ا٘ضاف رجبٚػ  6006اؿغائیً ثٗ
سبک ٌجٕبْ
ربعيز صعيبفذ:

85/7/26

ربعيز رأيیض:

*85/9/67

دکتز هحود ستْدٍ

ا٘ضاف رجبٚػ  6006اؿغائیً
ثٗ سبک ٌجٕبْ

حو لۀ ً ظاهی گ ستزدٍ ا سزائیل ،در ژّ ئي
« ،»6002تَ لثٌاى در تاریخ تحْالت ایي کطْر
ّ هعادالت هٌطقَای اس اُویت خاصی تزخْردار
است .ایي رژین در سالُای ،8416 ،8471 ،8491
ً 8442 ّ 8441یش تَ لثٌاى حولَ ًظاهی کرزدٍ
ّ ُزتار سیاىُای هادی ّ اًساًی سیرادی را
تَ هلت لثٌاى ّارد ًوْدٍ تْد ،اها اس سال
 8416تا ظِْر حشب هللا ،عقةًطیٌی ّ ضکسرتُرای
پیاپی در سیاستُای تِاجوی اسرزائیل غاراس
ضد ّ پیزّسی حشب هللا در حولرَ « »6002را هری-
تْاى هزح لَ جد یدی در رّا تط ا سزائیل تا
لث ٌاى ّ ج ِاى ا سالم قل وداد کزد .در ا یي
پژُّص تالش هیضْد تا تا تْجَ تَ تجارب جٌگ-
ُای سرات ،،اُردا حولرَ ًظراهی « »6002در
سرطْ هلری ّ هٌطقرَای هرْرد تزرسری قرزار
گیزد.

واژههاي كليدي :دؼة هللا ٌجٕبْ ،جٕگ  33عٚػٌٖ ،جٕبْ،
اؿغائیً ،جٕگ .6006
مقدمه

دٍّههٗ ٔمههبِ ژٚئیههٗ  6006اؿههغائیً یٍیههٗ
ٌج ٕبْ ،ػ ِبٔ عر صاص کٗ گغ ٖٚچٙبعجبٔ جۀ
ٔبظغ ا جغای ٔم لٗ عاٖ ،صع پ رذ مك فبػ ؿَٛ
77
* اؿزبصيبع عٚاثظ ثیٓ اًٌٍّ صألگبٖ ثبلغاٌعٍ.1َٛ
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آْ ،يع ٕ اي جبص صٌ ٚذ ِ ـزمً فٍ ـغیٓ ثٛص ٔض.
عژ يُ ا ؿغائیً ثب ٔبص يضٖ گغفزٓ رع ٙضاد سٛص
صع اؿٍ ٚ )6( ٚ )2( ٛلغعٔبِٗ٘بی ؿبػِبْ ًٍِ،
دّالد گـزغصٖای عا ثٗ ٌجٕبْ آغبػ کغص کٗ ِ-ُٙ
رغيٓ ٘ضف آْ ايجبص كغايظ جضيض ؿیبؿ صع ؿغخ
ٍِ ِٕ ،غمٗای  ٚجٙبٔ ثٛص کٗ ثزٛأض ا٘هضاف
سٛص عا ِذ مك ؿبػص .ا يٓ عژ يُ ثب ا ؿزفبصٖ اػ
رجبعة لجٍ سٛص صع دٍّۀ ٔمبِ ثٗ ٌجٕبْ ،اػ
جٍّٗ صع ؿبي  ،2986 ٚ 2987ايٓگ ٗٔٛروٛع ِ کغص
کٗ ِ رٛأض ثٗ ؿغیذ جٕٛة ٌجٕبْ  ٚكٙغ ثیغٚد
عا ا كغبي ّٔب يض  ٚاػ ا يٓ عغ يك ثب ا ثؼاعی
ٔیغِٕٚض صع رمبثً ثب سٛاؿزٗ٘بی فٍـهغیٕیبْ،
دؼة هللا  ٚصٌ ٚذ ؿٛعيٗ ٚاعص ی ًّ كٛص؛ صع دبٌ
کٗ ثٗ ٘یچکضاَ اػ ا٘ضاف سٛص صؿذ ٔیبفذ  ٚثب
پ یغٚػی دؼة هللا ،ث ـیبعی اػ ر وبٚيغ ط٘ ٕ لج ٍ
ِ ٚذب ؿجبد ا ؿغائیً ثٗ ُ٘ عي شذ  ِ ٚـئٍٗ
ا یغاة  ٚا ؿغائیً ٚاعص ِغد ٍٗ جض يضی كض .صع
ايٓ ِمبٌٗ ثغای ٔلبْ صاصْ جٛأت ِشزٍف جٕگ،
هب
هگ عا ثه
هٓ جٕه
هغائیً اػ ايه
هضاف اؿه
ا ا٘ه
هغفب
هه
ا ؿزفبصٖ اػ ؿیغ ربعيش ِ ـئٍٗ ا ؿغائیً ٚ
ٌجٕبْ ِٛعص ثغعؿ لغاع ِ ص٘یُ.
 . 1موقعيت ژئوپلتيک لبنان
و لٛع ٌج ٕبْ صاعاي ِٛلع یذ ؿٛق اٌجی لي ٚ
ثیٓاٌٍٍّي اؿذ  ٚصع ییٓ دبي وهٗ وٛچههرهغيٓ
ؿغػِیٓ سبٚعِیبٔٗ پؾ اػ ث ذغيٓ ثٛصٖ ِ ٚـبدذ
آْ دضٚص  20456ویٍِٛزغ ِغثع ِيثبكض ،اِهب اػ
ر ٕٛع سبم فغٕ٘ گي ،ؿیب ؿيِ ،ظ٘جي ،الز وبصي ٚ
رجبعي ثغسٛعصاع اؿذ وٗ ايٓ ولٛع عا اػ ؿبيغ
ولٛع٘بي یغثي سبٚعِیبٔهٗ ِزّهبيؼ ِهيؿهبػص.
ِٛلع یذ ؿبدٍي ٌج ٕبْ ثب صع يبي ِضيزغا ٔٗ ثب
ِغػ ؿبدٍي  665ویٍِٛزغی  ٚثٕبصع ِ ُٙثیغٚد،
عغاثٍؾ ،هٛع ،هیضا  ٚج ٔٛیٗ ،ا يٓ و لٛع عا
چ ٙبععاٖ ِٛا هالري ؿٗ لبعٖ آ ؿیب ،اع ٚپب ٚ
افغي مب لغاع صاصٖ ا ؿذ  ٚثٗ ِٕؼ ٌۀ صعٚاػۀ

ٚعٚص ثٗ سبٚعِیبٔٗ ِذـٛة ِيكهٛص .ثٕهبثغايٓ
ا يٓ و لٛع صع گظ كزٗ  ٚصع ربعيز جض يض سٛص
ّ٘ٛاعٖ ِٛعص رٛجٗ الٛاَ ،گغٖ٘ٚبٔ ،ژاص٘هب ٚ
ِظا٘ت ِشزٍف اػ يه ؿ ٚ ،ٛلضعد٘بي فغإِغمٗ-
اي اػ ؿٛي صيگغ ثٛصٖ اؿذ.

ايٓ رٕٛع لِٛي ِ ٚظ٘جي رب دض ػيبصي ػِیٕٗ
عا ثغاي رعبع ضبد  ٚج ٕگ صاس ٍي فغاُ٘ ؿبسزٗ
اؿذ  ٚلضعد٘بي اؿهزعّبعي جٙهذ صؿهذيبثي ثهٗ
ا٘ضاف سٛص ايٓ ولٛع عا صع ؿبي ٚ 2975اعص جٕگ
صاسٍي وغصٔض وهٗ رهب ؿهبي  2979عهٛي ولهیض ٚ
ؿغأجبَ ِزعب لت پی ّبْ عبئف ،آ رق ثؾ صاس ٍي
دههبوُ كههض .اػ ؿههٛي صيگههغ آْچههٗ ِٛلعیههذ
جغغافیبيي ٌجٕبْ عا صع ؿغخ ِٕغمٗاي ثٗ  ٚيژٖ
صع  ٚضعیذ و ٕٔٛي ِ ضبیف ِي ؿبػص ِغ ثٛط ثٗ
ّ٘ـبيگي ايٓ ولٛع ثب عژيُ هٙیٔٛیـزي اؿذ وٗ
٘ ّٛاعٖ ِٛعص ر ٛجٗ گغ٘ ٖٚبي ِ جبعػ فٍ ـغیٕي ٚ
ٌج ٕبٔي اػ يه ؿ ٚ ،ٛعژ يُ هٙیٔٛی ـزي اػ ؿٛي
صي گغ ثٛصٖ ا ؿذ .ا يٓ عژ يُ ثٗ ثٙب ٔٗ ثغ لغاعي
إِ یذ صع ِغػ ٘بي كّبٌي ؿغػِیٓ ا كغبٌي ،اػ
ػِبْ رأؿیؾ سٛص صع ؿبي  ،2948چٕضيٓ ثهبع ثهٗ
سبن ٌجٕبْ دٍّٗ ٔمبِي وهغصٖ  ٚثشهق٘هبيي اػ
ل ـّذ٘بي ج ٕٛثي  ٚث یغٚد عا ا كغبي وغصٖ ا ؿذ.
صع دٍّٗ٘بي ٔمهبِي صع ؿهبي٘هبي ،2978 ، 2948

