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 کاریکاتور در خدمت انقالب

 منصور خلج

 

گردد. حدود چهل ساال بداد  ار در     م بازمی1640سال  یکاتور بهرواج واژه کار

 وارد تهیه کارد،  م(1697ا   1625) 1یدینوتچبال ، کهنامه  نرمندان زندگی فر نگ

مالیر  مراه با ذکاوت  وشمندانه  شد. کاریکاتور زبان جهانی انسانهاست. طنزی

شکند و از این ر گذر احساسات مشارر    نژادی ا ملی را در  ر می  سد ایکه 

که به جاای   استای  انگیزاند. کاریکاتور یک طرح تمثیلی یا کنایه انسانها را برمی

تصاویری   بیاان  خنداندن بیننده، او را به تفکر وادار کند. با این حاال، ایان ناو    

گیاری از   بارای بهاره   اسات کاه   ار ممیخراه   ل و اغارا   مقداری تخی ا  مدموالً با

. کاریکاتور رود پسند به  مان شکل مرداول به کار می اصطالحات روزمره و عامه

 ضای بدن، ویژگیهای اشخاص در کنار روابط منهاا شکل یا اجزای صورت، اعبه 

 د.بخش تجسر می مور اغلب خنده ممیز و کل اغرا به ش

است و راه درازی در  تر نسبت به  نر ای دیگر، جوان اگر چه  نر کاریکاتور

ده، چشمگیری نمو  مپای بسیاری از  نر ای دیگر رشد در ایران ولیپیش دارد، 

برخی از در  ا به سطح قابل توجهی از رشد دست یافره است.  در برخی از دوره

 پذیرفراه و  ی ا به سبب تحوالت لحنی، بیانی و تکنیکی تأثیرات شاگرف  من دوره

                                                           

1  .Filippo Baldinucci 
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برقرار کند. در ایان میاان   و عمیق ارتباطی سریع  با مخاطبین خود، توانسره است

پیوند مسرقیر  نر با مسایل و موضوعات مرددد، و گاه مخرلف،  مانند فر ناگ،  

در مقایساه باا   زمینه را بارای رشاد  نار کاریکااتور      ،اقرصاد، سیاست و اجرما 

 . فرا ر کرده است نری بیشرر  دیگر  ای عرصه

شاود، اماا باه  ماان انادازه نیاز        ناده مای  اگر چه کاریکاتور مدموالً سبب خ

تلفیق تنها به  ذات  نر کاریکاتور من انرقال مگا ی است. یدنی  دف .تفکرزاست

در  ،ترین گام برای ظهور یک کاریکاتور . بلکه ابرداییبسره نیستزیبایی و زشری 

و  ،زشری باه عناوان یاک امار نابهنجاار      ،یک  نجار به عنواننظر گرفرن زیبایی 

دامناه   دو است تا بر اساس من بروان شکل و بیانی جدید ارایه کرد. مناز  تلفیقی

ز زشری و زیبایی باه مدناای   تواند ا تر است. کاریکاتور می کاریکاتور بسیار وسیع

یاا  کنناده مفهاوم    صرف نظر کرده، از ما یت منها به عنوان عوامل بیاان شان  رایج

ک، شده، مضح یل، تصویر دگرگون. به  مین دلفراتر از در  مردارف بهره بگیرد

تناقضاتی است که میاان مدیار اای    در نریجه در یک کلمه کاریکاتوربدترکیب و 

 مید. به وجود می مل و گاه حری زیبایی مردارف مکادمیک و ایده

رود، اما در عین حال عنصر ارتباطی  یکاریکاتور یک زبان بومی نیز به شمار م

کارکاتوریسارها عمومااً باا یاک زباان جهاانی       المللی است. به  مین سابب،   بین

ت به نظر مرفاوت باشاد، اماا   ممکن اس منانگویند. موضوعات  مشرر  سخن می

را تولیاد  ای منهاا اشارراکات فراوانای     لطیاف، ظریاف و کنایاه    مفهومیِ پردازش

