اسالم نوسانتارا :اسالم در مجمع الجزایر اندونزی

زض ازثیبت ؾیبؾی  -اختوبػی اهطٍظ اًسًٍعی ،ػجبضت اؾالم ًَؾبًتبضا خبیگبُ ٍیػُای زاضز .ایي ػجبضت اقبضُ هؿتقیوی اؾت ثِ ًَع ٍ خْتگیطی
حیبت اؾالهی زض پطخوؼیتتطیي کكَض اؾالهی زًیب کِ زض ػیي حبل تحت ًظبم ؾکَالض ،ثِ هؼٌیی حبکوییت نیبًَى هَهیَػِ ٍ ًیِ قیطیؼت
اؾالهی ،ازاضُ هی قَز ٍ نبًَى اؾبؾی ،اػتقبزات گًَبگَى زض کكَض ضا زض ّوبٌّگی ثب زیگطاى آظاز هیزاًس .ایي ًَقتبض ثط آى اؾت تب ثِ اذتصبض
ثرف ّبیی اظ هفبّین ٍ ضٍاثط هطثَط ثِ اؾالم ًَؾبًتبضا ضا زض کٌبض یکسیگط ثطضؾی ٍ تصَیط ًؿجتب ضٍقٌی اظ آى ثِ زؾت زّس.

 -۱مفهوم لغوی نوسانتارا

 -۲مفهوم سیاسی نوسانتارا برای اندونسی

ًَؾب هؼٌبی خعیطُ هیزّس ٍ آًتبضا ثیِ هؼٌیبی زضٍى

ػالٍُ ثط آًچِ گفتِ قسًَ ،ؾبًتبضا زض ازثیبت ؾیبؾی

اؾتًَ .ؾبًتبضا زض ظثبى خبٍُای نیسین ثیِ هؼٌیبی هدویغ

اهطٍظ اًسًٍعی ،ثرف خغطافیبیی ؾتَى فقطات اتحبز کكَض

الدعایط ٍ زض ظثبى هبالیی ثِ هؼٌبی زًیبی هیبالیی اؾیت.

اؾت .اظ ًظط تبضیری ،اثتکبض غاپٌیّب زض اػطیبی اؾیتقالل

گفتِ هی قَز اییي هدویغ الدعاییط زض نیطى  13هییالزی

ثِ اًسًٍعی زض  17اٍت  ،1945پؽ اظ پیبم تؿلین ضازیَیی

اتحبزیِای ػلیِ تَؾؼِطلجی ٍ تدبٍظ ؾلؿلِ هغیَلی ییَاى

 15اٍت ّیطٍ ّتییَ ،اهپطاتیَض ٍ نجیل اظ اهایبی نیطاضزاز

چیي تكکیل زازُ ثَزًس ٍ ػجیبضت ًَؾیبًتبضا ضیكیِ زض آى

تؿلین غاپي ثِ هتفقییي ،فایبی ثیِ ّین ضیرتیِای ضا زض

ظهبى زاضز .اتحبزیِ تقطیجبً توبم هدوغالدعایط خٌَة قیط

هدوغالدعایط ثٍِخَز آٍضز کِ اظ ؾیبل  1945تیب ٍ 1949

آؾیب ضا زضثطهیگطفت.

قٌبذتِ قسى نطؼی ٍ ثیيالوللی اؾتقالل کكیَض ٍ حتیی

نجل اظ آًکِ کكَضی ثِ ًبم اًیسًٍعی تكیکیل قیَز

ثؼس اظ آى ازاهِ یبفت.

ایي ؾطظهیي ثِ ٌّس قطنی ّلٌس قٌبذتِ هیقیس .زض نیطى

قَضـّبی هٌطقِای ٍ هقبٍهت غیطهتوطکع چطیکی

ثیؿییتن ًییبم ًَؾییبًتبضا ثییطای آى پیكییٌْبز قییس ٍ اهییطٍظُ،

زض ایي پٌح ؾبل ػلیِ ّلٌسیّب ،ثؼسّب ًیع ثِ ًبفطهبًیّبی

ًَؾبًتبضا زض اًسًٍعی هتطازف ثیب هدویغالدعاییط اًیسًٍعی

ثركی تجسیل قس .تب آى ظهبى ،خعایط ّط کسام حبقیِ ذَز

اؾت .ایي زض حبلی اؾت کیِ زض هحیبٍضُ ضاییح هبلعییبیی،

ضا زاقتٌس ٍ آة هیبى آًْب تقطیجب ثال صبحت تلقی هیقس.

ًَؾبًتبضا کوبکبى ثِ ػٌَاى هدویغالدعاییط هیبالیی تویبم

زض ؾیبل  ،1957زٍلییت هطکییعی اػالهیییِای تحییت

کكَضّبی اًسًٍعی ،هبلعی ،ؾٌگبپَض ،ثطًٍئی ٍ فیلیپییي ضا

ػٌَاى اػالهیِ خَاًسا هٌتكط ٍ یکپبضچگی کكَض ضا قیبهل

قبهل هیقَز کِ هٌطجق ثب ضیكِ تبضیری لغت اؾت.

توبم خعایط ٍ آةّبی ثیي آًْب اػالم کطز .کل آة ٍ ذبک
یییب ثسًییِ ٍاحییس اػییالم قییس ٍ ثییسیي تطتیییت ّوییِ
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ذَزهرتبضی ّبی هحلی ثِ ٍیػُ زض هحسٍزُ آةّیب هلغیی

توسى اؾالهی ذبٍضهیبًِ .آضاهف ٍ ًیَعزٍؾیتی ؾیبکٌبى

اػالم گطزیس .زلیل ػوسُ ایي انسام ،هقبثلِ ثب قَضـ ّیب ٍ

ضیكِ زیگطی ًییع زاضز ٍ آى فقیساى حیبکن هؿیتجس ثیطای

ًبفطهبًیّبی هحلی ثَز ٍلی زض طیَل خلؿیبت کٌفیطاًؽ

تعضیق تطؼ زائوی زض زل ّبی ایكبى ثَزُ اؾت .اؾیتجساز

حقَ زضیبیی ؾبظهبى هلل  1973تیب  ،1982اییي هفْیَم

هؼطٍف قطنی هجتٌیی ثیط هیسیطیت خَاهیغ کكیبٍضظی زض

یکپبضچگی خغطافیبیی ًَؾبًتبضا ثِ کوب اًسًٍعی آهس ٍ ًِ

ؾطظهیيّبی کنآة ،زض ایي ؾطظهیي پیط ثیبضـ اؾیتَایی

تٌْب آةّبی ثیي خعایط -ثب ّط فبصلِای اظ ّن – آةّبی

خبیی ًساضزّ .وچٌیي ،ثب ػلن ثِ ػیسم اهکیبى زیَاضکكیی

زاذلی هحؿَة قس ،کِ  200هبیل زضیبیی هبٍضاء آذیطیي

زٍض خعیطُ ٍ اهکبى ؾطیغ هْبخطت ٍ فطاض هطزم ثِ خعاییط

ًقطِ ذبکی اططاف هدوغالدعاییط ًییع ثیِػٌیَاى هٌطقیِ

زیگط ٍ ًتیدتبً آثبزی ؾبیط خعاییط هقصیس ثیِ ثْیبی ظٍال

اًحصبضی انتصبزی اًیسًٍعی ثیِ ّویطاُ هبلکییت زٍلیت

خعیطُ هجسأ هْبخطت ،حکبم خعایط ّوَاضُ آهَذتِ ثَزًس کِ

خبکبضتب ثط توبم هٌبثغ زضیبیی ٍ ظیط زضییبیی اییي هحیسٍزُ

هطزمزاض ثبقٌس .اؾالم ّن ثِ آضاهی ٍ ثب هساضا ٍ هطزمزاضی

ٍؾیغ ثِ ضؾویت قٌبذتِ قس کِ زضآهس کالًی ضا اظ آى ثیِ

ثِ تسضیح زض نلت هطزم ضؾَخ کیطز ٍ ثیبنی هبًیس .ثریف

ثؼس ًصیت زٍلت هطکعی ؾبذت.

