بسمه تعالی
گزارش میزگرد مشترک دفتر مطالعات با مدیران مؤسسات بنام اتریشی

ٔیضٌشد ٔـسشوی ٔیاٖ دفسش ٔغاِقاذ ػیاػی  ٚتیٗ إِّّی ٞ ٚیأزی ازشیـی ٔسـىُ اص ٔذیشاٖ ٔؤػؼاذ
تشخؼس ٝازشیـیٔ ،ؤػؼ ٝػیاػر اسٚخایی  ٚأٙیسی ازشیؾ (ٔ ،)AIESؤػؼ ٝكّح تیٗ إُِّ (ٔ ،)IIPؤػؼٝ
ازشیـی أٛس تیٗ إُِّ ( ٚ )OIIPاػساد دا٘ـٍاٚ ٜیٗ دس سٚص  41ؿٟشیٛس  4991دس ٔحُ دفسش ٔغاِقاذ تشٌضاس
ؿذ.
دس خّؼ٘ ٝخؼر زحر فٛٙاٖ چـٓ ا٘ذاصٞا  ٚخیأذٞای خشٚج اٍّ٘یغ اص ازحادی ٝاسٚخا ،خشٚفؼٛس ٞا٘سغ

ٌشزٙشٔ ،ذیش آوادٔیه ٔؤػؼ ٝازشیـی أٛس تیٗ إُِّ دس ػخٙشا٘ی خٛد زحر فٛٙاٖ سٚاتظ فشاآزال٘سیه تا زأویذ
تش خشٚج اٍّ٘یغ اص ازحادی ٝاسٚخا اؽٟاس داؿر ،آٔشیىایی ٞا ٌالیٔ ٝی وٙٙذ و ٝاسٚخایی ٞا ت ٝا٘ذاص ٜوافی سٚص
حٛص ٜدفافی ٞضیٕ٘ ٝٙی وٙٙذٚ .ی ٌفر ،اسٚخایی ٞا حذٚد  %15اص تٛدخ ٝدفافی و ٝآٔشیىا ت ٝزٟٙایی ٞضیٔ ٝٙی
وٙذ ،زمثُ وشد ٜا٘ذ و ٝؿأُ فّٕیاذ ٘ازٔ ٛی ؿٛدٚ .ی دستاس ٜخشٚج اٍّ٘ؼساٖ اص ازحادی ٝاسٚخا ٌفر ،ایٗ خشٚج
زأثیش چٙذا٘ی سٚی ػیاػر ٞای خٟا٘ی ٘ذاسد ،زٟٙا وٕی سٚی ٔحذٚدیر ٞای تشیسا٘یا دس صٔیٞ ٝٙای ٘ؾأی ٚ
دفافی اثش خٛاٞذ داؿر .أا تٞ ٝش حاَ چ ٖٛاٍّ٘ؼساٖ فض٘ ٛازٛػر ،خایٍا ٜآٖ زغییش چٙذا٘ی ٘خٛاٞذ وشدٚ .ی
دستاس ٜػیاػر دفافی  ٚأٙیسی اسٚخا اؽٟاس داؿر ،د ٚأىاٖ ٚخٛد .4 :ػیاػر دفافی  ٚأٙیسی اسٚخا ضقیف زش
خٛاٞذ ؿذ .2 .تذ ٖٚتشیسا٘یا ،ؿاٞذ ػیاػر دفافی  ٚأٙیسی ٔٙؼدٓ زشی خٛاٞیٓ تٛد.
اسٚخا  %51اص ػشا٘ ٝدفافی د٘یا سا ت ٝفٟذ ٜداسد  ٚدس صٔی ٝٙزداسی ٘یض ٘مؾ فٕذ ٜای داسد .اِٚیٗ ٚ
دٔٚیٗ ؿشیه زداسی اسٚخا چیٗ  ٚتقذ ٙٞذ ٔی تاؿذٕٞ .ىاسی زداسذ  ٚزقشف TTP ٝفشاآزال٘سیه ٔیاٖ اسٚخا ٚ
آٔشیىا ایذٚ ٜحذذ سٚی ٝدس ٌٕشن ٞا  ٚزقشفٞ ٝای زداسی سا داسد .آٔشیىایی ٞا او ٖٛٙتیـسش سٚی ٔٙغم ٝآػیا
خاػیفیه زٕشوض وشد ٜا٘ذ ٚ .دس ایٗ صٔی ٝٙاِٛٚیر ٞایـاٖ تا اسٚخا زفاٚذ داسد ِزا  ٓٞ TTPاو ٖٛٙدس حاَ زغییش
 ٚزحٔ َٛی تاؿذ .دس حٛص ٜطئٛخّیسیهٔ ،ا ؿاٞذ زحشواذ زٟاخٕی زش سٚػیٛٔ ٚ ٝضٛؿ اٚوشایٗ ٞؼسیٓ .دس ایاالذ
ٔسحذ ٜوّیٙس ٖٛدس صٔی ٝٙدیدّٕاػی اؿسشان ٘ؾش تیـسشی تا اسٚخا داسد أا دس صٔیٔ ٝٙذاخالذ ٘ؾأی ٕٔىٗ اػر
زفاٚذ ٘ؾش تا اسٚخا داؿس ٝتاؿذ.

