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  اطالعات عمومی کشور :

 :کشور رسمی نام
 هاشمی اردن پادشاهی

(Hashemite Kingdom of Jordan)  
 

 2004 )سال در نفر (1،036،330 امان :پایتخت
 می فهمیده جامعه متوسط و باال طبقات میان از گسترده بطور انگلیسی ،) رسمی(عربی :زبان
 .شود
 قانونگذاري مجلس دو با سلطنتی مشروطه :حکومت نوع

 %2 بقیه  %3 مسیحی) % 95 رسمی دین (اسالم :مذهب
 اردن دینار :پول واحد

 عرب کشورهاي جامعه متحد، ملل سازمان :عضویت
 )جهان کشور سومین و یکصد 2007 (سال در نفر:5،924،000 جمعیت

   انگلستان از : 22/ 3 /1946 استقالل روز
 رصیفه سلط، اربید، زرقاء، :عمده شهرهاي

 سال 66 :عمر طول امید
 درصد 3 :جمعیت ساالنه رشد
  %1بقیه  -%  2/1چرکس  –%) 2/32فلسطینی  -% 4/32% (اردنی 8/97: عرب نژاد

 )جهان کشور دهمین و یکصد( مربع کیلومتر :89،326 مساحت
  شرقی درجه 36 و شمالی درجه :31 جغرافیایی مختصات
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 جفرافیایی نقشه

 
 شامات  اقلیم *

  
  سیاسی نقشه

 
       

  نقشه سیاسی
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   :حکومت
 مجمع مجلس دو از یکی – سنا مجلس عضو 30 پادشاه.است مشروطه سلطنت اردن حکومت

 می نامزد کابینه وزراي و وزیري نخست هاي پست براي را کسانی و انتصاب، را – ملی
 شوند می بازنشسته آنان از نیمی سال چهار هر و است،سال  هشت سناتورها خدمت دوره.کند

 حزب.گردند یم انتخاب افراد بالغ تمامی رأي با سال چهار هر نمایندگان مجلس عضو .80
 در علت بیماري، به پدرش، عزل با اول حسین ملک پادشاه.است المسلین اخوان سیاسی عمدة
  .شد وي جانشین 1952 اوت 11

  
  :آموزش

  5دانشگاه تعداد.سال 14 تا 5اجباري تحصیل سنین  %8 /88سوادي با میزان 2000 سال در 
 

  :دفاع
  .سال 2 :سربازي خدمت . نفر 104،000 :ارتش 
 

   :جغرافیا
، و از شرق و عراق ، از شمال شرقی باسوریه که از شمال با خاورمیانه اردن کشوري است در

است، که  همسایه کرانه باختري رود اردن و اسرائیل با و از غرب عربستان سعودي جنوب با
رسد. اردن از جنوب به  کیلومتر می 1619مجموع خطوط مرزي اردن با این کشورها به 

نیز مرز آبی دارد. و این در میان کشورهاي  کیلومتر 26از آن رو حدود مماس است و  عقبه خلیج
 .رود عربی کمترین مرز آبی به شمار می
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هاي  است. اما در قسمت تشکیل شدهمساحت کشور اردن به طور عمده از صحراهاي خشک و بایر 
را  کشور جاري است که این رود اردن غربی ارتفاعاتی نیز وجود دارد. در نوار مرز غربی اردن،

ترین نقطه آن  است و پست )متر 1734( جبل رم کند. بلندترین نقطه اردن، قله جدا می اسرائیل از
 .اند بشریت دانسته گهواره تمدن دریاي مرده (البحر المیت) است. سرزمین اردن کنونی را بخشی از

  .هستند شمال در الزرقا و اربد شهرهايو باختري شمال پایتخت) در( امان عمده اردن شهرهاي

از آنجا که قسمت اعظم اردن صحراست آب و هواي آن نیز خشک و بیابانی است. این در حالی 
شاهد بارش  )آوریل تا نوامبر در طول دوران بارندگی سالیانه، (از کشور باختري است که قسمت

 .نسبی است

 
   :اقتصاد

است. این کشور در حال حاضر راههایی براي  منابع طبیعی محدود اردن کشوري کوچک با
اي از منابع موجود  هاي منطقه یابد و بویژه از طریق همکاري گسترش تامین آب محدود خود می

د. همچنین اردن در تامین قسمت اعظمی از نیازهاي انرژي خود به منابع بر خود استفاده بهتري می
، نیازهاي نفت خام این کشور از وارداتی که از عراق و دیگر 90است. در خالل دهه  خارجی وابسته

، نفت مورد نیاز اردن توسط 2003گردید. از اوائل سال  شد تامین می کشورهاي همسایه می
خط لوله انتقال گاز  است. عالوه بر آن، شده تامین می شوراي همکاري خلیج کشورهاي عضو

تکمیل شد. دولت در نظر  2003واقع در جنوب اردن در سال  عقبه از مصر به شهر بندري عرب
 .تقال گاز را به شمال و تا منطقه امان و مناطق وراي آن گسترش دهددارد این خط ان



9 / پادشاهی اردن هاشمی   

به این سو، صادرات محصوالت تولیدي سبک، که عمدتاً شامل منسوجات و پوشاك  2000از سال 
شود، نیروي  که بدون تعرفه و سهمیه وارد آمریکا می QIZ تولید شده در مناطق صنعتی استاندارد

 321که میزان تجارت دو جانبه  1997است. اردن در سال  کشور بودهپیش برنده رشد اقتصاد این 
میلیون دالر) کاال صادر کرد و در سال  9/6میلیون پوند ( 6/5میلیون دالر) بود،  395میلیون پوند (

میلیارد دالر)  05/1میلیون پوند ( 855در حالی که میزان تجارت دوجانبه این کشور به  2002
میلیون دالر) رسید. رشد مشابهی که در  661میلیون پوند ( 538رسیده بود، صادرات کاالي آن به 

باشد و در دسامبر  که دوجانبه می اردن  -قرارداد تجارت آزاد آمریکا با-  صادرات اردن به آمریکا
به اجرا در آمد، صادرات اردن به اروپا به موجب قرارداد دوجانبه انجمنی و صادرات اردن  2001سال 

ی آن نتکه اقتصاد اردن از حالت س تشود، نوید بخش آن اس به دیگر کشورهاي منطقه مشاهده می
است،  که وابستگی به صادرات فسفات و پتاس، پولهاي خارجی و کمکهاي دیگر کشورها بوده

 .است فاصله گرفته

هایی تبدیل خواهند شد  و گردشگري نیز به بخش (IT) است که فناوري اطالعاتداده   دولت وعده
که مالیات  (ASEZ) . منطقه اقتصادي ویژه عقبهکه رشد نوید بخشی در آنها به وجود خواهد آمد

اي در آن حاکم است به عنوان چهارچوبی که  گیرد و مقررات سهل گیرانه کمی به آن تعلق می
 .شود راي رشد اقتصادي تحت هدایت بخش خصوصی تامین شده، در نظر گرفته میبتوسط دولت 

تقریبا  2010نافذ شد، تا سال  2001بین اردن و آمریکا که در دسامبر  (FTA) قرارداد تجارت آزاد
تمامی عوارض متعلق به کاال و خدمات را به تدریج حذف خواهد کرد. این قرارداد همچنین زمنیه 
را براي بازار آزاد بیشتر در زمنیه ارتباطات، ساختمانی، مالی، بهداشت، حمل و نقل، خدمات و اعمال 

 .آورد یت از مالکیت معنوي فراهم میالمللی با هدف حما سختگیرانه استانداردهاي بین
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هواي  ، آمریکا و اردن قرارداد هواپیمایی درون مرزي امضا کردند که زمینه را براي1996در سال 
اردن به منظور حمایت و تشویق سرمایه گذاري دو  -بین دو کشور فراهم آورد و معاهده آمریکا آزاد
در  سازمان تجارت جهانی به عضویت 2003به اجرا در آمد. اردن از سال  2003نبه در سال جا

 .است آمده

رشدي  2005تا  2000، صادرات صنایع نساجی و پوشاك اردن از سال FTA پس از به کارگیري
مستقر در آمریکا است، اردن در  NGO ، که یککمیته کار ملی است. بنا به اعالم  داشته چشمگیر

 .است محور رشد سریع و قابل توجهی داشته بخش تولیدات صادرات فروش شکالت زمینه

گیرد.  قرار می با درآمد متوسط رو به پایین اردن در ردیف کشورهاي بانک جهانی در طبقه بندي
پوند) بوده و به طور 497، 1دالر ( 817، 1تقریبا  2003براي سال  اردن تولید ناخالص ملی سرانه

 2003شوند در سال  از جمعیت این کشور که از لحاظ اقتصادي فعال محسوب می ٪5/14میانگین 
اند. سطح آموزش و ادبیات و میزان رفاه اجتماعی اردن در مقایسه با کشورهایی که داراي  بیکار بوده

 .درآمدي مشابهی هستند، باال است

میزان رشد جمعیت اردن باالست که البته در سالهاي اخیر با کاهشی مواجه شده و در حال حاضر 
ماعی تبراي بهبود رفاه اج ارتباط با تالش دولتترین فاکتورها در  است. یکی از مهم رسیده ٪8/2به 

است.   ن سو محقق و میسر شدهیبه ا 90شهروندان، ثبات اقتصاد کالن این کشور است که از دهه 
با وجود این، میزان بیکاري در این کشور باالست. رقم رسمی اعالم شده براي بیکاري در اردن 

به  2003ن تورم قیمتها پایین است و در سال است. میزا ٪30و رقم غیر رسمی آن حدود  5/12٪
با دالر آمریکا تعیین  1995رسید. گردش پول نیز در اردن با ثبات بوده و نرخ ارز آن از سال  3/2٪

 .است شده می
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در صدد انجام اصالح اقتصادي و افزایش میزان تجارت کشور خود هستند، با  ها هر چند که اردنی
اي آسیب پذیر است.  هاي منطقه در برابر شوکهاي خارجی و ناآرامی این حال اقتصاد اردن کماکان

رسد که رشد اقتصادي محکوم به قرار گرفتن زیر  اگر در منطقه آرامش نباشد، چنین به نظر می
توان از ظرفیت و  ظرفیت و توان بالقوه آن است. اما در خصوص جنبه مثبت و خوش بینانه اردن می

یدي یاد کرد که مرهون صحراهاي این کشور است. این انرژي توانایی آن در انرژي خورش
خورشیدي نه تنها براي تولید الکتریسیته عاري از آلودگی، بلکه براي انجام کارهاي جانبی از قبیل 

 .آید به کار می.(TREC) اي انرژي قابل تجدید تعاونی فرامدیترانه شیرین سازي آب دریا

  : تقسیمات کشوري

هاي دوازده گانه تحت  شود. هر یک از استان استان تقسیم می 12اردن از لحاظ اداري و اجرایی به 
شود. همچنین براي هر یک از  هدایت و رهبري استانداري است که توسط پادشاه منصوب می

هاي توسعه و آبادانی در مناطق متبوع آنها مقامات خاصی نیز در نظر گرفته  ها و پروژه استان
 شوند.  ناحیه تقسیم می 52حدود  ن وبه دوازده استاهاي اردن شوند. استان می

  : جمعیت

هستند، یا اصلیت  اعراب بدويمیلیون نفر است. اغلب جمعیت اردن از نسل  8/5جمعیت اردن 
  دهد. جمعیت اردن را به خود اختصاص می ٪40قومی نژادي دارند که 

 جنگ اعراب و اسرائیلهستند که پس از  فلسطینیجمعیت اردن از اصل و تبار  ٪55ا وجود این، ب
از فلسطین گریخته و یا به عنوان پناهنده  1967در سال  جنگ اعراب و اسرائیلو  1948در سال 

  اند. به اردن وارد شده و در آنجا تابعیت اردن را پذیرفته
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، ها سوريدهند که شامل  را اقلیتهاي نژادي مختلفی تشکیل میباقی مانده جمعیت اردن  5٪. 
شود که برخی از آنها خود را با فرهنگ  می اکرادو  ها ارمنی، ها آشوري، ها قرقیزستانی، ها چچنی
اقامت دائم  2006درگیري اسرائیل و لبنان در سال هایی که از زمان  اند. شمار لبنانی وفق داده عرب

  شود که شمار این افراد بسیار کم باشد. است، اما چنین برآورد می اند ثبت نشده در اردن داشته

هاي  کرسی از مجموع کرسی 9دهند و  جمعیت اردن را تشکیل می ٪6مسیحیان نیزقریب به 
اند. اغلب مسیحیان متعلق به کلیساي ارتودوکس یونانی  مجلس اردن را به خود اختصاص داه

)، التینهاي رومی (مشهور به  هستند. بقیه نیز کاتولیک )ارتودوکس رومی به عربی(مشهور به 
هاي  کاتولیکبه منظور تمیز دادن آنها از  هاي رومی کاتولیکهاي شرقی (مشهور به  کاتولیک

مسیحیان اردن از جوامع مختلف ) و جوامع مختلف پروتستانها از جمله باپتیستها هستند. غربی
دهند کامال نمایان است، من باب مثال،  اند و این مساله در رفتاري که آنها از خود نشان می هآمد

یتالیایی، اسپانیایی، تاگالوگ و سیناال و عشاي ربانی کاتولیکها به عربی، انگلیسی، فرانسوي، ا
  شود. همچنین گویشهاي عراقی زبان عربی برگزار می

ا دائم در اردن اقامت بسیاري از مسیحیان این کشور نیز به صورت موقت ی جنگ عراقاز زمان آغاز 
اند. زبان رسمی اردن عربی است، اما انگلیسی نیز تا حد زیادي در امور تجاري و دولتی و نیز  داشته

میان مردم تحصیل کرده مورد استفاده قرارمی گیرد. آموزش زبان عربی و انگلیسی در مدارس 
شود، اما  ولتی تدریس میدولتی و خصوصی اجباري است. زبان فرانسوي نیز در برخی از مدارس د

  آموزش آن اجباري نیست.

میلیون نفر به عنوان پناهنده فلسطینی و آواره در اردن ساکن  3است، حدود  آنطور که ثبت شده
به این سو نیز شمار زیادي از  2003اند. از سال  هستند که بیشینه آنها شهروند این کشور شده
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اند، که تاکنون اقدامی براي شمارش  اند در اردن اقامت داشته گریخته جنگ عراقهایی که از  عراقی
  است. و احصاي آنها صورت نگرفته

 

  : اقوام نژادها

قبایل عرب بدوي تشکیل می دادند. این قبایل بطور  ان اولیه امیر نشین اردن را اغلبمردم
در جنوب بودند اما در حال » سمینی«(قیس بن عیالن) در شمال و » قیسی«عمده از دو تیره 

% جمعیت این 5حاضر اعراب صحرا نشین و بدوي بیشتر در بخش شرقی زندگی می کنند 
  قبایل قرار دارند. کشور را تشکیل می دهند. آنها تحت مراقبت و نظارت دفتر امور

البته باید از نظر نژادي بین اردنی هاي شرق رود اردن که عمدتا از تیره خالص و اصیل 
مدیترانه اي و از نظر قومی شبیه مردم صحرانشین سوریه و عربستان سعودي هستند و اعراب 

تر، تنومندتر و دره اردن، سامره (یا ساماریا) و یهودیه، تفاوت قائل شد. اقوام اخیر، نسبتا بلند
نعانیهایی هستند که سرهایشان بزرگتر است و بعضی از صاحبنظران معتقدند که اینان اخالف ک

زندگی می  -در ناحیه زاگرس -اجدادشان در اقصی نقاط شمال شرقی -شاناحتماال اسالف
حال  رایرانیان بعید به نظر نمی آید. به هکرده اند. از این رو قرابت قومی و نژادي آنها با 

  اکنون اقوام عمده اردن را به سه تیره می توان تقسیم نمود:

  :بدویان - 1
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% جمعیت این کشور را بدویان تشکیل می دادند، ولی 40در ابتداي تاسیس امیر نشین اردن 
درصد جمعیت این کشور را بدویان تشکیل می دهند و علیرغم کمی 7تا5امروزه فقط حدود 

دارند. حکومت اردن از نظر سیاسی بر بدویان مسلط است  تعداد، نقش عمده اي در این کشور
و توانسته حمایت آنان را نسبت به حکومت جلب نماید. ارتش این کشور عمدتا از بدویان 

  تشکیل یافته و افسران بلند پایه ارتش بیشتر بدوي می باشند.

ی بدوي، در شرق این کشور جلوه هاي زندگی بدوي بیشتر به چشم می خورد و الگوي زندگ
الگویی براي دیگر ساکنان بشمار می رود. آنچه باعث حفظ شیوه زندگی بدوي در شرق اردن 
گردیده، وجود نواحی کم باران است که بادیه نامیده می شود. بدویان به قبایل متعددي تقسیم 

و » حویطات«، »بنی صخر«، »بنی خالد«می شوند یا از مهمترین این قبایل می توان به قبایل
اشاره نمود. آنان اصوال مردمی سرسخت و بیگانه با دنیاي شهر نشینی می باشند و » رحسان«

با روستانشینان نیز روابط خوبی ندارند، هر چند امروزه دگرگونی هایی در شیوه زندگی عده اي 
  از آنان حاصل گردیده است.

  

  : چرکس ها و شیشانیها-2

چچنیها) هستند که به ترتیب بیست و توجه اردن چرکس ها و شیشانیها ( اقلیت قومی قابل
پنج هزار و دو هزار نفر جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. این دو گروه با دو زبان متفاوت 
تکلم می کنند، ولی هر دو گروه مسلمان هستند. گروه اول سنی مذهب و گروه دوم شیعه می 

.م برلین که ناحیه فققاز را به روسیه داد، 1878کنگره سال پس از .م 1880باشند؛ آنها در سال 
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از آن قسمت به جنوب امپراطوري عثمانی آمدند و دولت اردن آنها را در قسمت شمال شرقی 
اردن و جنوب سوریه سکونت داد. امروزه چرکس ها و شیشانیها از نظر سیاسی گروهی جدا 

وفادار هستند. آنها دو کرسی در پارلمان دارند،  محسوب نمی شوند و نسبت به خاندان هاشمی
تعدادي از آنها نیز به مقام  به شیشانیها اختصاص دارد. یک کرسی به چرکس ها و دیگري

وزارت نائل آمده اند و تا کنون یک چرکس هم به مقام نخست وزیري اردن دست یافته است. 
وه بر زبان محلی خود، عربی عالبیشتر چرکس ها به کشاورزي و تجارت مشغول هستند، آنها 

بت می کنند. امروزه با توجه به ازدواجهایی که بین آنها و عربها صورت می گیرد، رفته نیز صح
  رفته وجه تمایز آنها کمتر می شود.

  فلسطینیها:-3

اسرائیل در  تشکیل می دهند. در پی تشکیل رژیم % از جمعیت اردن را40فلسطینیها نیز حدود 
روههاي فلسطینی که از موطن اصلی خود رانده شده بودند، به اردن مهاجرت .م گ1948سال 

کردند. لکن نفوذ اقتصادي و فرهنگی مهاجرین فلسطینی در این ملت همواره بیشتر از تعداد 
  آنها بوده است.

  زبان و خط :

اسالم یکی از عوامل وحدت بخش این ملت به حساب می  نیززبان رسمی اردن، عربی است و 
د. مردم این کشور به استثناي معدودي از روستانشینان چرکس همگی به عربی تکلم می آی

کنند و لهجه عربی آنها نزدیک به لهجه سوریها و لبنانیها است. به علت تماسهاي نسبتا 
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طوالنی با انگلیسی ها، زبان انگلیسی نیز تا حدودي در شهرها رواج دارد و به عنوان زبان دوم 
  س می شود.در مدارس تدری

  خط این مردم نیز خط عربی می باشد و تمام مکاتبات اداري و رسمی به زبان عربی است. 

   فرهنگ

  
  ویژگیهاي فرهنگی : 

  دو نکته مهم در فرهنگ کشور اردن وجود دارد 

اول اینکه؛ از نظر فرهنگی مردم بین آنچه که اکنون وجود دارد و آنچه که قبال وجود داشته 
هستند. گذشته با شکوه و حقیقتا داراي جاذبه هاي نامحدودي است. روح یک است، مردد 

انسان بین این همه امکانات و احتماالت سرگردان می شود و بهمین دلیل، عموما مشاهده می 
شود که یک شخص داراي چندین شخصیت فرهنگی است و هر اردنی در انواع دنیاها، زندگی 

تخاب اي جدید و در دنیایی بین قدیم و جدید، تنوع و انمی کند. در دنیاي قدیمی، در دنی
  یرت انگیز و وسیع می باشد.ح

دوم اینکه؛ اردن ادامه اي از فرهنگ اعراب اطراف می باشد، بصورتی که می توان گفت اردن 
  بخشی از آن فرهنگ است. 
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ردن، فقط بنابراین امکان متمایز دانستن فرهنگ اردن از فرهنگ اعراب سرزمین هاي اطراف ا
  محلی وجود دارد. بارت دیگر در واقع تفاوتبراي اشخاص بسیار تیزبین وجود دارد؛ بع

این تفاوت ها بواسطه وجود اقلیتهاي مختلف بوجود آمده است. آشوري ها به غذاهاي 
که یک  Caucasians  مخصوص و موسیقی بسیار قدیمی عالقمند هستند. سرکانی ها

رقص هاي مخصوص خود و شیوه لباس پوشیدن کامال متفاوتی  طایفه قفقازي هستند، داراي
  هستند و کلیساها، سرودها و مراسمی با قدرت تاریخی دارند.

همه این شیوه ها و رسوم فرهنگی اقلیتها، در واقع همانند شیوه ها و رسوم فرهنگی اقلیتهاي 
  مشابه در کشورهاي همسایه می باشند.

یدي از الگوهاي قدیمی می باشند و تحول چندانی در آنها بسیاري از صنایع سنتی اساسا تقل
ف فلزي،(غالبا یل خانگی ساخته شده از چوب ، ظروصورت نگرفته است. بدین ترتیب وسا

بر  مسی و برنجی) کاسه، کوزه و انواع مختلف لیوان نشان دهنده الگوهاي قدیمی و مبتنی
تفاده از ابزار و وسائلی جدید و غالبا ند؛ اگر چه بواسطه استامین منافع عموم مردم می باش

وارداتی، تعداد قلیلی از هنرمندان و صنعتگران هنوز به صنایع دستی اشتغال دارند، ولی بادیه 
نشینان و برخی از روستائیان در این منطقه، بواسطه همراه داشتن خورجین هاي سنگین، 

  چاقوهاي داراي روکش نقره اي و فرش هاي پشمی معروف هستند.

لباس هاي سنتی و بخصوص لباسهاي زنان که داراي طرح هاي جالب و ماهرانه هستند 
اوضاع روستا، قبیله و یا شخص را در شرق اردن مشخص می نمایند، ولی مردان و زنان بنحو 
روزافزونی به لباسهایی که داراي مدل و سبک غربی هستند، گرایش بیشتر در مناطق شهري 

  ارد.و در بین جوانان وجود د
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تحت حکومت اسالمی سنتی، هنرهاي تجسمی ممنوع بود و بنابراین تا قرن فعلی، خطاطی، 
تزئین و طراحی هندسی رونق یافت و هنرهاي تجسمی تضعیف گردید امروزه در اردن یک 

حتی  مدرسه فعال نقاشی که در آن شیوه هاي شرقی و غربی به کار برده می شود وجود دارد و
  نماید. رسه شرکت مید رآن مد» شاهزاده وجدان«، بنام اده سلطنتییکی از اعضاء خانو

گذشته، حال و آینده اي که به آن اشاره شد، بیش از همه در لباسهاي مردم و در موسیقی 
براي دیدارکنندگان از این سرزمین جلوه می نماید. انواع مختلف لباسهاي روستائی که با 

گوناگون توجه دیدارگنندگان را  اند، همراه با موسیقی هايگردیده لباسهاي مدرن (جدید) توام 
جلب می نماید. در طی یک روز انسان ممکن است آوازهاي مخصوص صحرانشینان و 

موسیقی مدرن غربی و  آوازهاي جنگی را که احتماال با صداي طبل همراه هستند و همچنین
ست، بشنوند همچنین صداي را که در سراسر جهان معروف ا» صبا«و » کلثومام «شعرهاي  

  موسیقی کالسیک و موسیقی غربی از خانه ها به گوش می رسد. 

اذان می گوید و سرودهاي  ،ز قرن ها قبل موذن مسجد با صداي زیبایی پنج مرتبه در روزا
کلیساهاي مسیحی که به زبانهاي یونانی، عربی یا التین خوانده می شوند، از زمانهاي دور تا 

  ی رسد.کنون به گوش م

ه کمتر از لباس، موسیقی و آواز نظر دیدارگنندگان را جلب می نماید، نثر، شعر و تکلم آنچه ک
است که پر قدرت ترین جلوه فرهنگ عربی است. اعراب عموما زبان خود را زبان بسیار 

  مطلوب و عالی می دانند و کسانی را که بتوانند آن را به خوبی به کار گیرند، گرامی می دارند.

حتی بعضی از اردنی ها در این خصوص اغراق نموده و اظهار می دارند که زبان و بیان در بین 
ته می شود. شیوه نگارش اعراب به شکلی اهمیت دارد که اغلب به جاي رفتار، اشتباه گرف
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ک در ادبیات نیز بنحو گسترده اي یافت می شود و عربی کالسیک مدرن نیز به سنتی کالسی
روزنامه ها و رادیو و تلویزیون. همچنین در بین مردم این کشور لهجه هاي  همین میزان در

مختلف زبان عربی شنیده میشود و نثر به کلیه صورت ها مشاهده می شود، گر چه 
نویسندگان، از هر نوشته اي که بصورت کالسیک نباشد، بسیار انتقاد می کنند. شاعري در این 

سبکهاي خاص پیروي می نماید، همچنانکه در غرب این سرزمین بیشتر از الگوهاي مبنی بر 
  جریان وجود دارد.

از نقطه نظر تشکیالتی، فرهنگ به دو صورت پیش می رود. بخش خصوصی مردم به یکدیگر 
ملحق گردیده و باشگاههایی تشکیل می دهند که معموال باشگاههاي فرهنگی، ورزشی یا 

باشگاهها به عنوان پایگاه، افراد و گروهها به مطالعه و امثال آن نام می گیرد. با استفاده از این 
نشر شکل هاي فرهنگی می پردازند. در بخش عمومی دولت معموال از طریق وزارت فرهنگ 
و اطالعات با پرداخت کمک هزینه، تشکیل نمایشگاه و دعوت از هنرمندان خارجی هنرها را 

  مورد تشویق قرار می دهد.

سعه، یک ترکیب در مانند فرهنگ بسیاري از کشورهاي در حال توبطور خالصه فرهنگ اردنی 
  ال تکامل از فرهنگ قدیمی، فرهنگ جدید و همچنین فرهنگ شرق و غرب است.ح

در نتیجه این جریان، اردنی ها این فرصت را بدست می آورند که به شیوه هاي مختلف زندگی 
رهنگ تنها بخشی از فرهنگ گسترده کرده و احساسات و استعدادهاي خود را بروز دهند. این ف

  از نظر تحوالت جدید به آن کمک می نماید. د که از آن قدرت می گیرد وعرب می باش
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  :  و فرهنگ عشیره اي جامعه  بافت

اکثریت مردم اردن اعم از فلسطین و اردن را عشایر تشکیل می دهند که از چادرنشین تا شهر 
چند که مدنیت جدید باعث کم رنگ شدن فرهنگ عشایري نشین در بین آنها وجود دارد. هر 

در شهرهاي بزرگ پایتخت شده است. اما در مجموع کمتر کسی را می توات یافت که 
  وابستگی عشیره اي خود را از یاد برده باشد و به آن افتخار نکند.

