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خالصه مدیریتی

راهپیمایی شکوهمند یوم اهلل ۲۲ بهمن در ایران بازتاب گسترده ای در جهان داشت 

به طوری که این موضوع در صدر اخبار رسانه های دنیا قرار داشت. خبرگزاری های 

جریان اصلی همچون آسوشیتدپرس و رویترز حضور پررنگ مردم ایران در راهپیمایی 

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را بازتاب دادند. رسانه ها و وب سایت های دیگر، خبر 

حضور مردم در این روز را عمدتا از رویترز و آسوشیتدپرس پوشش دادند. 

در این میان شبکه هایی چون BBC انگلیسی، رسانه های سعودی یا اماراتی بر خالف 

گذشته که اخبار کم اهمیت در ایران را پوشش می دادند، حضور تماشایی مردم ایران را 

نادیده گرفتند. رویترز که خبر راهپیمایی میلیونی مردم ایران را با ساعت ها تأخیر منتشر 

کرد، مانند خبرگزاری آسوشیتدپرس در پایان گزارش خود به ناآرامی های ماه گذشته در 

برخی شهرهای ایران هم اشاره کرده است. 

حضور پررنگ مردم، سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و 

آتش زدن پرچم آنها، نمایش موشک جدید ایران ]موشک بالستیک از نوع »قدر« با برد 

۲000 کیلومتر[ و اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران از محورهایی است که مورد 

توجه رسانه های غربی قرار گرفته است.

در ادامه بازتاب خبر راهپیمایی یوم اهلل ۲۲ بهمن در رسانه های غربی ارائه شده است: 
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بیزینس اینسایدر: 

برگزاری سالگرد انقالب اسالمی در ایران بعد از اعتراضات  

بیزینس اینسایدر به نقل از آسوشیتدپرس نوشت: تنها چند هفته پس از اعتراضات 

ضد حکومتی در ایران صدها هزار نفر از مردم این کشور برای برگزار سی و نهمین سالگرد 

انقالب اسالمی در خیابان ها حاضر شدند. 

جمهور  رئیس  از  تصاویری  همچنین  و  اسرائیل  آمریکا،  های  پرچم  راهپیمایان 

آمریکا دونالد ترامپ را آتش زدند. برخی هم برگه های سفیدی که روی آن نوشته شدن 

بود »برجام« را آتش زدند. 
http://www.businessinsider.com/ap-iran-marks-anniversary-of-islamic-
revolution-after-protests-2018-2
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رویترز به نقل از تلویزیون ایران: 

ایران موشک به نمایش گذاشت؛ روحانی می گوید سیاست منطقه ای آمریکا به 
شکست انجامیده

سالگرد  راهپیمایی  در  ایران  مردم  نفری  هزار  صدها  به حضور  اشاره  با  رویترز 

پیروزی انقالب اسالمی که اسرائیل و آمریکا را ظالم خواندند نوشت: رئیس جمهوری ایران 

خطاب به مردم گفت آمریکا و اسرائیل می خواستند در منطقه تنش ایجاد کنند و عراق 

و سوریه را تجزیه کنند. آنها می خواستند در لبنان آشوب برپا کنند اما با کمک ایران 

سیاست های آنها شکست خورد. 
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این خبرگزاری انگلیسی به نقل از تلویزیون ایران اعالم کرد ده ها میلیون نفر از 

مردم ایران در حمایت از انقالب در راهپیمایی شرکت کردند. 

رویترز افزود: ایران در اعتراض به فشار غرب برای محدود کردن برنامه موشکی، 

موشک بالستیک قدر با برد ۲000 کیلومتر را در مرکز تهران به نمایش گذاشت. 
https://www.reuters.com/article/us-iran-rally-rouhani/iran-displays-
missile-rouhani-says-u-s-regional-policy-a-failure-tv-idUSKBN1FV0K7
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هاآرتص: 

ایران با تهدید اسرائیل موشک 2000 کیلومتری خود را در راهپیمایی عظیم این 
کشور به نمایش گذاشت 

ایران در  نفری مردم  به حضور صدها هزار  اشاره  با  از رویترز  نقل  به  هاآرتص 

راهپیمایی سالگرد پیروزی انقالب اسالمی که اسرائیل و آمریکا را ظالم خواندند نوشت: 

