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اضتتزنا بي تتهياتترايا الالتتخيا ؼاالتتخيػاتتييا زغةثتتخيالعةاةلاتتخيرا تتفي ؼت ااحياػزجتتبلادّي تترايا زغةثتتخيرضلتتةيػت ااحي
الزف بمبدّي ؼاييا ةغميمنيكضةحيا جؾوسيرا االالبديا زهير بر ذيا زغةثخيالغالؽلاخيالعةاةلخ1ي اةا تبيةؼزدتايّ ا ي
ةظيا جؾشيمبزا ذيقبئاخًيّمبميرؼ ااديا اااخليرر اوعيا ادبلثبديررنلاةيا اؼطلبدّيررضلةيمسأ خيػالقخيالغتالػي
ا اعا اهيثبالةزدبليا اعادةاـهي هيئعةا يا لوميػ ااحيقؿبعبيرزؼااقيّلبلًتبيثاابةتخيا ت ااعنيرا زتاعانيػ تايالعةاةت اهيرمتا ي
اقز بعيا طؼتيالعةاة اهيا لوميثابيرؾداقيمنيمابلتتي تهيمغتبليا ؾةعتبديرؽدتوسيالةستب ّيراليةجتب ليئاايقا تبيثتأ ا ي
ا ا ظومخيا فاةعخيرا ضدب لخيا سبئاحي هيئعةا يم ريا ؼػوليا داعاخيردوميّلبلًبيػايياالػزدبديرا زتاعانّيررتا اػمياتراي
ا جؼايا ؼدايي هيث بءيا ؼدليا فبللهيمغيؽاميا ػفوعالنيراةزطبليا فاةيا طلؼ اهيالمبم اهي هيئعةا ّيرّغجؼيا ت ااعني
م ريا فيا ؼػةيا ؼاوديا فدةيي ا اليمزطااجبديا ؾلبحيا سلبللخيراالقزػبدعخيراالعزابػلاخ.يرػاييا ةغميمنيظ ولي
ا فاةيا الجةا هيم ريا دة يا زبلغيػطةيثاعةا يررج الهي اطةرعيئغالؽهي اةاهي ميعسزطغيا زؾةليمتنيا فاتةيا ت ااع اهي
ثلياػزاايلعبليا ااعني طةي اةايالغالؽهّير بي هيرغةثخيا ضولحيا اطتةرـخيخلتةيمضتبليػاتييا تفي دتايكبةتذي
ؽةكخي لجةا لخيالزوػجذيػاابءيدعن2يرعؼاز مي تهيغتاالحيا ؼاتليا زنللتةيايا ت ااعادةاـ اهّي زج اتوايمطتةرعياةزدتبلي
دعادةاـ اهيضؼبلاي"ردللايغالؽلابديا اافيثب الزول"يررو لةيؽ اايّدةييمنيا ؾةعبديا سلبللاخ .ي

كطفذيا ضولحيا الزولعخيثاعةا يػنيّاالاخيا استأ خيا ااع لتخيرؾتةرلحيئلت بميػااتبءيا ت ااعني تهيّيايمطتةرعي
ئغالؽ اهيع افيئ ييرؾدلقياالةزدبليا اعادةاـهيررةلتل يؽدتوسيالةستب يثات اليرفةعؼبر تبيا سلبلتلخيراالعزابػلتخي
را ضدب لخيراالقزػبدعخ.يرقايارافدذيّغاتيا زلبلاديا فاةعتخيا ساتبئاحي تهيا تفيا ؼػتةيػاتييمؾولعتخيا ت ااعني تهيكتلاي
رنللةيللبل اهّيئاياليعاانيا ؾاعشيػنيرنللةيللبل اهيّريصدب اهيدر يمةاػبحيا ؿالةيا ااع اهيرا اازستجبديا ؼداعاتخّي
ر"ا واؾؼيّ ا يػبمليا ت ااعني تهيا زتبلع يالعةاةت اهيا دتاعميرا ؾتاعشيضت االيمةرات ًيايّلبلتلاًبيراؾتولديؽو تهيمغاتلي
ا زط اولاديراألؽااسيا زهيػػفذيثب جالد"ّ3ي ب طؼتيالعةاة اهيضؼتيمزاعانيعؼطقيا اد ااسيرعجؾشيػ هيدر يكالي
م تريا ؾؿتتبلاديا داعاتخّير تتر فيكبةتتذيئعتةا ي ؿتتب ًءيعنةا لاًتبيخػتجًبيالةزطتتبليا فاتةيا ت ااع اهي تهيرؼت اادايرر اوػتتهّي
ركطتتفذيا ضتتولحيا اطتتةرـخيػتتنيرجتتبعنيخطلتتةي تتهيرع تتبديةظتتةيػااتتبءيا ت ااعنّي جؼؿ ت ميؽت اترلرايمتتنيا زنللتتةّي
راػزجتتةرايا دتتةل يا التتزولياألرؽتتاي ااستتاالنّيراكزفتتييلختتةر يثب ػتتاذيراالةزظتتبلّيرلتتبةاديمغاوػتتخيم ت مي
1ـياةظةيػاييلجلليا اضبل :ي
*Abrahamian, Ervand, Iran Between two Revolutions, Princeton: Princeton UN Press;1982
-2يعاانيّ يةركة:يابدييةغميلثبدييرمؾاايا طجبـجبئهيرػجايهللايا ج ج بةهيرمؾاايؽسلنيا بئل ه .ي
-3يػاهيػجايهللايكةعامّيدلزوليا غا ولعاخياللالملاخ:يقةاءحي هيػ بغةيا زغاعتايرا ؾااصتخّيمةكتييا ؾؿتبلحي ز التخيا فاتةياللتالم اهّيثلتةردّيّ2008يلاستاخي
ا فاةيالعةاةهيا اؼبغةّيظي13

ا ضولحّيرلّرايّ ا يا ااعني لسيمغةاديّؽابمي د لخياقزؿز بيا وازلّيثلياويم ظومخيقلميكوةلخيرمدبغايلبملخياليث ااي
منيرؾدلد بيم ابياخزافتذياألـتةيا ايمبةلاتخيرا اابةلاتخّيرئاايكتب يا التزوليلتلؾداقيمدػتايا ؼتاليرعؾت اايمتنيمفبلتاي
ا ظاتتميرااللتتزجاادي تتوياليعز تتبقؽيمتتغيا اطتتةعّيثتتلياتتويرعتتهيمتتنيرعواتتهيرمستتافيمتتنيمستتب اهّيرّصتتبلديا ضتتولحي
ا الزولعاخيّلئاخيخطلةحيرزؼااقيثؼالقخيالغالػيا ااع اهيثبالةزدبليا اعادةاـهّيرمنيّا امياراياأللئاخي"اليالزطبعي
ا التتزوليالعةاةتتهيّ يعؾستتنيا غاتتغيمتتبيثتتلنيا ابؾتتهيرا ؾبؾتتةّيردمتتظيا اكتتير يا ؼدبئتتايايا فاتتةياي تتهيلتتلبسي
مدزؿتتلبديا ؾااصتتخيا واقؼلتتخ "4ي ر"متتبياتتهيا ادبلثتتبديا ؼاالتتخيا اجبضتتةحيا استتبػاحيػاتتييردتتاعميا زةعاتتخيا فؼالتتخي
ااولرصتتبديا ااع لاتتخي تتهيقوا تتتيؽااصوعاتتخّيرئ تتييّيايمتتا يالتتزطبػذيّ يرستتبػايػاتتييرتتوا ةيمدزؿتتلبديا غتتبػي
رااللزاةاليرضةرـيا ادجو لخيا ؼاالخي ا ياألرلبـيا طؼجلخ " 5.ي
رل ؾبرليالعبثخيػايياراياأللئاخيرغلةاتبيم ااتبيلت طةػي تهيمتزنيا ؼاتليمتنيختالليػتةؼيمتوعييألات امي
ئل بمبديػاابءيا ااعنيالعةاةللني هيروعلهيا اط ايا سلبل اهيردػميؽةكخي"ا الزةح"ي تهيا ؼتب مياللتالم اهّيرقجتلي
ّ يةزؼةاؼيئ ييصااخيمنيػاابءيا ااعنيم ااتنيضتبلكواي تهيثاتولحيمطتةرعيا التزوليالعةاةت اهّيةتة يمتنيا ؿتةرلياي
ا ؾاعشيػنيمغ وديعابليا ااعنياأل نبةهي هيارايا اغبلّيئايرؾ ااسيدر يكاليػنيؾةرلحيئللبءيدلتبرلةيرؾاتهي
هيثب طتتباي
ؽدتوسيا تبسيررؾتب عيػاتييؽةاعتبر مياأللبلتلخّ6ير تهياتترايا ستلبسيع تالطيارػتبليعاتبليا ت ااعنياأل نتبة اي
ةبغةيا ااعنّ7يئاياقزةػيػالهي"مسو ادحيدلزوليعغؼليمتنيخال تبيئعتةا يدر تخيدلتزولعاخير ا اتهيل ؿت ب"ّ8يررإكتاي
ارايا اجبدلحيلعبدحيػاابءيا ااعني هيمغبليالغالػيا الزولياّير ا
انيربلع يا فاةيالغالؽ اهيا ؼةث اهيّااتلياتراي
ا ؾدلدخيرا ااط ب .ي
رعؼزجتتةيملتتةزايمؾاتتايؽستتلنيا تتبئل هي رتتـي)1944ي"راؽتتاايمتتنيمإعاتتاييا ؾةكتتخيا التتزولعاخي-ا زتتهياغتتطاؼي
ا جؼؽيػاييرسالز بيثب اطةرـخ-ي هيئعةا "ّ9يثليكب يم ظاةيارايا ؾةكخيرّثةزيقبدر بّير تئنيةطتأيا تبئل هي تهي
ػبئاتتخيمؾب ظتتخياؾتتطاؼذيثاطتتلكخياللتتالمي ؼت ااحيّعلتتبلّي اةاتتهيكتتب يلائتتايماب ؾتتخيااللتتزجااديرا زولعتتشيا سلبلتتهي
رغبؽتي اةيرغاعا ا
ييع يعيئ ييا زؾةاليراالػزاالّيرعؼزجةيا بئل هيّؽايكجتبليػااتبءيا ت ااعنيرمةاعتغيا زدالتاي تهي
-4يػاهيػجايهللايكةعامّيا اةعغيةفسهّيظي 20ي
-5يػاهيػجايهللايكةعامّيا اةعغيةفسهّيظي20
-6ي ازؼاقي هيم ظياأل نبةهيالغالؽهياةظة :ي
*يالعسلساوّيعابليا اعنياأل نبةه:يػطبؤايا فاةييرم غهيالغالؽهّيم طولاديالعسلساوّي 2009ي
يررو هيل خي
-7يةبغةيا اعنيا دبعبليير ايل خي
ي
ؽزيياغزلب هي ه مبي
لجزاجة

ّيكب ماتف ئعتةا متنياأللتةح ا دبعبلعتخّيامزتادي زتةحيؽااتهي اتبيعدتبلةيا كاستلنيػبمتبيمتن

