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      ٢٠٢٠ ربوتکا ١۶ ھعمج                                                             یخس بیجن     
      
 خیرات ریسم رد ناتسناغفا و دعاقتم عاجترا        

 

 نیزا ھکاھلاح نینچ( : تشون یقھیب لضفلاوبا؛ یدالیم مھدزای نرق رد ینعی لبق لاس رازھ دودح رد

 ندرک ریذبت و ریتقت و فیرحت و ریغت خیرات رد تسیناور ھک ، دور تسار هارب خیرات و دیازفا یرادیب

 .)دیشچ دوخ دب درک دب رگا یجلاولو نیگتشون و

 ھچ نکلو دور یم نخس نینچ نم ملق رب ھک نم رب تسا راوشد تخس و (: دسیونیم ھمادا رد یقھیب

 دنھاوخ داد و دنناوخب ار لوصف نیا رگا دندوب لٔماب اماب ھک نانآ تسین اباحم خیرات رد. تسھ هراچ

 ). تسا مسرب متشبن ھچنآ نم ھک دنیوگب داد

 نطاب رد اما؛ ھتسارآ رھاظاب دارفا ٔهدع ھنافٔساتم رگم؛ درذگیم یقھیب تانایب نیزا لاس رازھ زورما

 تسا یئاتس صخش و یروخ شیوخ قلمت زا ترابع خیرات ھک دننکیم روصت بلط تصرف و ریرش

 .» دور تسار هارب « خیرات ھک دنا هدیمھفن زونھ ات و

 .  تسا ،اھ یدنھٔ ھتفگب » راکرس زیرگنا« ریگب شاعم و دعاقتم نارادرس زا یتشم تلصخ نیا

 یررقم کی دمحم تسود  ریما( : دیوگیم دوخ ناتسیغای باتک رد یوسنارف خرٔوم یراب لشیم 

 یراب لشیم ناتسیغای تنطلس «  ).درکیم تفایرد سیلگنا زا ار گنلرتسا دنوپ رازھ دصود ھنالاس

 »٢٠٠٢ سیراپ نایراملف ١۵۶ ص یوسنارف نابزب

 نارادرس مامت و، دش لیدبت دمحم تسود رادرس ھب دمحم تسود ریما ھک دوب سیلگنا لوپ اب بیترت نیاب

 . دندوب زیرگنا ریگب شاعم دٔواد دمحم رادرس یلا ؛ ناخ هللا ناما یانثتساب

 .درک ضیوعت »راکرس سور« ھب ار راکرس زیرگنا دٔواد دمحم؛ دش نوریب دنھ زا سیلگنا ھک یتقو 

 بابرا نیا دمآ یپ ھک ، دنکیم حرش تحاضوب شتارطاخ باتک رد ایتشر مساق دیس ار یلدب بابرا نیا

 . دراد ھمادا زورما ات ھک … و بلاط، ناوخا، قلخ، مچرپ ،رب ھب رب یاھ اتدوک ؛ینعی، یشدرگ

یکاولپخ             لالقتسا                              

www.esteqlaal.net                                        
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 ، دندناوخیم یلیفط فت ار اھ نآ مدرم ھک،ناشنارایتسد و رامعتسا راوخ هریج دعاقتم نارادرس نیمھ

 ھکیتقو .تسا هدرک دیپسار اھ نیا یور … و ناوخا، قلخ، مچرپ تایانج ھک دننکیم روصت  هابتشا رد

 ھنیئآ رد ار دوخ ھک ھنیزوب وچمھ هرسکی؛ دننیب یم یقیقح خیراتٔ ھنیئآ رد ار دوخ لیصا یاھ هرھچ

 .دننکیم مادقا ھنیئآ اب ندیگنجب ھنیزوب دننام و ، هدمآ مشخب دنیبب

 داوس یب ھمین و یُما صاخشا یبناج زا، دندوب هدش ھتخانش و لاحلا مولعم دارفاً ارثکا نیدعاقتم نیا