هْوی اظ ایي هطزمزاضی ،اظ حکبم گطفتِ تب هجلغبى اؾیالم،

ثسیي تطتیت ،هفَْم خغطافیبیی ًَؾیبًتبضا زض هدویغ

تحول زیگطاى ،هساضا ٍ اػتسال زض فکط ٍ ػول ثَزُ اؾیت.

الدعایط اًسًٍعیً ،وبز ٍحست ؾطظهیي کكَض ٍ هطزم اؾت.

ٌّسٍیؿن ،ثَزیؿن ٍ کٌفؿیَؾیؿن ًیع نجیل اظ اؾیالم ثیِ

هطزهی اظ ًػاز ّب ٍ ػقبیس گًَبگَى زض هدوغ الدعایط اظ ّن

ّویي تطتیت حَظُ ذَز ضا زض هیبى ایي هطزم یبفتِ ثَزًس.

خسا ٍ هَنؼیت ّبی خغطافیبیی هتفبٍت کِ ثبیس تحت ییب

گفتِ هی قَز هصاّت ًظیبمزاض تَؾیط هْیبخطاى ٍ

ًظبم ؾیبؾی ٍاحس ،خوَْضی اًسًٍعی ،ثب ّن ظًسگی کٌٌیس

ثبظضگبًبى ثِ ایي خعایط آٍضزُ قیسٌّ .سٍیؿین ٍ ثَزیؿین

ٍ تکثط فطٌّگیی  -اػتقیبزی آًْیب زض ٍحیست ؾیبؾیی ٍ

طی نطٍى زٍم تب چْبضم هیالزی ٍ اؾیالم زض نیطى  14اظ

اختوییبػی ٍ خغطافیییبیی تحییت نییبًَى اؾبؾییی ٍ نییَاًیي

گدطات ٌّس آهسًس .حاَض ایطاًیبى ٍ اػطاة ثٍِیػُ یوٌیّب

هَهَػِ حفظ گیطزز .زض اًیسًٍعی ایٌْیب الظهیِ ٍ نبػیسُ

ٍ ّوچٌیییي هكییبضکت ثطذییی ؾییبزات زض تجلیییال اؾییالم،

اصلی ّطم صلح ٍ ثجبت ٍ پیكطفت تلقی قسُ اؾت.

فطٌّگ ،لغبت ،ؾیبؾت ٍ ضٍاثط اختویبػی ضا تحیت تیبثیط
فطاٍاى نطاض زاز.

 -۳حضور اسالم در اندونسی

ثب ایي حبل گفتِ هیقَز زض ایي هدوغالدعایط ّیی

اؾالم زض طَل چٌس نطى قبیس تٌْب َّیت هكیتطک

اثط تبضیری ٍ اثط ازثی هبالیی پیف اظ اؾالم ٍخَز ًساقتِ

ثیییف اظ  330گییطٍُ نییَهی ٍ ًییػازی اظ هییطزم ایییي

ٍ زض ٍانغ ظثبى هیبالیی اثیعاض ٍ ّویطاُ اصیلی زض ضاُییبثی

هدوغالدعایط زاضای َّیت ّبی هحلیی گًَیبگَى ثیب 250

توسى اؾالهی ٍ ظثبى ازثی ٍ فکطی خَاهغ اؾالهی زض ایي

ظثبى هحلی ثَزُ اؾت .هطزهبًی آضام ،ثطذَضزاض ٍ هٌتفیغ اظ

ذطِ قس.

طجیؼت ؾربٍتوٌس ٍ پط هیَُ خٌگلی ،ثب کوتیطیي تیطؼ اظ

خبلتتیط ایٌکیِ زض خیبٍُ ؾیٌگ نجیطی ثیب ػجیبضت

ّدَمّبی هغَلی اظ ذبضج زض هقبیؿِ ثیب تدطثیِ تیبضیری

«فبطوِ ثٌت هیوَى فَت  1082م» ضٍی آى زییسُ قیسُ
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اؾت کِ هوکي اؾیت ًكیبى اظ اٍلییي ٍضٍز قییؼیبى ثیِ

زض ؾبلّبی  1820تب  1837زض ؾَهبتطای غطثی ٍ ًْات

اًسًٍعی ثبقسّ .وچٌیي اثي ثطَطِ ،هَضخ ًبهساض اؾالهی،

هؿییلوبًبى آچییِ زض قییوبل ؾییَهبتطا ثییب ضّجییطی ػلوییب ٍ

هؼبٍى ضئیؽ ًیطٍی زضیبیی هٌطقِ پبؾیبی (قیوبلیتیطیي

پیكَایبى هصّجی زض ؾبل  1837ثبقس .ایي هجبضظات زض اثتسا

ًقطِ خعیطُ ؾَهبتطا) ضا ثْطٍظ ًبم ایطاًیی زض ًَقیتِّیبی

ثِ صَضت پطاکٌسُ ٍ زض آؾتبًِ نطى  20ثِ قکلی ؾیبظهبى

ذَز ثجت کطزُ اؾت.

یبفتِتط زض خبٍُ ٍ زض ؾبیط هٌبطق ثِ تكیکیل زٍ ؾیبظهبى

تب پبیبى نطى  ،15ثیؿت پبزقبّی هؿلوبى زض غیطة

هحوسیِ ٍ ًْات الؼلوب ٍ ثطذی ؾبظهبىّیبی کَچیبتیط

خعایط ،ػوستبً ؾیَهبتطا ٍ خیبٍُ غطثیی ،تكیکیل قیس کیِ

اًدبهیس.

ثطاؾبؼ نَاًیي اؾالهی ازاضُ هیقسًس .ثؼسّب پطتغیبلیّیب،

الف) محمدیه

هصّت کبتَلیب ضا ثِ تیوَض ٍ فلیَضؼ ٍ خعاییط هلیَک ٍ

هحوسیییِ ،زٍهیییي ؾییبظهبى ثییعضا اؾییالهی اهییطٍظ

ّلٌسیّب ،پطٍتؿتبًیؿن لَتطی ٍ کبلَیٌیؿین ضا ثیِ قیط

اًسًٍعی ثب  29هیلیَى ػاَ ،اثتسا زض قْط خَگدب کبضتب زض

اًسًٍعی آٍضزًس .هؿلوبًبى حبهط ،ثب اییي تیبظُ ٍاضزییي ثیب

 1912ثِ ػٌَاى یب خٌجف اصالحگط اختوبػی  -هصّجی

هساضا ثطذَضز کطزًس ٍ ّویي ضأفت زض کٌبض غٌبی فطٌّیگ

تبؾیؽ قس کِ ططفساض اختْبز فطزی اظ نطآى ٍ حیسی زض

اؾالهی ثبػی هحیسٍز هبًیسى هیصاّت خسییس زض هییب ى

ثطاثط تقلیس قطیؼت اظ ػلوب زض ظًسگی هیصّجی ثیَز .گفتیِ

هؿلوبًبى قس.

