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٘ٛیغٙذٔ ٜحتزْ در ایٗ وتاب تٚ ٝضؼیت ٘ ٚح ٜٛرٚاتط عیاعی  ٚالتصادی ٘ ٚظأی دٚ
وشٛر وٞ ٝز د ٚتاسٔا٘ذ ٜد ٚأپزاطٛری تشري ٔٙطم ٝآعیا  ٚارٚپا ٞغتٙذ پزداخت ٝاعت.
و ٝتّحاظ تاریخی تا یىذیٍز رٚاتط ٔثتٙی تزج ،ًٙرلاتت درػزصٞٝای التصادی ٚتجاری
 ٚفزٍٙٞی داشتٝا٘ذ  ٚاصُ ایٗ درٌیزیٞا ت ٝلزٖ ٞفتٓ لٕزی تزٔیٌزدد .یؼٙی اس دٚراٖ
ایّخا٘اٖ  ٚتیٕٛریاٖ  ٚطایف ٝآق لٛیّٞٛ٘ٛا  ٚلزلٛیّٞٛ٘ٛا  ٚصفٛیاٖ در ایزاٖ ،اس یه طزف
 ٚاس طزف ٔماتُ حىٔٛت ػثٕا٘ی و ٝػٛٙاٖ خالفت اعالٔی را ٘یش داشت ،ٝو ٝایٗ تماتُ تا لزٖ
چٟارد ٓٞادأ ٝداشت ٝاعت .د ٚوشٛر اس ٔٙظز تاریخیٔ ،تاثز اس دٔ ٚذٞة ػٕذ ٜاعالْ
(شیؼ ٚ ٝعٙی)ٞغتٙذ .در د ٚعٛی ٔزسٔ ،غائُ وزدٞا  ٚاعالْ عیاعی  ٚرٚاتط تا غزب
تٛیض ٜآٔزیىا  ٚاعزائیُ  ٚایذئِٛٛصی وٕ٘ٛیغٓ درشٛرٚی عاتك تٛد ٚ ٜسٔاٖ ایجاد دِٚت-
ٞای ٔذرٖ در ٔٙطم ٝیؼٙی در تزوی ٚ ٝایزاٖ .تزوی ٝجذیذ تجشی ٝشذ ٜدِٚت أپزاطٛری
ػثٕا٘ی اعت و ٝتا اصالحات عىٛالریغتی وٕاَ آتاتزن تاعیظ شذ ٚ ٜایزاٖ ٔؼاصز
وشٛری اعت و ٝتا ت ٝلذرت رعیذٖ پّٟٛی ا َٚتا اصالحات ٔتاثز اس غزب  ٚاِٟاْ ٌزفتٝ
اس تزوی ٝتٛیض ٜوشف حجاب شىُ ٔیٌیزد.
تجزت ٝد ٚوشٛر شثی ٓٞ ٝاعت تطٛری ٞیچىذاْ اعتؼٕار را تجزت٘ ٝىزد ،ٜدارای لذرتٕٙذ تٛدٜ
 ٚاشتزاوات دیٙی اجتٕاػی  ٚفزٍٙٞی داشتٝا٘ذ .تا عفزی و ٝرضاشا ٜت ٝتزوی ٝداشتٝ
تحت تاثیز آتاتزن لزار ٌزفت ٚ ٝت ٝسػٓ خٛد اصالحات را در ایزاٖ آغاس ٔیوٙذ ؤ ٝصذاق
تارس آٖ لا٘ ٖٛوشف حجاب اجثاری  ٚتطٛر وّی اعالْ عتیشی اعت .تؼذ اس تاعیظ جٕٟٛری
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تزوی ٝرٚاتط د ٚوشٛر ٚارد ٔزحّ ٝتاسٜای ٔیشٛد و ٝتّحاظ عیاعی  ٚالتصادی  ٚفزٍٙٞی حایش
إٞیت اعت.
