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هلسلسکیزایاهدمعشخب،تسامشیورشیپباتکنیاردهکینتم

لاسدادرم۲۸ات۱۳۹۲لاسدادرم۲۸هلصافردهکتساییویدارهمانرب

هدششخپادرفویدارزا،۳۲لاسعیاقودرگلاسنیمتصشابنامزمه،۱۳۹۳

.تسا

هکتسایاهمانربهعومجمزاتمسق۴۲ساساربباتکیلصاراتخاس

.دششخپادرفویدارزالصفودرد(طوقس»ناونعاب

نارگیزابهکدوبهعومجمتسخنتمسق۳۰لماش،تسخنلصف

نارودمهمیاهدادیورنینچمه.دندشیسرربنآرد۳۲لاسعیاقویدیلک

هچناو۳۲لاسدادرم۲۸ینعی،رخازوراتقدصمدمحمیریزوتسخن

.دندوبتسخنلصفتاعوضومزا،زیندادخرزورنیارد

قدصمدمحمطوقسریثأتودادرم۲۸زادعبعیاقوهبهکمودلصفرد

اکیرمآیزکرمتاعالطاسناژآهشقن،تشادصاصتخاناریاتالوحترب

(CIA)اکیرمآتلاخدنازیمهرابرددوجومدانسا،قدصمینوگنرسیارب

.دندشیسرربلیصفتهبعبانمنیارابتعانازیمواهدادیورنیاردایناتیربو

CIAنامزاس،همانربهلسلسنیاشخپزاغآابنامزمهو۱۳۹۲لاسرد

یلمتینماویشرآ»مانهبیهاگشنادیتاعلاطمزکرمکیقیرطزااریدانسا

.درکرشتنم«اکیرمآ

نامزاستلاخد،یمسرلکشهبرابنیتسخنیارب،دانسانآساسارب

CIAیاههمانربیرسمودلصفرد.دشدییأت۳۲لاسردناریارومارد

.دندشیسرربزیناهناتیمهاواوتحم،دیدجدانسانیا((طوقس))

طوقسبئاصم

:تساجیارقیالعزا،یناریاناراگنهمانزورنایمردناریارصاعمخیرات



طوقس۲

وخرومارناراگنهمانزور،هقالعنیا!لابتوفوامنیس،تسایسدننام

هرابردنتشونهسوسوتلعامادنکیمنیخیراتمهمیاهدادخریسانشراک

همانربدیلوتوهلاقمنتشونومهمیخیراتعوضومکیهبنتخادرپتذل

درفهبرصحنمیاهتذلهتسدنآزا،ینویزیولتیاهدنتسمنتخاسوییویدار

هژیوهب؛دوشیمنناراگنهمانزورهمهبیصنهکتسایراگنهمانزورهفرح

وگرزبیاهناسرنامزاسکیدنمراکنملثمهکیناراگنهمانزوریارب

.میتسههیریرحتردریگسفنومجحرپهنازورراککیریگردوریسا

عیاقودرگلاسیاربادرفویرهمانربهژیودیلوتداهنشیپابنمهکینامز

نیاابگنردیب،یاهنیمزشیپنینچاب،مدشورهبور۳۲لاسدادرم۲۸

هعلاطمقدصمدمحمیرادمامزنارودوتفنندرکیلمتضهنهرابرد

،دنتسهاهلاسنآصصختمهکینارگشهوژپونیخروماباهتعاسومنک

رمتسمشالت،یراگنهمانزورراکمهموهدمعرایسبدعبکیاما

یاربارقیاقح،هشیمههکمیتسهیعدمام.تساتقیقحنتفاییارب

وعیاقوفرطیبیوارواهدادیوررظانام.مینکیموگزابنامنابطاخم

رد؟تفردادرم۲۸عیاقوغارسهبدیابهنوگچ،یتیرومأمنینچاب.میرابخا

یاهلاس((یمدرموبوبحم)ریزوتسخنارچو؟دادخرهچاقیقدزورنا

زارسوهدشهدیشکریزهبتردقزاهزینرسوکناتاب،۳۰ههدنیزاغآ

؟درواردنادنز

ام،قیقدهعلاطم.تساهداساههمانربهتشرنیاهیهتیاربهلئسمرهاظ

هکدوبمیهاوختاقافتازایاهعومجمیوارامودنکیمانشآقیاقحابار

.دناهدادخر

.مدرکزاغآارراکهیحورنیاابنم

،اریدیلکنارگیزابادتباهکمتفرگمیمصتهعومجمنیاراتخاسرد



.مزادرپبقدصمدمحمیریزوتسخنویلمههبجلیکشت

:تشادصاصتخاارجامنیارگیزابنیرتمهمهبًاتعیبطتسخنتمسق

.تساتیاورنیا((لواشقن»،قارغایبهکیسک.قدصمدمحمیصخش

رد.منکهیهتوازایرصتخمهمانیگدنزمدرکیعستسخنمدقنامهرد

دیاب.یدربراکاما،هداسیاهشیلک:متشونیماروادلوتلاسدیابلواطخ

،دادخرنیتسخنیاهزورنامهردهکیقافتا.مدرکیمعمجارقیاقحهمه

اتهعومجمنیادیلوتراومهانریسمهدننکوگزابدناوتیمنیدامنلکشهب

!دراددوجورظنفالتخا

ناشعوقوزالاس۶۰اهنتهکییاهدادیوریسرربنایرجردعقاورد

اکتا.دراددوجورظنفالتخا،(facts)قیاقحهدمعشخبرسرب،هتشذگ

نیفرطزایکییوسهبارییاهنیریگعضوم،زینتایاورزامادکرههب

زایکی،هدادخرهچنآویخیراتقیاقحهرابردرامشیبیاهماهبا

فشکمدیمهفدوزیلیخ.دوبهعومجمنیاهیهتهاررسربهدمعتالکشم

ربارتیاور،یرامشیبنایواروتسینناسآهجوچیههب،هدادخرهچنآ

.دوبنیدیلکلکشماهنتنیااما.دناهدادرییغتدوخیسایسشیارگساسا

بصعتوزورماناریاهعماجربمکاحیمومعتشادربیدعبلکشم

ارراکلکشمنیاو.دوبارجامنیارگیزابودزایکیهبتبسنیدج

هعومجمنیاهیهتابهکنیازایلکهب،ییاهزورردهکدناسرییاجهب

.مدشنامیشپ،مدوبهدرکتقفاوم

رسربییاهنرظنفالتخا،قیقدریغوهناراگناهداسلکشردرگا

وهاشناراداوهوقدصمناقفاومهورگودهباردادرم۲۸یاهدادیور

هسیاقملباقمهابهتشاذگهورگودنیاربهچنآ،میهدبلیلقت،یدهاز

رابتعاودناهدشدقنیدنتهبهتشذگلاس۳۵ردهاشنارادفرط.تسین

ارتصرفنیاهراومهفرطیبوربتعمنارگشهوژپونیخرومیتحهک

ًاتعیبط.دننکدروخربشدرکلمعوهاشاب،یداقتنایعضومابهکدناهتشاد



طوقس۴

نآرداما.تسینیراوشدراکاهنآابزورمایداقتنادروخرب،هقباسنیااب

یارب،تفنندرکیلمتضهنوقدصم،یلمههبجنارادفرط،اوعدیوس

،ینالوطهرودنیاردودناهدوبارجام((هدشبوکرسنیمولظم»،زاردنایلاس

.دناهدوزفاقدصمدرکلمعنوماریپیسدقهلاهربرتشیب

نیرتربتعمزایکیهکدناهدربالابنانچارقدصمدقنهنیزهاهنآ

ردهنالاعف،نامزنآرددوخهکیتفنیاهدادرارقهرابردنارظنبحاص

نمهب،لمأتلباقاماهناقداصینایبرد،هتشادروضحیتفنتارکاذم

رگاودرادارتاماهتاهبندادخساپهلصوحهنوتقوهنرگیدهکتفگ

،دنکنایبارشرظندمقیاقحودنکتکراشمهعومجمنیاتخاسرد

ناتسودابودنکتوکسدادحیجرتوا.دناجنردهاوخاریرایسب(ناتسود))

.داتفاینردشایقادصم

زیننابزیسرافیاهناسرنایرجربطلسمیاضف،عقاوردتیعضونیا

،دادرم۲۸هرابردیاهعومجمرددرادنراظتنایسک،هداسنایبهب.تسه

،یمومعروابردوا.دوشحرطمقدصمدمحمزاقیمعویدجیداقتنا

ویزیرحرطابو«هتسباونارادمتسایس»طسوتهکتسایلمینامرهق

ربناگناگیبهطلسرارمتساوماودتدصقهب،یجراخیاهتلودهئطوت

.تساهدشهدیشکریزهبتردقزاقحانهب،ناریا

هداسینابزهب،نآردتسارارقهکیاهمانربهلسلسردناوتیمهنوگچ

قدصمدمحمزاهنافصنمیداقتنا،درکیسررباردادرم۲۸،مهفهمهو

ییوگغوردویگتسباونیگنسیاهماهتاابنامزمهودرکحرطمار

باتکنیاهمدقمردهیالگنیمهندناوخیتح؟درکهلباقمشنارادتسود

دمحمزاداقتناهکعوضومنیاحرطفرصودناجنرباریاهدعدناوتیم

نیاندناوخزااجنیمهزااریاهدعالامتحا،درادیرایسبهنیزه،قدصم

!دنکیمفرصنمباتک

قیاقحهلئسمهکنآزاشیپ،تسادادرم۲۸زاتبحصهکینامزعقاورد

.دنمهمهدنسیونیاههزیگنا،دشابناگدنناوخیخربیلصاتیولوا،یخیرات

ارچهکدوشیمزاغآلاؤسنیاابدادرم۲۸هرابردنتفگنخسونتشون

؟تسودهاشاییتسهیقدصم؟یسیونبعوضومنیاهرابردیهاوخیم



؟یشکبخرهبارهاشیگتسباوهکنیااییبوکبارقدصمیهاوخیم

هب،دادرم۲۸زایرادفرطایقدصمدمحمابتفلاخم،یخربیارب

،دوربلاؤسریزرگاهک.تساهدشلیدبتناشکیژولوئدیایاهروابنوتس

زایرایسبهکلب،دوشیمنبوسحمیخیراتروابکییرگنزاباهنتناشیارب

هورگنیایارب.دوشیمشودخم،نردمیسایسمیهافمزاناشیاهتشادرب

،یلمتموکحویضراتیمامت،نطو،یلمعفانم،لالقتسادننامیمیهافم

قفاوم.دنوشیمفیرعت،دادرم۲۸چیپرسربهکدناسدقمییاهشزرا

((شورفنطو»و«نئاخ»ارلباقمفرط،یسایسلادجنیاردفلاخمو

بسانمیرایعم،دادرم۲۸هلئسمهبدارفاهاگنعونهکدنرصمودنناوخیم

.تساناشیسایسیاههزیگناشجنسیارب

،دوشیمفیرعت«یلمعفانم»ناونعهبهکهچنآ،میهافمنیانایمزا

یسایستالوحتیتحهکهدشنیجعیخربیاهروابدوپوراتهبنانچ

تساکیژولوئدیاهاگننیااب.دننیبیمهچیردنیمهزازینارناریازورما

،ناریایاهتسههمانربهبطوبرمتالوحترسربتاغیلبتنایرجردهک

ریزو،فیرظداوجدمحم،ناشسارردوناگدننکهرکاذمزایهورگهسیاقم

فرطتیناقحربینبمیدنسنوچمه،قدصمدمحماب،هجراخروما

یقوقح-یسایسیسرربیاهرذنودب:دوشیمحرطمیناریاهدننکهرکاذم

هتشادنتفنتعنصابیطابتراچیهدیاشهکیاهتسههمانربکیابطبترم

عورشمعافدابتسافادرتمهورگنیایارب«قدصمدمحم»مان.دشاب

ًاعطق»،دوشهسیاقمواابیزورمایایندردیرادمتسایسرگاویلمعفانمزا

حرطناکمادحهچاتییاضفنینچرد.«تسایلمعفانمزاعافدلاحرد

؟هدوبیلمعفانمزاعافدلاحردیتسارهبواایآ:دراددوجوتالاؤسنیا

؟تساهدادخرهنوگچعافدنیاو

.تساقیاقحنیمهنایبورگردهمانربهعومجمنیارابتعا،نایمنیارد

هعومجمتیاهنردهنافصنمیاهداقتنایمامتنایبهکنیازاینارگن

یدیلکیلکشم،درکدهاوخرودییاهنفدهزاار«طوقس»یاههمانرب

وقیقدنایبوهناقداصتیامحاهنتودندوباههمانربنیادیلوتیارب

دناوریوینالیمسابعنوچیاهتخیهرفناداتسایوسزااهدقنهنافرطیب



طوقس۶

هک،یلامتحایروسناسدوخمکحمدسزامناوتباتدشبجومنایماهاربآ

منکروبع،درادهفرحنیاهچخیراتنزومهیتمدقیسرافیراکنهمانزوررد

.دشابعافدلباقهکمینکدیلوتارییاوتحم،تیاهنردو

تاغیلبتاهلاسرباربرددشبجومتیاهنردهکهچنآ،رگیدنایبهب

هعومجمنیادیلوتیاربهکدوبیناسکرابتعا،موشنروهقم،اوعدنیفرط

نیاهب،ناشیاههتسنادابودندرکفرصاردوخیاهبنارگتقوزااهتعاس

.دندیشخبشزرا،اههمانرب

نتمکیابامشهکتسانیاباتکنیاهرابردیرورضحیضوتنیرخآ

.دیتسینورهبورکیمداکآ

کیطسوتهکتساییویدارهمانربهعومجمکینتم،باتکنیا

اتتسایشالتردباتکرسارسردهدنسیون.تساهدشهیهتراگنهمانزور

یقالخاتواضقوهنارادبناجرظنراهظاهنوگرهزاودشابفرطیبالماک

.تسایلاختواضقزاباتکهکتسینانعمنیدبنیااما.دنکیراددوخ

یدنتیاهتواضقیتحوفلتخمیاهرظنراهظاهعومجمنیاردسکعرب

.دنراددوجو

دوبنیا((طوقس))یاههمانربهعومجمهیهتردنمیاربهتکننیرتمهم

.دنوش

وییاهنیریگهجیتنهنوگچیهلابندهبهعومجمنیاهیهتیاربنم

دوجو۳۲لاسعیاقوهرابردیرایسبیاهماهبا.ماهدوبنیصاخیاعداتابثا

نیاهرابردیضیقنودضیاهاعدازیننوگانوگیسایسیاههورگ.دنراد

یاربیدهاوشولالدتسارگانینچمه.دنوشحرطمهمانربنیارداهاعدا

حرطمزیناهلالدتسانیااتمدرکشالت،دنراددوجواعدارهدییأتایدر

.دنوش

ریشدراهکتساهدیسرهجیتننیاهبربتعمیققحمرگاهنومنناونعهب

،دیوگیمغورد۳۲لاسیاهدادیورهرابرد،یدهازهللالضفدنزرف،یدهاز



واتاحیضوتویدهازریشدرایاهرظنراهظا،ققحمنیایاههتفگرباربرد

.دنراددوجوهعومجمنیاردزین

زایخربلیلدنیرتمهم،ییویدارهمانربدیلوتجیاریاهتیودحم

همانربرهنامزتدمهکمدرکیمشالتدیابنمًاصخشم.تساهیتساک

یدنبهتسدربمهینامزتیدودحمنیا.دوشنرتشیبهقیقد۱۰زاییویدار

یتاعالطانازیمربمهودشیمهتخادرپاهنآهبدیابهکیتاعوضوم

الوصاهکنیانمض.تشاذگریثأت،درکهئارادشیمشخبرهردهک

،هعومجمنیارسارسردزیناهنآشزادرپلکشوتاعالطاهئارابیترت

ولآهدیالکشردودناهدوبباذجییویدارهمانربکییاهیگژیوعبات

.دناهدشهیهت،یندینشهمانربکییارب،ینامرآ

نتمرصتخمشیاریووادرفویدارتیاسبوردنوتمراشتنانایرجردنم

ایفذحارییویدارالماکیاهشخباتمدرکشالت،نیالنآراشتنایارب

.تساهدنامهجیتنیبشالتنیایهاگ.منکیسیونزاب

یهجوتلباقیاهیتساکامشیورشیپهعومجمهکمرادندیدرتنایاپرد

ندرکرارقربطابتراوباتککیهدنسیونندرکادیپزورمایایندرد.دراد

وداریارهندیدضحمهبرگا.تسارتناسآهیاسمهابتاقالمزاوااب

دیریگبسامتنماب-ینفهچویراتخاسهچ،ییاوتحمرظنزاهچ-هابتشا

کمکنیاًافطل.دیاهدرکنمهبیگرزبکمک،دینکدزشوگارهابتشاو

.دینکنغیردار

ناراکمهتیامحنودب،باتکنیاراشتناوهمانربنیادیلوتوهیهت

هژیوهب،اهنآهمهزا.دوبنکممریغادرفویدارهیریرحتردماشوکتخس

ادرفویدارناریبدزا،یمصاعنایرفوادرفویدارریبدرس،یطارقباشوینزا

.مرازگساپس

هیهتوراشتناردیدجیشقنیدمحایدهم،مناراکمهنایمرد

نمض.تشادهدهعربباتکنیادیلوتنینچمهولاتیجیدیاههخسن

وادرفویدارتیاسبوناریبدیرایابنیالنآیاههخسنراشتناهکنیا

زیناهنآزا.دشنکممادرفویدارتیاسبوریبدرس،نایسورتپدرفنینچمه



طوقس۸

باتکشیاریویاسرفتقاطراکهکم:۰هامیرصانهموصعمزانینچمه

.تفرگهدهعهبار

ودوبهژورپنیاینابهکتسایسکزینادرفویدارریدم،یفوتسمنامرآ

نیانتشونهکمهردقره.تسواهبقلعتمهمانربنیادیلوتنیتسخنهدیا

هکمنکدیکاتمراچانزاب،دسربرظنهبیرارکتویاهشیلک،هداسرکشت

.مرازگساپسزینوازا!تشادندوجومهیباتکنالا،دوبنوارگا



ییویدارهعومجمراتفگشیپ

یادص،یلمیویدارردنایناریاهکیزورنآزاهتشذگلاستصش

ابهکدندینشاریلمیاروشسلجمهدنیامن،یفارشاریمیدهمهدزناجیه

.درکمالعاارقدصمدمحمطوقسربخیلاحشوخ

ناریارصاعمخیراتیناشیپهبهکتسایزور،۱۳۳۲لاسدادرم۲۸

،یدیشروخ۱۲۹۹دنفساموسیاتدوکنوچییاهدادیوررانکردوهدیبسچ

و۱۳۴۲دادرخردنایارگمالسابوکرس،۱۳۲۰رویرهشردناریالاغشا

یمتسیبنرقتشونرسفطعطاقنزایکی،۱۳۵۷نمهبردیمالسابالقنا

ودنکیمرییغتخیراتریسمییوگهکییاهزورنآزایکی:تسانایناریا

.دنامیمیراج،تالوحتریسردهشیمهیاربشتاریثأت

،هدشیسررب،هدشرورماهرابدادخردادرم۲۸ردهچنآ،لاس۶۰نیارد

ونامروناتسادوگنهآوهنارتورعشقلخیاربوهدشباتکوهلاقم

هدوبشخبماهلاپیرتساکیمکونوفیآنشیکیلپایتحو،ملیفویشاقن

.تسا

یفرحودرادیلیلحتشیبامکیسکره،قدصمطوقسودادرم۲۸یارب

نیرفآرورغمایق»یرگیدودمانیم«نیگننیاتدوک»ارنآیکی.نتفگیارب

یتخبدبهیام،دادخرزورنیاردهچنآدیوگیمیکی.«تسودنطومدرم

.تسبربتخرناریازایسارکومد،دادرم۲۸رطاخهبودشنایناریایگشیمه

رطاخهبهدنامیقابتکلممزازورمانیمههچنآرهدیوگیمرگیدیکی

ارروشکاهتسینومک،دوبهداتفاینقافتارگاهکتسادادرم۲۸نامه

یادفارناریاتکلممیضراتیمامتولالقتساودندوبهتفرگتسدهب

.دندوبهدرکیلامشیاهزرمیوسنآردرتگرزبرداربیاهزاینواههتساوخ

رطاخهبتسایتخبدبهچره»نوچیاهناراگناهداسیاههرازگزا



طوقس۱۰

راکراک»نوچیاهنوگلثملابرضفورعمتالمجات«تساتفن

خراهلاسنامهردهکدنتسهیعیاقویاههدنامزاب،«تساهیسیلگنا

.دندرکمیسرتارناریاهدنیآودنداد

ابودناهدیسرنحلصهبدادرم۲۸ابزونهنایناریاییوگ،نایمنیا

هب.دناهتشاذگناجخیراتیاهباتکیالارزورنیاعیاقو،هدوسآیلایخ

ابوسمهدنتسهینایارگمالساهکنیامغرهبزورماناریانادرمتلودهژیو

وهلداجمیاپیتقوزاب،واینوگنرسقفاوموقدصمفلاخمنایارگمالسا

نیاهبمهیکنخان،دوشیمهدیشکشیپاکیرمآهدحتمتالایاابینمشد

دننکیمیروآدای،«CIAنیگننیاتدوک»فورعمترابعابودننزیمزور

،دادرم۲۸هرگرسیهاگزونه،اکیرمآوناریاروشکودطباورخیراتهک

.تساخیراتیلطعم

نیا،دادرم۲۸یگلاس۶۰رد،«طوقس»یاههمانربهلسلسردادرفویدار

دادرم۲۸زاهکهمانربهلسلسنیارد.دیواکهشیمهزارتلصفماردادیور

یدیلکنارگیزاب.دششخپادرفویدارزا۱۳۹۳لاسدادرم۲۸ات۱۳۹۲لاس

((نامرهق))،قدصمدمحمزا.دندشیسررب۳۰ههدتسخنلاسودو۲۰ههد

،نایارگمالسا،هدوتبزح،یولهپهاشاضردمحماتتفنندرکیلم

و«سیلگناوناریا»تفنتکرشاتههبجنیانوردبازحاویلمههبج

نیافلتخمیاهتمسقتاعوضوم،اکیرمآوایناتیربدنمورینیاهتلود

.دندوباههمانربهلسلس

دننام،قدصمدمحمیرادمامزهرودزاستشونرسیاهدادیورنینچمه

،ریزوتسخنهناخوهاشداپخاکرباربرددنفسا۹تارهاظت،ریتیسمایق

تیاهنردوسلجملالحنا،تفنتارکاذمتسبنب،۳۲لاسیاهرورت

یسررباههمانربنیاردتایئزجاب،دادرم۲۸و۲۵یاهزوررد«اتدوک»

.دندش

:م

صخاش،هطورشمیهاشداپماظنربقدصمطوقسریثأتزانآزادعبو

هدرتسگونشخبوکرسنینچمهووایرادمامزیاهلاسوهاشداپ

تاعوضوم،زورنیاعیاقوزادعبیولهپهاشاضردمحمنافلاخمونادقتنم

.دندوبهعومجمنیاینایاپیاهتمسق



۱۱ ییویدارهعومجمراتفگشیپ

تسودهاشایدیتسه«نیگننیاتدوک»زانیگمشخوقدصمراداوهرگا

چیهیبودیشابفرطیبدیشالتردرگاو،«یلمزیخاتسر»هبرادافوو

رد،همانربهلسلسنیارددیناوتیمهمه،دینکهاگندادرم۲۸هبیتواضق

،نماب،دادخرشیپلاس۶۰هچنآمهفیاربیاهنافرطیبشالتهیاس

.دیشابهارمه





هدازفارشارادمتسایس

هکییاهباتکردودرادروشرپینافلاخموناقفاومیقداصملمحتم

تارکومدیتایحورابیلمنامرهق»کینیبًامومع،هدشهتشونشاهرابرد

.تسانادرگرس«وخدنتوشنمروتاتکیدیربهر»اب«شیدنادازآو

ودیسرتردقهبهنوگچیدیشروخ۳۰ههدزاغآردوتسیکقدصم

؟درکتبثنایناریازایهورگلدرد،یلمنامرهقکیناونعهباردوخ

هدازفارشا»کیناونعهبیدیشروخ۲۰ههدزاشیپ،قدصممان،وا

.تساهدوبحرطمروشکنارالاسناویدنایمرد،((هدرکلیصحت

هک،راجاقنادناخابهکانعمنیاهب؛تساهدوب((هدازفارشا»واهکتسا

.تساهتشادیگداوناختبسن،دندرکتموکحناریاربلاس۱۳۰دودح

یهاشداپنامزردیتحوتساگرزبرایسبیاهداوناخ،راجاقنادناخاما

یگداوناخیاهدنویپراجاقنادناخابیسایسلاجرزایگرزبهورگ،یولهپ

.دناهتشاد

دمحمرتکدیسایسهمانراکهبیهاگن»باتکهدنسیون،ینیتملالج

:دیوگیمراجاقنادناخردقدصمیدنواشیوخطباورهرابرد،«قدصم

نیدلارصانیومعرتخد،هنطلسلامجناجاتکلملامناخ،قدصمرتکدردام»

روطنیمه.دوبراجاقهاشنیدلارفظمنز،یقداصمرتکدهلاخ.دوبهاش

مهموفورعملاجرزاقدصمرتکدییاد،امرفنامرفازریمنیسحلادبع

((.تسا۵دوبراجاق۵رود



طوقس۱۴

زا،امرفنامرفنیسحلادبع،قدصمدمحمیردامهداوناخیاضعانایمرد

لاجرزایکیناونعهبوارابتعاوذوفنهرابردوتسارادروخربهژیویترهش

.دوشیملقنینوگانوگتایاور،نآزاسپوتیطورشمنارودکیهجرد

ابودنمتردقهرهچکیناونعهبزینهماعگنهرفردواتیصخشیتح

ناخ»یلایختیصخش،دشیمهتفگهکییاجاتتساهدشتبثذوفن

یگدنزساسارب،یمتاحیلعرثاناتسدرازهفورعملایرسرد«رفظم

.تساهدشهتخاسقدصمییادنیمه

ندوبهدازهاشهب،قدصمیگداوناخبسنولصاتیمهاورابتعا

نادناخکیزازینقدصمدمحمردپ.دوشیمنهصالخوایردامهداوناخ

.دوبهدمآربراجاقیراداهاگتسدردمانبحاص

،ینایتشآهللاتیادهازریم،قدصمرتکدردپ»:دیوگیمیشرفتدیجم

،اهیشرفتواهیناهارف،اهینایتشآًالکودوبهاشنیدلارصانرتفدریزو

ماظن،هاشنیدلارصانهرودردصوصخهبوهاشیلعحتفهرودزاًابیرقت

((.دندرکیمهراداارراجاقرابردیلام-یراداویرالاسناوید

،قدصمدمحماتدشبجومردپدنمتردقهاگیاجوهقباسنیمهو

نایفوتسمفیدررد(یگلاس۹ردیتیاورهب)یکدوکیاهلاسنامهزا

هاگتسددراو،راجاقهاشنیدلارصانهرودردالمعوتفرگرارقریگبقوقح

.دشراجاقیرالاسناوید

هک،دندیزگربشیاربرتقیقدنایبهبای،دیزگرباریلغشنامهقدصم

یراداماظنرد).(یفوتسم»:دندادیمماجنایراداهاگتسدردشناردپ

هبهکدنتفگیمیفوتسمناریاتایالوزاکیرهلکرادباسحهبراجاق

(.دشیمباختناهاشیصخشنامرفابهراومه،قدصمدوخهتشون

بالقنایزوریپنامزردوا،قدصمیمسردلوتخیراتهبهجوتاب

ردینعیراجاقهاشنیدلارفظمتسدهبتیطورشمنامرفیاضماوهطورشم

ناونعهبهجوتابو.تساهدوبهلاس۲۴،یدیشروخ۱۲۸۵لاسهامدادرم۱۴

فیدرردنامزنیاردواهکتفگناوتیم،یراداهاگتسدردوایلغش

.تساهتفرگیمرارقتلودهبتریلاعنادنمراک



۱۵ هدازفارشارادمتسایس

واهکدهدیمناشناهلاسنآردقدصمیگدنزعیاقوهلسلسهبیهاگن

ار«یرگیفوتسم»لغش،هطورشمبالقنایزوریپزادعبیهاتوکهلصافرد

رگناوتیاههداوناخنیباهلاسنآردهکنانچ،لیصحتیاربوهتشاذگاو

.تساهدرکرفسهسنارفویسیئوسییاپورایاهروشکهب،دوبهدشباب

قدصمدمحممان،هطورشمیراگنخیراتردهکتساینامزنیاو

،نامزنآردهکدیوگیمیشرفتدیجم.دنکیمروهظرابنیتسخنیارب

رشتنمییابطابطنیدلاءایضدیسطسوتهک((قرش)مانهبیاهمانزوررد

رشتنمیسیئوسهمانزورکیابقدصمدمحمزایاهبحاصمهمجرت،دشیم

.تساهدش

وهسنارفیاهروشکردهکیاهرودواپوراهبقدصمرفسهرابردهتبلاو

.دراددوجویدودحمرایسبتاعالطا،مههدنارذگسیئوس

وخروم،ینالیمسابع،مینادیمنومینادیمهرودنیازاهچنآهرابرد

نتسنادنلیلدهبادتباردهکمینادیم»:دیوگیمدروفنتساهاگشنادداتسا

نشورزونهشداعباهکیراتفرگنیمهلیلدهبوهدرکادیپلکشمنابز

نیمهردوددرگیمزاباپوراهبمینادیم.تساهتشگزابناریاهب،هدشن

.تساهدادارواجاودزابیترتشردامهکمینادیم.دنکیمجاودزا۵رود

نارودردهکتسانیا،دوشیمهتفگنخسنآهرابردرتمکهکیاهتکن

مناخنیاودنکیمادیپیتاطابترایوسنارفمناخکیاب،سیراپردتماقا

لکشهبهبحاصمنیااما.دهدیمماجنانانزهرابردیاهبحاصموااب

ادیپشویشرآردهکهیرشننآهرامشاهنتهکارچ؛تساهدشمگیزومرم

«.تساهدشرشتنمنآردهبحاصمنیاهکتساهرامشنامه،دوشیمن

نیتسخنناونعوددرگیمزابناریاهبقوقحیارتکدکردمابقدصم

زا.دهدیمصاصتخادوخهب،هدرکتفایرداریکردمنینچهکیناریا

ابهشیمهیارب«رتکد»ناونعو(قدصمرتکد»هبدوشیملیدبتوااجنیا

«قدصمدمحمرتکد»شدوخهکییاجاتدوشیمهارمهوایگداوناخمان

.تساهدرکیماضما

یاههشیرهکیرابتعاوذوفناب،هتفراپوراهدرکلیصحتناوجنیاالاح

روماردیراکهبرجتنینچمهودروآیمناغمراهبوایاربشایگداوناخ



طوقس۱۶

زاسپیکیاریقرتجرادماتتساهدامآ،یرگیفوتسمهقباسویلام

.دنکیطیرگید

یاتدوکاتناریاهبتشگزابنامززاقدصمهکنیاهرابردیشرفتدیجم

قدصم»:دیوگیم،هدرکیمهچ،جنپریمناخاضرطسوتدنفساموس

هنطلسلاماصمصتموکحهرودرداما،دوشیمهیلامترازودراوادتبا

ردودنکیمافعتساهیلامترازوتنواعمزا،(یرایتخبماصمصیلقفجن)

