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چکیده
در ایٗ ٔمبِ ٝثب اعشفبد ٜاس رٚػ سابریی ٔ ٚمبیغاٝای ساشػ ؽا  ٜساب ٟٔآسازیٗ
ٔ ّبٞبی و ٝدر خقٛؿ ٘مؼ ل ررٞابی خابرػ در عازٍ٘ ٘ٛرصیآ دّٟاٛی
ارائ ٝؽ  ٜاعز ،ثزرع  ٚث ٝایٗ دزعاؼ دبعاد داد ٜؽاٛد وأ :ٝا ّبٞبی رلیات
درثبة سبطیز فؾبرٞبی خبرػ ثز ٚل ُٛا٘مشة ایزاٖ و أ ٚ ٙو اْ یه اس ٔا ّبٞب
ثب ٚالْیزٞبی سؼزث ا٘مشة ایزاٖ ٔيبثماز دارد؟ ثا یٗ َٔٙاٛر ،اثشا ا ٕٟٔشازیٗ
ادّبٞبی ٔٛػٛد احقبء  ٚثز اعبط چبرچٛة ٔف ٟٔٛسحمیك دعشٝث ٙی  ٚثزرعا
ؽ  .یبفشٞٝبی سحمیك ٘ؾبٖ ٔ د ٞو ٝایٗ ٔ ّبٞب ؽبُٔ ؽؼ دعشٝا٘  ٚاس «سٛىئاٝ
ل رر حبٔ » سب ٔ ّبی ٔیبِف آٖ ،یْ« ٙحٕبیاز ػا ی ّ ٚا ْ سرییاز ٔٛاماِ
ل رر حبٔ » را در ثز ٔ ٌیز٘ .ثزرع ایٗ ٔ ّبٞب ٘ؾبٖ ٔ د ٞو ٕٝٞ ٝادّبٞبی
و ٝل ررٞبی غزث  ٚثٚٝیض ٜآٔزیىب را ّبُٔ افّ عزٍ٘ ٘ٛرصیٓ دّٟٛی ٔ دا٘ٙ
ثب ٚالْیزٞبی ا٘مشة ایزاٖ ٓٞخٛا٘ ٘ ارد .اٌزچ ٝایٗ ثْٙٔ ٝبی ثا سابطیزی آٖٞاب
٘یغز؛ ثّى ٝفؾبرٞبی خبرػ یى اس ُّّ ٚل ُٛا٘مشة ایزاٖ ٔحغٛة ٔا ؽاٛد.
دِٚز آٔزیىب سب آخزیٗ ِحَ ٝدؾشیجبٖ  ٚحبٔ رصیٓ ؽب ٜثٛد  ٚثٞ ٝز ىزیم ثازای
ٕٔبْ٘ز اس عمٛه رصیٓ دّٟٛی سشػ وزد؛ أب ث ٝىاٛر وابٔشن ٘بخٛاعاشٝای ٔٛاماِ
دِٚز ایٗ وؾٛر در لجبَ سحا ٛر ایازاٖ ،را ٜرا ثازای ٔٛفمیاز ا٘ماشة اعاشٔ
ٕٛٞارسز ٕ٘ٛد.
كلیدواژهها :فؾبرٞبی خبرػ  ،ا٘مشة اعشٔ ایزاٖ ،ل ررٞبی ثشري ،آٔزیىب.
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.1مقدمه
ٔحممیٗ ا٘مشةٞبٔ ُّّ ،یشّف را ثزای ٚل ُٛا٘مشةٞب ثزؽٕزد ٜا٘ وا ٝیىا اس ٟٔآ
سزیٗ ایٗ ُّّ ،فؾبرٞبی خبرػ یب ثیٗ إِّّ اعاز .اس دیا ٌب ٜاعاىبچذُ ،ارسجبىابر
فزأّ در دی ایؼ سٕبٔ ثحزاٖ ٞبی ا٘مشث اػشٕابّ عا ٟٓدار٘ا  ٚثياٛر طبثاز ثاٝ
سْبرك  ٚدیبٔ ٞبی ا٘مشث وٕه وزد ٜا٘  .آغبس  ٚا٘ؼابْ سٕابْ ا٘ماشةٞاب ،در ػٛأاِ
ٔ رٖ ٔ ،ثبیغز در یه ارسجبه ٘شدیه ثب ٘بثزاثزی ٞبی ثایٗ إِّّا ٘بؽا اس سٛعاْٝ
الشقااابد عااازٔبی ٝداری  ٚدر ٔمیااابط ػٟاااب٘ در لبِااات دِٚاااز ّٔاااز دیااا ٜ
ؽٛد(.اعىبچذُ )36:1376،ثّ ٝمی  ٌّ ٜعش٘ ٖٛیش ،فؾبرٞبی ثیٗ إِّّا ٕٞاٛارّ ٜبٔاُ
ٔ ٕٟدر ایؼبد ثحزاٖ ٞبی ا٘مشث ثٛد ٜا٘  .چٙیٗ فؾابرٞبی در ػٟابٖ ْٔبفاز حشا
إٞیز ثیؾشزی داؽش ٝا٘  ،چزا و ٝاثزل رر ٞبی ثیٗ إِّّ (ایب ر ٔشح  ٚ ٜؽاٛرٚی)
در سْمیت اعشزاسضی صئٛدِٛیشیه خٛد درف د حٕبیز یب سناْیف رصیآ ٞاب در دِٚاز
ٞبی درحبَ سٛعْ ٝثزآٔ  ٜا٘  ٌّ( .عش .)118:1385،ٖٛثّ ٝجبرر دیٍز «ا٘مشثٟب ٘یبسٔٙا
ٔٙبعجبر ثیٗ إِّّ ٔغبّ ی ٞغشٛٔ . ٙفمیز ا٘مشثٟب ّٕ سبن ث ٝحٕبیز خبرػ وا ٝدر
ٔمبىِ حغبط فٛرر ٔ ٌیزد یب ليِ حٕبیز اس رصیٓ ٔٛػٛد ثغشٍ دیا ا ٔا وٙا .
در ٔمبثُ ،ثغیبری اس ا٘مشثٟاب ثا ِیُ ٔ اخّا ٝخابرػ در حٕبیاز اس ما ا٘ماشة یاب
ؽىغز خٛرد ٜا٘ یب دچبر ٚاٌؾز ؽ  ٜا٘ا  ٌّ( ».عاشٚ .)39 :1396 ،ٖٛی در ٔاٛرد
ا٘مشة اعشٔ ایزاٖ ٘یش ثز ایٗ ثبٚر اعز و ٝدظ اس دٞ ٝٞب حٕبیز ث چ ٚ ٖٛچازای
ایب ر ٔشح  ٜاس ٔحٕ رمب ؽب ،ٜو ٝدر ى آٖ أشیبسار ٘یجٍبٖ داخّ ث ٝس ریغ اس ثیٗ
رفز  ٚل رر ریبعز اػزای ثب اعشفبد ٜاس عزٔبیٌ ٝذاری ٞاب  ٚوٕاه ٞابی خابرػ
رٚث ٝرؽ افشایؼ یبفز ،ایب ر ٔشح  ٜؽز ُٚث ٝدبفؾبری ثز حمٛق ثؾز ٕ٘ٛد و ٝثبّاض
سنْیف اٍِٞٛبی ٘ئٛدبسزیٕ٘ٛیبَ حىٕزا٘ ؽ ٘ .شیؼا ٝایاٗ ٚماْیز افاشایؼ فنابی
ٔب٘ٛر ٘یزٞٚبی ٔیبِف ٔحٕ رمب در ایزاٖ ثٛد .أب ؽب ٜسٟٙب افشحبر ٔحا ٚدی ا٘ؼابْ
داد ،در حبِ وٕٞ ٝچٙبٖ ث ٝد٘جبَ ػّت رمبیز ایاب ر ٔشحا  ٜثاٛد .ثٙابثزایٗ ،سا اْٚ
حٕبیز اس ؽب ٜث ٝؽىغز عیبعز ٞبی ایب ر ٔشح  ٜدر لجبَ ایاٗ وؾاٛر ٔٙؼاز ؽا .
٘یجٍبٖ داخّ  ،ایب ر ٔشح  ٜرا دِٚش سّم ٔ وزد٘ا وا ٝثاب ریبوابری اس افاشحبر
عيح ٘ ٚبچیش حٕبیز ٔ و ٚ ٙث ٝحٕبیز اس یه رصیٓ عزوٛة ٌز ادأأ ٝا دٞا ،
أب ػ ٛافشحبر  ٚفؾبر ایب ر ٔشح  ،ٜریبعز اػزای را اس عزوٛة ٔاٛطز ثبسداؽاز،
در حبِ ؤ ٝیبِفبٖ را ثزای درخٛاعز ؽبٖ ثازای سرییاز ػازی ساز عابخز .افاشایؼ
ل رر ٔیبِفبٖ  ٚحٕبیز ٔج ٚ ٟٓدز٘ٛعابٖ ایاب ر ٔشحا  ٜاس حبوٕابٖ ٘ئٛدبسزیٕ٘ٛیابَ
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ثبّض ؽ ر یبفشٗ ٔیبِفز ٞب ؽ و ٝدر ا٘مشة ایزاٖ در  ْ1979ثا ٝاٚع خاٛد رعای .
ا٘مشة ایزاٖ ثبّض ث ٝل رر رعی ٖ ٘یجٍب٘ ؽ وا ٝدؽإٗ ایاب ر ٔشحا  ٜثٛد٘ا ٚ
عیبعز خبرػ خٛد را در لجبَ ایٗ وؾٛر و ٝثزای رصیآ دیؾایٗ یاه ٔشحا اعاشٛار
سقٛر ٔ ؽ  ،سرییز داد٘  ٌّ( .عش)117:1385،ٖٛ
ػبٖ فٛراٖ ٘یش دی ٌبٔ ٞؾبث ٌّ ٝعش ٖٛدر ثبة ا٘مشة ایازاٖ دارد .ثا ٝثابٚر ا ،ٚثا
ّّٕ ل رر وّی ی ػٟبٖ ،در ْٔبّٔ ٝثب ایزاٖ ،سٔی ٝٙرا ثزای ثٕ٘ ٝبیؼ درآٔا ٖ سٕابْ ٚ
وٕبَ ٔٛاس٘ ٝی داخّ ٘یزٞٚب ٕٛٞار ٕ٘ٛد ٕٞ ٚیٗ أز ثٛٔ ٝفمیز ا٘مشة ٔٙؼز ٌزدیا .
درعز ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝراثي ٝی ٘شدیاه ؽاب ٜثاب آٔزیىاب اس 1332 /ْ1953ػ ساب /ْ1978
1357ػ لجُ اس ٞزچیش ٔؾزّٚیز دبدؽب ٞا ٚرا سیز عٛاَ ثزد ٜثٛدَ٘ ،ابْ ػٟاب٘ ٘یاش
در آٖ ٔميِ ث ٝعٛد دیزٚسی ا٘مشة ُّٕ وزد؛ ث یٗ ْٔ ٙو ٝل رر ٔحٛری ایٗ َ٘ابْ
(آٔزیىب) ث ٔ ٝاخّ ٝسؼابٚسآٔیش  ٚسْزما در ایازاٖ ٔجابدرر ٘ٛرسیا ٔ ٚابِ٘ دیازٚسی
ا٘مشة ٘ؾ (.فٛراٖ)1394 ،
ثزصیٙغى در وشبة خبىزار خٛد سحز ّٛٙاٖ "عمٛه ؽب ،ٜػبٖ ٌزٌٚبٖ ٞاب ٙٔ ٚابفِ
ّٔ " ْٔشم اعز و" ٝدر ى َٛثحزاٖ ایزاٖ ،فؾبرٞبی آٔزیىب در ػٟز اّيبی أشیبسار
ثیؾشز ثٔ ٝیبِفب٘ؼ ،فمو ث طجبس را سؾ ی  ٚدر ٘شیؼ ٝایؼبد ٞازع ٔ ٚازع وبٔاُ ٔا
وزد .خو ٔؾ ٔب در ثبىٗ ،ال اْ لبىِ ؽب ٜثاٛد -اٌزچا ٝرٚػ ٚسارر خبرػا ٝثياٛر
وّ دٚد ّٟٛثٛد -أب ایٗ خو ٔؾ سٛعو عفیز ایاب ر ٔشحا  ٜثازای ؽاب ٚ ٜؽابی اس
ىزف ٚسارر خبرػ ٝثزای عفیز آٔزیىب ،ثقٛرر ٔج ٚ ٟٓثا رٔما سْجیاز ٔا ؽا ٚ
ٞزٌش فزاحشب اس ؽب ٜخٛاعش٘ ٝؾ و ٝعیز ٌیز ثبؽ ؛ اس سبطیز اىٕیٙبٖ ٞبی و ٝایاب ر
ٔشح  ٜدر ٔٛرد دؾشیجب٘ اس ؽب ٔ ٜداد ،ثّْز سٛاْ ثاٛدٖ ثاب ساذوزاس راػاِ ثاِ ٝاشْٚ
ال أبر ثیؾشز در خقٛؿ دیؾزٚی ث ٝعاٛی دٔٛوزاعا حمیما  ،وبعاشٔ ٝا ؽا ٚ
ائششف ثب ٔیبِفبٖ دیٛعش ٝثٙٔ ٝشِ ٝی  ٞف دِیٛاّٛٙ ،ٜاٖ ٔ ٌزدی َٛٙٔ .ر ایٗ ٘یغاز
وٚ ٝسارر خبرػٔ ،ٝغجت اس دعز رفشٗ ایزاٖ ثٛد چ ٖٛعٛاثك ٘ؾبٖ ٔ د ٞو ٝؽاب-ٜ
اٌز خٛد ٔ خٛاعز  ٚاراد ٔ ٜوازد -ثازای اسیاب خاو ٔؾا عایز ٌیزا٘ا ٝسازی
حٕبیز ٔ ؽ ".
در حبِ ؤ ٝحٕ رمب دّٟٛی در وشبة " دبعد ث ٝسبرید" ثایؼ اس ٕٞا ٝلا رر ٞابی
خبرػ را ٔغئ َٛعزٍ٘ ٘ٛخٛد لّٕ اد ٔ و ٚ ٙدر ٔیابٖ آٟ٘اب آٔزیىاب  ٚاٍّ٘ایظ را
ٔمقز افّ ٔ دا٘  .ؽب ٜحش در ایٗ وشبة دائٓ سىزار ٔ و ٙو ٝچ ٖٛلقا داؽاز
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ایزاٖ را ثقاٛرر دٙؼٕایٗ لا رر ػٟابٖ درآٚرد اثزلا رر ٞاب سزعای ٘  ٚاس سیاز
عزٍ٘٘ٛؼ وزد٘ .
در ٕٞیٗ راعشب ،عٕیْ ْٔشم اعز «دِٚز ٞبی آٔزیىب  ٚاٍّ٘یظ ٕٞچٙابٖ ثاب اٍِاٛی
اعشْٕبر در عبی ٝدر عیبعز ایزاٖ إّبَ ٘ف ٔ ٛوزد٘  .حنٛر فْبَ آ٘بٖ ثب سٛػا ٝثاٝ
ع ٝؽبٔ : ٞيبثمز اٍِٛی عیبعز خبرػ ایزاٖ ثب عیبعز ٞبی ٔٛرد َ٘ز واب عافی ،
حنٛر فْبَ  ٚغیز ّبدی عفبرسیب٘ٞ ٝابی آٔزیىاب  ٚاٍّ٘ایظ در عیبعاز ایازاٖ ٘ ٚیاش
ٚاثغشٍ رٚا٘ ؽب ٚ ٜدِٚشٕزداٖ ایزا٘ ث ٝدِٚز ٞبی اعشْٕبری ،رٚؽٗ  ٚآؽاىبر ٔا
ؽٛد .آٖ دِٚز ٞب دظ اس افزار ؽب ٜثز ثب ثزدٖ لیٕز ٘فز اػٕبُ خٛد را در دؾاشیجب٘
اس ا ٚاس دعز داد٘  ٚث یٗ سزسیت ؽبٕٟٔ ٜشزیٗ حبٔ عیبعا خاٛد را اس دعاز داد».
(عٕیْ  .)619 :1397 ،ث ٝثبٚر عٕیْ  ،دظ اس آ٘ى ٝؽب ٜدر ٔمبثاُ درخٛاعاز رٞجازاٖ
غزة ایغشبدٌ وزد  ٚحبمز ث ٝسظجیز لیٕز ٘فز ٘ؾ  ٚاس ؽیقیز عز ث ٝرا ٜث ٝیه
ٟٔز ٜعزوؼ سج یُ ؽ  ،رٞجزاٖ آٔزیىاب ،اٍّ٘ایظ ،إِٓابٖ  ٚفزا٘غا ٝدر دی ٔاب 57 ٜدر
ػشیزٌٛ ٜادِٛح سقٕیٓ ٌزفش ٙو ٝدؾز ؽب ٜرا خبِ وٕٞ( ٙٙبٖ.)615-614 :
در ٔمبثُ دی ٌبٟٞبی فٛق ،چبرِش وٛرسٔٗ أب ثز ایٗ ّمی  ٜاعز و ٝایاب ر ٔشحا  ٜثاٝ
اِششاْ  ٚل َٛخٛد درحٕبیز اس ؽب ٜادأ ٝدادٞ .زچ ٙؽب ٜوبٔش ثاب آٖ اىٕیٙابٖ ٘ اؽاز؛
أب ٞیچ ٔ رو داَ ثز ایٙىا ٝفؾابرٞبی ثایٗ إِّّا ّىاظ إِْاُ رصیآ را در ثزاثاز
اّشزامبر سنییك وزد ٜثبؽٚ ، ٙػٛد ٘ ارد .ث ٝثبٚر وٛرسٌٔٗ ،غغز ٘ ٚبٕٞیٛا٘ ٔیبٖ
ّٛأُ ّی ٙٞ ٚ ٙدر ا٘مشة ایزاٖ ٔٛػت دیزٚسی ا٘مشثیا ٖٛؽا  .عابخشبر عیبعا
ٔٛػٛد در آعشب٘ ٝا٘مشة ،ثزحغت ؽبخـ ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛعابخشبر ؽاى ٜ ٙٙای ٘جاٛد ٚ
ا٘مشثی ٖٛسقٛر ٕ٘ وزد٘ و ٝدِٚز مْیف ؽ  ٜاعز یب فزفاز ٞابی عابخشبری ثاٝ
رٚی ا٘مشثیٌ ٖٛؾٛد ٜؽ  ٜاعز .ا٘مشثی ٖٛث ٝایٗ ٘شیؼ ٝرعای  ٜثٛد٘ا وا ٝآٖ عابخشبر
ل رسٕ ٙدر ٔمبثُ سٛاٖ ایٗ ػٙجؼ ل رسٕ ، ٙسبة ٔمبٔٚز ٘ ارد  .ثّ ٝجابرر دلیاك ساز،
ٔزدْ ایزاٖ ل رر اػجبرآٔیش  ٚل ٜٛلٟزی ٝدِٚاز را در ػّاٌٛیزی اس رعای ٖ ثاٞ ٝا ف
ْٔشزمبٖٙٔ ،فُْ ٘ ٚبسٛاٖ سّم وزد٘  .در ّیٗ حبَ ایٗ ٚالْا ٝحابو اس آٖ اعاز واٝ
ٔزدْ ایزاٖ فزفز ٞبی عیبع را ثّٛٙ ٝاٖ ٘شیؼ ٝای اس رؽ ادٛسیغیٌ ،ٖٛغشزػ یبفشاٝ
سّم وزد٘  .لٛر ػٙجؼ ا٘مشث  ،حش ِیجزاَ ٞبی غیز ا٘مشث را ث ٝدیٛعشٗ ث اٖ عاٛق
داد .ایزا٘یبٖ ثب ُّٕ وزدٖ ثزاعبط ایٗ ادران  ٚسقاٛر اس لا رر ادٛسیغای ،ٖٛعابخشبر
فزفز را اس ىزیك ثزلزاری رٚاثو دٚعشب٘ ٝثب ارسؼ  ٚث خبفیز وازدٖ آٖ ثاّٙ ٝاٛاٖ
یه ٘یزٚی اػجبرٌز سرییز داد٘  .ث ٝثیبٖ سئٛریه ساز ،یاه ّا ْ ا٘يجابل ثایٗ عابخشبر
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فزفز ٞبی عیبع  ٚادراوبر ٔزدْ اس فزفز ٞبی عیبع ثاٚ ٝػاٛد آٔا  .ثا ٝػابی
ٔحبعج ٝفزفز ٞب فزفب ثزاعبط سرییزار در دِٚز ،آ٘چٙبٖ و ٝسٛوٛیاُ ٔا ّ اعاز،
ٍبٞزا ایزا٘یبٖ فزفز ٞب را ثزاعبط سرییزار در ادٛسیغیٔ ٖٛحبعاج ٝوازد ٜثٛد٘ا ِ .اذا
ٟ٘بیشب ادراوبر ٔازدْ ،سحماك خاٛیؼ را دیىشا ٝوازد .در ٚالاِ ساٛاسٖ لاٛا ثا ٝعإز
ادٛسیغیٔ ٖٛیُ وازد  ٚطبثاز ؽا وا ٝادراوابر ،لاٛی ساز اس عابخشبر دِٚاز ٞغاش. ٙ
(وٛرسٔٗ)1996،
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝشحَ ٔ ٝؽٛد ،درثبر ٜسبطیز فؾبرٞبی خبرػ ثز ٚل ُٛا٘ماشة اعاشٔ
ایزاٖ  ٚعزٍ٘ ٘ٛرصیٓ دّٟٛی ادّبٞبی ٔیشّف ٚػٛد دارد ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثزخ اس آٟ٘ب
ثبٔ ٓٞشٙبلل ٞغش . ٙایٗ دضٞٚؼ ث ٝد٘جبَ ؽٙبعبی  ،احقابء  ٚدعاش ٝثٙا ی  ٚثزرعا
ٕٟٔشزیِٗ ایٗ ٔ ّبٞبعز.عٛاِ و ٝدر ایٗ سٔی ٝٙد٘جبَ ٔ ؽٛد ایٗ اعز ؤ :ٝا ّبٞبی
رلیت درثبر ٜی سبطیز فؾبرٞبی خبرػ ثز ٚل ُٛا٘مشة اعشٔ ایازاٖ و أٙا  ٚوا اْ
یه اس ٔ ّبٞب ثب ٚالْیز ٞبی سؼزث ا٘مشة ایزاٖ ٔيبثمز دارد؟