 ی نیز هست به طور مثال :رهنگ عشایري، داراي امتیازاتریشه هاي بر جا مانده از ف
وجود قوانین سخت جنائی در بین  ماعی به علت کنترل عشیره بر فرد،محدودیت مفاسد اجت

  عدم پذیرش فرهنگ هاي وارداتی. ،عشایر
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 : ی و دانشگاه هاآموزشمراکز 

است. نظام آموزشی این کشور  اردن توجه ویژه و زیادي به مساله آموزش و پرورش مبذول داشته 
هاي آموزش متوسطه آن در دانشگاههاي جهانی  المللی است و برنامه بینمطابق استانداردهاي 

  .است پذیرفته شده

 

 : آموزش و پرورش مدارس

توان به دو بخش  مراجعه شود. آموزش و پرورش مدارس اردن را می توجیهی همچنین به بخش
 :تقسیم نمود

است. تمامی شهروندان اردنی ملزم به  سال تحصیل در مدرسه 10آموزش ابتدایی، که شامل 
 .گذراندن این دوره ده ساله هستند

ه شامل دو سال تحصیل در مدرسه براي دانش آموزانی است که دوره ابتدایی ، کآموزش متوسطه
 :اند. این دوره شامل دو بخش است ساله را پشت سر گذارده 10

باشد. در پایان دوره دوساله، دانش آموزان  اي حرفه یا آکادمیک تواند آموزش متوسطه، که می
دهند و به کسانی که  را در حوزه مربوطه و مناسب خود می توجیهی امتحانات سراسري متوسطه
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جیهی (گواهی پایان آموزش متوسطه گذارند گواهی تو امتحانات را با موفقیت پشت سر می
شود. دانش آموزان براي ورود به دانشگاهها درگروه آکادمیک دوره آموزشی را  سراسري) اعطا می

هاي الزم را براي ورود  اي دانش آموزان دوره می کنند، در حالی که درگروه فنی و حرفه طی 
گذرانند، مشروط به آنکه دانش آموزان دو درس اضافی  می بازار کار یا دانشگاهها یا کالج محلی به

 .را نیز با موفقیت پشت سر بگذارند

کند، و  به دانش آموزان ارائه می کارآموزي اي فشرده و آموزش متوسط حرفه اي، که آموزش حرفه
شود. این نوع آموزش توسط موسسات  در پایان آن به دانش آموزان گواهی (نه توجیهی) اعطا می

اي و آموزش شوراي عالی ارائه  اي، تحت نظارت وزارت کار/ آموزش فنی و حرفه آموزش حرفه
  .شود می

 

 : زش متوسطه خارجیآمو

ها مخیر هستند به جاي گذراندن  ساله آموزش ابتدایی، اردنی 10یا  8پس از اتمام دوره 
برنامه آموزش متوسطه  IB) و SAT سال براي 10و  IGCSE سال براي 8 (توجیهی امتحانات

کنند که شامل موارد  ارائه می مدارس خصوصی ها را معموالً خارجی را انتخاب نمایند. این برنامه
 :زیر است

IGCSE 

SAT 
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 المللی کارشناسی بین

است، که در  هشد نیز در اردن توسط مدارس خصوصی ارائه می GCSE سابق بر این، امتحانات
 .است گذاشته شده IGCSE حال حاضر به جاي آن امتحانات

پس از فارغ التحصیلی دانش آموزان، وزارت آموزش عالی، با استفاده از سیستمی که مشابه 
هاي آموزشی خارجی را به نمرات  است، نمرات یا درجات برنامه بریتانیا سیستمهاي مورد استفاده در

کند. این سیستم هم از لحاظ فرایند  یا درجات مورداستفاده براي دانش آموزان توجیهی تبدیل می
توجیهی بحث برانگیز  -تبدیل نمرات و درجات و هم از لحاظ میزان پذیرش متقاضیان غیر

 .است بوده

هاي آموزشی خارجی  مشکل دیگري که وجود دارد سیستمی است که براي نتایج امتحانات برنامه
اي بر این باورند  شود. وانگهی، عده است، به کار بسته می 100به مقیاس توجیهی، که درصدي از 

که این سیستم رفتاري منصفانه و یا حقیقتا رفتاري توام با ارفاق و گذشت با فارغ التحصیالن غیر 
  .کنند اي دیگر آن را غیر منصفانه قلمداد می توجیهی دارد، و عده

 

 : آموزش عالی

واهی اتمام آموزش متوسطه سراسري میسر است، این دسترسی به آموزش عالی براي دارندگان گ
یا دانشگاهها (دولتی  دولتی هاي محلی ، کالجخصوصی هاي محلی افراد مختار هستند از میان کالج

یا خصوصی) یکی را انتخاب نمایند. سیستم واحدي که این امکان را براي دانش آموزان فراهم 
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هاي خود را براساس برنامه تحصیلی انتخاب کنند، در دانشگاههاي اردن اعمال  آورد تا درس می
وز آنها صادر شده، و شود. در حال حاضر، هشت دانشگاه دولتی بعالوه دو دانشگاه که جدیدا مج می

سیزده دانشگاه خصوصی بعالوه چهار دانشگاه که مجور آنها جدیدا صادر شده، در اردن وجود دارند. 
آموزش پس از دوره متوسطه به طور کامل در حیطه وظایف وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی 

  .باشد یگیرد. این وزارت متشکل از شوراي آموزش عالی و شوراي تایید م قرار می

 

 : مراحل تحصیل

تحصیالت غیر دانشگاهی  ) :اي حرفه -تحصیالت غیر دانشگاهی پس از دوره متوسطه (بخش فنی
شود و تمامی کسانی که داراي هر نوع گواهی اتمام آموزش  هاي محلی ارائه می اي در کالج و حرفه

هاي  توانند در آن شرکت نمایند. برنامه دو یا سه ساله شامل حوزه متوسط سراسري هستند می
، تمامی 1997از سال  شود. زیادي، از قبیل هنر، علوم، مدیریت، اداره اقتصادي و مهندسی می

اند. دانشجویان در پایان دوره دو یا سه  هاي محلی تحت نظارت دانشگاه کاربردي البلقا در آمده کالج
گذرانند. به دانشجویانی که امتحان را با موفقیت پشت  ساله آزمون جامعی (الشامل) را پشت سر می

  .شود اعطا می/ دیپلم  گذرانند فوق دیپلم سر می

 

 :ها دانشگاه تحصیل در

 :مقطع لیسانس ،پایه اول دانشگاه
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کنند و با دانشگاههاي  آمریکایی پیروي می -دانشگاههاي اردن از سیستمهاي آموزشی انگلیسی
کشد.  آمریکایی و انگلیسی زیادي در ارتباط هستند. مدرك لیسانس معموالً چهار سال طول می

کشد.  مهندسی به مدت پنج سال طول میهاي دندانپزشکی، داروسازي و  تحصیل در مقطع رشته
ی نمدت تحصیل در رشته پزشکی شش سال است که پس از اتمام آن دانشجویان باید دوره انتر

 164تا  126یک ساله را نیز بگذرانند. با توجه به رشته تحصیلی، واحدهاي درسی مقطع لیسانس از 
 .متغیر است

 :مقطع فوق لیسانس ،پایه دوم دانشگاه

اي که دانشجویان پس از دریافت مدرك  ساله 2یا  1پس ازتحصیالت  مدرك فوق لیسانس
شود. براي دریافت مدرك فوق لیسانس دانشجویان یا  گذرانند به آنها اعطا می لیسانس پشت سر می

واحد تحقیق) یا یک کار پایان ترم  9واحد درس و  24پایان ترم و پایان نامه ( توانند یک کار می
واحد) به همراه آزمون جامع را پشت سر بگذارند. نامزدهاي شرکت در مقطع فوق لیسانس  33(

 .را داشته باشند خوب حتماً باید مدرك لیسانس با امتیاز حداقل

 : دکترا ،پایه سوم دانشگاه

اي که از قبل کسی در  سال تحصیل بعد از فوق لیسانس و ارائه رساله 5یا  3مدرك دکترا پس از 
شود. دانشجویان این مقطع با توجه به  است، به دانشجویان این مقطع اعطا می مورد آن کار نکرده

 24واحدي و یک کار تحقیقاتی  24کنند، باید یک کار پایان ترم  اي که در آن تحصیل می رشته
نند تا مدرك دکترا به آنها اعطا شود. نامزدهاي شرکت در مقطع دکترا واحدي را پشت سر بگذرا

  .را داشته باشند خیلی خوب حتماً باید مدرك فوق لیسانس با امتیاز حداقل
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 : پیش دبستانی و دبستانی/ ابتدایی معلمهاي مدارس تربیت ،تربیت معلم

هاي مدارس ابتدایی باید مدرك لیسانس داشته باشند. معلمان مقطع متوسطه باید مدرك  معلم
باید مدرك  آموزش عالیمقطع لیسانس و مدرك آموزش عالی یک ساله داشته باشند. اساتید 

 .کند داشته باشند. در برخی موارد داشتن مدرك فوق لیسانس کفایت می (PhD)دکترا

 سنتی: آموزش عالی از راه دور تحصیالت غیر

 .شود این نوع آموزش در واحد تازه تاسیس دانشگاه آزاد عرب ارائه می

 :آموزش عالی مادام العمر

هاي محلی دولتی و خصوصی، موسسه  دولتی و خصوصی، کالجآموزش مادام العمر در دانشگاههاي 
شود.  اداره دولتی اردن، مرکز جغرافیاي اردن و انجمن علوم پادشاهی و دیگر موسسات ارائه می

شود شامل مهندسی، صنایع، کشاورزي، زبانهاي خارجه، علوم کامپیوتري،  هایی که تدریس می رشته
تواند کمک بخش جوامع داخلی  هایی است که می ر رشتهمطالعات منشی گري، تربیت بدنی و دیگ

کشد و به دانشجویان در پایان  ها معموالً از یک هفته تا شش ماه طول می اردن باشد. این دوره
شود. شرایط الزم با توجه به رشته ارائه شده و  دوره گواهی گذراندن دوره یا گواهی قبولی اعطا می

اند که در آن صورت  هاي خاصی طراحی شده ها براي حرفه رشتهسطح آن متغیر است. برخی از این 
 .ها الزامی است داشتن تجربه کاري در رشته مربوطه براي گذراندن دوره
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 تاریخ
باید گفت قلمرو امروزي دولت اردن،  .نده ااز شمال تا جنوب این اغلب مردمی کشاورز بود

داد بسیار زیادي از سنگهاي آتش بخش کوچکی از سرزمینهاي باستانی جهان است. کشف تع
زنه (سنگ چخماق) در اقصی نقاط صحراي اردن، حاکی از اقامت شکارچیان دوره متاخر 
پالئولیتک در این دشتها است. آثار باقی مانده از اماکن مسکونی، سنگها و صخره هاي تراشیده 

عی اولیه از هفت شده و همچنین انواع ظروف گلی، نشان دهنده تداوم زندگی گروههاي اجتما
سال قبل از میالد) است. صلح و آرامش ساکنان 3000-2100هزار سال قبل تا دوران برتر (

سرزمین باستانی اردن در اواسط عصر برتر با حمله قبایل صحرانشین اطراف، به پایان رسید. 
اري پیامد این حمالت، ویرانی اماکن مسکونی روستایی و مراکز تجاري در شهرها بود و برقر

امنیت مجدد و آغاز فعالیتهاي اجتماعی، تا زمان تصرف منطقه بدست سربازان مصري بعد از 
قبل از میالد، ممکن نشد. هر چند بعضی از باستان شناسان معتقدند که بین 1580سالهاي 
قبل از میالد، هیچیک از قدرتها، فراتر از نیروهاي قبیله اي حاکم بر 1300تا 1900سالهاي 

دند. لکن تحقیقات جدید و بررسی روند منظم تکامل ابزارهاي مورد استفاده قبایل منطقه نبو
ساکن سرزمین اردن و همچنین وجود دو معبد مصري متعلق به این دوران در شهر امان، 
حاکی از سرکوب قبایل مهاجم بوسیله یک قدرت برتر و برقراري امنیت و شروع مجدد زندگی 

  اجتماعی در منطقه است.
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 تا 1000ه اردن بیشتر به خاطر اهمیت استراتژیکی ویژه اش در منطقه در طول سه قرن (البت
قبل از میالد) میدان تاخت و تازهاي نیروهاي بیگانه و همسایگان خود بوده است.  1300

، پادشاه یهودیان که به علت مخالفت بومیان ساکن جنوب اردن با پناهندگی یهودیان »داوود«
مردمان جنوب اردن  بر آنها تاخت و بیش ازبابل، کینه آنها را به دل داشت، فراري از سرزمین 

را به قتل رسانید. دشمنی بین یهودیان و بعضی قبایل ساکن اردن به  "ادومی"و تمام زنان 
و » پترا«و فتح » آمازیا«ویژه در جنوب تا مدتها ادامه داشت که از جمله می توان به حمله شاه 

 810-782اشاره کرد. دولت آشور نیز در سالهاي (» ادونی«هزار نفر از اسراي کشتار بیش از 
قبل از میالد) به منظور توسعه سرزمینهاي تحت اقتدار خود، بخشهایی از اردن شرقی را 
متصرف شد و پس از تقسیم مناطق اشغالی به چند استان، مستقیما کنترل آنها را در دست 

  گرفت.

د اردن دوباره بوسیله دولت جدید بابل اشغال شد و بر سلطه آشوریان. قبل از میال 612در سال 
در این منطقه خط بطالنی کشیده شد. پس از آن ایرانیان بر این منطقه تسلط یافتند و 
سرزمین اردن یکبار دیگر در طول جنگهاي ایران و روم (امپراطوري بیزانس) در قرن ششم و 

انی شد. به رغم شکست ساسانیان در جنگ با هفتم میالدي دستخوش نا آرامی و ویر
هراکلیوس و برقراري آرامش نسبی و موقت در اردن، تضعیف قدرت نظامی امپراطوري 
بیزانس که خود نتیجه نبرد دراز مدت با ایرانیان بود، موجب شکست آنها در برابر تهاجم اعراب 

 متحمله صلیبی نیز شد، عالوه بر این ساکنان سرزمین اردن در طول جنگهاي مشهور ب
  لطمات شدیدي شدند.
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.م. (ضمیمه قلمرو سلطنت التین بیت المقدس) به علت 1099بخش شرقی اردن در سال 
پیروزي و شکست مکرر مسلمانان و مسیحیان در تصاحب اماکن مذهبی و اطراف آن بیش از 

  سایر قسمتهاي اردن ویران شد.

زمانی که به عنوان والیت تابع دمشق در قرن پس از خاتمه جنگهاي صلیبی سرزمین اردن تا 
  تحت سلطه امپراطوري عثمانی قرار گرفت، از خود مختاري نسبی برخوردار بود. 16

تا پیش از قرن بیستم سرزمین اردن هیچگاه موجودیت مستقلی نداشته و همراه ضمیمه 
سرزمین هاي  پادشاهی ها و امپراطوري هاي نیرومند بوده است. این سرزمین تقریبا همان

عمون، جلعاد، و مو آب تور است و مطابق والیتهاي مونترال و کرك، در مملکت التیز اورشلیم 
که رهبران اولین جنگ صلیبی پس از گرفتن اورشلیم به وجود آورده اند، بوده است. البته 

  قسمتهاي غربی آن زمانی بخشی از پادشاهی اسرائیل را تشکیل می داده است.

یج جنگ جهانی اول در منطقه خاورمیانه عربی و از جمله اردن بسیار بنیادي و اثرات و نتا
  عمیق بود.

اعراب که تحت سلطه امپراطوري عثمانی، سالها سرزمینهایشان مورد تجاوز و استثمار واقع 
شده بود، بر آن شدند تا با استفاده از گسترش تضادهاي بین المللی که در واقع به منظور 

ستعمرات آغاز شده بود، استقالل خویش را بدست آوردند. لکن قیام علیه ترکها تقسیم مجدد م
.م. و قطع راه آهن حجاز که نقش مهمی به تدارك نیازمندیهاي جنگی دولت 1916در سال 

عثمانی و آلمان داشت و باالخره تصرف بندر و شهر عقبه که همگی به صالحدید و رهبري 
تانیا انجام گرفت، در نهایت منجر به سقوط دولت عثمانی یکی از مامورین بخش جاسوسی، بری

  بر روي کار آمدن ملک عبداهللا و نهایتا سلسله خاندان هاشمی به کمک بریتانیا گردید.
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 : پادشاهی هاشمی اردنتاریخچه 

را تحت  سوریه ، جامعه ملل کشورامپراتوري عثمانی در پایان جنگ جهانی اول پس از فروپاشی
درصد از منطقه فلسطین  80تشکیل داد.  انگلیس قیمومیترا تحت  فلسطینو فرانسه قیمومیت

، 1921واقع شده بود. در سال  »اُردن فرا« خاور رود اردن یا ٔتحت قیمومیت انگلیس در ناحیه
اردن را به خاندان هاشمی که در جنگ داخلی براي کنترل مکه و  خودگردان فرا ریتانیا کنترل نیمهب

 .مدینه از خاندان سعود شکست خورده بودند واگذار کرد

ها از  بریتانیایی 1946بر فرااردن حکومت کردند. در سال  جنگ جهانی دوم ها تا پایان هاشمی
سازمان ملل متحد خواستند تا به قیمومیت فلسطین در فلسطین فرااردن خاتمه دهد. با تصویب این 

امیر فرا اردن و فرزند حکمران  عبداهللا بن الحسین درخواست توسط سازمان ملل، پارلمان
اعالم کرد. اردن یکی از دو » پادشاهی اردن هاشمی«را اولین حاکم  عربستان ازحج سابق

کشوري است که نامشان برگرفته از نام یک خاندان است؛ کشور دیگر عربستان است که وجه 
 .است خاندان سعوده آنتسمی

بس پس از جنگ مجمع اعراب و  دنبال آتش ، فرااردن، کرانه باختري را که به1950در سال 
تحت کنترل داشت، به خود ملحق کرد. تنها انگلستان این  1948اسرائیل و اعالم استقالل در سال 

 .رسمیت شناخت الحاق را به
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توسط مصر و سوریه و نیز وقوع انقالب عراق در سال  جمهوري متحده عربی پس از تشکیل
، مسیرهاي بازرگانی اردن و عرضه نفت عراق قطع شدند. در پی آن، اردن ناچار شد از ایاالت 1958

کردند،  ها بین اردن و جمهوري متحده عربی جلوگیري می متحده و بریتانیا که از گسترش درگیري
 .درخواست کمک کند

تبادل زمین صورت گرفت. در این تبادل، اردن  عربستان سعودي ، بین اردن و1965در سال 
اي از مناطق بیابانی را در ازاي مساحتی کوچک از مناطق ساحلی در  مساحت گسترده

 .واگذار کرد عقبه نزدیکی

، اردن با سوریه یک پیمان دفاعی مشترك به امضا رساند و در پی آن به 1967در ماه مه سال 
شرکت کرد. در طی این جنگ،  علیه اسرائیل 1967جنگ ژوئن  همراه سوریه، مصر و عراق در

المقدس به تصرف اسرائیل درآمد. (بخش غربی آن از قبل تحت تصرف  کرانه باختري و شرق بیت
پوشی کرد اما  ، اردن از کلیه ادعاهاي خود نسبت به کرانه باختري چشم1988. در سال اسرائیل بود)

 1994تا زمان حل و فصل مشکالت نقش سرپرستی این مناطق را به عهده گرفت، و پیمان صلح 
داد تا در اماکن مقدس اسالمی و مسیحی اورشلیم به نقش  این کشور با اسرائیل به اردن اجازه می

دهد. سازمان ملل معتقد است کرانه باختري قلمرویی است که توسط اسرائیل اشغال خود ادامه 
شوراي امنیت  338شوراي امنیت سازمان ملل و قطعنامه  424شده و معتقد است که طبق قطعنامه

  .سازمان ملل وضعیت نهایی آن باید از طریق مذاکرات مستقیم میان طرفین درگیر مشخص شود

 

 : و سپتامبر سیاه فلسطینی آوارگان
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کردند  ، تعداد آوارگان فلسطینی را بویژه کسانیکه در کرانه باختري زندگی می1967جنگ سال 
هزار 700، 1966پناهندگان فلسطینی ساکن در اردن در سال  بشدت افزایش داد. درحالیکه جمعیت

ست. در دوران پس از هزار نفر دیگر نیز از کرانه باختري به این تعداد اضافه شده ا300نفر بود، 
در اردن قدرت و اهمیت فراوانی بدست » فدایین«، عناصر مقاومت فلسطینی 1967جنگ 
که از لحاظ نظامی بسیار مجهز بودند براي انسجام و امنیت حکومت هاشمی » فدایین«آوردند.

منجر شد.  1970آمدند که همین عامل به یک جنگ علنی در سال  خطري روزافزون به شمار می
مختلف رزمندگان فلسطینی از سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) حضور  انواع با این نبرد پس ازآن

  .است شده به سپتامبر سیاه در اردن معروف

آمیزي بیابند، اما تا ماه سپتامبر  حل صلح هاي عربی تالش کردند براي این مساله راه سایر دولت
المللی که توسط جنبش  دام سه هواپیماي بینهاردن از جمله اندر » فداییان«هاي  ادامه عملیات

شد، دولت اردن را بر  مردمی آزادسازي فلسطین ربوده و در صحرایی در شرق امان  نگهداري می
آن داشت تا براي بدست آوردن کنترل بر کشور و مردم خود دست به اقدام بزند. در ادامه این جنگ 

به شمال اردن حمله کرد اما پس از » فدایین«دف حمایت از سنگین یک لشگر تانک سوري با ه
در این جریان از  شاه حسین اردن» احمد جبرییل«نشینی کرد. به گفته برخی همچون  اندکی عقب

و پس از آن اسرائیل تهدید کرده بود که در صورت دخالت سوریه  اسرائیل تقاضاي کمک کرده بود
مبر، وزیران خارجه کشورهاي عرب در نشست خود در قاهره سپتا 22در  .به اردن حمله خواهد کرد

و آنرا از فرداي همان روز به اجرا گذاشتند. با این حال پس از آن  دبس را تصویب کردن اعالم آتش
، نیروهاي اردنی به فرماندهی هبیس 1971هاي پراکنده ادامه داشت تا اینکه در جوالي  خشونت

را » فدایین« )در اردن پایگاه داشتند 1967(که بعد از جنگ المجالی و با کمک نیروهاي عراقی 
، درکنفرانس سران در رباط، 1974بطور کامل شکست دادند و آنان را از اردن اخراج کردند. در سال 
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تنها نماینده قانونی مردم فلسطین » «ساف«اردن و سایر کشورهاي مجمع عرب پذیرفتند که 
 .طینیان کرانه باختري را به این سازمان واگذار کردندو بدین ترتیب حق نماینگی فلس» است

 : دوران پس از سپتامبر سیاه و پیمان صلح

جنگ یوم کیپور)، در محدوده تعیین شده در آتش ( 1973اسرائیل در اکتبر و  در طول جنگ اعراب
در رود اردن، هیچ درگیري رخ نداد، اما در این مدت اردن یکبار یک تیپ نظامی را به  1967بس 

 1990-1991سوریه اعزام کرد تا در خاك سوریه با اسرائیل بجنگد. اردن در جنگ خلیج فارس در 
، اردن توافق کرد تا به همراه سوریه، لبنان، و نمایندگان فدایین 1991شرکت نکرد. در سال 

در مذاکرات مستقیم با اسرائیل در کنفرانس مادرید که روسیه و آمریکا حمایت مالی آنرا فلسطین، 
بر عهده داشتند شرکت کند. در این مذاکرات در مورد پایان مخاصمات با اسرائیل بحث شد و در 

اي در این مورد صادر گردید (رجوع کنید به بیانیه واشنگتن). در نتیجه در  بیانیه 1994جوالي 25
و  اردن به امضا رسید. پس از درگیري مقامات اسرائیل-، پیمان صلح اسرائیل1994اکتبر  26

، دولت اردن به هر دو طرف درگیر پیشنهادهاي خوبی ارائه کرد. از 2000فلسطین در سپتامبر سال 
  .آن زمان اردن به دنبال حفظ صلح با تمام همسایگانش بوده است

  

   :معاصر تاریخ
 اول جهانی جنگ در.درآمد عثمانی وريطامپرا )ترکان( تصرف به منطقه این شانزدهم، قرن در

 شرق منطقه ملل جامعه ، 1920 در.کرد کمک عثمانی حکومت ضد بر شورشی اعراب به بریتانیا
 1923 در ولی کرد، واگذار بریتانیا به فلسطین از بخشی صورت به را ) اردن ماوراء ( اردن رود

 اردن پادشاهی عنوان به کشور این 1946 در.گشت تبدیل مجزا نشینی امیر به اردن ماوراء
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 1948 جنگ در اردن ارتش.شد آن پادشاه ) 1951 تا 1880 ( عبداهللا امیر و یافت کامل استقالل
 1950 آوریل در که کرد اشغال را غربی کرانه سرزمینهاي و جنگید افتخار با اسرائیل و اعراب
 در ) 1952 از سلطنت( حسین ملک او نوه.شد ترور عبداهللا 1951 در.گشت الحاق اردن به رسماً
 قتشوی مصر جمهور رئیس ناصر پرزیدنت سوي از که گرفت قرار تندروهایی تهدید مورد آغاز
 عربی بخش جمله از غربی کرانه اردن قدس، اشغالگر رژیم و اعراب 1967 جنگ در.شدند می

 اردن مقیم فلسطینی چریکهاي قدرت 1970دهه در.داد قدس اشغالگر رژیم به را اورشلیم
 1970 سپتامبر خونین و کوتاه داخلی جنگ از پس .ندانداخت مخاطره به را اردن دولت موجودیت

 کرانه در مسئولیت گونه هر ازداشتن حسین ملک 1988 در.گریختند کشور از فلسطینیها رهبري
 بحران – دهند می تشکیل را اردن جمعیت اکثریت که – ها فلسطینی.کرد پوشی چشم غربی

  .کرد اتخاذ طرف بی عراق از فارس خلیج 1991و 1990
  

  شهر تاریخی سلع :

در کشور   اثر بزرگ تاریخی 500و بیش از  کیلو متر مربع 45با مساحت  است شهري تاریخی سلع
ودر غرب راه  اردن پایتخت مانع شهرکیلومتري جنوب  262. این شهر باستانی در اردن پادشاهی

تا دور وادي موسی که به صورت یک تراس دور   است. واقع شده  عقبه مان وشهراصلی بین شهر ع
هاي معروف  بوده. این شهر داراي تونل  پایتخت پادشاهی عرب در ناباتینز  کشیده شده و

هاي حجاري شده است. شهري  وشبکه هاي آب رسانی که تا خانه ها کشیده شده و سنگ آب
است. از اینجاست ي به رنگ (وردي) (صورتى) متکامل که تمام مرافق آن در کوه و تخته سنگها

راء) به زبان نام نهادند. وکلمه (البت  البتراء  نام این شهر زیبا را رومان ها بعد از اشغال این شهر که
اند.  نامیده پترا  را است آن وچون این شهر باستانی تماماً در سنگ حفرشده .یونانی یعنی سنگ
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نام  است. نامیده شدهنیز   ) و همچنین الرقیم  المدینۀ الوردیۀهمچنین این شهر تاریخی وزبیا بنام (
  . اند پـَترا ترجمه نموده  رومان نامش را به زبان خودشان .، یعنی سنگبود قدیم این شهر سلع

   است ازدهار یافته حارث سوم (پترا) در عهد شاه غسانى سلع شهر کهن 

  تاریخ بناي شهر کهن سلع

یان بحر المیت و خلیج عقبه ، حدود قرن ششم قبل از میالد تجار عرب نبطی در دل صحرا م
تمدنی بنا نهادند که مرزهایش تا سوریه کشیده شده بود . نبطیان شهر سلع را مرکز حکومت 

 نآ( البته تاریخ ساخت این بناء بدرستی معلوم نیست اما محققان تاریخ ساخت   خویش قرار دادند
بنیانگذار ي  مملکت انباط توسط . این شهر تاریخی وزیبا هزار سال میدانند ) 3تا  2300را بین 

 106دند، مملکت العربیه االنباط تا سال مملکت خود قرار داده بو است. و شهر پترا پایتخت شده
  است. ترین شهرهاي این مملکت بوده است وشهر سلع یکی از مهم میالدي ادامه داشته

  نام دیگر شهر سلع ، الرقیم است و برخی مورخین نبطیان را همان اصحاب کهف می دانند .

