
 ؟ هستند کساني چه  گروه های تکفيری

 اظ زفبع ِجبؼ زض وٝ اؾت تىفيطي ؾّفي جطيبٖ ٔٙغمٝ زض ٌطي فتٙٝ ٟٔٓ ػٛأُ اظ يىي حبضط حبَ زض

 .زاضز ثطٔي ٌبْ غطثيبٖ ٔٙبفغ ٔؿيط زض ػٕال ؾٙت،

 ثبػج ٔطاوع، اظ ثطذي زض آٖ فطٍٞٙي ٞبي فطآٚضزٜ ٚ آحبض ا٘تكبض ٚ جٛأغ ٚ ٔحبفُ زض افطاز ايٗ حضٛض زض

 .اؾت قسٜ ا٘س، آٔسٜ ؾتٜٛ ثٝ اقغبٍِطاٖ ؾطوٛثٍطا٘ٝ السأبت اظ وٝ پطقٛض جٛا٘بٖ اظ ثطذي تٛجٝ جّت

 

 تحَٛ ؾيط

 اِميٓ اثٗ ،(718 ٔتِٛس) تيٕيٝ ثٗ احٕس ،(142 ٔتِٛس) حٙجُ ثٗ احٕس اظ ٔؿتميٕب ضا ذٛز ضٚايبت ٞب ؾّفي

 اظ ثؼس ؾّفيٝ. ٌيط٘س ٔي( 2126-2225 ٔتِٛس) ٘جسي تٕيٕي ػجساِٛٞبة ثٗ ٔحٕس ٚ( 752 ٔتِٛس)اِجٛظيٝ

 پبيٝ ؾؼٛز ثٗ ٔحٕس ثب ٚي پيٕب٘ي ٞٓ ٚ زضآٔس ؾيبؾي ؾبذتبض ٚ قىُ يه نٛضت ثٝ ػجساِٛٞبة ثٗ ٔحٕس

 ٌطچٝ ؾؼٛزي حبوٕبٖ ٚ ػّٕب ٔيبٖ پيٛ٘س. ثركيس تؿطيغ ضٚ٘س ايٗ ثٝ ػطثؿتبٖ زض ؾؼٛز آَ حبوٕيت ٌصاض

 ثبظٔب٘س٘س لضب أط ٚ ثبظزاقت جّٕٝ اظ ذٛز اذتيبضات ثطذي اظ ٚٞبثي قيٛخ ٚ اؾت قسٜ تحَٛ ٚ تغييط زچبض

 ثط ػالٜٚ. ٞؿتٙس ثطذٛضزاض ؾؼٛزي ؾيبؾي ٘ظبْ زض ذٛثي جبيٍبٜ ٚ ٚضؼيت اظ ٞٓ ٞٙٛظ حبَ ػيٗ زض أب

 ٚ السأبت ثب وكٛض ايٗ ٞبي ؾّفي ٚ ٕ٘ب٘س ثطوٙبض ػميستي تحٛالت ٚ تغييط اظ ٘يع ٔهط حجبظ، ؾطظٔيٗ

 تجطثٝ ؾٙت اُٞ ػميستي ٞبي آٔٛظٜ زض ي جسيس ؾيط إِؿّٕيٗ، اذٛاٖ جٙجف ٚ اِجٙبء حؿٗ ٞبي فؼبِيت

 ٔطي ثب أب. قس ثبظ اجتٟبز ٔحسٚز ٞبي ضٚظ٘ٝ ٌكٛزٖ جٟت ٌطٜٚ ايٗ ثطاي جسيسي ٞبي ثبة ٚ وطز٘س

 اثٛاالػّي ٞبي ٘بْ ثٝ قرهيت، زٚ ٞبي ا٘سيكٝ تأحيط تحت إِؿّٕيٗ اذٛاٖ جٙجف اِجٙبء حؿٗ ظٚزٍٞٙبْ

 ٞبي زيسٌبٜ اؾبؼ ثط زيٙي ٔتٖٛ ثٝ ثٙسي پبي ضٚـ تخجيت ضٕٗ آٟ٘ب ٚ ٌطفت لطاض لغت ؾيس ٚ ٔٛزٚزي

 .وطز٘س ضيعي پي ضا تىفيط زيسٌبٜ ذٛز، فمٟي ذبل

 زاقت ضا اػتمبز ايٗ ثٛز وتبة اُٞ ثب ضفتبض ذهٛل زض جٛظي ليٓ اثٗ ٞبي ا٘سيكٝ تأحيط تحت وٝ لغت ؾيس

 ظ٘سٌي آضأف ثب اؾالٔي ٞبي ؾطظٔيٗ زض تٛا٘ٙس ٔي وٙٙس ٔي پطزاذت جعيٝ وٝ ظٔب٘ي تب وتبة اُٞ وٝ

 اي حبقيٝ وكٛضٞبي ٚ ػطثؿتبٖ حٕبيت. ثپطزاظ٘س جٟبز ثٝ آ٘بٖ ثب ثبيس ٔؿّٕب٘بٖ نٛضت ايٗ غيط زض وٙٙس

 زيٍط ؾٛيي اظ. وطز ايجبز إِؿّٕيٗ اذٛاٖ جٙجف ٚ ؾٙتي ؾّفيٖٛ ٔيبٖ فطاٚا٘ي ٕٞبٍٞٙي فبضؼ ذّيج

 قٛضٚي ثب افغب٘ؿتبٖ جٟبز ٘يطٚٞبي ٞبي جًٙ جطيبٖ زض ذهٛل ثٝ جسيس ؾّفيٖٛ ؾٛؾيبِيؿٓ ضس زيسٌبٜ

