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نيطسلف و نانبل هب ليئارسا ءهبناجود مجاهت 
راكشآ ربليژ اب هبحاصم

رصان یفطصم ءهمجرت

 زا نت تفه ندش هتشك هناهب هب ليئارسا شترا ]۲۰۰۶ هيئوژ ۱۲[هتشذگ هبنشراهچ زا
 هرصاحم و نارابمب ،نانبل هللا بزح یئودنامك دحاو کي طسوت اهنآ زا رگيد نت ود ندش هدوبر و شنازابرس
 هچ امش رظن هب .نآ ندوب بسانتمان یتح ،دوب ینيب شيپ لباق ليئارسا شنكاو .درك زاغآ ار روشك نيا
؟دوش هديد هللا بزح مادقا نيا سپ رد دناوت یم یكيژتارتسا و یسايس یاه هزيگنا

 هنيمز هك تسا نيا لوا ليلد .تسا رايسب هداد هئارا دوخ مادقا لوح هللا بزح هك یتاحيضوت
 رد ینانبل یدايز دادعت هك تسا نيا رب یمومع رواب  – دنك مهارف ار ناينادنز یدازآ تساوخرد یاه
 تشادزاب ليئارسا طسوت یمسر روط هب رفن ود طقف دنچره ،دنرب یم رسب تشادزاب رد ليئارسا یاهنادنز
 یمادقا نيا هكنيا رگيد – )دنا نادنز رد هك تس اهلاس ینيطسلف رازه هد هب کيدزن نيا رب هوالع( دنا هدش
 بزح هك دريگ یم ماهلا یا هيحور نامهزا هك ینايرج ،نيطسلف رد سامح تازرابم اب یگتسبمه رد تسا
 .دراد همادا هزغ رد نونكا مه هك ليئارسا مجاهت هب تسا یشنكاو ،لمع نيا هكنيا رگيد ليلد هرخالاب و ،هللا
 یم ،داد ماجنا نيطسلف رد شرگيد زابرس ندوبر لباقم رد ،ليئارسا هك یتخس شنكاو هب هجوت اب ،هتبلا
 .دشاب ديدش هللا بزح مادقا رباربرد ليئارسا ءهنايوج یفالت شنكاو هك تشاد راظتنا ناوت

 یلامتحا شقن هب یللملا نيب نارظان :دنراد تلاخد هك دراد دوجو یفلتخم داعبا نارحب نيا رد
 تردق هنزاوم عوضوم اب هطبار رد یتابساحم .دننك یم هراشا یراج تاقافتا رد ناريا أصوصخم و هيروس
 " نارود رد یتسينومك بازحا اب وكسم هطبار هباشم هللا بزح اب شا هطبار هك نارهت .دراد دوجو هقطنم رد
 یاهتلود اب تباقر رد و یليئارسا دض یزاب کي ريگرد هك تسا یتدم ،تسا "یتسينومك یللملا نيب شبنج
 یدمحا ء هدننك کيرحت تاراهظا .دنك بسك دوخ عفن هب ار ینس ناناملسم یمومع راكفا ات تسا برع بيقر
 یژتارتسا اب هك ،دوب یزاب نيا زا یشخب هتشذگ لاس رد ندمآ راك یور زا دعب ناريا یروهمج سيئر داژن
 ،هديسر دوخ جوا هب یا هتسه هلآسم لوح اكيرما یاهراشف هك ینامز رد ،اكيرما اب ناريا یيورايور
 یيامزآروز کي دنيارف هب داد ماجنا هللا بزح هچنآ تفگ ناوت یم ،هلأسم نيا زا یادج ،اما .دراد یناوخمه
 هك یياهب ،دنزادرپب ار گرزب هلماعم کي یاهب اهنآ هك دراد ار رطخ نيا و تسا هديشخب تعرس تردق
.دزادرپ یم ار نآ دراد نانبل مامت شيپاشيپ

؟نانبل لخاد رد اي ليئارسا هيلع ؟یيامزآروز مادك 
 رد مه و نانبل رد مه دوخ تامادقا اب ليئارسا هك ارچ ،ليئارسا هيلع یيامزآروز لوا ءهلهو رد