هی قَز احویس زّیالى ،هَؾیؽ هحوسییِ ،کیِ گطٍّیی
ؾٌیهصّت ّؿتٌس ،تحت ًفَش فکطی هحویس ػجیسُ ثیَزُ

 -۴تحرکات سازمان یافته اسالمی در اندونسی

اؾت .اٍ هؼتقس ثَز اؾالم ضا ثبیس ثط هجٌیبی نیطاى ٍ ؾیٌت

ثِضغن ؾطح ثبالی تحویل ٍ هیساضای شاتیی هیطزم،

تفؿیط کطز ،اهب زض ایي تفؿیط ٍ تَخیِ ثبیس قطایط ظهیبى ٍ

هقبٍهتّبی هطزم هؿلوبى زض ثطاثیط ؾیلطِ ّلٌیسیّیبی

هقتایبت ًبقی اظ تحَالت ظًسگی اختوبػی ضا اظ ًظط زٍض

اخٌجی ،زض طَل زٍضُ اؾتثوبض ٍخَز زاقتِ ٍ هَاضز ظیبزی اظ

ًساقت .ثیِ ػقییسُ اییي ؾیبظهبى ،اظ آًدیب کیِ ثیكیتطیي

آى ثجت قسُ اؾت .هؿلوبًبى اًسًٍعی چِ ثب اتکب ثِ ًیطٍی

پیطایِ ّب ٍ هؿبیلی کِ ثیِ ًیبم اؾیالم زض طیَل نیطىّیب

ذَز ٍ چِ ثب اهیس خلیت حوبییت زٍل اؾیالهی ّوچیَى

اؾتٌجبط قس ٍ ّن اکٌَى ثیب تحیَالت ٍ هقتاییبت ظهیبى

اهپطاتیَضی ػثویبًی کیِ آٍاظُ پییطٍظیّیبیف زض اضٍپییبی

ًبؾبظگبض قسُ ٍ هبًغ ثعضگی ثط ؾط ضاُ اًطجب ظًسگی ًَیي

هؿیحی ثِ گَـ هؿلوبًبى اًسًٍعی ضؾیسُ ثیَزّ ،ویَاضُ

ثب اؾالم تلقی قسُ اؾتّ ،وبى زؾتِ هؿبیلی اؾت کِ اظ

هقبٍهت کطزُ ٍ هجبضظاتی ػلیِ ّلٌسیّب زاقتِاًس.

هٌبثؼی ثِ خع نطآى ٍ ؾٌت ثِ زؾیت آهیسُ اؾیت ،ثیطای

ثْطُگیطی اظ آهَظُّبی اؾالهی ثطای هقبٍهت ػلیِ
اؾتثوبض ،چِ تَؾط حکیبم هؿیلوبى هحلیی ٍ چیِ تَؾیط

پبالیف ایي گًَِ پیطایِ ّب چبضُای خع ثبظگكت ثِ نطآى ٍ
ؾٌت ًیؿت.

پیكَایبى هؿلوبى زض ظهبى ؾلطِ پطتغبلّ ،لٌس ٍ اًگلییؽ

ایي ؾبظهبى تب ؾبل  4000 ،1925ػاَ زاقت ٍ 55

زض طَل نطٍى  17تب  19گیعاضـ قیسُ اؾیت کیِ قیبیس

هسضؾِ ٍ زٍ زضهبًگبُ تبؾیؽ کطز ٍ ثِ گؿتطـ ؾیبظهبى

هْنتطیي آًْب ًْات ػلوبی زیي ثِ ضّجطی هحوس قْبة

یبفتِ ًفَش زض هطزم هكیغَل ثیَز .ثیِ ؾیبؾیت ًپطزاذیت،
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حییعة ؾیبؾییی تبؾیییؽ ًکییطز ٍ چٌییساى هییَضز هربلفییت

هحوسیِ ثِ آهَظـ ظًبى ٍ خَاًیبى تَخیِ ثلییال هؼطیَف

ّلٌسیّب ّن ًجَز .تب  ،1938قوبض اػابی ضؾوی ثِ 250

زاقت ٍ ؾبظهبى ّبی هؿلوبت (ظًبى) ٍ اًصبض (خَاًیبى) ضا

ّعاض ًفط ضؾیس کِ  834هؿیدس 31 ،کتبثربًیِ ٍ ثییف اظ

ثطای تَخِ ثِ ایي زٍ گطٍُ هْن خبهؼِ تبؾیؽ کطز.

 1700هسضؾِ ضا ازاضُ هیکطزًس ٍ  7630ضٍحبًی ػاَ آى

ًْاتالؼلوب زض طَل ؾبل ّبی اقغبل تَؾط غاپي ٍ

ثَزًس .اػابی هحوسیِ زض خطیبى زضگیطی ّبی اؾیتقالل،

ؾپؽ هجبضظُ هؿلحبًِ ثب ّلٌیسیّیب تیب کؿیت اؾیتقالل

فؼبالًِ قطکت کطزًس .پؽ اظ آى ًیع گعاضـ قیسُ اؾیت

ّوَاضُ زض خْت اؾتقالل کكَض فؼیبل ثیَز ٍ آى ضا خْیبز

کییِ ثییب فطاذییَاى اًْییسام خٌییجف  30ؾییپتبهجط ٍ حییعة

اػالم ًوَزًْ .ات اظ  1952تجسیل ثِ حعة ؾیبؾی قس ٍ

کوًَیؿیییت اًیییسًٍعی زض ؾیییبلّیییبی ٍ 1965-66اضز

ثِ ائتالف ّبی هرتلفی پیَؾت ٍلی ّیی گیبُ زػیَت آى

زضگیطیّب ٍ کكتبضّبی آى ؾبلّب قسًس.

ثطای تجسیل کكَض ثِ زٍلت اؾالهی ثب انجبل اکثطیت هَاخِ

زض زِّ  70کویتِ ّیبی اهیَض آهَظقیی ،انتصیبزی،

ًكس .گفتِ قسُ اؾت کِ قبذِ اًصبض یب خَاًبى ًْات زض

زضهبًی ٍ تبهیي اختوبػی هحوسیِ ثِ خبکبضتب ًقیل هکیبى

نتییل ػییبم کوًَیؿییتّییب زض ؾییبلّییبی 1965 ٍ 1964

کطزًییس .هحوسیییِ اکٌییَى زاضای ثیییف اظ  5700هسضؾییِ،

هكبضکت فؼبل زاقتِ اؾت ٍ آى ضا خْبز تلقی کطزًس .اییي

زاًكگبُ ٍ صسّب هطکع زضهبًی زض ؾطاؾط کكَض ثیَزُ ٍ ثیب

انسام کوب ثعضگی ثیِ ؾیَّبضتَ ثیطای زض زؾیت گیطفتي

ثرف هْویی اظ ظًیسگی هیطزم زض تویبؼ زائویی اؾیت.

نسضت ثَز.