.2ادتیات تحقیق

"فؾبرٞبی خبرػ " ثز دِٚز ٞب و ٝثب ّجبراس چ" ٖٛفؾبرٞبی ثیٗ إِّّا "" ،ؽازایو
 ٚسٔی ٝٙی ٔغبّ ػٟب٘ "" ،سٔی ٝٙی آعبٖ ٌیز ػٟب٘ " " ٚثبسٌؾبی َ٘ابْ ػٟاب٘ " ٚ
َ٘بیز آٖ یبد ؽ  ٜاعز در ثیؾشز َ٘زیٞ ٝبی ا٘مشة ،خقٛفب َ٘زیاٞ ٝابی ٔشابخز ،ثاٝ
ّٛٙاٖ یى اس عبسٞ ٜبی ا٘مشة ٔيزح ٌزدی  ٜاعز .اٌزچ ٝریؾٞ ٝابی ایاٗ ٔفٟا ْٛرا
ٔ سٛاٖ سب ٘غُ اَ٘ َٚزیٞ ٝبی ا٘مشة  ٚدر ا٘ یؾٞ ٝبی افزادی چا ٖٛثزیٙشا ٖٛد٘جابَ
ٕ٘ٛد  ٚدر ٘غُ دَ٘ ْٚزیٞ ٝب ٘شد وغب٘ چا ٖٛػب٘غا ٖٛآٖ را دیٍیازی وازد؛ ِٚا در
٘غُ عَ٘ ْٛزیٞ ٝبی ا٘مشة اعز و" ٝفؾبرٞبی خبرػ " ثّٛٙ ٝاٖ یه ّبُٔ ٔغاشمُ
ٚارد َ٘زیٞ ٝبی ا٘مشة ٔا ؽاٛد  ٚدر ٘غاُ چٟابرْ ،ػٛا٘ات ٔیشّاف آٖ ثزرعا ٚ
ارسجبىؼ ثب عبیز ّٛأُ ٔؾیـ ٔ ٌزدد (َّیٕ دِٚز آثبدی .)1396 ،آ٘چ ٝدر ایاٗ
سحمیك ٘یش ٔٛرد َ٘ز اعز ٟٔٓسزیٗ َ٘زیٝدزداساٖ ٘غُٞبی اخیز سئٛریٞابی ا٘ماشةٞاب
اعز.

.8-6تدا اسکبچپل ٍ سبختبرّبي بييالوللي

در ٘غُ ع٘ ْٛغُ عَ٘ ْٛزیٞ ٝبی ا٘مشة وإّ ٝا سبن ثا ٝرٞیبفاز عابخشبری ا٘مشثٟاب
ْٔزٚف ، ٙس ا اعىبچذُ ثّٛٙ ٝاٖ ٕٟٔشزیٗ َ٘زی ٝدزداس ایٗ ٘غُ ْٔشما اعاز وا ٝثازای
سجییٗ ا٘مشةٞبی اػشٕبّ ثبی ع ٝافُ ٔ ٟٓسحّیّ ػ یا را ٔاٛرد سٛػا ٝلازار داد؛
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ا ، ٚا٘مشةٞب را ثبی ثب دی ٌب ٜعبخشبرٌزایب٘ ٚ ٝغیزارادی سجییٗ وزد ٝ٘ ،یب یه رٞیبفاز
ارادٌ ٜزایب٘ ٚ ٝدِجیٛاٞب٘ .ٝثَ٘ ٝز ٚی فٙٔ ٟٓبعت ا٘مشة ٞابی اػشٕابّ ٘یبسٔٙا ایاٗ
اعز و ٝسحّیُ ٌز در ثزرع ّّاُ  ٚفزآیٙا ٞبی ا٘ماشة یاه رٞیبفاز غیازارادی ٚ
عبخشبرٌزا اسیب و . ٙطب٘یب ،ثزای سجییٗ ا٘مشةٞب ثبیا آٟ٘اب را یاه د یا  ٜثایٗ إِّّا
درَ٘ز ٌزفز و ٝدر در ٖٚؽزایو  ٚعبخشبرٞبی ثیٗ إِّّ  ٚػٟب٘ اسفبق ٔا افشٙا ٚ
ٔح ٚد ثٔ ٝزسٞب ّٛ ٚأُ ّٔ ٘یغش . ٙا٘مشة ٞبی اػشٕبّ ٕ٘ا سٛا٘ٙا ثا  ٖٚسٛػاٝ
ػ ی ث ٝعبخشبر ثیٗ إُِّ  ٚػزیبٖ ٞبی سابریی سجیایٗ ؽا . ٘ٛطبِظاب٘ ،جبیا دِٚاز ٚ
دعشٍبٟٞبی اػزای حبوٓ در یه وؾٛر را فزفب ٕ٘بیٙٔ ٜ ٙبفِ  ٚعبخز ٞبی الشقابدی
 ٚاػشٕبّ آٖ ػبْٔ ٝدا٘غز ٌٕ ٚبٖ ثزد و ٝدِٚز ٞیچ اعشمشَ ّٕاُ ٘ا ارد ٙٔ ٚابفِ
دیٍزی را د٘جبَ ٕ٘ و . ٙدرحبِ و ،ٝدِٚز  ٚعبسٔبٟ٘بی اػزای ٔٙبفِ خابؿ خاٛد را
دار٘اا  ٚلجااُ اس ٞزچیااش فْبِیااز ٞاابی آٟ٘ااب در ػٟااز سحمااك ایااٗ ٔٙاابفِ اعااز.
(دٙب)168:1393، ٞ
اعىبچذُ  ٚعبیز َ٘زی ٝدزداساٖ ٘غُ عا ْٛا٘ماشةٞاب ،ثقاٛرر َ٘ابْ ٔٙا ی ثا ٝایاٗ
ٔٛم ُٛاؽبر ٜوزد ٜا٘ و ٝچ ٖٛحىٔٛز ٞب ث ٝفح ٝٙرلبثز ٞبی عیبعا  ٚالشقابدی
ثیٗ إِّّ وؾی  ٔ ٜؽ ، ٘ٛسرییزار اعبع در ٚػٔ ٜٛیشّف عبسٔب٘  ٞداخّ آٟ٘اب
رٚی ٔ د . ٞثْجبرر دلیك سز ٔ ،اخّ ،ٝسؼابٚس  ٚفؾابرٞبی عیبعا  ٚالشقابدی ثایٗ
إِّّ اٍ٘یشٞ ٜب یب ٘یبسٞبی مزٚری را ایؼبد ٔ و ٙو ٝحىٔٛز ٞب  ٚفبحجبٖ سٔایٗ را
ٚادار ثٔ ٝیبِفز ثب ٚػ ٜٛثٙیبدیٗ عبسٔب٘  ٞسراّ  ،الشقبدی  ٚعیبع ػبْٔ ٝعابخش،ٝ
اس ایٗ ر ٚاٍ٘یش٘ ٚ ٜیزٚی ثزای سرییز ا٘مشث خّك ٔ وٙا  ٌّ(.عاش )231:1385 ،ٖٛثاٝ
ثیبٖ اعىبچذُ ،سْبدَ ثیٗ إِّّ  ٚدرٌیزی ٞبی َ٘بٔ  ،فنبی ٔٙبعج را ثزای دیزٚسی
ا٘مشةٞبی اػشٕبّ فزا ٔ ٓٞو . ٙا٘مشةٞبی اػشٕبّ ٘ ٝسٟٙاب سحاز سابطیز عیبعاز
ثیٗ إِّّ  ،ثّىٔ ٝشبطز اس فؾبرالشقبد ػٟب٘ َ٘ ٚبٟٔبی سبس ٜسبعیظ حىٔٛش ٘یاش لازار
داؽش ٝا٘ (اعىبچذُ .)41 :1376 ،ثّ ٝمی ٚ ٜی ٞیچ یه اس َ٘زیاٞ ٝابی ا٘مشثا ٕ٘ا
سٛا٘ٙٔ ٙىز ٘مؼ سح ٛر ثیٗ إِّّ  ٚسبریی در ر ٘ٚا٘مشةٞابی اػشٕابّ ثبؽاٙ
ٌزچاا ٝاوظااز َ٘زیااٞ ٝاابی ا٘مشثاا ٔشبعاافب٘٘ ٝشٛا٘غااش ٝا٘اا ثاا ٝسحّیااُ ایااٗ ٘مااؼ
ثذزداس٘ (.اعىبچذُ)42:1376 ،

ٍ.6-6التر گلدفراًگ ٍ بستر جْبًي

ث ٝثبٚر ٌّ فزاً٘ ،اعىبچذُ در سحمیك خٛد در ٔٛرد ا٘مشثٟبی اػشٕبّ ثشري ،آرایاؼ
َ٘بْ ػٟب٘ ثٙٔ ٝشِ ٝی یه وُ ٚ ،ثغشز ثایٗ إِّّا آٖ سٔابٖ را ثأ ٝظبثاّّّ ٝا سْ،
ٔيزح ٘ىزد ٜاعز .ثب سٛػ ٝثٔ ٝمشنایبر سٔابٖ وٙا٘ ٚ ٘ٛیاش ٘اٛاح دیزأاَ٘ ٘ٛابْ

بررسي مدعاهاي رقيب دربارة نقش فشارهاي خارجي در 7...