تفلاخملیلدهبهژیوهب،فلتخملیالدهب(قوثونسح)هلودلاقوثونارود

نسح)هلودلاریشمیتقو.دوریمرانک،هلودلاقوثویسیلگنایاهتسایساب

رابنیتسخنیاربعقاوردودوشیمهیلدعریزو،دیآیمراکرس(اینریپ

ودوبیسرافیلاوقدصم،دنفساموسیاتدوکنامزرد.دوشیمریزو

«.دنکیمتفلاخماتدوکابًاتعیبط

یربهرابهکناخاضریاتدوکابلیلدودهبقدصم،یشرفتهتفگهب

تئیهزایشخبهکنیاتسخن.دوبفلاخم،دادخرایضدیسیسایس

تیهام»اتدوکنیاهکنیا،مودودرکیمتیامحاتدوکزاایناتیربهمکاح

.تساهتشاد((یرابردلابص

یریگتسدسرتزا،اتدوکابنامزمهقدصم،رگشهوژپنیاهتفگهب

راگزور،صوصخهبعطقمنیارد.دربیمهانپیرایتخبلیاهبودزیرگیم

،یدامتمنایلاسیاربهکراجاقهبهتسباونارالاسناویدزایرایسبوقدصم

رد.دیسریمرظنهبکیراتوهریت،دنتشادتسدردارروشکروماهرادا

تشگنا،نایچاتدوک،هطورشمیادتبایداصتقاویسایسناماسبانعاضوا

هدرکزاردراجاقهبهتسباوناریدمگرزبهورگنیمهیوسهبارناشماهتا

هورگنیازایراداماظنلماکهیفصتردارروشکتاجنهارودندوب

زاشیپ،ناریایسایسماظنردقدصملابقاهراتسییوگ.دنتسنادیم

!دوبهدرکبورغ،عولط



یلمههبجزاشیپ،قدصم

هکیاهنیباک،شیاهدنبوریگبوییابطابطنیدلاءایضدیسهنیباکرمع

.درکطوقس،هامهسرسودوبهاتوک،دشفورعم((هایسهنیباک»هب

رتکچوکردارب(ماوقدمحا)هنطلسلاماوقیریزوتسخنوایضدیسطوقس

راجاقنادناخ،قدصمنوچشایسایستردقهاگتساخهکهلودلاقوثو

.درکمهارفتسایسهصرعهبقدصمتشگزابیاربارهنیمز،دوب

یدیلکییاهماگ،(هپسرادرس))بقلابجنپریمناخاضرهکهرودنیارد

اضرابلاحرهردواهکارچ،دشیمنییاپوالاب،هپسرادرسدورفوزارف

یاتدوکهبایناتیربیماظنویلامکمکهبدانتساابودوبفلاخمناخ

.تسنادیمایناتیربتلودیرامعتساتسایسزاهدمآرباروا،دنفساموس

رداریرگیلاووترازو،دنفساموسیاتدوکزاشیپاتهکقدصم

اضرهکیاهرودوراجاقتنطلسینایاپیاهلاسرد،تشاددوخهمانراک

.تفرشیپهجراخروماترازویدصتاتیتحودرک

،ماوقتلودرمعنایاپاتوتشگزابتلودهبهیلامریزوناونعابقدصم

.دنامیقابتسپنیارد

تارکوروبنیا،هلودلاریشمندیسرتردقهبوماوقطوقسزادعب

.دشبوابصنمناجیابرذآیلاوناونعهبهدرکلیصحت

ناجیابرذآردیقداصمیرگیلاوعطقمرد»:دیوگیمیشرفتدیجم

تحتیماظنیاوقووانایمیریگردکیلیلدهب،۱۳۰۱لاسرخاوارد



طوقس۱۸

رد.تشگزابنارهتهبودرکافعتسایرگیلاوزاقدصم،هپسرادرسرما

هبرابنیتسخنیاربهنیباکردقدصم،۱۳۰۲لاسراهبردیهاتوکهلصاف

،نامزنامهزاودوبیمهمتسپهکدشبوصنمهجراخروماریزوناونع

ییوجهلباقمهتبلاهکدادناشندوخزاایناتیربیاهتسایسابییاهتفلاخم

((.تشاددوجومهیلماعتودوبن

متسیبنرقخیراتزازاستشونرسیعطقمردقدصمیسیلگنادضهیحور

.دادرارقریثأتتحتیدایزرایسبنازیمهباروایسایسیگدنزریسم،ناریا

رارقیهاشداپماقمهبندیسرهناتسآردناخاضر،۱۳۰۴لاسردهکینامز

ابهکدوبیلمیاروشسلجمرامشتشگناناگدنیامنزاقدصم،تفرگ

یولهپمانهبهزاتهلسلسکیسیسأتوهیراجاقهلسلستنطلسضارقنا

.تشاذگمامتگنستفلاخمنیاهارردودرکتفلاخم

دمحمرتکدیسایسهمانراکهبیهاگن»باتکهدنسیون،ینیتملالج

ریهطت»ارهاشدمحااتدشلسوتمغوردهبیتحواهکدیوگیم«قدصم

.(دنک

دادرارقهاگچیههاشدمحاهکتفگسلجمردقدصم،ینیتمهتفگهب

.دوبهدرکندییأتار۱۹۱۹

هنایفخملکشهبهلودلاقوثویریزوتسخننامزردماکاندادرارقنیا

.درکیمراذگاوایناتیربهبارروشکرومالرتنکودوبهدشاضما

دادرارقنیاتیاهنرداتدشبجوم۱۹۱۹دادرارقابهدرتسگیاهتفلاخم

دادرارقنیازا.دوشنیلمعودسرنیلمیاروشسلجمبیوصتهبهاگچیه

هوشر،نآیاضمایاربهلودلاقوثوهکدوبماهتانیاهدنامدایهبهچنآ

یاهبرض،دادرارقنیاابیهارمه.تساهدرکتفایرداهییایناتیربزاینالک

یلخادتسایسهصرعردنامزنآردهکیرادمتسایسرهههجوهبیدج

.درکیمدراو،دوبلاعفناریا

هاشدمحاهکدنهدیمناشنکرادمودانسادیوگیمینیتملالج

تاحتص،تفگسلجمردقدصمهچنآودوبهدرکدییأتار۱۹۱۹دادرارق

یارزایریگولجوهیراجاقهلسلسهاشنیرخآظفحیارباهنتوتشادن



۱۹ یلمههبجزاشیپ،قدصم

.دوبهلسلسنیاضارقناهبناگدنیامن

هاشاضرهبیدیشروخ۱۳۰۴لاسردهکیناخاضرابقدصمینمشد

داتسا،ینالیمسابعهکروطنآودرکادیپهماداناکامک،دشلیدبت

یشخب،دیوگیم((هاشهبیهاگن»باتکهدنسیونودروفنتساهاگشناد

.دناهدوبطلغهکمینادیم

روتسدهبهاشاضرهکدرکیمنامگقدصمدیوگیمینالیم

یلاحردنیا.تساناریاردیرسارسنهآهارسیسأتلابندهباهیسیلگنا

.دندوبفلاخمنهآهارنیاسیسأتابتخساهیسیلگناعقاوردهکتسا

،هپسرادرسبقلابنامزنآردهک)جنپریمناخاضریهاشداپابقدصم

قیالعهکلب،هدوبنوایسیلگنادضهیحورهجیتنهرسکی،(دوبریزوتسخن

.تساهدوبنریثأتیبتفلاخمنیاردمهقدصمکیتارکومد

هپسرادرسناخاضرنوچدیوگیمسلجمردوا»:دیوگیمیشرفت

رظننامزنآردنیاهتبلاهک،هتشادیبوخهمانراکریزوتسخنناونعهب

اروا،هاشداپهبشندرکلیدبت،لیلدنیمههب،هدوبمهرگیدیاهیلیخ

هکیهاشداپکیهبدنکیملیدبتقفومکیهجردییارجالماعکیزا

((.تساربمتیلوئسمزایساسانوناقساسارب

هپسرادرسیریگجواروشرپیاضفردتسدنیازاییاهتفلاخماما

دننامیلاجرتفلاخمودشهاش،دنمتردقریزوتسخنوتشادنیاهجیتن

نارودیمامتردًابیرقتوا.دنامنباوجیبمهناخاضریهاشداپابقدصم

.نادنزردایدیبعتردایدوبنیشنهناخای،۱۳۲۰لاساتهاشاضرتنطلس

یبردیرابهعجافجیاتنتسناوتیم،شنافلاخمیاربهاشاضر۵رودنادنز

تسدزااردوخناج،اهنادنزنیمهردنافلاخمزایخربودشابهتشاد

۲۰ههدینایاپیاهلاسرداتدشبجومینارگننیمهدیاش.دنداد

شاهداوناخ،دشهداتسرفنادنزهبیگناخسبحزاقدصمیتقو،یدیشروخ



طوقس۲۰

.دنهدبتاجننادنززااروادندیشوکناوتمامتابودندشراکهبتسد

یسیئوستسود،نورپتسنرا.دوشیمزابقدصمیسایستایحهب،ناوج

رسپ)قدصمنیسحمالغرتکدرامیب،دوبهدمآناریاهبواهارمههکدهعیلو

.دوبهدشکشزپوهدناوخسردسیئوسردمهواهکدوب(قدصمدمحم

شردپودنکهطساواردهعیلودناوتبقدصمرسپاتدشبجومهطبارنیا

.دناهربنادنززاار

مودگنجیادتبارد،نادنززاقدصمیدازآزادعبیهاتوکهلصافرد

روشک،یوروشوایناتیرب،درکیفرطیبمالعاناریاهکنیامغرهب،یناهج

.دندرکلاغشاار

رباربردوهدوبندنبیاپگنجردیفرطیبهبناریاهکدندوبیعدمنیقفتم

زایمادقاچیه،ناریاردیناملآناسوساج«هدرتسگ»اهنآهتفگهبروضح

.تساهدشنماجنایتینمایاهورینیوس

یولهپهاشاضر،تکلمملواصخش،روشکلاغشاینابرقنیرتمهم

هکیربخ؛دوربناریازاودرادربرسزااریهاشداپجاتدشروبجموا.دوب

.درکداشلدارشنافلاخمودربورفتریحوکوشردارشنارادتسود

.دوبهدیسرهارزایدازآناتسبات،نافلاخمیارب

لمحتم،یولهپهاشاضرینوگنرسزادعبیلاسودهکدوبطیارشنیارد

قفوم،دوبهدشفذحناریاتسایسهصرعزارابنیمودیاربهکقدصم

.ددرگزابتسایسنادیمهبدش

تسناوتودشیلمیاروشسلجمیگدنیامندزماننارهتهزوحزاوا

دراونارهتمدرملواهدنیامنناونعهبینیشنهناخههدکیزاشیبزادعب

.دوشیلمیاروشسلجمهرودنیمهدراهچ

هلصافرد،مهدراهچسلجمهلاسودهرودردقدصمدرکلمعهبیهاگن

وا،هرودنیمهزاهکدهدیمناشن،یدیشروخ۱۳۲۴ات۱۳۲۲یاهلاس

.تساهتشادیتفنیاهدادرارقردناریاعفانمظفحهبیقیمعیگتسبلد

یولجاتدرکشالتقدصمهکتسایسلجمزاهرودنیمهردعقاورد



.دریگباریقرشویبرغیاهتردقابناریایتفنقفاوتهنوگره

هناگیبیماظنیاهورینلاغشاردروشک:دوبهداسشنارکفمهووالالدتسا

،قدصمراداوهنارگشهوژپزاویلمههبجینونکوضع،میعزشوروک

سلجمردهکیمهمهلئسم)):دیوگیمهرودنیاردواتیلاعفهرابرد

زایوروشنامزمه.دوباکیرمآهبتفنزایتمانداد،دشحرطممهدراهچ

تیبثتلابندهبودرکیمیراددوخناجیابرذآزادوخشتراندربنوریب

هضبقاربونجتفنهکمهایناتیرب.دوباجنآردهدناشنتسدتلودکی

یکی.دادتاجنارتیعضوهنادنمشوهتکرحدنچابقدصم.دوبهدرک

همهابامهکانعمنیاهب.درکمالعایفنمهنزاومارروشکتسایسهکنیا

میهاوخنزایتمایروشکچیههبیلوتشادمیهاوخیبوخهطباراهروشک

یتلودچیهنآیانبمربهکدناسربیوصتهباریحرطهکنیامود.داد

ربدناوتیماهنتودنکادهاتفنزایتمایجراخیاهروشکهبدناوتیمن

ینبمدرکبیوصتاریحرطمهنیازادعب.دنکهرکاذمتفنشورفرس

رسربهرکاذمقح،تسالاغشاردروشکهکیمادام،تلودهکنیارب

((.درادنمهارتفنشورف

هامدنفساردیلمیاروشسلجمنیمهدراهچهلاسودهرودراکنایاپرد

کرتاردوخیاهیسرکیلاحردسلجمناگدنیامن،یدیشروخ۱۳۲۴لاس

ودندوبهدرکنکرتارناریاسیلگناوسوررگلاغشایاوقزونههکدندرک

هدشقفومیروهشیپرفعجمانهبیناریاسانشرستسینومککی،نامزمه

روشکلامشلرتنکهکیوروشریهامجداحتاخرسشتراتیامحابدوب

یزکرمتموکحزالقتسمتموکحکی،ناجیابرذآرد،تشادتسدردار

.دمانب«ناجیابرذآیلمتموکح»ارنآودنکاپرب

هدرکمالعایماظنتموکحزینهنطلسلاماوقتلودهکیطیارشنینچرد

وتشادندوجوناریایاجهمهردسلجمتاباختناییاپربناکما،دوب

زاغآ«ترتف»لاسودهبکیدزنهرودوداتفاقیوعتهبتاباختنابیترتنیدب

.دش

هبناریاشترایاوقلاسنآرد.تفایهمادا۱۳۲۵لاساتترتفهرودنیا



طوقس۲۲

مامتلرتنک،یوروشهبناجیابرذآهقرفنارسرارفیپردودنتفرناجیابرذآ

یاربتاباختناییاپربهنیمزوداتفایزکرمتموکحتسدهبروشکطاقن

.دشمهارفیلمیاروشمهدزناپسلجملیکشت

تسدهبسلجملرتنکاتدوبشالتردهنطلسلاماوقنامزنیارد

.دتفیبتارکومدبزحمانهبشسیسأتهزاتبزحناگدنیامن

مهدزناپسلجمودشرازگرب«ماندب»یتاباختناهکتساهرودنیمهردو

۱۳۲۶لاسرد،نامزناردنارهتیاههمانزوریخربدنتیاهداقتنانایمرد

یاهبلقت،تاباختنانیاردهکدنتفگیمنافلاخم.دشحاتتفایدیشروخ

.تساهدادخرهدرتسگ

هکدوبیسلجمهبدوروزایماکان،قدصمیاربتیعضونیاهجیتن

رطاخهبهندادخرتاباختناردبلقترطاخهب،شنارادتسودهاگنرد

هتشاذگنسهباپالاحهکیمیدقرادمتسایسنیازامدرمینادرگیور

ربرتشیب،دشیمکیدزن۲۰ههدینایاپیاهلاسهبرتشیبهچرهودوب

.دشیمهدوزفاشرابتعاوتیبوبحم

هیلعشروشرپیاهقطنوقدصمدمحمبایغردمهدزناپسلجمرد

شنارکفمهزایهورگ،یلمیاهتورثتراغوروشکردناگناگیبذوفن

دنتفراریهارنامه،دندناوخیمسلجم(تیلقانویسکارف»اردوخهک

،ییاقبرفظم،یکمنیسح.دوبهدرکزاغآمهدراهچهرودردقدصمهک

نیایاضعا،نایمیحرنیسحمالغودازآریدقلادبع،هدازیرئاحنسحلاوبا

.دندوبادصورسرپاماکچوکنویسکارف

حرطمیرگیدنامزرهزاشیبتفنهلئسمهکدوبسلجمنیمهرد

لیدبتنایناریایمومعراکفامهملئاسمزایکیهبیهاتوکهلصافردودش

هبیمیدقهمانزایتماکیهطساوهبناریاتفنلرتنک،نامزنیارد.دش

زینیسلجمتیلقاودوبایناتیربیروتارپماتسدرد(یسراد)همانزایتمامان

.دنکرابتعایبارهمانزایتمانیااتدرکیمشالت

،مهدزناپسلجمردنایمیحرنیسحمالغمانهبناگدنیامننیمهزایکیو

قدصمیسایسیگدنزرباهنتهنهکدرکداهنشیپتفنهلئسمیاربیلحهار



یکیارنآیهورگهکینارودیاربدشیزاغآهکلب،تشاذگقیمعیریثأت

.دننکیمفیصوتنایناریارصاعمخیراتیسایسیاهشبنجنیرتروشرپزا

دوختفندیابناریاهکتفگمهدزناپسلجمردنهچمهچارنیسحمالغ

.دنکیلمار



یلمههبجدلوتومهدزناشسلجمتاباختنا

دوبیسلجم،شتاباختنایماندبمغرهبیلمیاروشمهدزناپسلجم

«تیلقا»هبهکقدصمابوسمهناگدنیامنزایهورگتازرابمنآردهک

همهالمعناگدنیامننیمهیاهشالتیپردودیسرجواهبدندشفورعم

تفنتکرشابهزاتدادرارقکیبیوصتیاربدعاسدمحمتلودیعس

نآناگدننکاضمامانهبهکیدادرارق:دنامهجیتنیب«سیلگناوناریا»

Nevilleسگلیونوتقوییارادریزو،نایئاشلگیلقسابعینعی Gass،زا

.دشفورعم«نایئاشلگ-سگ»دادرارقهب،تفنتکرشتاماقم

سلجمردیتفندادرارقکیبیوصتهکدوبنیانافلاخملالدتسا

رگیدودهدیمینوناقهبنج،ناریاتفنربایناتیربهطلسهب،یلمیاروش

دوبدهاوخنناریاتفنلرتنکیقوقحیانبم،یمیدقهمانزایتماکیاهنت

.دوشیملیدبتهطلسنیاتلعهب،سلجمبوصمنوناقکیهکلب

هکیزورنیرخآاتیکمنیسحراکتباابسلجمتیلقانویسکارف

،دنکبیوصتاردادرارقنیاینوناقرظنزاتسناوتیممهدزناپسلجم

نیابیوصتنودبمهدزناپسلجمراکوتفرگارعوضومحرطیولج

.دیسرنایاپهبدادرارق

ابوسمهناگدنیامنتیرثکاهکنیامغرهب،مهدزناپسلجمردهتبلا)

،ناگدنیامننیمه،دندوب«نایئاشلگ-سگ»دادرارقبیوصتلابندهبماوق

.دندرکدر،دشیمیبایزرایوروشعفانمیاتسارردهکاررگیدیدادرارق

سیساتهنیمز،دوبفورعم«فکیچداس-ماوق»دادرارقهبهکدادرارقنآ

تفنجارختساوفاشتکایارباریوروشتکراشمابیتفنتکرشکی

رددادرارقنیاهکتشاددوجوروابنیا.درکیمایهمروشکلامشرد



زایوروشتیاهنرد.تساهدشاضماناریازاجورخهبیوروشدهعتیازا

تالیکشتیهاتوکرایسبهلصافردتسناوتیزکرمتلودودشجراخناریا

ردیوروشرظندرومیتفندادرارقاما.دنیچربناجیابرذآرداریروهشیپ

زابرسنآیارجازاریزوتسخن،لیلدنیمههبودشدرمهدزناپسلجم

ارناریااتدشدرماوقدوخهراشاهب،دادرارقنیاهکدنروابنیاربیخرب.دز

(.دناهرب،دوبهتفریذپیوروشیاهورینجورخرباربردهکیتادهعتزا

دادارقبیوصتردسلجمنیایماکانومهدزناپسلجمراکنایاپاب

هبعقاوردای،مهدزناشسلجمهبناشمشچهمهالاح،«نایئاشلگ-سگ»

.دوبمهدزناشیسلجمتاباختنا

یرارقربنامززارابنیتسخنیاربدوبرارقهکدوبینامزردتسردنیاو

مدرمارناشرفن۳۰هکهرفن۶۰یسلجم.دوشلیکشتانسسلجم،هطورشم

سلجمنیایاضعا.درکیمباختناهاشاررفن۳۰ودندرکیمباختنا

باختناتکلممهتسجربویسایسیاهتیصخشنایمزاتسیابیمزین

.دندشیم

۲۰رویرهشزادعبیسایسیاضفهجیتنهکنایبیبسنیدازآ،نامزمه

اب،دوخیاههمانزورسیسأتاباتدادیمارتصرفنیانافلاخمهب،دوب

.دنراذگبریثأتیمومعراکفاربودنشابسامتردناشنراداوه

۲۰زورزاتسیابیممهدزناشسلجمتاباختنا،هاشنامرفساسارب

تاباختنایرازگربابنامزمهاما.دشیمرازگربزورجنپتدمهبرهم

یهورگیارب،دادیمخراهقودنصییاجهباجیاربهکییاهشالتو

تاباختنادننامزینتاباختنانیاتشونرسهکدوبهدشملسمنافلاخمزا

،دندناوخیم«تاباختناردبلقت»هچنآلیلدهبودوبدهاوخنیشیپ

یاهدادرارقیولجمهدزناپومهدراهچسلاجمردهکاهنآهژیوهب،نافلاخم

.تشاددنهاوخنسلجمهبدورویاربیتخب،دندوبهداتسیایتفن

یاهسلج،۱۳۲۸لاسزییاپیادتباردتاباختناهباهضارتعایریگیپیارب

قوقحیارتکدهکتختیاپمهمیسایسلاجرزا،قدصمدمحمهناخرد

کمکتسناوتیمییاپوراتالیصحتویمدرمترهشهطساوهبوتشاد



طوقس۲۶

هسلجنیاهرابرد،یلمههبجیزکرمیاروشینونکوضع،میعزشوروک

تاباختنایاهدزمانزایرامش۱۳۲۸لاسرهم۱۸زور»:دیوگیمنآجیاتنو

،قدصمرتکدلزنم،خاکنابایخ۱۰۹هرامشهناخردتاعوبطمناریدمو

ضقندراومرکذابیاهمانتیاکشنامزنامهقدصمرتکد.دندشعمج

روطهبیریگیار،نآرثاردهکدوبهداتسرفتاباختنانمجناهبنوناق

تساوخمدرمزاودادناوخارفقدصمرتکدسپس.دوبهدشفقوتمتقوم

«.دنوشعمجرمرمخاکیولجرهم۲۲زور،یضارتعایاربهک

،قدصمناوخارفهبمدرملابقانازیموخاکرباربردمدرمروضحهرابرد

ناگدننکعمجتیخرب.تسافالتخاهاشنارادتسودوواناراداوهنایم

یرفنرازه۱۰یتیعمجروضحزارگیدیضعبودننادیمرفندصدنچار

.دننکیمتبحص

هارمهتاعوبطمناریدمویسایسلاجرروضحاب،دوبهچرهاما

وعمجنیاهبتسناوتیمنهاشرگید،خاکرباربردناشناراداوهاب

تقوریزو،ریژهنیسحلادبع.دشابتوافتیبیلکهبناشیاههتساوخ

نادنچهنیوگوتفگکیردیتیاورهبوتفرقدصمدمحمدزن،رابرد

نیازاناشمانهکیرفن۲۰:دنوشخاکدراورفن۲۰هکدشقفاوت،هناتسود

هتسه،رفن۲۰نیاهکارچ.دشرارکتاهراب،یلمتضهنراکنایاپاتنامز

کیتارکومدییاهوزرآمههکدندشیشبنجیربهریدیلکناینبویلصا

دننامزاستشونرسیدیاقعمهوتشادرسردتاباختناتمالسنوچ

.روشکیضراتیمامتولالقتساظفحوناگناگیبذوفنابتفلاخم

رفظم،ییالعریمانیدلاسمش،دازآریدقلادبع:زادندوبترابعرفن۲۰نیا

،یرابتعلخنالسرا،هدازیرئاحنسحلاوبا،ینییانییالجاضردمحم،ییاقب

رایهللا،ناگیاشیلع،یباجنسمیرک،هدازکریزدمحا،یلیلخسابع

اضر،یورغرفعجهللاتیآ،یرونیدیمعنسحلاوبا،ردصنسح،حلاص

دومحموقدصمدمحم،یکلمدمحا،یکمنیسح،راشمفسوی،ینایواک

.نامیرن

رارقنآردهاشاضردمحمراکرتفدهکرمرمخاکردزورراهچرفن۲۰نیا

ابودندرککرتارخاکیدیماانابتیاهنرداما.دنتسشنتسب،تشاد



لامع»هکیناسکراکزا،ناریاتلمهبباطخهداشگرسهمانکیراشتنا

.دندیمان«وگغورد»اراهنآودندرکهلگدندوبهدشفیصوت«تموکح

هتفگهب.دندرکیمادیپهارهماداوهزرابمیاربیهاردیابنانیشنتسب

دمحمهناخردرگیدراب۱۳۲۸نابآلوازور،هورگنیا،میعزشوروک

ناینباریسایسیفالتئا،اجنامهردودندمآدرگخاکنابایخردقدصم

.تفرگمان«ناریایلمههبج»هکیفالتئا:دنداهن

همانرب»:دیوگیمشاسیسأتنامزردفالتئانیافادهاهرابردمیعز

،تاباختنانوناقحالصالوا:دوبهدشهصالخهدامهسردیلمههبج

تموکحلوصاردرظندیدجتموسوتاعوبطمنوناقردرظندیدجتمود

ههبجهماننییآنیودتیاربزینینویسیمک،هسلجنیتسخننامهرد.یماظن

«.دشلیکشتیلم

هباردوخقدصمدمحمهکینامززارابنیتسخنیارببیترتنیاهب

یفالتئا،دوبهدرکیفرعمناریاهعماجهبارگیلمیسایسهرهچکیناونع

بزحکیتردقالختسناوتیمهکتفرگلکششرستشپ،یدج

زاهدمآربوا.دنکرپقدصمدننامیرادمتسایسیاربارهناوتشپابولیصا

هکتشادنیتالیکشتچیهمهیلمههبجزاشیپو.دوبنیبزحچیه

واهبمهمیاهیریگمیمصتردودشابگنهامهواابای،دنکغیلبتشیارب

یسایستردقوتیعورشم،بزحهمانراکوهقباسهیاپربایدهدبهرواشم

.دروایبناغمراهبشیارب

ناشیخربهکدوبییاههرهچواهتیصخشهدرتسگفالتئا،یلمههبج

یاهیدنمناوتدنتسناوتیماسبهچودنتشاداردوخیسایسنامزاسوبزح

.دننکجیسبیلمههبجفادهارستشپاردوخیسایسنامزاس

ناونعهبودوبنیمظنمتالیکشتیلمههبجینالیمسابعهاگنرداما

.(تشادنینادنچقسنومظن)یسایسفالتئاکی

رتکدصخش،یلمههبجیسایسهیامرسنیرتمهم»:دیوگیمینالیم

قتفوقتراریروماتسناوتیم،دوبقدصمرتکدیتقوات.دوبقدصم

یلمههبجزادندوبفلاخمواابرگاایدندوبقدصمعباتاینارگید.دنک



طوقس۲۸

((.دندشیمادج

اهنآهتفگهبیسایسشوردندقتعمهکدرادینادقتنمقدصم،نایمنیارد

هورگکیناونعهبیلمههبجهکدشیمبجومالمعوا((هنادبتسم))

