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 زاضًس فؼاليت ؾياؾي هؼاضض رطياى11تحطيي زض
 رولِ اظ تحطيي اؾالهي ٍفاق قيؼياى روؼيت وِ

 وِ اؾت تحطيٌي هؼاضض ّاي گطٍُ تعضگتطيي
 زض وِ تَز وكَض ايي پاضلواى زض وطؾي18 زاضاي

 ػليِ حاون ضغين ؾطوَتگطاًِ الساهات تِ اػتطاض
  .وطزًس اؾتؼفا پاضلواى اظ ضؾوا تحطيٌي هؼتطضيي

 زاضًس فؼاليت ؾياؾي هؼاضض رطياى11تحطيي زض
 رولِ اظ تحطيي اؾالهي ٍفاق قيؼياى روؼيت وِ

 وِ اؾت تحطيٌي هؼاضض ّاي گطٍُ تعضگتطيي
 زض وِ تَز وكَض ايي پاضلواى زض وطؾي18 زاضاي

 ػليِ حاون ضغين ؾطوَتگطاًِ الساهات تِ اػتطاض
  .وطزًس اؾتؼفا پاضلواى اظ ضؾوا تحطيٌي هؼتطضيي

 ؾيط تِ راهغ تطَض گعاضقي يا همالِ ووتط تاوٌَى
 زض هؼاضض رطياى يا ؾياؾي ّاي رٌثف تحَالت
 فضاي ٍ ّؿتٌس اؾالهگطا ػوَها وِ تحطيي
 پطزاذتِ وكَض ايي تط حاون ارتواػاي ٍ ؾياؾي

 زض اذيط اػتطاضات ياتي  ضيكِ تِ ططيك آى اظ تا
 زازى تا زاضز تالـ شيل هطلة تپطزاظز، تحطيي
 ارتواػي ٍ ؾياؾي فضاي اظ ذَاًٌسُ تِ اقطاف
 قىل زض هَحط ػَاهل ٍ تحطيي وكَض تط حاون
 وكَض ايي ارتواػي ٍ ؾياؾي ّاي رطياى گيطي

 ؾياؾي ّاي رطياى ٍ ّا رٌثف هْوتطيي تِ
  .تپطزاظز تحطيي زض هؼاضض

  تحطيي اؾالهي رٌثف اّساف ٍ ّا اًگيعُ*

 زض اؾالهي ًْضت ّاي ّسف ٍ ّا اًگيعُ هْوتطيي
 زاز اضراع ذليفِ آل ذاًساى حاوويت تِ ضا تحطيي

 ذاًساى حاوويت هَافك گاُ ّيچ تحطيي هطزم وِ
 زض تايس ضا ًاضضايتي ايي زاليل ٍ اًس ًثَزُ ذليفِ آل 

  :وطز هالحظِ اهط زٍ

 تلىِ ًيؿتٌس تحطيٌي  ذليفِ آل ذاًساى (1

 ّؿتٌس هْارطي هصّة ؾٌي الليت اظ

 لثيلِ تا هصّثي اذتالفات پي زض وِ

 قيد" ضياؾت ظهاى زض " وؼة تٌي"

 وطين" هٌصَب ٍالي " ذاى ًصطاهلل

 ٍاضز وَيت اظ تطتحطيي، " ظًس ذاى

  .اًس قسُ تحطيي

 ذليفِ آل ذاًساى ضؾيسى لسضت تِ (2

 هطزم ضضايت ٍ ذَاؾت تطاؾاؼ

 لسضت ذليفِ آل تلىِ ، ًگطفتِ صَضت

 تا ٍ گطفتِ زؾت زض تحطيي زض ضا

 زض اًگليؽ  الحوايگي تحت پصيطفتي

  .اؾت وطزُ حفظ ضا لسضت 1821 ؾال

  غطب تِ تحطيي ضغين ٍاتؿتگي*

 تا پيواًي اًؼماز تا1821 ؾال زض ذليفِ آل
 ٍ زاذلي اهٌيت ٍ تزاضت ، گوطوات ازاضُ اًگليؽ،
. ؾپطز وكَض ايي  هأهَضاى تِ ضا ذَز ذاضري