 .ٌطفت لطاض ػطثؿتبٖ ٚٞبثي قيٛخ تٛجٝ ٔٛضز

 

 تىفيطي جطيبٖ ضقس

 الزٖ ثٗ ضٞجطي ثٝ ٞب نّيجي ٚ يٟٛزيبٖ ثب جٟبز ثطاي اؾالْ جٟب٘ي ججٟٝ تكىيُ اػالْ ثب ؾّفيٝ ٟ٘بيت زض

 ثي. زاز لطاض ذٛز تٛجٝ ٔٛضز ضا ٔجبضظاتي ٞبي ٌطايف ثٝ تٛجٝ پيف اظ ثيف ٔهطي ظٛاٞطي ٚ ػطثؿتب٘ي



 ػطثؿتبٖ اظ ثؼس وٝ ؾّفي اؾالْ جطيبٖ. اؾت ٔؼبنط تحٛالت تبضيد زض ػغف ٘مغٝ ؾپتبٔجط 22 حبزحٝ تطزيس

 .ا٘ساذت ذغط ثٝ ضا ٔٙغمٝ وكٛضٞبي اظ ثؿيبضي ٔٙبفغ ثٛز قسٜ ظبٞط عبِجب٘ي جٍٙجٛيبٖ لبِت زض ؾؼٛزي

 حتي وٝ زاقت آٖ ثط ضا عبِجبٖ لطآٖ، آيبت اظ ظبٞطي ٞبي ثطزاقت ٚ ٘جٛي ؾٙت اظ ٔتحجطا٘ٝ ٚ ذكٗ لطائت

. ثٍيط٘س ٘ظط زض ذٛز ا٘ساظٜ ٚ لس اظ فطاتط ضؾبِتي ٚ وٙٙس تىّيف تؼييٗ ٘يع ذٛز ؾيبؾي ٚ فىطي ٔربِفبٖ ثطاي

 اقبػٝ ٔؿئِٛيت ذٛز ثطاي ثّىٝ ٘ىطز ٔحسٚز افغب٘ؿتبٖ جغطافيبيي ٔحسٚزٜ زض ضا ذٛز فىطي جطيبٖ ايٗ

 اذتالف ضٕٗ ٌطٜٚ ايٗ. ثٛز ٌطفتٝ ٘ظط زض ضا ٔٙغمٝ وكٛضٞبي ؾبيط ثٝ ؾّفي لطائت ثط ٔجتٙي اؾالْ تؼبِيٓ

 ٔطاتت ثٝ ذبعط ٕٞيٗ ثٝ ٚ ٚضظيس ٔي ويٙٝ قيؼيبٖ ثٝ ٘ؿجت ؾطؾرتب٘ٝ ؾٙي، ٞبي ٌطٜٚ ؾبيط ثب ٘ظط

 ٘ظبٔي ٞبي ٌطٜٚ ضاٞجطزي جبيٍبٜ اضتمبي ثبػج ؾپتبٔجط 22 حٛازث. ثطز وبض ثٝ آ٘بٖ لجبَ زض ذكٗ ؾيبؾتي

 تفىط ؾٛي اظ ػٕستب پيسايف، ظٔبٖ اظ اي پسيسٜ چٙيٗ. قس اِمبػسٜ تفىط ٌطفتٗ لطاض ٔحٛضيت ٚ ٘ظبٔي قجٝ ٚ

 ٘عاػي ٔٙغمٝ، زض آ٘بٖ ٔٙبفغ انغىبن ثٝ تٛجٝ ثب ثؼسٞب أب ٌطفت لطاض حٕبيت ٔٛضز ؾفيس وبخ اؾتطاتػيه

 .قس افغب٘ؿتبٖ ثٝ آٔطيىب ٘ظبٔي تٟبجٓ ثبػج ٟ٘بيت زض ٚ زضٌطفت آ٘بٖ ٔيبٖ ػٕيك

 تٛؾظ زٔكك زض قبْ ؾّفي جطيبٖ. اؾت ِجٙبٖ ٌطي، ؾّفي ضقس ٔطاوع اظ زيٍط يىي افغب٘ؿتبٖ، ثط ػالٜٚ

 ثٝ ػطثؿتبٖ زيٙي ٔطاوع عالة اظ تؼسازي تٛؾظ 52 زٞٝ اٚاذط زض ؾّفي تفىط. وطز ظٟٛض االِجب٘ي ٘بنطاِسيٗ

 ضا عطاثّؽ ٘فط زٚ ايٗ. ثٛز٘س اِعغجي ػجساِطظاق قيد ٚ اِكٟبَ ؾبِٓ قيد افطاز ايٗ تطيٗ ٟٔٓ. يبفت ضاٜ ِجٙبٖ

 اظ ِجٙبٖ زض ٞب ؾّفي فؼبِيت. وطز٘س تجسيُ ِجٙبٖ ٔٙبعك تٕبْ زض ؾّفي تفىط تطٚيج ٚ ٌؿتطـ ٔطوع ثٝ

 اِكٟبَ ؾبِٓ قيد ٔحٛضقبٖ وٝ افطازي تٛؾظ چكٍٕيطي ٘حٛ ثٝ ؾّفيٝ 2977 ؾبَ اظ. قس قطٚع عطاثّؽ

 جٕؼيت ٚ قطٚع ضا ذٛز فؼبِيت يبفتٝ، ؾبظٔبٖ ٚ ٔٙظٓ تكىيالت نٛضت ثٝ 2982 ؾبَ زض. قس فؼبَ ثٛز،

