساتنظربهموضوع؛اینسؤالمطرحاستکه:اظم ظرنهج

گیرد؟نظارباهالگاوریتمتحقیا تعااریفاسالمیاظچهراهبردهاییبهرامییاتسیلمنظام

نقلمرتبطباراهبردهایاساتکبار30البالغهدرگاماول،راهبردومطالعاتاکتشاتیدرنهج

هامضوونیبهمضامینپایهتبدیلگردیاد.ترای ادقولء؛سپ براساسگامدوم،نقلاحصا

باشد.می1توقبهشرحجدول
  قول به مضامين پايه: تبديل نقل0 جدول

 مضامين پایه قول(برداشت از متن )نقل شناسه

 :6نامه 1تاراظ

:11خطباااه–

تراظیکم

)قاریش(آه ا کشاتنپیاامبرماامااقاوم...رادَقَو مُ اقَتْلَنَبِی اإَتَ»

پسارشگفتاعوروعاصآلوداوستوگر»ترورشخصیت-«د...کردن

دهدکهمناهلمیاحهستمدرمیانمردمشامنشرمىنامآنظنبد

ک اد.حرتاىباهمردمراسرگرمشاوخىماىکهمردىشوخطبع،

«1وسخ ىبهگ ااانتشاردادااست.!باطلگفته

پیااامبراکاارم،انزااامکشااتن

عولیااااتتروریساااتیدر

ترورشخصیت-ایران

-1:تراظ6نامۀ

 تراظ۵1خطبۀ :

-کلااااان،-اول

1392:139-

السفیر،روظنامه

بیاروت، چاپ

10/02/13۵6

اینراهبرد...«ماننوودنداظظندگیشیرینم عترجوه:-وَمَ َعُونَاالْعَذْبَ»...

انادنآبشوارابهپیکاردعاوتکارداشامیانبابست»چ ینترسیمشدا:

اک ونبرسردوراهیقراردارید؛یابهخواریدراتتیدجایخودب شی ید

دولت...«»2ویاشوشیرهارااظخونسیرابک یدتااظآبسیرآبشوید

ظاناودرآوردنکارتر...تصویمگرتتتااظتشاارهایاقتصاادیبارایباه

درروظنامۀنیور تایویاینراهبارد«تفاداک د...حکومتانقالبیایراناس

یهامزاظات...واش گتنامیدواراست»استکبارعلیهنظامچ ینتبیینشدا:

«ترشود...اقتصادیودیپلواتیكعلیهایرانتعال

ظندگیشیرین،م ع اظ کردن

شامیانبابستنآبشاوارا

دعوتباهپیکااریااذلات

اهادخواند،کاارترمایکردا

باتشااراقتصاادیایارانرا

بهظاناودرآورد،تشاارهای

اقتصادیودیپلواتیكعلیاه

ایران

                                        
1 وَأُمَ. أُعَاتِ ُ تِلْعَابَۀ ظن: ام رُؤ  وَأَنِّی دُعَابَۀً تِیَّ أَنَّ الشَّامِ الِه لِ یَیْعُمُ ال َّابِغَۀِ الِب نِ وَنَطَ َعَزَباً بَاطِالً، قَالَ لَقَد  ارِسُ

 :تراظیکم(11)خطبه.آثِواً

 (۵1)خطبهالسُّیُوفَمِنَالدِّمَاءِتَرْوَو امِنَالْوَاءُوو رَوّأَمَحَلَّۀٍ قِرُّواعَلَىمَذَلَّۀٍوَتَأْخِیرِأَدِاس تَطْعَوُوکُمُالْقِتَالَتَقَ.2
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 مضامين پایه قول(برداشت از متن )نقل شناسه

(30انفاال/)،6نامه

:1392ظا،)کیاااااه

()گااااایارش139

ویااژا،خبرگاایاری

مااااااااورخج.ا.ا،

01/03/13۵6:20)

...هادفاظ»-«ترجوه:بساکارهاکاهکردناد-تاعِیلَأَوَتَعَلُوابِ َاالْ»...

هانبود؛بلکهکودتابرایسرنگونی ت هاآظادیگروگانتهاجمطب

...آمریکااباا»-«رژیمایاران،هادفاصالیایانعولیااتباود...

هوکاریمصرورژیامصهیونیساتیطارحکودتاادرج.ا.ایارانرا

«موردبررسیقرارداد

بساکارهاکهکردند،حب یاا

کشااتنپیااامبرانالهاای،هاادف

یتهاجمطاب کودتااینظاام

بود،کودتایامریکاعلیهایاران

باهوکاریوکشورهایم طقه

(6)ناماااااااااه

رویااااادادهاو)

شوارۀهالیتحل ،

62:۲2 )هوان-(

(63:21شوارۀ

هاایرأماابارهاانشسات دوۀباارپا درترجواه:-الْهُوُاومَوَهَوُّوابِ َا»...

رماوردتوسطنوای دۀسااظمانملالد13۲0درسالهکچ انآن»-...«ظدند

،دولاتایاراناهویاتشاداگایارشالوللحقوقبشروساظمانعفوبین

وهااخواساتهکاهدرصاورتی...«»...ردیاگیماالوللایرانادیادااصولبین

استانداردهایمع ویجامعۀجهانینقضگردند،ایاالتمتحدابهدتااعاظ

 «هابرخواهدخواست...آن

بااارۀمااابارهااانشساات دودر

دنااد،دولااتایاارانهاااظرأی

الولاالرانادیاادااصااولبااین

کااااهگرتتااااه،درصااااورتی

الوللینقاضاستانداردهایبین

ک دگرددامریکادتاعمی

:101خطبااااه)

(تااااااراظدوم

-11:3)خطبه

()غضاا فری،۵

1311:112)

کاهآنکاهمهاارشرانهااداهاهوان داشتریمهارکرداوپااالنبارپشاتتت ه...»

ساویدواندش،بهمیبشواداردوآنکهبرآنسوارشداتاحدتوانکشدبهشتامی

بایشورخاتووآظارشانیدلجویانقومیهست دکهسختآی د.آنتت هشوامی

درشگفتموچرادرشاگفتنباشاماظخطاهااىایان...«...1شاناند استجامه

اظ دیگاراساتدینخودحزّاتودلیلاى هاىگوناگونکههریكراهمدرترقه

نوای ادوباهغیا پیامبرىاقتدانوى ک  دوبههیچوصىهیچپیامبرىپیروىنوى

آمییاساتودرطریا هواهااىشبه پرهییند.اعوالشاننوىایوانندارندواظعی 

پس دندنایکشدارنادوهرچاهراکاه هرچهراکهخود؛ظن دنفسانىخودگاممى

برنادهاىخودپ ااماىاندیشه درمشکالتبهاتکارو.ناخوشدارندم کرشوارند

گاویىکاهخاودپیشاواى هاایكاظآنهر؛ودرمبهواتبهآراىخودتکیهدارند

اساتوارترین هااوتاریندساتگیراخوداساتوچ اانپ اداردکاهخاودمحکام

یدیابرخرومتوایلبهغربیکهبهمبارظاعلیاهمالهااهرگروامیانه»-2تهاسوسیله

«کردتوامتبلیغخواهیمعالقهباع وانیكگروامترقیدرمورداوبه

هاییاستچونفلوتتت ه

شاا کاا رایااارایآن

نیسااتکااهدربرابرشااان

اظكیااچیبرپااایخیااید.هاا

نخواهددرتش واپ  هایش

اظ-نشست پشتیبانیامریکا

هاایمعانادیکاهباهگروا

علیاهنظااماساالمی مبارظۀ

برخییند.

                                        
 (101)خطبهیْمُومَۀًمَرْحُولَۀًیح فِیُهاقَائِدُهاتِتَن کقِطَعِاللَّیلِالْوُظْلِمِ،التَقُومُلَهاقائِوَۀ ،وَالتُرَدُّلَهارایۀ ،تَأْتِیکم مَ.1

.أ2 حُزَزِهَاتِىدِی ِهاالیَقْتَصُّونَ عَلَىاخْتِالَفِ الْفِرَقِ هَذِاِ خَطَإِ مِنْ الیُؤْمِ ُونَأع زَ ُ وَ وَصِىِّ بِعَوَلِ الیَقْتَدُونَ وَ نَبِىِّ ثَرَ

یَع وَ عَی  ٍ عَنْ الیَعِفُّونَ وَ تِىالشُّبُهَاتِبِغَی  ٍ الْوُ ْکَرُ لُونَ ماعَرَتُوا،وَ تِیهِم  الْوَع رُوفُ تِىالشَّهَوَاتِ یَسِیرُونَ مَا وَ عِ ْدَهُم 

إلَىأ تِىالْوُع ضِالَتِ کَ نْفُسِهِم أَنْکَرُوامَفْیَعُهُم  عَلَىآرَائِهِم  تِىالْوُبَهَّواتِ تَع وِیلُهُم  ام رِئٍأَوَ کُلَّ مِ ْ نَّ قَد  نَفْسِهِ إمامُ خَذَأهُم 

 (.11خطبه۵-3)تراظس بابٍمُح کَوَاتٍأ مِ ْهاتِیوایَرَىبِعُرًىثِقاتٍوَ
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 مضامين پایه قول(برداشت از متن )نقل شناسه

 تاراظ13)خطبه

13)-(Hart, 

1995:23)-

اساااا ادالنااااه)

ی،ججاسوساااا

31:201)

شواردوآرامآرامدوستانخودراتریا داداگ اهانبیر راکوچكمی

باظرگاانواعضاای»1ب ادد...ب دشدگانشمی بررویوراارستگاریرا

او»-.«ۀغرببودند،باماهوکاریداشت د..کردلیتحصاشکهاکثرکابی ه

رمایصدر(پیشاظانقاالببااحقاوقماهیاناۀهایاردالروبااکاد)ب ی

«کردباساظمانسیاهوکاریمی–«لوراس.دی.»

