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 چکیذٌ

هَضَع هقبلِ حبضش، ثبصتبة اًقالة اػالهی ثش ػابصهبى خْابد اػاالهی فلؼاایي اػاتال تفاَطی فلؼاایي        

ٍ  4ّبی اهبم خویٌای ثیـتشیي تأثیش سا اص اًقالة اػالهی ایشاى پزیشفتِ اػت ٍ سّجشاى آى تفت تأثیش اًذیـِ

تاَاى  شیِ پخؾ، کِ ثِ خاَثی ثاب ثاِ کابس یشی آى های     اًذال چبسچَة تفلیلی هقبلِ، ًظّبی اًقالة ثَدُآسهبى

ؿَد، ػپغ ػابصهبى  تأثیش زاسی اًقالة اػالهی سا ًـبى دادال دس سًٍذ هقبلِ، اثتذا ًظشیِ پخؾ تَضیح دادُ هی

خْبد اػالهی فلؼایي، هؼشفی ٍ چگًَگی تأثیشپزیشی آى اص اًقالة اػاالهی ایاشاى ٍ پیبهاذّبی آى ثشسػای     

 ؿَدال هی

 ثبصتبة، اًقالة اػالهی، ػبصهبى خْبد اػالهی، ایشاى، فلؼایي ذی:َای کلیياشٌ

  

                                                 
 1ًـگبُ ثبقشالؼلَمداػلَم ػیبػی  داًـدَی دکتشی  
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 مقذمٍ

تشیي هؼئلِ خْبى اػالم دس ایي هشحلِ اص تبسیخ اػتال طی تشدیذ هؼئلِ فلؼایي، هْنثی

ّبی ػشثی ٍ اػالهی دٍس ٍ ًضدیک سا دس ثش شفتِ اػاتال  تأثیش آى توبم كفٌِ ،چْبس قشى توبم

آًچِ دس فلؼایي  زؿتِ، هٌجغ دسد ػویق ّواِ هؼالوبًبى خْابى ٍ    دس طَل چْبس دِّ توبم، 

 (ال207، ف1375حذ ٍ حلش ّوگبى ثَدُ اػت )فتفی ؿقبقی، ػشچـوِ خَؿؾ ػبطفی ثی

ّب ایي اػت کِ هَضَع فلؼایي ثِ یک هؼائلِ اػبػای   تشیي تالؽػشآغبص ٍ ؿبیذ هْن

ثپشداصًذ ٍ ثب آى صًذ ی کٌٌذ، ًِ ایٌکاِ  ثشای حشکت اػالهی هؼبكش تجذیل ؿَد کِ ٍاقؼبً ثِ آى 

 (ال209هؼلوبًبى توبؿبچی ثوبًٌذ )ّوبى، ف

ایي هقبلِ، دس كذد ثشسػی ٍ تجییي تأثیش ٍ پیبهذّبی اًقالة اػالهی ایاشاى ثاش ػابصهبى    

سػذ ثیـتشیي تأثیش سا اص اًقالة اػالهی ایشاى خْبد اػالهی فلؼایي اػت؛ چشا کِ ثِ ًظش هی

ّبی اًقالة اػالهی ٍ آسهبى 4ّبی اهبم خویٌیجشاى آى تفت تأثیش اًذیـِپزیشفتِ اػت ٍ سّ

اًذال ثشای ًـبى دادى چگًَگی ایي تأثیشپزیشی، اص ًظشیِ پخؾ ثِ ػٌاَاى چابسچَة   ایشاى ثَدُ

ؿَدال ػپغ تفلیلی ثفث اػتفبدُ ؿذُ اػتال ثِ ّویي دلیل، اثتذا ًظشیِ پخؾ تَضیح دادُ هی

ؿاَدال  بى خْبد اػالهی فلؼایي، یک هؼشفی اخوبلی اص آى اسائِ هیثشای آؿٌبیی ثیـتش ثب ػبصه

ؿَد کِ پیبهذّبی دس پبیبى ًیض ثب تَخِ ثِ چبسچَة ًظشی، ثِ پشػؾ اكلی هقبلِ پبػخ دادُ هی

 اًقالة اػالهی ایشاى ثش ػبصهبى خْبد اػالهی فلؼایي چیؼت؟
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 چارچًب تحلیلی

 وظریٍ پخص

ّب ٍ ّبی سایح دسثبسُ تَضیح چگًَگی اًتـبس ًَآٍسیًظشیِ پخؾ یب اؿبػِ، یکی اص ًظشیِ

ّب اػتال ّش چٌذ خبػتگبُ اٍلیِ ایي ًظشیِ دس سؿتِ خغشافیبی اًؼابًی  ّب ٍ اًذیـِ ؼتشؽ ایذُ

اػت؛ اهب دس هَضَػبی سؿتِ ػلَم ػیبػی ٍ سٍاثط ثیي الولل ًیض کوبثیؾ ثِ کبس  شفتِ ؿاذُ  

 اػتال

شاًذ، خغشافیذاى ػَئذی، اثذاع ٍ ػشضِ ؿاذال  تَػط ّب ش اػت 1953ًظشیِ پخؾ دس ػبل 

ى ثاِ  آّب ثَد؛ اهب کابسثشد  ّبی کـبٍسصی ٍ ؿیَع ثیوبسیًقاِ آغبص کبسثشد ایي ًظشیِ دس پذیذُ

ّبی فشٌّگی ًیض تؼشی یبفتال دس هدوَع، ایي ًظشیِ  ؼتشؽ ّاش ًاَع ًاَآٍسی    ػبیش ػشكِ

ػِ، ًفاَُ  ؼاتشؽ ٍ هؼایشّب ٍ    کٌذال ایي ًظشیِ، ّن ػلت اؿاب فکشی یب فیضیکی سا تجییي هی

هدبسی پخؾ ّش ًَآٍسی ٍ ّن ػلل تَقف آى ٍ ػلل  ؼتشؽ دٍثبسُ آى ٍ ًیض پبیذاسی ثشخی 

 دّذالاص اهَاج ٍ صٍال ثشخی دیگش سا تَضیح هی

دس ػلش خذیذ، ػٌبكش فشٌّگی ٍ اثذاػبی ثِ ػشػت حشکت َّاپیوبیی خت ٍ ثِ ػاشػت  

 (ال41-39، ف1381یبثذ )ثشص ش، ّب اؿبػِ هیٍ تبصُ ای، هیبى کـَسّبدسیبفت تلبٍیش هبَّاسُ

تؼشیف: اؿبػِ یب پخؾ، فشایٌذی اػت کِ ثش طجق آى یک اهش فشٌّگی )یک ًْبد یب یک 

اختشاع فٌی ٍ غیشُ( کِ ػالهت هـخلِ یک خبهؼِ هَسد ًظش اػتال دس خبهؼِ دیگشی کاِ آى  

ّابی  ػِ سا ػوَهابً دس هْابخشی  ؿَدال اؿاب سا ػبسیت  شفتِ ٍ هَسد پزیشؽ قشاس دادُ، داخل هی

دٌّاذال کال   ّبی هذاٍم ٍ صیبد خَاهغ ّوؼبیِ اػت، تـخیق های ّب کِ حبكل توبعخوؼیت

ّبی اؿبػِ اػت؛ اهب ػکغ ایي هؼئلِ كافت ًاذاسد ٍ   ، ًتیدِ پذیذُ«پزیشیفشٌّگ»فشایٌذ 

 (ال95-94، ف1387خَسد )پبًَف ٍ پشى، پزیشی ثِ چـن هیفشایٌذ اؿبػِ اغلت ثذٍى فشٌّگ
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 ػًامل وظریٍ پخص

