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 قٕبَ ٚ ٔٙغمٝ زض اؾالٔي ٞبي ذيعـ قطٚع ثب
 پؽ يىي ضا ػطثي زيىتبتٛضي ٞبي ضغيٓ وٝ آفطيمب

 ٚ اؾبؾي تحٛالت ٚ تغييط ذٛـ زؾت زيٍطي اظ
 ٕٞٛاضٜ وٝ ؾإاالتي اظ يىي اؾت، وطزٜ ثٙيبزيٗ

 ٚ ٔٙغمٝ ػٕٛٔي افىبض ٚ ؾيبؾي ٌطاٖ تحّيُ شٞٗ
 اؾت ٔغّت ايٗ وطزٜ ٔؼغٛف ذٛز ثٝ ضا خٟبٖ

 زض «ؾؼٛز آَ» زيىتبتٛضي ضغيٓ آيب اؾبؾبً وٝ
  قس؟ ذٛاٞس ؾطٍٖ٘ٛ ٘يع ػطثؿتبٖ

 ٞبي ليبّٕٔت قطٚع اظ ٔبٜ چٟبض اظ ثيف ٌصقت ثب
 ػطثؿتب٘ؿؼٛزي وٝ ٞبيي زذبِت ٚ ػطثي

 ؾطوٛة ٚ ثحطيٗ ٘ظبٔي اقغبَ زض ذصٛل ثٝ
 ٘ظط قسٞجٝ ٔطتىت وكٛض ايٗ قيؼيبٖ ي ٚحكيب٘ٝ

 تب ؾؼٛز آَ زيىتبتٛض ٚ ٔؿتجس ضغيٓ ضؾس، ٔي
 ا٘ساذتٝ خّٛ ثٝ ضا ذٛز «ؾمٛط ظٔبٖ»حسٚزي

 قٙبذت اؾت تٛخٝ لبثُ چٝ آٖ ٔيبٖ ايٗ زض.اؾت
 وٝ اؾت ؾؼٛزي ضغيٓ پصيط آؾيت ٘مبط
  .آٚضز فطاٞٓ ضا آٖ ؾمٛط ٞبي تٛا٘سظٔيٙٝ ٔي

  لسضت تصبحت ؾط ثط زاذّي وكٕىف -1
 ثٝ اقبضٜ ثب ؾيبؾي ٌطاٖ تحّيُ ٚ وبضقٙبؾبٖ

 قٕبض ثي قبٞعازٌبٖ ٔيبٖ قسيس ٚ تٍٙبتًٙ ضلبثت
 ي ٔؿأِٝ زٚضٕ٘بي لسضت، تصبحت ثطاي ؾؼٛزي

 ضا( ػجساهلل ّٔه) ػطثؿتبٖ وٙٛ٘ي پبزقبٜ خب٘كيٙي
  .وٙٙس ٔي اضظيبثي ٔجٟٓ وكٛض، ايٗ زض

 ٞبي تٛافك ٚ ٞب ؾطظٔيٗ،پيٕبٖ ايٗ ثط تؿّظ ثطاي
 ػثٕب٘ي حىٛٔت ثب ضٚيبضٚيي زض اٍّ٘يؽ ثب پٟٙب٘ي
 اظ خطيبٖ زٚ ثيٗ تٛافمي آٖ اظ پؽ. ٌطفت صٛضت

 زض وٝ آٔس ٚخٛز ثٝ ػطثؿتبٖ ثط حبوٕيت ثسٚ
 «قيد آَ»ذب٘ساٖ ضٞجطي ثٝ ٚٞبثيت آٖ،خطيبٖ

 «فطظ٘سا٘ف ٚ ؾؼٛز آَ»خطيبٖ ٚ زيٙي ي ؾّغٝ
  .ا٘س زاقتٝ ثطػٟسٜ ضا ؾيبؾي ي ؾّغٝ تبوٖٙٛ

 قجٝ زض ضا ٔصٞجي ي ؾّغٝ ٘يع اوٖٙٛ ٞٓ قيد آَ
 حطٔيٗ ٔؿبخس، قبُٔ وٝ زاضز ثطػٟسٜ خعيطٜ

 اظ ٟ٘ي ٚ ٔؼطٚف ثٝ أط ٞيأت قطيفيٗ،
 ٔصٞجي ٚ فطٍٞٙي ٞبي ٚٔإؾؿٝ ٞب ٔٙىط،ؾبظٔبٖ

  .قٛز ٔي
 ايٗ. اؾت ؾؼٛز آَ اذتيبض زض ٞٓ ؾيبؾي ٔؿبيُ

 تٛافك لسضت تمؿيٓ ي زضثبضٜ اٌطچٝ خطيبٖ زٚ
 ٚخٛز ٞب آٖ ثيٗ زض تؼبضض ٚ تضبز يه أب وطز٘س
. اؾت ٔفصّي ثؿيبض ثحث وٝ زاضز ٚ زاقتٝ

 اذتالفبت ؾؼٛز آَ ذب٘ساٖ زضٖٚ زض چٙيٗ ٞٓ
 زض ٚالغ زض. اؾت زاقتٝ ٚخٛز ٌصقتٝ اظ حىٛٔتي

 قبُٔ خطيبٖ يه زاضز؛ ٚخٛز خطيبٖ زٚ ضاثغٝ ايٗ
 يب اِؿجؼٝ اِؿسيطيٖٛ.)قٛز ٞبٔي ؾسيطي پؿط ٞفت

 تٙي ثطازض ٞفت ثٝ اصغالحبً اِؿسيطي، ػكيطٜ
 ػجساِؼعيع ّٔه فطظ٘ساٖ اظ ٕٞٝ وٝ قٛز ٔي ٌفتٝ