کوچااكجلااوادادنگ اهااان

بیر وتری وانحرافماردم

نفوذباظگاان-اظمسیررستگاری

-وهوکارانشدرنظاماساالمی

صادربااسااظمانهوکاریب ی

سیا

:161)خطبااااه

(1تااااااااراظ

(119شعراء/)

(۵۵/اءیااااا)انب

واشاااااا گتن)

1۵،وییتااااااا

(1669ژانویه

اناد.خاودگانم اتقان،گوراهانوگورااک  د .دارمحذرمىاظم اتقانبر.«

باررنگىبهخودگیرنادوانداظند.هر خطاکارندودیگرانراهمبهخطا

تااشاواراگوارااانگیینادو اىدیگرهرروظسخ ىدیگرگوی دوشیوا

-.«..2نشای  دیظن ادودرهرجااباهکواینماک  دبههروسیلهچ  مى

-الْوَرْجُاومِینَمِانَلَتَکاونَنَّنُاوحُیااتَ تَاهِلَّم لَ ِن...قَالُوا»:تاکتیكتهدید

خاواهیس گسااردیاتردیبندهیپایانخودتبلیغبهاگرنوحای:ترجوه

-اللَّااعِبِینَمِانَأَناتَأَم باهالحا َّأَجِ ْتَ َا...قَالُوا»:تردیدكیتاکت-..«.شد

بهترجوه ...«ایگرتتاهبااظیباهرامایاگوییمیح اظمابراییراست:

یایادئولوژیوهامیرژاستکهسقوطیکیاظآخرین«روانیج  »ت ها

«دامروظراتضوینخواهدکررژیمایران(درجهان)متعص شدتبه

برحذربودناظم اتقاانباه

-دلیلگواراانواونانساان

تهدیاادنااوحبااهس گسااار

جهااتمقابلااهباااهاادایت

تهوااتدورغبااه-انسااان

ج اا -)ع(ابااراهیمخلیاال

روایاایت هااارااشکساات

جوهوریاسالمی

-(191)خطبااۀ

 هانیک)روظنامه

20/10/13۵6)

(Bill,1988: 

258)

اگاردر؛هایارویاوردارنادآنکاراهلجاهلیتاست.کار،این...»

کاارى...ماردمچ اددساتهخواه ادباود-آیدباراج بشىپیشاین

کهقدرتماراضعیفساظدوکاخقوتوشاوکتراتارومک ید

...توامبذرهاییاك»-«3بارآوردبهرییدوسرانزامسستىوذلت

انکاشتهشدا،مااتسالیحاتظیاادیدرایارج  داخلیدرایران

ماادرآساتانههایظیادیدرایرانآماداج  هسات دداریم.گروا

شکساتباهمحکاوم...انقالبایران»-«موتقیتوپیروظیهستیم

«استوآنکشوردرآستانۀتزییهبهقطعاتکوچكاست...

کاااراهاالجاهلیااتکااار،ایاان

؛هایارویااوردارنادآناست.

بااراج بشاىپایشاگردراین

-شوندردمچ ددستهمیمآید

توامبذرهاییكج  داخلی

آنکشور-کاشتهشدادرایران

)ایااران(درآسااتانۀتزییااهبااه

 قطعاتکوچكاست

                                        
وَاس تَ.1 ظَیَّنَ مَا أَنْکَرَ رَهِی َتَهُ وَاستَغْلَ َ قَرِی َتَهُ، اس تَد رَجَ إِذَا حَتَّى الْعَظَائمِ، مُوبِقَاتِ هَوَّنَ،وَهَوَّنَ مَا وَحَذَّرَع ظَمَ

 (.13تراظ13)خطبهمَاأَمَّنَ

.أ2ُ الیَّالُّونَ ه لَأَحَذِّرُکُم  الْوُضِلُّونَ،وَ الضَّالُّونَ تَإِنَّهُمُ  ال ِّفاقِ، یَتَلَوَّنُونَ اتْتِ َانا،وَأالْوُیِلُّونَ، یَفْتَ ُّونَ بِکُلِّ لْوَانا،وَ یَع وِدُونَکُم 

 (.161)خطبهلِّمِرْصادٍعِوادٍ،وَیَرْصُدُونَکُم بِکُ

تِرْقَۀ الَتَرَىالهذَاوَالَتِرقْۀ تَرَىمَاالَتَرَو نَ،وَإنَّال َّاسَمِنْهذَااالْم رِاإذَاحُرِّ َاعَلَىأُمُورٍ:تِرْقَۀ تَرَىمَاتَرَو نَوَ.3

تُضَع ضِعُقُوَّۀً،وَوَ....هذَا، تَفْعَلُواتَع لَۀً مُ َّۀًاًا،وَتُس الَ وَه  اًقِطُ أَجِد وَ .َذِلَّۀًوتُورِثُ لَم  مَااس تَو سَكَ،وَإذَا االْم رَ سَأُم سِكُ

 بُدّاًتَآخِرُالدَّواءِالْکَیُّ
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 مضامين پایه قول(برداشت از متن )نقل شناسه

نامۀ (6)هوان،

(21۲)بقاااارا/

:1311)قواای،

622)

ج ا بارایمااآتاشساپ ترجواه:-و قَدُوالَ اناارَالْحَارْبِأَ»...

إِنِواَلَییَالُونَ...»-...«اتروخت د عَندِیا ِکم  حَتَّییرُدُّوکم  یقَاتِلُونَکم 

ومشارکانپیوساتهترجواه:-اس تَطَاعُواْوَمَنیرْتَدِد مِ کم عَاندِی ِاهِ

کاهنارااظآئینخودتک  دباشواتاآنکهبرگردان دشواکارظارمی

«ی َّهُوَغَی رَهُنَّ...اَحقاداًبَد رِیَّهَوَخَی بَرِیَهّوَحُ َی  َ»...-.«اسالماست

ج ا برایماآتاشسپ 

-باشواج  می-اتروخت د

ک دتابرگردان ادشاوارااظ

دی تااانکااهاسااالماساات.

هاج  برایگرتتنکی ه

:121)خطبااااۀ

 (1تراظ

خواهادگارارشاتههووارنوودا،میناشیطانرااخودرابرایت...»

انرابهتفرقاهکشادوتت اهواتحادکارتجایایوانتانبگسلدوبه

«.1دهایشاعراضک یوسوسههاتسادبرانگییاند.اظاتسون

برایتاان شیطانرااخاودرا

نوایدهووارمی

 

 هاي سوم و چهارم( مرحلۀ دوم )گام

ده داودرگاامبراساسالگوریتمتحقی ،درگامسوممضامینپایهبهمضامینساظمان

گیاردکاهترای ادده دا،کشفمضامینتراگیرصورتمایساظمانچهارمبرمب ایمضامین

 باشد:توقبهشرحجدولظیرمی

 دهنده و فراگيربه مضامين سازمان  : تبديل مضامين پايه2 جدول
 مضامين فراگير دهنده مضامين سازمان  مضامين پایه

)ص(کشتنپیامبراکرم
کشتنرهبرانالهی

(5ترور فيزيکي)
 راهبرد ترور

ترورمردمومس والنانزامعولیاتتروریستیدرایران
ترورشخصیتگفت دالبتهاینسحریهویدااست

ت گ اهایاقتصادیم عکردناظظندگیشیرین،

 راهبرد تحريم
شامیانباابساتنآبباررویشاوادعاوتباهپیکااریااذلات

اند،نوودا
بستنم ابعحیاتی

تشاراقتصادیاراقتصادیایرانرابهظانودرآورد،کارترتصویمگرتتباتش
هایاقتصادیمزاظاتترشدااستهایاقتصادیودیپلواتیكعلیهایرانتعالمزاظات

 3راهبرد کودتاتشارهایسیاسیبساکارهاکهکردند،

                                        
ِالْفِتْ َۀَ،تَاص دِتُوااعَۀِالْفُرْقَۀَوَبِالْفُرْقَۀعُقْدَۀًعُقْدَۀً،وَیع طِیکم بِالْزَونْیحُلَّدِی َکم أإِنَّالشَّیطانَیسَ ِّیلَکم طُرُقَهُوَیرِیدُ..1