ا٘ضاف رجبٚػ  6006اؿغائیً
ثٗ سبک ٌجٕبْ

هبًِ %83
«گهغ٘ ٖٚهبي ٔهژاصي ٌجٕهبْ  ...كه
ایغاة ٌجٕبٔي ،دضٚص  %8ایغاة فٍـهغیٕي،
هب اػ
 %5اعإِهٗ  %4 ٚكهبًِ ثمیهٗ ٔژاص٘ه
جّ ٍٗ ا وغاص ِيگغص ٔض .صع ٌج ٕبْ ٔؼص يه ثٗ
 28فغلٗ صيٕ ثٗ عؿّیذ كٕبسزٗ كهضٖأهض.
فغ لٗ ٘بي ِظ٘جي اػ ر ٕٛع سب هي ثغسٛعصاع ٔض
وٗ صع ثغگیغ ٔضٖ يبػصٖ فغ لٗ ِ ـیذي كبًِ
ِبعٔٚي٘ب ،اعرضٚوؾ ،وبرٌٛیه ،اعِٕي٘هبي
اعرضٚوؾ ،اعِٕي٘بي وبرٌٛیه ،پغٚرـزبْ٘ب،
ؿغيبٔي٘بي اعرضٚوؾ ،ؿغيبٔي٘بي وبرٌٛیه،
الریٓ٘ب ،وضأي٘بٔ ،ـزٛعي٘هب  ... ٚپهٕ
فغلۀ اؿالِي كبًِ كیعیبْ ،ؿٕیبْ ،عٚػي٘ب،
1
یٍٛي٘ب ٚ ،اؿّبییٍي٘ب» ِيكٔٛض.
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هض ٚ
هٗ لٛایه
هٗ ثه
هض ْٚرٛجه
 ،2996 ٚ 2993 ،2986ثه
لٛأیٓ ثیٓاٌٍٍّي٘ ،غثبع ثٗ ِٕبعك ِ ـىٔٛي ٚ
ػيغؿبسذ٘هبی الزوهبصي ٌجٕهبْ دٍّهٗ وهغصٖ ٚ
رٍ فبد ٘ ٚؼي ٕٗ٘بي ؿٕگیٕي عا ثغ ا يٓ و لٛع
ٚاعص آٚعصٖ اؿذ وهٗ آسهغيٓ آْ جٕهگ  33عٚػٖ
ژٚئیٗ ِ 6006يثبكهض وهٗ ؿهغأجبَ ِججهٛع ثهٗ
پظيغف لغعٔبِٗ  ٚ 2702آرق ثؾ گغصيض.
إِیذ ِغػ٘ب ثغاي عژيُ هٙیٔٛیـز يه ِـئٍٗ
د یبري ا ؿذ .ا يٓ عژ يُ صع لغاعصاص و ّپ صي ٛيض
 2979ثب ِوغ رب دهض ػيهبصي ِغػ٘هبي جٕهٛثي ٚ
جٕٛة غغثي سٛص عا ثب ايٓ ولٛع آعاَ ؿبسذٚ 2.
ثب صٌ ٚذ ِ وغ صع ثبعۀ رغصص ٘بي ِغػي ثٗ  ٚيژٖ
صع گظعگبٖ ا ؿزغارژيه «ع فخ» ِعب ٘ضۀ إِی زي
ِٕع مض ٔ ّٛص 3.صع دبي دب ضغ ثٗ صٌ یً كٕب ؿبيي
ا ؿغائیً اػ عغف صٌ ٚذ ِ وغ  ٚثغ لغاعي هٍخ
ِ یبْ ص ٚو لٛع ،ا يٓ ث شق اػ ِغػ  ٚؿغػِیٓ
فٍ ـغیٓ اكغبٌي صع ِ عغى رٙضيضاد سبعجي وّ زغي
لغاع صاعص .اػ ؿٛي صي گغ إِ یذ ِغػ ٘بي ِ یبْ
هأِیٓ
هبصي ره
هض ػيه
هب ده
هُ ره
هغائیً  ٚاعصْ ٘ه
اؿه
ِيثب كض  ِ ٚیبْ ص ٚو لٛع لغاعصاص إِی زي ٚ
ا ٘هُ
ِغػي صع ؿبي ِٕ 2994عمض كضٖ اؿذ 4.ؿبثمب
صٌٚذ اعصْ ثب ُ٘صؿهزي اؿهغائیً صع ؿهبي 2970
پبيگبٖ٘هبي فٍـهغیٕیبْ صع اعصْ عا ثّجهبعاْ
ٔ ّٛص وٗ ثٗ ؿپزبِجغ ؿیبٖ ِ عغٚف كض  ٚاػ آْ
پؾ ٔ یغٚي ِمبِ ٚذ فٍ ـغیٓ ی ّالا جبي گب٘ي ثغاي
ِمبث ٍٗ ثب عژ يُ هٙیٔٛی ـزي صع ا يٓ و لٛع صع
اسز یبع ٔضا كذ .صٌ ٚذ اعصْ صع ػ ِبْ كبٖ د ـیٓ
ثب صٌ ٚذ ا ؿغائیً ؿبػف ٔ ّٛص  ٚصع دبي دب ضغ
ٔ یؼ ی جضهللا پبص كبٖ ا يٓ و لٛع سٛص عا ي ىي اػ
ِذٛع ٘بي ا هٍي ا جغاي عغح سبٚعِیب ٔٗ ثؼعگ
ِيصا ٔض  ٚصع اعصٚگبٖ غغة صع پي رأِیٓ إِیذ
ثغاي اؿغائیً  ٚدً ِعضالد ايٓ عژيُ صع ِٕغمٗ
ا ؿذ .ثغ ا يٓ ا ؿبؽ ِغػ ٘بي كّبٌي ا ؿغائیً وٗ
هُ صع
هٛص٘ ،ه
هي ِيكه
هبْ ِٕزٙه
هٛعيٗ ٌ ٚجٕه
هٗ ؿه
ثه
ص ٘ٗ٘بي گظ كزٗ  ُ٘ ٚصع دبي دب ضغ ،ثغاي عژ يُ

 . 2حمالت اسرائيل به لبنان
عژ يُ ا ؿغائیً

ثٗ ثٙب ٔٗ اي جبص إِ یذ صع

ا٘ضاف رجبٚػ  6006اؿغائیً
ثٗ سبک ٌجٕبْ

اؿغائیً ٔبآِ ثبلي ِبٔهضٖ اؿهذِٙ .هُرهغيٓ
ا سزالف ؿٛعيٗ ثب ا ؿغائیً ِغ ثٛط ثٗ ا كغبي
ؿغػِیٓ فٍـغیٓ صع ؿبي  ٚ 2948اكغبي ثٍٕضي٘بي
جٛالْ صع ؿهبي ِ 2967يثبكهض  ٚعژيهُ اؿهغائیً
یٍيعغُ رالف٘بي گـزغصٖ  ٚصع ِمبععي جٕهگ ثهب
ؿٛعيٗٔ ،زٛأـزٗ ثب صٌٚذ ؿٛعيٗ لغاعصاص هٍخ
هً
هبيي س هٛص عا ده
هىً كٕبؿه
هض ِ ٚله
هب ّٔبيه
اِضه
ّٔب يض .اػ ؿٛي صي گغ ج ٕٛة ٌج ٕبْ  ٚث یغٚد رب
ؿبي  ،2986یّالا ِذً اؿزمغاع چغيه٘بي فٍـهغیٕ
ثٗ ع٘جغي يبؿغ یغفبد ثٛص ٔ ٚیغ٘ٚبی فٍـهغیٓ
صع ِمههبععي ثههب ؿههغثبػاْ اؿههغائیٍي صعگیههغ
ِيكضٔضُِٙ .رغيٓ ٘ضف اؿهغائیً ّ٘هٛاعٖ ايهٓ
ثٛصٖ وٗ صع هٛعد رٛأبي  ،ثشهق٘هبي جٕهٛثي
ٌجٕبْ عا ضّیّٗ سبن سٛص ؿبػص  ٚصع غیغ ايٓ-
هٛعد وّغثٕض إِ صع كّبي ثغاي إِیذ ِٕبعك
هبص
هّبٌي ايجه
هیٓ كه
هذ ٔله
هبي هٙیٔٛیـه
هٙغن٘ه
 ٚكه
ّٔبيضُِٙ .رغيٓ ِلىً اؿغائیً رب وٕه ْٛايهٓ
ثٛصٖ ا ؿذ وٗ ٔزٛأ ـزٗ ثب ٘غ يه اػ ص ٌٚزیٓ
ؿٛعيٗ ٌ ٚجٕبْ ثٗهٛعد جضاگبٔٗ لغاعصاص ههٍخ
اِ ضب ّٔب يض ،ػ يغا ِ ـبئً ٌج ٕبْ  ٚؿٛعيٗ رب
دض ػ يبصي ثٗ ُ٘ رٕ یضٖ ا ؿذ  ٚأع مبص ٘غگٗٔ ٛ
هٍذي ثٗ ؿٛعيٗ صع گغ ٚدً ِ ـئٍٗ آٚاع گبْ
فٍ ـغیٓ  ٚع فع ا كغبي اػ ؿغػِیٓ٘بي فٍ ـغیٓ
ثٛصٖ اؿذ.
ثب رٛجٗ ثٗ ِغبٌت فٛق ولٛع ٌجٕبْ ِٚغػ٘بي
جٕههٛثي آْ ٘ههُ ثههغاي اؿههغائیً ٘ ٚههُ ثههغاي
ٔیغ٘ ٚبي ِ شبٌف ايٓ عژ يُ اػ اّ٘یذ ا ؿزغارژيه
ثغ سٛعصاع ا ؿذ .ا ؿغائیً  ٚؿٛعيٗ ِز مبثالا اػ
ٌجٕبْ ثغاي ایّبي فلبع  ٚرٙضيض یٍیٗ يهصيگغ
هبْ صع ِٕبػیههۀ
هق ٌجٕه
اؿههزفبصٖ ِيوٕٕههض ٔ ٚمه
ا یغاة  ٚا ؿغائیً ٘ ّٛاعٖ ؿغٔ ٛكذ ؿبػ ثٛصٖ
اؿذ.
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وّغثٕض كّبٌي چٕضيٓ ثبع ثٗ جٕٛة ٌجٕبْ دٍّٗ
ٔمبِي وغصٖ  ٚثشق٘بيي اػ سبن ايهٓ ولهٛع عا
روغف ّٔٛصٖ اؿذ .ايٓ عژيهُ صع ؿهبي  2978ثهٗ
ج ٕٛة ٌج ٕبْ دّ ٍٗ ٚ ،يه ِٕغ مٗ إِی زي اي جبص
وغص وٗ صع آْ « ؿعض دضاص» فغِب ٔض٘ي آْ عا
ثغی ٙضٖ صا كذ؛ ٘ضف ا ؿغائیً اػ ِ یبْ ثغصْ
ِمبِ ٚذ فٍ ـغیٓ صع ا يٓ و لٛع ثٛص .ص ٚدّ ٍٗ
صيگغ ِغثٛط ثٗ ؿبي٘بي ِ 6006 ٚ 2986يثبكض وٗ
ثٗ ٌذبػ اّ٘یذ جٕگ  2986صع رذٍیً ا٘ضاف جٕهگ
 ،6006اثزضا ايٓ جٕگ ثهٗ ههٛعد سالههٗ ثغعؿهي
ِيگغصص.
الف) جٌگ  :1892اؿهغائیً صع ژٚئهٓ  2986دٍّهٗ
سٛص عا ثٗ ج ٕٛة ٌج ٕبْ آ غبػ
گ ـزغصٖ ٔ مبِ
وغص وٗ ثٗ ج ٕگ پٕجُ ا یغاة  ٚا ؿغائیً ِ عغٚف
كض .عاثی ٕٚٛيچ ِعز مض ا ؿذ وٗ ا يٓ ج ٕگ اػ
جٙبر ثب ؿبيغ جٕگ٘ب ِزفبٚد ثٛص:
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« .2جٕگ صع ٌجٕبْ  ٚرب أهضاػٖاي ثهغاي
ٌج ٕبْ هٛعد ِيگغ فذ ،ا ِب ر ٛؿظ ا ؿغائیً،
ؿبف  ٚرب دضي ؿٛعيٗ؛
 . 6اٌٚیٓ جٕگي ثٛص وٗ صع ػِبْ هٍخ ٔـجي
ثیٓ ایغاة  ٚاؿغائیً ارفبق ِيافزبص؛
 . 3عٔٚض هٍخ پٕ ؿبٌٗ اسیغ ِیبْ ِوهغ ه
اؿغائیً صع ثغٚػ ايٓ جٕگ رأثیغ صاكذ؛
 . 4ايٓ جٕگ ثٗ عٛع غیغ ِٕزمغٖاي عهٛالٔي
ثٛص ،ا گغ اٚا ؿظ ؿپزبِجغ عا ٔم غٗ پب يبٔي
آْ رٍمي وٕیُ ،ايٓ جٕگ ِ 3هبٖ ثهٗ عهٛي
أجبِیضٖ اؿذ؛
 ٚ .5یال ٖٚثغ ِٛاعص فٛق ،اثعبص ٔمبِي آْ
رذههذ اٌلههعبع جٕجههٗ٘بي ؿیبؿههياف لههغاع
5
گغفذ».

