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 ٢٠٢٠ ربوتکا ٠۵ ھبنشود                                                     ماظن یسوم یلالم     

 دشاب کرابم ملعم ۀدنخرف زور

 
 رودقملا یتح ،ما ھتشاد شیوخ نیملعم یالاو تبترم و ملعم دنمشزرا ماقم ھب ھک یشزرا ھب ملقنیا

 ھنافسأتم .ما ھتشاد زاربا ار شیوخ ساپس و تینھت بتارم و هدومن دای یناغفا عامتجا ۀدنزارب رشق نیزا

 یولھپ رد ما ھتشاد یگنھرف یراکمھ نیالنآ ناتسناغفا انایرآ تیاسبو اب ھکیا یدامتم یاھلاس رد

 یم تروص یناھج راختفا لباق یاھ زور رثکا زا تشادگرزب و لیلجت رد ھک یا یگشیمھ ضامغا

 لاس رد ھک ھنیمز رد ار تالاقم زا یکی کنیا .تسا هدوب ملعم ۀدنخرف زور نیمھ مھ یکی ،تفرگ

  :مرادیم میدقت مرتحم ناگدنناوخ روضح ھب ،تسا هدیدرگ رشتنم تیاس نآ رد ٢٠١٨

 روظنم ھب و دیامن یم لابقتسا ملعم یالاو تلزنم و ردق تبسانم ھب ناھج ار ربوتکا مجنپ  زور

 تفرشیپ ھمھ لصاح ھک گرزب یایند نیا فلتخم طاقن رد عامتجا ۀدنزارب تیصخش نیزا تشادگرزب

 ھب ،تسا هدوب ملعم و داتسا تیدوجوم تکرب زا خیرأت لوط رد نآ یداینب و یداصتقا ،یعامتجا یاھ

 .دنیامن یم دای یکین

یکاولپخ             لالقتسا                              

www.esteqlaal.net                                        
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 تقیقح رد ملعم ۀدنخرف زور تشاد یمارگ یارب ١٩۶٢ لاس رد ار یخیرأت نینچ باختنا ساسا

 یلاپیورس«رتکاد زا ترابع ھک روشکنآ روھمج سیئر نیمود دلوت زور تشاد رظن رد اب دنھ ۀعماج

 ھب ارنآ رگید لابند ھب یکی ناھج للم زا یدایز دادعت اھ دعب ھک دومن باختنا دشاب »نانشرکادار

 للم ھب ھتسباو یگنھرف و یملع تابعش زا یکی »وکسینوی«یناھج ۀسسؤم ھتبلا .دنتخانش تیمسر

 ،دومن مالعا ملعم یللملا نیب زور ثیحنمً امسر ار ربوتکا مجنپ زور نانچمھ ١٩٩۴ لاس رد دحتم

 جرا یارب یسنارفنک یط ١٩۶۶ لاس رد نیملعم یدنمردق دروم رد ھک ار یتبثم تکرح ھکیلاح رد

  .دومن دییأت هرابود ،دوب ھتفرگ تروص ملعم ماقم و میلعت ھب نتشاذگ

 
 دییامن یم هدھاشم نطو زا یا ھشوگ و ھقطنم رھ رد ناتسناغفا رد ار فراعم دالوا میلعت ۀرظنم نینچ

 ھیصوت و دعاوق ،»وکسنوی«یملع و یگنھرف زکرم بناج زا ملعم یناھج زور نتخانش تیمسر ھب اب

 زا ھیامح یارب کلامم یمیلعت تاسسؤم یارب شریذپ لباق یاھ دردنتس و لوصا اب یدج یاھ ھمان

 نادرگاش رتبوخ تیبرت تھج نانآ یمیلعت ۀیوس ۀیوقت و ندرب الاب نانچ مھ و نیملعم قوقح و ماقم

 تشاد رظن رد اب نانآ یمیلعت یاھ ھجیدوب و ھفلتخم کلامم یراتخم دوخ ھتبلا .دمآ دوجو ھب ،فراعم

 نانچ تیدوجوم مھنآ اب یلو ،درادن رب رد لوصا نیا لیمعت و شریذپ رد ار یرابجا ،یطیحم طئارش

 نیملعم قوقح تخانش بوچ راھچ رد تاعامتجا ۀدنزارب رشق نیا ییانمھر و تیامح ظاحل زا یدعاوق

 یکی .تسا هدروآ دوجوب ناھج رد مھ ار یتبثم تاریثأت ،نانآ یتامولعم و یمیلعت فاشکنا قرط و

 روشک رد ھک دشابیم ھنیمز نیرد نیملعم یحص ۀمیب نتشاد و ءافک دوخ شاعم هدش ھتخانش لوصا زا

 .لاحم و تسا لایخ ام

 شزومآ رب اھ لیماف دویق و یداصتقا دودحم طئارش دوجواب ،روث سوحنم یاتدوک زا لبق ناتسناغفا رد

