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 چكيدُ:
إِّّي  ٚ فطٚدبقي قٛضٚي، خبيٍبٜ ثبظيٍطاٖ انّي ٘ٓبْ ثيٗ 1990اظ ؾبَ 

ر ثبليٕب٘سٜ اظ ظٔبٖ خًٙ ؾطز، ٔٛيٛٔ دطؾف اؾبؾي ٔيبٖ ثرهٛل سٟٙب اثطلسض

إُِّ اؾز. دطؾف ايٗ اؾز وٝ ايبالر ٔشحسٜ زض  ٘ٓطاٖ ضٚاثٍ ثيٗ فٗبالٖ ٚ نبحت

سٛاٖ أذطاسٛضي زا٘ؿز يب ايٗ وكٛض  ٚيىٓ چٝ ٘مكي زاضز؟ آيب آٔطيىب ضا ٔي لطٖ ثيؿز

ي، ثب َطح ٚ لسضسي أذطيبِيؿشي اؾز وٝ يٕٗ غبضر ثطٚر وكٛضٞبي ديطأٛ٘

زاضي زض خٟبٖ، زض دي سثجيز ٔٛلٗيز ذٛيف زض  ٞبي فطًٞٙ ؾطٔبيٝ ٌؿشطـ اضظـ

زا٘ٙس وٝ زض ايدبز  ٘ٓطاٖ، آٔطيىب ضا لسضر ٞػٖٔٛ ٔي ثبقس؟ ثطذي اظ نبحت خٟبٖ ٔي

وٙس ٚ ثسٖٚ ٞسايز ٚ ضٞجطي آٖ ثجبر ٚ  ٚ حفّ ٘ٓٓ زض خٟبٖ ٘مف انّي ضا ثبظي ٔي

ٞب، ٚ اٞسافي  ٞب، اٍ٘يعٜ فز. ٌطٚٞي ٘يع ثب ٍ٘طـأٙيز خٟب٘ي اظ ثيٗ ذٛاٞس ض

سٛا٘س يٕٗ  ذٛاٞب٘ٝ ثطاي ايبالر ٔشحسٜ زض خٟبٖ لبئّٙس وٝ ٔي ٔشفبٚر، ٘مف آظازي

ٌؿشطـ زٔٛوطاؾي، ثٝ سأٔيٗ اٞساف ذٛز ثذطزاظز. زض ايٗ ٘ٛقشٝ، ٔجب٘ي فىطي ٚ 

ي ٔٛخٛز زض ٞبي ٔٛافمبٖ ٚ ٔربِفبٖ ؾٝ زيسٌبٜ انّي فٛق ٚ زيسٌبٟٞبي فطٖ اؾشسالَ

زضٖٚ ٞط وساْ اظ آٟ٘ب ثطضؾي قسٜ اؾز. ٕٞچٙيٗ ٔمبِٝ سالـ زاضز ٘كبٖ زٞس وٝ زض 

يه اظ زيسٌبٟٞبي ٔعثٛض اظ سٛاٖ سكطيحي  ٞبي ايبالر ٔشحسٜ، وساْ ٌيطي ثطضؾي خٟز

 سطي ثطذٛضزاض اؾز. ٔٙبؾت

 

 خٛيي، أذطيبِيؿٓ، ِيجطاِيؿٓ ايبالر ٔشحسٜ، أذطاسٛضي، ثطسطي ّب: كليدٍاشُ

 33شواره هسلسل   8315 پاييز  سومشواره  ن نهسال  فصلناهه هطالعات راهبردي 
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 هقدهِ
، آغبظٌط زٚضٜ ٌصاضي اؾز وٝ زض آٖ سالـ 1990فطٚدبقي ٘ٓبْ زٚ لُجي زض ؾبَ 

إِّّي ثٝ قسر افعايف يبفشٝ  ٞب ثطاي اضسمبء ٔٛلٗيز ٚ خبيٍبٜ ذٛيف زض ٖطنٝ ثيٗ لسضر

ٞب سكسيس  ثبقٙس؛ ضلبثز اؾز. زض حبِي وٝ وكٛضٞب زض دي سثجيز ٔٛلٗيشي ثٟشط ثطاي ذٛز ٔي

إُِّ ٘يع ٞٓ ثٝ زِيُ فطٚدبقي  ٘ٓطاٖ ضٚاثٍ ثيٗ افعايف يبفشٝ اؾز. نبحت ٞب قسٜ ٚ ٔطالجز

ٌصاض، زض سىبدٛيي ثيكشط ثطاي زضن  ٘بٌٟب٘ي ٘ٓبْ زٚ لُجي ٚ ٞٓ ثٝ زِيُ ؾيبِيز ثيكشط زٚضٜ 

ؾبظ٘س ٚ سالـ  ٞبي لجّي ٚاضز ٔي وٙي ثط ٘ٓطيٝ إُِّ خسيس ٞؿشٙس. آٟ٘ب ٘مسٞبي ثٙيبٖ ٘ٓبْ ثيٗ

ٞبي ٔفيس، ثٝ زضن ٚ سكطيح ٚيٗيز خسيس ثذطزاظ٘س. ايبالر ٔشحسٜ  ٘ٓطيٝ وٙٙس ثب َطح ٔي

إُِّ زاضز، ثيف اظ ؾبيط وكٛضٞب ٔٛضز سٛخٝ  أطيىب ثٝ زِيُ ٘مف سأثيطٌصاضي وٝ زض ٘ٓبْ ثيٗ

ٚيىٓ ثؿيبض حبئع  إُِّ لطٖ ثيؿز زٞي ثٝ ٘ٓبْ ثيٗ اؾز. ٘مف ٚ خبيٍبٜ ايبالر ٔشحسٜ زض قىُ

إُِّ ايٗ دطؾف ُٔطح اؾز وٝ  ٘ٓطاٖ ضٚاثٍ ثيٗ ؾيبؾشٕساضاٖ ٚ نبحت ثبقس. ثطاي إٞيز ٔي

سٛا٘ٙس زض سغييط ٚ  ايبالر ٔشحسٜ زض ز٘يبي دؽ اظ خًٙ ؾطز چٝ ٘مكي زاضز؟ چٝ ٖٛأّي ٔي

إِّّي ٘مف ايفب وٙٙس؟ چٝ زيسٌبٟٞبيي زض ذهٛل ٘مف  سثجيز ٔٛلٗيز آٔطيىب زض ٘ٓبْ ثيٗ

ٟب وساْ اؾز، چٍٛ٘ٝ اؾشسالَ وطزٜ ٚ ثٝ چٝ ٔٛاضزي آٔطيىب ُٔطح اؾز؟ انَٛ ٚ ٔجب٘ي آ٘

 وٙٙس؟  اؾشٙبز ٔي

اي وٛسبٜ ٚ سٗطيف ثطذي  ٞبي ٔعثٛض، ٘ٛقشٝ حبيط يٕٗ اضائٝ ٔمسٔٝ ثطاي دبؾد ثٝ دطؾف

دطزاظز.  ٔفبٞيٓ، ثٝ ثطضؾي ؾٝ ٘مف انّي ٚ چٙس زيسٌبٜ فطٖي زض لبِت ٞط وساْ اظ آٟ٘ب ٔي

ذٛاٞب٘ٝ زض  الـ ثطاي ايدبز أذطاسٛضي، ٚ ٘مف آظازي٘مف ٞػٔٛ٘يه، ٘مف أذطيبِيؿشي ٚ س

ٞب َطفساضاٖ ٚ ٔربِفب٘ي زاض٘س  خٟبٖ، ؾٝ ٘مف انّي ٔٛضز ثحث ٞؿشٙس. ٞط وساْ اظ ايٗ ٘مف

وٙٙس؛ وٝ  اي ثٝ ٔٛيٛٔ ٍ٘بٜ وطزٜ ٚ ثب اضائٝ قٛاٞس ٚ زاليُ اظ زيسٌبٜ ذٛز زفبٔ ٔي وٝ اظ ظاٚيٝ

بضٜ قٛز. ديف اظ دطزاذشٗ ثٝ ٔٛيٛٔ انّي، اقبضٜ ثٝ ؾٗي ذٛاٞس قس زض حس أىبٖ ثٝ آٟ٘ب اق

قسٖ  سٛا٘س زض ضٚقٗ إِّّي ٚ َطح ٔفطٚيبر ٘ٓطي ثحث، ٔي چٙس ٔفْٟٛ اؾبؾي زض ٘ٓبْ ثيٗ

 ٔٛيٛٔ ٔفيس ثبقس.

٘رؿشيٗ ٔفٟٛٔي وٝ زض اؾشسالَ ٕٞٝ ضٚيىطزٞب زض ذهٛل ٘مف آٔطيىب زض ٘ٓبْ 

ٔفْٟٛ لسضر اؾز. ضٚيىطزٞبي ٔرشّف ثط  قٛز، إِّّي ثٝ َٛض نطيح يب يٕٙي ُٔطح ٔي ثيٗ
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اؾبؼ ٔيعاٖ ثطذٛضزاضي آٔطيىب اظ لسضر ٚ يب ٘حٜٛ اؾشفبزٜ اظ آٖ، ثٝ َطح زيسٌبٜ ذٛز ٚ 

ٌطايب٘ٝ زض  دطزاظ٘س. ثٝ ضغٓ ايٙىٝ لسضر ٘مُٝ ٌطٞي ضٚيىطز ٚالٕ خبيٍبٜ ٚ ٘مف آٔطيىب ٔي

٘بدصيط، ٘ؿجي ٚ ثيٙبشٞٙي  سٗييٗثطاٍ٘يع،  إُِّ اؾز؛ أب ايٗ ٔفْٟٛ ثٝ قسر خساَ ضٚاثٍ ثيٗ

اؾز. ثطضؾي لسضر يىي اظ ٔٛيٖٛبر انّي ضٚيىطزٞبي ٔرشّف زض ّْٖٛ ؾيبؾي ٚ ضٚاثٍ 

زا٘ٙس ٚ ثطذي آٖ ضا  اي ؾبذشبضي ٔي إُِّ اؾز. ثطذي ا٘سيكٕٙساٖ، لسضر ضا ثٝ ٔثبثٝ ضاثُٝ ثيٗ

ٞبي  ا٘ٙس وٝ ثب قبذمز ؾبظ٘س. ثطذي آٖ ضا ٔٛيٛٔ قٙبذز ٔي ثط ٖٙهط ٘يز ٚ اضازٜ اؾشٛاض ٔي

ٌيطي اؾز ٚ ثطذي آٖ ضا ٔفْٟٛ ٌفشٕب٘ي ٚ اخشٕبٖي  ٖيٙي فبض٘ اظ فبُٖ قٙبؾب لبثُ ا٘ساظٜ

يبثس ٚ ثٝ نٛضر اثعاض اٖٕبَ ٘فٛش يب  ٕ٘بيٙس وٝ زض ضاثُٝ اخشٕبٖي ْٟٛض ٚ ثطٚظ ٔي لّٕساز ٔي

ٞبي  ٞبي ٔيكُ فٛوٛ، چٟطٜ وٙس. زض ّْٖٛ ؾيبؾي ٚ ثرهٛل زض ثحث وٙشطَ ُٖٕ ٔي

سٛا٘ٙس ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض  إُِّ ٘يع ٔي قٛز وٝ زض ضٚاثٍ ثيٗ اي ثطاي لسضر ُٔطح ٔي چٟبضٌب٘ٝ

إُِّ، لسضر ثٝ ِحبِ فمساٖ الشساض يب حىٛٔز ٔطوعي،  ( ثٝ َٛض ذبل زض ضٚاثٍ ثي1ٌٗيط٘س.)

ٝ إِّّي، ث اظ إٞيز ثيكشطي ثطذٛضزاض اؾز ٚ زض سٗييٗ ٘مف ٚ خبيٍبٜ وكٛضٞب زض ٖطنٝ ثيٗ

إُِّ لسضر زض ٔٗب٘ي ٌٛ٘بٌٛ٘ي ٔٛضز اؾشفبزٜ  ٖٙهطي انّي ثسَ قسٜ اؾز. زض ضٚاثٍ ثيٗ

 لطاض ٌطفشٝ وٝ ٟٕٔشطيٗ آٟ٘ب ٖجبضسٙس اظ:

 لسضر ثٝ ٖٙٛاٖ ٞسف زِٚز ٚ ضٞجطاٖ. .1

 لسضر ثٝ ٖٙٛاٖ اثعاض اٖٕبَ ٘فٛش ٚ وٙشطَ ضفشبض زيٍطاٖ. .2

 ٞب. لسضر ثٝ ٔٗٙبي سؿٍّ ثط ٔٙبثٕ ٚ سٛا٘بيي .3

 ٖٙٛاٖ ٔٗيبضي ثطاي ؾٙدف ديطٚظي ٚ حهَٛ ثٝ أٙيز.لسضر ثٝ  .4

ٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي ٔثُ سٛاٖ الشهبزي، ّٖٕي، سىِٙٛٛغيىي، ٔٙبثٕ  زض ايٗ حٛظٜ ٘يع قبذم

ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ شٞٙي ٚ ٖيٙي ثطضؾي  قٛز. آٟ٘ب اظ خٙجٝ ا٘ؿب٘ي، سدبضر، ٚ سٛاٖ ٘ٓبٔي ُٔطح ٔي

لسضر ٚ سٛا٘بيي اٖٕبَ آٖ سفبٚر لبيُ  قسٜ ٚ ثيٗ سٛاٖ ثبِمٜٛ ٚ ثبِفُٗ لسضر، ثطذٛضزاضي اظ

ٚخٛز زاضز. شٞٙي / ٖيٙي ثٛزٖ لسضر ٚ وٕي / ويفي ثٛزٖ. ًٔٗالر ثعضٌي ضا ثطاي ثطضؾي 

ضؾس  إُِّ ثٝ ٚخٛز آٚضزٜ اؾز. زض ٖيٗ حبَ ثٝ ٘ٓط ٔي ايٗ ٔفْٟٛ ٚ سأثيطار آٖ زض ضٚاثٍ ثيٗ

ٕٗ ٘كبٖ زازٖ ديچيسٌي آٖ، وٝ ٞط وساْ اظ ايٗ ٔجبحث، ثركي اظ ٔٛيٛٔ ضا ُٔطح وطزٜ ٚ ي

 ٕ٘بيٙس. ثٝ ضٚقٗ قس٘ف وٕه ٔي
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ٞبي  اي ؾبذشبضي وٝ زاضاي قبذم قٛز ثٝ لسضر ثٝ ٖٙٛاٖ ضاثُٝ زض ايٗ ٘ٛقشٝ سالـ ٔي

ٖيٙي اؾز ٚ ٕٞچٙيٗ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔفٟٛٔي وٝ ثط ٖٙهط ٘يز ٚ اضازٜ اؾشٛاض اؾز، سٛخٝ قٛز. زض 

ٞبي  ٖ زض اسربش سهٕيٓ ثب سٛخٝ ثٝ ٌعيٙٝچٙيٗ ٍ٘بٞي لسضر، ٕٞٙكيٙي ٘يز ٚ اضازٜ ثبظيٍطا

يبثس. ثٝ ايٗ ٔٗٙب، لسضر ثٝ نٛضر اثعاضي  ٌٛ٘بٌٖٛ اؾز ٚ زض ضاثُٝ اخشٕبٖي ْٟٛض ٚ ثطٚظ ٔي

قٛ٘سٌي ؾطيٕ، ثٝ نٛضر  وٙس ٚ يب ثٝ زِيُ لبثّيز سجسيُ ثطاي اٖٕبَ ٘فٛش ٚ يب وٙشطَ ُٖٕ ٔي

 آيس. ٞب ٚ ثبظيٍطاٖ زيٍط زضٔي ٞسف زِٚز

قٛز، ضٚيىطز ٌفشٕب٘ي ثٝ ٘مف آٔطيىب زض  وٝ زض ايٗ ٔمسٔٝ ثٝ آٖ اقبضٜ ٔي ٔٛيٛٔ زٚٔي

ٌطايي  إِّّي ٌطايي، ا٘عٚاٌطايي، ِيجطاِيؿٓ، ثيٗ ٞبيي ٔثُ ٚالٕ إُِّ اؾز. ٌفشٕبٖ ضٚاثٍ ثيٗ

ِيجطاَ، اؾشيالٌطايي ٚ يسأذطيبِيؿٓ، ٞط وساْ زاضاي ٔٙٓٛٔٝ فىطي، انَٛ ٚ ٔجب٘ي ٔشفبٚسي 

ثبقٙس ٚ اظ ٔٙٓط  إِّّي ٚ ٘مف ايبالر ٔشحسٜ زض ايٗ ٘ٓبْ ٔي ٞبي ٘ٓبْ ثيٗ ٗيزثطاي سطؾيٓ ٚال

دطزاظ٘س وٝ ثب دصيطـ ٔجب٘ي فىطي  ذبل ثٝ سحّيُ ٚلبيٕ ٚ سفؿيط ٚ سجييٗ ّٖٕىطز ثبظيٍطاٖ ٔي

ٞب ثٝ ٕٞبٖ قيٜٛ ٚ ثطزاقز آٟ٘ب لبثُ زضن اؾز. ٘مس زضٖٚ  ٍ٘طـ آٟ٘ب، ٚالٗيز  ٚ خبٖ

ٞبي ٔكرهي  ثطز ٚ اضظيبثي ٍ٘طـ آٟ٘ب زض ٔٛضز ٘مف آٔطيىب زض لبِت ٕ٘يٌفشٕب٘ي ضٜ ثٝ خبيي 

ثؿز، سالـ ذٛاٞس قس يٕٗ  قٛز. ثطاي ذطٚج اظ ايٗ ثٗ ؾبظي ثحث ٔٙدط ٔي ثٛزٜ ٚ ثٝ ؾبزٜ

ٞبي ُٔطح زض ايٗ حٛظٜ، ٘حٜٛ ٍ٘طـ آٟ٘ب ثٝ ٘مف  اقبضٜ ثٝ ٔجب٘ي فىطي ٞط وساْ اظ ٘ٓطيٝ

ٞبي زيٍط ثٝ  سا زض زضٖٚ ٌفشٕبٖ ٚ ٘ٓطيٝ َطح ٚ ؾذؽ ثب ٘ٓطيٝإُِّ، اثش آٔطيىب زض ضٚاثٍ ثيٗ

اذشهبض ٔمبيؿٝ ٚ اضظيبثي قٛز.ٕٞچٙيٗ سالـ ذٛاٞس قس سب ٔحٛضٞبي ٔٛيٖٛي ُٔٗٛف ثٝ 

إُِّ، ثٝ ٖٙٛاٖ ٔٛيٖٛبر ٔحٛضي اظ ٔٙٓطٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ  لسضر ٚ ٘مف آٔطيىب زض ٘ٓبْ ثيٗ

 َطح قٛز.