ي

-8يـالليمغررةّيئعةا يمنيا ضولحيا الزولعخيؽزاييا ضولحياللالملاخيّ1979-1906يدالياثنيلضاّيثلةردّيّ1980يظي 61ي
-9ي ػجتتايا تتبدييا ؾتتبئةيّيمؾاتتايؽستتلنيا تتبئل هيررألتتلسيا فدتتهيا سلبلتتهّيمةكتتييا ؾؿتتبلحي ز التتخيا فاتتةياللتتالمهّيثلتتةردّيّ2012يرؼةعتتت:يمؾاتتايؽستتلني
ؽااذّيظي 9ي

ػػتتةاّيئايالتتزفبديمتتنيّلتتزباايا التتةزايا طتتلةازيي رتتـي)1314/1894يغتتبؽتي زتتو يرؾتتةعميا زجتتليا ط ت لةحّي
رالزطبعيمنيخالليغؾجزهيرمالزمزتهيّ يعزؼتةافيػاتييّ اتبليعاتبليا ت ااعنياأل نتبةهيالغتالؽلاخيرغتةاػهيمتغي
ةبغةيا اعنيضبايؽبكميئعةا ي هيا فيا وقذي"ئاير دلي بيرصبئقيرافيا فزةحيللبئليػ ااحيكب ياأللالثبديي األ نبةه)ي
قايكزج بيئ ييا طلةازييعاػواي ل بي ادلبميؾ اايا اكزبرولعاخيا دبعبلعاخ"ّ10يرثؼاير بحيا طلةازييل خي1312/1894ي
ا زؾتتقيا تتبئل اهيثتتب اغحيرّغتتجؼيمتتنيرالملتتريالخوةتتايزػتتلميا ضتتولحيا التتزولعاخي تتهيئعتتةا .يرّ اكتتاياتترايا افاتتةي
هيّ ا يمةؽاخيا نلجخيا اجة ي االةزظبل)ياليرا غيمنيالغالػيرثاولحيمطبلعغيئغالؽلاخيث ب ًءيػاييقبػتاحي
الغالؽ اي
"كليمتبيؽاتميثتهيا ؼدتليؽاتميثتهيا طتةع"ّيرػاتيياتراياأللتبسيّ زتييا تبئل هيثطتةػلخيرعتوديا جة اتب يرضتةػلخي
ا فػليثلنيا ساطبد.يراليةجب ليئااياػزجةةبيا بئل هيّثبيالغالػيا اع هي–يا سلبلهي هيئعةا ّيرةظةيا بئل هيئ يي
ا زبلع ياللالم اهيمنيخالليص بئلاخيا ؼاليرا غولّيئايازداةيؽبليا اساالنيؽل ابيعؼاتوايا ؼتاليّلتبسيػاتةاة مّي
رركاافتتوايػ تتامبيالتتزجا وايا ؼتتاليثتتب ظاميرااللتتزجاادّيررطااتتتياتترايا ؿتتةةيمتتنيالغتتالػيا التتزوليي ًاتتبيعاعتاًاي
ا ػوظّير هيارايا سلبسيا زغاعا ا
ييعز ايليكزبثهي"ر جلهياأل امخيرر يعهيا اااخ"يا رييغاليّ ارليمتةاحيلت خيّ1909ي
ر" دهيالزدجبالًيؽبلًايمنيا اكزػالنيالعةاةللنّيخػوغًبيّةػبليا ؾةعخيم مّيرغبليا ازبةيا وؽلايمتنيةوػتهي
ا رييظ اليئ ييال يمزاارالًيعةعغيئ لهيا دةااءيرعسزفلار يم هّيكابيّغجؼيعطبليئ لهيثبػزجبلايمػتالًايم اًاتبيرغ لاًتبي
اجؾشي تهيقؿتلخيا زو لتقيثتلني اتةحيا ار تخيا التزولعاخيرا ار تخياللتالملاخ"ّ11ير تميعاتنيا تبئل هيرؽتااي تهياتراي
ا ؾتتةاايالغتتالؽ اهيئايضتتبلكهيا ؾاتتميصااتتخيمتتنيلعتتبليا ت ااعنيمتتنيقجلتتليا طتتل يالخوةتتايا كةالتتبةهيرا ابزةتتالاةهي
را طجبـجتبئهيرا ج ج تبةهيرػاتتليكتلايراؽتايػاتتييد تغيالغتالػيا تتاع اهيرردللتايلتاطخيا ااتتفيثالتزوليعزفتقيؽو تتهي
ا غالغّير هيا ادبثتليػتبلؼيثؼتؽيلعتبليا ت ااعنيكت اليئغتالػ.ير تبيّ يةتركةيمؾاتايكتبظميا طجبـجتبئهيا لتيديي
ا
ؿليهللايا وليي رـيّ)1907/1327ير ؼ اليا سإاليا رييعطةػي هيارايا سلبس:ي ابااي
رـ)1919/1337يرا طل ي
رزؾ ااسيةكجخيمنيػاابءيا ااع هي إلغالػيا سلبل اهيرعزؾفاعيلخةر ي ل زدارةهيرعة ؿوةهيرعؼةقاوةه ي

متتنيا ا
ػتتؼتي تتهياتترايا ؾلاتتييا جؾضت اهيا ؿتلاقيّ يةزؾت ااسيثزؼ ااتتقيػتتنيمكزاتتحيا زغتتبلةيالغتتالؽلاخيا ااع لاتتخي
ا اؼبغةحي هيئعةا ّي زتبلع يالغتالػيا تاعا هي تلسيرتبلع يّ تةاديراليعااتنيؽػتةاي تهيةكتتيدر يّختة ي توي
ربلع يمؼداايركزةقهيا اراكةادّيررس ميػ ااحيػواملي هيثاولرهيرللتميمستب اهيا اجتة ّيرعااتنيا زاللتييـيم غلاتب-ي
ثلنيصالسيمةاؽليكجة يػة بيا فاةيالغالؽهيالعةاةهي هيا ؼػةيا ؾاعش :ي
-10يػجايا بدييا ؾبئةيّيا اةعغيةفسهّيظي 15ي
-11يػجايا بدييا ؾبئةيّيا اةعغيةفسهّيظي 106ي

 /1يشدهت انثٕسة انذسخٕسّٚت ٔحذاعٛاحٓا :ي
ثاّديارايا اةؽاخيمغيا ضولحيا الزولعاخيثاعةا ي )1906يرمبيلجدز بيمتنيّؽتااسيعاؼتذيثتلنيلعتبليا تاعني
را اضدافلنيا ؼاابةللن12ي هيئـبليمبيػةفيػ تاابيثأزمتخيا ز جتبايلت خيّ1890يئايقتبميضتبايئعتةا ي تهيا تفيا ؼػتةي
"ةبغةيا اعن"يثزداعم ؽدوسياؽزابلي طةكخيثةعطبةلخ:يضةكخ " "Imperial Tobacco Companyػاييلوس
ا زبثبايالعةاةهي ااحي50يل خياألمتةيا ترييّد يئ تييرتر امةيكجلتةي تهيغتفوفيا طتؼت العةاةتهيرخػوغتبًيرغتبلي
ا ساوسيا طؼجهيالعةاةتهي"ا جتبزال"يركتر فيؽافتبءام لعتبليا تاعنياألمتةيا ترييؽتاايث عتخيهللايا ؼظاتييا طتلةازيّي
ا رييكب يعؼلصي ه ا فيا وقذيثب ؼةاسّيئ ييئغاالي زو يثزؾةعميالزؼابليا اخب يرر ااذيمدبـؼخيكبماخ اتاخب ي
متنيقجتليا طتؼتيالعةاةتهيثاتليّـلب تهّياألمتةيا ترييّ اد يئ تتييرةاعتغيا طتباّ رئ نتبءياالؽزاتبليا جةعطتبةهي ازجتتلّي
راةدسميلعبليا ااعني هيارايا ضولحيا الزولعخيئ ييغ فلن:يغ حيلا ؽي الايرنللةيرلخةيمإعاتاي اضتولحيمتزؾ ااسي
بّيركتب يػاتييلّسيا ةاا ؿتلني ؿتليهللايةتولي13يا ترييؽتةاميرؾتغيدلتزوليعاعتاي اتجالديثبدػتبءيّ ا يمضتلياتراي
ا الزوليللأرهيماب يا الزوليا ةثابةهيا ازاضليثب دةل يا اةعمّيراػزجةيصولحيا الزوليّري"صولحيا اطةرـخ"يكاتبي
عس اال بيالعةاةلو ي )1908-1906يم ؼةعًبيئغالؽلًبيخطلةًاي هيربلع يئعةا ّيراؾطاؼذيػ ااحيغتؾحي بللتلخي
هيثؼايّ يّ نذيا ؾاومخيلقبثز تبي
ثارليلعبديي هيا ز ظلةي إلغالػيا اع اهيرؾةرلحيا زنللةيا سلبل اهيراالعزابػ اي
ػاييا ػاؾحّيرثانذيا ؾةعبديّػاييمسزو ّيرمنيّا اميارايا ػؾحيا زهيّخرديمأخ ًرايئغالؽلب ًايةركة :قتبةو ّي
ّخزةّيؽجليا ازلنّيصةعبّيثةرلشّيا ؼةرحيا وصدي.
هيّلت مي تهيرطتوعةي نتخي
رعاعةيثب ركةيّ ا يا ضولحيا الزولعاخيرمبيغؾج بيمنيرؾةاليػاييا اسزو يالػالمت اي
ا ػؾب خّي أغجؾذي نخيل اخيعف ا بيػب امخيا طؼتيثؼايّ يكبةذي نخيةكجوعاخّيراةز ذياترايا ضتولحيثضتولحيمؿتبدحي
ري اػا بيا اطبايمؾاايػاهيا دبعبليياةز ذيثبغزلبليّات اميا طكػتلبديالغتالؽلخيمتنيقجلتليملتةزايةػتةيهللايختب ي
األغف بةهيا اؼةرفيثاافيا ازااالنّ ررواغليا ؾاميا اعازبرولييمغيا طبايلؾبيا ج اوييرةغاهيمنيثؼاايا طباي
مؾاايلؾبيا ج اوييثؼاياةدالثهيػاييلئلسيرزلائهيمؾاايمػاسي رـ)1967يل خي .1953ي
رراليديارايا فزةحيث لا خيا اطبلعغيالغالؽلخيا ااةلاتخيااديا ا تيعيا ؾتااص اهيرا ازتأصةحيثتب نةةّيرعااتني
ا زالليي هيارايا اةؽاخيثلنيمغاوػخيمنيا زلبلاديالغالؽلخ:14ي ي

-12يةدػايثب ؼاابةللنيغلةيػاابءيا ااعن .ي
-13ير اي ؿليهللايةولييل خي1843/1259يررو هيل خيّ1909/1327يمنيكجبليػاابءيا طلؼخي هيػػةا.يكزتيػاحيمإ فبد .ي
-14يرؼ ااقيمؾاايضفلؼهي ةي هيدلالخيارايا زلبلادّياةظة :ي