ما عده اي از ا بی است و ریشه آنها عرب اصل استخاستگاه نبطی ها جنوب شبه جزیره عر
اسماعیل می دانند و دلیل آنها قرابت زیاد در خط و  مورخان آنها را از عرب هاي قریش و نوادگان

  آنها با قریش است   اسامی و

  حدود مملکت العربیه االنباط

در غرب فلسطین و در امتداد صحراء بالد الشام در   عسقالن  از ساحل شهر  مملکت انباط  حدود
النهرین  بین ن حضارت بالدوصل بی �حلقه   البتراء (سلع) است. شهر شده سمت مشرق منتهی می
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است. این شهر که  بوده مصر  و ومکه و یثرب  جزیره عربستان شبه  جنوب و  شام وبالد عراق
بدست  را هاي تجارتی مناطق اطراف خود ل وزمام راهکنتراست  توانستهبوده ن مملکت انباط  پایتخت

البتراء  از راه دمشق و صور و عسقالن  و غزه گیرد، کاروانهاي تجارتی از جنوب جزیره عرب و
  اند. اند و این شهر زیبا از رونق خاصی برخوردار بوده گذشته پایتخت مملکت انباط می (سلع)

  مملکت العربیه االنباط  پایان حکومت

میالدي  105بدست رومان در سال  پترا و خرابی پایتخت زیبایش شهر  حکومت انباط پایان
از نیزه به دستان است، قشون رومان که در توحش و غارت گري و تجاوز دست کمی  بوده

که قبال سوریه را اشغال  »پالما کورنلیوس«میالدي با فرماندهی 105هخامنشی نداشتند ، در سال 
کنند وآب را  و مملکت انباط را محاصره می برده یورش» مملکت انباط« شهر پترا پایتخت کرده بود به

  بندند . به روي ساکنان شهر می

چه از جان ما می "ی در حین حمله وي به پترا گفت:خطاب به دمتریوس روم   حاکم نبطی  
با ما که مساکنمان در کویر است . نه آب داریم نه غله ، نه شراب و  ؟خواهی ، چرا با ما می جنگی

از تو و  ندگانیست آمده ایم تا برده نشویمنه چیز دیگر ، ما بدین جاها که فاقد چیزهاي ضروري ز
ولی سرانجام بعد از مدتی سردار تراژان  " ما روا مدارید پدرت می خواهم بی عدالتی نسبت به

دهند. و آنجا را  کنند و به حکومت انباط خاتمه می آن شهر زیبا را وحشیانه اشغال می رومی
نامید. رومی ها حجاران و  روم عربی ایالت را سرزمین کرد و این ضمیمه روم سلطه تحت هاي سرزمین به

ب این سرزمین را به اسیري و بردگی بردند و از آنها در ساخت مراکز معماران و هنرمندان ماهر عر
  . حکومتی در اردن و سوریه و حتی سرزمین خودشان استفاده کردند
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  سیاست

به تصویب  1952ژانویه  8است که قانون اساسی آن در  اردن یک کشور پادشاهی مشروطه
است. قوه مجریه در اختیار پادشاه اردن و هیات وزیران وي است. شاه کلیه قانونها را امضا و  رسیده

توانند راي وتو پادشاه را لغو کنند.  کند. دوسوم از هر دو مجلس مجلس ملی اردن می تصویب می
تواند با ارائه حکم کلیه قضات را نصب و خلع کند، اصالحیه قانون اساسی را تصویب  دشاه میپا

فرمان بدهد. تصمیمات کابینه، احکام دادگاهها و واحد  نیروهاي مسلحکند، اعالم جنگ نماید و به 
شوند. هیات وزیران به ریاست نخست وزیر، توسط شاه تعیین  پول ملی به نام وي صادر می

وزیر هر کدام از اعضاي کابینه را اخراج کند.  تواند بنا به درخواست نخست شود، او همچنین می می
باید در مورد موضوعات مربوط به سیاست کلی، در برابر مجلس نمایندگان اردن پاسخگو کابینه 

دوسوم از اعضایش، کابینه ررا مجبور به استعفا » عدم اعتماد«تواند با راي  باشد و این مرجع می
است دادگاه مدنی، مذهبی و ویژه. اردن از  بینی شده در قانون اساسی سه دسته دادگاه پیش کند.
ها توسط یک  شود که هر یک از این حوزه اجرایی به دوازده حوزه فرمانداري تقسیم می نظر

هاي توسعه مناطق  شود. آنان در کلیه ادارات دولتی و طرح فرماندار منصوب از طرف پادشاه اداره می
  تحت اختیار خود، قدرت انحصاري را دارند.

کنترل پادشاه هستند. سیستم حقوقی نیروهاي مسلح سلطنتی و اداره کل اطالعات اردن تحت 
باشد؛ بررسی قضایی اعمال قانونگذاري که در یک  اردن بر مبناي شرع اسالم و قوانین فرانسه می

  است. الملل را نپذیرفته گیرد احکام اجباري دیوان عدالت بین دیوان عالی ویژه صورت می
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شده قرار دارد. مجلس نمایندگان قوه مقننه، در اختیار مجلس ملی که از دو مجلس مقننه تشکیل 
گیري همگانی و بر اساس سیستم انتخاباتی یک نفر یک راي  عضو تشکیل شده که در راي 110از 

 9تواند آنرا منحل نماید. در این مجلس،  اند که پادشاه می ساله انتخاب شده 4براي یک دوره 
ها در نظر گرفته  چچنی ها و کرسی براي سرکیسی 3کرسی به زنان و  6کرسی به مسیحیان، 

  شود. ساله توسط پادشاه منصوب می 8نفري سنا براي یک دوره  40است. مجلس  شده

  

  سیستم حکومتی اردن:

  قوه مجریه -1

حکومت اردن مشروطه سلطنتی است که از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل می شود. 
ه.ش است که بنا بر آن شاه، رئیس قوه 1330م/1952اساس حکومت، قانون اساسی سال 

مجریه است. قوه اجرایی در اختیار شخص پادشاه و کابینه است. لیکن پادشاه می تواند نخست 
ب کند. اگر چه بنا بر قانون اساسی مزبور، قدرت میان ا عزل و نصوزیري و وزراي کابینه ر

نیز از طریق  پادشاه و مجلس ملی(پارلمان) تقسیم شده لکن اقتدار شخص پادشاه بر قوه مقننه
تو لوایح مصوب پارلمان، علیق و انحالل مجلس نمایندگان، وق انتصاب سناتورها، انعقاد، تح

افقت نخست وزیر و حداقل چهار نفر از اعضاي کابینه، صدور فرامین شاهانه در صورت مو
  تحکیم و تاکید شده است. وي فرمانده کل قوا و ریاست قوه قضائیه را نیز در اختیار دارد.
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  قوه مقننه -2

قوه قانون گذاري به مجلس ملی و شخص شاه تفویض شده است و مجلس ملی شامل دو 
  »مجلس نمایندگان«و » مجلس اعیان«مجلس است؛ 

مجلس سنا؛ اعضاي مجلس سنا و رئیس آنها از سوي پادشاه منصوب می شوند و نباید تعداد 
اعضایش از نصف مجلس نمایندگان بیشتر باشد. کسانی می توانند عضو مجلس سنا باشند که 

  سال سن و از طبقات ذیل باشند:40داراي 

  ابق و فعلیي سنخست وزیر و وزرا-

روساي مجلس نمایندگان، روسا و قضات دادگاه تمییز و سفرا و وزیر مختارهاي سابق، -
  دادگاههاي استیناف دولتی و شرعی.

افسران باز نشسته از درجه سر تیپ به باال، نمایندگان مجلس که حداقل دوبار به نمایندگی -
  مجلس انتخاب شده باشند و یا شخصیتهاي خدمتگذار مورد اعتماد مردم.

ر سال نیز مجاز اار سال است و تعیین مجدد اعضاء بعد از چهدوره نمایندگی در مجلس سنا چه
می باشد و مدت ریاست مجلس دو سال و انتخاب مجدد بالمانع است. نمایندگان مجلس سنا 

  در جلسات مجلس نمایندگان نیز شرکت می کنند. شروع دوره دو مجلس یکی می باشد.

دستور انحالل مجلسین نمایندگان و پادشاه به موجب ماده سی وچهار قانون اساسی می تواند 
سنا را صادر نماید و یا یکی از نمایندگان مجلس سنا را از نمایندگی برکنار کند. در صورت 
انحالل مجلس نمایندگان، جلسات مجلس سنا نیز، متوقف می گردد و باید انتخابات عمومی 
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ل مجلس، تشکیل شود. انجام شود، به طوري که مجلس جدید، حداکثر چهار ماه بعد از انحال
چنانچه بعد از انتهاي چهار ماه انتخابات برگزار نگردد، مجلس منحل شده، دوباره رسمیت 

  قانونی می یابد و بالفاصله تشکیل می گردد.

مجلس نمایندگان؛ اعضاي مجلس نمایندگان (نواب) از سوي مردم در انتخابات عمومی به 
ات برگزیده می شوند. دوره نمایندگی درمجلس طور مخفی و مستقیم بر اساس قانون انتخاب

نمایندگان چهار سال می باشد که شروع آن زمان اعالن نتیجه انتخابات در روزنامه رسمی 
است. پادشاه می تواند مدت مجلس را به مدتی که کمتر از یک سال و بیشتر از دو سال نباشد، 

از دوره چهار ساله مجلس برگزار شود تمدید کند. انتخابات باید در چهار ماه آخر باقیمانده 
چنانچه به هر دلیلی انتخابات به تاخیر افتاد، مجلس تا برگزاري انتخابات جدید رسمیت دارد. 
نمایندگان مجلس نمایندگان سی سال تمام داشته باشند و افراد سفیه و مجنون، نزدیکان به 

  مایندگان و سنا را ندارند.پادشاه، افراد محکوم و بیگانگان شرایط الزم براي مجالس ن

  

  مجلس االمه (مجلس ملی یا مجمع ملی): -3

تشکیل مجلس االمه (سنا و نمایندگان)، هر ساله با خواست پادشاه در ابتداي اکتبر (تشریق 
اول) به مجلس ابالغ می شود و مجلس از تاریخی که پادشاه براي شروع دوره عادي معین 

ابالغ) تشکیل و به مدت چهار ماه ادامه می یابد و پس از کرده است (تا دو ماه بعد از تاریخ 
پایان دوره عادي، چنانچه ضرورتی باشد، پادشاه می تواند دستور ادامه کار مجلس را به صورت 
دوره استثناها، در مدتی معین و براي مورد یا موارد مشخص بدهد، تا دوره عادي آینده شروع 
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می توانند با اکثریت چهل و یک نفر از هشتاد نفر از شود. نمایندگان مجلس نمایندگان نیز 
  پادشاه بخواهند که دستور ادامه کار مجلس را به صورت استثناء صادر نماید.

در صورتی که مجلس االمه وجود نداشته باشد یا منحل شده باشد، هیئت دولت می تواند با 
. لف احکام قانون اساسی نباشدموفقیت پادشاه قوانین موقت وضع نماید، البته در صورتیکه مخا

ن قوانین در اولین جلسه آن مطرح می شود و مجلس به محض اینکه مجلس تشکیل شد، ای
  تعدیل و یا رد می کند. ،آن را تائید

  

  قوه قضائیه-4

قوه قضائیه در اختیار دادگاههاست که طبق قانون به نام ملک راي می دهند و احکام خود را 
قضات مستقل هستند و در قضات طبق قانون، آزاد باشند. قضات  صادر می کنند. در آنجا

معموال به صورت  انتخاب و عزل می شوند. دادگاهها محاکم نظامی و شرعی از سوي ملک
علنی برگزار می گردند، مگر اینکه رعایت مسائل امنیتی و رعایت اصول اخالقی موجب می 

  د. در اردن سه نوع دادگاه وجود دارد؛گردد که جلسات محاکمه را غیر علنی برگزار نماین

  دادگاههاي نظامی .1
  دادگاههاي خاص .2
  دادگاههاي مذهبی .3

دادگاههاي نظامی حق قضاوت در مورد تمام اشخاصی که حکومت علیه آنان اقامه دعوي 
  کند، را دارا می باشند، مگر استثنائاتی که در قانون آمده است.
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  شوند:دادگاههاي مذهبی به دو نوع تقسیم می 

ق قضاوت در خصوص مسایل مسلمانان، دیه و امور به دادگاههاي شرعی؛ محاکم شرعی ح-
  اوقات را دارند.

  دادگاههاي فرق دینی (سایر ادیان)-

  

 : قانون اساسی

به تصویب  1952ژانویه  8است که قانون اساسی آن در  اردن یک کشور پادشاهی مشروطه
است. قوه مجریه در اختیار پادشاه اردن و هیات وزیران وي است. شاه کلیه قانونها را امضا و  رسیده

توانند راي وتو پادشاه را لغو کنند.  کند. دوسوم از هر دو مجلس مجلس ملی اردن می تصویب می
ون اساسی را تصویب تواند با ارائه حکم کلیه قضات را نصب و خلع کند، اصالحیه قان پادشاه می

فرمان بدهد. تصمیمات کابینه، احکام دادگاهها و واحد  نیروهاي مسلح کند، اعالم جنگ نماید و به
شوند. هیات وزیران به ریاست نخست وزیر، توسط شاه تعیین  پول ملی به نام وي صادر می

  وزیر هر کدام از اعضاي کابینه را اخراج کند.  بنا به درخواست نخستتواند  شود، او همچنین می می

کابینه باید در مورد موضوعات مربوط به سیاست کلی، در برابر مجلس نمایندگان اردن پاسخگو 
 .را مجبور به استعفا کنددوسوم از اعضایش، کابینه » عتمادعدم ا«تواند با راي  باشد و این مرجع می

است دادگاه مدنی، مذهبی و ویژه. اردن از نظر  بینی شده در قانون اساسی سه دسته دادگاه پیش
ها توسط یک فرماندار  شود که هر یک از این حوزه اجرایی به دوازده حوزه فرمانداري تقسیم می
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ت هاي توسعه مناطق تح شود. آنان در کلیه ادارات دولتی و طرح منصوب از طرف پادشاه اداره می
نیروهاي مسلح سلطنتی و اداره کل اطالعات اردن تحت  .اختیار خود، قدرت انحصاري را دارند

  .کنترل پادشاه هستند

 : گذاري سیستم حقوقی و قانون

باشد؛ بررسی قضایی اعمال  سیستم حقوقی اردن بر مبناي شرع اسالم و قوانین فرانسه می
الملل را  گیرد احکام اجباري دیوان عدالت بین میقانونگذاري که در یک دیوان عالی ویژه صورت 

 .است نپذیرفته

قوه مقننه، در اختیار مجلس ملی که از دو مجلس مقننه تشکیل شده قرار دارد. مجلس نمایندگان 
گیري همگانی و بر اساس سیستم انتخاباتی یک نفر یک راي  عضو تشکیل شده که در راي 110از 

 9تواند آنرا منحل نماید. در این مجلس،  اند که پادشاه می شدهساله انتخاب  4براي یک دوره 
ها در نظر گرفته  ها و چچنی کرسی براي سرکیسی 3کرسی به زنان و  6کرسی به مسیحیان، 

  .شود ساله توسط پادشاه منصوب می 8نفري سنا براي یک دوره  40است. مجلس  شده

 

 : پادشاه اردن و رویدادهاي سیاسی

ترور شاه  کرد. پس از بر این کشور حکمرانی می شاه عبداهللا اول ،بریتانیا اردن از پس از استقالل
اي کوتاه پادشاه شد.  براي دوره طالل ابن عبداهللا پسرش اورشلیم در 1951 عبداهللا اول در سال

به دلیل  1952 قانون اساسی اردن بود. وي در سالترین موفقیت شاه طالل تصویب  بزرگ
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براي پادشاه شدن بسیار  حسین از سلطنت برکنار شد. در آن زمان پسرش اسکیزوفرنی بیماري
 .کرد ویژه اردن را اداره میجوان بود و بنابر این یک کمیته 

بر اردن حکومت کرد و در  1999 تا 1953 سالگی رسید از سال 18پس از اینکه حسین به سن 
هاي سلطنتش از جمله جلب وفاداري ارتش و تبدیل شدن به نماد  این مدت بر بسیاري از چالش

آمد. در  نشینان و هم براي جوامع فلسطینی اردن، فائق وحدت و ثبات هم براي بادیه
به قانونی سازي تأسیس  1992 شاه حسین به حکومت نظامی پایان داد و در سال 1991 سال

انتخابات پارلمانی آزاد و منصفانه در اردن  1993 و 1989 احزاب سیاسی اقدام کرد. در سالهاي
ت سال برانگیز در قانون انتخابات باعث شد اسالم گرایان انتخابا برگزار شد. ایجاد تغییرات بحث

 .را تحریم کنند 1997

 عت به تاییدجانشین وي شد. عبداهللا به سر 1999پس از فوت پدرش در فوریه  ملک عبداهللا دوم
عبداهللا در پرداخت.  ایاالت متحده آمریکابا اسرائیل و تقویت روابط اردن با مجدد پیمان صلح اردن

 .اولین سال حکومتش ایجاد اصالحات اقتصادي را در دستور کار خود قرار داد

تداوم مشکالت ساختاري اقتصاد اردن، جمعیت روبه رشد و بازتر شدن فضاي سیاسی، باعث 
است احزاب سیاسی مختلفی در این کشور تشکیل شوند. پارلمان اردن که به سمت استقالل  شده

، به تحقیق و تفحص در مورد فساد مالی چندین تن از مقامات حکومتی پرداخته رود بیشتر پیش می
است که در آن دیدگاههاي مختلف سیاسی از جمله دیدگاههاي سیاسی  و به کانونی تبدیل شده

شود. در عین حال که شاه عبداهللا همچنان قدرت مطلقه را در  اسالمگرایان به صراحت بیان می
  .کند پارلمان نیز در این کشور نقش مهمی ایفا میاردن در اختیار دارد، 
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  : اردن در احزاب نقش

  مختصري از گذشته احزاب در اردن:

می باشد که » حزب الشعب«اولین حزب سیاسی اردن که فعالیتهاي آن به ثبت رسیده است، 
. است.م. تاسیس گردیده و شعار آرمانی آن استقالل اردن از سلطه بریتانیا بوده 1927در سال 

زاب دیگري اعالم موجودیت نموده و در صحنه سیاسی متعاقب فعالیتهاي حزب الشعب، اح
بروز کرده اند که وجه مشترك تمامی آنها اعتقاد به مبارزه سیاسی با استعمار انگلستان و پایان 
بخشیدن به برنامه ریزیهاي سود جویانه استعمار گران بریتانیایی بوده است. قبل از استقالل 

ردن هیچگونه حزب یا تجمع دینی که آراء سیاسی و یا تحرك اجتماعی داشته باشد، بروز ا
ماده شانزده قانون  نکرده است، بلکه محور تالش همه احزاب، رهایی از سلطه بوده است. در

دارد که برخی از آنها از گذشته و از دهه پنجاه باقی مانده اند. این احزاب از نظر  اساسی اردن،
  ه چهار گروه زیر تقسیم بندي می شود.فکري ب

*احزاب اسالمی؛ افکار این احزاب، متمرکز التزام به قرآن کریم و تمسک به آن، تنها راه و 
و هدف این احزاب اجراي شریعت » اسالم تنها راه حل«رسم زندگی است. شعار این احزاب 

  عبارتند از؛اسالمی در تمامی ابعاد آن است. حدود دوازده حزب اسالمی موجود 

حرکت جهاد اسالمی، حزب تجرید اسالمی، اخوان المسلمین، جمعیت دموکراتیک عدالت 
اجتماعی، جنبش دموکراتیک عربی و اسالمی، جماعت دارالقرآن، جماعت دعوت و تبلیغ، 

  حزب تجدید عربی و اسالمی، جبهه عمل اسالمی، حزب اردن اسالمی، المعتزله، المتنقون.
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دود بیست و یک حزب می رسد و مهمترین وکراتیک؛ تعداد این احزاب به حدم *احزاب ملی و
شعار آنها تحقق بخشیدن به رویاي اتحاد عربی است. این احزاب معتقدند که وحدت عربی 

راي کشورهاي اساسی ترین هدف امت عربی است و تنها راه قیام و پیشرفت و ترقی نیز ب
معتقدند که اسالم و عربیت با هم تعارضی نداشته و ر می شود. اینها سیعربی از همین طریق م

  و اردن است. قابل کپی شدن هستند و همچنین استراتژي سیاسی آنها اتحاد سوریه

زب سوسیالیست بعث عربی وابسته به حزب بعث عدادي از این احزاب عبارتند از؛ حاسامی ت 
کراتیک اردن، الحزب عراق، حزب سوسیالیست بعث عربی وابسته به اردن، حزب وطنی دمو

  القوي السوري االجتماعی.

*احزاب چپ؛ این احزاب که برنامه و ایدئولوژي خود را بر پایه مارکسیسم علمی بنا نهاده اند، 
شاخه اي از احزاب کمونیست شوروي سابق و یا چین می باشند. احزاب چپ نتوانسته اند در 

از میان فلسطینیان مقیم اردن طرفدارانی بین مردم شرق اردن پایگاهی داشته باشند و بیشتر 
یافته اند. شعار این احزاب اردنی وطنی دموکراتیک بوده و خواسته آنان گسترش فکر 
دموکراسی، ایجاد اتحاد میهنی و برخورداري از تمامی پیشرفتهاي جهانی می باشد. احزاب چپ 

انقالبیون  ب کارگران وحزب تشکیل یافته اند و از این طیف می توان احزا 9در مجموع از 
  مارکسیست را نام برد.

 .گردد می بر کشور این تأسیس به زمان تقریبا اردن اجتماعی و سیاسی صحنه در احزاب ظهور
 سیاسی صحنه از دالیل مختلف به  کوتاهی مدت از پس و تأسیس مدت در این احزاب از بسیاري

 تعطیل نمودن به مجبور هایی برهه در اردن دولت و دربار است که حالی در این . شدند حذف
  . گردیدند می آنان کار ممنوعیت و احزاب
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 . نمود اعالم ممنوع را کلیه احزاب فعالیت اردن دولت 1989 سال تا 1957 سال از طور مثال به 
 ولی بازگشت بود روبرو دموکراتیک تحوالت با اردن جامعه رغم اینکه به 1989 سال از پس

 احزاب اکثر و افتاد تعویق به 1992 سال تا این کشور سیاسی صحنه به علنی صورت به  احزاب
 سال بین در احزاب از تعدادي 1957بودند.  غایب نمایندگان مجلس 1989 سال در انتخابات اردنی
 المسلمین اخوان جمعیت . پرداختند می خود سیاسی هاي فعالیت به غیرعلنی شکل 1989 هاي
 به با توجه آید می حساب به کشور این در دولتی غیر ترین مجموعه اصلی و بزرگترین که اردن
 طول در و آمد نمی شمار به احزاب فعالیت ممنوعیت قانون شامل گردید می تلقی جمعیت که این

  .داد ادامه می خود اجتماعی و سیاسی هاي فعالیت به ها این سال

 نمی فوق قانون مشمول که اي حرفه سندیکاي مشاغل و اتحادیه 14 زمانی مقطع این در 

 و اجتماعی فرهنگی، امور خیریه، زمینه در هایی تفعالی انجام با احزاب، به جایگزینی گردیدند
 ثبت تأسیس، پیرامون را قانونی اردن دولت میالدي 1992 سال در .کردند می نقش ایفاي ورزشی

 براي را الزم فضاي احزاب شکل بدین و نمود مصوب و ارائه مجلس به احزاب فعالیت حدود و

 گرایش دوره این در اردنی احزاب . آوردند بدست کشور سیاسی صحنه به قانونی و علنی بازگشت

 در نمایندگان مجلس انتخابات .داشتند )لیبرال ( میانه و )مارکسیستی ( چپ دینی، قومی، هاي

  . آورد فراهم کشور این در احزاب نقش ایفاي براي را فرصت اولین میالدي 1993 سال

 هرشهروند( انتخابات جدید ن قانو تصویب بر مبنی جدیدي سیاست اتخاذ با حکومت رو این از 

 به یافته اختصاص هاي تعداد کرسی به توجه بدون را نامزد یک به رأي یک دادن حق تنها اردنی

احزاب  ویژه به احزاب سیاسی نقش دیگر بار آن، اجراي و مجلس در ).دارد اش انتخاباتی حوزه
 ترتیب بدین. رسانند ظهور عرصه به خود را واقعی حجم نتوانستند آنان و نمود محدود را معارض
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 اکثریت خود نامزدان حمایت از با توانستند انتخابات این در ؤثرم  حضور با همچون گذشته عشایر
 درصد 36کرسی 80 از کرسی 29 کسب با تنها احزاب این انتخابات در . آورند بدست را مجلس
 اسالمی عمل جبهه به کرسی 16 تعداد این از 25 توانستند مجلس  که آورند بدست را مجلس

 .تعلق داشت

 بروز باعث 1997 سال در نمایندگان بعدي مجلس انتخابات در قانون این اجراي همچنین
 جبهه حزب. گردید مشارکت درانتخابات عدم یا مشارکت درخصوص احزاب در بین اختالفاتی

 ترین با نفوذ و تأثیرگذارترین بزرگترین، که اردن المسلمین سیاسی اخوان شاخه اسالمی عمل
 مبنی دولت سوي از خود درخواست پذیرش از از ناامیدي پس ، باشد می کشور این سیاسی حزب

 احزاب . نمود تحریم را آن و امتناع ورزید انتخابات این در مشارکت از واحد، رأي قانون بر الغاي
 به نیز دیگر و برخی تحریم را انتخابات این احزاب از تعدادي . بودند آرا مواجه تشتت با نیز دیگر
 حزب 11 میان این در . نمودند مشارکت واقعی هاي دادن تضمین و انتخابات اصول رعایت شرط

   .گرفتند انتخابات این در مشارکت به تصمیم دولتی داشتند گرایش که میانه جریان احزاب جمله از

 تغییر یا الغا از امیدي نا با اردنی احزاب 2003سال در نمایندگان مجلس انتخابات بعدي دوره در
 دوره این در . نمایند انتخابات پیدا در خود مؤثر حضور براي را روشی نمودند قانون سعی این

 به زنان کرسی 6 تعداد این از که یافت افزایش کرسی 110 کرسی به 80 از مجلس هاي کرسی
 به . آمد فراهم احزاب انتخاباتی هاي تشکیل ائتالف براي فضا ترتیب بدین . یافت اختصاص

 مجموع با قیاس در آنان میزان مشارکت که رسید نفر 54 به تنها احزاب نامزدان تعداد امر این رغم

  . بود درصد 6 فقط سطح اردن در نامزد  800
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 و مردم فلسطین از حمایت در شعارهایی با مختلف هاي با گرایش احزاب انتخابات از دوره این در
 تمام در گسترده اصالحات براي تالش و اردن دموکراسی در توسعه اشغالگران، با مقابله در عراق

 تحوالت دموکراتیک روند در احزاب نقش کلی طور به .داشتند بیشتر آراي کسب در زمینه ها سعی

ناظران  از برخی . است نبوده برخوردار مطلوبی از سطح ها سال این طول در سیاسی مشارکت و
 خصوصا عربی محیط و اي منطقه اساس شرایط بر را احزاب فعالیت توسعه و گیري شکل سیاسی

  :نمایند می تقسیم دوره چند فلسطین به قضیه

 1950 تا1921( لهاي سا اول دوره: ( 

 وجود سیاسی احزاب تأسیس براي قانونی شود، می آغاز اردن امارت تشکیل از قبل که دوره این در

 کشورها سایر عربی می قو احزاب امتداد در و عثمانی هاي جمعیت نظام تحت احزاب و نداشت

   .نمودند می فعالیت

 جمله از غربی کشورهاي استعمار از شامات منطقه کشورهاي آزادي دوره این در آنان اصلی هدف

 در . بود بریتانیا و فرانسه

 از پس احزاب این اکثر البته . بودند فعال 1949 تا  1921هاي سال بین حزب 20 حدود دوره این

 .رفتند می کنار سیاسی صحنه از مختلف دالیل به فعالیت سال چند

 1967تا  1950(  هاي سال دوم دوره: ( 

 و غربی کرانه یکپارچگی و ئیل اسرا اشغالگر دولت تأسیس و 1948 سال جنگ از بعد مرحله این
 تأثیر اردن سیاسی وضعیت و اجتماع اقتصاد، جمعیتی، ترکیب تغییر به امر این.آغازگردید شرقی
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 گردیدکه منجر 1952 سال در کشور این جدید قانون وضع به نهایت در و گذاشت جاي بر بسیاري

 اردن جامعه ترتیب بدین . گردید تصویب 1955 سال رد سیاسی احزاب قانون اولین آن دنبال به
 سیاسی احزاب امتداد در اکثر آنان که چپگرا و قومی اعتقادي، احزاب و ها جریان شاهد والدت