رئیس جمهوری ایران خطاب به مردم گفت آمریکا و اسرائیل می خواستند در منطقه تنش 

ایجاد کنند و عراق و سوریه را تجزیه کنند. آنها می خواستند در لبنان آشوب برپا کنند اما 

با کمک ایران سیاست های آنها شکست خورد. 
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این روزنامه صهیونیستی به نقل از تلویزیون ایران اعالم کرد ده ها میلیون نفر از 

مردم ایران در حمایت از انقالب در راهپیمایی شرکت کردند. 
https://www.haaretz.com/middle-east-news/iran/denouncing-israel-iran-
displays-missile-with-2-000-kilometer-range-1.5808213
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بریت بارت:

 صدها هزار نفر از مردم در ایران سالگرد انقالب اسالمی را برگزار کردند

 این وب سایت آمریکایی خبر آسوشیتدپرس را بازنشر کرده است
http://www.breitbart.com/jerusalem/2018/02/11/hundreds-thousands-
rally-iran-mark-anniversary-islamic-revolution/
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ِای بی سی نیوز: 

 برگزاری سالگرد انقالب اسالمی در ایران بعد از اعتراضات  

این شبکه آمریکایی خبر آسوشیتدپرس را بازنشر کرده است
http://abcnews.go.com/International/wireStory/iran-marks-anniversary-
islamic-revolution-protests-52996962
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نیویورک تایمز:

 برگزاری سالگرد انقالب اسالمی در ایران بعد از اعتراضات  

این روزنامه آمریکایی خبر آسوشیتدپرس را بازنشر کرده است
https://www.nytimes.com/aponline/2018/02/11/world/middleeast/ap-ml-
iran-revolution-anniversary.html
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دیلی میل:

 برگزاری سالگرد انقالب اسالمی در ایران بعد از اعتراضات  

این روزنامه بریتانیایی خبر آسوشیتدپرس را بازنشر کرده است
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5377461/Iran-marks-
anniversary-Islamic-Revolution-protests.html
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یدیعوت آحارنوت:

 اعتراض مردم ایران به آمریکا و اسرائیل در سالگرد انقالب اسالمی
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وب سایت صهیونیستی یدیعوت آحارنوت با اشاره به حضور پررنگ و صدها هزار 

نفری مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن خبر آسوشیتدپرس و رویترز را بازنشر داده است
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5106886,00.html
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راشاتودی: 

راهپیمایان همراه با نمایش نظامی در تهران، مراسم سالگرد انقالب اسالمی را 
برگزار کردند

راشاتودی نوشت: ایران بعد از اعتراضات ضد حکومتی، سالگرد انقالب اسالمی را 

جشن می گیرد و رهبری ایران خواستار اتحاد ملی در برابر تهدید های خارجی شده است. 

راشاتودی در ادامه با اشاره به حضور پررنگ مردم ایران در خیابان ها و بازنشر 

اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران از دو محور امنیت ملی و اتحاد ملی به عنوان 

خواسته جمهوری اسالمی یاد کرد.
https://www.rt.com/news/418483-iran-revolution-anniversary-celebration/
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فاکس نیوز:

 برگزاری سالگرد انقالب اسالمی در ایران بعد از اعتراضات  

این شبکه ضد ایرانی آمریکا نیز خبر آسوشیتدپرس را بازنشر کرده است
http://www.foxnews.com/world/2018/02/11/iran-marks-anniversary-
islamic-revolution-after-protests.html
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الجزیره:

 ایران مراسم سی و نهمین سالگرد انقالب اسالمی را برگزار کرد

شبکه الجزیره در گزاشی کوتاه به حضور صدها هزار نفر از مردم ایران در سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی اشاره کرد و عمده گزارش تصویری خود را با به نمایش درآوردن 

تصاویر راهپیمایی عظیم مردم ایران به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران اختصاص 

داد. 
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های  موفقیت  مورد  در  روحانی  حسن  سخنان  به  گزارش  این  ادامه  در  الجزیره 

جمهوری اسالمی در عرصه های مختلف و کسب استقالل و مقابله با تروریست ها در 

منطقه پرداخت. 
http://www.aljazeera.com/news/2018/02/iran-marks-39th-anniversary-
islamic-revolution-180211184948850.html
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لس آنجلس تایمز:

 مردم ایران سی و نهمین سالگرد انقالب اسالمی را با رویکردی ملی گرایانه 
برگزار کردند

لس آنجلس تایمز نوشت: مردم ایران برای برگزاری سی و نهمین سالگرد انقالب 

اسالمی به خیابان ها آمدند و این حضور قدرت کشور را بعد از اعتراضات ماه اخیر نشان 

داد. حضور مردم در خیابان ها نشان داد که هنوز حکومت طرفداران خود را دارد. 