إُِّ وٕه وٙس، ا٘ٛأ  يبالر ٔشحسٜ زض ٘ٓبْ ثيٗسٛا٘س ثٝ فٟٓ ٘مف ا ٔٛيٛٔ ؾٛٔي وٝ ٔي

سٛا٘س آٖ اظ  إُِّ ٔي ٞبي آٖ اؾز. ٘مف وكٛضٞب زض ٘ٓبْ ثيٗ ٘مف ٚ حٛظٜ ٘فٛش ٚ سٛا٘بيي

سٛا٘س زض حٛظٜ  َٛض ٘مف وكٛضٞب ٔي حفّ ٚيٕ ٔٛخٛز، انالح ٚ يب سغييط آٖ ثبقس. ٕٞيٗ

وكٛضٞبي ٔرُ ٘ٓٓ ٚ ٔمطضار ٚ لٛاٖس ٞبي خسيس ٚ ٔمبثّٝ ثب  ايدبز ٞٙدبضٞب، ٟ٘بزٞب ٚ اضظـ

ٌطايب٘ٝ يب چٙسخب٘جٝ  ٞب ٕٔىٗ اؾز ثٝ نٛضر يه خب٘جٝ إِّّي ثبقس. ا٘دبْ ايٗ وبضٚيػٜ ثيٗ

 ثبقس.
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اي، ؾٝ حٛظٜ  آٚضي، حٛظٜ دِٛي ـ نٙٗشي ٚ حٛظٜ ايسئِٛٛغي ـ ضؾب٘ٝ حٛظٜ ٘ٓبٔي ـ فٗ

إِّّي ايفبي ٘مف  ب زض ٘ٓبْ ثيٗسٛا٘ٙس ثب ثطذٛضزاضي اظ آٟ٘ ٞبي ثعضي ٔي ٟٔٓ ٞؿشٙس وٝ لسضر

 وٙٙس.

إِّّي ـ،  ثٝ َٛض وّي زض دبؾد ثٝ دطؾف انّي ايٗ ٘ٛقشٝ ـ ٘مف آٔطيىب زض ٘ٓبْ ثيٗ

وٓ ؾٝ دبؾد ٚخٛز زاضز. زيسٌبٜ ٘رؿز ثٝ ايبالر ٔشحسٜ ثٝ ٖٙٛاٖ لسضر ٞػٖٔٛ ٍ٘بٜ  زؾز

آٖ ضا حىٛٔشي ِيجطاَ زا٘س ٚ ٍ٘بٜ ؾْٛ  وٙس. زيسٌبٜ زْٚ آٖ ضا حىٛٔشي أذطيبِيؿشي ٔي ٔي

 اي ضا زض خٟبٖ ثطٖٟسٜ ٌطفشٝ اؾز. ذٛاٞب٘ٝ زا٘س، وٝ ٘مف آظازي ٔي

 

 الف. آهريكب بِ هثببِ قدرتي ّصهَى
آيس. فطًٞٙ زا٘كٍبٞي ٚثؿشط آٖ  ٔي« ثطسطي»يب  1«ٞػٖٔٛ»خٛيي، اظ  ٚاغٜ ٞػٔٛ٘ي يب ثطسطي

وٙس. ٔفْٟٛ ٞػٔٛ٘ي زض  سٗطيف ٔي« ٘فٛش ٚ الشساض غبِت، ثٝ ٚيػٜ يه وكٛض ثط زيٍطي»ضا 

ٌطاي ايشبِيبيي خبيٍبٜ ثباليي زاضز. اظ ٘ٓط ٌطأكي،  دطزاظ چخ ٞبي آ٘شٛ٘يٌٛطأكي، ٘ٓطيٝ ا٘سيكٝ

ٞػٔٛ٘ي ثٝ ٔٗٙبي اؾشيالي ايسئِٛٛغيه اؾز. حىٛٔز يه َجمٝ ثط خبٔٗٝ، ثط لسضر ٔبزي 

ي، ؾيبؾي ٚ ٞبي اذالل ثبقس. َجمٝ ٔؿٍّ ثطاي حفّ ٔٛلٗيز ذٛز ثبيس اضظـ اؾشٛاض ٕ٘ي

ثيٙي ٚ  فطٍٞٙي ذٛز ضا ثٝ ٖٙٛاٖ ٞٙدبضٞبي ٔشٗبضف ضفشبض ؾيبؾي ثٝ ٚخٛز آٚضز، ٚ خٟبٖ

سجسيُ وٙس. زض چٙيٗ قطايُي، ثطسطي يه « ٖمُ ٔشٗبضف»فّؿفٝ ذٛز ضا ثٝ فّؿفٝ سٛزٜ ٔطزْ يب 

طاٜ َجمٝ ثٝ خبي آ٘ىٝ نطفبً ٔجشٙي ثط ؾُّٝ ٚ اخجبض ثبقس، ثيكشط ثط ضٞجطي فىطي ٚ اذاللي ٕٞ

( ٌطأكي ثيٗ ؾُّٝ ٚ ٞػٔٛ٘ي سفبٚر لبيُ اؾز. اِٚي ثط ظٚض ٚ 2قٛز.) ثب ضيبيز اؾشٛاض ٔي

٘يؿز؛ ٞطچٙس وٝ « ؾُّٝ»زليمبً ٕٞبٖ « ظٚض»زٚٔي ثط اخٕبٔ ٚ ضيبيز اؾشٛاض اؾز. وبضثطز 

ثبقس. ٚلشي ٞػٔٛ٘ي، اذاللي ٘يؿز ٚ ثط فطيت ٚ ٘يطً٘  ٕٞيكٝ قبذهٝ ٞػٔٛ٘ي ٔي« اخٕبٔ»

( زض ايٗ حبِز ٘مف يه وكٛض ثٝ أذطاسٛضي 3٘بٔس.) ز، ٌطأكي آٖ ضا ؾُّٝ ٔيقٛ ٔشىي ٔي

 قجبٞز ثيكشطي زاضز.

ذٛاٞبٖ  ا٘سيكٝ ثطسطخٛيي زض ٖطنٝ ؾيبؾي ايبالر ٔشحسٜ، ثيف اظ ٕٞٝ زض ٔيبٖ خٕٟٛضي

وبضاٖ َطفساض زاضز. آٟ٘ب ايبالر ٔشحسٜ ضا لسضسٕٙسسطيٗ وكٛض خٟبٖ  ٚ ثرهٛل ٘ٛٔحبفٓٝ

                                                                                                                                        
1 . Hegmony 
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إِّّي، ضٞجطي خٟب٘ي ضا  ثبيس ثب سٛخٝ ثٝ يطٚضر ٚ وبضوطز ٔإثط ٘ٓبْ وٙٛ٘ي ثيٗ زا٘ٙس وٝ ٔي

ٌيطي اظ ثطسطي ذٛز زض ضؾيسٖ  ثطاي حفّ ٚ انالح ٚيٕ ٔٛخٛز ثط ٖٟسٜ ثٍيطز ٚ يٕٗ ثٟطٜ

وبضاٖ، ضفبٜ ٚ  ثٝ ايٗ ٞسف، آٖ ضا زض ضاؾشبي سمٛيز سٛاٖ ذٛز ثٝ وبض ثطز. اظ ٘ٓط ٘ٛٔحبفٓٝ

إِّّي، ٞٓ زض حٛظٜ  ٞبي ٔإثط ثيٗ ٔطزْ آٔطيىب ثسٖٚ ايدبز ٚ حفّ ٘ٓبْأٙيز َٛال٘ي ٔسر 

الشهبزي ٚ ٞٓ زض حٛظٜ ؾيبؾي، اظ يه َطف ٚ اٖٕبَ ضٞجطي آٔطيىب ثٝ ٖٙٛاٖ ٔٛسٛض ٔحطن 

ٞبيي اظ ؾٛي زيٍط، ٔيؿط ٘رٛاٞس قس. اظ ٘ٓط آٟ٘ب، وبٞف سٛاٖ ضٞجطي آٔطيىب  چٙيٗ ٘ٓبْ

 ( 4ّّٕي ذٛاٞس قس.)اِ ٞبي ثيٗ ٕ٘ٓي زض ٘ٓبْ ٔٛخت ثي

ٞبي چٟبضٌب٘ٝ ؾيبؾي، ايسئِٛٛغيه، دِٛي ـ نٙٗشي ٚ  ٞػٔٛ٘ي، ٘يبظٔٙس ثطسطي زض حٛظٜ

ثبقس. ٞط ٘ٓبْ ؾيبؾي ثبيس ٘ٓٓ ٚ أٙيز ضا ثطاي اًٖبيف فطاٞٓ آٚضز. اظ ٘ٓط  ٘ٓبٔي ٔي

ز لسضر إُِّ، ثطلطاضي ٘ٓٓ ٚ ثجبر اظ َطيك ايدب ٞبي ضٚاثٍ ثيٗ وبضاٖ ٚ ثطذي ٘ٓطيٝ ٘ٛٔحبفٓٝ

ٞػٖٔٛ اظ سٛاٖ ٚ ثطسطي الظْ   سطي اؾز. ثرهٛل ايٙىٝ لسضر ٞػٖٔٛ، قيٜٛ ٔٙبؾت

قِٕٛي ثطذٛضزاض ثبقس ٚ اظ ايٗ  ٞب، ٞٙدبضٞب ٚ لٛاٖس اذاللي خٟبٖ ايسئِٛٛغيه ٚ اضائٝ اضظـ

ثجبسي زض خٟبٖ  ( ثي5ٞب ضا زض خٟبٖ فطاٞٓ آٚضز.) ٞب ٚ ّٔز َطيك، ثجبر ٔجشٙي ثط ضيبيز زِٚز

إِّّي ضا  زِٚشي ٚ لٛٔي قسٜ، سطٚضيؿٓ ثيٗ  ٞبي ٌؿشطزٜ ثيٗ ٞب ٚ وكٕىف طٚظ خًٙٔٛخت ث

ظ٘س وٝ ٞط وساْ اظ آٟ٘ب ٖٛالت  وكي زض ٔٙبَك ٔرشّف خٟبٖ زأٗ ٔي افعايف زازٜ ٚ ثٝ ٘ؿُ

 (6اي ثطاي أٙيز ٚ ضفبٜ ٔطزْ آٔطيىب ثٝ ٕٞطاٜ زاضز.) ٔؿشميٓ ٚ غيطٔؿشميٓ ٌؿشطٜ

ٞبي دبيب٘ي خًٙ خٟب٘ي اَٚ ثٝ نٛضر لسضر خٟب٘ي ثٝ  بَٞطچٙس ايبالر ٔشحسٜ زض ؾ

ٞبي دؽ اظ خًٙ خٟب٘ي زْٚ  ايفبي ٘مف دطزاذز؛ أب ٘مف ٔساْٚ خٟب٘ي آٖ ثٝ ؾبَ

، ايبالر ٔشحسٜ ضٞجطي ثّٛن غطة ضا زض ثطاثط ثّٛن 1990سب ؾبَ  1945ٌطزز. اظ ؾبَ  ثطٔي

ز ثٛز. ٘ٓبْ زٚلُجي دؽ اظ قطق ثط ٖٟسٜ زاقز. ثطسطي ايبالر ٔشحسٜ ثط ثّٛن غطة ٔحسٚ

خًٙ ٔبٕ٘ ايفبي ٘مف ٞػٔٛ٘يه خٟب٘ي ثطاي آٔطيىب ثٛز. ٞطچٙس ايٗ وكٛض زض ايدبز ٟ٘بزٞبي 

إُِّ ٘مف ٟٕٔي زاقز، أب نّح دؽ اظ خًٙ خٟب٘ي زْٚ ٘ٝ  ٞبي أٙيشي ثيٗ ؾيبؾي ٚ ضغيٓ

نّح ٚ أٙيز ٔجشٙي ثط ٘ٓبْ ٞػٔٛ٘يه ثّىٝ ثيكشط ثط ٔٛاظ٘ٝ ٚحكز اؾشٛاض ٌكشٝ ثٛز. حفّ 

خٕٗي ٚ ثب اخٕبٔ دٙح  إِّّي ثط ٖٟسٜ قٛضاي أٙيز ثٛز وٝ ثيكشط ثب ؾبظٚوبض أٙيز زؾشٝ ثيٗ

ٌطفز. دؽ اظ دبيبٖ خًٙ ؾطز ٚ فطٚدبقي ٘ٓبْ زٚلُجي، ٖطنٝ  لسضر زائٕي آٖ نٛضر ٔي
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ٞبي ٔرشّف زض آٔطيىب  إِّّي ٞطچٝ ثيكشط ثطاي ايدبز ٘ٓبْ ٞػٔٛ٘يه فطاٞٓ قس. ٌطايف ثيٗ

وبضاٖ ثب  سالـ وطز٘س سب اظ َطق ٌٛ٘بٌٖٛ ثطسطي ايٗ وكٛض ضا ثٝ زيٍطاٖ ثمجٛال٘ٙس. ٘ٛٔحبفٓٝ

ا٘س. آٟ٘ب ثب  ديكٟٙبز ضاٞجطزٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ، ايدبز ٘ٓبْ ٔجشٙي ثط ٞػٔٛ٘ي آٔطيىب ضا ٞسف ٌطفشٝ

ٞبي ٘ٓبٔي ٚ الشهبزي ثطسط آٔطيىب، زض سالقٙس اظ قىؿز ايسئِٛٛغي ٔمبثُ،  سأويس ثط قبذم

ٞب ٚ  اضظـ  وطزٜ ٚ ثب ٌؿشطـ  ٌيطي ٘بدصيطثٛزٖ آٖ ضا ٘شيدٝ يطٚظي ايسئِٛٛغي آٔطيىب ٚ چبِفد

  زيٍطاٖ  آٔطيىب ضا ثٝ ثطسطي  ٔٙسا٘ٝ  دصيطـ ضيبيز  ذٛز زض ؾطاؾط خٟبٖ، ٖ٘ٛي  ٞٙدبضٞبي

 (7ثمجٛال٘ٙس.)

ؾٛي  زٔٛوطاؾي، حمٛق ثكط ٚ الشهبز ٔجشٙي ثط ثبظاض آظاز، ؾٝ اضظـ اؾبؾي اؾز وٝ اظ

ٞبي اذيط ثٝ وطار اظ آٟ٘ب اؾشفبزٜ قسٜ  ٔمبٔبر آٔطيىب َطح ٚ زض اؾٙبز ضاٞجطزي آٟ٘ب زض ؾبَ

اؾز. زض ٍ٘بٜ ٘رؿز، ٞط ؾٝ ٔٛضز زض زٚضٜ دؽ اظ فطٚدبقي قٛضٚي ثٝ قسر ٚ ؾطٖز زض 

ا٘س؛ أب ثب  اي زاقشٝ ا٘س ٚ اؾبؾبً زض فطٚدبقي سفىط ضليت ٘مف ثؿيبض ثطخؿشٝ خٟبٖ ٌؿشطـ يبفشٝ

قٛز. ٘ىشٝ  ٞبي زضٚ٘ي ٔٛيٛٔ ثيكشط ضٚقٗ قسٜ ٚ ازٖبي فٛق ٔشعِعَ ٔي سط، اليٝ ٍبٞي ٖٕيك٘

٘رؿز ايٗ اؾز وٝ ؾٝ اضظـ فٛق، ٔٙحهطاً زض اذشيبض آٔطيىب ٚ ٘ٓبْ ؾيبؾي آٖ ٘يؿشٙس. 