 (121...)خطبۀنْفُسِکم أَه داهاإِلَیکم وَاع قِلُوهاعَلَیأال َّصِیحَۀَمِوَّنْعَنْنَیَغاتِهِوَنَفَثاتِهِ،وَاقْبَلُوا

2. Personalities Terror 

3. coupdetat 
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 مضامين فراگير دهنده مضامين سازمان  مضامين پایه

حفظرهبرانالهیحب یاکشتنپیامبرانالهی،
کودتانظامیهدفتهاجمطب کودتاینظامیبود،

الوللیهایبینهوکاریهوکاریامریکاوکشورهایم طقهبرایکودتادرایران
الوللیتعامالتبینهاظدند،بارۀمارأیبارهانشست دودر

تصويب قوانين 
 الملليبين

الوللیتشارهایبینالوللرانادیداگرتته،دولتایراناصولبین
الوللیبینتصوی قوانینک دمیالوللینقضگرددامریکادتاعدهایبینکهاستانداردرصورتی

هاییاستچونفلوتشا کا رایاارایآننیساتکاهدرتت ه
هایشواپ نخواهدنشستاظدرتشكیچیه؛برابرشانبرپایخیید

ایزادتت ه
 راهبرد فتنه

نظاامهایمعانادیکاهباهمباارظاعلیاهپشتیبانیامریکااظگروا
اسالمیبرخییند

پشتیبانیاظتت ه

هاانحرافانسانبرحذربودناظم اتقانبهدلیلگوراانوونانسان

 1رواني جنگ
تهدیدس گسارتهدیدنوحبهس گسارجهتمقابلهباهدایتانسان

تهوتدروغ)ع(تهوتدروغبهابراهیمخلیل
شکستبدونج  ج  رواییت هارااشکستجوهوریاسالمی

کوچكجلوادادنگ اهاانبایر وتریا وانحارافماردماظ
مسیررستگاری

تری وانحراف
مسلوانان

ارگیارانکتری وجذبنفوذباظرگانوهوکارانشدرنظاماسالمی راهبرد نفوذ

هوکاریب یصدرباساظمانسیا
گیریاظضعفبهرا

کارگیاران

-اگردرایان؛هایارویاوردارندآن؛استکاراهلجاهلیتاین،

شوندمردمچ ددستهمیآیدباراج بشىپیش
ج  داخلیوتفرقۀ

بینامت
راهبرد 

هاي  آشوب
 :2داخلي

ایزادج  داخلی کاشتهشداتوامبذرهاییكج  داخلیدرایران
تزییۀکشورآنکشور)ایران(درآستانۀتزییهبهقطعاتکوچكاست

ایزادج  م ظماتروخت دج  برایماآتشسپ 
راهبرد 

 3نظامي تهاجم
ک دتابرگردان دشوارااظدی تانکهاسالماست.باشواج  می

ج  جهتمقابلهبا
دینح 

ج  برایگرتتنانتقامهاج  برایگرتتنکی ه

 1راهبرد فرهنگيیرتسادهووارکردنمسنوایدشیطانرااخودرابرایتانهووارمی



                                        
1. Psychological War 

2  . Internal.Crisis 

3. Military Aggressio 

4 . Cultural Aggression 
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هاامادلمفهاومیراهبردهاایاساتکبارنظربهنتایجمستخرجهاظتزییهوتحلیالدادا

گردد:جهتشکستوتسلیمنظامیاسالمیبهشرحظیرترسیممی


(1101)نگارندا:( مدل مفهومي راهبرد استکبار 1نمودار )

 

 البالغه راهبردهاي جهادکبير از منظر نهج

ع اوانخااتمادیاانالهایدرراساتایدتاعاساالمباه)ع(ندیشۀدتاعیحضرتعلیدرا

تهدیداتنظامسلطهدرابعاداقتصادی،اجتواعی،تره گی،سیاسای،نظاامیو...برخاورداراظ

ناپاذیرومقااومدربرابارذلاتوتسالیمچ انفرتیتیاستکاهنظااماساالمیراشکسات

گاناهودرراهبردهاایدواظدا161خطباۀ20تا10درتراظهاینواید.راهبردهایاستکبارمی

ک  ادۀجهاادهاراهبردهایارائهشداکهبهبهترینشکلتبیینهاوحکوتها،نامهسایرخطبه

گردد.هاباتوجهبهفرتیتنوشتاراشارامیباشدکهبهتراظهاییاظآنکبیرمی

 

 مرحلۀ يکم )گام يکم و دوم(

البالغاهدروع؛اینسؤالمطرحاستکاه:م شاورجهاادکبیاراظم ظارنهاجنظربهموض

راستایمقابلهباراهبردهایاستکباربرخورداراظچهراهبردهاایاسات؟الگاوریتمتحقیا و

نقلمرتبطباراهبردهایمرتبطباجهاادکبیار32البالغهدرگاماول،مطالعاتاکتشاتیدرنهج
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هااقاولهبردهایاستکباراحصااء؛ساپ درگاامدومالگاوریتم،نقالدرراستایمقابلهبارا

باشد.می9مضوونیبهمضامینپایهتبدیلگردید.ترای دتوقبهشرحجدول
 

 

  قول به مضامين پايه: تبديل نقل1 جدول

 مضامين پایه قول(برداشت از متن )نقل شناسه

:161)خطباااۀ

(13تاااااااراظ

:1312)سااپاا،

()صااحیفۀ،11

(12:212ج

هاایشایاستحکامبخشیدکهپیوندهایشنگسلدوحلقاهخداونداسالمرابهگونه

گاویماساالممنبااطوی اانمای-«1هایشخرابنگردداظهمجدانگرددوستون

نشانداسالمموانعبیر داخلوخاارجمحادودهارابهخا مذلتمیابرقدرت

 گرهایکلیاادیجهااانراتااتحخااودرایکاایپاا اظدیگااریباارطاارفوساا

مانسارجایخاودشمشکالتمیبرنگرد)ص(اهللرسولتا...بهاسالم»-«خواهدکرد

 ...اتغانستانراونهسایرجاهاراتوانیمقضیهتلسطینراحلشک یم،نهمیاستنه

-اسالمدژمستحکم

محااااورذلااااتاسااااالم

-هاابرقدرت

محورحالمشاکالتاسالم

جهاناسالم

(۵6/سااااااء)ن

:196)خطباااه

(2تااااااااراظ

(2۵2)حکوت

:119ۀخطبااا)

(2تراظ

باهخاداساوگ د.»-«.2ا.هارجانشی انآنرسولوطاعتک یدخداوا
باشایدخادادولاتاگردرپیرویاظحکومتواماماخاالصنداشاته

اسالمرااظشواخواهدگرتتوهرگیبهشوابااظنخواهادگردانیادو
...وامامترابراینظاامامات...«»3رارخواهدگرتتدردستدیگرانق

همچاونریساوانیامام...جایگاا»«.1واطاعترابراىبیرگداشتامام
دهاداگارایانهمپیونادمایهارامتحدساختهبهمحکماستکهمهرا

هاپراک داوهرکدامبهسوییخواه اداتتاادورشتهاظهمبگسلدمهرا
«...۵ینخواه دشدآورسپ هرگیجوع

ورسولخدا -اطاعتخدا

والیتمحورتحقا اساالم

امامااتووالیااتمحااور-

والیاااتو-نظاامجامعااه

امامتمحوروحدت

،1361دشااتی،

:1۵1خطبااااۀ

1تاااااااااراظ

(16/01/1316)

(11/0۲/1311)

ايمانهاست،باترینچراغهاونورانیترینرااروشنايمان...