 حصٝ اٚ ٕٞؿط ٚ ػطثؿتبٖ پبزقبٜ ؾؼٛز، آَ
 «فٟس آَ» ٘بْ ثٝ تٗ ٞفت ايٗ.( ٞؿتٙس ؾسيطي

 زض ٞب ٘دسي ٌطٜٚ ثب ٌطٜٚ ايٗ. ٔكٟٛضا٘س ٞٓ
 زض ضلبثت ايٗ اوٖٙٛ ٞٓ ٚ ٞؿتٙس قسيسي ضلبثت

 اظ.اؾت وطزٜ پيسا تدّي ػجساهلل ّٔه خب٘كيٙي
 ؾبَ زض فٟس ّٔه ضؾيسٖ پبزقبٞي ثٝ ظٔبٖ

 ثٝ تجسيُ ؾسيطي ٞفت ٔيالزي،1982
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 ٞب ؾؼٛزي حبوٓ ذب٘ساٖ زض ائتالف ٘يطٚٔٙستطيٗ
  .ا٘س قسٜ

  :قبُٔ ٞب ؾُسيطي
 پبزقبٜ پٙدٕيٗ ػجساِؼعيع، ثٗ فٟس ّٔه -1

  ػطثؿتبٖ؛
 ٚ وٙٛ٘ي ِٚيؼٟس ػجساِؼعيع، ثٗ ؾّغبٖ أيط -2

  زفبع؛ ٚظيط
  وكٛض؛ ٚظيط ػجساِؼعيع، ثٗ ٘بيف أيط -3
  زفبع؛ ٚظيط ٘بيت ػجساِؼعيع، ثٗ ػجساِطحٕٗ أيط -4
  ػجساِؼعيع؛ ثٗ تطوي أيط -5
  ضيبض؛ أيط ػجساِؼعيع، ثٗ ؾّٕبٖ أيط -6
  .وكٛض ٚظيط  ٘بيت ػجساِؼعيع، ثٗ احٕس أيط -7
 ٔٛاظيٗ ثط ٕٞيكٝ لسضت خبيي خبثٝ ػطثؿتبٖ زض

 ايٗ قسٜ ثبػث ٔؿأِٝ ٕٞيٗ ٚ ٘جٛزٜ لب٘ٛ٘ي
 اؾبؼ ٕٞيٗ ثط. وٙس پيسا ثطٚظ ي ظٔيٙٝ اذتالفبت

 پؽ لسضت ذالء خجطاٖ ثطاي ػجساهلل ّٔه وٝ ثٛز
 تؼييٗ «ثيؼت قٛضاي»٘بْ ثٝ قٛضايي ٔطٌف، اظ

 چٖٛ. اؾت اذتالف ٔحُ ذٛز قٛضا ايٗ. وطز
 ٘بتٙي ثطازض ي ػٟسٜ ثط ضا آٖ ضيبؾت ػجساهلل ّٔه
 فطزي ٔكؼُ،. ٟ٘بز«ٔكؼُ قبٞعازٜ»يؼٙي ذٛز

 ثطذٛضزاض ؾيبؾي زضن ٚ فٟٓ اظ ٚ اؾت تبخطٔٙف
 ثٝ قبٞعازٌبٖ اظ ثؿيبضي زِيُ ٕٞيٗ ثٝ ٘يؿت؛

  .زاض٘س اػتطاض ٔؿأِٝ ايٗ
 ػطثؿتبٖ زض ٞب قبٞعازٜ تؼساز ثطآٚضزٞب، اؾبؼ ثط
 ضؾيسٜ قبٞعازٜ ٞعاض 6 ثٝ ٞب ٘ؿُ تىبثط ػّت ثٝ
 ٞعاض 6 ايٗ ٚ ٞؿتٙس ٔرتّف ٘ؿُ ؾٝ اظ وٝ

 يه ثطاثط زض ائتالفي يه زض وساْ ٞط قبٞعازٜ
 ايٗ ٚالغ زض. ا٘س ٌطفتٝ لطاض زيٍط ائتالف

 ضا اَٚ لسضت اٌط وٝ ٞؿتٙس ٔسػي ٞبٕٞٝ قبٞعازٜ
 زاقتٝ زؾت زض ضا ؾْٛ ٚ زْٚ لسضت ٍ٘يط٘س،

  .ثبقٙس
 ّٔه ؾْٛ فطظ٘س) «ٔتؼت» قبٞعازٜ ا٘تربة
 ٌبضز ضييؽ ػٙٛاٖ ثٝ ػجساهلل ّٔه تٛؾظ( ػجساهلل

 ٘بظطاٖ قس ؾجت حىٛٔتي اضقس ػضٛ ٚ ّٔي
 لسضت ؾط ثط ضلبثت چٙبٖ ٞٓ وٝ وٙٙس ؾيبؾيتأويس

 ضا «ٔتؼت» ذٛاٞس ٚيٕي ٚ زاضز ٚخٛز ػطثؿتبٖ زض
 وٝ قس يبزآٚض ثبيس ٔيبٖ ايٗ زض.ثٙكب٘س خبيرٛز ثٝ

 ضييؽ ػٙٛاٖ ثٝ ٔتؼت قبٞعازٜ ا٘تربة ي ٔؿأِٝ
 ثؿيبض ٚ ٘ظبٔي حىٛٔتي ٟ٘بزي وٝ ّٔي ٌبضز

. اؾت قسٜ قجٟبتي ايدبز ؾجت اؾت تأثيطٌصاض
 حسالُ ػطثؿتبٖ ّٔي ٌبضز وٝ اؾت شوط ثٝ الظْ
 ٌبضز ايٗ ٚ زاضز اي حطفٝ تٕبْ ٘يطٚي ٞعاض130

 ٘كبٖ ٔتؼت ا٘تربة ٚ اؾت ضغيٓ حفظ ٔؿإِٚيتف
 ا٘دبْ السأيپيكٍيطا٘ٝ ػجساهلل ّٔه وٝ زٞس ٔي
  .ثٕب٘س ثبلي اٚ ٘ؿُ زض لسضت تب زازٜ