دس ادأ ٝخ٘ ُٙخؼر ،دوسش حؼیٗ ٔفیذی احٕذی ،عی ٔغّثی زحر فٛٙاٖ تشٌضیر :أیذٞا ٞ ٚشاع ٞا
تشای ایشاٖ ،أیذٞای ایشاٖ سا خغ اص سفشا٘ذ ْٚخشٚج تیسا٘یا اص ازحادی ٝاسٚخا ای ٍٝ٘ٛٙتشؿٕشد .4 :زضقیف احسٕاِی
٘مؾ تشیسا٘یا دس ازحادی ،ٝت ٝفٛٙاٖ وـٛسی و ٝتیـسشیٗ ٕٞاٍٙٞی سا تا ػیاػر ٞای أٙیسی ایاالذ ٔسحذ ٜفّیٝ
ایشاٖ داؿس ٝاػر .2 .تشیسا٘یای خاسج اص ازحادی ٝاسٚخا احسٕاال ٔسحذ اػسشازظیه ضقیف زشی تشای ایاالذ ٔسحذٜ
خٛاٞذ تٛد .9 .تا فٙایر ت ٝاثش ٕٔىٗ احسٕاِی خشٚج تشیسا٘یا اص ازحادی ٝاسٚخا تش زضقیف ازحادی ٝاسٚخا ٚ ،زضقیف
وّی «غشب»  ،سٚػی ٚ ٝچیٗ ٘فٛر خٛد سا دس خاٚسٔیا٘ ٝؿذذ خٛاٞذ تخـیذ  ٚایشاٖ ٍ٘ا ٜخٛد سا ت ٝػٕر
«ؿشق» زمٛیر خٛاٞذ وشد .1 .خغ اص تشٌضیر اػة زشٚی ایاالذ ٔسحذ ٜازحادی ٝاسٚخا سا زشن خٛاٞذ وشد.1 .
خشٚج تشیسا٘یا لذسذ  ٚزأثیشٌزاسی ػیاػر ٞای زحشیٕی احسٕاِی آیٙذ ٜازحادی ٝاسٚخا  ٚاٍّ٘ؼساٖ سا زضقیف
خٛاٞذ وشد .5 .تشیسا٘یای خاسج اص ازحادی ٝاسٚخا احسٕاال وـٛسی «دسٍ٘ٚشا» زش خٛاٞذ تٛد .7 .تشٌضیر تافث افضایؾ
ؿفافیر دس ػیاػر خاسخی تشیسا٘یا خٛاٞذ ؿذ .8 .تشٌضیر لذسذ چا٘ ٝص٘ی ایشاٖ سا تا اسٚخا دس حٛصٞ ٜای
السلادی  ٚاػسشازظیه افضایؾ خٛاٞذ داد.
ٔفیذی احٕذی دس ادأٞ ٝشاع ٞای ایشاٖ سا اص خشٚج تشیسا٘یا اص ازحادی ٝاسٚخا چٙیٗ تشؿٕشد:
 .4تشٌضیر ٕٔىٗ اػر چاِؾ ٞایی سا دس ٔؼیش زحمك تشخاْ ایداد ٕ٘ایذ.
 .2تشٌضیر ٘مؾ ازحادی ٝاسٚخا سا ت ٝفٛٙاٖ لذسذ ٔسٛاصٖ وٙٙذ ٜدس ػیاػر خاسخی اٍّ٘ؼساٖ زضقیف
خٛاٞذ وشد.
 .9تا زٛخ ٝت ٝزأثیش ٔٙفی وٛزأ ٜذذ تشٌضیر تش السلاد اٍّ٘ؼساٖ ،ایٗ وـٛس ٘یاص خذی زشی سا تشای
ٌؼسشؽ زقأالذ زداسی ٔ ٚقأالذ زؼّیحازی خٛد تا وـٛسٞای فشتی حٛص ٜخّیح فاسع احؼاع
خٛاٞذ وشد.
 .1خشٚج ازحادی ٝزأثیشی ٔٙفی تش خشیاٖ خٟا٘ی ػشٔایٌ ٝزاسی ٔؼسمیٓ خاسخی خٛاٞذ داؿر.
 .1ت ٝاٍّ٘ؼساٖ وٕه خٛاٞذ وشد اص ؿش اِضأاذ ازحادی ٝاسٚخا دس صٔیٔ ٝٙمشساذ زداسذ زؼّیحاذ تا
وـٛسٞای ثاِث خالف ؿٛد.
 .5تا ٘ؾش ت ٝسیؼه تاالی ػشٔایٌ ٝزاسی دس ایشاٖ ت ٝفٛٙاٖ ٘سید ٝزحشیٓ ٞای ثا٘ٛی ٝایاالذ ٔسحذ،ٜ
ایشاٖ احسٕاال دس ٔیاٖ اِٛٚیر ٞای ػشٔایٌ ٝزاسی تشای تشیسا٘یا ٔحؼٛب ٘خٛاٞذ ؿذ.
 .7اثش احسٕاِی تشٌضیر تش ؽٟٛس سٞثشاٖ خذیذ دس تشیسا٘یا  ٚػایش وـٛسٞای اسٚخایی و ٝزقشیف آٟ٘ا اص
ٛٞیر اسٚخایی ا٘حلاسٌشا٘ ٝزش تاؿذ.

 .8تشٌضیر اثشی ٔٙفی تش ٔٛلقیر ایشاٖ دس ٔذیشیر تحشاٖ ٞای ٔٙغم ٝای خٛاٞذ داؿر .ایٗ دس حاِی
اػر و ٝتشخاْ اسٚخا سا تا فشكر زغییش خٟر اص ػیاػر ٟٔاس زٟشاٖ ت ٝزقأُ ػاص٘ذ ٜسٚتش ٚخٛاٞذ
وشد.
 .9تشٌضیر چٙذخا٘ثٌ ٝشایی سا زضقیف خٛاٞذ وشد.
 .45اسٚخای زضقیف ؿذ ٜاحسٕاال تیـسش زحر زأثیش ایاالذ ٔسحذ ٜلشاس خٛاٞذ ٌشفر.
دس خ ُٙد ْٚزحر فٛٙاٖ ف ٟٓخٛیایی ٞای اسٚخا ،اتسذا دوسش آسِ٘ٛذ وأُ دس ػخٙشا٘ی خٛد دس خلٛف
ػیاػر أٙیسی  ٚدفافی اسٚخایی  ٚآیٙذ ٜأٙیر اسٚخایی ،اؽٟاس داؿر د ٚحادث ٝزشٚسیؼسی دس تشٚوؼُ  ٚخاسیغ
تافث ؿذ٘ذ ؤ ٝفٔ ْٟٛأٚای أٗ اسٚخایی دچاس آػیة خزیشی ؿٛد .دس وٙاس ایٗ ٌ ٝ٘ٛزٟذیذاذ ،تٛدخ٘ ٝؾأی
اسٚخا ٘یض ٘ضٕٛ٘ َٚد ٜاػر ت ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝتیٗ ػاَ ٞای  2541 ٚ 2557ایٗ تٛدخ 41.1 ٝدسكذ ػمٛط خیذا
وشد ٜاػر .وـٛسٞای اسٚخایی ٚالقا ػقی وشد ٜا٘ذ و ٝدس ػاَ ٞای اخیش ػیاػر ٔٙؼدٓ زشی سا دس ساتغ ٝتا
ػیاػر أٙیسی  ٚدفافی اسٚخایی ازخار وٙٙذ أا ٕٞچٙاٖ دس ایٗ صٔی ٝٙضقف صیادی داس٘ذ .اػسشازظی خٟا٘ی
ازحادی ٝاسٚخا و ٝأؼاَ ت ٝچاج سػیذ ،دس ایٗ صٔیٛٔ ٝٙسد اػسمثاَ وـٛسٞای اسٚخایی لشاس ٌشفر.
ٚی  1ػٙاسی ٛسا تشای ػیاػر أٙیسی  ٚدفافی اسٚخایی ٔسلٛس ؿذ:
.4ػٙاسیٛی تؼیاس تذتیٙا٘ :ٝاسٚخایی ٞا لادس ت ٝازخار یه ػیاػر أٙیسی  ٚدفافی ٔـسشن ٘خٛاٙٞذ ؿذ.
ٞ .2ضی ٝٙدفافی تیـسشی دس تشخی حٛصٞ ٜا  ٚتشخی ٔذاخالذ كشف خٛاٞذ ؿذ.
 .9تٛدخٞ ٝای دفافی دس ٔذیشیر تحشاٖ ٞا  ٚفّٕیاذ كّح ٞضی ٝٙخٛاٞذ ؿذ  ٚایٗ تقذ دفافی اسٚخایی
فشأّی زش خٛاٞذ ؿذ.
 .1ػس ٖٛاسٚخایی دس داخُ ٘از ٛیا ت ٝزقثیشی ٘ازٛی اسٚخایی ایداد  ٚزمٛیر ؿٛد.
 .1ت 4915 ٝتشٌشدیٓ  ٚاص ازحادی ٝدفافی اسٚخایی دس ػغح فشأّی كحثر وٙیٓ  ٚخٛد اسٚخایی ٞا اص تقذ
دفافی ٔسحذ ٔ ٚؼسمُ تشخٛسداس ؿ٘ٛذ.
دوسش وأُ زأثیشاذ تشٌضیر سا تش سٚی ػیاػر أٙیسی  ٚدفافی اسٚخایی د ٌٝ٘ٛ ٚدا٘ؼر:
 .4ا٘ؼداْ تیـسش اسٚخا تذ ٖٚتٟا٘ ٝزشاؿی ٞای اٍّ٘ؼساٖ

 .2اسٚخا یه وشػی اص ؿٛسای أٙیر سا اص دػر ٔی دٞذ.
ٚی دس ٟ٘ایر ٔحسُٕ زشیٗ ػٙاسی ٛسا زذا ْٚسا ٜاسٚخایی دس ٕٞیٗ ٔؼیشی وٞ ٝؼسٙذ ،دا٘ؼر.

