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                                                                    ٢٠٢٠ ربماسد ٢٢ ھبنش ھس                                                 ماظن یسوم یلالم        
 

زاب اب زاب ،رتوبک اب رتوبک  

 
 

 دنتشاد یتخس طیارش رد ار زیزع ناتسناغفا سومان زا عافد راختفا لد و ناج اب ناغفا ۀدرپسرس یلم نیدھاجم

 جیار وس نیا ھب ھھد دنچ زا ناتسناغفا رد ھک ییاھ یزاس نامرھق و اھ دیجمت و فیرعت ۀلسلس ھب

 یاھ ییاسانش دوجواب ھک تسا »میوگیم الم ارت نم و وگب دنخآ ارم وت« شور مھ یکی ،تسا هدیدرگ

 راز هروش رد اھ دعب ھک ییاھ هورگ ،دنراد رگیدمھ زا دوھش و ناراد ھقباس ھک یبراجت و تدم رید

 »رظنمھ« و ماگمھ مھ اب نرق مین ھب کیدزن ماکان و ریغ ھب ھیکت نینوخ تانایرج و تسایس یاھ

 ھکیلاح رد .دنرگیدمھ زا رتشیب ھچرھ یرازگ جرا و تیامح و ھناحوبذم شالت رد تخس ،دنا هدیدرگ

 نامرھق و دیجمت رگا لاثم روط .دروآ یم راب سوکعم ۀجیتنً ارثکا شور نیا ھک هدومن تباث ھبرجت

 »دوعسم هاش دمحا« ھک یداھج لاحلا مولعم یاھ نادناموق زا یکی یارب ھک یزیمآ قارغا یاھ یزاس

 یو یاھ یراک اطخ ایآ ،تفرگیمن تروص هراومھ یو عفانملا کرتشم یاھ ھساک مھ بناج زا ،دشاب

 بناج زا ھقطنم نیدھاجم عمق و علق و نیل پیاپ و اھ گنلاس ظفح ،یوروش ھب وا نتسویپ نایرج نوچ

 دنتسم دح نیا ات ،نطو ردام ۀیزجت یارب یو شالت و اھ لوکوتورپ یاضما صوصخلا یلع و یو

 !؟دیدرگیم المرب لدتسم و

یکاولپخ             لالقتسا                              

www.esteqlaal.net                                        
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 یس ھلمجنم ،ربتعم عبانم زا دنتسم یاھ روپار ،اھ ھلاسر ،بتک ردقنآ »دوعسم« ییاسانش رد زورما 

 رامش زا ھک دراد رارق سرتسد رد مھلاثما و لخدیذ کلامم ربتعم یاھ فیشرآ ،یب یج یک ،یِا یآ

 .تسا نوریب

 اوھ و »مچرپ و قلخ« شورف نطو بازحا یماگمھ ھب مھ قباس یوروش داحتا سوحنم مدق ھکینامز

 راتشک و لتق و دش ھتشاذگ کلسنمریغ و دازآ ناتسناغفا کاپ کاخ رد هورگ نآ راک هایس ناھاوخ

 جیار رایسب روشک یاھ رھش رد ھک فیخس تلود نآ یاھ شور زا یکی ،دیدرگ زاغآ تلم غیردیب

 و دیجمت ،تاغیلبت ۀعیرذ ،دوب هدیدرگ لزان ھک یا یلم تبیصم زا ھماع ناھذا فیرحت انامھ ،دش

 زا فیصوت راد خاش یاھ یزادرپ غورد و تارھاظم یھد نامزاس اب نآ نالوارقشیپ و میژر فیرعت

 راد ریز زا یرامشیب دادعت مھ ناتسناغفا تلود زورما هاگتسد و مد رد نوچ ھنافسأتم .دوب میژر

 ھتبلا و یزاب دنوخآ و یزاب الم نامھ ،دنا هدیدرگ اجباج و لابقتسا کافس میژر نآ یاھ یگتخیرگ

 »اکیلرپ ایرث« لبق هام دنچ .تسا هدش جیار مھزاب رگیدمھ طسوت هورگ نآ یلاشوپ یاھ یزاس نامرھق

 نیاخ یولھپ رد هراومھ یو سوحنم مسا ھک »لمراک کربب« ۀلاخ رتخد و »یمچرپ لیکو« رھاوخ

 یاتیھانا«انامھ ھک »!؟«ریبک ننیل ناگدرپسرس زا ،ناتسناغفا رد یوروش یسوساج هاگتسد نز نیرت

 قوقح زرابم ثیحنم ءاضق زا گرم زا دعب ،درک یم دیلوت اھلد رد فوخ میاد ،دشاب »داز بتار