 خر زا ھن ار اھتُسپ نیا اریز ؛ دندوب هدرک لاغشا ار سیئر و لیکو ،ریزو ماقم مادکرھ ھچرگا ؛دنتسھ

  ! دندوب هدومن فرصت یگداوناخ طباور و دامتعا قیرط زا ھکلب ،تقایل

 مظعا: دننام ؛درادن صخشم کلسم و بھذم ھکیسک ینعی، بھذم ھچھلھ صاخشا ھلسلس کی 

 ،رایام ،گنھرف قیدص ناگدنامزاب ،دنموم دٔواد ، یلعل ، رگراگنً ادعب برطضم قاحسا ،یناتسیس

 یرای و کمک ار اھ هدروخ نارود نیا خیرات ھنیئآب گنج رد ات ؛دندومن  مادختسا ار … و رایکلم

 کیتارکمد بزح یبالقنا یاروش ھسیئر ٔتایھ وضع یناتسیس مظعا اھ نیا نیرت عجترم ھچنانچ ؛ دننک

 ھک ،!!مدوب هدرک هابتشا ،درک رارقا یئ ھتشون رد نیالنا نمرج ناغفا  تیاسب لبق لاس ھس ود قلخ

 .مدوب هدش مادختسا

 و راد ھلابند ناتساد ار خیرات نانآ ؛دنرادن یوھام ،ھطبار و تخانش خیرات ملع اب مادکچیھ دارفا نیا

 لوبق ھن و ،دننادیم ھن ؛زورما  نیمھ ار یخیرات ثحب رد کیتکلاید ینعی ، دننکیم روصت ھصق

   .!!دنراد

 و یناوخا ، یتلم ناغفا ، یمتس ، یئ ھلعش ، یقلخ یھاگ ، یمچرپ یھاگ نانکش خیراتٔ ھتسد نیا

 عاجترا ھکیزیچ نامھ ینعی ، دنتسھ ارگ نابز و موق بلط ھیزجت ناش تیرثکا زورما ھک ، دندوب...

 !دراد راظتنا ناشیا زا ناھج و ھقطنم

 دوخ ھکنیا تھج .دنتشاد ار نیدعاقتم نیمھ اب یریگلاوج نھدٔ ھقباس؛ اھ نآ زا ٔهدع فالسا یئوس زا

 ھتسارآ ناغفا تلم ریونت یارب ار ھنیئآ نیا ھکیسک .دنھد ٔتارب … و تنایخ مھ دیاش و تعدب نیزا ار

 و اھیزادرپ غورد ، اھ يئارس ھطسفس فدھ ار ؛رابغ دمحم مالغ ریم موحرم ینعی، تسا ھتساریپ و

 و دنبمین تخانش اب . دننک ناھنپ تشگنا ود ھب ار باتفآ ات . دنا هداد رارق دوخٔ ھناملق ازریم تالیلحت

 رگید رابکی ھک ، دنربیم شروی یصخشب .ناش یناریا ھمین و یناغفا ھمین تایبدا و ،خیرات  یناتساد

 یناسارخ یالما ؤ اشنا زرط یاپ ھب ات دنازومایب هراب ود ار ندناوخ و نتشون و دوش هدنز رس زا دیاب

 !! مینامیم ھشوگً الماک ار یخیرات ثحب عوضوم اذھل. دنسرب رابغ یناغفا ـ

 .دیگنجیم ھنیئآ اب ھک ھنیزوب وچمھ و ، هدش عمج مھ رود ھب بداو خیرات رد نانادمچیھ زأ ھگرج کنیا
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 امش و تسناشورخ جوم خیرات ریسم رد ناتسناغفا ھکنیا زا لفاغ ! دنربیم ریشمش اب ار بآ اھ نیا

 . دیتسھ یلیفط فت مھ یھاگ و یلیفط

 !دینکیم دادملق یرامش خیرات و یراگن خیرات ار یسوب اپ و تسد ، قلمت اریز ؛ دیتسھ یلیفط