 ؾٙي اؾالٔي ٘يطٚٞبي ٚ تكىيالت ؾبيط وٙبض زض تكىيالت ايٗ. وطز٘س ٌصاضي ثٙيبٖ ضا اؾالٔي اِجيف ٘ٛاٜ

 ضٍ٘ي وٓ حضٛض اؾالٔي جٕبػت يب اؾالٔي تٛحيس جٙجف جّٕٝ اظ زاقتٙس ذٛز ؾيغطٜ تحت ضا ػطنٝ وٝ

 ٚ تٛؾؼٝ أىبٖ ٞب ؾّفي 2985 ؾبَ زض عطاثّؽ حٛازث اظ ثؼس اؾالٔي تٛحيس جٙجف فطٚپبقي ثب. زاقتٙس

. وٙٙس اثطاظ ٔؿتمُ جٕبػت يه ػٙٛاٖ ثٝ ضا ذٛز ػميستي ٞبي ٚيػٌي تٛا٘ؿتٙس ٚ يبفتٙس ثيكتطي ٌؿتطـ

 چكٓ ثٝ اِضٙيٝ ٚ ػىبض جّٕٝ اظ قٕبَ ٔٙبعك ثطذي ٚ عطاثّؽ زض لٛي ٚ ٔتٕطوع عٛض ثٝ آ٘بٖ حضٛض

 ٞب ؾّفي ثطاي ِجٙب٘ي ؾّفي ٔٛؾؿبت ٚ ٞب قرهيت اوخط اؾتمطاض ػّت ثٝ قٕبَ ٔٙبعك وُ، زض. ذٛضز ٔي

 اؾت زازٜ ضٚي ٞب ؾّفي ٚ زِٚت ثيٗ ٔٙبعك ايٗ زض وٝ اذيط ٞبي ؾبَ حٛازث ٕٞچٙيٗ. زاضز ذبل إٞيت

 أٙيتي السأبت ٚ تحٛالت آٖ تجغ ثٝ ٚ غيطٜ ٚ ٞب غطثي ٔٙبفغ ثٝ حّٕٝ ٚ وّيؿبٞب ا٘فجبض ظٙيٝ، حٛازث ٔب٘ٙس

 .اؾت وطزٜ تجسيُ ٞب ؾّفي تجٕغ ٔطوع ٚ پبيٍبٜ ثٝ ضا قٕبَ زِٚتي، ٞبي زؾتٍبٜ

 

 

 



 فؼبِيت تضؼيف ثٝ وٝ قس اي وٙٙسٜ تؼييٗ حٛازث ٚ ٞب ثحطاٖ زؾترٛـ ؾّفيٝ جٙجف 92 زٞٝ اٚاؾظ زض

 جٙجف ايٗ پيطٚاٖ وٝ تطٚضٞبيي ٚ جٙبيبت ٚ ٞب ٌصاضي ثٕت ػّت ثٝ ِجٙبٖ أٙيتي زؾتٍبٜ ظيطا. ا٘جبٔيس آٖ

 فكبضٞبي 1222 ؾبَ زض ؾپتبٔجط 22 حٛازث ٚلٛع اظ پؽ. زاز لطاض فكبض تحت ضا آٟ٘ب قس٘س ٔي ٔطتىت

 زيٙي ٚ آٔٛظقي ٔطاوع ٚ ٔساضؼ ٞب، جٕؼيت پطاوٙسوي ثطضؾي ثب. قس تكسيس ؾّفي ٞبي ٌطٜٚ ثط أٙيتي

 تٛاٖ ٔي ؾّفيٝ ٔصٞت تجّيغ ثطاي ٔؿبجس ايٗ اظ اؾتفبزٜ ٚ فميط ضٚؾتبٞبي زض ٔؿبجسي ؾبذت ٘يع ٚ ؾّفيٝ

 ٔٙبعك ايٗ زض ضا ؾّفيٝ ٌؿتطـ ٚ ضقس حجٓ. ثطز پي ِجٙبٖ قٕبَ زض ٞب ؾّفي چكٍٕيط ٌؿتطـ ضٚ٘س ثٝ

 ٔؿجس 26 عطاثّؽ، قٟط زض ٔؿجس ٞفتبز ٔجٕٛع اظ ٔخبَ ثطاي. زضيبفت ؾبزٜ ٞبي ٔمبيؿٝ ا٘جبْ ثب تٛاٖ ٔي

 جٙجف ٚ ٔؿجس 21 فمظ ذٛز تبثغ أبٔبٖ ا٘جٜٛ ٚجٛز ثب زاضاالفتبء وٝ حبِي زض اؾت ٞب ؾّفي ثٝ ٔتؼّك

 زض وٝ زاضز ٚجٛز ٔؿجس 122 حسٚز ػىبض زض. زاض٘س اذتيبض زض ضا ٔؿجس 7 فمظ يه ٞط جٕبػت ٚ تٛحيس

 ا٘جبْ ثٝ آٖ زض وٝ اؾت ٞب ٚٞبثي ثٝ ٔتؼّك ٔؿجس 17 تؼساز ايٗ اظ. ا٘س پطاوٙسٜ وٛچه قٟطٞبي ٚ ضٚؾتبٞب

 .پطزاظ٘س ٔي تسضيؽ ٚ جٕبػت ٕ٘بظ ٚظبيف

 