ؾبظهبى ّبی هؿتقل هرتلفی زض چبضچَة اّساف هحوسیِ

زض طَل زٍضاى ؾَّبضتَ اهبًْ ،ات ثِضغین حطکیت

فؼبلٌس کِ اظ خولِ آًْب هیتَاى ثِ ػبیكیِ (ظًیبى) ،پویَزا

زض نبلت حعة ؾیبؾی ،هربلفتّیبی هْویی زض تصیَیت

هحوسیِ (خَاًبى)ً ،ؿییِ الؼبیكیِ (ظًیبى خیَاى) ،اًدویي

نَاًیي ؾکَالض حبکن ثط اظزٍاج ٍ طال ٍ آهیَظـ اًدیبم

زاًف آهَظاى هحوسییِ ،اًدویي زاًكیدَیبى هحوسییِ ٍ

زاز ٍلی زض ًْبیت تحت فكبض زٍلیت زض  1984ثیِ اصیَل

حعة الَطي (پیكبٌّگبى) اقبضُ کطز.

اٍلیِ  1926ذَز ثبظگكیتِ ،اظ ؾیبؾیت زٍضی کیطزُ ٍ ثیِ

ب) نهضت العلما

اصَل پبًچبؾیال ،ثِ ػٌیَاى پبییِ ًظیبم ٍحیست ؾیکَالض

اظ ؾَی زیگط ًْایتالؼلویب ثیعضاتیطیي ؾیبظهبى

کكَض اػالم ٍفبزاضی ٍ اظ  1991ذَز ضا هتؼْس ثِ اضتقیبی

اؾالهی فؼلی اًسًٍعی ثب نطیت  40هیلیَى ًفیط حیبهی زض

زهَکطاؾی زض کكَض اػالم ًویَز .گفتیِ هیی قیَز ػویسُ

ؾبل  ،2003زض  1926ثطای اتحیبز هؿیلوبًبى ثیِ هٌظیَض

پبیگبُ خوؼیت ثیف اظ  40هیلیَى ًفطی ًْایتالؼلویب زض

هقبثلِ ثیب ؾکَالضیؿین ٍ کوًَیؿین ٍ اصیالحگیطیّیبی

هٌبطق کكبٍضظی ٍ طجقبت فطٍزؾت ضٍؾتبیی ٍ زض هقبیؿِ

هحوسیِ ٍ ًفَش احوسیِ ،تَؾط ؾٌتگطایبى اضتسٍکؽ اّل

ثب پبیگبُ اختوبػی ػوستبً طجقِ هتَؾیط قیْطی هحوسییِ

ؾٌت پسیس آهس .زض ثؼس ذبضخی گفتِ هیقَز الغبی ذالفت

اؾت.

تَؾط آتبتَضک زض  ٍ 1924تصطف هکِ تَؾط ٍّبثیَى کِ

زض ًكبى ًْاتالؼلوب ،ؾتبضُای ثِ ًكبًِ ضؾَل اکطم

اهٌیت حدبج اًیسًٍعی ضا ثیِ ذطیط اًیساذت ،زض تكیکیل

(ل)  4ؾتبضُ ثِ ًكبًِ ذلفبی ضاقسیي ٍ  4ؾتبضُ زض پبئیي

ًْاتالؼلوب هیَثط ثیَزُاًیسًْ .ایتالؼلویب ًییع ّوچیَى

ثِ ًكبًِ چْبض هصّت اّل ؾٌت ثِ ّوطاُ ًقكِ اًیسًٍعی
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زض هطکع کطُ ظهیي زض ٍؾط ًكبى ثب ػجبضت ًْایتالؼلویب

قَض ٍ هكَضت ًوبیٌسگبى هطزم  .5ػسالت اختوبػی ثیطای

ّوگی ثِ ضًگ ؾجع زیسُ هی قَزًْ .اتالؼلویب زض ػییي

ّوِ هطزم اًسًٍعی.

نطاض گطفتي زض طیف هحبفظیِکیبضاى هیصّجی ،ثیِ قیست

ثِػالٍُ ،زض ّوِ هطاؾین ٍ هٌبؾیجتّیب کیِ آییبت

هربلف اؾالم ضازیکیبلی اؾیت ٍ اؾیتسالل هییکٌیس کیِ

کالماهلل هدیس ثب آضاهی ٍ لطبفت تیالٍت هییقیَزّ ،ویِ

اًسًٍعی ثبیس َّیت هلی ذَز ضا ثط هجٌبی فطاگییطی ّویِ

اًسًٍعیبییّب ،اػن اظ ذَال ٍ ػَام ،ثب غطٍض ٍ ثب صسای ثن

هصاّت ثٌیبى ًْسًْ .ایتالؼلویب ًییع ّوچیَى هحوسییِ

ػجبضات شیل ضا زض ؾطٍز هلی ذَز تکطاض هیکٌٌس:

هییساضؼ ٍ ثیوبضؾییتبىّییبی ظیییبزی ضا تبؾیییؽ ٍ ازاضُ

 -اًسًٍعی ،ؾطظهیي ٍ ظازثَم هي ،ؾطظهیٌی کیِ ذیًَن ضا

هیًوبیس.

هیضیعم ٍ زض ّوبى خب هیایؿتن تب زیسُثبى هیٌْن ثبقن؛
 -اًسًٍعی ،هلیت هي ،کكَض هي ٍ ظازگبُ هي؛

 -۵قانون اساسی و پانچاسیال

 -ثیبئیس تب ثبًگ ثطآٍضین« :اًسًٍعی هتحس هیقَز»؛

نبًَى اؾبؾی خوَْضی اًسًٍعی ٍ پٌح اصل هَؾَم

 -ا ی ؾطظهیي ٍ کكَض پبیٌیسُ ثبقیی ،ای کكیَض ٍ ّویِ

ثِ پبًچبؾییال نبػیسُ ًظیبم ؾیبؾیی اًیسًٍعی ضا تكیکیل

هطزم هي ،ثیبئیس ثطای اًسًٍعی ثعضا ضٍح ٍ خؿن ذیَز ضا

هیزٌّس .هطبثق اصل یکن نبًَى اؾبؾی زٍلیت اًیسًٍعی

ًثبض کٌین؛ ٍ

یب زٍلت ٍاحس ٍ زاضای قکل خوَْضی اؾت .حبکویت اظ

 -اًسًٍعی ثعضا ،آظاز ٍ هؿتقل ،ؾطظهیي ٍ کكَض هقسؼ

آى هلت اؾت ٍ تَؾط هدلؽ ًوبیٌسگبى اػوبل هیگطزز.

هي کِ زٍؾتف زاضم ،پبیٌسُ ثبقی.

ثط اؾبؼ اصل زٍم کلیِ تصویوبت هدلؽ قیَضای ذلیق

ثطذی ایي ػجبضات ضا چکیسُ ًبؾیًَبلیؿن هی زاًٌس زض

ثب اکثطیت آضا اتربش هی گطزز .هطبثق اصل ؾیَم هدلیؽ

حبلی کِ ثیكتط زض آى هییتیَاى هییْيزٍؾیتی ٍ َّییت

قَضای ذلق نبًَى اؾبؾی ٍ ذطَط اصلی ؾیبؾت کكیَض

هؿتقل اتجبع کكَض ضا زیس تب فطهب هلی گطاییی هجتٌیی ثیط

ضا تؼییي ٍ هقطض هی ًوبیس .اصل  29نبًَى اؾبؾی اًسًٍعی

خسایی اظ زیگطاى ییب ثطتیطی ثیط ذیبضخیّیب کیِ اظ هفیبز

تؼییي هیکٌس کِ  -1اؾبؼ زٍلت اػتقبز ثِ ذیسای ٍاحیس

ضیكِّبی ًبؾیًَبلیؿن اضٍپبیی اؾت.

