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خٙجف ٔطزٔي وٝ خٟبٖ ٖطة ضا ثٝ  مقذمه :

تب  ٘ٝ تٟٙب  ثط ذالف تهٛض ِطظٜ زضآٚضزٜ اؾت

خسيسي  ثّىٝ وكٛضٞبي ٘كسٜ اؾتتًٗيف وٖٙٛ 

زض قطايُي وٝ زض وٕبَ ثي  .ضا ٘يع زض ثط ٔي ٌيطز

تفبٚتي زِٚت ٞبي ثؿيح قسٜ ّٖيٝ خٙبيت ٞبي 

زض ثحطيٗ ازأٝ زاضز؛ ٚ ثٙٓط  ضغيٓ ِيجي، ؾطوٛة

ٚ ٔي ضؾس وٝ يٕٗ ثٝ پبيبٖ وبض ٘عزيه ٔي قٛز؛ 

 ،اِدعايط ٚ ٔطاوفتٓبٞطات زض اضزٖ زض حبِي وٝ

فعٚ٘ي ٌطفتٝ ٚ تٙستط ٔي قٛ٘س؛ خٙجف اٖتطايي 

اٌط چٝ ؾٛضيٝ   .ٌكتٝ اؾت٘يع آغبظ  ؾٛضيٝزض 

آذطيٗ وكٛض اظ ظ٘ديطٜ وكٛضٞبي ٖطثي ثٛز وٝ 

٘بآضأيٟبي ٔطزٔي ضا تدطثٝ ٕ٘ٛز،أب ٚخٛز 

پيچيسٌي ٞبي ذبل اختٕبٖي ٚ ؾيبؾي تحّيُ 

 ٚلبيٕ ايٗ وكٛض ضا زقٛاض ٕ٘ٛزٜ اؾت.

ايٗ ٌعاضـ زضنسز اضائٝ ٍ٘بٞي وبُٔ تط اظ اثٗبز 

وٓ ثط ٔرتّف ؾيبؾي، اختٕبٖي ٚ التهبزي حب

ايٗ وكٛض اؾت وٝ تحّيُ ٚلبيٕ اذيط ضا تؿٟيُ 

 ٔي وٙس .

 

 : آغاس آشوب ها 

زض حبِي وٝ زضؾبيط وكٛضٞبي ُٔٙمٝ قجىٝ ٞبي 

اختٕبٖي ايٙتط٘تي ٕٞبٍٞٙي تٓبٞطات ٔربِفبٖ ضا 

تؿٟيُ ٔي وطز،چٙسيٗ فطاذٛاٖ ٔكبثٝ زض ؾٛضيٝ 

٘تٛا٘ؿت ٘مكي زض قطٚٔ ٘بآضأي ٞب زاقتٝ 

ضٌتطيٗ ايٗ فطاذٛاٖ ٞب خٟت ثبقس.ثُٛضيىٝ زض ثع

فٛضيٝ تٟٙب  5ٚ  4ثطٌعاضي تٓبٞطات ضٚظ ذكٓ زض 

ٌعاضـ ٞبيي تبييس ٘كسٜ اظ ٘بآضأي ٞبي وٛچه 

زض ٔٙبَك ٖٕستب وطز٘كيٗ قٕبَ قطلي ايٗ 

ٔيسا٘ي وٝ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔحُ وكٛض ثٝ ٌٛـ ضؾيس ٚ 

لطاض ٔٗيٗ قسٜ ثٛز ثٝ ٔب٘ٙس ضٚظٞبي لجّي آضاْ ٚ 

٘يطٚٞبي أٙيتي ٘يع تي اظ ثي ؾط ٚ نسا ثٛز ٚ ح

ٖجساِىطيٓ ضيحبٚي، ضئيؽ ا٘دٕٗ  ذجطي ٘جٛز.

ؾٛضي زفبٔ اظ حمٛق ثكط، زض ٔٛضز زِيُ ٘بوبْ 
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ٔب٘سٖ فطاذٛاٖ ثٝ تٓبٞطات زض وكٛضـ، ثٝ 

وٝ ٔربِفبٖ ثكبض  "ذجطٌعاضي فطا٘ؿٝ ٔي ٌٛيس 

اؾس، قبُٔ وطزٞب، ثٝ فطاذٛاٖ تٓبٞطات پبؾد 

٘س وٝ ٔٛفميت ٚ ٔثجت ٘ساز٘س، ظيطا اٖتمبز زاض

اثطثركي آٖ زض قطايٍ حبوٓ ثط وكٛضقبٖ 

 "پصيط ٘يؿت. أىبٖ

زض ظٔب٘ي وٝ ثؿيبضي اظ تحّيٍّطاٖ ؾيبؾي اظ ٖسْ 

ٌؿتطـ زٚٔيٙٛي ا٘مالة زض ذبٚضٔيب٘ٝ ثٝ ؾٛضيٝ 

زض تٗدت ثٛز٘س ،زض اٚايُ ثٟبض ؾبَ خبضي قٟطي 

وٛچه زض خٙٛة ؾٛضيٝ ٔجسا ٘بآضأي زض ايٗ 

خطلٝ خٙجف زض پي زؾتٍيطي چٙس  وكٛض ثٛز.

٘ٛخٛاٖ وٝ تحت تبثيط تهبٚيط تّٛيعيٛ٘ي وٝ 

ثٛز٘س ثط ضٚي زيٛاض قٗبض ٞبيي زض  ٔكبٞسٜ وطزٜ

 تبييس ِعْٚ انالحبت ٘ٛقتٝ ثٛز٘س، ظزٜ قس. آٟ٘ب

تٛؾٍ ٘يطٚ ٞبي أٙيتي اي زؾتٍيط قس٘س وٝ زض 

 پؿط ٖٕٛي ثكبض االؾس فطٔبٖايٗ قٟط تحت 

انّي تكسيس آقٛة ٞب  ٖبُٔ  .ضٞجطي ٔي قس

ثطذٛضز ذكٛ٘ت ثبض ٘يطٚٞبي أٙيتي ثب تٓبٞطات 

ٔربِفبٖ زض قٟط زضٖب)ايٗ تٓبٞطات زض اٖتطاو 

ثٝ زؾتٍيط ي خٛا٘بٖ ٔصوٛض ثطٌعاض قسٜ ثٛز( ٚالٕ 

زض ٔطظ اضزٖ ثٛز وٝ ٔٙدط ثٝ وكتٝ قسٖ چٙس ٘فط 

اظ تٓبٞطوٙٙسٌبٖ قس ٚ پؽ اظ ايٗ ٔبخطا چٙسيٗ 

شليٝ، حٕب، حٕم ٚ ثطذي اظ قٟط زيٍط اظ خّٕٝ ال

٘ٛاحي زٔكك ٘يع ٘بآضأي ٞبيي ذكٛ٘ت ثبض  ضا 

 تدطثٝ ٕ٘ٛز.

اٚيبٔ  خٛقٛآ ال٘سيؽ، يىي اظ ثٟتطيٗ ٘بْطاٖ ثط 

  Syria comment  ٚثالي ذٛز ؾٛضيٝ زض 

٘كيٗ اؾت  زضٖب قٟطي فميط ٚ ؾٙي»ٔي ٘ٛيؿس: 

ٚ ٞط آٖ چٝ زض ؾٛضيٝ ٔؿئّٝ آفطيٗ اؾت، زض ايٗ 

ٚضقىؿتٝ، ا٘فدبض  أسٜ: التهبزيقٟط ٌطزٞٓ 

 "خٕٗيتي، فطٔب٘ساض ثس ٚ ٘يطٚٞبي أٙيتي ذٛزوبٔٝ

يىي اظ فبوتٛضٞبيي وٝ ٘بآضأي ٞبي ؾٛضيٝ ضا اظ 

ؾبيط وكٛضٞبي ٖطثي ٔتٕبيع ٔي ٕ٘بيس ٔؿّح 

ثٛزٖ ٔربِفبٖ اؾت وٝ ٔٙدط ثٝ افعايف آٔبض 
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لطثب٘يبٖ زٚ َطف ٔٙبظٖٝ زض ٔمبيؿٝ ثب ؾبيط 

ثُٛضيىٝ تب وٖٙٛ ثٙب ثٝ ثطذي وكٛضٞب قسٜ اؾت.

 088٘فط اظ خّٕٝ حسٚز  888ٌعاضـ ٞب ثيف اظ 

٘فط اظ ٘يطٚٞبي أٙيتي زض ايٗ ٚلبيٕ وكتٝ قس٘س. 