لس آنجلس تایمز در ادامه گزارش، مصاحبه با برخی از حاضرین در راهپیمایی را 

آورده است
http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-iran-revolution-
20180211-story.html



اندیشکده راهبردی تبیین

۲3

ِد نیشن

نشریه دِ نیشین پاکستان با انتشار گزارش تفصیلی از برگزاری راهپیمایی روز ۲۲ 

بهمن در کشورمان نوشت: میلیون ها ایرانی برای برگزاری مراسم سی و نهمین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی 1979 به خیابان ها آمدند.

در ادامه این گزارش آمده است: مردم ایران از شهرهای مختلف از سرتاسر این 

کشور هر ساله روز پیروزی ملت که منجر به خاتمه حاکمیت پادشاهی دست نشانده 

آمریکا یعنی پهلوی شد را جشن می گیرند.
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النشره

پایگاه لبنانی النشره به انتشار بازتاب راهپیمایی های سی و نهمین سالروز پیروزی 

انقالب اسالمی پرداخت.

بر اساس این گزارش، این پایگاه لبنانی اعالم کرده است: راهپیمایی ها در شهرهای 

مختلف به صورت میلیونی برگزار می شوند.

این پایگاه تأکید کرد که در این راهپیمایی ها مسئوالن عالیرتبه نظامی و سیاسی 

ایرانی شرکت کردند و حسن روحانی نیز در میان تجمع کنندگان سخنرانی کرد.
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آذرنیوز

خبرگزاری آذر نیوز جمهوری آذربایجان نیز با اشاره به آغاز راهپیمایی پر رنگ 

مردم در خیابان های تهران می نویسد: تعداد زیادی از مردم ایران در سرتاسر این کشور به 

خیابان ها آمده و مراسم سالگرد انقالب اسالمی 1979 را برگزار کردند.

این خبرگزاری می نویسد: در پی وقوع اعتراضات اخیر در ایران و وقوع تنش های 

دیپلماتیک میان تهران واشنگتن، رهبران ایران از مردم خواسته اند تا در راهپیمایی امروز 

حضور پر رنگی داشته باشند.
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المیادین

شبکه المیادین نیز به پوشش راهپیمایی های بزرگ به مناسبت سالروز پیروزی 

انقالب اسالمی در ایران پرداخت.

بر اساس این گزارش، این شبکه بخش هایی از راهپیمایی های بزرگ در نقاط 

مختلف کشور را به صورت تصویری پوشش داد.

المیادین اعالم کرد: استان های مختلف ایران شاهد راهپیمایی های عظیم است.

این شبکه لبنانی همچنین به پوشش بخش های مهمی از سخنان حسن روحانی رئیس 

جمهوری ایران در جمع شرکت کنندگان در راهپیمایی تهران، پرداخت.
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العهد

پایگاه لبنانی العهد به بازتاب راهپیمایی های سی و نهمین سال پیروزی انقالب 

اسالمی ایران پرداخت.

بر اساس این گزارش، این پایگاه لبنانی اعالم کرد: از همان ساعات اولیه امروز 

مردم ایران در نقاط مختلف این کشور راهپیمایی برگزار کردند.

این پایگاه همچنین اعالم کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جمع 

شرکت کنندگان در راهپیمایی در میدان آزادی اقدام به ایراد سخنرانی کرده است.
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سی ان ان

شبکه سی ان ان نیز نوشت: میلیون ها ایرانی برای گرامیداشت سی و نهمین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی گردهم آمدند.
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الیوم السابع

پایگاه مصری الیوم السابع هم به راهپیمایی های سالروز پیروزی انقالب اسالمی 

ایران واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، این پایگاه مصری نوشت: خیابان های ایران مملوء از جمعیت 

شدند.