  ػجساهلل ّٔه خب٘كيٙي ثطاي آٔطيىب ي ٌعيٙٝ
 «ؾّغبٖ ثٗ ثٙسض» پيف چٙسي ٘بٌٟب٘ي ثبظٌكت

 ٚ زؾت ؾطعبٖ ثب پيف ؾبَ ؾٝ اظ وٝ ضيبض ثٝ
 ّٔه خب٘كيٙي ثبظي اٚضاق وٙس ٔي ٘طْ پٙدٝ

 ٔؿأِٝ ايٗ. ضيرت ٞٓ ثٝ ػطثؿتبٖ زض ضا ػجساهلل
 ؾيبؾيىٕي ٞبي ثطزاقت ٚ ٞب ٌطزيستحّيُ ؾجت
 ػطثؿتبٖ ي حبوٕٝ ٞيأت زضٖٚ وٙساِجتٝ تغييط
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 «ثٙسض. »زاضز ٚخٛز ٔرتّفي ٞبي ضلبثت
 ؾبَ 22 ٚي. اؾت( فؼّي ِٚيؼٟس) «ؾّغبٖ»فطظ٘س

 ثٛز وبض ثٝ ٔكغَٛ ػطثؿتبٖ زيپّٕبؾي زؾتٍبٜ زض
 ؾفيط ػٙٛاٖ ثٝ آٔطيىب زض ضا ٔست ايٗ تط ثيف وٝ

 اضتجبعبت ٚي. اؾت ثٛزٜ فؼبِيت ثٝ ٔكغَٛ
 ٚيػٜ ثٝ غطة اعالػبتي ٞبي ؾطٚيؽ ثب تٍٙبتٍٙي

 پبيبٖ اظ پؽ پيف ٔستي ثٙسض. زاضز «ؾيب» ؾبظٔبٖ
 ػطثؿتبٖ ثٝ آٔطيىب زض ؾفيط ػٙٛاٖ ثٝ ٔأٔٛضيتف
 لصس ٚي وٝ قس اػالْ ظٔبٖ آٖ زض ثبظٌكت،

 لطاض غضت ٔٛضز آٖ اظ پؽ. اؾت زاقتٝ وٛزتب
  .قس ضا٘سٜ زٚض ٚ ٌطفت

 ثٝ ػجساهلل يّٕه ٌصقتٝ ؾبَ ؾفط اظ ثٙسضپؽ
 ايٗ. ثبظٌكت ضيبض ثٝ زٚثبضٜ زضٔبٖ، ثطاي آٔطيىب
 اثٟبٔبت ٚ ثحث قس ؾجت ٔؿبيُ
 خسي ػطثؿتبٖ، زض لسضت خبيي يدبثٝ يٕؿأِٝ زضثبضٜ
 ػطثؿتبٖ زض پبزقبٞي ثطاي ثٙسض ضٚي آٔطيىب. قٛز
 ترت ثٝ ػجساهلل ّٔه اظ پؽ تب زاضز ٔثجتي ٘ظط

 ٌفت تٛاٖ ٔي حبضط حبَ زض.ظ٘س تىيٝ حىٛٔت،
 اظ يىي اؾت؛ پبزقبٜ چٟبض ثب وكٛضي ػطثؿتبٖ

 ِٚيؼٟس زيٍطي اؾت، «ػجساهلل ّٔه» ٞب آٖ
 أيط) «ؾّٕبٖ»قبٞعازٜ ؾٛٔي ،«ؾّغبٖ»ٚي

 عٛض ٕٞبٖ ثٙبثطايٗ. اؾت «ثٙسض»چٟبضٔي ٚ( ضيبض
 ٚ ٞب ؾسيطي ٔيبٖ اي اذتالفيغبيفٝ قسٜ ٌفتٝ وٝ

 ٚخٛز ػطثؿتبٖ زض لسضت ي ٔؿأِٝ زض ٞب ٘دسي
 ٘يع زيٍطي ٌطايكي اذتالف ايٗ ثط ػالٜٚ زاضز،
 اصالح ٞبي ظزٜ غطة ٚ ؾٙتي وبضاٖ ٔحبفظٝ ثيٗ

 تٛخٟي لبثُ ي ٔؿأِٝ وٝ زاضز ٚخٛز ٔسضٖ ٚ عّت
 ي زؾتٝ ؾط ؾّغبٖ ثٗ ثٙسض ٔيبٖ ايٗ زض. اؾت
 ٔمبثُ، زض ٚ اؾت عّت اصالح ٞبي ظزٜ غطة

 وبضاٖ ٔحبفظٝ اظ( لجّي پبزقبٜ) فٟس ّٔه ٘ٛازٌبٖ
 زٚ ايٗ ٔيبٖ ضلبثت ايٗ. قٛ٘س ٔي ٔحؿٛة ؾٙتي
 اظ ضا آٖ يبفتٟىٝ قست اوٖٙٛ ٞٓ خطيبٖ

  .ٕ٘ٛز تحّيُ تٛاٖ، ٔي چٙسخٟت
 اعالػبت ؾبظٔبٖ ي ٟٔطٜ ثٙسض وٝ ايٗ ٚخٛز ثب

 اؾبؼ ثط أب ضٚز ٔي قٕبض ثٝ( ؾيب)آٔطيىب ٔطوعي
 اؾت ثٛزٜ ثطزٜ ظٖ يه فطظ٘س چٖٛ حبوٓ ػطف
 ٚالغ زض. ٘ساضز قسٖ پبزقبٜ ثطاي قب٘ؿي ٞطٌع