صع ٚالع ِيرٛاْ جٕگ ژٚئٓ  2986عا صع وٛربٖ
ِضد رب دضي ثٗ ٔ فع ا ؿغائیً صأ ـذ ،ا ِب صع
ثٍ ٕض ِضد ثب یث ضعف ،ی مت ٔ لیٕي ِ ٚغد ٍٗ
جضيضي صع هٛعدثٕضي ِـبئً ایغاة  ٚاؿغائیً ٚ
هٍخ ِٕغ مٗاي سبٚعِیب ٔٗ كض .صع يه جّعث ٕضي،
عاثی ٕٚٛيچ ا ٘ضاف ا ؿغائیً اػ ا يٓ ج ٕگ عا ثٗ

هٛعد ػيغ ثیبْ ِيوٕض:

صع عٚػ٘بي ٔشـذ جٕگ ،اؿغائیً ثٗ ؿّذ ثشهق-
٘بي غغ ثي ِ ٚغ وؼي ج ٕٛة ٌج ٕبْ دغ وذ وغص.
«ؿههبف» ِمبِٚههذ ِذههضٚصي وههغص ٔ ٚیغ٘ٚههبي
اؿغائیٍي ظغف  3عٚػ ثٗ د ِٗٛثیغٚد عؿهیضٔض.
ثب یمتٔ لیٕي « ؿبف» ثغ ا ؿبؽ عغح فیٍ یپ دج یت
ِمغع كض وٗ ٔیغ٘ٚبي فٍـهغیٕي اػ  62اٚد 2986
سبن ٌج ٕبْ عا رغن وٕ ٕض  ٚصع ٘ ّیٓ ربعيز
ٔیغ٘ٚههبي چٕههض ٍِیزههيِ ،زلههىً اػ آِغيىههب،
فغأـههٗ ،أگٍـههزبْ  ٚايزبٌیههب ٚاعص ثیههغٚد
كضٔض رب ثغ ا ِغ سغٚج فٍ ـغیٕیبْ اػ ث یغٚد
ٔ مبعد وٕ ٕضِ .زعب لت آْ «ث لیغ جّ یً» ثغا ؿبؽ
سٛا ؿذ ا ؿغائیً ثٗ عيب ؿذ جّ ٛٙعي ع ؿیض .سغٚج
« ؿبف» اػ ث یغٚد  ٚأز شبة ث لیغ جّ یً ثٗ
عيب ؿذ جّ ٛٙعي ،دبوي اػ ا يٓ ثٛص وٗ ا ٘ضاف
جبٖ عٍجب ٔخ ج ٕگ صع ٌج ٕبْ ،صع كغف ر ىٛيٓ
ا ؿذِ .غ وؼ ؿیب ؿي ٌج ٕبْ اػ ر ـٍظ ؿٛعيٗ ٚ
« ؿبف» ث یغ ْٚآ ِضٖ  ٚصع ٔ مغ ثٛص رب ثٗ كىً
غ یغ ِع ٌّٛي ،صٌ ٚذ ِغ وؼي ِم زضعي ثب ٚيژ گي
هغائیً  ،ثٕیبْگههظاعي
هبعي ٔؼصيههه ثههب اؿه
ّ٘ىه

ا٘ضاف رجبٚػ  6006اؿغائیً
ثٗ سبک ٌجٕبْ

اٌف) ٔبثٛص ؿبسزٓ اؿزذىبِبد ٔمبِي « ؿبف»
صع ج ٕٛة ٌج ٕبْ  ٚاي جبص دغيُ إِی زي ثٗ
یغى  40ویٍِٛزغ؛ يعٕهي ثهٗ أهضاػٖ ثهغص
ِؤثغ رٛپشبٔٗ ِٛ ٚكه أضاػ٘بي ؿبف؛
ة) اػ ِ یبْ ثغصْ ِٛلع یذ « ؿبف» صع ثم یٗ
ٔمبط ٌجٕبْ ثٗ ٚيژٖ صع ثیغٚد ،ثٗ ِٕمٛع
ِ ذضٚص وغصْ ر ـٍظ ا يٓ ؿبػِبْ ثغ ٔ مبَ
ؿیبؿي ٌجٕبْ  ٚوب٘ق ٔمق آْ صع جٕگ ایغاة
 ٚاؿغائیً؛
ج) كى ـذ اع رق ؿٛعيٗ صع ٌج ٕبْ ثٗ ِٕ مٛع
یٍّي وغصْ سغٚج وبًِ يب ٔـجي آْ اػ ايٓ
ولٛع  ٚپیق صؿزي صع ادزّبي ثغٚػ يه جٕهگ
ثیٓ ؿٛعيٗ  ٚاؿغائیً؛
ص)  ٚثٗ ا يٓ رغر یت فغاُ٘ ؿبسزٓ اِىب ٔبد
ثغاي ثبػ ؿبػي صٌ ٚذ ٌج ٕبْ  ٔ ٚمبَ ؿیب ؿي
آْ ،ر ذذ ٔ فٛط  ٚا ؿزیالي ِز ذضيٓ ا ؿغائیً،
6
يعٕي ثلیغ جّیً « ٚججٌ ٗٙجٕبْ».

11
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گغصص .صعسٛا ؿذ صٌ ٚذ جض يض ٌج ٕبْ ِج ٕي ثغ
ٌؼ َٚسغٚج ٔیغ٘ ٚبي ؿٛعي اػ كغق  ٚكّبي ا يٓ
و لٛع عا وٗ اػ جب ٔت ٔیغ٘ ٚبي ٔ مبِي ثغ رغ
ا ؿغائیً ٔ یؼ دّب يذ ِي كضِ ،ي رٛاْ لضَ ِٕغ مي
7
ثعضي ثٗ دـبة آٚعص.
٘ضف صيگغ اؿغائیً ،أعمبص لغاعصاص هٍخ ثب
صٌٚذ ٌجٕبْ ثٛص؛ ايٓ لغاعصاص ثب ّٔبيٕضگبٔي
اػ اِغيىب ،اؿغائیً ٌ ٚجٕبْ صع ِ 26هبصٖ صع
هي
هبص إِیزه
هیضِ ،فه
هب عؿه
هٗ اِضه
هي  2983ثه
ِ 27ه
لغاعصاص اػ اّ٘ یذ سب هي ثغ سٛعصاع ثٛص وٗ ثغ
ا ؿبؽ آْ  ....صع ِ ذضٚصٖاي وٗ دضٚص آْ عا
اع رق ا ؿغائیً رع ییٓ ِئ ّٛص ،اع رق ا ؿغائیً
ِ ـزمغ گغص يضٖ  ٚإِ یذ آْ عا ثغی ٙضٖ ِيگغ فذ
 ٚا يٓ ثٗ ِع ٕبي ِ لغٚییذ ثش لیضْ ثٗ ا كغبي
8
ثٛص.
ثغا ؿبؽ ا يٓ ِٛاف مذ ٔب ِٗ« ،اع رق ا ؿغائیً
اجبػٖ ِييبفذ رب صع ِ ذضٚصٖاي صع ج ٕٛة ٌجٕبْ
وٗ رب عٚصسب ٔٗ «االٌ ٚي» ٚا لع صع كّبي كٙغ
ا ٔی ّي اػ وً
هیضا اِ زضاص ِييب فذ (رمغي جب
ِـبدذ ولٛع ٌجٕبْ) ٚادض٘بي گلذػٔي ِلزغن ثب
اعرق ٌجٕبْ رلىیً ص٘ض» 9.صع ٚالع ِي رٛاْ گفذ
وٗ ٘ضف ا ؿغائیً ضّیّٗ وغصْ ج ٕٛة ٌج ٕبْ ثٗ
سبن سٛص ثٛص  ٚصع ا يٓ عاث غٗ ا لضاِبري عا
أ جبَ صاص 10.صع ا يٓ ج ٕگ گغ چٗ عژ يُ ا ؿغائیً
ثٗ پیغٚػی٘بی کٛربٖ ِضد صؿذ يبفذ ،اِهب ثهب
كکً گیغی ٔیغٚی ِمبِٚهذ ،ثهٗ رهضعي رهٛاْ ٚ
لضعد اع رق ا ؿغائیً ثغای د ضٛع صع سبک ٌج ٕبْ
رذٍ یً ع فذ  ٚؿغأجبَ ِج جٛع ثٗ رغک اعا ض
اكغبٌ ٌجٕبْ صع ؿبي  6000كض کٗ ثٗ ٔٛثۀ سٛص
ٔمغٗ یغف صع ربعيز پیغٚػی٘بی دؼةهللا گغصيض.
ب) تجاّس ًظاهی  :2002اؿغائیً ثغاي صؿذيبثي ثٗ
ا ٘ضاف چ ٕض ؿغذي  ٚگ ـزغصۀ سٛص ،د ّالد ٔ مبِي
٘ٛاي  ،صع يبي  ٚػِی ٕ عا صع ژٚئ یٗ آ غبػ
ٔ ّٛص .ا يٓ عژ يُ ثب ر ٛجٗ ثٗ ر جبعة لج ٍي سٛص
اػ جٕگ  2986ايٓگ ٗٔٛروٛع ِيوغص وٗ ِيرٛأهض
ثٗ ّ٘ٗ يب ثشق٘بيي اػ ا٘ضاف اػ پهیق رعیهیٓ

ا٘ضاف رجبٚػ  6006اؿغائیً
ثٗ سبک ٌجٕبْ

كضٖ ص ؿذ يب ثض .صع اث زضا ،دّ ٍٗ عا ثٗ ثٙب ٔٗ
ص ؿزگیغي ص ٚؿغثبػ سٛص ر ٛؿظ دؼة هللا ٌج ٕبْ
رٛجیٗ ّٔٛص  ٚصع ؿغخ جٙبٔي ايٓگٚ ٗٔٛأّهٛص
ؿبسذ وٗ ِ ـجت كغٚع ج ٕگ ٔ یغٚي ِمبِ ٚذ ا ؿذ.
صع عٚػ ٘بي ا ٌٚیٗ ،ا ٘ضاف ثغٔب ِٗعيؼي كضٖ
وبِالا ِلشن ٔجٛصٌٚ ،ي ثٗ ؿغیذ اػ عغيك ِذبفً
ؿیبؿههي ِ ٚـههئٛالْ ؿیبؿههي ولههٛع٘ب اػ جٍّههٗ
کب ٔضٌٚیؼا عا يؾٚ ،ػ يغ ا ِٛع سبع جٗ آِغي ىب ٚ
جٛعج ثٛف ع ئیؾ جّ ٛٙع ا يٓ و لٛع ِ ٚمب ِبد
ا ؿغائیٍي پغصٖ اػ ا ٘ضاف پٕ ٙبْ ا يٓ دّ ٍٗ
ثغصاكزٗ كض.
صع يه ثغعؿي ِيرٛاْ ُِٙرغيٓ ا٘ضاف ٍِهي ٚ
ِٕغمٗاي اؿغائیً عا ثٗ هٛعد طيً ثیبْ ّٔٛص:
ٔ .2بثٛصي دؼةهللا ٌجٕبْ  ٚيهب ػِیٕهٗ ؿهبػي
ثغاي سٍع ؿالح وبًِ آْ؛
 .6ايجبص رفغلٗ  ٚجٕگ صاسٍي صع ٌجٕبْ؛
 .3اػ ِیبْ ثغصْ پبيگبٖ اجزّبیي  ٚؿیبؿهي
دؼةهللا صع ٌجٕبْ؛
 .4ججغاْ كىـذ اعرق اؿغائیً صع یمتٔلهیٕي
اػ جٕٛة ٌجٕبْ صع ؿبي 6000؛
 .5ثغ ْٚفىٕي ِـبئً صاسً اؿغائیً صع عاثغٗ
ثب دّبؽ  ٚرلىیً صٌٚذ ِـزمً فٍـغیٕ ؛
 .6ايجبص صٌٚذ صؿذ ٔلبٔضٖ صع ٌجٕبْ  ٚرالف
ثغاي كٕبؿبيي اؿغائیً اػ عغف صٌٚذ ٌجٕبْ؛
 .7ایّبي فلبع ثغ ؿٛعيٗ ثهغاي دهً ِـهبئً
ثٍٕضي٘بي جٛالْ  ٚأعمهبص لهغاعصاص ههٍخ ثهب
ؿٛعيٗ  ٚكٕبؿبيي اؿغائیً اػ عغف ايٓ ولٛع؛
 . 8عفع ِلىالد اؿغائیً ثب ؿبيغ صٚي یغة ثٗ
ِٕ مٛع ثغ لغاعي عٚا ثظ گ ـزغصٖ صيپٍّبر یه ٚ
الزوبصي ثب ايٓ ولٛع؛
 .9ثغلههغاعي هههٍخ صع سبٚعِیبٔههٗ ثههٗ ٔفههع
اؿغائیً؛
ِٙ .20بع ٔیغ٘ٚبي ِشبٌف اؿهغائیً صع صاسهً
ولٛع  ٚصع ؿغخ ِٕغمٗ؛
ثب ر ٛجٗ ثٗ ِٛاعص فٛق ا ٘ضاف ا ؿغائیً عا