دس ادأ ٝخ ُٙد ،ْٚدوسش تٟضاد احٕذی عی ٔغّة خٛد زحر فٛٙاٖ ٘مؾ ػاص٘ذ ٜایشاٖ دس اسزثاط تا
ساٞثشد خٟا٘ی ػیاػر خاسخی  ٚأٙیسی ٔـسشن ازحادی ٝاسٚخاٌ ،فر دلیما چٙذ سٚص خغ اص خشٚج اٍّ٘یغ اص
ازحادی ٝاسٚخا ،ایٗ ازحادی ٝساٞثشد خذیذ خٛد سا ت ٝفٛٙاٖ چٟاسچٛتی اكّی تشای زقشیف ػیاػر خاسخی  ٚأٙیسی
ٔـسشن آیٙذ ٜاسٚخا افالْ ٙٔ ٚسـش وشدٚ .ی ٌفر ،ػیاػر خاسخی  ٚأٙیسی ٔـسشن ازحادی ٝاسٚخا ٔثسٙی تش خٙح
اسصؽ اكّی اػر و ٝفثاسزٙذ اص :كّح ،أٙیر ،ؿىٛفایی  ٚس٘ٚك،دٔٛوشاػی  ٚلٛا٘یٗ .ایٗ اسصؿٟا ت ٝدالیُ
ٔسقذدی ت٘ ٝمؾ ایشاٖ ٔشزثظ ٞؼسٙذ:
٘خؼر آ٘ى ،ٝػیاػر خاسخی  ٚأٙیسی ٔـسشن ازحادی ٝاسٚخا تایذ أٙیر وـٛسٞای فض ٛایٗ ازحادی ٝسا
دس لثاَ زٟذیذازی ٕٞچ ٖٛزشٚسیؼٓ ٚأٙیر ا٘شطی افضایؾ دٞذٕٞ .چٙیٗ ،ػیاػر خاسخی ٔـسشن اسٚخا تشآٖ
اػر و ٝزٛإ٘ٙذی ٞای دفافی وـٛسٞای فض ٛازحادی ٝسا تٚ ٝیظ ٜدس صٔی ٝٙأٙیر ػایثشی اسزماء دٞذ .اص ایٙش،ٚ
٘مؾ ایشاٖ دسأٙیر ا٘شطی ازحادی ٝاسٚخأ ،ثاسص ٜتازشٚسیؼٓ ٚخ ًٙفّی ٝدافؾ ٚدیٍشٌشٟٞٚای افشاعی تٚ ٝیظٜ
افشاط ٌشایی ػّفی تؼیاس حایض إٞیر اػر .د ْٚآ٘ى ،ٝػیاػر خاسخی  ٚأٙیسی ٔـسشن ازحادی ٝاسٚخا تش آٖ
اػر و ٝلذسذ زشٔیٓ خزیشی دِٚسٟا  ٚخٛأـ ( )Resilience of States and Societiesسا دس ؿشق زا
أسذاد آػیای ٔشوضی اص یىؼ ٚ ٛآفشیمای ٔشوضی اصػٛیی دیٍش زمٛیر وٙذ ٘ ٚیض دٚتاس ٜت ٝدِٚسٟای ؿىٙٙذٜ
( )Fragile Statesثثاذ تخـذ .ایٗ أش تٔ ٝقٙای زٕشوض ٚیظ ٜاسٚخا تش افضایؾ لذسذ زشٔیٓ خزیشی خٛأـ
دسحاَ ٌزاس اػر .دس ایٗ اسزثاط ٘یض ٘مؾ ایشاٖ دسٔذیشیر ٔٛخٟای ٟٔاخش زاص افغا٘ؼساٖ ،خاوؼساٖ  ٚتٍٙالدؽ
تؼیاس تا إٞیر اػر.
ػٙذی و ٝاخیشا زٛػظ خاسِٕاٖ ازحادی ٝاسٚخا ٔٙسـش ؿذ ٜاػر ،اؿاس ٜداسد و ٝایشاٖ یه وـٛس ٔؼّظ دس
ٔٙغم ٝاػر ،داسای رخایش فؾیٓ ٌاصی اػر ٚؿشیه ٕٟٔی ٘یض تشای ازحادیه ٝاسٚخها دس یهه ٔٙغمه ٝتهی ثثهاذ
(ٔٙغم ٝخاٚسٔیا٘ )ٝاػر .تٙاتشایٗٛٔ،لقیر اػسشازظیه ایشاٖ سا دس ٔٙغمه ٝخاٚسٔیا٘هٕ٘ ٝهی زهٛاٖ ٘ادیهذٌ ٜشفهر.
ٕٞچٙیٗ ،دس ػٙذ اخیش ػیاػر خاسخی  ٚأٙیسی ٔـسشن اسٚخا ت٘ ٝمؾ ایشاٖ ٘یض دس ایٗ تاس ٜاؿاس ٜؿهذ ٜاػهر
تٚ ٝیظ ٜآ٘ى ،ٝدسایٗ ػٙذ تشِض ْٚازخار یه سٞیافر خأـ تشای حُ ٔٙالـاذ  ٚتحشاٟ٘ا وهٔ ٝثسٙهی تهش ٔـهاسور
اسٚخا ،تاصیٍشاٖ تیٗ إِّّی ٙٔٚغم ٝای اػر ،زاویذ ؿذ ٜاػر .دس ایٗ اسزثاطٔ ،ی زٛاٖ ٘مؾ ٔ ٟٓایشاٖ سا دس حُ

