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 آخزالشهاىغزب ٍ 

  

 :هقذهِ
ؽکل گزفت کِ  اعزائیل  اس یک ؽاخِ، علغلِ پیاهثزاى تٌیدٍ ؽاخِ عز تزآٍرد؛  ،اس حضزت اتزاّین )ع(

ؽکل گزفت کِ تِ  اعواػیل  ی دیگز، علغلِ پیاهثزاى تٌی ؽاخِ ؽَد. اس تِ ػیغی تي هزین ختن هی

 .ؽَد ختن هی حضزت هحوذ هصغفی )ؿ(

َع را ایي هَض ی اًثیاء . ّوِواػیل کاهل ؽَداع تٌی  ی اعت کِ دیي، در علغلِذر کزدُ هم خذاًٍذ

 اعزائیل سیز تار پذیزػ آى ًزفتٌذ. پذیزفتٌذ؛ ٍلی تٌی 

ی خارج کزدى تٌی اعزائیل، ًؾاى اس تالػ هذتَحاًِ ایي لَم، تزا ی ّای گذؽتِ ی عال در ًتیجِ ّوِ

 تؾز در آًجاعت. ییِکِ همصذ ًْا ای را دارد تٌی اعواػیل اس جادُ

 غزب ٍ آخزالشهاى:
صْیًَی، تِ هَضَع آخزالشهاى  _صلیثی  گفتگَ اس غزب ٍ آخزالشهاى، در ٍالغ گفتگَ اس رٍیکزد جزیاىِ

 ا ایي دٍتزای تزرعی هَضَع آخزالشهاى، تایذ تِ هَضَع یَْدیت ٍ صْیًَیشم ًیش پزداخت؛ سیز اعت.

 ًاپذیز ّغتٌذ. هَضَع، اس یکذیگز تفکیک

 
 
 
 
 

 
 

 اعت. تزای رعیذى تِ اّذافشاى تصزف اٍرشلین فصل هشتزک ّز عِ جزیاى،

 اٍرشلین ٍ جغزافیای آى:
اس ًظز ها، دریای هذیتزاًِ هزس عثیؼی غزب ٍ ؽزق اعت. پظ ی هذیتزاًِ لزار دارد.  اٍرؽلین، در هٌغمِ

ی  عی ّوِ غزب، یؼٌی غزب دریای هذیتزاًِ ٍ ؽزق، یؼٌی ؽزق دریای هذیتزاًِ تا هزس آتی چیي.

 ّای صْیًَیشم ٍ رٍیکزد آًْاجزیاى

 یَْدیت صْیًَیشم ٍ پزٍصُ ًیل تا فزات

 هغیحیت صْیًَیشم ٍ پزٍصُ آرهاگذٍى

 حکَهت جْاًی هجاهع هخفی ٍ پزٍصُ
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توذًی جْاى تَدُ تشرگتزیي هزکش فزٌّگی ٍ  ،دریای هذیتزاًِ ؽزقِ عال پیؼ، 022ّای گذؽتِ تا  ّشارُ

تاریخ غزب ، حَسُ توذًی جْاى، اس ؽزق تِ غزب هٌتمل ؽذ. لثل اس آى، در عال اخیز 022اعت؛ اها در

 .چیشی جش تَحؼ ٍجَد ًذاؽت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سیزاگزایاًِ، تِ دًثال تصزف اٍرؽلین ٍ فلغغیي ّغتٌذ.  ی هٌجی ایي عِ جزیاىِ صْیًَیشم، تا عزح ایذُ

 پذیز ًیغت. فلغطیي اهکاىتأعیظِ یک حکَهت جْاًی، تذٍى تصزفِ کاهل 

 :یَْدیت صْیًَیشم 
تِ  ًمغِ ػغفی در عزًَؽت آًْا در هؼزض حَادثی لزار گزفتِ اعت کِ تٌی اعزائیلدر عَل تاریخ،  