 اؾت صفط پبزقبٞي ثٝ ضؾيسٖ ثطاي ثٙسض قب٘ؽ
 ثب وٝ اضتجبعبتي ثٝ تٛخٝ ثب اوٖٙٛ ٞٓ ٚي أب

 ػطثؿتبٖ زض فطز تأثيطٌصاضتطيٗ زاضز ٚاقٍٙتٗ
 پسضـ ثطاي ضا حىٛٔت تٛا٘س ٔي وٝ اؾت ؾؼٛزي
  .وٙس حفظ( فؼّي ِٚيؼٟس) ؾّغبٖ،

 وٝ زاقتٝ ٚخٛز ضؾٓ ايٗ خبّٞي اػطاة ثيٗ زض
 آٚضز، ٔي ز٘يب ثٝ زذتط پي زض پي ثبض چٙس ظ٘ي اٌط

 تب ٌطفتٝ ٕٞؿطيٕي ثٝ ضا وٙيعاٖ اظ ٚييىي قٛٞط
 قسٜ ٔتِٛس قيٜٛ ايٗ ثٝ ٘يع ثٙسض. ثبقس زاقتٝ پؿط
 ؾؼٛز آَ پبزقبٞي ذب٘ساٖ اؾبؼ، ايٗ ثط. اؾت
 ثٝ اٚ ضٚي ٚ زا٘س حميميٕٙي ي قبٞعازٜ ضا ثٙسض

  .وطز ثبظ حؿبثي قٛز، ٕ٘ي پبزقبٜ ػٙٛاٖ
 ٚ غطة اَٚ؛ وٝ ٌطزيسٜ ثبػث ٔؿبيُ ايٗ ٔدٕٛع
 ػطثؿتبٖ زض لسضت احتٕبِي ذالء لجبَ زض آٔطيىب

 ٞب تطيٙأؾيت ٟٔٓ اظ يىي زْٚ؛ ٚ قٛ٘س ٍ٘طا٘ي زچبض
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 ثطاي ؾؼٛزي ضغيٓ ؾمٛط آقيُ ي پبقٙٝ ػٙٛاٖ ثٝ
  .قٛز ضٚقٗ ٍٕٞبٖ

  ٌطا غطة ؾٙتي ؾبذتبض -2
 تطيٗ ػديت اظ يىي ؾؼٛزيسازاضي ػطثؿتبٖ

 ثطآيٙس ؾؼٛز آَ ضغيٓ ٚالغ زض.ز٘يبؾت ٞبي ٘ظبْ
 اَٚ خٟب٘ي خًٙ اظ ٘بقي تحٛالت ؾّؿّٝ يه
 ٚ اٍّ٘يؽ خٟب٘ي، ٞبي لسضت خًٙ ايٗ زض. ثٛز

 ٔٙغمٝ زض ضا لسضت ٚ غٙبيٓ وٝ ثٛز٘س فطا٘ؿٝ
. ٘ساقت لسضتي آٔطيىب ظٔبٖ آٖ زض. وطز٘س تمؿيٓ

 ضٚي اتفبق زٚ اَٚ خٟب٘ي خًٙ اظ پؽ زٚضاٖ زض
 ضغيٓ يتأؾيؽ ظٔيٙٝ زض «ثبِفٛض» پيٕبٖ زاز؛يىي

 ثٛز «ؾبيىؿـپيىٛ» عطح زيٍطي ٚ صٟيٛ٘يؿتي
 فطا٘ؿٝ ٚ اٍّ٘يؽ ٔيبٖ ذبٚضٔيب٘ٝ آٖ ٔٛخت ثٝ وٝ

 وٝ ٔٛا٘ؼي اظ زيٍط يىي اِجتٝ.ٌطزيس تمؿيٓ
 آٖ ثب يٟٛزي وكٛض تكىيُ ضاؾتبي زض ٞب اٍّ٘يؿي
 ٕٞيٗ ثط. ثٛز قيؼيبٖ ٔربِفت وطز٘س، ثطذٛضز
 ٘ظبْ يه قس، ٟ٘بزٜ ثٙيبٖ ؾؼٛز آَ ٘ظبْ اؾبؼ

 اذتيبض زض زضثؿت قيؼيىٝ ضس وبٔالً تفىطات ثب
 ثب ؾؼٛز آَ ضغيٓ ٟ٘بيت زض. ثبقس ٞب غطثي

 ي خعيطٜ قجٝ زض «ػجساِؼعيع ّٔه»ضٞجطي
 اثتسا ٕٞبٖ اظ ٚ وطز آغبظ ضا حىٕطا٘ي ػطثؿتبٖ
 زض يٟٛزي زِٚت تكىيُ ثب ضا ذٛز ٔٛافمت

 ثبػث ايٙبتفبق. اػالٕٔٙٛز فّؿغيٗ
 ٞٓ ثع٘ٙس، ٘كبٖ زٚ تيط، يه ثب ٞب ٌطزيساٍّ٘يؿي

 اي ٘ظبٔيمجيّٝ وٝ ايٗ ٞٓ ٚ وٙٙس ٔحسٚز ضا قيؼيبٖ
 اظ وٝ ثيبٚض٘س لسضت ؾط ثط ضا عّت ذكٛ٘ت ٚ

 ٚ ٘فتي ٔٙبثغ قبُٔ ٔٙغمٝ زض ٞب اٍّ٘يؿي ٔٙبفغ
 عٛض وٙس؛ثٝ حفبظت ؾطخ زضيبي زض وكتيطا٘ي

 تكىيُ تٛاٖ ٔي ضا اَٚ خٟب٘ي خًٙ ثطآيٙس وّي
 ضا زْٚ خٟب٘ي خًٙ ثطآيٙس ٚ ؾؼٛز آَ زِٚت