زِٚت ؾٛضيٝ ٌطٜٚ ٞبي ٔؿّح ؾّفي ضا ٔمهط 

انّي زضٌيطي ٞبي ٘ٓبٔي ٔي زا٘س ٚ اضزٖ ٚ 

ٔبضؼ زض ِجٙبٖ ضا ٔتٟٓ ثٝ ٔؿّح ؾبظي  04خٙبح 

 يس.ٌطٜٚ ٞبي ٔصوٛض ٔي ٕ٘ب

ثٝ ٌفتٝ ؾٕيط اِٗيُٝ ٔسيط ثرف ٖطثي ٔدّٝ 

ثب ٚخٛزي وٝ  "فطا٘ؿٛي ِٛٔٛ٘س زيپّٕبتيه 

خٙجف نّح آٔيع ٔربِفبٖ ٔي ٌٛيٙس زض ٘ٓط زاض٘س 

 ثٕب٘س، ٔكرم ٘يؿت چٝ وؿي ثط ضٚي ٘يطٚ ٞبي

پّيؽ ٚ اضتف آتف ٔي ٌكبيس ٚ قٗبض ٞبي 

 ".ٔصٞجي تحطيه آٔيع ؾط ٔي زٞس

ت تٛؾٍ اضتف ٚ اؾتفبزٜ ثيف اظ حس اظ ذكٛ٘

٘يطٚٞبي أٙيتي ٘يع ٖبّٔي اؾت وٝ ٔربِفبٖ ثٝ 

ٖٙٛاٖ زِيُ انّي تكسيس ذكٛ٘ت ٞب شوط ٔي 

وٙٙس وٝ ايٗ ٔؿبِٝ حتي قرم ثكبض اؾس ضا ٘يع 

 ثٝ ا٘تمبز اظ ايٗ ٘يطٚٞب ٚازاقت.

ٞب زض  ٔيالزي ٘ٓيط ايٗ قٛضـ 098۱زض ؾبَ 

قٟطٞبي حٕم، حٕبء ٚ زضٖب ّٖيٝ حىٛٔت 

ؽ خٕٟٛض ٚلت ؾٛضيٝ، نٛضت حبفّ اؾس، ضئي

زاضي حبفّ اؾس اظ خٕٟٛضي  ٌطفت. ثٝ زِيُ خب٘ت

اؾالٔي ايطاٖ زض ََٛ خًٙ تحٕيّي نساْ ّٖيٝ 

ايطاٖ، ّٔه حؿيٗ پبزقبٜ ؾبثك اضزٖ ٚ نساْ 

حؿيٗ زيىتبتٛض ؾبثك ٖطاق ٚ ّٔه ذبِس پبزقبٜ 

ٚلت ٖطثؿتبٖ زض يه َطح ٔكتطن، 

يه إِؿّٕيٗ ضا ّٖيٝ زِٚت ؾٛضيٝ تحط اذٛاٖ

ثب  0984تب ؾبَ  098۱ٞب اظ ؾبَ  وطز٘س.زضٌيطي

ثطذٛضز قسيس زِٚت ؾٛضيٝ )اظ خّٕٝ ثٕجبضاٖ 

ٞعاض وكتٝ ثط خبي  ۱8ذٛ٘يٗ قٟط حٕب( ثيف اظ 

ٌصاقت، أب ؾطا٘دبْ، حبفّ اؾس، ضئيؽ خٕٟٛضي 

 ٚلت ؾٛضيٝ تٛا٘ؿت ايٗ ثحطاٖ ضا وٙتطَ وٙس.
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 : آسادی و مزدمساالری 

ة ثٗث ثٝ ٖٙٛاٖ زض لبٖ٘ٛ اؾبؾي ؾٛضيٝ، حع

حعثي پيكطٚ تٗطيف قسٜ اؾت وٝ حبوٕيت ضا ثب 

ٕٞىبضي زيٍط ٘يطٚٞبي پيكطٚ زض اذتيبض زاضز. 

ٕٞيٗ لبٖ٘ٛ اؾبؾي اؾت وٝ حبوٕيت ضا زض ايٗ 

وكٛض ا٘حهبضي ٔي وٙس ٚ قبيس ٕٞيٗ ٔؿئّٝ 

يىي اظ ٟٕٔتطيٗ ٖٙبنط اٖتطاو ٔطزٔي اؾت. 

ي ٔطزْ ثٝ ز٘جبَ آظازؾبظي ٖطنٝ ؾيبؾي ٚ آظاز

 تكىُ ٞبي ؾيبؾي ٚ ٔؿبئّي اظ ايٗ لجيُ ٞؿتٙس.

زض ؾٛضيٝ اظ ضٚظ٘بٔٝ ٞب ٚ ٔدالت آظاز يب ٔٙتمس 

ايٗ وكٛض اظ  حتي زض حس ٔهط ، ذجطي ٘يؿت.

زض ٚيٗيت فٛق اِٗبزٜ ثٝ ؾط ٔي ثطز  096۱ؾبَ 

وٝ ثط اؾبؼ آٖ ثؿيبضي اظ احىبْ لبٖ٘ٛ اؾبؾي 

زض ٔٛضز حمٛق ٔطزْ ّٔٗك قسٜ ا٘س.زض ؾٛضيٝ 

ْ فمٍ ضييؽ خٕٟٛض ا٘تربة قسٜ اظ ؾٛي ٔطز

حعة حبوٓ ضا اظ َطيك ضفطا٘سْٚ تبييس ٔي وٙٙس ٚ 

ا٘تربثبت چٙس حعثي زض ايٗ وكٛض ٚخٛز ٘ساضز. 

ٔكبضوت زض لسضت، ٖسْ   ٕٞچٙيٗ ٔحسٚزيت

خبثدبيي لسضت ٚ حبوٕيت َيف لسيٕي ٚ ٔؿٗ 

حعة ثٗث ٘يع يه قىبف ٖٕيك ثيٗ ٘ؿّي ثٛخٛز 

 آٚضزٜ اؾت.

ٚخٛز ٔؿبئّي ٔثُ "يه ٔربِف ؾٛضي ثٝ ٌفتٝ 

زؾتٍيطي افطاز ثسٖٚ حىٓ لًبئي،زازٌبٜ ٞبي 

٘بٖبزال٘ٝ ٚ احىبْ ٖديت ٔثُ ٔحىٛٔيت ثٝ خطْ 

تًٗيف ضٚحيٝ ٔطزْ ٕٞطاٜ ثب فمط التهبزي ٚ 

فؿبز ازاضي ٟٕٔتطيٗ ٖٛأُ ٘بضيبيتي زض ٔيبٖ 

 "ٔطزْ ٔي ثبقس.

ايٗ زض حبِي اؾت وٝ ذجطٍ٘بض فطا٘ؿٛي ضٚظ٘بٔٝ 

زض ؾٛضيٝ "ساِيعاؾيٖٛ زض ايٗ ٔٛضز ٔي ٌٛيس :ٔٛ٘

ٕٞيكٝ قبٞس ثٛزْ ثيكتط ٔطزْ اظ خّٕٝ ضا٘ٙسٜ 

ٞبي تبوؿي ٚ افطازي وٝ زض ضؾتٛضاٖ ثب آٟ٘ب 

نحجت ٔي وطزْ ثيف اظ آٖ وٝ اظ ٘جٛز آظازي 

قبوي ثبقٙس ، اظ فؿبز زِٚتي ٚ ثي ٖساِتي 
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التهبزي ٘بضايي ثٛز٘س ٚ ٚلتي اظ آٟ٘ب زض ٔٛضز 

ؾٛاَ ٔي وطزْ ثب ذٙسٜ ثٝ ِجٙبٖ اقبضٜ  زٔٛوطاؾي

ٔي وطز٘س ٚ ايٗ وٝ چٝ وؿي ثٝ چٙيٗ زٔٛوطاؾي 

 "٘يبظ زاضز؟

اِجتٝ اظ ظٔبٖ ضٚي وبض آٔسٖ ثكبض اؾس انالحبتي 

زض ايٗ ظٔيٙٝ نٛضت ٌطفتٝ اؾت وٝ ؾطٖت آٖ 

چٙساٖ ظيبز ٘جٛزٜ اؾت.ثب ضٚي وبض آٔسٖ ثكبض 

حبيط  وبضثطز ايٙتط٘ت ٚ ٔٛثبيُ آظاز قس. زض حبَ

حتي زض ؾٛضيٝ ضؾب٘ٝ ٞبي ذهٛني) اظ خّٕٝ 

قجىٝ قبْ ٚ ز٘يب( ٚخٛز زاض٘س ٚ ٔكغَٛ فٗبِيت 

ٞؿتٙس.ثٙبثطايٗ ثؿيبضي اظ ؾٛضي ٞب  ٔٗتمس٘س 

قرم ثكبض اؾس ثب انالحبت ٔيب٘ٝ ذٛثي زاضز ٚ 

اٌط زض ٌصقتٝ ؾطٖت وٕي زض ايٗ ضٚ٘س ٚخٛز 

زاقت ثٝ زِيُ ٌبضز لجّي حعة ثٗث ثٛز وٝ قتبة 

 ض اؾس ضا ٔي ٌطفت.ثكب

 

 

اوٛ٘ٛٔيؿت ۱808ضزٜ ثٙسي ؾبَ   

 
 آظازي ضؾب٘ٝ ٞب فؿبز زٔٛوطاؾي

 040 085 0۱5 اِدعايط

 038 98 038 ٔهط

 048 58 007 اضزٖ

 078 0۱7 053 ؾٛضيٝ

 086 59 044 تٛ٘ؽ

 073 046 046 يٕٗ

فٛاظ ٌطٌؽ، اؾتبز ُٔبِٗبت ذبٚضٔيب٘ٝ زض ٔسضؾٝ 

ؾٛضيٝ ثب ٔهط تفبٚت »التهبز ِٙسٖ ٔي ٌٛيس: 

ٞبيي زاضز. وكٛض وٓ خٕٗيت تطي اؾت. ٔيعاٖ 

فمط زض آٖ وٕتط اظ ٔهط اؾت. خبٔٗٝ اي فطلٝ ٌطا 

ٚ ؾطوٛة قسٜ اؾت. اظ ٕٞيٗ ضٚ ٌطچٝ ثٝ َٛض 

لُٗي ٕ٘ي تٛاٖ پيف ثيٙي وطز، ٔٗ ضٚ٘س ٔكبثٝ 
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ٞبي ٖٕٛٔي زض وكٛضٞبي تٛ٘ؽ ٚ ٔهط  ذيعـ

 «ضا زض ؾٛضيٝ ٕ٘ي ثيٙٓ.