تحشاٟ٘ای ػٛسی ٚ ٝفشاق دیذ ایشاٖ اص ػاخساس دِٚسه ّٔسٟها دس ٔٙغمه ٚ ٝحفهؼ ٘ؾهٓ ٔٛخٛدحٕایهر ٔهی وٙهذ ٚ
ٕٞچٙیٗ٘ ،مؾ ثثاذ تخؾ آٖ دس تؼیاسی اص ٔٙالـاذ ٔٙغم ٝای تؼیاس ٔ ٟٓاػر.
ػ ْٛآ٘ى ،ٝعثك ػٙذ اخیش ػیاػر خاسخی  ٚأٙیسی ٔـسشن ازحادی ٝاسٚخا ،ایٗ ازحادی ٝتشآ٘اػر وه ٝاص
«٘ؾٓٞای ٔٙغم ٝای» ( )Regional Ordersدس ػشاػش خٟاٖ حٕایر وٙذ .دس ایٗ صٔی٘ ٝٙیض ٘مؾ ایشاٖ ٟٔهٓ
ٔی تاؿذ .أشٚص ،ٜأٙیر اص خاییٗ ت ٝتاال زقشیف ٔیـٛد  ٚایٗ أش تذیٗ ٔقٙا اػر و ٝأٙیر ٔٙغم ،ٝأٙیهر ٘ؾهاْ
خٟا٘ی اػر .دس ٘سید ،ٝتشای ازحادی ٝاسٚخا حُ ٔٙالـاذ  ٚاسزمهای حمهٛق تـهش دس وـهٛسٞای خٙهٛب اص خّٕهٝ
دسوـٛسٞای ٔذیسشا٘ ٝای ،آفشیمایی  ٚخاٚسٔیا٘ ٝفٙلشی وّیذی تشای ٔٛاخ ٟٝتا زٟذیذاذ زشٚسیؼسی  ٚچاِـهٟای
ٔشتٛط ت ٝدٔٛوشاػی اػر .دس ایٗ تخؾ ازحادی ٝاسٚخا تشآٖ اػهر وه ٝیهه «ٔـهاسور ٔسهٛاصٖ» ( Balanced
 )Engagementسا دس ٔٙغم ٝخّیح فاسع د٘ثاَ وٙذ  ٚتا وـٛسٞای ایٗ ٔٙغمٕٞ ٝىهاسی داؿهس ٝتاؿهٙذ .ایهٗ
ػٙذ أیذٚاس اػر وٛٔ ٝافمسٙأٞ ٝؼس ٝای ٔیاٖ ایشاٖ ٌ ٚش 1+4 ٜٚت ٝزذسیح تٕٞ ٝىهاسی دس حهٛصٞ ٜهای دیٍهش
ٕٞچ ٖٛزداسذ ،خظٞٚؾٔ ،حیظ صیؼر ،ا٘شطیٔ ،ثاسص ٜتا لاچاق ٔٛاد ٔخذسٔ ،ؼأِٟ ٝاخش ز ٛدیٍش چاِؾٞا ٔٙدش
ؿٛد  ٚتٙاتشایٗ ،دٚتاسٔ ٜی زٛاٖ ؿاٞذ ٘مؾ وّیذی ایشاٖ دس ایٗ صٔیٞ ٝٙا تٛد.
دوسش احٕذی دس خایاٖ ٌفرٔ ،غاتك تا اػسشازظی ازحادی ٝاسٚخا ،ایٗ ازحادی ٝتایذ س٘ٚهذ اكهال حىٕشا٘هی
خٟا٘ی ٔثسٙی تش ٙٞداسٞای تیٗ إِّّی سا تٙٔ ٝؾٛس وؼة احسشاْ  ٚزٛػق ٝخایذاس ٘ ٚیض تشای دػسشػی ت ٝزداسذ
خٟا٘ی ٌؼسشؽ دٞذ .دس ایٗ صٔی٘ ٝٙیض دس ػٙذ ػیاػر خاسخی  ٚأٙیسی ٔـسشن اسٚخا اؿاس ٜؿذ ٜوه ٝازحادیهٝ
اسٚخا یه ٘ؾٓ خٟا٘ی ٔثسٙی تش لا٘ ٖٛسا وٕٞ ٝاٖ چٙهذ خا٘ثهٌ ٝشایهی ٔهی تاؿهذٌ ،ؼهسشؽ داد ٜاػهر .دسایهٗ
خلٛف ،تشخاْ ت ٝفٛٙاٖ یه ٔٛفمیر تضسي تشای ازحادی ٝاسٚخا دس اسزثاط تا ٌؼسشؽ ٙٞداسٞهای تهیٗ إِّّهی ٚ
ٔٙغم ٝای  ٚدس ٟ٘ایر ،حفؼ ٚضـ ٔٛخٛد زّمی ٔی ؿٛد .ت ٝفٛٙاٖ خٕـ تٙذی ٟ٘ایی ،تایذ ٌفر و ٝخغ اص تشخاْ
خٛیاییٟای تیـسشی تشای ٕٞىاسیٟای ٔٛثشزش ٔیاٖ ایشاٖ  ٚازحادی ٝاسٚخا ی ٝخلٛف دس صٔیٙه ٝثثهاذ  ٚأٙیهر دس
خاٚسٔیا٘ٚ ٝخٛد داسد.

دس خ ُٙػ ،ْٛزحر فٛٙاٖ سٚاتظ ایشاٖ -اسٚخا ،دوسش ٞا٘غ ػٛتٛدا ػخٙشا٘ی خهٛد سا دس خلهٛف سٚاتهظ
السلادی ٔیاٖ ایشاٖ  ٚاسٚخا  ٚزحٛالذ السلادی دس اسٚخا  ٚسٚاتظ اسٚخا تا خاٚسٔیا٘ ٝاسائ ٝدادٚ .ی ٌفر ،دس اسٚخا ٔا
سٞثشی ٔؤثشی ٘ذاسیٓ ٌشچ ٝاو ٖٛٙإِٓاٖ ٔی زٛا٘ذ خایٍضیٗ ٔٙاػثی تشای اٍّ٘یغ تاؿذ ٔ ٚا٘ٙذ ٍِٙش ثثهازی دس
اسٚخا فُٕ وٙذ .خشٚج اٍّ٘یغ ٕٔىٗ اػر ٔٛخة لٛی زش ؿذٖ ٙٔ ٚؼدٓ زش ؿذٖ ػیاػهر ٞهای السلهادی دس
اسٚخا ٘ ٚیض اػسمالَ تیـسش اسٚخا دس ٔٛاضـ خٛد ٘ؼثر ت ٝخاٚسٔیا٘ ٝؿٛدٚ .ی زأویذ وهشد ،اسٚخها زٟٙها ٔٙغمه ٝای
اػر و ٝزٕاْ وـٛسٞای آٖ ٔی خٛاٙٞذ ٘ضدیه زش تا ٕٞ ٓٞىاسی وٙٙذ .اسٚخا داسای لذسذ ٘شْ تهاالیی اػهر أها

اٌش ایٗ لذسذ ٘شْ تا لذسذ ػخر ٕٞشا٘ ٜثاؿذٔ ،حذٚدیر داسدٚ .ی ٌفر ،ایشاٖ تشای ازحادی ٝاسٚخا اص چٙذ خٟر
خاِة اػرٙٔ .4 :اتـ ٔقذ٘ی  .2كٙقر لاتُ زٛخ .9 ٝزماضای صیاد دس صٔیٞ ٝٙای صیشػاخسی  .1ا٘سماَ فٙهاٚسی
ٞای كّح آٔیض .د ٚسٚیىشد تشای اسزمای ٕٞىاسی ٞای السلهادی ایهشاٖ  ٚازحادیه ٝاسٚخها ٚخهٛد داسد .4 :سٚیىهشد
دٚخا٘ث .2 ٝسٚیىشد چٙذخا٘ث ٝتا ٔحٛسیر ؿشق-غشب ٘مؾ ٕٟٔی و ٝطئٛخّیسیه  ٚطئٛخّیسیه و ٝایشاٖ ٔی زٛا٘ذ
ٔیاٖ ؿشق  ٚغشب ایفا وٙذ .زاو ٖٛٙافسٕاد صیادی ٘ؼثر ت ٝایشاٖ ٚخٛد ٘ذاؿر ،و ٝتقهذ اص تشخهاْ ؿهشایظ تٟسهش
ؿذ ٜاػر .أا ت٘ ٝؾش ٔی سػذ اص آ٘دایی و ٝایشاٖ زٟٙا وـٛسی ٘یؼر و ٝخٛاٞاٖ ایٗ سٚاتظ تا اسٚخا اػر ِزا تایذ
ٔٛا٘ـ تٛسٚوشازیه تشداؿس ٝؿٛدٚ .ی دس خلٛف ٔٛضٛؿ خٙاٙٞذٌاٖ اؽٟاس داؿر ،ایشاٖ ٔی زٛا٘ذ دس ایٗ خلٛف
دسن خٛتی اص ٚضقیر ػیُ ٟٔاخشاٖ و٘ٛٙی ت ٝاسٚخا داؿس ٝتاؿذ چشا و ٝخٛد ػاَ ٞا دسٌیش ٔٛضٛؿ خٙاٙٞهذٌاٖ
افغا٘ی تٛد ٜاػر .ػٛتٛدا دس خایاٖ اتشاص خٛؽ تیٙی وشد و ٝسٚاتظ ٔیاٖ ایشاٖ  ٚاسٚخا تٚ ٝیظ ٜدس صٔی ٝٙالسلهادی،
فّی سغٓ اخسالف ٘ؾشٞا ٔخلٛكاً دس صٔی ٝٙحمٛق تـش ٛٔ ٚضٛفاذ ٔـات ٝت ٝػٕر خٛتی خیؾ خٛاٞذ سفر.