 اهضاي تا 1881 ؾال زض تحطيي الحوايگي تحت
 هي": گطفت لطاض هزسز تائيس هَضز ظيط پيواى 

 ٍؾيلِ تسيي تحطيي قيد ذليفِ آل تي ػيؿي



 

 

َاي سياسي اوقالب بحريه وگاَي بٍ جريان  
دٌـت ياحـه المللي امـٍ بيـي اتحاديـي ي آمًزشـد فرَىگـياح  

International Union of Unified Ummah  

2 

 هتؼْس اًگليؽ  زٍلت تطاتط زض ضا راًكيٌاًن ٍ ذَزم
 تا پيواى ًَع ّط اًؼماز يا هصاوطُ اظ وِ ؾاظم هي
 هَافمت تسٍى ٍ تطيتاًيا اظ غيط زٍلتي يا وكَض ّط

 رع زٍلتي ّيچ تِ ٍ وٌن ذَززاضي ًاهثطزُ زٍلت
 وٌؿَلي يا ؾياؾي ًوايٌسگي تأؾيؽ اراظُ تطيتاًيا

  " .ًسّن ضا

 تحت 1919 ؾال زض اًگليؽ تطتية ايي تِ
 اػالم ضؾوي صَضت تِ ضا تحطيي تَزى الحوايِ

 يه ؾطپطؾتي تحت تحطيي پؽ آى اظ ٍ وطز
 تِ هٌزط هؿألِ ايي قس، هي ازاضُ اًگليؿي هؿتكاض

 طي وِ قس 1951ؾال زض تحطيي هطزم ًاوام ليام
 حاون " گطاٍ تل" اذطاد ذَاّاى هطزم آى

  .قسًس تحطيي اًگليؿي

 آل ضغين ٍاتؿتگي ًيع تحطيي اؾتمالل اظ پؽ
 يافت ازاهِ آهطيىا يؼٌي رسيس اؾتؼواضگط تِ ذليفِ

 اؾالهي اًمالب پيطٍظي اظ تؼس ٍاتؿتگي ايي ٍ
. قس قسيستط فاضؼ ذليذ زٍم ٍ اٍّل ٍرٌگ ايطاى

 اگط"  وِ ايي تط هثٌي ؾفيس واخ ؾرٌگَي اػتطاف
 تِ لازض ٍرِ ّيچ تِ ًثَز، تحطيي زٍلت ّاي ووه

 هؤيس ،" ًثَزين فاضؼ ذليذ زض هاًسى ٍ هماٍهت
  .اؾت هضاػف ٍاتؿتگي ايي

  ؾياؾي ّاي آظازي ًثَز*

 لغَ ؾياؾي، ظًساًياى آظازي تثؼيسياى، تاظگكت
 ؾياؾي ّاي فؼاليت ٍ احعاب تكىيل هوٌَػيت

 زؾتگيطي  تَلف هطثَػات، ٍ تياى آظازي هصّثي،
 ّاي ذَاؾتِ هْوتطيي ؾاًؿَض، لغَ ٍ آظازيرَاّاى

 تطاي ٍ زٌّس هي تكىيل ضا تحطيي هطزم ؾياؾي
. اًس ظزُ ليام تِ زؾت تاضّا ذَاؾتِ ايي تحمك

 ذَاّاى تحطيي واضگطاى 1938 زض هخال ػٌَاى تِ
 زض ٍ قسًس واضگطي ّاي اتحازيِ ٍ هزلؽ تكىيل