 و زیزع ناتسناغفا لاغشا اب ھک ینانز نامھ.....دومن جورع ینامرھق ماقم ھب ناتسناغفا رد »!؟«نز

 !!دندیدرگ ریغ یاھ نیمزرس ۀراوآ ای و دندش دیھش اھ نویلم ای ،یوروش داحتا ۀناشنمدد یاھ راتشک

 اب دیاب ھک تسا هدیسر »درونھر مظعا« مان ھب یرگید ۀدش ھتخانش و »قیدص الیھس« تبون لاح

 .دنیآ لیان ینامرھق ماقم ھب ،زوس تلم میژر نآ ھب یگتسباو

 باقن ھناگادج ھک تسا رتھب »درونھر مظعا« نوچ یا هرھچ دنچ و نمشد گنھرف ناسنا دروم رد

 دیمح مرتحم زا زورید یلو .دشاب شغ ورد ھکرھ دوش یور ھیس ات دوش هدز رانک ایر و ریوزت یاھ

 ناونع تحت یدنمشزرا لیلحت »یکاولپخ - لالقتسا تیاس« رد یگنھرف و یلم تیصخش یرونا

 ملاع رد »قیدص الیھس« زا یناتسیس مظعا یاقآ ۀیعافد دروم رد »دیوگ قلخ ھب ام دب سکرھ«

 ینطومھ مناخ کوبسیف رد ھک یرونا یاقآ تمذم و یو راد ھقباس یودیقع ماگمھ ۀلزنم ھب یسانشان

 هزاجا اب ،نآربانب ؛دوشیم هدرمش زیگنا رب لاوس رایسب ،تسا هدیسر رشن ھب »رادیب الیل« رتکاد مان ھب

  :میزادنا یم نآ روطس ھب نانطومھ امش یھارمھ اب یرظن
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 دنا هدومن نوگنرس ار یوروش رتپوک یلیھ ،ناغفا ۀدرپسرس یلم نیدھاجم                   

 و یتسرپ نطو رد یسایس یاھ نایرج نایرارف زا مادکچیھ ھک درادیم اعدا یناتسیس یاقآ -١

 .دسرب قیدص الیھس رتکاد یاپ کاخ ھب دناوتیمن ،ناتسناغفا یودرا ناحورجم ھب یرازگتمدخ

 نایرج نایرارف نیا ،دیوگیم تسرد ًالماک یو یلو ،متسین »یریگ ھیئاصحا« نینچ ھب دقتعم نم ھچرگ

 رابنوخ و نیگنن یاھ لاس ،رتشیب ھک ١٩٩٢ ات ١٩٧٨ لاس زا صوصخلا یلع ،»مچرپ و قلخ«

 میژر ھب »!« ھناقداص ۀفیظو ھجو چیھ ھب ،دوب ناشورف نطو ییاورمکح و زیزع ناتسناغفا لاغشا

 ابً اقیقد ھک ودرا ۀناخافش رتکاد کی کش نودب .دندومنن ءارجا ار یو ناماگ مھ و »قیدص الیھس«

 ۀناخافش رد ناش یلم دض کرتشم یاوق نیحورجم یارب رگلاغشا یوروش داحتا و ناغفا یاھ میت

 فک ھب رس نیدھاجم ینلع ھک دوب یرکاسع نامھ رازگتمدخً اتفیظو ھک ھتبلا ،دومنیم تیلاعف روکذم

 برخم اب ،دندرکیم ظفح ،ناش یخیرأت و »سدقم داھج« اب ار شروشک یاھبنارگ سومان ھک ار ناغفا

 ًالماک یناتسیس یاقآ یلب .دندومن یم عمق و علق ،یوروش رابگرم یگنج نیشام و نرق حالس نیرت

 !دیامرفیم تسرد

 مھزاب ،ما ھتشاد »قیدص الیھس« لیماف وضع رھ اب یرمع ھکیا یتسود و ییاسانش طابترا ھب -٢

 رد ییاھ ھشوگ ردً ارابجا نایام دننام ھک فیرش لیماف نآ زا یدرف رھ ،دیوگیم تسرد یناتسیس یاقآ

 ھماج »قیدص الیھس« دننام یرصع رھ رد ھک دنا ھتشادن »یریش لد«نانچ ،دندیدرگ هدنھانپ برغ

 رس ھک ینعی.....دنیامن دای یرادافو فلح »مصاختم« نوگانوگ یاھ هورگ تمدخ ھب و هدومن لدب

