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 ٢٠٢٠ ربماسد ٣٠ ھبنشراھچ                                                        یرونا دیمح     

  رب یھاگن
 "یتسیلایرپما دض دیدج ھھبج داجیا ای ناتسناغفا رب یوروش یماظن موجھ"
 ٢٧/١٢/٢٠٢٠ خیرات ھب ،یبآ گنر ھب ،الاب ناونع تحت یبلاج لیلحت "یک هرت دمحم رای" رتکاد

 .تسا هدیسر رشن ھب نیالنآ نمرج – ناغفا رد ھک دنا ھتشون

 یفاک و قیقد تامولعم ھکنیا ینعی ،تسا یک ،نطومھ نیا ھک متسناد یمن تسرد نم ،میوگب تسار

 ...متشادن ناشیا دروم رد

 مود تمسق
 مرک دننام مارآ مارآ ...اھ یبرغ":ھک دندوب هداد رکذت ،یک هرت دمحمرای قیفر بانج یلبق تمسق رد

 ."...دندیزخ یوروش ریذپ بیسآ و مرن یاھ هاج ھب ھلیپ

 دوش یم ھنوگچ ار "یوروش ریذپ بیسآ و مرن یاھ هاج " ھک مدش ردنا رکف و ترچ ھب اما نم

 مدیسر ھجیتن نیا ھبً ادعب اما ،...و دنراد یصصخت ھچ ھنیمز رد یک هرت دمحمرای قیفر ،داد صیخشت

 طاقن دیاش انامھ ،"مرن یاھ هاج " زا ناش روظنم ھکنیا رگم ،دنرادن ھنیمز رد یصصخت بانج نآ ھک

 .دشاب هدوب فعض

 ھنوگنامھ ،تشاد ناوارف فعض طاقن ،ھیس ور تقو تردقربا ھک دیامن یم یقطنم و اجب ًالماک نیا و

 .زونھ دراد و تشاد فعض طاقن اکیرما ھک

 ھب یماظن زواجت دننام ،دندرک یم هدافتسا یوروش ۀِیس ور فعض طاقن زا ،نیدحتم و اکیرما

 ھیس ور رکیپ زا هدش ادج یاھ تیروھمج زین و ،نیارکوا ،اینچچ شخبیدازآ یاھ گنج ،ناتسناغفا
 دنھ ،ناتسکاپ ،نیتال یاکیرما ،ناریا یمالسا یروھمج ،ینعی ،اکیرما فعض طاقن نانچمھ و ،...

 و دنداد یم تدیرک ،فلتخم تاقوا و دراوم رد یرگید ھب یکی ھک دندوب تردقربا ودرھ نیا و ،...و

 زگرھ ھمھ اھنیا اما ،...و درک دراو اھسور ھب ار ھبرض نیرتگرزب ھنوگنیمھ مھ اکیرما و دنتفرگ یم

یکاولپخ             لالقتسا                              

www.esteqlaal.net                                        
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 یرگزواجت طقف و دناوت یمن هدرک ھیجوت ار ناتسناغفا ھب سور یماظن زواجت ،تروص چیھ ھب و

 ات هرس زا ،"خ.د.ح"یاضعا ھکنیا و دنک یم توبث ار اھ یمچرپ و اھ یقلخ یشنمرکون و اھسور

 ،تلم ھب نئاخ و سوساج ؛ینثتساالب ھمھ ،ریپ ات ناوج زا و )درمان ناوخب (درم ات نز زا و هرشخ

 کربب ،)یک هرخ ھب روھشم(یک هرت دمحمرون و دوب دنھاوخ و دنتسھ و دندوب مدرم و تکلمم

 ھب نیرفن و تنعل ھک دندوب ناش یاھ دنابرس و نارادمدرس ؛...و دازانز اتیھانا ،واگ بیجن ،لمرابرد

 !داب ناش ۀمھ

 اب .دش هدناتخیر یوروش دولآ باوخ مسج یالاب ھک دوب یدرس بآ دننام ناتسناغفا رد ماظن رییغت "