ػٟب٘  ،ایٗ ؽزایو ،إٞیز فشای ٜ ٙای ٔ یبثٙا  .ثازای ٔظابَ ،در فزا٘غاٞ ،1789 ٝایچ
ل رر  ٚیب سزویج اس ل رسٟبی ثشري ٘جٛد٘ و ٝثشٛا٘ٔ ٙبِ٘ ا٘مشة ؽ . ٘ٛدر رٚعی ٝی
 ،1917ػ ًٙػٟب٘ سٛاٖ  ٚا٘زصی دیٍز ل رسٟبی ثشري ػٟاب٘ را ٌزفشا ٝثاٛد ،لاٛای
اّشأ آٟ٘ب آٖ ل ر وٓ ثٛد٘  ٚدیاز رعای ٘  ،وا٘ ٝشٛا٘غاش ٙػّاٛی ػزیابٖ عاز را
ثٍیز٘ (ٌّ فزا٘ه.)136 :1979،
ثّ ٝمی ٚ ٜی در ٔٛرد دِٚشٟبی وٕبثیؼ دیزأٔ ، ٘ٛشریزٞبی َ٘بْ ػٟب٘ إٞیز ثیؾشزی
دی ا ٔ وٚ . ٙٙاِزؽشبیٗ ٘ؾبٖ داد ٜثٛد و ٝچٍٚ ٝ٘ٛمْیز ثیٗ إِّّ  ،لیبْ ّٙٞا ی ٞاب
در ثزاثز اعذب٘یب (در عبَ )1970را سغٟیُ وزد ٜثٛد :اٍّ٘غشبٖ ٔ خٛاعز ٞبثغاجٛري ٚ
فزا٘غ ٝسنْیف ؽ ، ٘ٛفزا٘غ ٕ٘ ٓٞ ٝخٛاعاز دزٚسغشب٘یغآ رؽا وٙا  ٚثإٞ ٝایٗ
خبىز فّغ ؽ  ٜثٛد .ػٙجؾٟبی ٔٛفك اعشمشَ ىّت [در وؾٛرٞبی] آٔزیىابی سایٗ در
اٚایُ لزٖ ٘ٛسد ٓٞحبو اس فْٛد ثزیشب٘یبی وجیاز ثاٞ ٝضٔا ٘ٛػٟاب٘  ٚسٚاَ لا رر
اعذب٘یب ثٛد  ٚؽبی ایٗ ّٛأُ ثیؼ اس ٞز سرییز داخّ ثز ایاٗ ػٙاجؼ ٞاب سابطیز داؽاشٝ
اعز .در ایٗ دٚراٖ ٘یش ،ا٘مشة وٛثب در ّٞٚا ٝی ا َٚسحاز سابطیز اخاششف َ٘زٞاب در
ایب ر ٔشح  ٚ ٜعذظ رلبثز ایٗ وؾٛر در ػ ًٙعزد ثزای حفٌ عیز عْٛدی اػ [در
َ٘بْ ػٟب٘ ] ثٛد .آرایؼ ل رسٟبی ثشري ساب حا ی سْایّٗ ثیاؼ ا٘ماشة ٚیشٙابْ ثاٛد:
ػبیٍشی ٙصادٞ ٙب ث ٝػبی فزا٘غٛی ٞب  ٚسشػ فزا٘غاٛی ٞاب ثازای ثزلازاری ٔؼا د
حبوٕیز خٛد در ایٗ وؾٛر؛ سشػ آٔزیىب ثزای ٔشٛلف عبخشٗ ػزیبٖ ر ٚثٌ ٝغاشزػ
وٕ٘ٛیغٓ؛  ٚسشػ چیٗ  ٚؽٛرٚی ثزای ث اطز عابخشٗ آٖ سشؽاٟبٌّ .ا فزا٘ه ْٔشما
اعز ث ٝراحش ٕ٘یشٛاٖ س« ُٛٙثغشزٞبی ػٟب٘ ٔغبّ »  ٚسبطیز آٖ ثز ٚل ُٛا٘مشثٟب را ثاٝ
فزٔٚ َٛاح ی فز ٚوبعز.ثّى ٔ ٝسٛاٖ احشٕب س را دیؾٟٙبد وازد .ا َٚایٙىا ٝاؽاشربَ
خبىز ل رسٟبی ثشري ث ٝػ ًٙیب یه عزی ٔؾىشر داخّ  ،احشٕبَ ا٘مشة را افشایؼ
ٔی  . ٞایٗ لبّ  ٓٞ ٜدر ْٔٙبی وّ در ٔٛرد َ٘بْ ػٟب٘ ثٔ ٝظبثا ٝیاه واُٞ ٚ ،آ در
ْٔٙبی خبؿ آٖ ،ثزای ا٘مشة در ػٛأِ سحاز عاّي ٝی یاه لا رر ٚاحا فابدق
اعز .د ْٚایٙىٚ ،ٝلش ل رسٟبی ثشري در ثزاثز یى یٍز ثا ٝساٛاسٖ لاٛا ٔا رعا ، ٙثاٝ
خقٛؿ اٌز ایٗ سٛاسٖ لٛا عشیش ٜػٛیب٘ ٝثبؽ  ،احشٕبَ ا٘مشة افشایؼ ٔ یبثا  .عاْٛ
ایٙى ،ٝاٌز ػٙجؼ ٞبی ؽٛرؽ ثغیبر ثیؼ اس دؽٕٙب٘ؾبٖ اس حٕبیشٟبی خبرػ ثٟزٙٔ ٜ
ؽ ، ٘ٛاحشٕبَ ا٘مشة افشایؼ ٔ یبث .در ٕٞیٗ حبَ وز ایٗ ٘ىش ٝحبئش إٞیز اعاز
و« ٝدخبِز خبرػ » در حٕبیز اس َ٘ٓ و ٟٗدر فٛرسیى ٝخیّ وٓ ثبؽا  ٚیاب خیّا
دیز فٛرر ٌیزد ٕٔىٗ اعز فزآی ٙا٘مشة را سْٕیك  ٚسغزیِ و ٙ؛ ایٗ درع اعاز
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واا ٝایااب ر ٔشحاا  ٜدر وٛثااب آٔٛخااز  ٚدر ٌٛاسٕااب ٘ٚ ،ااش ٚ ٚؽاایّ ثاا ٝواابر
ثغز(ٌّ فزا٘ه)147 :1979 ،

.9-6جبى فَراى ٍ ًظبم جْبًي

ثَ٘ ٝز فٛراَٖ٘ ،بْ ػٟب٘ (ثبس) یى اس دٙغ ّبُٔ افّ سجییٗ و ٜ ٙٙا٘مشةٞابی ػٟابٖ
عٔ ْٛحغٛة ٔ ؽٛدَ٘".بْ ػٟاب٘ ثابس" را ٜرا ثازای َ٘ابرر ٘ ٚفا ٛلا رر ٞابی
خبرػ  ٚحٕبیز اس ػٙجؼ ا٘مشث فزا ٔ ٓٞوَ٘ . ٙبْ ػٟب٘ ثبس ٔ ،سٛا٘ ثاّٙ ٝاٛاٖ
فؾبر اس ػب٘ت ٟ٘بدٞبی ثیٗ إِّّ ػٟز ثٟجٛد ٚمْیز حمٛق ثؾاز در وؾاٛر إّابَ
ؽٛد ،یب ٔ سٛا٘ سرییز ٍ٘زػ در عیبعز خبرػ وؾاٛر یاب وؾاٛرٞبی حابٔ رصیآ
عزوٛثٍز ثبؽ و ٝفنبی سٙفغ ثزای ٔیبِفبٖ رصیٓ ایؼبد ٔ وٚ . ٙلش ایاٗ ّبٔاُ ثاب
روٛد الشقبدی ٕٞزا ٜؽٛد سزویت ٘یز ٙٔٚی ثزای ٔٛفمیز ػٙجؼ ٞبی ا٘مشثا ثٛػاٛد
ٔ آٚر٘ (دٙب.)181:1393، ٞسحمك چٙیٗ ٚمْیش ٕٔىاٗ اعاز حبفاُ آؽافشٍ در
الشقبد ل رسٟبی ٔزوشی ثز اطز ػ ًٙیب روٛد الشقبدی ،یب ٘شیؼ ٝرلبثشٟابی ثایٗ یاه یاب
چ ٕٝ٘ٛ٘ ٙاس ایٗ لا رسٟبی ٔزواشی ،یاب ٘بؽا اس رٕٛٙٞدٞابی ٔشفابٚس ثبؽا وا ٝثاٝ
دیىشبسٛرٞبی ػٟبٖ ع ٔ ْٛرع  ،یب ایٙى ٝحبفُ ا٘ؾْبة در عیبعز خابرػ وؾاٛر
در ٍٙٞبٔ ٝخیشػ ٔزدْ یب ثی اری آٟ٘ب ثبؽ (فٛراٖ.)302 :1382 ،

.3چارچوب مفهومی
فؾبرٞبی خبرػ  ٚسبطیز آٖ ثز ؽىُ ٌیزی ا٘مشثٟابٔ ،شٙا ٚ ُٛدیچیا  ٜاعاز.رلبثشٟابی
َ٘بٔ  ٚالشقبدی ثیٗ إِّّ ٔ سٛا٘ طجبر داخّ رصیٓ ٞابی حابوٓ را اس ثایٗ ثجازد.
ث ی ٍٝ٘ٛٙوٞ ٝشیٞ ٝٙبی ػٙاً یاب سرییازار الشقابدی ثا ٝاّشٕابد ٔازدْ ٘ ٚیجٍابٖ ثاٝ
حىٔٛز آعیت رعب٘ ٙٔ ٚ ٜبثِ دِٚز را فزف ٔمبثّ ٝثب ث َٕ٘  ٚاغشؾابػ ٕ٘بیا ٚ
٘مي ٝآغبسی ثبؽ ثز دی ایؼ ا٘مشثٟب .سبطیزار ایا ئِٛٛصیى ػٙجؾاٟبی ا٘مشثا در یاه
وؾٛر ٔ سٛا٘  ٓٞثِ ٝحبً ؽىّ ٔ ٓٞ ٚحشٛای ثز وؾاٛرٞبی دیٍاز اطزٌاذار ثبؽا .
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝا٘مشثٟبی  1848ارٚدبی غزث  1989 ،ارٚدبی ؽازل ّ 2011 ٚزثا ٘ؾابٖ
داد ،یه ا٘مشة ٔ سٛا٘ ٔاٛػ اس ا٘مشثٟاب را در ىا َٛسابرید د یا آٚردٕٞ .چٙایٗ
ٔ اخّٔ ٝغشمیٓ یب ال أبر ٔ اخٌّ ٝزایب٘ ٝدیذّٕبسیه عابیز وؾاٛرٞب ٘یاش ٔا سٛا٘ا در
ٚل ُٛا٘مشة سبطیزٌذار ثبؽ  ٚحش در ثزخ ٔٛارد ٔ ْ ّ ،اخّ ٝثیٗ إِّّا یاب ّا ْ
حٕبیز یب س ٟی ث ْ ّ ٝحٕبیز اس رصیٓ عیبع ٕٔىٗ اعز ث ٝػٙجؼ ا٘مشثا اػابسٜ
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رؽ ث ٔ . ٞؼزای دیٍزی وَ٘ ٝبْ ثیٗ إُِّ أىبٖ دارد ا٘مشثٟاب را سحاز سابطیز لازار
د ٞؽجىٞ ٝبی سؼبرر ثیٗ إِّّ  ٚال أبر عبسٔبٟ٘ب  ٚاسحبدیاٞ ٝابی فزأّا اعاز
(ٌّ عش ٚ ٖٛفٛراٖ.)115-113 :1393 ،
در ٔؼٕ ُٛدی ٌبٟٞبی و ٝا٘مشثٟب را ثب ارػابُ ثا ٝچٙا  ٚچا٘ ٖٛیزٞٚابی خابرػ ٚ
ؽزایو ثیٗ إُِّ سجییٗ ٔ و ْٕٛٔ ٙٙن ٔؼٕ ّٝٛای اس عبخشبرٞب  ٚثغاشزٞب ،فؾابرٞب ٚ
ال اْ ٞبی ثیٗ إِّّ را در َ٘ز ٔ ٌیز٘ و ٝدر ثزٚس د یا  ٜا٘مشثا دخیاُ ا٘ا  .ایاٗ
ّٛأُ خبرػ را ٔ سٛاٖ ث ٝع ٝدعش ٝسمغیٓ وزد:
 -1ثغشز  ٚؽزایو خبؿ ثیٗ إِّّ  :در ایٗ ٔٛرد آٖ دعش ٝاس سح ٛر در ؽازایو ثایٗ
إِّّ  ٚليت ث ٙی ٞبی ل رر در ّزف ٝػٟب٘ ٔٛرد سبوی اعز و ٝثغاشز ٔغابّ ی
را ثزای ٚلٚ ُٛمْیز ا٘مشث  ٚدیزٚسی ا٘مشة فزا ٔ ٓٞآٚرد .ثزخ اس ایاٗ ثغاشزٞب
 ٚؽزایو ّجبرس ٙاس:
أٛاع دٔٛوزاسیشاعی ٚ ٖٛأٛع ا٘مشث
حبد ؽ ٖ رلبثز ٔیبٖ ليت ٞبی ل رر ػٟب٘ در ػٟبٖ چ ٙليج
سؾ ی رلبثز ٔیبٖ ليت ٞبی ل رر ثز عز ٌغشزػ دأ ٝٙعیيز ٜخٛیؼ
سرییز ٔٛاس٘ ٝثیٗ ليت ٞبی ل رر
دی ایؼ ليت ػ ی یب فْبَ ؽ ٖ ليت خفشٝ
سفب ٓٞليت ٞبی ل رر ،سمغیٓ حٛس٘ ٜف ٚ ٛیب ليِ حٕبیز اس رصیٓ سحز حٕبیز
ّ .2شْ  ٚىزاح ل رر حبٔ ٌ:ب ٞثز٘بٔا ٝریاشی  ٚادار ٜی لا رر یاب لا رر ٞابی
حبٔ ثزای افشح یب سرییز ثٙیبدی رصیٓ ٔٛرد حٕبیزٛٔ ،ػت سناْیف ٔٛلْیاز  ٚدر
ٟ٘بیز فزٚدبؽ آٖ ٔ ؽٛد .ایٗ ّشْ  ٚثز٘بٔ ٝریشی ٔ سٛا٘ ث ُّّ ٝسیز ثبؽ :
سرییز در اف َٛعیبعز خبرػ رصیٓ حبٔ
آیٍ٘ ٜ ٙزی ثزای حفٌ ٔٙبفِ دراسٔ ر
سقٕیٓ ث ٝافشح رصیٓ ٔٛرد حٕبیز
 .3مْف یب ٘بسٛا٘ ل رر حبٔ ٌ :ابّّ ، ٞاز دیازٚسی ا٘ماشة ،ماْف ٘ ٚابسٛا٘
ل رر حبٔ د ٙاؽش ٔ ٝؽٛد و ٝایٗ مْف ٔ سٛا٘ ٘بؽ اس ّٛأُ سیز ثبؽ :
مْف اىشّبس
مْف سقٕیٓ ٌیزی اس عٛی ل رر حبٔ (ْٕٔبر.)78:1388،

.4روش تحقیق
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ایٗ سحمیك اس ٘ ُٛسحمیمبر اوشؾبف  -سٛفایف اعاز  ٚرٚػ ثىبرٌزفشا ٝؽا  ٜدر آٖ
رٚػ سبریی ٔ ٚمبیغ ٝای ٔ ثبؽ  ٚاس رٚػ اعٙبدی ٘یش ثازای ٌازدآٚری اىشّابر
اعشفبد ٜؽ  ٜاعازَٙٔ .اٛر اس سحمیاك سابریی  ،اس آٖ دعاز سحمیمابس اعاز وا ٝثاز
ٔٛمْٔ ّٛیٗ و ٝدر ٌذؽش ٚ ٝیب در یه ٔميِ سٔب٘ ٔؾیـ اسفابق افشابد ،ٜفاٛرر
ٔ ٌیزد .سشػ ٔحمك در رٚػ سبریی ثاز آٖ اعاز وا ٝحمابیك ٌذؽاش ٝرا اس ىزیاك
ػِٕآٚری اىشّبر ،ارسؽیبث  ٚثزرع فحز  ٚعمٓ ایٗ اىشّابر ،سزویات د یاُ
ٔغش َ  ٚسؼشی ٚ ٝسحّیُ آٖٞب ،ث ٝفٛرس ّٔ ٚ َٓٙیٙا ارائا ٝوٙا ٘ ٚشابیغ دضٞٚؾا
لبثُ دفبُ را در ارسجبه ثب فزك یب فزكٞبی ٚیض ٜسحمیك ٘شیؼ ٝثٍیزد (٘ابدری ،عایف-
٘زال .)66 :1385 ،