دیوگیمهکتسانادقتنمنیاهلمجزادهشمیسودرفهاگشنادنیشیپ

.(دوبنهدشباسحیمسرنامزاسکی»هاگچیهیلمههبج

ودوب«وراکت»یرادمتسایس،قدصمدمحمهکتسادقتعمینیتملالج

«.شفادهایریگیپیاربقدصمناتسدرددوبیاهلیسوکیاهنتیلم

ماهتاتشگنا،۲۸لاسزییاپیسایسباهتلاویلمههبجدلوتشکاشکرد

ریزو،ریژهنیسحلادبع:دوبهدشزاردرفنکییوسهبتاباختناردبلقت

کیهکیولهپهاشاضررادتقانارودزاهدنامزابیرادمتسایس،رابردتقو

دوبمهتمودوبهدشباختنامهریزوتسخنناونعهبیتحرتشیپلاس

سیلگناراداوهیالکوزاارسلجم،تاباختناردبلقتابتساشالتردهک

تفنراکودسربسلجمبیوصتهب،تفنتکرشابهزاتدادرارقاتدنکرپ

.دوشهرسکی

تفرگرارقهلولگفدهریژه،هامنابآ۱۳زورردربخرپزییاپنیمهردو

ناییادفتیعمجوضعوتشادمانیمامانیسح،براض.دشهتشکو

هکدوبهعیشیارگمالسانامزاسکی،مالسانایئادفتیعمج).دوبمالسا

تاباختنایرازگربردارتلودودادرییغتشیپزاشیبارطیارش،ریژهرورت

.تشاداوینیشنبقعهبنارهتردیسلجم

ارنارهتردتاباختنافقوتروتسد،تقوریزوتسخن،دعاسدمحم

سلجمبیترتنیدب.درکمالعالطابزینارهدمآتسدهبجیاتنورداص

.دشحاتتفانارهتناگدنیامننودبهامنمهبردمهدزناش

دشقفومیلمههبج،رابنیاودشرارکترگیدرابنارهتردیریگیار

رگیدرابودهدصاصتخادوخهبارنارهتزایگدنیامنیاهیسرکزایمین



.دهدبلیکشت،یلمیاروشسلجمردارتیلقانویسکارف

مهدزناپسلجمهبهیبشیبیکرتابمهدزناشسلجمتیاهنردهکدنچره

رتدنمتردقرابنیاتیلقانویسکارفاما،درکزاغآاردوخراکهامنمهبرد

مدرمهبیلمههبجناگدنیامنناونعهبهکالکونیااب؛دیسریمرظنهب

،دازآریدقلادبع،هدازیرئاحنسحلاوبا:دنتفایهارسلجمهبودندشیفرعم

ونامیرندومحم،یکمنیسح،حلاصرایهللا،ناگیاشیلع،ییاقبرفظم

مهیرگیدیمسرهمینبقل،یرتکدناونعرانکردالاحهکیسک،هتبلا

.قدصمدمحم،یلمههبجربهر:تشاد



ناوجترضحیلعاتنطلس

.تساهلاسششیولهپاضردمحم،تسهوازاهکییوئدیونیلوارد

،جرخرپرتائتکیردیاهفرحرگیزابکیدنناموهدیشوپیماظنمروفینوی

جاتشتردقردقردپاتدوشیمهنحصدراوتکلممیسایسلاجرشیپاشیپ

.دنیشنبیهاشتختربودراذگبرسربیهاشداپ

دوشیمهدیداضردمحمهرهچزایکیدزنیامن،ملیفنیازایشخبرد

«ناریاهیلعتلودیتمالسدورس»هبندرپسشوگلاحردالامتحاهک

.تسایدج،شنسزارتشیب،شاهلاسششتروص.تسا

رگیدیاضردمحمنارازهدننامدوبییاضردمحمهک،اضردمحم

:((یولهپاضردمحم،داهعتیالوترضحالاو)دشزورنآزا،تکلمم

روصتنآیانعمزاهلاسششیاضردمحمالامتحاهکیقارطمطرپناونع

ودسربنایاپهبهظحلنآردشایکدوکاتدشبجوماماتشادنیقیقد

یگدنزودوشادج،فرشاشیولقودرهاوخیتح،شنارهاوخوردامزا

.دنکزاغآاریتوافتم

نوچزینواهکدوبهدشیزیرهمانربیزوریاربزیچهمه،هزاتیگدنزرد

رددهعیلویاضردمحم.تکلممهاشدوشبودراذگبرسربجاتشردپ

یاهیسالکمهرانکرددوخیصاصتخاهسردمردیگلاس۱۲اتریسمنیا

.دناوخیتسردشاهدشینیج-تسد

.دنکلیصحتنایعایصوصخم

تشگزابناریاهبیگلاس۱۷ردیو،سیئوسردلیصحتلاسجنپزادعب

۱۳۱۷لاسرد،یگلاس۱۹ردودادهمادایرسفاهدکشنادردارشسردو



۳۱ ناوجترضحیلعاتنطلس

هدکشنادنیازایمودناوتسهجرداب،(یدالیم۱۹۳۸)یدیشروخ

ونیداینبیتالوحتهناتسآردایندهکینامزردتسرد؛دشلیصحتلاغراف

شتآیهاتوکهلصافردودشزاغآمودیناهجگنج،دعبلاسود

بعرینامزهکیولهپهاشاضروتفرگاردهعیلوردپنمادگنجنیا

یاهشترا.دیددابربارتختوجات،دوبرهشهرهش،شاهمکچیادص

یوروشریهامجداحتاوبونجزاایناتیربیروتارپماینعییناهجتردقود

.دندشناریاکاخدراو،لامشزایتسیلایسوس

.دشلاغشاروشک

افعتساشردپهکالاحوتسادهعیلوواهکراگناهنراگنا.تفرگرارق

.دوشهاشداپ،یساسانوناقساساربدیابهدرک

ترازودانسایورربیتاعلاطمهکندنلردخیراترگشهوژپ،یشرفتدیجم

اضرزادعبناریایاربنارگلاغشادیوگیم،هدادماجناایناتیربهجراخروما

.دندرکیسررباریفلتخمیاههنیزگ،هاش

یروهمجهبیهاشداپزاناریایسایسماظنلیدبتهنیزگنیلواواهتفگهب

تشاددوجورظنفالتخاهنیزگنیارسربرگلاغشایاوقنایمرداما.دوب

ودندیشیدنایمیغورفیلعدمحمندشروهمجسیئرهباهییایناتیربنوچ

.تساتسپنیابسانمهنیزگدعاسدمحمدندوبدقتعماهسور

یوسزاهکدوبیاهنیزگماهتردقهبراجاقنادناختشگزاب

نیایاربودشحرطمیدجلکشهبایناتیربهجراخترازوناسانشقرش

راجاقهاشدمحاردارب)ازریمنیسحدمحمدنزرف،راجاقیازریمدیمحاب،راک

.دندرکرادید،(هیراجاقدهعیلونیرخآو

،ییایناتیربراکهظفاحمرادمتسایس،ندیاینوتنآ»:دیوگیمیشرفتدیجم

ابراکنیایاربودوبهیراجاقتشگزابلابندهبهکدوبیناسکهلمجزا

سیلگناییایردیورینردنامزنآردازریمدیمح.درکرادیدازریمدیمح



طوقس۳۲

مهناریاهعماجهتبلاوتخانشیمنالصاارناریاوتسنادیمنیسراف

هیزجتهنیزگ.دشیفتنمهنیزگنیا،تشادناراهراجاقتشگزابیگدامآ

((.دندشنیلمعفلتخملیالدهبمادکچیهاهنیاهکدوبحرطممهناریا

هکتقوریزوتسخن،یغورفیلعدمحمینایمرداپاببیترتنایساب

درالوبردیرابواتارکاذمییاپردو،دوبذوفنابورابتعاابیرادمتسایس

.دادتیاضردهعیلویهاشداپهبایناتیرب،نارهتردسیلگناریفس

رورسونشجویراذگجاتمسارمیرازگربروشکلاغشاراگزوررد

رد(دهعتیالوترضحالاو».دیسریمنرظنهبهنالقالعنادنچ،موسرم

یاروشسلجمردمدرمناگدنیامنرباربرداهنتهکتفرگمیمصتیضوع

.دروآنابزهباریهاشداپدنگوس،یلم

یسلجمردهقیقدیسوراهچتعاسرد،۱۳۲۰لاسرویرهش۲۶زورردوا

ودیجمهللامالکهب،هتفرگهاوگارلاعتمدنوادخنم»:تفگیلمیاروش

دوخرمعمامتهکمنکیمدایمسقتسامرتحمدنوادخدزنردهچنآره

ارتلمقوقحوتکلممدودح،هدومنناریالالقتساظفحفورصمار

((.مرادبیسورحموظوفحم

((.یولهپهاشاضردمحم،ینویامهترضحیلعا)):دشهظحلنآزاو

،دوبنیربختختوجاتلالجوهوکشزااهنتهن،یهاشنهاشنیارداما

زاجراخرد۲۰۱۳لاسلیاواار«هاشهبیهاگن»باتکوهدادماجناهاش

،هاشاضردمحمیهاشداپماودرد،ادتبانامهزا(تساهدرکرشتنمناریا

.تشاددوجویدجدیدرتوکش

هاشاضردمحمفیلحتمسارمردهکیریفسوداهنت»:دیوگیموا

هکنیازادعبودرهو.دندوبیوروشریفسوسیلگناریفس،دندرکنتکرش

هکدنتفگواهبتارکهب،دشهاشداپودرکارجاارمسارمهاشاضردمحم

«.دنریذپیمارشتنطلس،یشیامزآوطورشملکشهبالعف

۲۲ یاضردمحمیگدنزردیاهزات۵رود،۱۳۲۰لاسفورعمرویرهشزا

مقرناریاهطورشمیهاشداپیاربتوافتمالماکیراگزورودشزاغآهلاس



۳۳ ناوجترضحیلعاتنطلس

هاشاضرنافلاخمینیشنهناخودیعبتوسبحهکتساهرودنیارد.دروخ

بازحا،درکهبرجتاریاهزاتیاهزرمناریاردنایبیدازآ،دیسرنایاپهب

ورظنراهظاتصرفیسایسناگبخن،دندرکزاغآاردوختیلاعفیرایسب

نآزاناریارصاعمخیراتردهکهنوگنآ،۲۰یارجامرپههدودنتفایهلداجم

.دشزاغآالمع،مینکیمدای

مکرظنفالتخا،ههدنیاردهقباسیبیسایسیاهیدازآللعهرابرد

درکلمعتوافتمیاههزیگناوللعهرابردیتحهکنیانمض.تسین

.دراددوجورظنفالتخازینههدنیاردهاشاضردمحمیسایس

یساسانوناقهبهاشهاگنهلئسمردرظنفالتخانیایلصاهتسه

.دوشیمهصالخشیاهتیلوئسمزاوایقلتوهطورشم

یاههنیباکرددعباهلاسدوخهکیرگشهوژپ،یدنواهنگنشوه

هطساویبییانشآهاشابودشریزویمامافیرشرفعجوروصنمیلعنسح

و«تموکح»ابهاشهطبارهب،هرودنیاردهاشدرکلمعیسرربرد،تشاد

.دنکیمهراشا«تنطلس)

،یغورفیلعدمحمیریزوتسخنیاههرودردهاش،یدنواهنرظنزا

ودرکیمتنطلساهنت،یدهازهللالضفوقدصمدمحم،ماوقدمحا

رهکرتشمیگژیو.دندرکیمهراداارروشکهکدندوبناریزوتسخننیا

ذوفنورابتعا،تردق،دربیمماناهنآزایدنواهنهکیریزوتسخنراهچ

.تساناشیالابیسایس

دارفاهکیدهازوماوق،قدصمنایم»:دیوگیمیدنواهنگنشوه

هکدوبنیانآوتشاددوجوکرتشمهجوکی،دندوبیتوافتمرایسب

نیدامنشقنهبهاشودشابادجتنطلسزاتموکحدنتساوخیمهسره

،یساسانوناقزایتشادربکیهکنانچ.دنکبافتکایلمتدحورهظم

«.درکیمنیعمهاشیارباریشقننینچ

ردرایسبتاشقانمیلصازکرم،هطورشمیساسانوناقزاتشادربنیمه

.تسوانادقتنموهاشاضردمحمناراداوهنایم

یساسانوناقزایتشادربنینچیساسازاهاشتسادقتعمینالیمسابع



طوقس۳۴

نآهنو،دوبفیعضهکنامزنآهن؛تشادنلوبقهاگچیهارهطورشم

.دوبهدرکهضبقارقلطمتردقهکیزور

ردهکنامگنیامدیدنمهکیدانساساسارب):دیوگیمینالیم

کیودشابهتشادنیدامنشاقنکیهکدوبهتفریذپهاشاضردمحم۲۰ههد

نامهزامکوشیبهاش.تسینیتسردنامگ،دشابهطورشمًافرصهاشداپ

،دشابهتشادنتردقناریاهاشداپرگادوبدقتعم،دمآراکرسهکیلوازور

هاگوهدرپتشپهاگ،۲۰ههدردلیلدنیمههب.تسینیندشناریاحالصا

((.دهدبشیازفااردوختردقهکتشاددتممشالت،ینلع

،دنکیمدییاتارینالیمسابعتایرظنینشورهبهکیدراومهلمجزا

اضردمحمشالتیپردهکتسا۲۰ههدردیساسانوناقردرظندیدجت

.دروآتسدهبارسلجملالحناقحدشقفوموا،هاش

ناریزوتسخنرباربردیتحهاش،ینالیمهتفگهبهکنیانمض

هیزجترطخ،وانودبهکتشاددیکاتزینماوقویغورفدننامیدنمتردق

.تسایدجناریا

،قدصمدمحممانهبیدنمتردقرادمتسایسودیسرنایاپهب۲۰ههدیتقو

،زورنآناهجیاهتردقربازایکی،ایناتیربوناریایتفنهلداجمهنایمرد

هکدوبیاهلداجمنامهراتفرگزونهناوجترضحیلعا،دشریزوتسخن

.تکلممروماهراداردهاششقن:دوبشریگردتسخنزورزا



«ماندب»یروتارپماوهاشنهاش

.دنککرتارناریاکاخدشراچان،تفرگهرانکتنطلسزاهکهاشاضر

هبیاهقالعیشتردقنارودردهاگچیه،راجاقناهاشداپفالخربهکوا

ابسپسوتفرناریابونجهبتسخن،دوبهدادنناشنیجراخیاهرفس

.درککرتهشیمهیاربارروشک،سرافجیلخهارزایتشک

هبشتساوخفالخرب،دنهیاهبآردهاتوکیتماقازادعبهاشاضر

هب.دشهداتسرفدنهسونایقاهنایمردهداتفارودرایسبومانمگیاهریزجت

.دوبایناتیربهطلستحتنامزنآردهک«سیروم»مانهبییاج

کرتزادعباردوختماقالحمروشکاتتفاینهزاجایتحقباسهاش

.دنکباختناناریا

اهنآ،هریزجنیایسیلگنانامکاحابرایسبیاهیراگنهمانزادعب

لقتنمیبونجیاقیرفآهبشاهداوناخابهارمههاشاضردندرکتقفاوم

:م

.دوبمس

ونهآهاروهاگشناد،روشکیاربشراگدایهکناریایمتسیبنرقهاشداپ

زاهکیلاحرد،اقیرفآرد،دیعبتزادعبلاسهس،دوبشتراویرمرادناژ

ردهکیدرم:درمودرکهتکس،دربیمجنریگدرسفازاشناکیدزنرظن

.دوبرادتقارهظم،ناوجهاشاضردمحمنهذ

روشککینارادمتسایسمیمصتوتساوخهبزجداتفاینقافتاهمهنیاو

.ناتسلگنا:دوببابناریاردهکهنوگنآای،ریبکیایناتیرب:یجراخ

ابهاشهطبارمهفیاربتسادقتعمهاشباتکهدنسیون،ینالیمسابع

.مینکهجوتدمآشردپرسربهکهچنآهبدیاب،اهیسیلگنا



طوقس۳۶

اتاهیسیلگناتردقهرابردشروصتمنکیمرکفنم»:دیوگیموا

وانهذردهک،شردپاباهنآدوبهدیدهکدوبتیعقاونیاهجیتنیدح

اهیسیلگنا،درکافعتساهاشهاضریتقو.دندرکهچ،دوبیسایسلایکی

لکشهبمهدعب.دندرکنراذگورفوافیفختوریقحتیاربیشالتچیهزا

ودندادماغیپهاشاضردمحمهبرصمردسیلگناریفسقیرطزامیقتسم

ینکباطخاپزاتسدرگا،میدرکهچتردپابنیبهکدندرکشدیدهت

«.میروآیممهوترسارالابنیمه

هلاس۵۹رهمایرآهاشنهاشهبیتهابشچیه،۱۳۲۰لاسردهلاس۲۲هاشنیا

،هاشاضردمحمیهاشداپههدنیتسخنرد.تشادنیمالسابالقنانامزرد

.تشادنزیناردوخناریزوتسخنندیشکشلاچهبناوتیتحهاگو

یاهتردقزاهاشاتدشبجومهدننکشوفیعضتیعقومنیاایآ

؟دشابهتشادیوناشفرح،اهیسیلگناهژیوهب،یجراخ

ارایناتیربهجراخروماترازودانساهکیرگشهوژپیشرفتدیجمهتفگهب

راظتنادیناوتیمنامش»:تشادنیوناشفرحزجیاهراچوا،هدرکهعلاطم

رگاوامایلکابلاغشاتحتروشکردهکهلاس۲۲هاشکیدیشابهتشاد

((.دشابیدنمتردقهاش،هدیسرتنطلسهب

وسیلگنایارفسابهاشراتفراهنتهن،دیوگیمیشرفتدیجمهکنانچ

یاوقناونعهبزیناهنآهکلب،هدوب«یونشفرحزایعون»ابماوت،یوروش

.دندرکیمدروخربهاشاب«نییاپهبالابزایهاگن»ابًاساسارگلاغشا

فیصوت«یونشفرح»زایعونارنآ،یشرفتدیجمهکیراتفرنیااما

نافلاخموناراداوهنایمرادهلابندتسایفالتخاوثحبهطقن،دنکیم

نویبالقنایتنطلسدًضادیدشتاغیلبتنایرجردریخاههدهسردوا.هاش

هدشفیصوتهتسباویرادمتسایس،روشکربمکاحنایارگمالساو۵۷لاس

.تساهدرکیمتموکحیبرغیاهتردقتساوخیانبمربالوصاهک

هکیهورگ،یلمههبجیزکرمیاروشینونکوضع،میعزشوروک

واهکتسادقتعم،دوبهاشاضردمحمفلاخمنیرتتخسرسزااهلاس

هجیتن»،هدشهدناوخبرغهبهاشیگتسباوهچنآاما،هدوبنهدناشنتسد



۳۷ هاشنهاش« ماندب)یروتارپماو

.((تساهدوبهاشتیصخشفیعض

وشردپابناگناگیبدروخربهنیمزسپهبهجوتاب):دیوگیممیعز

تشادرواب،دننکرانکرباروادنتشادتردقناگناگیبنیاهکتیعقاونیا

هجوتدیاب.دنامبرادیاپدناوتیمنناگناگیبیاههتساوخهبهجوتنودبهک

یفیعضهیحورزاوا،یکدوکردواابهاشردپراتفرلیلدهبهکمینک

رههاشهکمیدیداما.دوبهتشکواردارتماهششردپودوبرادروخرب

.درکیمرارفوتسبیمارشنادمچدشیمورهبوریدجلکشمابراب

«.تساهدیافیباهنآرباربردیگداتسیا

هچنآزاغراف.درادیدجینافلاخم،میعزشوروکتواضقنیاًاتعیبط

یاههرودردوادرکلمع،دیوگیمهاشتیصخشاییکدوکهرابردمیعز

۳۷تنطلسهکیطیارشووازاهدنامیقابیاهرظنراهظا،یخیراتفلتخم

تواضقدنناوتیمهکدنتسهییاههناشنیواحهمه،دیسرنایاپهبشاهلاس

.دنشکبشلاچهبارمیعزنوچینادقتنم

اهیسیلگنازاواهکنیاشریذپ،اهیسیلگناوهاشهطباررسربمکتسد

زاارهاشهکیدنواهنگنشوهنوچیرگشهوژپیارب،هتشادیونشفرح

زیچدهاوشودانساواهتفگهبهکارچتسینناسآ،هتخانشیمکیدزن

.دنیوگیمیرگید

هاشاضرابمهاهیسیلگنا،دانساساساربهکدنکیمدیکاتیدنواهن

.دنتشادنیاهنایمهاشاضردمحمتنطلسابمهودندوبفلاخم

سابع،تساهیسیلگناابهاشهطبارهرابردکرادمودانسازاتبحصیتقو

«هناراگناهداس»اراهیسیلگنازاهاشیوناشفرحعوضومحرط،ینالیم

هکدنکیمفیصوتیاهدیچیپهطباراراهیسیلگناابهاشهطبارودمانیم

.تساهدشیموروریز،نیفرطعفانمیساسارب،نوگانوگیاههرودرد

زاشیپ،رتیلکای،ماوقیریزوتسخننامزردالثم):دیوگیموا

شیازفاهاشتردقهکتشادنیاهقالعیسیلگنا،تفنندرکیلمشبنج

تمواقمتردقشیازفایاربهاشتساوخرباربردمهمئادودنکادیپ



طوقس۲۸

«.درکیم

نایرجردهاشتارایتخاشیازفاابًالوصااهیسیلگنا،ینالیمهتفگهب

دشبیوصتنوناقنیااما،دندوبفلاخمیساسانوناقممتمبیوصت

ندرکیلمشبنجیتقو.دروآتسدهبارسلجملالحنارایتخاهاشو

راشفتحتارهاشقیمععضومرییغتکیرداهیسیلگنا،دشعورشتفن

لحنمارسلجم،هدروآتسدهبهکیرایتخانامههبدانتسااباتدنتشاذگ

.دناسربارجاهباراهنآرظندرومدادرارقودنک

زاارشردپیگلاس۲۵نسردوا،هاشاضردمحمیگدنززاهرودنیمهرد

هاشاضر»،یلمیاروشسلجمبیوصتاباهدعبهکهاشاضر.دادتسد

تشذگردیبلقهتکسرثاربیدیشروخ۱۳۲۳لاسرد،تفرگبقل«ریبک

ناریاهبیبونجیاقیرفآزاشرداربوهاشنارهاوخ،یهاتوکتدمردو

هکلمووالماشهکهاشاضردمحمیلاخوکچوکرابردبیترتنیاهب

لیدبتغولشودمآوتفررپیرابردهبناهگان،دوبهیزوفشرابتیرصم

یاهناتسبهدبواهیتشآورهق،یناریایاههداوناخرگیددننامهکدش

هکاههداوناخیقابهبتبسنشحاففالتخاکیاب.تشاداردوخ

یاضعایاربییانثتسایتیعقومنیا.دوبتکلممهاشهداوناخدشرادنزرف

اضردمحمتنطلسموادتورگردناشتیفارشاهکدروآدوجوهبیاهداوناخ

.دوبهاش

تالوحتنایرجردزیناهنآاتدشیمبجومعوضومنیمهدیاش

لعفنم،دنتشگزابناریاهبهکنیازادعب،تنطلستسخنیاهلاس

زایهاگمههاشدوخیتح،ینالیمسابعهتفگهبهکییاجات.دندنامن

.دمآیمهوتسهبیسایسروماردشاهداوناخیاهتلاخد

یورنامزاتهکدندوبیتنطلسنادناخردرفنود»:دیوگیمینالیم

ابشاهرادیدردهاشدوخودنتشادیلاعفرایسبشقنقدصمندمآراک

هکلمیکی!درکیمتیاکشتیعضونیازاهاگسیلگناواکیرمآیارفس

وتشادرایسبذوفنرابردربمهاماهدشهجوترتمکششقنهبهکردام

جرخلوپیتحودوبیسامتردنارادمتسایسیخربابمهوشرسپربمه



۳۹ هاشنهاش« ماندب)یروتارپماو

نیاردمهواهک[هاشاضردمحمیولقودرهاوخفرشا،رگیدودرکیم

((.دوبلاعفیلیخنارود

دوختردقیاههیاپاتتساشالترد،مارآمارآهاشهکنامزنیمهرد

،۱۰۹هرامشهناخردخاکنابایخردشایگیاسمهرد،دنکمکحتسمار

،۲۰یارجامرپههدیاهلاسمامتردهکدرکیمیگدنزیرادمتسایس

یاهتلودرددنچرهقدصمدمحم.دوبتختیاپمانبحاصرادمتسایس

ردتالوحتنطبردهراومهاما،تشادنیتیلوئسمهاگچیهاهزورنآرادیاپان

.دشیمرارکتشمان،سلجمزانوریبوسلجم

ابتساهداسیاهطبار،یقداصمیریزوتسخنزایشیپودنیاهطبار

هحوبحبرد»:دهدیمحرشهنوگنیاارنآینالیمسابعهکمهمیاهیشاح

ردتسایناوترپتیصخشقدصمرتکدهکدنیبیمیتقوهاش،گنج

.دنکیمیریزوتسخنداهنشیپواهب،درادیعیسویاههیاپوتسایسهصرع

قفاوماهیسیلگنامینیببدیابلواهکدیوگیمداهنشیپنیاهبخساپرد

ترافسدانساودناهتشونرادیدنیاهرابردودره.هنایدنتسهراکنیا

دننکیمتفلاخمتخاساهیاسیلکنا.تساداهنشیپنیادیوممهسیلکنا

قدصمهبیلیخاهدعبهیوازنیمهزامههاش.دریذپیمنمهقدصمو

«.تساهیسیلگناتسدردتکلممردیعقاو

کیردناشبآ۳۲لاسیاهارجامزالبقاهلاسزاقدصموهاشییوگ

رد.تشونرسزوررد.دنریگبرارقمهرباربردرگیدرابودنیااتدیخرچ

.۱۳۳۲دادرم۲۸



هدوتبزح«هدروختنعلغاد»