 تطگعاضي حك1965 ؾال زض هكاتْي تظاّطات
 تِ ؾياؾي ظًساًياى آظازي ٍ ؾياؾي گطزّوايي

 طي حتي. قس اضافِ لثلي  ّاي ذَاؾتِ
 تطپايي تا تحطيي هطزم 1995 ٍ 1992ّاي ؾال

 هزسز تكىيل ذَاؾتاض ضاّپيوايي، ٍ تظاّطات
  .تَز قسُ هٌحل 1992 ؾال زض وِ قسًس هزلؽ

  غطب فطٌّگ اقاػِ*

 تساٍم تضويي تطاي تحطيي تط حاون ذاًساى
 تغييط تِ ّا غطتي ووه تا ذَز حاوويت

 تط ػالٍُ. وطز هثازضت تحطيي اؾالهي ّاي اضظـ
 اضتثاطي پل تٌْا يؼٌي " فْس پُل" ؾاذت آى

 زض فؿاز گؿتطـ تِ ػطتؿتاى ٍ تحطيي زضيايي
 اظ تي ّعاض ّكت حسٍز ظيطا. اؾت افعٍزُ تحطيي

 اهىاى وِ ػطتؿتاى هؤؾؿات ذاضري  واضوٌاى
  ايام زض ًيؿت هيؿط وكَض آى زض تطايكاى فؿاز

 ؾطاظيط تحطيي تِ ذَقگصضاًي تطاي تؼطيل
 ّا ًاضضايتي هيعاى تط هَضَع ّويي وِ قًَس هي
  .اؾت افعٍزُ وكَض ايي زض

 ارتواػي ٍ ؾياؾي ّاي رٌثف ّاي ٍيػگي*
  تحطيي

 وِ ؾياؾي ضّثطاى ٍ ارتواػي ّاي گطٍُ زض
 تِ يا ٍ  زاقتِ  تطػْسُ ضا تحطيي رٌثف ّسايت
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 آفطيي ًمف تحطيي ؾياؾي هثاضظُ تساٍم زض ًحَي
  .قَز هي زيسُ ظيط ّاي ٍيػگي اًس، تَزُ

 ّاي ليام ّسايت ٍ تكىيل تا هطٍاضيس تزاض
 اظ 1954 ٍ 1911 ّاي ؾال زض ضساًگليؿي

  اؾالهي هثاضظات زض ارتواػي الكاض هؤحطتطيي
 رْاًي رٌگ اظ پؽ اها. ضفتٌس هي تكواض تحطيي

 تاظاض زض  غاپٌي تسلي هطٍاضيسّاي ضٍاد تا زٍم،
 زاذلي ّاي صحٌِ زض هطٍاضيس تزاض ًفَش اظ رْاًي

 لكط ًفت وكف تا اهّا. قس واؾتِ تحطيي ذاضري ٍ
 تِ تَرِ تا وِ آهسًس پسيس واضگطاى اظ رسيسي
 ؾياؾي - ارتواػي ًمف تط ًفت، رْاًي اّوّيت

 تط. قس افعٍزُ ًيع تحطيي زاذلي صحٌِ زض آًاى
 زٍلتي ضس ّاي ليام زض تطرؿتِ  ًمف اؾاؼ ايي

 وِ تَز واضگطاًي تا 1974 ،1972 ،1971 ،1956
  .تَزًس قيؼِ آًاى اوخطيت

 ّطگع گطا چپ ٍ گطا هلّي ؾياؾي ّاي گطٍُ ( 2
 هطزم ليام  ضّثطي زض تطرؿتِ ًمف ايفاي تِ لازض

 اوخطيت تَزى هؿلواى تِ اهط ايي. اًس ًكسُ تحطيي
 ؾاظقىاضي ًيع ٍ تحطيي هطزم اتفاق تِ لطية
 چِ اگط هخال تؼٌَاى گطزز، تطهي هصوَض ّاي گطٍُ
 زض ًاؾيًَاليؿتي گطايكات تا " هلي اتحاز وويتِ"