.5مفاهیم تحقیق
 -1ا٘مشة :ا٘مشة یه حزوز ػْٕ سٛد ٜای فزا لب٘ ٘ٛاعز و ٝث ٝعازٍ٘ ٘ٛرصیآ
 ٚدٌزٌ ٘ٛاعبع  ٚعزیِ خبعشٍب ٜاػشٕبّ (ىجمبس ) ٘یجٍبٖ عیبع حبوٓ ٔٙؼز ٔ
ؽٛد(.دٙب .)37:1393، ٞدر ایٗ سحمیك َٔٛٙر اس ا٘ماشة ایازاٖ ،ا٘ماشة اعاشٔ ایازاٖ
اعز و ٝدر 22ث ٕٟٗعبَ 11( 1357فٛری )1979 ٝثب ٔؾبروز الؾبر ٔیشّاف ٔازدْ ثاٝ
رٞجزی أبْ خٕی ٙا٘ؼبْ دذیزفز  ٚثب عزٍ٘ ٘ٛحىٔٛز دّٟٛی ،سٔیٙا ٝی دبیابٖ َ٘ابْ
دبدؽب ٚ ٞرٚی وبر آٔ ٖ َ٘بْ ػٕٟٛری اعشٔ را فزا ٓٞوزد.
 -2فؾبرٞبی خبرػ َٛٙٔ :ر اس فؾبرٞبی خبرػ ایٗ اعز و ٝ٘ ٝػج ٟٝی ا٘مشث ٝ٘ ٚ
َ٘بْ عیبع حبوٓ ث ٝسٟٙبی در عز٘ٛؽز ٚمْیز ا٘مشثا  ٚدیازٚسی ا٘ماشة سْیایٗ
و٘ ٜ ٙٙیغش ٙ؛ ثّى٘ ٝیزٞٚب ّٛ ٚأُ خبرػ دخیُ در چبِؼ لا رر ٘یاش حابئش إٞیاز
ا٘  .در ٚالِ ،ایٗ ّبُٔ خبرػ اعز و ٔ ٝسٛا٘ وف ٝی سزاسٚی چابِؼ لا رر را ثاٝ
عٛد ػج ٟٝای  ٚسیبٖ ػج ٟٝای دیٍز عٍٙیٗ و . ٙثّ ٝجبرر دیٍز ،ا٘مشةٞاب سٔاب٘ ثاٝ
ثبر ٔ ٘ؾی ٙٙو ٝل رر ٞبی حبٔ حىٔٛز ،وٕه ٞبی َ٘ابٔ  ،سغاّیحبس  ،أٙیشا ٚ
حٕبیز ٞبی عیبع خٛیؼ را اس رصیٓ سحز حٕبیز دریغ و ، ٙٙیب ث ٝد یّا اس ارائاٝ
چٙیٗ حٕبیشٟبی أشٙبُ و ٚ ٙٙیب آٖ را ث ٝػج ٟٝی ا٘مشث ٞب اّيب ٕ٘بیٕٞ . ٙچٙیٗ ایاٗ
احشٕبَ ٞغز و ٝثغشز  ٚؽزایو ثیٗ إِّّ ثزای عزوٛة ؽ ی ٛٔ ٚطز ٔیبِفبٖ ٔغبّ
ٙٔ ٚبعت ٘جبؽ  ٕٝٞ ٚی ایٟٙب ٔٛػت سنْیف  ٚث دؾشٛا٘ ٝؽ ٖ َ٘ابْ حابوٓ ؽا. ٘ٛ
ثّ ٝجبرر دیٍزَٛٙٔ ،ر اس فؾبرٞبی خبرػ  ،فؾبرٞبی فزأّ اعز و ٝاس ثیازَ٘ ،ٖٚابْ
عیبع  ٚچبِؼ ٌزاٖ آٖ را سحاز سابطیز لازار ٔا دٞا ثاٌ٘ٛ ٝا ٝای وا ٝالا أبر ٚ
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ّّٕىزدٞبی رصیٓ عیبع را ٔح ٚد یب وٙشزَ وزد ٚ ٜدعز چبِؼ ٌزاٖ را ثزای فْبِیز
ّّیَ٘ ٝبْ حبوٓ ثبس ٔ ٌذارد .سرییز ٔٛمِ ل رر یب ل رر ٞبی حبٔ (ّا ْ حٕبیاز
اس رصیٓ یب حٕبیز اس ا٘مشثی)ٖٛ؛ ٔ اخشر ثبسیٍزاٖ خبرػ (ل رر ٞابی ٔٙيما ٝای ٚ
فزأٙيم ٝای ٟ٘ ٚبدٞب  ٚعبسٔبٖ ٞبی ثیٗ إِّّ  ٚحمٛق ثؾزی) در ػٟاز حٕبیاز اس
ٔیبِفبٖ  ٚفؾبر ثز رصیٓ؛ ٚل ُٛا٘مشة در ٕٞغبیٍ (أاٛاع ا٘مشثا  ٚسابطیز سغّغاُ
عمٛه رصیٓ ٞبی الش ارٌزا ثز رصیٓ ٔ ٚیبِفبٖ) َ٘ ٚبیز آٖ ثیؾ اس ایاٗ فؾابرٞب ٔا
ثبؽ َّ( .یٕ 1393،؛ ْٕٔبر)1388،

.6یافتههای تحقیق
ٕٟٔشزیٗ ٔ ّبٞبی ٔيزح ؽ  ٜدر ثبة ٘مؼ ل رسٟبی خبرػ در ٚل ُٛا٘مشة اعاشٔ
ایزاٖ  ٚچ ٚ ٙچ ٖٛایٗ ٔغئّ ٝرا ٔ سٛاٖ در ٍ٘ب ٚ ٜا٘ یؾ ٝثزخ اس ٔحممبٖ ،فابحت
َ٘زاٖ  ٚؽیقیز ٞب دی ا ٕ٘ٛد .ایٗ ٔ ّبٞب ٕٟٔشزیٗ ٔ ّبٞبی ٔيزح ؽ  ٜدر ایٗ سٔیٝٙ
ٔ ثبؽ ٚ ٙعبیز ٔ ّبٞب را ٔ سٛاٖ یُ آٟ٘ب دعشٝث ٙی وزد.

.8-6توبیل دٍلت آهریکب بِ برکٌبري شبُ

ثّ ٝمی  ٜرفیِ دٛر در وٙبر ّٛأُ عیبع داخّ ّٛ ،أاُ عیبعا خابرػ ٘یاش ػزیابٖ
اؽبٌّ ٚ ٝغشزػ ا٘مشة در ایزاٖ ٔٛطز ثٛد ٜاعز.ؽب ٜدر ا٘شیبثابر ریبعاز ػٕٟاٛری
آٔزیىب در ٘ٛأجزٔ ،)1355(1976جبِغ سیبدی ػٟاز سجّیاغ ثازای فاٛرد در ٔمبثاُ وابرسز
عزٔبیٌ ٝذاری  ٚاس ایٗ ىزیك ٔغشمیٕب در عیبعز آٔزیىب دخبِز ٕ٘اٛدّ ،ىاظ إِْاُ
وبرسز (دظ اس دیزٚسیؼ در ا٘شیبثبر) ٔٛرد ا٘شَبر ثٛد .در لبِت عیبعز "حمٛق ثؾاز"،
وبرسز ا٘شَبر آسادی عیبع ثیؾشز خٛد را اس ؽب ٜدر ایزاٖ  ٚسرییزار عیبع ٔشٙبعات ثاب
آ٘زا اثزاس وزد( .رفیِ دٛر)93:1377،
ایٗ ا٘شَبر وبرسز در ّیٗ حبَ ٔجش ٙثز یه ٔؾزّٚیز عیبع در آٔزیىاب  ٚارٚداب ثاٛد.
سیزا وٕ٘ٛیغٓ ؽٛرٚی در آٖ سٔبٖ ،ث ٝرٞجزی ثزص٘ف در اٚع لا رر خاٛد  ٚدر حابَ
ٌغشزػ (س ٟی  ٚاؽربَ افرب٘غشبٖ) ثٛدِ .ذا ثاب ٚػاٛد احغابط اعاشج اد در حىٔٛاز
ایزاٖ ٘ ٚبرمبیش ؽ ی ٔزدْ ،آٔزیىب  ٚارٚدب ٍ٘ازاٖ عامٛه ایازاٖ در دأاٗ وٕ٘ٛیغآ
ثٛد٘  .ؽب٘ ٜیش ثزای ارمب خبىز وبسز د ٚوابر را ا٘ؼابْ داد-1 :سرییاز وبثیٙا :ٝا٘ ٚیغاز
ٚسیز و ٟٝٙوبر خٛد ،أیزّجبط ٛٞی إٞ ،زا ٜثب چٙا یٗ ٘فاز اس ٚسرایاؼ را ّاشَ  ٚثاٝ
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ػبی ٚی ػٕؾی آٔٛسٌبر را ا٘شقبة ٕ٘ٛد -2 .دزٞیاش اس ثىابرٌیزی سٚر در ٔمبثّا ٝثاب
٘برامیبٖ(ٕٞبٖ).
رفیِدٛر ْٔشم عز و ٝایٗ ال اْ د ٚسبطیز را در ػبْٔ ٝثٕٞ ٝزا ٜداؽاز -1 :در دا ؽاُ
وزدٖ اثشار وٙشزَ،در ٚالِ ٔٛا٘اِ اؽابٌّ ٚ ٝغاشزػ ٘برمابیش آؽاىبر ثزداؽاش ٝؽا ٚ
وغب٘ و ٝسبو ٖٛٙاس سزعؾبٖ ػزار اثزاس ٘برمبیش ٘ اؽاشٔ ، ٙیقٛفاب لؾاز ٔشٛعاو
ٔحشبه ،او ٖٛٙؽٟبٔز اثزاس ٘برمبیش دی ا وزد ٜثٛد٘  -2 .در آغابس  ٚدر ٔزاحاُ ٔیاب٘
ؽٛرػ ٞب اس ثىبرٌیزی سٕبْ ٘یزٚی ارسؼ خٛدداری ؽ و ٝدر ٘شیؼ ٝػزیبٖ ا٘ماشة را
ؽشبة ثیؾی  .اس ایٗ ر ٚثبی ٘شیؼٌ ٝزفز و ٝرییظ ػٕٟٛر آٔزیىب ٔ ٚؾابٚرا٘ؼ ثبیا
ثیٛث ٔ دا٘غش ٙو ٝاس ؽب ٜچ ٔ ٝخٛا ، ٙٞآٟ٘ب ثبی ثیٛث ٚالف ثٛد ٜثبؽ ٙو ٝاٌاز
ؽبّٙ ٜبٖ وٙشزَ را وٕ ؽُ و ٚ ٙػّٛی ارسؼ را در ٔزحّ ٝآغبسیٗ ٔ ٚیاب٘ ٌغاشزػ
ؽٛرػ ثٍیزد ،ؽٛرػ ٌغشزػ یبفش ٚ ٝث ٝا٘مشة سج یُ خٛا ٞؽا  .ثٙابثزایٗ حماٛق
ثؾز  ٚآسادی عیبع ثبی فمو ٚعیّ ٚ ٝثٟب٘ ٝای ثٛد ٜثبؽ  ،سب ؽبّٙ ٜبٖ را ؽُ وٙا  .در
٘شیؼ ٝثبی ث ٝثزخ اس سحّیٍّزاٖ َ٘یز ارا٘ حك داد ،و ٝآٔزیىب خٛد ٔ خٛاعش ٝاعز
و ٝؽب ٜرا اس ىزیك یه ؽٛرػ ٔح ٚدٕٞ ،زا ٜثب وٙشزَ ارساؼ اس ىزیاك ص٘ازاَ ٞاٛیشر
ٔؼجٛر ث ٝثزوٙبری و . ٙاِجش ٝایٗ ث اٖ ْٔ٘ ٙیغز وا ٝسٕابٔ ػزیابٖ ا٘ماشة ثاب سٕابْ
ٚعْشؼ  ٚاسفبلبس و ٝرٚی دادٛٔ ،رد َ٘ز آٔزیىب ثٛد ٜاعز .در وٙبر ٘مؼ ٞبی آؽاىبر
 ٚدٟٙبٖ آٔزیىب در ٔزاحُ ٔیشّف ا٘مشة٘ ،مؼ رادیٞٛبی خبرػ در ّمی  ٜعابسی در
ارٚدب  ٚسحز فؾبر لزاردادٖ ؽب ٚ ٜیب دادٖ اخجبر دلیك ثاز ما ؽاب ٜدر ایازاٖ  ٚسٟیایغ
ٔزدْ ٘یش ثغیبر ٔٛطز ثٛد( .رفیِ دٛر)96:1377،
.6-6فقداى حوبیت دٍلت آهریکب از شبُ در زهبى ًيبز
ٔبرٚیٗ س٘ٚیظ ْٔشم عز و ٝؽب ٜاس ٔٙبثِ ٔیشّف حٕبیز رٚا٘ دریبفز ٔ وزد  ٚثاٝ
دیٞ ٘ٛبی خٛد ثب ٌز ٜٚوٛچى اس ٘شدیىبٖ ؽیق اػ دِجغشٍ داؽز  ٚایٗ دیٞ ٘ٛب
چٙبٖ ٘شدیه ثٛد و ّٛ٘ ٝویفیز ػفز ٞبی رٚا٘ دی ا وزد ٜثٛد .ع٘ ٝفز ثزای ؽب ٜایٗ
٘مؼ را ایفب ٔ وزد٘  -1 :ار٘غز دز ،ٖٚفزس٘ ثبغجبٖ دثیزعاشبٖ رٚس ٜدر عاٛئیظ واٝ
ؽب ٜسٛعو د رػ ثزای وغت آٔٛسؽ ٔٙبعت رٞجزی آی ٜ ٙوؾٛر ث ٝآ٘ؼب اّاشاْ ؽا ٜ
ثٛدٚ .ی در عبَ ٕٞ 1315زا ٜثب ؽب ٜاس عٛئیظ ث ٝایزاٖ آٔ  ٚسب اٚاعاو دٞا 1350 ٝدر
وبخٟبی ٔیشّف عّيٙش س٘ ٌ وزد -2 .اع اهلل ّّٓ ،دٚعز دٚراٖ وٛدو ٘ ٚیغز
ٚسیز ٚ ٚسیز درثبر ثْ ی ا ٚثٛد -3 .خٛاٞز دٚلّٛی ؽب ،ٜؽبٞشاد ٜاؽزف دّٟٛی ثٛد .در
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دٚرٞ ٜبی ٔیشّف س٘ ٌ ؽب ،ٜدر ٓٞآٔییشٍ رٚا٘ ٔیبٖ ا ٚ ٚیى اس ایٗ افزاد ،ثا ٝاٚ
ایٗ ل رر را ٔ داد و ٝثزدبی خٛد ثبیغش ٙٔ.جِ حٕبیز رٚا٘ دیٍزی وٚ ٝػٛد داؽز
ایٗ ثٛد و ٝؽب ٜدر عزاعز ّٕز خٛد اّشمبد ث ٝیه خ أ ٘ٚزالت  ٚحبٔ را حاظ ٔا
وزد وٛٔ ٝفمیز ا ٚرا در ا٘ؼبْ یه ٔبٔٛریز أِ ، ٟم ر وزد ٜثٛد .اس سٔب٘ وا ٝثْنا
ائٕ ٝؽیْ ٝاس خب٘ اٖ حنزر ٔحٕ (ؿ) را در ٔىبؽف ٝدی  ٜثٛد ٚ ،دظ اس آٖ اس یاه
عّغّ ٝثیٕبری ٞبی ٔزٌجبر وٛدو ٘ؼبر یبفش ٝثٛد ،ثبٚر وزد ٜثٛد وَ٘ ٝز وزد ٜاعاز ٚ
ثزای ا٘ؼبْ یه ٔبٔٛریز اِ ٟثزٌشی  ٜؽ  ٜاعز(.س٘ٚیظ)39:1370،
 ٚعزا٘ؼبْ ،ؽب ٜاس دی ٘ٛعیبع ثب ایب ر ٔشح  ٜآٔزیىب ،ل رر رٚا٘ ٔ ٌزفاز .ؽابٜ
ثب ٞؾز رییظ ػٕٟٛر ایب ر ٔشح  ٜاس فزا٘ىّیٗ د ٘ٛرٚسِٚز سب ػیٕ وبرسز ٔشلابر
ْٔ ٚبّٔ ٝوزد ٜثٛد.ایٗ چٟبر عبخز  ٚوبر -سحغیٗ دیٍزاٖ ،ػفاز ثاٛدٖ ثاب اؽایبؿ
دیٍز ،حٕبیز اِ ٚ ٟدؾشیجب٘ ػ ی ایب ر ٔشح  ٜخیز ٜرٚا٘ سْ را در اخشیبر ؽابٜ
لزار داد ٜثٛد سب ا ٚثشٛا٘ ػٙجاٞ ٝابی ٔٙفْاُ ٚ ٚاثغاش ٝؽیقایز خاٛد را در دیٍازاٖ
فزافى ٙوٛٞ ٚ ، ٙیز ٔظجز خٛیؼ را حفٌ ٕ٘بی ( .س٘ٚیظ .)40:1370،أب ٍٙٞبٔ واٝ
ؽب ٜثیؼ اس  ٕٝٞث ٝایٗ چٟبرٔٙجِ افّ ٘یز٘ ٚیبس داؽزٍٙٞ -ابٔ وا٘ ٝابٌشیز ثاٛد ثاب
ا٘مشة رٚثز ٚؽٛد  ٚثز ل رسٕ ٙسزیٗ ٔجبرس ٜػاٛئ در ٔمبثاُ فزٔاب٘زٚای خاٛد فابئك
آی ٞ -زیه اس ایٗ ٔٙبثِ ل رر ث٘ ٝحٛی ا ٚرا سٟٙب ٌذاؽش ٝثٛد٘ .
ایب ر ٔشح ٘ ٜیش حٕبیز خٛد را اس ا ٚدریغ وازد .ػیٕا وابرسز ،در ٔجابرس ٜا٘شیبثابس
خٛد در عبَ  ٚ )1355(1976در ٘یغشیٗ عبَ ریبعز ػٕٟاٛری ،ثبرٞاب  ٚثبرٞاب ایاٗ
ٔيّت را سىزار وزد و ٝثیٗ إِّّ وزدٖ حمٛق ثؾاز ٔ ٚحا ٚد وازدٖ فازٚػ اعاّحٝ
ایب ر ٔشح  ٜث ٝخبرع ،د ٚروٗ افّ عیبعز خابرػ ا ٚرا سؾاىیُ ٔا دٞا  .ؽابٜ
دریبفز و ٝا ٚآٔبع افّ ایٗ ا ٞاف ػ ی اعزٚ .ی ث ٝایٗ ٘شیؼا ٝرعای وا ٝایاب ر
ٔشح  ٜا ٚرا رٞب وزد ٜاعز ،آٖ  ٓٞدرعز ٍٙٞبٔ و ٝثیؼ اس ٕٞیؾ ٝث ٝراثيا ٝرٚا٘ا
خٛد ثب ایب ر ٔشح ٘ ٜیبس داؽز( .س٘ٚیظ)42:1370،
ثب در َ٘ز ٌزفشٗ ّٕك ا٘ىبر ٘بدذیز ٔغئِٛیز ایب ر ٔشح  ٜدر لجبَ رصیٓ ؽب ،ٜمازٚری
ثٛد و ٝایٗ وؾٛر ٘غجز ث ٝاثْبد دیچی ٔ ٜغئِٛیز خٛد آٌب ٜثبؽ  ٚاس ٔٛمِ درن ایاٗ
ٔغئِٛیز در لجش ؽب ٜدعز ث ُّٕ ٝثش٘  .ایاٗ سحّیاُ حابو اس آٖ اعاز وا ٝایاب ر
ٔشح ٞ ٜیچ یه اس ایٗ وبرٞب را ٘ىزد .ایب ر ٔشح  ٜث ٝرؽ َّٕز ىّجا ؽاب ٜوٕاه
وزد ،أب ث ٝعیبعز ٞبی و ٝؽب ٜد٘جبَ ٔ وزد اّشزام ٘ىزد  ٚیب در ػٟز سْا یُ آٖ
٘ىٛؽی ٍٙٞ .بٔ ؤ ٝزدْ ایزاٖ ؽز ُٚث ٝثیبٖ ٘برمبیش خٛد اس حىٔٛز وزد٘  ،ایب ر
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ٔشح  ٝ٘ ٜسٟٙب ثب ؽىبیبر آٟ٘ب ٕٞزا ٜؽ ثّى ٝثزخشف آ٘چ ٝاس یه دٚعاز طبثاز لا ْ
ا٘شَبر ٔ رٚد ؽب ٜرا اس ٔؾبٚرر خٛد ٘یش ٔحز ْٚوزد ٞ ٚیچٍ ٝ٘ٛرٕٛٙٞد ٔٛطزی ثزای
آراْ وزدٖ خؾٓ ٔزدْ در اخشیبرػ لزار ٘ اد ،در ٘شیؼ ،ٝعیبعاز ٞابی ؽاب ٜثا ٝخؾآ
افغبرٌغییش ٝسزی ّّی ٝاٙٔ ٚؼز ؽ ( .س٘ٚیظ)472:1370،
ث ٝثبٚر س٘ٚیظ ،ایب ر ٔشح  ٔ ٜسٛا٘غز ى ٔبٟٞابی ا٘ماشة دعاز ثا ٔ ٝاخّا ٝای
ثغیبر ٔٛطز ثش٘  .اٌز آٔزیىب درن وزد ٜثٛد و ٝعزچؾٕٞ ٝبی ل رر رٚا٘ا ؽاب ٜیىا
دظ اس دیٍزی سٟٙبیؼ ٌذاؽش ٝا٘  ٔ ،سٛا٘غز ثٟشز دریبث و ٝدی٘ٛا ٞبی ا ٚثاب ایاب ر
ٔشح  ٜسب چ ٝا٘ اس ٜثزایؼ إٞیز دی ا وزد ٜاعز( .س٘ٚیظ)475:1370،