هیاسمه،رتقیقدیانعمهبایناریالامش.دشعورشلامشزازیچهمه

.یلامش

شبنجکییاربناریانارکفنشورهکیلاحردو۱۹نرقمودهمینرد

ابزوریسایسمولعشنادابوسمه،دندشیمهدامآیسایسریگارف

هکتسانامزنیمهردودندشیمانشآزینیاهزاتیاهیژولوئدیا

نایناریازایهورگنایمطابترایاربیلپهب،زاقفقهقطنمردناهاوخلوحت

.دندشلیدبت((یسارکومدلایسوس»اب

یناهجشبنجکی:دشلیدبتناریاپچیانبگنسهب،طابترانیا

دوبیبالقناینامرآکیمتسیبنرقهناتسآردایندیارباهلاسنآردهک

هدامآیرادمتموکحوتموکحزاتوافتمالماکیاهرودیارباردوخو

.درکیم

یاهکیوشلوب-یدالیم۱۹۱۷-یدیشروخ۱۲۹۶لاسزییاپیادتباردیتقو

اریتلودنکاماهمه،تسینومکزادرپهیرظن،نینلریمیدالویربهراب،حلسم

تیطورشمنامرفیاضمازاههدکیزاشیبناریارد،دندرکحتفهیسوررد

ناریاردهطورشمشبنج،رهاظردودوبهتشذگهاشنیدلارفظمتسدهب

.دوبهدشزوریپ

بالقناتیقفومتسادقتعم،ندنلردخیراترگشهوژپ،یشرفتدیجم

تحتارناریاپچشبنج،تسخنزورزایلامشهیاسمهرداهتسینومک

.دادرارقدوخریثات

یزکرمتموکحابناریایاهپچهطباردعبهب۱۹۱۷زا»:دیوگیموا

دنتشادیرابردهشیرهکیناسکیتح،یدایزهدعودوشیمنوگرگد



۴۱ بزح«هدروختنعلغاد ))هدوت

نانچمهیلو.دندشبجیاههاگدیدبذج،یردنکساازریمنامیلسدننام

ینایناریانیبایدوبیزاقفقنیرجاهمنیبردایاهپچیاهتیلاعفرتشیب

((.دندوبروشکزاجراخهک

شالتکیتامتسیسلکشهبودیسرتردقهبهاشاضرهکییاهلاسرد

هبلیصحتیارباریناریاناناوجزایرتشیبهورگ،تلودهنیزهابدرک

هبزور،یتسینومکدیاقعابیناریانارکفنشورییانشآهنیمز،دتسرفباپورا

دعبیلاسجنپهکهیسورردتالوحتابنامزمهودشیممهارفرتشیبزور

،دشلیدبت((یتسیلایسوسیوروشریهامجداحتا»هب۱۹۱۷ربتکابالقنازا

یاههشیدناابزیناپورایاههاگشنادردیناریاناگتخومآشنادیخرب

.دنتشگیمزابناریاهبپاچیبالقنا

:تشاذگداینبارناریانردمهاگشنادنیتسخننینچمههاشاضر

یاههدیاهرابردلدجوثحبیارببسانمیطیحمهبهکیهاگشناد

.دشلیدبتمتسیبنرقردیرادتموکحنوگانوگ

ونایوجشنادزایهورگاباپورایاههتخومآشنادنیمهزایکیدنویپ

اتدشبجوم،هاشاضرتنطلسمودههدهنایمردلوحتقاتشمناناوج

هاشاضرتموکح،دوزیلیخ.دریگبلکشکچوکیتاعلاطملفحمکی

.ناشرفن۵۳همه

پچشبنجیاربزاستشونرسفطعطاقنزایکیرفن۵۳یریگتسد

،دنتشادنیدجطابترامهابیتحناشیخربهکهورگنیا.تساناریا

هکیناجیابرذآیرکفنشور:ینارایقت:دندوبهدمآدرگصخشکیلوح

.دوبهتفرگکیزیفیارتکدناملآرد

هکدهدیمناشنرفن۵۳هورگهرابردهعلاطمتسادقتعمیشرفتدیجم

یمدآزاناشنورد»ودنتشادنمههبیتهابشچیههورگنیایاضعایخرب

دوجوشخبماکدمصلادبعدننامهدوبیسوساجدنیوگیمناشدوخهک

«.هیقبزارتالابندرگورسکیدوبیرکفنشورهکینارادوخاتهتشاد

ردهاشاضرطوقسات۱۳۱۶لاسردیریگتسدنامززارفن۵۳تیرثکا



طوقس۴۲

یونعمربهر،ینارایقت،نادنزهرودنیمهرد.دندنامنادنزرد۲۰رویرهش

.تشذگردهورگنیا

یمومعوفع۱۳۲۰لاسهامرویرهش۲۸زوررد،هاشاضریافعتسازادعب

لزنمرد،یدازآزادعبزوردنچهورگنیایاضعاتیرثکاودشمالعا

.دندشعمجیردنکساازریمنامیلس

مانهبیاهلاس۳۴هدازردارب،راجاقبلطهطورشمهدازهاش،ازریمنامیلس

،رفن۵۳ابهارمهودوبینارایقتکیدزننارایزاهکتشادیدنکساجریا

.دوبدشدازآنادنززایگزاتهب

نیرتیوقزایکی،یدامتمنایلاسیاربهکدشدلوتمیبزح،هسلجنیارد

تالوحتنیرتمهمرانکرداهرابواهرابشمانودوبناریایسایستالیکشت

:دشرارکتزاستشونرسیرگیزابناونعهبناریامتسیبنرقخیراتیدیلک

.هدوتبزح

نآردیسایسیاهیدازآییانثتساراگزورردو۲۰ههدزاغآردهدوتبزح

همهییوگهکیبزح.درکزابناناوجنایمردارشیاجدوزیلیخ،اهلاس

رتهبناهجکییاربیتسیلایسوسیوجتلادعیاهنامرآزا:تشادزیچ

دندرکیمشوگتوافتمکیزومهکدمالآشوپکیشیاهرسپورتخدات

.دندیصقریممهابو

۲۰رویرهشزادعبهکیناناوجزایخربدندقتعمنارگشهوژپیخربیتح

کیژولوئدیاویسایسیاهنامرآلابندهبًاموزل،دندشهدوتبزحبذج

.دندوبنبزحنیا

بزح»:دیوگیمتسانارگشهوژپنیاهلمجزاهکیشرفتدیجم

هکنیانودباهیلیخودوبیرکفنشوررافمکی۲۰رویرهشزادعبهدوت

نمض.دندشهدوتبزحبذجدنشابتسینینل-تسیسکرامایتسینومک

نوچدنتفریمبزحهبیتنسیاههداوناخزااهناوجیخربهکنیا

.دوبصقرسلجم.دننیببنیونونردمیاههدیدپاجنآدنتسناوتیم

بزحدوخردایالاح.دندشیمانشآمهاباهرتخدواهرسپ.دوبیقیسوم

«.یوروشوناریایگنهرفنوناکدننامهتسباویاهنمجناواهنوناکردای



۴۳ بزح«هدروختنعلغاد ))هدوت

،پچیاهنامرآرطاخهبهچوباتکوصقروکیزومرطاخهبهچ

طباورزایقیقدتاعالطا،دنتسویپیمهدوتبزحهبهکیناسکزایهورگ

.دنتشادنیوروشریهامجداحتااببزحنیا

دوبنیبالقناهدزگنجروشککیرگیدیوروش،اهلاسنیارد

اهتسینومک،شنوردرد،هاشاضرتنطلسزاغآیاهلاسنانوچهک

،دنگنجبناهاوخیروهمجابنابلطتنطلس،دنگنجبنابلطتنطلساب

یروهمجکیزوررهنایمنیاودنگنجباهتسینومکاباهتسینومک

اضریتقو.دنکتیدوجوممالعایرازتهیسورهدشلاغشاقطانمزاهزات

ارناریاکاخیتحواهکنآزاشیپ،هدوتبزحوتفریمناریازاهاش

دوبییاپوراتردقرباکیالمعیوروش،درکتیدوجوممالعا،دنککرت

یارباردوخوتشادرایتخاردگرزبیشترا،نیلاتسانینهآتشمابهک

.درکیمهدامآیناهجیتسیلایسوسداحتاکی

هطبارتسادقتعم،دروفنتساهاگشنادیسایسمولعداتساینالیمسابع

لیدبتدادضاعمجهبنامزنارداربزحنیاالمع،هدوتبزحویوروش

.دوبهدرک

نارکفنشورنیرتهتسجربزایخربفرطکیزاهدوتبزح»:دیوگیموا

بذجشدوخهباراهناسنانیرتبلطلامکونیرتتسیلآهدیاوناریا

یوروشهتخاسربالمع،لوازورزاهکدوبیهاگتسدرگیدفرطزا.درک

یوروشریگبقوقحیتحاهیضعب.تفرگیمیوروشزاارشروتسدودوب

شقناجنآردودندوبیوروشتینماوتاعالطاهراداب.گ.اکلماوعو

«.دندادیمنماجنایراکگرزببابراهزاجانودبًالمعودنتشادیربهر

نیرتیلصازایکی،یوروشریهامجداحتاهبهدوتبزحیگتسباونازیم

یوروشیشاپورفزادعب،زورماهکتساناریاردبزحنیاتیلاعفداعبا

تارطاخیاهباتک،نآزارتمهموهدوتبزحفلتخمدانساراشتناو

.تساهدشفافشیرگیدنامزرهزاشیب،هدوتبزحیاضعا

رظنزا،وکسمتالیامتواههتساوخهبهدوتبزحقیمعیگتسباو

رد،یولهپهاشاضردمحمهرودنارازگراکزاورگشهوژپ،یدنواهنگنشوه

ردناهجتسینومکبازحاتایحوهچخیراتواهلاسنآیسایسیاضف



طوقس۴۴

.تساهدوبیعیبطیتیعضو،نامزنآ

یمامتهیبشدوبیتسینومکبزح،هدوتبزح)):دیوگیمیدنواهن

((.دنتشاداریشاقن

مرگامرگردقدصمدمحم،یدیشروخ۱۳۲۹لاسردیتقوبیترتنیدب

هدیچیپتالیکشت،دوبتفنندرکیلمیاربشریگسفنویسایسهزرابم

کیهبالمع،تیلاعفههدکیهبکیدزنهقباساب،هدوتبزحهیالدنچو

.دوبهدشلیدبتناریایلخادتسایسمهمرگیزاب



ارگیلمهدازفارشاکی«یرامعتسادض»هزرابمرباربرداهیاهدوت

هکنیامغرهب،قدصمدمحمندیسرتردقهبهناتسآردهدوتبزح

.دوبهدرکهبرجتاریناجیهرپیاهبیشنوزارف،دوبیناوجبزحزونه

ابهدوتبزح،ناجیابرذآرداهتسینومکیلحمتموکحیارجامرد

تیامحناریاهیزجتزاالمعهکدوبورهبوررتگرزبرداربیاهروتسد

هدوتبزحزاگرزبباعشناکیهب،دادخرناجیابرذآردهچنآ.درکیم

.دیماجنایکلملیلخیربهرهب

یلصایاضعازادوخودوبهدرکلیصحتناملآردهکیکلملیلخ

بزحنیاهبدشنرضاحهدوتبزحسیساتنامزرد،دوبرفن۵۳هورگ

نتسویپنمضاتدشبجومشنارکفمهررکمیاهتساوخرداما،ددنویپب

بزحنوردیبلطحالصانایرجمهمیاههرهچزایکیهب،بزحنیاهب

بزحنوردنابلطحالصایاههتساوخنیرتمهمزایکی.دوشلیدبتهدوت

هدوتبزحیتقو.دوبیوروشریهامجداحتازابزحنیالالقتسا،هدوت

اردوختالیکشت،نابلطحالصاتساوخفالخرب،ناجیابرذآنایرجرد

ابیکلملیلخ،دادرارقناجیابرذآیاهتسینومکیلحمشروشتمدخرد

تسلایسوستیعمج)،۱۳۲۶لاسردودشجراخهدوتبزحزاشنارکفمه

تسویپناریاتلمناشکتمحزبزحهباهدعبهکدادلیکشتار«ناریاهدوت

باعشنانیرتمهمنیا.دادرییغت(موسیورین)بزحهبارشمانماجنارسو

.دوبشتایحتسخنههدردهدوتبزحزا

رارقماجرفانرورتکیفدههاشاضردمحم،۲۷لاسرددعبیدنچ

.تفرهناشنهدوتبزحیوسهبارشماهتاتشگنا،هاگتسدوتفرگ

تیلاعفهبدعبهبنآزاودشمالعاینوناقریغلاسنیاردهدوتبزح



طوقس۴۶

.دروآیورینیمزریز

قدصمیتقوهکدنکیمیروآدای،ناریاخیراترگشهوژپ،یشرفتدیجم

بزح،تفرگرارقتردقهبندیسرهناتسآرد،۲۰ههدینایاپیاهلاسرد

.تشادنیجراخدوجویمسرلکشهبهدوت

لحنم،هاشاضردمحمماجرفانرورتیپردهدوتبزح»:دیوگیموا

یجراخدوجوهدوتبزحیکینکتروطهب۱۳۲۹لاسردنیاربانب.دوبهدش

.تشادهماداقدصمرتکدیریزوتسخنرخاوااتتیعضونیاوتشادن

ورامعتساابهزرابمنمجنادننامیفلتخمیاهمانهبهدوتبزحیضوعرد

((.دوبلاعفهعماجردتشادهکینانزنامزاس

ههدینایاپیاهلاسردتردقاباهنتهن،ینیمزریزتالیکشتنیمهاما

،نارگشهوژپزایگرزبهورگهتفگهبهکلب،دادیمهمادادوختیلاعفهب۲۰

ومهم،نارکفنشورونانز،نایوجشناد،نارگراکنایمردهدوتبزحذوفن

.دوبیداج

شیومعوینیمایلعشردپنامزنآردهکیرگشهوژپ،ینیماجریا

ردارهدوتبزح،دندوبروشککیهجردیسایسلاجرزا،ینیمامساقلاوبا

هکدنکیمفیصوت«ناریایسایستالیکشتنیرتلکشتم»،۲۰ههدنایاپ

.دندوبهتسویپنآهب«مسیلآهدیازایعونیپرد»ناناوجزایگرزبهورگ

بجومیتفنیاهدادرارقرسربیسایستالداجم،۱۳۲۹لاسنایاپرد

انسسلجمردلاسزورنیرخآردماجنارستفنندرکیلمنوناقاتدش

ناونعهب،قدصمدمحم،۳۰لاسردیهاتوکهلصافردودوشبیوصت

.دوشباختناریزوتسخن

هدوتبزحهبهناخپاچرگراکناونعهبنامزنآردهکتوطسدمحم

شرقمهکناریایهافشخیراتتاعلاطمنمجناابیاهبحاصمرد،دوبهتسویپ

بزحتیلاعفیارباضف،قدصمندمآابهکدیوگیم،درادرارقنیلربرد

مانهبرگیدینمجنانینچمهورامعتساابهزرابمتیعمجقیرطزاهدوت

.دشرتزاب((حلصهناخ))

هدوتبزحاتدشنبجومقدصمطسوتیسایسیاهیدازآشرتسگاما



۴۷ ارگیلمهدازفارشاکی«یرامعتسادض»هزرابمرباربرداهیاهدوت

،سکعرب.دنکذاختاتبثمیدرکیور،بوبحمرادمتسایسنیارباربرد

نامزنآردهدوتبزحیمسرتسایس،دیوگیمتوطسدمحمهکنانچ

نیا.درادیمربماگاکیرمآعفانمتمدخردقدصمدمحمهکدوبنیا

هتشادنییاباقادصمابینلعییورایورزااهیاهدوتاتدشبجومتسایس

شنارایوقدصم،دولآنیهوتهاگواورپیبیلکشهب،ناشتایرشنردودنشاب

.دننکدقن،یلمههبجردار

تسایسهکدوبهلئسمنیانمنهذردنامزنامهزا»:دیوگیمتوطس

((.تسینیتسردتسایس،قدصمرباربردهدوتبزح

رد،دوبهدشوردورواابمهقدصمندیسرتردقهبزاشیپهدوتبزح

یحرطبیوصتاباتدوبشالتردمهدراهچسلجمردقدصمهکینامز

جورخنامزاتارناهجیاهتردقابتفنزایتمادادرارقهنوگرهیولج

.دریگب،ناریازارگلاغشایاهورین

بزحرگیدراب،ناجیابرذآیارجامزادعبیهاتوکهلصافردعطقمنآرد

هکارچ،دزیمتسدیباختناهب،یوروشوناریایهارودرسربدیابهدوت

ارناریالامشتفناتدوبشالتردیدجیلکشهبیوروشریهامجداحتا

.دنکدوخنآزابونجردایناتیربهبهیبششیبامکیطیارشرد

اربونجتفنرسربایناتیربهزاتدادرارقیاضماطقف،قدصمحرط

زینارلامشتفنزایتمابسکیاربیوروشیوزرآهکلب،درکیمنلتخم

.دادیمدابرب

یسایسمولعداتساواکیرمآنکاسخروم،ینالیمسابعهکهنوگنآ

،یوروشهبهتسباوبزحناونعهب،هدوتبزح،دیوگیمدروفنتساهاگشناد

.تساوخیمیوروشهکتفراریهارنامهنامزنآرد

هبهدوتبزحیگتسباومسجتنیرتروآمرشدیاش»:دیوگیمینالیم

حرطدرکيعسقدصمرتکدهکینامز.دوبلامشتفنهیضق،یوروش

درکیعسالوا،دناسربسلجمبیوصتهباریتفنیاهدادرارققفاوتعنم

شیولجهکتسنادیمنوچدنوشنربخابنآزاهدوتبزحناگدنیامنهک

،هدشبیوصتحرطهکدندیدودندشربخاباهنآمهدعب.دنریگیمار



طوقس۴۸

نآردهکدرکرشتنمارییاذکوفورعمهلاقم،هدوتبزحزایربطناسحا

یشخبناریالامشتفنودرادیعورشمعفانمناریاردیوروشدوبهتشون

((.تساعفانمنیازا

تعنصندشیلمنوناقحرطرباربردوو۲۰ههدنایاپردتسایسنیا

.دشهتفرگیپهدوتبزحیوسزازینتفن

یاهنامزاسزاهکناریانایوجشنادنامزاسریبد،یفیرظءایضنسحلاوبا

نمجناابهبحاصمرد،دوبییوجشنادشبنجردهدوتبزحهبهتسباو

حرطابًادیدش،هدوتبزحهکدیوگیم،ناریایهافشخیراتتاعلاطم

بزح،نامزنیاردودوبفلاخمناریارسارسردتفنندرکیلمراعش

.دوبهتفرگرارقضقانتمیتیعقومردًالمعهدوت

یلم»راعشابیلمتضهنهکینامزردتسردیفیرظءایضهتفگهب

اردوخهزرابممطالترپوتخاسیاهزور،(روشکرسارسردتفنندرک

یاغلا»اردوخراعش،یمسرلکشهبهدوتبزح،تشاذگیمتشپ

.دوبهدادرارق(بونجتفنندرکیلموتفنیاهدادرارق

ناناوجتیرثکانامزنامهردهکدیوگیمیفیرظءایضنسحلاوبا

.دندوبتفنتعنصندشیلمرادفرطمدرمیقابدننامزینیاهدوت

ردتفنندشیلمراعشابهلباقمردهدوتبزحتیدجحیرشتردوا

ردهدوتبزحعضومیایوگهکدنکیمفیرعتیاهرطاخ،ناریارسارس

ردمهمینارنخسکیهناتسآردوا.تساتفنندرکیلمتضهنربارب

،یضارتعانیاهجیتنردودنکیمیضارتعابزحراعشهب،نایوجشنادعمج

.دوشیمهدناوخارفبزحناربهرروضحابیاهسلجهب

[نیدلارونرتکدنایاقآهسلجنآرد»:دیوگیمییوجشنادقباسلاعفنیا

یورسخریماکبابویدازهبرهچونم،رومانمیحر،ینارکنلدمحا،یرونایک

امهکتسینحیحصنیااقآهکمدرکلالدتسانم.دنتشادروضح

مییوگبومینکزابفارگاراپکیتفنتعنصندرکیلمیاربمییایب

هبارلامشتفنوبونجتفنندرکیلمشدعبوتفندادرارقیاغلا

[متفگاهنآهبباطخ!دنربنایدنربباهسورهکمیراذگبشدوخلاح



۴۹ ارگیلمهدازفارشاکی«یرامعتسادض»هزرابمرباربرداهیاهدوت

نامزاسریبدناونعهبارنخسنیانمدیهدبهزاجارگا!یرونایکیاقآ

.ینزبارفرحنیاوتدیاب!هنتفگ[یرونایک.میوگنناریانایوجشناد

((.مدادیمیشحفشاتهبمتشاداعقاوملدیوتینعی

یکیربهر،مهمینارنخسکیهناتسآردهدوتبزحنارسرگیدنایبهب

تحتارواودننکیمراضحااردوخهبهتسباوییوجشنادیاهنامزاسزا

تفنتعنصندرکیلمزاشاینارنخسنایرجردهکدنهدیمرارقراشف

!دنکنتیامحناریا

ردماجنارسوا،دنکیمفیرعتارارجامیفیرظءایضنسحلاوباهکهنوگنآ

هکدوریماریهار،دوخینارنخسردودوشیمرضاحنایوجشنادعمج

ینارنخسردوا.تسایلمعفانمیاتسارردوتساتسرددرادنپیمدوخ

ردتفنندرکیلمزا،بزحنارسهناریگتخسدیکاتفالخرب،دوخ

ورهبورنایوجشنادهدرتسگقیوشتابودنکیمتبحصناریارسارس

:م

.دوسیم

اههمانزورردنمینارنخستایئزجشیادرف»:دیوگیمیفیرظءایض

،شدعبهتفهاما.تشادیبوخیلیخباتزابناتسادلکودشپاچ

هتشونهکمتفرگهدوتبزحیزکرمهتیمکفرطزاهمانخیبوتکینم

بازحاردبزحتاروتسدزایوریپموزللابزحمسیلارتناسفالخربدوب

حرطمارروشکرسارسردتفنندرکیلمهلئسمدیتشادربامش،[یتسینینل

((.دوبهدشهداداروتسدویتکریدامشهبهکدوبنیزیچنیادیدرک

نیرتمهمرباربرددندوبینایرعییوجهلباقمحوضوهبیعضاومنینچ

دنتساوخیمهکناریایلمههبجناربهروقدصمدمحمیسایسهژورپ

.دننکیلمارتفن

تخادنایمگنستفنندرکیلمیاپیولجیلاحردهدوتبزح

شخب،شیاهنیسروتیتسیلایسوسیژولوئدیاوشیاهشزومآردًالوصاهک

((یرامعتسادض)تازرابماب،رهاظردشیاهلاهدیاواههتساوخزایاهدمع

.دوبهدروخهرگ

یرامعتسادضتضهننیرتمهمرباربردتسناوتیمیبزحنینچهنوکچ



؟دتسیابمتسیبنرقردنایناریا

دوبدقتعمهدوتبزحهکنیالوا»:دیوگیمخساپردیشرفتدیجم

هدرخزایاهدع،دناهتخادناهارارتفنندرکیلمشبنجهکیناسک

دنناوتیمناهنیاودنتسهسلجمیاههدازفارشاونیکالمایاهاوژروب

هدوتبزحهکنیامود.دنشابناریاردیرامعتسادضتضهنکیعفادم

،تسنادیمناریاردیرامعتسادضهزرابمکلامویلوتمارشدوخهک

یرامعتسادضشبنجکی،پچریغلقتسمتکرحکیهکدریذپبتساوخن

لکشهبهکلبنمشدلکشهبهنیعونهبنیاربانب.تساهدروآدوجوهب

داحتاعضوممهموسهلئسم.درکیمهاگنارجامنیاهبووهوبیقر

«.دوبهدوتبزحهبهیبشمهنآهکدوبیوروشریهامج

ردتلودنیاراکنایاپات،یلمتلودوهدوتبزحیارجامتشونرساما

.دنامنیقابتباقروییوجهلباقمطیارشنیمهرد۳۲دادرم۲۸زور

دقتعم«اتدوک»باتکهدنسیونوکرویویننکاسخروم،نایماهاربآدناوری

تسخنیماحهبدمحمتلوددقتنمزاهدوتبزح،تیاهنردهکتسا

.دشلیدبتریزو

رد»:دیوگیمعضومرییغتنیایگنوگچهرابردهاگشنادداتسانیا

دامتعاقدصمهباهنآ،تفنندرکیلمشبنجزاغآردولوایاهلاس

ایناتیربمسیلایرپمارباربرداکیرمآمسیلایرپماهدنیامنهابتشاهبارواودنتشادن

لیلدنیمههبودوبنامزنآتیعضوزاهابتشاالماکیلیلحتنیا.دندیدیم

ریت۳۰زادعباما.دندرکنتیامحندرکیلمشبنجزالماکلکشهبمه

تیامحقدصمزالماکروطهب،راکرسربماوقندروآیاربهاششالتو

«.دندرکیمتیامحقدصمزااهنآ،اتدوکعوقونامزردعقاورد.دندرک

هبالمع،دادرم۲۸عیاقوهناتسآردقدصموهدوتبزحهکدوبهنوگنیا

ودرهتشونرسییوگهکدندوبهدشلیدبتهدینتمهردیسایسیورینود

.دوبهدروخهرگرگیدکیهبیتایحاماهتشونانیفالتئارد

مه،دیباوخشترایاهکناتکاخودرگودشدادرم۲۸یتقو

ناشیسایستایحردقچهکدندیدقدصمراداوهنویلممهواهیاهدوت



۵۱ رصم

ارگیلمهدازفارشاکی«یرامعتسادض»هزرابمرباربرداهیاهدوت

یپرداریرگیدنایاپ،یکیطوقسهنوگچوهدوبیرگیدتیقفومورگرد

.تشاد



یناریاتفنیاربیسیلگنایناپمککی

،نامزنیایاهروشکیاهیگژیووتاصتخمابزورمایایندیاربدیاش

اصخشم،رودنادنچهنینامزردامادسربرظنهبنهذزارودوبیجع

یاهروشکعابتاابارییاهدادرارقناریاتلودیهاگزاره،هیراجاقهرودرد

تعنصزایراصحنایزایتما،لوپتفایردرباربردودرکیماضماییاپورا

.دادیمرارقتکرشکیایرفنکیرایتخاردارروشکیناگرزابوعبانمو

یاهروشکزایصوصخشخبهکتسانیایزورمانابزهبهیضقرهاظ

یاربمزالشنادوهیامرساب،ناریاتلودهیامرسدوبمکلیلدهب،ییاپورا

نایاپزادعبودشیمناریادراوناهاهارایدیسدننامیتخاسریزثادحا

زاباردوخهیامرسمهیدودحمویصخشمتدمرد،زاسوتخاس

.دشیمشبیصنیدوسمهوتفاییم

دوخهبیرامعتساالماکیلاکشاهاگاههمانزایتمانیا،لمعرداما

یلوپتفایردیازاردارروشکزایاهشوگ،تلکممهاشییوگودنتفرگیم

.تخورفیم

نیاساسارب.تساههمانزایتمانیایاههنومنزایکی«رتیور»دادرارق

ویرادکناب،تراجت،تعنصهدمعشخبزایتماهاشنیدلارصان،دادرارق

،رابتیناملآییایناتیربناگرزابکی،رتیورلپهبارروشکلقنولمح

نیایارجا،یجراخویلخادهدرتسگیاهضارتعاابهتبلاودرکراذگاو

.دنامماکاندادرارق

کی،ایراتشوخیکاکآوناریاتلودنایمهک«ایراتشوخ»دادرارقای

عبانمزاهدافتسایراصحناقحودشاضما،هیسورهعبتیجرگرادهیامرس

هبمهدادرارقنیا.تشاذگرادهیامرسنیارایتخاردارناریالامشیعیبط



۵۳ یناریاتفنیاربیسیلگنایناپمککی

هب،یلمیاروشسلجمردبیوصتمدعونآیاضماینوناقریغلاورببس

.دشنارجاهاگچیهودیسرنهجیتن

همانزایتما.تشاداههمانزایتمانیمهزایکیردهشیرمهتفنیارجام

ییایناتیربکی،یسرادسکانمایلیووهاشنیدلارفظمتلودنایم(یسراد)

.دوبهدشاضما،ایلارتساهبرجاهم

یازارداتدرکاضماناریاابیدادرارقیدالیم۱۹۰۱لاسردیسراد

دنکزاغآناریابونجردارتفنفاشتکاهژورپ،دنوپرازه۲۰تخادرپ

تسدردزینارنآجارختسازایتما،لاس۶۰تدمهب،دیسرتفنهبرگاو

تخادرپناریاهبیدصرد،تفنشورفزالصاحدماردزاودشابهتشاد

یسرتسدتفنفاشتکایژولونکتهباهتنهنناریانامزنیارد.دنک

نکممریغ،ناریاتلودیاربزینتفنزاهدافتساوجارختساهکلب،تشادن

.دیسریمرظنهب

وناریاردیسرادراگزورهرابردندنلردخیراترگشهوژپ،یشرفتدیجم

رایسبیراوشدابناریاردراکطیارش»:دیوگیمنامزنآردناریاراگزور

هچ،دیسریمنتفنهبنامیلسدجسمردرگاوتفرشیپیسرادیارب

هکیاهرودنیرخآردیلو.داتفایمتکالفهبودشیمتسکشرواسب

وجارختسادادرارقودسربتفنهبدشقفومتشادرابتعازونهدادرارقنیا

((.دناسرباضماهب،دوبنیاهنافصنمدادرارقهجوچیههبهکارتفنشورف

هباریدادرارقنینچدشقفومیسرادهکنیاتلع،یشرفتهتفگهب

یاهیریگردوراجاقهاشنیدلارفظمرابرددیدشفعض»،دروآتسد

.تساهدوباهلاسنآرد«ناهاوخهطورشمابتموکحرمتسم

وجارختساراکاتدشسیسأتیسیلگنایتکرش،تفنفشکیپرد

سیلگنا»تفنتکرشادتباردتکرشنیا.دریگبهدهعهبارتفنشورف

ناریا»تفنتکرشهبشمانهاشاضرهرودرداهدعبو.تفرگمان«ایشرپو

ربهکفورعم«تفنتکرش»نامهدشتیاهنردودرکرییغت،«سیلگناو

.دوبهدشانبیسراددادرارقنوتس

هنومن،کرویویننکاسخروم،نایماهاربآدناوریهاگنردیسراددادرارق



طوقس۵۴

.تسا۱۹نرقینایاپیاهلاسیرامعتسادادرارقکیزایلماک

نرقلیاواهبیلصاهمانزایتماایدادرارقهقباس»:دیوگیمنایماهاربآ

،جارختسا،فاشتکایراصحناوقلطمزایتماهکینامز؛ددرگیمزابمتسیب

شخب.تفرگقلعتتکرشکیهبتفنتارداصوشیالاپ،لقنولمح

یاهتردقهبهتسباویاهتکرشهکتساییاههمانزایتماهیبشنآزایدایز

هدروآتسدهبنیتالیاکیرمآوایسآواقیرفآرد۱۹نرقرخاواردرگرامعتسا

هاشاضردنچرهودوبهدشارجامتسیبنرقردلکشنامههبنیا.دندوب

هکدرکاضمااریدادرارقتیاهنرداما،دهدرییغتارنآهکدرکشالت

(۱۳۲۹)۱۹۵۱لاسردهکیتقو.تشادنینادنچتوافتیلصاهمانزایتمااب

۱۹نرقزاهدناماجهبدادرارقکیابناریا،دشعورشناریاتفننارحب

((.دوبورهبور

وروهظوهاشداپرییغت،یماظنلاغشایاهلاسویدیشروخ۲۰ههدرد

،یرامعتسادضوارگیلمبازحاواههورگ،نارادمتسایسنتفرگتردق

یاروشسلجمناگدنیامنوناراگنهمانزورطسوتدادرارقنیاهزوررهدقن

.دوبنیبیجعراک،یلم

ناریابونجرد:دوبنیایمومعراکفایاربتفنیارجامهداسرهاظ

هبقلعتمهکریاخذنیاودندنمشزرارایسبهکدنراددوجویتفنریاخذ

کیطسوت،راجاقدهعزاهدناماجهبدادرارقکیرطاخهب،تسانایناریا

زورنآتایبداساسارب،هنایماعنابزهبای.دنوشیمهرادایسیلگناتکرش

.«دوشیمتراغاهیسیلگناطسوتناریاتفن»،اههمانزور

تکرش،دیوگیمدروفنتساهاگشنادداتسا،ینالیمسابعهکروطنآو

لاوئسهکدادیمناشندوخزایراتفراهیناریارباربردمهیسیلگناتفن

.دوبزیگنارب

تیاغهبتفنتکرش»:دیوگیم«هاشهبیهاگن»باتکهدنسیون

هکدوبنیامتسیس.تسنادیمشردپقالطکالمارتفن.دوبرورخم

ناشدوختایلامودنتخورفیمودندرکیمهیفصتودندروآیمردارتفن

ناریاهبیدصرد،هدنامیقابدوسزادعبودندادیمناشدوختلودهبار

تفنتکرشزاهکیتایلامزاسیلگناتلوددمآرداهلاسنآرد.دندادیم



۵۵ یناریاتفنیاربیسیلگنایناپمککی

«!دوبناریالامهکیتفنزا،دوبناریادمآردرباربنیدنچ،دوبهتفرگ

نارگشهوژپهتفگهب.دندوبنیضارمهتیعضونیاهبیتحاهیسیلگنا

وناریا»تفنتکرشیاهماقم،دوشعلطمتکرشنیایاهدمآردعقاورد

.دنراذگبنایناریارایتخارداردوخیسرباسحرتافددندوبنرضاح«سیلگنا

هاگنیفخمیاربتفنتکرشیاهماقملالدتسا،ینالیمسابعهتفگهب

ییایردیورینزایندرومتفندصرد۸۰نوچ)دزادنایمرطخهبارایناتیرب

((.تفریمناریامدرمبیجزاعقاوردمهاهفیفختنیا

یاهراتفرربنایناریاابدروخربردنانچ،«سیلگناوناریا»تفنتکرش

ناراگنهمانزوروارگیلمنارادمتسایسطقفهنهکدرشفیاپدوخهبناجکی

هجیتننیاهبزیناکیرمآدننامناهجیاهتردقیخربیتحهک،ینهیم

.دبایهمادانینچدناوتیمنوتسین

اهیسیلگنابذاکرورغهجیتنرد۱۹۴۷لاسرد»:دیوگیمینالیمسابع

هباهییاکیرمآدندادیملوپناریاهبتناس۲۲یاهکشبدینیببامش-

وتساروآمرشدادرارقنیاهکدیریذپبناتدوخودییایبهکدنتفگاهیسیلگنا

اهییاکیرمآدنتفگیمودنتفریذپیمناهیسیلگنا.دیهدبیتازایتما،ناریاهب

«.دندرکیمتبحصاهیناریاهرابردیربکتکیاب!دنمهفیمن

دوجویدایزدانسا،دیوگیمناریارصاعمخیراترگشهوژپنیاهکنانچ

یتلمهکدننکروابدنتسناوتیمناهیسیلگنا»دهدیمناشنهکدنراد

تفنندرکیلمشبنجنوچیشبنجهکدرادارنیاناوت،ناریاتلمنوچ

.«دنکتیامحنآزاودزادنایبهار

،دوبنیاارجامهمهرگادیاش.دوبنتفنتکرشیارجامهمهنیاو
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لوپیرامعتسادادرارقکیساساربهکدوبیتکرشتفنتکرشینعی

نوچینارادمتسایس،دروخیمارنایناریاقحودزیمبیجهبیدایز

.دنتساخیمنربدقمامتوقیمعیاهلباقمهبقدصمدمحم

،مویلورتپشیتیربایایناتیربتفنتکرشمانابنونکامههکتکرشنیا

رد،تساناهجردتفنگرزبیاهتکرشزا،فورعم(BP)یپیبنامه

رددوخیبناجیاهتیلاعفهب،ناریاردشعفانمودمآردلیلدهبنامزنآ

.دوبهدیشخبهدیچیپیداعباروشک

دیجمدننامیرگشهوژپهکدوبیاهنوگهبتفنتکرشیاهتیلاعف

هبدیاب،مینکیمتبحصتفنتکرشهرابردیتقو»:تسادقتعمیشرفت

یناپمککیابهکهدوبنیاهنوگهبتیعضوهکمینکهجوتعوضومنیا

،هن.دهدیمماجناارشراکوهتفرگیزایتماهکمیفرطیجراخیتعنص

تفنتعنصندشیلماتوهیراجاقهرودردناریاوسیلگناتفنتکرش

.(تشادذوفنناریاهعماجناکراهمهرد

هجراخروماترازودانسایورربیرایسبتاعلاطمهکیشرفتدیجم

تکرشدانسانینچمهودانسانیاساساربهکدیوگیمهدادماجناایناتیرب

دننامهوناریاتلودابماگمه،تفنتکرشهکمینادیمنونکاام،یپیب

زایتوافتملیاسمردوهتشادسوساجویفخمرومأمناریارد،یجراخلود

.تساهتشادذوفن،ناریاشترایتحویسایستالداجماتیگنهرفروما

.زیچهمهینعیمینکیمناریاردتفنزاتبحصیتقو»:دیوگیموا

ناریاالمعتفنتکرشهکدنتفگیمقدصمویناشاکیتقوهکنیاو

وطبریبفرحاما،دشابزیمآقارغایمکدیاشنیا،دنکیمهراداار

((.تساهدوبنیاهیاپیب

«نادسهناخدانسا»هبهجوتابتسادقتعمزینیدنواهنگنشوه

ردیصوصخیتعنصتکرشکیزارتارف،تفنتکرشهکتفگناوتیم

.تساهتشادتیلاعفناریا

ردویدیشروخ۱۳۳۰لاسرد،دنکیمهراشانآهبیدنواهنهکیدانسا

زا-نادسدراچیرهناخزا،یسیلگنایناپمکزادیعلخنوناقیارجانایرج



۵۷ یناریاتفنیاربیسیلگنایناپمککی

.دمآتسدهبنارهترد-تفنتکرشتاماقم

یسیلگناماقمنیاهناخهب،ناریاتلودهبتفنتکرشیرادانامتخاس

ویسرزابناریاییاضقتاماقمروتسدابواهناخاما،دندوبهدشلقتنم

.دندشفشککرادمزایشخب

وناریاتفنتکرش»:دیوگیمدانسانیاهبهراشاابیدنواهنگنشوه

ناریگبدزم،یهورگودرکیمتلاخدناریایلخادروماردًاملسم،سیلگنا

دندوبدقتعمناریاردیناسکدینکنشومارفلاحنیعرد.دندوبتکرشنیا

«.دنتسهقلطمرداق،ناریاردلقاالای،ایندرداهیسیلگنا

،«تساهیسیلگناراکراک»فورعمهلمجهکتسانارودنیمهزادیاشو

دسریمییاجهبراکودوشیملیدبتنایناریاهرمزورراتفگردجیاریلوقهب

هرابرد،«اتدوک»باتکهدنسیوننایماهاربآدناوریدننامیخرومهاگنردهک

.دوشیممهقارغا،ناریاوسیلگناتفنتکرشتردقوذوفننازیم

ذوفننیاتلعاما،تشادیدایزذوفنتکرش»:دیوگیمنایماهاربآ

زاینیرایسبیراکمههبناریابونجردراکلحمرداهنآهکدوبنیا

یاهماقمهکانعمنیاهب.دننکشیالاپوجارختساارتفندنناوتباتدنتشاد

اهیسیلگناابدیابلیابقیاسوریتحوسیلپ،یرمرادناژ،ناتسزوخیلحم

سیلپسیئرویلحمتاماقمهکدندوبنیالابندهبهراومهنارهترداهنآ

((.دنرادیراکمهتفنتکرشابهکدنوشباختنایناسکزابونجرد

نوچییاهباتکهدنسیون،ینالیمسابعطسوتهکتسایرظننیاو

.دوشیمدییأتزین«هاشهبیهاگن»و(ادیوهیامعم))

هکدیوگیمودنکیمهراشانارهتردایناتیربترافسدانساهبینالیم

هرابردمدرمروابدندوبدقتعمییایناتیربیاهماقمهکهدمآدانسانیارد

.تساهنآیعقاوذوفنزارتشیبرایسب،اهیسیلگناذوفنوتردق

یاهرظنراهظاواهینارنخسهقباسههدکیهبهجوتاب،همهنیااب

تسدندرکهاتوکیاربواشالتهژیوهبوقدصمدمحمیسیلگنادض
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تسخنربخ،یلمیاروشمهدراهچیسلجمردتفنزایجراخیاهتردق

یبوخربخ،سیلگناترافستاماقموتفنتکرشناریدمیاربوایریزو

.دوبن

دمحمیسایسهژورپنیرتمهم،تفنتعنصلرتنکنتفرگتسدهب

یاربهکدوبدایزردقنآمهیسیلگناتکرشدمآردهتبلاو.دوبقدصم

.دنزبیراکرههبتسدشناظفح
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خرناریایلخادتسایسهصرعردهچنآرظنمزایدیشروخ۲۰ههد

