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شرآ ءهلجم لوؤسم ریدم یناخچیلق یاقآ

 تازرابم و یئادف نامزاس ءهتشذگ هب عجار هك یبلاطم نمض ۴۰ ص ،۷۹ ءهرامش شرآ رد
:تسا هتفگ نینچ یمیرك دازهب یاقآ هدمآ یكیرچ

 لاس رد هداز دمحا )دوعسم( نامقیفر هك یدروخرب میوگب دیاب مراد مدوخ هك یاهبرجت اب نم«
 نیا .دوب روآرثأت و راب فسأتً اعقاو یدروخرب درك یكلف فانم و لدبان اضریلع نامرگید قیفر ود اب ۱۳۵۰

 اب ار دوخ رارق )فانم( یكی هكنیا لیلد هب دندش مه مادعا و دندوب مادعا ءهناتسآ رد ود ره هك ار قیفر ود
 هجنكش ریز )لدبان( یرگید و دوشیم دوعسم یریگتسد هب رجنم هجیتن رد و دنكیم فارتعا هداز دمحا
 و دركیم یقلت نئاخ دح رد دوشیم نایوپ تداهش هب رجنم هك دیوگیم ار نایوپ زیورپریما یمیت ءهناخ
».تسنادیم ود نیا زا ار نامزاس رابهعجاف ندروخ هبرض

:مروآیم ار هظحالم ود کنیا
 دوعسم رارق هجنكش ریز رد وا هك تسا تسرد .یكلف فانم دیهش یئادف ءهراب رد هتكن کی ادتبا

 هدید هدازدمحا زا اهنت هن هلئسم نیا هیلع شنكاو .دش وا تداهش و یریگتسد هب رجنم هك دوب هتفگ ار
 دونشب وا هك یروط هب دنلب یادص اب دنتشذگیم وا لولس برد زا هك مه یئادف یاقفر ًامومع هكلب هدش
 زا داژنفینح دمحم دیهش دهاجم یتقو راب کی .دندركیم شنزرس ار وا و تسا نئاخ فانم دنتفگیم
 دوب یك نیا دیوگیم هتشاد تداع اهشنزرس هب هك فانم .دیوگیمن یزیچ هدشیم در وا لولس برد تشپ
 تشادرب .داد ناشن فعض هكلب دركن تنایخ فانم دیوگیم داژنفینح .تفگن یزیچ ام هب و دش در هك
 هجنكش ریز رد یدحاو تقاط دوخ لیم مغر هب دارفا هك دوب نیا بالقنا یلك براجت هب هجوت اب داژنفینح
.درك مهتم تنایخ هب ار همه دیابن و دنرادن

 ریز هك یسك .هدرك هابتشا یمیرك دازهب یاقآ لدبان اضر یلع رگید دیهش یئادف ءهراب رد :مود
 یكی رد مراد دای هب ًاقیقد .تسا هدوب یلكوت دیمح دیهش هكلب لدبان هن تفگ ار نایوپ یمیت ءهناخ هجنكش
 ردنكسا و نایوپ زیورپریما یریگرد نایرج و دمآ لزنم هب داژنفینح دمحم ۱۳۵۰ لاس دادرخ یاهزور زا

 زا یكی یلكوت دیمح نآ زا شیپ زور دنچ ایوگ هك داد حیضوت و درك لقن کاواس لماوع اب ار داژنیقداص
 نایوپ مینك هیلخت ار هناخ دنیوگیم نایوپ هب هچره دارفا ءهیقب .دنریگیم ار نایوپ یمیت ءهناخ دارفا
 لایخ هب یتقو هجنكش لمحت زا سپ دیمح .تفر دهاوخن ول هناخ و تسا ژد دیمح قیفر ناهد دیوگیم
 راب هب هعجاف نآ هجیتن رد و دهدیم ار لزنم یناشن دناهدرك هیلخت اقفر ار هناخ هك دوشیم نئمطم شدوخ
 و )یریظن وریپ تمحر و داژنیقداص ردنكسا ،نایوپ( دنوشیم هتشك یریگرد لاح رد رفن هس هك دیآیم



.دننكیم رارف دارفا هیقب
 .تسا هدوب رصقم یلكوت دیمح تفگ ناوتیمن هتفگ یمیرك یاقآ هك روطنآ رگید زورما نم رظن هب

 هدنسیون هك اجنآ زا مدناوخ شرآ رد ار یمیرك یاقآ بلطم یتقو .دندركیم هیلخت رارق قبط دیاب ار هناخ
 یبجاح ادیو فیلأت دادیب داد باتك هك نیا ات مدادن رظن راهظا ءهزاجا دوخ هب دوب یئادف یاقفر زا یكی
 راتفرگ یارجام هب »یكیتسالپ یاهناویل« رتیت اب ایرث مان هب یمناخ باتك نیا ۲۲۷ ص رد .دش رشتنم
 و دیمح رهاوخ( یلكوت نیهش نابز زا و دنكیم هراشا نایوپ یمیت هناخ یریگرد دعب و یلكوت دیمح ندش
 ۱۳۵۰ لاس دادرخ رد نم هك دنكیم لقن ار نایرج یوحن نامه هب )نایرآ دیعس دیهش یئادف رسمه
 هراب نیا رد لدبان اضریلع دیهش .دوب عیاش مه اهلاس نآ رد زرابم یاهنامزاس نیب و مدوب هدینش
.تسا هتشادن یشقن

 نیئاپ ات الاب زا نیزرابم ریگنماد هك عون نیا زا یتاهابتشا یگنوگچ و ریسفت هب نم اجنیا رد
 و لد راوشد ءهزرابم نآ رد نتشاذگ مدق هك تسا نیا ملسم .مرادن راك هدوب ریذپان بانتجا هاگ و هدش
 هچ ات تسین نكمم مه شروصت یرایسب یارب دوگ جراخ رد زورما هك تساوخیم یایبالقنا روش و هدرگ
.یرواد هب دسر

 ناتیارب اهلاس نآ خیرات زا هشوگ کی زا یمیرك یاقآ تیاور حیحصت روظنم هب ار رطس دنچ نیا
.فاصنا اب مدرم ءهمه و ریلد نازرابم نآ ءهمه هب مارتحا اب و ناشیا زا شزوپ اب .متسرفیم

،مارتحا میدقت اب
ناگرزاب ناروپ

۲۰۰۳ نئوژ ، ۱۳۸۲ دادرخ ، ۸۴ هرامش شرآ  رد هدش رشتنم
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