.9-6سردرگوي آهریکب در حوبیت از شبُ

ػبٖ دی اعشٕذُ ثز ایٗ ّمی  ٜاعز و ٝاٌز دخبِز ایب ر ٔشح  ٜدر ثبسٌزدا٘ ٖ ؽب ٜثاٝ
ل رر ،در عبَ  ،1953اِٚیٗ ٘ؾب٘ ٝدرٌیزی فْبَ آٔزیىب در أاٛر داخّا ایازاٖ ثبؽا ،
عبَ ٘ 1964ؾب٘ ٝدیٍز را رلٓ ٔ س٘  .ثا ٝثابٚر ٚی ،احغبعابر ما آٔزیىابی ثایٗ
عبِٟبی  1978-1975در ایزاٖ ػٛا٘ ٝسد  ٚایٗ در حبِ ثٛد واٞ ٝازرٚس خاب٘ٛادٞ ٜابی
ثیؾشزی اس آٔزیىبییبٖ ٚارد ایزاٖ ٔ ؽ ٘  .ؽشبة در ىزح  ٚاػزای ثز٘بٔٞ ٝبی دیچیا ٜ
سٛعْ ٚ ٝدیؾزفز  ٚاعشفبد ٜاس وبروٙبٖ ف ٙغیزث ، ٔٛاحغبط سازط اس ثیٍبٍ٘ابٖ را در
ایزاٖ ؽ ر ثیؾی  .وی ٝٙاس حنٛر وبروٙبٖ عیبع اس وؾٛرٞبی خبرػ دیٍز و ٝرٚی
ثز٘بٔٔ ٝؾبث ٟوبر ٔ وزد٘ ٛٔ ،ػت ؽ  ٜثٛد سب ٔزدْ در خیبثابٖ ٞابٕٞ ،ا ٝغزثیابٖ را
آٔزیىبی سقٛر و . ٙٙدر عبَ 1978وٕ ثیؼ اس ٘قف سٕبْ خبرػ ٞبی و ٝدر ایازاٖ
س٘ ٌ ٔ وزد٘ آٔزیىبی ثٛد٘ 85 ٚدرف آٟ٘اب در سٟازاٖ البٔاز داؽاش . ٙایزا٘یابٖ،
ٚرٚد آٔزیىبییبٖ را ث ٝایزاٖ ،ثب عیبعز ٞبی ػ ی ؽب ٜدر ارسجبه ٔا دا٘غاشّّ ٚ ٙیاٝ
غیز مزٚر ثٛدٖ ٞشیٞ ٝٙبی َ٘بٔ ف ایؾبٖ را ثّ ٙوزد٘ ( .اعشٕذُ)112:1377،
در اٚاعو د 1970 ٝٞاخششف ثیٗ احغبط ایزا٘یبٖ ٘غجز ث ٝؽب ٚ ٜسّم رعٕ ایاب ر
ٔشح  ٜاس ؽب ٜرٚؽٗ ثٛد .آٔزیىب ث ٝایزاٖ ثْٛٙاٖ یه ٔشح افّ ٔ ٍ٘زیغزْٕٔ .اٛ
سٛػ ٝآٔزیىب ث ٝؽبٛ٘ ٚ ٜعبسی ایزاٖ ،ثایؼ اس سٛػا ٝثا ٝرٚیا ادٞبی عیبعا ثاٛد .ساب
سٔب٘یى ٝؽب ٜدر عبَ  ،1977آسادعبسی فنابی عیبعا را آغابس وازد ،سٛػا ٝآٔزیىاب اس
ٚالْیبر ایزاٖ ثيٛر ػ ی ٔٙحزف ٘ؾ  ٜثٛد .اس ىزف دیٍز ٌز ٜٚرٚسافش ٘ٚاس ایزا٘یبٖ
سقٛر ٔ وزد٘ و ٝؽب ٜآِز دعش اعز و ٝثب سبوی ثز ٌغشزػ اثْابد ارساؼ  ٚایؼابد
فؾبر ثزای دیؾزفز  ٚسٛعْ ،ٝوؾٛر را ف ای ٘یبسٔ ٙی ٞبی أٙیشا غازة ٔا وٙا  .در
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عبَ  1977ثغیبری اس دِٚشٕزداٖ ایزاٖ ٕ٘ دا٘غش ٙو ٝچزا آٔزیىاب ثا ٝثز٘بٔأ ٝقایجز
ثبری و ٝایزاٖ را ثّٕ ٝك آؽفشٍ ٞبی الشقبدی عزٍ٘ ٔ ٖٛو ٙچؾٓ فز ٚثغش ٝاعاز.
اٍٟبرَ٘زٞبی ٚاؽٍٙشٗ ْٔيٛف ثٛٔ ٝفمیز ٞبی ثٛد و ٝدر سٔی ٔ ٝٙر٘یش ٜوزدٖ وؾٛر-
ثب رفشٗ درآٔ عزا٘ ٚ ٝسبعیظ فٙبیِ ػ ی  -حبفُ آٔ  ٜثٛد ٘ ٚبخؾاٛٙدی ٘بؽا اس
ایٗ سرییزار الشقبدی را اس َ٘ز دٚر ٔی اؽز .ایب ر ٔشح  ٜثازخشف راثيا ٝلجاُ ،واٝ
ٔیبٖ سٛعْ ٚ ٝافشحبر سْبدِ ثزلزار وزد ٜثٛد ،سٕبیُ ث ٝسْ ٟی  ٕٝٞػب٘ج٘ ٝغجز ثاٝ
ایزاٖ دی ا وزد( .اعشٕذُ)118:1377،
آٔزیىب ٕ٘ دا٘غز و ٝدر ایزاٖ چ ٝاسفبلبس ٔ افش  ،ایب ر ٔشحا  ،ٜثایؼ اس دایؼ در
َ٘ز ایزا٘یبٖ ثْٛٙاٖ ؽزیه افّ ٘بثغبٔب٘ ثز٘بٔٞ ٝبی ؽب ٚ ٜث سز ؽ ٖ اٚمبُ الشقبدی
وؾٛر ؽٙبخش ٔ ٝؽ  ٓٞ .حىٔٛز ٔ ٓٞ ٚیبِفیٗ ٞزد ٚثب اؽاشیبق ثا ٝعافبرر چؾآ
دٚخش ٚ ٙعفبرر اس ایٗ ٘ؾب٘ٞ ٝبی ٔشنبد عازدرٌٓ ثاٛد( .اعاشٕذُ)119:1377،ثٛد٘ا
وغب٘ وّ ٝمی  ٜداؽش ٙایٗ خيبی وابرسز در اّاشْ ٔٛافماز ّّٙا ثاب وٛؽاؼ ٞابی
ٔیبِفیٗ ثزای درخٛاعز ثٟجٛد ثیؾی ٖ ث ٝحمٛق ثؾز  ٚحمٛق ٔ ٘ اس ؽاب ٜثاٛد واٝ
ٔٛػت ثزاٍ٘ییشٗ حٛادص عبَ  1978در ایزاٖ ؽ ٞ .زچ ٙحمٛق ثؾاز اّاشْ ؽا  ٜاس
ىزف اّنب دِٚز وبرسز ٔیبِفیٗ را دٍِزْ وزد٘ ،شیؼ ٝدیا ار ؽاب ٜاس ٚاؽاٍٙشٗ در ٔابٜ
٘ٛأجز  ٚؽؼ ٞفش ٝثْ  ،عفز وبرسز ث ٝایزاٖ در ؽت  ٚرٚس ا َٚعبَ ٘ ،ٛرٞجزاٖ ٔیبِف
را ٔشمبّ وزد و ٔ ٝسٛا٘ ٙاس عٛی ایب ر ٔشح  ٜوٕه ٔغشمیٓ ٔ ٚیشقازی را ا٘شَابر
داؽش ٝثبؽ( . ٙاعشٕذُ)149:1377،
ثزصیٙغى ث ٝؽب ٜاىشُ داد وا ٝایاب ر ٔشحا  ٜاس وٛؽاؼ ٞابی ا ٚثازای اّابدَ٘ ٜآ
حٕبیز ٔ و . ٙدظ اس ٔغشمز ؽ ٖ دِٚز َ٘بٔ ٚ ،سارر أٛر خبرػ ٝآٔزیىاب حٕبیاز
ایب ر ٔشح  ٜرا سىزار وزد  ٚاؽبرٕٛ٘ ٜد و ٝایب ر ٔشح  ٜدرن ٔا وٙا وا ٝحىٔٛاز
َ٘بٔ ٔٛلز اعز  ٚؽب ٜلق دارد ٞزچ ٝعزیْشز ؤٕ ٝىٗ ثبؽ  ،وؾاٛر را در ػٟاز
ا٘شیبثبر آساد  ٚاعشمزار یاه حبوٕیاز ػ یا غیزَ٘ابٔ عاٛق دٞا  .ایاٗ اٍٟابرار
ثشدرً٘ ث ثیٔ ٙیابِفیٗ را افاشایؼ دادٞ ،از د ٚػٙابح افزاىا راعاز(رٚحاب٘یٚ ٖٛ
ٔؼب ٞیٗ)  ٚافزاى چخ (ف اییبٖ  ٚحشة سٛدٔ )ٜشمبّ ؽ ٘ وٚ ٝاؽاٍٙشٗ ثا ٝسْٟا
خٛد در حفٌ ؽب ٜثبل ٔب٘  ٜاعز( .اعشٕذُ)195:1377،
اعشٕذُ ْٔشم اعز یه سٛمیح غیزّٕا اس ىازف دزسیا ٘ز وابرسز ،ثا  ٖٚسزدیا در
فزٚرییشٗ ٔفٔ ْٟٛؾزّٚیز عّيٙز وٕه وزد .در یه ٔقبحجٔ ٝيجّٛابس وا ٝثبٔا اد
رٚس 7دعبٔجز ثب حنٛر رٚس٘بٍٔ٘ ٝبراٖ ٕٔشبس ثزٌشار ؽ اس وابرسز در ٔاٛرد اثمابی ؽابٜ
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عٛاَ ؽ  .وبرسز دبعد داد "ٕ٘ی ا٘ٓ أی ٚارْ چٙیٗ ثبؽ  .ایاٗ ثغاشٍ ثأ ٝازدْ ایازاٖ
داردٔ .....ب ؽیقب سزػیح ٔ دٞیٓ و ٝؽب٘ ٜمؾ ّٕ  ٜدر دِٚز ثْ ٜ ٟداؽش ٝثبؽ ِٚ
ایٗ سقٕیٓ را ّٔز ایزاٖ ثبی ثٍیز٘ ".ایٗ حزف در ایزاٖ  ٚدر ایاب ر ٔشحا  ٜثْٙاٛاٖ
ّمت ٘ؾی ٙوبرسز اس عیبعز لجّ خٛد ٔج ٙثز حٕبیاز وبٔاُ اس ؽاب ٜسّما ٌزدیا ،
اٌزچ ٝدزسی ٘ز وبرسز ثز دؾشیجب٘ ایب ر ٔشح  ٜاس ؽب ٜدر رٚس 12دعبٔجز سبوی وزد أاب
ف ٔ ٝلجش ٚارد آٔ  ٜثٛد حش ٔمبٔبر دِٚش ایزاٖ ٔشمبّ ؽ  ٜثٛد٘ و ٝایب ر ٔشحا ٜ
آٔبدٔ ٜیؾ سب اس حٕبیز ؽب ٜدعز ثزدارد( .اعشٕذُ)214:1377،