هتؼبل هیثبقس؛ ٍ  -2زٍلت آظازی ّط کؽ ضا زض پیطٍی اظ

اظ ضئیؽ ٍنت کویؿییَى تجلیغیبت هدلیؽ ػلویبی

زیي ،هیصّت ٍ اخیطای هطاؾین ٍ ٍفیبیف هیصّجی ذیَز

اًسًٍعی ًقل قسُ اؾت کِ :پبًچبؾیال ًقطِ هكتطک ازیبى

تاویي هی ًوبیس .ثط اؾبؼ اصل ؾیامّ ،وِ اتجبع کكیَض

زض اًسًٍعی اؾت .پبًچبؾیال ثبثت کطزُ کِ هیتَاًس پیطٍاى

هَفف ٍ هکلّف ثِ زفبع اظ کكَض هیثبقٌس.

ازیبى هرتلف کكَض ضا هتحس کٌس .زٍلت اًیسًٍعی کیِ ثیب

پٌح اصل پبًچبؾیال ًیع ثِ تطتیت شیل ػجبضتٌس اظ:

فساکبضی ٍ ایثبض تكکیل قسُ پبًچبؾیال ضا ثِ ػٌیَاى ییب

 .1اػتقبز ثِ ذسای یگبًِ  .2اًؿبًیت هتویسى ػیسالتهیساض

ًگطـ ػبنالًِ ثطای هتحیس کیطزى هیطزم ٍ ضفیبُ خبهؼیِ

 .3توبهیت ٍ یکپبضچگی کكَض اًسًٍعی  .4هیطزمؾیبالضی

اًتربة کطزُ ٍ هؿلوبًبى کِ اکثطییت خوؼییت کكیَضًس،

هجتٌی ثط زضایت ٍ ٍفب ٍ یکسلی ثطآهسُ اظ ّیناًسیكیی ٍ

زاٍطلجبًِ هحجت ٍ هْطثبًی ضا کِ زض آهَظُ ّیبی اؾیالهی
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تبییس قسُ اؾت ،زض ضفتیبض ثیب زیگیطاى هیَضز تَخیِ نیطاض

پبًچبؾیال ٍفبزاضی اػالم هیکطزًس ٍ آى ضا زض ػول ًكبى

هیزٌّس.

هیزازًس تب فؼبلیتكبى نبًًَی تلقی قَز.
ؾَّبضتَ زض ػییي حیبل نبئیل ثیِ اهتییبظاتی ثیطای

 -۶اسالم و مسلمانان در نظام سیاسی در اندونسی

هؿلوبًبى ثَز کِ اظ آى خولِ ثِ تكیکیل زازگیبُ ٍ ثبًیب

ّوبًطَض کِ شکط قس ،اؾالم ؾیبؾی زض اًیسًٍعی اظ

اؾییالهی ،تبؾیییؽ هدوییغ ضٍقییيفکییطاى هؿییلوبى ،آظاز

تحطکبت پطاکٌسُ هس اؾتثوبضی ثِ انساهبت ؾبظهبى یبفتیِ

گصاقتي پَقف اؾالهی زض هحیط ّبی آهیَظـ ،تؼطییل

تب اؾتقالل ٍ ؾپؽ تحعة تکبهل یبفتِ اؾت.

ًكطیبت تَّیي کٌٌسُ ثِ اؾیالم ٍ ضؾیبًسى تؼیساز ٍظضای

زض زٍضاى ًجییطزّییبی اؾییتقاللطلجبًییِ ،احییعاة ٍ

هؿلوبى ثِ ً 37فط زض کبثیٌِ ً 41فطی اقبضُ قیسُ اؾیت.

ؾبظهبىّبی هؿلوبى اظ یب ؾیَ ثیب یکیسیگط ٍ ثیب زیگیط

ایییي اهتیییبظات ضا زض چییبضچَة حوبیییت زٍلییت اظ فؼییبالى

ًگطـّبی ؾیبؾی زض ضاُ اؾتقالل ّوطاُ ثَزًس ٍ اظ ؾَی

نبًَىپصیط هیبًِضٍ ٍ هحبفظِکبض زض ثطاثط ضقیس ثٌییبزگطایی

زیگط ثب یکسیگط ٍ ثب زیگطاى ثط ؾط ایٌکِ حکَهیت آیٌیسُ

نبًَىگطیع تحلیل کطزُاًس.

ؾکَالض ثبقس یب اؾالهی ٍ اگط اؾیالهی ثبقیس ثیط اؾیبؼ

زض اًتربثبت ؾطاؾیطی  ،1955احیعاة اؾیالهی44 ،

نطآى ٍ ؾٌت ثبقس یب یکی اظ هصاّت اّیل ؾیٌت ،زضگییط

زضصس آضا ضا اظ آى ذَز ؾبذتٌس .پؽ اظ ؾقَط ؾَّبضتَ42 ،

ثَزًس .ایي زضگیطیّب پؽ اظ اؾتقالل ازاهِ یبفت ٍ ثٍِیػُ

حعة اؾالهی اػالم هَخَزییت کطزًیس کیِ انیساهبت 20

ثییِ ضٍیییبضٍیی هؿییلوبًبى ثییب کوًَیؿییتّییب اًدبهیییس.

گطٍُ اظ آًْب هٌدط ثیِ تبؾییؽ حیعة قیس .زض اًتربثیبت

کوًَیؿت ّب کِ زض ضاُ اؾتقالل خٌگیسُ ٍ ثیِ پبًچبؾییال

 ،1999زُ حعة ّط یب حسانل یب کطؾی زض هدلؽ ثِ

ٍفبزاض ثَزًس تَؾط ائتالف اضتف ثِ فطهبًسّی ؾیَّبضتَ ٍ

زؾت آٍضزًس .زض اٍلیي اًتربثبت پؽ اظ ؾیقَط ؾیَّبضتَ،

احعاة هؿلوبى اظ صحٌِ ضٍظگبض ثطچیسُ قیسًس .ؾیَّبضتَ

آًْب  36،3زضصس آضا ضا زض ؾبل ٍ 1999ؾپؽ  41زضصس آضا

ؾپؽ ثِ ؾیبؾتظزایی اظ اؾیالم زض اًیسًٍعی پطزاذیت ٍ

ضا زض  2004کؿت کطزًس .ایي زضصس اهب زض ؾبل  2009ثِ

فؼبالى آى ضا ثِ ؾوت فؼبلیتّیبی اختویبػی ٍ فطٌّگیی

 29/2زضصس کبّف یبفت .ثب ایي حبل هكبّسُ قسُ اؾیت

ؾَ زاز.