* انخٛاس اإلصالد ٙانذذاث :ٙي
رعؼةفيارايا زلبليّعؿتبيثب زلتبليا ز توعةيّ15يرغتةػياترايا زلتبليثبةج تبلايثتب نةةيرم غتهيا ؼااتبةهي تهي
ئدالحيا تتاةلبيرا ت اياعنّيراتترايمتتبيةاؾظتتهيمتتنيكتتالميؽستتنيردت اهيزادايّؽتتايّػتتالميا ضتتولحيا التتزولعاخ:ي"ئ ا يردت ااميئعتتةا ي
را اغزاغيالعةاةهيمةاو يثزدالايا نةةيرارجبػهي هيك اليغتنلةحيركجلتةح...يئةاتهيرث تب ًءيػاتييرغتبلثهيرمؼة زتهي
ا سلبللاخيراالعزابػلخيّػانيّ ا يا ؾ الي اطبكليئعةا ياوي تهيا زوعتهيئ تييا نتةةيراركتبايمستااهيمستا ًابيثؼلتاًا"ّ16ي
رعإ اكايارايا زلبليػاييا جؼايا طكػهي اتاعنّيرعفػتليثتلنيا تاعنيرا واقتغياالعزاتبػهيرا سلبلتهّي ب تاعنيػ تاامي
ػجتتبدحي ؾستتتّ17يرر اعتتهياتترايا زلاتتبليةد تاًايالا ًػتتبي اللتتزجااديا سلبل ت اهيا ازاضاتتلي تتهيا اظتتبميا اااتتهيا اطاتتقيغلتتةي
ا اطةرـّيردػبيل ارادايئ تييئغتالػيدع ت اهيعترليي تهيئـتبليمتبيػتةفيثب جةررستز زلخياللتالملاخّيكاتبيعتة ياتراي
ا زلابليّلجدلخيالغتالػياالعزاتبػهيػاتييالغتالػيا سلبلت اهّيئاياليثت اايمتنيئغتالػيا اغزاتغيالعةاةتهيمتنيؽلتشي
ػبدارهيرردب لاايرمإلاسبرهّ18يرمنيلموزيارايا زلبليملةزاي زؼيػاهيّخوةايزادايا رييكب يعؼزدتايّ ا يالغتالػيالي
عاو يثب ااعنير هيئـبلاّيرلعخيا فيّ ا ي"كلاي اللفخيا اةلبيعإم و يثأ ا يا زاسفيثب اؼزدااديا اع لخيمنيّلتجبةيا ترلاي
را وا ي ا اليمنيا اافيراأل امخ"ّ19يرعة يارايا زلبليّ ا يالغتالػيعااتني تهيا ؼتودحيئ تيياألغتوليا فبللتلخيا زتهي
كبةذيلبئاحيقجليدخولياللتالميئعتةا ّير تهياترايا ستلبسياارتهياةزدتايػجتايا تةؽلميـتب جوفيلعتبليا ت ااعنيألةا تميالي
عؾس و يا ؾاعشيئالاي"ثأ س خيا اورييركلايمبي اع ميمنيػاوميػفبيػالهيا يمنير ميعؼتاي تبيعتار "ّ20يكاتبيـب تتي
ملةزايلغبيخب يا اةمبةهيثاطةرـلخيدلزولعاخيمزؾةالحيمنيا اةعؼلبديا فد لخيرا كافلبديا اياع لاخ .ي
ر هيمسزو يالغتالػيا سلبلت اهياقزػتةديـاجتبديّػتالمياترايا زلتبليػاتييا اعادةاـلاتخيراػزاتبديا جة اتب ي
رلتتلبدحيا دتتبةو ّيراليعااتتنيا ؾتتاعشيػتتنيقتتبةو يختتبلطيا اةعؼلتتخيا نةثلاتتخيا زتتهيةطتتأيث تتبّير"رغتتاذيكتلايع تتودي

*يمؾاايضفلؼهي ةّياأللسيا فاةعخي اضولحياللالملاخيالعةاةلاخّيمةكييا ؾؿبلحي ز الخيا فاةياللالم اهّيثلةردّيّ2007يظيظ-103يّ172يلاستاخ:يا فاتةي
العةاةهيا اؼبغةّيرةعاخ:يمؾاايؽسنيزلاقف ي
-15ي"ا از ولر "يرةعاخي ااػطاؼيا فبللهي"لرضت فاةا "ّيراليعتوؽهياترايا اػتطاؼيثاؼ تييئعغتبثهيكاتبياتويؽب تهي تهيا انتخيا ؼةثلاتخيثتليعستزؼاليثنتةؼي
ا ز ااميرا ساكةعخ .ي
-16يمؾاايضفلؼهي ةّيا اػاليةفسهّيظي 117ي
-17يللتوليعؼفةعتتب ّيمة تة يثتتةيزمل تتهياتبيايا زدتتبـيعاعتتايدليئعتةا ي ةظتتةحيخبـفتتخيئ تييا كافلتتبديا فاةعتتخي اةؤعتخياال زدبـلتتخيا غاعتتاحي تهيئعتتةا )ّيلتتبزمب ي
رجالنبديالالميّيـ ةا ّيّ1990يظي 16-15ي
-18يػاهيّكجةيرالعزهّيمدامهي اة ية ؿذيمطةرـلذي مدامخي اةعخي هيا ؾةكخيا الزولعاخ)ّيد زةيةطةي ةانيئلالميّير ةا ّيّ1994يظيظي 74-37ي
-19ي ةعار يلدملذّياةاعطهيابييملةزاي زؾؼاهيخب يلخوةايزاداي ّ ابليا الةزاي زؼيػاهيخب يلخوةايزادا)ّيداليخوالزمهّيـ ةا ّيّ1977يظي 210ي
-20يمؾاايضفلؼهي ةّيا اػاليةفسهّيظي 114ي

مف ااةييا فيا ؼػةيئ ييمتأزسيلتججهيػتاميالدلاايا ػتؾلؼي اطتااخيا اغزاتغيالعةاةت اهّيرا تفيّةا تمياػزدتارايّ ا ي
مطااخيا اغزاغيللبللاخيراهي هيا واقغي ميرانيكر فّيثليكبةذي هيّا اميرعوا بيصدب لاخ" 21.ي
* انخٛاس انمٕي:ٙ
عة يارايا زلبليّ ا يالغتالػيا سلبلت اهيعزؼااتقيثب انتخيرالداةيرا ؼتبداديرا زدب لتايا اطتزةكخّ22يررج اتذياتراي
ا كجخيا اػوحيئ ييا ؾااصخيرا ؼاابةلخيا سلبللاخّيرـب تياترايا زلتبليثفػتليا ستاطخيا سلبلتلاخيػتنيا ستاطخيا اع لاتخّي
راةزدايا ساطخيا ؾبكاخيرمإلاسبر بّيرةبد يثاؽلبءيّمغبدي بلسيقجلياللالمّير انيارايا ؾةكخي ميرد ااميرػ اولادي
ئغالؽلخيللبللخيراؾؾخيرػاالاخيراكزفتذي تهيّغاتتياألؽلتب يثتب زن هيثأمغتبدياأللتالفّ23ير دتايرؼتبـحيلؾتبي
خب يثؼاياةدالثهيػاييا ضولحيا اطةرـخيمغيا دومللنّيرّغجؼيعة ارطيػايي سبة ميّ ا يالغالػيا سلبلهيعااني هي
ث بءيدر خيمةكيعخيقوعخيرابصليا اواطيا نةثهّيراخزيليالغالػي هيػاالتخيا زؾتاعش:يرؾتاعشيالدالحيررؾتاعشي
ا زؼالميررؾاعشيا زطةعغّيكابيؽبلةيا ؾوزحيرلعب بيرّمةيث تيعيؽغتبةيا استبءّ24يركتب يلؾتبيختب يعؼزدتايّ ا ي
لعبليا ااعنيا اؼ ااالنيعؼوقو يالغالػيرا زد اامّ25ير زؾدلقياراياألاتاافيالتزؼاليا ؼ تحيا سلبلتهيرااللتزجاادّي
ر هيارايا سلبسيا ازأزميظ تةيمػتاسيرعج زتهيا وـ لاتخي ااطب جتخيثب اعادةاـلتخيرا ؾدتوسيا ؼب امتخيرمدبرمتخيا ظاتمي
رؽةعخيا ػؾب خّيمتنيختالليرغاعتايا ؼاتليثب التزوليرا ؾفتبظيػاتييا ااتفيمتغيئػطتبءيغتالؽلبديكجلتةحي تةئلسي
ا وزلاءّيرثؼاياةدالةي1953يرةاعغي اةيا غج خيا وـ لخيراةطقيصاخيمتنيّػؿتبئ بيرّلستوايلت خي1961يرطتالالًي
ئلالملاًبيعالليئ ييا زاعانيرؾذيػ وا ي"ؽةكخيرؾةعةيئعةا ".ي ي
* انخٛاس انًاسكس:ٙ
الزدطتيارايا زلبليا طجبةي هيـ ةا يرمتا يئعةاةلتخيّختة ّيرّغتاليا ؾتيةيا طتلوػهيغتؾلفخي"خاتق"ي
ا طؼت)ّي ابةذي سب يؽب هّيرثؼتاي طتليا اطتةرـخيا اعادةاـلتخيا زؾتقيػتاديكجلتةيمتنيا ؾتااصللنيثبالضتزةاكلخّي
ررتتيامنيا تتفيمتتغياةزػتتبليا ضتتولحيا جاطتتفلخّيرالتتزفبدياتترايا فاتتةيمتتني طتتلياألـةرؽتتبديا الجةا لتتخيرا دوملتتخّ26ي
-21يمؾاايضفلؼهي ةّيا اػاليةفسهّيظي121ي ي
-22ي لؾبيدارليّيةبللوةب لسميراةدالةي ا دوملخيرا ضولح)ّيد زةيثيراط بيرثةةبمهيلعييي ةا هّيرزالديئلضبدّير ةا ّيّ1986يظي 33ي
-23ياةظة:ي ي
* Afsaneh Najmabadi , Iran’s turn to Islam ; from modernisme to moral order, Cambridge journal of economics, 1980,
p 211
-24يمؾاايضفلؼهي ةّيا اػاليةفسهّيظي128ي ي
-25ي ماتتفيا طتتؼةاءيث تتبلّيرتتبلع يمكزػتتةيّؽتتياةيللبلتتيّياةدتتةاؼيقبعبلعتتهي رتتبلع ياألؽتتياةيا سلبلتتلخيا اكزػتتة:يلؽلتتليا دبعتتبل)ّيّملتتةيكجلتتة’يـ تتةا ّي
ّ1992يظيظي97-96ي ي
-26يمؾاايضفلؼهي ةّيا اػاليةفسهّيظي147ي ي