 ؾبَ زض صٟيٛ٘يؿتي ضغيٓ تٛا٘تأؾيؽ ٔي
  .زا٘ؿت ٔيالزي،1948
 ايٗ ؾؼٛز آَ ؾٙتي حىٛٔت ٞبي ٚيػٌي اظ يىي
 خطيبٖ ٌيطييه يكىُ اخبظٜ ٞطٌع وٝ اؾت

 وكٛض ايٗ اظ ذبضج زض حتي ضا لسضتٕٙس اپٛظيؿيٖٛ
 ٚ ٔتفىط ٞبي قرصيت اظ «اِؿؼيس ٘بصط.»زٞس ٕ٘ي

 70 ي زٞٝ زض ٚي. ثٛز ؾؼٛزي ٔربِف
 زض ٚ ا٘ساذت ضاٜ ثٝ ضا ضازيٛيي اي ٔيالزيكجىٝ

 خٙبيبت ثطذي اظ «ؾؼٛز آَ تبضيد»ػٙٛاٖ ثب وتبثي
. ثطزاقت پطزٜ ضغيٓ ايٗ زض ٔٛخٛز فؿبز ٚ

 ثٝ زالض ٔيّيٖٛ يه پطزاذت ثب ؾؼٛزي ٞبي ٔمبْ
 قرصيت ايٗ ِجٙبٖ، زض ذٛز ٔعزٚضاٖ ثطذي

 زض ٚ زازٜ ا٘تمبَ ػطثؿتبٖ ثٝ ٚ ضثٛز٘س ضا ٔربِف
 اوٖٙٛ ٞٓ. وطز٘س شٚة ضا اٚ ٚ ا٘ساذتٝ اؾيس حٛض

 وٝ ٞؿتٙس ضغيٓ ٔربِفبٖ اظ ثطذي تطٚض پي زض ٞٓ
  .ثط٘س ٔي ؾط ِٙس٘جٝ زض ٞب آٖ اظ ثطذي

 ثب وٝ فطؾٛزٜ ؾٙتي ؾبذتبض ٕٞيٗ ثٙبثطايٗ
 ي ازاضٜ أطٚظي ي قسٜ قٙبذتٝ اصَٛ اظ وساْ ٞيچ

 ي ٘مغٝ ذٛز ٘ساضز ٔغبثمت ٚ ؾبظٌبضي حىٛٔت
 ؾؼٛز آَ ضغيٓ ؾمٛط خٟت ٟٕٔي پصيط آؾيت
  .اؾت

  ؾؼٛز آَ ذب٘ساٖ فؿبز -3
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 ٞبي قبٞعازٜ ٍٞٙفت ٘فتي ثطٚت ٚ ٔبِي لسضت
 وكٛض ايٗ ٔطزْ ثب ضا اؾبؾي تضبزي ؾؼٛزي

 ٚ ثطٚت ضفبٜ، زض قبٞعازٌبٖ. اؾت وطزٜ ايدبز
 ػبزيبوثطاً ٔطزْ عطفي اظ ٚ ا٘س قسٜ غطق فؿبز

 ٔيبٖ ايٗ زض ٚيػٜ ثٝ. ٌصضا٘ٙس ٔي ضا ؾرتي ظ٘سٌي
 ٞب، اؾٕبػيّي قيؼيبٖ، قبُٔ ٞب الّيت ٚضؼيت

 اظ ذيّي.اؾت ثستط ػكبيط اظ ثؼضي ٚحتي ٞب ظيسي
 حضٛض ػطثؿتبٖ زض اوٖٙٛ ٞٓ ٞب قبٞعازٜ ايٗ

 خٟبٖ وكٛضٞبي اظ ثؿيبضي زض أب ٘ساض٘س، فيعيىي
 اظ زضصس 50. ا٘س زاقتٝ ٌؿتطزٜ ٞبي ٌصاضي ؾطٔبيٝ

 تمؿيٓ قبٞعازٜ ٞعاض 6 ٕٞيٗ ثيٗ ٘فتي زضآٔسٞبي
 ٞبي ؾطٔبيٝ اظ زالض ٔيّيبضز 700 چٙيٗ ٞٓ.قٛز ٔي

 خٟبٖ ثٛضؼ تطيٗ ثعضي ،«اؾتطيت ٚاَ» ثٛضؼ
 آ٘بٖ. اؾت ؾؼٛزي ٞبي قبٞعازٜ اذتيبض زض

 ثستطيٗ ٚ ثّؼٙس ٔي ضا ػطثؿتبٖ ٔطزْ ٞبي ثطٚت
 اِمغيف، زض قيؼيبٖ ٚيػٜ ثٝ ٔطزْ ثط ضا ٞب ؾتٓ

  .زاض٘س ٔي ضٚا...  ٚ االحؿبء
  ٌطي ؾّفي ٚ ٚٞبثيت ثب ؾؼٛز آَ پيٛ٘س -4

 ثب اتحبز ٔجٙبي ثط ؾؼٛز آَ حىٛٔت ضيعي پبيٝ
 ٔجٙبيي ذٛز ٚٞبثيت، ٚ ٌطي ؾّفي ٞبي خٙجف

 اوٖٙٛ وٝ ثٛز ٞبيي ثحطاٖ ٚ ٞب تٙف ثطٚظ ثطاي
 زازٜ لطاض ٞسف ضا ؾؼٛزي حىٛٔت ٞبي ضيكٝ
( ـ.1358ٜ آثبٖ) ٔيالزي 1970 ٘ٛأجط زض. اؾت

 زا٘ؿتٝ ٔطتس ضا ضيبض حبوٕبٖ وٝ افطاعي ٚٞبثيبٖ
 ٞبي اضظـ ٚ ٞب ؾٙت اصَٛ، ثٝ ثبظٌكت ذٛاؾتبض ٚ