اتهتفرگهقباسمکیسایسیاهیدازآزا؛درادینوگانوگیاهیگژیو،داد

هاگوددعتمناریزوتسخناتهاشیناوجزایرامشیبیاههمانزورراشتنا

.ناریالاغشاهبندادنایاپ

لاکشاهب،ههدنیافلتخمیاهلاسیمامتردزینرگیدعوضومکیاما

:تشاذگیمریثأتتختیاپیسایستالوحتردودشیمحرطمفلتخم

سپسوکانجریگردهکییایندردیژرنایاربیعیبطیعبنم:تفن

.تشادزایننآهب،ینامزرهزاشیب،گنجزادعبیزاسزاب

،دنتفایببونجردناشتفنرکفهباهیناریاهکنیازالبق،تفنههدرد

.دندوبناریالامشتفنرکفرداهسور

فالخرب،ناریازایوروشیاهورینجورخهکیلاحرد،گنجنایاپزادعب

روشکطیارش،ناجیابرذآیارجامودوبهداتفاریخاتهب،نیتسخنیاههدعو

درکقفاوتاهیسورابتقوریزوتسخن،ماوقدمحا،دوبهدرکهدیچیپار

ناریالامشتفنلرتنکوجارختسا،دیدجیتفنتکرشکیسیساتابهک

طرشابماوقهکدندقتعمنیخرومیخرب).دریگرارقیوروشرایتخارد

سلجمرد،دشیمبیوصتیلمیاروشسلجمرددیابتکرشنیاحرط

رادمتسایسکیناونعهباردوخقدصمدمحمهکییاج،مهدراهچ

یاراب،مهدزناپسلجمردتیاهنرددادرارقنیا).دوبهدرکتیبثت،یلم

(.دشدرناگدنیامن
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هبنامزنیارد.دندروخهرگمههبتفنوقدصممان،اجنیمهزا

ساسحاقدصم،یلمههبجیزکرمیاروشوضع،میعزشوروکهتفگ

دناهدمآدورفروشکردگنجنایاپردناهجیاهتردقهکدرکیم

هرمعتسمکیهب»دنکبیضاراراهتردقنیاهمهدهاوخبناریارگاو

.دشدهاوخلیدبت((لماک

یجراخیاهتردق،راکتباودابدرکشالتقدصمهکدیوگیممیعز

مالعایفنمنزاوتارروشکتسایسهکنیایکی»:دنکدودحمروشکردار

نینچمهوکرتشمعفانمهیاپرباهروشکهمهابامهکانعمنیاهب.درک

میهاوخنزایتمایروشکچیههباماتشادمیهاوخبوخطباور،دوخعفانم

هزاجاتلودرگیدنآهیاپربهکدرکبیوصتاریحرطهکنیامود.داد

هزاجااهنتتلودهکلبدنکادهایزایتما،یجراخروشکچیههبتشادن

((.دنکهرکاذماهیجراخابتفنشورفهرابردهکتشاد

یاربهکدشفلکمتلود،۱۳۲۶لاسردسلجمهبوصمساساربو

.دنکمادقازینبونجتفنزایرادربهرهبردناریاتلمقوقحیافیتسا

هکلبدیسریمرظنهبهدشلحلامشتفنهلئسماهنتهنبیترتنیدب

.دشمیسرتزینبونجردتیعضورییغتیاربیزادنامشچ

هنالداعانهلئسملحیاربیمومعراکفانوزفازورراشفوسلجمهبوصم

تفنتکرشوناریاتارکاذماتدشبجومبونجردتفندادرارقندوب

هبدیدجیاهمیمض،۱۳۲۸لاسناتسباتردتیاهنردودوشزاغآیسیلگنا

ودوشهدوزفاتفنتکرشوناریانایم(یدیشروخ۱۳۱۲)۱۹۳۳دادرارق

.دننکاضماارنآنیفرط

ارنآزیننوتمیخربردوتسافورعم«یقاحلادادرارق»هبدادرارقنیا

سگلیونوتقوییارادریزونایئاشلگیلقسابع-شناگدننکاضمامانهب

.دنمانیم«نایئاشلگ-سگدادرارق»-تفنتکرشتاماقمزا

دیابدادرارق،نامزمهاماتفاییمشیازفاناریادمآرد،هزاتدادرارقرد

نامزردیلمیاروشسلاجمهبتبسنهکدشیمبیوصتیسلجمرد

ردنآبیوصت،نیدقتنمهاگنردوتشادیرتشیبتیعورشمهاشاضر
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یاهبنجناریاتفنربیسیلگناتکرشطلستهبتسناوتیمیسلجمنینچ

.دهدبینوناقوعورشم

لکشمهدزناپسلجمردقدصمدمحمبایغردهکتیلقانویسکارف

دعاسدمحمهدرتسگشالتودوبدادرارقنیایلصافلاخم،دوبهتفرگ

نیمهدسهب،سلجمردیقاحلادادرارقبیوصتیاربتقوریزوتسخن

.دروخدنمتردقورکتبمیلو،کچوکنویسکارف

رددهاوخیمتلوددیمهفهکینامز،تیلقاناگدنیامنزایکمنیسح

،دناسرببیوصتهباریقاحلادادرارق،مهدزناپسلجمیراکیاهزورنیرخآ

دشابنارنخسنیتسخن،دعبزورحبصاتدیباوخیمسلجمرداراهبش

تلودزااردادرارقحرطتصرفودنکینارنخسزورنایاپاتهفقویبو

.دریگب

بیوصتمهدزناپسلجمردتیاهنرد(نایئاشلگ-سگ)یقاحلادادرارق

روشرپیاهرجامزادعبهکمهدزناشسلجم،۲۸لاسناتسمزردودشن

نیایاههینایبهیاسریزارشراکیلمههبجلیکشتویتاباختناتازرابم

هباهنتهن،دوبهدرکزاغآنابایخردشناراداوهتارهاظتویسایسهورگ

حاضیتساار،ریزوتسخن،دعاسدمحمیتحهکدادنیأریقاحلادادرارق

.دیشکریزهبتردقزاودرک

ودروخهرگتفنهبشمان،شتیلاعفیادتبانامهزامهدزناشسلجم

.دیسرهارزا۱۳۲۹یخیراتلاس

لیدبتنایناریایمومعراکفایلصاهلئسمهبتفننامزنیاردهنوگچ

دناوری؟دنبایبهلئسمنیالحیاربیهاراتدندوبشالتردهمهودوبهدش

زاشیپ،تفنهکتسادقتعم«اتدوک»باتکهدنسیونوخروم،نایماهاربآ

.تساهدوبنایناریاهلئسممه۲۰ههد

کیهکتشاددوجویدیدشهقالعمنکیمرکفنم»:دیوگیموا

یرایسبراشف،همانزایتمانیایسیونزابیاربودوشاضمارتهنافصنمهمانزایتما

راکنیادرکشالتهاشاضریتح.تشاددوجویمومعراکفایوسزا

نیاینیبزابیاربییاضاقت،عقومنامهزاودروختسکشیلودنکبار
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((.تشاددوجوهمانزایتما

ههدینایاپیاهلاستالوحتابنامزمه،دیوگیمنایماهاربآهکروطنآ

دندوبهدشقفوم،ناریاهبهیبشیتیعضوابزینناهجرگیدیاهروشک،۲۰

«سیلگناوناریا»تفنتکرشامادننکاضمایرتهبرایسبیاههمانزایتما

.درکیمتمواقمودرکیمنهئاراتیعضودوبهبیاربیبوخداهنشیپ

مالعایلماردوختفناهیکیزکمنامزنامهردهکدوبیلاحردنیا

.دندوبهدرکجراخییاکیرمآیاهتکرشتسدزاارنآلرتنکوهدرک

زایبوخهبیناریانارادمتسایس،نایماهاربآدناوریهتفگهبهکنیانمض

.دندوبربخابکیزکمردتفنتعنصندشیلمیارجام

ردتفنیارجامهبناشتلودتشونرس،ریزوتسخنود،۱۳۲۹لاسرد

نیشناج۱۳۲۸لاسیاهزورنیرخآردهکروصنمیلعبجر،تسخن

درکمیدقتسلجمهبرگیدراباریقاحلادادرارق،دوبهدشدعاسدمحم

.دشافعتساهبروبجم،ماکانیلو

یقاحلادادرارقدوبشالتردروصنمزارتیدجهکارآمزریلعجاحسپس

نویسکارف.دیسرتردقهب،دناسربرمثهبارهباشمییاوتحمابیدادرارقای

رباربردیدجیراکتشپابنامزنیاردمهدزناشسلجمردیلمههبج

یاهیریگردهصرع،سلجمنحصنامزنیارد.درکیمتمواقمارآمزر

.دوبشنافلاخموارآمزریظفل

دمحمتسایرهب)یسلجمتفننویسیمکردماجنارسیقاحلادادرارق

لاسهبوصمفلاخماریقاحلادادرارقتفننویسیمک.دشیسررب(قدصم

افیتسادادرارقنیاردتلمقوقح»هکدرکمالعاودادصیخشت۱۳۲۶

.((تساهدشن

رثکادییأتیأرابودشحرطمسلجمینلعنحصردنویسیمکرظن

.دشهتسبینوناقلکشهبیقاحلادادرارقهدنورپالمع،ناگدنیامن

یراشفاپتسبنبردتفنهلئسمییوگهکیلاحرد،نامزنیارد

نارحبکیهرهچمارآمارآ،یسیلگناتکرشرارصاوناگدنیامنزایهورگ
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زارفن۱۱،تفننویسیمکرظنیسرربزوررد،تفرگیمدوخهبیدج

هکدندرکهئاراهسیئرتئیههبارتفنندرکیلمحرطسلجمناگدنیامن

.دشنحرطمینلعنحصردتشادنیفاکیاضمانوچ

رایهللا،ییاقبرفظم،هدازیرئاحنسحلاوبا،ناگیاشیلع،قدصمدمحم

،یناهبهبیلعدیسریم،دازآریدقلادبع،یکمنیسح،نامیرندومحم،حلاص

.دندوبحرطنیاناگدننکاضما،ینابیشمظاکویمالساسابع

راکتباهبحرطنیا،الوصاهکشسرپنیاوناگدننکاضمامانزاغرافاما

گنشوهدننام،یرایسبرظنزا،دشحرطمرابنیتسخنیاربیسکهچ

یلمشبنجرهظم)قدصمدمحم،خیراترگشهوژپوهدنسیونیدنواهن

.تسا((تفنندرک

ردیناسک،تفنندرکیلمتضهنزادعباهلاس»:دیوگیمیدنواهن

هدادقدصمهبارتفنندشیلمرکفاهنآهکدنتشونوسنآووسنیا

یباجنسمیرکویمطافنیسحموحرم،نامیرنموحرمدننامیناسک.دندوب

تفنندرکیلمرکفهبرابنیلوایاربیسکهچاعقاوهکنیا.هریغو

هبقدصمیوسزاهلئسمنیاهکتسینیدیدرتاماتسیننشور،داتفا

«.دشحرطمینلعلکش

تلم،نامزنآردتفنندرکیلمراعشهکتسادقتعمرگشهوژپنیا

ودرکدحتم،دشابهتشادیقیقدعالطانآیاوتحمزاهکنیانودبارناریا

.دشهتشادنپربارب،روشکزااهیسیلگناجارخاابراعشنیا،یتدمزادعب

قیمعرایسبیتاساسحاابنامزنآردنایناریاهکدیازفایمیدنواهن

.دندوبناریازااهیسیلگناجارخاراتساوخ

یلمنارادفرطربنازاگردتفنهلئسمهکیلاحردو۱۳۲۹لاسهمادارد

،دوبهتفرورفقیمعیتسبنیبرد،ارآمزرصخاشتفلاخموتفنندش

رییغتارتفنرسربهلداجمریسم،نارهتردهاشدجسمردیاهلولگکیلش

.داد

هبودرادنارتفنتعنصهراداییاناوتناریادرکیملالدتساهکارآمزر

،۱۳۲۹لاسدنفساهمینرد،دوبفلاخمتفنندرکیلمابلیلدنیمه



طوقس۶۴

زیگناربتیساسحیمومعراکفایاربنادنچییوگهکیرورت:دشرورت

زایهورگیوسزا،تفنندرکیلمابشتفلاخمهطساوهبواهکارچدوبن

.دشیمیفرعم((نهیمهبنئاخ))اههمانزور

نایئادفتیعمجیاضعازا،یبسامهطلیلخمانهبیدرمنامزنآرد

.دشریگتسدریزوتسخنلتقماهتاهبمالسا

لمعردرگیددیسریمرظنهبهکیلاحردومطالترپهتفهودزادعب

ینالوطیاهثحبهنایمرد،هدنامنیقابتفنندرکیلمزجیهار

دشحرطمیدرمیریزوتسخنداهنشیپ،یلمیاروشسلجمردناگدنیامن

هبسلجمردارایناتیربفلاخمیلمنایرجیربهرالمعتدمنیاردهک

.قدصمدمحم:دوبهتفرگهدهع

ارتفنندرکیلمنوناقادتباهکتساوخناگدنیامنزازینقدصم

.دنراپسبواهبارروماهراداناکسسپسودننکبیوصت

یسلجم،هامدنفساما۲۹زوررد،۱۳۲۹لاسزورنیرخآردبیترتنیدب

دییاتاریلمیاروشسلجمهرودنیمهدزناشناگدنیامنهبوصم،ناریایانس

.دشیلمناریاتفن،یولهپهاشاضردمحمیاضماابودرک



یدیشروخ۱۳۲۹لاسهامدنفساردهکتفنتعنصندشیلمنوناق

نوناق،دشبیوصتانسسلجمردسپسویلمیاروشسلجمردادتبا

نآردراذگنوناقهتساوخحیرصیلیخوتشادهداسینتم.دوبنیاهدیچیپ

.دوبهدشحرط

یاروشسلجم،۱۳۳۰لاسیاههامنیتسخنرد،نوناقنیابیوصتاب

ارجاارتفنندرکیلمنوناقدناوتباتدیزگیمربیریزوتسخندیابیلم

.دنک

سلجمهرودنیمهدزناشردتفننویسیمکراکرپسیئر،قدصمدمحم

هدیچیپجنرطش،یریزوتسخنداهنشیپطورشمشریذپاب،یلمیاروش

.درکهزاتیاهلحرمدراو،۳۰ههدهناتسآردارناریایلخادتسایس

.تسبورزاارریشمشلوانامهزاوا

کیدزننارادمتسایسزا)یمطافنیسحهدازرداربونادداصتقا،یمطافنیهاش

هبیریزوتسخنداهنشیپشریذپزاشیپقدصمتسادقتعم(قدصمهب

.دوبدوخینوناقتیعقوممیکحتلابند

ندشیلمحرطادتباهکدوبنیاتیولواوایارب»:دیوگیمیمطاف

یارجایاربهکینوناقدعبودرذگبانسواروشسلجمبیوصتزاتفن

تسافورعمهکمودحرطنیاو.دوشبیوصتمهتسامزالندشیلم

مهنردوایلمیاروشسلجمردتشهبیدرامتشهرددیعلخنوناقهب

«.دیسربیوصتهبانسسلجمرد۱۳۳۰لاستشهبیدرا

یارجاماگهبماگیاههارتقدهبنآردوتشادهدام۹دیعلخنوناق

.دوبهدشینیبشیپتفنندشیلمنوناق



طوقس۶۶

ویلمیاروشسلجمناگدنیامنزاطلتخمیتئیه،نوناقنیاساسارب

اهیسیلگناطلستهبندادنایاپهفیظو،ییارادریزوهارمههبانسسلجم

هدهعرب،دشیمهدیمان(قباسیناپمک»سپنیازاهکارتفنتکرشرب

تکرشیاهررضتخادرپیاربییاههارنوناقنیمهردهکنیانمض

.دوبهدشینیبشیپ«سیلگناوناریا»تفن

وتسدکیرددیعلخیاهدامتفهحرطوتفنندرکیلمنوناقاب

زورات۱۳۳۰لاستشهبیدرازاقدصم،رگیدتسدردیریزوتسخنمکح

شتلودودوختقوویژرناهدمعیشخب،یدیشروخ۱۳۳۲لاسدادرم۲۸

.درکتفنفرصار

نیرتمهم،ناریاتفنتعنصلرتنکنتفرگتسدهبونوناقنیایارجا

.دوبتردقردقدصمیسایسهژورپ

هبزورمانیمهاتشناراداوهیخربهاگنرداروامهتفننیمهو

ییوجهطلسرباربردیفراعتچیهیبهکهدرکلیدبتیلموگرزبینامرهق

.دماینهاتوکیاهرذ،هارنیاردوداتسیایجراخیورینکی

؟دزهرگنآهباریلمههبج

خساپنینچلاوئسنیاهب،قدصمراداوهرگشهوژپ،میعزشوروک

:لاهدیم

لاگنچزایداصتقالالقتساوداصتقایزاسدازآیاتساررداهنتهن»

هکارچ.ناریاتلمیلمرورغرطاخهبهکلب،راکبیرفورگهطلسناگناگیب

یاهتموکحتراقحوینادانتلعهبهتسویپ،هتشذگلاس۱۵۰یطرد

وهایحورناریاتلم،ناتسلگناهژیوهب،ناگناگیبیناطرسطلستوناریا

،تفنندرکیلمابقدصمو،دوبهدادتسدزاارشدوخیسفنهبدامتعا

«.دنادرگزابتلمهبارسفنهبدامتعانیا

تعنصندرکیلمیداصتقاریغداعبایورربدیکاتمغرهبمیعزهتبلا

نییاپرایسبتفندمآردزاناریامهسنامزمههکدنکیمیروآدای،تفن



۶۷ دشکیمشلاچهبارناهج،قدصم

.دوب

ربیلرتنکچیهام،تفنتکرشردنییاپمهسزاهتشذگ»:دیوگیموا

یسیلگنالنسرپهنیزه.میتشادنروشکزاتفنجورخوجارختسانازیمیور

رثکادحابوشیاسآرد،نادابآردابیزیکرهشیاههناخردهکتکرش

نارگراکیلو.دشیممکناریامهسزا،دندرکیمیگدنزتاناکما

وقلطمرقفوتکالفرد،ابیزنادابآنامههیشاحردتفنتکرشیناریا

.دنتفریمراکرسهبهدایپودندرکیمیگدنزیالولگودابآیبلحرد

شبنجکیهکلب،دوبنیداصتقاتکرحکیطقف،تفنتکرشنیاربانب

«.دوبهدادنخر،نامزنآاتتیطورشمشبنجزاهکدوبیلمگرزب

یخروم،یلمشبنجکییربهرویلمرورغیایحاهلئسمزارتارفو

،قدصمدمحمیاربتفنندرکیلمتسادقتعمزیننایماهاربآدناورینوچ

.تشادتفنلوپزارتقیمعیداعبا

ولالقتساهکنیاهبدوبمزتلمتدشهبقدصم»:دیوگیمنایماهاربآ

نتشادهاگنیلموتفنندرکیلمورگرد،ناریاروشکیلمتیمکاح

ربینبمیلمناربهریقابوورهنلعلرهاوجهبهیبشیمازتلا.تساتفن

یاهرذنآزاامشهکتسینیزیچ،یرامعتسایاهتردقزالالقتساهکنیا

.دوبیلمتیمکاحرسربشسرپ،قدصمیاربتفنهلئسم.دینیشنبباقع

نوگنرسدادیمحیجرتوا.دیایبهاتوکواهکدوبنیعوضومنیانیاربانب

«.دیوشبتسدتفنندرکیلمزاهکنیااتدوش

تاجردولاکشاهبهکدرادمهینادقتنمنوناقنیایارجاوبیوصتاما

.دنریگیمهدرخنوناقنیایارجاوبیوصت،حرطهب،نوگانوگ

هلئسم،تفنندرکیلمتضهنهیلعیداقتناداعبانیرتیدیلکزایکی

.تسایدالیم۵۰ههدردتفنرازابمزیناکم

کپوانامزاسزونههکنامزنآرددنیوگیمنیدقتنمزاهورگنیا

هبموسومهورگناتسدردیراصحنالکشهبتفنتعنصوتشادندوجو

هکیلکشهبتفنندرکیلمنوناقیارجاالوصا،دوب«نارهاوختفه»

.دوبننکمم،درشفیمیاپنآربقدصمتلود



طوقس۶۸

هکیتفنتکرشتفهفیصوتیاربتسایحالطصا((نارهاوختفه»

رایتخاردارناهجتفنتعنصراصحنا،یدالیم۷۰ههدات۴۰ههدزا

،اینرفیلاکلیوادرادناتسا،لشچادلایور،وکازگتیاهتکرش:دنتشاد

تکرشهتبلاوفلاگ،کرویوینلیوادرادناتسا،یسرجوینلیوادرادناتسا

.AIOCای«سیلگناوناریا»تفن

یلصاهدننکتیادهدوخینیمایلعشردپهکیرگشهوژپ،ینیماجریا

نیدقتنمهلمجزا،۵دوبقدصمدمحمطوقسزادعبناریایتفنتارکاذم

.تساتفنندرکیلمنوناق

ویلمداعبا،دادخرقدصمنارودردهچنآیسرربردهکتسادقتعموا

واهچنآهیاپربیرایسبیاهیریگعضومرداتهدشبجومهلئسمیساسحا

.دنوشهتفرگهدیدان،نارودنآ«تایعقاو»،دنکیمفیصوت«بصعت»

واهیسیلگنا،دشیلمتفنیتقو»:دیوگیم،ینیمایلعدنزرف

دنتفرودندرکلوارناریا،تفنمهمیاهیرتشمناونعهباهییاکیرمآ

یتقوهجیتنرد.تیوکویدوعسناتسبرع،قارعردتفنهعسوتیوسهب

رازابیلکهباما،دشاضما[قدصمطوقسزادعبمویسرسنکدادرارقهک

تکرشتفهنیاتسدردتمیقلرتنک.میدوبهدادتسدزاارنامتفن

هاگنارلرتنکدنتساوخیماهنآًاملسمودوبیتفننارهاوخنامهایگرزب

«.میریگبارعوضومنیایولجهکدوبنامتردقردودنراد

حرطمزینقدصمنارادتسودیخربیوسزاهاگتسدنیازایتاداقتنا

.دوشیم

یاروشردتساهلاسهکللملانیبطباورداتسا،دنوابسادیمرهدوواد

زینیلمههبجیوگنخسینامزودرادتیوضعناریایلمههبجیزکرم

زایشخبهکتساهتفگادرفویداراب۱۳۸۴لاسردیاهبحاصمرد،هدوب

زایشان،تفنندرکیلمتضهنوقدصمدمحمیاههتساوخوتاروصت

.تساهدوب((یدالیم۵۰ههدردایندیژرناماظنزاتسردتخانشمدع»

زارگیدینایب،دیوگیمنخسنآزادنوابسادیمرههک«یژرناماظن»

.دندرکیملرتنکارتفنیایندهکتسا(ینارهاوختفه»نامه



۶۹ دشکیمشلاچهبارناهج،قدصم

للملانیبقوقحساسارباریهارهکدندرکیمرکفنایناریاواهتفگهب

رایتخا،دشیلمتفنیتقوهکدوبنیامهقدصمهاگدیدودناهدیزگرب

یللملانیبقوقحداتسانیا.دوبدهاوخناریارایتخاردتفنتعنصمات

زایتخانشچیه،تفنتعنعصندشیلمنامزردنایناریاهکتسادقتعم

.دنتشادنیژرنایللملانیبماظن

یارب،«اتدوک»باتکهدنسیون،نایماهاربآدناوریهاگنردهکنیانمض

نآناهجربناریاتیقفومریثاتدیاب،دادخرنامزنآردهچنآرتهبمهف

.میهدبرارقرظندمزیناررصع

یسیلگناتکرشتسکشاهنت،ناریاردتفنندرکیلمتضهنتیقفوم

لرتنکیناهجتردق،نایماهاربآدناوریهتفگهبهکلب،دشیمنیقلتتفن

.دشیمجراخیبرغتکرشتفهتسدزا،تفنتمیقنییعتوتفن

اهتکرشیقابدننام،سیلگناوناریاتفنتکرش»:دیوگیمنایماهاربآ

تکرشتفهنیا،دننکیلماردوختفناهروشکرگاهکتسنادیم

گرزبرایسبتردق،دتفایبقافتانیارگاو.دنهدیمتسدزاارلرتنک

لاقتنمتفنهدننکدیلوتیاهروشکهباهتکرشزاتفنتمیقنییعت

ردنامزناردامادادخریدالیم۷۰ههدرداهدعبقافتانیا.دوشیم

تکرشتفهرهودوبلوبقلباقریغًاساساعوضومنیا،یدالیم۵۰ههد

نامه.دوشقفومدیابنناریاردتفنندرکیلمهکدندوبدقتعمًاساسا

نیاتیارسودوبدبناشیاربیفاکهزادناهبکیزکمردتفنندرکیلم

دوبیلکشنآهبندمتمناهجنایاپ،اهنآیارباهروشکیقابهبعوضوم

نیاابنوخهرطقنیرخآاتهکدندوبهدامآاهنآودنتخانشیماهنآهک

((.دننکهزرابمعوضوم

اههمانزورهارمههب،نویلمهکینامز،یدیشروخ۱۳۳۰تشهبیدرارددیاش

یسکرتمک،دندوبلاحشوخسلجمزاسربخیاههبوصمزا،ناشناراداوهو

اجکاتدناوتیم،ناریاتفنندرکیلمهکدنکینیبشیپتسناوتیم

.دنکلوحتمارناهجیژرناماظن

یروتارپماکینایاپ.نایاپکیربدشابیزاغآتسناوتیمهکیلوحت

گنجکیزایگزاتهبودوبناهجیلصایاهتردقزالاسنایلاسهک



طوقس۷۰

ندوب((روتارپما))،ناریاتفنندرکیلم.دوبهدمآنوریبزوریپرگیدیناهج

.دوبهتفرگهناشنارریبکیایناتیربیروتارپما



ناریارد«ریپهابور»یخیراتهقباس

هیراجاقویولهپهرودزارتیمیدقیاهقباسناریارداهیسیلگناروضح

ناریارداهیبرغروضحزاییاههناشنزینهیوفصهرودزاشیپیتحودراد

.دراددوجو

هلسلسنتفرگتردقوناریایسایستابثابنامزمههیوفصهرودرد

.دشیدجیاهلحرمدراوناهجوناریاکیتاملپیدتابسانم،هیوفص

طباوردیوگیم،ندنلردخیراترگشهوژپ،یشرفتدیجمهکنانچاما

لکشهیراجاقندیسرتردقهبوهیوفصطوقسهلصافردایناتیربوناریا

.دوبهدرکادیپاردوخنیون

نیاشالتوایناتیربیایردیورینندشلاعفابهرودنیا،واهتفگهب

.دوبنامزمهناریافیعضتیاربروشک

ردمیناوتیمارایناتیربهزاتتسایسهجیتن»:دیوگیمیشرفتدیجم

نیادراوایناتیربییایردیورینهکمینیببسرافجیلخردروشکنیاروضح

نیرحبزاارناریاتسد،نایرحتبلاغشااب،هیدنزهرودودوشیمهقطنم

((.دننکیمهاتوک

یروتارپماتردقنوزفازورشیازفاابنامزمه،یدالیم۱۹نرقیادتبازا

ریظنمکیتعرس،روشکنیاردیتعنصبالقناعوقوهطساوهبهکایناتیرب

تابث،تردقندرکهضبقابدشقفومراجاقنادناخزینناریارد،دوبهتفای

اریهاشجاتیاربرابتنوشخیاهتباقرودنادرگزابروشکهباریسایس

.دهدشهاک،یگداوناخنوردیاهدروخودزهب

و.دوشیمرتکنررپزورهبزورناریاردایناتیربیاپدرراکیاجنیازا

تاشقانمورایسبفطعطاقنزاتسارپ،هدرتسگطباوروروضحنیاهتبلا



طوقس۷۲

،زیگناربهلئسم

:درمشیمربنینچارروشکودیاهیریگردزادرومدنچیشرفتدیجم

،رهشوب)سرافجیلخهقطنمرد،ناتسچولب،ناتسناغفاردناریایزرمیلئاسم)