تاوانالحرااباردوباااعواالنیکاوباهایواانمایتوانبهاعوالصمی

...امااملات»-.«9علموداناشآبااداناساتايماندسترسیپیداکرد؛با

خصوصتحاریمساالحوتزهیایاتجانبهبهایراندرمیانتحریمهوه

ایوانمحوراصالحودسترسی

ایواانمحاور–بهاعوالنیاك

ایوانمحاور-شکستدشون

هاایساختوورودبهمیدان

هایبیر تحق هدف

                                        
((3،تراظ161)خطبهساسِهِ،وَالظَوالَلِدَعائِوِهِأانْفِصامَلِعُرْوَتِهِ،وَالتَكَّلِحَلْقَتِهِ،وَالانْهِدامَلِثُمَّجَعَلَهُال.1

وَأَطِیعُ.2  (۵6)نساءواْالرَّسُولَوَأُو لِیاألَم رِمِ کُم یَاأَیُّهَاالَّذِینَآمَ ُواْأَطِیعُواْاللَّهَ

 (2،تراظ196)خطبهأْرِظَاالْم رُإلَىغَی رِکُم وَاهللِلَتَفْعَلُنَّأَو لَیَ ْقُلَنَّاهللُعَ ْکُم سُلْطَانَاالْس الَمِ،ثُمَّالَیَ ْقُلُهُإلَیکُم أَبَداًحَتَّىیَ.3

 (2۵2مَانَۀَ(نِظَامالِلْأُمَّۀِ،وَالطَّاعَۀَتَع ظِیوالِلْإِمَامَۀِ)حکوت.وَالْأَمَامَۀَ)الْأ1َ

یز تَوِاع بِحَاذاتِیرِاِم رِمَکانُال ِّظامِمِنَالْخَرَظِ،یز وَعُهُوَیضُوُّهُ،تَإِذَاانْقَطَعَال ِّظامُتَفَرَّقَوَذَهَ َ،ثُمَّلَم وَمَکانُالْقَیمِبِاألَ.۵

 (2،تراظ119)خطبهابَدأَ

بِالْإِیوَاانِ عَلَىالصّالِحاتِ،وَبِالصّالِحاتِیُس اتَدَلُّعَلَاىالْإِیواانِ،وَ نْوَرُالسِّراجِ،تَبِالْإِیوانِیُس تَدَلُّأَب لَجُالْوِ ْهاجِ،أَسَبِیل .9

 (1:تراظ1۵1)خطبهیُع وَرُالْعِلْمُ
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 مضامين پایه قول(برداشت از متن )نقل شناسه

جواناانخاود،ايماان ج گی،درغربتکامل،بااتکاباهایواانخاود،

ود،توانستایاندشاونمتکایباهش اختودلیرینیروهایمسلحخ

بهخادا،توکالباه...ایوان»-«کواسالحوتزهییاتراشکستدهد...

ک دبارایوروددرراآمادامیایناستکهدل؛خدا،حسنفنبهخدا

بارایپیواودنک ادهارااستوارمایهایدشوار؛ایناستکهگاممیدان

هااکوچاكشامهایسخت؛ایاناساتکاهمشاکالترادرچجادا

...«گذاردرادراختیارانسانمیهایبیر ،هدفک دیم

:112)خطباااۀ

26)

.کزای اادباارادرانماانکااهقاادمدرراانهادناادوهواارااحاا »

اباانتیّهااانکزاساات؟  د؟عواااربنیاساارکزاساات؟درگذشاات

 ذوالشهادتینکزاست؟کزای دهوان دانایشان،برادرانواانکاهباا

 ...«1دمر پیوانبست دوسرهایشانبهسوىبیهکارانترستاداش

برادرانیکهبامار پیواان

بست دوسرهایشانراهدیه

دادند

احوادی،)خان

1366 (91ب:

(331حکوت)

ظیاراباه؛هارابرکورظنیادکورب دهارامحکمک یدودامن پ».

دیگراستوبهبیمسوررتتن،کارىدیگار. میداننبردرتتن،کار

روظراباطلساظدو هاىاىبساخوابنوشینش ه گام،تصویم

اساتواریرأی»-...«2هارااظیادهابیدایدهاتصویمچهبساتاریکی

رتودارائیداردباارویآوردنقادرترویباکسیاستکهقد

«3آوردوباپشتکردنآنرویبرتابدمی

پاا کورب اادهارامحکاام

کهبهمیداننبردرتاتنک ید

-کااااریساااختاسااات

استواریرأیباکسیاست

کهقدرتوداراییدارد

(111)هااااود/

تراظ11)خطبه

)صااحیفه،(اول

(11:200ج

کَوَاأُ»... مَعَكَتَاس تَقِم  پ ایرسولماتاو-ترجوهمِرْتَوَمَنتَابَ

چ انچهمأموریاساتقامتوپایاداریکانوکسایکاهبااهواراا

هامتیلیلشوند،توپایاداراگرکوا-تَیُولالْزِبَالُوَالَتَیُل»«است...

رسااولگراماایدراثااراسااتقامت،مکتباایرا»-...«واسااتوارباااش

هاسات...ماابایادآنراشهوهانسانبخگذاریکردکهنزاتپایه

...«الگویخودمانقراربدهیم

ایرسااولماااتااوچ انچااه

اگر-مأموریاستقامت

هاالرظیدنادتاومقااومکوا

باااشرسااولگراماایبااا

استقامت،مکتبیرا

کاهنزااتپایه گذاریکرد

بخشبشریتاست

                                        
ی انَأَوَ ی انَذُوالشَّاهادَتَی نِ،أَی انَاب انُالتَّیِّهاانِ،وَأَی نَعَوَّاار،،وَأ واالطَّرِی َ،وَمَضَو اعَلَىالْحَ ِّی نَإِخْوانِیَالَّذِینَرَکِبُ.أ1َ

 (112:26)خطبهسِهِم إِلَىالْفَزَرَۀِ؟ؤبِرُب رِدَأُالْوَ ِیَّۀِ،وَ نُظَراؤُهُم مِنْإِخْوانِهِمُالَّذِینَتَعاقَدُواعَلَى

2َ الْوَآظِرِ،. عُقَدَ مَا شُدُّوا وَلِیوَۀ ، وَ عَیِیوَۀ  التَز تَوِعُ الْخَواصِرِ، تُضُولَ وَأَوَاطْوُوا الْیَو مِ لِعَیائِمِ ال َّو مَ الظُّلَمَأَنْقَضَ م حَى

 (211)خطبۀالْهِوَمِ لِتَذاکِیرِ

 (331)حکوتبِذَهَابِهَاوَیَذْهَ ُیِبِالدُّوَلِیُقْبِلُبِإِقْبَالِهَا،أصَوَابُالرَّ.3



البالغهکبیراظم ظرنهجتحلیلمضوونراهبردجهاد122

 مضامين پایه قول(برداشت از متن )نقل شناسه

(9)خطبااااااۀ

1109،اماااین)

(3:۲۲جا.ق،

الظمبهاموردارم،نهح راپوشیدادارموناهامامنبصیرت»...

مادرعصرپیامبربابسیاریساپاهیان«»...ح برمنپوشیداماند...

بهنبردبادشو انبربصيرتبی شوبلکهت هابا؛ج گیدیمنوی

...«استیموخمی

امامنبصیرتالظمبهامور

بیااا شوت هااااباااا-دارم

نبهنبردباادشاو ابصيرت

استیموخبرمی

تاراظ1۵)نامۀ :

()خطبااااۀ16

()خطبااااۀ۵1

(1:تااااراظ2۲

:191)خطباااۀ

(2تراظ

کوشامتااخییمومىواگرترصتبهچ  آیدبهج  برمى»...

ب(...«1انادیشتبهکاارپااکییاسااظماینشاخصکاج ظمینرااظ

خواه دکاهبارسافرۀج ا اظشوامى»...ای:راهبردج  م طقه

بهمذلَّتدادنوسقوطاظ وانشانک یدوشوادورااداریدیاتنمه

خونوسایرابک یادتاا م یلتىکهدرآنهستیدیاشوشیرهارااظ

خداسوگ دهرملتیکاهدرونخاناهخاودبه...«»...2سیرابشوید

ج(ج ا داخلای:...«3موردهزومقرارگرتتذلیالخواهادشاد

بارایاگر؛هایارویاوردارندآنتاست.کاراهلجاهلیکار،این...

گروهاى:شادمردمچ ددساتهخواه دکیفرشانحرکتیآغاظشود،

تکارخاالفشاوااىباروعداخواه دکهشواطالبیدهوانرامى

باراینصابرب ا؛راپس دندونهآنسومنهاینرامىۀودستک  دمی

وحقاوقهادرجاىخودقرارگیرندک یدتامردمآرامشوندودل

ودراک ونمراآساودابگذاریادشود.هگرتتاظدسترتتهبامدارا

وک ادضعیفتکهقدرتماراک یدنکارى،انتظارترمانمنباشید

؛ایانآوردظبونیباهباارسستىواقتداراُمتمارامتیلیلساظدو

نیابمباایمااگررااچارااک م؛توانمهارمیجریانسیاسیراتامی

1ج گمآنانمی

پاا  جهانی: سااظیراهبرد

راهبرد-اندیشیظمیناظکج

ای:مقابلااهباااذلااتم طقااه

مسااالوین.راهباااردملااای:

برخوردباجاهالنمت اسا 

 باشرایط

                                        
 تِیأَنْأُطَهِّرَالْأَر ضَمِنْهَذَاالشَّخْصِالْوَع کُوسِوَالْزِس امِ لَو أَم کَ َتِالْفُرَصُمِنْرِقَابِهَالَسَارَع تُإِلَی هَا،وَسَأَج هَدُ .و1َ

 (16تراظ1۵الْوَرْکُوسِ)نامۀ

 (۵1مَحَلَّۀٍاَو رَوُّواالسُّیُوفَمِنَالدِّمَاءِتَرْوَو امِنَالْوَاء)خطبۀ الْقِتَالَتَاَقِرُّواعَلَىمَذَلَّۀٍوَتَأْخِیرِ..قَدِاس تَطْعَوُوکُم2ُ