رالزطبػذيمغاوػخيمنيا افاةعنيا لسبلعالنيرأللسيؽيةي"رودا"ي ا طؼت)يل خيّ1941يراخزتبليا ؾتيةيث تب ًءي
ػاييةػلؾخياالرؾبديا سو لبرهيثةةبمغًبيئغالؽلاًبي هيئـبليا الزولّيركب يلرادايعزغ جو يا كوؼي هيا استبئلي
ا ظةعخيرعةكير ي هيا ادبثليػاييا دؿبعبيا سلبللاخيم اابيع اج ميا ػةاعيالعاعو وعهيمغيا اغزاغ .ي
* انخٛاس اإلسالي:ٙ
ثداليمبيةغايّغوارًبير بدييثبرجبعيا نةةي هيث بءيدلزوليا اطةرـخيةغايّغوارًبيّخة يرة ؽيا فّير ؼلا ي
ّا امياراياألغواديا طل ي ؿليهللايا ولييا رييضافي هيخافلخيا ضولحيا الزولعخيرغؾاخيّلس بيا فاةعاتخّيرةجاتهي
ئ تتييمكبـةاتتبيقتتبئال:ي"ّؽستتتيّ ا يػػتتةيلئبلتتخيا ؾتتوزحيرا ؼااتتبءي تتهيـةعدتتهيئ تتيياالةدتتةاؼّيرة بعتتخيضتتةعؼخي
اللالميػاييعاياإالءيقايّرضاذ...يئةااميخلةيمنيعؼاميّ ا يارايا طةعؼخيمنيّكاتليا طتةائغيراألدعتب ّيرئةا تبيردتودي
ا بسيئ ييا ؼالّيؽػليؽزاييةسزولديقبةو يػا بيمنيثبلعسّيررغفخيضولاةبيمنياالةاالي"ّ27ير تميعاتني اتالمي
ا اولييغا ي هيػػةايرّػاميدر يّ يعزةايّصةًايماؾوظًبّير انيا ؾوزحيا ؼاالخياؽزوديّ ابلايرـولر بي تهي
غاذي هياةزظبلي ةغخيظ ولابيمنيعاعاّيرةطةيالمتبميا كال تهيكزبثتهي"كطتحياأللتةال"يراةزدتايا طتبايلؾتبي
ر"ئغالؽبره"يرـةػيرػ اولًايػب ًمبي اساطخيعسز ايئ ييخافلبديدع لاتخّيرّ اكتايا كال تهيّ ا يا تاعني تلسيلتجتيركاتحي
ا اغزاغيالعةاةهيكابيّ ا يرةايا اعنياليعؾدقيثب ؿةرلحيا زداميرا اؾبسيثةكتيا ؾؿبلحّ28يرّ اكاي هيارايا ازتبةي
ّ ا ي" ػليا ار خيػنيػاابءيا ااعنيرا اإلسبديا اع لخّياويّضجهيمبيعاو يثفػليا غسايػنيا ةّس"ّ29يراليعؼ هي
ارايا االميّةاهيعطةػي اةحي"رالعخيا فدله"يكابيلززغااييالؽدب.يراترايمتبيةف اتهيمتنيكالمتهي"ةؾتنياليةطب تتيثار تخي
ا فدلهيرئةاابيةطب تيثأ يرااليا ار خيرّموليا ابسير قيضةعؼخيهللايرقواةل هي ابي لهيمػاؾخيا تبسيرا توـنّيراتراي
األمةياليعزؾدقيدر يلقبثخيا فد بءيرقايّق اةيدلزوليا اطةرـخيارايا ؾت ا
قي افد تبءّيراليعزؼتبلؼياترايمتغيمػتاؾخي
ا وـنيراليا ساطخيثتأييضتاليمتنياألضتابل"ّ30ير تئنيّظ تةيا ابضتبةهيل ؿتهي زؼتاعليا التزوليلت خي1948ي تا ا ي
ا اةعغيا طلؼهياألػايي هيا فيا يمنيا سلايا جةرعةديي ميعؼبلؼيا زؼاعليثطتةـيّ ياليعاتسا يثتب ج وديا ازؼاادتخي
ثب ت ااعنّ31ير تتميرؼتتبلؼيمةعؼلتتخيا جةرعتتةدييللبلتتخيا طتتباّير ا اتهيقتتبميثؼ ت ااحيئغتتالؽبديداختتليا ؾتتوزحيرّػتتبدي
ر ظلا بيرقبميثاللبءيضجاخيػالقبديقوعخيثتلنيا ؾتوزحيرا اغزاتغيالعةاةتهيثاكزاتحي ئبرتهّيرلتلاو ي تر فيا ؼاتلي
اةؼابسيػاييمسزدجليئعةا يا سلبل اه .ي

-27يمؾاايضفلؼهي ةّيا اػاليةفسهّيظيظي 157-156ي
-28يا كال هّيكطحياأللةالّيم طولاديلزاديّيّ1943يظي 2ي
-29يا كال هّيا اػاليةفسهّيظي 208ي
-30يا كال هّيا اػاليةفسهّيظي 263ي
-31يمؾاايضفلؼهي ةّيا اػاليةفسهّيظي 167ي

ركبةتتذيمكزاتتحياتترايا زلتتبلاديمؾتتاردحًي تتهيـةؽ تتبيالغتتالؽ اهير تتميرفاتتؼي تتهيردتتاعميثتتاائليللبلتلاخيعدجا تتبي
ا اغزاغّيركبدديّدثلبدياراياالرغبابدير ؾػةي تهيالعبثتخيػاتييلتإال:ي اتباايرتأ اخةيمستااويئعتةا يػتنيلكتتي
ا ؾؿبلح يركب يا زلبلياللالمهيّؾؼحيارايا زلبلاديرّكضةابيرةددًايراؾطةاثًبّيركب ي تهيّغاتتياألؽلتب ي تهي
موؾغيا ا بعيرا زجةعة.ير انياألمةيلل ؼاسيثؼاياالةدالةيػاييمػتاسيررةاعتغيا زلتبلاديا الجلةا لتخيرا دوملتخي
را لسبلعاخّيئايرعايا زلبلياللتالمهيةفستهي تهيا واع تخيا سلبلتلاخيعجؾتشيػتنيؽاتوليئغتالؽلخي دؿتبعبيمزةاكاتخّي
ررؾ اوليل اراديارايا فاةيمنيموقغيا ا بعيرا زجةعةيئ ييموقغيا غوميرا ز ظلة .ي
 /2يشدهت حجذٚذ انفكش اإلسالي ّٔ ٙاإلصالح انذّّٙ ُٚ
عااتتنياػزجتتبليا فزتتةحيا ااز ت ااحيثتتلنيل ت زهي1953ير1978ي زتتةحيرغاعتتايا فاتتةياللتتالمهيرالغتتالػيا تتاع اهي
ثبمزلبزّيرظ ةدي هيارايا فزةحيلغبالديكضلةحيرمؾبرالديرو لقيثلنيمكزاحيا زلبلاديرا ايطيثلنياللالميمني
ع خيرا ابلكسلخيرا االجلةا لخيرا دوملخيمنيع خيصبةلخّيرظ ةديةكجخيمنيا اضدفلنيرالسيا ااعنير قيم ظيػاا اهّي
ر تتهياتترايالـتتبلير تتالطيّدثلتتبديم تتاييثبزلكتتب ي رتتـيّ)1995يئايةظتتةيئ تتييا اؼتتبلفيا ااع لاتتخيثا ظتتبليا ؼاتتومي
ا زغةعجلاخّيرعاعةيثب اتركةيثتأ ا يثبزلكتب يكتب يّؽتايا طاجتخيا وا تاعنيػاتييّرلرثتبي اواغتاخيدلالتزهيلت خيّ1928ي
ررأصةيثب ؾؿبلحيا نةثلاخيرارايمبيع ؼاسيػاييّدثلبرهّير ميعسزطغيارايا ا ظيا زافلد اهيئةزبطي اتةيئغتالؽهيقتبدلي
ػاييا زنللةيررؾدلقياالةزدبليا اعادةاـ اه .ي
رالاييا فاةيالغالؽ اهي هيا ؼداياأل ارليمتنياترايا فزتةحيثب تارءّيئاياػزاتايا طتبايثؼتاياةدتالةي1953يةظب ًمتبي
دكزبرولعاًبيرسبةاايا والعبديا ازؾاحياألمةعالاخّيراقزػةيةؿبليا اؼبلؾلنيػاييا ؼاليا فاةييرا زةثوييرئػتبدحي
ث تبءيا اترادّيرظ تةديثااعتتخيمتنيلت خي1963يمغاوػتخيمتتنيا زلتبلاديكبةتذيثاضبثتخيا زواغتتلي اتبيكتب يلتبئاًايقجتتلي
االةدالةيمنيرلبلاد:ي ي
*يا زلبليالغتالؽهيا توـ ه:يراغتليمستلةحيا غج تخيا وـ لتخّيرااتتياترايا زلتبليئ تييئمابةلتخيا غاتغيثتلني
اللالميرا اعادةاـلاخيرغلةابيمنيا افبالميا سلبللاخيا زتهيـةؽ تبيا ؼػتةّيرػاتاياترايا زلتبليئ تييرأرعتليا دتةل ي
اؾاعشيػنيارايا افبالميا اسزؾاصخ .ي
كابياػزاايارايا زلبليم غًبيئغالؽلاًبيداخالاًبيؽب عي لهيػاييمابلتيا الزولّيررجاوليارايا زلابليللبللاًبي تهي
"ؽةكتتخيرؾةعتتةيئعتتةا "ّيرضت االيا جتتبقو يمتتنيقلتتبداديا غج تتخيا وـ لتتخيا غج تخليا وـ لتتخيا ضبةلاتتخيا زتتهيرؿت اميم تتايي
ثبزلكتب يرعتتايهللايلتتؾبثهيرلعتتخيهللايا طب دتتبةهّيصت اميّلتتسيثبزلكتب يغتتؾجخيا طب دتتبةهيرطتتالالًيعاعتاًايرؾتتذيػ تتوا ي
"ة ؿخيؽةعخيئعةا "يل خي .1961ي