 ھبناجکی روطب ؛ نیالنآ ناتسناغفا انایرآ یعاجترا تیاس رد و هدرک رارف کیتارکومد ثحب زا 

 .دینکیم روسناس ار لباقم فرط دانسا و لیالد و رظن ، باوج .دینکیم یشاپ رھز و دنگاپورپ

 رظن و تیصخش، هدش عمج مھ رودب ھکیصاخشا اما؛ تسا ھلیسو صخش یخیرات ٔھثداح ردً الوصا

        . تسا  ھثداح ای ھعقاو کرحم یخیرات طیارش و .دنتسھ عجرم؛ دنھدیم لیکشت ار دحاو

 لاوس ریز ار یتیصخش چیھ ندوبن ای ندوب ملاع یرطس چیھ و ھحفص چیھ رد رابغ موحرم   

 یبایزرا؛ هدادرارق عجرم؛ ار اھنآ لامعأ ھجیتن خروم ھکلب .تسین خروم ۀفیظو نیا نوچ .درـبیمن

 لامعا ھکیصاخشا اذھل ؛ دھدیم رارق لامعا بقع ار اھ هرھچ و دروآ یم شیپ ار لامعا ینعی، دنکیم

 خیرات تواضق ار تیعضو نیا ھک، دوش یم هایس و نیگمرش ناش یاھ هرھچ !دنا هداد ماجنا نیگنن

  !دنمانیم

 یاھ ھتشون زا یضعب تارطاخ ددجت یارب کنیا. مدوب هدومن لصأتسم ار نایچ دنگاپورپ نیاً البق نم

 .منکیم ددجم رشن ار رصع نآ

 

 یصخش یاھ دروخرب و خیرات ریسم رد ناتسناغفا مود دلج
 

 رد باوج ماقم و دوب هدیدرگ رشتنم دیما ۀمان ھتفھ رد رازھود لاس یرونج 25 خیرات ھب ھلاقم نیا

 نیمھ رد رتشیپ هرامش دنچ رد ھک ، تشاد ار رایکلم ناخ هللادبع و بحاص یرارحا یاھ ھتشون ربارب

 .دوب هدش پاچ ھمان ھتفھ

 یخیرات یاھتشاددای ، خیرات ریسم رد ناــــتسناغفا مود دلج 207 و 206 یاھ ص رد رابغ موحرم

 ۀوحـن ات ، دــنراد رارق رایکلم ناخ هللادبع و یقوجلس موحرم نآ روحم رد ھک، دوب هدرک ھئارا ار

 .دشاب هدرک حیرشت ار میژر درکلمع

 ۀبنج رابغ موحرم یاھ ھتفگ ھک دنھد ناشن دنتساوخیم ناش یاھ ھتشون یط بحاص یرارحا و رایکلم

 . دنربب لاوس ریز ارنآ تینیع ھجیتن رد ،هدش هدرب راکب توادع و هدقع یور زا و ھتشاد یصخش

 یصخش یاھ دروخرب و خیرات ریسمرد ناتسناغفا(ریرحت ھب و ھتسناد باوصان ار ناشیا هاگدید نیا نم

 و دــید ھــنوگچیھ .دراد یخیرات ۀبنج اھنت و اھنت رابغ موحرم یاھ ھتفگ ھک مدرک تباث .متخادرپ  )
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 .درادن ذوفن نآ رد یصخش یارآ
 

*** 
 

 ھک رابغ دمحم مالغرــــیم موحرم رثا ، خیرات ریسم رد ناـــتسناغفا باتک مود دلج رشن بیقعت ھب

 .تخاس نشور ار ام روشک متسیب نرق مود عبر ۀدش ھتشادھگن یکیرات رد عیاقو نازورف لعشم نوچ