ّب ش اػتشاًذ، ؿؾ ػبهل اكلی سا دس تفلیل فشایٌذ فضبیی دس ساثاِ ثب ًظشیِ پخؾ هؤثش 

 داًذ کِ ػجبسی اػت اص:هی

ًَاختی داؿتِ ثبؿذ یاب  ال حَصُ یب هفیط خغشافیبیی: ایي هفیط هوکي اػت ؿشایط طجیؼی یک1
 چْشُ پشتضبدی سا تـکیل دّذال

ّبی هتوابیض اص یکاذیگش ٍ   تَاًذ ثِ كَسی هذاٍم یب ثِ حبلت دٍسُال صهبى: ػبهلی اػت کِ هی2
 هتَالی دس ًظش  شفتِ ؿَدال

فشٌّگی ٍ غیاشُ ثبؿاذال   -ّبی فیضیکیتَاًذ هَضَػبی فشٌّگی یب پذیذُال هَضَع پخؾ: هی3
پازیشی ٍ هیاضاى ػاَْلت دػتشػای ثاب      پزیشی، استجاب  هَضَػبی پخؾ اص ًظش دسخِ ػبصؽ

 یکذیگش هتفبٍی ّؼتٌذال

ّاب ٍ  ّبی هختلف خغشافیبیی اػت کِ تفات ؿاشایای، خبػاتگبُ پذیاذُ    ال هجذأ پخؾ: هکبى4
 ًَآٍسی اػتال

 سػذالّب هیّبیی اػت کِ هَضَع پخؾ ثب خشیبى هذاٍم ثِ ایي هکبىال هقلذ پخؾ: هکبى5

یبثذ تب ای خشیبى هیّب: تفت ؿشایای، هَضَع پخؾ دس هؼیشّبی ٍیظُال هؼیش حشکت پذیذ6ُ
 (ال306-305، ف1378ثشػذ )ؿکَیی، ثِ هقلذ 

ّب ٍ پزیشی پذیذُدّذ کِ ػبهل فبكلِ، ًقؾ هْن دس استجب هابلؼِ ًظشیِ پخؾ ًـبى هی

اقتلبدی -ّب داسدال دس ایٌدب هٌظَس اص فبكلِ، ّن فبكلِ خغشافیبیی ٍ ّن فبكلِ اختوبػیًَآٍسی

 (ال306ّبی دسآهذ ٍ هیبى ؿْشّب ٍ سٍػتبّب اػت )ّوبى، فهیبى  شٍُ

تَاى دس ایي ًظشیِ ثشخؼتِ کشد، هبًٌذ ػاشػت اًتـابس ٍ ػَاهال    ػَاهل دیگشی سا ًیض هی

ثیٌی اثشّبی پخؾ ٍ هضش یب هفیذ ثاَدى آى اص  هؤثش ثش آى، هَاًغ ٍ هشصّب ٍ اهَاج سقیت، پیؾ
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؛ ثاِ ًقال اص ثشص اش،    133، ف1364ای )ؿاکَیی،  ّبی هقبثلِّبی دس یش ٍ ًیض اقذامدیذ طشف

 (ال47، ف1381

 اوًاع پخص

 ّب ش اػتشاًذ، چٌذ ًَع پخؾ سا تـخیق دادُ اػت:

ّابی داسای یاک ایاذُ    دّذ کِ افشاد یب  اشٍُ ال پخؾ خبثدبیی: صهبًی ایي ًَع پخؾ سخ هی1

هخلَف، ثِ طَس فیضیکی اص هکبًی ثِ هکبى دیگش حشکت کٌٌذ ٍ ثِ ایاي طشیاق، اثاذاػبی ٍ    

هزاّت، اػضام هجلغبى هزّجی ثب پخؾ خبثدبیی یبثٌذال ّب دس ػشصهیي خذیذ  ؼتشؽ هیًَآٍسی

 (ال44-43، ف1381اًذال دس  زؿتِ، ایي ًَع پخؾ غبلت ثَدُ اػت )ثشص ش، اؿبػِ یبفتِ

ّب دس قبلات ػلؼاِ هشاتات ٍ اص    ّب ٍ ًَآٍسیال پخؾ ػلؼِ هشاتجی: دس ایي ًَع پخؾ، پذیذ2ُ

ّب اص یک فشد هْن ثذال ایذُیبؿَد ٍ  ؼتشؽ هیّب ٍ طجقبی هٌتقل هیطشیق تَالی هٌظن دػتِ

یبثذال ثشخی ایي پذیذُ سا ثِ فشد دیگش یب اص یک هشکض ؿْشی هْن ثِ هشکضی دیگش  ؼتشؽ هی

اًذال ثشای هثبل، دس كذس اػالم ثب اػالم آٍسدى سئیغ قجیلِ، کل افشاد ًیض  فتِ« اًتـبس سیضؿی»

پخؾ ػلؼِ هشاتجی اػت )ّوبى، ّبی دادًذال ایي یکی اص ثْتشیي هثبلقجیلِ ًیض تغییش دیبًت هی

 (ال44ف

ال پخؾ ػشایتی یب ٍا یشداس: ایي ًَع پخؾ، دس هقبثل پخاؾ ػلؼاِ هشاتجای اػاتال دس ایاي      3

 یشدال ایي فشایٌذ، ّب ثذٍى دس ًظش  شفتي ػلؼلِ هشاتت كَسی هیپخؾ،  ؼتشؽ ػوَهی ایذُ

ثاِ افاشاد ٍ ًاَاحی    اػتال ثٌبثشایي، افشاد ٍ ًَاحی ًضدیک ًؼجت « فبكلِ»ثِ ؿذی تفت تأثیش 

 (ال45دٍسدػت، احتوبل توبع ثیـتشی داسًذ )ّوبى، ف

ّبیی اػت کِ ػشػت اًتـبس ثبطیی دٍ ًَع پخؾ ػلؼلِ هشاتجی ٍ ػشایتی، اص ًَع پخؾ

ّب ٍ هفابّین اػات کاِ اص ػاشصهیي هیضثابى ثاِ       داسدال دس ایي دٍ ًَع پخؾ، ایي افکبس، اًذیـِ
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چَى ّدشی، فیضیکی ًیؼت، ػشػت اًتـبس ثبطیی کٌذ ٍ ػشصهیي هیْوبى ٍ خذیذ ّدشی هی

 اًذالداسدال دس ٍاقغ، ّش دٍ ًَع اص ًَع پخؾ اًجؼبطی تلقی ؿذُ

سػذ کِ ثبطتشیي ػشػت اًتـبس دس پخؾ ػلؼِ هشاتجی اػت؛ صیشا ثاب پازیشؽ   ثِ ًظش هی

 (ال46-45ؿَد )ّوبى، فًَآٍسی تَػط فشد هْن، پذیذُ ثِ ػشػت ثِ کل قبػذُ هٌتقل هی

 فضاییپخص 

هفَْم دیگش هشتجط ثب ًظشیِ پخؾ، پخؾ فضبیی اػت ٍ آى فشایٌذی اػت کِ طی آى، 

یبثذال پخؾ فضبیی ػجبسی اػت اص  ؼتشؽ یک پذیذُ اص کابًَى  ًگشؽ ٍ سفتبس هشدم تغییش هی

 اًذالّبی اكلی دس ثیي هشدهی کِ آهبدُ پزیشؽ آى پذیذُیب کبًَى

ال ٍخَد پذیذُ 1تَاى اص یکذیگش هتوبیض ػبخت: ثٌبثشایي، دس پخؾ فضبیی دٍ هَضَع سا هی

ال اهش  ؼتشؽ؛ یؼٌی حشکت پذیذُ اص خبػتگبُ اكلی خَد کِ هَخت پخؾ فضبیی 2ّب؛ یب پذیذُ