 (1تراظ2۲.تَوَاللَّهِمَاغُیِیَقَو م،قَطُّتِیعُقْرِدَارِهِم إاِلذَلُّوا)خطبۀ3

تِرقْۀ تَرَىمَاالَتَرَو نَ،وعَلَىأُمُورٍ:تِرْقَۀ تَرَىمَاتَرَو نَوَ(إذَاحُرِّ َ)اهِلِیَّۀٍ،إنَّال َّاسَمِنْهذَااالْم رِإنَّهذَااالْم رَأَم رُجَ.1

وَ الَتَرَىالهذَا وََتِرْقَۀ  ال َّاسُ حَتَّىیَه دَأَ تَاص بِرُوا مَوَاقِعَهَاوَالَهذَا، الْقُلُوبُ عَ ِّی،وتُؤْتَقَعَ تَاه دَأُوا مُس وَحَۀً الْحُقُوقُ خَذَ

سَأُم سِكُاالْم رَمَااس تَو سَكَ،وَوَذِلَّۀً.وََانْظُرُوامَاذَایَأْتِیکُم بِهِأَم رِیواَلَتَفْعَلُواتَع لَۀًتُضَع ضِعُقُوَّۀًوَتُس قِطُمُ َّۀًا،وَتُورِثُوَه  اً

 (۵-2:تراظ191)خطبۀرُالدَّواءِالْکَیُّإذَالَم أَجِد بُدّاًتَآخِ



1101123بهار،1،شوارۀششم،سالش اسیراهبردیج.ا.ایرانمحیطتصل امه

 مضامين پایه قول(برداشت از متن )نقل شناسه

:تااراظ1)نامااۀ

1)

:162)خطباااۀ

(112تراظ

آنیماستکهماخواستاراینچییى؛ترمانبردارىباظآی دۀاگردرسای»...

پیشامدها،آنانرابهجدایىوناترمانىکشاانید،بایادباه واگرحوادثو

برناد،برند،بهخالفآنکاهترماناتنواىمى یارىکسانىکهاظتوترمان

آگااباشید!خداوندماراباهج ا بااسرکشاان،تزاوظکاار،»...-«1برخیی

شاکنماانداد.بااناکثاانپیواانشک انوتسادک  دگاندرظماینترپیوان

ج گیدموباقاسطینتزاوظکارجهادکردمومارقینخارجشادااظدیان

راخواروظبونساختمورهبرخوارجبان صاعقۀقلبشرابهتپشآورد

...«2اشرالرظاندوکارشراساختوسی ه

 هیارىکسانىکهاظتوترمانب

برنااد،بااهخااالفآنکااهمااى

-برنااد،برخیااینوااىترماناات

خداوناادماارابااهج اا بااا

سرکشااااااان،تزاوظکااااااار،

شک انوتسادک  دگاندرپیوان

ظمینترمانداد.

:1361)دشااتی

 (29خطبۀ

برایج  آماداشویدوساظوبر نبردمهیاداریادکاهآتاش»...

...«3استآنباالگرتته ج  اتروختهشداوشعلۀ

برایج  آمااداشاویدو

بر نبردمهیاداریدساظو

:33)ناماااااااۀ

(1تراظ

خبرداداکهجوعاىاظ جاسوسمندرمغرببهمننوشتهو»...

اند.مردمىکاوردل،مردمشامرابراىروظهاىحجبهمکهترستادا

جوی ادوبااگاوشوکوردیاداکاهحا رااظرااباطالماىگران

«...1ک  دناترمانىخال مى ترمانبردارىاظمخلوق،

جاسوسمندرمغاربباه

منخبرداداکاهجوعاىاظ

مردمشامرابراىروظهااى

اند.حجبهمکهترستادا

تاراظ۵3)نامۀ :

11)

ظی ت.انددژهایاستواررعیتنیروهایمسلحبهاذنخداوند»...

وکاارهاامنگرددهابهآنراا.یابدهاعیَّتوالیان.دینخدابهآن

«۵.استقامتپذیردهارعیتبهآن

نیروهااایمساالحباااهاذن

دژهااایاسااتوارخداونااد

ظی توالیاان.دیانمردم د.

.یابادهااعایَّتخداباهآن

وهاامانگارددهابهآنراا

«کاررعیتاستقامتپذیرد

                                        
طَاعَكَإِلَاىأَ مُورُبِالْقَو مِإِلَىالشِّقَاقِوَالْعِص یَانِتَانْهَد بِوَنْأُالْ إِنْتَوَاتَتِتَإِنْعَادُواإِلَىفِلِّالطَّاعَۀِتَذَا َالَّذِینُحِ ُّوَ.1

 (1تراظ1)نامۀمَنْعَصَا َ

الْقاسِاطُونَتَقَاد  مّاال َّااکِثُونَتَقَاد قاتَلْاتُ،وَامَّاار ضِتَاَأَالْفَسادِتِیالْ مَرَنِیَاللَّهُبِقِتالِاءَه لِالْبَغْیِوَال َّکْثِوَأَقَد االوَ.2

)خطباۀقَلْبِاهِوَرَجَّاۀُصَاد رِاِ بِصَع قَۀٍسُوِعَت لَهاوَج بَۀَُاَمَّاشَی طانُالرَّد هَۀِتَقَد کُفِیتُهُجاهَد تُ،وَاَمَّاالْوارِقَۀُتَقَد دَوَّخْتُو

 (112تراظ162

ال َّص ر)خطبۀ لَظَاهَاوَعَالَسَ َاهَاوَاس تَشْعِرُواالصَّب رَتَإِنَّهُأَد عَىإِلَى .تَخُذُوالِلْحَرْبِاُه بَتَهَاوَاَعِدُّوالَهَاعُدَّتَهَاتَقَد شَ 3َّ

 (3تراظ29

الصُّمِّالْأَس وَاعِ، وُجِّهَإِلَىالْوَو سِمِأَنَاس،مِنْأَه لِالشَّامِ،الْعُو یِالْقُلُوبِ، .َمَّابَع دُتَإِنَّعَی  ِیبِالْوَغْرِبِکَتَ َإِلَیَّیُع لِوُ ِیأَنَّه1ُ

 (1:تراظ33طِلِوَیُطِیعُونَالْوَخْلُوقَتِیمَع صِیَۀِالْخَالِ ِ)نامۀبِالْبَا الْکُو هِالْأَصَارِ،الَّذِینَیَلْتَوِسُونَالْحَ َّ

 (11:تراظ۵3)نامۀهمبوَلَی َتَقُومُالرَّعِیۀُإاِلم نِأَّوَسُبُلُالْوَعِیُّالدِّینِحُصُونُالرَّعِیۀِوَظَینُالْواُلَۀِاهللنِزُ وُدُبِاِذْالْتَ.۵
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 مضامين پایه قول(برداشت از متن )نقل شناسه

:۵3)ناماااااااۀ

(66تراظ

کارشاننظرکن،خواادرحضرتتوباش دیادرشهرهاىدرو»...

بسیارىاظایشانراروشىناشایستهاستو ههوهبدانکتوبااین

خودبراىکاالىخود ک  دوبهمیلمىاحتکار اندوبخیلحریص

والیانعیا  مردمظیانوبراىرایب؛اینسودجوییگذارندبهامى

م اعراآن)ص(اهللکانکاهرساولرام اعپ احتکاراست.بیر 

اگرکسىباظهمدسات؛.پ اظآنکهاحتکاررامو وعداشتى..کرد

کیفرشداوعقاوبتشکانتااعبارتدیگاران بهاحتکارکاالظد،

«1شود

بسیارىاظایشانراروشاى

اندناشایستهاستوحریص

ک  ادوماىاحتکار وبخیل

خاودباراىکااالى بهمیال

گذارند،خودبهامى

:۵3)ناماااااااۀ

(10تراظ

آوریخراجباشد.جوعبایدتالشتودرآبادانیظمینبیشتراظ»...

گارددوآنکا کاهبخواهادکهخراججیءباآبادانیتاراهمنوای

خراجرابدونآبادانیومیارعباهدساتآورد.شاهرهاراخاراب،

.«2ب دگانخدانابودوحکومتشجیءاند مدتیدوامنیاورد

..بایدتالشتودرآباادانی

آوریظمینبیشاتراظجواع

جایءخراجباشد.کهخراج

گردد.باآبادانیتراهمنوی

(21)نامۀ

گونهکههستباقىگذاردک مکهاصلمالرابههوانشرطمى»..

مورشداوراه واایىأاىکهبدانمبهشیوا آنهیی هک دۀواظثور

هاارانفروشادآنقریاه هاىهاىنخلدیگرای کهنهال؛استگشته

 هاباراىکساىکاهتننخلستانتابهقدرىتراوانگردندکهش اخ

..«3.است،دشوارباشدهاراپیشاظایندیداآن

هاااراآنقریااه هاااىنخاال

نفروشادتاااقاادرىتااراوان

گردندکهش اختننخلستان

هاراپیشآن براىکسىکه

است،دشوارباشداظدیدا

تااراظ:۵3)نامااۀ

۲6-10)

:تااراظ۵3)نامااۀ

11-11)

اىکهصالحمالیاتگونههبنظربگیرظیرادقیقاًرمالیاتوخراج...