  . شد فعالیت گذاشتند، عرصه به پا منطقه

را  حزبی فعالیت مجوز ولی بودند گردیده تأسیس 1955سال از پیش احزاب این از بسیاري البته 
 تأثیر و بودند بسیاري مردمی قاعده احزاب داراي این اغلب .کردند کسب قانون این صدور از پس
 با منطقه که ها این سال در . داشتند کشور کلی هاي سیاست بر مستقیم و غیر مستقیم ات

اعتصاب  .بود شاهد را بسیاري رشد احزاب حیات سیاسی بود، مواجه بسیاري هاي چالش
 آن از جهان در کمونیسم گسترش و چنگال استعمارگران از کشورها رهایی و استقالل فلسطینیان،

 دولت نهایت در که رسید اوج خود به حکومت با احزاب اختالف دوره این در .باشد جمله می
  .گردید حزبی فعالیت ممنوعیت و احزاب سیاسی انحالل به مجبور

 1989تا  1971( هاي سال سوم دوره: ( 

توسط  غزه نوار و باختري کرانه اشغال و و اسرائیل اعراب 1967 سال جنگ از پس که دوران این
 امر این . بود اردن صحنه در مقاومت فلسطینی ظهور با همراه بود، شده آغاز ها صهیونیست

 غیرعلنی طور به خود را هاي فعالیت موجود، ممنوعیت دلیل به که احزاب تا اکثر گردید موجب
حمله ( 1970 سیاه سپتامبر حادثه .ند بپیوند جنبش این فلسطین به آزادي براي دادند، می ادامه

 شمال کیلومتري 30 در زرقا منطقه فلسطینی در آوارگان اردوگاه به اردن دولت امنیتی نیروهاي
 خروج به نهایتاً کشته که فلسطینیان از زیادي تعداد نتیجه در که حسین فرمان ملک به امان
خروج  این. گردید اردن از فلسطین مسلح مقاومت خروجبه  منجر ) .گردید اردن از مقاومت طیف
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 مجموعه میالدي هشتاد و هفتاد در دهه . گشود اردن سیاسی حیات جدید مرحله برابر در را باب
 گردید تشکیل طور غیراعالمی هب  اردن در بعثی و فلسطینی هاي گروه و احزاب امتداد در هایی

  . برد نام اصلی احزاب فرعی عنوان شاخه به آنها از توان می که

 فعالیت به حزب همچنان نه و داشت جمعیت ماهیت اینکه دلیل به اخوان السلمین دوره این در 

 تا مرحله این . بود محدود بسیار قبل به نسبت این فعالیت دامنه چه اگر .داد می ادامه خود

 فرهنگی، هاي مجموعه و خیریه هاي لها جمعیت سا این در داشت استمرار شکل بدین 1989سال

  .دادند یم ادامه خود فعالیت به همچنان و اجتماعی ورزشی

 2003 تا  1989( لهاي سا چهارم دوره: ( 

 قرن هشتاد دهه در اردن داخلی تحوالت همچنین و اي منطقه و اقتصادي سیاسی، تحوالت

 این اقتصادي بحران دهه این در . گردید پارلمانی و حزب هاي فعالیت بازگشت موجب گذشته

 نان انقالب به معروف معان استان مردم اعتراض همچنین .شد بیکاري و فقر افزایش باعث کشور
 نان بهاي گرانی به دلیل منطقه این مردم که شد باعث دولت با معان منطقه عشایر اختالف بروز(
 از کمک و نظامی حکومت اعالم دولت با آن پی در که شوند درگیر شدت به امنیتی نیروهاي با

 جدایی بودیم آن شاهد مقطع این در که دیگري تحول  . داد رخ ).نمود کنترل را بحران این ارتش

 باختري کرانه که نمود اعالم رسماً حسین ملککه  بود 1988سال در باختري کرانه با اردن ارتباط
  .گردد می منفک اردن کشور از اداري از نظر اردن نهر

 که دیگري ید جد قانون 1992 سال در همچنین .گردید برگزار پارلمانی انتخابات 1989 سال در 
 به رسما حزب 31 دوره این در .گردید تصویب بود، آنان هاي فعالیت حدود تعیین و براحزاب ناظر
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 مجموعه و احزاب امتداد در نه و اردن منافع راستاي در احزاب این گفت بتوان شاید . رسید ثبت

  .گردیدند تشکیل فکري و خارجی هاي

 20011 تا  2003( لهاي سا پنجم دوره: ( 

 حزب جمله از حزب 14 تعداد این از . یافت افزایش حزب 37 به اردن در احزاب تعداد دوره این در

 منطقه تحوالت و داخلی اوضاع نسبت به خود هاي دیدگاه و اصول به توجه با اسالمی عمل جبهه

 ارائه به اقدام 2007 سال در اردن دولت . دادند تشکیل را معارض ائتالف احزاب المللی بین و اي

عطف  نقطه قانون این تصویب . نمود چهاردهم در مجلس آن تصویب و احزاب جدید قانون طرح
 دوره پانزدهمین برگزاري شاهد این دوره در همچنین .آید می حساب به احزاب تاریخ در دیگري

 گذشته همچون احزاب اردنی . بودیم میالدي 2007 سال نوامبر در مجلس نمایندگان انتخابات

 از هاي مستقل نامزد و عشایر نامزدهاي و نمایند ایفا انتخابات در این را خود واقعی نقش نتوانستند

هاي  کرسی تعداد دوره این در . آورند بدست را اکثریت مجلس توانستند نفوذ صاحب افراد و تجار
 تنزل پانزدهم مجلس در کرسی 6 به چهاردهم دوره کرسی 17 از نیز المسلمین اخوان جمعیت

 دخالت امنیتی و و نظامی نیروهاي مشارکت با که نمودند متهم را اردن دولت ها اسالمی  .یافت
  .است کرده تقلب آنتخابات نتایج تغییر و گیري رأي هاي حوزه در

 یک کشور این احزاب تمام به دولت و گردیدابالغ  16/04/2007 تاریخ در اردن احزاب جدید قانون

 می حزب هر قانون این مواد از یکی اساس بر . نمایند اعمال را جدید مقررات تا داد فرصت سال

 10 حداقل ها ن استا این از یک هر که باشد داشته استان 5 در شعبه 5 و عضو 500 حداقل بایست

 قانون بنابر هرحزب این از پیش که است حالی در این . دهد اختصاص خود به را اعضا درصد

 .برساند ثبت به را خود توانست می عضو 50 با تنها 1992سال
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 قانون مطابق را خود شرایط نتوانستند که احزابی تمامی )15/04/2008(  قانونی مهلت پایان از پس

 اردن شهرهاي دیگر و پایتخت در را خود دفاتر و مراکز تا بودند مجبور دهند تغییر احزاب جدید

 اقدام باشند می غیرقانونی احزاب این اینکه برمبناي کشور وزارت اینصورت غیر در و نمایند تعطیل

 قانون جدید( 2007 سال 19 شماره قانون براساس همچنین . نمود خواهد آنان دفاتر بستن به
 و زندان ماه 6 مستوجب بپردازد به فعالیت قانون این مقررات از خارج که فردي هر ) احزاب
  .شد خواهد دینار جریمه 500 حداقل

 را خود توانستند حزب 14 تعداد بود شده تشکیل 1992 قانون بنابر که اردنی حزب 37 مجموع از
 منحل گیري عضو موفقیت در عدم دلیل به دیگر حزب 23 و دهند تطبیق مقررات جدید با

و . رفتند کنار حزبی هاي فعالیت صحنه از و منحل کلی به طور حزب 17 تعداد این از . گردیدند
 .گردیدند سیاسی اردن عرصه وارد اردنی موحد جبهه و الحیاه هاي نام پس از آن

 فقط کمیته، این حزب 14 مجموع از احزاب معارض هماهنگی عالی کمیته اعالم بر بنا همچنین
 . شدند انحالل به مجبور حزب دیگر 7 و دهند وفق جدید شرایط با را خود اند حزب توانسته 7

 قانون اساس مقررات بر خود شرایط تطبیق با حزب 16 تنها کشور اردن وزارت اعالم براساس
  . کردند کسب را فعالیت مجوز احزاب جدید

 حزبی هاي فعالیت صحنه از و منحل گردیدند سابق احزاب درصد 70 تقریباً قانون این اجراي با 
 و دولت نمودن متقاعد با تا تالش نمودند احزاب از برخی قانون، این اجراي دنبال به .شدند خارج

 تقلیل نفر 250به نفر 500 از را اعضا نصاب حد و نمایند تعدیل را این قانون مجلس نمایندگان
از  حمایت براي دینار میلیون پنج مبلغ اردن دولت .نداشته است بر در اي نتیجه تاکنون که دهند
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 در اردن سیاسی توسعه و کشور هاي وزارتخانه و است داده اختصاص 2008 سال بودجه در احزاب

 .هستند ها کمک این ارائه راهکارهاي بررسی حال

 نیز این از پیش .نمایند می ارزیابی سیاسی احزاب کنترل چارچوب در را اقدام این ان ناظر برخی

 داده هشدار دیگر کشورهاي به احزاب از برخی امتداد به نسبت کشور این مقامات و اردن پادشاه

 را خود اینکه رغم به اردن دربار و پادشاه که باورند این بر تحلیلگران برخی دیگر سوي از .بودند

 با ولی .دانند می منطقه در دموکراسی فرآیند کردن پیاده و اداري سیاسی، اصالحات پیشگام

 پررنگ و عشایر تقویت با و شده مدنی ارکان جامعه گیري شکل مانع عمال قوانین برخی تصویب

 افراد این .باشند می خود نظام حکومتی بیشتر بقاي دنبال به نحوي به جامعه در نقش آنان کردن

 اردن نظام پادشاهی تضعیف راستاي در را کشور اداره در آنان و نقش احزاب تقویت گونه هر

  .می نمایند ارزیابی

  

  : روابط خارجه

هواداري از غرب را اتخاذ کرده و از دیر باز روابط نزدیکی با آمریکا و اردن همواره سیاست خارجی 
اول به سبب بی طرفی اردن و  سجنگ خلیج فار است. این روابط نزدیک در خالل بریتانیا داشته

حفظ روابط آن با عراق به هم خورد. اردن به سبب اتخاذ سیاست خارجی پراگماتیستی و مبتنی بر 
اجتناب از درگیري و برخورد شهرت یافته و در نتیجه روابط خارجی خوبی با کشورهاي همسایه 

 .است داشته
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صلح خاورمیانه و اعمال تحریمهاي سازمان پس از جنگ خلیج فارس، اردن با مشارکت در فرایند 
، روابط ملک حسین ملل بر ضد عراق، روابط خود را با کشورهاي غربی از سر گرفت. پس از مرگ

ه طور قابل توجهی افزایش یافت. به دنبال سرنگونی رژیم اردن با کشورهاي حوزه خلیج فارس ب
بعثی عراق، اردن نقش محوري و مهمی در حمایت از برقراي مجدد ثبات و امنیت در عراق ایفا 

 30000کرد. دولت اردن یادداشت تفاهمی با دولت ائتالفی موقت در عراق با هدف تسهیل آموزش 
 .ها امضا کرد اردنی دانشجوي افسري پلیس عراق را با امکانات

موافقت نامه عدم تجاوز با اسرائیل را در واشنگتن دي سی (بیانیه  1994ژوالي  25 اردن در
در مورد این پیمان به مذاکره  اسحاق رابین پادشاه اردن و ملک حسین.واشنگتن) امضا کرد

را با  پیمان صلح اردن و اسرائیل پیمان صلح 1994اکتبر  26پرداختند. اردن و اسرائیل در 
لت او منعقد کردند. وزیر امورخارجه دو وارن کریستوفر رئیس جمهور آمریکا و بیل کلینتون حضور

آمریکا درمذاکرات توسعه و آبادانی سه جانبه اردن و اسرائیل که اهم موضوعات آن استفاده 
هاي زیرساختی، تجارت، امور  مشترك از آب و امنیت، مشارکت در بهبود دره نشستی اردن، پروژه

ر مذاکرات صلح است. اردن همچنین د مالی و موضوعات مرتبط با بانکداري بوده، مشارکت کرده
هاي تخصصی و  بسیاري از آژانساست. اردن عضو سازمان ملل و  چند جانبه مشارکت داشته

، (IMO )، سازمان هواشناسی جهانی(WTO) ه به آن، از جمله سازمان تجارت جهانیتسواب
و سازمان  (IAEA) المللی انرژي اتمی ، سازمان بین(FAO) سازمان غذایی و کشاورزي جهان

 المللی پول است. همچنین اردن عضو بانک جهانی، صندوق بین (WHO) جهانیبهداشت 

(IMF)سازمان کنفرانس اسالمی ، (OIC)جنبش غیر متعهدها ، (NAM)  .واتحادیه عرب است
هاي زیادي سخت تالش  ، اردن در گردهمایی2000در سپتامبر  انتفاضه االقصی از زمان شروع
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بین اسرائیل و فلسطین را پا بر جا نگه دارد و است تا با هدف میانه روي و اعتدال ارتباط  کرده
 .طرفین را به مذاکرات معوقه موضوعات مرتبط با وضعیت نهایی منطقه بازگرداند

با وجود این، پس از وقوع انتفاضه االقصی، اردن به همراه مصر سفراي خود را از اسرائیل خارج 
در مصر برگزار شد، دو کشور مزبور  2005فوریه  8ند. پس از نشست شرم الشیخ که در تاریخ دکر

  .هایی براي بازگرداندن سفراي خود به اسرائیل اعالم کردند برنامه

 

 : تاثیر درگیري در خاورمیانه بر اردن

و سایر درگیریهاي که  جنگ خلیج فارس که هنوز هم ادامه دارد، جنگ اعراب و اسرائیل
است. این حقیقت که اردن  است، تاثیرات بسیار زیادي بر اقتصاد اردن داشته هرخ داد خاورمیانه در

است تا اردن انتخاب اول  امضا کرده، در کنار ثبات آن، باعث شده پیمان با کشورهاي همسایه خود
باشد. اگرچه این روند  خلیج فارس گان پناهندو مهاجران و مردم لبنان ،فلسطینیان بسیاري از

ال با کاهش فراوان مقدار منابعی که هر کس باعث فعالیت بیشتر اقتصاد اردن شده، اما در عین ح
است  است. اردن قانونی وضع کرده حق استفاده از آن را دارد، صدماتی نیز به اقتصاد آن وارد آورده

توانند به اردن مهاجرت کرده و  ها می یر فلسطینیسا یهودي هاي گوید غیر از فلسطینی که می
ها اعمال  تابعیت آن را به دست آورند. این قانون همیشه در مورد دادن اجازه ورود به فلسطینی

شود. همچنین خرید زمین در پادشاهی اردن توسط یهودیان عملی غیر قانونی محسوب  نمی
است. به دنبال  افراطی گري در اردن شدهشود. خشونت همچنین باعث ظهور و به وجود آمدن  می
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 2005بمب گذاریهاي انتحاري که در شهر بندري امان رخ داد، ملک عبداهللا در نوامبر 
  .شد ر ضد افراطی گريمبارزه ب خواستار

  

  فعالیت اسرائیلیها در اردن:

موقعیت استراتژیکی اردن از دو جنبه جغرافیایی و بافت جمعیتی قابل توجه است. اردن با چهار 
کیلومتر مرز مشترك با 140کشور سوریه، عربستان، عراق و اسرائیل همسایه است. این کشور 

براي اسرائیل دارد. از طرف دیگر طبق وعده  اسرائیل داشته که این امر، نقش بسیار حیاتی
  بالفور، اسرائیل، اردن را بخشی از میهن ملی خویش، تصور می نماید.

میلیونی این کشور 6/4در خصوص بافت جمعیتی اردن همین بس که بیش از نیمی از جمعیت 
تواند  را فلسطینیان مهاجر تشکیل می دهند. در این مقوله عوامل متعددي وجود دارد که می

بیانگر نقش حساس اردن براي اسرائیل باشد ولی توجه به دو عامل فوق نیز می تواند به خوبی 
موقعیت حساس استراتژیکی اردن را بازگو کند. بنابراین نامعقول خواهد بود که اسرائیل نسبت 

ر به آینده کشور، نقشه و طرح نداشته باشد. در این زمینه می توان از نقش مهم اسرائیل د
بازگرداندن والیتعهدي به شاهزاده عبداهللا و نقشی که اسرائیل در این زمینه بازي کرده است، 

  نام برد. در زیر به طور مختصر این مسئله توضیح داده می شود:

.م. هنوز سه سال از والیتعهدي امیر عبداهللا نگذشته بود که 1965تغییر والیتعهدي در سال 
به جهت ترس از ناثباتی از آینده اردن، والیتعهدي از امیر سه  اردن شاهد حوادثی شد و ظاهرا

ساله منتقل شد. گر چه ظاهر امیر بسیار معقول به نظر می رسد ولی 18ساله به امیر حسین 
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باید گفت که در این وراي، هدفی مهم نهفته بود. اگر امیر عبداهللا در منصب والیتعهدي باقی 
او از انعکاس مطبوعاتی و رسانه هاي باالیی برخوردار بود و  می ماند به یقین تمامی فعالیتهاي

وي دیگر نمی توانست به راحتی با مقامات اسرائیل مالقات و مذاکره نماید و در نتیجه باب 
دوستی با شیخ نشینهاي خلیج فارس را باز نموده و تا بدین حد، گسترش دهد. چرا که هر 

ام رسمی دولتی قلمداد می شد و از طرف دیگر گونه اقدام وي از یک طرف بعنوان یک اقد
تمامی رسانه ها خود را ملزم به انعکاس آن می دانستند؛ اما با عزل جریان به گونه اي دیگر 
تغییر یافت که دیگر او تنها یک عضو از اعضاي خاندان سلطنتی بود و به همین جهت زندگی 

شد حساسیت بر انگیز بود. بنابراین  و فعالیت او انعکاس چندانی نداشت و اگر هم منعکس می
سناریوي اسرائیل از همان زمان آغاز شد و اسرائیل با فراغت خاطر به تعلیم و تربیت دانش 

سیدن مقام آموز خویش پرداخت. یکی از دالیل این امر عدم تغییر قانون اساسی اردن پس از ر
، آمریکا و ی دهد کهشد و این نشان مسین به برادرش می باوالیتعهدي از پسر ملک ح

» معاریو«اسرائیلی نمی خواستند که واقعا پادشاهی اردن به امیر برسد. شاهد این امر روزنامه 
چاپ اسرائیل است که پس از فوت شاه حسین به آسودگی خاطر اسرائیل از آینده اردن اشاره 

  نموده و می نویسد:

که پدرش در روابط با اسرائیل انتخاب دلیل براي این اندیشه وجود ندارد که عبدهللا راهی را «
کرده است، عوض کند. وي با مقامهاي مختلف اسرائیل مالقات کرده و می توان همکاري 

 ».استراتژسک با وي داشت
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 : رسانه هاي گروهی

تمام مطبوعات رسماً تحت کنترل و نظارت دولت هستند .  1967براساس قانون مطبوعات سال 
روزنامه به زبان عربی  5بدون مجوز دولت، حق چاپ و انتشار ندارند .  یک از مطبوعات کشور هیچ

و یک روزنامه به زبان انگلیسی در امان منتشر می شود. آژانس ملی خبرگزاري این کشور (آژانس 
تأسیس شد. رادیو و تلویزیون این کشور هر دو تحت  1965خبرگزاري اردن) است که در سال 

شروع به  1972تأسیس و از سال  1968ارند. تلویزیون اردن در سال کنترل و نظارت دولت قرار د
   .فعالیت کرد

  الف) مطبوعات :

قبل از ایجاد روند باصطالح دموکراسی در کشور اردن هاشمی که منجر به پیدایش احزاب 
گشت، صرفا چهار روزنامه نیمه رسمی الدستور، الراي، الشعب و جوردن تایمز و چند هفته نامه 

چون الشیخان و اللواء در کشور وجود داشت. روزنامه الراي و الدستور نیز فلسطینی  محدود
ده اند، ولی در االصل بوده و قبال در کرانه باختري تحت نامهاي الدفاع و الجهاد چاپ می ش

  اضر در پایتخت اردن چاپ می شوند و در جدول روزنامه ها هنوز صدرنشین می باشند.حال ح

% در آنها سهیم است. 35تا  25به صورت شکل سهامی اداره می شوند و دولت این روزنامه ها 
افزوده شده ولی » االسواق«هر چند که در سالهاي اخیر به روزنامه هاي مذکور تنها اقتصادي 

هفته نامه حزبی و غیر حزبی دیگر به صف مطبوعات در این کشور پیوسته اند، که  20بیش از 
ا آزاد مطبوعاتی موجود، از مواضع (عمدتا مخالف) خود دفاع می با استفاده از فضاي نسبت

  نمایند.
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-السبیل -الشیخان -الحدث-از جمله این هفته نامه ها می توان به هفته نامه هاي البالد
المیثاق و االردن اشاره کرد. آنچه در این راستا قابل تامل است تیراژ نسبتا خوب جرائد  -الهدف

  .و غناي محتوایی آنهاست

هزار و روزنامه ها  40در خصوص عدد انتشار جراید گفته می شود که برخی از هفته نامه ها تا 
هزار نسخه تیراژ دارند، یعنی با توجه به جمعیت شش میلیونی اردن از استقبال مردمی  65تا 

  خوبی برخوردار می باشند.

ي است که در هر یک داز سوي دیگر حجم مقاله ها و تحلیل هاي موجود در این جراید به ح
مقاله قوي و غیر ترجمه اي می توان مشاهده کرد. این مقاالت عمدتا در  15تا  5از آنان بین 

خصوص اوضاع داخلی اردن، اسرائیل، نیروي ملی، فلسطین، عراق، مصر و کشورهاي حوزه 
خلیج فارس است. بعضا مقاالتی نیز در خصوص سیاست خارجی ج.ا.ا مشاهده می شود که 

ثیر پذیرفته از تبلیغات منفی جهانی و بویژه بیانه هاي سازمان منافقین و حمایتهاي مالی تا
آنهاست. البته تجارب سفارت ج.ا.ا در ارتباط با مطبوعات محلی نشان داده است که در صورت 
ارائه حقائق و تغذیه مستمر اصحاب جرائد، تریبونهاي بسیاري براي آنها وجود دارد هر چند که 

وع خود اقدام ظریفی تلقی می شود. از سوي دیگر باید اضافه کرد که مطبوعات اردن در ن
همانند مطبوعات غربی غالبا از دو ابزار اخبار و تصاویر غیر اخالقی مذهبی به اضافه تبلیغات 
تجاري براي افزایش تیراژ خود استفاده می کنند. برخی دیگر نیز از سوي احزاب یا کشورهاي 

ه مالی می شوند که جهت گیري سیاسی خاصی پیدا می کنند. بطور کلی حدود همسایه تغذی
  نشریه در اردن به چاپ می رسند که اسامی آنها به قرار زیر می باشد: 218

  شارع البحستري-الدوار الثانی-ان؛ جبل عمانالشریعه؛ حسان ظبی-1
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مجمع بنک -یر)؛ عمانه الملکیه؛ وابسته به شرکت هواپیمایی اردن؛ یوسف هباب(سردبالجغ-2
  االسکان

افکار؛ ماهنامه اي از سوي وزارت تبلیغات منتشر می شود، ابراهیم العجلونی(سردبیر)؛ -3
  االردن-عمان

آفاق االسالم؛ فصلی؛ عمرالمدنی (سردبیر)؛ عمان الجمیه؛ المنبی االستثماري الجامعه -4
  االردینه.

  الجدور-5

  عمان؛ ماهنامه؛ االردن عمان-6

  االردن-د؛ وابسته به وزارت کشاورزي؛ محمد کعوشی(سردبیر)؛ عمانالحصا-7

-صورت الجمیل؛ از سوي وزارت فرهنگ منتشر می شود، فایز محمود(سردبیر)؛ عمان-8
  االردن.

خوسبیات؛ در رابطه با مسائل کامپیوتري، یحیی حسن الزعبی(سردبیر)، الموسه التتکنوحیه -9
  الحدتیه للدعایه و االعالن

ءالوطن؛ وابسته به حزب الوحده الشعبیه الدیمقراطی االردنی؛ صابر عارف (سردبیر)؛ ندا-10
  قرب وزاره الصحنه -جبل الحسین

  صوت الوطن -11
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  الصحه والطبیب؛ توفیق الشیخ (سردبیر)؛ عمان االردن-12

  نین؛ عمان بثارات.الکیماوي؛ نقابه المهندسین االردالهندي -13

کار و امور اجتماعی؛ صالح الطراونه(سردبیر)؛ وزاره العمل عمان  العمل؛ وابسته به وزارت-14
  االردن

  926463دارالشروق للنشریات –مجله الدرسات الفلسطینه؛ شارع ملک حسین -15

  

  مطبوعات کودکان در اردن:

  طبق بررسی هاي انجام شده در زمینه نشریات کودکان در اردن

.م. هر دو هفته 1927این کشور بود که در سال اولین مجله کودکان در » التملیذ«مجله -16
یکبار به چاپ می رسید. این مجله پیرامون موضوعات مربوط به مدارس، علوم و ادبیات، 

  مطالبی را به رشته تحریر در می آورد. این مجله پس از ده شماره متوقف شد.

لیسی منتشر شد و دومین مجله اي بود که به زبان عربی و انگ» المجموعه الثانویه«مجله-17
.م. مجله 1938موضاعات آن بیشتر در زمینه نیازهاي آموزشی قصه و شعر بود. در سال 

منتشر شد (دبیرستان عمان)، با موضوعات ادبی، فرهنگی و اجتماعی در اردن » ثانویه عمان«
  م) چاپ گردید.1940در دمشق (» ابن زیدون«خانه و دومین شماره آن در چاپ
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که بعبارتی دومین مجله دانش آموزان به شمار می رود، در سال » طهالراب«مجله  -18
ه از سوي دانشکده منتشر» المنهل«سید که بعدها مجله .م. در این کشور به چاپ ر1944

علمی اسالمی عمان، جاي آن را گرفت. با این تفاوت که نویسندگان آن جمعی از ادبا و 
  روزنامه نگاران صاحب نام بودند.

در اردن از شهرت زیادي برخوردار است و کودکان زیادي را به » سامر«در حال حاضر مجله 
صفحه و بصورت رنگی به چاپ می رسد.  48خود عالقمند کرده است. این مجله ماهانه در 

موضوعات مجله عبارتند از: قصه با نقاشیهاي رنگی، پرسش و پاسخ، معلومات عمومی و 
  ره. فرهنگی، تاریخ، شعر و غی

  

  ب) رادیو و تلویزیون:

ساله  30اردن داراي دو شبکه تلویزیونی عربی و انگلیسی (یا فرانسوي) است که سابقه اي 
دارد. به اضافه این دو شبکه در اکثر مناطق این کشور می توان شبکه هاي تلویزیونی اسرائیل 

  و سوریه و گاهی مصر را با آنتنهاي معمولی مشاهده کرد.

نازل در مناطق خوش نشین داراي آنتن هاي ماهواره اند و کلیه شبکه هاي ضمنا کلیه م
  جهانی از جمله تلویزیون جمهوري اسالمی ایران را به راحتی دریافت می کنند.

در طبقه بندي محتوایی شبکه هاي تلویزیونی موجود می توان گفت: شبکه اول تلویزیون 
اردن یا فیلمهاي مصري است، از سالمت و  اردن که برنامه هاي آن عمدتا از تولیدات خود
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کنترل نسبی حکومتی برخوردار است؛ اما به ترتیب کانال دوم اردن و شبکه هاي تلویزیونی 
اسرائیل اقدام به پخش برنامه هاي غیراخالقی و خالف فرهنگ عمومی نموده و اکثر برنامه 

ا عبري) تشکیل می دهد. قابل یایی و اروپایی (با زیرنویس عربی هاي آنها را فیلمهاي آمریک
ذکر است که در سالهاي اخیر پخش برنامه هاي مذهبی چون اذان، خطبه هاي نماز جمعه، 
مباحث اخالقی و تاریخ اسالم در شبکه اول تلویزیون اردن تقویت شده که خود در امتزاج 

  فرهنگ اسالمی با فرهنگ غربی در جامعه سهیم بوده است.

مبود پارکها، موزه ها و مراکز تفریحی در اردن، عمده اوقات فراغت از سوي دیگر به علت ک
مردم توسط تلویزیون، پر می شود، علی الخصوص که هر شبکه تلویزیونی به طور متوسط 

  نماید.اقدام به پخش دو فیلم سینمائی یا سریال در روز می

اظ نسبت به روزنامه ها از بنابراین تاثیرپذیري مردم از صدا و سیما بسیار زیاد است و بدین لح
  کنترل شدیدتر حکومتی (به لحاظ سیاسی) برخوردارند.