 شزومآ ھلمجنم نوگانوگ یمیلعت لوصا ،بتاکم رد نانآ میلعت ۀمادا ای و نارتخد لومش عنم و نادنزرف
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 بتاکم رد لومش ،کچوک و گرزب یاھ رھش رد ھتبلا .دوب جورم یگناخ بتاکم ای دجاسم رد

 ناگرزب ات دجسم یالم زا ینیملعم ھکیروط ،دوب رسیم نطو لافطا ضیعبت نودب و ناگیار تروصب

 نادرگاش میلعت لوغشم ،ناتسناغفا فراعم ترازو یمسر فونص رد ھتبلا و اھ لیماف رد داوس اب

 ھب ملعم و راگزومآ تلزنم و ماقم یناغفا لیصا طیحم یدابرب زا لبق ام روشک رد .دنا هدوب شیوخ

 تیاھن و  یمئاد ،عامتجا ۀدیزگرب راذگتمدخ نآ یدنمردق و الاب یلیخ ،میدش رکذتم ھک یلکش رھ

 .تسا هدوب مرتحم

 
 رصع رد یلالم ۀسیل ردق لباق ۀریدم و نیملعم و سیقلب تخدھاش روضح اب ملعم زور تشادگرزب زا یریوصت

 هاش رھاظ دمحم ترضحیلعا ۀدنخرف

 زا یکین و ناشخرد براجت ،ما هدوب یلالم یلاع ۀسیل ناداتسا و نیملعم نیرتھب درگاش ھک ملقنیا

 دورد و ساپس ھک ما ھتشاد هدیدنسپ دمآ شیپ لوصا و تیبرت اب ،سانش ھفیظو ،قیال ،هدیزرو نیملعم

 الاب سکع رد .تسا هدوب زیزع ناتسناغفا فراعم نارادرب ملع و نادنمدرخ نآ هار ۀقردب ھشیمھ نم

 هزیزع ھموحرم و ،یدامتعا قوراف ھحلاص ،اتنورپ ھیلاع ھمرتحم ھک ار یمارگ ناداتسا نآ زا یدادعت

 رد و ملعم ۀدنخرف زور رد ،دنتسھ سیقلب تخدھاش و رھاظ لوتاخ مناخ ،ھسیل نانامھم اب یرونا

 .دییامرفیم هدھاشم هاش رھاظ دمحم ترضحیلعا یافص و حلص رصع

 یاھ لیماف رد ھک ما ھتشاد نطو ردام رد تماقا نامز رد راھدنق رھش زا یتمسق زا مھ یا ھبرجت هدنب

 و ناگیاسمھ ثانا لافطا ،دندوب رادروخرب داوس تمعن زا اھ مناخ ،ناگرزب ھجوت اب ھک یسانشرس

 ،دوبن دوجوم بتکم ھب لومش ۀزاجا ای و بتاکم دوبن تیدودحم ھک ار تعاضب یبً ارثکا ناتسود

 ھک دندومنیم سیردت ھتفھ زور شش – جنپ و نیعم تاعاس رد یونعنع تروص ھب ناگیار و یناجم

 یرد بتک ۀرمز رد .دشیم هداد میلعت یضایر یدودح ات و یرد ،وتشپ نیماضم ضیعبت نودب نآ رد

 دیدرت یب ،نم یصخش ۀیرجت نیمھ ساسا ھب .دشیم ھتخومآ لافطا ھب نآ لاثما و ظفاح ،ھلاقم راھچ
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 نوتنھوپ و راک رد تیلومش اب ،نابز یرد تایالو رد یگدنز نودب ھک ناتسناغفا یاھ نابز وتشپ ھک

 ماھفا لکشم ھنوگچیھ و هدوب بلاغ ناسل ود رب ،تسا یعبط ھک ھجھل تیدوجوم اب ھتبلا ،تارواحم ای

 ھب نابز وتشپ تایالو رد بتاکم و لزانم ،دجاسم تامیلعت تکرب زا تقیقح رد ،دنا ھتشادن میھفت و

 .تسا هدوب قداص نیملعم کمک

 رد نآ فراصم ھک یجراخ نوگانوگ یاھ کمک زا ھک تسا مولعم ناگمھ ھب ھک زورما ناتسناغفا رد

 »!«دناوتیمن ار ھنالاس ۀجدوب ھک تسا فراعم ترازو ھب دادما مھ یکی ،ددرگیمن لیمکت لاسکی

 اھ دص یتح ھکلب ،دنشابیم ملعم و بتکم نودب نطو لفط نارازھ اھنت ھن ھکیلاح رد ،دیامن فرصم

 .دنتسھ میلعت لوغشم امرس و امرگ رد ییاثتسا طیارش نآ رد یملعم اب کشخ نیمز یور رب بتکم