ؿَدال ایي پذیذُ هوکي اػت یک ؿیَُ سفتبس، ػقبیذ خبف ػیبػی، اختوابػی یاب یاک اهاش     هی

 (ال301، ف1378، هبدی، هبًٌذ سٍاج هذ لجبع ٍ یک ًَع کبطی ٍیظُ ثبؿذ )ؿکَیی

 مؼرفی سازمان جُاد اسالمی فلسطیه

 ػلل پیذایص

تَػط خَاًبى  1980ایي خٌجؾ صاییذُ اًـؼبثی دس  شٍُ اخَاى الوؼلویي اػت کِ دس دِّ 

اًقالثی غضُ تـکیل ؿذال ؿیخ ػجذالؼضیض ػَدُ )اػتبد داًـگبُ اػالهی غضُ(، دکتش فتفی ؿقبقی 

ِ وبى اثَحلیشُ سا اص ثٌیبى)پضؿک ثیوبسػتبى قذع( ٍ احوذ ػجذالشح اًاذ   زاساى اٍلیِ آى داًؼات

 (ال150-149، ف1381)هالاثشاّیوی، 
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ّابی ًاَیي دس داخال    ّب، اختالف ًظشّب ٍ ثشٍص دیذ بُتأػیغ خٌجؾ ًـبًگش ٍخَد تٌؾ

ؿذی یبفتال ثشخی اص ػَاهل تأثیش ازاس دس   1967اخَاى الوؼلویي اػت کِ پغ اص خٌگ طٍئي 

 سی اػت اص:پیذایؾ ایي خٌجؾ ػجب

 شایبى، ؿکؼت ّبی اػالهی ثَدال اص دیذ بُ اػالمًقاِ ػافی دس سؿذ  شایؾ 1967ال خٌگ 1

ّبی ػَػیبلیؼتی تلقی  شایبًِ ٍ اًذیـِاػشاة دس ایي خٌگ ثِ هثبثِ ًبثَدی کبهل تفکشای هلی

 ؿذ؛هی

 فلؼایي؛ّبی دیپلوبػی خْبى ػشة ٍ هفبفل ثیي الوللی دس حل هـکل ال ًبکبهی تالؽ2

 دفبع هٌبطق اؿغبلی؛ شاًِ اػشائیل ثش ضذ ؿْشًٍذاى ثی یشی اقذاهبی ػشکَةال اٍج3

 ّب؛ال هَضغ هٌفی اخَاى الوؼلویي دس اػتوشاس سًٍذ هجبسصای هؼلفبًِ ثش ضذ كْیًَیؼت4

 شایی دس خْبى، دس ًتیداِ پیاشٍصی اًقاالة اػاالهی     طلجی ٍ اػالمال  ؼتشؽ سٍحیِ هجبسص5ُ

 (ال150وبى، فایشاى )سکال ّ

کبساًِ اخَاى الوؼلویي اًتقبد کاشد ٍ ضاوي هفکاَم    هـی هفبفظِخْبد اػالهی، ثِ خط

طلجبى اخَاى، ػایذقات سا تٌْاب ًوبیٌاذُ خٌابح اًقالثای اخاَاى داًؼاتال ؿایخ         کشدى اكالح

ای ثب سٍصًبهِ الفدش، چبح قذع ثِ ایي ػجذالؼضیض ػَدُ، سّجش هؼٌَی خْبد اػالهی دس هلبحجِ

 (ال67، ف1381ؿبسُ کشد ٍ اًـؼبة دس اخَاى الوؼلویي سا تأییذ کشد )فشاتی، هؼئلِ ا

 مباوی فکری ي ػقیذتی

 یاشی اص ایاذئَلَطی ٍ تفکاش اػاالهی دس ػشكاِ هقبٍهات       خٌجؾ خْبد اػالهی ثب ثْشُ

فلؼایي، خط ثاالًی ثش ًظشیِ خذایی دیي اص ػیبػت کـیذال ایي خٌجؾ، آیایي اػاالم سا ثاِ    
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ی دس ػبختبس تـکیالتی ٍ ؿیَُ هجبسصاتی خاَد ثش ضیاذال اص ایاي سٍ، ثشپابیی     ػٌَاى الگَیی ػول

 آیذالتشیي اّذاف آى ثِ ؿوبس هیدٍلت هؼتقل اػالهی دس فلؼایي اص هْن

ثِ اػتقبد خٌجؾ، تـکیل اػشائیل تٌْب ثخـی اص طشح ٍػایغ اػاتؼوبس شاى دس خبٍسهیبًاِ    

 یشدال دس ًتیدِ، ثؼیح توابهی  هیاػت کِ ثب ّذف اص ّن  ؼؼتي ٍحذی خْبى اػالم كَسی 

سػذال ایي خٌجؾ، ّش  ًَِ طاشح كالح ثاب    هؼلوبًبى ثشای ًدبی فلؼایي ضشٍسی ثِ ًظش هی

کٌذ ٍ تٌْب ساُ سّبیی فلؼایي اص چٌگبل كْیًَیؼن سا ًجشد هؼلفبًِ تب آصادی اػشائیل سا سد هی

 (ال150، ف1381داًذ )هالاثشاّیوی، کبهل ایي ػشصهیي هی

 التیساختار تطکی

ِ  ػشاػاشی   ال کٌگاشُ  اػت  هٌظوی  ٍ ػبختبس تـکیالتی  اػبػٌبهِ  داسای  خٌجؾ   ػٌاَاى   ، ثا

ِ   خٌاجؾ   ّابی ٍ دیذ بُ  ، اّذاف ػیبػی  ، هـی  زاسی قبًَى  هشخغ  تشیي ػبلی   ّابی  سا دس صهیٌا

،  ػواَهی   ، هدواغ  کٌاذال دثیشکال   های   تؼیایي   ٍ اقتلبدی  ، فشٌّگی ، اػتقبدی اختوبػی  هختلف

  ػابصهبًی   اسکابى   تاشیي  ، هْان  فشػی  ّبی ٍ کویتِ  هفلی  ٍ ؿَساّبی  ، هدبلغ هـَستی  هدلغ

  یاک   ّش چْبس ػبل  کِ  اػت  اخشایی  قذسی  ، ثبطتشیي ػوَهی  ؿًَذال هدوغ هی  هفؼَة  خٌجؾ

ِ  الداسد  سا ًیض ثشػْذُ  دثیشکل  کٌذ ٍ تؼییي هی  سا اًتخبة  هـَستی  ثبس هدلغ ِ ثا   الجتا ِ   ب تَخا   ثا

  ّبیٍ قؼوت  هفلی  ٍ ؿَساّبی  ؿَدال هدبلغ ًوی  تـکیل  ػوَهی  ، ػوالً هدوغ اهٌیتی  ؿشایط

ِ    ، کِ ٍ هبلی  ، ًظبهی ، تجلیغبتی اص ػیبػی  ، اػن هختلف سا دس   هتؼاذدی   فشػای   ّابی  خاَد کویتا

ِ  فشػی  ّبی کٌٌذال کویتِ هی  فؼبلیت   یشد، صیش ًظش دثیشکل ثشهی ِ ه  ، ثا   ػااح   تاشیي  پابییي   ٌضلا

 (ال82، ف1379)اثَطِ،  داسًذ  سا ثشػْذُبء اػض  ٍ آهَصؽ  ، ػضَ یشی ػبصهبًی  تـکیالی

،  اص ًفاشای   آهبس دقیقای   تَاى سٍ، ًوی ؛ اصایي اػت  هفشهبًِ  خْبد اػالهی  ًظبهی  تـکیالی

