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کالهی از پدر ایراى

اٌش ص٘بٖ ثب لشآٖ ٔب٘ٛس ض٘ٛذ،
ثسیبسی اص ٔطىالت خبٔؼ ٝحـُ
خٛاٞذ ضذ .چ ٖٛصٖ آضٙب ثب لشآٖ
ٔی تٛا٘ذ دس تشثیت فشص٘ذاٖ تبثیشات صیبدی داضت ٝثبضذ.
سیذ ػّی خبٔ ٝٙای
١٣٨٨ /٧ /٢٨

سوء استفاده هونوع !

...یبد خبطش ٜیىی اص دٚستبٖ افتبدْ « ٪ثب خٕؼی اص ثچٞٝبی وشٔب٘ی داخُ یه ٔٛوت ٘طست ٝثٛدیٓ ،لبثّٕ٘ ٝیٕشٚ
خّٛی یه ػشالی ثٛد  ٚثب ِٚغ  ٚاضتیبق ٔطغ َٛخٛسدٖ ثٛدٔ .ب ٛٞس ٘یٕش ٚوشد ٜثٛدیٓ  ،صذا ثّٙذ وشدیٓٔ« ٪ید٘ٚی
ٔب وی ٞستیٓ؟! ٔب ٕٞطٟشیٞبی حبج لبسٓ سّیٕب٘ی ٞستیٓ».
ٔشد ػشالی تب ٘بْ حبج لبسٓ سا ضٙیذ ٔثُ ثشق ٌشفتٞٝب اص خب
پشیذ ،یه دستص سا ث٘ ٝطب٘ ٝاحتشاْ ثش سش ٌزاضت  ٚثب دست
دیٍشش لبثّٕ٘ ٝیٕش ٚسا خّٛی ٔب ٌزاضت .خٙذ ٜثش ِتٞبیٕبٖ
ٔبسیذ .سفت  ٚث ٝسشػت ثشٌطت ،یه سیٙی پش اص ٘یٕشٚی دیٍش
خّٛیٕبٖ ٌزاضت».
پیص خٛدْ ٌفتٓ « ٪ثبیذ ایٗ تشفٙذ ٕٞطٟشی حبج لبسٓ سا
ثىبس ثجشْ ».اِجت ٝث ٝآ٘دب ٘ىطیذ ،سیٙی پش اص ٘بٖ  ٚپٙیش اص ساٜ
سسیذ...
سیحب٘ٔ ٝحسٙی
وبسضٙبسی ٔبٔبیی ٩٨

»

آى وقت سرباز فراری هی شدم!...