 

 : سیاست خارجی 

 وكٛضٞبيي ثب ؾٛضيٝ ٞبي تفبٚت ٟٕٔتطيٗ اظ يىي

 ايٗ ٘ؿجي اؾتمالَ تٛ٘ؽ ٚ يٕٗ ٔهطٚ ٔب٘ٙس

ؾٛضيٝ زض  .اؾت إِّّي ثيٗ ٖطنٝ زض وكٛض

ؾبِٟبي اذيط ثٝ ٘سضت زض ثطاثط فكبضٞبي ذبضخي 

ٔب٘ٙس تطٚض ضفيك حطيطي  ثٝ ٚيػٜ زض پطٚ٘سٜ ٞبيي

وٛتبٜ آٔسٜ ٚ ثطاي ٔمبثّٝ ثب فكبضٞبي ذبضخي 

حًٛض ذٛز زض نحٙٝ ٔمبٚٔت ٚ فّؿُيٗ تمٛيت 

وطزٜ ٚ ذٛز ضا ذٍ ٔمسْ ٔمبٚٔت زض خٟبٖ ٖطة 

٘كبٖ زازٜ اؾت . حًٛض زض ذٍ ٔمسْ خجٟٝ 

ٔمبٚٔت ٖطثي زض ثطاثط اؾطائيُ ٔكطٖٚيت حعة 

ؾٛضيٝ ٚ   ثٗث ٚ حىٛٔت ؾٛضيٝ ضا زض ٔيبٖ ٔطزْ

اٖطاة افعايف زازٜ اؾت .ثُٛضيىٝ زض آذطيٗ 

افىبضؾٙدي ا٘دبْ قسٜ تٛؾٍ ا٘سيكىسٜ آٔطيىبيي 

زض خٟبٖ ٖطة، اؾس پؽ  ۱808ثطٚويٍٙع زض ؾبَ 

اظ اضزٚغبٖ، احٕسي ٘ػاز ٚ ؾيس حؿٗ ٘هطا... 

ٖٙٛاٖ ٔحجٛثتطيٗ ضٞجط خٟبٖ ٖطة ضا ثٝ ذٛز 

 اذتهبل زاز.

 

 

ٚ اقغبَ ثّٙسي ٞبي زض ٚالٕ زضٌيطي ثب اؾطاييُ 

خٛالٖ تٛؾٍ ايٗ وكٛض ضا ٔي تٛاٖ ٟٕٔتطيٗ 

٘مُٝ ٚحست خبٔٗٝ ؾٛضيٝ ٚ ٔصاٞت ٔرتّف ثب 

حىٛٔت ؾٛضيٝ زا٘ؿت وٝ حىٛٔت ايٗ وكٛض ٘يع 

ثب حٕبيت اظ تٓبٞطات ضٚظ ٘ىجت ثٝ ز٘جبَ يبزآٚضي 

 ٔدسز ايٗ ٖبُٔ ٚحست ثٝ ٔطزْ ايٗ وكٛض ثٛز.
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پّٕبتيه ِٛٔٛ٘س زي ٔسيطؾٕيطاِٗيُٝ ثٝ ٌفتٝ 
ٔطزْ ؾٛضيٝ ّٔي ٌطا ٔي ثبقٙس ٚ ثب اقغبَ "يٖطث

 خٛالٖ تٛؾٍ اؾطائيُ وٝ فّؿُيٙيبٖ ضا اظ

ؾطظٔيٗ ٞبيكبٖ ٔي ضا٘س ٔربِفٙس. آٟ٘ب اظ ٔجبضظات 
ُ پكتيجب٘ي ياؾطاي ٔطزْ ِجٙبٖ ٚ حعة اهلل ثط ّٖيٝ

ٔطزٔي ٔي وٙٙس ٚ نس ٞب ٞعاض ٟٔبخط اظ خٙٛة 
ثب  ۱886ض ؾبَ اؾطائيُ ز ِجٙبٖ ضا زض ظٔبٖ حّٕٝ

 ".آغٛـ ثبظ پصيطفتٙس

 

اظ زيٍط ؾٛ آٔطيىب ٚ اؾطاييُ ٘يع ثب اؾتفبزٜ اظ  

فكبض ٚاضز وطزٖ ثٝ ؾٛضيٝ زض ٚلبيٗي ٔثُ تطٚض 

ضفيك حطيطي )ثب ايدبز زازٌبٜ ثيٗ إِّّي ٚ ٔتٟٓ 

وطزٖ ٔمبٔبت ؾٛضي (ثس٘جبَ تًٗيف ٘ٓبْ حبوٓ 

ثط ايٗ وكٛض ٚ أتيبظٌيطي زض ٔصاوطات نّح 

س.قست ايٗ فكبضٞب آ٘چٙبٖ ظيبز ثٛز وٝ ثٛز٘

ثؿيبضي اظ ؾمٌٛ حىٛٔت ايٗ وكٛض ؾرٗ 

ٌفتٙس،أب زض ٟ٘بيت ايٗ پطٚغٜ ٘يع ثب ٔسيطيت 

ٔٙبؾت زِٚت ؾٛضيٝ ٚ اٖتطافبت قبٞسٞبي 

  زضٚغيٗ ثٝ قىؿت ا٘دبٔيس.

 

 :وضعیت اقتصادی 

اٌط چٝ ٔيعاٖ فمط زض ؾٛضيٝ اظ ٔهط وٕتط اؾت ، 

ضيٝ اظ ؾبذتبض ؾبِٕي أب ثُٛض وّي التهبز ؾٛ

ثطذٛضزاض ٘يؿت. ثكبض اؾس اظ ظٔبٖ ضٚي وبض آٔسٖ، 

ؾيؿتٓ التهبزي ؾٛضيٝ ضا وٝ زض ظٔبٖ پسضـ 

ؾٛؾيبِيؿتي ثٛز آظازتطٕ٘ٛزٜ ٚ ثبظاض ؾٛضيٝ ضا ثٝ 

ضٚي قطوت ٞبي ذبضخي ثبظ ٕ٘ٛزٜ اؾت،ثُٛضي 

پيف اظ  ۱800وٝ ضقس التهبزي ؾٛضيٝ زض ؾبَ 

ثيٙي ٔي % پيف 5ٚلبيٕ اذيط ثيف اظ 

قس.ٕٞچٙيٗ ٚي زض خصة ؾطٔبيٝ ٌصاض ذبضخي ثٝ 

ٚيػٜ اظ وكٛضٞبي حٛظٜ ذّيح فبضؼ تب حسٚز 

ظيبزي ٔٛفك ثٛزٜ اؾت. ثٝ ٌفتٝ يه وبضقٙبؼ 

تحِٛي وٝ زض التهبز ٚ ظ٘سٌي  "أٛض ذبٚضٔيب٘ٝ 

ؾٛضي ٞب َي ؾٝ زٞٝ اذيط نٛضت ٌطفتٝ ٚالٗب 

ٔثجت ثٛزٜ اؾت. زضآٔس ؾطا٘ٝ ٔطزْ ثبال ضفتٝ ٚ 

ٖ٘ٛي ضفبٜ زض ٔيبٖ قٟطٚ٘ساٖ ثٝ ٚخٛز آٔسٜ اؾت. 
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ٞطچٙس ؾٛضيٝ ٕٞچٙبٖ زض ٔمبيؿٝ ثب ثطذي اظ 

وكٛضٞب زض ؾُح پبييٗ تطي لطاض زاضز، أب ثب تٛخٝ 

ثٝ أىب٘بت ايٗ وكٛض، قطايٍ لبثُ لجِٛي زض آ٘دب 

حىٕفطٔبؾت.وبض٘بٔۀ ذب٘ساٖ اؾس لبثُ لجَٛ 

 "اؾت.

زضآٔس ؾطا٘ٝ اٌط چٝ آظازؾبظي التهبزي زض ؾٛضيٝ 

ؾٛضي ٞب ضا افعايف زازٜ اؾت،أب آٔبض اظ افعايف 

 فبنّٝ َجمبتي زض ايٗ وكٛض حىبيت زاضز.