  !یرگید فلز رس ،دشابن وت فلز

 یم تمالم تخس ،دنا هداد حیجرت »رارق رب ار رارف« ھک ار ینانطومھ یناتسیس یاقآ ھکیلاح رد

 زا یتیامح رگید ھک یوروش داحتا روآ مرش تسکش زا دعب ناش مرتحم لیماف و یو دوخ رگم ؛دیامن
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 ھب ھن ،برغ مزیلایرپما تمعن ناوخ ھب مھنآ !؟دندادن حیجرت »!؟«رارق رب ار رارف ،دوبن رسیم اجنآ

 !دومنیم ھیفنً اقیقد ار یلمع نانچ ناش ۀتسباو میژر ھک دیفس سور ای نیارُکا ،وکسام

 نیدھاجم یاھ ینارپ تکار رصع رد ار »قیدص الیھس « تمدخ و تمواقم رابکی یناتسیس یاقآ -٣

 ھک دشن نشور ؛لباک رب یداھج یاھ میظنت یاھ ینارپ تکار نامز رد رگید راب و دیاتس یم لباک رب

 اب ھک تسا ناتسناغفا فیرش تلم ھب ھتسباو راثن ناج هورگ نآ کش نودب ھک نیدھاجم زا روظنم

 و یلاع مان و دنداد رابتفخ و شحاف تسکش ار یوروش تردق ربا ناش ریظنیب یزابرس و تماھش

 لباق ۀدرپسرس و قحرب نیدھاجم نیا ،یو یاعدا ھب !؟هدوب ھچ ،دندومن ییامک خیرأت رد یا یدبا

 !؟دندرک ناراب تکار ار لباک ارچ و تقو ھچ رگم راختفا

 تایانج نینچ »رایتمکح – دوعسم«صوصخلا یلع ،لک تروصب یداھج راوخنوخ یاھ میظنت ھتبلا

 !تسا هدیدرگ خیرأت تبث یگنج ناراکتیانج ثیحنم ناش یامسا و دندش بکترم ھک قحلا ار یعیجف

 روظنم دیاش« رتسب راھچ ناج مین ناحورجم ھب »قیدص الیھس« ھک دسیونیم یناتسیس یاقآ ھکنیا -۴

 رگم ؛دنادرگرب اھنآ ھب »هرابود« ار نانآ ۀتفر ناج ات درکیم کمک »دشاب ودرا رتسب دصراھچ یو

 ھب »قیدص الیھس« ۀزجعم اب هرابود ،دندوب هدومن میلست نیرفآ ناج ھب ناج ھک رکاسع نیزا یدادعت

  !دوب حیسم یسیع ترضح یربمایپ ۀزجعم ھکنیا ،هللا ای !؟دنتشگیم رب تایح

 ینابر تردق دح نیا ات نادحلم لاغشا رصع رد ،میتخانش یم رمع کی ام ھک یا الیھس نیمھ ایآ
 !؟تشاد
 ار امش ھک دیسرپ دیاب »ًالوا «نلوا :دسیونیم یرونا دیمح مرتحم ھب باطخ لاح رد یناتسیس یاقآ -۵

 و ؟دینادب کیرش اھنآ تاراختفا رد ار دوخ دیھاوخیم قطنم مادک اب و ؟تسا یتبسن ھچ نیدھاجم اب

 !دیشاب میھس زین لباک یناریو و تایانج و مرج رد دیاب دینادیم کیرش رگا

 

 

  ناغفا تلم نطو ردام ھب یوروش ۀلمح شتآ و نوخ رصع »نایرارف« زا یا ھنومن ،یناتسیس یاقآ معز ھب مھنیا
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 یجان و یلم نیدھاجم تمذم ھب مھزاب دوخ یودیقع شیارگ ھب طابترا ھب یناتسیس یاقآ ھک مینیب یم

 تمالم تخس ار تماھش اب ناتسرپ نطو نآ زا یرادفرط و ھتفر نانآ سدقم نیمزرس و ناغفا تلم

 .دیامن یم مھتم مھزاب لباک رھش یناریو و تیانج تمھت ھب ار راختفا لباق فیرش رشق نآ و دیامن یم

 !هللا ای

 نویلم تیرثکا اب یداھج ۀشیپ تیانج و راک تنایخ یاھ میظنت تیلقا یاھ هورگ نیب یتوافت چیھ رگم 

  !تسا هدیدرگ کیدزن نامزلا رخآ ھکً اعقاو !؟تسین ناغفا فیرش و یلم دھاجم ۀدرپس رس اھ

 ھکنانچ ودرا رتسب ۴٠٠ ۀناخافش" :تسناد راکھش دیابً اعقاو ار یناتسیس یاقآ ۀتشون تمسق نیا -۶