اًثیاء رٍا داؽتٌذ،  ، ٍ ظلوی کِ تزّای عَالًی هذت تٌی اعزائیل ِ خاعز جزمخذاًٍذ ت آیذ. حغاب هی

در ایي  افتادًذ. «هاؽیح آهذىِ»ی خذا در هَرد  ایٌکِ آًْا یاد ٍػذُ ؛ تاتزای آًاى همذر کزد عزگزداًی را

 ٍجَد آٍرد: ِ ٌّگام، تٌی اعزائیل تزای تمَیت رٍحیِ خَد، ایي فزهَل را ت

 ًجات اًی، اًتظار، ظَْر هاشیح ٍعزگزد

 :اّویت اعتزاتضیک ایي هٌطقِ

 تشرگتزیي جایگاُ ًشٍل کتة آعواًی ٍ ارعال اًثیاء اعت.

 هزکش جْاى اعالم اعت.

 کٌذ. ایي هٌطقِ هاًٌذ لَالیی اعت کِ عِ قارُ را تِ ّن ٍصل هی

 ّا تَدُ اعت.ّا ٍ درگیزیی جٌگدر طَل تاریخ، ّوَارُ هغیزِ ّوِ

 عتزاتضیک ٍ صئَاکًََهیک اعت.صئَپَلَتیک، صئَا ایِ هٌطق

 فلغطیي، هَطي تعذاد سیادی اس اًثیاء الْی تَدُ اعت.

 عت.اعالم ا ؛ یَْدیت، هغیحیت ٍعِ دیي تشرگ اتزاّیویهیقات 

 الوقذط جشء اهاکي هقذط ٍ یکی اس هعاتز تیي سهیي ٍ آعواى اعت.تیت
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تِ  گٌاّاى ٍ ظلنی  آًْا تؼذ اس ًجات تِ اٍرؽلین تزگؾتِ ٍ هؼثذ را عاختٌذ؛ اها تِ دلیل اًجام دٍتارُ

هؼثذ را  ی دٍتارُ ٍلت هجال عاختي دؽوٌاى خزاب ؽذ ٍ آًْا دیگز ّیچ درگاُ خذا، هؼثذ دٍتارُ تَعظ

 پیذا ًکزدًذ.

چَى عزگزداًی تَعظ خذاًٍذ تزای تٌی اعزائیل همذر ؽذُ تَد ٍ ایي هَضَع تَعظ توام یَْدیاى 

َر اس جولِ ارٍپا پخؼ ؽذُ ٍ دٍتارُ تِ فغك ٍ فج ّای دیگز ُ تَد؛ آًْا تِ تذریج، در عزسهیيپذیزفتِ ؽذ

 آًْا تِ عتَُ آهذًذ. اػوالِ ّا اس هؾغَل ؽذًذ. تا ایٌکِ ارٍپایی

 پیذا ؽذ ٍ فزهَلی جذیذ ارائِ داد: «ّزتغل»در ایي هیاى فزدی تِ ًام 

 ٍ ًجات عاسی تزای ظَْر، آهذى هاشیح رفتي تِ تیت الوقذط، سهیٌِعزگزداًی، 
تاػث تِ ٍجَد ٍ پیذا ؽذى فزدی هاًٌذ ّزتغل ٍ ایجاد تذػت در آییي یَْد؛ ّا  ارٍپاییتِ عتَُ آهذى 

 آهذىِ صْیًَیشم یَْدی ؽذ.

 صْیًَیشم هغیحیت: 
 

 

 

 
 

 :ایتالیا اعت. عاکٌاى  ٍاتیکاى در ،گَیٌذ. هزکش آى افزاد پیزٍ ایي جزیاى کاتَلیک هیتِ  کاتَلیشم

  ارٍپای غزتی کاتَلیک ّغتٌذ.