 زاقت، ٍيػُ ًمف 1956 اًگليؿي ضس تظاّطات
 تا ضّثطاًف اظ تطذي ؾاظـ تا آى اظ پؽ ٍلي

 اهّا. زاز زؾت اظ ضا ذَز ؾياؾي واضآيي ضغين،
 زض ووًَيؿتي ٍ هلّي ّاي گطٍُ ووطًگ حضَض
 رٌثف وِ زاضز آى اظ ًكاى  تحطيي هطزم رٌثف

 ًِ ٍ زاذلي ّاي ًاتؿاهاًي اظ ًاقي ؾطظهيي آى
  .اؾت زيگط اؾالهي وكَضّاي  زذالت اظ هتأحّط

 ضّثطي زض چپ ٍ هلّي ّاي گطٍُ ًاواهي پي ( زض3
 ٍارسِ اؾالهي ّاي گطٍُ تحطيي، هطم ليام هؿتوط
 تِ تَاى هي ضاؾتا ايي زض. اًس قسُ تطتط ًمف
  اقاضُ( احطاض) " تحطيي آظازيثرف اؾالهي رٌثف"

  .وطز

  تحطيي هطزم اؾالهي هثاضظُ پياهسّاي

 ؾطًگًَي ّسف تِ تحطيي اؾالهي رٌثف چِ اگط
 رٌثف ايي اهّا اؾت، ًيافتِ زؾت ذليفِ آل ضغين

  .اؾت زاقتِ ّوطاُ تِ ضا ظيط پياهسّاي

 زٍ وِ تحطيي اًگليؿي ضس هثاضظات قه تي: الف
 تَلَع 1954 ٍ 1911 ّاي ؾال زض آى تاضظ ًوًَِ

 زض اًگليؿي ضس ّاي ليام ؾايط وٌاض زض پيَؾت،
 ًوَزى ذاضد تِ تصوين تؿطيغ زض ذاٍضهياًِ
 واًال قطق اظ 1971 ؾال زض اًگليؿي ًيطٍّاي

  واّف زض هثاضظات ايي ّوچٌيي. تَز هؤحط ؾَئع
 تحطيي ازاضي ٍ ؾياؾي ؾاذتاض زض اًگليؽ ًفَش
  .افتاز هؤحط

 تحطيي هطزم اؾالهي هثاضظات پياهس هْوّتطيي: ب
 تِ تحطيي اظ اًگليؽ ذطٍد اظ پؽ تالفاصلِ وِ
 1972 زض پاضلواًي اًتراتات تطگعاضي ًكؿت، حوط

 تصَية ٍ تسٍيي ٍ هزلؽ تكىيل آى اظ  پؽ ٍ
 هرالفت  زضپي تحطيي اهيط اهّا. تَز اؾاؾي لاًَى

 وكَض ٍظاضت اهٌيتي اليحِ تصَيةِ تا هزلؽ
 تَاًؿت هي وكَض ٍظيط آى اؾاؼ تط وِ تحطيي
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 زؾت تْاًِ تِ ضا هظًٌَي ّط زؾتگيطي زؾتَض
 ًوايس، صازض وكَض  اهٌيت ػليِ السام زض زاقتي
 تِ ضا اؾاؾي لاًَى ارطاي ٍ هٌحل ضا هزلؽ

  .زضآٍضز تؼليك حالت

 زض تحطيي ضغين هطزم، اػتطاضات ازاهِ زضپي: د
 اظ هتكىل اًتصاتي - هكَضتي هزلؿي 1972 ؾال
 ايي. زاز تكىيل هٌحل هزلؽ راي تِ ضا ًفط ؾي
 فؼاليت تحطيي زٍلت ٍ اهيط ًظط ظيط وِ قَضا
 لاًًَگصاضي ًِ ٍ هكَضتي رٌثِء صطفاً وٌس، هي
  .زاضز