ٌفتٍٛیی دٚستب٘ ٝثب ٔذافغ سالٔت ،پشستبس ػضیض تبص ٜوبس،
سشوبس خب٘ٓ ٟٔذی ٝلّی صادٔ ٜمذْ.
 سالْ  ٚخست٘ ٝجبضیذ ثچٞ ٝبی ٘طشی ٝثبساٖ خذٔت ضٕب +سالْ.
 چٔ ٝذت است ؤ ٝطغٔ َٛجبسص ٜثب وٚٛیذ ٞ ١٩ستیذ؟ +ثؼذ اص فبسؽ اِتحصیّی حذٚد دٔ ٚب٘ ٚ ٜیٓ است و ٝدس ثیٕبسستبٖ
فشلب٘ی لٓ طشحٓ سا ضشٚع وشد ٜاْ.
 چشاثب ایٙىٔ ٝی دا٘ستیذ ثیٕبسستبٖ آِٛد ٜتشیٗ خب اص ٘ظش وش٘ٚباست ،ثشای طشح الذاْ وشدیذ؟ ٔی تٛا٘ستیـذ صجشوٙیذ تب ضشایط
وٕی ثٟتش ضٛد  ٚثؼذ پب ث ٝثیٕبسستبٖ ثٍزاسیذ!
 +چ ٖٛآٖ ٚلت سشثبص فشاسی ٔی ضذْ  ٚایٗ ٔٛلؼیتی ثٛد و ٝخذا
ثشایٓ فشا ٓٞوشد و ٝثتٛا٘ٓ خط ٔمذْ س ٚتدشث ٝو .ٓٙچشا ثبیذ ایٗ
ِطف ثضسي سا سد ٔی وشدْ!
 آیب دس ایٗ ٔذت پیص آٔذ ٜاست و ٝخستٍی یب فطبسوبسی ثبػثضٛد اص ادأٔ ٝسیشتبٖ ٔٙصشف ضٛیذ؟ لجال چٙیٗ اپیذٔی سا دیذٜ
ثٛدیذ؟
 +خیش ،پیص ٘یبٔذ .ٜتب ث ٝحبَ دس دٚس ٜتحصیّٓ چٙیٗ ضیٛع ثبالیی
اص یه ثیٕبسی سا ٘ذیذ ٜثٛدْ .اٌشچ ٝضٙیذ ٜاْ و ٝدس فصُ ٞبی
سشد  ٚثب ضیٛع آ٘فّٛا٘ضا ثیٕبسستبٖ ٞب ضّٛؽ ٔی ضذ٘ذ  ٚحتی ٔشي
ٔ ٚیش  ٓٞداضتِٚ ٝی وش٘ٚب خٛس دیٍشی استٕٞ ،ىبسا٘ٓ ٔی ٌٛیٙذ
اٚایُ ثیٕبسٞب ث٘ ٝبٌٟبٖ صیبد ٔی ضذ٘ذ  ٚث٘ ٝبٌٟبٖ فٛت ٔی وشد٘ذ.
 ٓٞچٙیٗ آٌبٞی ٞب ثسیبس وٓ ثٛد  ٚسػبیت اص َٛثٟذاضتی ا٘دبْ
ٕ٘ی ضذ.
 ثب روش خبصی ٔأ٘ٛس ٞستیذ و ٝدس صٔبٖ خستٍی  ٚپشیطب٘یتىشاسوٙیذ؟
 +روش یب صٞشا (س) ،لجال وتبة ضٟیذ اثشاٞیٓ ٞبدی سا خٛا٘ذ ٜثٛدْ
 ٚدس آٖ ٘ٛضت ٝثٛد ٞش صٔبٖ ػشص ٝثش ایٗ ضٟیذ سخت ٔی ضذ،
روش حضشت صٞشا (س) سا صٔضٔٔ ٝی وشد٘ذ  ٚثب ِطف ایطبٖ اص ثحشاٖ
ٞب ػجٛس ٔی وشد٘ذ ٚ ٓٞ ٗٔ ،لتی ثیٕبساٖ صیبد ٔی ضذ٘ذ یب آٔبس
فٛتی ٞب ثبال ٔی سفت یبد ایٗ خبطشٔ ٜی افتٓ  ٚاص ثب٘ٛی دٚػبِٓ
ٔذد ٔی خٛا.ٓٞ
 -دس وسٛت پشستبسی چ ٝتؼشیفی ثشای ٔصبئت حضشت صیٙت (س)