 داد رارق یا هناهب ار ديدج یاهداديور ليئارسا .دنكشب مه رد ار تمواقم شبنج ات دنك یم شالت نيطسلف
 نينچ رد ار ليئارسا یماظن رابتنوشخ زواجت دياب هك تسور نيا زا ،دبوكب مهرد ار سامح و هللا بزح ات
 هدروآ نيطسلف مدرم رس رب ار راك نيا ؛دريگ یم ناگورگ هب ار تلم کي لك ليئارسا .درك یسررب یا هنيمز
 هب ار نانبل و هدرك نارابمب ار توريب هاگدورف .دهد یم ماجنا نانبل مدرم اب ار راك نيمه نألا و تسا
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 ماجنا ینانبل هورگ کي بناج زا هك تسا یمادقا هب خساپ رد تامادقا نيا همه :تسا هدروآ رد هرصاحم
 یلاخ ار شا نيفلاخم یاپ ريز ات تسا نيا ليئارسا دصق ،تقيقح رد .نانبل تلود فرط زا هن تسا هتفرگ
 و دشاب هتشاد سوكعم جياتن دناوت یم تابساحم عون نيا اما .دناروشب اهنآ هيلع ار یلحم یاهورين اي دنك
 دوخ هيلع رتشيب هچره ار مدرم و دوش ليدبت دوخ دض هب تعسو نيا اب یماظن تابلمع هك دراد ناكما
 و هاگدورف نتسب ،ليئارسا هناراكتيانج شنكاو و یرگيشحو .هللا بزح هيلع ات دنك هزيلاكيدار ليئارسا
.درك دهاوخ دحتم رتشيب یليئارسا دض شروش کي رد ار مدرم لامعا نيا همه و نانبل یيايرد هرصاحم

 هك تسا ملسم اما ،تسا هدوب هچ هللا بزح یعقاو یسايس هبساحم هك متسين نئمطم أقيقد نم
 زات و تخات دروم اهراب زين ألبق نانبل .دنا هتشاد راظتنا ليئارسا فرط زا هدرتسگ داعبا رد یشنكاو اهنآ
 زا یمهم رصنع هللا بزح مادقا هك منك یم ركف نم ليلد نيمه هب .تسا هدوب هتفرگ رارق ليئارسا
 رد .دريگ یم رب رد زين ار مدرم ،دنا هتفريذپ اهنآ هك یكسير ،نآ زا رت ارف و دراد دوخ رد ار "یيوجارجام"
 نيا هدرتسگ یماظن تردق و یرگيشحو هب یهاگآ اب و ليئارسا هب هلمح رد ندش مدقشيپ اب اهنآ ،تقيقح
 هدهع هب ار ديدج ء هلمح و گنج کي تيلوئسم مدرم هك تسا نكمم و .دنا هدرك لوبق ار یگرزب کسير ،روشك
.تخادرپ دنهاوخ نانبل مدرم ار نآ ء هنيزه هك یگنج ،دنراذگب اهنآ

 ندش رتدب یلصا تيلوئسم هك دوش ديكأت هتكن نيا یور تسا مزال ،دش هتفگ هچنآ ساسا رب اما
 یاهراتفر ،ميريگب رظن رد ار هزغ عاضوا رگا صوصخب ،رخاوا نيا رد .تسا ليئارسا ءهدهع هب عاضوا لك
 ،ینيطسلف هورگ کي هليسوب یليئارسا زابرس کي ندوبر زا دعب .تسا هديسر یا هزات جوا هب هدزنايصع
 ريغ دراد هزاجا ليئارسا .تسا هدناسر لتق هب ار نيطسلف یداع مدرم زا نت اهدص و اههد ليئارسا شترا
 کي رگا اما ،دناسرب لتق هب و دنك ريگتسد و ديابرب ،تازاجم زا قلطم تينوصم اب ار ینيطسلف نايماظن
 دودحمان تنوشخ هب ليئارسا ،دريگب ناگورگ هب ناينادنز هلدابم روظنم هب ار یليئارسا زابرس کي ینيطسلف
 هقطنم ،نايناهج یتوافت یب نايم رد و تفرگ دهاوخ ناگورگ هب ار قلخ کي مامت ،دش دهاوخ لسوتم
 یتابث یب و تنوشخ یمئاد عبنم هك تسا ليئارسا لامعا نيا .دهد یم رارق نارابمب فده ار هزغ تيعمجرپ
 یا هناربكتم یاهراتفر و تنوشخ اب ،دنك یم لامعا هك یتنوشخو ليئارسا هناربكتم یاهراتفر – تسا هقطنم
.تسا گنهآمهً الماك دهد یم ماجنا قارع رد هدحتم تالايا هك