دس ادأ ٝخ ُٙػ ،ْٛدوسش دِٚر یاس دس ػخٙشا٘ی خٛد تا فٛٙاٖ سٚاتظ ایشاٖ  ٚاسٚخها :ؿا٘ؼهی تهشای زغییهش
ٌفر ،زا چٙذیٗ ػاَ خیؾ دیذٌا ٜاسٚخایی ٞا ٘ؼثر ت ٝایشاٖ ایٗ تٛد و ٝایٗ وـٛس خای أٙهی ٘یؼهر وه ٝایهٗ
ٔٛضٛؿ حاكُ خ ٛسػا٘ٞ ٝای اسٚخایی اػر .حذٚد  95دسكذ اص اخثاس ٔشتٛط ت ٝایشاٖ ت ٝوّٕهاذ وّیهذی ٔٙفهی
ٔا٘ٙذ تحشاٖ ،زٟذیذ٘ ،ضاؿ ،خ ،ًٙزشٚسیؼٓ ،اػشائیُ٘ ،مض ٞای حمٛق تـشیٛٔ ،اد ٔخذس ،زحشیٓ ٞا ،دسٌیشی تها
ایاالذ ٔسحذ ،ٜػال ٞای وـساس خٕقی ،تی ثثازی  ٚغیش ٜاسزثاط داسد  ٚایشاٖ ت ٝفٛٙاٖ وـٛسی ٘اأٗٔ ،هسالعٓ،
افؼشد ٚ ٜتؼسٔ ٝقشفی ٔی ؿٛد .دس سػا٘ٞ ٝای اسٚخایی  ٚافىاس فٕٔٛی ٔخاعة آٟ٘ها ،وـهٛسٞای ٔهٛسد ٔٙالـهٝ
ایٙغٛس ٔسلٛس ٞؼسٙذ .خثشٍ٘اساٖ  ٚكاحة ٘ؾشاٖ اسٚخایی دس خذٔر آطا٘غ ٞای خثشٌضاسی  ٚؿثىٞ ٝای خثشی
لشاس داس٘ذ و ٝدػسٛس واس ػیاػی خاف خٛد سا داس٘ذ.
دوسش دِٚر یاس ت ٝاػسا٘ذاسدٞای دٌٚا٘ ٝدس زقاسیف ٚاطٞ ٜا دس غشب  ٚدس وـٛسٞای «ٔٛسد ٔٙالـٔ »ٝا٘ٙذ
ایشاٖ اؿاس ٜداؿسٌ ٚ ٝفر ،دستاس ٜایشاٖ وٕثٛد دا٘ؾ  ٚاعالفاذ دس غهشب ٚخهٛد داسد  ٚاسٚخها اعالفهاذ وٕهی اص
فش ًٙٞفاِی ،ص٘ذٌی آساْ ،دسخ ٝتاالی آصادی ،أٙیر  ٚثثاذ ،زٕذٖ ٚدػساٚسدٞای ایٗ وـٛس داسدِ .زا الصْ اػر
تشای زشٔیٓ  ٚتٟثٛد سٚاتظ تا ایشاٖ ،اسٚخا تسٛا٘ذ ت ٝؿٙاخر دسػسی اص ایٗ وـٛس دػر یاتذ .ته ٝایهٗ ٔٙؾهٛس اسٚخها
اتسذا تایذ خاسادایٓ ػیاػر خاسخی خٛد ٔثٙی تش «ا٘ىاس ٔ ٚماتّ »ٝسا تٍ ٝ٘ٛای زغییش دٞذ و« ٝا٘ىاس» ت« ٝفٟهٓ» ٚ
«ٔماتّ »ٝتٕٞ« ٝىاسی» زثذیُ ؿٛدٌ .شچ ٝفضای تشخاْ زٛا٘ؼس ٝاػر ایٗ فضا سا زا حذٚدی زّغیف ٕ٘ایذ .زالؽ
ٞای ایشاٖ تشای ٔماتّ ٝتا زٟذیذاذ دس ػغٙٔ ٛغم ٝای  ٚتیٗ إِّّی خسا٘ؼیُ خٛتی تشای ٕٞىاسی تا اسٚخها ٔهی
تاؿذ.