 اظ ٘بقي ٘يع اِجبضز ٟ٘ط اضزٌٚبٜ زض ٌطٜٚ ايٗ ٘ظبٔي تحطيىبت ٚ ِجٙبٖ زض االؾالْ فتح ٔكىٛن جطيبٖ

 ٌعاضـ. ثٛز ِجٙبٖ ذهٛل ثٝ ٔٙغمٝ تحٛالت زض تبحيطٌصاضي ثطاي ؾٙت اُٞ افطاعي ٞبي جطيبٖ ٞبي تالـ

 ت ػّٕيب ؾبثمٝ وٝ ثٛز " اِؼّٕٝ اثٛذبِس" ثٙبْ فطزي ػٟسٜ ثٝ جطيبٖ ايٗ ضٞجطي ثٛز آٖ اظ حبوي ٞب

 ذطاثىبضا٘ٝ السأبت ثطذي ثٛاؾغٝ ٚي. زاقت ضا " ظضلبٚي ٚ اِظٛاٞطي ايٕٗ" ثب ٕٞىبضي ٚ ػطاق زض تطٚضيؿتي

 .قس ظ٘سا٘ي ؾٛضيٝ زض ٘يع ٔستي ٚ ٌطفت لطاض تؼميت تحت قيؼيبٖ ػّيٝ

 

 فتح ٌطٜٚ تبؾيؽ ثٝ الساْ اِؼجيؿي قبوط ثٙبْ تجبض فّؿغيٙي اضز٘ي يه ٕٞىبضي ثب ظ٘ساٖ اظ آظازي اظ ثؼس ٚي

 قٛضقي ٞبي ٌطٜٚ جعٚ ثؼسٞب أب ثٛز قسٜ فتح فّؿغيٙي ؾبظٔبٖ ٚاضز2972 ؾبَ زض وٝ اِؼجيؿي. وطز اؾالْ

 زض ؾبَ ؾٝ ٔست زض ٚ ثٛز تؼميت تحت ؾٛضيٝ زض ٚي. پيٛؾت اِمبػسٜ ث2992ٝ ؾبَ زض ٚ زضآٔس ػطفبت ػّيٝ

 اِؼّٕٝ ثب تٛافك اظ ثؼس ٟ٘بيت زض ٚ زاقت ٔاللبت ظضلبٚي ثب ظ٘ساٖ اظ آظازي اظ ثؼس اِؼجيؿي. ثطز ؾط ثٝ ظ٘ساٖ

 زض ضا ٔتؼسزي تطٚضيؿتي السأبت ٚ قس ِجٙبٖ ذبن ٚاضز ٌطٜٚ ايٗ. ٌطفت قىُ االؾالْ فتح ٘بْ ثب ٌطٚٞي

 ٚ قيؼٝ ثيٗ اذتالف ٚ ؾيٙٛضٜ ضس اػتهبثبت ظزٖ ثطٞٓ ٔؿبفطاٖ، حبُٔ ثٛؼ ٔيٙي ا٘فجبض ٔب٘ٙس وكٛض ايٗ

 ِجٙبٖ اهلل حعة زاضي ذٛيكتٗ ٚ ؾيٙيٛضٜ زِٚت زذبِت ثب ٟ٘بيت زض االؾالْ فتح ٌطٜٚ پطٚ٘سٜ. زاز ا٘جبْ ؾٙي

 اضظيبثي اهلل حعة التساض وبٞف ضاؾتبي زض ضا ٞب تالـ ايٗ ؾيبؾي نبحٙظطاٖ ٚ وبضقٙبؾبٖ أب قس ثؿتٝ

 ثٛز اؾطائيّي -آٔطيىبيي ٘بتٕبْ ؾٙبضيٛي اظ ثركي زاز ضٚي ِجٙبٖ زض آ٘چٝ ٌطاٖ، تحّيُ ٘ظط ثطاؾبؼ. وطز٘س

 تجطثٝ حبَ زض ثيكتط لٛت ثب ٌصقتٝ ؾبَ زض ضٚظٜ ؾٝ ٚ ؾي جًٙ ظٔبٖ اظ ذغب ٚ آظٖٔٛ ؾيبؾت زض وٝ

 .ثٛز قسٖ

 



 ػطاق ٔؿئّٝ

 ؾطظٔيٗ وٙٙس ٔي آفطيٙي ٘مف ؾيبؾي حٛازث زض فؼبَ نٛضت ثٝ ٞب تىفيطي جطيبٖ وٝ، ٘مبعي زيٍط اظ

 أب زاضز لطاض ػطاق اجطايي أٛض ضاؼ زض وكٛض ايٗ زض قيؼي زِٚت يه حبضط حبَ زض. اؾت ػطاق قسٜ اقغبَ

 ثٝ ضا وكٛض ايٗ ٔصٞت ؾٙي تٙسضٚي ٞبي ٌطٜٚ ٚ ٞب ثؼخي ٔٙغمٝ، ؾطاٖ اظ ثطذي ٔٙبفغ قيؼي ػٙبنط حضٛض

 جب٘جٝ ٕٞٝ حٕبيت ٚ ذٛز ٔطظٞبي اظ ايطاٖ زفبع ؾبَ ٞكت ذبعطٜ ٚجٛز ثٝ تٛجٝ ثب. اؾت ا٘ساذتٝ ٔربعطٜ

 ٔسافغ ؾطزاضي ػٙٛاٖ ثٝ ثؼخي زيىتبتٛض اظ تهٛيطي تحٕيّي، جًٙ زض حؿيٗ نساْ اظ ٔٙغمٝ ػطة ؾطاٖ