ٕٞچٙيٗ قبيٗبت ظيبزي ٘يع اظ ثطذي ٔفبؾس 

التهبزي زض خطيبٖ ذهٛني ؾبظي  زض ٔيبٖ 

ٔطزْ ثٝ ٌٛـ ٔي ضؾس. اظ خّٕٝ افطازي وٝ ثيف 

اظ ؾبيطيٗ اتٟبٔبت فؿبز التهبزي ضا ثٝ ذٛز 

ٛف ٕ٘ٛزٜ ٔي تٛاٖ ثٝ  ضأي ٔرّٛف ُٔٗ

پؿطزايي ثكبض اقبضٜ وطز وٝ زض خطيبٖ ذهٛني 

ؾبظي زض ايٗ وكٛض ثعضٌتطيٗ وٕپب٘ي ٔٛثبيُ 

ؾٛضيٝ )ؾيطيبتُ( ٚ ثطذي اظ قطوت ٞبي ٟٔٓ ٌبظ 

ٚ ٘فت ٚ ثب٘ه ٞبي ايٗ وكٛض ضا تهبحت ٕ٘ٛز.زض 

٘بآضأي ٞبي اذيط ٘يع زض ثؿيبضي اظ قٗبضٞبي 

اقبضٜ تٓبٞطوٙٙسٌبٖ لطاض  ٔربِفبٖ ٚي ٔٛضز

 زاقت.

 

  : تنوع نژادی و مذهبی 

تٙٛٔ ٘ػازي ٚ ٔصٞجي ٔٛخٛز زض ايٗ وكٛض ثط 

ذالف خٕٗيت تمطيجب يىسؾت ٔهط ٚ تٛ٘ؽ ضا 

ٔي تٛاٖ زيٍط تفبٚت ؾٛضيٝ ثب ايٗ زٚ وكٛض 

 :03ٚ  تٔصٞ ؾٙي ؾٛضيٝ ٔطزْ :74 زا٘ؿت.

ٔؿيحيبٖ ٘يع .سثبقٙ ٔي ٚاؾٕبٖيّي ّٖٛي قيٗٝ،

 :3 ٚ زٞٙس ٔي تكىيُ ضا وكٛض خٕٗيت :08

 ٔب٘ٙس ازيبٖ ؾبيط پيطٚاٖ آٖ اظ ٘يع ٔب٘سٜ ثبلي

 .ثبقس ٔي ٞب ٚ زضٚظي يعيسيبٖ

ثب ٚخٛز ايٙىٝ ٞؿتٝ انّي لسضت زض ؾٛضيٝ زض 

ّٛي ٞبؾت  ،أب ٘ٛٔ ضفتبض حىٛٔت ٚ اذتيبض ٖ

ٔكبضوت زازٖ ؾبيط ٔصاٞت زض پؿت ٞبي 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
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حىٛٔتي ٔٙدط ثٝ پصيطـ حعة ثٗث ؾٛضيٝ ثٝ 

ٖٙٛا ٖ حعثي فطأصٞجي زض ٔيبٖ ٔصاٞت ٔرتّف 

زض ايٗ وكٛض ٔي ثبقس.ؾٙي ٞبي ظيبزي زض 

ٚظاضترب٘ٝ ٞب، ؾبذتبض لسضت ؾٛضيٝ قبُٔ 

 رب٘ٝ ٞبفطٔب٘سٞي ٘ٓبٔي، اؾتب٘ساضي ٞب ٚ ؾفبضت

ؾٟيٓ قسٜ ا٘س ٚ ايٗ ٘يع ثبٖث تمٛيت پبيٍبٜ 

ٔطزٔي حىٛٔت ثكبض اؾس ٌطزيسٜ اؾت .افعٖٚ ثط 

ايٗ قىُ زٞي ثٝ ٖ٘ٛي ٘بؾيٛ٘بِيؿٓ ؾٛضي 

پيطأٖٛ ايسٜ قبْ ثعضي ٘يع ٔٛخت خّت ضيبيت 

 ٘بؾيٛ٘بِيؿت ٞبي ؾٙي قسٜ اؾت . 

اظ زيٍط حبٔيبٖ حىٛٔت ؾٛضيٝ زض ٔيبٖ الّيت 

اٖ ثٝ ٔؿيحيبٖ اقبضٜ ٞبي ٔصٞجي ٔي تٛ

وطز.تطؼ اظ حبوٕيت ٌطٜٚ ٞبي ؾّفي ٚ تٙسضٚ زض 

ؾٛضيٝ ٚ ٘ٛٔ ضفتبض ؾىٛالض حىٛٔت ؾٛضيٝ زض 

ٔكبضوت زازٖ ٔصاٞت ٔرتّف پيطٚاٖ ايٗ ٔصٞت 

زض ؾٛضيٝ  ضا ثٝ اثمب حىٛٔت ٔتٕبيُ ٔي وٙس. ثٝ 

 -« ّٖٛي ثٛزٖ»اتٟبْ َٛض وّي ٔي تٛاٖ ٌفت 

خب زض ؾٛضيٝ  -يتثٝ ٔٗٙبي حىٛٔت الّيت ثط اوثط

٘يفتبزٜ اؾت. زض ٚالٕ آ٘ىٝ ثط ؾٛضيٝ حىٛٔت ٔي 

اؾت وٝ ؾيُطٜ وبّٔي ثط « حعة ثٗث»وٙس 

زِٚت ٚ اضتف زاضز ٚ ثٗثي ٞبي ؾٛضيٝ ٖٕستب 

حىٛٔت ٘يع ٕٞيكٝ تالـ زاقتٝ وٝ ؾٙي ٞؿتٙس.

 تٛاظٖ َبيفٝ اي ضا تب حسي حفّ وٙس.

 : دخالت های خارجی 

ؾٛضيٝ ضا ٔي تٛاٖ  اظ خّٕٝ زيٍط ِٔٛفٝ ٞبي ٚلبيٕ

زض تالـ فٗبال٘ٝ ثبظيٍطاٖ فطأُٙمٝ اي زض 

ٔسيطيت تحٛالت خبضي ايٗ وكٛض ٚ تُجيك آٖ 

 ثب ُّٔٛثيت ٞبي ذٛيف زا٘ؿت.

زض ايٗ ظٔيٙٝ اٌط چٝ اٚثبٔب ضييؽ خٕٟٛض ٚ ؾٛظاٖ 

ضايؽ ٕ٘بيٙسٜ آٔطيىب زض ؾبظٔبٖ ُّٔ ايطاٖ ضا ثٝ 

زذبِت زض ٚلبيٕ ؾٛضيٝ ٚ وٕه ثٝ زِٚت زض 

وٛة ٔربِفبٖ ٔتٟٓ وطز٘س،أب چٙسي اظ ايٗ ؾط

اتٟبْ ٍ٘صقتٝ ثٛز وٝ ؾٙسي ثٝ ٘مُ اظ ٚيىي 
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ِيىؽ زض ضٚظ٘بٔٝ ٚاقٍٙتٗ پؿت ٔٙتكط قس وٝ 

٘كبٖ ٔي زاز آٔطيىب ٔيّيٖٛ ٞب زالض زض خٟت 

 ايدبز ٘بآضأي زض ؾٛضيٝ نطف ٕ٘ٛزٜ اؾت.

ٔي تٛاٖ ٌفت زض ٘بآضأي ٞبي ؾٛضيٝ آٔطيىب ٚ 

ٕبْ ٖٙبنط لسضت ذٛز اؾتفبزٜ ٔتحسيٗ غطثي اظ ت

ٕ٘ٛز٘س. اٌط چٝ تالـ ايٗ وكٛضٞب ثطاي 

ٔكطٖٚيت ثركيسٖ ثٝ زذبِت زض ؾٛضيٝ اظ َطيك 

تهٛيت لُٗٙبٔٝ زض قٛضاي أٙيت ٚ ؾپؽ پيبزٜ 

ؾبظي ٔسَ زذبِت زض ِيجي ثب ٔربِفت چيٗ ٚ 

ضٚؾيٝ ٘بوبْ ٔب٘س، أب ايٗ وكٛضٞب اظ َطيك اٖٕبَ 

،ٔؿّح ؾبظي تحطيٓ ٞبي التهبزي ٚ ٘ٓبٔي

ٔربِفبٖ، حٕبيت ٔبِي اظ ضؾب٘ٝ ٞب ٚ ٖٙبنط 

ٔربِف زض ؾبيط وكٛضٞب ٚ ثطخؿتٝ ؾبظي اذجبض 

زضٌيطي ٞب زض ؾٛضيٝ زض ٔمبيؿٝ ثب ثحطيٗ يب يٕٗ 

ثٝ تالـ ذٛز زض ثي ثجبت ؾبظي ايٗ وكٛض ازأٝ 

 ٔي زٞٙس.

اظ خّٕٝ ٔي تٛاٖ ثٝ ُّٔت ضٚظ٘بٔٝ ٚاقٍٙتٗ 

ثٝ ؾٙسي وٝ ٚيىي پؿت اقبضٜ وطز وٝ ثب اؾتٙبز 

ِيىؽ اذيطاً افكب وطزٜ اؾت ٘ٛقت، ٚظاضت ذبضخٝ 

آٔطيىب ثٝ َٛض ٔرفيب٘ٝ ٌطٜٚ ٞبي ؾيبؾي ٔربِف 

ؾٛضيٝ ضا تأٔيٗ ٔبِي وطزٜ اؾت، اظ خّٕٝ ايٙىٝ ثب 

ثٛزخٝ قف ٔيّيٖٛ زالض يه تّٛيعيٖٛ ٔبٞٛاضٜ 

اي خسيس ثٝ ضاٜ ا٘ساذتٝ وٝ زض ِٙسٖ ٔؿتمط اؾت ٚ 

ذٛز ضا ّٖيٝ ؾٛضيٝ ٚ ثكبض فٗبِيت  ۱889اظ ؾبَ 

  اؾس آغبظ وطزٜ اؾت.