کِ نَاًیي حسٍزا هجتٌی ثط زؾتَضات اؾیالهی زض پبضلویبى

تب آًدب کِ ثِ هجبضظُ خْبزی هطثَط هیقَز ،ثب آًکِ

ؾکَالض تصَیت هیی قیَز ٍ زض ٍانیغ اؾیالم ؾیبؾیی زض

حسانل زض زٍ هقطغ اػیالم خْیبز اظ ؾیَی ؾیبظهبىّیبی

صیحٌِ حایَض زاضز ٍ ّویِ ؾیبؾیتوساضاى ثیط حؿبؾییت

اؾالهی ،ییب ثیبض ػلییِ ّلٌیسیّیب ٍ ثؼیس ػلییِ حیعة

هصّت ثِ ػٌَاى یب هفَْم ؾیبؾی ٍانفٌس .زض ایي هییب ى

کوًَیؿت گعاضـ قسُ ،اهیب زض زٍضاى ؾیَکبضًَ ٍ ؾیپؽ

الجتِ اظ گطٍُّبیی ًیع ًیبم ثیطزُ هییقیَز کیِ هیتْن ثیِ

ؾَّبضتَ ،اؾالم تٌْب ثِػٌَاى یکی اظ قف هصّت کكیَض

انساهبت تطٍضیؿتی ّوچیَى اًفدیبض ثیبلی ثیَزُ ٍ تحیت

پصیطفتِ قس ٍ ثِ ػٌَاى یب ایسئَلَغی ؾیبؾی کیِ نصیس

تؼقیت نطاض زاضًس .ایٌْب گطٍُّبیی ّؿتٌس کِ زض چیبضچَة

تكکیل ًظبم زٍلتی اؾالهی زاقتِ ثبقس ،ثِ حبقییِ ضاًیسُ

پبًچبؾیال ٍ حکَهت نبًَى نطاض ًساقیتِ ٍ اظ ًظیط زٍلیت

قس .ؾبظهبىّب ٍ احعاة هؿلوبى ثبیس ثیِ اصیَل ؾیکَالض

یبغی تلقی هیقًَس .اؾیبؼ تفکیط اییي گیطٍُّیب ثییٌف
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تکفیطی اؾت ،ثساى هؼٌب کِ ّط کؽ کِ ثب آًْب ًیؿت ییب

اظ خولِ هثبلّبی ّوعیؿتی ایٌکِ زض خبّبیی هثیل

کبفط اؾت ٍ یب هطتس هْسٍضالسم ٍ ،یب ًبزاى اؾت ٍ هؿتحق

هؿدس اؾیتقالل ،اظ ثعضگتیطیي هؿیبخس کكیَض ٍ هؿیدس

اضقبز ،هبًٌس ػبهِ هطزم .ثِ طَض ذالصِ هیتَاى هؿلوبًبى

ؾًَساکالپب ،اظ هؿبخس اصلی هؼیطٍف خبکبضتیب کیِ ّیط زٍ

اًسًٍعی ضا ثِ زٍ گطٍُ ػبهِ هطزم ٍ فؼبالى ؾیبؾی تقؿین

کلیؿبی ثعضگی ضا زض ّوؿبیگی زاضًس ،هكبّسُ هیقَز کِ

کطز:

هحَطییِّییبی پبضکیٌییگ اطییطاف ذییَز ضا زض ؾییبػبت اٍج

الف) بدنه اجتماع :عامه مردم

هطاخؼِ هطزم ثِ ّط یب ،ثِ ّین نیطم هییزٌّیس .اهیبم

اکثط نطیت ثِ اتفب ایي ثعضگتطیي خوؼیت هؿیلوبى
زًیب زض گیطٍُ اٍل خیب هیی گیطًیس .هطزهیبًی کیِ هطیبثق

خوبػت هؿدس اؾتقالل ثِ ایي هَهَع ثیِػٌیَاى ًكیبًِ
ّوکبضی ٍ ّوعیؿتی ازیبى زض اًسًٍعی اقبضُ هیکٌس.

هكبّساتٌّ ،گبم اشاى هؿبخس ضا پط کطزُ ٍ ذَزضٍّبیكبى

زٍلت ًییع ؾیؼی هییکٌیس اظ ططییق ٍظاضت زییي ٍ

زض ذیبثبىّیبی اطیطاف هؿیبخس تقطیجیب ضاّجٌیساى ایدیبز

ّوچٌیي اضتجبط گؿتطزُ ثب هؿبخس ٍ ائوِ خوؼِ ٍ خوبػت

هیکٌس ،ظکبت هیزٌّس ٍ حح هیضًٍس ،ثب زٍلیت ٍ نیَاًیي

اظ یب ؾَ ٍ ضّجطاى احعاة ٍ گطٍُّبی ّوکیبضیپیصیط اظ

ؾکَالض هیؾبظًس ٍ زض طَل زِّّبی ثؼس اظ اؾیتقالل ثیِ

ؾَی زیگط ،اظ فطفیت ّیبی کیالى فطٌّگیی  ،اختویبػی،

تسضیح اظ طجقبت فطٍ زؾت ثِ ؾطَح نبثل زؾتطؾی طجقِ

ًظنپصیطی ٍ ّوکبضی هؿلوبًبى ٍ ؾبیط ازییبى زض خْیت

هتَؾط ًقل هکبى هی کٌٌس .آًْب ثِ هؿیلوبى ثیَزى ذیَز

اضتقبی کكَض ثْطُ خَیس .زض ایٌدب الظم اؾت ثِ ایي ًکتیِ

افتربض هیکٌٌس ٍ طجق نبًَى ٍ ثط اؾبؼ فطٌّگ ضیكِزاض

تَخِ قَز کِ هٌظَض اظ تؼطیف ؾکَالض زض ًظبم اًیسًٍعی،

هساضا ٍ ًَعزٍؾتی ٍ زض ؾبیِ َّیت اکثطیتی ذَز ،ثب ؾبیط

ضٍیکطز ّؿتیقٌبؾبًِ ثِ زًیب ٍ هحسٍز کیطزى اًؿیبى ثیِ

ازیبى ٍ فط زض ّوعیؿتی ٍ ّوکبضی ثِ ؾط هیثطًس ،هگط

هبزُ ٍ هحطٍمؾبظی اًسیكِ اظ ثیبٍضّیبی فیَ طجیؼیی ٍ

آًکِ گبّی ثرف کَچب تحطیبپصیطی اظ آًْب ثیِ ًبگیبُ

نسؾی زیٌی ًیؿت ،ثلکیِ حبکوییت ؾیکَالض ثیط هجٌیبی

ػلیِ انلیتی هحلی زض خبیی قَضـ کٌٌسّ ،وبًگًَِ کِ زض

نَاًیي هَهَػِ تَؾط ًوبیٌسگبى اکثطا هؿلوبى ٍ آظازاًیِ

ؾبهپبًگ 1قس .ثِ ًظط یکیی اظ هؿیئَالى هدلیؽ الؼلویب

اًتربة قسُ اظ ؾَی اکثطیت نطیت ثِ اتفب خوؼیت اؾت

اًسًٍعی  300فطنِ هٌحطف زض اؾیالم زض اًیسًٍعی ٍخیَز

کِ ّوبًب هؿلوبًبى ثبقٌس .آًطیَض کیِ اظ ًظیطات فؼیبالى

زاضز کِ هدوَػب زض انلیت نطاض زاضًس .اکثطیت ،هؼوَال ایي

ؾیبؾی هؿلوبى اًسًٍعی ثطهیآیس ،نبًَى هَهَػِ هدلؽ

انلیت ضا تحول هیکٌس ٍ انلییت ًییع هؼویَال اظ تحطییب

ثط آهسُ اظ اًتربثبت آظاز ٍ ضأی ّویبى خوؼییت هؿیلوبى،

اکثطیت ذَززاضی هیًوبیس.