،پشستبس دضت وشثال داسیذ؟
 +اصال ایٗ د ٚپشستبسی لبثُ لیبس ثب٘ ٓٞیستٙذ ِٚی لبثُ دسن
است و ٝچطٛس ثبیذ دس سختی ٞب ٔ ٚطىالت آسأص خٛد سا حفع
وشد ،ضشایط سا ٔذیشت وشد  ٚپشستبسی  ٕٝٞخب٘ج ٝخسٕی  ٚسٚحی
 ٚسٚا٘ی اص اطشافیبٖ داضت ،ثشای پشستبسی الصْ ٘یست ٔ ٓٞذسن
ػّٕی داضت ،ثّىٔ ٝب دس ثؼذی و ٝتٛا٘بیی اش سا داسیٓ ٔی تٛا٘یٓ
پشستـبسی وسـب٘ی سا و ٝدس آٖ ٔٛضـٛع آسیت دیذ ٚ ٜضؼیف
ٞستٙذ سا ثىٙیٓ .دسضٕٗ ٔب پشس ُٙاغّت خٛد آسیجی ٘ذیذ ٜایٓ أب
ایطبٖ ػال ٜٚثش ثبس سٍٙیٗ پشستبسی ثمی ٝخٛدضبٖ  ٓٞآسیت
ٞبی خسٕی  ٓٞ ٚداؽ ػضیضاٖ دیذ ٜثٛد٘ذ!
 وش٘ٚب وذاْ یه اص ثبٚسٞب ٘ ٚظشات ضٕب سا ث ٝچبِص وطیذ؟ +سٚی  ٕٝٞاثؼبد ص٘ذٌی تبثیش داضت٘ ٓٞ ،ىبت ٔثجت داضت ٚ
٘ ٓٞىبت ٔٙفی ٗٔ .لجال یه ٔسئّ ٝسا ٕ٘یتٛا٘ستٓ ثبٚس وٚ ٓٙ
آٖ ایٗ ثٛد و ٝدس لیبٔت ٞشوس فمط ث ٝفىش خٛدش است  ٚحتی
ٔبدس اص فشص٘ذش فشاسی است ،ایٗ ثشایٓ ثبٚس پزیش ٘جٛد ِٚی وش٘ٚب
تٕبْ ٔؼبدالتٓ سا ث ٓٞ ٝسیخت ،دس ثیٕبسستبٖ ٔی دیذْ ٔبدسی
وش٘ٚب ٌشفت ٚ ٝفشص٘ذا٘ص خشأت ٘ذاس٘ذ ث ٝثبِیٙص ثیبثٙذ  ٚثشػىس.
اِجت ٝثشای پیطٍیشی اص ضیٛع ثیٕبسی ایٗ وبس ضشٚسیست .چیض
دیٍش ایٙى ٝث٘ ٝظشْ وش٘ٚب تٛا٘ست استشاحتی ث ٝوش ٜصٔیٗ ثذٞذ.
ٔب ،دس ص٘ذٌی سٚتیٗ ٞبیی داضتیٓ و ٝلذسضبٖ سا ٕ٘ی دا٘ستیٓ
 ٚثشای ٔب سبد ٚ ٜثی اسصش ثٛد٘ذٔ ،ثُ سفت  ٚآٔذ ٞبٔ ،بسه
٘ضدٖ ،دست دادٖ  ٚدسآغٛش ٌشفتٗ ػضیضاٖ ،ثیش ٖٚسفتٗ  ٚتفشیح
... ٚ

 ثش٘بٔ ٝتبٖ ثشای آیٙذ ٜ؟ +اٌش الیك ثبضٓ پشستبسی سا ادأٔ ٝی د ،ٓٞسؼی ٔی وٓٙ
ث ٝدسخبت ثبالتش ػّٕی ثشسٓ  ٚاص ِحبظ ثبِیٙی حشف ٝای تش ضْٛ
تب اٌش ِیبلت  ٚسؼبدت داضتٓ ثتٛا٘ٓ ثٟتش خذٔت و.ٓٙ
 تٛصی ٝتبٖ ثشای دا٘طدٛیبٖ ػّ ْٛپضضىی؟ +دٚستبٖ ػضیضْ ،ثذا٘یذ وبس ضٕب ٚالؼب ٔمذس است ،ث ٝایٗ ٍ٘بٜ
٘ىٙیذ و ٝاسصش اختٕبػی فالٖ سضت ٝثیطتش یب وٕتش است ،اسصش
ٔؼٛٙی وبس دسٔبٖ آ٘مذس ثبالست و ٝیه ػٕش اص ِحبظ سٚحی
ٔ ٚؼٛٙی تبٔیٗ ٔی ضٛیذ  ٚدس ص٘ذٌیتبٖ ثسیبس تبثیشٌزاس است،
ث ٝلٔ َٛؼشٚف ثٔ ٛٔ ٝی سسذ ِٚی پبسٕ٘ ٜی ضٛد! اٌش ایٕبٖ
داضت ٝثبضیذ ،اخالق خٛش  ٚدسد دیٍشاٖ سا دسد خٛد دا٘ستٗ
 ٚثیٕبس سا پذسٔ ٚبدس  ٚخٛاٞش  ٚثشادس خٛد دا٘ستٗ ػبلجتتبٖ سا
ث ٝخیش ٔی وٙذ.