ثٝ ٘ٛقتٝ ٘كطيٝ اِحميمٝ ؾٙس زيٍطي ٘يع وٝ 

تٛؾٍ يه ٕ٘بيٙسٜ پبضِٕبٖ اضٚپب افكب قس ٘كبٖ 

، ؾٙبتٛض خٕٟٛضي ويٗ  ٕ٘بيٙسٌبٖ ٔه ٔي زٞس

زض ٚاقٍٙتٗ، پبضيؽ، أبٖ ٚ اؾتب٘جَٛ  ذٛاٜ آٔطيىب

ض َي يه ٔبٜ اذيط ثب ٔربِفبٖ ٘ٓبْ ؾٛضيٝ زيسا

قٛضاي ّٔي ا٘تمبِي »ٚ زضثبضٜ تكىيُ   وطزٜ

ٔب٘ٙس قٛضاي ا٘تمبِي ّٔي ِيجي وٝ « ؾٛضيٝ

ا٘س تب  ويٗ پكت تكىيُ آٖ ثٛز، ثحث وطزٜ ٔه
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ثسيٗ تطتيت ٔمسٔبت تكىيُ زِٚت ؾبيٝ زض 

اِٛلٛٔ ٘ٓبْ ؾٛضيٝ فطاٞٓ   نٛضت ؾمٌٛ لطيت

ذبضخٝ  ؾرٍٙٛي ٚظاضتاٌط چٝ ٔطن تٛ٘ط  .قٛز

ٞب قبُٔ  وٕه يٗ خّٕٝ وٝثب ٌفتٗ اآٔطيىب، 

قٛز وٝ ثطاي آظازي ٚ زٔٛوطاؾي  ٞبيي ٔي ٌطٜٚ

ٞسف زِٚت آٔطيىب ٚ  وٙٙس زض ؾٛضيٝ تالـ ٔي

،ؾٗي زض وبٞف ؾطٍ٘ٛ٘ي حىٛٔت ؾٛضيٝ ٘يؿت

اثط ٔٙفي اؾٙبز ٔٙتكط قسٜ زاقت ، أب  ايٗ 

نحجت ٞب زض فًبي ٔتكٙح ٔٛخٛز ثٝ ؾرتي 

 لبثُ ثبٚض ثٝ ٘ٓط ضؾيس.

ٞبي  ضأي ٞب  ثطذي اظ ٔمبْپؽ اظ آغبظ ٘بآ

اؾطائيّي ٘يع ثالفبنّٝ ٚاوٙف ٘كبٖ زاز٘س. 

آٚيٍسٚض ِيجطٔٗ، ٚظيط ذبضخٝ تٙسضٚ ايٗ وكٛض 

خٟب٘ي ثب ضغيٓ اؾس ٘يع   ذٛاٞبٖ آٖ قس وٝ خبٔٗٝ

ٕٞچٖٛ ضغيٓ لصافي ضفتبض وٙس.أب ا٘سوي ثٗس 

ؾىٛت زض لجبَ ضٚيسازٞبي ؾٛضيٝ ثٝ ضٚيىطز 

ٟ٘بزٞبي ضؾٕي اؾطائيُ ٞب ٚ  غبِت زض ٔيبٖ ٔمبْ

ثسَ قس. اٌط چٝ اؾطاييّي ٞب اظ تًٗيف زقٕٗ 

زيطيٙٝ ذٛز ٚ ٔتحس ايطاٖ ٚ حعة ا... ذٛقحبَ ثٝ 

٘ٓط ٔي ضؾٙس ، أب ٕ٘ي تٛاٖ تطزيس ضا زض ٘ٛٔ 

ضفتبض ٚ ثيب٘بت ٔمبٔبت ايٗ وكٛض ٔكبٞسٜ ٘ىطز.ثٝ 

ٚيػٜ ايٗ وٝ  اؾطائيّي ٞب زض لجبَ آيٙسٜ ٘ٓبْ 

ٞبي آتي زض ايٗ وكٛضتهٛض  ؾٛضيٝ ٚ قىُ ثٙسي

ذبني ٘ساضز ٚ حًٛض ٔؿّحب٘ٝ خٙجف ٞبي ؾّفي 

زض ؾٛضيٝ ٚ احتٕبَ لسضت ٌطفتٗ ايٗ ٌطٜٚ ٞب يب 

اذٛاٖ إِؿّٕيٗ زض  ايٗ وكٛض نٟيٛ٘يؿت ٞب ضا 

زچبض تطزيس ٕ٘ٛزٜ اؾت . زض ٚالٕ اؾطائيُ ّٖي 

ضغٓ تٕبْ ٔكىالتي وٝ ثب ؾٛضيٝ زاضز، ثٝ ايٗ 

ضيٝ حسالُ زض وٛتبٜ ٔست ٘ىتٝ ٚالف اؾت وٝ ؾٛ

ٔمبثّٝ ٘ٓبٔي ٚ حصف ٘ٓبْ ؾيبؾي اؾطائيُ ضا زض 

« فيٍبضٚ»زؾتٛض وبض ذٛز لطاض ٘سازٜ اؾت. ضٚظ٘بٔٝ 

اپطيُ اظ فًبي  ۱7قٙجٝ 4٘يع زض تحّيّي وٝ ضٚظ 

حبوٓ ثط  ضؾب٘ٝ ٞبي نٟيٛ٘يؿت اضائٝ زاز، ثٝ 

احتٕبَ زض زؾت ٌيطي يٕبْ أٛض تٛؾٍ ٌطٜٚ 



 

 

و چالش  هیسور یها یکالف سردرگم ناآرام
حکومت  اسد یها  

دهـت واحـن المللی امـه بیـی اتحادیـی و آموزشـد فرهنگـواح  

International Union of Unified Ummah  

12 

بضٜ وطزٜ اؾت ٚ ٔٗتمس اؾت اذٛاٖ إِؿّٕيٗ اق

وٝ زض نٛضت فطٚپبقي ٘ٓبْ اؾس ايٗ ٌطٜٚ ثب 

تٛخٝ ثٝ ا٘ؿدبْ ٚ ذٛاؾتٍبٞي وٝ زاضز ٔي تٛا٘س 

لسضت ضا ثسؾت ٌيطز.ثٝ ٖجبضت زيٍط، اؾطائيُ 

ؾٛز ثطافتبزٖ حىٛٔت ذب٘ساٖ اؾس زض ؾٛضيٝ ضا 

آٔيع آٖ  ٞب ٚ تجٗبت احيب٘بً تٟسيس ثيكتط اظ ظيبٖ

ضٚ، ذٛيكتٙساضي ٚ ؾىٛت آٖ  ثيٙس ٚ اظ ايٗ ٕ٘ي

ثيف اظ ٔالحٓبت تبوتيىي ثٝ تبٔالت ضاٞجطزي 

 قٛز. ٔطثٌٛ ٔي

ثطذٛضز ثؿيبضي اظ ضؾب٘ٝ ٞبي ٚاثؿتٝ ثٝ 

وكٛضٞبي ٔرتّف ٘يع  ٖ٘ٛي اظ ٞسايت ضؾب٘ٝ اي 

ضا زض ٔبخطاي ؾٛضيٝ تساٖي ٔي وٙس.ثٝ ٖٙٛاٖ 

ٔثبَ ٔي تٛاٖ ثٝ ٚاوٙف ثي ثي ؾي ٖطثي وٝ 

تٓبٞطات فمٍ ٔحسٚز ثٝ قٟط حتي زض ظٔب٘ي وٝ 

٘فطي زضٖب ثٛز اذجبض آٖ ضا زض نسض ٚلبيٕ  75888

وكٛضٞبيي ٔثُ يٕٗ ٚ ِيجي ٚ ثحطيٗ پٛقف 

تجسيُ ٔيساز ٚ ٕٞچٙيٗ ثطذٛضز قجىٝ اِدعيطٜ وٝ 

قس ،  ٔربِفبٖثٝ وب٘بَ تّٛيعيٛ٘ي زضٌيط زض وٙبض 

ثطذي اظ ضٚظ٘بٔٝ ٍ٘بضاٖ ثطخؿتٝ ، ثُٛضيىٝ 

ٝ ٔٙٓٛض اٖتطاو ٘ؿجت ثٗ خسٚ ث غؿبٖٕٞچٖٛ 

اقبضٜ  خٟت ٌيطي ٞب اؾتٗفب زاز٘س تٙبلى ثٝ ايٗ

زض  ٞط زٚي ايٗ قجىٝ ٞب . ثٛيػٜ ٍٞٙبٔي وٝوطز

 ٘س.ٔٛضز اذتٙبق ٚ ؾطوٛة زض ثحطيٗ ؾىٛت وطز

اذتٙبلي ذٛ٘جبض وٝ ثب ٔساذّٝ ٘ٓبٔي ؾٗٛزي ٞب ٚ 

 وكتبض ظ٘سا٘يبٖ ؾيبؾي ٕٞطاٜ قس. 