  آى  ٍ تؼلیفبتی  هبلی  ٍ هٌبثغّب، هشاکض اًتـبس ، پبیگبُ تؼلیفبی  ٍ ًَع  ، هیضاى فشهبًذّی  اػضبی
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ِ  ، دس ػاشا   فاتح   ًظابهی   ًظش ًیشٍّبی صیش  خْبد اػالهی  دادال ًیشٍّبی  اسائِ ٍ الدضایاش    ، ػاَسی

ّبی چشیکی ًبهٌظن اػات؛ اص ایاي سٍ،   ؿیَُ هجبسصاتی آًْب، ؿیَُ خٌگ اًذال دیذُ  ًظبهی  آهَصؽ

اًذال ایي ػبصهبى، تؼلیفبی هَسد یؾ یبفتِّبی هقبٍهت چْبس یب پٌح ًفشُ آساًیشٍّبیؾ دس ّؼتِ

  یشدالًیبص خَد سا اص خٌجؾ فتح هی

دس غضُ تشتیات یبفاتال اص آى    1983اٍی  28ًخؼتیي ػولیبی هؼلفبًِ خْبد اػالهی دس 

داد کِ دس پغ، ثِ طَس هتَػط دس ّفتِ یک ػولیبی سا ثش ضذ ًیشٍّبی كْیًَیؼتی ػبهبى هی

 (ال151، ف1381ِ اػت )هالاثشاّیوی، ػبثقتبسیخ هجبسصاتی فلؼایي ثی

  کـاَسّبی   هؼلوبًبى  ٍ كذقِ  صکبی  قجَل  اص طشیق  کِ  داسد  هفذٍدی  هبلی  هٌبثغ  خٌجؾ

  ٍ ّوفکاشاى   َّاداساى  داٍطلجبًِ  ّبیٍ کوک  خٌجؾ  اػضبی  هبّیبًِ  اص حقَ   ، ثخـی اػالهی

 ال(83، ف1379)اثَطِ،  ؿَد هی  تؼییي  آى  ػیبػی

 گیری جىبصمراحل ضکل

ِ    سا پـات   ػواذُ   هشحلِ  پٌح  تبکٌَى  تأػیغ اثتذای اص  خْبد اػالهی  خٌجؾ   ػاش  زاؿات

  اص طشیاق   تَاًؼات   داسد، خٌاجؾ   ًیض ًابم «  خٌجؾ  طلیؼِ»  (، ک1980ِ)اص   اٍل  : دس هشحلِ اػت

  تجلیا    اؿاغبلی   ّابی ػشصهیيخَد سا دس   ٍ آسای  ، هَاضغ دس اختیبس داؿت  کِ  ٍ ًـشیبتی  خجشًبهِ

ِ   ًخؼاتیي   ( ثب تـاکیل 1986تب  1984)اص   دٍم  ًوبیذال دس هشحلِ   ، هقبٍهات  ًظابهی   ّابی  ّؼات

خْابد ٍ    ًظبهی  ؿبخِ  سیبػت  ثِ  ؿقبقی  فتفی  ثب اًتلبة 1986 ػبلسا آغبص کشدال دس   هؼلفبًِ

ِ   ْبد ًیشٍییخ  دیگش، خٌجؾ  چٌذ ػضَ فؼبل  ّوشاُ  ثِ  ٍی  دػتگیشی  ػپغ   تأثیش زاس دس ػشكا

 6 سثاَدال د   آى  ًظابهی   ّابی فؼبلیات   ( اٍج1987)  ػَم  ؿذال هشحلِ  ؿٌبختِ  فلؼایٌیبى  هجبسصای

،  اقاذام   کاشدال ایاي    ػبصهبًذّی  اػشائیل  ضذ ًیشٍّبی سا ثش  ، ًجشد الـدبػیِ ، خٌجؾ1987اکتجش 

  ، اًتفبضِ اص آى  پغ  اًذکی  کِ  طَسی ثِ ؛ داؿت  سا دس پی  فلؼایٌی  ّبی شٍُ  ثؼذی  ّبیپیشٍصی
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اص   خاَد سا دس خابسج    ّابی فؼبلیات   (، خٌاجؾ 1995تب  1987)اص   چْبسم  ال دس هشحلِ  شفت  ؿکل

  ّابی ػولیبی  ثش داهٌِ  ثشقشاس کشدال ّوچٌیي  اص کـَسّب توبع  داد ٍ ثب ثشخی   ؼتشؽ  فلؼایي

ِ   ػیبػای   ، ثجابی  دٍسُ  ایاي   آغبص ؿذال ٍیظ ی 1995 ػبلاص   پٌدن  افضٍدال هشحلِ  ًظبهی   ٍ هقبثلا

 ال (82-81)ّوبى، ف اػت  ثَدُ  ًظبهی  ػولیبی  ثب تأکیذ ثش اًدبم  ًظبهی

ّبی ًظابهی ٍ ػیبػای خٌاجؾ خْابد اػاالهی دس داخال فلؼاایي،        فؼبلیت  یشیثب اٍج

ّب ٍ هشاکض تجلیغبتی اص آى بُ شاًِ اػشائیل ًیض ؿذی یبفت کِ اًْذام هٌبصل، پبیگاقذاهبی ػشکَة

تاشیي  خولِ ثَدُ اػتال كذّب تي اص َّاداساى ایي خٌجؾ ثبصداؿت ؿاذًذ ٍ دس هؼاشم ػاخت   

ّب اػیش ثَدًذ ّب قشاس  شفتٌذال سّجشاى ثلٌذپبیِ خٌجؾ ًیض پیَػتِ دس چٌگبل كْیًَیؼتهدبصای

 (ال151، ف1381ؿذًذ )هالاثشاّیوی، یب ثِ خبسج تجؼیذ هی

ّابی ػیبػای ٍ   ، هشکض ثقل فؼبلیات 1988فتفی ؿقبقی ثِ لجٌبى دس آٍسیل پغ اص تجؼیذ 

ػولیبی هؼلفبًِ خٌجؾ ثِ ثیشٍی هٌتقل ؿذ ٍ دس آًدب ثِ ثبصػابصی پیکاشُ تـاکیالتی خاَد     

 (ال152دػت صد )ّوبى، ف

 َای سیاسی، اجتماػی ي فرَىگیفؼالیت

  آغبص کشد ٍ دس هشاػان  خَد سا اص هؼبخذ  ػیبػی  ّبیفؼبلیت  ًخؼت  خْبد اػالهی  خٌجؾ

  هشاکض ثْذاؿتی  ال تأػیغ پشداخت  ّبیؾدیذ بُ  تشٍیح  ثِ  ًوبص خوؼِ  ّبی ، اػیبد ٍ خاجِ هزّجی

ثاَدال    خْابد اػاالهی    ّابی اص دیگاش فؼبلیات   ،هؼبخذ  دس داخل  ٍسصؿی  ّبیٍ ثبؿگبُ  ٍ دسهبًی

ٍ   ثؼیح  ّب، ثِّب ٍ داًـگبُ اتفبدیِ  هبًٌذ ، دیگش هشاکض ػوَهی  اص طشیق ، خْبد اػالهی  ّوچٌیي

  ّبی ّؼتِ،  غضُ  اػالهی  ٍ داًـگبُ  ، ثیشصیت الخلیل  ّبیال دس داًـگبُ پشداخت  هشدم  ػبصهبًذّی

  ّابی خشیابى   ٍ سّجاشی   ّاذایت   تَاًؼات   کَتبّی  ، دس هذی تشتیت ال ثِ ایي کشد ایدبد  هقبٍهت
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  کٌٌاذُ  هٌؼکغ  کشد کِ  چبح  ٍ ثیبًیِ  ، اػالهیِ ، کتبة آىثش    یشدال افضٍى  دػت  سا ثِ  داًـدَیی