 ؾبيطوكٛضٞبي ٚ ػطاق ؾٙيبٖ ثبٚض زض ٔؿّه قيؼي ٞبي ػجٓ ذغط ثطاثط زض ؾٙت اُٞ ٔصٞت ٚ ػطثيت

 ٔيبٖ ٔؿتحىٓ پيٛ٘س ثطلطاضي ٚ ػطاق زض ايطا٘يبٖ حضٛض وطز٘س ٔي تهٛض وٝ ثٛز وطزٜ ٘فٛش چٙبٖ ٔٙغمٝ

 چٖٛ ايٗ، اظ ٌصقتٝ. افىٙس ذٛاٞس ذغط ثٝ ضا ؾٙت اُٞ ٔصٞت ٘فٛش ٚ ػطة ؾيبؾي حيبت ٔٙغمٝ، قيؼيبٖ

 ٔيبٖ اؾتطاتػيه اتحبزي تٍٙٙب، ايٗ اظ ضٞبيي ثطاي ثٛز قسٜ ثؼج حعة تضؼيف ثبػج آٔسٜ پيف حٛازث

 جٛالٖ ثطاي ضا ثيكتطي أىبٖ اِمبػسٜ ٘يع ٔصٞجي ثؼس اظ. ٌطفت قىُ ثؼج حعة ػٙبنط ٚ ٘بضاضي ؾٙيبٖ

 ٚ ٌطفت ذٛز ثٝ ثيكتطي قتبة ػطاق زض ذكٛ٘ت ضٚ٘س پؽ، ايٗ اظ. يبفت ٘كيٗ ؾٙي ٔٙبعك زض زازٖ

 ذبٚضٔيب٘ٝ زض ٔصٞجي جًٙ ٚلٛع ٌطچٝ. زيس٘س ٔٙبؾت ذٛز السأبت ثطاي ضا ػطنٝ وكٛض ايٗ زض ٞب تىفيطي

 ٚ اؾت قسٜ تجسيُ ػٕسٜ ٍ٘طا٘ي يه ثٝ ػطاق ٚ پبوؿتبٖ زض ٞبيي ٘عاع چٙيٗ افعايف أب ٘ساضز تبظٌي

 لبثُ اي ٘تيجٝ ثٛز 85 ٔبٜ ٟٔطٜ زض ٔىٝ وٙفطا٘ؽ آٖ آذطيٗ وٝ ؾٙي ٚ قيؼٝ ٔكتطن ٞبي ٘كؿت ٔتبؾفب٘ٝ

 .اؾت ٘ساقتٝ زضثط ٔالحظٝ

 

 ٚ ػّٕب ؾٛي اظ آٖ وطزٖ ٔغطح ٚ قيؼيبٖ تىفيط ثحج ٔٙغمٝ، ذٛ٘يٗ ٞبي زضٌيطي ٟٔٓ ػٛأُ اظ يىي

 قسٜ ٔٙغمٝ زض ٌٙبٜ ثي قيؼيبٖ اظ ثؿيبضي قسٖ لطثب٘ي ثبػج وٝ اؾت ؾّفي ٚ ٚٞبثي افطاعي ضٚحب٘يٖٛ

 ٚ ذكٗ السأبت اظ ثطائت اػالْ ٚ پسيسٜ ايٗ ثب ٔؼمٛال٘ٝ ٚ ٔٙبؾت ثطذٛضز جبي ثٝ وٝ ايٙجبؾت جبِت. اؾت

 اثطاظ ضٕٗ اي ثيب٘يٝ زض ؾؼٛزي ػطثؿتبٖ ؾّفي ػّٕبي اظ ٘فط ٞكت ٚ ؾي 2185 ٔبٜ آشض زض ؾطوٛثٍطايب٘ٝ،

 ٚ حفبظت ضا آٖ اظ ٞسف ٚ زا٘ؿتٙس نفٛيبٖ ٚ ضٚافض نّيجيٖٛ، ٔكىٛن تٛعئٝ ضا آٖ ثغساز ؾمٛط اظ تبؾف

 ٔٙغمٝ ؾٝ ثٝ ػطاق تجعيٝ ٚ قيؼٝ ٞالَ ايجبز ٚ ٔٙغمٝ زض ؾٙت اُٞ ٘فٛش تحسيس ٚ اقغبٍِطاٖ اظ حٕبيت

 نفٛيبٖ قيؼيبٖ، يؼٙي ضٚافض ثٙسي تمؿيٓ ٘ٛع ايٗ زض وٝ ثٛز ٔكرم وبٔال. ذٛا٘س٘س ؾٙي ٚ قيؼي وطزي،

 .ٞؿتٙس نّيجي ؾطثبظاٖ ٘يع ٌطاٖ اقغبَ ٚ ايطا٘يبٖ ٕٞبٖ

 

 ائٕٝ ٔٛضز زض غّٛ ثحج قيؼيبٖ ػّيٝ تىفيط حطثٝ ثىبضٌيطي ثطاي ؾٙت اُٞ ػّٕبي ٟٔٓ ٞبي ثٟب٘ٝ اظ يىي

 اظ ٕٔب٘ؼت ؾيبؾي، ٔٙبنت زض ؾٙت اُٞ زذبِت ػسْ پيبٔجط، ٕٞؿطاٖ ٚ نحبثٝ ثٝ تٛٞيٗ. اؾت اعٟبض

 غطثي. اؾت ايطاٖ قيؼي حىٛٔت ٔٛضز زض ؾٙيبٖ ٔسػيبت قٟطي ٔطاوع اظ ثطذي زض ٔؿجس تبؾيؽ ٚ احساث