حمٛق ثكط، احشطاْ ثٝ قأٖ ٚ وطأز ا٘ؿب٘ي، ثطذٛضزاضي خبٔٗٝ اظ ٘ٓبْ زٔٛوطاسيه ٚ حك 

ؾط٘ٛقز ذٛيف، ٔمٛالسي ا٘ؿب٘ي ٚ فطأىب٘ي ٞؿشٙس. ايٗ ٔمٛالر ٔٛضز  ٞب زض سٗييٗ ا٘ؿبٖ

ثبقٙس. حمٛق ثكط ٚ  ٞبي ؾيبؾي ٔرشّف ٔي سأييس ٕٞٝ ازيبٖ اِٟي، ٔىبست ثكطي ٚ حشي ٘ٓبْ

ٌيط٘س. آٟ٘ب أٛض  ٞب زض سٗييٗ ؾط٘ٛقز ذٛز، ضً٘ ٚ ثٛي ٞيچ لْٛ ٚ ٌطٚٞي ضا ٕ٘ي حك ا٘ؿبٖ

چٙس زض زضٖٚ ثطذي وكٛضٞب خبيٍبٜ ٚاالسطي وؿت وٙٙس ٚ ٞبي خٟب٘كَٕٛ ٞؿشٙس؛ ٞط ٚ اضظـ

ٞب ِعٚٔبً ثٝ ٔٗٙبي ؾيُطٜ يه لْٛ ٚ ّٔز ثط  ضيكٝ ثيكشطي ثسٚا٘ٙس. ثٙبثطايٗ ٌؿشطـ ايٗ اضظـ

قٛ٘س،  ٞبي ثٛٔي ٚ ٔحّي ازغبْ ٔي ٞب ثب اضظـ زيٍطاٖ ٘يؿز. ثٝ ٚيػٜ ٍٞٙبٔي وٝ ايٗ اضظـ

قٛز، وٝ زض  سٗجيط ٚ سفؿيطٞبي ٔشفبٚسي اظ آٟ٘ب اضائٝ ٔيٞبي ٔحّي ثط آٟ٘ب سبثيط ٌصاقشٝ ٚ  ٚيػٌي

 (8اثٗبزي ثب سفؿيطٞبي زيٍطاٖ ٔشفبٚر اؾز.)

ٞبي  ٞبي خٟبٖ وٕشط ثب انَٛ ٚ اضظـ زْٚ آ٘ىٝ ّٖٕىطز ٚ ضفشبض زِٚز آٔطيىب ثب ؾبيط ّٔز

اٍ٘بضي  إِّّي، ٔبٕ٘ اظ يىؿبٖ فٛق سُجيك زاضز. زٌٚبٍ٘ي زض وطزاض ٚ ٌفشبض آٔطيىب زض ٖطنٝ ثيٗ

ٞبيي ٕٞب٘ٙس زٔٛوطاؾي ٚ حمٛق ثكط اظ ؾٛي ُّٔ ٔرشّف خٟبٖ قسٜ  زِٚز آٔطيىب ثب اضظـ
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اؾز. ايبالر ٔشحسٜ آٔطيىب ثٝ ضغٓ ٌؿشطـ زٔٛوطاؾي زض خٟبٖ، ٔٛلٗيز ثؿيبض دبئيٙي زض ٔيبٖ 

 ٞبي ز٘يب زاضز.  ّٔز

ٖ زض ذهٛل ٔٛلٗيز وكٛضٞبي خٟب 2005٘ٓطؾٙدي قجىٝ خٟب٘ي ثي.ثي.ؾي زض ؾبَ 

زٞس وٝ آٔطيىب زض ؾُح ثؿيبض دبئيٙي لطاض زاضز. ثط ايٗ اؾبؼ ٔٛلٗيز  ٞب، ٘كبٖ ٔي زض ٘عز ّٔز

سط قسٜ ٚ  ٔشعِعَ 2004ٞبي ٔشحس ذٛز ٘ؿجز ثٝ ؾبَ  ايٗ وكٛض ثرهٛل زض ٔيبٖ ّٔز

ٔطزٔبٖ ايٗ وكٛضٞب ايؿشبض ٔٙفي ٘ؿجز ثٝ آٔطيىب زاض٘س. ايٗ ٍ٘طـ ٔٙفي، ثٝ غيط اظ چٙس 

زٞس وٝ زض ُٖٕ، ٔطزْ  ( ايٗ ٚيٗيز ٘كبٖ ٔي9قٛز.) ٛضٞبي خٟبٖ ضا قبُٔ ٔيوكٛض، اوثط وك

زا٘ٙس،  ٞبيي ٔثُ زٔٛوطاؾي ٚ حمٛق ثكط وٝ آٖ ضا خٟب٘ي ٔي خٟبٖ ثٝ ضغٓ اٖشمبز ثٝ اضظـ

ضٚ زِٚز آٔطيىب حشي اٌط زض  وٙٙس. اظ ايٗ ايبالر ٔشحسٜ آٔطيىب ضا حبُٔ ٚ ٖبُٔ آٖ سّمي ٕ٘ي

ٞب ٚ  سٛا٘س ٔيبٖ ٍ٘طـ يسزٔٛوطاؾي لّٕساز ٘كٛز، زؾز وٓ ٕ٘ي٘عز افىبض ٖٕٛٔي خٟبٖ 

اٍ٘بضي ثٝ ٚخٛز آٚضزٜ ٚ  ٞبي ٔطزْ خٟبٖ ٕٞؿبٖ ٞبي سٛزٜ ٞب ٚ اضظـ ٞبي ذٛز ثب ٍ٘طـ اضظـ

آٖ ضا ثٝ ٖمُ ٔشٗبضف سجسيُ ٚ ذٛز ضا ٖبُٔ آٖ ٔٗطفي ٕ٘بيس سب ضٞجطي فىطي ذٛز ضا ٔؿشمط 

ٞب ٔشفبٚر  يٗ اؾز وٝ قىُ ٘ٓبْ ؾيبؾي ٚ ٔٙبفٕ ّٔزٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ آٖ سساْٚ زٞس. ٘ىشٝ ؾْٛ ا

اؾز. ثطلطاضي ٘ٓبْ زٔٛوطاسيه زض زٚ وكٛض، ثٝ ٔٗٙبي ٕٞؿب٘ي ٔٙبفٕ ّٔي آٟ٘ب ٘يؿز. ٘ٓبْ 

ٞب ٚ ٕٞؿٛيي  زٔٛوطاسيه ٕٔىٗ اؾز ٚخٝ ٔكشطن زٚ وكٛض ثبقس، أب ثٝ ٔٗٙبي ضفٕ سٗبضو

آٔيع  ٞبي غيطذكٛ٘ز حُ ز ثٝ ضاٜٞبي ٔكشطن ٕٔىٗ اؾ ضٚ ٚخٛز اضظـ ٔٙبفٕ ٘يؿز. اظ ايٗ

ا٘دبٔس. اذشالف  ٞب ٚ اذشالف ٔٙبفٕ ٕ٘ي حُ ٚ فهُ اذشالفبر ٔٙدط قٛز، أب ثٝ حصف سٗبضو

قٛز.  ٞبي زيٍط ٚ ٔربِفز ثب ضفشبض آٖ ٔٙدط ٔي زض ٔٙبفٕ ّٔي، ثٝ ٖسْ دصيطـ ؾيُطٜ لسضر

كبٖ زٞٙسٜ ايٗ ٘ىشٝ ٍ٘بٜ ٔٙفي ٔطزْ وكٛضٞبي اضٚدبيي ثٝ ّٖٕىطز زِٚز آٔطيىب زض خٟبٖ، ٘

اؾز. اضظـ ٔكشطن زض ٘ٛٔ ٘ٓبْ ؾيبؾي، ثٝ ا٘ؿدبْ ثيكشط زض لجَٛ ؾيُطٜ آٔطيىب ٘يدبٔيسٜ 

اؾز. اِجشٝ ايٗ سٗبضو اظ سفبٚر زض اضظـ حبوٓ ثط آٔطيىب ٘ؿجز ثٝ ٔطزْ ذٛز ٚ ّٖٕىطز آٖ 

ضا  قٛز. ٔطزْ اضٚدب ّٖٕىطز آٔطيىب زض ٘مبٌ ٔرشّف خٟبٖ زض ٖطنٝ خٟب٘ي ٘يع ٘بقي ٔي

 (10ٕ٘بيٙس.) زا٘ٙس سب ٘ؿجز ثٝ آٖ ٕٞطاٞي وطزٜ ٚ اظ آٖ حٕبيز  زٔٛوطاسيه ٕ٘ي
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 . ًقش ٍ ًفَذ ايبالت هتحدُ در جْبى1جدٍل 
 

 ٘ٓط ثي ثؿشٍي زاضز ثٝ اؾبؾبً ٔٙفي اؾبؾبً ٔثجز 

 12 3 65 19 آضغا٘شيٗ

 3 5 52 40 اؾشطاِيب

 4 3 51 42 ثطظيُ

 4 2 60 34 وب٘بزا

 10 10 50 29 قيّي

 7 11 42 40 چيٗ

 6 3 54 38 فطا٘ؿٝ

 4 5 64 27 إِٓبٖ

 4 2 50 44 اٍّ٘ؿشبٖ

 10 7 30 54 ٞٙس

 3 8 51 38 ا٘سٚ٘عي

 6 5 40 49 ايشبِيب

 45 0 31 24 غادٗ

 5 13 49 33 ِجٙبٖ

 18 14 57 11 ٔىعيه

 10 11 63 16 ضٚؾيٝ

 0 3 9 88 فّؿُيٗ

 20 7 21 52 ِطؾشبٖ

 6 3 35 56 ي خٙٛثيآفطيمب

 1 2 45 52 وطٜ خٙٛثي

 12 8 51 29 اؾذب٘يب

 10 9 62 18 سطويٝ

 
 9 6 47 38 ٔيبٍ٘يٗ

 3 2 25 71 ايبالر ٔشحسٜ

 9 6 46 39 ٔيبٍ٘يٗ

 

Pi pa. 23 Nations Poll: Evaluting the world Powers, april 6, av: alableat http:// 

www.pipa.org. 
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ٞبي آٖ زض  إِّّي ٚ زذبِز ضفشبض آٔطيىب زض ٖطنٝ ثيٗثب ٚخٛز ايٗ، ثطضؾي اخٕبِي 

ٔطزاٖ آٔطيىب  ثبقس ٚ زِٚز زٞٙسٜ ٖ٘ٛي ضٚ٘س انالحي زض آٖ ٔي وكٛضٞبي ٔرشّف، ٘كبٖ

سالـ زاض٘س وٝ سٗبضو زض ضفشبض ٚ ٌفشبض ذٛز ضا وبٞف زٞٙس. اٌط زض ََٛ خًٙ ؾطز آٔطيىب 

دطزاذز ٚ ثطاي حفّ حىٛٔز آٟ٘ب  ٔي ثطاي ٔمبثّٝ ثب ٘فٛش قٛضٚي ثٝ حٕبيز اظ زيىشبسٛضٞب

زاز، دؽ اظ خًٙ ؾطز نجغٝ حمٛق ثكطي آٖ  ٞبي َٛال٘ي ٔثُ خًٙ ٚيشٙبْ سٗ ٔي ثٝ خًٙ

ٞبي اؾشجسازي ٔهط ٚ ٖطثؿشبٖ يب  ثبضظسط قسٜ اؾز. زذبِز زض وٛظٚٚ، اٖٕبَ فكبض ثٝ حىٛٔز

ٞبي خٟب٘ي  ضظـوكي زض وكٛضٞبي آفطيمبيي، ٖ٘ٛي ٘عزيه ثٝ ا سالـ ثطاي خٌّٛيطي اظ ٘ؿُ

اي ٘طؾيسٜ اؾز وٝ ثشٛا٘س ٔٛلٗيز  اؾز، أب سّمي افىبض ٖٕٛٔي خٟبٖ اظ ضفشبض آٔطيىب ثٝ ٔطحّٝ

إِّّي ضا سثجيز ٚ لسضر ٔبزي ٚ سٛاٖ  ٞبي ثيٗ ضٞجطي ايٗ وكٛض زض حٛظٜ ٞٙدبضٞب ٚ اضظـ

 ٘ٓبٔي ٚ اخجبض آٖ ضا ثٝ ٘فٛش ٚ ٞػٔٛ٘ي سجسيُ ٕ٘بيس.

ٔٛلٗيز ٞػٔٛ٘يه آٔطيىب ٔشفبٚر اؾز. ثطسطي الشهبزي زض حٛظٜ الشهبزي، ضٚ٘س ٚ 

آٔطيىب دؽ اظ خًٙ خٟب٘ي زْٚ آقىبض ٚ خبيٍعيٗ ٞػٔٛ٘ي ِيجطاَ لجّي يٗٙي اٍّ٘ؿشبٖ زض لطٖ 

٘ٛظزٞٓ قس ٚ ٘مف انّي ضا زض ايدبز ٟ٘بزٞبي خسيس ٚ سمٛيز ٘ٓٓ الشهبز خٟب٘ي ثط ٖٟسٜ 

إِّّي دَٛ،  ضاي ٟ٘بزٞبيي ٔثُ نٙسٚق ثيٗقٛز، زا ٌطفز. ايٗ ٘ٓبْ وٝ ثطسٖٛ ٚٚزظ ٘بٔيسٜ ٔي

٘بٔٝ ٖٕٛٔي سٗطفٝ ٚ سدبضر)ٌبر( وٝ اوٖٙٛ ثٝ ؾبظٔبٖ سدبضر خٟب٘ي  ثب٘ه خٟب٘ي، ٔٛافمز

ثٝ  1961( وٝ زض ؾبَ OEECٞبي الشهبزي اضٚدبيي ) سجسيُ قسٜ اؾز، ٚ ؾبظٔبٖ ٕٞىبضي

ؼ ٘ٓطيٝ ثجبر ٞػٔٛ٘يه، ثبقس. ثط اؾب سجسيُ قس، ٔي  (OECDؾبظٔبٖ أٙيز ٚ ٕٞىبضي اضٚدب )

ثطاي ايدبز ٚ سٛؾٗٝ وبُٔ الشهبز ِيجطاِي ثبظاض خٟب٘ي، ثٝ يه لسضر حبوٓ ٘ٓبٔي ٚ الشهبزي 

سٛا٘س اخطا ٌطزز. يٕٗ ايٙىٝ نطف  ٘يبظ اؾز؛ ظيطا زض ٘جٛز چٙيٗ لسضسي، لٛاٖس ِيجطاِي ٕ٘ي

ي ا٘دبْ ٚخٛز يه لسضر ثطاي حفّ ثجبر ٞػٔٛ٘يه وبفي ٘يؿز ٚ سٕبيُ لسضر ثطسط ثطا

اي ٘يع الظْ ٚ يطٚضي اؾز. لسضر آٔطيىب زض حٛظٜ ايدبز ٟ٘بزٞبي الشهبزي ٚ  چٙيٗ ْٚيفٝ

وبٔالً ٔكٟٛز ثٛز. زض ٚالٕ ايبالر ٔشحسٜ ٞٓ اظ لسضر وبفي  1970دكشيجب٘ي اظ آٟ٘ب سب اٚايُ زٞٝ 

ي آٖ ضا ٞب ثطذٛضززاض ثٛز ٚ ٞٓ ثٝ زِيُ ضلبثز ثب ثّٛن قطق، اٍ٘يعٜ وبفي ثطاي دطزاذز ٞعيٙٝ

زاقز. زض ٖيٗ حبَ َجك ٘ٓطيٝ ثجبر ٞػٔٛ٘يه، الشهبز ِيجطاِي خٟب٘ي ثٝ ٔب٘ٙس وباليي ٖٕٛٔي 

قٛ٘س ٚ ٚخٛز آٖ ثٝ زِيُ  اؾز وٝ اٌط فطاٞٓ آيس، ٕٞٝ اظ خّٕٝ لسضر ٞػٖٔٛ اظ آٖ ٔٙشفٕ ٔي
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اـ زض حُ ٚ فهُ اذشالفبر ٚ حفّ ثجبر ٚ سساْٚ ٚيٕ ٔٛخٛز، يطٚضي اؾز.  وبضوطز ٚيػٜ

ثطاي حفّ ثجبر، ضفشبض ٘بثطاثط قطوبي ذٛز ضا دصيطفز. ثٝ غادٗ  1960ىب سب اٚاذط زٞٝ آٔطي

اخبظٜ زازٜ قس سب زؾشطؾي ٔحسٚز ثٝ ثبظاض زاذّي ذٛز ضا سمٛيز ؾبظز ٚ اضٚدبي غطثي اخبظٜ 

يبفز سب ثٝ ثرف وكبٚضظي ذٛز يبضا٘ٝ ثسٞس ٚ ؾيبؾز حٕبيشي ذٛز ضا سساْٚ ثركس. زض ٖيٗ 

الشهبز اضٚدبي غطثي ٚ غادٗ ٚ لسضر ٌطفشٗ آٟ٘ب زض وٙبض فطٚ ضفشٗ آٔطيىب زض  حبَ ثب ثبظؾبظي

خًٙ ٚيشٙبْ، فكبض الشهبزي ثط آٔطيىب سكسيس قس ٚ وؿطي ٔٛاظ٘ٝ دطزاذز آٖ افعايف يبفز. 