 یودرا نمشد نیدھاجم اریز .نیدھاجم ھب طوبرم ھن دوب یتلود یودرا ھب صتخم تسادیپ شمان زا

 نیحورجم دوجو تروصنیا رد سپ .نیدھاجم نمشد »٢-١« ودرا نیبوسنم و دنتفریم رامشب یتلود

 ."تسا ییوگ نایذح ھیبش رتسب راھچ رد نیدھاجم

 یاھلاس رد یو رارقا ھب ھک ینعی ،تسا ھتفھن یناتسیس یاقآ یالاب روطس ۀملک رھ رد تقیقح ،ادخ مان

 هدرپسرس نیدھاجم ینوخ نمشد »مچرپ و قلخ« کافس میژر ھب ھتسباو یتلود یاوق ١٩٩٢-١٩٧٨

 دندومن یم نابرق ار ناش زیزع یاھ ناج دنلبرس ناتسناغفا سومان ظفح و یدازآ یارب ھک دندوب یا

 .دندیگنج یم رگلاغشا یوروش نوچ یتردقربا کافس و شحدم یاوق اب و

 هدرپ نآ یور دیابنً انادجو و تسا هدیدرگ لوبق نینچ ناھج ھمھ رد دیدرت نودب تقیقح نیا !یلب 

 یقحرب نیدھاجم نانمشد مھ ھناخافش نیا نارتکاد سپ .دومن در ار یناتسیس یاقآ رارقا نیا و ھتخادنا

 !!دنداد تاجن رادغ یوروش ۀطلس زا ار ناتسناغفا ریظنیب یتماھش اب ھک دندوب

 یدھاجم رگا ینالوط یاھلاس ھمھ نآ رد یناتسیس یاقآ یاعدا اب ھک ززعم نانطومھ دییامن روصت

 ۀناخافش رد ،دیدرگیم حورجم ،یوروش رکاسع و یتلود کرتشم یاوق اب نطو سدقم داھج هار رد

 بوخ ،هللا ای .دیدرگیم کالھ و هدشن یوادت دوب رگلاغشا یاوق و تلود لاغشا رد ھک شدوخ تکلمم

 ،درکیم اعدا »قیدص الیھس« یلغش یرازگتمدخ رد یناتسیس یاقآ ھک یفیصوت ھمھنآ ینعم ھک دش

  .تشاد رمضم دوخ رد ار یخلت تقیقح نینچ

 یقرف ،دننکیم دای ھک یدنگوس و ھفیظو ھب رظن نارتکاد ھک تسا هداد ناشن ناھج رد اھ گنج ۀبرجت

 ناراکاضر ھک »دحرس نودب نارتکاد« ۀسسؤم ھک ھچنانچ ،دنراذگیمن نمشد و تسود یاھ ضیرم نیب

 نودب و هدومن تمدخ ناتسناغفا قرش بونج و بونج رد ،لاغشا و گنج رصع رد ،دنتسھ یللملا نیب

 !!دندومنیم اوادم ار نیفرط نایمخز ضیعبت
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 رجح رصع نابلاط رصع رد یو میت و »قیدص الیھس« ھتشاد زاربا یناتسیس یاقآ ھک روطنامھ یلو

 یارب ھک ار ناغفا نیدھاجم ھکیلاحرد وا میت و یو سپ ؛دوب راد ھفیظو ثحب دروم ۀناخافش رد مھ

 سکعرب یلو ،دندومن یمن یوادت ً»اعطق« دندوب ناغفا رکاسع و یوروش اب گنج رد ،نطو یدازآ

 یم اوادم »تشاد نایب ھنیمز رد ار ییاھ ناتساد مھ نتگنشاو رفس رد ھکیروط« ار نابلاط

 !اوھ ود و ماب کی.....دندرک

 ندز ماھتا و ییوگدب ":میناوخیم یناتسیس یاقآ ۀماخ زا ار یرواب لباق ریغ و بیجع روطس ،نایاپ رد

 نیا تیبوبحم زا یا هرذ دناوتیمن هاگچیھ و تسا دوخ ردام ھب ندز ماھتا ھیبش قیدص الیھس رتکاد ھب

 ردام ۀناتسودرشب یاھ یرازگتمدخ اب اجنیرد منامگ ھب !هللا ای ".دھاکب ناتسناغفا یودرا نامرھق ردام

 .تسا هدمآ شیپ یا ھطلاغم اسیرت

 دروم رد یناتسیس یاقآ یلبق روطس اب دوخبدوخ ،تسا نیھوت ناردام خماش ماقم ھب تخس ھک اعدا نیا