 هب ار مادقا نيا تيلوئسم ليئارسا ؟تسيچ هللا بزح مادقا نيا لباقم رد نانبل تموكح عضوم
.دنك یم بيذكت ار رما نيا نانبل ريزو تسخن هك دنچره ،دناد یم نانبل تلود لك هدهع

 ناينيطسلف دروم رد .تسا مدرم همه نتفرگ ناگورگ هب أقيقد ليئارسا تسايس دش هتفگ هكنانچ
 هللا بزح هكنيا مغر هب اريز ،تسا راكشآ رتشيب رما نيا نانبل دروم رد .درب یم راك هب ار هويش نيمه زين
 حانج هطلس تحت نانبل تموكح )نويسيزوپا عضوم رد و دودحم تكراشم اب دنچره( ،تسا تلود زا یشخب
 یتلود هاگتسد ءهناراكاير تسايس دايز راشف ريز دناوت یم نألا هك ،تساكيرما تلود دحتم هك تسا یتيرثكا
 هيروس اب تيدض هلأسم هك ینامز صوصخ هب تسا نانبل مدرم تشونرس زا عافد یعدم هك دريگ رارق شوب
 هب نانبل تلود هكنآ زا دعب یتح ،نانبل ینونك تلود ندرگ هب هللا بزح مادقا تيلوئسم نتخادنا .دشاب نايم رد
 یوس زا و ،ليئارسا هنارمآ تسايس رب تسا یليلد وس کي زا ،تسا هتفرگ هلصاف مادقا نيا زا یمسر روط
 هك روطنامه ،دنك ليمحت نانبل مدرم هب ار یلخاد گنج کي ات تسا ممصم ليئارسا هك دهد یم ناشن رگيد
 زا یكي دهاوخ یم ليئارسا دراوم نيا زا مادك ره رد .دهد ماجنا ناينيطسلف اب ار راك نيا دراد دصق
 نانمشد ات دنك روبجم – نانبل رد ار یتموكح تيرثكا و نيطسلف رد ار حتف ینعي – ار یلحم یاهفرط
 نيب زا ار رگيدمه دوخ هكنيا ايو دننك دوبان ،دنتسه هللا بزح و سامح اهنت ،ليئارسا معز هب هك ار ليئارسا
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.دنربب

؟دراد دوجو هللا بزح و سامح یاه شبنج نيب یا هطبار هچ
 زا سامح .دنراد لاكيدار یعضوم ليئارسا ربارب رد و دنتسه یهباشم یژولوئديا یاراد اهنآ

 .دنتسه ناريا و هيروس نيدحتم نايرج ود ره یلو ،تسا یعيش هللا بزح هك یلاح رد تسا ینس ناناملسم
 رد ليئارسا هلمح زا دعب هللا بزح .دهد یم ليكشت ار یليئارسا دض یا هقطنم فالتئا عون کي هطبار نيا
 ء هضافتنا نيلوا اب نامزمه ینعي ۱۹۸۷ -۸۸ یاهلاس رد سامح و دش دلوتم ،نانبل هب ۱۹۸۲ لاس
 اب یلم هزرابم و ،تسا ليئارسا اب تفلاخم نايرج ود نيا تيدوجوم نيداينب ليلد .تفرگ لكش ناينيطسلف
 هيلع روطنيمه و ،دراد مان ليئارسا هك کرتشم نمشد هيلع هزرابم ،یلاغشا یاه نيمزرس رد نارگلاغشا
.تسا هدوب ميژر نيا یلصا یماح هشيمه هك اكيرما