 

 :شخصیت رییس جمهور  

 ؾط٘ٛقت تٗييٗ زض ضا آذط حطف ّٔتٟب تطزيس ثسٖٚ

 ٔطزْ اوثطيت آيب أب ظز ذٛاٞٙس ُٔٙمٝ وكٛضٞبي

 ٞؿتٙس؟  اؾس حىٛٔت ؾطٍ٘ٛ٘ي ذٛاؾتبض ؾٛضيٝ

قبيس ظٔب٘ي وٝ ثكبض اؾس پيف اظ آغبظ ٘بآضأي ٞب 

زض ٔهبحجٝ ثب ٚاَ اؾتطيت غٚض٘بَ زض پبؾد ثٝ 

ؾٛاِي زض ٔٛضز ّٖت ٖسْ ٌؿتطـ ا٘مالة ٞبي 

ؾٛضيٝ ثجبت زاضز. چطا؟ "ٝ ٌفت ٖطثي ثٝ ؾٛضي
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ثطاي ايٙىٝ ثب اٖتمبزات ثبَٙي ٔطزْ زض پيٛ٘س اؾت. 

اؾبؾبً ٚلتي اظ ايٗ اٖتمبزات فبنّٝ ثٍيطيس، ايٗ 

پيف ثيٙي ٕ٘ي وطز "ٔؿبئُ ٞٓ زض پي ٔي آيس.

وٝ ثٝ ظٚزي زض وكٛض اٚ ٘يع قجيٝ  چٙيٗ ٚلبيٗي 

 پيف ذٛاٞس آٔس.

مس٘س زض حبِي وٝ اوثط ضؾب٘ٝ ٞبي خٟبٖ ٔٗت

٘بآضأي ٞبي ؾٛضيٝ ٘يع ٕٞب٘ٙس ٔهط ٚ تٛ٘ؽ ٚ 

يٕٗ اظ پبيٍبٜ اختٕبٖي ٖٕٛٔي زض ثيٗ ٔطزْ 

ثطذٛضزاض اؾت، ٘ٓط ثؿيبضي اظ ٘بْطاٖ ؾيبؾي 

حىبيت اظ آٖ زاضز وٝ اٖتطايبت زض ؾٛضيٝ ثيكتط 

خٙجٝ الّيتي زاضز ٚ ٞٙٛظ ٕ٘ي تٛاٖ ُٔبِجبت 

 ٔطزٔي زض ايٗ وكٛض ضا ثب خطيبٖ ٖٕٛٔي حبوٓ ثط

 خٟبٖ ٖطة ٔمبيؿٝ وطز. 

ؾطزثيط اِدعيطٜ اٍّ٘يؿي زض ايٗ ٔٛضزٔي ٌٛيس 

حتي اٌط ٔربِفبٖ خطات وبفي ضا ثطاي اؾتفبزٜ اظ "

تٕبْ تٛاٖ ذٛز زض ثطاثط حىٛٔت زاقتٝ ثبقٙس ، زض 

ٔيبٖ ٖبٔٝ ٔطزْ ٖاللٝ ثٝ ؾطٍ٘ٛ٘ي حىٛٔت آٖ 

چٙبٖ ثبال ٘يؿت وٝ حبيط ثٝ زازٖ ٞعيٙٝ ثباليي 

 "بقٙس. ثطاي ايٗ أط ث

خبقٛآ ِيٙسيؽ ٔسيط ٔطوع ُٔبِٗبت ذبٚضٔيب٘ٝ زض 

زا٘كٍبٜ اوالٞٛٔب ٘يع زض ايٗ ٔٛضز ٔي 

فبوتٛض ٟٕٔي وٝ زض ؾٛضيٝ ٚخٛز زاضز "ٌٛيس:

ٔحجٛثيت ثكبض اؾس زض ٔيبٖ َيف ثعضٌي اظ 

ؾبِٝ زض  83خٛا٘بٖ ؾٛضي اؾت.ثط ذالف ٔجبضن 

ٔهط اؾس خٛاٖ اؾت ٚ خٛا٘بٖ ٘يع اٚ ضا ثٝ ذٛز 

ٔي زا٘ٙس.اٌط چٝ آٖ ٞب ٔربِف فؿبز ٘عزيه 

التهبزي ٔٛخٛز زض زِٚت ٞؿتٙس ٚ اظ ٚيٕ 

التهبزي ٘يع ٘بضاييٙس، أب ٔبيّٙس زض ايٗ ٔٛيٛٔ 

ثيكتط اَطافيبٖ ضييؽ خٕٟٛض ضا ٔمهط 

ثسا٘ٙس.ثؿيبضي اظ آٖ ٞب ٔٗتمس٘س تالـ ٞبي ثكبض 

اؾس ثطاي ا٘دبْ انالحبت تٛؾٍ َيف ٔؿٗ ٚ 

ٞب ثٝ ٖٙٛاٖ ٌبضز ؾٙتي حعة ثٗث )وٝ اظ آٖ 

 "لسيٕي يبز ٔي وٙٙس( ٘بوبْ ٔب٘سٜ زاؾت.
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 پيتط ٞبضِيًٙ، ٔسيط ثط٘بٔٝ ٌطٜٚ ثيٗ إِّّي ثحطاٖ

وٝ چٙس ؾبَ اؾت زض زٔكك، ضٚيسازٞبي ؾٛضيٝ ضا 

ثطاي ضإٞٙبيي ثكبض اؾس وٙس زض ِٛٔٛ٘س  ز٘جبَ ٔي

ؾْٛ  ؾٛضيٝ ثبيس زض خؿتدٛي ضاٜ" ٔي ٌٛيس: 

وٝ ثٝ ذبَط ٔٛفميت ضئيؽ خٕٟٛضي ؾٛضيٝ .ثبقس

تٛا٘ؿتٝ ٔحجٛثيتي ثطاي ذٛز  زض ؾيبؾت ذبضخي

اذتيبض زاضز  ٚ پب وٙس ، ؾطٔبيٝ اي ؾيبؾي زض زؾت

وٝ ظٔبٖ آٖ ضؾيسٜ تب ثٝ ٘فٕ ثيٙكي ؾطٔبيٝ 

ؾْٛ ٔيبٖ حفّ  ٌصاضي وٙس وٝ ٔي تٛا٘س ثٝ ضاٜ

ٚيٕ ٔٛخٛز ٚ ٘بّٔٗٛٔي يه تحَٛ ا٘مالثي 

ت ثؿيبض ظٚز اؾ ذسٔت وٙس. أب ايٗ ؾطٔبيٝ ٕٔىٗ

 "اضظـ ذٛز ضا اظزؾت ثسٞس

 

 : مخالفان 

، زاذّي زض ؾٛضيٝ زض ٔيبٖ ٘يطٚ ٞبي اپٛظيؿيٖٛ

 ، ۱880ؾبَ « ثٟبض زٔكك»افطاز ٔتّٗك ثٝ خٙجف 

يبو تطن(، ٞٛازاضاٖ ٘بنط )حؿٗ ض(  حعة ٔطزْ

ٖجساِٗٓيٓ( ٚ ... ٕٞچٙيٗ قرهيت ٞبي ؾيبؾي 

اذٛاٖ إِؿّٕيٗ  .ذٛض٘س چكٓ ٔي زاذّي ثٝ

 ٘يع ثٝ ٔب٘ٙس ثؿيبضي اظ وكٛضٞبي ٖطثي ٝؾٛضي

ثٝ قٕبض ٘ٓبْ وٙٛ٘ي  زاذّي ٟٕٔتطيٗ اپٛظيؿيٖٛ

ٔي ضٚز وٝ اظ زٚ َيف ؾّفي تٙسضٚ ٚ  ٔٗتسَ 

ثطذٛضزاض ٔي ثبقس.ثط ذالف َيف ٔٗتسَ، ؾّفيٖٛ 

اذٛاٖ ؾبثمٝ ٕٞىبضي ثب غطة ضا ٘يع خٟت ٔجبضظٜ 

 ثب حىٛٔت اؾس زض پطٚ٘سٜ ذٛز زاض٘س.

ٗ ذبضج اظ وكٛض ٚ زقٕٙبٖ تبضيري ثبيس ثٝ ٔربِفي

االؾس، ضفٗت  ٘يع تٛخٝ وطز : ٖٕٛي ثكبض« ٘ٓبْ»

ؽ خٕٟٛض ئيٖجساِحّيٓ ذساْ، ٔٗبٖٚ ض ،ٚ پؿطـ

حطيطي، اذٛاٖ ؾٗس  ؾبثك ٚ اظ زٚؾتبٖ ٘عزيه ثٝ

إِؿّٕيٗ ٚ زيٍط ٌطٜٚ ٞبي تجٗيسي وٝ ثطذي 

وٕه ٔبِي  ٔؿتميٕب اظ ؾطٚيؽ ٞبي ذبضخي

ٛؾٍ آٟ٘ب ثٝ ثبظي ٌطفتٝ زضيبفت ٔي وٙٙس ٚ يب ت

اظ ٟٕٔتطيٗ افطاز ٔٛضز حٕبيت غطة . قسٜ ا٘س

ثطاي ضٞجطي ٔربِفبٖ زض ؾٛضيٝ ٔي تٛاٖ ثٝ 
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ٖجساِحّيٓ ذساْ اقبضٜ وطز وٝ ؾبَ ٞب ٔٗبٖٚ ٚ 

٘عزيىتطيٗ قرم ثٝ ثكبض ٚ پسضـ ٔحؿٛة ٔي 

قس. ٚي پؽ اظ ثطوٙبضي تٛؾٍ ثكبض اؾس ثٝ اتٟبْ  

ٝ وٕه ٖطثؿتبٖ فؿبز ٚ ظزٚثٙس ثب ؾٗسحطيطي ث

ثٝ فطا٘ؿٝ پٙبٞٙسٜ قس ٚ اظ ازٖبي زذبِت حىٛٔت 

ؾٛضيٝ زض تطٚض ضفيك حطيطي حٕبيت ٕ٘ٛز. ذساْ 

وٝ ثب ّٔه ٖجساهلل، پبزقبٜ ٖطثؿتبٖ ٚ ضفيك 

اِحطيطي، ٘رؿت ٚظيط ؾبثك ِجٙبٖ ٘ؿجت 

ذٛيكبٚ٘سي زاضز، ثب اؾتفبزٜ اظ ثطٚت والٖ ذٛز ٚ 

 وٕه ؾبظٔبٖ ٞبي اَالٖبتي غطة زؾت ثٝ

تكىيُ يه ٌطٜٚ ؾيبؾي ثطاي ؾطٍ٘ٛ٘ي ٘ٓبْ 

 ثكبض اؾس ظز.