 ؾؼٛزي، أٙيتي ٘يطٚٞبي ثط غّجٝ ثب ثٛز٘س، زيٙي

 ؾبَ زض. آٚضز٘س زض ذٛز تصطف ثٝ ضا ٔؿدساِحطاْ
 افعايف ز٘جبَ ثٝ( ـ.ٜ 1370) ٔيالزي 1991
 ػطثؿتبٖ، ٚ فبضؼ ذّيح زض ٞب آٔطيىبيي حضٛض
 ػجساِؼعيع» ضٞجطي ثٝ ٚٞبثي ػّٕبي اظ ٘فط 700

 ػٕٛٔي اي ثيب٘يٝ ػطثؿتبٖ ثعضي ٔفتي «ثبظ ثٗ
 ٞبي ضٚيٝ ٚ ٞب ؾيبؾت اظ ا٘تمبز ثب وٝ وطز٘س صبزض

 وبُٔ اخطاي ذٛاٞبٖ وٝ ٕ٘ٛز٘س اػالْ زِٚتي،
 اظ چٙيٙي ايٗ ٞبي الساْ. ٞؿتٙس ٌطي ؾّفي اصَٛ
 آ٘بٖ زيسٌبٜ فبحف تفبٚت افطاعي ٚٞبثيٖٛ ؾٛي

 آقىبض چبِكي ٚ ؾبذتٝ ٞٛيسا ضيبض ضٞجطاٖ ثب ضا
  .اؾت آٚضزٜ ٚخٛز ثٝ ؾؼٛز آَ ذب٘ساٖ ثطاثط زض ضا

 اظ ضيبض پيكيٗ ٞبي حٕبيت ضغٓ ثٝ ايٗ ثط ػالٜٚ
 «اِمبػسٜ» چٖٛ اي قجىٝ ٞبي ٌطٜٚ تكىيُ
 اوٖٙٛ ٞٓ ٞب ٌطٜٚ ايٗ فؼبِيت اظ ٘بقي ٞبي تٟسيس
 شوط ثٝ الظْ. اؾت قسٜ ؾؼٛزي ضٞجطاٖ ٌيط زأٗ
 ٚٞبثيت ٚ ؾؼٛز آَ تفبؾيط ايٗ ي ٕٞٝ ثب وٝ اؾت
 ٚ ٔصٞجي ٟ٘بزٞبي ٚ ٞب ٔإؾؿٝ اوٖٙٛ ٞٓ

 ضلبثت تكيغ ثب وٝ زاضز خٟبٖ ؾغح زض تأثيطٌصاض
 اي ٔإؾؿٝ تٛؾظ خٟبٖ زض ٞب فؼبِيت ايٗ.وٙٙس ٔي
 وٝ قٛز ٔي ٞسايت «االؾالٔي اِؼبِٓ ضاثغٝ»٘بْ ثٝ

 چٙيٗ ٞٓ.اؾت فطٍٞٙي تجّيغي اي ٔإؾؿٝ
 وجبض ٞيأت) ػّٕب ػبِي قٛضاي ٘ظيط اي وٕيتٝ
 تىفيطي فتٛاٞبي صسٚض زض وٝ زاضز ٚخٛز( اِؼّٕبء

 اظ قٛضا ايٗ اػضبي. زاض٘س ٘مف تكيغ ػّيٝ
 ػطثؿتبٖ، حح ٚظاضت.ٞؿتٙس ؾطؾرت ٞبي ٚٞبثي

 ٔغجٛػبت، ا٘تكبضاتي، ٞبي ٔإؾؿٝ
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 ػبِٕيٝ، اغبثٝ ٞيأت ٘بْ ايجٝ ٞب،ٔإؾؿٝ ذجطٌعاضي
 اِؼبِٕي ٔدّؽ االضقبز، ٚ ِسػٜٛ اِكٛضا ٔدّؽ
 ظيط اظ اِؼبِٕي اِفمٝ ٔدٕغ اؾالٔيٝ، ِكٛؤٖ

 وٝ ٞؿتٙس اؾالٔي ػبِٓ ي ضاثغٝ ٞبي ٔدٕٛػٝ
  .زاض٘س لطاض ٚٞبثيت ٘كط ذسٔت زض ٍٕٞي

 ذبٔٛـ اوثطيتي ٚٞبثي غيط ؾٙت اُٞ اوٖٙٛ ٞٓ
 ٚ ٔٙبصت زض آ٘بٖ ثٝ وٝ ٞؿتٙس ػطثؿتبٖ زض

 غيط ؾٙت اُٞ. قٛز تٛخٟيٕٙي حىٛٔتي ٞبي پؿت
 ثب ٚ ٞؿتٙس ٚٞبثي ٞبي ا٘سيكٝ ٔربِف ٚٞبثي
 تحصيُ ٚ ٔتفىط ٞبي قرصيت زاقتٗ ٚخٛز
 ضغيٓ اظ ٞب قٛزايٗ ٕ٘ي آ٘بٖ ثٝ تٛخٟي ٞيچ وطزٜ

  .زاض٘س ذكٓ ؾؼٛز، آَ ي ؾبِٝ 80
 اؾطاييُ زض آٔطيىب ؾبثك ؾفيط ،«ايٙسايه ٔبضتيٗ»
 عي «ثطٚويٍٙع» ي ٔإؾؿٝ ذبضخي ثرف ٔسيط ٚ

 7 - «پؿت ٚاقٍٙتٗ» ي ضٚظ٘بٔٝ زض يبززاقتي
 آؾيت ٘مبط اظ فٟطؾتي ثٝ -فطٚضزيٗ 18/  آٚضيُ

 اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ٚ وطزٜ اقبضٜ ؾؼٛز آَ پبزقبٞي
 قجٝ زض ذب٘ساٖ ايٗ حبوٕيت ي ازأٝ تّٛيحي،

. وٙس ٔي اضظيبثي ٘بٕٔىٗ ضا ػطثؿتبٖ خعيطٜ
 ٔطزاٖ زِٚت ٔيبٖ زض ٚي ٘ظطات وٝ «ايٙسايه»