.4-6تغيير در اصَل سيبست خبرجي قدرتّبي غربي

حغیٗ ثؾیزی ٝثز ایٗ ثبٚر اعز و ٝثب سرییز عیبعز خابرػ غازة وأ ٝجٙابی أٙیشا
داؽز  ٚاس ٞزٌ ٝ٘ٛرسیٕ و ٝثب ثّٛن ؽزق ٔیبِف ثٛد ،حٕبیاز ٔا وازد ،ثزخا اس
رصیٓ ٞبی ػٟبٖ ع ْٛاس  ٓٞفزٚدبؽای ٘  .ر٘ٚا دٔٛوزاسیاه ؽا ٖ ثزخا َ٘ابْ ٞابی
عیبع در ػٟبٖ ٘ ٝث ٝدِیُ حٕبیز اس ٘یزٞٚبی دٔٛوزاسیه ٔیبِف ،ثّى ٝث ٝدِیاُ ىازد
رصیٓ ٞبی غیزدٔٛوزاسیه ثٛد .در ٔٛرد ایزاٖ ٘یشٚ ،لش و ٝدِٚز آٔزیىب حٕبیاز خاٛد
را اس دؾز رصیٓ ؽب ٜثزداؽز ،ایٗ أز ٘بخٛاعش ٝثبّاض دٍِزٔا ٔیبِفابٖ  ٚدر ٟ٘بیاز
عمٛه رصیٓ ؽب ٜؽ ( .ثؾیزی)2006 ،ٝ

.5-6تَطئِ قدرتّبي غربي بٍِیصُ آهریکب ٍ اًگليس

ٔحٕ رمب دّٟٛی در وشبة دبعد ث ٝسبرید ٔ ٘ٛیغ "در ٔاب ٜعاذشبٔجز (1978ؽاٟزیٛر
ٍٙٞ )57بٔ وٚ ٝالْب اٚمبُ ر ٚثٚ ٝخبٔز ٌذارد ٜثٛد ،عفزای اٍّ٘یظ  ٚآٔزیىب ثابٓٞ
ث ٝدی ارْ آٔ ٘  ٚدؾشیجب٘ خٛد را ث ٜ ّٚ ٗٔ ٝداد٘ " (دّٟٛی.)362:1379،أب در ٞفشٓ
دعبٔجز ،ایب ر ٔشح  ٜرعٕب اّشْ ٕ٘ٛد و ٝسحز ٞیچ ؽزایي در ایزاٖ ٔ اخّ٘ ٝیٛاٞ
ٕ٘ٛد .ثب ٚػٛد ایٗ ،عفیزاٖ اٍّ٘یظ  ٚآٔزیىب در ٞز دی اری اّشْ ٔا وزد٘ا ":اس ؽإب
حٕبیز خٛاٞیٓ وزد" .ؽب ٜثب ٘مُ ل ِٛاس دثیاز ا َٚعافبرر آٔزیىاب واٌ ٝفشا ٝثاٛد"
ثشٚدی در ایزاٖ رصیٓ سبس ٜای رٚی وبر ٔ آی " ث ٝایٗ ٘شیؼ ٔ ٝرع و ٝآٟ٘ب در ّٕاُ
خٛاٞبٖ عزٍ٘ ٘ٛا ٚثٛد٘ اٌزچ ٝدر حزف ،چیشٞبی دیٍزی ّٙاٛاٖ ٔا وزد٘ا ٚ.رٚد
ٞبیشر ث ٝایزاٖ ٘یش در ٕٞیٗ راعشب سحّیُ ٔ ؽٛد« .رفز  ٚآٔ ٞبی ص٘زاَ ٞبیشر ٕٞیؾاٝ
اس دیؼ ثز٘بٔ ٝریشی ٔ ؽ  .أب ایٗ عافز ا ٚدر ٞبِا ٝای اس اثٟابْ وبٔاُ فزٚرفشا ٝثاٛد.
ٚرٚدػ را خیّ ٔغشٛر ٍ٘ا ٝداؽاش ٝثٛد٘ا  .اِجشاَ٘ ٝبٔیابٖ آٔزیىابی ثاب ٛٞادیٕبٞابی
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خٛدؽبٖ عفز ٔ وزد٘  ٚخیّ ىجیْ ثٛد و ٝثشٛاٍ٘ٙٞ ٙبْ ٚرٚد ث ٝدبیٍبٟٞبی َ٘بٔ
ؽبٖ در ایزاٖ سؾزیفبر اداری ْٕٔ َٛرا ٘ ی  ٜثٍیز٘ » (دّٟٛی.)364:1379،
ٔحٕ رمب دّٟٛی ٔ ٘ٛیغ " :ثب سحمیك اس ص٘زاَ ٞبیٓ ٔشٛػ ٝؽ ْ چیشی ثیؾاشز اس ٔاٗ
ٕ٘ دا٘غش . ٙدظ ایٗ ص٘زاَ آٔزیىبی ثزای چ ٝوبری ث ٝسٟازاٖ آٔا  ٜثاٛد؟ چٍاٍ٘ٛ
حنٛرػ ٚالْب غیزّبدی ثٛد .ؽیق و ٝدر حبَ اػزای ٍٚبیف ػ ی اعز ث ّّز
لبیٓ ثبؽه ثبسی ٕ٘ و . ٙثٕحل ایٙى ٝخجز حنٛرػ در سٟزاٖ دزاو ٜ ٙؽ ٔيجّٛابر
ؽٛرٚی  ٚاوٙؼ خٛد را ث ٝایٗ ؽىُ ٘ؾبٖ داد٘ا " :ص٘ازاَ ٞابیشر در سٟازاٖ اعاز ساب
وٛدسبی ث ٝرا ٜثی ٙاسد".ایٗ خجز ث ٝخٛدی خٛد ٘ٞ ّٛؾ ار اس عٛی وازّٔیٗ ثاٛد .اس
دبریظ ،رٚس٘بٔٞ ٝزاِ سزیجیٍٚ ٖٛیف ٝخٛد دا٘غز و ٝثا ٝعافبرر خب٘اٞ ٝاب در سٟازاٖ
آرأؼ خبىز ث ٞا ٛ٘ .یغاٌ ٙبٖ ایاٗ رٚس٘بٔا ٝفماو ػّٕا" ٝرا ٜثیٙا اسد" را در خجاز
ٔيجّٛبر ؽٛرٚی ثب ػّٕٔ" ٝبِ٘ ؽٛد" ّٛك وزد٘ا  .داظ رٞجازاٖ آٔزیىاب اس أىابٖ
ٚل ُٛوٛدسبی در ایزاٖ ٍ٘زاٖ ثٛد٘  ،آیب ٚالْب چٙیٗ خيزی ٚػٛد داؽز؟ ٔٗ و ٝچٙیٗ
فىز ٕ٘ و ،ٓٙافغزاٖ ٔٗ ثب ادای عٚ ٌٙٛفبداری ،ث ٝسبع ٚسیز  ٚلب٘ ٖٛاعبع دی٘ٛا
خٛرد ٜثٛد٘  .سب سٔب٘ و ٝاحشزاْ لب٘ ٖٛاعبع ٔحف ًٛثٛد ،آ٘بٖ اس ػبیؾبٖ سىابٖ ٕ٘ا
خٛرد٘ (.دّٟٛی)356:1379،
دّٟٛی ْٔشم اعز و ٝثْی ٘یغز و ٝعبسٔبٖ ٞبی ٔیشّف اىشّبس آٔزیىبییابٖ د یاُ
وبف داؽش ٝا٘ ثز ایٙى ٝلب٘ ٖٛاعبع ٕٔىٗ اعز دعاشیٛػ س ٟیا ٚالاِ ؽاٛد  ٚثاٝ
ٕٞیٗ خبىز ٔ خٛاعش ٙارسؼ ایزاٖ را خٙظ و" . ٙٙث ی ٟاعز و ٝص٘زاَ ٞابیشر ٘یاش
ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ث ٝسٟزاٖ آٔ  ٜثٛد  ٗٔ ٚدر ایٗ عفزػ فمو ا ٚرا یه ثبر ٔشلابر وازدْ،
ٞبیشر ث ٝاسفبق عبِیٛاٖ عفیز آٔزیىب ،ث ٝحنٛر رعی ٞ ِٚیچ یاه اس آٟ٘اب ثأ ٝيّات
دیٍزی غیز اس رٚس  ٚعبّز ّشیٕز ٔٗ اس ایزاٖ ّشل ٝای ٘ؾبٖ ٘ اد٘  .ثا ؽاه ایاٗ
اؽشجب ٗٔ ٜثٛد و ٝث ٝآی ٜ ٙای آ٘چٙابٖ دٚر چؾآ دٚخشا ٝثاٛدْ ٔ ٚا وٛؽای ْ عازیِ
حزوز و ِٚ .ٓٙآیب دخبِز ثْن ّٛأُ خبرػ ث ی٘ ٟیغز؟  ٚآیب ثٚ ٝمٛح ٕ٘ا
سٛاٖ دی و ٗٔ ٝخیّ آعبٖ سز اس آٖ و ٝثْن اس ٔغبئُ را حُ وزدْ در ثزاثز ٘یزٞٚبی
ل ثزافزاؽشٓ؟" (دّٟٛی)413:1379،
ثٌ ٝفش ٝدّٟٛی "وٕ دظ اس سزن ایزاٖ ،لقا داؽاشٓ ثا ٝایاب ر ٔشحا  ٜثازِٚ ،ْٚا
ٍٙٞبٔ و ٝدر ٔزاوؼ ثٛدْ اس دٚعشبٖ ؽیق اْ در ایب ر ٔشح  ٜو ٝثب دِٚاز سٕابط
داؽش ٚ ، ٙاس ٔٙبثْ و ٝدر دعشٍب ٜوبرسز ثٛد٘ا  ،دیبٟٔابی ّؼیات ٘ ٚبراحاز وٙٙا  ٜای
دریبفز وزدْ .ایٗ دیبْ ٞب ٞزچ ٙو ٝغیزدٚعاشب٘ٞ ٝآ ٕ٘ا ٕ٘ٛد٘ا ِٚ ،ا خیّا ٞآ

 88جستارهاي سياسي معاصر ،سال دهم ،شمارة اول ،بهار 8998

احشیبه آٔیش ثٛد٘  .ؽبی سٔبٖ ٔٙبعج ثزای ٚرٚد ؽٕب ٘جبؽ  ،ؽبی ثْا ا ثشٛا٘یا ثیبییا ؛
 ِٚؽبی ثٟشز ثبؽ فجز وٙیٓ سب ثجیٙیٓ چيٛر ٔ ؽٛد .یه ٔب ٜدظ اس ّشیٕشٓ اس ایزاٖ،
دیبْ ٞب ِحٗ ٌزْ سزی ث ٝخٛد ٌزفز  ٚحبو اس ایٗ ثٛد و ٝاِجش ٔ ٝساٛا٘ٓ در فاٛرر
سٕبیُ ؽ ی ث ٝایب ر ٔشح  ٜآٔزیىب ثز ِٚ ْٚدیٍز چ ٙاٖ سٕبیّ ٘ اؽاشٓ ،سیازا ٕ٘ا
سٛا٘ٓ ث ٝوؾٛری ثز ْٚؤ ٝزا ثزا٘ اخش ٝثٛد .رفش ٝرفشْٔ ٝشم ٔ ؽ ْٛو ٝایب ر ٔشحا ٜ
در ایٗ وبر ٘مؼ ّٕ  ٜای ایفب وزد ٜثٛد"( .دّٟٛی)427:1379،
ؽب٘ ٜقزیح ٔ و ٙو" ٝدر آٖ ایبْ اس ا٘شمبد غزة أشٙبُ ٔ وزدْ  ٚأزٚس  ٓٞثب سزدیا
چٙیٗ ٔ و ٔ ِٚ .ٓٙثی ٓٙرفش ٝرفش ْ ّ ٝلج َٛایٗ ٘ىشٔ ٝؾىُ ٔ ؽٛد وا ٝعیبعاز
غزة در ایزاٖ ٚ ،اِجش ٝدر عزاعز ػٟبٖ ،ث٘ ٝح ٛخيز٘بو وٛس ٝثیٙب٘ ،ٝاغّت ٘بٔٙبعات ٚ
ٌب ٞاٚلبر ثىّ احٕمب٘ ٝثٛد ٜاعز .ایٗ ٘شیؼٌ ٝیزی ٞاب ثزاعابط ٔؾاب ٞار اخیازْ
فٛرر دذیزفش ٝاعز .فمو یى اس آٟ٘ب را ؽزح ٔ دٞآٚ :لشا وا ٝسّٛیشیا ٖٛداؽاز
ػّغ ٝؽٛرای أٙیز ّٔز ٔشح ٌ ٚفشٍا ٛدرثابر ٜی ثحازاٖ ٌزٌٚابٍ٘یزی در ایازاٖ را
٘ؾبٖ ٔ داد ،آ٘ش ٘ٛدبرع٘ٛش را ثز فافح ٝی سّٛیشیا ٖٛدیا ْ وا ٝدر آٖ ٔٛلاِ عافیز
ثزیشب٘یب در عبسٔبٖ ُّٔ  ٚیه عبَ دیؼ عفیز ّّیب حنازر(ّٔىا ٝاٍّ٘ایظ) در سٟازاٖ
ثٛد .آ٘چ ٔ ٝؽٙی ْ ثزایٓ ثبٚروزد٘ ٘جٛد! فمو ٔنٕ ٖٛاٍٟبراسؼ ث ٝیبدْ ٔب٘ا  ٜاعاز:
"ثٍذاری ایٟٙب ثیبی ٚ " ٙا٘مشثؾبٖ را ثزای ٔب سؾزیح ؤ . ٙٙمقاٛدػ اّنابی ؽاٛرای
ا٘مشة ثٛد ...ایٗ ٕٞبٖ دبرع٘ٛشی ثٛد و ٝدر دبییش ٟٔ(1978زٍٙٞ )57ابٔ وا ٝدر فىاز
ا٘شیبثبر آساد ثٛدْ ثٌ ٗٔ ٝفز و ٝاٌز در ایٗ ا٘شیبثبر ثبس٘  ٜؽٌ ،ْٛزچ ٝسابع ٚسیاشٓ
را اس دعز ٔ د٘ ِٚ ،ٓٞبٔٓ در سبرید ثْٛٙاٖ دبدؽب ٞو ٝث ٝآرٔبٖ ٞبی دٔٛوزاسیىؼ
ٚفبدار ٔب٘  ٜطجز خٛا ٞؽ " (دّٟٛی.)430:1379،
ؽب٘ ٜشیؼٌ ٔ ٝیزد و" ٝاٌز در دؾاز ایاٗ عازدرٌٕ  ٚالا أبر ما ٘ ٚمینا واٝ
دٚعشبٖ ٔ ٚشح ا٘ٓ ا٘ؼبْ داد ٜا٘ عیبعش ثبِٙغجٕٞ ٝبٚ ٍٙٞػٛد ٔ داؽز ٕٝٞ ،ایٟٙاب
را راحز سز ٔ ؽ اس عز ٌذرا٘  .سب ٔبٟٞب ْٔشم ثٛدْ و ٝیه چٙایٗ ٘مؾا ٝای ٚػاٛد
داؽش ٝاعز .ثبرٞب  ٚثبرٞب ٓٞ ،دیؼ اس ثبسی سّٛیشی ٘ٛآلبی دبرع٘ٛش  ٓٞ ٚوٕ ثْا اس
آٖ ،درثبرٔ ٜغبِ٘ ٝیز  ٚخو ٔؾ غزة فىز وزدْ ث آ٘ى ٝث٘ ٝشیؼٙٔ ٝيما ْٔ ٚماِٛ
ثزعٓ  ٚث ٝرغٓ ایٗ ؽٛأ ، ٞؾىُ ٔ سٛا٘ٓ ثبٚر و ٓٙؤ ٝقیجز ایزاٖ فمو ٘شیؼ ٝوٛسٝ
ثی ٙیب ٘جٛد خي ٔؾ ٚ ٚػٛد سنبدٞبی حاُ ٘بؽا  ٜدر در ٖٚدِٚاز آٔزیىاب ثاٛدٜ
اعز" (دّٟٛی. )435:1379،
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.6-6سيبستّبي هتغير ٍ ضعف آهریکب در تصوينگيري