 ؾٙي ٚ قيؼٝ ٔيبٖ اٍ٘يعي اذتالف ثطاي قطايظ ايجبز ضٕٗ ٚ ٘ساقتٝ ٍ٘ٝ زٚض ٘ظط اظ ضا اذتالفبت ايٗ ٘يع ٞب

 .وطز٘س ٔغطح ٘يع ضا اؾالْ اظ ٔٛٞٓ تطؼ

 

 :اظ ػجبضتٙس وٙٙس، ٔي فؼبِيت ػطاق زض اِمبػسٜ ٔحٛض حَٛ وٝ ٔتؼسزي ٞبي جٙجف ٚ ٞب ؾبظٔبٖ

 اِطافسيٗ ثالز في اِجٟبز لبػسٜ ؾبظٔبٖ -2

 ٌصاضي ثٕت قبُٔ آٖ ٞبي فؼبِيت اؾبؼ وٝ اؾت ػطاق تطٚضيؿتي ٌطٜٚ تطيٗ ذغط٘بن ؾبظٔبٖ ايٗ

 اضتجبط ؾبظٔبٖ ايٗ. اؾت اجؿبز وطزٖ ٔخّٝ ٚ ؾطثطيسٖ ٌٙبٞبٖ، ثي وكتٗ ضثبيي، آزْ ٚ تطٚض ذٛزضٚٞب،

 ثب ٚ زاضز " اِؼكطيٗ حٛضٜ ٞبي ٌطزاٖ - ػطاق اؾالٔي اضتف" ٔخُ ثؼخي ٘ظبٔي ٞبي ؾبظٔبٖ ثب ٔؿتحىٕي

 .زاضز ٔؿتحىٕي اضتجبعبت ٞٓ جٟب٘ي تطٚضيؿتي ٞبي ؾبظٔبٖ

 غطثي ٚ قٕبِي ٚ جٙٛثي ٞبي حٛٔٝ ٚ زيبِي تىطيت، ٔٛنُ، ا٘جبض، چٖٛ ٔٙبعمي ؾبظٔبٖ ايٗ فؼبِيت حٛظٜ

 تبؾيؽ ثسٚ اظ ٚ زٞس ٔي تكىيُ ذبضجي ٚ زاذّي افطاعي غيط٘ظبٔييبٖ ضا آٖ ٘ظبٔي ؾبذتبض. اؾت ثغساز

 .ثٛز ظضلبٚي اثٛٔهؼت ػٟسٜ ثٝ آٖ ضٞجطي

 

 اِؿٙٝ ا٘هبض اضتف -1

 اظ ثطذي ٚ غيطػطالي ٚ ػطالي افطاعي ٞبي ؾٙي ضا آٖ اػضبي ٚ قسٜ تكىيُ افطاعي ٞبي ؾٙي اظ جٕغ ايٗ

 پيٕب٘بٖ ٞٓ اظ ٚ اؾت ػطاق قٕبَ ٚ ٔطوع ٌطٜٚ ايٗ فؼبِيت حٛظٜ. زٞٙس ٔي تكىيُ ؾبثك ضغيٓ ػٙبنط

 حؿبة ثٝ ٌطٜٚ ايٗ ثطجؿتٝ ضٞجطاٖ اظ اِجحيكي ٔحٕس. اؾت" اِطافسيٗ اِجالز في اِجٟبز لبػسٜ" ؾبظٔبٖ

 .آيس ٔي

 

 ػطاق اؾالٔي اضتف -1

 ٔطوع ٌطٜٚ ايٗ فؼبِيت حٛظٜ. اؾت قسٜ تكىيُ ؾبثك ضغيٓ اظ ػٙبنطي ٚ افطاعي ٌطايبٖ اؾالْ اظ ٌطٜٚ ايٗ

 .زاضز ٞبيي ٞؿتٝ ٞٓ ثهطٜ ٚ ٔٛنُ زض ايٙىٝ ضٕٗ اؾت ػطاق

 

 اِتحطيط حعة -4

 ثب ٌطٜٚ ايٗ. اؾت ػطاق اظ وفبض ضا٘سٖ ثيطٖٚ ٚ ػطاق زض ذالفتي حىٛٔتي ايجبز ٌطٜٚ ايٗ اػضبي ٞسف

 ٞبي ثرف اظ ثطذي ٚ زيبِي آٖ فؼبِيت حٛظٜ ٚ اؾت اضتجبط زض " اِطافسيٗ ثالز في اِجٟبز لبػسٜ" ؾبظٔبٖ

 .اؾت ثغساز



 

 إِٙهٛضٜ اِغبئفٝ جيف -5

 تبضيد زض وبظٓ ٔٛؾي أبْ ظائطاٖ ؾٕت ثٝ ذٕپبضٜ پطتبة. وطز ظٟٛض 1225 غٚئيٝ اٚاذط زض ٌطٜٚ ايٗ

 عطيك اظ 1225غٚالي16 تبضيد زض آٖ ثيب٘يٝ اِٚيٗ ٚ قس ٌطفتٝ ػٟسٜ ثط ٌطٜٚ ايٗ ؾٛي اظ 1225 آٌٛؾت21

 آٖ فطٔب٘سٜ. اؾت قسٜ تبؾيؽ نساْ ضغيٓ ؾمٛط اظ پؽ ٌطٜٚ ايٗ وٝ قس ازػب آٖ زض ٚ قس ٔٙتكط ايٙتط٘ت