 ضاٜ تٟٙب اؾت، ثطذٛضزاض ثباليي اػتجبض اظ آٔطيىب
 ضا ؾؼٛز آَ حبوٕيت حفظ ثطاي آٔطيىب پبي پيف

 ي ٔكطٚعٝ» ثٝ «ٔغّمٝ پبزقبٞي» تجسيُ
 ثب» افعايس ٔي ثالفبصّٝ ِٚي زا٘س ٔي «ؾّغٙتي

 ذبٚضٔيب٘ٝ زض اؾالٔي ؾٛ٘بٔي ثّٙس أٛاج ثٝ تٛخٝ
 فطصتي وٝ ضؾس ٔي ٘ظط ثٝ ثؼيس آفطيمب، قٕبَ ٚ

 ثبلي ؾؼٛز آَ حىٛٔت زض ؾبذتبض تغييط ايٗ ثطاي
 زٞس ٔي تٛضيح ايٙسايه ٔبضتيٗ.« ثبقس ٔب٘سٜ

 ٔسَ اظ ٌطفتٝ ثط ػطثؿتبٖ، وٙٛ٘ي حىٛٔت
 وٝ اؾت ٔيالزي 15 لطٖ اؾتجسازي ٞبي حىٛٔت

 زض ٚ ثبقس زاقتٝ زٚاْ قب٘ؽ 21 لطٖ زض تٛا٘س ٕ٘ي
 عٛض ثٝ ذبٚضٔيب٘ٝ، أطٚظ ٞبي ذيعـ ثب ٔٛاخٟٝ

  .ضفت ذٛاٞس ثيٗ اظ وبُٔ
 تحّيُ ي ازأٝ زض اؾطاييُ زض آٔطيىب ؾبثك ؾفيط
 ؾؼٛز آَ ظٚاَ ضٚثٝ ٚ قىٙٙسٜ قطايظ اظ ذٛز
 100 اضظـ ثٝ ٔبِي ٞبي يىٕه ثؿتٝ» ٘ٛيؿس؛ ٔي

 قغّي فطصت ٞعاض 60 ايدبز تؼٟس ٚ زالض ٔيّيبضز
 اظ تٛا٘س ٕ٘ي اؾت، زازٜ ٚػسٜ ػجساهلل ّٔه وٝ

 ػّيٝ ػطثؿتبٖ خٛا٘بٖ ذصٛل ثٝ ٚ ٔطزْ ذطٚـ
 ايٗ ٔطزْ،:»افعايس ٔي ٚ «وٙس خٌّٛيطي ؾؼٛز آَ

 وٝ زا٘ٙس ٔي ذٛز ٔغبِجبت اظ ثركي فمظ ضا ٔجّغ
: ٘ٛيؿس ٔي ٚ «اؾت قسٜ زضيغ آ٘بٖ اظ تبوٖٙٛ

 آٖ اظ وٝ ؾيبؾي آظازي ٚ اؾتمالَ ي خبشثٝ»
 ثٝ ٚ قٛز ٔي پٕپبغ ايطاٖ اظ أطٚظ ٚ ٔطظٞب ؾٛي
 ٔيبٖ زض وبثّي ٞبي تّٛيعيٖٛ ٚ يبيٙتط٘ت ٚؾيّٝ

 ٘يؿت چيعي قٛز، ٔي ٔٙتكط ػطثؿتبٖ قٟطٚ٘ساٖ
 ٚ ٔبِي ي ضقٜٛ پطزاذت ثب ثتٛا٘س ػجساهلل ّٔه وٝ

  «.قٛز آٖ ٌؿتطـ ٔب٘غ پّيؿي اذتٙبق
 ثٝ «ِيىؽ ٚيىي» ي قسٜ ٔٙتكط اؾٙبز اظ يىي زض

 ٚلت ضييؽ - «زاٌبٖ ٔئيط» ؾطّي ٔاللبت
 ٚلت ٔؼبٖٚ «ثط٘ع ٘يىالؼ» ثب -ٔٛؾبز ؾبظٔبٖ
 ٔيالزي 2007 ؾبَ زض آٔطيىب ي ذبضخٝ ٚظاضت
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 فطٚـ ثب ظٔبٖ ٞٓ ٔاللبت ايٗ. اؾت قسٜ اقبضٜ
 آٔطيىب ؾٛي اظ ٘ظبٔي تؿّيحبت زالض ٔيّيبضز 63
 آٖ ٔٛضٛع ٚ ٌطفتٝ صٛضت ؾؼٛزي ػطثؿتبٖ ثٝ

 فطٚـ آٔسٞبي پي اضظيبثي ٚ اؾطاييُ ثب ضايع٘ي
 ايٗ زض. اؾت ػطثؿتبٖ ثٝ قسٜ يبز تؿّيحبت
 آٔطيىب ي ذبضخٝ ٚظاضت ثٝ زاٌبٖ ٔئيط ٔاللبت،
 ثٝ ٘ظبٔي تؿّيحبت فطٚـ اظ وٝ زٞس ٔي اعٕيٙبٖ
 ذٛز ٘ظط تٛضيح زض ٚ ٘يؿت ٍ٘طاٖ ػطثؿتبٖ

 ضٕٗ ٞؿتٙس ايٕب ٔٙغمٝ ٔتحس ؾؼٛز، آَ ٌٛيس؛ ٔي
 اظ اؾتفبزٜ ثطاي الظْ ٞبي ٟٔبضت ٚ تٛاٖ وٝ آٖ

 زض تؿّيحبت ايٗ ٚ ٘ساض٘س ضا ٔسضٖ ٞبي ؾالح
 ثبلي آٔطيىبيي ٘ظبٔيبٖ ٚ ٔؿتكبضاٖ اذتيبض