وبهباودىحاالظیارادربهباودىوضاعمالیاات؛ده دگانباشاد

وهرگایبهبودىحالدیگاراننیاینهفتاهاساتده دگان،مالیات

ده ادگاندرجیای کهخاراجرس د،نوىصالحوآسایشهدیگرانب

دقیقاًمالیاتوخراج ظیررا

اىکااهگونااههباانظااربگیاار

ده اادگانصااالحمالیااات

ظیرادربهبودىوضعباشد.

                                        
1َ . مَعَمُأُتَفَقَّد  اع لَم  وَ تِیحَوَاشِیبِالَدِ َ وَ بِحَضْرَتِكَ  ورَهُم  وَأَذَلِكَ قَبِیحا شُحّا وَ تَاحِشا ضِیقا مِ ْهُم  کَثِیرٍ تِی نَّ

مَضَرَّۀٍ اح تِکَارا بَابُ ذَلِكَ وَ الْبِیَاعَاتِ تِی تَحَکُّوا وَ الْواُلَۀِ لِلْوَ َاتِعِ عَلَى عَی  ، وَ االِح تِکَارِ،تَإِنَّتَ لِلْعَامَّۀِ مِنَ ام  َع 

 (66:تراظ۵3هُ)نامۀعَاقِب بَع دَنَه یِكَإِیَّااُتَ َکِّلْوَحُکْرَۀًتَوَنْقَارَفَ...مَ َعَمِ ْهُاللَّهِ)ص(رَسُول

إِالأَبِالْخَرَاجِ،لِنَظَرِ َتِیاس تِز الَ ب لَغَمِنْأَر ضِأَنَظَرُ َتِیعِوَارَۀِالْوَلْیَکُنْه لِهِأَوَ.2 مَنْ نَّذَلِكَالَیُد رَ ُ بِالْعِوَارَۀِوَ

 (10:تراظ۵3)نامۀم رُاُإاِلقَلِیالًأَه لَكَالْعِبَادَوَلَم یَس تَقِم أَالْبِالَدَ،وَ خْرَبَأَطَلَ َالْخَرَاجَبِغَی رِعِوَارَۀٍ

نْالیَبِیاعَأَ مِرَبِهِوَهُادِیَلَاهُ،وَأُصُولِهِ،وَیُ ْفِ َمِنْثَوَرِاِحَی ثُأُ نْیَتْرُ َالْوالَعَلىأَإِلَی هِوَیَشْتَرِطُعَلَىالَّذِییَز عَلُهُ.3

 (21)نامهر ضُهاغِراساأَ و الدِنَخِیلِهَذِاِالْقُرىوَدِیَّۀًحَتَّىتُشْکِلَأَمِنْ
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 مضامين پایه قول(برداشت از متن )نقل شناسه

خاورهعیاالوناانماردمهواچراکاه؛صالحوبهبودىبسربرند

واگرمردماظس گی یمالیاات»-...«1خراجوخراجگذارانهست د

شکایتکردندبهدالئل...درگرتتنمالیاتبهمییانیتخفیافبادا

تاامورشانسامانگیرد،وهرگیتخفیفدادندرخاراج)مالیاات(

ایاستکهدرآباادانیشاهرهایتاو،نگرانتنساظد؛ظیرااندوخته

-راستنوالیتتونقشدارد،ورعیت)تولیدک  ادگان(تاورامایآ

«2ستای دوتواظگسترشعدالتمیانمردمخش ودخواهیشد...

وبهبودىحالمالیات

بهبااودىده اادگان،مالیااات

حالدیگراننیینهفتهاست.

:11)ناماااااااۀ

(11-1تراظ

خاودحوالۀخاناهباسارعتهگویامیراثپادروماادرترابا»

اظبررساىدقیا معادایوااننادارى؟هآیاب«اهللسبحان»کردى،می

کاهدرپایشماااظاىکساىترساى؟!حسابدرروظقیامتنواى

شوارهخردم دانب

بارىدردهانترومىآشامیدنىرادرچگونهخوردنىوآمدى!مى

آشامى؟چگونهبااماوالوحراممىخورىکهمیدانىحراممیحالی

خرىوظنانک ییمىمزاهدانرااخدا،ایتامومساکینومؤم انو

سویشانهخدابترسواموالای هاراباظ...گیرى؟وسرىمیهرابه

مانامکااندهادهباداونادباظگردانکهاگراینکاررانک اىوخ

وبااایاندادتاوانزاامخاواهمۀباارامرادربرابارخادادروفیفه

شوشیرمکههیچک راباآننیدممگرای کهداخلدوظخشادبار

«3ظدتوخواهم

بترسواموالای هاااظ خدا

سویشانبااظگردانکاههراب

اگاارایاانکاااررانک ااىو

مانامکااندهادهبخداوند

امرادربراباارخااداوفیفااه

دادتوانزامخاواهمۀدربار

-شوشیرمکههایچوبااین

کاا راباااآنناایدممگاار

ای کهداخالدوظخشادبار

ظدتوخواهم

 

                                        
الَصَالَحَلِوَنْسِاوَاهُم إاِلَّبِهِام ،لِحُأَه لَهُ،تَإِنَّتِیصالَحِهِوَصالَحِهِم صَالَحاًلِوَنْسِوَاهُم وَوَتفَقَّد أَم رَالْخَرَاجِبِوَایُص .1

 (10-۲6تراظ:۵3)نامهالَنَّال َّاسَکُلَّهُم عِیَال عَلَىالْخَرَاجِوَأَه لِهِ

تَبِهِالْوَؤُونَۀَعَ ْهُم ،تَإِنَّهُذُخْر یَعُودُونَبِهِعَلَی كَتِیعِوَارَۀِبِالدِ َ،وَتَیْیِینِواِلَیَتِكَ،مَعَخَفَّفْ...تَإِنْشَکَو اثِقَالًأَو عِلَّۀً.2

 (11-11:تراظ۵3)نامۀتِیهِمبِاس تِفَاضَۀِالْعَد لِتَبَزُّحِكَبِكَحُس نَثَ َائِهِم ،وَاس تِز الَ

3 ا. أَبَکَأَنَّكَ وَالَ أَبِیكَ تُرَاثَکَوِنْ أَه لِكَ إِلَى حَدَر تَهِ لِغَی رِ َ تَخَافُا مَا أَوَ بِالْوَعَادِ؟ تُؤْمِنُ أَمَا اهللِ! تَسُب حَانَ أُمِّكَ،

وَ نِقَاشَالْحِسَابِ تُسِیغُشَرَاباً ذَوِیاالْلْبَابَ،کَی فَ اعِ ْدَنَامِنْ اکَانَ حَرَاماً،وَ،وَطَعَاماًأَیُّهَاالْوَع دُودُ تَأْکُلُ أَنَّكَ تَع لَمُ أَنْتَ

حَرَاماً،وَ وَتَشْرَبُ االْمَاءَ وَتَب تَاعُ وَالْوُؤْمِ ِینَ الْیَتَامَىوَالْوَسَاکِینِ مَالِ مِنْ ال ِّسَاءَ إِلَىتَاتَّ ِ...الْاوُزَاهِدِینتَ ْکِحُ اهللَ،وَار دُد 

أمَوَالَهُ الْقَو مِ إِلَىهؤُالَءِ الَع ذِرَنَّ مِ ْكَ أَم کَ َ ِیاهللُ ثُمَّ تَفْعَلْ لَم  إِنْ وَم ،تإِنَّكَ بِهِاهللِتِیكَ بِسَی فِیالَّذِیمَاضَرَب تُ الَضْرِبَ َّكَ

 (11-1:تراظ11)نامۀأَحَداًإاِلَّدَخَلَال َّارَ
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 هاي سوم و چهارم( مرحلۀ دوم )گام

ده اداتبادیلبراساسالگوریتمتحقی ،درگامسوممضامینپایهباهمضاامینسااظمان

ده ادا،کشافمضاامینتراگیارصاورتبرمب ایمضامینساظمانگردیدودرگامچهارم

 باشد:گرتت.ترای دصورتگرتتهدراینمرحلهبهشرحجدولظیرمی

 دهنده و فراگيربه مضامين سازمان  : تبديل مضامين پايه7جدول
 فراگير دهنده سازمان  پایه