ٞبي آٔطيىب ثٝ ؾٛي حٕبيز اظ ٔٙبفٕ ّٔي ؾٛق يبفز ٚ ثٝ خبي حفّ  زض ايٗ قطايٍ، ؾيبؾز

ٌطا٘ٝ ثب ٞسف سمٛيز الشهبز زاذّي  اظ خًٙ، السأبر حٕبيزالشهبز خٟب٘ي ِيجطاِي دؽ 

 (11ٕٞب٘ٙس يه ٞػٖٔٛ غبضسٍط ُٖٕ وطز.) 1ثيط نٛضر ٌطفز ٚ ثٝ ٌفشٝ خبٖ وب٘ي

، ٌطٚٞي 1960زض ٔمبثُ اؾشسالَ فٛق ٔجٙي ثط افَٛ لسضر ٞػٖٔٛ آٔطيىب اظ ٘يٕٝ زْٚ زٞٝ 

ٔٛلٗيز ثباليي لطاض ٌطفشٝ ثٛز ٚ ثٝ  آٔطيىب زض زا٘ٙس وٝ  آٖ ضا ٘بقي اظ قطايٍ دؽ اظ خًٙ ٔي

ٞبي لسضسٕٙس اضٚدبيي غطثي ٚ غادٗ ٔٛلٗيز آٖ ٔشعِعَ  ٘بدصيطي ثب ثبظؾبظي زِٚز َٛض اخشٙبة

قس. اِجشٝ اظ ٘ٓط ايٗ ٌطٜٚ، آٔطيىب ٕٞچٙبٖ اظ ٔٙبثٕ لسضر ثؿيبضي ثطذٛضزاض اؾز وٝ ٞيچ  ٔي

ٞبي ديكطفشٝ  آٚضي ِز آٔطيىب زض فٗٞبي زيٍط ثٝ آٖ زؾشطؾي ٘ساض٘س. ٕٞچٙيٗ زٚ وساْ اظ زِٚز

( ٘ٓط ؾٛظاٖ اؾشط٘ح ايٗ اؾز وٝ اٌط نطفبً ثط الشهبز ؾطظٔيٙي 12ٔٛلٗيز ثؿيبض ٚااليي زاضز.)

ضؾيٓ. آٖ چيعٞبيي  ايبالر ٔشحسٜ ٚ زض چبضچٛة ٔطظٞبي آٖ سٕطوع وٙيٓ، ثٝ ٘شيدٝ زضؾشي ٕ٘ي

ِٚيٝ، ٔٛاز ٔٗس٘ي ٚ غصايي، قٛز، ٔثُ ٔحهٛالر ا وٝ ثٝ ٖٙٛاٖ ؾٟٓ ثبظزٜ ز٘يب ٔحؿٛة ٔي

ٌيطز.  ٞبي آٔطيىبيي نٛضر ٔي وبالٞب ٚ ذسٔبر سِٛيسي، ٖٕالً سحز ٔسيطيز اخطايي قطوز

زاضز؛ أب  ( زاقشٗ چٙيٗ ؾٟٕي، ٕٞچٙبٖ ايبالر ٔشحسٜ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ لسضر انّي ٍ٘ٝ ٔي13)

ٞب ٚ  ٞعيٙٝ ايٙىٝ ايٗ وكٛض ثٝ نٛضر لسضسي ٞػٖٔٛ ثبقس، زؾز وٓ اظ ٘ٓط ٔٗيبض زض دطزاذز

ثبقس. ٕٞچٙيٗ َجك  ٞبي زيٍط، ٔحُ سطزيس ٔي دصيطـ زاَّٚجب٘ٝ ٔٛلٗيز آٖ اظ ؾٛي لسضر

ٞبي الشهبزي خسيس ٔثُ چيٗ ٚ ٞٙس اظ يه  آذطيٗ ثطآٚضزٞبي ا٘دبْ قسٜ، ثب ْٟٛض لسضر

َطف ٚ ثٟجٛز ٚيٗيز وكٛضٞبيي ٔثُ إِٓبٖ ٚ ضٚؾيٝ اظ ؾٛي زيٍط، خبيٍبٜ خٟب٘ي آٔطيىب 

 (14افَٛ ذٛاٞس وطز.)ثيف اظ ديف 

                                                                                                                                        
1 . John Kani Beyer 
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ثبقس.  ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ايٗ حٛظٜ ٔي آٚضي ٘مُٝ لٛر زيٍط ايبالر ٔشحسٜ، حٛظٜ ٘ٓبٔي ٚ فٗ

سطيٗ آٖ  ٘يطٚي ٘ٓبٔي ايٗ وكٛض، ثعضٌشطيٗ ٘يطٚي ٘ٓبٔي خٟبٖ ٘يؿز؛ أب اظ ٘ٓط لسضر لٛي

ٖٛ ٘فط( ٘يطٚ ٔيّي 5/2ٔيّيٖٛ ٘فط ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ثؿيبض وٕشط اظ چيٗ ) 4/1ثبقس. آٔطيىب ثب  ٔي

ا٘مالة »ديكطفشٝ اؾز وٝ آٖ ضا   آٚضي زاضز. ثطسطي ٘ٓبٔي ايٗ وكٛض ثٝ زِيُ ثطذٛضزاضي اظ فٗ

ٞبيي ٘ٓيط سدٟيعار ضازاضي، ضزيبثي اظ ضاٜ زٚض،  آٚضي ٌٛيٙس. ثطسطي زض فٗ ٔي« زض أٛض ٘ٓبٔي

وؿت ديطٚظي قٛ٘سٜ زليك ٚ سٛاٖ آسف ثبال اظ ضاٜ زٚض، ٔٛخت قسٜ وٝ  افعاضٞبي ٞسايز خًٙ

اي ٔيؿط قٛز.  ٞبي ُٔٙمٝ لبَٕ زض ظٔبٖ وٛسبٜ ٚ ثب حسالُ سّفبر، زؾز وٓ زض خًٙ

ٚ  2001، حّٕٝ ثٝ افغب٘ؿشبٖ ٚ ٖطاق زض ؾبَ 1999آٔيع زض وٛظٚٚ زض ؾبَ  ٞبي ٔٛفميز ثٕجبضاٖ

ٚ ؾطٍ٘ٛ٘ي ؾطيٕ حىٛٔز َبِجبٖ ٚ حعة ثٗث زض ٖطاق، ٟٔبضر ٚ ؾطٖز ُٖٕ  2003

ٞبي ٘ٓبٔي خٟبٖ ضا  ( ٞعيٙٝ ٘ٓبٔي آٔطيىب حسٚز ٘يٕي اظ ٞعي15ٝٙ٘كبٖ زاز.) ٘يطٚٞبي آٔطيىب ضا

( ايٗ وكٛض ثيكشطيٗ دبيٍبٟٞب ٚ ٘يطٚٞبي ٘ٓبٔي ذبضج اظ وكٛض ضا زض خٟبٖ 16قٛز.) قبُٔ ٔي

ضؾس ٚ سٟٙب وكٛضي اؾز وٝ لبزض ثٝ ديبزٜ وطزٖ  دبيٍبٜ ٔي 647زض اذشيبض زاضز وٝ سٗساز آٟ٘ب ثٝ 

 (17ثبقس.) ا٘دبْ ٚ حفّ ّٖٕيبر ضظٔي، زٚض اظ ؾطظٔيٗ انّي ذٛز ٔي ٘يطٚي ٘ٓبٔي ٚ

ثطسطي آٔطيىب زض لسضر ٘ٓبٔي، زض ايدبز ٟ٘بزٞبي ٘ٓبٔي ٚ ثطلطاضي ثجبر ٔإثط ثٛزٜ اؾز. 

ؾبظٔبٖ آسال٘شيه قٕبِي )٘بسٛ(، ثعضٌشطيٗ ٟ٘بز ٘ٓبٔي زض زٚضٜ دؽ اظ خًٙ اؾز وٝ ثب ٞسايز 

ؾبَ ٌصقشٝ، ٘مف  50زض ثطلطاضي ٔٛاظ٘ٝ ٚ ثجبر زض ََٛ  ٚ ضٞجطي آٔطيىب ثٝ ٚخٛز آٔسٜ ٚ

ٞب ٚ اسحبزٞبي زيٍطي ٘يع قىُ ٌطفشٙس وٝ  ٟٕٔي ايفب وطزٜ اؾز. زض زٚضٜ خًٙ ؾطز، ديٕبٖ

اي زاقشٙس. دؽ اظ فطٚدبقي قٛضٚي، آٔطيىب ثٝ نٛضر ٌؿشطزٜ اظ لسضر ٘ٓبٔي  ٘مف ُٔٙمٝ

ثيٗ زِٚشي ٚ زضٖٚ زِٚشي اؾشفبزٜ وطز. زٞٝ زازٖ ثٝ ٔٙبظٖبر  ذٛز ثطاي ثطلطاضي ثجبر ٚ دبيبٖ

ٞبي آغبظيٗ لطٖ  ، زٞٝ ٔساذالر ٌؿشطزٜ ٘ٓبٔي زض ٔٙبَك ٔرشّف خٟبٖ ثٛز وٝ زض ؾب1990َ

ٞبي ايٗ السأبر، ٖٕسسبً ثط ٖٟسٜ ايبالر ٔشحسٜ ٚ يب ٔشحسيٗ ٘عزيه  ٘يع سساْٚ يبفز. ٞعيٙٝ 21

يىب زض ٖطاق اؾز وٝ ٖٕسسبً اظ ؾٛي ذٛز آٖ ثٛزٜ اؾز. ٞكشبز ٔيّيبضز زالض ٞعيٙٝ ؾبال٘ٝ آٔط

 قٛز. ايٗ وكٛض سأٔيٗ ٔي

اي، ٔٙدط ثٝ ثطلطاضي ثجبر قسٜ ٚ ثٝ ضغٓ  ٞبي ُٔٙمٝ ثطسطي ٘ٓبٔي آٔطيىب زض ثطاثط لسضر

إُِّ اظ ؾٛي ذٛز آٔطيىب، ثٝ سساْٚ آٟ٘ب زض ثيٗ وكٛضٞب وٕه  ٘مى ثطذي ٞٙدبضٞبي ثيٗ
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اق اظ وٛيز، ٕ٘ٛ٘ٝ ٟٕٔي اظ ٘مف آٔطيىب زض اٖٕبَ وطزٜ اؾز. الساْ ايٗ وكٛض زض اذطاج ٖط

إِّّي اؾز وٝ ثب ٔٙبفٕ ايٗ وكٛض ثٝ َٛض ٖبْ ٚ ذبل ٕٞؿٛ ثٛز. ثطلطاضي  ٞٙدبضٞبي ثيٗ

ٞبي ٌعاف، ثطسطي ذٛز ضا ثٝ ضخ  ثجبر ٞػٔٛ٘يه، ٘فٕ ٖبْ آٔطيىبؾز وٝ زض آٖ ثب لجَٛ ٞعيٙٝ

ٕبيس. اِجشٝ زض ٔدٕٛٔ، ثطسطي ٘ٓبٔي ٚ ٘ زيٍطاٖ وكيسٜ ٚ ٔٛلٗيز ذٛز ضا زض خٟبٖ سثجيز ٔي

ٔساذالر ٔؿّحب٘ٝ زض أٛض وكٛضٞبي زيٍط، يب حفّ ثجبر خٟبٖ ثب سٛؾُ ثٝ ظٚض، ثيف اظ آ٘ىٝ 

ثٝ ُٔٙك ٞػٔٛ٘ي ٘عزيه ثبقس، ثب ُٔٙك ثطلطاضي أذطاسٛضي ٕٞبًٞٙ اؾز وٝ زض ثحث ُٔٙك 

 أذطيبِيؿٓ ثٝ آٖ اقبضٜ ذٛاٞس قس.

اي اؾز وٝ اظ آٖ ثب ٖٙٛاٖ  ٜ، لسضر ايسئِٛٛغيىي ٚ ضؾب٘ٝٚخٝ ثٗسي لسضر ايبالر ٔشحس

ٞب ٚ السأبر يه وكٛض ضا زض ثطاثط  ٞب، ؾيبؾز قٛز. ايٗ لسضر، اضظـ لسضر ٘طْ يبز ٔي

ٕ٘بيس ٚ آٟ٘ب ضا ثٝ ٕٞسِي ٚ يب حسالُ  وكٛضٞبي زيٍط ٚ ٔطزٔبٖ خٟبٖ ٔكطٚٔ ٚ لبثُ لجَٛ ٔي

إُِّ ٚ ّْٖٛ ؾيبؾي، ٔؿبيُ  ي والؾيه ضٚاثٍ ثيٗٞب ضؾب٘س. زض ٘ٓطيٝ ٖسْ ٔربِفز ثب آٟ٘ب ٔي

ٞب ٘ساض٘س. زٚ دبضأشط لسضر ؾيبؾي ـ ٘ٓبٔي يب لسضر ٚ  فطٍٞٙي ٘مف ثبضظي زض ضفشبض زِٚز

ٞبي ايٗ ضقشٝ خبيٍبٜ انّي ضا زاض٘س؛ أب زض ُٔبِٗبر خسيس  ؾبذشبضٞبي الشهبزي، زض ٘ٓطيٝ

ا٘س. ثب دبيبٖ  خٟي ثٝ ذٛز اذشهبل زازٜإُِّ، ٔجبحث فطٍٞٙي خبيٍبٜ زض ذٛض سٛ ضٚاثٍ ثيٗ

ٞب  ثركيسٖ ثٝ ٘ٓبْ يٗٙي ذّك يب سٗطيف اقىبَ ضفشبض زِٚز خًٙ ؾطز، سأثيط فطًٞٙ زض لٛاْ

ٌطايبٖ الشهبزي ٚ ؾيبؾي زض زٚ ضٞيبفز ٚاثؿشٍي ٚ ٚاثؿشٍي  ٔٛضز سٛخٝ لطاض ٌطفز. سمّيُ

ط، ثٝ سدسيس ٘ٓط زض زيسٌبٟٞبي ٌطايبٖ / ٘ٛٚالٍٗطايبٖ اظ ؾٛي زيٍ ٔشمبثُ اظ يه َطف ٚ ٚالٕ

ذٛز دطزاذشٙس. ٌطٚٞي فطٚدبقي قٛضٚي ضا ٌٛاٜ ضٚقٗ ديطٚظي ايسئِٛٛغي ِيجطاِيؿٓ سّمي 

آٌٟي اظ  وطزٜ ٚ آٖ ضا خكٗ ٌطفشٙس ٚ ٌطٚٞي زيٍط، آٖ ضا ٘ٝ ديطٚظي غطة ثّىٝ ٖ٘ٛي ديف

حث وٝ ثؿيبض ( زض ٖيٗ حبَ، فبض٘ اظ ايٗ ث18زا٘ٙس.) ثحطاٖ ذٛز غطة ٚ ٔطي ٟ٘بيي آٖ ٔي

سٛاٖ ٖٙٛاٖ وطز وٝ حشي دصيطـ ٘ٓط  ٖٕيك ٚ اؾبؾي اؾز، زض ٔٛضز ٔٛيٛٔ ايٗ ٔمبِٝ ٔي

ديطٚظي ايسئِٛٛغي، ثٝ ٔٗٙي ديطٚظي آٔطيىب ٘يؿز. زض ٚالٕ، غطة يب ِيجطاِيؿٓ، ٔرشم آٔطيىب 

سطي زض ا٘سيكٝ ِيجطاِي زاضز. ثب دبيبٖ خًٙ ؾطز، ٘ٝ ٖ٘ٛي  ٘يؿز ٚ اضٚدب خبيٍبٜ ٔؿشحىٓ

ػٔٛ٘ي فطٍٞٙي اظ ؾٛي يه وكٛض، ثّىٝ فًبي ٞٛيز ٞػٔٛ٘يه وٝ ثٝ ٔٗٙبي وُ ثس٘ٝ ٞ

( ثب ايٗ حبَ، اثعاضٞب ٚ ٔفبٞيٓ فطٍٞٙي زض 19فطٍٞٙي سدسز غطة اؾز، ثٝ ٚخٛز آٔس.)



 33ــــــــ فصلٌبهِ هطبلعبت راّبردي شوبرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 620

إِّّي، إٞيز ثيكشطي يبفز ٚ زض  ٞب زض ٘ٓبْ ثيٗ ٞب ٚ ّٔز زٞي ثٝ ضفشبض ٚ ٍ٘طـ زِٚز قىُ

طاٖ ٚ ؾيبؾشٕساضاٖ ٚالٕ قس. ٞٛيز ثب أٙيز ٌطٜ ذٛضز ٚ ٘ٓ ٘شيدٝ ٔٛضز سٛخٝ نبحت

ٞبي ٔشفبٚسي ضا زض ثطاثط غطة سٗطيف ٚ احطاظ وطز٘س. زض خٟبٖ  ٘يطٚٞبي ٔمبٚٔز، ٞٛيز

٘ٝ خسيس ٞؿشٙس ٚ ٘ٝ ؾٙشي؛ ٘ٝ  1اي قىُ ٌطفز وٝ ثٝ ٌفشٝ اؾشٛاضر ٞبَ ٞبي زٚضٌٝ ٞٛيز

قسٖ  ٕ٘بي خٟب٘ي بي ٔشًبز ٚ سٙبلىا٘س ٚ ٘ٝ خٟبٍ٘يط؛ ثّىٝ ٕٞٝ ثركي اظ فطايٙسٞ ٔحّي

اي آٔطيىب ثيبٖ چٙس ٘ىشٝ  ( ثب ٚخٛز ايٗ، زض ذهٛل لسضر ايسئِٛٛغيه ٚ ضؾب20ٝ٘ٞؿشٙس.)