د ٚوشٛر در پیٕاٖٞای ٘ظأی تغذاد  ٚعیت ٛػضٛیت پیذا ٔیوٙٙذ  ٚتٛ٘ ٝػی ٕٞىاری
ٔیوٙٙذ  ٚتا وٛدتای ص٘زاَ ػثذاِىزیٓ لاعٓ درػزاق ایٗ وشٛر اس ایٗ پیٕاٖ خارج ٚ
ٔحُ آٖ ت ٝتزویٙٔ ٝتمُ ٔیشٛد .عپظ تا ٚلٛع ا٘مالب اعالٔی ایزاٖ  ٚپیزٚسی آٖ ایزاٖ
اس ایٗ پیٕاٖ خارج ٔیشٛد .أا ٔطّثی درٔٛرد ِش ْٚدیپّٕاعی دفاػی ایزاٖ در ٔماتُ
تزوی ٝتا تٛج ٝت٘ ٝمش آٖ وشٛر در تحٛالت ٔٙطمٔ ٝا٘ٙذ تحٛالت عٛری ٚ ٝدخاِت تزویٝ
 ٚدیذٌا ٜعیاعی آٖ در ٔٛرد عٛری ٝدر جٟت ٕٞغٛیی تا غزب تٛیض ٜآٔزیىا ٘ ٚمش
ٔیا٘جی تزوی ٝدر ٔغائُ ٞغتٝای ایزاٖ تا غزب  ٚعپظ تغییز دیذٌا ٜآٖ وشٛر درخصٛص
ٔغائُ ایزاٖ  ٚتٛجٛد آٔذٖ تؼارض ٔٙافغ تا ایزاٖ تز عز ٔغائُ عٛری ٚ ٝواٞش ٔثادالت
التصادی  ٚتجاری تا ایزاٖ در راعتای ٕٞغٛیی تا غزب رٚاتط دٚوشٛر تشذت ت ٝعطح
پاییٙی تٙشَ پیذا وزدٛٔ ٚ ٜجة تٙش تیٗ ایٗ دٌ ٚزدیذ .ٜفّذا ٘مش دیپّٕاعی دفاػی
ٔیتٛا٘ذ تٙشٞای تٛجٛد آٔذ ٜرا ت ٝفزصتی عاس٘ذ ٚ ٜاػتٕادعاس درجٟت ٕٞشیغتی ٔغإِت
آٔیش  ٚصّح جٛیا٘ ٝتثذیُ ٕ٘ایذ.
ایٗ وتاب ت٘ ٝظز ایٙجا٘ة تٛا٘غتٔ ٝطاِة دعت ٝتٙذی شذٜای اس ٚضؼیت ٘ظأی  ٚتٛا٘اییٞای
ارتش تزوی ٚ ٝتطٛر ٔختصز تٛا٘اییٞای وشٛر ػشیشٔاٖ ایزاٖ ِ ٚش ْٚدیپّٕاعی دفاػی
ایزاٖ ٔماتُ تزوی ٚ ٝتیاٖ راٞىارٞا  ٚپیشٟٙادات تغیار ارسشٕٙذ  ٚتؼزیف دوتزیٗ دفاػی
ایزاٖ ٔطاِة خٛتی را ارائٕٛ٘ ٝد ٜو ٝتجای خٛد لاتُ تمذیز  ٚعتایش اعت.
٘مذوتاب
 -1درصفح ،33ٝایٗ وتاب عطز 13ػثارت (تزٚئیىا) ت ٝاشتثا ٜتزٚیىا درج شذ.ٜ
 -2درصفح ،33 ٝعطز آخز پیشٟٙاد تزوی ٝجٟت ػضٛیت ایزاٖ در پیٕاٖ ٘ظأی (٘ات)ٛ
ٞزچٙذ أزی ٔحاَ ٘یغت ِٚی اس آ٘جاییى ٝایاالت ٔتحذ ٜآٔزیىا ػض ٛاصّی آٖ اعت ٚ
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أىاٖ آٖ ٘یغت ،لطؼا ٔخاِفت خٛاٞذ وزد  ٚدیٍز ایٙى ٝرٚح حاوٓ تز جٕٟٛری اعالٔی
ٕٞىاری تا د َٚاعتىثاری را ٔجاس ٕ٘یدا٘ذ .فّذا ایٗ پیشٟٙاد چٙذاٖ ٚجی٘ ٝیغت.
 -3یىی دیٍز اس ضؼفٞای وتاب٘ ،پزداختٗ تٚ ٝضؼیت تٛا٘اییٞا  ٚپیشزفت ٘ظأی ایزاٖ
ػّیزغٓ تحزیٓٞای  ٕٝٞجا٘ث ٝایزاٖ تٛعط غزب  ٚشزق ،پیشزفت خیز ٜوٙٙذ ٜدر
ػزصٞٝای ٔختّف در صٙایغ ٘ظأی ،طزاحی  ٚعاخت تجٟیشات دفاػی  ٚتٟاجٕی ٔٛرد
٘یاس ٘یزٞٚای ٔغّحٟٙٔ ،ذعی ٔؼىٛط پٟثادٞای جاعٛعی دشٕٗ ،طزاحی  ٚعاخت
ٔاٛٞار ٚ ٜراوتٞای ٔاٛٞار ٜتز ،ا٘ٛاع ٔٛشهٞای تاِغتیه تا تزد تاال  ٚتجٟیشات اِىتز٘ٚیىی
درجٛ٘ ًٙیٗ ،تٛج٘ ٝشذ ٜاعت اٌز چ ٝاصُ ٔثاحث وتاب تٛج ٝت ٝدیپّٕاعی دفاػی ٚ
یافتٗ را ٜحُ ٔؼٕای ٔغائُ أٙیتی اعت ِٚی السْ اعت و ٝت ٝلذرت ٘زٔی و ٝاس داشتٗ
لذرت عخت تزٔیخیشد ٔ ٚیتٛا٘ذ سٔی ٝٙعاس آٖ تاشذ تٛج ٝشٛد.
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