 (ال153-152)ّوبى، ف ثَد  خٌجؾ  ػیبػی  هـی  ٍ خط  ّب، اّذافدیذ بُ

سا ًیض دس دػتَس کبس خَد قشاس   هاجَػبتی  ّبی، فؼبلیت ػیبػی  خْبد غیش اص تفشکبی  خٌجؾ

  )قابّشُ   : الوختابس اطػاالهی  ریال اػات    ، ًـاشیبی  خٌجؾ  خجشی  ّبیاس بى  تشیي دادال اص هْن

  ٍ فلؼایي  (، اطػالم تبکٌَى 1982  (، الودبّذ )ثیشٍی1982  )لٌذى  اطػالهیِ  (، الالیؼ1979ِ

هٌتـش ٍ دس   دس غضُ  الٌَس اطػالهی  ًـشیِ  (ال ّوچٌیي تبکٌَى 1997  )تْشاى  (ال ًذاءالقذع )قجشع

 (ال153ّوبى، ف) ؿَد هی  تَصیغ  اؿغبلی  ػشاػش فلؼایي

  دٍلت  ؿٌبختي  سػویت  ثِ  هفَْم  ثِ  ثب اػشائیل  ، هلبلفِ خْبد اػالهی   زاساى اص ًظش ثٌیبى

  سا فشیات   فلؼاایي   اص ػشصهیي  دس ثخـی  هؼتقل  فلؼایي  حکَهت  تـکیلال آًْب  اػت  اػشائیل

 ال(84-83، ف1379)اثَطِ،  داًٌذ هی  ٍ اػالهی  ػشثی  ّبیػشصهیي  تلشف  ثشای  یَْدیبى

  ٍ الجاذیل   اطػاالهی   : الفال  الخویٌی  ًبم  ثِ  دس هلش کتبثی 1979ػبل دس   ؿقبقی  فتفی

ِ   اػت  ؿذُ  حوبیت  ایشاى  اػالهی  اص اًقالة  دس آى  کِ  ًَؿت ّابی اهابم   ٍ ًـبًگش تأثیش اًذیـا

َ  ،دس هلاش   کتبة  ٍ اًتـبس ایي  ال چبحثش ایي سّجش خٌجؾ اػت 4خویٌی ًیاض    ٍ ؿاقبقی   عهوٌا

  هیابى   ، اتفابد ٍ ّوجؼاتگی   خٌاجؾ   دیگش اص هجبًی  یکی(ال 98)ّوبى، ف ؿذ  صًذاًی  چْبس هبُ

کاِ فتفای ؿاقبقی،      ًَِّوبى ال (93)ّوبى، ف اػت  ٍ ػٌّی  ؿیؼِ  ، ّوچَى اػالهی  هزاّت

د کاش سّجش فقیذ آى ػبصهبى، اًقالة ایشاى سا یک اًقالة اػالهی ػاٌی ٍ ؿایؼی هؼشفای های    

 (ال61، ف1381)ثشص ش، 

 َای دیپلماسیتالش

ال  ذاسدًا   ػشثای   دس کـاَسّبی   هتوشکضی  یب تـکیالی  الوللی ثیي  ّبیپبیگبُ ، خْبد اػالهی

،  لیجای   ، چاَى  ػشثای   اهب ثب دیگش کـاَسّبی  ؛ اػت  تیشُ  هلش ٍ اسدى  ّبیثب دٍلت  آى  هٌبػجبی
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ِ   کـاَسّبی   س هیابى ال د اػت  ، دٍػتبًِ ٍ ػَداى  ، لجٌبى ػَسیِ ِ   ، ثایؾ  هٌاقا   ثاب ایاشاى    اص ّوا

ٍ   تأثیش پزیشفتِ  ایشاى  اػالهی  اص اًقالة  خبًجِ  طَس ّوِ  ٍ ثِ  ثخـیذُ  خَد سا اػتفکبم  هٌبػجبی

سّجش هؼٌَی آى، ػجذالؼضیض ػَدُ،  1989ال دس ػبل داًذ خَد هی  پیوبى ٍ ّن  کـَس سا دٍػت  ایي

سُ تفَطی خبسی فلؼایي ثب هقبهبی ثلٌذپبیِ ایشاًی ثِ  فتگَ پشداختال ثِ ایشاى ػفش کشد ٍ دسثب

، 1381ّبی هبدی ٍ هؼٌَی دٍلت ایشاى ثشخَسداس اػت )هالاثشاّیوای،  خْبد اػالهی اص حوبیت

 (ال152ف

ِ   اػت  ؿذُ  ثبػث  ثب ایشاى  ػشا   خٌگ  دس خشیبى  ٍیظُ ، ثِ ایشاى  ثِ  خٌجؾایي   ًضدیکی    کا

  ، خٌاجؾ  ػاؼَدی   ٍ ػشثؼاتبى   دس ػشا   ، اص خولِ ایشاى  هخبلف  ّبیّب ٍ خٌجؾُ شٍ ،کـَسّب

 (ال69، ف1381)فشاتی،  کٌٌذ  سا هٌضٍی  خْبد اػالهی

 َای مقايمت فلسطیهمًضغ جىبص در برابر سازمان

ِ   آصادػابصی   ، یؼٌای  ساّجاشدی   ّابی دس ّذف  حوبع  ٍ خٌجؾ  خْبد اػالهی  خٌجؾ   ّوا

ًظااش داسًااذ ٍ دس  ، اؿااتشاک فلؼااایٌی  هؼااتقل  دٍلاات  ٍ ثشقااشاسی  اؿااغبلی  ّاابیػااشصهیي

ٍ   فلؼاایي   هؼئلِ  ٍ فلل  آهیض حل هؼبلوت  ّبیثب سٍؽ  ٍ هخبلفت  هفَسی  ّبی  یشی هَضغ

اص اًؼقبد قشاسداد   تب پیؾ  کِ  اػت  دس حبلی  داسًذال ایي  خْبد ًیض سٍیکشد ٍاحذی  ٍ تذاٍم  آى  ًتبیح

  ًـاذُ   دیذُ  خْبد اػالهی  ٍ خٌجؾ  حوبع  خٌجؾ  هیبى  هـتشکی  ، فؼبلیت1993 بلػاػلَ دس 

  ّبیثب دیگش خٌبح  دس هقبیؼِ  حوبع  ثب خٌجؾ  خْبد اػالهی  خٌجؾ  ، هٌبػجبی حبل  ال ثب ایي اػت

 ال اػت  ثَدُ  هـتشک  ٍ ّوکبسی  ثش ّوبٌّگی  ، هجتٌی دس فلؼایي  فؼبل

  ایاي  پیَػاتٌذال اص   آى  ثِ  الوؼلویي اخَاى  اػضبی  ، اغلت حوبع  ػیغ، ثب تأ اص اًتفبضِ  پغ

  ٍ ثِ  کشدُ  ثشداسی آًْب ثْشُ  اص پیـیٌِ  داًٌذ کِ هی  سا ػبصهبًی  ، حوبع خْبد اػالهی  سٍ، اػضبی

ٍ   سفابّی   اص هؤػؼابی   ای ٍ ؿجکِ  ٍ ػیبػی  ًظبهی  ّبی ؿبخِ  ، داسای ای تَدُ  خٌجـی  هشٍس، ثِ
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 اػات   هبًاذُ   خَد ثابقی   ٍضغ  دس ّوبى  خْبد اػالهی  کِ  حبلی ؛ دس اػت  ؿذُ  ، تجذیل توبػیاخ

  ال (77-76، ف1383)ٍفب، 

حوبع ثشخالف خْبد اػالهی، ػولیبی هؼلفبًِ چـوگیشی ػلیِ ًیشٍّبی اػشائیل اًدبم 

ای ایاشاى اؿابسُ  ًذادُ اػت ٍ سّجشی آى ًیض ثشخالف سّجشاى خْبد اػالهی ثِ اًقالة اػالهی 