رویانه، نبوغی بچگانه و  با پرداخری تُرُشواسطه، و  سریع و بی. کاریکاتور کند می
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نیاز  ید بر مواردی که گاه خاود  بینناده   با تأک یابه  مراه ابداعات پیچیده،  مدموالً

کاریکااتور ناوعی بیاان تصاویری     . گوید سخن میبا مخاطبانش  ،بدان مگاه است

را از سایر  نر اای  من « اغرا »و « ا میت مضمون»تجسمی است که دو ویژگی 

بیاان مدناا،    ای بارای  سیلهری کاریکاتور وصَ. عناصر بَه استدتجسمی مرمایز کر

به کار گرفره یک پیام یا پیامهای مرددد  القایبا  دف مضمون و اندیشه است که 

گویی را در انسان  . اما از منجایی که ابهام نیز  مواره نوعی تمایل به پاسخشود می

 کااه مایلنااد ،هاکوشااد از رویکاارد دروناای انسااان انگیاازد، کاریکاااتور ماای برماای

، اسرفاده کند. کاریکااتور  بیابندممکن را برای  ر پرسشی  ترین پاسخهای شایسره

یک روایت است و  نرمند اغلب بخشی از یک داسران را باه مخاطاب خاویش    

ر بگیرد و داسران خوا د که ذ ن خود را به کا کند. اما در واقع از او می عرضه می

 را کامل نماید.

 که استشش فکری ور، کوترین روش دسریابی به سوژه در خلق کاریکات عام

کاا ش،  ا زمیناه ماورد نظار    با  مارتبط  من، برخی از عناصر و اجازای در جریان 

. کناد  پیدا میجا و یا تغییر حالت  افزایش، حذف یا اضافه، بزرگ و کوچک، جابه

طلباناه   فرصت ،خودذ نی گیری ایده  در واقع یک کاریکاتوریست در روند شکل

تاوان   رو می از اینیش دست پیدا کند. کوشد به یک موقدیت فیزیکی قابل نما می

از است. و چون   که به تصویر تبدیل شده ای دانست را جو ره اندیشه کاریکاتور

گاردد، نیازمناد ارتبااس اسات. اماا تفااوت عماده         ابردا برای مخاطب خلاق مای  

 ای بیانی تصویری در این اسات کاه ارتبااطی سااده و      کاریکاتور با دیگر حوزه
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ترین  دموکراتیک کند. از این منظر، کاریکاتور را ده خود برقرار میصمیمانه با بینن

میلیونها نفر از سرزمینها و کاریکاتور به  مین دلیل، سالهاست که  دانند.  نر ا می

ممیاز   انگیاز و طناز   ، با زبانهای گوناگون، به دنیای خیالرا نژاد ای مخرلف جهان

 خواند. می فراخود 

اطمیناانی از یاک منطاق     من را تا حد بیگا ی تور، دار بودن یک کاریکا خنده

خندد، ماشین تحریری  شانه، اتومبیلی که می مواردی مانند قیچی سهبرد.  میپیش 

در  یحک شده است، درخری که اسالحه یاا تبار    یباسران وسکه بر روی من خط

اطمینانی   مین بی هد ند ، جملگی نشانکند ای که رانندگی می دست دارد و پرنده

که مبنای من بر اغارا ،   ،از شیوه بیانی در نمایش، . کاریکاتوره یک منطق استب

گیارد. در چناین    بهاره مای   ،نابهنجاری، نا ما نگی و عدم تجانس اسروار اسات 

حالری کاریکاتوریست دو موضو ، دو پدیده یا دو حالات را کاه در عاالر واقاع     

منها اغرا  به خارج   خلقتولید و  امکان وحدت ندارند، با  ر ترکیب کرده و در

در عین حال بسایار   ، ومور تصویری خنده ،د د. فرایند چنین ترکیب و اغرا  می

  راه است. منیز زبان اسرداره با که گاه است پرمدن

ترین مکان برای انرشاار مثاار کاریکااتوری     ترین و پرمخاطب نشریات مناسب

ه نمودناد، روزناماه   است. از نخسرین نشریاتی کاه در ایاران باه ایان  نار توجا      

حسین طا رزاده بهزاد از . در این نشریه، بود ( 1325منرشر شده در ) مذربایجان

ش( کااه بیشاارر بااه نقاااش و طااراح فاارش مشااهور اساات،     1341ا    1266)