 نیزاغآ رد .تسا هداتفا قافتا ناش لغب ریز یگرزب رییغت ھک دندش ھجوتم اھنآ باوخ زا ندش رادیب

 مھ یھاگ و ،دنتخانش تیمسر ھب یھاگ ،دندرک داقتنا یھاگ .دنداد رییغت راب نیدنچ ار دروخرب هویش

 " .دندومن ار سک نآ ای و نیا ررقت یاھ اضاقت

 زا امش بانج لیلحت اما ،دراد یدودح و دح مھ یئوگ گنفج و یئارس ھناسفا !یک هرت دمحمرای قیفر

 .تسا هدیشک یئوگ نایزھ ھب رس و ھتشذگ دودح نآ

 رد ،روث سوحنم یاتدوک ھک دنراد رطاخب یبوخ ھب لباک ناگدنشاب صوصخب و ناتسناغفا مدرم

 یسور ناتولیپ اب یسور یگنج تج تارایط هاگان ھک دوب هدروخ تسکش ًالماک ،دوخ تسخن لحارم

 ناتولیپ تاملاکم .دندرک نامدرابمب تدش ھب ار یروھمج تسایر رصق و دندش رھاظ لباک نامسآ رد

 نایماظن ھمھ نآ زا ھک دوب نایرج رد یسور ناسل ھب ،ناش ۀدناموق زکرم اب و رگیدمھ اب یسور

 رطاخب ارنآ زونھ مدرم و دندرکیم ھیاکح اھ دعب و دندوب فقاو ،یئاوھ یورین رد ناخ دوواد نامز

 .دنراد

 تیمسر ھب ار اتدوک میژر ،نیلمیرک نارادمدرس ھک دوب هدشن یرپس یزور دنچ رگید فرط زا

 نیا ھکلب ،دندرک یمن ار نآ و نیا یررقت یاضاقت اتدوک میژر زا اھسور ھکنیا مھ رگید و .دنتخانش

 یم ررقم روھمج سیئر یتح و دنداد یم روتسد ھک دندوب ناتسناغفا رد یسور نارواشم و ریفس

 .دندرک

 یگدرب باوخ و باوخ تلاح رد ار ناتسناغفا ھک دنتشاد یشوخ باوخ ھچ یسور نارگزواجت !تاھیھ

 یم وحم ناھج ۀشقن زا ناتسناغفا ،دندش یم رادیب نارگ باوخ نآ زا رگا ،دندناشن ھیس نادکاخ ھب

  !!!دش

 ردارب رھق و زان حالطصا ھب دندیلابیم دوخ ھب و هرغ شیوخ ھناقفوم تکرح زا ھک زین اھ یقلخ"

 دندومن ارادم دیدج تیعقاو اب ریذگان اھ یوروش .دنداد ھمادا شیوخ راک ھب و دنتفرگن لیوحت ار گرزب
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 اھ یفرطیب و اھ ھیانک ناوتیم اھ یبرغ و اھ یوروش نیب تادورم و تاقالم نیدنچ رد .دنداتفا هار و

 ار برغ و دنھاوخیم ترذعم اھ یبرغ دزن ناتسناغفا بالقنا زا اھ یوروش ییوگ .درک هدھاشم ار

 ".دنبلطیم لمعلا سکع مدع و ارادم ھب

 مادک رد ناش رظن دروم " تادوارم و اھ تاقالم "حالطصا ھب نآ ھک دناوت یم ھتفگ یک هرت قیفر ایآ

 ؟تسا هدش ماجنا ،تاماقم مادک نیب و صخشم یاھ خیرات مادک ھب ،اھ روشک

 ،یناھج ۀعماج زا یرگید روشک ،روشک کی "؟؟؟بالقنا" زا ھک دریذپب دناوت یم صقان لقع مادک