ّبیی دس هاَسد آهابد ی آى   اًذال ػلی سغن تأکیذ حوبع ثش ًبثَدی کـَس اػشائیل،  ضاسؽًکشدُ

 (ال71، ف1381ثشای هزاکشُ ثب اػشائیل اًتـبس یبفتِ اػت )فشاتی، 

یاک هقابم خٌاجؾ هقبٍهات     ، هفواَد الضّابس  اهب ثِ تبص ی خجش ضاسی الدضیشُ ثِ ًقل اص 

ثِ دلیل اّاذاف   خْبد اػالهی فلؼایي م کشد کِ ایي خٌجؾ ٍاػالهی فلؼایي )حوبع( اػال

 القلذ داسًذ دس آیٌذُ ًضدیک ادغبم ؿًَذ هـتشک

ِ   ، هٌبػاجبی  تأػیغ  اص اثتذای  خْبد اػالهی  خٌجؾ   ثخاؾ  آصادی  ثاب ػابصهبى    ای دٍػاتبً

ثاب    ٍ هزاکشُ  يفلؼای  اص هٌـَس هلی  ػبف   شفتي  ، ثب فبكلِ تذسیح اهب ثِ ؛ ( داؿت )ػبف  فلؼایي

  هلی  ؿَسای  دس اخالع  اص ؿشکت  خٌجؾ  کِ  طَسی ؿذ، ثِ  دٍ تیشُ  آى  ّب، هٌبػجبیكْیًَیؼت

، ثاش   ػابف  تَػط  اػشائیل  ؿٌبختي  سػویت  کشدال ثِ  خَدداسی  ػبف  ٍ دیگش تـکیالی  فلؼایي

ِ  ػبف  تيؿٌبخ  سػویت  اص ثِ  خْبد اػالهی ، پغ  آًْب افضٍد ٍ اص آى  اختالفبی تٌْاب    ػٌاَاى   ، ثا

 (ال152، ف1381کشد )هالاثشاّیوی،   اهتٌبع  فلؼایي  هلت  قبًًَی  ًوبیٌذُ

 تأثیر اوقالب اسالمی بر جىبص جُاد اسالمی فلسطیه

 . مبذأ ي محیط جغرافیایی پخص وًآيری فرَىگی ي سیاسی1ي 2

یبًِ ٍ خْبى اػاالم،  ثب ٍقَع اًقالة اػالهی دس ایشاى، کـَسّبی ّودَاس ٍ هٌقاِ خبٍسه

-ّبی خْبًی ٍ هٌاقِثِ طَس خبف ٍ خْبى، ثِ طَس ػبم تفت تأثیش ػظوت ایي سخذاد ٍ پیبم
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ای آى قشاس  شفتال ثٌبثشایي، اًقالة اػالهی، کبًَى پخؾ ٍ تشاٍؽ دس هٌاقِ ؿاذ ٍ اثاذاػبی   

ًبپازیش  ّبی اختٌابة ای اص تأثیشپزیشیػیبػی ٍ فشٌّگی ایشاى سا پخؾ کشدال هب ؿبّذ هدوَػِ

ّبی اًقالة اػاالهی ایاشاى   ایذئَلَطی ٍ اًقالة اػتال تأثیش سفلکؼی اًقالة دس ًخؼتیي ػبل

 (ال56، ف1381ثؼیبس صیبد ثَد )ثشص ش، 

خَدی یب سفلکؼی، خَد ایشاى ًیض ًِ تٌْب هابًؼی ثاشای    ثِاسادی ٍ خَد فشاتش اص پخؾ غیش

ّابی كاذٍس اًقاالة، اهکابى     ػیبػات پخؾ ایي ًَآٍسی ایدبد ًکشدُ اػت؛ ثلکِ ثب ثش ضیذى 

 (ال59اًتقبل ّوشاُ ثب ػَْلت ثیـتش آى سا فشاّن کشدُ اػت )ّوبى، ف

فتفی ؿقبقی، سّجش ػبصهبى خْبد اػالهی فلؼایي دس کتبة هؼشٍف خَد ثاِ ًابم خْابد    

اًقالة اػالهی ػاؼی داؿات   »ًَیؼذ: اػالهی اهبم خویٌی، ؿیؼِ ٍ ػٌی، هؼئلِ فلؼایي هی

آفشیي ّبی ثفشاىا ثب سٍؽ اػالم هابثقت دّذ ٍ خبّلیت هَخَد ٍ طبغَیؿخلیت هؼلوبى س

سا دس صًذ ی فشد ٍ خبهؼِ اػالهی هشدٍد ثـوبسدالالال ایذئَلَطی اػالهی ثاِ ػٌاَاى یاک قابًَى     

ّبیی ثشای کلیِ هـکالی خبهؼِ هؼبكش حل شا ٍ خْبًی، حبٍی ساُالْی ٍاقؼی، اخالقی، هثجت

ای ّابی ثیْاَدُ  ّب تٌْاب ػاخي پشاکٌای   حلى هؼلح ًـًَذ، ایي ساُّب ثِ آاػت؛ ٍلی ا ش تَدُ

، 1375)فتفای ؿاقبقی،   « آٍسًاذ خَاّذ ثَد کِ سٍؿٌفکشاى دس لفظبی ػشهؼتی ثش صثابى های  

 (ال44-43ف

 . حًزٌ، مقصذ ي مکان پخص3

تَاًذ کل کـَسّبی اػالهی ػضَ کٌفشاًغ ّبی اًقالة اػالهی هیهقلذ اؿبػِ ًَآٍسی

سّبی ػشثی خبٍسهیبًِ ػشثی یب کـَسّبی خبٍسهیبًاِ ثاضسی یاب ػابیش هٌابطق      اػالهی یب کـَ

ّابی پخاؾ،  ابُ داسای    آػیبی هیبًِ ٍ آػیبی خٌَة ؿشقی ثبؿذال طجیؼی اػت کِ ایي حاَصُ 

هفیط پزیشا ٍ  بُ ًبپزیشا ّؼتٌذال هٌظَس اص هفایط پازیشا، تدابًغ فکاشی، فشٌّگای، دیٌای،       
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ّبی هزّجی، ّب ٍ ؿکبفّب ٍ اختالفط ًبپزیشا، تفبٍیاختوبػی ٍ اقتلبدی اػتال هٌظَس اص هفی

  ِ ّابی هؼابػذ ٍ ّوگشایای ٍ    صثبًی، ًظادی ٍ فشٌّگی اػتال ػَاهل پزیشا، هَخت ایدابد صهیٌا

ؿاَد  ّبی اًقالة اػاالهی ٍ ٍا شایای اص آى های   ػَاهل ًبپزیشا، ثبػث ػذم تأثیشپزیشی اص پیبم

 (ال59، ف1381)ثشص ش، 

بد اػالهی فلؼایي، َّیت ایشاًی ٍ ؿیؼی اًقالة ایشاى، هبًؼی دسثبسُ سّجشاى ػبصهبى خْ

ثشای پخؾ فشٌّگی آى هفؼَة ًـذُ اػتال آًبى ثِ ػٌَاى اّال ػاٌت، ثاب اًتـابس کتات ٍ      

اًذ تب ثب َّیتی ػٌی، اًقالة اػالهی ایشاى سا تأییذ کٌٌذ ٍ ثاِ  ّبیی کَؿیذُهقبطی ٍ هلبحجِ

ثب ثبفت غبلت اّل ػٌت فشاّن کٌٌذال فتفی ؿقبقی، ایي ٍػیلِ، اهکبى پخؾ آى سا دس خَاهؼی 