 ايي وِ زاز ًكاى هطزم تؼسي اػتطاضات اها
 زض زٍلتي قسُ ّسايت اصالحات

. اؾت ًاوافي آًاى ػويك ّاي ذَاؾتِ تأهيي
 اظ رسيسي زٍض لثالِ زض تحطيي اهيط ٍاوٌف

 تحطيي زض 1995 ؾال اظ وِ هطزهي ّاي اػتطاض
 تِ زيگط ًفط زُ  افعٍزى ٍ ظٍض تِ تَؾل قس، آغاظ

 هٌزط هؿألِ زٍ ايي تَز، هكَضتي هزلؽ اػضاي
 تَيػُ. گطزيس هطزهي  ّاي هرالفت تكسيس تِ

 تطذالف هكَضتي هزلؽ اػضاي افعايف وِ ايي
  .اؾت قسُ اضظياتي اؾاؾي لاًَى

  تحطيي هؼاضض احعاب ٍ ّا رطياى هْوتطيي

  " احطاض" رٌثف (1

 زِّ زض ٍ قس تكىيل 1956 ؾال زض رٌثف ايي
 رٌثف" ٍ تحطيي ضغين ػليِ واضگطي ليام 61

 الساهات تِ 1981 ؾال اظ ٍ آٍضز پسيس ضا " هؼطٍف

 رٌثف ايي اػضاي. قس هتَؾل زٍلتي ضس ًظاهي
 تط ٍ زٌّس هي تكىيل ؾٌي ٍ قيؼي هؿلواًاى ضا

 ًِ غطتي ًِ" قؼاض ٍ اؾالهي ايسئَلَغي اؾاؼ
 افىاض تؿيذ اؾتطاتػي تط تىيِ تا ٍ " قطلي

 ذَاّاى ؾاظـ،  ّطگًَِ اظ پطّيع ٍ ػوَهي
. ّؿتٌس تحطيي زض اؾالهي حىَهت تطلطاضي

 ضّثطاى اظ يىي حاضط حال زض " الكْاتي حؿيي"
 احطاض رٌثف ٍ آيس هي تكواض رٌثف ايي تطرؿتِ

 زض ٍ زاقتِ فؼالي حضَض تحطيي اذيط اػتطاضات زض
 ٍ الَفاق چَى زيگطي هؼاضض ّاي رطياى وٌاض
 ؾطًگًَي ٍ پاضلواى ٍ زٍلت اًحالل ذَاؾتاض حك

  .اؾت ذليفِ آل ضغين

  " اؾالهي ٍفاق" روؼيت (2

 ؾياؾي روؼيتي تحطيي اؾالهي ٍفاق روؼيت
 2111 ؾال زض وِ اؾت تحطيٌي قيؼي اؾالهي
 هؼاضض ّاي گطٍُ تعضگتطيي رولِ اظ ٍ قس تاؾيؽ
 تط هيطاث ضا آى تايس تاضيري تؼس اظ ٍ اؾت تحطيٌي
 اصلي هحطن وِ زاًؿت تحطيي احطاض رٌثف

  .تَز 1998 ٍ 1994 ّاي ؾال اػتطاضات

 " ؾلواى ػلي" قيد اوٌَى ّن ضا روؼيت ضياؾت
 اؾت ايي روؼيت تط حاون زيسگاُ ٍ زاضز تطػْسُ

 حاوويت تِ تا پيكطفتِ وكَضي ؾاذت تطاي وِ
 اظ ٍ آٍضز ضٍي حىَهتي هَؾؿات توام زض هطزم
 تط ضا تطاتطي ٍ ػسالت ٍ آظازي" قؼاض حيج ايي

  .زّس ؾطهي " اؾالهي هثازي ٍ اصَل اؾاؼ
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 تعضگتطيي روؼيت ايي قس، گفتِ وِ ّواًگًَِ
 پاضلواى زض ٍ آيس هي تكواض تحطيي هؼاضض رطياى

 اػتطاض زض وِ اؾت ًوايٌسُ 18 زاضاي وكَض ايي
 هؼتطضيي ػليِ حاون ضغين ؾطوَتگطاًِ الساهات تِ