18

ِي رٛاْ صع ص ٚؿغخ ِ ٍي ِٕ ٚغ مٗاي ثٗ هٛعد
ػيغ ثغعؿي ّٔٛص:
 . 1در سطح كشوري
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الف) لثٌاى :يىي اػ ا٘ضاف ِذٛعي جٕگ  ،6006اػ
ِ یبْ ثغصْ دؼةهللا ٌج ٕبْ ثٛص ،ػ يغا ٔ گب٘ي ثٗ
ربعيز ٌج ٕبْ ٔ لبْ ِيص ٘ض وٗ ثب پ یضايق دؼةهللا
ٌج ٕبْ ثٗ رضعي ِ ـیغ ر ذٛالد ا يٓ و لٛع رغی یغ
يب فذ ِ ٚعبصالد ِٕغمٗاي ٚاعص ِغد ٍٗ جض يضی كض
 ٚاػ عغ في ثب يض كىًگیغي  ٚپ یضايق دؼة هللا
ٌج ٕبْ عا ِ زأثغ اػ ربعيز پغرالعُ ا يٓ و لٛع
ثٗ  ٚيژٖ صع د ّالد گ ـزغصٖ عژ يُ هٙیٔٛی ـزي ثٗ
سبن ايٓ ولٛع طوغ وغص .ولٛع ٌجٕبْ اػ ربعيز
اؿزمالي سٛص صع  2943/22/63وٗ صع ثذجٛدخ جٕهگ
جٙبٔي ص َٚهٛعد گغفذ ،ثٗ عٛع ِزٕبٚة صع جٕگ
 ٚصعگیغي ثب عژ يُ هٙیٔٛیـزي  ٚجٕگ ٘بي صاس ٍي
ثٗ ؿغ ثغصٖ اؿذ .ايٓ ولٛع پؾ اػ اؿزمالي ،ثب
رأؿیؾ عژيُ هٙیٔٛیـزي صع ؿهبي  2948ثهب جٕهگ
ایغاة  ٚاؿغائیً ِٛاجٗ كض  ٚاػ آْجب وٗ يهه
و لٛع ا ؿالِي یغ ثي  ٚصع ّ٘ ـبيگي ؿغػِیٓ٘بي
ا كغبٌي لغاع صا كذ ّ٘ ،گبَ ثب ؿبيغ و لٛع٘بي
یغ ثي ٚاعص ج ٕگ كضٔ« .یغ٘ ٚبي ٌج ٕبٔي ثٗ
فغِب ٔض٘ي ژ ٔغاي كٙبة ثب ِ لبعوذ ٔیغ٘ ٚبي
ؿٛعي ،صع عٛي وغا ٔخ كغلي ثذغاٌجٍ یً ص ؿذ ثٗ
دٍّٗ ػصٔض  ٚصع ثغاثغ ٘ج َٛكضيض هٙیٔٛیـذ٘ب
صع ِغػ جٕٛثي ايـزبصٔض» ٚ 11.اػ ؿبي  2948ثٗ
هأِٓ ٚ
هغٚدِ ،ه
هٙغ ثیه
هبْ  ٚكه
هٛة ٌجٕه
هض ،جٕه
ثعه
پٕب٘گههبٖ ِههغصَ فٍـههغیٕ آٚاعٖ ٔ ٚیغ٘ٚههبي
ِمبِ ٚذ فٍ ـغیٓ گغص يض .عژ يُ هٙیٔٛی ـزي ثغاي
ِمبثٍٗ ثب چغيه٘بي «ؿهبف» ثهٗ ع٘جهغي يبؿهغ
یغفبد صع ؿبي  ،2948ثهٗ ثیهغٚد دٍّهٗ وهغص ٚ
فغٚص گبٖ ا يٓ ولٛع عا ثّ جبعاْ ّٔٛص .صع ِبعؽ
ٔ 2978یغ٘ٚبي اؿغائیً ٚاعص جٕٛة ٌجٕبْ كهضٔض
 ٚسبن ا يٓ و لٛع عا ا كغبي وغص ٔض  ٚكٛعاي
إِیهذ ؿهبػِبْ ٍِهً ِزذهض صع لغهعٔبِهٗ 466

٘ضف اهٍي رجبٚػ اؿغائیً ثٗ سبن ٌجٕبْ صع
ؿبي ٔ ،2986هبثٛصي رهٛاْ ٔمهبِي ؿهبػِبْ
آػاصيثشههق فٍـههغیٓ ،ثههٗ ِٕمههٛع پبيههبْ
ثشلههیضْ ثههٗ ِمبِٚههذ  ٚثغلههغاعي إِیههذ
ا ؿغائیً صع ِغػ ٘بي كّبٌي فٍ ـغیٓ ا كغبٌي
ثٛصٖ ا ؿذ .صع آْ ٕ٘ گبَ  ،ا ؿغائیً رغؽ ٚ
ٔگغأههي ٚؿههیعي اػ ٌجٕبٔي٘ههب ٔضاكههذ ٚ
ِمبِ ٚذ ٌج ٕبْ  ٚصع ٔزی جٗ رٛاْ ِبصي،
ٔ مبِي  ٚؿیب ؿي آْ عا ٚاث ـزٗ ثٗ ِمبِ ٚذ
فٍـغیٓ ِيصأـذ ٌ ٚظا ٚاعص وغصْ ضغثٗ ثٗ
ِمبِ ٚذ فٍ ـغیٓ ،ثٗ ِع ٕبي ؿمٛط رج عي
13
ِمبِٚذ ٌجٕبْ ثٛص.

كیز ٔ عیُ لب ؿُ ِعز مض ا ؿذ وٗ ثٗ صٔ جبي
رذٛالد ؿغيع  ٚپيصعپي ٌجٕبِْ ،زعبلت جٕگ 2986
ثٛص وٗ گغ٘ ٖٚبي ِمبِ ٚذ ا ؿالِي كىً گغ فذ ٚ
یٍّیبد ٔمبِي سٛص عا یٍیٗ ٔیغ٘ٚبي اكغبيگهغ
صع ث یغٚد ،جبصٖ ؿبدٍي ث یغٚد  ٚث مبع غغ ثي
أ جبَ صاص 14.ثب كىًگیغي «ِمبِ ٚذ ٌج ٕبْ»
كب٘ض رغی یغ اؿب ؿي صع هذٕٗ یٍّ یبد جٕ گي ٚ

ا٘ضاف رجبٚػ  6006اؿغائیً
ثٗ سبک ٌجٕبْ

هبي
هٗ ِغػ٘ه
هُ ثه
هٓ عژيه
هیٕي ايه
هزبع یمتٔله
سٛاؿه
ثیٓاٌٍّ ٍي كض  ٚا يٓ صع دبٌي ثٛص وٗ ٌج ٕبْ
صع ج ٕگ صاس ٍي وٗ ِ یبْ ار ذبص ِ ـیذیبْ عا ؿذ
گغاي افغا عي ثب ِ ـٍّبٔبْ  ٚچپ گغا يبْ ٚ
ٍِی ْٛعر صاصٖ ثٛص ،لغاع صاكذ  ٚايٓ جٕگ رب
ؿبي  2989يعٕي أعمبص پیّبْ عبئف اصاِٗ يبفذ
ٌ ٚجٕبْ عا ثٗ ٚيغأٗاي رجضيً وغص .صع ايهٓ
ِضد صٌ ٚذ ِم زضع ِغ وؼي  ٚاع رق ٚا دضي ثغاي
وٕ زغي ا ٚضبع  ٚرأِیٓ إِ یذ  ٚجٛص ٔضا كذٚ 12
عژ يُ هٙیٔٛی ـزي اػ ا يٓ  ٚضعیذ ؿٛص ِي ثغص،
ٌظا ا يٓ عژ يُ اػ ِٛلع یذ ا ؿزفبصٖ وغص  ٚصع
هبثٛصي
هغاي ٔه
هزغصٖاي عا ثه
هالد گـه
هبي  2986دّه
ؿه
فٍ ـغیٕیبْ ِ میُ ٌجٕبْ ثٗ ٚيژٖ صع ج ٕٛة  ٚصع
ث یغٚد  ٚا سغاج آٔ ٙب اػ سبن ٌج ٕبْ ،ر ضعیف
ؿٛعيٗ  ٚایّبي ؿٍغٗ ثغ ؿبسزبع دىِٛزي ٌجٕبْ
آ غبػ وغص .صعا يٓ ػ ِبْ ،كب٘ض پ یضايق دؼةهللا
ٌج ٕبْ ِيثب كیُ .كیز ٔ عیُ لب ؿُ ِ ،عب ْٚصث یغ
وً دؼةهللا صع ايٓ عاثغٗ ِئٛيـض:

17
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ربعيز ؿیب ؿي ٌج ٕبْ ٘ ـزیُ ،ػ يغا ٔیغ٘ ٚبي
ا ؿغائیٍي ثیق اػ ٘غ ػ ِبْ صي گغي ِج جٛع ثٗ
رٍفبد ؿٕگیٓ كضٖ رب ايٓوٗ ايٓ عژيُ صع ؿهبي
 6000ثض٘ ْٚیچ پیق كغعي اػ جٕٛة ٌجٕبْ ثٗ جؼ
ِٕغمٗ «كجعب» یمتٔلیٕي وغصِٙ .هُرهغيٓ ٘هضف
اؿغائیً اػ ايٓ ؿیب ؿذ ،جضاؿبػي ِ ـئٍٗ ٌج ٕبْ
اػ ؿٛعيٗ ثٛصٌ ،ظا ثغٔبِٗ ثعضي ،ایّبي فلبع
ثغ صٌ ٚذ ؿٛعيٗ ج ٙذ سغٚج ؿغثبػأق اػ ٌج ٕبْ
ثٛص وٗ ا يٓ ِ ـئٍٗ ث عض اػ رغٚع عف یك دغ يغي
صع ؿبي  6005رذمك يبفذ ،اِب ُ٘چٕبْ اؿغائیً
ثب لضعري ثٗ ٔبَ دؼةهللا ِٛا جٗ ثٛص وٗ ثٗ عٛع
فؼاي ٕضٖاي ثغ ؿغٛح لضعد ٔ مبِي ،ؿیب ؿي ٚ
اجزّههبیي ا ٚافههؼٚصٖ ِهه كههض  ٚايههٓ عٔٚههض،
ثغٔبِٗ٘ب  ٚؿیبؿذ٘بي اؿغائیً عا ثغاي ایّبي
ف لبع ثغ صٌ ٚذ ٌج ٕبْ  ٚلغاعصاص هٍخ ثب ا يٓ
ولههٛع ثههٗ ٘ههُ ِههيػص .ثههٗ ٚيههژٖ آْوههٗ ،صع
أزشبثبد پبعٌّبٔي  ،2996 ٚ 2996ثهٗ ِٛلعیهذ
رب دض
ِّ زبػي ص ؿذ يبف زٗ ثٛص  ٚثٗ رضعي
ػيبصي ِـبئً ِ ٚلىالد سٛص عا ثب ؿبيغ گغ٘ ٖٚب
 ٚعبي فٗ٘بي ٌج ٕبٔي دً وغصٖ ثٛص ٚصع ِ ـیغ
آ كزي ِ ٍي  ٚاي جبص  ٚدضد ِ یبْ ٔیغ٘ ٚبي ِشز ٍف
ف ىغي  ٚؿیب ؿي ٌج ٕبٔي ثٗ ِٛفمیذ ٘بي لب ثً
ِالد مٗاي ص ؿذ يبف زٗ ثٛص .ا يٓ ِ ـئٍٗ ثغاي
اؿههغائیً لبثههً رذّههً ٔجههٛص  ٚصعگیههغي٘ههبي
هغائیٍي صع
هب ٔیغ٘ٚههبي اؿه
هضۀ دههؼة هللا ثه
پغاوٕه
ِٕغ مٗ « كجعب» ِؼ يض ثغ ی ٍذ ثٛصٌ ،ظا ثب
ّ٘ ىبعي آِغي ىب  ٚثغ سي اػ صٚي اع ٚپبيي صع
لغعٔبِٗ  2559كٛعاي إِیذِ ،ـهئٍٗ سٍهع ؿهالح
دؼة هللا گٕجب ٔضٖ كض  ٚثغاي یّ ٍي ؿبسزٓ آْ
ثغٔبِٗعيؼي كض .فبههٍٗ ؿهبي٘هبي  6006ه 6000
ثغاي عژ يُ ا ؿغائیً ث ـیبع د ـبؽ ثٛص ،ػ يغا
دؼةهللا ػيبص ِ كض  ٚعژيُ اؿغائیً ثهٗ
لضعد
صٌیههً یمتٔلههیٕي اػ جٕههٛة ٌجٕههبْ صع ِعههغى
ث ذغاْ ،ضعف  ٚؿغكى ـزگي ؿیب ؿي  ٔ ٚمبِي لغاع
گغف زٗ ثٛصٌ ،ظا دّ ٍٗ ثٗ ٌج ٕبْ ص٘ ٚضف عا
رٛأِبْ رأِیٓ ِي وغصٔ :شـذ :ججغاْ كىـذ اعرق

ا٘ضاف رجبٚػ  6006اؿغائیً
ثٗ سبک ٌجٕبْ

اؿغائیً صع ؿبي 6000؛ ص :َٚپیغٚػي ثغ دهؼة هللا
ٌجٕههبْ  ٚوـههت لههضعد  ٚعٚدیههۀ جضيههض اعرههق
ا ؿغائیًٌ .ظا ؿیب ؿذ ل ٍع  ٚل ّع ٔیغ٘ ٚبي دؼة
هبصي ٚ
هبي الزوه
هبسذ٘ه
هغ ؿه
هغف  ٚػيه
هه عه
هللا اػ يه
اجزّبیي ٌجٕبْ  ٚدؼةهللا اػ ؿٛي صيگغ صع وبْٔٛ
ا ٘ضاف دّ ٍۀ ٔ مبِي ثٛص .صع هٛعد كى ـذ دؼة هللا
ص ٚگؼيٕٗ ِزوٛع ثهٛص :يهب ّ٘بٕٔهض ؿهبي 2986
اع رق ا ؿغائیً صع ِ ٕبعك ج ٕٛة ِ ـزمغ ِي كض ٚ
اػ آْ ثٗ یٕٛاْ يه ا٘غَ فلبع ثغ صٌٚذ ٌجٕبْ
ثغاي ِظاوغٖ  ٚكٕب ؿبيي ا ؿغائیً ا ؿزفبصٖ
ِيگغص يض  ٚيب ثب  ٚؿبعذ ؿبػِبْ ِ ًٍ ِز ذض،
اِ ىبْ د ضٛع ٔیغ٘ ٚبي چ ٕض ٍِی زي  ٚثٗ  ٚيژٖ
ٔیغ٘ ٚبي ٔبر ٛفغاُ٘ ِيگ لذ ِٕ ٚغ مٗ ٚاعص
ِغد ٍٗ جض يضي ِي كض وٗ عا يؾ اػ آْ ثٗ ی ٕٛاْ
سبٚعِیبٔٗ جضيض ٔبَ ثغص ،ػيغا ثب ٚعٚص ٔبرٛ
ثٗ جٕٛة ٌجٕبْ ،رعبصي  ٚرٛاػْ لضعد ِٕغمٗاي
جض يضي كىً ِيگغ فذ وٗ ِيرٛأ ـذ صع عا ؿزبي
عغح سبٚعِیبٔٗ ثؼعگ ثبكض.
ثب رٛجٗ ثٗ ِغبٌت فٛق ،اؿغائیً ثغاي عؿیضْ
ثٗ ا ٘ضاف سٛص اػ اثؼاع ٘بي رجٍی غبري ،ج ٕگ
عٚا ٔي ،اي جبص رفغ لٗ  ٚص كّٕي ِ یبْ عٛا يف ٚ
ف عبالْ ؿیب ؿي ٌج ٕبْ ا ؿزفبصٖ وغص  ٚرالف ٔ ّٛص
رب ثب ف عبي وغصْ اسزال فبد گظ كزٗ ِ یبْ دؼةهللا
ثب اع رق ٌج ٕبْ ،گغ٘ ٖٚبي ِ ـیذي ثٗ  ٚيژٖ
ِبعٔٚي  ٚدزي فغلٗ٘بی ِـٍّبْ ،پبيگبٖ ؿیبؿي
 ٚاجز ّبیي دؼة هللا عا اػ ِ یبْ ثغصاعص  ٚاػ
ِذجٛث یذ ِغص ِي دؼةهللا ثىب ٘ض .صع ا يٓ عاث غٗ
اع رق اؿغائیً اػ رّبَ اِىبٔبد ػِیٕيٛ٘ ،ايي
 ٚصعيبيي سٛص ثغاي لٍع  ٚلّع ػيغ ؿهبسذ٘هبي
الز وبصيِٛ ،ا هالري ،اعرجب عبري ٌ ... ٚج ٕبْ
ا ؿزفبصٖ وغص  ٚیب ًِ اػ ثیٓ ع فزٓ آٔ ٙب عا
دههؼةهللا ِعغفههي ّٔههٛص .ايههٓ الههضاَ اؿههغائیً
ِيرٛأ ـذ صع هٛعد كى ـذ دؼة هللا ثٗ ثغ لغاعي
رٛاػْ لضعد جض يضي صع ِ یبْ ٔیغ٘ ٚبي ؿیب ؿي
ٌج ٕبْ صع صا سً  ٚای ّبي ف لبع ٘ ّٗ جبٔ جٗ ثغ
صٌٚههذ ٌجٕههبْ ثههغاي پبؿههز ثههٗ صعسٛاؿههذ٘بي
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اؿغائیً ِٕجغ گغصص.
ب) رژ ین ا سزائیل :ا ؿغائیً اػ ػ ِبْ رأ ؿیؾ سٛص
ّ٘ٛاعٖ ثب صِ ٚـئٍٗ اؿبؿي ِٛاجٗ ثٛصٖ  ٚرالف
ٚي ثغاي ع فع آٔ ٙب ثب ٔب وبِي ِٛا جٗ گغص يضٖ
اؿههذ .ايههٓ صِ ٚـههئٍٗ یجبعرٕههض اػ :اٌههف)
ثغ لغاعي إِ یذ؛ ة) كٕب ؿبيي .ا يٓ عژ يُ اػ
ؿبي ّٛ٘ 2948اعٖ صع صاسً  ٚصع ِغػ٘بي سٛص ثب
و لٛع٘بي ّ٘ ـبيٗ ثب صعگ یغي ٔ ٚبإِي ِٛا جٗ
ثٛصٖ ا ؿذ .ثب ا یالْ ر لىیً عژ يُ ا ؿغائیً
اٌٚیٓ جٕگ ایهغاة  ٚاؿهغائیً صع ؿهبي 2948عر
صاص رب ايٓ کٗ صع ؿهبي  2948يٛٙصيهبْ ،ههبدت
 %5/67اعاضي فٍـغیٓ كضٔض ،صع دبٌيوٗ پهؾ اػ
جٕگ  %78اػ سبن فٍـغیٓ ثٗ روغف عژيُ اؿغائیً
صعآ ِض ،اصاعٖ وغا ٔٗ غغ ثي ثٗ اعصْٛٔ ٚ ،اع
غؼٖ ثٗ ِوغ ؿپغصٖ كض  ٚصع جٕگ كهق عٚػٖ 2967
رّبَ سبن فٍـغیٓ ثٗ یال ٖٚثٍٕضي٘هبي جهٛالْ ٚ
هذغاي ؿیٕب ر ٛؿظ عژ يُ ا ؿغائیً ا كغبي كض ٚ
صع جٕگ ویپٛع  2973وٗ ثب ُ٘صؿزي ِوغ  ٚؿٛعيٗ
یٍ یٗ ا ؿغائیً أ جبَ كض ثٗ صٌ یً دّب يذ ٘ ّٗ
جبٔجههٗ آِغيىههب ،یّههالا صٚي یههغة ٔزٛأـههزٕض
15
ؿغػِیٓ٘بي اكغبٌي عا آػاص ّٔبيٕض.
هغاي
هغاي ايجهبص إِیهذ ثه
عژيهُ اؿهغائیً ثه
ؿبوٕبْ ي ٛٙصي  ٚكٙغن٘بي هٙیٔٛی ـذ ٔ لیٓ اػ
دغثٗ٘ب  ٚربوزیه٘بي ِزعضصي اؿهزفبصٖ ّٔهٛصٖ
اؿذ وٗ ثغسي اػ آٔٙب ثٗ هٛعد طيً ِيثبكض:
ِ .2ظاوغٖ :عژيُ اؿغائیً ثغاي ِمٍّٔ َٛبيي
 ٚدّب يذ ٘ ّٗ جبٔ جٗ اف ىبع ی ِّٛي ثٗ  ٚيژٖ صع
اعٚپب  ٚآِغيىبّٛ٘ ،اعٖ سٛص عا عغفصاع ههٍخ
ِعغ في وغصٖ  ٚسٛا ٘بْ ِظاوغٖ ثب صٚي یغة ثٗ
 ٚيژٖ جج  ٗٙپب يضاعي ٔ ٚیغ٘ ٚبي فٍ ـغیٕي كضٖ
اؿذ.
 .6سلٔٛذ  ٚاعیبة :ايٓ عژيُ صع ٘یچ ػِبٔي
سٛص عا ِ ذغ َٚاػ ثٗ وبعگیغي س لٔٛذ ،رٙض يض،
اع یبة  ٚج ٕگ صع ؿغػِیٓ٘بي ا كغبٌي  ٚيب ثب
صٚي ّ٘ ـبيٗ ٔضأ ـزٗ ا ؿذ .ا ؿزفبصٖ اػ ا يٓ

ثغاي ِب ثبيض عٚكٓ ثبكض وٗ صع ايٓ ولٛع
جب ثغاي صٍ ِ ٚذ  ٚجٛص ٔضاعص ،ا گغ ا یغاة
آْ عا رغن گٛي ٕض ثغاي ِب وبفي سٛا ٘ض
ثٛص .عاٖ دً صي گغي جؼ جبث جب وغصْ ر ّبَ
آٔٙب ِزوٛع ّٔيثبكضٔ ،جبيض دزي يه عٚؿزب
16
يب يه لجیٍخ یغة عا ثغ جبي ٔٙبص.