تَؾط ًوبیٌسگبى نطییت ثیِ اتفیب هؿیلوبًبى تصیَیت ٍ
تَؾط زٍلتی اخطا هیقَز کِ ّسفف حفظ اتحبز کكیَض ٍ
اػتالی آى زض فابی ثجیبت ٍ اهٌییت ثیَزُ ٍ ثسًیِاـ اظ

 .1زض ؾبل  1391قید تبجالولَک ضّجط قیؼیبى هٌطقِ ؾبهپبًگ زض اؾتبى خبٍُ
قطنی ثِ اتْبم تكَیف اشّبى خبهؼِ ثب تسضیؽ آهَظُّبی اًحطافی ،زؾتگیط ٍ
ضٍاًِ ظًساى قس .زض ازاهِ  250ذبًَاض قیؼِ هٌطقِ ثبالخجبض اظ هَطي ذَیف ضاًسُ
ٍ زض اضزٍگبُ ّبی هَنت اؾکبى زازُ قًَس ،ثطذی ػلوبی افطاطی اّل ؾٌت هٌطقِ
ٍ هدبلؽ ػلوب اؾتبًی اًسًٍعی هوي صسٍض فتبٍی هکطض هجٌی ثط هاللت قیؼِ
ثط لعٍم تَثِ ٍ ثبظگكت قیؼیبى ؾبهپبًگ ثِ هصّت اّل ؾٌت تأکیس زاضز.

ضئیؽ خوَْض تب پبئیيتطیي اخیعا زٍاییط ضؾیوی ،اظ ّویبى
خوؼیت اکثطا هؿلوبى تكکیل قیسُ اؾیت .ثیسیْی اؾیت
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ؾبیط ازیبى ضؾوی ًیع ،آًگًَِ کیِ گفتیِ هییقیَز ثیسٍى

گطٍُ زٍم فؼبالى ؾیبؾی ػوستبً زض احعاة ،هدیبلؽ

تجؼیض زض ثسًِ زٍلت ٍ زض صحي هدلؽ حاَض زاضًس.

نبًَىگصاضی ٍ ثسًِ ّبی زٍلت ٍ زؾتگبُ ناب حاَض زاضًس

ب) فعاالن سیاسی مسلمان

ٍ ضٍاثطكییبى طجییق نییبًَى اؾبؾییی ٍ ثییط اؾییبؼ نییَاًیي

فؼبالى ؾیبؾی هؿلوبى اهب ،زض زٍ گطٍُ اصلی خبی

هَهَػِ تٌظین هی قَز .اصل نبثل نجیَل ًیِ اییسئَلَغی

هیییگیطًییس .گییطٍُ اٍل طیفییی ضا قییبهل هیییقییَز کییِ اظ

اؾییالهی ثلکییِ ایییسئَلَغی هیییْيپطؾییتی اؾییت .زض ایییي

گطیعًسگبى اظ نبًَى ٍ تکفیطیّب قطٍع ٍ ثِ پییطٍاى اییسُ

چبضچَة نبًًَی گعاضـ ًكسُ کِ هؿلوبًی ضا هدجیَض ثیِ

تجسیل کكَض ثِ «کكَض اؾیالهی» ذیتن هییقیَزً .قطیِ

ػول ذالف قطع کٌس یب غیطهؿلوبًی ضا ثِ اًدیبم ذیالف

هكتطک ایٌْب ،زضذَاؾت تغییط ؾیؿتن حکَهتی اظ ؾکَالض

قطع زیي ذَز اخجبض ًوبیس ،اهب زض ایي ظهیٌِ اذتالفیبتی زض

ثِ حبکویت قطیؼت اؾتً .قطِ هؼف اصیلی اییي طییف

ذصَل هغبیطت ثطذی احکبم ٍ فتبٍی ثب ثطذیی هقیطضات

ضیكِ زض فقساى ضاُکبض هكتطک ،تكتت ٍ تفطنِ آضا ٍ ذطزُ

ٍخَز زاضز .ؾَز ٍ ثْیطُ ػولییبت اػتجیبضی ثیبًکی ،چٌیس

فطٌّگ ّبی هحلی ٍ نَهی اظ ییبؾیَ ٍ فقیساى تدطثیِ

ّوؿطی ٍ حدبة زض ثطذی هكبغل اظ خولِ ایي هَاضز زض

هثجت هحبظزُ ٍ اهتحبى پیؽ زازُ زض صیحٌِ هیسیطیت

ثطذی هَنؼیت ّبؾت .هیْيپطؾتی ّن ثط پبیِ حفظ اتحبز

زاذلی کكَض ٍ حتی زض ؾیطح هحلیی زاضزً .قطیِ هیؼف

ٍ اؾتقالل کكَض ٍ ّوعیؿتی ثب ؾبیط هلل تؼطیف هی قَز

اصلی زیگط ،قجبّتّبی ضفتبضی ٍ ػقیستی تٌسضٍّبی آًبى

ٍ هؼٌبی ًػازپطؾتی یب ذَزثطتطثیٌی ٍ ًبؾیًَبلیؿین اظ ًیَع

ثییب گییطٍُّییبیی ّوچییَى القبػییسُ ٍ زاػییف ٍ طبلجییبى ٍ

نطٍى  20 ٍ 19اضٍپب ًساضز .هبلکیت زٍلتیی ضا ّین کیِ زض

ثَکَحطام اؾت کِ اهتحیبى ذیَز ضا زض حکَهیت ٍ انیسام

ثطذی کكَضّب ثِ غلط «هلی» 1ییب «هلییقیسُ» 2تطخویِ

ؾیبؾی زض ثؼس ییبؾیَیِ ًَػیب تطٍضیؿیتی ٍ اًتحیبضی ٍ

کطزُاًس ،ثب ػجیبضت صیحیح« :تحیت تولیب زٍلیت» 3زض

هطزمؾتیع ٍ ظٍضگَ زض ذبٍضهیبًِ ٍ آفطیقیب ًكیبى زازُاًیس.

نبًَى ٍ زض هتَى آٍضزُ ٍ ثِ کبض هییثطًیس ٍ ثیب زییسگبّی

ایٌْب ًِ خبیگبُ ٍظیٌی زض هطبلؼبت ٍ قٌبذت اؾالهی زاضًس

کبهال ػولگطایبًیِ ،اظ ایدیبز حؿبؾییت ًبؾیًَبلیؿیتی ٍ

ٍ ًِ هقجَلیتی زض ثیي ػبهِ هطزم ٍ ًِ خبیگبّی ًعز زٍلت

هلیگطایی ایسئَلَغیب زض هتَى ٍ ازثیبت ؾیبؾی ٍ اذجیبض

ٍ زض ؾطح ثیيالوللی .ضؾبًِّبی آظاز کكَض ّن ثِ ذیَثی

ضٍظاًِ ذَززاضی هیکٌٌس.