حلمشاکالتاسالممحور-هااسالممحورذلتابرقدرت-اسالمدژمستحکم

جهاناسالم
محوي اسالم

راهبرد 

 اعتقادي

امامتووالیتمحاور-والیتمحورتحق اسالم-اطاعتخداورسولخدا

والیتوامامتمحوروحدت-نظمجامعه
محوري واليت

-ایوانمحورشکساتدشاون–ایوانمحوراصالحودسترسیبهاعوالنیك

هایبیر سختوتحق هدفهایایوانمحوروروردبهمیدان
 ايمان محوري

 ايثاربرادرانیکهبامر پیوانبست دوسرهایشانراهدیهدادند

-کهباهمیاداننباردرتاتنکااریساختاساتپ کورب دهارامحکمک ید

استواریرأیباکسیاستکهقدرتودارائیدارد
 همت بلند

راهبرد 

 سياسي

هالرظیدندتاومقااومبااشاگرکوا-ریاستقامتایرسولماتوچ انچهمأمو

بخاشبشاریتگذاریکردکاهنزااترسولگرامیبااستقامت،مکتبیراپایه

است

استقامت

باهنباردباادشاو انباربصايرت ت هااباا-امامنبصیرتالظمبهاماوردارم

استیموخمی
1بصيرت

ای:مقابلاهبااذلاتردم طقهراهب-اندیشیراهبردجهانی:پاکساظیظمیناظکج

مسلوین،راهبردملی:برخوردباجاهالنمت اس باشرایط
تدبير

-برند،برخییبرندبهخالفآنکهترمانتنوىمى یارىکسانىکهاظتوترمانبه

شاک انوتساادک  دگاندرخداوندمرابهج  باسرکشان،تزاوظکاار،پیواان

ظمینترمانداد.

يتتوسعه امن

آمادگي دفاعيبرایج  آماداشویدوساظوبر نبردمهیادارید
راهبرد 

 نظامي
خبرداداکهجوعىاظمردمشام امابعد،جاسوسمندرمغرببهمننوشتهو

اند.رابراىروظهاىحجبهمکهترستادا

اشرافيت 

اطالعات

                                        
1.insight 
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 فراگير دهنده سازمان  پایه

والیان.دینخداباهظی تمردم د.دژهایاستوارنیروهایمسلحبهاذنخداوند

«هااستقامتپذیردوکاررعیتآنهاامنگرددهابهآنراا.یابدهاعیَّتآن

نيروي مسلح با 

ظرفيت دفاع 

 جانبه همه

ک  دمىاحتکار اندوبخیلبسیارىاظایشانراروشىناشایستهاستوحریص

گذارند،خودبراىکاالىخودبهامى وبهمیل
:کنترل احتکار

 راهبرد

 اقتصادي

آوریخراجباشد.کهخراججیء..بایدتالشتودرآبادانیظمینبیشتراظجوع

گردد.باآبادانیتراهمنوی
توسعۀ سازندگي

هارانفروشدتابهقدرىتراوانگردندکاهشا اختنآنقریه هاىهاىنخلنهال

ت،دشوارباشداسهاراپیشاظایندیداآن هابراىکسىکهنخلستان

توسعۀ 

کشاورزي

ده دگانباشد.اىکهصالحمالیاتگونههبظیرنظربگیررادقیقاًمالیاتوخراج

بهباودىحاالده ادگان،وبهبودىحاالمالیااتظیرادربهبودىوضعمالیات

دیگراننیینهفتهاست.

اصالح امور 

مالياتي

باظگردانکهاگراینکااررانک اىوخداونادسویشانهاظخدابترسواموالای هاراب

وبااایاندادتاوانزاامخاواهمۀامرادربرابارخادادرباارمنامکاندهدوفیفاههب

ظدشدبرتوخواهمیشوشیرمکههیچک راباآننیدممگرای کهداخلدوظخ

برخورد با 

 گران غارت

امدلمفهومیراهبردهاینظاماساالمیهنظربهنتایجمستخرجهاظتزییهوتحلیلدادا

البالغهجهتمقابلهباراهبردهاینظاماستکبارودتعتهدیداتباهشارحظیاراظم ظرنهج

گردد:ترسیممی


 (1101)نگارندا:( مدل مفهومي راهبردهاي جهادکبير 3نمودار)
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ینظاامنظربهراهبردهاینظامسلطهجهتشکستوتسلیمنظاماسالمیوراهبردهاا

اسالمیجهتدتعتهدیداتمتصوروخ ثیساظیراهبردهااینظاامسالطهمساتخرجهاظ

البالغهمدلمفهومیصح ۀمقابلهدونظامباراهبردهایمتصورباهشارجکتابشریفنهج

 :گرددظیرترسیممی

 
 (1101:)نگارنداسلطه در صحنۀ نبرد  اسالمي و نظام ( مدل مفهومي راهبردهاي نظام0نمودار )

 

 روایی و پایایی تحقيق

هاایکیفایروایایوپایااییباهمفااهیویمان ادباورپاذیری،نظربهای کهدرپژوهش

شود.رویکردتوقبهشرحظیارپذیری،مقبولیت،تأثیرگذاریوتأثیرپذیریتبدیلمیانتقال

صورتگرتت:

هاااعضا؛تعااریفگویاهدراینپژوهشبرایپایاییبااستفادااظروشک ترل1پايايي:

درکارگروامطالعاتیچ دینمرتبهتوسطاعضاءبررسیونهایتااًراهبردهاایاساتکباردر

خصوصتسلیمنظاماسالمیوراهبردهایجهادکبیراحصاگردید.

باامحاسابۀشااخص2دراینپژوهشبرایس زشرواییاظروشوالتیوباسلروايي:

CVIمتخصصینمشرفبهموضوع(وضاعیتهارگویاهرابار12ستفاداگردید.خبرگان)ا

                                        
1. Reliability 

2. Waltz & Bausell 
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قسوتیلیکرتیتعییننوودندکهنتایجمستخرجهباهشارح1اساسپرسش امهباطیفچهار

است.درجشدا1جدول


 

 : روايي راهبردها8جدول
 کلCVI CVI مضامين راهبردهای منشور فراوانی کُلCVI CVI راهبردهای استکبار

6/0 اقتصادی

6/0

1محوریوالیت12

69/0

6/0محوریایوان6/012 کودتا

1/0خطرپذیری)ایثار(112 نفوذ

1/0توسعۀکشاورظی1/012 بحران

1/0اصالحامورمالیاتی1/012 ترور

6/0توسعۀساظندگی6/012 تزییه

1/0ک ترلاحتکار112ج  روانی

6/0یدتاعیآمادگ1/012 تصوی قوانین

1 تره گی
نیرویمسلحبافرتیت12

جانبهدتاعهوه
1

 

6/0اشراتیتاطالعات12

6/0هوتبل د12

6/0استقامت12

1بصیرت12

6/0تدبیر12

روایایکال1تاا1/0مضامینراهبردهایاستکباربینبراساسارقامم درجدرجدول،

.نظارباهآمدادستبه69/0ورواییکل1تا1/0نراهبردهایجهادکبیربینومضامی6/0

 باشدراهبردهااظرواییباالییبرخوردارهست د.ای کهضری ابعادنیدیكبهیكمی

 

                                        
مشاخص1بااعادد«اساتکامالًمارتبط»3باعدد«استمربوط»2باعدد«استنسبتاًمرتبط»1باعدد«تمربوطنیس».1

 گردید
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 گيری و پيشنهاد نتيجه

نظربهتزییهوتحلیلصورتگرتتهمحق براینباوراستباانهادی اهشادنم شاور

بارایگانهظیارپایداردرابعادپ جطیفکاملاظام یتجانبهبارویکرددتاعهوهجهادکبیر

گیرد:اسالمیشکلمی نظام

گیاریاسالمیدرادوارگذشتهدربهارانظربهدستاوردعظیمنظامالف( امنيت اعتقادي:

بلاهباامحاوری،خطرپاذیریدرراساتایمقامحاوری،ایوااناظراهبردهایاعتقادی:والیات

اساالمیطراحایشادابودنادوسلطهکهباهدفتسلیموشکستنظاامیراهبردهاینظام

رتبۀباالیجامعهبهراهبردهایتوقواظسوینظربهتعریافام یاتاعتقاادیکاهعباارت

هایاعتقادی،احکامنظاماسالمیومسلواناناظهرگوناهاستاظ:مصونماندنباورها،ارظش

ونظار(۵3:نامه1361)دشتی،«...عِیُّالدِّینِنِاهللِ...زُ وُدُبِاِذْالْتَ»وجایگاا(136۲:۲۲احودی،)خانتهدید

تارینجاامع(2۵2:حکوات1361)شایروانی،«...تَرَضَاللَّهُالْإِیوَانَتَطْهِیرامِنَالشِّارْ ِ»بهراهبرد:

یرد.گاسالمیشکلمیاعتقادیبراینظامسطحام یت

نظاماسالمیدرواردشدنبهمیدان:نظربهتزاربتل وگرانبهای1ب(امنيت سياسي

الوللای،نفاوذ،...درمقابلهباراهبردهایسیاسینظامسالطهچاون:تصاوی قاوانینباین

ساوواسالمیورتبۀباالیراهبردهاتوساطجامعاهاظیاكراستایتسلیموشکستنظام

اسالمیدردورانحکومتنبویوعلویونظاامجوهاوریاساالمیدردستاوردهاینظام

تادبیر،بصیرت،ستقامتگیریراهبردهایسیاسیم شورجهادکبیرچون:هوتبل د،ابهرا

ورتبۀباالیجامعهبهراهبردهاونظربهرویکردام یتسیاسیکهنافربرثباتسیاسایو

انسزاموآشتیملیوتعاملساظندۀبینحفظحکومتموجودیتکشوروملت،وحدت،

اهللِ...نِزُ وُدُبِااِذْالْتَا»ونظربهجایگاا:(131۲:330نیاا،)حاتظباشدهاونخبگانسیاسیمیگروا

)هواان،«...مَامَۀِتَع ظِیوالِلْإِمَّۀِوَالطَّاعَۀَأُمَانَۀَنِظَامالِلْأَالْ:»وراهبرد(۵3:نامه1361)دشتی،«...ظَی نُالْوُالَۀِ

گیرد.ترینسطحام یتسیاسیبراینظاماسالمیشکلمیجامع(2۵2حکوت:

                                        
1. Pollcy Security 
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گیاریبهااینظااماساالمیدربهارا:نظارباهدساتاوردهایگاران1اقتصادي ج(امنيت

راهبردهایاقتصادیم شورجهاادکبیارچاون:ک تارلاحتکاارتوساعۀسااظندگیتوساعۀ

هخ ثایشادنراهبردهاایاساتکباردرراساتایتسالیموکشاورظیواصالحمالیاتیکهب

شکستنظاماسالمیطراحیشدابودوشرایطیکهاینراهبردهابرایتبدیلتهدیداتباه

هامهیانوودونظربهام یاتاقتصاادیکاهناافرباررونادطبیعایوروباهرشادترصت

هاایوبدوندغدغۀب گااترای دهایاقتصادیونهادهایتولید،توظیع،مصرفحیاتتعال

هاایاقتصاادی،مباادالتدربااظار...اقتصادی،مالی،باانکیوتعامالسااظندابااسیساتم

(۵3:ناماه13611)شیروانی،«...م نِأوَسُبُلُالْاهللِ...نِزُ وُدُبِاِذْالْتَ»وجایگاا:(131۲:331نیا،)حاتظ«باشدمی

تارینساطحترینوجامعکامل(2۵2)هوان:حکوت....«س بِیبالِلرِّظ قِوَالیَّکَاۀَتَ»ونظربهراهبرد:

گیرد.اسالمیشکلمیاقتصادیبراینظامام یت

گیاریاظنظارباهدساتاوردنظااماساالمیدرادوارگذشاتهدربهاراد( امنيت نظامي:

تشاکیلراهبردهاینظامیم شورجهادکبیرچون:اشاراتیتاطالعااتآماادگیدتااعیو

نیروهایمسلحرافرتیتدتاعهوهجانبهکهبهخ ثایشادنراهبردهااینظاامیاساتکبار

اساالمیطراحایهایداخلیوج  کهبرایتسلیموشکساتنظاامچون:کودتاشورش

بودونظربهجایگااام یتنظامیکهبارقابلیاتوتواناائینیروهاایمسالحوسااظۀشدا

هایاساسیوحیاتیآندربرابرتهدیادوملت،دولتوارظشدتاعیکشوربرایحفافت

تَخُذُوالِلْحَرْبِاُه بَتَهَاوَاَعِدُّوالَهَا»...وراهبرد(13۲1:16)روش دل،تهاجمنظامیخارجیاست

ترینسطحجامعترینوکامل(۵تاراظ29،خطبۀ1361)دشتی،«لَظَاهَاوَعَالَسَ َاهَا... عُدَّتَهَاتَقَد شَ َّ

گیرد.اسالمیشکلمینظامیبراینظامام یت

گیاریاظاساالمیدربهارا:نظربهتزاربگرانبهاینظاام2اجتواعی-ا(ام یتتره گی

ال َّه یَعَنِ»...َونظربهراهبرد(۵3نامۀ1361)دشتی،...«حُصُونُالرَّعِیَّۀِاهللِ...نِزُ وُدُبِاِذْالْتَ»فرتیت

درراساتایمقابلاهبااراهبردهاایتره گاینظاام(2۵2)هوان:حکوت...«لْوُ ْکَرِرَد عالِلسُّفَهَاءِا

                                        
1.Economy Security 

2.Social Security 
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سلطهچون:راهبردتهاجمقتلعامشبیخونوناتویتره گیوراهبردج  روانیتزییاه

اساالمیطراحایشاداباودوجایگاااام یاتاجتوااعی:کهبرایتسلیموشکستنظاام

هااباهاریاظجامعهدربرابرخطراتتهدیداتنرموایزاادکسا ترصاتتضوینپاسد»

تارینشاکلتارینوکامالجاامع(1312:11)نویدی ا،«ساظیجامعهاستم ظورارتقاءوبهی ه

گیرد.اسالمیشکلمیاجتواعیبراینظامام یت

راساتایتسالیمنظربهمطالعاتاکتشاتیپیراموناحصاءراهبردهایاستکبارجهانیدر

توساطCVI69/0وراهبردهاایجهاادکبیارکاهبااCVI6/0یاشکستنظاماسالمیکهبا

شود:جامعهتأییدگردیدالگویراهبردهایجهادکبیربهشرحظیرترسیممی

 (1101)نگارندا:البالغه  ( الگوي راهبردهاي جهادکبير از منظر نهج0نمودار)

  

 پيشنهاد

اهبردهایچهارگانهجهادکبیردرمقابلهباراهبردهایاستکباروتحقا نظربهجایگاار

شود:گیریبهآناشاراشدپیش هادهایظیرارائهمیپایدارکهدرنتیزهام یت

سااظیالبالغاهدرخ ثایالف(نظربهقابلیتراهبردیاقتصادیجهادکبیراظم ظرنهاج

شودکارگروهیمتشاکلاظعلوااءحاوظۀعلویاه،راهبردهایاقتصادیاستکبارپیش هادمی
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وظارتصوت،کویسیوناقتصادیمزل ،وظارتجهادوکشااورظی،قرارگاااسااظندگی

هاایگیاریاظفرتیاتاالنبیاء...درراستاینهادی هکردنراهبردهایجهادکبیروبهراخاتم

اقتصادیکشورمزاهدتنوای د؛

الوللایوسیاساینفاوذ،تصاوی قاوانینباینب(نظربهفراتتوپیچیدگیراهبارد

هایسیاساینظاامهاینظامسلطهوتشریكمساعیوهواه گیفرتیتگیریبحرانشکل

کهبایدصورتپذیردتاراهبردهایسیاسیم شورجهادکبیرموت بهمقابلهباراهبردهاای

علویاه،وظارتاماورگرددکارگروهیمتشکلاظعلواءحوظۀنظامسلطهگرددپیش هادمی

بیات،مزواعخارجه،کویسیونام یتملیوسیاستخارجیمزل ،مزوعجهاانیاهال

تقری مذاه ،...امرنهادی هکردنراهبردهایجهادکبیردرراستایمقابلاهبااراهبردهاای

پیچیداوحساسسیاسینظامسلطهراتسریعنوای د؛

هاایاعتقاادیدرشاکلدادنباهتره ا سالطهاظخارداگیارینظاامج(نظربهبهرا

سااظتسالیموهایاجتواعی،ترورشخصیتیرهبراننظام،تزییۀداخلی،...کهظمی هبحران

محاوری،شکستنظاماسالمیاستونقشراهبرداعتقادیم شورجهادکبیرچون:اساالم

ظعلواءحاوظا،محوریوخطرپذیریدردتعتهدیداتاستکبار؛کارگروهیمتشکلاایوان

بیات،اسالمی،کوسیونتره گیمزل ،مزوعجهانیاهالوظارتارشاد،ساظمانتبلیغات

کردنراهبردهایتره گیجهادکبیردرراستایمقابلهمزوعتقری مذاه ،...امرنهادی ه

سلطهراتسریعنوای د؛باراهبردهایتره گینظام

هااینظامیاساتکبارچاون:ج ا ،تارور،ج ا د(نظربهتأثیرحداکثریراهبردهای

سو؛نقشراهبردهاینظاامیم شاوراسالمیاظیكداخلی،کودتا،درتسلیموشکستنظام

جهادکبیرچون:اشرافاطالعاتی،آماادگیدتااعیباارویکاردارتاشچ اددامیلیاونیو

ستکبار؛پیشا هادجانبهدردتعتهدیداتنظامیاتشکیلنیروهایمسلحبافرتیتدتاعهوه

گرددکارگروهیمتشکلاظعلواءحوظۀعلویه،ستادکلنیروهایمسلح،وظارتدتااع،می

وظراتاطالعات،کویسیونام یتملیمزل ،...امرنهادی هکردنراهبردهاینظاامیجهااد
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