 .4ؿیبؿذ كٙغن ؿبػي :عژيُ اؿغائیً ثغاي ثٗ
ُ٘ ػصْ رغو یت جّع یذ صع ٔٛادي ِشز ٍف فٍ ـغیٓ
اػ جٍّٗ صع وغأٗ ثبسزغي ،غؼٖ  ٚلضؽ ،الضاَ
ثٗ ؿبسذ كٙغن٘بي گ ـزغصٖ ٔ ّٛصٖ  ٚاػ ؿٛي
صي گغ ،ؿیب ؿذ ر لٛيك ِ ٙبجغد ثٗ فٍ ـغیٓ عا
17
صؿزٛع وبع سٛص لغاع صاص.
عژ يُ ا ؿغائیً ثغاي اي جبص إِ یذ صع ِغػ ٘بي
ؿغػِیٓ اكغبٌي ٚاعص جٕگ٘بی ِزعهضصي كهض .صع
هههبي  2973 ٚ 2967 ،2956 ،2948عا
هههع جٕگ٘ه
ٚاله
ِيرٛاْ ُِٙرغيٓ عٚيبعٚيي صٚي یغة ثهب عژيهُ
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ربوز یه چٗ صع ػ ِبْ ا ؿزغارژي ٔٗ ج ٕگ ٗٔ ٚ
هٍخ ،چٗ صع ػ ِبْ ِظاوغٖ  ٚاي جبص هٍخ ٚ ،يب
صع ػِبْ آرق ثؾ  ٚاجغاي لغعٔبِٗ٘بي ؿهبػِبْ
ًٍِ ِزذض لغع ٔگغصيضٖ ُ٘ ٚػِبْ ثب عهغفصاعي
اػ هٍخ ِ ٚظاوغٖ ،ثٗ س لٔٛذ سٛص اصا ِٗ صاصٖ
اؿذ .ايٓ عژيُ صع آٚعيً  ،2948لزً یبَ «صيهغ
يب ؿیٓ» عا ثٗ ص ؿذ گغ« ٖٚايغ گ »ْٛثٗ ع٘ جغي
ِ ٕبسیُ ث گیٓ أ جبَ صاصّ٘ ،چ ٕیٓ ل زً یبَ
غؼٖ ،و فغ لب ؿُ ،رً ػی زغ ،هجغا  ٚكزیال ٚ
ج ٕیٓ  ... ٚاػ ِٛاعصي ا ؿذ وٗ ر ٛؿظ عژ يُ
اؿغائیً ثب كضد ٘غ چٗ رّبَرهغ ثهغاي لٍهع ٚ
لّع فٍـغیٕیبْ أجبَ كضٖ اؿذ.
 .3اسغاج  ٚرجعیض :يىي صيگغ اػ ؿیبؿذ٘هبی
ا ؿغائیً ،ای ّبي ف لبع ثٗ فٍ ـغیٕیبْ ؿبوٓ
وغأٗ ثبسزغيٛٔ ،اع غؼٖ  ٚلضؽ  ٚؿبيغ ِٕبعك
ؿغػِیٓ ا كغبٌي ثٛصٖ ا ؿذ وٗ سبن فٍ ـغیٓ عا
رغن وٕٕض  ٚصع غیغ ايٕوٛعد ّ٘ٛاعٖ رٙضيض ثٗ
ا سغاج  ٚرجع یض  ٚيب ا لضاَ یّ ٍي آْ كضٖأض.
ي ٛؿف ٚار یؼِ ،ضيغ هٕضٚق ِ ٍي ي ٛٙص صع ا يٓ
عاثغٗ ِئٛيـض:
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اؿغائیً صأـذ؛ جٕگ٘بيي وهٗ صع آْ٘هب ،ايهٓ
عژيُ رب ؿغدض ٔبثٛصي پیق عفذ ،اِب ثب دّبيذ
٘ ّٗ جبٔ جٗ آِغي ىب  ٚثغ سي اػ صٚي اع ٚپبيي
ِبٔ ٕض أگٍ ـزبْ  ٚفغأ ـٗ ٔ جبد يب فذ ،ثٗ
گٗٔٛاي وٗ اؿغائیً صع جٕگ  ٗٔ 2967رٕٙهب ثهغ
وً فٍـغیٓ ِـٍظ كض ،ثٍىٗ ثشهق٘هبيي اػ سهبن
ؿٛعيٗ  ِ ٚوغ عا ٔ یؼ ر وغف ٔ ّٛص ،ا ِب عژ يُ
اؿغائیً یٍيعغُ ثٗ وبعگیغي ؿیبؿذ٘بي ِشزٍهف
ایُ اػ هٍخ عٍجي  ٚسلٔٛذ  ٚجٕگُ٘ ،چٕهبْ صع
صا سً ٔبث ـبِبْ ا ؿذ  ٚصع صع ْٚثب ِ ـبئً ٚ
ِ لىالد ِز عضص ٔبإِي ِٛا جٗ ا ؿذِ .غد ٍٗ جض يض
ٔبإِي عا ِي رٛاْ صع أزفب ضٗ اٚي صع ؿبي
 ٚ 2987أزفبضههٗ ص َٚصع ؿههبي ِ 6000لههب٘ضٖ
18
ّٔٛص.
اػ ؿههبي ِ ٚ 6000زعبلههت أزفبضههخ ص َٚثههغ
ِیؼاْ ٔهبإِي  ٚثذهغاْ٘هبي ٔبكهي اػ آْ صع
هع
هذ .صع ٚاله
هضٖ اؿه
هبفٗ گغصيه
هٛع اضه
هً وله
صاسه
ِي رٛاْ أزفب ضخ ص َٚعا وٗ رب دض ػ يبصي
هغاج
هؼة هللا ٌجٕههبْ صع اسه
ِزههبثغ اػ پیههغٚػي ده
ٔیغ٘ ٚبي ا ؿغائیٍي اػ ج ٕٛة ا يٓ و لٛع ثٛص،
ِغدٍههخ جضيههضي صع ِعههبصالد ؿیبؿههي ٔ ٚمههبِي
اؿغائیً صأـذ ،ػيغا ايٓ عژيُ صع فبهٍخ ؿبي -
٘بي  6006ه  6000ثٗ كضد رذهذ رهبثیغ یٍّیهبد
اؿز لٙبصي اػ يه ؿ ٚ ٛاي جبص صٌ ٚذ ِ ـزمً
فٍـغیٕي اػ ؿٛي صيگغ لغاع گغفذُ٘ ،چٕیٓ ايٓ
عژ يُ ر ذذ ف لبع ٔیغ٘ ٚبي صاس ٍيِٕ ،غ مٗاي ٚ
ثیٓاٌٍٍّههي ؿههغأجبَ ِججههٛع ثههٗ ثغگههؼاعي
أزشبثبد پبعٌّهبٔي صع ؿهبي  6005گغصيهض کهٗ
ی ٍيعغُ سٛا ؿذ لج ٍي ِٕ جغ ثٗ پ یغٚػي د ّبؽ صع
ا يٓ أزشب ثبد كض .صع ا يٓ ِم غع كبع ْٚع جك
ثغٔب ِخ لج ٍي ،سغٚج اػ ثغسي اػ ٔٛادي غؼٖ عا
آغبػ وغص وٗ ثب ٚاوٕق ٘بي ِشزٍف صاسٍي ِٛاجٗ
گغص يض .صع ییٓ دبي سغٚج اػ غؼٖ ِيرٛأ ـذ
گبِي ِ  ُٙثغاي رذ مك ثش لیضْ ثٗ اي جبص صٌ ٚذ
ِ ـزمً فٍ ـغیٕي ثب كض ،ا ِب اػ آْ جب وٗ عژ يُ
ا ؿغائیً أگ یؼٖاي ثغاي رذ مك صٌ ٚذ ِ ـزمً