 تقیقح سرتسد رد نطو رصاعم خیرات رد ینیع کحم کی و یملع ۀبرح کی ۀباثم ھب رثا نیا

 .تفرگ رارق ناـیوــج

 ھنانیبعقاو ار قیاقح نآ رد .تسین یروتسد ھک تشون یخیرات ناتسناغفا رد لوا راب یارب رابغ موحرم

 نــیا اذھل ؛هدومن یباــیزرا اـھ هدش تموــکح و اھ یتموکح هاگدید زا ار عیاقو ، هدرک نایب و حرش

 یخرب و ھناھاگآ اـن دارفا یضعب ظوحلم نیدب ، تسا ھقباسیب ام یرگن خیرات گنھرف رد شراگن زرط

 ثیحب راــبغ موحرم ؛ هدوبن ھنالؤسم دروخرب نیا ھک ،دنیامرفیم ھطلاغم خیرات تیدام اب ارنآً ادمع

 .تسا هدیشخب حور ار ھتشون نیا تارکومد و تسرپ نطو کی

 خروــم .دـــنراد داــیز و مک مـھس و شقن ھعماج کی یازجا مامت نآ رد ھک تسا یتینیع یخیرات ۀعقاو

 .دیامن نایب و حرش ار یخیرات ۀمانراک نیکرحم نیا مامت تیلٔوسم دودح و هرھچ ھک تسیسک یعقاو

 ۀیاپ ھب رصع نآ تالکشم مامت دوجو اب یراب هدرب و یئابیکش اب ، رابغ موحرم ھک تسیلمع نیا

 .تسا هدیناسر ماجنا

 یخیرات لاثم دنچ ای کی روحم رد ار دوخ مسا یھاگ ھقباس ۀبتریلاع نیرومام زا یخرب اتسار نیا رد

 رایکلم هللادبع بانج لثم .دنیامرفیم یجنررکش باتک نیا رد ناش یاھدرکلمع یئوگزاب زا ھک .دنباییم

 نتخاس نشور طقف ،صاخشا نیا مان رکذ زا رابغ فدھ نیقی ھب اما ، یقوجلس ھمالع ناکم تنج و

 .سب و هدوب هدنز یاھلاثم یط قیاقح ھلسلس کی

 تقونآ یــتـلود ساسح یاـھماقم زارـحا زاس ھنیمز ناربھر یصخش دامتعا بلج ھک دروم نیرد

 ردپ لثم ار موحرم ناخ مشاھ دمحم «:دیوگیم رایکـلم دوخ ھچنانچ .درادن یضارتعا سکچیھ دـشیم

 رــیز ناتــسناغفا ھک دنک نایب دھاوخیم رابغ موحرم ھک تسیزیچ نآ نیا و ،» مدرکیم تزع و مارتحا

 ھک دندیسریم مھم یاھ یکوچ ھب یدارفا اھنت .دوب یرالاس دامتعا میژر دیق رد و هداوناخ کی ۀطلس

 نیا ۀمھ نیشناج یدرـــف دامتعا .دوبن حرطم تق ایل و ینادراک ثحب اذھل .دـندوب دامتعا دروــم

 زا تقایل و یئاراک رد ھکینانآ مامت اریز .دوب هدش ، تسا تلم کی تفرشیپ ۀمزال ھک تایصوصخ
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 ۀناور مرـــج نیا ھب ، دندیزرویم قشع شیوخ نطو لالقتسا ھب نوچ ؛دندوب هدمآ ردب شیامزآ ۀتوب

 .دندش گنزمھد هاگراتشک و یـتوم یارــس ، گرا نادنز

 .دنک حیرشت امب ار یخیرات داضت نیمھ دھاوخیم ،ثداوح نیا رد میھس و دھاش ثیحنم رابغ موحرم

 ناـــتسناغفا تلم ھب ھکیھورگ رگید بناج زا و دنتشاد نامیا صخش ھب دامتعا رد ھکینانآ فرطکی زا

 .دندوب دنم رواب

 تلود اب ھک دوب یرامش تشگنا نارکفنشور ۀلمج زا ، سینا ناخ نیدلا یحم مالغ موحرم لاثم روطب