کاشد  سّجش فقیذ آى ػبصهبى، اًقالة ایشاى سا یک اًقالة اػالهی ػاٌی ٍ ؿایؼی هؼشفای های    

ّبی خَد، اص خَاًبى ٍ هشدم فلؼایي خَاػتِ اػت ّب ٍ ػخٌشاًی(ال ٍی دس ًَؿت61ِ)ّوبى، ف

ى سا الگاَی خاَد قاشاس دٌّاذ )فشاتای،      ثشای هجبسصُ ثب اػشائیل ٍ آصادػبصی فلؼایي، هشدم ایشا

 (ال68، ف1381

ٍ ػولکشد حشکت  4ثِ ًظش دکتش فتفی ؿقبقی، هؼئلِ هْوی کِ دس اًذیـِ اهبم خویٌی 

 یشی ایـبى دس ثشاثش هؼئلِ فلؼایي اػتال ایي هَضغ اػالهی دس ایشاى قبثل تأهل اػت، هَضغ

ّابی  ـبى اػت کاِ ػابیش حشکات   ًـبًگش آ بّی اػتشاتظیکی ٍ تبکتیکی ثؼیبس هؤثش ٍ هْن ای

داسد (ال فتفی ؿقبقی ثیبى هی60، ف1375اػالهی ثبیذ دس آى اهؼبى ًظش کٌٌذ )فتفی ؿقبقی، 

هبّیت ٍ ًقؾ اػتؼوبس ٍ چبلؾ هؼبكش غشثی ػلیِ اػالم ٍ تْبخن فشٌّگی  4کِ اهبم خویٌی

یؾ ٍاقؼای ایاي   پغ اص آى سا دسیبفتِ ثَدال دس ػیي حبل، ایـبى پی ثشدُ ثَد کِ اػاشائیل، ًواب  

چبلؾ ٍ ثلکِ ؿذیذتشیي چبلؾ حضَس اػت )ّوبى(ال ّوچٌایي ٍی هؼتقاذ اػات کاِ ساثااِ      

فتَا دادًذ  4 یشد؛ چشا کِ اهبم خویٌیحشکت اػالهی ایشاى ٍ فلؼایي اص ّویي خب ًـأی هی

کٌذال اهبم کِ اػشائیل ثبیذ اص ثیي ثشٍد ٍ اػالم کشدًذ کِ ثِ هجبسصُ هؼلفبًِ فلؼایي کوک هی
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ّبی هؼلوبى ٍ ػواَم هؼالوبًبى ٍاخات    دس فتَای تبسیخی خَد  فتِ ثَد: ثش دٍلت 4یٌیخو

اػت کِ اػشائیل، ایي ػٌلش فؼبد سا اص هیبى ثجشًذ ٍ دس حوبیت اص اًقالثیَى کَتابّی ًکٌٌاذ ٍ   

ػبص ثِ هلاشف ثشػابًٌذ   ثشای آًبى خبیض اػت کِ صکبی ٍ ػبیش كذقبی سا دس ایي اهش ػشًَؿت

 ال(62-61)ّوبى، ف

ػالٍُ ثش دکتش فتفی ؿقبقی، ؿیخ ػجذالؼضیض ػَدُ، یکی دیگش اص سّجشاى ػابصهبى خْابد   

اػالهی فلؼایي، ثبسّب تأثیشپزیشی خَد سا اص اًقالة اػالهی اػالم کشدُ اػتال ٍی دس چٌذیي 

هلبحجِ خَد )کِ ثشخی اص آًْب دس هاجَػبی ایشاى ًیض هٌتـش ؿذُ اػت(، تأکیذ کشدُ اػت کاِ  

اًقالة ایشاى الگَ  شفتال ٍی هؼتقذ اػت کِ خوَْسی اػالهی ایشاى دس خبٍسهیبًِ ثیؾ ثبیذ اص 

 (ال68، ف1381ٍسصد )فشاتی، ّبی آًْب اّتوبم هیثخؾ ٍ فؼبلیتّبی آصادیاص ّوِ ثِ خٌجؾ

الجتِ ّش چِ فبكلِ کـَسّبی هقلذ اص ایشاى ثِ ػٌَاى هشکض پخؾ ثیـتش ثبؿذ، ثِ ّوبى 

تش تش ٍ ٍػیغؿَدال اثذاػبی ثِ طَس ػویقًَآٍسی فشٌّگی آى کبػتِ هی قیبع اص هیضاى پزیشؽ

یبثٌاذ )ثشص اش،   ؿًَذ ٍ ثب دٍس ؿذى اص آى کبّؾ های تشیي ًقاِ ثِ هجذأ پزیشفتِ هیدس ًضدیک

 (ال61، ف1381

 . زمان4

ّبی هَسدی، ّش چِ اص صهبى ٍقَع اًقاالة ثگازسد، اص هیاضاى پازیشؽ     ثش اػبع پظٍّؾ

ؿَد )ّوبى(ال اهب دسثبسُ اًقالة اػالهی ایشاى ایي كبد  ًیؼت ٍ ّن اکٌَى هیتأثیشای آى کن 

ؿبّذ ثیذاسی هؼلوبًبى دس کـَسّبی اػالهی ّؼتینال خٌجؾ خْبد اػالهی ًیاض کاِ دس دّاِ    

تاش ثاب   ثؼذ اص پیشٍصی اًقالة اػالهی اػالم هَخَدیت کشد، ّاش سٍص خاَد سا ّوبٌّاگ    1980

کٌذ ٍ ثاشای سػایذى ثاِ پیاشٍصی     ّبی اًقالة اػالهی ایشاى هیّب، ؿؼبسّب ٍ ایذئَلَطیآسهبى

 داًذالحل سا خْبد ثب سطین غبكت كْیًَیؼتی هیهبًٌذ اًقالة ایشاى، تٌْب ساُ
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 . مًضًع پخص5

هَضَػبی پخؾ اًقالة اػالهی ایشاى، طیف هتٌَع ٍ ٍػیؼی اص اًَاع تأثیشای سا تـکیل 

ػت ثب فشٌّگ ثَهی، حضَس ثیـتش دس هؼابخذ ٍ  دّذ، هبًٌذ لجبع ٍ پَؿبک اػالهی ٍ هتٌبهی

 یشی هؼبخذ دس هیبى خَاًبى، حشکابی ػیبػای دس هؼابخذ، تغییاش هفتاَای ػاخٌشاًبى       سًٍق

ّابی هازّجی   هزّجی، خذی ؿذى هَضَع دیي ثشای خَاهغ هؼلوبى ًـیي، تأػایغ ػابصهبى  

اػالهی ٍ اػتوابد ثاِ    ّبی هجبسصاتی اًقالة اػالهی ایشاى، ثیذاسی یشی اص تبکتیکهجبسص، الْبم

ًفغ ػیبػی، تشٍیح ٍ ؿیَُ ایذُ هجبسصُ ثب سطین غبكات كْیًَیؼاتی، ایاذُ ٍحاذی اػاالهی      

هؼلوبًبى ٍ ایدبد قات اثشقذسی اػالهی، ٍحذی ؿیؼِ ٍ ػٌی، ایدبد خبهؼاِ اػاالهی، دفابع    

هقذع ٍ خْبد اػالهی، ایدبد دٍلت اػالهی ٍ هبًٌذ ایٌْب، ؿبیذ ثاشای ّواِ ایاي هَضاَػبی     

سا ثش ضیذال اػالم ػیبػی ٍ قذسی ایذئَلَطی، پیبهی ثَد کِ اًقاالة  « اػالم ػیبػی»تَاى ًبم ث