» علن دیي ،فهن دیي
سفتٓ خ ٝ٘ٛپذس س ٝتب ضٟیذ ،ی ٝخٛسد ٜاحٛاَ پشسی وشدْ،
ٌفتٓ ٪ودب ٚض ٛثٍیشْ؟
ٌفتٗ ٪د ٚس ٝتب پّ ٝثبیذ ثشی پبییٗ.
سفتٓ ٚضٌ ٛشفتٓ ،دیذْ پیشٔشد ح ِٝٛآٚسد.ٜ
ٌفت ٪ح ِٝٛآٚسدْ دست  ٚصٛستت س ٚخطه وٙی.
ٌفتٓ ٪حذیث داسیٓ اٌش ٚضٌ ٛشفتیذ  ٚخبی ٚض ٛس ٚخطه
٘ىٙیذ ،ثٛاثص سی ثشاثش!ٜ
پذس س ٝتب ضٟیذ خٛاة داد ٪حذیث ٘ذاسیٓ و ٝاٌ ٝی ٝپیشٔشد
ثب دسد پب ثشات ح ِٝٛآٚسد خیطص ٘ىٗ؟!

 -دس ایٗ خبیٍب ٜاص ٔشدْ چ ٝا٘تظبسی داسیذ؟

ٌفتٓ ٗٔ ٪ػّٓ دیٗ داسْ ،ف ٟٓدیٗ ٘ذاسْ.

 +فمط ایٙى ٝسطح فشٍٙٞطبٖ سا ثبال ثجش٘ذٙٔ ،طمی فىش وٙٙذ

حٛسا طٛسی

 ٚتصٕیٓ ثٍیش٘ذ  ٚث ٝضبیؼـبت ٌٛش ٘سپبس٘ذٔ ،بسه ثض٘ٙذ
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 ،وٕتش سفت  ٚآٔذ وٙٙذ ٚ ،حتی اٌش ػالٔتی ٘ذاس٘ذ خٛد سا
٘بلُ احتٕبِی ثذا٘ٙذ ٍ٘ ٚزاس٘ذ ث ٝخبطش ػذْ سػبیت آٖ ٞب
خبٖ یه ٘فش اص دست ثشٚد.
 یه دػب ثشای حسٗ ختبْ؟ٟ٘ +بیت  ٕٝٞدػب ٞبی ػبِٓ خٕغ ٔی ضٛد دس یه خّٕ « ٝاِّ ٟٓػدُ ِِٛیه اِفشج »
 -آٔیٗ ،خیّی ٕٔ ٓ٘ٛٙثشای ٚلت ٌشا٘جٟبیی و ٝدس اختیبس ٔب ٌزاضتیذٛٔ .فك ٛٔ ٚیذ ثبضیذ.