دس خ ُٙچٟاسْ زحر فٛٙاٖ ف ٟٓخٛیایی ٞای خاٚسٔیا٘ه ،ٝخها٘ٓ دوسهش ٌهٛدسٞ ٖٚهاسس ،عهی ٔغهاِثی دس
خلٛف چـٓ ا٘ذاص اسٚخایی ٘ؼثر تٔ ٝؼایُ خاٚسٔیاٌ٘ ٝفر ،آ٘چ ٝدس غشب ٞؼر ،ایٗ اػر و ٝوـٛسٞای غشتی
ٔ ٚخاعثاٖ غشتی ٕ٘ی دا٘ٙذ چ٘ ٝمـی دس ٔؼایُ خاٚسٔیا٘ ٝداس٘ذٛٔ .ضٛؿ خٙاٙٞذٌیاٖ دس اسٚخا ٕٞا٘غٛس و ٝاؿاسٜ
ؿذٛٔ ،ضٛؿ ٕٟٔی اػر .أا زفاٚذ ٔٛضٛؿ خٙاٙٞذٌاٖ دس ایشاٖ  ٚاسٚخا ایٗ اػر و ٝوؼا٘ی و ٝت ٝاسٚخا ٔی آیٙذ،
داسای یه فش ًٙٞوأال ٔسفاٚذ ٞؼهسٙذ ٚ .اص ٔقضهالذ وٙه٘ٛی اسٚخها دس ٔهٛسد ٟٔهاخشاٖ آٖ اػهر وهٔ ٝهشدْ
وـٛسٞای اسٚخایی ٕ٘ی زٛا٘ٙذ ٔیاٖ اػالْ ٚالقی  ٚاػالْ افشاعی زٕایض لائُ ؿ٘ٛذ اص ایٗ س ٚتا ٔؼّٕا٘اٖ ته ٝعهٛس
وُ ٔـىُ خیذا ٔی وٙٙذٚ .ی ادأ ٝداد ٗٔ ،اص ّٔی ٌشایی ٞای خذیذ دس غشب  ٚتشداؿر  ٚلضاٚذ آٟ٘ا ٘ؼثر تٝ
اػالْ  ٚفشٟٔ ًٙٞاخشاٖ خذیذ ٔی زشػٓ .فمذاٖ زفىش اػسشازظیه ٔؼسمُ اسٚخایی یه دِیّؾ ٕٞیٗ آٔشیىهایی
تٛدٖ زفىش اػسشازظیه تٛد ٜاػرٔ .ؼأِ ٝدیٍشی و ٝسٚی زفىش غشتی دستاس ٜخاٚسٔیا٘ ٝزأثیش ٌزاؿهر ،تٟهاس فشتهی
تٛد .اتسذا ٔشدْ اسٚخا فىش وشد٘ذ ؤ ٝشدْ وـٛسٞای فشتی ٔ ٓٞثُ خٛدؿهاٖ داسای زفىهش ٔهذسٖ ٞؼهسٙذ ٔ ٚهی
خٛاٙٞذ و ٝاص دیىسازٛسٞا سٞا ؿ٘ٛذ دس كٛسزی و ٝاٚضاؿ تؼیاس خیچیذ ٜزش اص آ٘ی تٛد وه ٝفىهش ٔهی وشد٘هذِ .هزا
ٚاوٙؾ غشب ٘ؼثر ت ٝایٗ ٚلایـ آػاٖ ٘ثٛد.
دس ادأ ٝخ ُٙچٟاسْ ،دوسش تشصٌش دستاس ٜچـٓ ا٘ذاص ٕٞىاسی ٞای ٔٙغم ٝای دس ٔثاسص ٜتا دافؾ ػخشا٘ی
وشد  .دس اتسذاٚ ،ی تیاٖ وشد و ٟٓٔ ٝزشیٗ ٘ىس ٝای و ٝخٛیایی ٞهای ٔٙغمه ٝای سا زحهر زهاثیش لهشاس ٔهی دٞهذ،
چٍٍ٘ٛی خ ٚ ًٙائسالف ٞای فقّی دِٚر ٞا فّی ٝدافؾ اػر .اص ٘ؾش ٚی ٘ثشد فّی ٝدافؾ  ٚؿىؼر وأُ ایهٗ
ٌش ٜٚزشٚسیؼسی دس ػٛسی ٚ ٝفشاق ٘یاصٔٙذ ٕٞىاسی  ٕٝٞدِٚر ٞا اػر٘ .ىس ٝاكّی دوسهش تشصٌهش ایهٗ تهٛد وهٝ
ٔاٞیر دافؾ ت ٌٝ٘ٛ ٝای اػر و ٝدِٚر ٞا ٕ٘ی زٛا٘ٙذ ائسالف خاف خٛد سا دس ٔثاسص ٜتا دافؾ ادأ ٝدٙٞذ  ٚدس
یه لاِة حاكُ خٕـ كفش تش٘ذٔ ٜیذاٖ ٘ثشد تاؿٙذ .ت٘ ٝؾش ٚی ،زٟٙا سا ٜتشای ٔثاسص ٜفّی ٝایٗ ٌش ٜٚزشٚسیؼهسی،
خایثٙذی ت« ٝسٚیىشد چٙذخا٘ثٌ ٝشایی» اػر زا  ٕٝٞتاصیٍشاٖ ٔٙغم ٝای  ٚفشأٙغم ٝای سا دستشٌیشد.
دس ادأ ٝتحث دوسش تشصٌش زٛضیح داد و ٝدس خ ًٙفّی ٝدافؾ ،او ٖٛٙائهسالف ٞهایی ٔدهضا اص یىهذیٍش
ٚخٛد داس٘ذ وٞ ٝش یه اص آٖ ٞا ؿیٟٔ ٜٛاس  ٚالذأاذ خاف خٛد سا فّی ٝایٗ ٌش ٜٚزشٚسیؼسی ا٘داْ ٔی دٞذ .ایٗ
ائسالف ٞا فثاسزٙذ اص :ائسالف ایشاٖ  ٚسٚػی ،ٝائسالف ت ٝسٞثشی آٔشیىا و ٝؿهأُ تشخهی وـهٛسٞای ٔحافؾه ٝوهاس
فشتی ٘یض ٔی ؿٛد ،ائسالف فشتؼساٖ ػقٛدی ٟ٘ ٚایسا الذأاذ زشوی ٝفّی ٝدافؾ و ٝتیـسش تا ٞذف ٔثاسص ٜتا ٌشٜٚ
ٞای وشدی ٔخاِف دِٚر ایٗ وـٛس ا٘داْ ٔی ؿٛد .دس اسزثاط تا ائسالف ٞای ٔضتهٛسٚ ،ی تیهاٖ وهشد وهٔ ٝؼهاِٝ
«اػسٕشاس»  ٚچٍٍ٘ٛی ایداد «ؽشفیر» تشای ٞذایر ٘ثشد فّی ٝدافؾ ٔ ٟٓاػر .ائسالف ایشاٖ  ٚسٚػی ٝلذسزٕٙهذ
اػر ،چ ٖٛآٖ ٞا ٔؼاِ ٝدافؾ سا تٛ٘ ٝفی ت ٝیه ٔٛضٛؿ أٙیر ّٔی خٛد زثذیُ وشد ٚ ٜتا ػیاػهر داخّهی ٚ