 ؟دھاوخب ترذعم

 ،دنشاب ھتساوخ ترذعم یبرغ یاھ روشک زا ،ناتسناغفا ھب ناش نایرع زواجت زا اھ سور ھکنیا رگم 

 رد ،یک هرت دمحمرای نارای زا یکی یراب ،درادن یجراخ دوجو یدنس وچمھ !دیآ بجع ار ام ھک

 ناتسناغفا مدرم زا یریرحت ۀنوگ ھب قلخ کیتارکومید بزح "رداک" ھک دوب ھتشاد زاربا یا ھتشون

 یجراخ دوجو یدنس وچمھ اریز ،دنک ھئارا ار یدنس نینچ تسناوتن هاگچیھ اما ؛دنا ھتساوخ ترذعم

 .درادن

 یضعب ربکت و رورغ سح اب .تفرگ دوخ ھب ار ینوگرگد ریس زین قلخ بزح نیب رد ثداوح ھتبلا" 

 هدعو ھکیا یبالقنا تارییغت یارجا ھب بناج کی زا ماظن نارگید یبلط قاقحتسا و تراقح سح و اھ

 "...و تخادرپ دوب هداد

 جوا ھب یھاگنآ بذاک رورغ و ربکت !یلب ھک تفگ ناوت یم تئرج اب ،الاب روطس تشاد رظنرد اب

 بالقنا نیون ۀلحرم" ،ناتسناغفا ھب ار ھیس ور یماظن زواجت ،"خ.د.ح"نارادمدرس ھک دیسر دوخ

 یاکاک نیمھ .دندرک لابقتسا زاب شوغآ اب یسور رگزواجت رکاسع زا و دندرک ناونع "روث دنمھوکش

 درک تساوخرد و شھاوخ اھسور زا راب نیدنچ ،هدیمخ ندرگ اب ،یک هرت ناخ دمحمرای بانج ،امش

 و یتسپ .دنراد لیسگ ام روشک ھب ،ناتسناغفا یودرا یماظن مروفینوی ششوپ تحت ار دوخ رکاسع ات

 شا فیثک نھد ھب تشلاب ھک دوب وا قح .دوش یمن رتشیب نیا زا ،یشنمرکون و تراقح و یتشلپ

  .دوشن نوریب نآ زا دنگ یوب نآ زا رتشیب ات ،دش یم ھتشاذگ

 ھب هدنز ،یعمج ھتسد یاھ روگ داجیا زا زج ھب ،دیتسھ یعدم امش بانج ھک ار "یبالقنا" تارییغت

 رساترس رد اھ هاگ ھجنکش و اھنادنز ،قیقحت ددعتم تابعش داجیا ،یعمج ھتسد یاھ مادعا ،اھندرک روگ

 .دوبن یرگید یزیچ ،...و ناتسناغفا

 رد هزور ھمھ دندوب هدش رادیب دنا و ھلاس یس باوخ زا لباک رد میژر رییغت اب ھک اھ یوروش..." 

 "...دندوب اھ یبرغ شمارآ و نوکس شالت
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 ورف ھلاس یس باوخ مادک رد اھنتن اھ یوروش ھک درک ضرع دیاب یک هرت دمحمرای قیفر تمدخ

 و اقیرفا و اکیرما و اپورا لومش ھب ،ضرا ۀرک رساترس رد مامت تیعطاق اب ھکلب ،دندوب ھتفرن

 ،بیرخت ،یسوساج لوغشم ،...و دنھ و ناتسکاپ و ناتسناغفا و ناریا و ناپاج و نیچ و نیتال یاکیرما

 و تدش نامھ اب مھ زونھ و دندوساین مھ یمد و دندوب جرم و جرھ و شروش داجیا و ینیچ ھئطوت

 نانآ دینکیم رکف ھک دیتسھ امش بانج نیا ،دنا شیوخ یاوران و یبیرخت یاھ تیلاعف لوغشم ،تدح

 رفص دح رد امش یخیرات تامولعم ،دینک ھعجارم خیرات ھب یمک ،دندوب ھتفر ورف ھلاس یس باوخ رد

 اھ یبرغ شمارآ و نوکس شالت رد هزور ھمھ "اھ سور ،دیا هدومن اعدا ھکنیا دروم رد شاک .تسا

 .دینک ھعلاطم خیرات یمک دیورب .دیدرک یم ھئارا لاثم دنچ ،"دندوب

 دندوب هدومن لوبق کانتشحو باوخ کی ثیح ھب ار ناتسناغفا بالقنا زاغآ رد ھک اھ یوروش..."