 بهلاول   (،1326) االرض حشارات ، مالنصارالدین شد.  منرشر میکاریکاتور ایی 
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ر اسات کاه در برخای از    قاجاا  دوره نشاریات از دیگر  جنگل موالو   (1329)

در  ماین دوره کاه نهضات    رسید.  کاریکاتور به چاپ می ی ازصفحات منها مثار

کاریکااتور  دست باه دامان   خوا ان،  از مشروطه شماری، برپا بود ر مشروطیت 

ارایاه  مثاار  البره بدیهی است که  ِشان را بدان زبان راندند. شدند و حرف و  دف

در ایان   .دادناد  ارایاه مای   کاریکااتور یی از  نر ابردا یشده در این دوران، صورت

 یقابال تاوجه   المثلها و فر نگ عامیاناه منباع   رب، بیشرر ذخایر ادبیات، ضسالها

بسایاری از  نرمنادان باا    فت. در  مین اَوان، ر به شمار می کاریکاتوربرای خلق 

کردنااد کااه دیگاار نویسااندگان، بااویژه   مطااالبی را بیااان ماایکمااک کاریکاااتور 

عنااوین، پسارها،   منان باا جار ت فاراوان    ناتوان بودند. کاران از بیان منها  افظهمح

نیافرنی، بزرگ و حری مقدس شامرده    ا، و افرادی را که وحشرنا ، دست اسلحه

 گرفرند. شدند، به سخره می می

خواه داشت و با حرف  لق و خویی تمامیتخُمغاز سلطنت رضا پهلوی، که  با

اسارفاده از کاریکااتور در نشاریات و جرایاد،      ، راهبرد زور کار ایش را پیش می

 ایرانِو  چلنگرم نگر و نامه ، باباشمل، نا ید برخالف این، .اندکی خطرمفرین شد

کاه در صافحات خاود     اای دوران رضاشاا ی اسات     مشهورترین روزنامه از ما

کاریکااتور و گااه باا     موضوعات و شخصیرهای مخرلفی را گاه با طرحهاای شابه  

ای کاه در دوران   کشیدند.اما ماندگارترین و مؤثرترین نشریه میور به نقد کاریکات

باه یادگاار   مغازین سلطنت محمدرضا پهلوی، مثار مردددی را از  نر کاریکااتور  

اهلل  است. غالمدلی لطیفی و حسن توفیقی به  ماراه روح  توفیق، روزنامه گذاشت
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دادناد. از   مای را انجاام   داوری سالهای مرمادی طراحی کاریکاتور ای من نشریه