ا٘ضاف رجبٚػ  6006اؿغائیً
ثٗ سبک ٌجٕبْ

فٍ ـغیٕي ٔضا كذ ا لضاِبد ث عضي ثغاي كغٚع وبع
پبعٌ ّبْ  ٚصٌ ٚذ ِ ـزمً فٍ ـغیٕي ثغا ؿبؽ فبػ
ؿٔ َٛملخ عاٖ ٘ ٚهُچٕهیٓ ِفهبص اؿهٍٚ )2( ٛ
اؿٍ )6(ٛعا ِلغٚط ثٗ كٕبؿبيي ايهٓ عژيهُ اػ
جب ٔت د ّبؽ ِ ٚمبِ ٚذ فٍ ـغیٓ ٔ ّٛص؛ ا ِغي وٗ
رذ مك آْ ِّ ىٓ ٔ جٛصٌ .ظا كبع ْٚعغح سٛص عا
وٗ ی جبعد اػ عغح «ِزبع وٗ» ثٛص ثٗ وبع گغ فذ
 ٚآْ عا جبيگؼيٓ ٔملخ عاٖ وغص؛ عهغح كهبعْٚ
ايٓ ثٛص وٗ ثٗ هٛعد جؼيغٖاي اػ غؼٖ  ٚوٕبعح
ثبسزغي یمتٔلیٕي كٛص رب ثشق٘بي اػ ؿغػِیٓ-
ِ ٔم لخ عاٖ ثٗ هٛعد جؼيغٖ ٘بي
٘بي ِٛعص ٔ مغ
و ٛچه رشٍ یٗ گغصص ٚ .صع ِغد ٍخ ث عض ثغ سي اػ
كٙغن٘ب رشغيت كٛصٚ .ی اػ ايٓ عغيك ِيسٛاؿهذ
ایالَ ّٔبيض ،کٗ صٌٚذ اؿغائیً ثٗ صٔجبي رذمك
ٔملخ عاٖ اؿذ  ٚفٍـغٕیبْ ثبيض سٍع ؿالح وبًِ
گغص ٔض ،صع دبٌي وٗ عغح أ ٚم لخ عاٖ رذغ يف
كضٖ ثٛص  ٚچِ ْٛيصأ ـذ وٗ ٔیغ٘ ٚبي فٍ ـغیٕي
دبضغ ثٗ سٍع ؿالح وبًِ ٔیـزٕض ،ثّجبعاْ كضيض
غؼٖ عا آ غبػ  ٚصع ییٓ دبي اػ عغ يك رجٍی غبد
ِم ٍّ ٔ َٛبيي کغص .ا ِب ا جغاي ا يٓ ؿیب ؿذ،
ا ؿغائیً عا صع ث ذغاْ صاس ٍي فغ ٚثغص ،ػ يغا
ٔٗ رٕ ٙب ٔم لخ عاٖ رذ مك ٔیب فذ ،ثٍ ىٗ ٔبإِي
 ٚثيث جبري فؼاي ٕضٖاي ِ ٕبعك غؼٖ  ٚثبسزغي عا
فغا گغ فذ  ٚا يٓ عژ يُ ثٗ ِٕ مٛع ر ذذ اٌ لعبع
لغاع صاصْ افىبع یِّٛي ولٛع ُ٘ ٚچٕیٓ ِهغصَ
ِٕغ مٗ  ٚج ٙبْ ٔیبػِ ٕض اي جبص ث ذغاْ صي گغي
ثٛص رب اػ عغيك آْ ثزٛأض ثب ایّبي فلبع ثغ
ٔیغ٘ ٚبي د ّبؽ اػ يه ؿ ٚ ٛدبِ یبْ آٔ ٙب صع
ٌج ٕبْ  ٚؿبيغ و لٛع٘ب ثٗ ا ٘ضاف سٛص ٔب يً
گغصصٌ ،ظا دّ ٍٗ ٔ مبِي ثٗ ج ٕٛة ٌج ٕبْ عا صع
ص ؿزٛع وبع سٛص لغاع صاص .ا يٓ دّ ٍٗ گغ چٗ
ثغای چٕض عٚػی ،افکبع ی ِّٕ ِٛغٗ  ٚج ٙبْ عا
ثٗ جج ٌ ٗٙج ٕبْ ِع غٛف ؿبسذ ،ا ِب ٔزٛأ ـذ صٚ
یضَ إِ یذ ٚ
ِ لکً اؿب ؿ ا ؿغائیً ،يع ٕ
كٕبؿبي عا ثغعغف ؿبػص.
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ُِٙرغيٓ ٘ضف اؿغائیً اػ دٍّهخ ثهٗ ٌجٕهبْ
ص ؿذيبثي ثٗ هٍخ ِٕغ مٗاي صع چ ٙبعچٛة فغاي ٕض
هٍخ سبٚعِیبٔٗ اؿذ .ػيغا ايٓ عژيُ ٘هُچٕهبْ
ثب ِ لىً ِ لغٚییذ  ٚكٕب ؿبيي اػ عغف ثغ سي اػ
صٚي ِٕغمٗ  ٚثٗ ٚيژٖ ٍِذ٘بي ِٕغمهٗ  ٚجٙهبْ
ا ؿالَ ِٛا جٗ ا ؿذ .گغ چٗ ا يٓ عژ يُ رٛأ ـزٗ ثب
أع مبص لغاعصاص و ّپ صي ٛيض رب دض ػ يبصي
عاث غخ سٛص عا ثب صٌ ٚذ ِ وغ یبصي ؿبػص  ٔ ٚمغ
ثغسي اػ صٌٚذ٘بي ِٕغمٗ ِبٕٔض اعصْ  ٚرغویهٗ
عا ثٗ سٛص ج ٍت ّٔب يض ،ا ِب ثٗ ٔ مغ ِيع ؿض وٗ
هظ صيپٍّبریههه،
هغاعي عٚاثه
ايههٓ عژيههُ صع ثغله
الزوبصي  ٚفغٕ٘گي ثب ولٛع٘بي ِٕغمٗ ثٗ ٚيژٖ
صٚي ِجبٚع ثب ِلىً ِٛاجٗ اؿذ .عژيُ اؿغائیً
ثٗ ّ٘غاٖ اِغيىب  ٚثغسي اػ صٚي اعٚپبيي رالف -
٘ههبي گـههزغصٖاي عا ثههغاي ؿههبػِبْص٘ههي ٔمههُ
ِٕغ مٗاي ِ غبثك ثب ا ٘ضاف سٛص أ جبَ صاصٖا ٔض
وٗ ثعض اػ ِعب٘هضح وّهپ صيٛيهض صع ؿهبي 2979
ثبيض ثٗ ِٛافمذ ٔبِٗ٘بي اؿٍٚ )2( ٛاؿٍ)6( ٛ
ُ٘ ٚچٕیٓ ٔملخ عاٖ اكبعٖ ّٔٛص .ثغاؿبؽ عهغح
اؿٍ )2( ٛوهٗ صع  9ؿهپزبِجغ  2993ثهٗ اِضهبي
«يب ؿغ یغ فبد»  ٚا ؿذبق عا ثیٓ ع ؿیض ِ 19،مغع
گغص يض وٗ ثغاي ص ؿذيبثي ثٗ هٍخ فغاگ یغ صع
وغا ٔخ ثبسزغي ٛٔ ٚاع غؼِٖٕ ،غ مخ سٛص ِش زبع
فٍ ـغیٓ اي جبص كٛص  « ٚؿبف» عژ يُ ا ؿغائیً عا
كٕب ؿبيي ٔ ّٛصٖ  ٚثٗ ع ؿّیذ كٕب ؿض؛ صع ا يٓ
عاثغٗ یغفبد صع ٔبِٗاي ثٗ «عاثیٓ» طوغ ّٔٛص
وٗ ثب ر ٛجٗ ثٗ صٚعح جض يض  ٚاِ ضبي ایالِ یخ
«ا ؿٍ »ٛؿبػِبْ آػاصي ث شق فٍ ـغیٓ ،آْ ث شق اػ
ِ فبص ِٕ لٛع فٍ ـغیٓ عا وٗ ِٕ ىغ دك  ٚجٛص
ا ؿغائیً ا ؿذ  ٚثب ا يٓ ایالِ یٗ ِ غبيغ ا ؿذ
ٍِغي ایالَ ِيوٕض 20.ثب اِضبي اؿٍ-ُ٘ ٚ )2( ٛ
چٕیٓ اؿٍ )6( ٛايٓ گ ٗٔٛثٗ ٔمغ ِيعؿهیض وهٗ
فغاي ٕض هٍخ سبٚعِیب ٔٗ ع ٚثٗ رىّ یً كضْ ا ؿذ
ِ ٚغههبثك ثههب ايههٓ لههغاعصاص ،صٌٚههذ ِـههزمً
فٍـغیٕي صع ؿبي  2998ايجبص سٛا٘ض كض.

ا٘ضاف رجبٚػ  6006اؿغائیً
ثٗ سبک ٌجٕبْ

صع ّ٘یٓ عاثغٗ ثبيض ثٗ رٛافمٕبِخ اٌشٍیً ٚ
ِغيٍٕض اكبعٖ ّٔٛص وٗ جٛأت ِشزٍف ِغثٛط ثٗ
یمتٔلههیٕي ٔیغ٘ٚههب  ٚايجههبص صٌٚههذ ِـههزمً
فٍ ـغیٕي عا صع وغا ٔٗ ثبسزغي  ٚغؼٖ ِ لشن
ِي ؿبػص .ا ِب ٔٗ رٕ ٙب فغاي ٕض هٍخ ثٗ جبيي
ٔغ ؿیض ،ثٍ ىٗ ثب آ غبػ أزفب ضخ ص َٚصع ؿبي
 ،6000ججٙخ ِمبِٚذ صع ثغاثهغ عژيهُ اؿهغائیً
رم ٛيذ كض  ٚاػ آْ جب وٗ كبعٔ ْٚزٛأ ـذ ثب
ؿیب ؿذ ِ لذ آ٘ ٕیٓ  ٚو لزبع ،ث ذغاْ ا يٓ عژ يُ
عا دً ّٔبيض ِزعبلت اكغبي یغاق رٛؿظ اِغيىب
صع ؿبي ٔ ،6003ملخ عاٖ صع صؿهزٛع وهبع لهغاع
گغ فذ .ثٗ ٔ مغ ِيع ؿیض ف ضبيي وٗ صع آْٔ ،م لخ
عاٖ ِغغح كض ِيرٛأـذ پهيآِهض٘بي ِبجزهي عا
ثغاي اِغي ىب  ٚا ؿغائیً صع ِٕغ مخ سبٚعِیب ٔٗ
ثٗ ٘ ّغاٖ آٚعص ،ػ يغا ثب ا كغبي یغاق ثیق اػ
٘غ ػِبٔي رٛاػْ لضعد ِٕغمٗاي ثٗ ٔفع اِغيىب
ثٛصٌ ،ظا ٔملخ عاٖ صع ؿبي  6003ثٗ ِٕمٛع دهً
ِلىً فٍـغیٕیبْ ثب اؿغائیً ُ٘ ٚچٕیٓ فیوهٍٗ
صاصْ ثٗ ِ لىالد صٚي یغة ثب ا ؿغائیً عغا دي
كض .صع ايٓ ٔملٗ رالف كض رب اػ رّبَ اِىبٔبد
ٔ ٚیغ٘ٚب ثغاي صؿذيبثي ثٗ ٘ضف اؿزفبصٖ كٛص،
ٌظا ا جغاي ٔم لٗ ثٗ يه گغ ٖٚچ ٙبع جبٔ جٗ
ِز لىً اػ اِغي ىب ،ارذبص يٗ اع ٚپب ،ؿبػِبْ
ًٍِ  ٚعٚؿیٗ ؿپغصٖ كض  ٚفبػ ٘بي ٔملخ عاٖ صع
ؿٗ ِغدٍٗ ِلشن گغصيض.
ِغد ٍخ اٚي وٗ ِغ ثٛط ثٗ كق ِب ٘خ اٚي ؿبي
 6003ثٛص ٔبظغ ثٗ پبيبْ سلٔٛذ٘ب ،یهبصي كهضْ
ػ ٔضگي فٍ ـغیٕیبْ  ٚاي جبص ػِی ٕٗ ثغاي رأ ؿیؾ
صٌ ٚذ ِ ـزمً فٍ ـغیٕي ثٛصِ .غد ٍخ ص َٚوٗ كق
ِب٘خ ص َٚؿبي  6003عا صع ثغ ِيگغفهذِ ،غثهٛط
ثٗ رذ ىیُ ا ٘ضاف ِغد ٍخ ٔش ـذ،رعییٓ صٌ ٚذ
هذ ٚثغگههؼاعي
ِـههزمً فٍـههغیٕي ِ ٚغػ٘ههبي ِٛله
وٕ فغأؾ ثیٓاٌٍّ ٍي پؾ اػ ثغ گؼاعي أزشب ثبد
 ...ٚثٛصِ ٚ .غد ٍخ ؿ َٛا ؿزمغاع ٔ ٙبيي صٌ ٚذ
هي ٚ
هٛالد ؿیبؿه
هٗ رذه
هب٘ي ثه
هٛصٔ .گه
هغیٕي ثه
فٍـه
اجز ّبیي سبٚعِیب ٔٗ ٔ لبْ ِيص ٘ض وٗ ٔٗ رٕ ٙب
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هؾ اػ
هٗ په
هغص ،ثٍىه
هضا ٔىه
هك پیه
هخ عاٖ رذمه
ٔمله
ثغ گؼاعي أزشب ثبد پبعٌ ّبٔي ،فغاي ٕض هٍخ
سبٚعِیب ٔٗ ثیق اػ گظ كزٗ ثب اث ٙبَ  ٚثٓث ـذ
ِٛا جٗ كض .ا يٓ كى ـذ عا ثیق اػ ٘غ چ یؼ ثب يض
ٔبكههي اػ صعسٛاؿههذ٘بي يههه جبٔجههٗ عژيههُ
هٙیٔٛیـزي صأـذ وٗ دبضغ ثٗ لجٛي دضالٍي اػ
دمٛق فٍـغیٕیبْ ٔیـذ.
ثب ر ٛجٗ ثٗ ِغب ٌت فٛق ج ٕگ یٍ یٗ ٌج ٕبْ عا
ثب يض اصا ِخ ؿیب ؿذ ا ؿغائیً ج ٙذ عغا دي هٍخ
سبٚعِیب ٔٗ صع عا ؿزبي ا ٘ضاف ِٕغ مٗاي ا يٓ
عژ يُ صأ ـذ ،ػ يغا ا ؿغائیً اػ عغ يك ا يٓ ج ٕگ
هٍخ
هض هه
هبٌف فغايٕه
هبي ِشه
هٛص ربٔیغ٘ٚه
هالف ّٔه
ره
سبٚعِیب ٔٗ عا ر ذذ ف لبع لغاع صاصٖ ِ ٚج جٛع
ثٗ ِظاوغٖ ثب اؿغائیً ّٔبيض .لجً اػ ٘غ چیؼ
ثب يض ثٗ ِٛلع یذ ٌج ٕبْ  ٚؿٛعيٗ صع ِ عبصالد
ا یغاة  ٚا ؿغائیً ر ٛجٗ ٔ ّٛص ،ػ يغا ا يٓ عژ يُ
ُ٘ چٕبْ صاعاي اسزالفبد ِغػي ثب ايٓ ص ٚولهٛع
ا ؿذ ٕ ِٚبعمي اػ سبن آٔ ٙب عا صع ر وغف صاعص.
 ٚآْچٗ ِغثٛط ثٗ ٌجٕبْ ِيثبكهض ثهیق اػ ٘هغ
ػ ِبْ صي گغي ثٗ صٌ یً ٔیغٕ ِٚض كضْ دؼة هللا،
اؿغائیً عا ثب چبٌق٘بي جضيض ؿیبؿي  ٚإِیزي
ِٛا جٗ ِي ؿبػص ،ػ يغا دؼة هللا ٔٗ رٕ ٙب سٛا ٘بْ
ثبػ پؾگ یغي ِ ٕبعك ا كغبٌي ٌج ٕبْ ( كجعب) ا ؿذ
ثٍىٗ صع پي آػاص ؿهبػي ؿهغػِیٓ٘هبي فٍـهغیٓ
ا كغبٌي ٔ یؼ ِيثب كض ّٛ ٘ ٚاعٖ اػ ِٛا ضع د ّبؽ
صع ِٛاجٙخ ثب اؿغائیً دّبيذ وغصٖ اؿذ.
اػ ؿٛي صي گغ ٔ گب٘ي ثٗ ا ٘ضاف ا ؿغائیً صع
دٍّٗ ثٗ جٕٛة ٌجٕبْ ٔلبْ ِيص٘ض وٗ ايٓ عژيُ
صع پي ر ضعیف دؼةهللا  ٚای ّبي ٔ فٛط صع ؿبسزبع
ؿیب ؿي صٌ ٚذ ٌج ٕبْ ج ٙذ ر ذذ ف لبع لغاع صاصْ
ؿٛعيٗ ثٛصٖ اؿذ ربايٓ ولٛع عا ثٗ ِظاوغح صي-
سٛاٖ اؿهغائیً صع ِهٛعص ثٍٕهضي٘هبي جهٛالْ ٚ
ر لىیً صٌ ٚذ ِ ـزمً فٍ ـغیٕي ِج جٛع ؿبػص .ا ِب
عژيُ اؿغائیً صع جٕگ  6006یّهالا ٔزٛأـهذ ثهٗ
ا٘ضاف ٍِ ِٕ ٚغمٗای سٛص صؿذ يبثض .پیهغٚػی
كکـذٔبپظيغی اؿهغائیً
جؼة هللا ٌجٕبْ ،روٛع