ّكايثبزلكب يّ يالير بقؽيثلنيا اعنيرا دوملخّيرلّ يّ ا ياللتالمياليعز تبقؽيمتغيا افتبالميا ااةلتخيا ؾاعضتخي
منيقجلليا ؾةعخيرا ؼاا خيرا اسبراحّيرعؼزجةيمف وميا ؾةعخيلك ًبيلكل ًبي تهي اتةيثبزلكتب ّي تاالالدياترايا اف تومي
رابديروعاي هيمكزاحيا ػوظيا اع لاخّ32يرمتبيا اعادةاـلتخيرا ؾةعتخيػ تاايئالايا زتياميثتب دواةلنيمتنيقجتليا ؾتبكمي
را اؾاومّ33يرض االيثبزلكتب ي تهيّراختةيؽاتميا طتبايرقجلتليا ضتولحياللتالملاخي غ تخي"ا ؾةعتخيرؽدتوسيالةستب "ي
ـب جذيا اافيثبؽزةاميا ؾةعبديا ؼب امخ.يرّ اكايثبزلكب يثؼاياةزػبليا ضولحيّ ا ياللالمي ميعدزةػيّيايةظتبميللبلت اهّي
ّريضاالًيمكػوغبًيمنيّضابليا ساطخّيردػبيئ ييئقبمخيؽاومخيضول يرـ لخيرغاغيثلنياللتالميرا دوملتخيردتومي
ػاتتييلّيياألغاجلتتخّيكاتتبيّ اكتتايّ ا يا دتتةل يعؼطتتهيؽتتقياالةزكتتبةّيراقزتتةػيةظتتبميؽاتتميعاعتتايّلتتاباي"ا غا ولعتتخي
ا اعادةاـلخ"ي ميعاقيا اجبلكخيرا زأعلا .ي
*يرلبلياللالميا ضولي:يرؼبمليارايا زلابليمغياللتالميثبػزجتبلايدا ؼًتبي اضتولحّيرمضاتلياترايا فاتةي"مغباتار"ي
خاق"34يئايرأصةرايثأ اتبليلعتخيهللايا طب دتبةهيرثبزلكتب يرمؾتايث تياديرغلتةامّيرعؼزدتايمغباتاريخاتقيّ ا يا ؾتوزحي
ا ؼاالخيمإلسخيػبعيحيػنيرؾدلقيالغالػيا ا طوديراالةزدبليا اةع اوّيرثب زاب هياليعاانيا ةااتب يػال تبّيراليثت ااي
منيئعغبدي"ثةررسز زلخ"يئلالملخيردوميثاةاعؼخيا فاةيا ااع هيررطوعةيمدبالرهّيررطااتيا فيم ميقةاء يحًيعاعا يحًي تهي
هيػاييالغالػياالقزػتبدييثبػزجتبلايّسا ي
ا دةل يررأرعليا ػوظيا اع لاخّيرل اكيي اةيمغبااييخاقيالغالؽ اي
ا اطبكل.يراػزدارايّ ا يالغالػيا سلبلهيا زالعغ اهياليعإرهيّكاهّي بدرايثادبرمخيّمةعاتبيرمتنيعاتضاا مي تهيئعتةا ي
لبيثب اؿتبليا استااؼيرمدبرمتخي
صمياخزبلرايا اواع خيا اساؾخّيرّغجؾوايعةر يّ ا ياالةزدبليا ااعادةاـ اهيعزؾداقيّلب ًي
ا ظبميا دبئم .ي
* انخٛاس انفمٓ:ٙ
ظ ةيارايا طةػي هيص بعبيدلرسيا كال هيا ؾوزرعخّيرمنيخالليئقجبليا طاجخيػاييـةؽتهيا غاعتايا ازاضاتلي
هيؾةرلحيئؽااسيرنللةيعرلييػاييمسزو يا فةديؽزييعزس يي افاةيا ااع هيالغالػيثاف ومهيا اطبملّيررزااري
-32ي م اييثبزلكب ّيثبزعبثهيّلزض بي يا ؼضوليػاييا دلميمنيعاعا)ّيا ابرتّيـ ةا ّي 1985ي
-33يم اييثبزلكب ّيا اػاليةفسهّيظي 411ي
-34يرؼزجةيم ظاخيمغبااييا طتؼتيالعةاةتهيّريم ظاتخ مغباتاييخاتقيمتنيّثتةزيا ؾةكتبديا سلبلتلخيا اؼبلؾتخي تهيئعتةا ّيظ تةدياترايا ؾةكتخيلت خي1965ي
ثوغف بي"م ظاخيمسااخيصولعخيرـ لخيردعادةاـلخ"ّيركبةذيػ اابير افيئ ييئلدبـيا طباّيرعؼودي ؿليرأللسيارايا ؾةكتخيئ تييصااتخيمتنيا اضدفتلنيا غتبمؼللني
رػاييلّل ميمؾاايؽ لحيةغبديرلؼلايمؾسنيرػ اهيّغنةيثاعغيزادكب .يركبةوايعاتلؼ ميةبضتطلني تهيا ؾةكتخيا اعادةاـلتخّيصتميّغتجؾوايّػؿتبءي تهيؽةكتخي
ا زؾةعةيا زهيري اػا بيكلايمنيمؾاوديـب دبةهيرم اييثبزلكب .يرثؼايلدوـيا طبايراةزػبليا ضولحياللتالملخّياخزافتذيا ؾةكتخيمتغيزػبمتبديا ضتولحّيررغتلي
ا كالفيؽ اايا اواع خيا اسااؾخّيرمبزا ذيارايا ا ظاخيراضاليّضةسيؽةكبديا اؼبلؾخيالعةاةلخيا لتومي تهيئـتبلي"ا اغاتسيا توـ هي اادبرمتخيالعةاةلتخ"يا تريي
عزاكريثبلعسيمد اًةاي ه.يركب ياالرؾبدياألرلرثهيعؼزجةياترايا ا ظاتخيؽةكتخًيئلابثلتخًّير ا
اتنيمؾااتخيا ؼتالياألرلرثلتخيػت اا ذياترايا ؾاتميلت خيّ2008يراػزجةر تبي
ؽةك يخًيللبللخًير بؾليمنيّعليا زنللة.يررؼزجةيمةعميلعوييمتنيّثتةزيا دلتبداديا بضتطخيا لتومي تهياترايا ز ظتلمّيئاياةزكجز تبيا اؼبلؾتخيالعةاةلتخيلئلستخًيثاعاتخًي
لعةا .
ر ايعايا زؼةفيػاييا ؾةكخيرّ ابلابياةظةيموقغ"يلبزمب يمغبااعنيخاقيئعةا "ي م ظاخيمغبااييخاق):ي http://www.mojahedin.org/home/arي

ػنيا كال هي هيارايا اةؽاخيػاديكجلةيمنيا زالملريمنيقجلليمةرؿييمطا تةييرا طت لايث طتزهيرغلةااتبيماتني
ضااوايعابػخي ازجالليرا اػوحّيررا اػميارايا زوعاهيثب زؾبسيا طجطجبئهيثب زالعسيثب ؾوزحيا ؼاالاخيثدمّيرّػطيياراي
ا زلبلياألر وعخي هيئغالؽهي ازةثلخيرا زؼالميراالازابميثبلغالػيا ضدب هّيركب يا كال هيعؼزدتاي تهياترايا اةؽاتخي
األلثؼل تتبديمتتنيا دتتة يا ؼطتتةعن)يّ ا يثااعتتخيالغتتالػيرااتتني تتهيث تتبءيالةستتب ياارتتهّير"ثل اتتبيكبةتتذيا زلاتتبلادي
ا سلبللخيا ا ب سخيرجؾشيػنيؽليللبلهيّريصوليي اطااخياالعزابعيالعةاةهيةغايّ ا يا زلبليا فد هيا والئهيعتة ي
هيئغالػيصدب خيا اغزاغيرللاخًيرؽلاحًي إلغتالػ"ّ35يرثؼتاير تبحيا جةرعتةدييررؾت اوليا اةعؼلاتخيا طتلؼلاخيا ؼالتبي
ئ ييا كال هيغ ايةػيا زلابليا فد اهيثة ؿهيا اظبميا دبئمّيرّػانيا كال ت اهيغتةاؽخيػتنيموقفتهيا ستاجهيمتنيا ااالتخي
ردلزوليا اطةرـخي هيمؾبؾةحي هيل خي1969يؽوليرالعخيا فدلهيرا ار خياللالملخ.ي ي

ظ ةيا كالفيثلنيدػبحيا ضولحياللالملخيئصتةيقلبم تبيلت خيّ1979يراةدستاواي تةعدلنّيئايّ اكتايا فةعتقياأل ارلي
ؾتةرلحيرتو لةيا ؾةعتبديرا ؼتاليررطتتةعفيا اتبسي تهيا ؼاتليا سلبلت اهيرا ؾت اايمتنيغتالؽلبديػااتبءيا ت ااعنّيّا امتتبي
ا فةعقيا ضبةهي ةّ ي هيا دلبدحيا ااع لاخيرا ةارؽلخيا ازغساتاحيػ تاابي تهيلرػيهللايا كال تهيا ستاطخيا اطادتخّيرلغتمي
ػاميؽاعشيلراديا فةعقيا ضبةهي هيثااعخيا ضولحيػنيرالعخيا فدلهّي تاةا ميكتبةوايعااؾتو يئ تييؾتةرلحياػزاتبدياتراي
ا اافيمنيا ؾامّيراؽز اايا ػةاعيداخليا ضولحياللالملخيثلنيمف ااةييا فةعدلن .ي
ا
رضنيلعبليا ااعنيؽااخيمنةؾخيؾ اايػاهيضةعؼزهيقجتليا ضتولحيرثؼتاابير تهيؽلبرتهيرثؼتايمابرتهيػاتييؽت ااي
لواءّيرعاعةيثب اركةيّ ا يضةعؼزهياةزدايا اإلسخيا اع لخيرلعبالر بي"ألةا بير بلذيماب ؾخيا ظااتم"36يثاتلايّةواػتهّي
راليخلتةي تهيخطتبةيدع ت اهيع تبد يا غتوليرااللتزجاادّي دتايلمتنيضتةعؼزهيّ ا يا ؾةعتخيرا زؼ اادعتخيرا ااعادةاـلتخي تهي
ثؼاابيا ضدب اهيرؼزجةيعالؼ بيم طوديكلايرنللةياعزابػهيصولييعإـاةايا اعنيّريعاػويئ لهّيرػايياراياأللبسيدػبي
ضةعؼزهيئ ييرفؼلليدرليا اضدتحي تهياالةزدتبليا تاعادةاـ اهيرمةاعؼتخيدرليا اإلستخيا ااع لتخيرػاابئ تبّي تاليعااتني
ييػالياةزدب هيدعادةاـ اهّير ا
االلزن بءيػنيارايا اإلاسخي هيّ ا
انيا اطااخيرااني هيرؾ اوليارايا اإلسخيا اع لتخي
ئ ييلاطخيللبللخيرؾزاةيا دةاليرر لانيػاتييكت اليمغتبالديا ؾلتبحّير تر فيؽتولةي اتةيػاتهيضتةعؼزهيراخزفتذي
كزجهيـلاخيا ؼدودياألر تييمتنيا ضتولحياللتالملاخيثتاعةا ّيرعااتنيّ يةازطتحياترايا كتوفيمتنيختالليمتبيقب تهيّؽتاي
ؿبي والعخيا فدلهّيرئ ا يا دؿبءيػايياراي
م زداعه:ي"عؼزجةيا اكزوليضةعؼزهيزػلميا اكب فلني ااإلسخيا ااع لاخيرم با ًي
-35يمؾاايضفلؼهي ةّيا اػاليةفسهّيظي 259ي
-36ي مؾاايالف اعبليّيضةعؼزهير ز خي"ئلالميثار يلعبليا اعن":يربلع يػالقخيمأزرمخيثلنيا اضدحيرا فدلهّيمغاخيةػوظيمؼبغةحّيا س خيّ4يػتاديّ14-13ي
ضزبءيرلثلغيّ2008يرةعاخيؽسنيػاهيمطةيا بضاهّيظي 82ي