بخاش، ایارج    درمکاامبیز   ناام توان  ، می مین دوره درکاریکاتور پرکار  نرمندان 

در مثااری را   کادام و مرتضی ممیز را به یاد مورد که  ار   محصص رزار ، اردشی

 دوره پهلاوی در . باید به یاد داشات کاه   پدید موردند ا و مسایل گوناگون  حوزه

 ،درضاشاه در دانشاگاه تهاران(  محمترور نافرجام ش )1327از بدد ، به ویژه دوم

شادند و کمرار    اکر شد. مطبوعات به شدت سانسور اخرنا  شدیدی بر کشور ح

.  ای سیاسی و اجرماعی به زبان کاریکاتور سخن بگویاد  در حوزه توانست کسی 

، یاا در جمدهاای   کشاور  ر چند به صورت جسره و گریخره، در گوشه و کناار  

شد. گا ی  ر باه   کوچک، مثاری از کاریکاتور به نمایش گذاشره می خودمانی و

و  گریخات  نسور مید سا، مثار کاریکاتوری از زیر تیغ تنسبب ما یت پیچیده  نر

در ساالهای   ،د. باا وجاود ایان   رسای   ایی به چاپ می ، یا مجموعهدر قالب کراب

 ضاد پهلاوی شادت و سارعت     اعرراضات و مخالفرهاای ش، که 1357و  1356

 ر  ماوار گشات و باه افشااگری و ساریز باا        ، مسیر کاریکاتوربیشرری گرفت

و  در ایان اَوان  نار  . شاید نخسرین کاریکاتوریسری کاه  برخاستحاکمیت سرر 

 (ش1354و  1353) تار  پایش بخاش باود کاه     داد کاامبیز درم  اش را نشان جربزه

ر ایان مجموعاه،   . او ده بودخلق کرد «مینیاتور ای سیاه»ای را با عنوان  مجموعه

نگا ی کامالً شخصای،  قرار داد و با نری را دسرمایه خود عناصری از نگارگری س

به وسیله حذف و اضافه کردن، جایگزینهای خاص، تغییار حالات و حرای وارد    

سیاسای ا اجرمااعی دوران    کردن عناصر و شخصیرهای مداصر، نسبت به شرایط 
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کارد.  یار تلخ و گزنده بودند، خلق که از نظر مفهومی بس را خود، کاریکاتور ایی

از سرنوشت خود، تمسخر  ویت ساخرگی، ناابود   خبری توده جامده اخرنا ، بی

 اای تاوجیهی،    کردن  ویت فر نگی توسط عناصر داخلی، فریب عوام به انگاره

 ویت ملی، توجه به زندانیان سیاسی و امید به اعرقاد به ثمربخش بودن مقاومت 

 ،جاا  حکومت پهلوی در  مه هایو خبرچین یعناصر جاسوس منها، تذکر به وجود

و تذکر به قدرت نوشرار در روند مبارزات سیاسی از جمله موضوعاتی است کاه  

پاس از او، بایاد از   بخاش ماورد توجاه قارار گرفرناد.       در مینیاتور ای سیاه درم

در  نار  ش، مثاری را 1355تا  1353کیومرث کیاست نام برد که در میان سالهای 

زادی و ده تاالش ماردم ایاران بارای م    تداعی کننا کاریکاتوری خلق کرد. مثار او 

شاده در   مثاار خلاق   اغلاب در این سالها ممیز منها بود.  اندکاس تظا رات اعرراض

عرصه کاریکاتور ابردا مروجه دو حوزه سیاسی مطرح و جدی، یدنی رژیر پهلوی 

ود.  نرمندان در ایان  مربوس به ایران بمریکا و مسایل مو مسایل پشت پرده من و 

دادناد. در   گاه خشر خود را از حاکمیت پهلاوی در مثاار خاود باروز مای     زمینه، 

که در من نظاام اداری ا    ذاشتبه اجرا گ، رضا بیژن کاریکاتوری را 1357خرداد 

 یوالیی که میزی را به اشغال  تشبیه شده بود؛د شرنا  ایران به  یوالیی  رسمی

 . بودرده خود درمو
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 رضا بیژن

 

چااپ  باه   اطالعاات از سوی دیگر، حسن صدر کاریکاتوری را در روزناماه  

 ؛شادند  نشان داده می افرادی نمادین از انسانهای از خود بیگانهکه در من،  رساند

اخریار و بر  وجود دارد که بی ،یشبیه به کو  ساعر ی،بر پشت منها یک کلید کوک

 د. کنن اساس کو  قبلی حرکت می

 
 حسن صدر
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واساطه باه    ای مسرقیر و بای   ر دو اثر، صرف نظر از تواناییهای  نری، اشاره

برخی از نشاریات  ند. پهلوی دار وضدیت رسمی حاکر بر جامده ایران در دوران

توان از مجله  از مثار کاریکاتوریسرهای خارجی نیز بهره گرفرند که برای نمونه می

منرشار   1357بهمان   28در  کاه ز )طراح فرانسوی( اثری از ویا یاد کرد؛ زن روز

 2کرد.