 لك رد هك ،دوش یم یشان روشك نيا یلخاد صاخ لماوع زا قارع رد ینس و هعيش نيب فالتخا
 هنيك دايز هچ رگا ،دش راديدپ زين نانبل رد تافالتخا عون نيا هتشذگ لاس رد ،درادن ینادنچ تيمها هقطنم
 اكيرما و یدوعس ناتسبرع دحتم هك یريرح یربهر هب اه ینس هعماج تيرثكا هك ینامز ینعي ،دوبن هنايوج
 نويسيزوپا تيعقوم رد ار دوخ ،تسا هيروس دحتم هك هللا بزح یربهر هب هعيش تيرثكا ربارب رد ،تسا
 نانبل و قارع تيمها هب ،)ینس و هعيش( هفياط ود نيا دوجو هك یياهروشك رد تافالتخا نيا اما .تفاي
.دوش یم تفاي یا هعيش تمحز هب نيطسلف رد .دوش ليدبت یمهم یاهروتكاف هب دناوت یم یتخس هب ،تسين

 شخب یدازآ نامزاس اب هاگچيه ،دراد سامح اب هك ار یا یگتسبمه و هطبار عون نآ هللا بزح
 تافرع هب تبسن زگره هللا بزح .تسا هتشادن تافرع یربهر تحت تقو نادرگدوخ تلود اب و نيطسلف
 رد دنيب یم سامح رد هك ار یمسيلاكيدار هللا بزح ،درادن مه سابع دومحم هب ،تسا هتشادن یتاپمس
 رد سامح ذوفن دمآرب .دنك یمن مهتم نيطسلف هيضق هب تنايخ هب مه ار وا یلو درادن غارس سابع دومحم
 اپورا هيداحتا و اكيرما ،برغ هك ینامز و ،تشگ یقلت یزوريپ ناونع هب ناريا و هللا بزح بناج زا نيطسلف
 یلام دوبمك درك مالعا هك دوب یروشك نيلوا ناريا ،دندرك عطق ناينيطسلف هب ار دوخ یلام یاه کمك
.درك دهاوخ ناربج ار اه ینيطسلف

 ار اهنآ یگتسبمه هللا بزح ايآ ؟دشاب دناوت یم هچ یراج تاقافتا لباقم رد نانبل مدرم شنكاو
؟دش دهاوخ یقلت نانآ یاه تبيصم لوئسم هكنيا اي و دروآ یم تسدب

 فياوط نيب رد ار تيلقا نيرتگرزب نايعيش(هتبلا و ،دنتسه نايعيش هللا بزح یمدرم یاه هياپ
 تيلقا نيب رد دنتسه یرايسب أملسم اما .)دنتسين تيرثكا رد اهنيا زا مادك چيه هتبلا ،دنهد یم ليكشت نانبل
 لاح نيع رد و ،دندنسپ یم ناينيطسلف و سامح اب یگتسبمه تسژ ناونع هب ار هللا بزح مادقا هك ینس
 دراد دوجو لامتحا نيا ،رگيد فرط زا .داد دهاوخ شيازفا ار یگتسبمه نيا ليئارسا هناراكتيانج شنكاو
 ینس ،ینورام نايحيسم لثم – ،ینانبل یاه تيلقا رگيد زا یدايز یاهشخب نيب رد هللا بزح اب ینمشد هك
 هللا بزح هبناجكي یاه هنيزگ اب هك دننك یم ساسحا اهنآ هك نيا یارب ،دوش تيوقت – هريغ و اه یزورد ،اه
 رطخ نيا أملسم .دنزادرپب ار هنيزگ نيا هنيزه دياب اهنآ هك دننك یم ركف و دنا هتفرگ رارق رطخ ضرعم رد
 رجنم ديدج یلخاد گنج کي هب ألامتحا رما نيا و دوش رت قيمع نانبل رد یا هقرف تافالتخا دراد دوجو زين
 ليئارسا هنارمآ راتفر لباقم رد نانبل یتموكح تيرثكا ايآ هك دوش یم حرطم مه لاوئس نيا أعبط .دوش



۳

 تفرگ دهاوخ ميمصت اي و دزادرپب ار ديدج یلخاد گنج کي یاهب هك دوب دهاوخ رضاح و دش دهاوخ ميلست
 مود باختنا هك دسر یم رظن هب هظحل نيا ات .دنك عافد روشك تدحو زا و دتسياب ليئارسا مجاهت ربارب رد
 ود مجاهت هيلع یللملا نيب تاضارتعا .دنامب یقاب لكش نيمه هب هك دوب راوديما دياب و دراد ار الاب تسد
.دناسر ددم کرتشم تمواقم باختنا قح هب أیوق دناوت یم نانبل و نيطسلف هب ليئارسا هبناج
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