 ضیقن رد ،ناتسناغفا تاجن ۀدرپسرس نیدھاجم اب نآ نارتکاد و ودرا ۀناخافش یاضعا ینلع ینمشد

 ھک نھربم تسا یتقیقح ،میرادن یکش یو ندوب سدقم رد ھک ردام ھب نطو ھباشت .دریگ یم رارق

 سپ .دنتسھ جیار یناغفا لیصا روتلک و گنھرف رد ھمھ »نطو ردام« ای »نطو مام« جورم  تاملک

 نمشد تخس ھک نآ نارتکاد و ودرا رتسب دصراھچ ۀناخافش ،یناتسیس یاقآ یاعدا و دیئات ھب ایآ

 رب ار یردام سدقم رھم ھنوگچ ،دندوب رادغ یوروش یاوق طلست زا ناتسناغفا تاجن هار نیدھاجم

  !؟دومن شقن دیاب نآ نارتکاد زا یکی نیبج

 تایصوصخ نینچ ھکنیزا ،تسا ھتشادن »قیدص الیھس« اب یتاقالم زگرھ یناتسیس یاقآ ھکیلاح رد

 یشیکمھ و یماگمھ ۀفیظو ھک کش یب ،درادیم نایب یو »!؟«تایح زا ار ییاراکشا و یساسا

 یعقاو رواد و یضاق دنوادخ ھکیلاح رد ،لاح رھب .تسا ریدقت لباق ھک دیامن یم ادا کین ار یودیقع

 .شدزرمایب و هدومن وفع دوخ تمحرم زا ار »قیدص الیھس« ناھانگ میراودیما ،تسا ناگدنب تایح

  .نیمآ

-------------  

 یودرا ھکنیزا یدنم هدیقع لامک ھب میژر نالاعف زا یکی ثیحنم یناتسیس یاقآ ھکنیا دروم رد - »١«

 یتسرد لالدتسا ،هدوب ناتسناغفا »یمچرپ -یقلخ« تلود و یوروش دض یلم نیدھاجم نمشد ناغفا

 نومضم زا هدافتسا اب یدوزب رصع نآ رد ارنآ تیلاعف و ودرا عاضوا ھک تسا هدیدنسپ ،دیامن یم

 زا یروطس کنیا .مییامنب دنمجرا ناگدنناوخ شکشیپ مھ »مظعا قوراف رتکاد « مرتحم یلاع یلیلحت

 :ناشیا لیلحت



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 زا عافد و نید زا عافد ؛دوب ءانب مکحتسم ھیاپ ود رب نآ سیسأت ودب زا جوف ،ناتسناغفا رد....." 
 هدوب ام مدرم مارتحا دروم و سدقم ھشیپ کی هراومھ ودرا ای جوف ،اذھل .)یضرا تیمامت( نطو
 رب یوروش زواجت اب نآ بقاعتم و شھ٧۵١٣ روث ٧ یاتدوک اب مارتحا و سدقت نیا ،ھنافسأتم .تسا
 ."دش راد ھحیرج تخس ناتسناغفا

 رتس ۀبتر ات یرکسع یلاع بسانم ھب »قیدص الیھس« ھنوگچ ھکنیزا یتامولعم چیھ ھچرگ - »٢«

 ام ھک ھچنانچ ،دروخیمن مشچ ھب نوگانوگ نایاسرفملق بناج زا دمآ لیان ناتسناغفا »!؟«لارنج

 .دیدرگ ھجاوم یو ضامغا ھب ھک میدیسرپ ار »گرزب زار« نیا یو زا مھ نتگنشاو رد نافنصمھ

 !؟دنرادن ار اھ دوخ یلم قریب ریز تمدخ راختفا کلامم یودرا و یماظن رشق ناھج ھمھ رد ایآ یلو

 نیا ،یناتسیس یاقآ بناج زا یلم نیدھاجم اب ناتسناغفا یودرا ینمشد لالدتسا رواب ھب رظن سپ

 یسانش ھفیظو و نامیا سدقم قریب مادک تمدخ ھب »قلخ و مچرپ« یتلود یاوق دشرا بصنم بحاص

 !؟تشاد

 ریز سدقم ۀفیظو نیا ،ودرا بصنم بحاص کی ثیحنم یبلاط و یمیظنت یدعب یاھ تلود رد یو 

 !؟دومن یم افیا ھنوگچ ار قریب

 .دیزاس نونمم هدومن کیلک یتآ کنیل ربً افطل ،یرونا دیمح مرتحم نومضم ۀعلاطم یارب
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