 

 
 ویاز

 

باه سابب وجاود شارایط و موقدیرهاای ماذ بی،        ،در انقالب نر کاریکاتور 

در حافظاه تااریخی    برقرار کرد وارتباس بهرری با توده مردم  ،سیاسی و اجرماعی

یی را کاه  ای که مردم کاریکاتور ا گونه به ت.گرفمردم ایران عمر طوالنی به خود 

اند، جزئی از خویشرنِ خویش و زندگی جاری خاود   در دوران انقالب خلق شده

                                                           

 75(، ص 1357بهمن  28) 710، شماره زن روز.  2
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توان دوره کاریکاتور ای سیاسی با موضو  ضاد   شمردند. این دوران را می برمی

شده از جایگاه ژورنالیسری ا فکا ی به جایگا ی   شاه لقب داد که در من مثار خلق

توان به نوعی بلوغ  می ند. این جهش یا تغییر راا کامالً سیاسی ا انقالبی تغییر یافره

 نر کاریکاتور در ایران دانست که از جایگاه سنری دوری گزید و در ارتبااس باا   

حکومت به بیانی تلخ و صریح روی مورد. بیشرر مثار ایان دوره، از نظار اجارا و    

ه اثار  رغر کمبود وقت برای ارای تر شده، و به بندی، تا حد زیادی گرافیکی ترکیب

و وجود فضای ملرهب و خطرات احرماالی در بحبوحاه انقاالب، از پرداخرهاای     

که مخصوص کاریکاتور اای   یقوی و محکمی برخوردارند. در این مثار، دیالوگ

اناد. از   شود و بیشرر بدون شرح به چااپ رسایده   کمرر دیده می ،مطبوعاتی است

نی باا خاود حمال و از    این سبب مردم مثاری از این دست را در تظا رات خیابا

که در روز اای منرهای باه     مثار گونه اینکردند.  منها به عنوان پالکارد اسرفاده می

 ، باه عناوان  شادند   اای مخرلاف پراکناده مای     پیروزی انقالب اسالمی به گوناه 

 روند. دالیل انقالب اسالمی ایران نیز به شمار می د نده کننده و توضیح توجیه

ا بازه زماانی  1نماید:  ، ذکر چند نکره بایسره میاتور ابندی کاریک از موضو پیش 

اسات. باه    انقالب اساالمی  باوده   چند سال نزدیک به ،تدیین شده برای انرخاب مثار

، بایش  ش1357با انقالب اسالمی ساال  اند که  مثاری برگزیده شده تنها ،سخنی دیگر

ه در ایان نوشارار،   ا منبع بسیاری از مثاار برگزیاده شاد   2ند. نداشرفاصله از سه سال 

در ساال  اسات کاه    دینای در ایاران   -ی  نر مردهاد اجرمااع   ؛گرافیک انقالبکراب 

موسسه تألیف، ترجمه و نشر مثار »به قلر مرتضی گودرزی دیباج از سوی ش، 1390
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عناوان،  نام  نرمند، ، چاپ و روانه بازار نشر شده است. در  مین کراب، « نری مرن

دسات باه انرشاار    در سالهای نزدیک به انقالب اسالمی، شماره و تاریخ نشریاتی که 

در ایان نوشارار    است. اطالعاات موجاود  قید شده  ،اند دهزگونی  کاریکاتور ای گونا

ا برای اغلاب مثاار منرشار    3 اقرباس، و در پای مثار درج شده است. کراب از من  ر،

برای  ار کادام از   شده در من سالها، عنوانی انرخاب نشده است. بنابراین عناوینی که 

از توضیحات ذکر شاده   نگارنده این مقاله، دریافری است که اخرصاص یافرهزیر  مثار

 به دست مورده است. گرافیک انقالب در کراب

کاریکاتور ای خلق شده در چند سال نزدیک به پیروزی انقالب اسالمی، بار  

: ناد ا بنادی  ساره د قابلدر چند گروه زیر شان  مایه اصلی پایه نو  پرداخت و درون

محمدرضا پهلوی که در ر س حکومت پهلوی قارار داشات و بار    شخص الف( 

در ایان    مه اجزای سیاسی و فر نگی، اقرصادی و اجرماعی چمبره انداخره بود.