  دستگاههاي گیرنده برنامه هاي تلویزیونی از ماهواره ها:

عدد از این دستگاهها وجود دارد که داراي انواع مختلف  1000تا  700در شهر امان در حدود 
معمولی است و کار آن، انتقال و پخش  که شبیه به آنتن هاي» الیاشحی«می باشند؛ از جمله 

خاورمیانه  2و1قاهره در مصر و کانالهاي  2و1تعدادي از ایستگاههاي تلویزیونی مانند کانالهاي 
می » دیشها«دینار می باشد. نوع دیگر آن  1000تا  500در لبنان است، دست کم بهاي آن از 

دینار می باشد و تمامی  3000تا  700باشند که داراي انواع مختلف می باشند و بهاي آنها از 
  کانالهاي تلویزیونی موجود در کره زمین را زیر پوشش خود دارند.



65 / پادشاهی اردن هاشمی   

ت را براي بینندگان خود ها، تأترها و ادبیاالبته ایستگاههاي دیگري نیز، انواع مختلف فیلم
بکه ساله در اردن دارد و همانند تلویزیون در دو ش 48پخش می کنند رادیو نیز سابقه اي 

عربی و اروپایی (انگلیسی و بعضاً فرانسوي) در طول شبانه روز به پخش برنامه اي می کند. 
هاي قرآنی در صبح و شب است که قشر مذهبی تر یک شبکه نیز مخصوص پخش برنامه

  جامعه را به خود جذب کرده است.

گروههاي  به لحاظ میزگردها و گزارشهاي تحلیلی، فرصتهاي کامالً محدودي به برخی از
مخالف جهت ابراز عقیده داده می شود ولی میزان این فرصتها به مراتب کمتر از کشورهاي 

  دموکراتیک و حتی اسرائیل است. 

  

  وضعیت سینما در اردن :

اگرچه جشنواره هاي سینمایی مختلف در این کشور برگزار می شود لکن اردن خود هیچگونه 
این جشنواره ها از سوي مراکز اردن و یا با همکاري  تولید جهت فیلم سینمایی ندارد. البته

  مراکز فرهنگی خارجی یا از سوي کشورهاي خارجی مستقیماً در این کشور برگزار می شود.

یکی از علل مهم عدم تولید فیلمهاي سینمایی در این کشور، هزینه بیش از حد تولید یک 
شد که دولت هیچ گونه کمکی در فیلم، خصوصاً در قسمت عسکبرداري و امثال ذلک، می با

این زمینه نمی تواند بکند. همچنین ارزانی فیلمهاي وارداتی خصوصاً فیلمهاي مصري که 
قیمت وارد کردن چهار فیلم آن برابر با هزینه ساخت یک فیلم در این کشور است و همچنین 

اگران کثرت ویدئو کلوپ در این کشور و پخش فیلمهاي متنوع باعث شده است که تماش
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سینما در این کشور کم شده و جوانها اکثراً به ویدئو کلوپها مراجعه کنند تا اینکه براي تماشاي 
  فیلم به سینما بروند.

  

  : اینترنتج) 

اردن در زمینه ارتباطات رایانه اي در شبکه جهانی رایانه ها، یکی از کشورهاي پیشرفته در 
نیز داراي سایتهاي کامپیوتري مخصوص خود در خاورمیانه است. همچون سایر کشورها، اردن 

و سایت » ملک حسین«شبکه جهانی اینترنت می باشد که از آنجمله می توان از سایت 
  نام برد.» ملک نور«

  قابل ذکر اینکه سایت ملک حسین از قویترین سایتهاي اطالعاتی این کشور می باشد.
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  جایگاه مذهب در اردن
  : سیاست دینی و حکومت

شاه حسین که خود را هاشمی و منتسب به خاندان پیامبر(ص) می دانست، اعتقادي به دخالت 
دین در سیاست نداشت و طی نطقی در مراسم پنجاهمین سالگرد تولدش، گروههاي اسالمی 
فعال در کشور را از هر گونه دخالت در امور سیاسی بر حذر داشت و حتی آنها را بعنوان 

راه سیاستهاي صلح آمیز در خاورمیانه خواند. شاه حسین معتقد بود بزرگترین مانع بر سر 
مشکل بیت المقدس حل نخواهد شد، مگر اینکه مسائل سیاسی از مذهب جدا شوند. بر این 

.م. 1985مبنا دولت اردن براي جلوگیري از فعالیت گروههاي اسالمی در این کشور در سال 
جد را تصویب کرد که به موجب آن سخنرانان قانون جدید وعظ سخنرانیهاي مذهبی در مسا

باید در سخنرانیها و گفتارهاي خود از موضوعات مذهبی فراتر نروند و از عنوان کردن مسائل 
تحریک آمیز خودداري کنند. بنابراین قانون، یک شوراي وعظ جهت آموزش و توجیه وعاظ و 

ی که از مفاد این قانون تعیین موضوع هاي کلی سخنرانیهاي دینی تشکیل شد و هر واعظ
دینار محکوم می شد.  100تا  21تخطی می کرد، به یک ماه زندان و پرداخت جریمه نقدي از 

به موجب این الیحه وزیر امور مذهبی و اوقاف می توانست سخنرانی در هر مسجدي را که به 
  تشخیص وي در آن علیه هر شخص یا نهادي سخنی ایراد شده باشد، ممنوع کند.

ساس این قانون می بایست هیاتی به نام شوراي عالی موعظه و ارشاد تشکیل شود تا ضمن برا
تربیت و توجیه وعاظ، موضوعات سخنرانی هاي اسالمی مجاز در این کشور را معین کرده و بر 
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اقدامات و تحرکات موجود در مساجد این کشور نظارت کند. این اقدامات نتیجه رشد حرکت 
  در آنجا بود.» اخوان المسلمین«احزاب اسالمی چون 

) در 1989میالدي ( 80دولت اردن در سالهاي اخیر و بعد از انتخابات آزادي که در اواخر دهه 
آنجا برگزار و منجربه پیروزي اسالم گرایان شد، سیاست منبسط تري را نسبت به فعالیتهاي 

ز هم زیر نظارت دولت انجام مذهبی و دینی در جامعه در پیش گرفت که البته این فعالیتها هنو
می گیرد. دیگر اقلیتهاي اسالمی نظیر وهابیون نیز در این کشور از طریق ساخت مساجد و 

  کتابخانه ها، فعالیت زیادي دارند که با موافقت دولت اردن همراه است.

بهرحال بنظر می رسد که دولت در حال حاضر، نسبت به گروههاي مذهبی و فعالیتهاي 
نی در سطح جامعه، سیاست مماشات و تحمل را در پیش گرفته است و دیگر مثل مذهبی و دی

  گذشته سختگیري چندانی نسبت به این امر نمی کند.

  

  جایگاه دین در جامعه:

اجتماعی مردم و نظام  -.م. نقش مذهب در زندگی سیاسی1989تا قبل از انتخابات سال 
.م. که بر اثر 1989شات داخلی سال حکومتی کشور چندان محسوس نبوده است، لکن اغتشا

رفته رفته رنگ اسالمی به  .فشار اقتصادي مردم و وضع نه چندان خوب دولت بروز نموده بود
خود گرفت و دولت را مجبور به دادن امتیازاتی از جمله برخورداري از آزادي هاي نسبی و 

  پذیرش انتخابات آزاد کشور نمود.
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کشور بعنوان یک عامل قدرتمند همواره در عرصه هاي  از آن تاریخ به بعد مذهب در این
.م. گروههاي 1989اجتماعی خودنمایی کرده است؛ تا جایی که در انتخابات سال  -سیاسی

اسالمی به نیمی از کرسیهاي مجلس دست یافتند و امروز نیز به عنوان وزنه اي که قادر است 
  در سرنوشت حکومت نقش داشته باشد به حساب می آیند.

ویژگیهاي نقش محسوس و مطلوب دین در جامعه را در حجاب اسالمی در بین زنان این 
  کشور و خصوصاً دختران دانشگاهی، می توان بوضوح مشاهده کرد.

رشد اصول گرایی اسالمی در سالهاي اخیر، و تقویت مخالفین شاه حسین باعث واکنش دولت 
  کتهاي اسالمی گردیده است.در مقابل این حرکتها به شکل تجدید فعالیتها و حر

همچنین در این کشور، موسسات فرهنگی اسالمی فعالی وجود دارند؛ نظیر موسسه آل 
البیت(ع) که هدفش، خدمت به تمدن اسالمی و شناسایی میراث فرهنگی از طریق برگزاري 

گفتگو بین ادیان و غیره) و چاپ دائره  -میزگردهاي دینی و فرهنگی (تقریب بین مذاهب
  عارف تمدن اسالمی است.الم

در این کشور گروههاي مختلف مسلمان نظیر وهابیان، اهل تسنن، دروزیان و به نسبت کمتر 
  شیعیان فعالیت تبلیغاتی دارند.

در مورد وضعیت شیعیان در آنجا، بنظر می رسد که شیعه امروزي بعنوان مکتبی تندرو و دور از 
در اسالم که والء کامل به اهل بیت داشتند، اصل عقیده اسالمی بودن آن با شیعیان در ص

فرق بسیار دارد. یکی از نویسندگان آنجا با اشاره به اختالف اهل تسنن در جامعه راه حل هایی 
را پیشنهاد می کند، که به قرار زیر است. این نویسنده خواستار توحید عقیده بین شیعه و سنی 
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با وجود خلوص نیت و برنامه ریزي شده و می گوید که این امر آسانی نیست، ولکن 
هوشیارانه، توسط علماي امت اسالمی و مجتهدین آن و تایید حکام و سیاسیون و یاالاقل بی 
طرفی آنان در این زمینه و هوشیار نمودن مردم براي پشتیانی و حمایت از این امر، ممکن 

ت از یک مذهب واحد و جلوگیري از هم پاشیدگی مسلمانان را تابعی هخواهد بود. وي تنها را
مشترك بجاي چندین مذهب و یک جماعت به جاي چندین جماعت می داند؛ که این امر با 
موعظه و دعوت، انجام پذیر نیست بلکه در این زمینه در درجه اول از علما و متفکران و بعد از 

می  نویسندگان و مربیان مدارس و دانشگاهها همچنین مطبوعات و کلیه رسانه هاي گروهی
  بایست کمک گرفت.

  

  التزام دینی در جامعه اردن:

هر چند که دین رسمی این کشور اسالم است، ولی روح شریعت اسالمی در شهرهاي بزرگ با 
فرهنگ و تربیت غربی (بویژه انگلیسی) تا حدي تلفیق شده است، به نحوي که تقلید عمومی 

زنان، راستگویی و ادب اسالمی خوب به نماز جمعه، روزه داري ماه رمضان، پوشش اسالمی 
ارزیابی می شود، ولی اختالط بین زنان و مردان و دست دادن با یکدیگر و شرکت در مجالس 

  رقص و آواز، تقریباً جزء فرهنگ عمومی قرار گرفته و جزء ضروریات زندگی تلقی می شود.

اري فراوان در از سوي دیگر علی رغم تبلیغات شدید وهابیت در این کشور و سرمایه گذ
مساجد و کتابخانه ها و اماکن فرهنگی، نفوذ و مقبولیت این تفکر در کشور چندان نیست. 
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بدین معنا که عالقه و احترام به اهل بیت(ع) و مقامات آن بزرگواران در این کشور بوضوح 
  قابل درك است، هر چند که این عالقمندي توأم با جهل عمیق است.

  

  : سایر ادیان

اردن برخالف لبنان اقلیتهاي مذهبی قابل توجهی ندارد و مشکالتی را که لبنان در این زمینه 
% 93متحمل می شود گریبانگیر اردن نشده است. مذهب رسمی کشور اسالم است و بیش از 

  مسلمانان اهل سنت تشکیل می دهند.را 

  : مسیحیت

که عمدتاً در ساحل غربی فلسطین تعداد اندکی مسیحی در شهرهاي مختلف اردن وجود دارند 
نفر رسیده است که تماماً عرب زبانند و  000/180.م. عده شان به 1965ساکنند و از سال 

  بزرگترین اقلیت مذهبی در اردن می باشند.

دو کلیساي کاتولیک در شهر عمان و تعدادي کلیساي ارتدکس نیز در سراسر اردن فعال می 
کلیساي  -2 -کلیساي ارتدوکس قبطی -1عبارتند از:  باشند. کلیساي ارتدکس در اردن

  کلیساي ارتدوکس کیش هاي لوتري. -3ارتدوکس یونانی 

مسیحیان از گروههاي قدیمی ساکن در اردن بوده و بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان این 
  کشور می باشند.
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یت می باشند، شاخه هاي مذهبی و کلیساهاي مسیحیان در حال حاضر در اردن مشغول به فعال
  عبارتند از:

  کلیساي رومن کاتولیک: -الف

  شاخه التینی ها: اردن تشکیل دهنده بخشی از اسقف نشین اورشلیم می باشد. -1

شاخه ملکیت: اسقف نشین ملکیت یونانی پترا (وادي موال) فیالدلفیا (امان) و سایر نقاط  -2
  نفر پیرو داشته است. 18645م، 1990دسامبر  31اردن در 

  شاخه سوري: اسقف کاتولیک سوري، بیرون از لبنان ساکن می باشند. -3

  جامعه مسیحیان وابسته به کلیساي انگلیس -ب

  

  یهودیان در اردن:

گرچه اردن زمانی جوالنگاه یهود بوده و حوادثی که بر آنان گذشته به خوبی در تورات فعلی 
یختنصر علیه یهود و بازگشت یهود  ق.م به رهبري600مشاهده می شود و مبارزات بابلیان در 

ق.م) در اردن در مستقالت تاریخ باستان اردن آورده شده 528-553در عصر کوروش دوم (
است، اما در حال حاضر تعداد اندکی یهودیان سامري در اطراف سامره و نزدیکی هاي نابلس 

ان جبیل بود، زندگی می کنند. البته قبل از فتح اردن بوسیله مسلمانان، که در رأس آن
  مسیحیان در اردنب سکونت داشتند.
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مذهب مردم اردن قبل از دین یهود، بدرستی براي ما روشن نیست ولی می دانیم که یهود به 
ریاست شیوخ دینی خود از حضرت موسی و یوشع(ع) با کنعانیان در سرزمین فلسطین به جنگ 

ا مردم فلسطین، اردن، عمان و پرداختند و بر بیت المقدس سیطره یافتند. آنها همچنین ب
  مادوب به جنگ پرداختند و مدتی نیز، بر ناحیه اریحا در اردن تسلط داشتند.

بعد از جنگهاي متوالی اراضی بین اردن و فرات دست یافتند و بنا به گفته ابن خلدون حضرت 
  ست.شیعیان را غسل تعمید داده ا ر را در اردن مالقات کرد و یوحنامسیح پیروان پیامب

  

  بهائیت:

پس از تار و مار شدن بهائیان در ایران و تبعید و فرار رهبران آن به بغداد و سپس استانبول و 
عکا، همچنین گریختن میرزابهاء به عکا، مرکز ثقل بهائیت از ایران، بریده شد. از آن زمان 

عنوانی عثمانی که  –تاکنون که نام و عناوین بهائیت با میرزا و سید آغاز می شد، به افندي 
  تغییر شکل داد و رهبران بعدي بهائیت، دیگر ایرانی نبودند. -بود

بدین ترتیب بهائیانی که در فلسطین اشغالی پخش شدند از بهائیانی هستند که در اردن زندگی 
می کنند. عده اي از آنان ایرانی هستند که به این سرزمین رفته اند و جمعی نیز اعرابی هستند 

یر افکار بهائیت قرار گرفته اند. در پی رانده شدن بهائیان از ایران، گروهی از که تحت تاث
بهائیان پیرو عباسی عبداهللا جانشین میرزاحسینعلی معروف به عباس افندي، به عکاء مهاجرت 

م عدلیه در ساحل شرقی رود اردن از دولت عثمانی ردند. عباس افندي زمینی را به ناک
را در آنجا جاي داد. بهائیان ایرانی در آنجا به کشاورزي پرداختند و خریداري و این مهاجرت 
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.م. به علت اینکه پیرامون این روستا مراکز 1967روستایی آباد بوجود آوردند. پس از جنگ 
نظامی و چریکی فلسلطینی بوجود آمد، مورد حمله توپخانه و هواپیماهاي اسرائیلی قرار گرفت 

ن آن مجبور به ترك روستا و مهاجرت به دیگر شهرهاي اردن و به کلی ویران شد و ساکنا
گردیدند. ذکر این نکته ضروري است که گرچه گروههاي مختلف مذهبی و دینی در این 
کشور وجود دارند، ولی به علت تساهلی که دولت نسبت به مسلمانان و حتی غیرمسلمانان روا 

آنان به راحتی در این کشور، به کار و  می دارد تاکنون مشکل محسوسی با آنان نداشته است و
زندگی خود ادامه می دهند و حتی مسیحیان این کشور، داراي نه کرسی در مجلس نمایندگان 

  می باشند.
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  اسالم در اردن
  تاریخچه ورود اسالم و مسلمانان :

 در سال ششم هجري اولین طالیه داران مسلمان که به دستور پیامبر(ص) براي شناسایی
دند. در سال هشتم یراههاي منطقه فرستاده شده بودند، در حوالی طفیله و کرك به شهادت رس

هجري پیامبر اسالم(ص) با ارسال نامه اي، امیر موته را به اسالم دعوت نمود؛ ولی امیر موته 
سفیر پیامبر(ص) را به شهادت رساند. بدنبال این حادثه پیامبر اکرم(ص) سه هزار نفر را به 

به موته فرستاد و در پی جنگی که بین سپاهیان روم و مسلمانان در » زیدبن حادثه«اندهی فرم
گرفت، ولی با شهادت فرمانده سپاه اسالم آنان به مدینه بازگشتند و قبور شهداي موته در 

کیلومتري جنوب کرك قرار داد. پس از چند ماه سپاهیان  12کنونی در » المزار«روستاي 
تبوك در شمال حجاز آمدند و در اینجا بود که عقبه و اطراف معان، پرداخت اسالم به منطقه 

جزیه به پیامبر اکرم(ص) را قبول کردند. سپاه اسالم به فرماندهی اسامه پس از پیامبر(ص) 
ند که همین ایام به خلیفه وقت اطالع دادپیروزیهایی در جنوب فلسطین بدست آورد. در 

شکل از اعراب غسانی در تدارك حمله به مسلمانان می باشند. رومیان با جمع آوري سپاهی مت
ابوبکر با فرستادن سپاهی به فرماندهی چهار نفر از جمله خالدبن ولید، ضمن شکست دادن 

میالدي بر بالد شام و فلسطین مسلط گشت. با واگذاري حکومت شام به  636رومیان در سال 
ر سلطه امویان قرار گرفت و با تعیین دمشق به معاویه از سوي عمر، منطقه اردن و فلسطین زی

عنوان مرکز حکومت امویان، اردن به عنوان محل تفریح و شکارگاه امراي اموي رونق یافت. 
انتقال حکومت از امویان به عباسیان و انتخاب بغداد بجاي دمشق به عنوان مرکز حکومت 



76 / پادشاهی اردن هاشمی   

گهاي صلیبی آغاز گردید و باعث متروك شدن اردن گردید. در زمان سلجوقیان، اولین جن
 1099مسیحیان تالش کردند بیت المقدس را از مسلمانان بازپس گیرند و سرانجام در سال 

صلیبیون با شکست دادن مسلمانان وارد بیت المقدس گردیدند. در همین زمان صالح الدین 
اجازه  ایوبی که ابتدا وزیر خلیفه فاطمی بود، پس از وفات خلیفه به فرزندان خردسال وي

خالفت نداد و با الحاق مصر به شام که جزئی از حکومت عباسیان به شمار می رفت و بدنبال 
مرگ حاکم دمشق، خود را فرمانرواي مصر و شام خواند. صالح الدین با فراهم آوردن سپاه در 

بر صلیبیون پیروز شد و بیت المقدس را از چنگال آنها درآورد و کنترل فلسطین و  1187سال 
رق اردن را بدست گرفت. پس از ایوبیان اداره منطقه به ممالیک واگذار گردید. خاندان ش

ممالیک مساجد و مدارسی در شهرهاي فلسطین بنا نمودند و توانستند جلو حمله مغول را به 
سپاهیان  1516آن دیار را بگیرند و در نتیجه اروپا را از خطر هجوم مغول نجات دهند. در سال 

فرماندهی سلطان سلیم بر سپاهیان ممالیک غلبه کردند و بدین ترتیب والیات عثمانی به 
دمشق و فلسطین به دست عثمانیان افتاد. عثمانیان اداره منطقه را به شیوخ و روساي قبایل 

-1841به جز یک دوره کوتاه مدت ( 1918تا  1516سپردند و فلسطین و شرق اردن از سال 
مدعلی با حمله به سوریه، فلسطین و شرق اردن و مناطقی را که ) ابراهیم پاشا فرزند مح1831

  جزئی از حکومت عثمانی به شمار می رفت را به مصر ملحق نمود. 

پس از جنگ جهانی اول و بدنبال تشکیل دولت مستقل ماوراء اردن، اداره آن به خاندان 
هاشمی واگذار گردید. بدین ترتیب می بینیم اردن از زمان ورود اسالم به این منطقه، به جزء 
دوره جنگهاي صلیبی که مدتی مسیحیان بر منطقه حاکمیت یافتند، اداره آن را حاکمان 

اهر اسالمی بر عهده داشته اند که همین امر باعث گردیده است که اسالم اسالمی و یا به ظ
در سراسر آن سرزمین رسوخ کند. حاکمان اسالمی این سرزمین همگی از اهل سنت بوده اند 
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و بنابراین طبیعی است که مذهب عامه، بیشتر در این کشور رواج یابد. از فرق چهارگانه اهل 
و مذهب شافعی هستند و چرکسها که در اواخر قرن نوزده در اردن سنت نیز، اردنیان اکثراً پیر

  سکونت داده شده اند، داراي مذهب حنفی می باشند.

.م. که در جنوب اردن و کرانه غربی به بهانه تورم 1989شورش مردم مسلمان اردن در سال 
ز طرف اقتصادي اردن شروع شد شاه حسین را وادار به تجدیدنظر در اصول سیاست گذاري ا

.م. براي اولین بار به پاي صندوقهاي راي رفتند 1989مجلس وا داشت، تا اینکه مردم در سال 
کرسی از  21و گروه اخوان المسلمین و سایر گروههاي اسالمی اردن موفق شدند در انتخابات 

کرسی پارلمانی را به خود اختصاص دهند. در این انتخابات حرکتهاي اسالمی بیشترین  81
حوزه انتخابیه پایتخت اردن  6ي را در مناطق شهري بدست آوردند؛ از جمله در پیروز

کرسی بدست آوردند و بدنبال پیروزي اخوان المسلمین  10مسلمانان طرفدار احزاب اسالمی 
از مجلس راي اعتماد گرفت. بدوان اعالم نمود که از این پس » معیوبدوان«دولت گراي اردن 

شروبات الکلی داده نمی شود و در مراسم رسمی نیز استفاده از به مسلمانان جواز فروش م
  مشروبات الکلی ممنوع خواهد بود.

دست به صدور بخشنامه اسالمی زد که موجب  –عبداهللا العکایه  -سپس وزیر آموزش اردن
جار و جنجال تبلیغاتی و مخالفت عده اي در کشور گردید، ممنوع کردن نگاه پدران به دختران 

در مدارس دخترانه و جدایی  ربیان ورزشی مرداثناء مسابقات و ممنوعیت استخدام مخود در 
محصالن دختر و پسر در برنامه هاي گروهی، از جمله این مصوبات بود. وزیر توسعه اجتماعی 
نیز بخشنامه اي را مبنی بر جدایی کارمندان زن و مرد و ممنوعیت سفر زنان در قالب هیئت 

  ، مگر به اتفاق همراه را، در وزارتخانه خود ابالغ نمود.ها به خارج از کشور
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ویژگی مهم این  ن زنان مخصوصاً دختران دانشگاهیشایان ذکر است که حجاب اسالمی در بی
 جامعه محسوب می شود.

  

  گروهها و فرق اسالمی :

  :شیعیان  -1

نزدیکی اردن به آمار دقیقی از جمعیت شیعیان ساکن در اردن وجود ندارد. هر چند که بعلت 
یکی از مراکز » جبل عامل«لبنان، شمار زیادي از شیعیان در آنجا سکونت دارند و در گذشته 

اصلی شیعیان به شمار می رفته است. انتظار چنین است که شیعیان اردن زیاد باشند و تاریخ 
و در نیز موید این امر است، ولی در حال حاضر شمار شیعیان در اردن اندك است. ناصرخسر

قرن چهارم هجري بیشترین ساکنین شهرهاي بیت المقدس، نابلس و امان را شیعه دانسته 
بوده و در » آل دباجه«و » آل بیضون«است، اما امروزه بیشتر جمعیت شیعه اردن منتسب به 

ساکن بوده و » اربد«سال پیش در شهر  60مشهورند. ظاهراً این شیعیان تا » مثاوله«شهر به 
  نمی کند. ن اردن از چند ده هزار نفر تجاوزن متفرق شده اند. امروزه جمعیت شیعیااز این زما

در کشور اردن و انتساب این کشور به هاشمی و » آل البیت(ع)«علی رغم وجود و شیوع نام 
% از 1رهبران آن به سادات، تعداد شیعیان در این کشور بسیار اندك است و حتی کمتر از 

شامل می شود، ولی زمینه ترویج تشیع در بین مردم زیاد است و اگر جمعیت بومی منطقه را 
  رنگ سیاسی به خود نگیرد، حکومت نیز چندان ممانعتی در این زمینه به عمل نمی آورد.
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که به همراه چرکها در اردن سکونت داده شده اند، همگی شیعه می باشند. » شیشانیها«
مهاجر لبنانی، عراقی، سوري و ایرانی تشکیل  همچنین اکثریت شیعیان آنجا را خانواده هاي

، اربد، ام قیس، دیرابی اسد »الرمنا«می دهند که اکثراً در مناطق شمالی اردن و در مناطق 
  زندگی می کنند. 

  در اردن گروهها و دسته هایی از شیعیان زندگی می کنند که عبارتند از:

عراقی هاي مهاجر تشکیل می دهند که شیعیان عراقی: اکثریت شیعیان موجود در اردن را  -1
پس از نابسامانی اوضاع عراق بطور موقت و گاه دائم به اردن مهاجرت کرده و به کارهاي 
نسبتاً سطح پایین چون دست فروشی اشتغال دارند. این شیعیان در حال حاضر هیچ تجمع یا 

بن ابی طالب سینه تشکل مستقلی نداشته و صرفاً در ایام عاشورا در محل حرم حضرت جعفرا
زنی می کنند. مرجع تقلید اکثر آنان آیت اهللا سیستانی بوده و گاه براي استفسار با سفارت ج.ا.ا 

  تماس می گیرند.

شیعیان لبنانی: تعداد اندکی شیعه اصیل لبنانی در شهرهاي منا، اربد و امان وجود دارند که  -2
ا باز یافته و بدنبال شناخت هر چه بیشتر پس از پیروزي انقالب اسالمی در ایران هویت خود ر
  مذهب خویشند که عشیره بیضون از این جمله است.

افراد تازه شیعه شده: خانواده هاي متعددي در بین افراد فرهیخته و دانشگاهی یافت می  -3
شوند که در اثر تحصیل در خارج از کشور و تماس با شیعیان به مذهب تشیع گرویده اند. و در 

ود پایدار و مقاومند. آقاي دکتر حسن الحیاري، مهندس شمایله، مهندس سعید فوده، مذهب خ
  هانی اصالح سعد، دکتر محمدالحجمی و دکتر هشام سلطان و... از جمله این افرادند.
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افراد نزدیک به شیعه: در سالهاي اخیر لزوم تقریب بین مذاهب بر اهل سنت اردن آشکارتر  -4
با علماي یقات شخصی خود و برخورداا می توان یافت که در اثر تحقشده و محققان بسیاري ر

شیعه در حال دگرگونی فکري و تشکیک در بسیاري آقاي شیخ سقاف نمونه بارز این دسته به 
شمار می رود که کتب متعددي بر علیه وهابیت به نگارش درآورده و از عقاید تشیع به نحو 

چند که وي بنام عالم شافعی مشهور است ولی اخیراً  مستقیم یا غیرمستقیم دفاع می کند، هر
به تشیع گرویده است. در رده هاي بعدي می توان از آقاي حسام الدین مسمار (رئیس سابق 

  اتحادیه داروسازان) و آقاي دکتر عمرالمدنی و آقاي حسن التل و بسیاري دیگر نام برد.