افىاس فٕٔٛی خٛد اسزثاط تشلشاس وشد٘ذ  ٚاص ایٗ عشیك ت ٝخ ًٙخیـٍیشا٘ ٝتا دافؾ تشای حفؼ أٙیهر ّٔهی ٔهی
خشداص٘ذ .تٕٞ ٝیٗ دِیُٛٔ ،ثشزشیٗ ائسالف فّی ٝدافؾٕٞ ،یٗ ائسالف ایشاٖ  ٚسٚػی ٝاػر و ٝؿأُ دِٚر ػٛسی،ٝ
فشاق ،حضب اهلل  ٚدیٍش ٌشٞ ٜٚا ٘یض ٔی ؿٛد .ایٗ ائسالف دس ٔثاسص ٜفّی ٝدافؾ تؼیاس تا إٞیر اػر أا دس فهیٗ
حاَ ،وافی ٘یؼر .دس ٔماتُ ائسالف ٞای دیٍش ٚخٛد داس٘ذ و ٝاػسٕشاس  ٚؽشفیر دسٌیشی زٕاْ فیاس تا دافهؾ دس
ٔیذاٖ ٞای ٘ثشد سا ٘ذاس٘ذ ،أا اص ِحاػ ٔاِی ،خـسیثا٘ی ِ ٚدؼسیه زٛا٘ایی زاثیشٌهزاسی تهش ٔیهذاٖ ٞهای ٘ثهشد ٚ
ٕٟٔسش اص آٖ ٔزاوشاذ كّح  ٚتؼیح ٘یشٞٚای ػیاػی ٔخاِف سا داس٘ذ .اص ٘مغ٘ ٝؾهش ٚیٞ ،شچٙهذ اوٙه ٖٛایهشاٖ ٚ
سٚػی ٚ ٝدِٚر ػٛسی ٝدػر تشزش سا دس كح ٝٙداس٘ذ أا ؿىؼر دافؾ  ٚػهایش زشٚسیؼهر ٞها ٕٞچٙهاٖ ٘یاصٔٙهذ
ٔـاسور  ٕٝٞدِٚر ٞای دسٌیش دس تحشاٖ اػر.
دس ادأٚ ،ٝی زلشیح وشد و ٝدافؾ  ٓٞاو ٖٛٙضقیف زش اػر أا ٔثاسص ٜفّی ٝایهٗ ٌهشٕٞ ٜٚچٙهاٖ تهٝ
دسخ ٝزاثیشٌزاسی تش ٔٙافـ تاصیٍشاٖ دس اتقاد ٌؼسشد ٜزش طئٛخّیسیىی ٔٙغم ٝتؼسٍی داسد .او ٖٛٙائسالف ٞا  ٚدِٚر
ٞا دس ایٗ ٔثاسص ٜدس دسخ٘ ٝخؼر تٙٔ ٝافـ  ٚأٙیر ّٔی خٛد زٛخٔ ٝی وٙٙذ .تذیٗ ٔقٙا وٞ ٝهش دِٚهر ساٞثهشد
خاف خٛد سا دس ٔثاسص ٜفّی ٝدافؾ ٞذایر ٔی وٙذ٘ .ثایذ ا٘سؾاس زغییش صیاد دس ػیاػر ایشاٖ  ٚسٚػی ٝسا داؿهر.
آٟ٘ا ت ٝاك َٛخاف خٛد دس اسزثاط تا ٔثاسص ٜفّی ٝزشٚسیؼٓ خایثٙذ ٞؼسٙذ أا ٔی زٛا٘ٙذ دستهاسٙٔ ٜهافـ خهٛد ٘یهض
چا٘ ٝص٘ی وٙٙذ  ٚایٗ ٔٙفقر تیـسش دس ٔٛسد چٍٍ٘ٛی زؼشیـ تخـیذٖ ت ٝاسائ ٝسا ٜحُ ػیاػی دس ػٛسی ٝاػر.
دس ادأ ،ٝسئیغ خظٞٚـىذٔ ٜغاِقاذ اػسشازظیه خاٚسٔیا٘ ٝتیاٖ وشد و ٝاص دیذٌا ٜایشأٖ ،هٛثشزشیٗ ساٜ
ٔثاسص ٜتا دافؾ تؼیح وشدٖ ٘یشٞٚای داخّی دس فشاق  ٚػٛسی ٚ ٝزمٛیر دِٚر ٞای ایٗ وـهٛسٞا اػهر .دس ایهٗ
تاسٚ ،ٜی فٛٙاٖ وشد و ٟٓٔ ٝاػر تذا٘یٓ و ٝزا چ ٝا٘ذاصٔ ٜشدْ فشاق  ٚػٛسی ٝزٕایُ ت ٝخٍٙیذٖ فّیه ٝدافهؾ سا
داس٘ذ .ؿىؼر دافؾ دس زىشیر ،اِشٔادی  ٚفّٛخ ٝتا تؼیح ٔشدٔی  ٚازحاد ٌشٟٞٚای ػیاػی فشاق كٛسذ ٌشفر.
ایٗ ٔؼإِٞ ٝاٖ ٘ىسٛٔ ٝسد ٘ؾش ایشاٖ اػر و ٝحفؼ  ٚزمٛیر دِٚر ػٛسی ٝدس ٔثاسص ٜفّیه ٝدافهؾ الصْ اػهر ٚ
ٍٟ٘ذاؿسٗ دِٚر ػٛسی٘ ٝیض تٔ ٝقٙای تالی ٔا٘ذٖ تـاس اػذ دس لذسذ حذالُ دس دٚسٌ ٜزاس اػر چشا ؤ ٝا ٕ٘ی
دا٘یٓ و ٝفشدای ػمٛط سطیٓ اػذ چ ٝوؼی حاوٓ تش ػٛسی ٝخٛاٞذ ؿذ.
ػدغ ،دوسش تشصٌش دس ٔٛسد سا ٜحُ ٕٞىاسی دِٚر ٞا دس ٔثاسص ٜتا دافؾ فٛٙاٖ وشد و ٝالصْ ٘یؼر تٝ
ٔؼاِ ٝدافؾ ت ٝفٛٙاٖ یه ٔٛضٛؿ طئٛخّیسیىی ٌؼسشد ٜزش ٔٙغم ٝای ٍ٘ا ٜوٙیٓ .تٟسش اػر زٕشوهض ٕٞىهاسی دس
یه لاِة چٙذخا٘ثٙٔ ٝسٟی تا یه دػسٛس واس ٔـخق ٔ ٚحذٚد تاؿذ .اص ایٗ عشیك ٔی زٛاٖ ٔا٘ـ اص زفؼهیشٞای
ٌؼسشد ٜدِٚر ٞا اص ٔٙافـ طئٛخّسیه دس ٔٙغم ٚ ٝآثاس احسٕاِی ٔثاسص ٜتا دافؾ ؿذ.