 ٔٙبعك زض ٌطٜٚ ايٗ فؼبِيت حٛظٜ. اؾت ٌطٜٚ ايٗ ؾرٍٙٛي ٘يع اثٛؾبٔٝ ٚ اؾت " ا٘هبضي اثٛػٕط" ٌطٜٚ

 .اؾت ػٛيطيج ٚ اِغيفيٝ، اِتبجي، إِكبٞسٜ، اِغبضٔيٝ

 

 (اِؿٙٝ اُٞ ٚ ٔٙبنطٚا) ؾٙت اُٞ يبضاٖ ٌطٜٚ -6

 آٖ فؼبِيت حٛظٜ ٚ قس نبزض 1225 غٚئ21ٗ تبضيد زض آٖ تبؾيؽ ثيب٘يٝ ٚ وطز ظٟٛض1225 غٚئٗ زض ٌطٜٚ ايٗ

 ٌطٜٚ ايٗ. زاضز ٞبيي فؼبِيت ٞٓ اثٛضقيس ٚ ثغساز اِسٚضٜ، ٔٙغمٝ زض ٚ اؾت( ثهطٜ) ػطاق جٙٛة ٚ ٔطوع ٌطٜٚ

 ٔٙجط غيط٘ظبٔي 46 قسٖ وكتٝ ثٝ وٝ ضا ثهطٜ ثٝ ثغساز جبزٜ زض قيؼيبٖ ٔؿجس زض ا٘فجبضي وٕطثٙس ا٘فجبض

 ايٗ ثط ػالٜٚ. ٌطفت ػٟسٜ ثط ثٛز، قيؼٝ يه وٝ ضا ثبثُ زض اِىطاتيٝ اتحبز ضييؽ لتُ ٚ ضثٛزٖ ٕٞچٙيٗ ٚ قس

. ضؾب٘س لتُ ثٝ ضا حّٝ ثٝ ثغساز ٔؿيط زض اِغّيؼٝ ٔٙغمٝ زض( پسض ؾپبٜ) ثسض ؾبظٔبٖ وبزض اػضبي اظ تؼسازي

 تبضيد زض آ٘بٖ جؿس ٚ ثٛز٘س قسٜ ضثٛزٜ ثغساز زض اِسٚضٜ ٔٙغمٝ اظ وٝ ضا ٘فط ثيؿت لتُ ؾٙت اُٞ يبضاٖ ٌطٜٚ

 .ٌطفت ػٟسٜ ثط قس پيسا ثغساز جٙٛة زض إِؼبِف ٔٙغمٝ زض 1225 آٌٛؾت 1

 

 ػٕط ؾپبٜ -7

 ٔسػي ٚ وطز اػالْ ضا ٌطٜٚ ايٗ تكىيُ 1225 غٚالي5 تبضيد زض " اِطافسيٗ ثالز في اِجٟبز لبػسٜ" ؾبظٔبٖ

 وٝ اؾت اِتىطيتي جٕبَ ؾبظٔبٖ ايٗ ضٞجط. اؾت قسٜ ا٘جبْ آٖ تٛؾظ ثسض ؾبظٔبٖ وبزض اػضبي لتُ قس

 تب ٌطٜٚ ايٗ اؾت ظضلبٚي ٕٞىبضاٖ اظ يىي ٚ تىطيت زض اِجٛ٘بنط ػكيطٜ اظ اٚ. قٛز ٔي ٘بٔيسٜ " اثٛاؾالْ"

 ّٔي ٚ اؾالٔي ٞبي جٙجف اػضبي اظ ظيبزي تؼساز تطٚض ٚ تطٚض ػّٕيبت 122 ا٘جبْ 1225 آٌٛؾت 19 تبضيد

 ؾبذتٕبٖ ا٘فجبض. اؾت ٌطفتٝ ػٟسٜ ثط ضا چّجي احٕس زفتط ٔسيط ٚ ػجسإِٟسي ػبزَ زفتط ٔٙكي جّٕٝ اظ

 .قس ٌطفتٝ ػٟسٜ ثط ٌطٜٚ ايٗ ؾٛي اظ ٘يع 1225غٚالي 11 تبضيد زض تّؼفط زض ٔحطاة قٟيس ٔٛؾؿٝ

 

 ٔبِه ثٗ ثطاء ا٘تحبضي ٌطزاٖ ثٝ ٚاثؿتٝ اال٘هبض ٌطٜٚ -8



 ?? ٚ 1226غٚئ19ٗ تب 1226غٚئ9ٗ ظٔب٘ي فبنّٝ زض ػّٕيبت 22 ٔؿئِٛيت ٔبِه ثٗ ثطاء ٌطزاٖ ٌطٜٚ

 وٕطثٙس يه ٚا٘فجبض قسٜ ٌصاضي ثٕت ذٛزضٚي يه جّٕٝ اظ 1226غٚالي27 تب 12 ظٔب٘ي فبنّٝ زض ػّٕيبت

 .ٌطفت ػٟسٜ ثط ضا ا٘فجبضي

 

 (اِحك) ٔحٕس جيف -9

. اؾت اي ػكيطٜ ٞبي ا٘تؿبة اؾبؼ ثط ٘ػازي تجؼيض عطفساض ٚ ٞب ثؼخي ٚ ٞب تىفيطي اظ اي ٔجٕٛػٝ قبُٔ

 ثٛزٜ " اؾت ػطاق ؾٙي اػطاة ثطاي حىٛٔت" آٖ قؼبض ٚ وٙس ٔي الساْ ثؼج حعة ثبظٌطزا٘سٖ ثطاي ٌطٜٚ ايٗ