دوجوتانامعهقطنمرسربهکیواعدروطنیمهو(هگنلوسابعردنب

هکنیانمضایناتیربوناریاهشیمهعقاورد.هقطنمخویشابلکشم.تشاد

«.دنتشادهقطنمردمهناهنوراکشآتباقرکی،دناهتشادیلماعت

دندقتعمودنراذگیمرتارفمهنیازااراپنارظنبحاصزایخربیتح

وروضحهلئسمزارتارفرایسب،راجاقرصعناریارداهیسیلگناذوفنهک

.تساهدوبنارهتردیناهجتردقرباکیذوفن

ردهیراجاقهرودمامتردناتسلگنا»:دیوگیمینیتملالجهلمجنآزا

یاورنامرفناتسلگنا،دیناوخبهکارخیراتامش.دوبذوفنبحاصناریا

زاب،میتشادفالتخااهسورابهکیدراومردو۵دوبناریایقیقح

«.دنتشاذگیمشیپمدقاهیسیلگنا

ناریاررضرپیاهگنجرداهییایناتیربهلخادمهبینیتملالجهراشا

تسدهکتساهنآیرگیجنایمیروآدایعقاورد،هیراجاقهرودردهیسورو

،دشتیبثتاهییایناتیربزااهیناریاتخانشناونعهباهدعبهچنآرباضقرب

.دوبنمهریثاتیب

حرشنینچاراهیسیلگنایرگیجنایمزااهیناریاهبرجت،یشرفتدیجم

نیاردیبوخیجنایموامنهار،رواشمتقوچیهاهییایناتیرب):دهدیم

ایناتیربزاییاهاجکیهکنیازادندیلانیمهشیمهاهیناریاودندوبنارجام

نرقلیاواینعینامزنامهزاایناتیربهبیفنمهاگننیاو.دناهدروخوران

((.دشباباهیناریانایمرد۱۹

فیصوتیفنمیهاگنارنآناوتیمیلکیلکشهبهکیهاگننینچاب

،رقفزاهکدوبورهبوریمدرمشورخابمتسیبنرقهناتسآردناریا،درک

گنتهبهیراجاقتنطلسهاگتسدیدمآراکاننینچمهویگدنامبقع

.دندوبهدمآ

ردودوبراظتنازارودیدروخرب،تیطورشمبالقناابایناتیربدروخرب



۷۳ ناریارد(ریپهابور))یخیراتهقباس

وروریزاردوخهرابردهنهکتاروصت،اهییایناتیرب،تیطورشمیادتبا

.دندرک

ماجناایناتیربهجراخروماترازودانسایورربیتاعلاطمهکیشرفتدیجم

یارجامهژیوهبوتیطورشمبالقنازاایناتیربتیامح)):دیوگیم،هداد

هکدوشیمثعابکهلقردایناتیربترافسیناتسباتغابردینیشنتسب

ناریاتلمیگرزبویدنلبرسناهاوخایناتیربهکدننکروصتناریامدرم

((.تسا

ناریایلخادتسایسهصرعردسیلگناشاقنزایعمجتیاضرنیااما

یاضمارهوجزونههکیلاحرد،لاسکیزارتمکهلصافرد.دوبناپرید

هبگروبزرتپنسردهیسوروایناتیرب،دوبهدشنکشختیطورشمنامرف

تبتوناتسناغفا،ناریاردناشعفانمرسربدوختدمینالوطتارکاذم

.دندرکاضمادادرارقکیودندادنایاپ

نآردهکتسافورعم«۱۹۰۷دادرارق»مانهبدادرارقنیا،ناریاخیراترد

وایناتیربیاربیشخب،هیسوریاربیشخب:دشمیسقتشخبهسهبناریا

روشکودنادنورهشاما،دنریگننایناریازایزایتماودننکنهلخادمرگیدکی

.دنریگبزایتماناریازاهکدنزاجمفرطیبشخبرد

هب،نآهشقنیتحودادرارقنیاتایئزجیاشفازانایناریایمومعراکفا

.دمامشخ

هبتشرزاشاهنازورراشتنایگزاتهبنامزنآردهکنیتملالبحهمانزور

یالقع)):دسیونیمدادرارقنیاهرابردیاهلاقمرسرد،دوبهدشلقتنمنارهت

زاامعقوتهمه...نامهناریالالقتساوتنطلسنتفایهمتاخونامه

هبدراومهنوگنیاردارچ،تاراهظاووهایههمهنیاابهکتسالکو

هفیظوولغشزاجراخهکتایئزجرد؟دننکیمنلمعدوخفیلاکت

کیتکلمملالقتساظفحیاربودنراددادیبودادهمهنیاتساهنآ

«.دنیوگیمنهملک



طوقس۷۴

لمعردامادرکضارتعادادرارقنیاهبیلمیاروشسلجمماجنارس

.دشنلصاحهیسوروایناتیربیاهتسایسردیرییغت

ارناریا،سورنادحتمابهارمهاهیسیلگناهک۲۰رویرهشاتنامزنیازا

یسیلگنادضویفنمهاگنهبزورهبزورهکیعیاقودندوبنمک،دندرکلاغشا

ییاکیرمآراشتسمکییارجامهبدراومزایکیندرمشربردیشرفتدیجم

.دنکیمهراشارتسوشناگروممانهب

تازرابمشکاشکردومتسیبنرقنیزاغآیاهلاسردرتسوش

حالصایارب،هاشیلعدمحمهدروختسکشیاهورینوناهاوخهطورشم

یاهرهچهبارواشتامادقادوزیلیخودشروشکدراو،ناریایراداماظن

.درکلیدبتیناریاناراگنهمانزورونارادمتسایسنایمبوبحم

عبتهبودوبفلاخمناریاردهیسوروایناتیربهدرتسگذوفنابوااما

تفلاخم.دوبهدیرخناجهبارتردقرباودنیاینمشد،تفلاخمنیا

زاماجنارسوااتدشبجومرتسوشناگرومابهیسوروایناتیربهناتخسرس

.دوشجارخاناریا

رتسوشناگرومجارخایاربهکیموتامیتلوالیلدهب»:دیوگیمیشرفت

((.داتفاهارنایناریانایمردترفنزایجوم،دشهدادناریاهب

:دورسارجامنیاهنایمردهاوخهطورشموارگیلمرعاش،ینیوزقفراع

دوربناوخرسزنامهمهکهناخنآگنن

دوربنامهمهکراذگمونکشراثنناج

دابربناریادور،ناریازارتسوشدوررگ

دوربناریاهکدیراذگمناناوجیا

دنچرههکتسادقتعمخیراترکشهوژپوهدنسییون،یدنواهنکنششوه

رصانعاما،هدوبروشکتفرشیپهیلعیتسایس،ناریاردایناتیربتسایس

اضتقانینچایناتیربیلمعفانمهکارچهدوبیعیبطیراذگتسایسنیایلصا



۷۵ ناریارد(ریپهابور))یخیراتهقباس

.تساهدرکیم

اهیسیلگناارنیدلاءایضدیسهکدنفساموسیاتدوکزادعب»:دیوگیموا

نیااما.دشیمناریایقرتعنامهکدوبیذوفن،اهنآذوفن،دندروآراکرس

یرامعتسایاهتسایسساساربالوصا.دوبنناریاهبطوبرماهنتعوضوم

هطلسوذوفنتحتهکییاهروشکدندرکیمیعس،ایندیاجهمهرد

ناشلباقمرددنناوتناهنیاهکدنرادهاگنیگداتفابقعزایتلاحرددنتشاد

ناریاردایناتیربیگشیمهیاهفدهزایکیلاثمناونعهب.دننکدنلبرس

«.دشابهتشادنییایردیورینناریاهکدوبنیا

یروتارپمایناریادضیاهتسایستابثایاربیدنواهنگنشوههتفگهب

هلمجنآزایدنواهنیاقآ.دراددوجوزینیمکحمدانسا،نامزنآردایناتیرب

ردایناتیربهجراخروماریزو،نوتسرملاپدرلهکدنکیمهراشایاهمانهب

هدرکدیکاتنآردوهداتسرفنارهتردروشکنیاریفسیارب،ریبکریمانامز

ییایردیورینبحاصناریادهدیمنهزاجاهجوچیههبایناتیربهکتسا

.دوشتسب

هکهدمآنوسرملاپدرللمعلاروتسدرد):دیوگیمیدنواهنگنشوه

یاهسوهودنکبادیپتردقودنکدنلبرسهرابوددهاوخبناریارگا

رارکتراجاقناخدمحماقآیتحوسابعهاش،هاشردانهبهراشا-اریلبق

((.تساکانرطخرایسبایناتیربیارب،دنک

۲۰ههدرد،دیوگیمناریارصاعمخیراترگشهوژپنیاهکنانچ

زایبوخهب،ماوقدمحاایقدصمدمحمنوچینارادمتسایس،یدیشروخ

ودندوبعلطمروشکودطباورهچخیراتوایناتیربیاهتسایسنیاتایئزج

هنایارگیلمیلوصاساساربارروشکلالقتساهکدنتساوخیملاحنیااب

مدقتباثرادمتسایسکیهکینامز،۲۰ههدنایاپردهکتسانینچ

هدناوخ«ناریاتفنیاههاچزاسیلگناتسدعطق»هچنآیاربتختیاپ

،تفرگیمهکیتامیمصتهشوگهشوگردالمعتشاذگشیپاپ،دشیم

.دشیمساسحاتباقروهلداجموهلخادماهلاسنیاهمهنیگنسهیاس



روهظونتردقربا،اکیرمآ

اریریزوتسخنتیلوئسمقدصمدمحمیتقو،یدیشروخ۱۳۳۰لاسرد

هکنیااب،دناسربماجنارسهبارتفنندرکیلمهژورپاتتفرگهدهعهب

،تشذگیملاس۱۷۵طقفاکیرمآهدحتمتالایامانهبیروشکسیساتزا

المع،نآزادعبههدومودیناهجگنجیاهلاسهلصافردروشکنیا

زایهورگودوبهدرکتیبثتیرادهیامرسناهجتردقرباناونعهباردوخ

تردقنیارانکزایناسآهبدنتسناوتیمنیناریانارادمتسایسونارکفنشور

.دنرذگبیجراخ

لالقتساندربلاوئسریزویگتسباوهبیلیامتهکارجامرهاظفالخرب

هب،دوشیمهلایدیجراخروشککیتردقهبهژیوهاجوترد،روشک

اضردمحمیگدنزهرابردییاهباتکهدنسیون،یدنواهنگنشوههتفگ

یاههیامهکلب،هتشادهنیریدیاهقباسناریارداهنتهنیتالیامتنینچ،هاش

هبلاسنایلاس،اهیناریاهکارچ؛تساهدوبگنررپمهنآیتسرپنطو

کی.دنکتیامحهیسوروایناتیربرباربرداهنآزاهکدندوبیتردقلابند

.موسیورین

ناتسرپنطووارگیلمنارادمتسایسهشیمه»:دیوگیمیدنواهنگنشوه

گرزبیاهتلود،(یوروشریهامجداحتاًادعبو)هیسوروسیلگناذوفن

وشیرتادرکیعسریبکریما.دننکبناریاتسایسهصرعدراواریرگید

هاشاضرنینچمه.دنکبناریاتسایسهصرعدراونامزنامهزااراکیرمآ

وایاربیرخآنیاهک)اراهناملآواهیوسنارف،اهییایلاتیااتدیشوکرایسب

«.دنکبناریاتسایسهصرعدراوهیسوروسیلگنالباقمرد(دشمامتنارگ



۷۷ روهظونتردقربا،اکیرمآ

اکیرمآبرغرددروفنتساهاگشنادیسایسمولعداتسا،ینالیمسابع

رداکیرمآهکنیامغرهب،مودیناهجگنجزاغآزاهکتسادقتعم

تسکشاکیرمآنودبایناتیربهکدوبنشوراما،تشادنروضحگنج

.تساهدرکدنلبرس،یرادهیامرس

تشونرسهصرعهبروشکنیادورووناهجرداکیرمآیریگتردقهلئسم

،ینالیمسابعهتفگهبهکدوبیدجیدحهباهلاسنآردنایناریایسایس

روشکودیاهشترانازابرس،مودیناهجگنجنیزاغآیاهلاسردیتقو

،هاشاضر،ناریایلصاتسمهاش،دندشناریاکاخدراویوروشوایناتیرب

.دشاکیرمآنامادهبتسد

یسکنیلواهب،ایناتیربویوروشهلمحزادعبهاشاضر»:دیوگیموا

تساوخوازاودوباکیرمآیروهمجسیئر،تلوزور،داتسرففارگلتهک

«.دریگبارایناتیربویوروشیولجودیایبهک

یلکخساپتیاهنردودنامباوجیبیتدمیاربهاشاضرفارگلت

ارشتختوجاتدناوتباتدرکنهاشاضرهبیکمکاکیرمآروهمجسیئر

ذوفنناریاردرتشیبماگهبماگاکیرمآالمعاهلاسنیارداما،دنکظفح

.درکیمادیپ

رادمتسایسناونعهبینیمایلعشردپهکیرگشهوژپ،ینیماجریارظنزا

ردناریارداکیرمآذوفنشیازفازایشخب،دشیمهتخانشاکیرمآهبکیدزن

یورین»هیرظنهیاپربهکارچدوبیسایسناگبخنیخربتساوخهجیتن

رهاظهبهکدوباکیرمآنیا،یناهجمودگنجزادعبناهجرد،(موس

.دتسیاب«سیلگناوسوررامعتسا»رباربردتسناوتیم

سیلگناوسورذوفنتحتاهلاسهکنیازادعب»:دیوگیمینیماجریا

رباربرد،موسیورینکیابدیابدندرکرکفاهرادمتسایسیخرب،میدوب

امهکدوبفورعممههاشاضرنامزهتبلا.مینکداجیاهنزاوماهنیا

یغورفیلعدمحمنامززا.مینکداجیااهناملآابارهنزاومنیامیهاوخیم

نامزردومیوشکیدزناکیرمآهبامهکدشادیپرظننیا(کلملاءاکذ)

هکدوبوانامزردمنکیمرکفودرکادیپتدشهیرظننیاهنطلسلاماوق



طوقس۷۸

«.دشرتشیباکیرمآابامیکیدزن

راب،هژیویعطاقمردودنتسشننراکیبزیناهییاکیرمآاهلاسنیارد

.دنتشاذگریثاتناریایداصتقاتیعضویتحوناریایللملانیبتاشقانم

۲۰ههدناریالیاسمرداکیرمآشقنوتاریثاتزادرومودینالیمسابع

وناریارازابردیمهمشقن،ینوزفازورتروصهباکیرمآیاهکمک»

یاهورینجورخیاربهکدنکیماعدانمورت.تشادناجیابرذآزایوروش

نیخرومیخرب.دوبهدادموتامیتلواروشکنیاهبناریاکاخزایوروش

اکیرمآلاحرههباماهدوبنقیقدیانعمردیموتامیتلوانیاهکدنیوگیم

«.دنکیمیزابهنیمزنیاردیمهمیلیخشاقن

ابنامزنآرد،دیوگیمیناریاخرومنیاهکنانچ،رتمهماهنیازا

هبورایناتیربتردقهکدشیمادیوهرتشیبتقیقحنیا،زوررهتشذگ

هبمارآمارآوهتشاذگایناتیربیاپاجاپهکتساکیرمآنیاوتسالوفا

.تساهدشلدبیرادهیامرسناهجلواتردق

صخاشینعیناریایسایسماقمنیرتمهممشچزاتاریثاتوتالوحتنیا

رهزاشیبدیاشیولهپهاشاضردمحمتشونرس.دنامیمنرودمههاش

.تساهدروخهرگاکیرمآهدحتمتالایامانهبرگیدیجراختردق

هاش،۵۷لاسنویبالقنایمسرتاغیلبتردهکتسایدحهبیکیدزننیا

.دوشیمهدناوخ«اکیرمآرکون»ریقحتهبناریاقباس

طباورربار۳۲لاسیاهدادیورریثات،ناخرومیخربهکدنچره

نیالاحرههبامادننکیمفیصوتیدیلک،اکیرمآوهاشاضردمحم

.دراد۳۲لاسزاشیبیتمدق،هطبار

راشفوتساوخابشردپدوشیمهتفگهکتسایسکینیماجریا

ایآهکلاوئسنیاهبخساپردوا.دیسریریزوتسخنهباهییاکیرمآ

هکهاشًاملسم»:دیوگیم؟دوباکیرمآنامرفهبشوگهاشاضردمحم

هدیدتنطلسزاهاشاضریریگهرانکیارجامرداراهیسیلگناشقن



۷۹ روهظونتردقربا،اکیرمآ

.درکیمباسحیجراختسایسیورربیدایزرادقمهبًاتعیبط،دوب

نمهدیقعهب.دنیوگیموتساعیاشهکیلکشنآهبیونشفرحاما

یرادقمدیابتکلممتابثیاربدرکیمرکفوا.تسازیمآقارغایلیخ

رکونناشیایلو.دشابهتشادیونشفرح،سیلگنازارتمکواکیرمآزا

«.دوبناکیرمآ

شناوتمامتیرگیدنامزرهزاشیبناریاتلودیتقو،۱۳۳۰لاسرد

ندادتیمهاردیولهپهاشاضردمحم،درکیمتفنندرکیلمفرصار

وایناتیربذوفنلرتنکیارباهنآیورینزاهدافتسایاربشالتواکیرمآهب

.دوبناهنت،هیسور

یلمشبنجزاغآردقدصمدمحمصخشهکتسادقتعمینیماجریا

.دوبهدرکباسحاکیرمآتیامحیوررب،تفنندرک

باسحاکیرمآینابیتشپیوررگامهقدصمرتکد»:دیوگیموا

هتفرگشیپردهکیتسایسیورربدحنیااتمنکیمرکفنم،درکیمن

«.درکیمنیراشفاپ،دوب

درکلمعهجیتنعقاوردزیناکیرمآتیامحزاقدصمروصتویقلتهتبلا

شبنجزانانچاکیرمآ،ینالیمسابعهتفگهب.دوباکیرمآهدحتمتالایا

تکرحکیارشنبجنیایخربهکدرکیمتیامحتفنندرکیلم

.دندناوخیماکیرمآهبهتسباو

،اکیرمآدروخربردقنآ»:دیوگیم«هاشهبیهاگن»باتکهدنسیون

بزحواهیسیلگناهکدوبتوافتمتفنشبنجاب،زاغآردمکتسد

(تفگیممادممهشتاغیلبتردارنیاهدوتبزحو)دنتشادداقتعاهدوت

رداررامعتساریپذوفناتتساکیرمآهتساوخ،تفنندرکیلمشبنجهک

((.دننکمکناریا

هلئسمتیاهنردهکارچ،تشادمهییاهزمرقطخ،تیامحنیااما

.دوبروشکنیایجراختسایسیلصاتیولوا،اکیرمآیلمعفانم

ییاکیرمآلیلدهب،اکیرمآزمرقطخهکتسادقتعمنایماهاربآدناوری

.دوب((تفنتعنصلرتنک»،ناهجیلصایتفنیاهتکرشتیرثکاندوب



طوقس۸۰

اییتفنگرزبتکرشتفهزاتکرشجنپهکاجنآزا»:دیوگیموا

ارناهجتفنتعنصلرتنک،یتفنیاهتکرشرگاعقاورد.تشاذگیم

تفنتعنصلرتنکایناتیربواکیرمآهکدوبانعمنیاهبدندادیمتسدزا

زایناهجتردقلاقتنا،اهنآرظنهطقنزاعوضومنیاو.دناهدادتسدزاار

«.دوب[تفنهدننکدیلوتیاهروشکهببرغ

هج،یخیراتتسبنبوتفنتارکاذمردقدصمدمحمیراشفاپهچ

تیاهنردوناریاردهدوتیتسینومکبزحذوفنوتردقنوزفازورشرتسگ

اکیرمآتلودهکدناسرییاجهبارراک،مهرانکردیرگیدتاقافتاهلسلس

یاربزاستشونرسیاهجیتنهب،ناریاابشطباورزایخیراتیاهظحلرد

.دیسرقدصمدمحمهدنیآ



یناشاکاتهطورشمزا؛یسایسدنوخآ

هکیلکشهبناریایلخادتسایسهصرعردنویناحورروضحوذوفن

.درادتفنندرکیلمتضهنو۲۰ههدزاشیبیتمدقمیسانشیمهزورما

نیتسخننامهرد،ناریارصاعمخیراتباتکهبتیناحوردوروعقاورد

اردوخنایناریاهکینامز:هطورشمشبنجرد:دهدیمخرباتکهحفص

هطلسنرقکیاتدنشالتردودننکیمهدامآنیونیایندهبدورویارب

یضاوع،نردموکیتارکمدلوصاربینتبمماظنکیابارراجاقنادناخ

انعمنیاهب.دندوبورهبوردوخنوردردقیمعتافالتخااب،درادهعیشو

کیالوصاودندوبهطورشمشبنجقفاومیهورگوفلاخمیهورگهک

نآیسایستالوحتلابقردعیشتیبهذمداهنیوسزادحاویریگعضوم

ایقفاومنویناحوریتح،ناریاخیراترگشهوژپ،یشرفتدیجمهتفگهب

.دنتشادنیداینبییاهرظنفالتخادوخنوردردمهتیطورشمفلاخم

نامهنایمردوناقفاومنایمرد»:دیوگیمندنلنکاسرگشهوژپنیا

خیشدننامیخرب،درکتیامحهطورشمزادیابتفگیمهکیهاگدید

هطورشممییوگیمدسافهبدسفاعافدیارباموتساملعتلود،یلصا

خیشدنناممهنویناحورزایخرباما!تسارتدبدادبتسااما،تساداب

ًاساساوتساناریامدرملآهدیاهطورشمهکدندوبدقتعمیتالحملیعامسا

«.درکاپربیمالساتموکح،نامزماماتبیغنامزردناوتیمن



طوقس۸۲

زایخرب.دوبنمکاحیرتهبعضومههطورشمفلاخمنویناحورنایمرد

دیجمهکنانچرگیدیخربودنتسنادیممارحارتیطورشمنویناحورنیا

،درادهکییاهیبوخمغرهبتیطورشمهکدندوبدقتعم،دیوگیمیشرفت

.دراد((هاشیلعدمحمدادبتسادسافمزاشیبیدسافم))

زا،ناریایلخادتسایسهصرعردنویناحورروضحلاحنیااب

دوخزایهورگونارکفنشوریخربتمواقمابتسخنیاهزورنامه

طسوتنارهتحتفزادعبلاس۱۶هکیتقوهژیوهب.دوبورهبورنویناحور

دوخودرکنوگنرسارراجاقهلسلسهپسرادرسناخاضر،ناهاوخهطورشم

.دشهاش

یاههیاپهچرهمارآمارآامادوبندباهدنوخآابزاغآرددیدجهاش

تیعضویشرفتدیجم.دشرتدباهدنوخآعضو،دشرتمکحتسمشتردق

:دنکیممیسقتهرودهسهبارهاشاضررصعردنویناحور

زجهبهکدوب۱۳۰۶لاسات۱۲۹۹دنفساموسیاتدوکزالواهرود»

یبسنلماعتکیتیناحور،سردمنسحهللاتیآدننامیدودعمدراوم

رییغتهلئسموناسسومسلجمردارلماعتنیاجوا.تشادهاشاضراب

،یناشاکمساقلاوباهللاتیآهلمجزااملعزایرایسبهکمینیبیمتنطلس

هللاروناقآو(یناسارخدنوخآرسپ)یناسارخهدازاقآ،ییافکهللاتیآ

.دنتشادروضحنآردیناهفصا

فشکهلئسموداشرهوگدجسمتاقافتاو۱۳۱۴لاسات۱۳۰۷لاسزا

عقاورد.دراددوجوتلودوتیناحورنایملباقتهرودکی،باجح

دهاوخیمهکدنتسهرالوکسییاهتسایسهرودنیاردتلودیاهتسایس

رانکعامتجاوتردقتیروحمزاارتیناحورودنکدودحمارتیناحور

ردهکتسایگنجعقاورد.ددنببارشتسدودنکتکاسویوزنمودنزب

.دسریمجواهبباجحفشکوداشرهوگدجسمراتشک

عقاورد۲۰رویرهشاتدوشیمباجحفشکهک۱۳۱۴لاسهامیدزا

تموکحوهدشنیشنهناخویوزنم،بوکنمتیناحورهکتساینارود

«.تیناحوررباربردتساتموکحرادتقانارودودرادارالابتسد،هاشاضر



۸۲ یناشاکاتهطورشمزا؛یسایسدنوخآ

هکناریاهدزتسایسهعماجناکرایقابابتهجمه،۲۰رویرهشزادعب

،هاشاضرهرودردیسایسیاهیدازآنادقفرتسکاخریززاسونققنوچ

ردوهدرکروهظتسایسهصرعردرگیدرابزیننویناحور،دروآیمربرس

.دندرکیزابشقنههدنیاتالوحت

قباسسیئرو«هسنارفردینیمخ»باتکهدنسیون،یدنواهنگنشوه

یناهفصانسحلاوبا،هرودنیاردهکتسادقتعمنارهتوزاریشیاههاگشناد

هبهکدناهرودنیانویناحورنیرتمهمزا،یدرجوربییابطابطنیسحو

.دناهدوبزین«یتسرپنطویاهناسنا»ودرهواهتفگ

،یدراجورب[ییابطابطنیسحیمظعلاهللاتیآ»:دیوگیمیدنواهن

یگداتسیاناریاهیزجترباربردناجیابرذآیارجامردهکدوبیدیلقتعجرم

هلباقمیاربدرکزیهجت،دوبزیربتدنوخانیرتمهمیلودوبهدشنیمظعلا

«.ناجیابرذآنابلطهیزجتوتارکومدهقرفاب

مانرهزاشیبمانکی،یسایسنویناحورنایمردنامزنیارداما

یناشاکیفطصمدنزرف:یناشاکمساقلاوبا:دروخیممشچهبیرگید

یادتبازاارمساقلاوباشدنزرفودوبهاوخهطورشمیناحورکیدوخهک

.دوبهدرکانشآیسایسهزرابمابیناوجون

نیایناوجهرابردوا.تساهتخانشیمکیدزنزااریناشاکهللاتیآهک

:دیوگیمرادمتسایسیناحور

رفسهبیفطصمشردپابهارمهیگلاس۱۶ردیناشاکمساقلاوبادیس»

یگلاس۲۵ردوا.تفر،دوبهعیشیشزومآزکرمهکفجنهباجنآزاوجاح

هلمحقارعهبناتسلگنایتقولوایناهجگنجرد.تفرگداهتجامکح

یمخزودرکتکرشگنجردیناشاک،درکلاغشاارنادورنایمودرک

یاربناتسلگنا.دشهتشکناتسلگناهیلعگنجنیمهردمهشردپ.دش

درکرارفقارعزا۱۲۹۹لاسردمهیناشاکودرکنییعتهزیاجوایریگتسد

«.تشگربناریاهبو



طوقس۸۴

نوگرگدیلکهبیلخادتسایسهصرع،تشگربناریاهبیناشاکیتقو

.دوبهتفرگتسدهبارروماهراداناکس،هپسرادرسودوبهدش

هکدوبینویناحوردودعمزایناشاک،دیوگیمیشرفتدیجمهکهنوگنآ

اضر،۲۰رویرهشردهکیتقواتتشادیبوخهطبارهاشاضرابلوانامهزا

.تفرگهرانکتنطلسزاهاش

رقتسمرانماپهلحمردنارهتردنامزنیاردناشیا»:دیوگیمیشرفت

رارقربتموکحابیبوخهطبارادتبانامهزا.تشادمهیگرزبهناخودش

هژیوهب،تسادوجومشیاههتشونردوازاهکیتاداقتنامغریلعودرک

،مدینشناشیاناکیدزنزانمهکروطنآ،باجحفشکیارجامرسرب

اضرابیبوخطباورعومجمردهکدوبییاملعدودعمزایناشاکهللاتیآ

یلکشمچیهمهیبهذمیاهورینربراشفجواهرودردیتح.تشادهاش

هبهکمهییاههمانرد.دوبززعمهشیمهودمایندوجوهبیناشاکیارب

مهدوبهاشاضرراکشیپهکیدوبهبنامیلسباتکردوهتشونهاگتسد

یقابمرتحموظوفحمهشیمههاشاضرابشتطابتراهکمینیبیم،هدمآ

((.دنام

ناریانیقفتمیتقوهکدشبجومیفعتسمهاشهبیکیدزننیمهدیاش

هنیسرب،ایناتیربیماظنیاهورینیاهیریگتسدیالابریت،دندرکلاغشاار

.تسشنمهیناشاک

،دندشیمریگتسدهکیناریانادنورهشرگیدیرایسبدننامزینواماهتا

.دوبیناملآیاهورینابیراکمه

نادنزیاهلاس،یسیلگنایاهورینبناجزاشایریگتسدو۱۳۲۰لاسزا

.دندشزاغآرگیدرابیناشاکیردهبردودیعبتو

رد)):دهدیمحرشنینچاریناشاکیگدنززاهرودنیامیعزشوروک

نیوزقهبوریگتسدهنطلسلاماوقطسوتیلودشدازآنادنززا۱۳۲۴لاس

ینابیتشپرد۱۳۲۶لاسرد.دربرسهبدیعبتردنیوزقردهام۱۸.دشدیعبت

لاسرد.درکتوعدتارهاظتهبارمدرملیئارساهیلعونیطسلفمدرمزا

دصقءوسکیردنتشادتسدوناملآزایراداوهماهتاهبرگیدراب۱۳۲۷



۸۵ یناشاکاتهطورشمزا؛یسایسدنوخآ

نانبلهبسپسو[دابآمرخکالفالاکلفهبوریگتسدهاشهیلعیبالق

((.دشدیعبت

یقداصمدمحمیریگجواابنامزمه،یناشاکهکتساهرودنیمهرد

رادفرطیناحورکیناونعهباردوخ،ناریایلخادتسایسهصرعرد

ههبجسیساتومهدزناشسلجمیارجامرپتاباختنایرازگربنامزردوا

سلجمیگدنیامنیارباجنامهزااما.دربیمرسهبدیعبتردنانبلردیلم

.دشدزمان

.دشمالعامهدزناشسلجمبیشنوزارفرپتاباختناهجیتنماجنارس

هدازیرئاحنسحلاوبا،یکمینیسح،قدصمدمحمزالاعبیناشاکهللاتیآ

.دشباختناسلجمیگدنیامنهبنارهتزامجنپرفنناونعهبییاقبرفظمو

هدیسرنناریاهبزونههکارواسالجانیتسخنردزینسلجمناگدنیامن

هللاتیآزالابقتسازورمیعزشوروک.تشگزابنارهتهبیناشاکماجنارس

هاگدورفهبوازالابقتسایاربقدصم»:دنکیمریوصتنینچاریناشاک

،رانماپردشاهناخهبهاگدورفزانمردپیوردوخابیناشاک.تفردابآرهم

مامتراگناتفگیممردپ.دش۵دراب،مدرمهدرتسگتارهاظتنایمرد

اتهاگدورفزا.دندوبهدمآوالابقتساهبنارهتیرفنرازهدصتفهتیعمج

((.دوبهدشهتسبواراختفاهبترصنقاط۲۷رانماپ

یاروشسلجمسیئرناونعهبییانثتساتیعقوموهوکشابلابقتسانیا

هصرعنارگیزابنیرتمهمزایکیهباررادمتسایسیناحورنیاالمع،یلم

یاههاگدیدرد،بوبحموزاسربخهللاتیآنیاهکدوبیلاحردنیا

گنشوهدننامیرگشهوژپوتشادیدرفهبرصحنمتارظن،دوخیسایس

اروا،درادناریایبالقنانایارگمالساهرابردیرایسبیاههتشونهکیدنواهن

.دنکیمفیصوتوردنتیناحورکی

یلیخ،منادیمنمهکییاجاتیناشاکهللاتیآ»:دیوگیمیدنواهن



طوقس۸۶

ردنالاهکدننادیمنیملسملاناوخاهبکیدزناروایخربودوبیطارفا

تلوددنمتردقیاسورمههشیمه.دنتسهلاعفیبرعفلتخمیاهروشک

یناشاکهللاتیآرباربردهکدندرکیعسیدهازوقدصم،ماوقدننام

((.دندشقفوممههسرهودننکتمواقم

توافتمالماکیهورگابواهکدشبجومالمعتارظننیمهدیاشو

تیعمجمانهبیهورگ؛دشابهتشادیبوخطباور،۲۰ههدنایارگمالسازا

ربزاستشونرسویخیراتیتاظحلرداهنتهنهکیناسک.مالسانایئادف

تشونرسربناشریثاتهکلب،دنتشاذگقیمعیتاریثات۲۰ههدتالوحتریسم

.تساهتشادهمادازورمانیمهاتنارگلیلحتیخربرظنزا،نایناریایسایس

یوفصباونناشربهرومالسانایئادفتیعمجیسایسهشیدناهکارچ

هبدعباهلاسهکدشییارگمالساناناوجهارغارچ،(یحولریمیبتجم)

ردارتردقزورمانیمهاتودندادنایاپیولهپهاشاضردمحمتنطلس

.دنرادتسدردناریا



قدصمابینمشدوایناتیربذوفن،مالسانایئادف

فلتخمیاهرهشیاهنابایخیورربرضاحلاحردهکییاهماننایمرد

«مالسانایئادفتیعمج»هزادناهبیهورگچیهماندیاش،دنراددوجوناریا

ییارگمالسایاههدیدپنیرتمهمزایکیهکیهورگ؛تساهدشنرارکت

.تسایدیشروخ۲۰ههدردیسایس

وگنررایسبیاههمانزورویسایسیاهتیلاعفهکییالطههدنیارد

سارردونایارگمالساالامتحا،دندوبهدادرییغتیلکهبارناریاهعماجیور

هاشاضردمحمندشهاشزایرگیدهورگرهزاشیب،هعیشنویناحوراهنآ

ردیریگعضومویبهذمهاگنرظنزادیدجهاشهکارچ،دندوبلاحشوخ

.تفرگشیپشردپزاتوافتمیلکهبیراتفر،مالسانیدربارب

،هاشاضردمحم،۲۰ههدیادتبانامهزاهکتسادقتعمینالیمسابع

،هرودنیاردواتامادقاهطساوهبودرکزابار«نایارگمالسایسفنتهار))

.دشرتشیبزورهبزورنویناحورذوفن

ردزانویناحورابتساوخیمشردپفالخربهاش»:دیوگیمینالیم

،درکوغلارباجحهحیال،دادسپاهنآهبارفاقواهاش.دیایبردیتشآ

یرابجا،تیناحوررظنریز،اهناتسریبدواهناتسبدردارتایعرشمیلعت

اراهنیایاههتساوخهمهینعی.درکادجارهنارسپوهنارتخدسرادمودرک

((.دشرتشیبزوررهناشذوفنوناشیاهاعدااهنیا،بخو.درکارجا

نویناحورونایارگمالسالماشطقفیبسنیاهیدازآ،هرودنیارداما

رالوکسیاهرکفنشورزا،نایارگمالسانادقتنمونافلاخم.دشیمنهعیاش

نایباردوخدیاقعهکدنتفایتصرفهمه،نازیتسنیداتهتفرگنردمو

تاداقتعاجیورتیاربیتحودنشابهتشادارناشدوخیاههمانزور،دننک



طوقس۸۸

.دننکسیساتنمجناوهورگ،دوخ

یاهدنسیون.تشادمانیورسکدمحا،دقتنمنارکفنشورنیازایکی

.درفهبرصحنمیسانشنابزمهودوبیسانشرسیخروممههکوخدنت

شهورگکمکاب«مچرپ»مانهبشاهمانزوررد،۲۰رویرهشزادعبوا

غیلبت،دناوخیم«یبهذمتافارخ»ارهچنآابهلباقم،«ناگدازآدامهاب»