ّّ ٔحغٟٔ ٚ ٙزی حبػ ٘غت ثز ایٗ ثبٚر٘ و ٝثب آغبس سح ٛر ا٘مشث در ایزاٖ اس
دی ٔب 56 ٜرٚاثو خبرػ ایزاٖ  ٚآٔزیىب دچبر سح َٛؽ  .در آغابس ثحازاٖ ،دِٚشٕازداٖ
آٔزیىب اس درن سح ٛر ایازاٖ ّابػش ثٛد٘ا ٘ ٚا ّٛسؾاشز سقإیٓ ٌیازی در ٔیابٖ
عیبعااشٕ اراٖ آٔزیىاابی در خقااٛؿ ٘حااٛٔ ٜٛاػٟاا ٝثااب سحاا ٛر ا٘مشثاا ٚػااٛد
داؽز.سٔب٘ ؤ ٝمبٔبر آٔزیىب دریبفش ٙو ٝاٚمبُ ایزاٖ ثحزا٘ اعز ،در راعشبی حفٌ
ٔٙبفِ خٛد در ف د حٕبیز اس ؽب ٜثزآٔ ٘  .أب سٔب٘ ؤ ٝشٛػ ٝؽ ٘ اٚمبُ اس وٙشازَ
ؽب ٜدّٟٛی خبرع ؽ  ٜاعز ثب چزخؼ در ٔٛامِ خٛد ،سشػ وزد٘ سب ثا ٝىاٛر غیاز
ٔغشمیٓ ثب رٞجزی ا٘مشة ایزاٖ ارسجبه ثزلزار وزد ٚ ٜؽزایو را ثزای حفاٌ ٔٙابفِ خاٛد
دظ اس سرییز رصیٓ فزا ٓٞؤ( ٙٙحغ ٚ ٙحبػ ٘غت.)153 :1396 ،
اس َ٘ز ّّیزمب ؽؼبّ س٘  ،آٔزیىب در ثزاثز ا٘مشة ایزاٖ اس دٔ ٚؾىُ  ٚمْف اعبعا
در ر٘غ ثٛد ٕٞ ٚیٗ د ٚمْف ٘یش ثبّض ٌزدی و ٝسب ث ٝآخز ٘شٛا٘ اعشزاسضی لبثُ دفابُ
ٛٔ ٚامِ درعش در لجبَ ا٘مشة اسیب ٕ٘بی  ٚدر ایٗ را ٝ٘ ٜسٟٙب ٔٙبفِ  ٚدبیٍب ٜخٛیؼ
را در ٕٟٔشزیٗ ٘مي ٝاعشزاسضیه ػٟابٖ اس دعاز ث ٞا  ،ثّىا ٝسقاٛیز ٘بخٛؽابی ٙی اس
٘بسٛا٘بی ٞبی خٛیؼ در  ٗٞدٚعشبٖ  ٚدؽٕٙب٘ؼ ثبل ٌذارد.
٘یغشیٗ مْف ٔ ٚؾىُ آٔزیىب ٘بسٛا٘ دعشٍب ٜسقٕیٓ ٌیزی وبرسز در ٔمبثّ ٝثب ثحازاٖ
ایزاٖ ثٛد .وبرسز سب آخزیٗ رٚسٞبی ٔٙش ٟث ٝدیزٚسی ا٘ماشة ٘یاش ٘شٛا٘غاز خاٛد را اس
چٙجز ٜثزداؽشٟب  ٚسحّیُ ٞبی ٘بثٕٟغ ٚ ٛثْنب ٔشْبرك دعاشٍبٟٞبی أٙیشا  ٚعیبعاز
خبرػ خٛیؼ ثزٞب٘  ٚث ٝیه خو ٔؾ رٚؽٗ دعاز یبثا ٔ.ؾاىُ ٘ ٚبرعابی دْٚ
آٔزیىب ،مْف اىشّبر  ٚدر ٘شیؼ ٝفم اٖ سحّیُ درعز اس ر ٘ٚحٛادص در ایزاٖ ثاٛد.
ّّ رغٓ دبفؾبری ػٙبح ٞبی رلیت ثز فحز سحّیُ  ٚثز٘بٔاٞ ٝبیؾابٖ درثابر ٜایازاٖ،
ٞیچ یه اس آ٘بٖ  ٚدعشٍبٟٞبی ٚاثغش ٝؽبٖ،اىشّبر فحیح  ٚلبثاُ اّشٕابدی اس اثْابد
ٔغبِ ٝدر اخشیبر ٘ اؽش . ٙؽؼبّ س٘ ْٔشم اعز وّ ٝؼش ٘ ٚابسٛا٘ در درن ؽازایو ٚ
٘ اؽشٗ ل رر سحّیُ  ٚدیؼ ثی ، ٙسٟٙب ث ٝدعشٍبٟٞبی رعإ دِٚاز آٔزیىاب ٔحا ٚد
ٕ٘ ؽ ؛ ثّى ٝخجزٍ٘براٖ ،دا٘ؾٍبٞیبٖ  ٚا٘ٛاُ ٔٛعغبر ٔيبِْبر عیبع در آٔزیىاب را
و ٝسب آخزیٗ ٔبٟٞبی ّٕز رصیٓ ؽبٞ ،ٜیچ دیؼ ثی ٚ ٙسحّیاُ درعاش اس ر٘ٚا ٚلابیِ
٘ اؽش ، ٙدر ثز ٔ ٌزفز (ؽؼبّ س٘ . )1385،

.7-6حوبیت آهریکب از رشین شبُ تب آخریي لحظِ
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اس َ٘ز چبرِش وٛرسٔٗ ،یى اس ٘مي ٝمْف ٞبی و ٝث ٝدِٚز ؽب٘ ٜغجز داد ٔ ٜؽاٛد،
ٔزثٛه ث ٝفؾبرٞبی ثیٗ إِّّ اعز و ٝاس َ٘ز ّ  ٜای ،ثبّض ٔح ٚد ؽ ٖ آسادی ُّٕ
حىٔٛز  ٚػٌّٛیزی اس إّبَ خؾ٘ٛش ٌزدی و ٔ ٝسٛا٘غز ایٗ ػٙجؼ اّشزاما را
در  ٓٞثؾى. ٙدر حبِیىٚ ٝاوٙؼ ؽب ٜث ٝاّشزامبر ،اثش ا عزوٛة سٕبْ ّیبر ثٛد  ٚعذظ
اثشارٞبی ٔقبِح ٝػٛیب٘ ٝرا ٘یش چبؽ ٙایٗ عزوٛة وزد(وٛرسٔٗ .)2004،در ایٗ سٔیٙاٝ
آٔزیىبییٟب سب ِحَ ٝآخز اس ؽب ٜحٕبیز وزد٘ .آٟ٘ب حش در دی ٔبٞ 57 ٜبیشر را ث ٝایازاٖ
فزعشبد٘ سب ث ٝث ٝفزٔب٘ ٞبٖ ارسؼ ایزاٖ رٚحی ٝث  ٚ ٞث ٝآ٘بٖ وٕه و ٙسب خٛدؽبٖ را
ثزای یه وٛدسب آٔبد ٜو ٙٙثّ ٝمی  ٜوٛرسٔٗ دِٚز وبرسز اس ث ٝوبر ثازدٖ سٚر در ایازاٖ
حٕبیز ٔ وزد .ثْ اس لشُ ّبْ ؽاٟزیٛر ،وابرسز ثاب ؽاب ٜسٕابط ٌزفشا ٚ ٝاس ا ٚاّاشْ
حٕبیز وزد ٜثٛد ٚ ٚلش ؽب ٜدر  15آثبٖ دِٚش َ٘بٔ عزوبر آٚرد ٔمبٔابر آٔزیىابی
حٕبیز وبّٔؾبٖ را ثٌٛ ٝػ ؽب ٜرعب٘ ٘ ٔ .ؾبٚر أٙیز ّٔ آٔزیىب چ ٙرٚس لجاُ ٘یاش
ث ٝؽب ٜسّفٗ وزد ٜثٛد سب ا ٚرا سؾٛیك و ٙؤ ٝحىٓ ثبؽ  .سؼٟیاشار ما ؽاٛرػ واٝ
چ ٙیٗ ٔب ٜثٛد ث ٝد یُ حمٛق ثؾزی ْٔيُ ٔب٘  ٜثٛد ،ثب وؾاش ثا ٝایازاٖ رٚا٘ا ٝؽا .
حش در رٚسٞبی آخز ،وب عفی ث ٝعفیزػ اوی ان دعشٛر داد و ٝاس ؽب ٜحٕبیاز وٙا ٚ
ىزحٟبی ٟٔزثب٘ب٘ ٝسز را وٙبر ثٍذارد (وٛرسٔٗ.)265 :1397 ،