 يطٚضي اؾز.

٘رؿز ايٙىٝ ايبالر ٔشحسٜ آٔطيىب، لسضسٕٙسسطيٗ وكٛض اضزٌٚبٜ ِيجطاِيؿٓ اؾز؛ أب زض ٘عز 

ٟشطي زاضز. خصاثيز اضٚدب ضٚظ ثٝ ضٚظ ُّٔ زيٍط، ايٗ اسحبزيٝ اضٚدبؾز وٝ ٔٛلٗيز ثٝ ٔطاست ث

زٞٙسٜ ٘مف ٔثجز اضٚدب ٚ ٘مف ٔٙفي  قسٜ ٘كبٖ ٞبي ا٘دبْ زض حبَ افعايف اؾز. ٘ٓطؾٙدي

( زْٚ ايٙىٝ زض سِٛيس ٚ نسٚض وبالٞبي فطٍٞٙي، ايبالر ٔشحسٜ آٔطيىب خبيٍبٜ 21آٔطيىبؾز.)

زض آٔطيىب ٞؿشٙس. َجك  ٞبي ٖٕسٜ ايٙشط٘شي ٚ ؾيٕٙبيي اَٚ خٟبٖ ضا زض اذشيبض زاضز. قطوز

% ُٔبِت اضائٝ قسٜ زض قجىٝ خٟب٘ي ٚة )ايٙشط٘ز( اظ ؾٛي 70آٔبضٞبي اٖالْ قسٜ، ثيف اظ 

قٛز. زض ٔمبثُ، زض ٖطنٝ نسٚض ٔحهٛالر فطٍٞٙي ٔثُ وشبة، ٞٙطٞبي  آٔطيىبييبٖ سِٛيس ٔي

ؿىٛ ٘كبٖ ٞبي ٚيسئٛيي، آٔطيىب ثٗس اظ ثطيشب٘يب لطاض زاضز. ثطآٚضزٞبي يٛ٘ زيساضي ٚ ثبظي

ٔيّيبضز زالض ٚ چيٗ ثب  6/7ٔيّيبضز زالض، ايبالر ٔشحسٜ ثب  5/8زٞس وٝ ؾٝ وكٛض ثطيشب٘يب ثب  ٔي

ٔيّيبضز زالض ؾٝ وكٛض ٖٕسٜ نبزضوٙٙسٜ ٔحهٛالر فطٍٞٙي ٞؿشٙس وٝ زٚ ٔٛضز ٘رؿز،  2/5

زض يه ٔىشت فىطي ٚ ٔٛضز ؾْٛ، زض ٔىشت فىطي ٔشفبٚسي خبي زاض٘س. ٘مف چيٗ زض َي 

ثٝ ؾطٖز افعايف يبفشٝ؛ أب ثيف اظ ٘يٕي اظ نبزضار ايٗ ٔحهٛالر  2003سب  1994بي ٞ ؾبَ

 ( 22وكٛض اسحبزيٝ اضٚدب ثٛزٜ اؾز.) 15اظ ؾٛي  2002زضنس( زض ؾبَ  8/51)

ثٙبثطايٗ ثٝ ضغٓ لسضسٕٙسي آٔطيىب زض حٛظٜ فطًٞٙ ٚ ايسئِٛٛغي، ٔٛلٗيز ايٗ وكٛض زض 

ٔىشجي ضٚثطٚؾز ٚ ثٙب ثٝ ٌفشٝ خٛظف ٘بي،  ٚ ثطٖٚ ٔىشجي ٖطنٝ خٟب٘ي ثب چبِف ٖٓيٓ زضٖٚ

ٞبي اذيط يسيز ثب آٔطيىب افعايف يبفشٝ ٚ لسضر ٘طْ ايٗ وكٛض زض ٘شيدٝ آٖ وبٞف  زض ؾبَ»

ضؾس  ثسثيٙي ثٝ ٘مف آٔطيىب زض ٔيبٖ وكٛضٞبي اضٚدبيي ثيكشط اؾز. ثٝ ٘ٓط ٔي« يبثس. ٔي

                                                                                                                                        
1 . Stewart Hall 
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سضر قٛضٚي زض ٞطاؼ ثٛز٘س، اوٖٙٛ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض زٚضٜ خًٙ ؾطز ثيكشط ٔطزْ خٟبٖ اظ ل

( ثب ٚخٛز ايٗ، حىٛٔز ايبالر ٔشحسٜ 23آٚض سجسيُ قسٜ اؾز.) ايبالر ٔشحسٜ ثٝ لسضسي ٞطاؼ

ٞبي ؾيبؾي، ؾُح  ثطاٍ٘يع زض زيسٌبٜ خٟب٘يبٖ اؾز. ٚيػٌي ثطاي ٔطزْ ذٛيف اٍِٛيي ؾشبيف

( ٚ ٕٞيٗ 24رشٝ اؾز.)ضفبٜ ٖٕٛٔي ٚ قطايٍ اخشٕبٖي زض ايٗ وكٛض، احشطاْ زيٍطاٖ ضا ثطاٍ٘ي

وٙس. زض ٖيٗ حبَ السأبر  ٞبي آٔطيىب اظ ؾٛي زيٍطاٖ ضا سؿٟيُ ٔي أط اخبثز زضذٛاؾز

ٞب  آٔطيىب زض ضٚاثٍ ثب زيٍط وكٛضٞب، وٕشط سحز سأثيط ايٗ ٍ٘طـ اؾز ٚ آٖ ٘ٛٔ ؾيبؾز

 قٛز. ٕٔٗٛالً ثب ٔمبٚٔز ضٚثطٚ ٔي

ْٚ ايفبي ٘مف ٞػٔٛ٘يه اظ ؾٛي ايٗ وبضاٖ زض آٔطيىب، ِع ثٝ َٛض وّي، ضٚيىطز ٘ٛٔحبفٓٝ

ؾذشبٔجط زض خٟبٖ ثٝ  11وكٛض زض خٟبٖ اؾز ٚ آٟ٘ب ثب اؾشفبزٜ اظ فًبيي وٝ دؽ اظ حٕالر 

ا٘س چٙيٗ ٘مكي ضا ثٝ خٟب٘يبٖ ثمجٛال٘ٙس. ؾٙس ضاٞجطز أٙيز ّٔي آٔطيىب  ٚخٛز آٔس، سالـ وطزٜ

 وٙس وٝ: ، ٘مف ضٞجطي ثطاي آٔطيىب لبيُ قسٜ ٚ اؾشسالَ ٔي2006زض ؾبَ 

إِّّي  ايبالر ٔشحسٜ ظٔب٘ي اظ ذُط ٔهٖٛ اؾز وٝ ٖبُٔ ٚ حبفّ ٘ٓٓ ثيٗ»

إِّّي ضا سمٛيز وٙس. ٘ٓبْ  ثبقس ٚ ظٔب٘ي ٔطفٝ ذٛاٞس ثٛز وٝ ٘ٓبْ الشهبزي ثيٗ
ضيعز ٚ ٞيچ لسضر زيٍطي ثدع آٔطيىب  إِّّي ثسٖٚ ضٞجطي آٔطيىب فطٚ ٔي ثيٗ

 (25«)سٛاٖ ايفبي چٙيٗ ٘مكي ضا ٘ساضز.
 

 . آهريكب قدرتي اهپريبليستية
اي ثطاي  أذطيبِيؿٓ، ؾيبؾز ثؿٍ وٙشطَ يب الشساض ثط وكٛضٞبي ذبضخي ثٝ ٖٙٛاٖ ٚؾيّٝ

سأٔيٗ يب حفّ أذطاسٛضي اؾز. ايٗ ُٖٕ ٕٔىٗ اؾز ثٝ نٛضر ٔؿشميٓ اظ َطيك سؿريط 

ٛضر ٞبي غيطٔؿشميٓ ٔثُ ثؿٍ وٙشطَ ثط ؾيبؾز ٚ الشهبز زيٍط وكٛضٞب ن ؾطظٔيٗ يب ثٝ قيٜٛ

ٞبي ٔطؾْٛ اٖٕبَ  ٞبي ّٔي، أذطاَٛضي وٝ سب آٖ ظٔبٖ يىي اظ قيٜٛ ٌيطز. دؽ اظ ْٟٛض زِٚز

زاضي ٚ  حىٛٔز ثٛز، ٔٙؿٛخ قس ٚ ثٝ خبي آٖ، أذطيبِيؿٓ ْٟٛض وطز وٝ ٘شيدٝ ُٔٙمي ؾطٔبيٝ

ز ٞبي نٙٗشي اضٚدب ثٛز. ٔٛيٛٔ أذطيبِيؿٓ ٔٛض سط ثطاي زِٚز سأٔيٗ ٔٛاز اِٚيٝ ٚ ثبظاضٞبي ٚؾيٕ

سٛخٝ ا٘سيكٕٙساٖ چخ ٚ خٟبٖ ؾْٛ ثٛز ٚ ثٝ نٛضر ٌؿشطزٜ ٔٛضز سدعيٝ ٚ سحّيُ لطاض 

زاضي ٘بٔيس. ٘ٓطيٝ ثؿٍ أذطيبِيؿٓ زض ذبضج  ٌطفز. ِٙيٗ زض وشبثي آٖ ضا ثبالسطيٗ ٔطحّٝ ؾطٔبيٝ
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دطزاظ ِيجطاِي چٖٛ  اظ ٔطظٞبي زِٚز ّٔي، ٔٛضز سٛخٝ افطازي ٔثُ ضٚظا ٌِٛعأجٛضي ٚ ٘ٓطيٝ

إِّّي  ضزيف سدبضر ٚ ثب٘ىساضي ثيٗ ٞب أذطيبِيؿٓ ضا ٞٓ ( چخ26ض٘ز لطاض ٌطفز.)آ ٞب٘ب 

ٞب، آٖ ضا ثطاي اقبضٜ ثٝ ٔٛلٗيز ثطسط اَالٖبسي، فطٍٞٙي  زاضا٘ٝ زا٘ؿشٙس ٚ غيطٔبضوؿيؿز ؾطٔبيٝ

وٙٙس وٝ ٘مف ٔثجشي زض حفّ ٚ سأٔيٗ لسضر  اؾشفبزٜ ٔي empireٚ حشي ٘ٓبٔي ثب ٚاغٜ 

ضا ثطاي حفّ ٘ٓٓ   ٖ زاضز. آٟ٘ب ٍ٘بٞي ٔثجز ثٝ أذطاسٛضي زاض٘س ٚ آٖأذطاسٛضي زض خٟب

 (27زا٘ٙس.) إِّّي الظْ ٔي ثيٗ

زا٘ٙس. اظ ٘ٓط  ٞب، آٔطيىب ضا وكٛضي أذطيبِيؿشي ٔي ٞب ٚ ِيجطاِيؿز ٘ئٛٔبضوؿيؿز

ٞب، أذطيبِيؿٓ ضيكٝ زض ؾبذشبض الشهبزي ٚ اخشٕبٖي ذٛز آٔطيىب زاضز. ؾبذشبض  ٔبضوؿيؿز

زاضي ثطاي سساْٚ حيبر ذٛز ٘يبظٔٙس زضيبفز ٔٛاز ذبْ ٚ ثطذٛضزاضي اظ ٘يطٚي وبض  يٝؾطٔب

ٞبي أذطيبِيؿشي ضا ٘ٝ زض  ٞب اٍ٘يعٜ اضظاٖ ليٕز ٚ ثبظاضٞبي ٌؿشطزٜ ذبضخي اؾز. ِيجطاِيؿز

قٙبذشي ٚ فطٍٞٙي آٔطيىب ثطاي ثٝ زؾشيبثي ثٝ لسضر ٚ  ٘ٓبْ الشهبزي، ثّىٝ زض سٕبيالر ضٚاٖ

وٙٙس. ٌطٜٚ ؾٛٔي ٞٓ زض آٔطيىب ٚخٛز زاضز وٝ ٘ٝ فمٍ ثطلطاضي أذطاسٛضي  ٔي ٖٕٓز خؿشدٛ

زا٘س؛ ثّىٝ آٖ ضا ٔٛخت زضٌيطي ثيكشط ثب ؾبيط وكٛضٞب ٚ  ضا ثطاي آٔطيىب ٚ ٔٙبفٕ آٖ ٔفيس ٕ٘ي

وٙس. آ٘بٖ ظٔبٔساضاٖ آٔطيىب ضا ثٝ زاقشٗ  ٔٙبَك ٚ ثٝ ٞسض ضفشٗ ٔٙبثٕ ايٗ وكٛض اضظيبثي ٔي

ثبقس. ايٗ ٌطٜٚ ثيكشط  وٙٙس وٝ ثطذالف ٔٙبفٕ ّٔي ايٗ وكٛض ٔي بِيؿشي ٔشٟٓ ٔيسٕبيالر أذطي

 ثٝ ٖٙٛاٖ ا٘عٚاٌطايبٖ ٔكٟٛض ٞؿشٙس.

زٞٙس.  ٞط وساْ اظ زيسٌبٟٞبي فٛق، ثطاي ٔمبثّٝ أذطيبِيؿٓ ٘ٓطار ٔشفبٚسي اضائٝ ٔي

ي زض ؾبذشبض ٞب ٔٗشمس٘س وٝ سغييط ضفشبض آٔطيىب نطفبً ثب ْٟٛض سحٛالر ثٙيبز ٘ئٛٔبضوؿيؿز

ٞبي آٔطيىب زض ظٔيٙٝ حمٛق ثكط،  الشهبزي ٚ ؾيبؾي ايٗ وكٛض ٔيؿط اؾز. آٟ٘ب ؾيبؾز

ثيٙٙس وٝ اٞساف  ٞبي ذبضخي ٚ ٔساذالر ثكطزٚؾشب٘ٝ ضا السأبر ثٝ ْبٞط ٔثجشي ٔي وٕه

وٙٙس. اظ ٘ٓط آٟ٘ب ٖسْ ٚخٛز أذطاسٛضي ضؾٕي، ازٖبيي ثيف ٘يؿز.  أذطيبِيؿشي ضا ز٘جبَ ٔي

ٛضي آٔطيىب ثٝ نٛضر غيطضؾٕي ٚخٛز زاضز ٚ ٕٞبٖ وبضٚيػٜ اٖٕبَ وٙشطَ ؾيبؾي ٚ أذطاس

زٞس. ٔبٞيز وٙشطَ ٘يع ثٝ ايٗ نٛضر اؾز وٝ  الشهبزي ثط وكٛضٞبي زيٍط ضا ا٘دبْ ٔي

اي وٝ ثٝ نٛضر ٔؿشميٓ يب غيطٔؿشميٓ  سٛا٘ٙس زض ٔحسٚزٜ سط ٚ فميطسط فمٍ ٔي ٞبي يٗيف ّٔز

ٞب ٘يع اظ  ٌيطي ثذطزاظ٘س ٚ اغّت ايٗ سهٕيٓ قٛز، ثٝ سهٕيٓ ٗ ٔياظ ؾٛي خبٔٗٝ لسضسٕٙس سٗيي



 623ــ ـــــــــــــــــــــــــــــديدگبّْبي هتعبرض در هَرد ًقش آهريكب در جْبى 

 

 

ٌيطز. چٙيٗ وٙشطِي ثطاي  ٞبي اضائٝ قسٜ اظ ؾٛي وكٛضٞبي ذبضخي نٛضر ٔي ٔيبٖ ٌعيٙٝ

زاضي حبوٓ ثط خٟبٖ يطٚضي اؾز. اظ ٘ٓط ايٗ ٌطٜٚ، ؾبظ ٚ وبضٞبي  حفّ ٘ٓبْ ؾطٔبيٝ

قٛ٘س وٝ وكٛضٞبي خٟبٖ ؾْٛ اظ ِحبِ  أذطاسٛضي ثؿيبض ٔشٗسز ٚ ٔشٙٛٔ اؾز ٚ ٔٛخت ٔي

إِّّي وبض زض ٔٛلٗيز ذٛز ثبلي ثٕب٘ٙس ٚ زض ضاؾشبي سأٔيٗ ٘يبظٞبي ٔطوع الساْ  سمؿيٕبر ثيٗ

قسٖ  ٔطاسجي خٟب٘ي وٙٙس. ضٞبيي اظ ايٗ ٘ٓبْ ثؿشٝ ٔطوع ـ ديطأٖٛ ٚ ٔطاست ٘بٍٕٖٞٛ ٚ ؾّؿّٝ

ٞبي فميط ايٗ  ٛل سٛزٜالشهبزي، ثؿيبض ؾرز ٚ زقٛاض اؾز. وكٛضٞبي خٟبٖ ؾْٛ ثره

زاضي ٚ ٖٛأُ ٟ٘بزي آٟ٘ب ٔثُ نٙسٚق  وكٛضٞب، ثبيس ديٛ٘سٞبي ذٛز ضا ثب خٟبٖ ديكطفشٝ ؾطٔبيٝ