،دوب«یمالسادض»اهدنوخآیخربهتفگهبهکغیلبتنیاهتبلاو.درکیم

مانهبناوجیاهبلطناشنایمرد.تخیگنایمرباریبهذمهعماجمشخ

یولجاتدوبلاعفتدشهب،یوفصباونهبفورعمیحولریمیبتجم

.دریگباریورسک

کیادتبا،یوفصباون،ندنلردرگشهوژپ،یشرفتدیجمهتفگهب

تفرقارعهبیتدمهکدوبناریارداهناملآیتعنصهسردمزومآشناد

هکدوبنیهاگیاجردیبهذمرظنزاتقوچیه»اما،دناوخیگبلطسردو

.«دریگبیدجاروایسکیناحورناونعهباساسا

زاقارعردوا.دنکیمرورماریوفصباونیگدنزیشرفتهنوگنآ

هبناریارداتدریگیمهزاجا،یمقییابطابطنیسحمانهبیهللاتیآ

.دنزبتسدیعامتجاویسایسیاهتیلاعف

عورشهمهزالواددرگیمربناریاهبیتقو»:دیوگیمرگشهوژپنیا

ابنامزنامه.هاشاضریگنهرفیاهتسایسهیلعتاغیلبتهبدنکیم

باونیاقآنیا.دنکیمجاودزایواضرماشتحاباونمانهبیدرفرتخد

دهشمردداشرهوگشروشایمایقیلصایاههرهچزایکییوضرماشتحا

هبدوبهدشدیعبتواهاشاضرنامززاودادخر۱۳۱۴لاسهامریتردهکدوب

یارگمالسانافلاخمزاوماکانیبالقناکیعقاوردباوننزردپ.نارهت

دنتشادیذوفناهیرازابنیبودنتشادیاهمانزوراهنآ.دوبیولهپتموکح

ابعقاوردودنلبوعطقملکشهبالثم؛دنتشادمهیاهژیویاهراتفرو

جییهتارمدرماتدنتفگیمریبکتای.دنداتسرفیمتاولصیکیرچیتلاح

«.دننک

کی،۲۰ههدنیزاغآیاهلاسردیبالقناودنتهیحورابیوفصباون



۸۹ قدصمابینمشدوایناتیربذوفن،مالسانایئادف

ییوگلا،هارنیاردوا.دنکفقوتماریورسکهکنیا:تشادنرتشیبفده

هقباسنایناریایسایستارزابمنایرجردزینرتشیپهکدریگیمشیپردار

.رورت:هتشاد

وا.دناسربلتقهباریورسکدمحااتدشراکهبتسددوزیلیخباون

ماکانوانتشکردامادرکرورتنارهترداریورسک۱۳۲۴لاسنیدرورفرد

.داتفانادنزهبشدوخیضوعردودنام

زاغآمالسانیدهبنیهوتماهتاهبزینیورسکدمحاهمکاحم،نامزمه

نامشچرباربرداریورسکدمحا،هاگدادنیمهردباوننارادفرط.دش

یشرفتدیجمهکهنوگنآودندناسرلتقهبعیجفیلکشهبوقاچاب،یضاق

مالسانایئادفهورگیریگلکشنیزاغآهطقنهبرورتنیا،دیوگیم

یوفصباونملقهبهورگنیاتسفینامناونعهبهکیدانساساسارب

ردیمالساتموکحلیکشت،مالسانایئادفهورگیلصافده،هدنامیقاب

.تساهدوبناریا

،نارادمتسایسهکدوبهدیسرنهنایمهبزونه۲۰ههدبیترتنیدب

دوبدقتعمهکدندوبورهبوریهورگاب،یناریانارکفنشوروناراگنهمانزور

:دشابیمالساهکداهنهیاپیدیدجیسایسماظن،هحلساکمکهبدیاب

لاس۶۰خیراتردیاهظحلیاربزورماناریاتشونرسییوگهکییاج

.دتفایمنوریبهدرپزاشیپ

نیاردام»:دیوگیمدروفنتساردیسایسمولعداتساینالیمسابع

یوفصباونردهکمیتسهورهبوریسایسمسیلاکیداریعونابعطقم

باونرطاخهبالوصاهکدیوگیمیاهنماخیاقآالاح.تسایلجتم

دهشمهبباونرابکیناشیایناوجردایوگ.هدشیسایسیوفص

رد،هدوبنشیبیناوجهبلطهکیاهنماخیاقآودنکیمینارنخسودوریم

نالا.دریگیمرارقواریثاتتحتتدشهبوهتشادروضحباونینارنخس

«.دنزاسبیلمنامرهقکی



طوقس۹۰

هغدغدنیرتیلصاهبتفنهلئسمندشلیدبتو۲۰ههدمودهمینرد

،زاستشونرسعطقمودردمالسانایئادفتیعمج،نایناریایمومعراکفا

.درکوروریزارتفنرسربیسایستالداجم

هرودنیمهدزناشتاباختنایاربهزرابمهنایمردویدیشروخ۱۳۲۸لاسرد

ردبلقتهبهک،رابردتقوریزو،ریژهنیسحلادبع،یلمیاروشسلجم

مانهبهورگنیایاضعازایکیتسدهب،دوبمهتمینکشراکوتاباختنا

.دشرورتیمامانیسح

،تاباختناردبلقتابدهاوخیمریژههکدنتشونیمنامزنآیاههمانزور

نامهای،یقاحلادادرارقدنناوتباتدنکرپسیلگنارادفرطیالکوزاارسلجم

.دنکهرسکیارتفنراکوبیوصتارنایئاشلگ-سگدادرارق

یلکهب،۲۸لاسزییاپرددعاسدمحمتلوداتدشبجومریژهرورت

ارهدمآتسدهبجیاتن،تاباختناندرکفقوتمزادعبودنکینیشنبقع

.دنکلطاب

دمحموتفرگلکشسلجمردیلمههبجیوقنویسکارفتیاهنرد

مالسانایئادفهناحلسممادقا،رهاظرد.دشنارهتمدرملیکو،قدصم

.درککمکنافلاخمهبًالمع

نبهبرابنیاتفنهلئسمهکینامزردو۱۳۲۹لاسردیهاتوکهلصافرد

تفنندرکیلمابواهکدوبروهشمودوبهدروخارآمزریلعجاحتسب

شیپدسزاتفنندرکیلمتضهنروبعهاررگیدراب،تسافلاخم

.دمآنوریبمالسانایئادفوضعکیگنفتهلولزا،شیور

.دشرورتمالسانایئادفتیعمجیاضعازایکیتسدهبمهارآمزر

ماهتاهبارگمالساهورگنیازایبسامهطلیلخمانهبیدرمرابنیا

تصرفقدصم،رورتنیایپرد.داتفانادنزهبودشریگتسدارآمزررورت

بیوصتیپردودنکحرطمسلجمردارتفنندرکیلمهلئسماتتفای

.دوشریزوتسخندوخنوناقنیا

،دوبهدشمادعایهاتوکهلصافردلتاقهکریژهرورتفالخرب،رابنیا

.دنتشاذگنشاداپیبارریزوتسخنلتقسلجمیارگیلمناگدنیامن



نایارگمالسانیارباربردتارکومدیاهورینیخربعضومحیرشتردینالیم

مرجممههاگدادردهکتالکممریزوتسخنلتاق»:دیوگیموردنت

نارادفرطیارابویسلجمبیوصتابارارامزرلتاقینعی،دوبهدشهتخانش

تسیرورتکیینعی.دندرکدازآ،یلمههبجوقدصمنارادفرطویناشاک

«.دندرکدازآیلمنامرهقناونعهبار

مالسانایئادفتیعمج،دیوگیمیشرفتدیجمهکتسایلاحردنیاو

ریثاتتحتدراومیخربرد،(دنتشادنیقیقدیسایسشنیبهکنیالیلدهب)

ابهزرابملاحرددندوبیعدمهورگنیاناربهرهکدندوبیناسکتارظن

!دنتسهاهنا

دوبنادنزردباون،قدصمتموکحزاینالوطهرود»:دیوگیمیشرفت

حانجهبهکدندرکیمهرادایناسکارمالسانایئادفهکدوبفورعمو

هکنافارصمیهارباجاحمانهبدوبیسککیالثم.دندوبهتسباوتسار

نالا.دوبیلمهدارابزحوءایضدیسهورگرادفرطًاساساودوبیرازاب

اریمطافنیسحرتکدهیلعمالسانایئادفدصقءوسهکدوشیمهتفگ

نیمهریثاتتحت،دادماجناییادخدبعیدهمدمحممانهبیناوجونهک

دوخراثآردعوضومنیا.هدادماجناءایضدیسیاهورینونافارصمیهاربا

((.تساهدمامهمالسانایئادف

دمحمیربهرهبناریاتلود،نامزنآردهکتسایلاحردنیا

دربیمرسهبایناتیربتلودابهبناجهمهکیتاملپیددربنکیردقدصم

راداوهنارادمتسایسنیرتفورعمزایکیزینییابطابطنیدلاءایضدیسو

.دمآیمرامشهبناریارداهیسیلگنا

تضهنابمالسانایئادفتیعمجتیدضدیوگیمیشرفتدیجمهکنانچ

ودشیمنهصالخندوبایناتیربناراداوهذوفنتحتهب،تفنندرکیلم

.درکیمبلجدوخهباراهنآییاههدعوابزینهاشصخشیتح

تفنتعنصندرکیلمهبناشهاگنهکنیایاجهباهنیا»:دیوگیموا

دیاباههناخرامقهکدوبنیاناشهلئسم،دشابیرامعتسادضتازرابمو

هتسبدیاباهیشورفبورشم،دننکناشرسرداچدیاباهنز،دنوشلیطعت

یتلودلاجرومالسانایئادفناگدنیامننایمهکییاهتاقالمردو.دنوش



طوقس۹۲

دهاوخیمهکهتفگیماهنآهبیکریزابهاش،هدمآشیپهاشصخشو

قدصمرشامشرگاودراذگیمنقدصمامادهدبماجنااراهراکنیاهمه

هبمالسانایئادفینعی.میهدیمماجناارامشیاههتساوخام،دینکمکار

«.دنتفرگیمرارقرابردتسدهچیزابیعون

زورعیاقونایرجردهچرگامالسانایئادفتیعمجنیمهمهتیاهنرد

فلاخمکیناونعهباما،تشادنیلاجوهدننکنییعتیشقن،دادرم۲۸

،ماجنارسهکیزوراتدادهمادادوختایحهب،دادرم۲۸زادعب،یلمتلود

ناربهرودشنلمحتتیمکاحیوسزاهورگنیاهنابلطتنوشخیژولوئدیا

وریگتسد،یدیشروخ۱۳۳۴لاسرد،یوفصباونهلمجزا،مالسانایئادف

.دندشمادعا



قدصموهاشفالتخاوتفنهلداجمزاغآ

زوریپمودیناهجگنجزادوبهدشقفومیگزاتهبایناتیربیروتارپما

روشکنیایتردقرباابیدالیم۵۰ههدیایندتیعقاواما.دیایبنوریب

یلکهب،ایناتیربهطلسریزناهجوتشادنیناوخمهاپورابرغکچوک

.دوبهدرکباختنااررگیدیهار

،یشرفتدیجمهکنانچ،ناریاتفنندرکیلمنوناق،یعطقمنینچرد

ندوبیروتارپماهبیلصایاههبرضزایکی،دیوگیمندنلنکاسخروم

،۱۳۳۰لاسردشنارکفمهوقدصمدمحمیتقو،رگیدنایبهب.دوبایناتیرب

ورهبوریتردقربااب.دندرکزاغآارتفنندرکیلمنوناقماگهبماگیارجا

.دیگنجیمندنامتردقربایاربهکدندوب

یراذگهیامرسهباهنتهننوناقنیایارجایاربزینقدصمتلودنامزمه

نامهزالیلدنیمههب.تشادزایناهنآیژولونکتهبیتحهکلبیجراخ

ردنیا.دشزاغآاهییایناتیربابیقفاوتهبندیسریاربیتارکاذم،ادتبا

،تفنندرکیلم،نایماهاربآدناورینوچیرگشهوژپرظنزاهکدوبیلاح

.دشابهتشادتسناوتیمهدنربکیاهنتهکدوبیتخابودربیزاب

کیتفنندرکیلم.تساهداسهلئسم»:دیوگیمنایماهاربآیاقآ

لرتنکودینکیمیلمارتفنایامش.تسازیچچیهایزیچهمهیزاب

هبودینکیمنارراکنیاهکنیاایدریگیمتسدهبارتفندیلوت

ارعوضومنیاادتبازااهییایناتیرب.دینکیمنادیپتسدیزیچچیه

ودنکیلمارتفنتساممصمقدصمهکدنتسنادیماهنآ.دنتسنادیم

زامهلیلدنیمههب.دنسربیقفاوتهبواابدنناوتیمناهنآ،رطاخنیمههب

هباییسایسهارزاایالاح.دنوشصالخوارشزادنتساوخیملوانامه



طوقس۹۴

«.یماظنلکش

شریذپزا،هارزاغآرد،۳۰ههدنیزاغآیاههامردیعضومنینچابایناتیرب

هکدنتفگیماهنآ.درکیراددوخیلکهبتفنتعنصندرکیلمنوناق

هدنامیقاب،«ربتعم»اهنآهاگنزادادرارقکیینوناقریغلکشهباهیناریا

.دناهدرکلامیاپارایناتیربقحوهتشاذگاپریزاریسرادهمانزایتمازا

تینمایاروشردعوضومحرط،ایناتیربتلودیاهماگنیتسخنزایکی

گنجزوریپیاهتردقودوباپونرایسب،نامزنآردهکدوبللمنامزاس

لوافرحنآردنیچویوروش،هسنارف،اکیرمآ،ایناتیربینعیمودیناهج

.دندزیمار

ردروضح،هرکاذمزیمیاپهبایناتیربندناشکیاربقدصمتسخنماگ

.دوبتینمایاروش

یاوعدکی،تفنندرکیلمهشقانمهکدوبنیاناریاتلودلالدتسا

تفنتکرش»مانهبیصوصختکرشکیوناریاتلودنایمیقوقح

تلودتیاکشوعوضومحرطلیلدنیمههبوتسا«سیلگناوناریا

ابامتفگیمقدصم.درادنیقوقحیانبم،تینمایاروشردایناتیرب

.میتسیناوعدفرطایناتیربتلود

کرویوینهبناریاتفنندشیلمهتساوخزاعافدیاربلالدتسانیاابوا

.تفر

ههبجیزکرمیاروشوضعوقدصمراداوهرگشهوژپ،میعزشوروک

ترهش،دشکرویویندراوقدصمیتقو»:دیوگیمرفسنیاهرابردیلم

دننامه،یمیظعلابقتسارهشنیامدرمهکدوبنانچشتیبوحمویناهج

،تینمایاروشردقدصمینارنخسزاسپ.دندرکوازا،نامرهقکی

دنتفرگمیمصتهکدنتفرگرارقواریثاتتحتنانچتینمایاروشیاضعا

تیحالصمدعایتیحالصمکحودنراذگبتوکسمارناتسلگناهمانعطق

.دنهدبعاجراههالهاگدادهبارتیاکشنیاهبیگدیسریاربتینمایاروش

دشبیوصتدوزیلیخههالهاگدادردمهتینمایاروشتیحالصمدع

یللملانیبتسایسهصرعردناریاکیتاملپیدیزوریپنیرتگرزبنیاهک



۹ ۵ یقادصموهاشفالتخاوتفنهلداجمزاغآ

((.دوب

عفنهب،یسیلگناتاضقنتشادمغرهبیتح،ههالهاگدادهکییاراب

ابایناتیربتلودیللملانیبیاوعدزا،یقوقحهشقانم،درکرداصناریا

مهیارنیا.درکادیپشهاکتفنتکرشوناریاهلداجمهب،ناریاتلود

،ههالهاگدادردناریانادقوقحریزوتسخنیخیراتینارنخسهطساوهب

.دشلیدبتقدصمیاربمهمیسایسیزوریپکیهبًالمع

یارآنیاهباهنتقدصمتلودابهلداجمردیسیلگناتکرشیسایسررض

هنادنمتردقیریگیپیاربزیچهمهمهناریالخادرد.دشیمندودحممهم

،دیشکیمکدیار«یلم»فیصوتهکیتلودیاربتفنندرکیلمنوناق

.دوبمهارف

نارودردینامزهکیاهدنسیون،یدنواهنگنشوههتفگهبهکنیاات

ردرظنفالتخایاههمزمزنیتسخن،دوبریزوناریارد،هاشاضردمحم

:تکلممیاهتیصخشنیرتمهمزانتودنایممهنآ؛دشهدیدناریا

.ریزوتسخنوهاش

،دوبنفلاخمتفنندرکیلمابسکچیه»:دیوگیمیدنواهنیاقآ

تفنندشیلماباهیاهدوت.اهیاهدوتوسیلگناتلودناریگبدزمزجهب

هیقب.دنهدبیوروشهبارلامشتفندنتساوخیمنوچدندوبفلاخم

یلم[نوناقندرکهدایپهوحناما.دندوبتفنندشیلمراداوهمدرم

قدصمرتکدموحرمماجنارس.دوبیمیتبثملکشکیهبدیابتفنندش

نیازادیابهکیلاحرد.مینکرکفتفننودبداصتقاهبدیابهکتفگ

،ههربنآردقدصمگرزبهابتشا.دوشهدافتساناریاهعسوتردمیظععبنم

هباهیسیلگناابیوحنهبتسیابیمهکدوبنیا،ههالردیزوریپزادعب

تدشهاشابشرظنفالتخااجنیازا.درکیمادیپتسدیقفاوتکی

((.دوبنقفاوترادفرطقدصمیلو،دوبقفاوترادفرطهاشنوچ،درکادیپ

هدشتیبثتتیعقومزاهکنیامغرهبهاشاضردمحملاحنیااب

ابیدجیتفلاخمینلعلکشهبتسناوتیمن،دوبنرادروخربیدنمتردق

.دهدبناشندوخزاتفنندرکیلمنوناق



طوقس۹۶

هبتفنندرکیلمهلئسمفارطایتاغیلبتتیعضو،نایماهاربآرظنزا

یتیصخشیاربنوناقنیاابتفلاخمنایبًالوصاهکدوبهتفرشیپیلکش

تسادقتعم«بالقناودنیبناریا»باتکهدنسیون.دوبننکممهاشنوچ

ندرکیلمهلئسمدمهفبهکتشادشنادردقنآ،یسایسرظنزازینهاش

.درکتفلاخمنآابناوتبهکتسینیاهلئسم،تفن

یلکهبدیدرکیمتفلاخمتفنندرکیلمابامشرگا»:دیوگیموا

امشهکدیسریمرظنهبروطنیاودیدادیمتسدزااردوخیلمههجو

بقارمتدشهبهاشلیلدنیمههب.دیتسهنمشدابیراکمهلاحرد

هدرپتشپهکنیامغرهبو.دیاینرظنهبتفنندرکیلمفلاخمهکدوب

ابهکدشابنیصخشمدرکیمیعسرهاظرد،درکیمتیلاعفقدصمهیلع

((.دنکیمتفلاخمقدصم

هتشاذگراشفتحتارهاشنامزمهاهییایناتیربهکیطیارشنینچرد

لحنمارسلجم،ینوناقهدمآتسدهبهزاتتردقزاهدافتسااباتدندوب

تفنتکرشابقدصمتلودتارکاذم،درامگبهزاتیریزوتسخنودنک

.دشزاغآ«سیلگناوناریا»

ردهچنآزاشیپهژیوهبزاغآردیشرفتدیجمهتفگهبهکیتارکاذم

رگشهوژپنیا.درکیمیطاریقطنمیریسمًارهاظ،دادخر۳۱لاسریت۳۰

.دنکیممیسقتریت۳۰زادعبولبقهرودودهبارتفنتارکاذم

فرطودرههکدوبنیاارجامرهاظ،تسخنهرودرد»:دیوگیموا

لابتوفکیهبتفنتارکاذم،ریت۳۰زادعباما.دنتسهلحهارلابندهب

ریثاتتحت،دشابهلئسمتایعقاوعباتهکنآزارتشیبودشلیدبتیسایس

«.تفرگرارقزوریسایسیاهتیساسح

یتحو۳۱لاسردیلاوتمیاههام،۳۰لاسیمامتردتارکاذمنیا

یقفاوتوهجیتنهبهاگچیههتبلاودشهتفرگیپ۳۲لاسردیاهزادناات



؟دبایتسدیتفنقفاوتهبایناتیربابتسناوتنقدصمارچ

دمحماهنآسارردوناریانادرمتلود،یدیشروخ۱۳۳۰لاسزاغآرد

یارجازرطنوناق»مانهبدنتشادتسدردسلجمهبوصمکی،قدصم

دیعلخنوناقهبهک«روشکرسارسردتفنتعنصندشیلمیلصا

.دشفورعم

.دننکارجاهملکهبهملکارنوناقنیاداومدنتساوخیماهیناریا

سلجموانسسلجمناگدنیامنزایطلتخمتئیه،نوناقنیاساسارب

لیوحتراکتئیهنیاودشلیکشتییارادریزوهارمههبیلمیاروش

.درکزاغآار«سیلگناوناریا»تفنتکرشتاسیساتواهنامتخاسنتفرگ

هب،نارهتسانشرسهدنیامن،یکمنیسحهلمجزاتئیهنیاناگدنیامن

تکرشلرتنکودندیشکنییاپاریسیلگناتکرشیاهولباتودنتفربونج

.دنتفرگتسدهبار

هبودشناهجرسارسردیشنیدحتمنامادهبتسددوزیلیخمهایناتیرب

هبارناریاتفن،یللملانیبهصرعردرامشیبناتسودورایسبتردقهطساو

.درکمیرحتیلک

ودزادرپباریسیلگناتکرشهبهدشدراوتراسخ،تساوخیمناریا

ابتکراشمیعونهارزاودریگبتسدهباردوختفنتعنصلرتنکدعب

ارمیرحتدسمهودریگبهرهباهنآصصختزامه،یسیلگناتکرشکی

.دشورفبارشتفنودنکشب

دوزیلیخهکیتارکاذم؛دشزاغآهشقانمنیالحیاربتفنتارکاذم

رتگرزبرایسبهکدرکادیپارینارحبهرهچودشلیدبتیلمیاهلئسمهب

یجراخیصوصختکرشکیوتلودنایمیداصتقارظنفالتخاکیزا



طوقس۹۸

.دیسریمرظنهب

تفنتارکاذمربمکاحیاضفهرابردایناتیربنکاسخرومیشرفتدیجم

هبدرکلیدبتارتفنهلئسم،شتالکشملحیاربناریاتلود»:دیوگیم

یلمهژورپکیوهسامحکیدشمهدعب.یلخادیسایسلابتوفکی

وهحلاصمهنوگرههکداتفایعضومهبناریاتلود،ریت۳۰عیاقوزادعبو

((.دشیمیقلتهنانئاخومارح،قفاوت

تفلاخمابزورره،یسیلگنافرطیاهداهنشیپهکدوبیطیارشنینچرد

،اهداهنشیپنیازاکیرهلدزاودشیمورهبوریناریافرطهناتخسرس

.دشیمادیپینوناقریغیداریا

رد،دراددوجوهکیتارکاذمحرشواهیسیلگنایاهداهنشیپهعلاطم

،یسیلگنافرطیاهداهنشیپهکتسانآزایکاح،نارظانزایخربهاگن

.دناهدوبنیاهنافصنمیاهداهنشیپ

همانراکهبیهاگن»باتکهدنسیونینیتملالجهتفگهبهکنیاات

واکیرمآیوسزاتوافتمیداهنشیپماجنارس،«قدصمدمحمرتکدیسایس

.دشهئاراریزوتسخنهبسیلگنا

یناسانشراکهمهاما.دوبنناریاعفنهبمودولوایاهداهنشیپ»:دیوگیموا

،ناتسلگناواکیرمآکرتشمداهنشیپهکدنتفگدندرکیمراکقدصمابهک

هبداهنشیپیتقوقدصمدوخیتح.دناوخیمتفنندشیلمابالماک

لاحردهلئسم،دییایبهکدرکنفلتشناتسوداتودیکیهب،دیسرینشتسد

((.تساندشلح

وایناتیربواکیرمآکرتشمداهنشیپتشونرسرسربنارگشهوژپاجنیازا

.دنرادرظنفالتخا،نآییاهنندنامماکانییارچ

.تشاذگیمریثاتواتامیمصتربدارفانیاذوفنوتشادرارقدوخیوردنت

.دنیوگیممهاهیسیلگنادوخهکتسایزیچنامههیبش،تیاورنیا

یاهبحاصمرد،اهلاسنآردنارهتردایناتیربترافسنادنمراکزا،لافمس

:دنکیمریوصتنینچارتفنتارکاذم،۱۳۸۱لاسردیدازآویداراب



۹۹ ؟دبایتسدیتفنقفاوتهبایناتیربابتسناوتنقدصمارچ

امفرطزایهابتشاابهعقاونیاعورشهکمیوگبدیابزیچرهزاشیپ»

ردارناریاهکمیتفریذپیمراکلوانامهرددیابام.دشعورشایناتیربینعی

دشبجومامریخاتاما.مینکمیهس۵۰-۵۰،سیلگناوناریاتفنتکرش

سیئر.میسربقفاوتهبوااباتمیدیشوکدعباما.دنکیلمارتفنقدصمات

هکدوبنارهتردایناتیربترافسلواریبدنوتلدیمجرجعقومنآردنم

.دوبطلسمهسنارفنابزربمهقدصم.تسنادیمبوخارهسنارفنابز

تاسلجنیازاکیرهزادعب.دندرکیموگتفگمهاباهتعاساهنآ

واهکیدعبراباما.دناهدیسرقفاوتهباهنآهکدیسریمرظنهبوگتفگ

ودوبهدادهدیقعرییغتیلکهبقدصمرتکد،درکیمتاقالمقدصماب

«.درکیمزاربایرگیدتارظن

تسایرامشیبتارطاخهبهیبش،دنکیمهئارالافماسهکیریوصتنیا

.دوشیملقنقدصمنیدقتنمیوسزاتفنتارکاذمهرابردهک

هدینشتارکهبتفنهلئسمابقدصمدروخربهرابردهکیلیلحت

قفاوتهبندیسرزاشاینارگنو«یلمههجو»هبواهقالععوضوم،دوشیم

.تسایناتیرباب

تفنندشیلمنایرجردهکیاهدنسیونومجرتم،یقارنناسحا

:تفگیدازآویدارهب۱۳۸۱لاسرد،دوبیناشاکهللاتیآناکیدزنزا

یلممدآنمتفگیمهکنیارابتعاهب.دوبیزابجلیلیخمدآقدصم»

قدصمدوخهکتفنناریدمهمه.دندوبنحرطمشیاربهیقبرگید،متسه

یلو،دندوبقفاوماکیرمآوسیلگناداهنشیپنیرخآابدوبهدرکبوصنم

.نکناقفاوتدنتفگشاهبدنتفرناگیاشیلعویبیسحمظاکازاب

دنیوگبهکنیاسرتزا.دوبرتناسآندرکقفاوتزاشیاربندرکنقفاوت

یاپارمیاضمانمتفگیم،هدرکاضمااریدنسیلمحلاصمفالخرب

«.مراذگیمنیدادرارقره

تیاور،دنکیمفیرعتقدصمربنایفارطاریثاتزایقارنناسحاهکهچنآ

ود.تسایناتیربواکیرمآکرتشمداهنشیپنیرخآندشدریارجامردبلاغ

زاودرهیبیسحمظاکوناگیاشیلع،دربیمماناهنآزایقارنهکیرفن

.دناهدوبتفنندرکیلمشبنجرثوموذوفنابیاههرهچ



طوقس۱۰۰

یبیسح.تشادهدهعهباریلمههبجیریبدهکدوبینادقوقحناگیاش

یلمههبجردناریابزحناراذگنانیبزایکیناونعهبهکدوبیسدنهممه

.دوبمدرمهدنیامن،یلمیاروشسلجمهرودنیمهدفهردوتشادروضح

داهنشیپندشدرنایرجردرفنودنیاشقنهبهکیناسکزارگیدیکی

ینیمایلعشردپهکیرگشهوژپ:تساینیماجریا،دنکیمهراشامود

.تشادهدهعهبارتفنتارکاذمتیلوئسمقدصمطوقسزادعب

هب،ایناتیربواکیرمآکرتشمداهنشیپندنامماکانییارچحیرشتردوا

یتفنناسانشراکنیرتمهمزایناحور.دنکیمهراشایناحورداوفتارطاخ

تفنتعنصرد،۵۷لاسبالقنااتتفنندشیلمنامززاهکدوبناریا

.تشادیدیلکیاهتسپناریا

یقوقحهرادایسیئرهکیناحوردوخزانام)):دیوگیمینیماجریا

حرطنامزردهکمدینش،دشکپواسیئرمهدعبودوبتفنتکرش

رتکدیاقآناشیاهتفگهب.قدصمرتکدیاقآشیپدنتفر،داهنشیپنیا

زورودهکمدینشیناحوریاقآزا.دندوبهتفریذپارداهنشیپرایسبقدصم

،لاسیاهلاسیاربدیابناریاداهنشیپنیاساساربهکعوضومنیاحرط

((.دهدبتمارغ

زایشانینارگن،ینیماجریاتیاورساساربهکتمارغهلئسمنیمهاما

،نارظنبحاصزارگیدیخربرظنزا،هدوبقدصمنایفارطایخربیاههتفگ

.تساهدوبزینایناتیربواکیرمآییاهنداهنشیپیساساداریا

تراسخ»یسیلگنافرطهباتدشیمدهعتمدیابناریا،تساتفن

مدعزایسیلگناتکرشیاهررضتراسخینعی.دنزادرپب«عافنلامدع

ینعیتفندادرارقنایاپلاساتتفنندشیلملاسزاناریاتفنشورف

.(یدیشروخ۱۳۷۱)یدالیم۱۹۹۳لاس

،رخآداهنشیپهکتسادقتعماتدوکباتکهدنسیون،نایماهاربآدناوری



۱۰۱ ؟دبایتسدیتفنقفاوتهبایناتیربابتسناوتنقدصمارچ

.درکیمراکهدبایناتیربهبلاس۶۰تدمهبارناریا

داهنشیپداریاو(عفنلامدعتراسخ»هلئسم،کرویویننکاسخرومنیا

:دنکیمحیرشتنینچاررخآ

نازیماما،دهدبتراسخدیابناریاهکدوبنیادندادداهنشیپهچنآ»