  .وطزًس اؾتؼفا پاضلواى اظ ضؾوا تحطيٌي

  حك رٌثف (3

 رٌثف" وٌس، هي هؼطفي ضا ذَز وِ آًگًَِ
 ّاي گطايف تا تحطيٌي زهَوطاؾي ٍ ّا آظازي
 االؾالهي الَفاق وٌاض زض ٍ اؾت " طلثاًِ اصالح

 هؼاضض ّاي رٌثف تعضگتطيي ٍ هْوتطيي اظ يىي
 حؿي" اتتسا زض. زّس هي تكىيل ضا تحطيٌي
 تحطيٌي هؼاضض تطرؿتِ ضّثطاى اظ " الوكيوغ

 ٍي هؼاٍى " الزَزض ػيؿي" ٍ رٌثف ول زتيط
 رٌثف ضّثطي تِ هكيوغ تؼسّا وِ قس هي تلمي

 2115 ًَاهثط 11 زض حك رٌثف. قس تطگعيسُ
 اظ حاصلِ اًكماق ضا آى تايس ٍ قس تاؾيؽ هيالزي
 حؿي زضتاضُ اها. تطقوطز االؾالهي الَفاق روؼيت
 ّوعهاى وِ گفت تايس حك رٌثف ضّثط هكيوغ،

 آل ضغين ػليِ تحطيي هطزم اذيط اػتطاضات تا
 تِ ذَز پيَؾتي ًيع رٌثكف ٍ ٍي ذليفِ

 ضا تحطيي ضغين ػليِ ليام ٍ هطزهي اػتطاضات
 االؾالهي الَفاق روؼيت تؿاى ٍ وطزُ اػالم

 ضغين ٍ پاضلواى ٍ زٍلت اًحالل زض ّايف ذَاؾتِ
 زض ؾالِ 63 هكيوغ. وٌس هي پيسا ًوَز ذليفِ آل

 هؼاضض زيگط قرصيت 25 اتفاق تِ 2111 ؾال

 تطاًساظي رْت تالـ ٍ السام تِ هتْن تِ تحطيٌي
 تاظزاقت تاض 4 آى اظ پيف تا ٍ قس حاون ضغين
 ّاي قرصيت رولِ اظ تايس ضا ٍي. تَز قسُ

  .زاًؿت ايطاى اؾالهي روَْضي حاهي اي هٌطمِ

 ٍ الَطٌي الؼول) الَػس روؼيت (4

 السيومطاطي(

 2111 ؾال زض وِ تحطيي ؾياؾي روؼيت اٍليي
 هطزهي رثِْ تاضيري ازاهِ ٍ وطز هَرَزيت اػالم

 ًيع چٌاى ّن ٍ ايس هي تكواض( چپگطاياى) تحطيي
 ًيطٍّاي ٍ گطاياى هلي ٍ چپگطاياى اظ ائتالفي
 روؼيت ايي. قَز هي تلمي تحطيٌي هؿتمل

 زض اها ًوَز، تحطين ضا 2112 ؾال اًتراتات
 اًتراتات زض ٍ وطز قطوت 2116 ؾال اًتراتات

 هكاضوت ًاهطز ؾِ تا 2111 يؼٌي تحطيي اذيط
  .زاقت

 الؼول روؼية) اؾالهي ػول روؼيت (5

 اإلؾالهي(

 زض ٍ قس تاؾيؽ ّفتاز زِّ اٍاذط زض رطياى ايي
 وِ قس هؼطٍف " ّا قيطاظي" رطياى تِ ظهاى آى

 هطرغ " قيطاظي هحوس" اهلل آيت تِ هٌتؿة
 تحطيي آظازي اؾالهي رثِْ ازاهِ ٍ تَز تكيغ
 تالـ تِ هتْن 1981 ؾال زض وِ ايس هي تكواض
  .قس تحطيي ٍلت زٍلت ػليِ اًمالب تطاي
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 اها وطز، تحطين ضا 2112 ؾال اًتراتات رطياى ايي
 زيگط تاض اها وطز، قطوت 2116 ؾال اًتراتات زض