 ر قرار دارند که کاریکاتور ای مربوس باه منهاا را در    یگروه شخصیرهای دیگر

ب( دولرهاای اساردمارگر    ا داد.باید ج« رجال عصر پهلوی»یک ملبومی با عنوان 

لاه  مرحمریکاا ایساراده باود. در    ممنها ایاالت مرحده  ابردای صفخارجی که در 

شاان از   به سابب سیاسارهای حماایری   که  قرار داشرندکشور ایی دولرها یا بددی 

را مروجه خود سااخره  بخشی از اعرراضات در مبارزات اسالمی حکومت پهلوی 

 عناوان داد.  « حامیاان دولات پهلاوی   »توان  اتور ا را میاین دسره از کاریک .بودند

دار مخالفرهاا   ، مبنای ریشهو صهیونیسری ج( اسرائیل به عنوان رژیمی غیر قانونی

کاه توجاه شاماری از کاریکاتوریسارهای      و مبارزات ضد حکومت پهلاوی باود  



 

12 

اسارائیل و  »به نظر اطال  عناوان   .دوران انقالب را به خود اخرصاص داده است

 بسنده باشد. یاز مثار کاریکاتور دست برای این« پهلوی

 
 ساواک

 محمد تجویدی

 

 
 مأموریت برای وطنم

 احمد عربانی
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 محمدرضاشاه

 

 
 دالیل انقالب اسالمی

 20(، 1357اسفند  5) 711، شماره زن روز
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 دالیل انقالب اسالمی

 20 (،1357اسفند  5) 711، شماره زن روز

 
 دالیل انقالب اسالمی

 20(، 1357اسفند  5) 711، شماره زن روز
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 کومت پهلویسلطه ح بارسانه 

 8(، 1358اردیبهشت  12)175، شماره بابا حاجی

 

 
 دالیل انقالب

 2(، 1358اردیبهشت  27)3، شماره سروشمحسن جمالی؛ 
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 مریکا بر محمدرضاشاهآافشای سلطه 

 37(، 1358خرداد  17)6، شماره سروش

 

 
 محمدرضاشاه

 6(، 1357بهمن  24)10367، شماره کیهان، دیوید لیواین
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 26(، 1358دی  29)36، شماره سروش

 

 
 مریکاآوابستگی محمدرضا شاه به 

 29: مجموعه طرحهای فر اد فروتنیان،  ویت

 

 
 5(، 1358اردیبهشت  12)175، شماره بابا حاجی
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 مریکا از حکومت پهلویآحمایت 

 ش(1358) بهلولروی جلد مجله همن عبدی؛ ب

 

 
 مریکا از حکومت پهلویآحمایت 

 ش(1357) بهلولمجله بهمن عبدی؛ 
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 وابستگی شاه

 23: مجموعه طرحهای فر اد فروتنیان،  ویت

 

 
 مریکاآتحقیر 

 15(، 1359بهمن  18)1، شماره امید انقالب
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 60(، 1358مرداد  6)13، شماره سروش

 

 
 شاهمحمدرضا

 193، گرافیک انقالب گودرزی دیباج؛
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 طلبیها پوشیها و زیاده غفلتها، پرده

 (1358بهمن  23) فکا یونروی جلد مجله بهمن عبدی؛ 

 

 
 (ش1357) اشپیگلبه نقل از مجله بهمن عبدی؛ 
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 امیرعباس هویدا

 (1357مذر  15) سیاه و سپیدروی جلد مجله بهمن عبدی؛ 

 

 
 مریکاآیت واقعی هو

 (193، گرافیک انقالب)برگرفره از گودرزی دیباج، 83، شماره دفر ا
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 مریکاآ

 20(، 1358تیر  23)11، شماره سروش

 

 

 

 
 اجانبدست 

 8(، 1357دی  26)10614، شماره کیهانبهمن رضایی؛ 

 

 
 



 

24 

 
 مریکاآ

 2(، 1358مرداد  6)13، شماره سروش

 

 
 قدرت ملت

  12(، 1358خرداد  1)5شماره  ، چلنگرنامه م نگر و 
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 مریکاآعملکرد 

 5(، 1358فروردین  7)15815، شماره اطالعات

 

 
 مریکاآعملکرد 

 4(، 1358مبان  19)15998شماره  ، اطالعات
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 مریکاآ