 ثٝ ٔاللبت ايٗ زض ٔٛؾبز ٚلت ضييؽ. ٔب٘س ٔي
 اذيط تٟسيس ثٝ تٛخٝ ثب وٝ وٙس ٔي اقبضٜ اي ٘ىتٝ

 حضٛض ٚ ايطاٖ اؾالٔي خٕٟٛضي ػّيٝ ػطثؿتبٖ
 اي ٘ىتٝ ثحطيٗ، زض وكٛض ايٗ اضتف ي خٙبيتىبضا٘ٝ

 اضتف تٛاٖ: »ٌٛيس ٔي زاٌبٖ. اؾت قٙيس٘ي
 يه ثب ٔمبثّٝ ي ا٘ساظٜ ٚ حس زض فمظ ػطثؿتبٖ

 لسضت اؾبؾبً ٚ اؾت ػطة ؾالح ثسٖٚ ي لجيّٝ
 ي لجيّٝ يه حتي ٚ ٔٙظٓ اضتف يه ثب تمبثُ
 «.٘ساضز ضا ٔؿّح ػطة

 ثب ؾؼٛز آَ اضتف لجُ، ؾبَ زٚ وٝ اؾت ٌفتٙي
 ثٝ وٕه ثطاي ٞٛايي ٚ ظٔيٙي وبُٔ تدٟيعات

 خٙٛة ا٘مالثيٖٛ ؾطوٛة زض «صبِح ػجساهلل ػّي»
 اي فبصّٝ زض ِٚي قس يٕٗ ٚاضز -ٞب اِحٛثي -يٕٗ

 تحُٕ ضا ؾٍٙيٙي ٚ ؾرت قىؿت وٛتبٜ، ثؿيبض

 ٘ظبٔي ازٚات اظ ثؿيبضي ٟ٘بزٖ ثطخبي ثب ٚ وطزٜ
 ا٘جٛٞي ٚ ثبٍِطز فطٚ٘س زٚ ٚ تب٘ه 7 حسالُ -ذٛز

 - ؾؼٛزي ٘ظبٔيبٖ فطزي تؿّيحبت ٚ تدٟيعات اظ
 ثّٙس ثٟبٔٛاج تٛخٝ ثب. قس ٘كيٙي ػمت ثٝ ٔدجٛض

 ضٚظ ٞط ٚ ٌطفتٝ فطا ضا ٔٙغمٝ وٝ اؾالٔي ؾٛ٘بٔي
 آؾب٘ي ثٝ قٛز، ٔي افعٚزٜ آٖ ثّٙساي ٚ زأٙٝ ثط

 ثب ؾؼٛز آَ پبزقبٞبٖ وٝ ٌطفت ٘تيدٝ تٛاٖ ٔي
 زفبع ثي ٔطزْ ػبْ لتُ ٚ ثحطيٗ ثٝ ِكىطوكي

 ذٛز حتٕي ؾمٛط ٚ ا٘س ظزٜ ذٛزوكي ثٝ زؾت آٖ
  .ا٘س ا٘ساذتٝ خّٛ ضا

 «فيصُ ٔؼتع» ي ٔمبِٝ اظ ثركي ثب ضا ٔغّت
 ػطة خٟبٖ يٕؿبيُ ثطخؿتٝ ٌط تحّيُ ٚ ٘ٛيؿٙسٜ

 ذبتٕٝ «تظبٞطات ٕٔٙٛػيت ٚ ػطثؿتبٖ»ػٙٛاٖ ثب
 اظ ذٛاٞس ٕ٘ي ؾؼٛزي ضغيٓ:»٘ٛقت وٝ زٞيٓ ٔي

 ػجطت زضؼ تبضيد وُ اظ ٚ يٕٗ ٚ ػٕبٖ ثحطيٗ،
 آٖ ؾمٛط ٚ فطٚپبقي خع ٌطيعي ٞيچ ِصا ثٍيطز

 وبض ايٗ وٝ وٙٙس فىط ثؿيبضي اٌط حتي ٘يؿت؛
 اظ تط ٘عزيه أط ايٗ. ضؾس ٔي ٘ظط ثٝ ثؼيس أطٚظ،

 ٚ وٙٙس ٔي فىط ٍٕٞبٖ وٝ اؾت چيعي آٖ
 يه ٔٙتظط ػطثي وكٛضٞبي ؾبيط ٘ظيط ٚضؼيت

 وطزٖ ذبٔٛـ أىبٖ ثٝ ػطة حىبْ ٚ اؾت خطلٝ
 ا٘س ثؿتٝ زَ آغبظـ اظ لجُ آٖ اظ خٌّٛيطي ٚ

 چٝ ظيطا ثط٘س ؾطٔي ثٝ تٛٞٓ زض ٞب آٖ وٝ زضحبِي
 ضا فطٚقي ؾجعي ٞبي ٌبضي ي ٕٞٝ تٛا٘س ٔي وؿي

 ي ٕٞٝ تٛا٘س وؿيٕي چٝ وٙس؟ وٙتطَ وكٛضـ زض
 وؿي چٝ ثٍيطز؟ ظيط٘ظط ضا ايٙتط٘ت ٞبي صفحٝ
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 وٙتطَ ضا ػطة خٛا٘بٖ ي ٕٞٝ ي ا٘سيكٝ تٛا٘س ٔي
 اظ اذجبض حبٚي ٘ؿيٓ تٛا٘س ٔي وؿي چٝ وٙس؟

 ي ٕٞٝ اظ لجُ ٚ وٙس ٔحجٛؼ ضا خٟبٖ ؾطاؾط
 ٚ ٔتؼبَ ذساٚ٘س ثيٗ تٛا٘س ٔي وؿي چٝ ٞب، ايٗ

 «وٙس؟ ايدبز ٔب٘غ ٔظّْٛ ٘ساي
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