اػالهی ایشاى ثشای اػشاة، ثِ ٍیظُ پغ اص ػشخَسد ی آًبى اص ًبػیًَبلیؼن اسائِ کاشد )ّوابى،   

 (ال63-62ف

ِ     اًقالة اػالهی ایشاى، تقَیت ؿگفت» کبساًاِ سا دس  اًگیاض ػقبیاذ ضاذ غشثای ٍ هفبفظا

 (ال69، ف1379)فؼت، « سهیبًِ دس پی داؿتخبٍ

کٌذ کاِ  داًذال ٍی ادػب هیحل هؼئلِ فلؼایي سا خْبد اػالهی هیفتفی ؿقبقی، تٌْب ساُ

خْبدی، پیـتبص اهت اػت کِ هشاحل ػخت اػتقبهت، هقبٍهت ٍ خْبد هذاٍم، -حشکت اػالهی

اهپشیبلیؼتی ٍ ٍحذی کٌذال ثِ دلیل یکپبسچگی ػٌبكش طشح آى سا ثِ ػَی پیشٍسصی سٌّوَى هی

ّبی خْبدی، ػالٍُ ثش ایٌکِ یک ٍظیفِ ؿشػی دؿوي، ٍحذی حشکت اػالهی یب ٍحذی  شٍُ

اػت، یک ضشٍسی ٍاقغ ثیٌبًِ ثب اّویت ثؼیبس ثابط دس ساػاتبی سٍثابسٍیی ّواِ خبًجاِ تلقای       

 (ال290، ف1375ؿَد )فتفی ؿقبقی،  هی
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ثاشای ًابثَدی     کبس ػیبػی  اػتشاتظی  ػٌَاى  ثِ  هؼلفبًِ  هجبسصُ  ، ثِ خْبد اػالهی  ػبصهبى

ِ   دّذ کِ خْبد اػاالهی  هی  ًـبى   شٍُ  ایي  داسدال ًـشیبی  کبهل حکَهت كْیًَیؼتی ایوبى   ثا

ال ثٌاذ اػات   ، پابی  دس فلؼایي  اػالهی  حکَهت  اص ثشپبیی  ، پغ دس خبهؼِ  اػالهی  قَاًیي  اخشای

  ثِ  تقذم ثخـیذى  ،ٍ دس ًتیدِ  اػشائیل  ٍ هَخَدیت  كْیًَیؼن  حبکویت  کبهل  اهش، ًبثَدی  ایي

اؿاغبلگش    ًیشٍّابی   ػلیِ  خْبدی  ٍ تالؽ  هؼلّفبًِ  تٌْب ثب اقذام  کٌذ کِ هی ءسا اقتضب  ّذف  ایي

 (ال207، ف1375)خؼشٍؿبّی،  یبثذ هی  تفقق

  هشاػان  خَد سا اص هؼبخذ آغبص کشد ٍ دس  ػیبػی  ّبیفؼبلیت  ًخؼت  خْبد اػالهی  خٌجؾ

،  ، کتابة  ثاش آى   افاضٍى تال پشداخ  ّبیؾدیذ بُ  تشٍیح  ثِ  ًوبص خوؼِ  ّبی ، اػیبد ٍ خاجِ هزّجی

 ثاَد   خٌجؾ  ػیبػی  هـی  ٍ خط  ّب، اّذافدیذ بُ  کٌٌذُ هٌؼکغ  کشد کِ  چبح  ٍ ثیبًیِ  اػالهیِ

 (ال153-152، ف1381)هالاثشاّیوی، 

 . مسیرَا، مجاری ي ابسارَای پخص6

ِ اثض ٍ  اسّب، افشاد ٍ ًْبدّبیی ثِ طَس طجیؼی یب اسادی دس ًظشیِ پخؾ، ػبهل ؿیَع اًذیـا

 ًَآٍسی ّؼتٌذال

ّبی ػلویِ، كذا ّبی فشٌّگی، حَصُّب، سایضًیخبًًِْبدّبیی هبًٌذ ػپبُ پبػذاساى، ػفبسی

ٍ ػیوب، اًدوي اػالهی داًـدَیبى خبسج اص کـَس، هدوغ خْبًی تقشیات هازاّت اػاالهی ٍ    

 تَاًٌذ تؼْیالتی سا ثشای پخؾ اًقالة فشاّن کٌٌذال بًٌذ ایٌْب، هیه

ّب ٍ هؼیشّبیی هبًٌذ ػویٌبسّب، هشاػن حح ٍ ثشائت اص هـشکبى، ػبلگشدّبی پیشٍصی کبًبل

ٍ حضاَس هیْوبًابى خابسخی دس آى،     4اًقالة اػالهی، هشاػن ػبطًِ استفابل اهابم خویٌای   

بم خویٌی ٍ ؿْیذ هاْاشی ٍ غیاشُ، اهکابى اًتقابل     ّبی اهساّپیوبیی سٍص قذع، تشخوِ کتبة
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، ػبهل اكلی پخؾ ثَدُ اػت )ثشص ش، «دیي»کٌذال الجتِ ّبی اًقالة اػالهی سا فشاّن هیپیبم

 (ال64-63، ف1381

ّبی اًقالة اػالهی ایشاى ثِ ؿیؼیبى لجٌبى ثِ ػٌَاى هاذخل ٍسٍد ایاشاى ثاِ خْابى     پیبم

ّابی اًقاالة   ٌگ ثَدُ اػتال ّوبى  ًَِ کِ پیبمػشة اص طشیق پخؾ ػلؼلِ هشاتجی ٍ پیـبّ

(ال سؿاذ  65اػالهی اص ایي ساُ ثِ ػبیش کـَسّب، اص خولِ فلؼایٌیبى سػایذُ اػات )ّوابى، ف   

ّبی اػالهی دس لجٌبى ٍ هجبسصای آًْب ػلیِ ًیشٍّبی اػشائیلی ٍ ًیشٍّبی ًظبهی غشة ًیض  شٍُ

ّابی اٍلیاِ   یي تأثیش  زاؿتال دس ػابل ّبی اؿغبلی فلؼا شا دس ػشصهیيثش ظَْس خشیبى اػالم

تأثیش خٌجؾ ثیذاسی اػالهی دس خبٍسهیبًِ، دس هیبى هفبفل داًـدَیی فلؼایٌی دس  1980دِّ 

 (ال66-65، ف1381کشاًِ ثبختشی ٍ ًَاس غضُ آؿکبس ؿذ )فشاتی، 

ّبی هجبسص فلؼایي، چاَى خْابد اػاالهی ٍ حوابع،     تَلّذ ٍ هَخَدیت ثشخی اص خٌجؾ 

ّب اص اخَاى الوؼلویي هلاش ثاِ دلیال سکاَد، سخاَی ٍ      اػالهی اػتال ایي  شٍُ ٍاهذاس اًقالة

اؽ خذا ؿذًذ، تب ثب خزة ٍ ػبصهبًذّی ًَیٌی ثِ هجبسصُ ًظبهی ٍ ػیبػای ػلیاِ   هَضغ اًفؼبلی

 اػشائیل ثپشداصًذال

 گیریوتیجٍ

تَاى  فت کِ ػابصهبى خْابد اػاالهی فلؼاایي تاأثیش      ثب تَخِ ثِ هابلت ثیبى ؿذُ، هی

تقیوی اص اًقالة اػالهی ایشاى پزیشفتِ اػت ٍ اص اثتاذای پیاذایؾ تاب کٌاَى تفات تاأثیش       هؼ

ٍ  4ّبی سّجش فقیذ اًقاالة، اهابم خویٌای   ّبی اًقالة اػالهی ایشاى ٍ اًذیـِهؼتقین آهَصُ

 ای ّؼتٌذالاهلل خبهٌِاکٌَى آیت
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