 مرجب .دیدرگ مادعا و ینادنز دوز یلیخ اما ، دومن یراکمھ یردان تلود اب یو .تشاد فالتخا یناما

 یرمخــلپ ھب و هدرـــک جارخا یئادتبا بتکم موس فنص زا ار وا میتی رسپ یتح .دوب سیلگنا دض ھکنیا

 ۀکیرباف رد دش صالخ نادنز زا میاکاک ھکنآ ات نم « :دیوگیم سینا موحرم دنزرف دیرف .دندرک دیعبت

 ورنیا زا مدشن لماش بتکم ھب مدیشوک ھچ رھ ،دوب دایز نم لاس و نس نوچ ،مدرکیم راک یرمخلپ

 سینا دنزرف هانگ ھب ھکنیا زا ھشیمھ نم .متخادرپ راکب قرب تکرش رد دعب و مدش درگاش یرتسم دزن

 » سینا زا یدای «: ذخأم  » مربیم جنر میامن لیصحت و مناوخب سرد دنتشاذگن ندوب

 دمحم موحرم « : دنیوگیم ھچ ناش ۀتشون رد یتلادع یب نیا ربارب رد رایکلم بانج مینک ھظحالم

 رارــقــتسا یوسب ار روشک دوب تقونآ قلطم تساوخ ھک ، نینھآ ۀدارا و ریبدت و تسایک اب ناخ مشاھ

 » .دیناشک نما و

 رایکلم بانج رگا .دنکیم دیئات مشاھ دمحم لامعا رد ار دوخرظن کارتشا بیترت نیا ھبرایکلم یاقآ

 لوپ رد ارچ سپ ،دنادیم رظن مھ ار دوخ مشاھ دمحم راد ۀبوچ و نادنز ینعی نینھآ ۀدارا نیمأت رد

 رابغ ھکیلاح رد ، دنکیم راکنا ار دوخ شقن دوب صخش نآ و تقونآ قلطم تساوخ زین ھک یزودنا

 دروم رد رایکلم بانج ارچ .دندناسر مھب تورث اھنویلم ھمھ اھ هدناوخ دنزرف نیا ھک دوش یم روآ دای

 ھتفرگنر توکس ، دروآ یمن لمعب یتبحص ھکنیا رب هوالع ، نآ کردم و عبنم ، نامزنآ رد تورث نیا

 .دیامرف یم رایتخا مھ

 لکشم ھب مدرم .درــــک لیدبت یرساترس نادــنز کی ھب ار تکلمم ، دایز یدعت و ملظ اب مشاھ دمحم

 رد .دناوخیم نما رارقتسا راــــیکلم یاقآ ار تیعضو نیا و .دندرکیم بایتسد ار دوخ نان تقو ھس

 نیمات یدودح ات ار تینما زین ناــبلاـط .دوب رورت و قانتخا تشحو تلود نآ یلصا ۀرھچ ھکیلاح

 رد تینما نیمات اریز .دزیخرب ناـــبلاـــط تشحو زا عافدب دناوتیمن یرظن بحاص چیھ اما؛ دنا هدرک

 رگــید یکی یتح دروم نیرد .تسیروتاتکید ۀرھچ نیرتکانتشحو یسارکومد و یدازآ تیدوجوم مدع

 ؛ریخا نرق جنپ رد ناــــتسناغفا باتک رد گنھرف قیدص دمحمریم نارمکح ۀداوناخ ناراذــگتمدخ زا
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 463 ص 2 ج .دناوخیم یرلتیھ دیاقع وریپ و یتسیشاف تارظن عبات ار یو

 دھدیمن رارق لاوس دروم ار یقوجلس ھمالع یھاگآ و رایکلم بانج تامدخ تقوچیھ رابغ موحرم

 دھدیم حیرشت ار یئاھ هار و قیرط .دنکیم یبایزرا خروم کی ثیحنم ار اھ درکلمع عبنم وا اریز