 ،دنتسھ راز و راوخ نادرگاش اھنت ھن ھک دییامرف ھعلاطم سوسفا اب تاحفص نیردً افطل ار ییاھ ھنومن

 .دنرادن نایاونیب نآ اب یقرف مھ ناش  نیملعم ھکلب

 

 
 دنراد یگرزب لکشم ودرھ درگاش و ملعم ھک ناتسناغفا رد میلعت رواب لباق ریغ طئارش زا یرگید یانشآ ریوصت

 بوسحم یناغفا ناریو عامتجا رد اھ ھیضق نیرت تخس زا یکی ،درگاش و ملعم لکشم یلعف طئارش رد

 رازھ اھ دص .دشاب نایاونیب نآ مولعمان ۀدنیآ و نطو دالوا میلعت ھک نآ نیرتمھم زا یکی و ددرگیم

 مھارف غیردیب تایانج اب بلاط و شعاد ھک یا یتینما طیارش زا ای ناغفا ور بتکم ناوج و لفط

 ،ددرگیم ضراع طیحم رد یناشنم دد بناج زا نارتخد رب ھک یملاظم و تنوشخ زا ای و دنا هدروآ

 هدھاشم ھکیروط رگید بناج زا .دنا هدیدرگ نیشن ھناخ دیاع نودب مھ نیملعم و دنوریمن بتکم ھب
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 ثانا و روکذ دالوا دنراذگیم ،تاناکما و ھجدوب تیدوجوم اب روشک فراعم روما نیلوئسم ،ددرگیم

 !!هللا ای .دنناوخب »!؟؟«سرد قلطم یلئاسو یب اب مرگ باتفآ و نامسآ ریز و کاخ یور رب تکلمم

 ھنایشآ تعاضب یب نادرگاش ۀسسؤم پشرسناپس متسیس رود هار راگتمدخ ھناراکاضر ھک بناجنیا

 فنص ات و دنکیم تیامح ھنایشآ ھک ار ربنق یھار راھچ رد ناگدشاجیب زا یپمک لبق لاس دنچ ،مشابیم

 یوجدوب رسک تبسانم ھب ،دیامنیم قیبطت پمک لافطا یالاب ار فراعم ترازو یسرد لوصا مشش

 ھب نانآ یارب شاعم ذخا ۀنیمز رد ار یضیارع و تساوخ ترذعم نیملعم سیردت ۀمادا زاً ارابجا

 دنچ لوبق زا دومن ماود اھ هام ھک ییاھ ییانتعا یب و اھ ندیود زا دعب .دومن شکشیپ فراعم ترازو

 یدنچ.....دیزرو ءابا »!«ھجدوب دوبمک ۀناھب ھب ،دندومنیم سیردت ار نادرگرس لافطا نآ ھک یملعم

 ناتسناغفا فراعم ۀلیلج ترازو ار یکمک ۀجدوب دصیف ٣٠ لاس نامھ ھک دیدرگ رشن رابخا رد دعب

 کارتشا قیرط زا نانطومھ کمک رثا رد ھتبلا !!دومن تشگرب نآ عبنم ھب و دیامن فرصم ھتسناوت ھن

 ھب ھنایشآ نیملعم و نیملعتم و دیدرگ عمج لوپ یتشم ،ینارماک ھیجس مناخ مارگورپ رد بناجنیا

 »نییاپ سکع« .دنداد ھمادا سرد ھب »ربنق یھارراھچ« پمک یسرد فونص

 
 دنرادروخرب ددرگیم لاسرا زکرم زا ھک تشاچ یاذغ و سابل ،ھیساطرق تمعن زا ھنایشآ پمک نادرگاش

 هدیدرگ ریزارس فراعم یارب یناھج یاھ کمک لیس ھک الاح نیمھ یتح ،ناتسناغفا رد نیملعم ۀقبط

 ضیقن رد تخس یداصتقا طئارش اب ھک هدوب ریمن و روخب و یفاک ریغ شاعم یاراد ھشیمھ ،تسا

 .دشاب یم

 ،دنشاب فراعم نیملعم انامھ ھک عامتجا رشق نیرتمھم قوقح زا تیامح و یدنمردق لابق رد مھم ۀفیظو

 میلعت و تیبرت رد ھک ار یساسح و لکشم سب ۀفیظو و نانآ دنمشزرا تامدخ زا ھک دیامن یم مکح
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 کمک زا یبسانم شاعم و ھمیبً القا نانآ یارب تلود و مییامن ریدقت و ینابیتشپ ،دنراد تکلمم دالوا

 .دیامن نیمأت یجراخ یاھ

 تخس تیاھن طئارش رد ھک ناتسناغفا سانش ھفیظو و فیرش نیملعم ھمھ ھب تینھت و دورد ھمتاخ رد

 .میتسرفیم ،دنیامنیم لمع تقادص اب ،ام نادنزرف میلعت ھب یزیچان دمآرد اب نمأ ان و
 

 نایاپ
 

   