 .اؾت

 

 اثٛايٕٗ ٌطٜٚ -22

 ٔتىي ٞبيي تىفيطي تجطثٝ ثٝ ذٛز ٞبي فؼبِيت زض ٌطٜٚ ايٗ. اؾت فّٛجٝ ٚ ٔٛنُ زض ٌطٜٚ ايٗ فؼبِيت حٛظٜ

 .وٙٙس ٔي ثطٌعاض ثغساز زض ٚالغ ٔسائٗ زض ضا ٞبيي زٚضٜ ٚ ثٛز٘س ػطاق اضتف ػضٛ ٌصقتٝ زض وٝ اؾت

 

 ػٛاْ ثٗ ظثيط ٌطزاٖ -22

 اِجبثّي اثٛظثيسٜ آٖ ضٞجط ٚ اؾت اِعيساٖ ٚ ضبضي ذبٖ اِطضٛائيٝ، اثٛغطيت، ٔٙبعك ٌطٜٚ ايٗ فؼبِيت حٛظٜ

 وطز اػالْ اِطافسيٗ ثالز في اِجبز لبػسٜ ؾبظٔبٖ ثب ضا ذٛز ثيؼت 1225ؾپتبٔجط 16 تبضيد زض ٌطٜٚ ايٗ. اؾت

 ٌصاضي ثٕت ذٛزضٚٞبي وبضٌيطي ثٝ آٖ وبضي قيٜٛ. ثٛز ٚاثؿتٝ اِؼكطيٗ حٛضٜ ٞبي ٌطزاٖ ثٝ ٌصقتٝ زض ِٚي

 .اؾت ٔٛقه پطتبة ٚ ٌصاضي ثٕت قسٜ،

 

 ثهطي حؿٗ ٌطزاٖ -21

 زض آٖ فؼبِيت حٛظٜ ٚ وطز اػالْ ػطاق زض اِمبػسٜ ثب ضا ذٛز ثيؼت 1225ؾپتبٔجط12 تبضيد زض ٌطٜٚ ايٗ

 ٘ظبٔي ٘يطٚٞبي ضس ثط ضا تطٚضيؿتي ٞبي ػّٕيبت ثهطٜ زض قسٜ يبز ٌطٜٚ. اؾت اِعثيط ٚ االٔتحيٝ اثٛاِرغيت،

 ثٕت ذٛزضٚٞبي ٌصاضي، ثٕت آٖ وبضي قيٜٛ ٚ اؾت زازٜ ا٘جبْ قيؼٝ غيط٘ظبٔيبٖ ٚ ػطالي ٚ اٍّ٘يؿي

 ؾپتبٔجط ٚ آٌٛؾت ثيٗ ٔطتجٝ اِٚيٗ ثطاي ثهطي حؿٗ ٌطزاٖ. اؾت تطٚض ٚ ا٘تحبضي ػّٕيبت قسٜ، ٌصاضي

 ٌطٜٚ ايٗ ضٞجط. زاضز تطٚضيؿتي ضٚيىطزي وٝ ٞؿتٙس ثهطٜ غبئٓ ػكيطٜ اظ آٖ اػضبي ٚ وطز ظٟٛض1224

 ٔٛضز 26 جّٕٝ اظ حّٕٝ 14 ٔؿئِٛيت ٌطٜٚ ايٗ 1225 ٔبضؼ تب 1224 ؾپتبٔجط ثيٗ ٚ اؾت ػطالي اثٛحصيفٝ

 .ٌطفت ػٟسٜ ثط ثهطٜ زض ضا ٔتؼسزي تطٚض ٞبي ػّٕيبت ٚ ٌصاضي ثٕت



 

 ٘تيجٝ

 اظ زفبع ِجبؼ زض وٝ اؾت تىفيطي ؾّفي جطيبٖ ٔٙغمٝ زض ٌطي فتٙٝ ٟٔٓ ػٛأُ اظ يىي حبضط حبَ زض

 ٚ آحبض ا٘تكبض ٚ جٛأغ ٚ ٔحبفُ زض افطاز ايٗ حضٛض. زاضز ثطٔي ٌبْ غطثيبٖ ٔٙبفغ ٔؿيط زض ػٕال ؾٙت،

 السأبت اظ وٝ پطقٛض جٛا٘بٖ اظ ثطذي تٛجٝ جّت ثبػج ٔطاوع، اظ ثطذي زض آٖ فطٍٞٙي ٞبي فطآٚضزٜ

 ايٗ ثٝ ٌطٚيسٖ ثطاي ضا ظٔيٙٝ فكبض، ايٗ اظ ضٞبيي ثطاي ٚ اؾت قسٜ ا٘س، آٔسٜ ؾتٜٛ ثٝ اقغبٍِطاٖ ؾطوٛثٍطا٘ٝ

 زض تٛا٘س ٔي وٝ فطٍٞٙي السأبت ٟٕٔتطيٗ اظ يىي زاقت تٛجٝ ثبيس. ا٘س زيسٜ ٔٙبؾت افطاعي ٞبي جطيبٖ

 ٞبيي ظطفيت ٚ أىب٘بت ٕٞٝ اظ اؾتفبزٜ آيس وبض ثٝ ؾٙت ٚ اؾالْ اظ ٘بزضؾتي ٞبي ثطزاقت چٙيٗ ثب ٔٛاجٟٝ

 .اؾت تمطيجي ٞبي ؾبظٔبٖ