ا فاةيا كطلةيراعتيػال بيعالؼب"ّ37يرث هيارايا اوقحيػاييمنب طبديرلوءي مّي طةعؼزهي ميعساتيا اإلاستخي
ا ااع لاخيدرلابي هيالغالػيا سلبل اهيراالعزابػهيررؾدلقياالةزدبليا اعادةـ اهير ميع ااصيػاابءيا ت ااعنّيثتلياةزدتاي
ا اواقحيا ساجلخيا زهياركرر بيثؼؽيا اإلاسبديا اع لخيا زدالاعخيرلعبالر بّيررزؼااتقياترايا اواقتحيّلبلًتبيثتة ؽي
ؽةكبدياالؽزغتبطيػاتييا ظاتميرا ظتب النيرا ستاوديػاتييااللتزجااديرّااتهّيرّ اكتايضتةعؼزهيّ ا يا اإلستخيا ااع لتخي
عغاليث بيّ يراو ي هيمد ايامخيك اليرنللةيللبل اهيراعزابػهيع افيئ تييرؾدلتقيا ؼتاليرا ؾةعتبديرئللتبءيمػتب ؼي
ا ؼجتتبديػاتتييّلتتبسيا استتبراحيرراتتب إيا فتتةظّيراليةجتتب ليئاايقا تتبيثأةاتتهيكتتب يعتتإمنيثتتأ ا يا زنللتتةيا ؾدلدت اهي تتهيا ؼتتب مي
اللالم اهياليعاو يئالايثاطبلكخيا اإلاسبديا ااع لخيرػاابءيا طةعؼخّيرارايمبيّ اكتااي تهيؽتواليمفزتوػيمتغيصااتخيمتني
ا غبمؼلالنيّ اكاي لهيدرليػااتبءيا ت ااعنيا استز لةعنيرا ضتولعالنيرا طاجتخيا اازتيملني تهيرطتوعةيا اغزاؼتبديررؾدلتقي
االةزدبليا اعادةاـ اهيا ؼبدلّيرعبءي هيارايا ؾوال:ي"ئ ا يّماهيثب طاجخي هيا ؿخيا فاةعخيرثشيا وػهي تهيا تبسي
رالز بؼيلرػيا اؼبلؾخيا زهير طايػاا خيا زطلاغيا ؼاوييرغالػيا اغزاغيّكضةيمنيّماهي لام"ّ38ير ئنياةزداي
ضةعؼزهي"ا اال ه"39ي تهيللتب خيروعاتهيث تبيئ تييّثلتهي أصتبلديغؿتتيا اؾتب ظلنّي اةاتهيقػتايّلبلًتبيراتفيا طجدتخي
ليرنللة.ي ي
ا ب رحيمنيػاابءيا ااعنيارييا اواقحيا ازؾغاةحيا ةاا ؿخي ا اي
كب يػاهيضةعؼزهيمالل يخًيلائا يحًي هي اسفخيا زنللةيراالةزدبليا اعادةاـهّير ا
انيمطةرػهي ميعازالي زةاعغي
غورهيّمتبميالا تخيا فد تبءيرةظةعتخيرالعتخيا فدلتهيا زتهياةزدتاابيقجتلياػزابداتبّي القتييالااتبلي ؼدتوديمتنيا ت ايمنّي
رض اديئعةا ي هيا س وادياألخلةحيؽةا ًيكبيصدب يلاًبيللبليلاًبياركري هيضاليا سغبليا ػةعؼيرا ؿا هيثلنيمنيػة واي
ثب اؾب ظلنيرالغالؽللنّيررا اػميارايا ؾةاايثبةاالعيصولاديا ةثلتغيا ؼةثتهيراةزفبؾتخيػت ااحيضتؼوةّيالزئ بلًتبي
ثب ضولحيا زوةسلخّيرطب تيثب ؾةعبديرا ؼاا خياالعزابػلاخيرمؾبلثخيا فسبديررؾدلتقيؽدتوسيالةستب يررةلتل يصدب تخي
ا اواـ خيرا اإلاسبدّيركابياويؽتبليّغاتتيا تارلياللتالملخيـب تتيصااتخيمتنيلعتبليا ت ااعنيرا اضدافتلني تهيئعتةا ي
ثاةاعؼخيا ادبلثبديا زدالاعخيا زهيالرجطذيثب ضولحياللالملاخيالعةاةلخيرةظبميرالعخيا فدلهير" دباتخ"يا اإلستبدّي
لبيثابيعؾتاسيمتنيصتولاديعاعتاحّيرعااتنيّ يةةغتايصااتخيمتني
رلعخيا فيّ ا يا ضولحيرؾزبطيثارلابيئ ييرغاعايالزئ ب ًي
ا ؼااتتبءيرا اضدفتتلنيّل ت اوايثػتتفخي ؼاب تتخي تتهيرطتتوعةيا كطتتبةيالغتتالؽهيرروعل تتهيرع ت يخًيؽدوقلات يخًيؽااصلات يخًيرد تةاي
ثب زؼ اادعخيرا سجلخّيررة ال يصدب خيؽدوسيالةسب يرؽةعبرهياأللبللخّيرةازطحيرع ًبيمنيرعواياترايا زلتبليا دتاياي
منيخالليكزبةي"يا اعادةاـلاخي هيثاايمستام"40يا تريياؽزتو يلتذيدلالتبديئعةاةلتخيرزؾت ااسيعالؼ تبيػتنيػالقتخي
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ا اعادةاـلخيثب فاةيا ااع اهّيرالز اليارايا ؼاليمؾاايمغز ايضجسزةييثادبليـةعحيػ واةهي"ا اِّعادةاـلَّخيكؾبعخي
اؾلبحيا اِّع لَّخ"يّ اكاي لهيّ ا يا ؼب مياللتالمهيثؾبعتخيا لتوميئ تييا اعادةاـلتخيرمتبيالرتجفيث تبيمتنيقتلميئةستبةلخيكوةلتخي
رزؼااقيثب ؾةعخيرا ؼاا خيرا اسبراح.يرعؼزجتةيػجتايا اتةعميلتةرشيمتنيّات اميا اضدفتلنيا ا زاتلنيثبلغتالػيا سلبلت اهي
ا بضاعنياالةزدبليا اعادةاـ اهيا رييعؾداقيا ؾةعبديرؽدوسيالةسب .ي ي