ٕٞچٙیٗ ،دوسش تشصٌش ت ٝایٗ ٘ىس ٝاؿاس ٜوشد و ٝایشاٖ  ٚسٚػی ٝزٕایُ ت ٝوٙاس ٌزاؿسٗ تهاصیٍشاٖ دیٍهش
ایٗ خ ًٙاص خّٕ ٝفشتؼساٖ ػقٛدی  ٚآٔشیىا سا ٘ذاس٘ذ .تشفىغ ،ایٗ د ٚوـٛس زالؽ ٔی وٙٙذ زا ایٗ خیهاْ سا تهٝ
دیٍش تاصیٍشاٖ تذٙٞذ ؤ ٝا دس خ ًٙفّی ٝدافؾ ؿشور وشد ٜایٓ ،چٔ ٖٛا فىش ٔی وٙیٓ و ٝایٗ خ ًٙدفاؿ اص
خٛد  ٚخیؾ دػسی تش زٟذیذاذ اص عشیك اخشای یه ساٞثشد وٓ ٞضی ٝٙزش اػر  ٚایٗ یهه خیهاْ لهٛی اػهر .تهٝ
فمیذٚ ٜی ،اوٚ ٖٛٙلر آٖ سػیذ ٜاػر و ٝوـٛسٞای غشتی دسیاتٙذ و ٝخ ًٙفّی ٝایٗ ٌش ٜٚزشٚسیؼسی ٔؼهسّضْ
٘ٛفی ٕٞىاسی ٔسٕشوض ٘ؾأی تا ٔـاسور ٍٕٞا٘ی اػر.
دس خایاٖ ،دوسش تشصٌش ت ٝػ ٝػٙاسیٛیی و ٓٞ ٝاؤ ٖٛٙغش ٞؼسٙذ ،اؿاس ٜوشد .ػٙاسیٛی أ َٚقسمذ تٝ
ٕٞىاسی ایشاٖ  ٚآٔشیىا دس ٛٔ ٕٝٞضٛفاذ ٔٙغم ٝای اص خّٕٔ ٝثاسص ٜتا زشٚسیؼٓ  ٚدافؾ اػهرٚ .ی زٛضهیح داد
و ٝایٗ ػٙاسی ٛدلیك ٘یؼر چشا و ٝاص ٍ٘ا ٜایشاٖ ،ایٗ ػٙاسی ٛت ٝضشس سٚاتظ ٔٙغم ٝای ایشاٖ ٔثال تا فشتؼهساٖ ٚ
زشوی ٝاػر .چ ٖٛایٗ وـٛسٞا خٛاٞاٖ ٔٙحلش ؿذٖ ٔٛضٛفاذ ٔٙغم ٝای تیٗ ایشاٖ  ٚآٔشیىا ٘یؼسٙذ ٟٓٔ .زشیٗ
اكُ ػیاػر خاسخی ایشاٖ  ٓٞافضایؾ ٕٞىاسی ٞای ٔٙغم ٝای اػر .سییغ خٕٟٛس ٚ ٚصیش أهٛس خاسخه ٝایهشاٖ
 ٓٞتاسٞا تش ایٗ اكُ زاویذ وشد ٜا٘ذ.
ػٙاسیٛی دٕٞ ْٚىاسی ایشاٖ  ٚفشتؼساٖ تشای حُ ٔؼائُ ٔٙغم ٝای اػر و ٝت٘ ٝهٛفی ٘یهض وـهٛسٞای
اسٚخایی ٔـٛق آٖ تٛد ٜا٘ذ .اص ایٗ دیذٌا٘ ،خؼر تایذ زٙؾ ٞای ٔیاٖ ایشاٖ  ٚفشتؼساٖ تشعشف ؿ٘ٛذ زا سا ٜتهشای
ٔثاسص ٜتا زشٚسیؼٓ دس ٔٙغمٕٛٞ ٝاس ؿٛد .أا ایٗ خٛد تٔ ٝقٙای تّٛن تٙذی وشدٖ ٔٙغم ٝتیٗ ایهشاٖ  ٚفشتؼهساٖ
اػر وٚ ٝاوٙؾ ٔٙفی ػایش وـٛسٞای ٔٙغم ٝت ٝخلٛف تاصیٍشاٖ وٛچه زش سا دس خهی خٛاٞهذ داؿهر .ضهٕٗ
ایٙى ٝتا زٛخ ٝت ٝػیاػر زٟاخٕی ػقٛدی ٞا دس ٔٙغم ٝصیاد ٚالقی ٘یؼر.
أا ػٙاسیٛی ػ ْٛایداد یه چاسچٛب «چٙذخا٘ثٌ ٝشایی» تا ٔأٛسیر ٔحذٚد اػر .یقٙی اِٛٚیهر دادٖ
تٔ ٝثاسص ٜتا دافؾ دس اتقاد ٘ؾأی  ٚػیاػی تا ٔـاسور ٕٞه ٝوـهٛسٞای ٔٙغمه ٝای  ٚفشأٙغمه ٝای دسٌیهش دس
تحشاٖ .اص ٘ؾش دوسش تشصٌشٌ ،ؼسشد ٜوشدٖ دیدّٕاػی  ٚزقذاد تاصیٍشاٖ دس ایٙدا ٘ٛفی ٔـشٚفیر تهیٗ إِّّهی تهٝ
ٔثاسص ٜتا یه زٟذیذ خٕقی ٔی دٞذ  ٚایٗ خاكیر سا داسد و ٝوـٛسٞا دس ٟ٘ایر تهشای حهُ یهه زٟذیهذ فهٛسی
ٔدثٛس ٔی ؿ٘ٛذ اص ٔٙافـ حذاوثشی خٛد وٕی وٛزا ٜتیایٙذ .اِثس ٝتشای دػسیاتی ت ٝیه سا ٜحُ خایهذاس چهاس ٜای
خض ایٗ ٘یؼر .ایٗ ٔذَ دس تحشاٖ افغا٘ؼساٖ  ٓٞواسػاص تٛد.
اص ٘ىاذ ٕٟٔی و ٝعشف ٞای ازشیـی دس تخؾ ٞای خشػؾ  ٚخاػخ ٔغش وشد٘ذ فثاسزٙذ اص:

 .4آ٘چ ٝدس غشب ٔسٛخٕ٘ ٝی ؿ٘ٛذ ایٗ اػر و ٝاسٚخایی ٞا افشاد سا دس خاٚسٔیا٘ٔ ٝفقٛٔ ٚ َٛضٛؿ ٔهی
تیٙٙذ ٘ ٝفافُ.
 .2ائسالف ایشاٖ-سٚػی ٝواسآٔذزشیٗ ائسالف اػر و ٝایٗ ائسالف ؿأُ فشاق ،حضب اهلل  ٚػٛسی ٝاػر أا
ایٗ ائسالف ت ٝزٟٙایی تشای حُ ٔقضُ ػٛسی ٝوافی ٘یؼر  ٚتایذ ػایش وـهٛسٞا ٘یهض دس ایهٗ صٔیٙهٝ
ٕٞىاسی وٙٙذ.
ٍ٘ .9ا ٜازحادی ٝاسٚخا تٔ ٝؼأِ ٝوشدٞا ت٘ ٝحٛی اػر و ٝزٕأیر اسضی وـٛسٞا سا ت ٝسػٕیر ؿٙاخسٚ ٝ
خٛاٞاٖ احماق حمٛق الّیر ٞا ٔی تاؿٓ ٘ ٝزغییش ٔشصٞای وـٛسٞا تشای زـىیُ یه وـٛس ٔؼهسمُ
وشدی.
 .1زلٛیش اسٚخا دستاس ٜایشاٖ دس فضای خغ اص تشخاْ خٛؿثیٙا٘ ٝزش ؿذ ٜاػر.
 .1اٍّ٘ؼساٖ سٚیىشد ٔسفاٚزی خیذا وشد ٜاػر  ٚػقی داسد دٚتاس ٜزثذیُ ت ٝلذسذ خٟا٘ی ؿٛد.
 .5خشٚج اٍّ٘ؼساٖ اص ازحادی ٝاسٚخا یه ؿىؼر تٛد أا فشكهسی تهشای تاصػهاصی ػهاخساسٞای ازحادیهٝ
اسٚخایی  ٚتاصا٘ذیـی دستاس ٜاٍِٞٛای آٖ فشا ٓٞآٚسد.
 .7ازشیؾ تؼیاس ٔـسالا٘ٙٔ ٝسؾش تشخاْ ٕٞ ٚىاسی ٞای خغ اص آٖ تا ایشاٖ تٛد ٜاػر.
 .8دس خلٛف ٔٛضٛؿ سلاتر ٞای ا٘سخاتازی آٔشیىا ،وّیٙس ٖٛسٚی ٔٛضٛؿ حمٛق تـش ٔ ٚذاخالذ دیٍش
تا ایشاٖ ػشػخسا٘ ٝزش تشخٛسد خٛاٞذ وشد .زشأح اٌش تخٛاٞذ ػاص ٔخاِف تض٘ذ ،ایضٔ ِٝٚهی ؿهٛد تهٝ
ٚیظ ٜاٌش ایشاٖ  ٚاسٚخا ٍٕٞی ت ٝزقٟذاذ خٛد دس لاِة ٔقاٞذٚ ٜیٗ فُٕ وٙٙذ.
٘سیدٌ ٝیشی ٞای خایاٖ خّؼ:ٝ
 .4فشضیاذ تایذ تاصٍ٘شی ؿ٘ٛذ.
 .2تّٛن ٞایی اص ازحادی ٝاسٚخا ،خاٚسٔیا٘ ٚ ٝازحادی ٝاسٚخها-خاٚسٔیا٘ه ٝتایهذ ایدهاد وهشدٞ .هی ػهاخساس
ٔحىٕی ٚخٛد ٘ذاسد.
ٔ .9ا تایذ خُ ٞایی ٔیاٖ د ٚوـٛس ایشاٖ  ٚازشیؾ تشای زؼٟیُ ٔزاوشاذ ایشاٖ-ازحادی ٝاسٚخا تؼاصیٓ.

ػسٛد ٜصیثاوالْ
ٌشٔ ٜٚغاِقاذ اسٚخا