ٔربِفيٗ زض ؾٛضيٝ زٚ ؾط َيفي ضا تكىيُ ٔي 

زٞٙس وٝ زض يه ؾٛي آٖ ٘يطٚٞبي افطاَي 

ٔصٞجي ٚ ؾّفي ٚ زض ؾٕت زيٍط ٞٛازاضاٖ آٔطيىب 

ٚ اؾطاييُ حًٛض زاض٘س. آ٘چٝ زض ايٗ ٔٛضز ٔي 

تٛاٖ ثب لبَٗيت ٌفت ايٗ اؾت وٝ ٔربِفيٗ ذبضج 

اظ وكٛض حىٛٔت فبلس پبيٍبٜ اختٕبٖي ٚ َطفساض 

خسي زض زاذُ وكٛض ٔي ثبقٙس ٚ ٕٞچٙيٗ ايٗ 

ٌطٜٚ ٞب اظ ٕٞجؿتٍي خسي ثب يىسيٍط ٘يع 

 ثطذٛضزاض ٘يؿتٙس. 

 

 : موضع گیزی های شخصیت ها 

زض ظيط ثٝ ٔٛيٕ ٌيطي ثطذي قرهيت ٞب زض 

 ٔٛضز ٚلبيٕ ؾٛضيٝ اقبضٜ ٔي قٛز:

  ٖٛٔ زثيط وُ ؾبظٔبٖ ُّٔ :  –ثبٖ وي

اؾتفبزٜ اظ ٘يطٚي ٔطٌجبض زض ؾٛضيٝ 

 تٛؾٍ زِٚت غيط لبثُ لجَٛ اؾت.

  ٚظيط ذبضخٝ إِٓبٖ : ذكٛ٘ت ٞب زض

ؾٛضيٝ ثبيس ٞط چٝ ظٚزتط ثٝ پبيبٖ ثطؾس 

ٚ زِٚت ؾٛضيٝ ثبيس حمٛق ٔطزْ ٚ 

آظازي ٞب ضا ضٖبيت وٙس ٚ اِجتٝ 
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حبوٕيت لبٖ٘ٛ ٘يع ٔدسزا ثبيس ثطلطاض 

 ٌطزز.

 ٘رؿت ٚظيط ٖطاق :  –ي ٔبِىي ٘ٛض

ٖطاق زض ظٔيٙٝ تَٛئٝ ٞبي ٔٛخٛز زض 

ظٔيٙٝ اظ ثيٗ ثطزٖ ثجبت زض ؾٛضيٝ 

 پكتيجبٖ ايٗ وكٛض اؾت.

 ٗٔٚظيط ذبضخٝ اؾطاييُ : -اٚيٍسٚض ِيجط

أيسٚاضْ ٕٞبٖ ٚاوٙكي وٝ غطة ثٝ 

ٚلبيٕ ِيجي ٘كبٖ زاز اظ خّٕٝ حّٕٝ 

ٔؿتميٓ ضا زض ٚاوٙف ثٝ ٚلبيٕ ؾٛضيٝ ٚ 

ٞٓ قبٞس ثبقٓ.ٔب ٍ٘طا٘يٓ اؾس ايطاٖ 

ثرٛاٞس تٛخٝ ضا اظ زاذُ ؾٛضيٝ ثٝ 

 "اؾطاييُ ٔتٛخٝ وٙس.

  ضييؽ خٕٟٛضي  –زيٕيتطي ٔسٚزٚف

ثٟتطيٗ ضاٜ حُ زض ؾٛضيٝ  "ضٚؾيٝ :

ٞسايت ٚ ا٘دبْ ٞط چٝ ؾطيٗتط 

انالحبت تٛؾٍ ضييؽ خٕٟٛضي 

ثٝ خبي نسٚض لُٗٙبٔٝ  وٙٛ٘ي اؾت.

 ّٖيٝ ؾٛضيٝ ثبيس ثٝ ايٗ وكٛض فطنت

زاز تب ٔكىالت ذٛز ضا حُ وٙس ٚ 

فطايٙس تٛؾٗٝ ؾيبؾي ضا ثطاي آيٙسٜ ايٗ 

 "وكٛض ثٝ اخطا زضآٚضز.

  ّٛٚظيط ذبضخٝ تطويٝ  –احٕس زاٚٚز اٚغ

: ؾٛضيٝ زض ٔمُٕ حؿبؾي ثٝ ؾط ٔي 

ثطز.أيسٚاضيٓ ثطذي ٔؿبئُ ٔٛخٛز ثيٗ 

ٔطزْ ٚ زِٚت زض ايٗ وكٛض ثسٖٚ 

 ٔكىُ خسي حُ قٛز.

  ٖٛظيط أٛض ذبضخٝ ٚ –ٞيالضي وّيٙت

احتٕبَ زذبِت آٔطيىب زض  "آٔطيىب :

ؾٛضيٝ ٘بٔحتُٕ ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس.ثٝ 

ٚيػٜ ايٗ وٝ ٞٙٛظ وٍٙطٜ ثكبض اؾس ضا 

 "فطزي انالح َّت تّمي ٔي وٙس.

  ضييؽ خٕٟٛضي آٔطيىب : –اٚثبٔب" ٗٔ

ثطذٛضز زِٚت ؾٛضيٝ ثب تٓبٞطات نّح 
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آٔيع ضا ٔحىْٛ ٔي وٙٓ.اِجتٝ تٓبٞط 

بيس اظ اثعاض ذكٛ٘ت وٙٙسٌبٖ ٘يع ٘ج

اؾتفبزٜ وٙٙس،أب ٚلت آٖ اؾت وٝ 

زِٚت ؾٛضيٝ ثٝ زضذٛاؾت ٞب ثطاي 

تغييط پبؾد ٔثجت زٞس.ثكبض اؾس ثٟتط 

اؾت ضٞجطي زٔٛوطاؾي ضا زض ؾٛضيٝ 

ثٝ زؾت ثٍيطز ٚ زض غيط ايٗ نٛضت 

 "اؾتٗفب زٞس.

  ضييؽ خٕٟٛض ٚ٘عٚئال :  –ٌٞٛٛ چبٚظ

أطٚظ نساٞبيي ضا ٔي قٙٛيٓ وٝ 

زض ؾٛضيٝ ضا ٔحىْٛ ٔي وٙس  ذكٛ٘ت

ٚ اظ ضييؽ خٕٟٛض ٔي ذٛاٞس ٔطزْ 

ذٛزـ ضا ٘ىكس.ثٗسا ٕٞيٗ افطاز ٔطزْ 

ضا ثٕجبضاٖ ذٛاٞٙس وطز تب آٖ ٞب ضا 

٘دبت زٞٙس.ْبٞطا ايٗ ضٚـ خسيس 

أپطيبِيؿت ٞب اؾت وٝ ذكٛ٘ت ٚ 

ذٛ٘طيعي ضا زضوكٛضٞب تطٚيح وطزٜ ٚ 

ثٗس ٔثُ ِيجي ثٝ ايٗ ثٟب٘ٝ ٔٙبثٕ آٖ ضا 

 زؾت ثٍيط٘س.زض 

  : ٖايٗ  "ؾرٍٙٛي ٚظاضت ذبضخٝ ايطا

آٔيع  ٘جبيس ثب ٔطزْ ثطذٛضز ذكٛ٘توٝ 

قٛز ٔٛيٕ ٔب اؾت، أب اٌط يه 

ٌطٚٞي زض وكٛضي لهس فتٙٝ ٚ آقٛة 

ٞب تالـ  زاقتٝ ثبقس ٚ ثب وٕه ذبضخي

ٞب ٘يع  وٙس أٙيت ضا ثٝ ٞٓ ثع٘س زِٚت

 وٙٙس. ثطاي ثطلطاضي أٙيت الساْ ٔي

آٔيع تٛؾٍ غطة ٚ  يٗ حطوت قيُٙتا

ٞب نٛضت  آٔطيىب ٚ نٟيٛ٘يؿت

ذٛاٞٙس اظ خطيب٘بت  اؾت ٚ ٔي ٌطفتٝ

ٔمبٚٔت ا٘تمبْ ثٍيط٘س. ٔٗتمسيٓ ثٝ 

ٞب ٘يع ثبيس تٛخٝ وطز أب  ٘ٓطات الّيت

اٌط لطاض ثبقس ثب فكبض ؾيبؾي ٚ 
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اي ٘ٓط يه الّيت  ٕ٘بيي ضؾب٘ٝ ثعضي