يضتااليمتنيّضتابليا توػهيررطتو ًيلاي تهيث لتخيا را لتخياللتتالملاخّي
ًي
اػزجتةيػجتايا اتةعميصتولاديا ةاثلتغيا ؼةثت اه
ررزطااتيارايا ضولاديمةاعؼخياأللسيا ز ظلةعخيا زهيقبميػال بيا فاتةياللتالم اهيا اؼبغتةي تهيمكزاتحيرغبلثتهّي
رمنيّعليا فيالرأ يلةرشيّ يعزؾت ااسي تهيمتإراةيدر ته41يخػاتعي اؾتاعشيػتنيصتولاديا ةاثلتغيا ؼةثت اهيػتني
ه:يمؾاتتايػبثتتايا غتتبثةييرمؾاتتايّلكتتو يرمؾاتتايةبغتتةيّثتتويزعتتا.ي
ئل ت بمبديصالصتتخيمفاتتةعني دتتااميا ؼتتب ميا ؼةث ت اي
رةالؽتتعيمتتنيختتالليّدثلتتبديػجتتايا اتتةعميلتتةرشيّ ا ياتترايا اف ااتتةيالعةاةتتهيكتتب يعتتالايّاالتتخيا ت ااعني تتهيا زنللتتةي
ا سلبل اهيراالعزابػهيراالةزدبليا اعادةاـ اهيا ا طودّي ب ااعنيلالػياريؽاعنّي دايعزؾ اوليػ ايثؼؿ ميئ ييرلتلاخي
خ وعيرالا خّيرقايعستزؾلليا ت ااعنيخطبثًتبيصولعاًتبيعؾتبلةيا فستبديرا فبلتاعنيرعؼاتليػاتييرؾدلتقيا ؼتاليررةلتل ي
ا ؾةاعبدّيرعجاريّ ا يلةرشيرأصاةي هيارايا اغبليثؼاهيضةعؼزهيا رييّ اكاي هيػت ااحيمواؾتغيّ ا يّخطتةيضتهءيػاتيي
ا اعنياويا ااعنياارهّير ر فيعزطااتيم ابيالغالػيا زؾةاليمنيا ةارالتيرمنيا ػاوليا اع لخيا اط اواخيرمنياأل بمي
ا اةعجخّي"ئ ا ياألؽابميا طةػلخيراأل ابليا اع لاخيقايراع ذيا اضلتةيمتنيا زنللتةيرا زالػتتيػاتييعتايلعتبليا ت ااعن..ي
كب يا استااو يعة ؿتو يؽؿتوليا اتةّحي تهيا اغتب سيا زطتةعؼلاخّياتراياللاءيرا فزتبر يرنلاتةديراب ًمتبي تهياتراي
ا ؼػةير راياليعااتنيااللتز بديئ تييمضتلياتراياللاءيرا فزتبر يا ازنلاتةحيرعؼا تبيّلبلًتبي اؼة تخيا ؾدتوسيال لتخي
رؽدوسيالةسب يردػوحيا ابسيئ يياال زياميث بيرمةاػبر ب" 42.ي
عزطااتتتيالغتتالػيا تتاع اهيا جبؽتتشيػتتنيا ؾةعتتخيررؾدل تقيمػتتب ؼياألةتتبميلؤع ت يخًيرغاعاعا ت يخًيرطتتاليا زػ ت اولادي
را افتتبالمّيرمتتنيا ا
ػتتؼتيّ يةزؾ ت ااسيػتتنيا ؾةعتتخيرا اعادةاـلتتخيرمتتبيعزؼااتتقيث اتتبيمتتنيرؼ ت ااديراختتزالفي تتهيظ تلاي
م ظومتتخيدع لاتتخيمزؾ اغتتةحيرتتة ؽيا زطت اوليرردتتوميّلب ًلتبيػاتتييا زطتتبلػيرا استتغبليرا زؼ ا
ػتتتّي" ب ظتتبميا سلبلت اهي
الًيعاعاحّيرّ امبيا افبالميا داعاخي اليردو يػاييؽاتلياأل اتبليا غاعتاحيراليرزواغتليمتغيل تبسي
ا غاعايعسزاػهيّغو ي
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ػبيمؼة يلاًبيصوليعاًبياليعدطغيمغياللالميرردب لتااير ا
اتنيعؾزؿتني
ا ؾااصخ"43يرػايياراياأللبسيـةػيلةرشيمطةر ًي
ا افبالميا ااةلخيا اجة ّير ؼلايّا اميارايا افبالميمبيرؼااقيم بيثؾدوسيالةسب يرؽدوسيا غابػبد .ي
متتنيا ا
ػتتؼتي-يؽستتتيػجتتايا اتتةعميلتتةرشي-يّ يةؼزاتتايػاتتييا ا ظومتتخيا اع لتتخيا زدالاعتتخي زؾدلتتقياالةزدتتبلي
هيررةلل يصدب خيا ؾةعبدّيرلعخيا فيّ ا ي"ّ ارليمسأ خيم ااخي هيثبةيؽدتوسيالةستب ياتهيّ ا يا جؾتشي تهي
ا اعادةاـ اي
ارايا اسأ خيعدغيختبلطياألـتةيا فد لاتخيرا دبةوةلاتخّي ب جؾتشي تهيمستأ خيؽدتوسيالةستب ياتويثؾتشيكالمت اهير استف اهي
راألا ت اميمتتنيا تتفيّةاتتهيثؾتتشي تتوسيا استتزوعبديا ااع لاتتخ"ّ44يراليعؼاتتسياتترايا اتتالميموقفًتبيلتتاجلاًبيمتتنيا ضدب تتخيا اع لتتخي
رلعبالر بّيثليةغاي لهيدػوحًيؾا لخي اةاعؼخيمف وميا ااعنياارهّي ب ااعني هياألغلياليعدجليا ظاميراةز بايؽدوسي
الةستتب يرالؾتتةاليثؾلبرتتهيّريػبئازتتهيّريمب تتهيرا استتبسيثاةامزتتهيرؽةعزتتهّي ب تتاعنيعؼ تتهي تتهيّثستتفيمفبالاتتهي
ا اؾب ظخيػاييمػب ؼيا ابسيركةامز ميراؽزةاميمؼزداار ميرّ ابلاميرمؼبماز ميثطةعدخيػبد خيثنؽا يا ظةيػتني
اةزابءار ميا اع لاخيرا اراجلاخيرا دجالخيرا طجدلاخّي"ا ااعنيع جنتهيّ يعزاستميثب ؼاا تخيرالةستبةلاخيرّ ا يمضتلياترايا ساتابدي
رؼزجةيضةـًبي دجوليا ااعنيرارايعؼ هيّ ا يا ريياليع ز اميثؾدوسيالةسب ي رم بيؽ ا
قيالةسب ي هيا ؾةعخيرا ؼاا خ)يالي
قجتتولي تتهّيّييّ ا يا ت ااعنياليعغتتتيّ يعاتتو يؽدًاتتبي تتهيا تتاائةحيا ا طدلتتخي دتتفيثتتليعغتتتيّ يعاتتو يّعؿتتبي تتهيا ت ااائةحي
األخالقلاخ"ّ45ي دلميا ؾةعخيرا ؼاا خيرزغبرزياالةزابءاديا ااع لاخيا ؿتلادخيثبػزجبلاتبيمطاجًتبيئةستبةلاًبيم تريا دتاعمّي تهي
ؽاميالةسب يا ا طوديم ريرعوداي هيا او ّير ر فياليعاانيّ يةغؼتلياترايا ا طتوديؽاتةًايػاتييم ظومتخي اةعتخّي
رمنيا واميّ يةؼزدتايّ ا يقتلميا اعادةاـلتخيرا ؼاا تخيرؽدتوسيالةستب يقتلمي لجةا لاتخيثبأللتبسّيرػال تبياراجتبعيا نتةةي
رمإلاسبرهي هيارايا اغتبلي" تاليا الجةا لاتخيمستزو لخيعالتغيؽدتوسيالةستب يراليا ت ااعنيثؼلتايػتنياترايا ادو تخ"ّ46ي
رؽزاييرسزو هيا الجةا لاخيثدلخيا غواةتيا ا ااخياليث اايّ يرةاػهيا كػوغلابديا ضدب لخيرا اع لاتخيراالعزابػلتخي اتلاي
ثاايّريمغاوػخيثطةعخّيكابيّ ا يا ااعنياليعاانيّ يعسزوػتيارايا افبالميا اوةلخيدر يمةاعؼخي اتبيرؾتؼهيلعتبلي
ا تتاعنيمتتنيرؼتتب لمياػزدتتايػب امتتخيا تتبسيّةا تتبيا ت ااعنياارتتهّيرا ؾتتبليّةا تتبياعز تتبداديررفبلتتلةيرزنلاتتةيثزنلاتتةيا ستتلبقبدي
را ادبمبدّي ب ؾاعشيػنيؽدوسيالةستب يعزطااتتيم اتبي"ئعتةاءيرنللتةيمف توميالةستب ياارته"ّ47ير ا
اتنيا اطتااخيّ ا ي
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"ّ ا
ييرنللةي هيارايا زؼةعحيمنيضأةهيّ يعسز افيا ج ييراأللسيا فاةعاخيا زدالاعاخي ا ااعنّيرمتنياترايا غ تخيةتالاي
علاًايلجتيمغبث خيػاابءيا ااعنيرلعبليا ؾاومخيا ااع لاخي ازؼبلعحيا غاعاحي إلةسب يرؽدوقه" 48.ي
رعضلتتةياتترايا طتتةػيلتتإاالًيخطل تةًايعزؼااتتقيثاتتا يالتتزؼااديا اإلاستتخيا ااع لاتتخيا زدالاعاتتخي اةاعؼتتخيّـةرؽبر تتبي
رمفبالا بّيراليعجارياألمةيل الّي ب زغاعايعزطااتيعةّحًيرضغبػخًيرالزؼاادًاي اواع خيا اػبػتّير ر فيرؼتةاؼي
كجبليا اغز اعنيئ ييا ز الصيرالقػبءيرلثااتبيئ تييا زفستلقيرا زافلتةّي ب ا ظومتخيا ااع لتخيّللتذيقواػتايةظةعتخي
الاورلخيرؿجفيػالقخيا اإمنيثتبلخةّيراركتردياترايا دواػتاي تبيةظب ًمتبيم طدلاًتبيػدالاًتبيمتنيا ػاتؼتيمةاعؼزتهيّري
ا زطالفي لهّيرعاعةيثب اركةيّ ا ي"ػب ميا ااعنياليعاا هيّ يع فهياألؽابميا ؼدالخيا زهيّصجزذيثوالطز بيؽدابةلخيا ت ااعنّي
رثب زاب هياليعاانيرداعميرؼبلعحيّخة ي اؾقيرا ؼاليرالةسبةلخيخالفيمبيعدزؿتلهيا ؼدتلّيألةاتهي تهياترايا ػاتولحي
عؾفةيرؾذيقامله" 49.ي
رع فزؼيػجايا اةعميلةرشيمنيخالليمبيرطتةاسيئ لتهيػاتييموؾتوعيلختةيضتناهيكاتبيضتنليػتادًايكجلتةًايمتني
ا اضدفتتتلنيالعتتتةاةللنيرا استتتاالنّيعزؼااتتتقيثب ؾاومتتتخيا ااع لاتتتخيرةظةر تتتبيئ تتتييا ااعادةاـلاتتتخيرؽدتتتوسيالةستتتب يػ تتتاي
اؾطالػ بيثب ؾامّيرعدػايّلبلًبيثالعخيّر ييا اظبميا سلبل اهيا دبئميؽب لابي هيئعةا ّيثبػزجتبلايةظب ًمتبيئلتالملاًبي-
لاتبيعتتيػم-يع طتايرطجلتتقيا اطتةعؼخيرّؽاتتبميا ت ااعنّيرةالؽتتعيمتنيختتالليقتةاءحيةػتوظيػجتايا اتتةعميلتةرشيّةاتتهي
عزغبرزيّؽلبةًبيا ؾاعشيػنيا زغةثخيالعةاةلخي ل جاهيئ ييّموليرزؼااقيثات اليؽةكتخيئلتالملخيرطاتؼيّ يراتو يؽاومتخي
ردوديا جالديرا ؼجبدّير ؼااهيعسزؾؿةيرغبلةيللبللخيّخة يزػاذيّةا بيراضاليا اطةعؼخيررؼاليػاييرطجلتقيرؼتب لمي
ا ت ااعنّيرعؼزدتتايلتتةرشيّ ا ي"ا ؾاومتتبديعايم تتبي زاتتو يدع لاتتخيّ يرغؼتتليا ت ااعنيمؾتتولًايرمؼلتتبلًاي ا تلايمطتتاالر بي
رمسبئا بّيرعايم بي زاو ي"دعادةاـلاخ"ي مياعز بدياي ا ااعنيثابيعز بلتيرّؽابميا ؼدليا غاؼ اه" 50.ي
رعة يلةرشيّةاهيمنيا طاجلؼ اهيّ يرفةزيا اغزاؼبديا اع لاخيؽاومبديدع لاخّ51ير ا
انيارايا ؾاومبديا ااع لتخي
ا دبئاخيثب د اوحيّريثب فؼتلياليثت اايّ ي"رؾداتقيا اظتبميا ت ااعادةاـ اهي تهيّعتواءياترايا اغزاتغّي ل جنتهيّ يرؼتلصياتبعسي
ـاتيلؾبيهللايرلؾبيا ابسيررؼاليػاييئعغبديا زوا تقيرا ز بلتتيثتلنيا ادتوالديمتنيداختليا ت ااعنيرخبلعته"ّ52ي
رةتتالايمتتنيختتالليكتتالميلتتةرشيّ ا يالغتتالػيا تت ااع اهيمستتافيّلبلتت اهي اتتلايئغتتالؽ اهيللبلتت اهّيرّ ا ياالةزدتتبلي

-48يػجايا اةعميلةرشّيا زةاسيرا ؼاابةلخّيظي 145ي
-49يػجايا اةعميلةرشّيا زةاسيرا ؼاابةلخّيظي 149ي
-50يػجايا اةعميلةرشّيا زةاسيرا ؼاابةلخّيظي 149ي
-51يػجايا اةعميلةرشّيا زةاسيرا ؼاابةلخّيظي 153ي
-52يػجايا اةعميلةرشّيا زةاسيرا ؼاابةلخّيظيظي 154-153ي

هياليعااتتنيّ يعزؾداتتقي تتهيا اغزاؼتتبدياللتتالملخيثؼل تاًايػتتنياألـةرؽتتبديا ااع لاتتخيألةا تتبيراضاتتليؾتتالةي
ا ت ااعادةاـ اي
ا طؼوةيرػدا بيا غاؼ اهيرااكةر بيا اطزةكخ .ي
رةالؽتتعيمتتنيختتاللياتترايا غو تتخيا اتتوعيحي تتهيثؼتتؽيرغتتبلةيالغتتالػيثتتاعةا ي تتهيا ؼػتتةيا ؾتتاعشيّ ا ي
ا ػاةاعيثلنيا كطبةيا فد اهيا زدالا ا
ييرا كطبةيا فاةيايا زؾةالياي تميع دطتغيم تريا ضتولحيا التزولعاخيئ تييا اؾظتخي
ا ةااا خّي فهيك اليؽدجخيةغاير ب سبيثتلنيـتةؽلنيدع لتلنّيعؼزدتايا طتةػياأل ارليّ ا يا تاعنيكبمتليضتبمليرّ ا ياللتالمي
راؾؼيا زؼب لميمازاليا ج لب ّيرؾ ااسيػنيكت اليمتبيعطتنليالةستب ّيرث تب ًءيػاتييا تفياليةؾزتبطيئ تييمفتبالميغةثلتخي
رؼااا بيقلميا ؼاا خيراؽزةاميؽدوسيالةسب ّيّ امبيا طةػيا ضابةهي لراتيئ ييا دوليثأ ا يا ااعنيقلميرمدبغايرّ ا يّؽابمهي
مزنلاتتةحيرمزط ت اولحيثزنلاتتةيا استتلبقبديرا ادبمتتبدّيرعؾزتتبطيا تتاعنيم اتتبيدرمتتبيرطتتوعةياأل تتبميررغاعتتايل لتتبديا دتتةاءحي
را زاثاةّيرراضاليصولاديا ةثلغيا ؼةثتهيررتااػلبر بيا فاةعتخيرالعاعو وعلتخيؽتب ًياي زؼتاعلياألـةرؽتبديرمةاعؼتخي
ا زػتت اولاديا ازؼاادتتخيثؾبعلتتبديا استتاميرلمب تتهّي ب استتااو يا لتتومي تتهيضتتوسيئ تتييا ؼتتاليرالةػتتبفيرا ؾةعتتخي
را اواـ خّيررغتبرزديـاوؽتبر ميّؽاتب ميا فتةرعيررطجلدتبديا طتةعؼخيئ تييرؾدلتقيا ادبغتايا ستبملخيا زتهيرؾفتعي
هي ا
عجشيا ةاػتي هيا ابسيرعدساتميا اغزاتغي
كةامز ميرّػةاؾ ميرّموا ميرّاا ميرّلزاق مّي اليخلةي هيـةػيدع اي
ـجدتتبدير ئتتبديرمتترااتيرؼبمتتليثؾستتتياةزابءار تتبيرمؼزدتتاار بّيراليخلتتةي تتهيـتتةػيدع ت اهياليعؼزتتةفيثب اواـ تتخي
رعستتاتيا اتتواـنيؽداتتهي تتهيا زؼجلتتةيرا زفالتتةيرا ؼاتتليا سلبل ت اهيراالعزاتتبػ اهّيرةف تتميمتتنياألدثلتتبديالغتتالؽلخي
العةاةلخيا اؼبغةحيّ ا يضةعؾخيكجلةحيمنيالعةاةللنيا لوميرزوسيئ ييرطوعةيا فاةيا ااع اهيثابيعتزالءميمتغيؽبعلتبدي
االةزدبليا ااعادةاـ اهيرلغجبديا طؼوةّي بالةزدبليا ااعادةاـ اهياليعاو يثب ضولحيا استااؾخي دتفّيثتليقتايعزؾداتقيمتني
خالليا اةاعؼخيرا دايا ارار اهيررضوعةيا كطبةيا اع هيكااابيالزاػذيا ؾبعتخيئ تييرعتوديصتولحيعاعتاحّير تر فيةغتاي
ا لوميمنيداخليا اإلستخيا ااع لاتخيرمتنيخبلع تبي تهيئعتةا يمتنيعتاػويرػتةعؾًبيّريراالؾًتبيئ تييمةاعؼتخيا كطتبةي
ا ااع اهيا ةالا اهيرا زفالةيثغاعخي هيمواكجخيا اسزغ اااديرااللزغبثخيّكضةيئ تييلغجتبديا طتؼوةيرم طتودابّير ا
اتني
اتراياألغتتواديرؼاتتويّؽلبةًتتبيرركفتتذيّؽتبعلنيّختتة يؽزتتيياليراتتبديرستتاغّيرعظتلايا اتتواـنيع زظتتةيثطتتة يا زنللتتةي
را زؼاعلي هيزمنياليم بظي لهيمنيا اةاعؼخيرا زنللة .ي