اهی اندك است و آزاداندیشی در بین اصوالً تعصب سنی گري در اردن بویژه در اقشار دانشگ
متفکران اردنی بسیار رواج دارد از این رو نمی توان محدوده خاص براي این دسته قائل شد 

  بلکه می توان هزاران نفر را در این طیف جاي داد.

شیعیان این کشور از لحاظ مذهبی به اصول و احکام تشیع پایبند هستند ولی با توجه به کمی 
عدم وجود یک عالم شیعه در این منطقه همواره نتوانسته اند هویت خویش را به تعدادشان و 

سلیم «طور شایسته حفظ کنند. یکی از شیعیان که سرتیپ بازنشسته ارتش است، به نام 
  می گوید: اکثر خانواده هاي شیعه در زمینه هاي مختلف تخصص دارند.» بیضون

غیرایرانی، براي بررسی وضع آنها و همچنین باید امکان اعزام یک روحانی شیعه و مطمئن 
  زمینه اعزام یک روحانی ایرانی با اقامت دائم فراهم گردد.
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 :گزارشی از مظلومیت شیعه در اردن

که  اي به گونه  شیعیان اردن با وجود جمعیت اندك همواره مورد ظلم و ستم حکومت واقع شده
ایران در امان باعث اخراج آنها از این کشور هاي محرم و رمضان سفارت  شرکت در مراسم ماه

 شود. می

به گزارش خبرگزاري فارس، هرچند از دیرباز شیعیان اردن که جمعیتشان حتی از مسیحیان این 
اند؛ ولی دستگیري  مهري و حتی ظلم وستم حکومت اردن قرار داشته کشور نیز کمتر است، مورد بی

یج مذهب تشیع در روزهاي گذشته، شیعه ستیزي و محاکمه شش شهروند اردنی به اتهام ترو
 اي کرد. حکومت اردن را وارد مرحله تازه

میالدي نیز دستگاه  2007محاکمه این شش اردنی به هیچ وجه مساله جدیدي نیست؛ زیرا در سال 
عراقی مقیم این کشور را به اتهام ترویج مذهب تشیع در میان جماعت اخوان  23اطالعاتی اردن، 

 ن اخراج کرد.المسلمی

در همین راستا حکومت اردن تبلیغات گسترده و دامنه داري را علیه مذهب شیعه آغاز کرده و از 
هاي مختلف خبري و تحلیلی همواره به خطر  ها، رادیو و تلویزیون و نیز سایت طریق روزنامه

ل حزب دبیرک "سید حسن نصراهللا "گسترش تشیع در اردن به رهبري جمهوري اسالمی ایران و 
 دهد. اهللا لبنان هشدار می

در سال  "امان "این تبلیغات علیه شیعه تا آنجا گسترش پیدا کرد که در انفجارهاي معروف شهر 
 "مصطفی عقاد "ها شهروند اردنی و غیر اردنی از جمله  شدن ده که منجر به کشته 2005
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ن القاعده و صهیونیست ها کارگردان بزرگ عرب گردید، با وجود شواهد آشکار مبنی بر دست داشت
 در این توطئه، حکومت اردن شیعیان را عامل این انفجارها معرفی کرد.

بر اساس قانون اساسی اردن، دین رسمی این کشور اسالم و مذهب رسمی آن سنی شافعی می 
درصد کل جمعیت این کشور را  97باشد که پیروان این مذهب جمعیت عمده اردن یعنی بیش از 

دهه گذشته بسیاري از شهروندان اردنی تحت تاثیر اندیشه هاي انقالب  2دهند اما در تشکیل می 
اسالمی ایران و نیز در جریان ارتباط با حجاج شیعه عراق، لبنان، سوریه و... به مذهب تشیع گرایش 
  پیدا کرده اند که همین مساله موجب نگرانی حکومت اردن شده است.

مذهب تشیع در اردن شده است، وجود شیعیان عراقی در این از دیگر عواملی که سبب گسترش 
کشور است که با دختران اردنی ازدواج می کنند و آنان پس از مدتی به این مذهب گرایش پیدا 

کنند و فرزندانشان نیز در محیطی شیعی پرورش می یابند و این مذهب را براي خود بر می  می
 گزینند.

که بسیاري از فرهیختگان، سیاستمداران، اصحاب رسانه، همچنین آمارها حاکی از آن است 
 اند. دانشگاهیان و حتی خطباي مساجد در سال هاي اخیر شیعه شده

گرایش روز افزون به مذهب تشیع سبب شده که دستگاه اطالعاتی اردن کوچکترین تحرکات 
 .مذهب شود شیعی در این کشور را زیر نظر بگیرد و با تمام توان، مانع ترویج بیشتر این

مقابله با مذهب تشیع در اردن تا آنجا ادامه دارد که حتی شیعیان خارجی مقیم اردن هنگام مراجعه 
به اداره اتباع خارجه جهت گرفتن اقامت و برخی امور جزئی دیگر با بی احترامی و توهین مسئوالن 

 این اداره مواجه می شوند.
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طه می گوید: یک روز در ماه مبارك رمضان یکی از شیعیان مقیم اردن در این راب "ع.ز "
(درحالیکه روزه بودم) جهت گرفتن اقامت به اداره اتباع خارجه اردن مراجعه کردم و در نهایت 

را به  "کفار! "ناباوري، دربان این اداره به دلیل شیعه بودنم مانع از ورودم شد و عنوان کرد که ما 
 این اداره راه نمی دهیم.

در ماه مبارك رمضان  "امان "گوید: تنها جایی که در شهر  عیان مقیم اردن نیز مییکی دیگر از شی
و یا ماه محرم اقدام به برگزاري مراسم مذهبی تشیع می کند، سفارت جمهوري اسالمی ایران 
است؛ ولی متاسفانه شرکت در مراسم مذهبی سفارت ایران، مشکالت زیادي به همراه خواهد 

 منجر به اخراج ما از اردن شود.داشت و حتی ممکن است 

ترین عاملی که سبب گرایش اهل سنت اردن به تشیع و نیز باعث هراس مسئوالن اردنی  اصلی
شده این است که شیعیان، دشمن سرسخت ظلم و تروریسم هستند و همواره در برابر سیاست هاي 

سنی در مقابل بی عدالتی  ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده اند و هرگز همانند اعراب
 سرخم نمی کنند.

در اردن  "زید بن حارث "و  "جعفر طیار "وجود مرقد چند صحابه جلیل القدر پیامبر (ص) از جمله 
نیز سبب شده که همه ساله خیل عظیمی از عاشقان اهل بیت در اردن در روز عاشورا به این اماکن 

 ور و ساالر شهیدان بپردازند.بروند و در آنجا به برپایی مراسم عزاداري سر

از آنجا که این اماکن در جنوب اردن واقع شده و شیعیان اردن عموماً در امان (پایتخت این کشور) 
و شهرهاي شمالی سکونت دارند، تصمیم گرفتند تا با خرید یک قطعه زمین در یکی از مناطق 

ا نمایند که در نهایت شگفتی، پایتخت اردن، حسینیه اي را جهت برگزاري مراسم مذهبی شیعه بن
 حکومت اردن در اقدامی ضدشیعی به این افراد مجوز ساخت حسینیه نداد.
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همچنین تنی چند از تجار شیعه عراق که مقیم اردن هستند، از وزارت اوقاف این کشور خواستند تا 
ور با درخواست ساخت یک مسجد جهت شیعیان موافقت نماید که متاسفانه وزارت اوقاف و ام

 اسالمی از دادن چنین مجوزي سر باز زد.

در نزدیکی مرز سوریه نیز شاهد اقبال زیاد  "رمثا "و  "اربد "شهرهاي  "امان "عالوه بر شهر 
شهروندان اردنی به مذهب تشیع است و بسیاري از خانواده ها و عشایر مهم اردن نیز با درك 

 هاي گذشته شیعه شده اند. صحیح تشیع و شناخت زیبایی هاي این مذهب در طی سال

پادشاه اردن که از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) است و خود را  "عبداهللا دوم "از سوي دیگر 
هالل "خادم و عاشق اهل بیت می داند!، در سخنانی بی سابقه ایران را به تالش در جهت تشکیل 

 در منطقه محکوم کرد. "شیعی 

گو می کرد، ضمن ابراز نگرانی از خطر گسترش هالل  وي که با روزنامه واشنگتن پست گفت و
شیعی در منطقه اظهار داشت: هالل شیعی که از تهران آغاز شده و به بغداد، بیروت و دمشق 
رسیده، توازن جوامع سنی و شیعه را در منطقه برهم خواهد زد و نتایج منفی بر منافع آمریکا و هم 

 پیمانانش در منطقه خواهد داشت.

در خصوص هالل شیعی، نارضایتی رهبران شیعی عراق را در پی داشت و  "عبداهللا دوم " اظهارات
باعث افزایش تنش در روابط دوجانبه شد. این رویداد باعث فراخوانی سفراي دو کشور و همچنین 
راهپیمایی جمعی از شیعیان عراق در مقابل سفارت اردن در بغداد شد. این مسائل تنش در روابط 

 را افزایش و حتی تعامالت و روابط اردن با ایران را نیز تحت تأثیر قرار داد.دوجانبه 
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را  "عبداهللا دوم "حوزه علمیه نجف نیز در پی سخنان پادشاه اردن با صدور بیانیه اي، اظهارات 
 دخالت در امور داخلی عراق قلمداد کرد و از وي خواست که به طور رسمی عذرخواهی کند.

شدید شیعیان اردن و سایر کشورها به سخنان پادشاه اردن، وي مجبور شد چند ماه پس از انتقاد 
بعد، از موضع خود عقب نشینی کند و اظهار داشت: امکان ندارد که ما علیه شیعه باشیم؛ زیرا ما 

اي  خود از خاندان اهل بیت هستیم و روابط خوبی با شیعیان داریم و با تمام قوا در برابر هرگونه فتنه
 که بخواهد روابط سنی و شیعه را خدشه دار کند خواهیم ایستاد.

تناقض در گفته هاي پادشاه اردن نشان از عدم صداقت وي دارد و سیاست هاي آشکار ضد تشیع 
این کشور، بزرگ ترین گواه بر شیعه هراسی ، شیعه ستیزي و یا به عبارت دیگر شیعه زدایی در 

 اردن است.

و برنامه هایی که در اردن صرف مقابله با مذهب تشیع می گردد؛ اما میزان  با وجود تمام هزینه ها
گرایش شهروندان اردنی به این مذهب روز به روز بیشتر می شود باید منتظر ماند و دید حکومت 

  چه راهکار جدیدي جهت مقابله با این جریان اتخاذ خواهد کرد. "عبداهللا دوم "

  

  دروزیه:

مذهب دروزیه از جمله مسلکهاي درونگراي منسوب به اسالم است. دروزیه انشعابی از مذهب 
اسماعیلیه است که در قرن پنجم هجري در زمان خلیفه فاطمی، ابوعلی منصوربن نزار ملقب 
به الحاکم بامراهللا به وسیله یک خیاط ایرانی به نام محمدبن اسماعیل درزي معروف به 
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ه شد و بعدها به همین نام مشهور گشت. دروزیان که داراي آئین، باورها و نشتکین بنیاد نهاد
سکونت دارند؛ همچنین عده اي از آنان در  وص به خود هستند، اکثراً در لبنانآداب مخص

سوریه، فلسطین و اردن نیز زندگی می کنند. دروزیان خود را موحدون می خوانند. الحاکم 
ه سالگی به جاي پدر به خالفت رسید، وي در دوران خالفت بامراهللا خداي دروزیان در یازد

خود رفتار عجیبی داشت. رفتار و کردار عجیب الحاکم سبب گردیده، عده اي که به درستی او 
را نمی شناختند، به پاره اي تصورات نادرست مبتال شوند و هنگامی که عده اي الحاکم را خدا 

بنامهاي محمدبن » دورز«ذیرفتند. داعیان اولیه خواندند، آنان به راحتی این مسئله را پ
  اسماعیل درزي، علی بن احمد رورنی و حسن بن حیدر فرغانی می باشند.

این سه نفر از خصوصیات الحاکم و حاالت وي آگاهی داشتند و از این امر به بهترین وجه 
پیامبر برتر می دانند، به  استفاده کردند. عقاید اسماعیلیان نیز که تاویل را بر تنزیل و امام را بر

آنان کمک می کرد. در واقع می توان گفت که پیدایش مذهب دروزیه تبلور عقاید اسماعیلیه 
یعنی عقاید خلفاي فاطمی و نتیجه منطقی آن بود، که چنین پیشامدي بایستی در تاریخ این 

زوزنی که بسیاري که الحاکم ناپدید گردید و  425هـ.ش تا 411مذهب اتفاق می افتاد. از سال 
از آنها تاکنون باقی است، جزء متون مقدس دروز به شمار می رود. بهاءالدین در زمان حضور و 
غیبت خود تا آنجا که توانست بر تعداد پیروان مذهب دروزیه افزود و پس از او، دعوت مردم به 

ین و تعلیمات این دین، ممنوع گردید. بدین ترتیب جامعه دروز داراي رفتارهاي اجتماعی مع
و جامعه کامالً بسته شد. عه با خارج قطع گردید پنهانی و اسرارآمیز گردید و ارتباط این جام

  ج درونی برقرار شد.ازدوا
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دروزیان عقیده دارند که موالناالحاکم پس از مدتی آزمایش پیروان خود، ظاهر خواهد شد و 
را پر از عدل و داد خواهد کرد. آنها شمشیر پیروزي را در دست زوزنی قرار خواهد داد و جهان 
  همچنین میخوارگی و ازدواج با محارم را جایز می شمردند.

دروزیان که دین خود را دین توحید و خود را موحد می نامند، زوزنی را امام الموحدین و قائم 
ندین الزمان لقب داده اند، بهرحال جمعی از دروزیان با چنین عقایدي در اردن پراکنده اند و چ

ن کشور مشاهده کرد. همچنین بخشی از ان را می توان در مناطق شمالی ایهزار تن از آن
دروزیان اردن که در ساحل غربی رود اردن ساکن بودند، با اشغال ساحل غربی همچنان در 

  این ناحیه باقی مانده اند.

  

  اماکن مذهبی :

  : اماکن مذهبی غیراسالمی در اردن -1

عقیده بسیاري بر آن است که این زیارتگاه متعلق به حضرت ایوب(ع) که زیارتگاه عامر:  -1
مردي در سرزمین «ساکن منطقه (عوص) بوده می باشد. در سفرنامه هاي قدیمی آمده است؛ 

عوص می زیست به نام ایوب، او مردي بود کامل، درستکار و خداشناس و بی آزار که داراي 
  »هفت فرزند پسر و سه فرزند دختر بود

شهر کرك: مشهور است که زیارتگاه حضرت نوح(ع)، حضرت خضر(ع) و حضرت زیدبن  -2
  علی(ع) در این منطقه قرار دارد. 
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کیلومتري شهرالسلط واقع است. حضرت شعیب به  12زیارتگاه حضرت شعیب(ع) که در  -3
آمده خطیب االنبیاء معروف است و پیامبر قوم مدین و اصحاب االیکه بوده است. در تورات 

  است که حضرت شعیب، کاهن مدین بوده و پدرزن حضرت موسی و از نسل ابراهیم(ع) است.

گناهکاران از ذکر نام شعیب و سوگند خوردن بنام وي می ترسند، چرا که اعتقاد دارند وي 
قدرت کشف اسرار نهانی را دارد و اگر کشف جنایتی یا سرقتی با مشکل و سختی مواجه شود، 

 می برند و او را در داخل آب قرار داده و از وي می خواهند» برکه شعیب«متهم را بسوي 
که بسیار اتفاق می » جان حضرت و خداي او، من بیگناهم قسم به«بدینگونه سوگند یاد کند: 

افتد دندانهاي متهم از ترس بهم می خورد و زبانش بسته شده بگونه اي که توان خود را از 
  اعتراف می نماید.دست می دهد و به گناه خود 

مقام حضرت شعیب در دره اردن و در سمت چپ پل شعیب واقع شده است که مردم از دیرباز 
به زیارت این ضریح روي آورده و در اطراف آن چادر نصب کرده و در همین محل قربانی 

  نموده و فقرا و مستمندان را طعام می دهند.

السلط قرار دارد. حضرت یوشع(ع) در کیلومتري شهر  3ره حضرت یوشع(ع) که در مقب -4
قبل از میالد، از طرف خداوند مامور هدایت بنی اسرائیل گردید.  790-730طول سالهاي 

متر باالتر از سطح  1130مقبره حضرت یوشع در شمال غربی شهر مسقط در ارتفاع بالغ بر 
نه غربی مشرف ااردن و کوههاي نایس واقع در کر ده و برمساحت وسیعی از درهشدریا واقع 
  می باشد.
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زائرین مقبره حضرت یوشع قربانیان خود را در نزدیک بارگاه وي ذبح می کنند و خون آن را 
در آستانه ضریح جاري می سازند. ساکنان مجاور مقبره حضرت یوشع معتقدند هرکس که از 

  حرم یوشع(ع) سرقت کند امر وي فاش خواهد شد.  

  

  :) اماکن اسالمی 2

اسالمی بسیار غنی می باشد. در زیر به نمونه هایی از کاخ ها و  -نظر سابقه تاریخیاردن از 
  اماکن و زیارتگاههاي مربوط به صدر اسالم اشاره می شود:

هجري قمري بنا شده و  125در سال  -پسر یزید -کاخ بایر: این کاخ در زمان ولید دوم -1
  وجه نشده است.هم اکنون ویرانه ایست که به مطالعه در مورد آن ت

هجري بنا شده و تمامی سقف  92کاخ عمره: این کاخ در زمان ولیدبن عبدالملک در سال  -2
ان اعتقاد دارند که نقاشیهاي سها و دیوارهاي آن را تابلوهاي دیواري پوشانده است باستان شنا

است. دیوارهاي این کاخ بوسیله یک هنرمند سوري و براي جلب رضایت خلیفه ترسیم شده 
هنرمند در کار خود هنر هیلین و هنر ساسانی را جمع آورده و تصاویري درباره الهه عشق، 
شعر، فلسفه، گنبد آسمان و افالك که ستارگانب در آن شناورند و نقاشیهایی با شباهت بسیار 
به رنگ بیستون و نقش رستم که در آن دست زنان و مردان تا نیمه بدن بطرف باال گشاده 

  دیده می شود که دال بر ابزار سرسپاري و تعظیم به رهبر عظیم الشان می باشد. شده است

انوشیروان را که از خلیفه شکست خورده درحالی نشان می دهد که با لباس  این هنرمند
  شاهانه و تاج سلطنتی با ابهت کامل در میان خدم و حشم خود وارد کاخ می شود.
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  آثار اسالمی شهر موته: -3

کیلومتري جنوب شهر کرك و در منطقه اي مشهور به المزار مقام  12ي موته، در مقام شهدا
زیدبن حادثه و عبداهللا بن رواحه، قرار  ،صحابه بزرگوار پیامبر(ص) حضرت جعفربن ابیطالب

دارد که در سال هشتم هجري در اولین جنگ خارج از جزیره العرب، یعنی در جنگ میان 
رسیده اند. فرمانروایان مسلمین به آثار صحابه پیامبر(ص) مسلمانان و رومیان به شهادت 

موجود در دهکده المزار اهتمام ورزیده و بر روي آن زیارتگاهها و گنبدها ساختند قدیمیترین 
این آثار که گواه این اهتمام است، لوحه هاي از مرمر می باشد که روي آنها با خط کوفی زیبا 

حه ها پیداست که فاطمیان به این زیارتگاهها، توجه خاص جمالتی نوشته شده است. از این لو
  داشته اند.

مشهد: در فاصله یک کیلومتري ورودي به دهکده المزار قرار دارد و مساحت آن بالغ بر  -4
مترمربع می باشد و محل شهادت جعفر طیار(ع) است، که این مکان حرمت و جایگاه  5/37

  ویژه اي در دلهاي مسلمانان دارد. 

متر  10متر طول و  15مسجد عبداهللا بن رواحه: در جنوب مشهد قرار دارد. این مسجد  -5
سانتی متر  85متر و قطر آن  1/1عرض دارد، محراب آن هنوز پابرجاست و ارتفاع آن از زمین 

  است.

  قبور دیگر صحابه و سایر اماکن اسالمی که در اردن وجود دارند به قرار زیر می باشند:

  بیده عامر بن الجراحقبر ابوع -6

  قبر نشر جبیل بن حسنه -7
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  قبر ضرار بن االزور -8

  قبر معاذبن جبل -9

.م. نیمی از آن که 1948بیت المقدس: این شهر همیشه پایتخت فلسطین بوده و در سال  -10
معروف به شهر جدید است، تحت اشغال اسرائیل و نیمی دیگر که معروف به شهر قدیم است، 

اد و کلیه اماکن مقدسه و آثار تاریخی این شهر درقسمت قدیمی قرار دارد که بدست اردن افت
.م. به تصرف خود درآورد و به 1967روز 6اسرائیل این بخش از بیت المقدس را نیز در جنگ 

  بخش جدید که در تصرفش بود ملحق ساخت.

نظور ویرانه آثار زیارتگاه حارث بن عمراالزدي: این زیارتگاه در نزدیکی ویرانه سعدي (م -11
باستانی است) قرار دارد و مشهور است که حارث همان فرستاده رسول اکرم(ص) به نزد ملک 

  مصري می باشد که به دست بشر جبیل عمروالغانی، حاکم موته به شهادت رسید.

زیارتگاه خروه بن عمروبن الفاخر الجذامی: وي حاکم شهر معان و حومه آن، از اراضی  -12
  شام بود.

هنگامیکه الجدامی اسالم آورد و این خبر به رومیان رسید او را خواستند و در نزد خود زندانی 
  به صلیب کشیدند.» عقري«کردند سپس او را در کنار آبهاي 

زیارتگاه جابربن االنصاري: این زیارتگاه در نزدیکی مقبره عمومی شهر الطفیله قرار دارد  -13
بی جلیل بوده و نامیدن اهالی الطفیله به الجوابره، نسبت به و عقیده بر آن است که جابر صحا

  او می باشد.
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  شخصیتهاي برجسته مسلمان :

شیخ ناصرالدین االلبائی: این شخص داراي دیدگاهها و نظرات خاص از جمله تحریم  -1
  شرکت در فعالیتهاي دموکراتیک و تحریم مبارزه با یهودیان و صهیونیستها است.

.م. پیشنماز مسجداالقصی بود، 1960لتمیمی: عالم معروف اردنی که در دهه شیخ السعد ا -2
  .م. در زندان مرکزي عمان زندانی شده بود.1983که وي در سال 

آقاي شیخ سقاف: ایشان عالم شافعی مشهوري هستند که اخیراً به تشیع گرویده اند و  -3
  کتب متعددي بر علیه وهابیت به نگارش درآورده اند.

ایان حسام الدین مسمار (رئیس سابق اتحادیه داروسازان) و آقاي دکتر عمرالمدنی و آق -4
  آقاي حسن القل نیز از شیعیان بنام اردن محسوب می گردند.

انقالب اسالمی ایران شوق و اشتیاق عمومی را در اردن برانگیخته بود و با تجاوز بعثی هاي 
آشکار و فعال از عراق حمایت کرد. مراقبت  عراق به ایران که در جریان آن شاه حسین بنحو

شیخ «رسمی علیه گروهها و شخصیتهاي اسالمی افزایش یافت. در طول این مدت بود که 
به رهبري توده هاي مسلمان پرداخت و پس از آنکه صهیونیست ها که شهر مقدس » التمیمی

ر تعدادي از سال پس از تبعید خود د 10.م. اشغال کردند بمدت 1967را در در ژوئن 
  دانشگاههاي اردن و کشورهاي عرب به تدریس پرداخت.

.م. به اردن بازگشت و از انقالب اسالمی ایران به رهبري امام خمینی 1970شیخ در اواخر دهه 
محکوم ساخت. شیخ فتوایی را  ن آن را در جهان اسالمحمایت کرد. او ایاالت متحده و حامیا
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دارد هر داوطلب را که در جبهه جنگ دستگیر شود، اعدام صادر کرد که کشور اسالمی وظیفه 
هستند، حال آنکه آن مسلمانانی که » مجبور شدگان«کند. زیرا اسیران جنگی قانونی، تنها 

داوطلب جنگ با اسالم می شوند، جنایتکاران و متمردانی هستند که باید اعدام شوند. وقتی 
شیخ از توده ها خواست که براي جنگ با .م. به لبنان حمله کرد 1980اسرائیل در ژوئن 

  صهیونیست ها به لبنان بروند. شیخ از ورود به مساجدي که به دولت تعلق دارد منع شده است.

محبوبیت شیخ دلیل واقعی بازداشت مداوم اوست. رژیم شاه حسین از نقش او به عنوان 
  یک انقالب اسالمی در اردن بیم داشت.» کاتالیزور«
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  با جمهوري اسالمی ایران روابط
  روابط قبل از انقالب اسالمی: 

روابط ایران با اردن از عهد باستان آغاز شده است. شروع روابط رسمی دو کشور به دوران 
ر می گردد که ایران در شام نمایندگی کنسولی داشت. بعد از سلطه بسالطین عثمانی 

کنسولگري دایر کرد. این کنسولگري بعدا  انگلیسیها بر اردن و فلسطین، ایران در بیت المقدس
به سرکنسولگري تبدیل شد و پس از استقالل شرق اردن، دولت ایران این کشور را به رسمیت 

به ایران مسافرت کرد و عهدنامه  پادشاه وقت اردن» ملک عبداهللا. «.م1949شناخت. در سال 
.م. سفارت 1950. در اوایل سال .م. در تهران منعقد شد1949نوامبر  16مودت میان دولتین در 

، سفر رسمی شاه (محمد رضا پهلوي) اایران در امان در سطح وزیر مختار تاسیس شد. و متعاقب
طی این سفر یک موافقتنامه فرهنگی بین  -محمد رضا پهلوي -.م شاه ایران1959در نوامبر 

ي تبدیل شد. این دو کشور به امضاء رسید و روابط دیپلماتیک دو کشور به سطح سفارت کبر
مسافرت که به دعوت ملک حسین انجام شده بود، مبانی دوستی و همکاري بین دو دولت را 

  بیش از پیش مستحکم کرد.

از این زمان تا پیروزي انقالب اسالمی در ایران، روابط بسیار صمیمانه اي بین دربارهاي دو 
با همسر، برخی بستگان، بعضا کشور برقرار بود؛ حدود یازده بار دیدار ملک حسین (همراه 

ولیعهد و نخست وزیرش) از ایران که عمدتا به صورت خصوصی در کاخهاي ییالقی شاه در 
از ایران، چند دیدار » ملکه عالیه«شمال کشور برگزار می شد، چندین دیدار خصوصی 

و نیز دیدار رسمی محمد رضا پهلوي از اردن، بخش اعظم کارنامه » فرح پهلوي«خصوصی 
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وابط سیاسی و دیپلماتیک بین دو کشور در این دوران را تشکیل داده است. آمد و شدهاي ر
معدود و محدود دست اندرکاران رسمی سیاسی و دیپلماسی دو کشور نیز، در واقع دنباله همین 

  دیدارها و روابط خصوصی بود.

  روابط بعد از انقالب اسالمی :

اردن، جمهوري اسالمی ایران را به رسمیت  پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران، دولت
هـ.ش طی پیامی این پیروزي را به امام خمینی (ره) 1357شناخت و ملک حسین در اسفند 

تبریک گفت. در سالگرد پیروزس انقالب اسالمی ایران، هیئت ده نفره اي از شخصیتهاي 
ایران آمدند. دولت برجسته علمی اردن به ریاست وزیر اوقاف و امور مقدسات این کشور به 

اردن اگر چه به ظاهر خشنودي خود را از انقالب اسالمی اعالم داشت، لیکن در واقع از صدور 
  انقالب اسالمی و احتمال گسترش فعالیت اسالم گرایان نگران بود.

روابط حسنه جمهوري اسالمی ایران با سوریه، تیرگی روابط اردن یا سوریه و روي آوردن اردن 
ق، از عواملی بودند که به دنبال شروع جنگ تحمیلی، باعث قطع روابط دو کشور به سوي عرا

  ایران و اردن شدند.