الیوم السابع ادامه داد: راهپیمایی های ایرانی ها در اغلب شهرهای ایران برگزار شد. 

در این راهپیمایی ها شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر داده شد.

این پایگاه افزود: نیروهای مسلح ایران در سی و نهمین سالروز پیروزی انقالب 

اسالمی از موشک »قدر« رونمایی کردند.
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سانا

خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( به پوشش راهپیمایی های سالروز پیروزی انقالب 

اسالمی در سراسر کشور پرداخت.

این خبرگزاری اعالم کرده است: با وجود فشارهای فراوان، ایران استقالل سیاسی 

خود را تقویت کرده است. حاکمیت مردمی در ایران نیز در مقایسه با سال های گذشته به 

شدت تقویت شده است.

سانا اعالم کرده است: جمهوری اسالمی ایران طی قریب به 40 سال گذشته، نهضت 

فراگیر خود را در زمینه های مختلف علمی، نظامی و ... ادامه داده است.

این خبرگزاری سوری یکی از مهمترین ویژگی های انقالب اسالمی در ایران را 

عدم وابستگی آن به خارج و همچنین اتخاذ مواضع اصولی در قبال کشورهای منطقه، خواند.



اندیشکده راهبردی تبیین

31

شینهوا: 

مردم ایران سی ونهمین سالگرد انقالب را جشن گرفتند

خبرگزاری شینهوا ضمن پوشش گسترده راهپیمایی یوم اهلل ۲۲ بهمن در سراسر 

کشورمان گزارش داد: صدها هزار ایرانی روز یک شنبه در راهپیمایی سراسری این کشور 

شرکت کردند تا سی ونهمین سالگرد انقالب اسالمی شان را جشن بگیرند.

مردم ایران در بسیاری از شهرهای این کشور در خیابان ها تجمع کردند، شعارهایی 

علیه اسرائیل و آمریکا سر دادند و تصاویر آیت اهلل خمینی، بنیانگذار انقالب و آیت اهلل 

خامنه ای، رهبری ایران را در دست داشتند.

حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز به مناسبت پیروزی انقالب اسالمی در تهران، 

پایتخت این کشور سخنرانی کرد.
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ترند:

 مردم ایران برای بزرگداشت سالگرد انقالب به خیابان ها آمدند

خبرگزاری ترند نیز در گزارشی به پوشش گسترده راهپیمایی ۲۲ بهمن پرداخت.

سالگرد  با  همزمان  )امروز(  یکشنبه  روز  ایرانی ها  است:  آمده  گزارش  این   در 

به  این کشور  به پیروزی رسید، در شهرهای سراسر  انقالب اسالمی که در سال 1979 

خیابان ها آمدند و علیه آمریکا و اسرائیل شعار دادند.

این  به حکومت پهلوی در  ایران  انقالب اسالمی  بنابر گزارش خبرگزاری ترند، 

کشور که مورد حمایت آمریکا بود، پایان داد و یک نقطه عطف در تاریخ ایران محسوب 

می شود.
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اسپوتنیک عربی

گزارش اسپوتنیک عربی از حضور مردم در پاسخ به توطئه های آمریکا و اسرائیل 
در منطقه

خبرگزاری اسپوتنیک عربی نیز  با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ 

بهمن، نوشت: سپاه ایران همزمان با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران ماکت موشک 

بالستیک قدر را به نمایش گذاشت.

اسپوتنیک عربی با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی سی و نهمین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی ایران گزارش داد: بسیاری از مقامات سیاسی و نظامی ایرانی و 

انقالب اسالمی  در راس آنها حسن روحانی، رییس جمهور ایران در راهپیمایی پیروزی 

ایران حضور یافتند و خبرنگاران تاکید کردند که این حضور گسترده مردم در پاسخ به 

توطئه های آمریکا و اسرائیل در منطقه است.

این خبرگزاری همچنین گزارش داد که سپاه پاسداران ایران همزمان با سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی ماکت موشک بالستیک از نوع »قدر« با برد دو هزار کیلومتر را 

به نمایش گذاشت.
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