عا اػ ِ یبْ ثغص  ٚثبٚع ٘بی اٌ مبي گظ كزٗ
ٔبگٙبْ فغ ٚعيشذ  ٚثٗ ٔمغ ِ عؿض اجغای ٔملٗ
عاٖ  ٚؿبػِبْص٘ه ٔمهُ ِٕغمهٗای سبٚعِیبٔهٗ
ثغ ا ٘ضاف ٕ ِ ٚبفع آِغي کب  ٚعژ يُ
ِجز ٕ
اؿغائیً ثیق اػ گظكزٗ ثب ِٛأع ِ ٚذهضٚصيذ-
٘بی فؼايٕضٖای ِٛاجٗ گغصيض  ٚاؿهغائیً ٘هُ-
چ ٕبْ ثب ٔبإِ  ٚیضَ ِ لغٚییذ صع ِٕغ مٗ ٚ
جٙبْ اؿالَ ِٛاجٗ اؿذ.

ا٘ضاف رجبٚػ  6006اؿغائیً
ثٗ سبک ٌجٕبْ

نتيجهگيري
دٍّٗ ٔمهبِ ژٚئهٓ « »6006گغچهٗ ػيهبْ٘هبی
أ ـبٔ ِ ٚبٌ ٕ٘گف ز عا ثغای ِ ٍذ  ٚصٌ ٚذ
ٌجٕبْ ثٗ ّ٘غاٖ آٚعص ،اِب رجغثٗ ِٛفمیذآِیؼ
صيگغی عا ثهغای ٘هُثـهزگ  ٚيکپهبعچگ ٍِهذ
ٌج ٕبْ ثٗ صٔ جبي صا كذ .صع ا يٓ ج ٕگ ،دؼة هللا
ٌجٕبْ یٍ عغُ ِٛأع ِ ٚلکالد صاسٍ  ٚسهبعج
ٔ لبْ صاص کٗ اِ کبْ ِمبث ٍٗ  ٚكک ـذ عژ يُ
ا ؿغائیً  ٚجٛص صاعص  ٚثغای اٌ ٚیٓ ثبع صع يک
ج ٕگ ثٗ كضد ٔبثغاثغ ِبٔع اػ رذ مك يبفزٓ
ا٘ضاف اؿغائیً صع ؿغٛح ٍِ ِٕ ٚغمهٗای كهض.
ا يٓ ع سضاص ث ـیبع ثؼعگِ ،ذب ؿجبد ا ؿغائیً ٚ
غغة عا ثغای ا جغای عغح سبٚعِیب ٔٗ ثؼعگ ثٗ
ُ٘ ػص  ٚفغايٕض٘بی ِٕغمهٗای عا ٚاعص ِغدٍهٗ
جضيضی کغص کٗ ُِٙرغيٓ ٚيژگه آْ پٛيهب كهضْ
ِزغیغ٘بی صعِٕ ْٚغمٗای ،دغکهذ اػ یٍمهٗ٘هبی
ثٗ صي ٕ  ٚكزبة ثش لیضْ ثٗ
ٔبؿیٔٛبٌی ـز
ٔیغ٘ٚب  ٚجٕجق٘بی صع ِ ٍِ ْٚثبكض.
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 .1ع .ن :اد ّض ٔبصعي ؿّیغِي ( گغص آٚعي  ٚرٕ میُ)
ٌجٕبْ (رٙغاْ :صفزغ ِغبٌعبد ؿیبؿي  ٚثیٓاٌٍٍّي)1376 ،
م  1ه .14
ٚ .2د یض یجضاٌّج یض ،ك وپ دیْ ید پس اس دّ د َُ ،رغج ّٗ
ِٙغصاص ویبيي (رٙغاْ :اعالیبد.)1379 ،
 .3صعثبعٖ ِٛافمزبِٗ لب٘غٖ ،ع.نِ :ذّضثبلغ ؿٍیّبٔي،
تاسیگزاى رّ ًد صلح خاّرهیا ًَ (ر ٙغاْ :صف زغ ِغبٌ عبد
ؿیبؿي  ٚثیٓاٌٍٍّي )1379 ،م .370 - 361
ُ .4واى ،م  393ه .377
 .5عاثیٕٚٛيچ ،جٌگ تزاي لثٌاى « 5891ر  ،»5891رغجّٗ
جٛاص هفبئي ،غالِع ٍي عج جي يؼصي (ر ٙغاْ :ؿفیغ  )1368م
 135ه .136
ُ .6واى ،م  137ه .138
ُ .7واى ،م .162
 ِ .8ـعٛص ا ؿضاٌٙي ،اس هقاّ هت تا پ یزّسي (ر ٙغاْ:
ِؤؿ ـٗ ِغبٌ عبد  ٚرذمی مبد أضي لٗ ؿبػاْ ٔٛع )1379 ،م
.81
ُ .9واى ،م .81
ُ .10واى ،م  77ه .76
هٛي
هضهللا یٍه
هٗ اؿه
راى ،رغجّه
راریخ لثٌر
هٗ ،تر
 .11ژان ٔبٔزه
(ِلٙض :آؿزبْ لضؽ عضٛي )1379 ،م .425
 .12ثغاي ِغبٌ عٗ اع رق ٌج ٕبْ ،ع.ن :اد ّض ؿغٚف ٔژاص،
اع رق ج ٕٛة ٌج ٕبْ ،اػ ظ ٛٙع رب ؿمٛط ،ف صلٌاهَ هطال عات
فلسطیي (ؿبي ص ،َٚكّبعٖ ؿ ،َٛثٙبع )1380 ،م  51ه .68
 .13كیز ٔ عیُ لب ؿُ ،حشب هللا لث ٌاى ،خط ه طي ،گذ ضتَ ّ
غی ٌدٍ غى ،رغج ّٗ ِذ ّض ِ ٙضي كغيعزّضاع (ر ٙغاْ :اعال یبد
 )1383م .125
ُ .14واى ،م  128ه .129
 .15ثغاي ثغعؿي جٕگ٘بي اؿغائیً ،ع .ن:
ه غالِغ ضب ٔ جبري ،ج ٌگ ضص رّسٍ ا عزاب ّ ا سزائیل
(رٙغاِْ :ؤؿـٗ ِغجٛیبري یغبئي.)1384 ،
ه عي چي ا ْٚص يً ،ری طَُاي جٌگ ُاي ا عزاب ّ ا سزائیل،
رغجّٗ اعؿغ ٛآطعي (رٙغاْ :اِیغوجیغ.)1376 ،
 .16عٚژٖ گبعٚصي ،هاجزاي فل سطیي ،صِیًْیشم سیا سي،
رغج ّٗ ِ ٕٛچٙغ ث یبد غ فبعي (ر ٙغاْ :آ ؿزبْ لضؽ)1364 ،
م.114
 .17صع ثبعٖ ؿیب ؿذ كٙغن ؿبػي ،ع.ن :ی جض ِ عغٚف ،دّ لت

فلسطیي ّ ضِزكُاي صِیًْيًطریي ،رغجّهٗ فهغػاص ِّهضٚدي
(رٙغاْ :اعالیبد.)1374 ،
 .18ع .ن :ؿیض ع ضب ِ یغ عب٘غ ،أزفب ضٗ ِ ـجض االل وي،
(ػِیٕٗ٘ب ،عٔٚض٘ب  ٚپیبِض٘ب) (رٙغأْ :بجب.)1379 ،
 .19ؿٍیّبٔي ،پیطیي ،م  337ه .359
ُ .20واى ،م .350
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