 4(، 1358خرداد  5)15864، شماره اطالعات

 

 
 

 
 انقالب اسالمی تهدید علیه

 5(، 1358مرداد  13)14، شماره سروش
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 المیانقالب اس تهدید علیه

 27(، 1358دی  29)36، شماره سروش

 

 
 اسرائیل مریکا وآ

 12(، 1359مذر  18)16306، شماره اطالعاتحبیب صادقی؛ 
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 مریکاآطلبی  خوی نظامی و سلطه

 16(، 1360شهریور  15)16519، شماره اطالعاتحبیب صادقی؛ 
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 مریکاآماهیت 

 31(، 1360اردیبهشت  26)97، شماره سروش

 

 
 مریکاآبی طل جنگ

 43(، 1358اردیبهشت  19)96، شماره سروش
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 مریکاآماهیت 

 8(، 1359مذر  4)16294، شماره اطالعاتحبیب صادقی؛ 

 

 

 
 وضعیت اقتصادی

 ش(1360ا  1359) انقالب پیام
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 مریکاآماهیت سیاسی و فرهنگی 

 16(، 1360خرداد  13)16443، شماره اطالعاتحبیب صادقی؛ 

 

 
 شرق و غرب

 56ش(، 1360)8، شماره اسالم دارپاس
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 مریکاآماهیت 

 12(، 1360دی  20)16623، شماره اطالعاتحبیب صادقی؛ 

 

 
 حمایت از محمدرضاشاه

 2(، 1358اردیبهشت  5)174، شماره بابا حاجی
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 مریکا، انگلیس، اسرائیل(آرادیوهای بیگانه )

 12(، 1360اردیبهشت  10)16416، شماره اطالعات

 

 
 ابرهه و صدامسپاه 

 16(، 1360اسفند  23)16675، شماره اطالعاتصادقی؛ حبیب 
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 فکنیا تهاجم فرهنگی و تفرقه

 7(، 1360تیر  31)16483، شماره اطالعاتصادقی؛ حبیب 

 

 
 مریکا در پشت دشمنان ایرانآدست 

 7(، 1360اردیبهشت  11)16408، شماره اطالعات؛ حبیب صادقی
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 مریکا از صدامآحمایت 

 12(، 1360فروردین  25)16402، شماره اطالعاتصادقی؛ بیب ح

 

 
 از صدام همدستانشمریکا و آحمایت 

 16(، 1360اسفند  24)16676، شماره اطالعاتصادقی؛ حبیب 
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 مریکاآماهیت واقعی 

 151(، 1359اردیبهشت  4)32، شماره جمده کراب

 

 
 رقابت تسلیحاتی

 16، (1360مبان  11)16566، شماره اطالعات
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 دشمنان انقالب اسالمی

 16(، 1360اسفند  18)16671، شماره اطالعاتصادقی؛ حبیب 

 

 
 مریکاآطلبی  جنگ

 16(، 1360مرداد  22)16500، شماره اطالعاتصادقی؛ حبیب 
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 مریکاآماهیت 

 1360، اردیبهشت انقالب پیام

 

 
 مریکا و محمدرضاشاهآ

 9(، 1358مبان  28)160006، شماره اطالعات
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 کیشوت مریکا با هیبت دونآ

 11(، 1359آبان  13)16378شماره   ،اطالعاتصادقی؛ حبیب 

 

 
 مریکاآماهیت صهیونیستی 

 12(، 1360تیر  7)16463، شماره اطالعاتصادقی؛ حبیب 
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 اسرائیل

 ش1360، انقالب پیام

 

 
 ماهیت اسرائیل

 38(، 1359فروردین  30)46، شماره سروش
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 ائیلماهیت سران اسر

 7(، 1359مبان  19)16283، شماره اطالعات؛ حبیب صادقی

 

 
 مریکاآماهیت مشترک اسرائیل و 

 11(، 1359مبان  26)16289، شماره اطالعاتصادقی؛ حبیب 

 



 

42 

 
 طلبی سلطنت

 2(، 1359اردیبهشت  6)47، شماره سروش