 (28إِّّي دَٛ ٚ ثب٘ه خٟب٘ي لُٕ وٙٙس.) ثيٗ

ٞب، ثٝ خبي ؾبذشبض الشهبزي ثط سٕبيالر فطٍٞٙي آٔطيىب  ٞب ثطذالف ٘ئٛٔبضوؿيؿز ِيجطاَ

يىب ثيف اظ آ٘ىٝ زض ؾبذشبض الشهبزي ضيكٝ زاقشٝ ثبقس، اظ ضٚحيٝ ٚ سأويس زاض٘س. أذطيبِيؿٓ آٔط

ٞب ٚ  ٞبي فطٍٞٙي ٔطزْ ايٗ وكٛض، ٘كأر ٌطفشٝ اؾز. آٔطيىب ثٝ ز٘جبَ ٌؿشطـ اضظـ ٚيػٌي

ا٘س.  ٞب ثطاي ذٛز ٖ٘ٛي ضؾبِز خٟب٘ي لبيُ ٞبي ظ٘سٌي ذٛز زض خٟبٖ اؾز. آٔطيىبيي اؾّٛة

وٙٙس ٚ ٌؿشطـ آٖ ضا ثطاي  ذٛز ضا ثؿيبض ٔٛفك اضظيبثي ٔيآٟ٘ب ٘ٓبْ ؾيبؾي، الشهبزي ٚ اضظقي 

 زا٘ٙس. ثٝ ٘ٓط ايكبٖ:  ٕٞٝ خٟبٖ الظْ ٚ ثطاي ٔب٘سٌبضي ذٛز يطٚضي ٔي

ايٓ ٚ آٖ ضا  ٔب زض ؾبيٝ چٙيٗ ٘ٓبْ ؾيبؾي ٚ اضظقي ثٝ ؾٗبزر ٚ ضفبٜ ضؾيسٜ»
ظٞبي زا٘يٓ؛ أب ٞطٌع لبثُ لجَٛ ٘يؿز وٝ ايٗ ٘ٓبْ زض زاذُ ٔط ثٟشطيٗ ٘ٓبْ ٔي

 (29«)سفبٚر ثبقس. آٔطيىب ثبلي ثٕب٘س ٚ ٘ؿجز ثٝ فمط ٚ ثسثرشي زيٍطاٖ ثي
اي ثطاي ٔساذّٝ زض أٛض زاذّي وكٛضٞبي زيٍط  ٔٙشمسيٗ آٔطيىب چٙيٗ ثطزاقشي ضا ظٔيٙٝ

ٞبي زيٍط ضا ٔطزٚز قٕطزٜ ٚ ثٝ َطق  زا٘ٙس. زض ٚالٕ، ثب ايٗ اؾشسالَ آٔطيىبئيبٖ اؾّٛة ٔي

ٞب زض يىهسؾبَ ٌصقشٝ، يىي اظ  ذيع٘س. ٔساذّٝ ّٖيٝ ا٘مالة آٟ٘ب ثطٔي ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ ٔمبثّٝ ثب

ٞبي لٛي زض ؾيبؾز ذبضخي آٔطيىب ثٛزٜ اؾز. ايٗ وكٛض اظ َطيك ثؿٍ ٚ ٌؿشطـ  خطيبٖ

ٞبي ذٛز زض خٟبٖ، زضنسز ايدبز ٚ حفّ ؾيُطٜ ذٛز ثط وكٛضٞبي زيٍط اؾز ٚ  اضظـ

ٞبي اؾشجسازي ثؿيبض ٔحسٚز  ٖ وكٛض اظ ٘ٓبْٞبي آ ذٛاٞب٘ٝ ٘ؿجز ثٝ حٕبيز ٞبي آظازي اٍ٘يعٜ

ٞبي آٔطيىب زض خٟبٖ ؾْٛ، ٘ٝ  وٓ زض زٚضٜ خًٙ ؾطز، ٔٗيبض انّي ٔساذّٝ ثبقس. زؾز ٔي

ٞبي زٔٛوطاسيه، ثّىٝ ٔمبثّٝ ثب ٘يطٚ ٚ ٘فٛش اثطلسضر  حٕبيز اظ آظازيرٛاٞي ٚ ٌؿشطـ اضظـ
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ظازي حٕبيز وطز، ثيكشط زض قطق ثٛزٜ اؾز. حشي زض ٔٛاضزي وٝ ايٗ وكٛض اظ زٔٛوطاؾي ٚ آ

خٟز سًٗيف لسضر ضليت ثٛز سب ٌؿشطـ آظازي ٚ زٔٛوطاؾي. ٔثبَ ثبضظ، حٕبيز ٌؿشطزٜ 

ٞبي ذٛزوبٔٝ ٔشٕبيُ ثٝ غطة زض خٟبٖ ؾْٛ  ضيٍبٖ اظ زٔٛوطاؾي زض دكز دطزٜ آٞٙيٗ ٚ ٘ٓبْ

ّٖٕىطز  قسٖ آٖ اٖشمبز زاض٘س، أب ٞب ثٝ ٘ٓبْ اضظقي آٔطيىب ٚ يطٚضر خٟب٘ي  اؾز. ِيجطاَ

ٞب زض ايٗ وكٛض ضا ٘ٝ زض ضاؾشبي ٌؿشطـ آٟ٘ب، ثّىٝ ثط دبيٝ ؾيبؾز لسضسٕٙسا٘ٝ لّٕساز  حىٛٔز

ضٞبيي اظ ايٗ ٚيٗيز ضا اُ٘جبق ثيكشط  ٕ٘بيٙس وٝ ثب ضٚيىطز اضظقي ٔغبيط اؾز. ايٗ ٌطٜٚ ضاٜ  ٔي

 زا٘ٙس. ٞبي زٔٛوطاسيه ٔي ٞبي آٔطيىب ثب اضظـ ؾيبؾز

ٞؿشٙس وٝ ضٚيىطز أذطيبِيؿشي ضا ثٝ يطض ٔٙبفٕ ّٔي آٔطيىب  ٌطٜٚ ؾْٛ ٘يع ا٘عٚاٌطايبٖ

ٞبي ايٗ وكٛض زض ٔٙبَك ٔرشّف، ٔٛخت ثٝ ٞسض ضفشٗ ٔٙبثٕ  زا٘ٙس. آٟ٘ب ٔٗشمس٘س وٝ زذبِز ٔي

ٞبي يس آٔطيىبيي ٚ زض ٟ٘بيز ثٝ ذُط افشبزٖ ٔٙبفٕ ٚ أٙيز ّٔي آٔطيىب  آٖ، دطٚضـ ا٘سيكٝ

طفز ٚ ؾٗبزر اؾز ٚ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ضفبٜ ٚ ثٟطٚظي قٛز. آٔطيىب ٚاخس ٕٞٝ ٖٛأُ ديك ٔي

٘يبظي ثٝ ٔساذّٝ زض أٛض زيٍط وكٛضٞب ٚ ٔٙبَك ٘ساضز. ٞعيٙٝ ايٗ ٔساذالر ثٝ ٔطاست ثيكشط اظ 

حُ، ٖسْ ٔساذّٝ ايبالر  قٛز. ثٙبثطايٗ ثٟشطيٗ ضاٜ  ؾٛزي اؾز وٝ اظ ايٗ َطيك حبنُ ٔي

ؿبيُ ٔطثٌٛ ثٝ وكٛضٞبي زيٍط ضا ثٝ ذٛزقبٖ ٔشحسٜ زض أٛض زيٍطاٖ اؾز. ثٟشط اؾز آٔطيىب ٔ

ٚاٌصاض وٙس ٚ ثٝ ز٘جبَ ديكطفز ٚ ؾٗبزر ثيكشط زض زاذُ ثبقس. اٖشجبض ايٗ وكٛض زض ٖطنٝ 

ٞبي ذٛزوبٔٝ يب ٔساذّٝ زض ٔٙبَك ٔرشّف ثٝ قسر آؾيت  إِّّي، زض ٘شيدٝ حٕبيز اظ ٘ٓبْ ثيٗ

ٞبي فبؾس ٚ  حٕبيز اظ حىٛٔز ٞبي آٔطيىب ٚ زيسٜ اؾز. دطٚضـ سطٚضيؿٓ ضيكٝ زض ٔساذّٝ

اؾشجسازي زاضز. ثطاي خٌّٛيطي اظ ٌؿشطـ سطٚضيؿٓ ٚ ا٘دبْ حٕالر سطٚضيؿشي، ايبالر ٔشحسٜ 

 (30ثبيس اظ ٔساذّٝ زض أٛض زاذّي وكٛضٞبي زيٍط زؾز ثطزاضز.)

ثٝ ٞط حبَ، ٞط وساْ اظ ايٗ زيسٌبٟٞب، ثركي اظ ضفشبضٞب ٚ ّٖٕىطز آٔطيىب ضا زض يه ؾسٜ 

وٙٙس سب ٘كبٖ زٞٙس وٝ چٍٛ٘ٝ ايٗ  ٖٙٛاٖ قبٞسي ثط ٔسٖبي ذٛز َطح ٚ ؾٗي ٔي ٌصقشٝ ثٝ

وٙس  وكٛض زض أٛض زيٍط وكٛضٞب ٔساذّٝ ٕ٘ٛزٜ اؾز. سّمي أذطيبِيؿشي اظ آٔطيىب، اؾشسالَ ٔي

قسٜ، ٕٞيكٝ زضنسز ٘بثٛزي ٞط حىٛٔشي اؾز وٝ  وٝ ايبالر ٔشحسٜ ثط ذالف قٗبضٞبي اضائٝ

قٛز. السأبر آٔطيىب، اظ ٖسْ ثطلطاضي ضٚاثٍ  يس ٔحؿٛة ٔي٘ؿجز ثٝ ٘ٓٓ ٔؿشمط سٟس

ٞبي الشهبزي، ا٘دبْ وٛزسبي ٘ٓبٔي ٚ ٔساذّٝ آقىبض ٚ ٌؿشطزٜ  زيذّٕبسيه سب اٖٕبَ سحطيٓ



 625ــ ـــــــــــــــــــــــــــــديدگبّْبي هتعبرض در هَرد ًقش آهريكب در جْبى 

 

 

( ٕٞىبضي آٔطيىب ثب ؾبيط وكٛضٞب ٚ ٕٞچٙيٗ سالـ آٖ ثطاي ايدبز 31قٛز.) ٘ٓبٔي ضا قبُٔ ٔي

ْ الشهبزي ٔجشٙي ثط ثبظاض آظاز ثط اؾبؼ اٍِٛي ثطسٗ إِّّي ٔثُ ؾبظٔبٖ ُّٔ، ٘ٓب ٟ٘بزٞبي ثيٗ

ٞبي وٙشطَ سؿّيحبر ٚ ٔب٘ٙس آٖ، سب ظٔب٘ي سساْٚ زاضز وٝ ثٝ ٘فٕ ايبالر ٔشحسٜ  ٚٚزظ، ضغيٓ

ٚٚزظ ثٝ يطض ٔٙبفٕ ّٔي ايٗ وكٛض لّٕساز قس، ضئيؽ خٕٟٛض  آٔطيىب ثبقس. ظٔب٘ي وٝ ٘ٓبْ ثطسٗ

( 32ٌطايب٘ٝ ّٔي افعايف يبفز.) ٚ السأبر حٕبيز٘يىؿٖٛ زؾشٛض ذطٚج اظ ايٗ ٘ٓبْ ضا نبزض 

خب٘جٝ آٔطيىب، دؽ اظ دبيبٖ خًٙ ؾطز اثٗبز ثيكشطي يبفز ٚ زض زٚضٜ اَٚ  ٌٛ٘ٝ السأبر يه ايٗ

ضيبؾز خٕٟٛضي خٛضج ثٛـ ثٝ اٚج ضؾيس. ايبالر ٔشحسٜ زض وٛظٚٚ، افغب٘ؿشبٖ ٚ ٖطاق، 

خب٘جٝ، لُٗٙبٔٝ ٔجٟٕي نبزض ٚ  الساْ يهثسٖٚ ٔدٛظ قٛضاي أٙيز الساْ وطز ٚ يب ثب سٟسيس ثٝ 

ٞب ثٝ  ٞب ٕٞب٘ٙس أذطاسٛضي خٛيب٘ٝ ذٛز لطاض زاز. آٔطيىبيي ضا ٔؿشٙسي ثطاي الساْ ٔساذّٝ  آٖ

٘ٓطا٘ٝ زاض٘س ٚ ٔبيُ ٘يؿشٙس ثب قطوز  خٕٗي، ٍ٘بٞي سًٙ إِّّي ٚ ٟ٘بزٞبي زؾشٝ ٞبي ثيٗ ؾبظٔبٖ

ز ٚ ثط اؾبؼ سهٕيٕبر ذبضج اظ ٘ٓبْ ؾيبؾي زض ايٗ اخشٕبٖبر، زايطٜ اذشيبضار ذٛز ضا ٔحسٚ

ذٛز ُٖٕ وٙٙس. َطفساضاٖ زيسٌبٜ أذطاسٛضي، يه انُ وّي ضا ثطاي ؾيبؾز ذبضخي آٔطيىب 

 ؾبظ٘س وٝ ثط اؾبؼ آٖ:  ُٔطح ٔي

وٙٙس،  ٞبيي وٝ اذشيبضار ٚ لسضر آٖ ضا ٔحسٚز ٔي آٔطيىب ٘جبيس زض ؾبظٔبٖ»

إِّّي اؾز ٚ ٘جبيس آٖ ضا  ثيٗ قطوز وٙس. ايبالر ٔشحسٜ، لسضر ٔحٛضي ٘ٓبْ
 (33«)ثٝ ٔطاوع زيٍطي ٕٞچٖٛ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٚاٌصاض ٕ٘بيس.

إِّّي وٙٛ٘ي چٝ  ثٝ َٛض ذالنٝ، زض دبؾد ثٝ ايٗ دطؾف وٝ ايبالر ٔشحسٜ زض ٘ٓبْ ثيٗ

وٙس. زيسٌبٜ ٔثجز،  ٘مكي زاضز؟ ٔٗشمساٖ ثٝ ٘مف أذطيبِيؿشي، زٚ زيسٌبٜ ٔثجز ٚ ٔٙفي اضائٝ ٔي

ٞب ٚ ٖٙبنط  ىب خبيٍبٜ أذطاسٛضي لبئُ ثٛزٜ ٚ ٔٗشمس اؾز وٝ ايٗ وكٛض ٕٞٝ قبذهٝثطاي آٔطي

خب٘جٝ اؾز ٚ ثٝ ِحبِ لسضر ٘ٓبٔي،  آٖ ضا زض اذشيبض زاضز. آٔطيىب زاضاي لسضسي فطاٌيط ٚ ٕٞٝ

ٞيچ وكٛضي يبضاي ٔمبثّٝ ثب آٖ ضا ٘ساضز. دبيٍبٟٞبي ٘ٓبٔي آٖ زض ؾطاؾط خٟبٖ ٌؿشطزٜ قسٜ ٚ 

ٞبي سبضيري اظ سٛاٖ ٚ سحطن وبفي ثطاي الساْ زض ؾطاؾط  ي آٖ ٕٞب٘ٙس أذطاسٛضي٘يطٚي ٘ٓبٔ

خٟبٖ ثطذٛضزاض اؾز. لسضر الشهبزي ايٗ وكٛض، ثٝ ضغٓ وبٞف ٘ؿجي، ثبالسط اظ ٕٞٝ 

ٞبي  آٚضي ثبقس. ٔيعاٖ سِٛيسار ّٖٕي آٔطيىب ٚ سؿٍّ آٖ ثط فٗ ٞبي الشهبزي خٟبٖ ٔي لسضر

وساْ اظ  ٞبي الشهبزي، لبثُ ليبؼ ثب ٞيچ اظ ظيطؾبذزديكطفشٝ ٚ ٕٞچٙيٗ ثطذٛضزاضي 
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ٞبي ثٗس اظ آٖ ٘يؿز. سٛا٘بيي آٔطيىب زض حٛظٜ ايسئِٛٛغيه ٚ ٞسايز أٛض خٟب٘ي، ثؿيبض  لسضر

ٞبي اضظقي، الشهبزي ٚ ٟ٘بزٞبي  ثبقس. آٔطيىب زض ايدبز ٘ٓبْ ثبالسط اظ ؾبيط وكٛضٞب ٔي

ؾبظ اظ ؾٛي زيٍط، زض ٔٛلٗيز  ٞبي آقٛة ٚ خطيبٖ ٞب إِّّي اظ يه ؾٛ، ٚ ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ ثيٗ

زٞٙسٜ خبيٍبٜ ٔٙحهط ثٝ فطز آٔطيىب زض ضٞجطي ٚ  ٞب، ٘كبٖ ( ٕٞٝ قبذه34ٝثطسط لطاض زاضز.)