  ".دندید یرادیب رد ار باوخ نیا یدوزب

 هرت دمحمرای قیفر ھک دناسریم دوخ ،ندیمان "بالقنا"،ار ١٣۵٧روث متفھ نینوخ و نیگنن یاتدوک

 ندوک "یک هرت دمحمرون " یاپ یاج رد اپ ،دنھاوخ یم و دنناد یمن مھ ار تسایس یابفلا زونھ ،یک

  .دننزب اج بالقنا ار اتدوک و دنراذگب

 رفاو یاھ لوپ ،روظنم نیمھ ھب اھسور و دوب هدش یزیر حرط اھسور یوس زا روث نومیمان یاتدوک

 اھ نیمھ و دنتخیر رگید یاوسر دنچ و نیما و یک هرت و کربب ،بیج ھب یدامتم یاھ لاس رد ار

 قیرط زا ،مظنم تروص ھب ار روشک یماظن -یسایس لاوحا و عاضوا ،لسلسم تروصب ھک دندوب

 باوخ" ،یک هرت قیفر .دنداد یم شرازگ یب یج یک و نیلمیرک ھب ،لباک رد ،ھیس ور ترافس

 نامھ زا و دندوب هدیسر ناش ۀنیرید یاھ ایور ھب اھسور .تسا ھتفرگ یھابتشا ار ایور و "کانتشحو

 .دندوب ھتفرگ ار یماظن زواجت تابیترت ،روث سوحنم یاتدوک عوقو ناوآ

 دروم هاوگانام ای و ساکاراک ،دارگلب ،لیئارسا ،نانبل رد اھ یوروش یسوساج یاھ تیلاعف رگا..."

 یسوساج یاھ تیلاعف یالاب یزیگنا تفگش روطب اھنآ ،تفرگیم رارق اھ ییاکیرما دیدش داقتنا

 ".دندومنیم یشوپ مشچ ناتسناغفا و دنھ ،ناتسکاپ رد یوروش

 ھب اھسور ھکنیا رب ینبم ،دنکیم دیدرت ار دوخ یلبق تاراھظا ،تمسق نیا رد یک هرت دمحمرای قیفر

 ۀیس ور تاماقم ھک دوش یم ھنوگچ .دسیون یم ضیقن و دض وا .دندوب ھتفر ورف ھلاس یس باوخ
 ار دوخ یسوساج یاھ تیلاعف ،نامز نیع رد و دنشاب ھتفر ورف "ھلاس یس" قیمع باوخ ھب یوروش

 !؟دنھد ھمادا تدش ھب ،...و ساکاراک ،دارگلب ،لیئارسا ،نانبل یاھ روشک رد
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 یاپ دنتشاد شالت اھ یئاکیرما ھک منکیم دیئات ار یک هرت دمحمرای بانج ۀتفگ نیا رگید بناج زا

 دننز ھبرض اھنآ ھب اھ یئاکیرما و دننک زواجت ناتسناغفا ھب اھسور ات دننک زاب ناتسناغفا رد ار اھسور

 اھ روشک نآ رد اھ سور لامعا ات تشاد عقوت دوش یم ھنوگچ سپ ،دنریگب اھنآ زا ار مانتیو ماقتنا و

 هدش راومھ ماد نیا "دیسیون یم دوخ امش ،...و !؟"تفرگیم رارق اھ ییاکیرما دیدش داقتنا دروم "

 ."دوب

 

 دراد ھمادا