 :عاکي ّغتٌذ.ي افزاد ػوذتاً در ارٍپای ؽزلی، هاًٌذ لْغتاى ،هجارعتاى ٍ رٍعیِ ای ارتذٍکظ 

  :ٌِّا کِ تیؾتز در ایزاى، ػزاق ٍ ارهٌغتاى عاکي ّغتٌذ. آؽَریاراه 

 ًهیالدی  61آهزیکا ٍ اًگلیظ عاکي ّغتٌذ. ایي جزیاى اس لزى تیؾتز ایي گزٍُ در  :تیشمپزٍتغتا

ای تِ تٌی اعزائیل ٍ  ی ٍیضُ ی یَْد ّغتٌذ؛ ػاللِ پزٍردُ ایي گزٍُ کِ در ٍالغ دعت ایجاد ؽذُ اعت.

 یَْد دارًذ ٍ هؼتمذًذ تزای تاسگزداًذىِ هغیح تایذ دعت تِ کار ؽذ.

ؽذت تیؾتزی  ّا ٍلی ایي هَضَع در هیاى پزٍتغتاىارًذ؛ ّز چْار جزیاى، تِ تاسگؾت هغیح اػتماد د

 ، پزٍصُ آرهاگذٍى اعت.یي هَضَع هحَری هغیحیاى صْیًَیشمتز دارد. هْن

پائیي هٌغمِ حیفا، صحزائی تٌام در لغوت  .اعت «تپِ ؽزیفاى»ای ػثزی تِ هؼٌای  ٍاصُ آرهاگذٍى

تؼذ اس تؾکیل  ّغتٌذ کِ در آخزالشهاى،هغیحیاى صْیًَیشم، لائل تِ ایي هَضَع . ٍجَد دارد« یذٍگهِ»

کِ  افتذ جٌگ تاریخ، در ایي ًمغِ اتفاق هیلثل اس ظَْر حضزت هغیح، تشرگتزیي  حکَهت اعزائیل ٍ

 چْار جزیاى اصلی هغیحیت

 پزٍتغتاًتیشم اراهٌِ ارتذٍکظ کاتَلیشم
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)حاهیاى اعزائیل( ٍ ًیزٍّای ؽز )هخالفاى ایي جٌگ آخزالشهاًی، آخزیي رٍیارٍیی تیي ًیزٍّای خیز

 تاؽذ. اعزائیل( هی

 

 
 
 

 

 

 
 

 ؛تاسگؾتِ حضزت ػیغی ٍ تخزیةِ کاهل تیت الومذط، خؾک ؽذىِ رٍد فزات، کؾتارِ کاهل هغلواًاى

 اعت. ًتایج اًجام پزٍصُ آرهاگذٍىاس 

 ( ایلَهیٌاتیهجاهع هخفی): 

ًؾیي، تا رٍیکزدی کفزآهیش ٍ  ض ًؾیي ٍ گَؽِجواػتی لُ ، ػٌَاًی اعت تزای گزدّواییِهجاهغ هخفی

کٌٌذ تا تتَاًٌذ  اًذیؾی هی هظلَهاى ٍ هغتضؼفاى سهیي، چارُ ّوِ هٌاعثاتِ ی پزعتاًِ، کِ درتارُ ؽیغاى

 ؽیغاى را تِ علغٌت تزعاًٌذ.

 کٌین. یاد هی «فکز ؽیغاىاتاق »ػٌَاى  اس ایي هجوَػِ تا

 ّذف هجاهع هخفی:
ّای عکَالر ٍ ضذ دیٌی، تا تکیِ تز جاعَعی ٍ ضذ جاعَعی، تزای تأعیظ حکَهت ٍاحذ  ًؾز اًذیؾِ

 علغٌت رعاًذى ؽیغاى در ػزصِ سهیي، ّذف ایي هجاهغ هخفی اعت.جْاًی ٍ تِ 

 فزاهاعًَزی:
اجتواػی ٍ فزٌّگی  ،ّای عیاعی، التصادی ػولی تشرگ اعت کِ در حَسُ یک جزیاى فکزی، فزٌّگی ٍ