وٛچه ثٝ خبٔٗٝ تحٕيُ قٛز ايٗ 

ؾي ٘يؿت ثّىٝ تحٕيُ اضازٜ زٔٛوطا

الّيت ثٝ اوثطيت ٖيٗ زيىتبتٛضي 

 ".اؾت

 : جمع بنذی 

ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس  ٕٞبُ٘ٛض ؾٛضيٝ ٚلبيٕ تحّيُ زض

 ؾبظي قجيٝ ثرٛاٞيٓ غطثي ٞبي ضؾب٘ٝ ٔثُ اٌط وٝ

 زاقتٝ ثحطيٗ ٚ يٕٗ ٚ ٔهط ٚ تٛ٘ؽ ثب وبُٔ

 ثب آٖ ؾبظي ،قجيٝ ايٓ ضفتٝ اقتجبٜ ثٝ ثبقيٓ

ايطاٖ ٚ ثٝ ٔٙكب نطف  88 ؾبَ ٞبي آقٛة

اؾت. ِصا  ذبضخي ٔٙتؿت زا٘ؿتٗ آٖ ٘يع اقتجبٜ

اظ  ٚيٗيت ايٗ وكٛض ضا ٔي تٛاٖ تطويجي

 ٔكىالت زاذّي ٚ زذبِت ذبضخي زا٘ؿت.

 زض ثؿيبضي اظ فبوتٛضٞبي ٔٙفي ٚخٛز ِحبِ اظ

 ٚيػٜ ثٝ ٔربِفبٖ ؾطوٛة ٔب٘ٙس حىٛٔت

 ٖسْ ٚ حىٛٔت ثٛزٖ إِٗط ٔبزاْ ، اؾالٍٔطايبٖ

 زيٗ زذبِت ٔربِف ٚ ٞب،الييه ضؾب٘ٝ آظازي ٚخٛز

 ٘بٔٙبؾت ٚيٗيت ، ثٛزٖ حعة ثٗث ؾيبؾت زض

 ٘بضيبيتي، آٔسٖ ٚخٛز ثٝ آٖ تجٕ ثٝ ٚ التهبزي

 وكٛضٞبي ؾبيط زض ٔٛخٛز ٞبي ٔؤِفٝ ٚاخس ؾٛضيٝ

 وال قٛز ٕ٘ي خٟت ايٗ اظ اؾت ٚ ٖطثي

 ثيٍبٖ زذبِت ثٝ ايطاٖ ٔب٘ٙس ضا ٞبي ٔصوٛض ٘بآضأي

 ؾيبؾت ٔحجٛثيت ٔثُ ٚخٛٞي اِجتٝ.  وطز ذالنٝ

 ذبضج ٚ زاذُ زض پؿط ٚ پسض اؾسيٗ ذبضخي

 ٚ وكٛض،ايؿتبزٌي ايٗ وكٛض زض ٔحٛض ٔمبٚٔت

ٔحجٛة ضييؽ خٕٟٛض ايٗ  قرهيت ٕٞچٙيٗ

 ثب ؾٛضيٝ حىٛٔت ٞبي تفبٚت خّٕٝ اظ ٘يع وكٛض

 اؾت. وكٛضٞبي ٖطثي زيٍط

 ٘جبيس اظ يبز ثطز وٝ زِٚت زض ؾٛضيٝ ٞٓ ٔب٘ٙس اغّت

وكٛضٞبي ٖطثي زِٚتي يٗيف اظ ٘ٓط تٛاٖ ٚ 

ْطفيت ٔسيطيت ثحطاٖ زچبض ٔكىالت خسي 



 

 

و چالش  هیسور یها یکالف سردرگم ناآرام
حکومت  اسد یها  

دهـت واحـن المللی امـه بیـی اتحادیـی و آموزشـد فرهنگـواح  

International Union of Unified Ummah  

19 

اؾت ٚ اظ ايٗ ضٚ ازأٝ اٖتطاو ٞب ٔي تٛا٘س 

 وٙتطَ آٟ٘ب ضا زقٛاضتط وٙس.

اٌط ثكبض اؾس ٚ حّمٝ اَطاف اٚ زض وٛتبٜ ٔست 

٘تٛا٘ٙس انالحبت ضا ضٞجطي وٙٙس ٕٔىٗ اؾت 

س وٝ قبٞس اٖتطايبت خسي تط ٚ خسيسي ثبقٙ

ٕٔىٗ اؾت زقٕٙبٖ ايٗ وكٛض ثب اؾتفبزٜ اظ 

يٗف حىٛٔت آٖ ضا ثٝ ؾٕت آغبظ خًٙ زاذّي  

ٞسايت وٙٙس. ِصا ثٟتط اؾت اؾس اظ ؾطٔبيٝ 

ٔحجٛثيت اختٕبٖي ٚ اضتجبَبت ذٛز زض ُٔٙمٝ زض 

خٟت ٔهبِحٝ ثب ٔربِفبٖ ٔٗتسَ ٚ ٔؿتمُ ٚ 

 ا٘دبْ انالحبت اؾتفبزٜ وٙس.

 

 : منابع 

 ٝوساْ ؾٛ  ا٘مالة ٞبي ٖطة ث

 ، ِٛٔٛ٘س زيپّٕبتيهضٞؿپبض٘س

 ذيعـ زض ؾٛضيٝ ، ٚيىيپسيب 

 پبزقبٞي ؾىٛت ، اِدعيطٜ اٍّ٘يؿي 

 قٛضـ زض ؾٛضيٝ، ِٛٔٛ٘س زيپّٕبتيه 

  ٍُ٘بٞي ثٝ چطايي ؾىٛت اؾطائي

، ٔطوع  زضلجبَ تحٛالت ؾٛضيٝ

 ثيٗ إِّّي نّحُٔبِٗبت 

  اؾطائيُ ٚ ٖطثؿتبٖ ٍ٘طاٖ ضٚ٘س

،  ٘فٕ ايطاٖ ٞؿتٙس تغييطات ؾٛضيٝ ثٝ

 قٛضاي ضٚاثٍ ذبضخي آٔطيىب

  چطا تحٛالت ؾٛضيٝ ضا ثبيس ثٝ ٌٛ٘ٝ اي

 ، نساي إِٓبٖ وطز؟زيٍط تحّيُ 

  تحٛالت ؾٛضيٝ ٚ ٍ٘طا٘ي قسيس

ايؿت  ، ٔيسَٞبي اؾالٔي ِجٙبٖ خطيبٖ

 اليٗ آٖ

  زالض  ٔربِفبٖ ثكبض اؾس اظ وبخ ؾفيس

 ،ٚاقٍٙتٗ پؿت  ٔي ٌيط٘س

  َزض خٟبٖ ٖطة  ۱808افىبضؾٙدي ؾب

 ، ا٘سيكىسٜ ثطٚويٍٙع

http://strategicreview.org/1390/02/17/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d9%88/
http://strategicreview.org/1390/02/17/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d9%88/
http://strategicreview.org/1390/02/12/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%d9%8a%d9%83-%d9%88-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84/
http://strategicreview.org/1390/02/12/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%d9%8a%d9%83-%d9%88-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84/
http://strategicreview.org/1390/02/12/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/
http://strategicreview.org/1390/02/12/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/
http://strategicreview.org/1390/02/08/%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/
http://strategicreview.org/1390/02/08/%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/
http://strategicreview.org/1390/01/30/%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%da%af%d8%aa%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%83%d8%a7%d8%ae-%d8%b3%d9%81/
http://strategicreview.org/1390/01/30/%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%da%af%d8%aa%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%83%d8%a7%d8%ae-%d8%b3%d9%81/
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  ٕؾىٛت ٔٗٙبزاض اؾطائيُ ٘ؿجت ثٝ ٚلبي

 ، ثي ثي ؾيؾٛضيٝ

 ٞبي  ٖ ٚ اضزٖ زض پؽ ٘بآضأيٖطثؿتب

 ، پطؼ تي ٚيؾٛضيٝ

تغييط زض ؾٛضيٝ ثٝ ٘فٕ ٞيچىؽ 

 ، حؿيٗ ضٚيٛضاٖ٘يؿت

 ٖٝطة،ِٛٔٛ٘س  ُّٔ ٔ  يٍبٍ٘ي ثبظيبفت

 زيپّٕبتيه

 

http://strategicreview.org/1390/01/14/%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b3%d9%88%d8%b1/
http://strategicreview.org/1390/01/14/%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b3%d9%88%d8%b1/
http://strategicreview.org/1390/01/20/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b3-%d9%86%d8%a7%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/
http://strategicreview.org/1390/01/20/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b3-%d9%86%d8%a7%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/
http://strategicreview.org/1390/01/21/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%b9-%d9%87%db%8c%da%86%da%a9%d8%b3-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
http://strategicreview.org/1390/01/21/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%b9-%d9%87%db%8c%da%86%da%a9%d8%b3-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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