  .ًوَز تحطين ضا 2111 ؾال اًتراتات

 زهَوطاتيه ٍ هلي تزوغ روؼيت (6

  السيوَلطاطي( المَهي التزوغ روؼية)

. آيس هي تكواض تحطيي زض ّا تؼخي رطياى ًوايٌسُ
 زض اها تحطين ضا 2112 ؾال اًتراتات رطياى ايي

 ؾال اًتراتات زض ٍ وطز قطوت 2116 اًتراتات
  .ًوَز قطوت ًاهعز تا 2111

 پيكطٍ زهَوطاؾي تطيثَى روؼيت (7

 التمسهي( السيوَلطاطي الوٌثط روؼية)

 رثِْ ازاهِ ٍ تحطيي زض چپگطا رطياى ًوايٌسُ
 حعب اٍليي وِ اؾت تحطيي هلي ترف آظازي

 زض فاضؼ ذليذ هٌطمِ زض قسُ تكىيل ووًَيؿت
 زض رويؼت ايي. آيس هي تكواض 1955 ؾال

 زض ضا وطؾي ؾِ ٍ وطز قطوت 2112 اًتراتات
 2116 اًتراتات زض اها آٍضز تسؾت پاضلواى

  .قَز هَفك ًتَاًؿت

 روؼية) الَؾط اؾالهي ػطتي روؼيت (8

 اإلؾالهي( الؼطتي الَؾط

 ٍ( الٌاصط ػثس روال تِ هٌتؿة) ًاصطي رطياى
 زض. گيطز زضتطهي ضا تحطيٌي اؾالهگطاياى چٌيي ّن

 اظ يه ّيچ اها وطز، قطوت 2112 ؾال اًتراتات
  .ًيافتٌس ضاُ پاضلواى تِ ًاهعزّايف

 روؼية) اؾالهي هلي تطيثَى روؼيت (9

 اإلؾالهي( الَطٌي الوٌثط

 " االصالح" روؼيت ؾياؾي تاظٍي ٍ ًوايٌسُ
 زض. قس تكىيل تحطيي زض چْل زِّ زض وِ اؾت

 ّكت قس هَفك ٍ وطز قطوت 2112 اًتراتات
 2116 اًتراتات زض. آٍضز تسؾت ضا پاضلواى وطؾي

 ٍ ًوَز ائتالف( ّا ؾلفي رطياى) االصالِ روؼيت تا
 تا 2111 اًتراتات زض ٍ آٍضز تسؾت ضا وطؾي ّفت

  .وطز قطوت ًاهعز ّكت

 األصالة( روؼية) اصالت روؼيت (11

 اؾالهي تطتيت روؼيتا ؾياؾي تاظٍي ٍ ًوايٌسُ
 هَفك ٍ وطز قطوت 2112 اًتراتات زض وِ اؾت
 زض. آٍضز تسؾت پاضلواى زض ضا وطؾي 6 قس

 الَطي هٌثط تا ائتالف تا ًيع 2116 اًتراتات
  .آٍضز تسؾت پاضلواى زض وطؾي 6 االؾالهي

 الؼسالة حطوة) هلي ػسالت رٌثف (11

  الَطٌية(

 هلي تزوغ روؼيت زض قىاف تطٍظ پي زض
 روؼيت ٍ قس تكىيل روؼيت ايي زهىطاتيه

 ضا هؿتمل ٍ چپگطا فؼاالى وِ اؾت وَچىي
 " الوحطق" قْط زض ٍيػُ قىلي تِ ٍ گيطز زضتطهي
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 قطوت ًيع 2116 اًتراتات زض ٍ وٌس هي فؼاليت
 ًوَز
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