 ٍضغ هَجَد جْاى اعت. ی سًٌذُ کٌذ ٍ رلن حضَر پیذا هی

ّای لذیوی اعزائیلیات ٍ  ّای اػتمادیِ فزاهاعًَْا، اس آهَسُ ی گغتزدُ دارد. ریؾِعیف فزاهاعًَزی

 .آیذ تصَرت پلکاًی جلَ هیّای عاحزاى ٍ جادٍگزاى هصزی اخذ ؽذُ اعت ٍ  آهَسػ

 گذارًذ: هغلَب، عِ هزحلِ را پؾت عز هی ی هجاهغ هخفی تزای رعیذى تِ ًمغِ

  ِّا لثل تِ دًثال اجزای پزٍصُ ًظن ًَیي جْاًی تَدًذ. اس عال :1هزحل 

  ِاتلیظ ٍ یاراى اتلیظ تز سهیي اعت. ی علغِهٌظَرؽاى اس ًظن ًَیي جْاًی،  :2هزحل 

  ِگام تِ گام، عی عِ جٌگ جْاًی کار را خاتوِ دٌّذ آًْا ایي اعت کِی  تزًاهِ :3هزحل. 

 هزاحل پزٍصُ آرهاگذٍى:

 تِ عزسهیي فلغطیياًتقال توام یَْدیاى 

 تشکیل دٍلت یَْد

 تشارت الَّت اًجیلی تِ توام هلل

 عاخت ّیکل
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ّای جْاًی، کِ سیز ًظز خَدِ  ارات هزدم را گزفتٌذ ٍ تِ عاسهاى، تخؾی اس اختیجٌگ جْاًی اٍلدر 

 دادًذ. آًْاعت،

ّای جْاًی دیگزی هاًٌذ  ختیارات هزدم را گزفتٌذ ٍ عاسهاى، تخؼ دیگزی اس اجٌگ جْاًی دٍم در

 یًَغکَ را ایجاد کزدًذ.

ًْادى آهزیکا ٍ ایجاد حکَهت جْاًی ؽیغاى کٌار  ،، گزفتي توام اختیارات هزدمی عَمجٌگ جْاً در

 عت.ی آًْا اٍرؽلین، تزًاهِ در

 ارتثاط تا شیاطیي:
را اس  کارّایؾاىرعذ. ایي گزٍُ  پزعت ّغتٌذ، هی ای کِ ؽیغاى ی سیزیي ایي هجاهغ، تِ گزٍُ ٍیضُِ الی

تا ؽیغاى ارتثاط تزلزار  آًْا تا لزتاًی کزدى اًغاى، تخصَؿ کَدکاى،. دٌّذ عزیك عحز ٍ جادٍ اًجام هی

 کٌٌذ. هی

کٌذ،  ًشدیک تا شیطاى را فزاّن هی تزیي هزکشی کِ اهکاى ارتثاطِ تزای ایي گزٍُ، قَی

 خَاٌّذ در اٍرشلین تغاسًذ؛ هعثذی اعت کِ هی
دادىِ اًزصی تِ ؽیاعیي اعت تا ؽیاعیي  تصزف اٍرؽلین ٍ لزتاًی کزدى اًغاى،ایي ّذف ایٌْا اس تٌاتز

اى هغلظ ؽذُ ٍ تز اٍ ، تز اًغَالن ػثَر کزدُ، جغویت پیذا کٌٌذّای ارتثاعی تیي ػ تتَاًٌذ اس کاًال

 .حکَهت کٌٌذ

 ؽفیؼی عزٍعتاًیتذریظ اعتاد 

 آخزالشهاىغزب ٍ هَضَع: 

 ّای آهَسؽی هؼارف هْذٍیتکالط ارائِ ؽذُ در خالصِ ٍ چکیذُ هغالة

 Mahdiaran@   تْیِ ؽذُ در ٍاحذ هْذٍیت هَعغِ هصاف، هْذیاراى
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