ٞسايز خٟبٖ اؾز وٝ دؽ اظ فطٚدبقي قٛضٚي، آٖ ضا ثٝ أذطاسٛضي فطاٌيط خٟب٘ي سجسيُ 

 (35٘ٓيط اؾز.) ٕ٘ٛزٜ وٝ زض سبضيد وٓ

ٞب ضا ثطاي آٔطيىب لجَٛ زاضز؛ أب ٘مف ايٗ وكٛض ضا ثب سٛخٝ ثٝ  ٚيػٌي زيسٌبٜ زْٚ، ٕٞبٖ

٘ٓط  وٙس. اظ  ٞب( ٚ يب ٔٙبفٕ ّٔي )ا٘عٚاٌطايبٖ(، ٔثجز اضظيبثي ٕ٘ي ٞبي ا٘ؿب٘ي )ٔبضوؿيؿز اضظـ

آٟ٘ب، أذطيبِيؿٓ ٚ ٘مف أذطيبِيؿشي ثطاي ايبالر ٔشحسٜ ٔٙفي اؾز. چٙيٗ ٘مكي ؾٛزي ثطاي 

ز. ضيكٝ السأبر أذطيبِيؿشي ٘ٝ زض ٔٙبفٕ ّٔي ايٗ وكٛض، ثّىٝ زض ٔٙبفٕ َجمٝ ٔطزْ آٔطيىب ٘ساض

وٙٙس. ؾبذشبض  زاض ٚ ٌطٚٞي ذبل اؾز وٝ ٔٙبفٕ ذٛز ضا ٔٙبفٕ ّٔز آٔطيىب اٖالْ ٔي ؾطٔبيٝ

زاضي، ٔٛخت ضٚيىطز أذطيبِيؿٕي زض ؾيبؾز ذبضخي آٔطيىب قسٜ ٚ زض ََٛ  الشهبزي ؾطٔبيٝ

ديف افعايف يبفشٝ اؾز. السأبر أذطيبِيؿشي ايٗ وكٛض زض اثشساي يه لطٖ ٌصقشٝ، ثيف اظ 

ٞبي  قس؛ أب زض اثط زٚ خًٙ خٟب٘ي ٚ افَٛ أذطاسٛضي لطٖ ثيؿشٓ ثٝ ٘يٓ وطٜ غطثي ٔحسٚز ٔي

اضٚدبيي، آٔطيىب ٘مف خٟب٘ي ديسا وطز. ايٗ ٘مف دؽ اظ فطٚدبقي قٛضٚي ثب ٔحسٚزيز ثٝ 

ٌيطز ٚ يب  ٞطچٙس زض ٔٛالٗي خٙجٝ فطٍٞٙي ٘يع ثٝ ذٛز ٔيقٛز.  ٔطاست وٕشطي زض خٟبٖ ايفب ٔي

وٙس؛ أب زض ُٖٕ، ٘مف ٚالٗي آٔطيىب ٘مف أذطيبِيؿشي اؾز. زض  ذٛاٞب٘ٝ ديسا ٔي غؾز آظازي

ٌطايب٘ٝ خٟبٖ، زيسٌبٜ ٔثجز ثٝ أذطاسٛضي  زٚضٜ دؽ اظ خًٙ ؾطز، ٚ افَٛ زيسٌبٟٞبي چخ

ٛضٞبي غطة، َطفساضاٖ ثيكشطي ديسا وطزٜ آٔطيىب، زؾز وٓ زض زاذُ ايٗ وكٛض ٚ ثطذي وك

وبضاٖ آٔطيىب ثٝ ضغٓ ضز ٘مف أذطاسٛضي ثطاي آٔطيىب، زض ُٖٕ اظ چٙيٗ ٘مكي  اؾز. ٘ٛٔحبفٓٝ

 (36ٕ٘بيٙس.) حٕبيز وطزٜ ٚ زض ٌؿشطـ ازثيبر ايٗ زيسٌبٜ ٘مف ٟٕٔي ضا ايفب ٔي

 

 خَاّبًِ ج. ًقش آزادي
خٟبٖ، ٘مف اضظقي ٚ اذاللي اؾز. ؾٛٔيٗ زيسٌبٜ زض ذهٛل ٘مف ايبالر ٔشحسٜ زض 

ايٗ زيسٌبٜ وٝ ثٝ ضٞيبفز ِيجطاِيؿٓ ٔٗطٚف اؾز، زض ؾٝ اضظـ ٔحٛضي ايٗ وكٛض يٗٙي 
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آظازي ٚ حمٛق ثكط، زٔٛوطاؾي ٚ الشهبز ٔجشٙي ثط ثبظاض آظاز ضيكٝ زاضز. ثٝ َٛض وّي، ضٞيبفز 

ٜ ٔثجز ٘ؿجز ثٝ ٔبٞيز . زيسٌب1فطو ظيط اؾز:  إُِّ، زاضاي ؾٝ ديف ِيجطاِيؿٓ زض ضٚاثٍ ثيٗ

سٛا٘س ثٝ خبي ٔٙبظٖٝ ثط ٕٞىبضي اؾشٛاض  إُِّ ٔي . اٖشمبزي ضاؾد ثٝ ايٙىٝ ضٚاثٍ ثي2ٗا٘ؿبٖ، 

ٞب  ( زيسٌبٜ ِيجطاِي ثط ايٗ اٖشمبز اؾز وٝ افطاز ٚ زِٚز37. اٖشمبز ثٝ ديكطفز ثكطي.)3ثبقس ٚ 

ٖٛ، ٔٙبفٕ ٔكشطوي ظيبزي ٞبي ٌٛ٘بٌ ثٝ ضغٓ سالـ ثطاي وؿت ٔٙبفٕ ثيكشط ٚ ضلبثز زض ٖطنٝ

قٛز ٚ  ٘يع زاض٘س وٝ زض ٕٞىبضي ٚ دبيجٙسي ثٝ سٟٗسار ٚ حفّ ٘ٓٓ ٚ ثجبر ثيكشط فطاٞٓ ٔي

 ثط٘س. ٕٞٝ اظ آٖ ٘فٕ ٔي

ٞب زض زاذُ وكٛض ٚ ٕٞچٙيٗ سٙٓيٓ  سحٛالر سبضيري خبٔٗٝ آٔطيىب ٚ ٌؿشطـ ايٗ اضظـ

َ زض خبٔٗٝ آٔطيىب قسٜ اؾز. ٞبي ٔرشّف، ٔٛخت سمٛيز زيسٌبٟٞبي ِيجطا ضٚاثٍ ٔيبٖ ايبِز

إِّّي ٘يع ٍ٘بٞي ٕٞب٘ٙس سحٛالر زاذّي آٔطيىب زاضز ٚ سٛنيٝ  ايٗ زيسٌبٜ زض ٔٛضز خبٔٗٝ ثيٗ

وٙس وٝ ايبالر ٔشحسٜ ثبيس زض دي ٌؿشطـ آظازي زض خٟبٖ ثبقس؛ ظيطا اٌط سدبضر آظاز ثبقس،  ٔي

ٚ ٔحشطْ قٕطزٜ قٛز ٚ  ٞبي زٔٛوطاسيه ازاضٜ قٛ٘س، حمٛق ثكط ضٖبيز ٞب سٛؾٍ زِٚز ّٔز

ٞب ثٝ ضفبٜ، نّح ٚ سٗبٖٚ ٘بقي اظ آظازي زؾز يبثٙس ٚ ثٝ ٔطحّٝ سٗييٗ ؾط٘ٛقز ثطؾٙس،  ّٔز

آٔطيىب ٚ وُ خٟبٖ زض ٚيٗيز ثٟشطي لطاض ذٛاٞس ٌطفز. اظ ٔٙٓط ِيجطاِي، سمٛيز آظازي ٘ٝ 

ٖ٘ٛي اِعاْ فمٍ زض زضاظٔسر ثٟشطيٗ قيٜٛ ثطاي سأٔيٗ ٔٙبفٕ ٚ أٙيز ّٔي آٔطيىبؾز؛ ثّىٝ 

ٞبي ٔشفبٚسي اظ ؾيبؾز  ( ثطاي سأٔيٗ اٞساف فٛق، ِيجطاِيؿٓ ثط قى38ُثبقس.) اذاللي ٘يع ٔي

ٌطا، ثط ضٚاثٍ فطأّي غيطزِٚشي ثيٗ خٛإٔ، ٘ٓيط  ٞبي خبٔٗٝ إُِّ سأويس زاضز. ِيجطاَ ثيٗ

قي اظ ٔجبزالر ٞبي ٚاثؿشٍي ٔشمبثُ، ثط ليٛز الشًبئبر ٘ب اضسجبَبر ٔيبٖ افطاز ٚ ٌطٟٚٞب، ِيجطاَ

قسٜ ٔيبٖ  زٞي ٞبي ٟ٘بزٌطا، ثط ٕٞىبضي ؾبظٔبٖ ٞب، ِيجطاَ ٚ ٚاثؿشٍي ٔشمبثُ ٔيبٖ ٔطزْ ٚ زِٚز

ٞبي ِيجطاَ زٔٛوطار ٚ إٞيز  ذٛاٜ، ثط ايدبز حىٛٔز ٞبي خٕٟٛضي ٞب ٚ ٟ٘بيشبً ِيجطاَ زِٚز

 (39وٙٙس.) آٟ٘ب زض حفّ نّح ٚ ٕٞىبضي خٟب٘ي سأويس ٔي

ٞبي فٛق َطفساضا٘ي زاض٘س؛ أب زض ٔطاوع لسضر ٚ  ساْ اظ ٌطايفزض زاذُ آٔطيىب، ٞط و

ذٛاٜ زاضاي ٔٛلٗيز ٕٔشبظي اؾز. ٞؿشٝ ٔطوعي ايٗ سفىط  سأثيطٌصاض آٔطيىب، ِيجطاِيؿٓ خٕٟٛضي

سط ٞؿشٙس.  سط ٚ لبٕ٘ٛ٘ٙس زٚؾز ٞبي ؾيبؾي، نّح ٞب ٘ؿجز ثٝ ؾبيط ٘ٓبْ ايٗ اؾز وٝ زٔٛوطاؾي

ٞبي زٔٛوطاسيه  خٍٙٙس؛ أب خًٙ ثيٗ حىٛٔز ٛوطاسيه ٔيٞبي غيطزٔ ٞطچٙس آٟ٘ب ثب زِٚز
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ؾبثمٝ ٘ساضز. زض ايبالر ٔشحسٜ، ثيكشط ضؤؾبي خٕٟٛضي آٖ اظ حعة زٔٛوطار يب حعة 

( ثيُ وّيٙشٖٛ، ضئيؽ خٕٟٛض ؾبثك آٔطيىب 40وٙٙس.) ذٛاٜ اظ ايٗ ٘ٓطيٝ حٕبيز ٔي خٕٟٛضي

 ٌٛيس:  ٔي

ز ٔب ٚ ايدبز نّحي دبيساض، ؾطا٘دبْ، ثٟشطيٗ اؾشطاسػي ثطاي سًٕيٗ أٙي»

ٞب ثٝ  حٕبيز اظ ديكطفز زٔٛوطاؾي زض ٘مبٌ زيٍط خٟبٖ اؾز. زٔٛوطاؾي
 ( 41«)وٙٙس. يىسيٍط حّٕٝ ٕ٘ي

 ٌٛيس: خٛضج ثٛـ، ضئيؽ خٕٟٛض فّٗي آٔطيىب ٘يع زيسٌبٜ ٔكبثٟي زاضز. ٚي ٔي

ٚ أب زِيُ ايٙىٝ وٝ چطا ٔٗ لٛيبً ثط زٔٛوطاؾي سأويس زاضْ ايٗ اؾز وٝ »

خٍٙٙس. ظيطا ٔطزٔبٖ ثيكشط خٛإٔ، سٕبيّي ثطاي  ٞب ثب يىسيٍط ٕ٘ي ٛوطاؾيزٔ
فٟٕٙس. ٔٗ ايٕبٖ ٚاثك زاضْ وٝ  خًٙ ٘ساض٘س ٚ آٟ٘ب ٔٗٙبي خًٙ ضا ٔي

وٙٙس ٚ ثٝ ٕٞيٗ ذبَط اؾز وٝ لٛيبً ثط ايٗ  ٞب نّح ضا سمٛيز ٔي زٔٛوطاؾي
ٚ َطح  ثبقس ثبٚضْ وٝ ٌؿشطـ زٔٛوطاؾي سٟٙب ضاٜ ديكطٚي ذبٚضٔيب٘ٝ ٔي

 ( 42«)ذبٚضٔيب٘ٝ ثعضي ثطاي سمٛيز زٔٛوطاؾي اؾز.
ثٝ ضغٓ ٕٞؿب٘ي زض ٞسف ٚ زيسٌبٜ ٔكشطن ضؤؾبي خٕٟٛض آٔطيىب زض إٞيز زٔٛوطاؾي 

ثطاي نّح، ٍ٘بٜ آٟ٘ب ثٝ چٍٍٛ٘ي ٌؿشطـ زٔٛوطاؾي زض خٟبٖ ٔشفبٚر اؾز. ضٞيبفز ِيجطاِي، 

شحسٜ لبيُ ٘يؿز؛ خع ايٙىٝ ايٗ وكٛض اي ثطاي ايبالر ٔ اِٗبزٜ ٌٛ٘ٝ لسضر ذبل يب ذبضق ٞيچ

اي ٘يؿز  زا٘س. اظ ٘ٓط آٟ٘ب، زٔٛوطاؾي دطٚغٜ ضا زاضاي سٛا٘بيي وبفي ثطاي حٕبيز اظ آظازي ٔي

ٞبي ذبضخي ثٝ وكٛضي ٔٙشمُ قسٜ ٚ ثٝ اخطا ٌصاقشٝ قٛز. زٔٛوطاؾي  وٝ اظ ؾٛي لسضر

ثٝ سسضيح ضقس يبفشٝ ٚ  فطايٙسي سبضيري ـ اخشٕبٖي اؾز وٝ زض زضٖٚ خٛإٔ ثٝ ٚخٛز آٔسٜ ٚ

ٞب، سمٛيز آظازي ٚ ٌؿشطـ زٔٛوطاؾي، خبيٍبٜ ٚااليي زض  ضؾس. اظ زيسٌبٜ ِيجطاَ ثٝ ثّٛ٘ ٔي

إِّّي ايبالر ٔشحسٜ، افعايف  ؾيبؾز ذبضخي آٔطيىب زاضز. َجك ايٗ زيسٌبٜ، ٘مف ثيٗ

ظاز، ٞبي فطزي ٚ ّٔي زض ؾطاؾط خٟبٖ اؾز ٚ زض ايٗ ضاٜ ثبيس ثٝ ٌؿشطـ سدبضر آ آظازي

ٌؿشطـ زٔٛوطاؾي، حٕبيز اظ حمٛق ثكط ٚ اؾشمالَ ّٔي سٛخٝ ٕ٘بيس. زض ٖيٗ حبَ، زض دبؾد 

سٛا٘س اؾشفبزٜ وٙس؟  ثٝ ايٗ دطؾف وٝ ايبالر ٔشحسٜ ثطاي سمٛيز زٔٛوطاؾي اظ چٝ اثعاضٞبيي ٔي

زٚ دبؾد وبٔالً ٔشفبٚر زض زٚ ؾط َيف ٚخٛز زاضز. يه ؾٛي َيف، نطفبً ثٝ قيٜٛ والٔي اظ 
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ٞب  وٙٙس ٚ زض ؾٛي زيٍط َيف، ٔساذّٝ ٘ٓبٔي ثطاي ؾطٍ٘ٛ٘ي زيىشبسٛضي طاؾي سٕديس ٔيزٔٛو

قٛز. ٔيبٖ ايٗ زٚ َيف، السأبر ٔرشّف زيٍطي ٔب٘ٙس اثشىبضار زيذّٕبسيه ٔشٗسز،  سدٛيع ٔي

ٞبي وبضٌطي  ٞب ٚ اسحبزيٝ ٞبي ٔبِي اظ احعاة ؾيبؾي، ضٚظ٘بٔٝ ٘ٓبضر دٟٙب٘ي ثط حٕبيز

ٞب ٚ السأبر  لجَٛ سٟٗسار ؾبظ٘سٜ ٚ سكٛيك زيذّٕبسيه ٚ ؾيبؾي زِٚزَطفساض زٔٛوطاؾي، 

ٞبي  ٞبي الشهبزي ّٖيٝ زِٚز آٟ٘ب زض ظٔيٙٝ ٌؿشطـ زٔٛوطاؾي اظ يه َطف، ٚ اٖٕبَ سحطيٓ

ٞبي غيطِيجطاَ اظ ؾٛي زيٍط،  زيىشبسٛضي ٚ اخطاي ّٖٕيبر دٟٙبٖ ثطاي ٔشعِعَ ؾبذشٗ ضغيٓ

ٞبي اذيط، ٌطايف ثٝ َيف افطاَي َطفساضاٖ  ، زض ؾبَ( زض زاذُ آٔطيىب43قٛ٘س.) ُٔطح ٔي

ٞبي زٔٛوطاسيه زض خٟبٖ افعايف يبفشٝ اؾز. زض حبِي وٝ ا٘عٚاٌطايبٖ، سٕبيُ  ايدبز حىٛٔز

ا٘سوي ثٝ ٔساذّٝ آٔطيىب زض ؾبيط وكٛضٞب ثطاي ثطلطاضي زٔٛوطاؾي زاض٘س ٚ حبيط ثٝ دطزاذز 

ار ثٝ السأبر سكٛيمي ٚ سٙجيٟي الشهبزي ٚ ٞعيٙٝ السأبر ّٖٕي آٔطيىب ٘يؿشٙس، حعة زٔٛوط