هبّیت غیطاًؿبًی آًْب ضا زض چیبضچَة اػویبل آقکبضقیبى
ثطای هطزم پَقف هیزٌّس .ایي گطٍُ فقیط ییب حیبهی

 -۷اسالم نوسانتارا در جهان امروز

هبلی اصلی ٍ چٌس حبهی هؼسٍز ذبضخی زاضًیس ٍ ثطذیی اظ

زض هدوَع هی تَاى گفیت کیِ زض اؾیالم ًَؾیبًتبضا،

آًْب اذیطا ٍفیفِ خیصة ًییطٍی پییبزُ اًتحیبضی ضا ثیطای

زٍلییت ٍ زیییي یکییسیگط ضا ثییِ ػٌییَاى زٍ پسیییسُ هدییعا

زاػف ٍ اهثبل آى ثط ػْسُ گطفتِاًسً .گطاًی اصلی زٍلیت

پصیطفتِاًس کِ ّط یب هی کَقٌس ثب زیگطی زض ضاُ اػتالی

اًسًٍعی ثبظگكیت اییي تطٍضیؿیتّیبی ؾیبظهبىیبفتیِ ٍ

کكَض ّوکبضی زاقتِ ثبقس .زض اییي حبلیت زٍلیت ًقیف

آهَظـزیسُ اظ ًقبط ثحطاًی ذبٍضهیبًِ ثیِ هدویغالدعاییط
اؾت.
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هتحس ًگبُ زاضًسُ ؾبذتبض کكَض ضا ایفب هییکٌیس ٍ فؼیبالى

اؾت ...هؿلویي ثبیس هتحس ثبقٌس ،ذیَز ضا زض ظهیٌیِّیبی

نبًَىپصیط اؾالهی ضا تقَیت هی کٌس تب آًْب ًقف اختوبػی

فطٌّگی ،ؾیبؾی ،اختوبػی ٍ انتصبزی تقَیت کطزُ ٍ

 فطٌّگی زض حَظُّبیی کِ نبػیستبً اظ ٍفیبیف حبکوییتاؾت ضا ثط ػْسُ ثگیطًس ٍ حبهی اّساف زٍلت ثطای حفیظ

کكَض ضا ثط اؾبؼ اضظـ ّبی اؾالهی ٍ اًیسًٍعیبیی
هتحس ٍ ظًسُ ًگبُ زاقتِ ٍ زض پیكطفت آى ثکَقٌس.

کكَض ثبقٌس .زض ثؼس ؾیبؾی ًیع ،فؼبالى نبًَىپصیط اظ ؾَی

ثِ طَض ذالصِ هی تَاى اؾالم ًَؾبًتبضا ضا حبکن ثیط

زٍلت حوبیت هیقًَس تب ّن ػلیِ گطٍُّبی تٌسضٍ ٍ یبغی

ػبهِ هطزم ٍ فؼبالى نبًَى هساض ؾیبؾی زاًؿت .ایي نطائت

هبًٌس ططفساضاى اًَاع تطٍضیؿن اظ زاػف گطفتِ تب القبػسُ ٍ

اظ اؾالم ًِ تٌْیب زٍلیت اًیسًٍعی ضا ثیِ ػٌیَاى حیبهی ٍ

ؾبیطیي ،فؼبل هبًسُ ٍ آًْب ضا زض انلیت ًگبُ زاضًس ٍ ّین اظ

قطیب اختوبػی  -فطٌّگی ذَز زاضز ،کِ اظ حوبیت غطة

اؾالمّطاؾی خلَگیطی کٌٌس .زض هدوَع ثیكیتط هكیبّسُ

ٍ نسضت ّبی قطنی ًییع ثطذیَضزاض اؾیت .اییي نطائیت اظ

قییسُ اؾییت کییِ زض ؾییبیِ انجییبل ػوییَهی ثییِ هیبًییِضٍی

اؾالم ،اگط چیِ حیبهی فلؿیطیي ّین ّؿیت ٍ ثیب ضغیین

اختوبػی ،تجلیال اؾالم فطٌّگیی هیبًیِضٍ ثیط ثییٌفّیبی

صْیًَیؿتی ضاثطِ ًساضز ،اهب ثِ زلیل ضفتیبض هیبًیِضٍ ذیَز

ؾیبؾی پیكی گطفتِ اؾیت زض حیبلی کیِ اییي ّیط زٍ زض

هَضز تأییس حبهیبى غطثی ضغین صْیًَیؿتی اؾیت ٍ ًظیبم

اثتسای خٌجف اؾالهی زض اًسًٍعی زض کٌبض ّن ثَزًس ٍ ّط

ؾیبؾی آى زض ضزیف ًظبم ّبی تطکیِ ،اضزى ٍ هصیط نیطاض

زٍ اظ ػالیق هؿلوبًبى ثِ قوبض هیضفتٌس.

هی گیطز تب ثسیل اؾالم ذَاّبى پیطٍظی فلؿیطیٌیّیب ثیط

ایي هْن زض ؾبیِ ایي اصل صَضت هیگیطز کیِ ثیط

اقغبلگطاى ؾطظهیي قبى ثبقس .ثیط اییي اؾیبؼ ،چٌبًچیِ

ذالف زًیبی هؿیحیت ّی اؾالمقٌبؾی ًویتَاًس اؾالم

فلؿطیٌی ّب ثِ ّط ًتیدِ ای زض هجبضظُ ذَز ضاهیی قیًَس،

ضا اظ ؾیبؾت ٍ حیبت ؾیبؾی هطزم هؿلوبى خسا ثساًس ٍ لصا

اؾالم ًَؾبًتبضا ًیع آى ضا ذَاّس پصیطفت ،اگطچِ قبهل ثیِ

ضاُحل هٌبؾیت هتایوي اًدیبم ٍفیبیف زٍلیت زض حفیظ

ضؾویت قٌبذتي ضغین صْیًَیؿتی زض کٌبض زٍلت فلؿطیي

یکپبضچگی کكَضّ ،وکبضی ٍ تقؿین کبض ثیي ایي زٍ زیسُ

ٍ زض اضاهی اقغبلی هیثبقس .ایي ّوبى اؾت کیِ اییبالت

قسُ کِ زض پبًچبؾیال ّن آهسُ اؾت.

هتحسُ ٍ اضٍپب زض غطة ٍ چییي ،ضٍؾییِ ،غاپیي ٍ کیطُ زض

تكکیل ٍ فؼبلیت احعاة اؾیالهی ّین زض چیبضچَة
نبًَى ٍ ّوکبضی ثب حبکویت نطاض هی گیطز .هتٌی کِ زییي

قط ذَاّبى آًٌس ٍ ثط ّوییي اؾیبؼ ثیب تطکییِ ،اضزى ٍ
هصط ٍ ؾبیطیي تؼبهل زاضًس.

الكییوؽ الییسیي ،ضئیییؽ هدلییؽ الؼلوییبی اًییسًٍعی ،زض
ؾرٌطاًی اذتتبهیِ قكویي کٌفطاًؽ اهت اؾالم اًیسًٍعی
زض قْط خَگدب کبضتیب ثیِػٌیَاى ثیبًییِ تَافقیبت قیطکت

علی اصغر سحرخیس
سفارت جمهوری اسالمی ایران – جاکارتا

کٌٌسگبى نطائت کطز ٍ هتي آى ضا ثِ ضئیؽ خوَْض تحَیل
زاز ،حبٍی ایي ػجبضات ثَز :ثِ ػٌَاى اکثطییت اییي هلیت،
اهت اؾالم هؿئَلیت ؾٌگیٌی ثطای حفظ ٍ پیكطفت کكَض
اًسًٍعی ثط اؾبؼ فْن اؾالم ضحوت للؼبلویي ثط زٍقكبى

** محتوی گسارش بیانگر دیدگاه رسمی وزارت امورخارجه
جمهوری اسالمی ایران نمی باشد.
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