.7نتیجهگیری
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛوأ ٝشحَا ٝؽا ادّبٞابی ٔیشّاف ٌ ٚبٞا نب ٔشٙبلنا در خقاٛؿ ٘ماؼ
فؾبرٞبی ل رسٟبی خبرػ در عزٍ٘ ٘ٛرصیٓ دّٟاٛی ارائا ٝؽا  ٜاعاز .ثزرعا ایاٗ
ادّبٞب در دزس ٛدعشٍبٔ ٜف ٟٔٛسحمیكٔ ،ب را ث ٝایٗ أز ر ٔ ٖٕٛٙٞؽٛد وأ ٝا ساٛاٖ
آٟ٘ب را یُ ؽؼ دعش ٝىجم ٝث ٙی  ٚاس یى یٍز سفىیه ٕ٘اٛد .ایاٗ ٍجما ٝثٙا ی ؽابُٔ
ٔٛارد سیز ٔ ثبؽ :
ّ.1شْ ل رر حبٔ ثزای سرییز رصیٓ
 ْ ّ.2حٕبیز ػ ی  ٚسرییز ٔٛامِ ل رر حبٔ
.3ؽزایو ثیٗإِّّ  ٚسرییز در اف َٛعیبعز خبرػ ل رر حبٔ
.5ىزاح  ٚسٛىئ ٝل رر حبٔ
.6مْف ٘ ٚبسٛا٘ ل رر حبٔ
.7حٕبیز ػ ی ل رر حبٔ  ْ ّ ٚسرییز ٔٛامِ
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در ٔیبٖ ادّبٞبی فٛق ،ثزخ اس آٟ٘اب ػاذاثیز ٞابی خابؿ خاٛد را ثازای ٔحممابٖ ٚ
ّشلٕ ٙاٖ ا٘مشة ایزاٖ داؽش ٝاعز .ادّبٞبی وّّ ٝیزغٓ سفبٚسٟبی وا ٝدار٘ا  ،در ایاٗ
افُ سٛافك دار٘ وّ ٝبُٔ افّ  ٚیب ث ٝسّٓ ثزخا اس آٟ٘ابٔ ،مقاز افاّ عازٍ٘٘ٛ
رصیٓ دّٟٛی ،آٔزیىب ثّٛٙ ٝاٖ ل رر حبٔ ؽب ٜثٛد ٜاعز؛ و ٝیب ّبٔ ٘ ٚ ٝثاب سٛىئا ٝاس
لجُ ثز٘بٔ ٝریشی ؽ  ٜثیبىز ٘برمبیش و ٝاس ال أبر ؽب ٜداؽز  ٚیب حا الُ ثاب سرییاز
ٔٛامِّ ،شْ خٛد را ثزای سرییز رصیٓ دّٟٛی ػشْ وزد  ٚثبّض عزٍ٘ ٘ٛآٖ ؽ  .سحّیُ
ٞبی ٔحٕ عٕیْ  ،فزأزس رفیِ دٛر  ٚحغیٗ ثؾیزی ٚ ٝثغیبری دیٍز را ٔ سٛاٖ یاُ
ایٗ دعش ٝلزار داد.
ؽیـ ٔحٕ رمب ؽبٕٞ ٚ ٜچٙیٗ سْ ادی اس رػبَ دّٟٛی َ٘یز اع اهلل ّّٓ ٘یش ثاز ایاٗ
ثبٚر٘ و ٝوؾٛرٞبی غزث  ٚدر راط آٟ٘ب آٔزیىب در خٛػ ثیٙب٘ ٝسزیٗ حبِز ثاب اسیاب
ٔٛامِ دٌٚب٘ٛٔ ٝػت عزٍ٘ ٘ٛدِٚز ا ٚؽ ٘  .ا ٚسقزیح ٔا وٙا وأ« ٝؾاىُ ٔا
سٛا٘ٓ ثبٚر و ٓٙؤ ٝقیجز ایزاٖ فمو ٘شیؼ ٝوٛس ٝثیٙا یاب ٘جاٛد خيا ٔؾا ٚ ٚػاٛد
سنبدٞبی حُ ٘بؽ  ٜدر در ٖٚدِٚز آٔزیىب ثٛد ٜاعز» (دّٟٛی .)435:1379،أب سحّیاُ
افّ ؽب ٜایٗ اعز و ٝایب ر ٔشح ٛٔ ٜػت عزٍ٘ ٘ٛا ٚؽ  ٜاعزِ .اذا ٍٙٞابٔ واٝ
دظ اس فزار ؽب ٜاس ایزاٖ ،آٔزیىبییٟب سٕبیُ خٛد را ثزای ٚرٚد ؽب ٜث ٝخبن آٔزیىب اّشْ
وزد٘  ،ا ٚثب ٘براحش ٔ ٌٛی  ٕ٘« :سٛا٘ٓ ث ٝوؾٛری ثز ْٚؤ ٝزا ثزا٘ اخش ٝثاٛد .رفشاٝ
رفشْٔ ٝشم ٔ ؽ ْٛو ٝایاب ر ٔشحا  ٜدر ایاٗ وابر ٘ماؼ ّٕا  ٜای ایفاب وازد ٜثاٛد»
(دّٟٛیٔ.)427:1379،حٕ رمب دّٟٛی ثز ایٗ ّمی  ٜثٛد وا ٝعازٍ٘ ٘ٛرصیٕاؼ ٘شیؼاٝ
ال اْ آٌبٞب٘ ٝآٔزیىب ثز م حىٔٛز ا ٚثٛد ٜاعز .اس َ٘ز ٚی آٔزیىب ّبٔ ا٘ا ٝحٕبیاز
خٛد را اس ا ٚدریغ وزد ٜاعز  ٚحش ا٘مشة ٘شیؼا ٝسٛىئا ٝآٔزیىاب ثاز ما حىٔٛاز
دّٟٛی ٔ ثبؽ .
عبیز سحّیٍّزاٖ ٘یش ث٘ ٝمؼ ٔٛطز آٔزیىب در فزٚدبؽا رصیآ دّٟاٛی ا ّابٖ دار٘ا أاب
ثزخشف ؽب ٜایزاٖ ،آٖ را ثز٘بٔ ٝریشی ؽ  ٚ ٜسٛىئ ٝای حغبة ؽ  ٜاس ػب٘ت آٔزیىاب ٚ
یب عبیز ل رسٟبی ثشرن سّم ٕ٘ و . ٙٙدر ایٗ ٔیبٖ سٟٙب چبرِش وٛرسٔٗ اعز و ٝثب دادٜ
ٞب  ٚاىشّبر ٔیشّف ٘ؾبٖ ٔ د ٞو ٝایب ر ٔشح  ٜسب ِحَ ٝآخز دعاز اس حٕبیاز
رصیٓ ؽب ٜثز٘ اؽز ٛٔ ٚامِ خٛد را سرییز ٘ اد.
اِجش ٝسقٕیٓ ٌیز٘ ٌبٖ افّ در آٔزیىب اس ػّٕا ٝؽایـ وابرسز  ٚثزصیٙغاى وا ٝثاز
«حٕبیز وبُٔ» اس ؽب ٜسبوی داؽش ٚ ٝا ٚرا سزغیت ٔ وزد٘ سب ثب ل رر وؾاٛر را ادارٜ
وزد ٚ ٜرٚی دؾشیجب٘ آٔزیىب اس ٞز ػٟز حغبة وٙا (وابرسزٕٞ ٚ )14 :1361 ،چٙایٗ
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اعٙبد ٔٛػٛد ٘ؾبٖ ٔ د ٞو ٝآٔزیىب ثٞ ٝیچ ّٛٙاٖ حٕبیز خٛد را اس ؽب ٜدریغ ٘ىازد
ثّى ٝسب آخزیٗ ِحَبر در د را ٜحّ ثزای ٘ؼبر ؽابٕٞ ٚ ٜچٙایٗ سؾاٛیك ٚی ثازای
ٔمبثّ ٝثب ػزیبٖ ٔیبِفیٗ ثٛد .اس ٌفشٞ ٝبی ؽب ٜچٙیٗ ثز ٔ آی واٚ ٝی ا٘شَابر الا أ
عزیِ ٛٔ ٚطز اس عٛی آٔزیىب داؽز .ال أ َ٘یز وٛدسبی ٔ 28زداد .أب آٔزیىب ثا ٝدِیاُ
س ٟی ؽٛرٚی درثبر ْ ّ ٜدخبِز در أٛر ایزاٖ  ٚعیبعز خبرػ ٔجشٔ ٚ ٙا ّ ثاز
حمٛق ثؾز ٕ٘ سٛا٘غز ٔغشمیٕب دخبِش در أٛر ایزاٖ داؽش ٝثبؽ  .ؽ ر ُّٕ آٔزیىاب
در لجبَ سح ٛر ایزأٖٕ ،ىٗ ثٛد ث ٝدخبِز َ٘بٔ ٔغشمیٓ ایٗ وؾاٛر در ایازاٖ ٔٙؼاز
ؽٛد و ٝایٗ أز ث ٝدّّ ٚز ٔٙشف ثٛد .یى ٞؾ ار ثزص٘ف  ٚاحشٕبَ ٔ اخّا ٝؽاٛرٚی
و ٝثْ خيز٘بن سزی دی ا وزدٕٔ ٚ ٜىٗ ثٛد ث ٝرٚیبرٚی ٔغشمیٓ اثزل رر ٞب ثیب٘ؼبٔا
 ٚدیٍز ایٙىٛٙٞ ٝس خبىز ٜی ػ ًٙث حبفُ ٚیشٙبْ اس ا ٞبٖ آٔزیىبییابٖ سدٚد٘ ٜؾا ٜ
ثٛد  ٚسزط ؽىغش دیٍز ،اػبس ٜدخبِز َ٘بٔ دیٍاز را ثا ٝآٔزیىبییابٖ ٕ٘ا دادِ .اذا
آٔزیىب ث ٝد٘جبَ ىزح ٞبی دیٍزی ثزای ٔمبثّ ٝثب سح ٛر ایازاٖ ثاٛد وا ٝیىا اس آٟ٘اب
ٔذاوز ٜثب ٔیبِفیٗ ثٛد.
وبرسز ٔزسجبن ث ٝؽب ٜسبوی ٔ ٚرسی وٛٔ ٝرد حٕبیز آٔزیىبعز  ٚال أبس را و ٝثازای
ثمبی رصیٕؼ در َ٘ز دارد را اػزا و . ٙأب ؽب ٜخٛاٞابٖ ٔ اخّأ ٝؾایـ ٚ ٚاماح اس
عٛی ایب ر ٔشح  ٜثٛد .وبری و ٝآٔزیىب در آٖ ؽزایو أىابٖ اػازای آٖ را ٘ اؽاز ٚ
ٕٞیٗ ثبّض ؽ  ٜثٛد و ٝؽب ٜث ٝایٗ ٘شیؼ ٝثزع و ٝدیٍز ٔٛرد حٕبیز آٔزیىب ٘یغز.
وبرسز ثبرٞب حٕبیز خاٛد را اس ؽاب ٜدر ؽازایو ٔیشّاف اّاشْ وازد ٜثاٛد .اّ ٚشلاٝ
ؽیق ٘یش ث ٝؽب ٜداؽز ٕٞ ٚیؾ ٝاس راثي ٝفٕیٕب٘ ٝخٛد ثب ؽب ٜعیٗ ٌفش ٝثاٛد .یاه
ٔب ٜثْ اس عفز ؽب ٚ ٜفزح ث ٝأزیىب وبرسز ٕٞ ٚغزػ در یه ال أ ٘ ٝچ ٙاٖ ْٕٔا،َٛ
ث ٝایزاٖ آٔ ٘  ٚوبرسز ٌفز اس ٔب دزعی  ٔ ٜؽٛد چزا ث ٝایٗ سٚدی ث ٝایزاٖ ٔ رٚیا ؛
ٔٗ اس ٕٞغزْ دزعی ْ سْيیشر وؼب ثزٚیٓ ٌفز ایزاٖ .وابرسز حشا داظ اس عازوٛة
خ٘ٛیٗ  17ؽٟزیٛر ثشفبفّ ٝاس وٕخ دیٛی ثب ؽب ٜسٕبط ٌزفز  ٚث ٝىاٛر ٚاماح اس
ٞزٌ ٝ٘ٛال اْ ؽبّّ ٜیٔ ٝیبِفیٗ اّشْ حٕبیز وزد ٚ ٜثزای ؽب ٜآرسٚی ٔٛفمیاز ٕ٘اٛد.
ا ٚحش رصیٓ ؽب ٜرا اس لب٘ ِٙٔ ٖٛفزٚػ سغّیحبر ٔغشظٕٛ٘ ٙد  ٚعشحٟبی و ٝثزای
عزوٛة ؽٛرؽٟبی ؽٟزی وبرأا ثٛد٘ا را در اخشیابر رصیآ ٌذاؽاز .در خقاٛؿ
وٙفزا٘ظ ٌٛادِٛح ٘یش و ٝاعبعبن ٔٛمّٛبر افّ آٖ غیز اس ایزاٖ ثٛد  ٚثبرٞب ثزٌاشاری
آٖ ث ٝسْٛیك افشبد ٜثٛد ،اعٙبد ٔٛػٛد ٘ؾبٖ ٕ٘ د ٙٞو ٝسقٕیٓ ٔ ٕٟدر خقٛؿ ؽبٜ
ٌزفش ٝؽ ٔ.ذاوز ٜآٔزیىب ثب ٔیبِفیٗ ؽب ٜثٛیض ٜػزیبٖ ٔذٞج و ٝؽب ٚ ٜثزخ اس ٔحممبٖ
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اس آٖ ثّٛٙ ٝاٖ یى اس ؽٛا ٟٓٔ ٞدی ٌب ٜخٛد در خقٛؿ سقٕیٓ آٔزیىب ثزای سرییاز
رصیٓ ٘بْ ٔ ثز٘ ٘ ،یش ثب اعٙبدی و ٝاخیزان ٚیى ِیىظ ٔٙشؾز وزد ،ٜثب اىشُ ؽب ٚ ٜحش
ثب افزار ا ٚفٛرر ٌزفش ٝثٛد.ىْ ٝٙا ٚث ٝعِٛیٛاٖ و« ٝاس دٚعشبٖ ٔشیشبٖ چ ٝخجز؟ » ثاٝ
َ٘ز ٔ رع ثب اعٙبد ٔٛػٛد چ ٙاٖ ػبیٍب ٘ ٞاؽش ٝاعاز .چازا وا ٝدر عاٚ ٙیىا
ِیىظ ٔزثٛه ث 11 ٝصا٘ٛی 1979 ٝث٘ ٝمُ اس عِٛیٛاٖ آٔ  ٜاعز « در ٔشلبس وأ ٝاٗ ٚ
ص٘زاَ ٞبیشر ثب ؽب ٜدر  11صا٘ٛی ٝداؽشیٓ ،ا ٚاس ٔب دزعی ٔ ،شلبر ٔب ثب [آیز اهلل] خٕیٙا
در دبریظ چيٛر ثٛد ٜاعزٚ .لش ٔب ث ٝا ٚدبعد دادیٓ ؤ ٝشلبر ث ٟٓخٛرد ٜاعاز ،اٚ
خیّ دزیؾبٖ ؽ  .اٌ ٚفز ؽٕب ٔ خٛاٞی و ٝایٗ دِٚز ؽىغز ثیٛرد؟ چازا وابری
ا٘ؼبْ ٘ اد ٜای ؟ أ ٚزست سىزار ٔ وزد و ٝسب ٚلش [آیز اهلل] خٕی ٙاس ٔازدْ ٘یٛاٞا
و ٝث ٝاّشقبثبر دبیبٖ ثجیؾ ، ٙثیشیبر  ٓٞؽب٘غ ٘یٛا ٞداؽز».
ٕٞچٙیٗ ٌشارػ ٞبی ٚسارر خبرػ ٝآٔزیىب  ،ؽاٛرای رٚاثاو خابرػ وٍٙاز ٚ ٜعاٙب
٘ؾبٖ ٕ٘ د ٙٞو ٝچزخؼ  ٚحش سرییاز لبثاُ ساٛػ ٟدر عیبعاز خابرػ آٔزیىاب
٘غجز ث ٝؽب ٜدر دٚراٖ وبرسز ایؼبد ؽ  ٜثبؽ ِ .حٗ ایٗ ٌشارؽٟب در خقاٛؿ رّبیاز
حمٛق ثؾز در ثغیبری ٔٛارد ٕٞزا ٜثب احشیبه  ٚحش ثْنبن ثغایبر خٛؽاجیٙب٘ ٝاعازٚ .
حش ؽیـ وبرسز ثبرٞب اس دیؾزفشٟبی ایازاٖ در سٔیٙا ٝحماٛق ثؾاز ّّیازغٓ دابر ٜای
ٔؾىشر ،اّشْ رمبیز وزد ٚ ٜعازّز آٟ٘اب را ثایؼ اس حا سقاٛر دا٘غاش ٚ ٝحشا
رّبیز ٘ؾ ٖ ثزخ اس آٟ٘ب در خٛد آٔزیىب را ٌٛؽشد وزد ٜاعاز .اس ایاٗ ر ٚادّبٞابی
افزادی چ ٖٛاعشٕذُ در خقٛؿ سرییز اف ٚ َٛعیبعز خبرػ آٔزیىب ٘یش ثب ٚالْیشٟاب
چ ٙاٖ ٕٞیٛا٘ ٘ ارد.
اِجش ٝایٗ ث اٖ ْٔ٘ ٙیغز و ٝآٔزیىب ٞیچ ٘مؾ در عزٍ٘ ٘ٛرصیٓ ؽب ٘ ٜاؽازٔ .ازٚر
عیبعز خبرػ آٔزیىب در دٚراٖ ریبعز ػٕٟاٛری وابرسز  ٚرٚاثاو خابرػ ایازاٖ-
آٔزیىب در دٚراٖ ریبعز ػٕٟٛری ٚی ٌٛ ،یبی آٖ اعز و ٝعیبعاز خابرػ آٔزیىاب
سحز سبطیز ٚسارر أٛر خبرػ ٚ ٝؽٛرای أٙیز ّٔا ایاٗ وؾاٛر ثاٛد  ٚثایٗ ایاٗ دٚ
ثبسیٍز افّ در خقٛؿ ٘ح ٜٛارسجبه ثب حىٔٛز ٔحٕ رمب ؽب ٜدّٟٛی ٚ ٚاواٙؼ ثاٝ
سح ٛر ا٘مشث سٙبسُ ؽ ی ی ٚػٛد داؽز و ٝاس آٖ ثا ٝاخاششف ٘ٚاظ (ٚسیاز أاٛر
خبرػ ٚ )ٝثزصیٙغى (رئیظ ؽٛرای أٙیز ّٔ ) یابد ٔا ؽاٛد .ایاٗ اخاششف ثبّاض
ٌزدی و ٝدعشٍب ٜعیبعز خبرػ وبرسز  ٚؽیـ ٚی دچبر ٘ ْ ّ ّٛدرن اس طجابر
حىٔٛز ٔحٕ رمب دّٟٛی  ٚسحا ٛر ا٘مشثا ٌازدد  ٚایاٗ أزساب حا ٚدی ٔابِ٘ اس
سقٕیٓ ثٛٔ ٝلِ  ٚلبىْ اس عٛی آٔزیىب ،و ٝؽب ٜا٘شَبر آٖ را داؽز ،ؽ  .سقٕیٕ واٝ
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اِجشٔ ٝؾیـ ٘یغز اٌز اسیب  ٔ ٓٞؽ ٔ سٛا٘غز ػزیبٖ سٛف ٜ ٙا٘مشة را ٔشٛلاف
ؤ . ٙؼٕ ّٝٛای اس ّٛأُ اس ػّٕ ٝعیبعز حمٛق ثؾز وبرسز ،مْف اىشّبس آٔزیىاب
 ٚفم اٖ اىشّبر وبُٔ اس رٔ ٘ٚیبِفز ٞب ،درٌیز ؽا ٖ آٔزیىاب در ػزیابٖ ٔاذاوزار
عبِز  2ثب ؽٛرٚی  ٚفّح اّزاة  ٚاعزائیُ (وٕخ دیٛی )  ٚاخاششف َ٘زٞاب در ثایٗ
دِٚشٕزداٖ آٔزیىب ثبّض ؽ و ٝآٔزیىب دیزٍٙٞبْ اس ػشئیبر ثحزاٖ در ایزاٖ اىاشُ یبثا
 ٚسٔب٘ و ٝاىشُ یبفز در د ال اْ ثب وٕه  ٚاىشُ ؽب ٜثزآٔ  .ؽب٘ ٜیش وا ٝاس ٚعاْز
٘برمبیش ٞب  ٚائششف ٌغشزدٔ ٜزدْ آٌب ٜؽ  ٜثٛد ایٗ حؼآ ثاشري اس ٔیبِفاز ٞاب را
ٕ٘ سٛا٘غز ثذذیزد  ٚآٖ را یه سٛىئ ٝخبرػ ثز ّّی ٝخٛد ٔ د ٙاؽز .ؽٛا٘ ٞؾبٖ
ٔ د ٙٞوبرسز ٞزٌش ٕ٘ خٛاعش ٝاعز ثب ىزح ٔٛمّٛبس چا ٖٛحماٛق ثؾاز ثبّاض
عزٍ٘ ٘ٛؽب ٜؽٛد ثّى ٝعزٍ٘ ٘ٛؽب ٜؽبی دیبٔ ٘بخٛاعش ٝوٙؼ ا ٚثٛد ٜاعز.
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رفیِ دٛر ،فزأزس ( .)1377سٛعْ ٚ ٝسنبد ،سٟزاٖ  ،ؽزوز عٟبٔ ا٘شؾبر ،چبح عْٛ
رٚثیٗ ،ثبری( .)1363ػ ًٙل رسٟب در ایزاٖ ،سزػٕٔ ٝحٕٛد ٔؾزل  ،سٟزاٖ ،ا٘شؾبرار آؽشیب٘
س٘ٚیظٔ ،برٚیٗ ( .)1370ؽىغز ؽبٞب٘ ،ٝسزػّٕ ٝجبط ٔیجز ،سٟزاٖ ،عبسٔبٖ چبح  ٚا٘شؾبرار ٚسارر
فز ٚ ًٙٞارؽبد اعشٔ  ،چبح دْٚ
صیغىبردعشٗٚ ،اِزی ( .)1368ل رر  ٚس٘ ٌ  ،سزػٕٔ ٝحٕٛد ىّ ، ّٛسٟزاٖ ،ا٘شؾبرار دیه سزػٕٚ ٝ
٘ؾز
عٕیْ ٔ ،حٕ (٘ . )1396جزد ل رسٟب در ایزاٖ ،سٟزاٖ٘ ،ؾز ٘ .

بررسي مدعاهاي رقيب دربارة نقش فشارهاي خارجي در 25...
عِٛیٛاٖ ٚیّیبْ  ٚآ٘ش ٘ٛدبرع٘ٛش ( .)1375خبىزار د ٚعافیز ،سزػٕأ ٝحٕاٛد ىّا ، ّٛسٟازاٖ٘ ،ؾاز
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