» تقلب در هیاى شهدا

اصطالح تمّت ثیطتش ٔب سا ث ٝیبد خشائٓ دسسی ایبْ أتحب٘بت ٔی ا٘ذاصد،
أب دسٚالغ ٔب ا٘ٛاع تمّت سا داسیٓ و ٝدس ایٙدب فمط ث ٝیىی اص آٖ ٞب اضبسٜ
ٔی وٙیٓ .تمّت ٞبیی و ٝدس ثیٗ ثسیـبسی اص ضٟذا سایح ثٛد  ٚث ٝسجت آٖ
ٔی تٛاٖ ثشخی ضٟذا سا ،ضٟیذ ٔتمّت ٘بْ ٟ٘بد .ایٗ تمّت ٞب ثذ٘جبَ ػطك

١

ث ٝخذا  ٚضٟبدت خٛدٕ٘بیی ٔی وشد .تمّت ٞبیی ثب سً٘  ٚثٛیی ٔتفبٚت...
دست ثشدٖ دس ضٙبسٙبٔ ٚ ٝثضسي وشدٖ سٗ و ٝثب تٛخ ٝث ٝدستی ثٛدٖ
ضٙبسٙبٔٞ ٝب ٕٔىٗ ثٛد ٌ ٚبٞی ٘ ٓٞبضیب٘ ٝا٘دبْ ٔی ضذ ٜاست أب ثب ٚخٛد

٢
٣

ضبٞذاٖ خؼّی سفغ اثٟبْ ٔی ضذ (.خ ًٙتحٕیّی)
تغییش سٗ دس وپی ضٙبسٙبٔ ٚ ٝػذْ اسائ ٝی ضٙبسٙبٔ (.ٝخ ًٙتحٕیّی)

٘ٛضتٗ سضبیتٙـبٔ ٝی خؼّی ثشای حضٛس دس خج .ٟٝایٗ سضبیتٙبٔ ٝسا ثبیذ پذس ٔی ٘ٛضت ٝوٝ

٤

اغّت ٔخفیب٘ ٚ ٝثذ ٖٚاطالع خب٘ٛاد ،ٜتٛسط خٛد ضٟیذ ٘ٛضتٔ ٝی ضذ  (.خ ًٙتحٕیّی)
ضٙبسٙبٔ ٝی لشضی ٪استفبد ٜاص ضٙبسٙبٔ ٝثشادس ،خٛاٞش یب دٚستبٖ ثضسٌتـشوٕ٘ ٝی تٛا٘ستٙذ ث ٝخجٟٝ

ثش٘ٚذ ( .استفبد ٜاص ضٙبسٙبٔ ٝخٛاٞش ٔٛلؼی ٕٔىٗ ثٛد ٜاست و ٝاسٓ ایطبٖ خضء اسبٔی ٔطتشن ٔی ثٛد

٥
٦

ٔثُ ػضت ،خٟبٖ  (. )...ٚخ ًٙتحٕیّی)
خب صدٖ خٛد ث ٝػٛٙاٖ اتجبع خٟت پیٛستٗ ث ٝفبطٕی ٚ ٖٛصیٙجیٔ ( .ٖٛذافؼیٗ حشْ )

تالش ثشای تٟی ٝی ٔذاسن ٛٞیتی سٛسی ٝای یب ػشالی ( ٔذافؼیٗ حشْ )
 ٚصذٞب سا ٜدیٍش...
ٚلتی ث ٝتمّت ٞبی آ٘بٖ  ٚخٛدٔبٖ ٍ٘بٔ ٜی و ،ٓٙاحسبس
سشافىٙذٌی تٕبْ ٚخٛدْ سا ٔی ٌیشد .آ٘بٖ ثشای سسیذٖ ثٞ ٝذف
ٚاالی خٛد اص ٞیچ ،پّٔ ٝی سبختٙذ  ٚث ٝػشش ٔی سسیذ٘ذ ٔ ٚب ثشای
سسیذٖ ث ٝد٘یب آٖ  ٓٞثذ ٖٚتالش دسست ،ػمجبی خٛد سا تجبٔ ٜی
وٙیٓ تب ضبیذ چٙذ سٚصی دس ایٗ د٘یب خٛش ثبضیٓ!...
چٔ ٝؼبّٔ ٝای وشد٘ذ آٟ٘ب ،چٔ ٝؼبّٔٞ ٝبیی ٔی وٙیٓ ٔب!
وبٚاٖ