در طول جنگ هشت ساله بین ایران و عراق دولت اردن عقبه را براي حمل و نقل سالح و 
تجهیزات نظامی سبک و سنگین در اختیار عراق قرار داد. به عالوه نیروهاي نظامی خود را نیز 

حسین در نطقی  ملک سرکوب مردم مسلمانان عراق و ایران، به عراق گسیل داشت. براي
  اظهار داشت که اگر ضرورت ایجاب کند، نیروي بیشتري به عراق اعزام خواهد نمود. 
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هـ.ش ریاست جمهوري در ایران و روي کار 1376در سالهاي اخیر، بدنبال انتخابات سال 
ج به عنوان چهره اي علمی، فرهنگی و میانه رو مطرح آمدن آقاي خاتمی که در ایران و خار

است، روابط ایران با کشورهاي منطقه از جمله اردن رو به بهبودي گذارد، بخصوص پس از 
هـ.ش دولت اردن بطور 1378سفر تاریخی آقاي خاتمی، به عربستان و قطر در اردیبهشت ماه 

وابط با ایران شد که این مسئله رئیس هیئت دولت و نخست وزیر خواهان بهبود و گسترش ر
مبنی بر مخالفت با ایران که با  -پادشاه جدید اردن -بدنبال اظهارات اولیه ملک عبداهللا

  واکنش منطقی ایران روبرو شد، صورت پذیرفت.

اکنون نه تنها اردن بلکه کشورهاي منطقه نیز متوجه شده اند که نمی توانند با ایران به عنوان 
  ي رابطه اي خصمانه داشته باشند.یک قدرت منطقه ا

  مبادالت فرهنگی با ایران :

هـ .ش اقدام به انعقاد تفاهم نامه فرهنگی کامل و  1339دو کشور ایران و اردن در سال 
فرهنگی و هنري نمودند که همچنان به قوت  ، رسانه اي،جامعی در زمینه هاي مختلف علمی

خود باقی است ولی به لحاظ فقدان برنامه اجرایی کوتاه مدت عمالً این پروتکل در سالهاي 
پس از انقالب مورد اتهام واقع نشده بود. اما برپایی کمیسیون مشترك دو کشور در تاریخ 

وجود به تصویب رسید و در برنامه سه ساله مبادالت فرهنگی براساس پروتکل م 8/7/1376
  حال اجرا است.

الزم به ذکر است که تاکنون هیئت هاي فرهنگی متعددي به طور رسمی و غیررسمی به این 
  کشور سفر کرده اند و زمینه هاي همکاري متقابل مورد بررسی قرار گرفته است.
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فرهنگی ضمن در راس یک هیئت بلندپایه  1371از جمله حضرت آیت اهللا تسخیري در سال 
سفر به آن کشور با ملک حسین و امیرحسن و وزراي اوقاف و تبلیغات دیدار و در خصوص 
توسعه روابط فرهنگی به مذاکره پرداخت. ضمناً در سفر وزیر اوقاف اردن به ایران که در همین 
سال انجام می شود یادداشت تفاهمی بین آن وزارتخانه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به 

مضا رسید که در آن جمهوري اسالمی ایران آمادگی خود را براي تجدید بناي مقامات و ا
امکانات و اماکن دینی موجود در فلسطین اشغالی و کشور اردن اعالم داشته است. الزم به 

هـ . ش بازگشایی و فعال  1372ذکر است که رایزنی جمهوري اسالمی ایران در اردن در سال 
کردن تعداد اعضاي سفارت از سوي دولت اردن، پس از چند ماه فعالیت  شد، اما بدنبال کم

تعطیل و از آن زمان تاکنون نیز بخش فرهنگی سفارت عهده دار کلیه امور فرهنگی و هنري و 
  رسانه اي دو کشور شده است.

  عملکردهاي علمی، فرهنگی و مطبوعاتی 

  امضاي علمی، فرهنگی و مطبوعاتی -1

  تبادل هیئت ها -2

سفر جناب آقاي دکتر احمد احمدي رئیس محترم سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی  -
  .1374و دیدار با رؤساي دانشگاههاي اصلی کشور در 

سفر رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران و ایراد سخنرانی هاي فشرده در دانشگاه آل  -
  .1375البیت در خصوص اقتصاد اسالمی در 
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مسئوالن دانشگاه امام صادق(ع) به دعوت دانشگاه آل البیت و تبادل دو گروه  سفر هیئتی از -
  .1376و  1375نفره دانشجویی از دو دانشگاه در اردوهاي تابستانی  30

سفر معاون آموزشی و تحقیقاتی وزارت امور خارجه جناب آقاي عباس ملکی در خرداد  -
 و ردن و ایراد چند سخنرانی در مراکز علمیو دیدار با نخست وزیر و چند تن از وزراي ا 1376

  دانشگاهی کشور.

 1376سفر مدیرعامل خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران و هیئت همراه به اردن در شهریور  -
  و مالقات با سردبیران جرائد مهم محلی.» پترا«و امضاي تفاهم نامه همکاري با خبرگزاري 

ام وزارت ارشاد اسالمی و هیئت همراه به اردن سفر جناب آقاي احمد مسجد جامعی قائم مق -
و انجام مالقات با وزراي فرهنگ، اوقاف، جهانگردي، تبلیغات و رئیس سندیکاهاي روزنامه 

  نگاران و ناشران کتاب این کشور.

به  1377و  1375سفر حضرت آیت اهللا جعفر سبحانی به کشور که در ماه محرم سالهاي  -
فرهنگی شومان صورت پذیرفت. ایشان سخنرانیهاي متعددي در دعوت وزیر اوقاف و موسسه 

  دانشگاهها و مراکز فرهنگی اردن پیرامون وحدت اسالمی و تقریب بین مذاهب ایراد فرمودند.

سفر رئیس و معاونان دانشگاه تربیت مدرس و دیدار با روساي دانشگاههاي اردن در  -
  .1377فروردین 

ر به اردن به دعوت مجلس نمایندگان این کشور در سفر انجمن دولتی پارلمانی کشو -
  .1377فروردین 
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  .1377سفر جناب آقاي غمخوار معاون سیاحتی بنیاد مستضعفان در خرداد  -

  اعزام هیئت هاي اردنی به تهران -3

انجام دو سفر وزیر اوقاف و امور خیریه اردن به تهران و برپایی دو نمایشگاه از سوي آن  -
  هران.وزارتخانه در ت

به ایران و انجام تفاهم نامه علمی با دانشگاه » الخلیل«سفر مسئوالن دانشگاه فلسطینی  -
  عالمه طباطبایی.

  به دعوت دانشگاه آزاد اسالمی.» جرش«سفر مسئوالن دانشگاه  -

اعزام سالیانه هیئت هاي مختلف به کنفرانس وحدت اسالمی و کنگره بین المللی امام  -
  یش خبرنگاران کشورهاي اسالمی در تهران.خمینی (ره) و هما

  تسهیل شرکت دو وزارتخانه اوقاف و فرهنگ اردن در یازدهمین نمایشگاه تهران. -

ضدوهابی اردن به و شیعه از نویسندگان » احمدحسین یعقوب«و » سقاف«اعزام آقایان  -
  ایران در چند نوبت.

  .1375و  1374ایران در سالهاي انجام دو سفر از سوي روساي دانشگاه آل البیت به  -

  اعزام دو هیئت از روزنامه نگاران محلی جهت آشنائی نزدیک با وضعیت کشور. -

اعزام مدیران آژانسهاي توریستی اردن به تهران جهت راه اندازي صنعت توریسم بین دو  -
  .1376کشور، 
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نایی با نظام اعزام هیئتی از مدیران وزارت آموزش و پرورش اردن به تهران جهت آش -
  .1376آموزشی کشور، 

  برپایی هفته هاي فرهنگی  -4

 -این سفارت با امکانات محدود خود اقدام به برپایی نمایشگاههاي فرهنکی 1374از سال 
هنري متعددي در دانشگاهها و مراکز فرهنگی شهرهاي مختلف کشور اردن نمود که مورد 
استقبال وسیع دانشجویان، استادان، خبرنگاران و مردم عادي قرار گرفته و از انعکاس خوبی در 

روهی محل نیز برخوردار شده است. مهمترین اماکن برپایی نمایشگاه ها سطح رسانه هاي گ
  عبارتند از: 

دانشگاه اردن (شهر امان) در دو نوبت، دانشگاه یرموك (شهر اربد)، دانشگاه جرش(شهر 
هنگی جرش)، دانشگاه فیالدلفیا (استان امان) دانشگاه علوم تطبیقیه (استان امان)، مرکز فر

  و موسسه فرهنگی شومان. ارت فرهنگملکی وابسته به وز

الزم به ذکر است این نمایشگاهها شامل تابلوهاي خط، نقاشی مینیاتوري، صنایع دستی، کتاب 
و مطبوعات عربی موسیقی ایران و نمایشگاه زن بعد از انقالب اسالمی ایران بوده است که 

  نفر تخمین زده می شود. هزار 4تعداد بازدیدکنندگان در برخی از این نمایشگاهها بالغ بر 

برنامه مبادالت همکاریهاي فرهنگی و علمی دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت پادشاهی 
  :1376-1378اردن هاشمی براي سالهاي 

اي که به دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی با توجه به عالقه
رند و همچنین براي بسط و توسعه تحکیم روابط اسالمی و دوستانه بین دو کشور دا
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همکاریهاي فرهنگی و آموزشی، براساس موافقتنامه فرهنگی منعقده در ششم اردیبهشت ماه 
) براي اجراي قرارداد فرهنگی، آموزشی، تبلیغاتی، اجتماعی در 1960آوریل  26(برابر با  1339

در زمینه فرهنگ و بین خود، موادي را به تصویب رسانیدند که مختصري از این قرارداد 
  تبلیغات و آموزش به این قرار است:

  مسائل آموزشی -1

در زمینه مسائل آموزشی، طرفین قراردادي را براي گسترش همکاري بین دانشگاهها و 
موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دو کشور و همچنین مبادله دانشجو در 

  نیدند.مقاطع فوق لیسانس و دکترا به امضاء رسا

طرفین همچنین زمینه همکاري بین دانشگاه یرموك با دانشگاه اصفهان و دانشگاه شهید 
و سایر دانشگاههاي اردن را مورد تاکید قرار داده و در این » آل البیت«چمران با دانشگاههاي 

زمینه اقدامات الزم را به عمل خواهند آورد. طرف اردنی همچنین نسبت به اعزام تعدادي از 
نشجویان مقطع لیسانس که در حال تحصیل در دانشگاه آل البیت می باشند، به منظور دا

آموزش زبان فارسی در چارچوب یک برنامه فرهنگی که به توافق دوطرف خواهد رسید، اقدام 
  خواهد کرد.

همچنین با توجه به سوابق تمدن و فرهنگ دیرینه دو کشور، همکاریهاي دوجانه را در 
علمی و فرهنگی متقابل مبذول خواهند نمود. ضمناً زبان فارسی هم در  خصوص بازدیدهاي

سطح گسترده اي در برخی از دانشگاههاي اردن از جمله استقبال گسترده دانشجویان اردنی 
براي فراگیري زبان فارسی کرسی هاي بیشتري نیز براي آموزش زبان فارسی در این دو 

  دانشگاه تاسیس شده است.  
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  تبلیغات -2

) در مورد تبلیغات، ضمن مطلع ساختن 21-24طرفین در فصل چهارم قرارداد دوجانبه (مواد 
یکدیگر، درباره قوانین و مقررات مربوطه به مطبوعات و آزادي بیان معمول در کشور خود، 
همکاري نموده و در جهت تشویق مبادله انتشارات رسمی معروف جامعه دو کشور تالش 

  خواهند نمود.

رفین بر همکاري بین خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران (ایرنا) و خبرگزاري اردن همچنین ط
  (پترا) و ضرورت انعقاد موافقتنامه همکاریهاي فن و تکنولوژي تاکید می نمایند.

  فرهنگ -3

در زمینه مسائل فرهنگی بین دو کشور قراردادهاي جامعی به امضاء رسیده است که نمونه اي 
  می شود:از این توافقات ذکر 

طرفین در طول این برنامه نسبت به مبادله اطالعات و تجربیات، کتب و نشریات، عکس و  -
اسالید و فیلم و میکروفیلم در زمینه هاي فرهنگی، هنري، ادبی، تاریخی و میراث فرهنگی، 

  اقدام خواهند کرد.

ي تجسمی طرفین نسبت به برگزاري هفته هاي فرهنگی و نمایشگاههایی از آثار هنرها -
شامل نقاشی، خوشنویسی، طراحی، گرافیک، صنایع دستی و کتاب در دو کشور و همچنین 
مبادله اساتید، هنرمندان، دانشجویان ممتاز رشته هاي هنري جهت ایراد سخنرانی و معرفی 
هنرهاي دو کشور و شرکت در دوره هاي آموزشی رشته هاي هنري مورد عالقه اقدام خواهند 

  نمود.
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یکدیگر را از برگزاري نمایشگاهها، جشنواره ها، سمینارها، کنفرانسها و مسابقات بین  طرفین -
المللی فرهنگی، هنري و علمی که در کشورشان برگزار می گردد مطلع می سازند و تسهیالت 

  الزم را جهت شرکت نمایندگان طرف مقابل فراهم خواهند آورد.

و دعوت از یکدیگر جهت شرکت در جشنواره  طرفین ضمن همکاري در زمینه فیلم و سینما -
هاي بین المللی فیلم که در هر یک از دو کشور برگزار می گردد نسبت به برگزاري هفته فیلم 

  مستقر در کشور طرف مقابل اقدام خواهند کرد.

و میکروفیلم،  ات، تجربیات، کتب، نشریاتکتابخانه هاي ملی طرفین در زمینه مبادله اطالع -
تبادل کارشناس و کارآموز، مشارکت در گردهمایی و نمایشگاههاي مربوط به  نسخ خطی،

خدماتی و  پروژه هاي مشترك تحقیقاتی، آموزشیکتاب و کتابداري بازدیدهاي متقابل و انجام 
  انتشارات همکاري خواهند داشت.

علمی، طرفین در زمینه تحقیقات آزمایشگاهی مرتبط با میراث فرهنگی همکاریهاي متقابل  -
  پژوهشی و فنی بعمل خواهند آورد.

  آثار باستانی  -4

در زمینه آثار باستانی طرفین به توافق رسیدند که تعدادي از باستانشناسان و موزه داران دو 
کشور را جهت بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی و موزه هاي دو کشور و مذاکره و تبادل 

  تجربیات بدست آمده مبادله نمایند.
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  ناهنجاریهاي اجتماعی 
  ابتذال و جنایت :

بر خوردار  اردن در میان کشورهاي عربی از موقعیت ممتاز فرهنگی، آموزشی، ادبی و هنري
یکهاي مختلف و فرهنگی و احزاب از یک سو و وجود رسانه هاي است، چرا که وجود سند

 13در آینده نزدیک به  کانال تلویزیونی با برنامه هاي متنوع (که 7مختلفی نظیر مطبوعات و 
کانال افزایش خواهد یافت) و نیز سازمانهاي فعال فرهنگی خارجی مستقر در اردن همگی 
بنحوي سعی در رشد افکار و جذب جوانان اردن در راستاي مطامع و منافع خود را دارند که 

ه و ارزشها باید اذعان نمود متاسفانه مجموعه این فعالیت ها تا حدود زیادي موجب تحذیر جامع
  و تقیدات مذهبی خصوصا در میان قشر جوان شده است.

به کار گیري ابزارهاي مختلف براي سرگرمی جوانان و نوجوانان در آنجا موجب شده است که 
آنها تا حدود زیادي از اسالم و خلقیات آن دوري گزینند و مشاهده می شود که اکثر این 

عمال غیر اسالمی، نظیر ارتکاب به زنا، عیاشی و جوانان فرائض دینی خود را ترك کرده و ا
  شرب خمر را در میان خود و حتی جوانان ورزشکار به نحو روز افزونی رو به افزایش دهند.

% اعضاء فعال احزاب و مجامع را 70عدم توجه دولت و مسئولین به قشر جوان اردن (که 
تمام تحصیالت، موجب شده تشکیل می دهند) در خصوص کاریابی و ایجاد اشتغال پس از ا

است که اکثر آنان به اموري اشتغال ورزند که یا در شان خود نمی بینند مانند کار در پمپ 
بنزین، کارواش، رستوران و یا پاسخگوي نیاز آنان نیست؛ لذا خواه ناخواه مجبور به ترك کشور 

ه مهاجرت افراد و عزیمت به کشورهاي آمریکا، آلمان و حوزه خلیج فارس شده و بدینوسیل
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تحصیل کرده در آنجا بوفور دیده می شود. این باید تکلیفی در کار عمدتا به بیکاري و فراغت 
بیش از حد انجامیده و ناخواسته جوانان پسر و دختر اردنی را به سوي اعتکاف و انزواي 

که  است؛ چرا همهلکی که آینده، این کشور را با بحران مواجه خواهد ساخت، رهنمون ساخت
اکثرا مشاهده می شود که دختران و پسران اوقات خود را صرف اموري نظیر ولگردي در 
خیابانها، سینماها و یا تماشاي فیلمهاي مستهجن تلویزیونی و ویدئویی یا حضور در کالسهاي 

  رقص و آواز می نمایند.

تلویریونی و  2و  1اسرائیل و آمریکا از این فرصت به خوبی بهره برده بطوریکه شبکه هاي 
اسرائیل که در همه منازل به راحتی قابل رویت است. بطور مستمر اقدام به پخش فیلمهاي 
پور تگراف و یا داستانهاي مربوط به پیامبران آنهم به شکلی که موضوعاتی نظیر معجزه از 
درجه اهمیت ساقط نموده و امري عادي جلوه می دهند، می نمایند. نکته بسیار مهم آنکه 

سفانه موفقیت این رسانه ها تا به حدي بوده است که بعضا خانواده هاي مذهبی و مسلمان متا
اند و در پاره اي از موارد، دختران مسلمان محجبه که به حجاب خود معتقد نیز متاثر از آن شده

ار تردد می نمایند. همچنین در برخی از ب در انظبوده اند با آرایش کامل و بدون حجا
ین کشور فیلمهاي مستهجن نمایش داده می شود که بی شک تماشاي آن به سینماهاي ا

 - رواج فساد در جامعه فساد در جامعه کمک می نمایند. یکی دیگر از مشکالت فرهنگی
آور در برخی از کشورهاي اسالمی و منجمله اردن، بروز پدیده اي بنام  تمذهبی شگف

تین بار توسط یک یهودي آلمانی در است. فرقه شیطان پرستان که نخس "شیطان پرستی"
  .م. ظهور پیدا نمود، اهداف زیر را سر منشا کار خود قرار داد:1770سال 
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پایمال نمودن و  -3لغو خانوادگی بویژه محل سکونت و استقرار خانواده  -2لغو کل دولتها  -1
در، استفاده از زمینه هاي مواد مخ -5لغو تمامی ادیان  -4از بین بردن احساس ملی 

  مشروبخواري و نیز فساد اخالقی براي آلوده نمودن و به فساد کشاندن جوانان یک کشور.

جوانانی که با در پیش گرفتن راه پرستش شیطان و پیروي از فرامین او به سقوط اخالقی و 
ویرانگري وجدانی رهنمون شده و آن را به عنوان ارمغانی به دیگران تقدیم می دارند، اینان با 

ب به هر گونه گناه و جامه عمل پوشانیدن به نواهی آلمانی از طریق استفاده از مخدرات ارتکا
جاوز به پیر زنان در حضور دیگران به انحطاط کشیده و انجام عمل جنسی دستجمعی و نیز ت

 را با موزیکهاي گوشخراش رقص گروهی همراه با هیجان شده اند همچنین مجالس آنها
  .شدید همراه است

  

  مخدر:مواد 

اسرائیل براي نفوذ در کشورهاي اسالمی و به خصوص  مواد مخدر یکی از استراتژي
از طریق  -سازمان جاسوسی اسرائیل -"موساد"کشورهاي همجوار خود مانند اردن می باشد. 

مواد مخدر به اردن، سعی  و یا قاچاق "فرقه شیطان پرستان"یر فرقه هاي گمراه کننده اي نظ
نحطاط کشیدن جوانان اردنی که قریب به نیمی از آنان فلسطینی االصل در به انحراف و ا

هستند، دارد. البته پدیده مواد مخدر بیشتر در بین خانواده هاي مرفه این کشور دیده می شود. 
جامعه اردن جامعه اي باز از لحاظ فرهنگی است، بنابراین نفوذ در این جامعه و رواج مواد 

  مشکل نمی باشد.مخدر در این کشور چندان 
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به  رسیدن از آنجا که رژیم اسرائیل، در پی تحقق بخشیدن به آرزوي بزرگ بنی اسرائیل، یعنی
ی از سرزمین موعود خویش می دانند، ذا اردن را نیز از نظر تاریخی جزئارض موعود است، ل

فاده از بنابراین جاي تعجب نخواهد بود اگر آنها به هر نحو ممکن و به مرور زمان و با است
حربه موثر و خانمان سوز مواد مخدر و ترویج آن در بین افرادي که از تعصب مذهبی کمتري 

سعی در به انحطاط » شیطان پرستی«نیز برخوردارند و همچنین رواج فرقه هاي منحطی نظیر 
کشیدن این ملت و تسلط تدریجی به این سرزمین تاریخی که به حق سرزمین پیامبران لقب 

  مایند.گرفته، بن

  سایر مشکالت :

یکی از مهمترین مشکالتی که در حال حاضر اردن با آن مواجه است، بحران بیکاري است. 
این بحران بخصوص پس از جنگ خلیج فارس که باعث رانده شدن بیش از سیصد هزار 
اردنی از کویت و دیگر کشورهاي حوزه خلیج فارس به اردن شد، وخیم تر گردید؛ به حدي که 

.م. به هیجده درصد بالغ شد. البته دولت با تمهیداتی از جمله امضاء 91بیکاري در سال  میزان
قراردادهایی که با دو کشور یمن و لیبی جهت صدور نیروي کار در زمینه هاي پزشکی، 
مهندسی و آموزگاري و اعطاي وامهاي کوچک به بانک توسعه و رشد صنعتی و کمپانیهاي در 

روژه هایشان، در صدد حل مشکل بر آمد. وزارت کار نیز قانون به حال تاسیس جهت شروع پ
.م. 92ه در سال کار گیري نیروي کار خارجی را محدود تر کرد. این اقدامات باعث گردید ک

درصد  7/52.م. کاهش یابد. الزم به یاد آوري است که 91ار درصد سال میزان بیکاري به چه
ك دیپلم و کمتر از دیپلم می باشند؛ بنابر همین آمار تا از بیکاران کسانی هستند که داراي مدر

  تن از دارندگان مدرك دانشگاهی نیز بیکار بودند. 74463.م. حدود 1993اواخر سال 
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  تبلیغی  - فعالیتهاي فرهنگی
تبلیغات یکی از ابزار نیرومندي است که بیشتر در اختیار کشورهاي قدرتمند که با بهره 

جهت رسیدن به اهداف ملی، از آن استفاده می کنند. بدون شک با گیریهاي خود از آن در 
  پیشرفت تکنولوژي و گسترش ارتباطات، تبلیغات هم پیچیده تر شده است.

غالباً تبلیغات به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می شود؛ منظور از تبلیغات مستقیم 
الً اظهارات رسمی آمریکا و در اشاره مستقیم مقامات دولتی به موضوعی خاص می باشد؛ مث

از آن جمله می باشد. اما غالب تبلیغات به صورت غیرمستقیم » حقوق بشر«ارتباط با موضوع 
اعمال می شوند و زمینه ساز فعالیت و موفقیت دیپلمات ها و دیگر کارگزاران روابط خارجی 

و سمینارهاي  کنفرانسها نمایی، موسیقی، نقاشیمی باشند. ساخت و نمایش فیلمهاي سی
فرهنگی، تحقیق و آموزش، برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی عمدتاً با استفاده از تبلیغات 
غیرمستقیم در خدمت حکومتها براي رسیدن به اهداف از قبل مشخص شده می باشند. تهاجم 
فرهنگی نیز مقوله ایست که غالباً در چارچوب تبلیغات غیرمستقیم توسط سیاست گذاران 

در تبلیغات بدین گونه می باشد؛  آن ت خارجی، مورد استفاده قرار می گیرد. عمده ترینسیاس
  تبلیغات ایدئولوژیکی.    و تبلیغات فرهنگی ،تبلیغات سیاسی

از آنجایی که حکومت اسالمی ما، یک حکومت ایدئدولوژیک می باشد، پس امر تبلیغ و نشان 
هداف اصولی است که باید مورد اهتمام و دادن حقیقت باالخص در دین و شریعت یکی از ا

اي پیامبر «یعنی » «یا ایهاالرسول بلغ ما انزل الیک من ربک«توجه قرار گیرد. آیه کریمه 
  گویاي این مطلب و بیانگر این مقصد است. » برسان آنچه را که از پروردگارت بتو رسیده)
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  زمینه هاي منفی تبلیغی:

  : الف) بستر تبلیغات ضداسالمی

با  تبلیغات مخرب و منفی اسرائیلی اردن بعلت همجواري این کشور با رژیم صهیونیستی،در 
انواع و اقسام آن چه با شبکه هاي تلویزیونی خود و چه از راه ترویج فرقه ها و آئین هاي 
ضاله، با شدت و به نحو موذیانه اي دنبال می شود. یکی از راههایی که صهیونیسم بین المللی 

اهداف سودجویانه و توسعه طلبانه خود و ضدیت با اسالم در کشورهاي اسالمی و در راستاي 
بخصوص همسایه اي نظیر اردن با جدیت دنبال می کند، ایجاد حمایت و پشتیبانی از فرقه ها 
و ادیان ساختگی دست بشر و حمایت مالی و معنوي از این فرق ضاله می باشد. یکی از فرقه 

(سازمان جاسوسی اسرائیل) در » موساد«تها و عوامل مزدور آنها از هایی که اخیراً صهیونیس
شیطان «جهت گمراه نمودن جوانان مسلمان اردنی، در اردن ترویج داده اند، فرقه ضاله 

  می باشد.» پرستی

در آلمان برمی گردد. سازمانی یهودي بنام روچیلد  18ریشه فرقه شیطان پرستی به قرن 
(یا شیطان پرستان) را بوجود آوردند. از اهداف این گروه ایجاد » نورانیهاانجمن «نخستین بار 

هرج و مرج جهانی، وحشیگري و جنایت، سقوط اخالقی جوانان مذهبی و... است، و تبلیغ این 
که کار دنیا به پایان خواهد  رسید و آنگاه روشنایی از ایدئولوژي شیطان به آنها خواهد رسید 

  می نامند.» نظم نوین جهانی«ان را، که نورانیها این پای

افراد این فرقه گمراه در اردن را، بیشتر جوانان وابسته به خانواده هاي مرفه و اصطالحاً بی قید 
و بند و فارغ التحصیالن مراکز دانشگاهی و مدارس بیگانه در اردن تشکیل می دهند. این 



110 / پادشاهی اردن هاشمی   

مل پوشاندن به نواهی آسمانی از افراد در مجالس خود با ارتکاب هرگونه گناه در جامعه ع
طریق استفاده از مخدرات، انجام اعمال جنسی دسته جمعی، گوش دادن به موسیقیهاي 

، راه و روشی خالف عرف، »هستیریک«گوشخراش و رقص گروهی همراه با هیجان شدید 
ه اجتماع، دین و انسانیت در پیش می گیرند. اینان در حقیقت دستاورد تهاجم فرهنگی غرب ب

  اشکال گوناگون به کشورهاي اسالمی است.