وبضاٖ، زض  ذٛاٜ ثرهٛل ٘ٛٔحبفٓٝ زٞس ٚ حعة خٕٟٛضي چٙسخب٘جٝ سٕبيُ ثيكشطي ٘كبٖ ٔي

ثطزاضي اظ لسضر ٘ٓبٔي آٔطيىب ثطاي ٌؿشطـ زٔٛوطاؾي زض خٟبٖ ٞؿشٙس وٝ ثٝ ٘ٓط  دي ثٟطٜ

زض ُٖٕ ٚ ثطسطخٛيي زض ٞسف ضؾس ٖٕالً اظ انَٛ ِيجطاِيؿٓ زٚض قسٜ ٚ ثٝ ُٔٙك أذطاسٛضي  ٔي

قٛ٘س. ِيجطاِيؿٓ، سمٛيز زٔٛوطاؾي ٚ حٕبيز اظ حمٛق ثكط زض ؾطاؾط خٟبٖ ضا  ٘عزيه ٔي

ٞبي آٔطيىبيي  اَ ٞب ٚ ايسٜ زا٘ؿشٝ ٚ آٖ ضا ا٘ٗىبؾي اظ اضظـ ْٚيفٝ ؾيبؾز ذبضخي آٔطيىب 

ب زض ُٖٕ قٛز؛ أ وٙس وٝ زض ٟ٘بيز ثٝ ٌؿشطـ ٚ سمٛيز نّح زض خٟبٖ ٔٙدط ٔي لّٕساز ٔي

 (44ٞبي غيطزٔٛوطاسيه الساْ وٙس.) سٛا٘س ثب سٛؾُ ثٝ قيٜٛ ٕ٘ي

ثٝ َٛض وّي، ضٞيبفز ِيجطاِيؿٓ دؽ اظ خًٙ خٟب٘ي اَٚ، يىي اظ ٖٙبنط انّي ؾيبؾز 

ضؾس زض آٔطيىب اٌط ؾيبؾز ذبضخي زِٚشي ٘شٛا٘س ذٛز ضا  ذبضخي آٔطيىب ثٛزٜ اؾز. ثٝ ٘ٓط ٔي

حٕبيز ٍٕٞب٘ي زضاظٔسر ثطذٛضزاض ٘رٛاٞس ثٛز. زض ٖيٗ حبَ ثط دبيٝ ِيجطاِيؿٓ سٛخيٝ وٙس، اظ 

ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ، ٔشفبٚر  ٞبي ثٝ وبض ضفشٝ ثطاي ديكجطز زؾشٛضإُِٗ ِيجطاِيؿٓ زض زِٚز اؾشطاسػي

ٞبي زيٍط ثط ؾيبؾز ذبضخي آٔطيىبؾز. دؽ اظ خًٙ  زٞٙسٜ سأثيط ضٞيبفز ثٛزٜ اؾز وٝ ٘كبٖ

شطـ زٔٛوطاؾي زض خٟبٖ ٔٛخت قس سب وكٛضٞب ؾطز ٚ فطٚدبقي ضليت ايسئِٛٛغيه غطة، ٌؿ

ٔشٛخٝ ايٗ ٘ىشٝ اؾبؾي قٛ٘س وٝ ؾيبؾز ذبضخي ٔجشٙي ثط انَٛ زٔٛوطاسيه، اظ ٔكطٖٚيز 

ضٚي ٖجٛض ٕ٘بيس. ثٝ  سٛا٘س ثب ٞعيٙٝ وٕشط اظ ٔٛإ٘ ديف  إِّّي ثيكشطي ثطذٛضزاض اؾز ٚ ٔي ثيٗ
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سٛا٘س حٕبيز ٍٕٞب٘ي  ثبقس، ٕ٘ي اي وٝ فبلس نجغٝ زٔٛوطاسيه ثيبٖ زيٍط، ٞط ؾيبؾز ذبضخي

ٞبي ٌؿشطزٜ ٔطزٔي زض ؾطاؾط خٟبٖ ثب ؾيبؾز ذبضخي ٚ السأبر  ضا خّت وٙس. ٔربِفز

َّجب٘ٝ آٔطيىب زض ٔٙبَك ٔرشّف خٟبٖ، ثٝ ظٔبٔساضاٖ ايٗ وكٛض ٘كبٖ زاز وٝ ٔٛج  خًٙ

سضر سٛا٘س ثب اسىب ثٝ ل ذٛاٞي چٙبٖ ٚؾيٕ ٚ ٖٕيك اؾز وٝ ايبالر ٔشحسٜ ٕ٘ي زٔٛوطاؾي

 ٘ٓبٔي، انَٛ آٖ ضا زض ضفشبض ذبضخي ذٛز ٘بزيسٜ ثٍيطز.
 

 گيري ًتيجِ
زض ايٗ ٘ٛقشٝ، زض دبؾد ثٝ ايٗ دطؾف وٝ ايبالر ٔشحسٜ چٝ ٘مكي زض خٟبٖ زاضز؟، ؾٝ 

ذٛاٞب٘ٝ ثٝ ٕٞطاٜ  خٛيب٘ٝ، ٘مف أذطيبِيؿشي ٚ ٘مف آظازي زيسٌبٜ انّي يٗٙي ٘مف ثطسطي

ٞب،  ٞب ٚ اقشطان ٟٞب ثطضؾي قس. ٕٞچٙيٗ افشطاقچٙسيٗ زيسٌبٜ فطٖي زض شيُ آٖ زيسٌب

ٞبي ايٗ زيسٌبٟٞب َطح ٚ انَٛ ٚ ٔجب٘ي آٟ٘ب ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٌطفز  ٞب ٚ ٕٞذٛقب٘ي سٗبضو

 وٝ ثٝ َٛض ذالنٝ زض خسَٚ ظيط آٔسٜ اؾز:
 

 اصَل ٍ هببًي سِ ديدگبُ اصلي در خصَص ًقش آهريكب در جْبى
 ذٛاٞب٘ٝ آظازي أذطيبِيؿٓ يخٛي ثطسطي ٖٙٛاٖ

 ٘طْ )اضظقي( ٘ٓبٔي + الشهبزي ٘طْ + ؾرز لسضر

 ٌؿشطـ آظازي ـ ضفبٜ ؾٛزآٚضي -َّجي  سٛؾٗٝ ؾُّٝ ٚ ثجبر ٞسف

 ا٘ؿبٖ ـ ثكط زاض َجمٝ ؾطٔبيٝ زِٚز ّٔي  ثبظيٍط انّي

 آٔيع ٔكبضوشي ٘ٓٓ ضلبثز سًبزآٔيع ٔطاسجي ٘ٓٓ ؾّؿّٝ ضٚاثٍ ـ ٘ٓٓ

 

اظ ؾيبؾز ذبضخي آٔطيىب، يب ٔٛيٖٛي اظ ضٚاثٍ ايٗ  اي ٞط وساْ اظ ايٗ زيسٌبٟٞب، زٚضٜ

ٕ٘بيٙس. زض زاذُ آٔطيىب ٘يع، احعاة، ٌطٟٚٞب ٚ  إِّّي ضا سكطيح ٔي وكٛض ثب ؾبيط ثبظيٍطاٖ ثيٗ

ٞبي ٔشفبٚسي زاض٘س ٚ ثب سٛخٝ ثٝ ٖاليك ٚ ٔٙبفٕ ذٛز، ٘عزيىي ثيكشطي ثٝ يىي اظ  افطاز ٌطايف

ٞبي ٔرشّف،  ٛاٖ سكطيحي ٞط يه اظ زيسٌبٟٞب زض زٚضٜزٞٙس. اِجشٝ س ايٗ زيسٌبٟٞب ٘كبٖ ٔي

ٌيطي انّي ؾيبؾز ذبضخي آٔطيىب زض زٚضٜ  ٔشفبٚر اؾز. ّٖٕىطز ايبالر ٔشحسٜ ٚ خٟز

ذٛاٞب٘ٝ ٘عزيه اؾز.  ٚيّؿٖٛ ٚ ٔسر وٛسبٞي دؽ اظ خًٙ خٟب٘ي زْٚ، ثٝ زيسٌبٜ آظازي

ثيكشطي زاضز. زض  ذٛاٞبٖ، ثب ثطسطخٛيي ٕٞبٍٞٙي ؾيبؾز ذبضخي زٚضٜ حىٛٔز خٕٟٛضي
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وبضاٖ ثرهٛل زٚضٜ اَٚ ضيبؾز خٕٟٛضي ثٛـ ٘يع ضٚيىطز خٟب٘ي آٔطيىب ثٝ  زٚضٜ ٘ٛٔحبفٓٝ

ٞبي شٞٙي ٚ ايؿشبضٞبي قٙبؾب،  ظٔيٙٝ ثطلطاضي ٖ٘ٛي أذطاسٛضي ٘عزيه ثٛز. زض ٖيٗ حبَ، ديف

ٝ، اظ ٔٙٓط ٌطايب٘ ٞبي چخ إُِّ سأثيط ثٙيبزي زاضز. ٍ٘طـ زض سٗييٗ ٘مف آٔطيىب زض ضٚاثٍ ثيٗ

دطزاظ٘س. زيسٌبٜ  َجمبسي ثٝ ؾبذشبض ٚ ّٖٕىطز آٔطيىب ٍ٘بٜ وطزٜ ٚ ثٝ سدعيٝ ٚ سحّيُ آٖ ٔي

إُِّ ضا  ضٚاثٍ ثيٗ ثيٗ اؾز،  ِيجطاِي، اؾبؾبً ٍ٘بٞي سدٛيعي زاضز ٚ ٕٞچٙب٘ىٝ ثٝ ا٘ؿبٖ ذٛـ

وٙس  سٛنيٝ ٔي ثيٙس. ايٗ زيسٌبٜ ثٝ ظٔبٔساضاٖ آٔطيىب ٔكبضوشي ٚ ؾٛزآٚض ثطاي ٕٞٝ ثبظيٍطاٖ ٔي

ٞبي زٔٛوطاسيه، الشهبز ٔجشٙي  وٝ ضاٜ ضؾيسٖ ثٝ أٙيز ّٔي ٚ نّح خٟب٘ي، ثطلطاضي حىٛٔز

ٞبي  ٞبي ؾيبؾي ٚ الشهبزي ٚ احشطاْ ثٝ حمٛق ثكط اؾز. اضظـ ثط ثبظاض آظاز، ضٖبيز آظازي

ٛيبٖ، خ ٞب، دٛقكي ثطاي اؾشثٕبض ُّٔ زيٍط ٚ اظ ٘ٓط ثطسطي زٔٛوطاسيه اظ زيسٌبٜ أذطيبِيؿز

ثبقس. ٞيچ لسضسي ثسٖٚ ضيبيز زيٍطاٖ اظ  يطٚضر ايدبز اؾشيال ٘ؿجز ثٝ ُّٔ زيٍط ٔي

 سٛا٘س دبيساض ثبقس. ّٖٕىطزـ، ٕ٘ي

سفبٚر زض زيسٌبٟٞب، نطفبً ٘بقي اظ ٘بْطاٖ ٘يؿز. ذٛز آٔطيىب ٘يع ثب ثحطاٖ زٌٚبٍ٘ي زض 

جطاَ زٔٛوطاؾي قىُ ٞبي ِي ٞٛيز ضٚثطٚ اؾز. ثسيٗ ٔٗٙي وٝ ؾيبؾز آٔطيىب ثط دبيٝ اضظـ

ٌطفشٝ ٚ ٘ٓبْ الشهبزي آٖ ثط دبيٝ ثبظاض آظاز سٙٓيٓ قسٜ اؾز؛ أب ثٝ ٍٞٙبْ ٔٛاخٟٝ ثب ثبظيٍطاٖ 

إِّّي، زض دي اضائٝ ثبظي لسضسٕٙسا٘ٝ ثط اؾبؼ ؾيبؾز لسضر اؾز. حفّ أٙيز، افعايف  ثيٗ

ذُ آٔطيىب ضا ٌطفشٝ زض زا ٞبي قىُ ٔكي ٔشفبٚسي اظ اضظـ لسضر ٚ سأٔيٗ ٔٙبفٕ ّٔي، ذٍ

ٞبي ثكطي ٚ  زاض ٚ اضظـ َّجس. سٗبضو ٔيبٖ سأٔيٗ ٔٙبفٕ الشهبزي َجمبر ؾطٔبيٝ ٔي

قٛز.  ٌصاضي آٖ ٘يع ُٔطح ٔي زٚؾشب٘ٝ ِيجطاِي، زض سٙٓيٓ ؾيبؾز ذبضخي ٚ اِٚٛيز ا٘ؿبٖ

إِّّي ثب زٌٚبٍ٘ي  ٌٛ٘ٝ اؾز وٝ ايبالر ٔشحسٜ زض سٗطيف خبيٍبٜ ذٛز زض ٖطنٝ ثيٗ ثسيٗ

دطزاظ ٔٗطٚف فطا٘ؿٛي آٖ ضا زض لبِت  آضٖٚ، ٘ٓطيٝ اي اؾز وٝ ضيٕٖٛ  ز. ايٗ ٘ىشٝٔٛاخٟٝ اؾ

« أذطيبِيؿٓ فطٍٞٙي»وٙس ٚ يب ثطذي، اظ ٖٙٛاٖ  ثٝ ظيجبيي َطح ٔي« أذطاسٛضي خٕٟٛضي»ٖٙٛاٖ 

زٞٙسٜ سٗبضو زض ٞٛيز  ٌيط٘س وٝ ٘كبٖ إِّّي ثٟطٜ ٔي ثطاي سٛنيف ٘مف آٔطيىب زض ٖطنٝ ثيٗ

ؾٛ ضيكٝ زض  إِّّي اؾز. زض ٚالٕ، ضفشبض آٔطيىب اظ يه يىب زض ٖطنٝ ثيٗٚ ّٖٕىطز آٔط

ٞبي زٔٛوطاسيه ٚ حٕبيز اظ حمٛق ثكط ٚ آظازي زاضز ٚ اظ ؾٛي زيٍط، ٔشأثط اظ ٔٙبفٕ  اضظـ

 ّٔي يب َجمبسي ٔحسٚز ٚ ٔشٗبضو اؾز.
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ؾيبؾز ذبضخي ايبالر ٔشحسٜ زض ٔٛيٖٛبر أٙيشي ثٝ أذطاسٛضي، زض ٔٛيٖٛبر الشهبزي 

ٌطايب٘ٝ ٚ زض ٔٛيٖٛبر فطٍٞٙي، ثٝ ٘مف ٞػٔٛ٘يه ٘عزيه ٚ  ثٝ انَٛ ِيجطاِي ٚ ٌبٞي حٕبيز

ٞب زض اؾشفبزٜ اظ ٘ٛٔ  يس ٞط وساْ اظ ايٗ ٍ٘طـقٛ٘س. سأو ٞب ضاحشط زضن ٔي يب زض لبِت آٖ ٍ٘طـ

إِّّي ثٝ ٕٞيٗ سطسيت اؾز.  ٌطايب٘ٝ زض ٖطنٝ ثيٗ ٌطايب٘ٝ يب چٙسخب٘جٝ خب٘جٝ لسضر ٚ قيٜٛ يه

ٌطايي سأويس زاضز؛ زض حبِي وٝ أذطاسٛضي ثٝ  ِيجطاِيؿٓ ثط اؾشفبزٜ اظ لسضر ٘طْ ٚ چٙسخب٘جٝ

زٞس. ثٙبثطايٗ ثطاي زضن ٚ قٙبذز ؾيبؾز  ٔيٌطايي إٞيز ثيكشطي  خب٘جٝ لسضر ؾرز ٚ يه

سٛاٖ يىي اظ ضٚيىطزٞب ضا ٔٗيبض  إِّّي، ٕ٘ي ذبضخي آٔطيىب ٚ خبيٍبٜ ٚ ٘مف آٖ زض ٖطنٝ ثيٗ

اي يب ٔٛيٖٛي، يىي اظ ضٚيىطزٞب اظ سٛاٖ سكطيح وٙٙسٌي ثيكشطي  لطاض زاز. ٞطچٙس زض زٚضٜ

ثٝ يىي اظ آٟ٘ب سمّيُ زاز. فٟٓ ٘مف سٛاٖ  ثطذٛضزاض اؾز؛ أب ٘مف آٔطيىب ضا زض خٟبٖ ٕ٘ي

آٔطيىب، ٘يبظٔٙس سٛخٝ ثٝ ضٚيىطزٞبي ٔرشّف، ٔٛيٛٔ ٔٛضز ثطضؾي، زٚضٜ ظٔب٘ي ٔكرم ٚ 

ثبقس. زيسٌبٟٞبي ٔرشّف زض سكطيح ٘مف ايبالر  اٍِٛي فىطي حبوٓ ثط ٘ٓبْ ؾيبؾي آٖ ٔي

فٟٓ ٘مف آٔطيىب زض  وٙٙس. ثٙبثطايٗ ٔشحسٜ زض خٟبٖ، زض ثيكشط ٔٛالٕ ٘مف ٔىُٕ ٞٓ ضا ايفب ٔي

سٛا٘س  َّجس ٚ سكطيح آٖ ثط اؾبؼ يه زيسٌبٜ، ٕ٘ي خٟبٖ، سٛخٝ ثٝ زيسٌبٟٞبي ٔرشّف ضا ٔي

 لطيٗ حميمز ثبقس.
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