لائًت انًصادس ٔانًشاجع:
*يّثباليي ػجايا ةؽلم)ّياإلياو انبشٔجشدّ٘يّ2007يرؼةعتيخالليزامليا ؼػبمهّي لاساخيلراديا زدةعتيػادي)1ي ي
*يلدملذي ةعار )ّياَذٚشّ ْا٘ يٛشصا فخذعه ٙخاٌ آخَٕذ صادِ (أفكاس انًٛشصا فخخ عه ٙخاٌ آخَٕذ صادِ)ّيداليخوالزمهّي
ـ ةا ّيّ1977يظي 210ي
*ياأللايي مكزبل)ّيانذًٚمشاطٛت ٔانذٔٔ ٍٚالٚت انفم ّٛدساست ف ٙاشكانٛت انذكى انذُّٙٚيمإلسخياالةزطبليا ؼةثهّيثلةردّي
2009ي ي
*يالف اعبليي مؾاا)ّيضةعؼزهير ز خي"ئلالميثار يلعبليا اعن":يربلع يػالقخيمأزرمخيثلنيا اضدحيرا فدلهّييجهت َصٕص
يعاصشةّيا س خيّ4يػاديّ14-13يضزبءيرلثلغيّ2008يرةعاخيؽسنيػاهيمطةيا بضاه ي
*يلليللحي مؾاود)ّياإلياو انشضا عه ّٛانسالو أضٕاء يٍ سٛشحّّيداليا ؼاومي ازؾدلقيرا طجبػخيرا طةّيثلةردّي 2004ي
*يلليػػفول ؽسن)ّيانًذاسٍ انُفساَٛت ف ٙأجٕبت انًسائم انخشاساَٛتّيم طولادّيداليا اطةسيا ؼةثهيا اجلةّيثلةردّيدد ي
*يلليكبضحيا نطبءي مؾ ااايا ؾسلن)ّيأصم انشّٛعت ٔأصٕنٓىّيمإلاسخياألػااهي ااطجوػبدّيثلةردّي1982ي ي
*يالماهي عواد) :ي
ئالٚت انفمٔ ّٛالٚت انفماْت ٔانعذانت 111 ،سئاال دٕل ٔالٚت انفمّّٛيداليا ةالولياألكةمّيثلةردّي 2002ي*ياألملني ػاه)ّئالٚت انذٔنت ٔدٔنت انفمّٛ؛ انشّٛعت ٔحذذٚاث انًٕاطُتّيداليا غاعاّيثلةردّي 2007ي
*ياألمل ه ػجايا ؾسلن)ّيانغذٚش ف ٙانكخاب ٔانسُّتّيداليا ازبةيا ؼةث اهّيثلةردّيدد ي
*يئعجصي عولح)ّياإلياو ٔااليايت عُذ انشّٛعت (اإلثُ ٙعششٚت  -اإلسًاعٛهٛت – انضٚذٚت)ّيداليا ؾاةاءي اطجبػخيرا طةّيثلةردّي
 2002ي
*ياثنيثبثوعهي مؾ ااايثنيػاهيثنيا ؾسلنيثنيمولييا د ااهيا طل يا ػارس) :ي
ياإليايت ٔانخبصشةّيم طولاديماللخيالمبميا ا ايّيقمّيديد يييٍ ال ٚذضشِ انفمّّٛيم طولاديعبمؼخيا االللنّيقمّيديد ي*يا جغ ولديي مؾ ااا)ّيحجذٚذ االجخٓاد :فمّ انًشأة ًَٕرجاً ،يجهت "انًُطهك انجذٚذ"ّيثلةردّيا ؼاديا سابثغّيخةعحيرضزبءي
2004ي ي
*يثةكبدي ّكةمي)ّئالٚت انفم ّٛب ٍٛانبذاْت ٔاالخخالفّيداليا ػفوحّيثلةردّي 2010ي
*يث بلي مافيا طؼةاء)ّيحاسٚخ يخخصش أدضاب سٛاس ،ٙاَمشاض لاجاس( ّٚحاسٚخ األدضاب انسٛاسٛت انًخخصش :سدٛم انماجاس)ّي
ّملةيكجلةّيـ ةا ّي 1992ي
٘ انخماط جذٚذ دس اٚشاٌ (َظشة خاطفت انٗ انخهفٛاث انفكشٚت نهشإٚت االنخماطٛت انجذٚذة
*يعؼفةعب ي للول)ّييشفشٖ بش صيْ ُّٛا ّ
ف ٙاٚشاٌ)ّيلبزمب يرجالنبديئلالمهّيـ ةا ّي 1990ي
*يا ؾبئةيي ػجايا بدي)ّييذًذ دس ٍٛانُائٔ ُٙٛحؤسٛس انفمّ انسٛاسّٙيمةكييا ؾؿبلحي ز الخيا فاةياللالمهّيثلةردّي
ّ2012يرؼةعت:يمؾاايؽسلنيؽااذّيظي9
*يا ؾالمي مؾ ااايثبقة) :ي
ياإليايت ٔأْم انبٛجّيا اةكيياللالم اهيا اؼبغةّيثلةردّي 2003ي-يانذٕصة انعهًّٛت انعشالّٛتّيا اغاغيا ؼب ا اهي ازدةعتيثلنيا ارااتياللالملاخّيـ ةا ّي2003ي ي

*يدارليي لؾب)ّيَاسَٕٛانٛسى ٔاَمالب (انمٕيٛت ٔانثٕسة)ّيد زةيثيراط بيرثةةبمهيلعييي ةا هّيرزالديئلضبدّير ةا ّي
 1986ي
ؼةثهّيثلةردّي2009ي ي
*يلةرشي ػجايا اةعم)ّيانسٛاست ٔانخذ :ٍّٚدلائك َظشّٚت ٔيآصق عًهّٛتّياالةزطبليا
ا
*يا ػةافي ثبقة)ّيانشإٚت انسٛاسٛت اإلٚشاَٛت عه ٙضٕء انخشاد ٔانخجشبتّيمازجخيماثو هّيا دباةحّي2011ي ي
فاةياللالمهّيثلةردّيّ2007يظي
*ي ةي مؾاايضفلؼه)ّياألسس انفكشٚت نهثٕسة اإلساليّٛت اإلٚشاَّٛتّيمةكييا ؾؿبلحي ز الخيا
ا
ظي-103يّ172يلاساخ:يا فاةيالعةاةهيا اؼبغةّيرةعاخ:يمؾاايؽسنيزلاقف .ي
*يا ابرتي ّؽاا)ّيحطٕس انفكش انسٛاس ٙانشٛع ٙيٍ انشٕسٖ انٗ ٔالٚت انفمّّٛيمإلسخياالةزطبليا ؼةثهّيثلةردّي 2008ي
*يكةعامي ػاهيػجايهللا)ّيدسخٕس انجًٕٓسّٚت اإلساليّٛت :لشاءة ف ٙعُاصش انخجذٚذ ٔانذذاثتّيمةكييا ؾؿبلحي ز الخيا فاةي
اللالم اهّيثلةردّيّ2008يلاساخيا فاةيالعةاةهيا اؼبغة .ي
*يمؾاايي مغلا)ّياحجاْاث انفكش انذ ُٙٚانًعاصش ف ٙاٚشاٌّيا طجاخيا ؼةثلخي ألثؾبسيرا طةّيثلةردّي2010ي ي
*يمغاوػخيمإ فلنّيانذًٚمشاطّٛت ف ٙبهذ يسهىّيّـلبفي ا طةيرا زوزعغّيثلةردّي 2007ي
*يمغاوػخيمإ افلنّيداكًٛت انفم ّٛب ٍٛانسهطت ٔانٕالٚتي مولوػخيا فاةيا سلبلهيػ ايالمبميا كال ه)ّيمةكييا ؾؿبلحي ز الخي
ا فاةياللالمهّيثلةردّي2011ي
*يا ؼلاه مؾاا)ّيانفكش انسٛاس ٙاإلٚشاَ( ٙجزٔس ،سٔافذِ ،أثشِ) دساست حذهٛهٛت ف ٙضٕء انًصادس انفاسسٛتّيمةكييالمبلادي
االالبديرا جؾوسّيدثهّي 2011ي
*يرالعزهي ػاهيّكجة)ّييمذيّ فكشٖ َٓضج يششٔطٛج (يمذيت فكشٚت ف ٙانذشكت انذسخٕسّٚت)ّيد زةيةطةي ةانيئلالمهّي
ر ةا ّي 1994ي
*يا ليديي مؾ ااايردهيمػجبػ) ي
يدٕاساث دٕل ٔالٚت انفمّّٛيداليا بديي اطجبػخيرا طةيرا زوزعغّيثلةردّي 2003ييانذكٕيت اإلساليّٛتّيداليا بديي اطجبػخيرا طةيرا زوزعغّيثلةردّي 2004ي* Bosworth (Clifford Edmund); Carole Hillenbrand, Qajar Iran: political, social, and cultural
change, 1800-1925, Mazda Publishers, California, USA, 1992
* Boroujerdi (Mehrzad), Iranian Intellectuals And The West, Syracuse University, Press, 1996
* Borghei (Mohammad), Iran`s Religious Establishment: The Dialectics of Politicization, Samih
K.Farsoun & Mehrdad Mashayekhi (ed), Iran; Political Culture in the Islamic Republic,
Routledge, London, 1992
* Ervand (Abrahamian), Iran Between two Revolutions, Princeton: Princeton UN Press1982
* Najmabadi (Afsaneh), Iran’s turn to Islam; from modernisme to moral order, Cambridge journal
of economics,
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