 دامتعا نیا یاــــھب .دندرکیم بلج دوخب ار مشاھ دمحم و ردان دمحم دامتعا اھنآ ۀلیسوب دارفا ھک

 .دندادیم ماجنا دیاب دارفا نیا ھک دوب یتامدخ

 تــلود تقو یرــبھر دامتعا دروم صاخشا یقوـــجلس بانج و راـــیکلم بانج ھکنیا تشادرظن رد اب

 راــبغ .دندادیم ماجنا دیاب یئاھ یتمدخشوخ و تمدخ دامتعا نیا لدب رد ناشیا سپ ، دندوب ناــــتسناغفا

 ینورد تالماعت و مزــیناــکیم ھکنیا ات .تسا هدرمشرب ار اھ یتمدخشوخ نیزا هرقف کی فرص

 ، میژر یاھ هاگلتق و اھنادنز رگا ھک تسا فقاو یبوخب وا اریز ؛ددرگ نشور راگزور نآ رد تلود

 نیا نوچ .میتشادیم هاگآ یولوم و داتسا ، ھمالع اھ دص زورما دیاش ؛دندیعلب یمن ار تلم نادنزرف

 تسا ناھاوخیدازآ مامت ۀضیرف نیا سپ .دنا هداد حیجرت راد ھکل تیملاع رب ار گرم ناـتسرپ نطو

 .دنشاب ادھش نیا ناورھر و دننک یرایبآ ار ناغفا تلم ۀیعاد تخرد ھـک

 یـخیرات دعب رد ار باتک نیا ھک مشاب ھتسناوت حضاو مرتحم نادنمشناد یارب کدنا تاحیرشت نیاب دیما

 ھجاوم نآ اب دوخ ۀرــمزور یـگدنز رد ام ھک ھلاس لھچ ۀرود نیا یاھ دمایپ اریز ، دنیامرف ھعلاطم نآ

 لکشم ھب یدالیم داتفھ ۀـھد ردً الثم . راـــبغ موحرم یاھ ھتفگ اب دنراد یئوسمھ ، میتسھ و میدوب

 زوسناج رقف 1972 و 1970 لاس یاھ یلاسکشخ اب .دوب دنم هرھب داوس زا روشک سوفن دصیف جنپ

 لالد ۀیامرس ناخ مشاھ دمحم و یلباز دیجم یاــھشزاس زا دعب .دیدرگ راکشآ نایناھج ھب ناغفا تــلم

 ھک لباک مدرم حالطصا نیا .درک دوبان ار ناتسناغفا یلم عیانص و ھیامرس یاھ ھشیر یتح اھ ھیاپ

 ،لباک رازاب رد  .دوب شزاس نیمھ ۀجیتن »... ھک، میناوتیمن ھتخاس نزوس کی یتح ام « : دنتفگیم

 یلیمحت طخ دیئات ، دنملیھ بآ زا یشوپ مشچ .یلم عیانص زج ھب دشیم ادیپ ناھج مامت یتادراو یایشا

 ھتفگ تیناقح رب دیئات رھم ھمھ ، ناشیا ناگدرورپ تسد و یگداوناخ یپ رد یپ یاھ اــتدوک و دنروید

 .دراذگیم رابغ موحرم یاھ

 تارھ تیالو رد تامدخ زا یلیوط یاھ راموط مادکرھ ، بحاص یرارحا و رایکلم بانج ھچ رگا

 یاھ درکلمع لباقمب یعرف تامدخ نیا ھنافساتم ، دنھدیم ھئارا ار بحاص یقوجلس یاھ ھمانشناد و

 .دنرادن ینیگنس خیرات یوزارت رد یلک

 باتزاب رصع نآ عیاقو ناگدننادرگرب و نیکرحم رگید و ناشیا دروم رد رابغ موحرم یاھ تشاددای

 .تساھنآ دروم رد خیرات تواضق ھکلب ، تسین خروم یصخش فطاوع و قیالع ، تابذج
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