خط در اینترنت می باشند و  13جالب توجه است که بدانیم گروه جهانی شیطان پرستان داراي 
موسیقیهاي خشن اینان به گونه اي روانشناسانه و دقیق طراحی و تنظیم می شود که جوانان 

ه هایی از این موزیکها را می را به ارتکاب خشونت و اعمال ضدانسانی تهییج می کند. نمون
  مشاهده نمود. Heavy Metalو  Teknoتوان در موزیکهاي 

با تحریک روساي خود (که عمدتاً صهیونیست  -پایتخت اردن -این افراد گمراه در شهر امان
می باشند) به دو مسجد شهر رفته و حریم مسجد و تعداد یکصد جلد قرآن مجید را مورد 

ر بعضی صفحات قرآن بجاي لفظ جالله با کشیدن ستاره داوود کلمه اهانت قرار دادند و د
را شدیداً متاثر ساخت. این ابلیس اعظم را به کار برده که این امر جامعه متدین و مسلمان شهر 

  ل براي جامعه اردن و یک عامل ضد اسالمی می باشد. یک معض

  ب) بستر تبلیغات ضدتشیع و ضدایرانی :

د از پیروزي انقالب اسالمی ایران یکی از مهمترین مراکز فعالیت اردن در تمام مدت بع
بع مذهب تشیع بوده است، و بعضی کشورها با علیه جمهوري اسالمی ایران و بالط تبلیغاتی

سرمایه گذاري هاي زیادي از طریق کمپانی هاي عربستان سعودي، وهابیت و عراق، به این 
  امر اهتمام خاصی ورزیده بودند.
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ه کثرت تبلیغات علیه جمهوري اسالمی ایران اثرات منفی فراوان بر جوانان و حتی متاسفان
در ذهن آنها  یشته است، لذا مشاهده می شود ابهامات و سوال هاي فراواناروشنفکران گذ

نسبت به جمهوري اسالمی ایران وجود دارد. البته در مقابل، روشنفکران و نویسندگانی که 
قرار نگرفته اند نیز وجود دارند که فعالیت خود را به نفع جمهوري تحت تاثیر این تبلیغات 

اسالمی ادامه داده اند و بر اثر آن با گرفتاریهاي زیادي مواجه شده اند. در ذیل به چند کتاب 
که در اردن بر ضد مذهب تشیع و جمهوري اسالمی ایران نوشته شده، اشاره می شود، و سعی 

ري آنها، جهت روشن شدن بستر تبلیغات ضدشیعه توضیحاتی شده در مورد محتوي و جهت گی
  .بطور اختصار ارائه شود

نوشته چند نویسنده عراقی می باشد »: نهج خمینی فی میزان و الفکر و االسالمی«کتاب  -1
که مطالب آن، آمیخته از مطالبی آکنده از دروغ و تهمت است و استنادهاي واهی آن ناشی از 

احکام اسالمی و خصوصاً مذهب تشیع بوده و بویژه سعی شده در آن به عدم آگاهی نسبت به 
  برتري اعراب اشاره و تاکید شود.

منتشر شده است. این انتشارات زیرنظر مستقیم اخوان » دارعمار«این کتاب توسط انتشارات 
از المسلمین اردن اداره می شود و بیشتر کتابهایی که در اردن بر علیه ج.ا.ا به چاپ رسیده 

سوي این انتشارات منتشر شده است. این موسسه در مدت جنگ تحمیلی و بعد از آن، دهها 
  هزار دالر کمک نقدي و جنسی از عراق دریافت کرده است.

؛ نوشته محمود الخالدي: این کتاب در »نقض دستورالجمهوریه االسالمیه االیرانیه«کتاب  -2
یسنده سعی کرده است که با تحریف آن بنحو رابطه با قانون اساسی ج.ا.ا نوشته شده و نو

  غیرواقعی به خوانندگان خود ثابت کند که کلیه قوانین آن مخالف اسالم می باشد.
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رین  ؛ نوشته هندي محمدالشریف: در این کتاب زشت»جذورالبالء فی حرب الخلیج«کتاب  -3
یع نوشته شده است و بدترین اهانتها و تهمت ها بر علیه جمهوري اسالمی ایران و مذهب تش

ي هاي خود  و نویسنده با نقل قولهاي دروغ و غیرمستند سعی کرده است که به نوشته
سندیت بدهد. نویسنده کتاب در عراق لیسانس گرفته و چند بار در طی جنگ به عراق سفر 

  کرده و کمک هاي کالنی از سوي بعثی ها دریافت کرده است.

(هندي): خط مشی  -نوشته محمد منظور یغمایی» السالمالثوره االیرانیه فی المیزان ا« -4
این کتاب از نویسنده و کسانی که بر این کتاب مقدمه نوشته اند شناخته می شود. مترجم آن 
دکتر بنداري است، که کتاب کشف االسرار حضرت امام خمینی رحمه اهللا علیه را، با تخریب و 

که مرکز فعالیتهاي ضدشیعه و علیه » عماردار«تزویر ترجمه کرده است. این کتاب از سوي 
  انقالب اسالمی ایران می باشد، منتشر شده است.

نوشته عبداهللا محمود الغریب: نویسنده در این کتاب اختالفات میان » وجاء دورالمجوس« -5
سنی و شیعه را از زمان به قتل رسیدن عمربن الخطاب و قیامهاي شیعی در تاریخ و انحراف 

اسالم و نحوه گسترش تشیع بوسیله صفویه و برامکه و تحریفهاي آنها را، آورده  تشیع از دین
است و آنگاه با تاثیر بر عقیده شیعه و تحریف وقایع انقالب اسالمی، سعی کرده خواننده خود 

  را فریب دهد و تصویري نادرست از وقایع انقالب نشان دهد.

نوشته محمد عبدالکریم عثوم: شاید این کتاب از معدود » النظریه السیاسه المعاصر للشیعه« -6
کتبی باشد که نظري مثبت نسبت به شیعه و انقالب اسالمی ایران داشته است. این کتاب که 
نوشته چند تن از نویسندگان فوق لیسانس می باشد، مروري اجمالی بر تاریخ و اعتقادات 

عه و تشیع می باشد، اگرچه تحلیلی درست و کامل از شیعه و تاثیر انقالب اسالمی مذهبی و شی
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ایران از مذهب تشیع نمی باشد اما نسبت به دیگر کتب چاپ شده درباره تشیع در کشور اردن، 
  منصف تر است. نویسنده آن عضو سازمان امنیت اردن می باشد.

مورد ج.ا.ا و مذهب تشیع به چاپ می رسد، کتب باال و بسیاري از کتب دیگر که در اردن در 
و مذهب تشیع می  ایران اسالمی% از این کتب بر علیه 90حاکی از آن است که تقریباً باالي 

  باشند.

  مشکالت و تنگناها :

از مشکالت و تنگناهایی که ج.ا.ا در اردن با آن مواجه است، فعالیتهاي تبلیغاتی و فرهنگی  -1
باشد. رژیم عراق با کمکهاي کالن به برخی انتشارات اردنی از جمله عراق بر علیه ایران می 

که زیرنظر مستقیم اخوان المسلمین اردن اداره می شود، اقدام به چاپ » دارعمار«انتشارات 
فعالیتهاي تبلیغاتی یه ج.ا.ا و مذهب تشیع نموده است . کتب واهی و سراسر مغرضانه بر عل

شبکه  2مشکالت ایران در اردن می باشد، بخصوص که اسرائیل بر ضد ایران، از دیگر 
تلویزیونی اسرائیل هم، براي اردن پخش می کنند که خنثی کردن این تبلیغات منفی، باید 

  یکی از وظایف سفارت در اردن باشد.

مذهبی در اردن دارند گروه وهابیان می باشند  و سومین گروهی که فعالیت شدید تبلیغاتی -3
مسجد و کتابخانه و اماکن فرهنگی و سرمایه گذاري هاي کالن در این  که بوسیله ساخت

باشند و این  کشور در گسترش مذهب وهابیت دارند، بدیهی است که وهابیون ضد تشیع می
  التی باشد که ایران در اردن با آن مواجه است.می تواند یکی از معض
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ت و تبلیغات ضدانقالب و منافقین التی که در اردن با آن مواجهیم فعالییکی دیگر از معض -4
  در اردن می باشد.

مشکل دیگر، بنظر می رسد که خود حکومت اردن باشد. شاه جدید اردن همسویی و  -5
همگرایی بیشتري نسبت به اسرائیل و آمریکا و بالطبع عداوت بیشتر با ج.ا.ا دارد، که با توجه 

ه در اردن با آن روبرو هستیم می به این مشکالت و تنگناها بخصوص تنگناي شدید مالی ک
  تواند یکی از علل کمبود و ضعف تبلیغاتی ما در اردن باشد.

یکی از معضالتی که جامعه اردن با آن دست به گریبان می باشد پدیده اي بنام شیطان  -6
پرستی است که پیروان این فرقه ضاله از دست یازیدن به هیچ عمل خالف و گناهی در جهت 

  کوتاهی نمی ورزند. رضایت شیطان

یکی دیگر از معضالت و مشکالتی که در زمینه تبلیغات در اردن وجود دارد وجود رژیم  -7
کیلومتر مرز مشترك با  140اشغالگر قدس در همسایگی این کشور می باشد. اردن حدود 

فور، استرائیل دارد که این امر نقش بسیار حیاتی براي اسرائیل دارد و اسرائیل طبق وعده بال
اردن را بخشی از میهن ملی خویش تصور می نماید. در سوي دیگر یعنی شرق کشور اردن 
کشور عراق قرار دارد که از نظر جغرافیایی به اردن نیاز دارد (بخاطر وجود خلیج عقبه). با توجه 
به این موقعیت ویژه و حساسی که اردن در خاورمیانه دارد، همسایگان شرقی و غربی این 

ز دشمنان تاریخی ایران محسوب می شوند و همسایه جنوبی آن یعنی عربستان نیز کشور ا
رقیب سنتی ایران در خاورمیانه می باشد که با توجه به سرمایه گذاري تبلیغاتی زیادي که این 
سه کشور در اردن دارند متوجه می شویم، که امر تبلیغ در اردن تا چه اندازه می تواند مشکل 

  باشد.
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  ي مثبت تبلیغی:زمینه ها

در این مبحث به بررسی روشهاي تبلیغی به طور کلی و در خالل آن به نیازهاي تبلیغی اردن 
  می پردازیم.

مبلغ در تبلیغ، انگیزه اي دارد که بدون تردید این انگیزه چیزي جداي از آرمان و اعتقاد و 
گرایشات او نیست. مقاصد مادي، معنوي، اقتصادي، سیاسی، اخالقی، و غیره همه در این 
چارچوب می گنجد که ارزش تبلیغ و مبلغ نیز بدانها بستگی دارد. با توجه به ضرورت اتخاذ 

غ و توجه مبلغان به این هدف و ارزیابی موفقیت آنها، باعث شده که از سوي هدف در تبلی
کارشناسان، توصیه هایی در رابطه با کار تبلیغ به مبلغان صورت گیرد. ما باید نخست اهداف 
تبلیغی خویش را مشخص نماییم و سپس این اهداف را با نیازهاي تبلیغی که آن کشور دارد 

  می پردازیم: تبلیغبررسی نیازهاي تبلیغی به بررسی عوامل تطبیق دهیم. حال قبل از 

هر مامور تبلیغ در صحنه اي که کار می کند دائم در معرض تغییر است، ناچار باستی تمام 
  مشکالت کار خود را از قبل در نظر بگیرد. این عوامل یازده گانه تبلیغ عبارتند از:

ما چه ارزشهایی را می خواهیم در کشور  چیست؟ به عبارت دیگر تبلیغمنظور و هدف از  -1
اردن رواج دهیم؟ آیا این ارزشها ترویج مذهب در اردن است یا شناساندن چهره اي صحیح از 

  جمهوري اسالمی ایران.

  چه تغییراتی را در وضع نظامهاي کنونی بوجود خواهد آورد؟ تبلیغ -2
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رد؟ این مسئله بخصوص در مورد اردن تبلیغ در روابط ملتها چه اثراتی را به وجود خواهد آو -3
خواهد بود چرا که چهره جمهوري اسالمی ایران و بخصوص مثبت بی شک حاوي اثرات 

مذهب تشیع براساس تبلیغات سوءدشمنان ایران در آن کشور شدیداً آسیب دیده است، که اگر 
  اهد شد.  این افکار عمومی تغییر پیدا کند، بی شک روابط دو ملت هم بهتر از گذشته خو

آیا مبلغ باید خود عامل و مباشر عمل باشد یا عامل و نماینده جداگانه اي براي عمل اختیار  -4
  کند؟

چه نوع سمبلهایی را باید انتخاب کند و به کار ببرد؟ مثال در مورد اردن سمبلهایی که در  -5
  تواند باشد؟ مورد مردم آن کشور کارایی دارد و از دید آنها جذاب است چه سمبلهایی می

؟ در مورد اردن بنظر می رسد استفاده یل ارتباط جمعی را باید بکار گرفتکدام یک از وسا -6
  از شبکه هاي تلویزیونی و مطبوعات بهترین روش براي رساندن پیام به گوش مخاطب است.

می، طبقه نخبه و برگزیده اجتماع، رهبران افکار عمو«قرار دهد؟  تبلیغکدام گروه را هدف  -7
  ».طبقات متوسط، توده هاي اجتماع، مشتریان، دوستان، مخالفان، بی طرفان

در کشور اردن چون اکثریت جمعیت داراي تحصیالت باالي دانشگاهی بوده و با سواد می 
هدف تبلیغ باید بیشتر روي نخبگان و طبقات متوسط متمرکز شود و بدون شک نیاز  ،باشند

نه دانستن حقایق در مورد ایران بیشتر از توده هاي اجتماع و قشر روشنفکر جامعه اردن در زمی
  مردم عادي است.
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چگونه باید اثرات تبلیغ را اندازه گیري کرد؟ در مورد اردن باید باید بررسی کرد که از چه  -8
در این کشور و تاثیراتی که بر روي افکار عمومی این  -روشی می توان اثرات تبلیغاتی ج.ا.ا

  است را ارزیابی کرد؟کشور گزارده 

  ارزشهاي جانشین پس از شروع تبلیغ چه باید باشد؟ -9

تبلیغ براي ترویج ارزشها به چه وسیله باید متشبپث گردد؟ بوسیله سانسور، جبر و جانشین  -10
  ر، تنگناهاي اقتصادي یا تبلیغات ضد و مخالف؟وز

این مسئله در مورد اردن که چگونه باید اثرات و نتایج اقدامات ضدتبلیغی را سنجید؟  -11
دشمنان ایران در این کشور تبلیغات ضدایرانی وسیعی دارند بسیار مهم است. چرا که باید با 
ارزیابی اثرات تبلیغاتی آنها تدابیري براي خنثی کردن آثار سوء ضد تبلیغی مخالفان ایران به 

ایران در این کشور می کار بست، که این مسئله در اردن در وحله اول وظایف مهم مبلغان 
  باشد.

البته اقداماتی توسط نمایندگی ج.ا.ا در اردن در زمینه بهبود وضع شیعیان صورت گرفته که با 
  توجهی است؛ که در ذیل به آنها اشاره می شود. جه به کمبود امکانات نسبتاً قابلتو

در حد توان خویش هر چند امکانات پرسنلی و تبلیغاتی این نمایندگی بسیار محدود است ولی 
فعالیتهاي ذیل را در خدمت به اهل البیت(ع) انجام شده است و چنانچه حمایت مرکز از 

  اینگونه اقدامات ادامه یابد امکان گسترش آن در آینده وجود خواهد داشت.

شیعیان این کشور با توجه به کمی تعدادشان و عدم وجود یک عالم شیعه در این منطقه 
ند که هویت خویش را بطور شایسته حفظ کنند. باید امکان اعزام یک همواره نتوانسته ا
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روحانی شیعه و مطمئن غیرایرانی، براي بررسی وضع آنها و همچنین اعزام یک روحانی ایرانی 
  با اقامت دائم فراهم گردد.

  

  موقعیت و نیازهاي تبلیغی در اردن :

و در بین کشورهاي مهمی چون  جایگاه استراتژیک و قرار گرفتن آن در منطقه خاورمیانه
سوریه، اسرائیل، عراق، عربستان سعودي، لبنان و مصر به اردن جایگاهی مهم در منطقه 

  بخشیده است.

عالوه بر شرایط جغرافیایی مهم این کشور، عوامل دیگري نظیر فرهنگ و درصد باالي سواد 
  مردم این سرزمین به این کشور موقعیتی ویژه بخشیده است.

میان جمهوري اسالمی ایران در جهت بهبود بخشیدن به وضعیت شیعیان در اردن،  در این
طرح ساخت مسجد شیعیان، در طی مذاکرات رسمی متعددي با مقامات اردن مطرح شده که 

  امید است پس از اخذ موافقت وزیر اوقاف اردن این مسجد احداث شود.

رسمی توسط آقاي دکتر جعفر بیضون به تالش جهت برپایی جمعیت یا انجمن شیعیان به طور 
کمک برخی از شیعیان است قبال اقداماتی را در این راستا انجام داده اند ولی تاکنون به نتیجه 

. سفارت سعی می کند به طور غیرمستقیم از این طرح حمایت کرده و جایگاه ستنرسیده ا
که حمایت جدي تر سفارت  قانونی مناسبی را براي تشکل شیعیان فراهم سازد. بنظر می رسد

ران در این زمینه از نیازهاي اساسی جمهوري اسالمی ایران از این طرح و حمایتهاي مالی ای
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براي تشکیل این جمعیت و ادامه کار آن می باشد. از سوي دیگر حمایت از  شیعیان این کشور
با حمایتهاي که تاکنون » احمدحسین یعقوب«نشر کتب نویسندگان مدافع شیعه منجمله آقاي 

  کتاب از تشیع شده است. 9سفارت و مرکز موفق به چاپ 

که دهها کتاب بر علیه وهابیت به چاپ رسانیده که برخی از » شیخ حسن سقاف«و نیز آقاي 
آنها با کمک نمایندگی صورت پذیرفته دست از جمله اقدامات مثبت به عمل آمده توسط 

ینه هاي زیادي براي چاپ و نشر کتب تبلیغی در سفارت ایران در اردن می باشد که البته زم
ادبی در اردن، صرف امکانات و کمکهاي و  اردن موجود می باشد. و با توجه به جو باز فرهنگی

شیعی در این کشور با وجود جمعیت اردن که از درصد  -مالی بیشتر براي چاپ کتب اسالمی
  ثمرثمر باشد.باالیی از سواد و فرهنگ برخوردارند می تواند بسیار م

البته سفارت ایران در اردن در زمینه توزیع کتب فقهی و کالمی شیعه با توجه به عدم 
دسترسی محققان و شیعیان مقیم کشور اردن، فعاالنه اقدام به توزیع و اهداي  کتاب به 
متقاضیان و یا افراد متعدد و زمینه دار نسبت به تشیع نمود و در حد توان خود به تغذیه 

  خانه دانشگاه هاي مهم این کشور به منابع شیعه پرداخته است.کتاب

  از جمله مهمترین کتب مذکور عبارتند از:

دیت، تاسیس الشیعه اب، فضائل الخمسه، ثم اهتیت، الشیعه هم اهل السنه، کشف االرالمراجعات
  و...
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توان به ارسال برخی  می شیعی در اردن -دیگر اقدامات ایران در زمینه هاي تبلیغی ي از جمله
مقاالت دینی به مطبوعات محلی و چاپ آنها به مناسبتهاي مختلف بویژه در پاسخ به اتهاماتی 

  که برعلیه تشیع به چاپ رسیده است را نام برد.

و برپایی سخنرانیها و جلسات بحث متعدد در  1377و  1375 سبحانی در سالهاي سفر آیت اهللا
ت موجود بر علیه تشیع در این بهای و پاسخگویی به شخصوص تقریب بین مذاهب اسالم

زمینه بسیار مثبت بوده است و اگر اینگونه سفرها و جلسات، و اعزام علماي خوب معتبر شیعه 
در مورد تشیع بسیار موثر  دید و نگرش مردم و رفع شبهاتاز ایران ادامه یابد قطعا در تغییر 

  خواهد بود.

تن از دانشجویان شیعی اردنی جهت ادامه  5دینی  -دل فرهنگیعالوه بر آن و در راستاي تبا
تحصیل در مقاطع کارشناسی و دکترا به ایران اعزام شده اند. که این عده در بازگشت به 

اسالمی خویش می توانند بسیار مفید ر ترویج تشیع در اردن با توجه به فرهنگ کشورشان د
  فایده واقع شوند.

  راهکارهاي تبلیغی :

شناسایی  مل و زمینه هاي تاثیرپذیري مخاطبئله تبلیغ می بایستی به طور جدي عوادر مس
قسمت سعی شده با  د. در اینشوند و تا این عوامل شناسایی نشوند، تبلیغ موفق نخواهد بو

مسائلی که بیشتر زمینه روانی یا اجتماعی دارند، راهکارهاي تبلیغی  ،تکیه به پاره اي عوامل
  ئه شود.مناسب با آن ارا

  توجه به ارزشهایی که جامعه یا افراد بدان ایمان دارند: -1
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اگر مخاطب ما به یک ارزش باور دارد اثرگذاري در جهت مخالف آن با دشواري روبرو خواهد 
شد. این جاست که تعلیم و تربیت و فرهنگ بطور عموم نقش فراوانی را، ایفاء می کند. تغییر 

زي به شیوه انحرافی باور دارد احتیاط کامل را طلب می کند، به باورها در جامعه اي که به چی
سال چهره  20همین نحو ما در اردن بایستی به نحو کامال محتاطانه عمل کنیم زیرا در طول 

 ،دیدگاه دن ارائه شده است، که براي تغییراي کامال انحرافی از انقالب اسالمی ایران در ار
  موثر مبلغان اعزامی از ایران دارد. احتیاج به زمان و همچنین فعالیت

جمهوري اسالمی ایران در آنها  مساجدي که طرفدار ایران باشند یا در اردن حسینیه ها و -2
بیشتري از طریق  نیاز نفوذي داشته باشد وجود ندارد، که این شاید به علت فعالیت تبلیغی

  احداث مساجد، حسینیه ها و یا خانه هاي فرهنگ داشته باشد.

  مقاومت مخاطبین و چگونگی مقابله با آن: -3

ایجاد دگرگونی در انسانها، بویژه در افکار و عقاید آنها نیاز به تالش بسیار دارد. زیرا هر گاه 
ومت خواهد کرد. شیوه تبلیغی انسان به چیزي معتقد بود در برابر عوامل مخالف اعتقاد خود مقا

مین باشد و آنها احساس طابق فرهنگ مردم آن سرزدر اردن بایستی به گونه اي باشد که م ما
فرهنگی مخالف عقایدشان، مذهبی و  -ما در صدد ارائه یک شیوه و روش دینینکنند که ش

  تحمیل عقاید خود به آنها هستیم. همراه با

  توجه به رهبران فکري و واسطه ها: -4

نزدیک با مردمند و رابطه رهبران فکري از آن رو اهمیت دارند که مورد اعتماد و در ارتباط 
شخص، موثرترین نوع ارتباط در انتقال معلومات و جهت دادن به توده هاست؛ بنابراین ما باید 
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از طریق برقراري ارتباط با رهبران فکري مردم و دعوت آنها به ایران و تشکیل سمینارها و 
 شنفکر نماییم.کنفرانسها در دانشگاهها و مجامع عمومی سعی در جلب افکار این قشر رو

  

  نوگرائی و نوآوري: -5

پیام جدید و جالب نظر از دیگر عوامل جذب مخاطبین است که در روانشناسی اجتماعی مورد 
ها حرکت می کند. انتخاب بحث قرار گرفته است. حرف نو جاذبه دارد و انسان بدنبال جاذبه
شناسی مبلغ مایه می گیرد. سوژه نو و حرف جدید و با شیوه نوین از ذکاوت و بصیرت و موقع 

  پس ما اگر می خواهیم در این کشور موفق شویم باید حرفی نو براي گفتن داشته باشیم.

  گفتگوي تمدنها:  -6

با توجه به شرایط کنونی ایران، و ارائه طرح گفتگوي تمدنها، که در دنیا با استقبال زیادي از 
ه پس از مدتها، چهره اي مثبت از سوي ملل مختلف جهان روبرو شده است؛ باعث گردید ک

جمهوري اسالمی ایران در سطح جهان ارائه شود که سفارتخانه هاي ایران در سراسر دنیا 
بایستی از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرند. سفارت ایران در اردن هم می تواند با 

ان نهایت استفاده را در استفاده از این موقعیت ویژه در ارائه چهره اي مثبت و منطقی از ایر
  جهت بهبود چهره جمهوري اسالمی ایران در اردن بنماید.

  ریاست کنفرانس اسالمی: -7
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با توجه به ریاست ایران بر سازمان کنفرانس اسالمی و موقعیت ویژه اي که ایران در این 
ارائه چهره  سازمان بین المللی اسالمی دارد، می توان از این فرصت نیز نهایت استفاده را براي

اسالمی در بین کشورهاي عضو سازمان اسالمی و باالخص اردن،  -اي مطلوب و فرهنگی
 نمود.

  

  تبلیغات علمی: -8

با توجه به سطح باالي علمی مردم اردن تبلیغ باید در آن کشور بیشتر جنبه علمی و کمتر 
  شعاري داشته باشد و از نظر منطقی بایستی قوي و متقن باشد.

  موافقتنامه فرهنگی: -9

با توجه به قرارداد جدید مربوط به تبلیغات که بین دو کشور ایران و اردن به امضاء رسیده است 
و همکاري مطبوعاتی بین طرفین و همچنین با توجه به قانون و مقررات دو کشور، باید از 

ه ها بین فرصت بدست آمده براي تبلیغ در اردن از طریق مبادله مرتب نشریات و روزنام
  کتابخانه ها و مراکز فرهنگی دو کشور، نهایت استفاده را نمود.

  مبادله کتاب: -10

با توجه به همکاري و تشویق در زمینه مبادله انتشارات رسمی دو کشور، از این زمینه براي 
فرهنگی به چاپ می رسد، -ارسال کتب دینی تشیع و کتبی که در ایران در زمینه مسائل دینی
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شود. البته مبادله کتب بین دو کشور و کتابخانه هاي مهم در کشور، تا حدودي وجود  استفاده
  داشته ولی در سطحی محدود که باید بیشتر در این زمینه کار شود.

  هیئت هاي فرهنگی: -11

براي  یگاردن، جهت مبادله هیئت هاي فرهن با توجه به توافقات به عمل آمده بین ایران و
آشنایی با موسسات مربوطه دو کشور، اکنون زمینه بسیار مساعدي براي کار فرهنگی و 

 يبخصوص تبلیغی در کشور اردن فراهم شده، که الزم است روي این مسئله سرمایه گذاریها
  الزم انجام گیرد.  

  نمایشگاههاي فرهنگی: -12

ار می شود، بخصوص که اردن شرکت فعال در نمایشگاههاي فرهنگی که در کشور اردن برگز
در زمینه هنرهاي تجسمی اخیراً پیشرفتهاي قابل مالحظه اي داشته و حتی در شبکه جهانی 
اینترنت داراي سایتی تحت همین عنوان می باشد، بدیهی است که با حضور فعال در 

می اسال -فرهنگی در کشور اردن می توان به رواج فکر و اندیشه ایرانی -نمایشگاهاي هنري
  در این کشور کمک نمود که بی شک تاثیر مثبتی بتدریج بر مردم اردن خواهد گذارد.

فعال نمودن بخش فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در امان، از طریق تقویت کار و  -13
  بودجه.

اجراي تفاهم نامه امضاء شده بین خبرگزاري جمهوري اسالمی و خبرگزاري پترا (بویژه  -14
  رگزاري).افتتاح دفاتر خب
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  تاسیس کتابفروشی در امان جهت کتب ایران شناسی و شیعه شناسی. -15

اعزام هیئت هاي هنري جهت برپایی نمایشگاه هاي تخصصی تر و اجراي برنامه هاي  -16
  موسیقی، هنرهاي تجسمی،خوشنویسی و گرافیک هنري چون نمایش،

فظان و قاریان نمونه کشور (بر برپایی نمایشگاه قرآن به همراه اعزام چندین تن از حا -17
فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزیر  دو کشور به نمایندگی معاون وزیر طبق توافق انجام شده بین 

  اوقاف اردن).

اعزام مجدد هیئت هایی از خبرنگاران و روزنامه نگاران برجسته اردن، براي اطالع  -18
ی موجود از سوي منافقان و دیگر نزدیک از اوضاع کشور و مقابله با سم پاشی هاي تبلیغات

  گروهها.

تشکیل نمایشگاه تخصصی زنان پس از انقالب و حضور چند تن از شخصیتهاي زن  -19
  کشور براي ایجاد ارتباط نزدیک با جمعیت هاي زنان اردن.

ایجاد دوره هاي آموزش زبان فارسی با توجه به تقاضاهاي فزاینده، از سفارت و تقویت  -20
  ارسی در دانشگاههاي اردن، برموك، آل البیت و جرش.کرسی زبان ف

  حمایت جدي تر از نویسندگان شیعه یا ضدوهابی در اردن و کمک به چاپ کتابهاي آنان. -21
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