قدصمًاعطق.دوشنییعتناریالرتنکزاجراخییاجردًادعبتراسخ

ساساربهکتفگیموا.دهدباریسیلگناتکرشتراسختساوخیم

اهییاکیرمآ.دزادرپبتراسختسارضاح،ناریاردتکرشنیایاهییاراد

۱۹۵۳لاسرداهییارادساساربدیابن!هنهکدنتفگیماهییایناتیربو

۹۰ههداتتسناوتیمهکیدوسساساربدیابهکلبدوشنییعتتراسخ

.هدنیآدوسساساربینعی.دهدبتراسخناریا،دسربیسیلگناتکرشهب

دزادرپبدیابناریاهکیلوپهکدنتشونییاکیرمآهمانزورکیردنامزنامه

هب۹۰ههداتناریاتفریذپیمقدصمرگا.دوبدهاوخیموجنمقرکی

هباریمقرنینچتسناوتیمنناریاهجوچیههب.دشیمراکهدبایناتیرب

((.دزادرپبتفنندرکیلمرطاخ

تساوخییایناتیربفرطزاداهنشیپنیرخآهبخساپردقدصمبیترتنیدب

،(عفنلامدعتراسخ»دننامیلکترابعکیربقفاوتدیکاتیاجهبهک

فرطودنایمقفاوتردمقرنیاودوشنییعتتراسخنازیمناونعهبیمقر

نآاتدوشدهعتمناریادعبودوشهتفرگرظنردییاهنتراسخناونعهب

.دزادرپبارمقر

.تفریذپنایناتیرب

هکنیا.دشزکرمتمییاهنفدهکییوررباهشالتهمه،ضوعردو

.دوشنوگنرسواریزوتسخنابقفاوتهبندیسریاجهب



اوقلکیهدنامرفیدصتیاربقدصمیشالت

قدصمدمحمیریزوتسخنهباهنتناریایارب،یدیشروخ۱۳۳۰لاس

لاسنیارد.دشنهصالخههالهاگدادوتینمایاروشردتفنیاهارجامو

قدصمتلودودیسریمنایاپهبیلمیاروشسلجمهرودنیمهدزناش

.دنکرازگربزینارسلجمهرودنیمهدفهتاباختناتسیابیم

زاداقتناودندوبتاباختنانوناقنیدقتنمزایلمههبجردشنارایوقدصم

ردمدرمهداراوتردقزاجراخییاهورینتلاخدوتاباختنایرازگربهوحن

اهزورنآردنافلاخمیاههمانزورجیارتاعوضومرگیدزا،تاباختنانایرج

ملاسیتاباختنادیابًاقطنمودندوبتردقرددوخالاحهکینافلاخم.دوب

.دندرکیمرازگرب

دیابقدصم،نآهنایمردهکدشزاغآیلاحردمهدفهسلجمتاباختنا

.تفریمههالهاگدادهبناریازاعافدیارب

رشتنم«تاباختناردشتراتلاخد»زایرامشیبیاهشرازگ،نامزمه

.دوبهدش

باباهزورنآیسایستایبداردهکروطنآایهاشدنتفگیمنیدقتنم

دوخراداوهناگدنیامناتدنشالتردشتراکمکهب«اهیرابرد»،دش

لیکشتهرودنیتسخننامهزاشیبامکهکیتیعضو؛دنتسرفبسلجمهبار

ردیسایسیاهیدازآیاهلاسردیتحودوبهدادخریلمیاروشسلجم

.دوبهدشنریگمشچیلوحتراچدهلداعمنیا،مه۲۰ههد

دوبیدحهبدشیمهدناوخ«تاباختناردشتراتلاخد»هچنآنازیم

فیلکتطقفسلجمیسرک۱۳۶زاهکیلاحردوراکهنایمردقدصمهک

.درکفقوتماریریگیارهمادا،دوبهدشنشوریسرک۷۹



۱۰۳ اوقلکیهدنامرفیدصتیاربقدصمشالت

هبودنککرتارروشکههالهاگدادردتکرشیاربدیابهکتفگوا

.دنکتراظنتاباختناتمالسربدناوتیمنلیلدنیمه

۷۹اباهنتیلمیاروشسلجمهرودنیمهدفه،۱۳۳۱لاسردبیترتنیدب

اتهطورشمبالقنایزوریپنامززاهتبلاهکدرکزاغآاردوخراکهدنیامن

.دوبهقباسیبنامزنا

ردیپایپکیتاملپیدیاهیزوریپزادعب،نویلموقدصمنامزنیارد

هچنآاتدنداتفالخادردیسایستردقتیبثترکفهب،یللملانیبهصرع

دوخهکهنوگنآودوشنرارکترگیددادخرمهدفهسلجمتاباختنارد

.دننکرازگربملاسودازآتاباختنادنناوتبدنتفگیم

تردقشیازفایارب۱۳۳۱لاستسخنیاههامردقدصمیاهشالت

رصاعمخیراتردهکدشمتخهناناجیدروخودزهبتیاهنردیسایس

.تسافورعم«ریت۳۰مایق»هب،ناریا

رگیدیرایسبدننام،دیآیمنایمهب۱۳۳۱لاسریت۳۰زاتبحصیتقو

ربارجامتیاور،قدصمیریزوتسخنیاهلاسزیگناربهشقانمثداوح

ردریت۳۰یارجامهنیشیپاما.دنکیمرییغتیواریسایستاقلعتساسا

.تسایکیاهتیاورهمه

تلعهکدیوگیمدروفتساهاگشنادیسایسمولعداتسا،ینالیمسابع

لرتنکهلئسم،دیماجناریت۳۰عیاقوهبتیاهنردهکرظنفالتخایلصا

.دوبشترا

ناونعهبتسیابیمشتراهکنیالوا،قدصمرتکدروابهب»:دیوگیموا

دوبدقتعمواهکنیامود.هاشنامرفهن،دشابوانامرفتحتریزوتسخن

وهدشلدبواابتفلاخموهاشزاتیامحمهمزکارمزایکیهبشترا

«.دریگبهاشزاارلکیهدنامرفنیادیابهکدرکساسحارطاخنیمههب

هب.تشادهدننکنارگنیداعباناوجهاشیاربارجامهداسرهاظاما

تنطلسناوردلوطردهکدوبنیریزوتسخناهنتقدصمهکنیاهژیو

.دوبزیناوقلکیهدنامرفلابندهبناریاردهطورشم

هدروآرابهبیقیمعیخیراتهجیتنوهدادخرزینرگیدرابکیقافتانیا



طوقس۱۰۴

نامهقدصم»:دیوگیم،رصاعمخیراترگشهوژپ،یدنواهنگنشوه.دوب

ریزوتسخنناونعهب،هپسرادرسینامزهکتساوخیمهاشزااریزیچ

«.دوبهدروآتسدهبراجاقهلسلسهبندادنایاپزاشیپ،دنمتردق

.دوبیراذگنوناققحنتشادیاربقدصمتساوخرد

هژیوطیارشلیلدهبریزوتسخنهتفگهبهکهژیوتارایتخازجهب

رظنزااوقلکیهدنامرفهلئسم،دوبیرورض،تفنندرکیلمزایشان

یگرزبهتساوخ،یلمههبجیزکرمیاروشینونکوضع،میعزشوروک

ساسارباما،دوباوقلکهدنامرفهاشهکنیادوجواب»:دیوگیممیعز

مهارگنجریزوو.دوبتلودزایئزجگنجترازو،هطورشمنوناق

کیطسوتگنجترازولرتنک.هاشهن،درکیمنییعتریزوتسخن

((.تفریمرامشهبیساسانوناقزافلخت،هطورشمهاشداپ

اساساهکدنرادرظنقفاوتهتکننیاربنارگشهوژپزایرایسبنایمنیا

لیلدهب،ریزوتسخنطسوتاوقلکیهدنامرفنتفرگتسدهبهدیا

هتفایتیمهاشناراداوهوقدصمیاربمهدفهسلجمتاباختناتاقافتا

.دوب

قیرطزادوشقفومایناتیربهکنیا.دوبتفنتشونرساهنآیلصاینارگن

راداوهناگدنیامنزابکرمسلجمودراذگبریثاتتاباختناهجیتنردشترا

.دنهددابهبارتفنندرکیلمتضهنیاهدرواتسدیمامت،سیلگنا

همینوصقانیسلجمهب،یلامتحایویرانسنیازایریگولجیاربقدصم

.دوبهدادنتیلاخ

ودنیبناریا»باتکهدنسیون،نایماهاربآدناوری،هنیمزشیپنیاساسارب

لکیهدنامرفریزوتسخنهکتساوخردنیاهکتسادقتعم(بالقنا

.تساهدوبیسارکومدیوسهبیشالت،دریگبهدهعهباراوق

زاشترانتشادهاگننوریباباتدوبشالتردقدصم»:دیوگیموا

نامزنآات.دنکرتکیتارکومدارتاباختناییاپربویسایسمتسیس،تسایس



۱۰۵ اوقلکیهدنامرفیدصتیاربقدصمشالت

یتح.دوبمهمرایسبشترایریگعضوم،دوبسلجمتاباختناهکرابره

تفرگیممیمصتشتراهدنامرفودوبیماظنتموکحقطانمیخربرد

«.دوشباختنا،سلجمیگدنیامنیاربیسکهچ

روطنآایتاقالمتساوخردهاشزاریزوتسخن،۱۳۳۱لاسهامریت۲۵زور

.درک«یبایفرشتساوخرد»،دشیمفیصوتناریایهاشنهاشماظنردهک

دیابهاشرباربرددنمتردقریزوتسخن.دوبنیداعرادیدکینیا

.دشلدبریزوتسخنوهاشنایمغادیثحبابروش

هبارگنجترازومدوخنم،دعبنیازاهکدیوگیمهاشهبودوریم

یهدنامرفدیوگیمهاش،دشابنمرادربنامرفدیابشتراومریگیمهدهع

لوحمامشهبارهفیظونیارگاوتسانمفیاظوزانوناققبطاوقلک

دیکاتقدصم.موربومدنببارمنادمچتسارتهب،شدوخهتفگهب،مینک

دیراذگبدیوگیمهاش.دنکیمافعتسا،دورنرابریزهاشرگاهکدنکیم

،دزنگنزهاش،بشتشهتعاساترگاهکدوشیمرارقومنکرکف

((.دهدبلیوحتودسیونبارشیافعتساقدصم

تعاس.دنامرظتنموتشگربدوبشراکرتفدهکشلزنمهبقدصم

.دشنیربخهاشزاودیسرهارزاریت۲۵زوربشتشه

هرانکدوخماقمزاهکنیازجتشادنیاهراچرگیدییوگریزوتسخن

دوبهدرکهدامآرتشیپعبانمیخربهتفگهبهکارشیافعتسانتموا.دریگب

.داتسرفهاشیارب

ههالهاگدادرددوبهدشقفومرتشیپهامدنچاهنتهکیریزوتسخن

مشچردودرادربتفنندرکیلمیاربگرزبییاهماگ،تینمایاروشو

:تشوننینچشیافعتسانتمرد،دنکهولجیلم

یتایبرجتهجیتنردنوچ.یهاشنهاشنویامهترضحیلعاکرابمهاگشیپ»

باجیایساسحعقومنیاردراکتفرشیپ،هدمآتسدهبقباستلودردهک



طوقس۱۰۶

راکنیاودوشبرادهدهعًاصخشیودفارگنجترازوتسپهکدنکیم

یسکارهدنیآتلودهکتسانآرتهبهتبلا،دشنعقاوهناهاشبیوصتدروم

ارجاارهناهاشتایونمدناوتبودشابدامتعادرومالماکهکدهدلیکشت

،هدرکعورشناریاتلمهکاریاهزرابمتسیننکممیلعفعضواب.دنک

(قدصمدمحمرتکد-یودف.دادهمتاخهنادنمزوریپ

ارسلجماتدوبراشفتحتایناتیربیوسزااههامًاصخشدوخهکهاش

نودباتدوبهتفاییهارییوگرابنیا،دراذگبرانکارقدصمودنکلحنم

تردقزااررسدردرپریزوتسخن،تفندرکیلمناراداوهابییورایدور

یریزوتسخنیارباریسکضوعردودرکتقفاومقدصمیافعتساابوا

بلجاراهییایناتیربرظنرتشیپدیسریمرظنهبهکدرکیفرعمسلجمهب

:دنسربقفاوتهبواابدنناوتیمهکدندوبهدیسرنانیمطاهباهنآودوبهدرک

.ماوقدمحا

نیاردییاجنادنچهنطلسلاماوقهبهاشهقالعمدعییوگنایمنیارد

هدنکفاهیاسناریایلخادتسایسربنانچتفنهلئسم.تشادنباختنا

.دنتشادیمربماگ،نآریثاتتحتیگلمج،نارهتردتردقیاهداهنهکدوب

ناریامدرم،تفنندرکیلمتضهنروشرپهزرابمهنایمردهکدوبهنوگنیا

ناشبوبحمریزوتسخنهکدندیدودنتساوخربباوخزاحبصزورکی

یاربهکیراکهنهکهلاس۷۹رادمتسایس؛تساهدادماوقدمحاهبارشیاج

زایراداوهویگتسباوهبدنچرهودیسریمماقمنیاهبرابنیمجنپ

یاربارتفنهلئسمطقفهکدوبهدمآییوگاما،تشادنترهشسیلگنا

.دنکلحنارگنوریگیپییایناتیرب



نابایخفکرباهیقدصمنوخوریت۳۰مایق

نارحبنیرتگرزباب۱۳۳۱لاسهامریت۲۶زورردتفنندرکیلمتضهن

افعتسالبقبشقدصم.دشورهبورییایناتیربدضهزرابمزاغآنامززا

یسرربارماوقدمحایریزوتسخنتسیابیمهرفن۷۹سلجمودوبهدرک

.درکیم

،ینلعریغهسلجکیردزورنامهردهکدرکمالعاسلجمسیئر

قدصمهبرادافاونارادمتسایساما.دشدهاوخیسرربماوقیریزوتسخن

.دندرکتمواقمتاعاسنیتسخننامهزا

۳۰هبکیدزن،هدنیامن۷۹عومجمزا،یلمیاروشمهدفهسلجمرد

سیئرهبیاهمانردناگدنیامننیا.دنتشادروضحیلمههبجزاهدنیامن

،یاهسلجرد،ماوقیریزوتسخنیسرربزاشیپاتدنتساوخوازاسلجم

ههبجناگدنیامنودرکتفلاخمسلجمسیئر.دوشهدینشاهنآتاحیضوت

.دندرکنتکرشماوقتیحالصیسرربهسلجردمهیلم

دوبهلاس۷۹نامزنآردهکهنطلسلاماوقودشلیکشتهسلجلاحنیااب

.دشناریاریزوتسخنرابنیمجنپیارب،هدنیامن۴۰یاراب

.دوبهدیسرطخرخآهبتفنراکودوبهدشمامتیزابییوگ

وضعمیعزشوروک.درکرداصهینایبکی،ماگنیتسخنردیلمههبج

یسایسهورگنیاهچخیراترگشهوژپویلمههبجیزکرمیاروشینونک

۲۷زور»:دیوگیمماوقیریزوتسخنزادعبیلمههبجشنکاوهرابرد

،سلجمدامتعایارهیلعیاهینایبرد،یلمههبجناگدنیامنزارفن۳۱ریت

تفنندرکیلمتضهنیزوریپوهمادا،قدصمنودبهکدندرکیروآدای

«.تسیننکمم



طوقس۱۰۸

یباتزابهکتفریرگیدهینایبهیاسریزهبعیرسیلیخهینایبنیااما

یاهینایبرد،ماوقدمحاریزوتسخن.درکادیپهعماجردرتعیسورایسب

دیدهتنینهآیتشماباردوخرباربردتمواقمهنوگرهشیپاشیپ،یخیرات

هدمآنآردهکراظتنازارودیاهزادنااتوحیرصاماهاتوکیاهینایب؛درک

:دوب

.تسینریذپنامردردخمیاهورادابوهدشقیمعیدردراچدناریا...»

یبهذملئاسمرد،مرازیبیسایسروماردیبیرفماوعزاهکهزادنانامهنم

،خرسنویطارفاابهزرابمهناهبهبهکیناسک.مرجزنمسولاسوایرزازین

وهتخاسدراویدازآهبیدیدشهمطل،دناهدومنتیوقتارهایسعاجترا

.دناهدادردههبفرطنیاهبشیپنرقمینزاارتیطورشمناینابتامحز

یتح.دنیامنلالخانمهناحلصمتامادقاردهکیناسکلاحهبیو

لیکشتهبتسد،ناملراپتیرثکابیوصتابهکموربییاجاتتسانکمم

مکحبجومهبهقبطرهزاارراکهبتاهدصیزوروهدزیبالقنامکاحم

منکیمراطخامومعهب.مزاسیزورهیسنیرق،نوناقتقفشیبوکشخ

ارفتموکحیاهاونورماوازاتعاطازوروهدشیرپسنایصعهرودهک

میلاعتهبمارتحانیعردنم.دمآرگیدیتسایسارنابیتشک.تساهدیسر

تافارخرشنزاوتشادمیهاوخهاگنرودتسایسزاارتاناید،مالساهسدقم

«ماوقدمحا.درکمهاوخیریگولجییارقهقدیاقعو

همه؛دنونشبهمهاتدششخپویدارزاتبوننیدنچردهینایبنیا

دندوبهتسبقدصمتوافتمیاهتسایسهبلدیلاوتمیاههامهکاهنآ

یناسک.دندمآیمناتسراهبنادیمهبشیاهینارنخسندینشیارباهرابو

هدشلاحشوخههالوکرویوینهبقدصمیاهرفسیاهربخزارتشیپهک

یونشفرحیاجهبهکدنتخانشیملقتسمیرادمتسایسارواودندوب

نینچابقدصمناراداوه.تساهنآعفانمرکفهب،یجراخیاهتردقزا

زا.دندشیمنبوعرمیتحارهب،تفنندرکیلمشبنجووازایریوصت

فرطودناراداوهیپایپیاههینایبهصرعناریایلخادتسایسهنحصاجنیا

.دوبرگیدکیهیلع

هینایبهبخساپردعیرسیلیخیلمههبجهکدیوگیممیعزشوروک



۱۰۹ نابایخفکرباهیقدصمنوخوریت۳۰مایق

«.دشدهاوخنعماطممیلست»درکمالعانآردودرکرداصیاهینایب،ماوق

ریت۳۰زوررداتتساوخشناراداوهیمامتزا،هینایبنیمهردیلمههبج

.دنیایبنابایخهبقدصمدمحمزاتیامحردودنشکبراکزاتسد

نارهتیماظنرادنامرف،مدقمیولعیلقیدهمخساپابیلمههبجهینایب

یاهدع»اریلمههبج،دوخنحللادیدشهینایبردمدقمیولع.دشورهبور

ونیکرحمیریگتسدروتسد»هکدرکدیدهتودرکیفرعم((بلطبوشآ

.تساهدشرداص«ناگدننکاوغا

فیصوتنینچارریت۳۰زورهناتسآردروشکیاضفمیعزشوروک

هیبش،دوبامهناخکیدزنهکناتسراهبنادیم،ریت۲۸زوررد)):دنکیم

یاهورین،شوپهرزوکناتوزابرسزادوبرپنوچ.دوبگنجنادیمهب

یلمههبجهرفن۳۱نویسکارف.دندوبهدرکرصاحمارنادیمرودحلسم

[مساقلاوباهللاتیآ.دندرکیمرداصهینایباجنآزاودندوبسلجمنورد

یریگهرانکتعاس۴۸فرظهکتساوخماوقزاودادیاهینایبمهیناشاک

دهاوخهزرابمهبمدرمشیپاشیپودیشوپدهاوخنفکشدوخهنرگودنک

«.درکرداصاریناشاکهللاتیآیریگتسدروتسد،هنطلسلاماوق.تخادرپ

ناونعهبهکوا.تسبورزاارریشمشمهیناشاکهللآتیآراکیاجنیازا

ودادبیترتیتاعوبطمیسنارفنک،تشادیناملراپتینوصممدرمهدنیامن

تفنهلئسمارقدصمیریگهرانکوماوقیریزوتسخنهلئسم،اجنآرد

.تسناد

مدرمربماوقرازباابرگیدرابدنهاوخیماهیسیلگناهکتفگیناشاک

نوخات»تفگهقباسیبونیرفآناجیهینایبردودننکتموکحناریا

.دنامبراکرسربماوقهکتشاذگدنهاوخن«تساناریامدرموواگررد

رادنامرف.درکنوگرگداراضفیاهزادناات،یناشاکهللاتیآعطاقدروخرب

شمارآهبارمدرماتتساوخیلمههبجناگدنیامنزاویدارردنارهتیماظن

.دننکتوعد

رقتسمیلمیاروشسلجمنامتخاسردهکمهیلمههبجناگدنیامن

دندوبریت۳۰زورردهوکشابیتارهاظتلابندهبزیچرهزاشیب،دندوبهدش



طوقس۱۱۰

نیاهبمدرمتوعدیاربدوخیاهناسرویتاغیلبتیاهرازبایمامتزاو

.دندربهرهبتارهاظت

تالیکشتکیالمعنامزنآردهکنیامغرهب،زینهدوتبزحنامزمه

ندرکیلمشبنجزاغآویلمههبجسیساتنامززارابنیتسخنیاربو

ردیتارهاظتریت۳۰زورردهکدرکمالعاقدصمناراداوهابوسمه،تفن

.درکدهاوخاپربنارهت

ودزغادهنحصهبناریاهکیلاحرد،ریت۳۰ینعیدوعومزورهناتسآرد

یاهدیچیپیزاب،تردقتالداعمرد،زینهاش،دوبهدشلیدبتیسایسدروخ

.دوبهدرکباختناار

اهییایناتیربًالمعودریگبرارقماوقرانکردتسناوتیمًالوصاو

اباهبشودریگبرارققدصمرانکردتسناوتیمو.درادهاگنیضارار

،یجراخیاهورینتسدهبتردقزاندشهتشاذگرانکلامتحاسوباک

.دباوخب،شردپدننامه

هبارماوقدوخهکوا.تفرنارهارودنیامادکچیههاشاضردمحماما

.تفرگیپاریموسهارالاح،دوبهداتسرفیریزوتسخنرتفد

ماجناهاشیگدنزهرابردیاهدرتسگتاعلاطمهکیداتسا،ینالیمسابع

دیوگیم،تساهدرکرشتنم۱۳۹۲لاسردار«هاشهبیهاگن»باتکوهداد

ماوقهکتفگاهنآهبودادماغیپیلمههبجنارسهبهنایفخمیتحهاشهک

.دنکیمندییاتار

اباکیرمآوسیلگناراشفتحتهکنیاابهاش»:دیوگیموا

نیتسخنیاههتساوخاباراکشآاما،دوبهدرکتقفاومماوقیریزوتسخن

ویناشاکتشادزابروتسدهاشهکتساوخیمماوق.درکتفلاخمماوق

هتساوخودرهرباربردهاشهکودنکرداصارشتراطسوتمدرمبوکرس

ناشنتساوخیمهکاریلمعتدشنآماوقتشاذگنودرکتمواقم

((.لاهلاس

باصتعا.دیسرهارزا۱۳۳۱لاسریت۳۰زورهکدوبیطیارشنینچرد



۱۱۱ نابایخفکرباهیقدصمنوخوریت۳۰مایق

:ناتسراهبنادیمیوسهبنافلاخمییامیپهارهتبلاوقدصمناراداوهیرسارس

،ماوقیرانکربیاربیلمیاروشسلجمردیلمههبجناگدنیامنهکییاج

.دشزاغآ،دنتشونیمهمانهاشهبودندرکیمرداصهینایب

:دنکیمریوصتنینچارزورنیامیعزشوروک

هبمدرمدوروزادنتساوخیمنارومامهکدشزاغآیماگنهدروخودز»

.دندمآردتکرحهبناتسراهبیوسهباهکنات.دننکیریگولجناتسراهب

وهلمحمدرمهبهدایپنازابرسوهدیشکیاهریشمشابراوسبساسیلپ

.دشهدینشلسلسمیزادناریتیادصیدوزهب.دندرکیمدیدهتاراهنآ

اشامتارهنحص،یسلجمیولجیاههدرنتشپزایلمههبجیاههدنیامن

ایگرمای،قدصمدابهدنزدایرفابمدرم.دندرکیمهیرگودندرکیم

((.دندیطلغیمناشدوخنوخرد،قدصم

ناگدنیامنزانتراهچ،زورهنایمرد.تفایهمادااهتعاساهیریگردنیا

دنکرانکربارماوقهکدنتساوخوازاودنتفرهاشتماقالحمهبیلمههبج

.دسربنایاپهبیزیرنوخاتدنادرگربارقدصمو

رد.دنشابوامیمصتراظتناردودندرگربسلجمهبتفگاهنآهبهاش

،رابردریزو،ءالعنیسحودمآردادصهبسلجمنفلت،رصعجنپتعاس

روتسدشتراهبهاشوهدرکیریگهرانکیریزوتسخنزاماوقهکدادربخ

.دندرگرباهناگداپهبهکتساهداد

.دشریزوتسخنهرابودقدصمبیترتنیدب

زینهژیوتارایتخا.دروآتسدهبزیناراوقلکیهدنامرفوارابنیااما

نیگنسهیاسریز،قدصمیریزوتسخنمودهرود،رتمهماهنیازا.تفرگ

ارزورنیا،یلمیاروشسلجم.درکزاغآارشراکریت۳۰زورناگدشهتشک

.دیمان«یلمیادهش»زینارزورنیاناگدشهتشکو«یلممایق»

یسایستردقیاربشناراداوههکدوبیرادمتسایسقدصمرگیدالاح

.دندوبهتشاذگهیامدوخناجزاوا



قدصمدرکلمعوهیحورربریت۳۰عیاقوریثات

یارابو۱۳۳۱دادرممجنپزورزاقدصمدمحمیریزوتسخنمود۵رود

ترازومانرابنیا.دشزاغآدیدجهنیباکهبیلمیاروشسلجمدامتعا

عافدترازودوخ،قدصمهتبلاودرکرییغت«یلمعافد»ترازوهبگنج

.تفرگهدهعهبار

.دنکیممیسرتارهزاتچیپکیناسیونخیراتیاربخیرات،راکیاجنیازا

هبریت۳۰زورزاتفنندرکیلمتضهنوقدصمدمحمتشونرسییوک

.دوریمرگیدییوس

تشادننشوریتبقاعقدصمیاربهزاتریسمنیاهکنیانتفگزورما

عیاقوزادعبلاسکیدودح،لاحرههبواهکارچتسینراوشدنادنچ

.داتفانادنزهبودشنوگنرس،ریت۳۰زور

یسابع؟تشادیشقنمهریت۳۰عیاقو،کیتاماردنایاپنآردایآاما

رد،ریتمایسزوریاهدادیورتسادقتعمدروفنتساهاگشنادداتسا،ینالیم

.دوبرثومقدصمتبقاعندروخمقر

هکدناسرروابنیاهبارریزوتسخنریت۳۰هعقاو،خرومنیاهتفگهب

.«تشاددهاوخنارواهیلعتکرحتارجزگره»رگیدهاش

هکییاجاتدرکادیپیروابنینچشدوخیفرطزا»:دیوگیمینالیم

لحنمارسلجمرگادنیوگیمواهبشنایفارطا۱۳۳۲دادرم۲۰زورردیتقو

تارجهاشهکدیوگیمخساپردواودنکیمرانکرباروتهاش،ینک

هکدرکیمرکف۳۲دادرمردوانوچدوبریت۳۰هجیتننیا.دنکیمن

ارفظم.دشداجیایفاکشفالتئانآردهکمینیبیمزوررهریت۳۰یادرف



۱۱۳ قدصمدرکلمعوهیحورربریت۳۰عیاقوریثات

نیادشمولعمهکدنکبلمعریت۳۰قایسنامههبدناوتیممهیسایس

«.دوبهابتشاالماکهبساحم

بالقنازاشیپاتهکیرگشهوژپ؛تساهلمجنآزایدنواهنگنشوه

زاالمعدوخ،نکسمریزوومولعریزواینارهتهاگشنادسیئرناونعهب

(قدصمرورغ»،ریت۳۰زادعبهکتسادقتعم،دوبماظنهبتریلاعناریدم

.دوبهدشرتشیب

نارودمامتردومدیدنکیدزنزاارقدصمزگرهنام)):دیوگیموا

رتکدموحرمهلمجزاشناکیدزنزارفندنچاباما.مدوباپوراردشتموکح

لیصفتهب،دندوبکیدزنقدصمهبرایسبودرهودوبراکریزوهکیملاع

قدصمردریت۳۰زادعباهنیاهمه.ماهدرکتبحصعوضومنیاهرابرد

((.دندوبهدیددوخزاتیاضرورورغیعون

هکیتیعضورباربرددنادیمیعیبطیساسحاارقدصمشنکاو،یدنواهن

ای)راعشابقدصمهکدنکیمیروآدایودوبهدمآدوجوهبوایارب

هب،دوبهدشهدادرسیداعمدرمزایاهدعطسوتهک«قدصمایگرم

.دوبهتشگزابتردق

نایفارطاوواهنیباک.درکرییغتریت۳۰زادعبهکدوبنقدصماهنتنیااما

.دندرکرییغتمارآمارآزینوا

و۱۳۳۰لاسراهبردقدصمتسخنهنیباکیاهمانهبیهاگنعقاورد

قیالسهکدهدیمناشن۱۳۳۱لاسناتسباتردمودهنیباکابنآهسیاقم

.دنرادیدجییاهتوافت،هنیباکودیاضعایاهشیارگویسایس

روشکترازویدهازهللالضفرکشلرسدننامیاهرهچتسخنهنیباکرد

دامتعادرومناکیدزنزااهلاسهکراکهنهکیماظنکی.تشادهدهعهبار

ارراکترازو،ماوقهبکیدزنرادنیمز،یلالکرومیتریماای.دوبهاشاضر



طوقس۱۱۴

.دوبهتفرگهدهعهب

نیاسکعربهکلبتسینیربخرگیداهماننیازامودهنیباکرداما

تسدهباررومامامزیلمههبجشیارگابرتناوجامومعییاههرهچراب

ردیدیلکوقیمعتارییغت،دیوگیمخیراترگشهوژپ،یشرفتدیجم

تشگزابوریت۳۰عیاقوتاریثاتزارگیدیکیریزوتسخننایفارطابیکرت

.دوبتردقهبقدصم

هکییوردنتوناوجًاتبسنیاهورینزایاهدعریت۳۰زادعب):دیوگیموا

هساککیتلودودننکیمهضبقارتردقدنتشادیونشفرحقدصمزا

((.دنکیمنزاینساسحا

تفنندرکیلمتضهنهرابردهرودنیاردقدصم،یشرفتهتفگهب

.دنکلصفولحارهلئسم(هدششبیصنهکیرادتقا

دوخیاههتساوخهبریت۳۰زادعبهکدشقفومتیاهنردقدصماما

.دوباوقلکیهدنامرف،ناشنیرتمهمهکدسربهعقاونیازالبق

«بالقناودنیبناریا»و«اتدوک»یاهباتکهدنسیوننایماهاربآدناوری

اتتسجهرهبهژیوتیعقومنیازاریت۳۰زادعبقدصمهکتسادقتعم

شالتقدصمریت۳۰شکمشکردیزوریپزادعب»:دیوگیمنایماهاربآ

.درامگبشتراناهدنامرفناونعهبتشاددامتعااهنآهبهکارینارسفادرک

یریگولجشتراذوفنزاهدنیآتاباختنارددناوتبهکدوبراودیماواراکنیااب

هب.دنریگبمیمصتسلجمتاباختناهجیتنیارباهنآهکدراذگنودنک

زانایماظنندنارنوریبابدرکشالتواهکتفگناوتیملیلدنیمه

«.دنکرتکیتارکومداریریگیاروتاباختنامتسیس،تسایس

یکیابارتفنندرکیلمتضهنوقدصمتابسانمریت۳۰،نایمنیارد

.هدوتبزح:درکنوگرگدنامزنآیسایسبازحانیرترثومونیرتگرزبزا



۱۱۵ قدصمدرکلمعوهیحورربریت۳۰عیاقوریثات

تیلاعفمغرهب،روشکبازحانیرتمهمزایکیناونعهب،بزحنیا

یرامقایاهنامزاسمانتحتهکتشادیاهدرتسگتالیکشت،ینیمزریز

.دندرکیمتیلاعف«رامعتساابهزرابمتیعمج»دننام

دوبهدوتبزحلاعفوضعرگراککینامزنآردهک،توطسدمحم

ابیاهبحاصمرد،تشادروضحناتسراهبنادیمردریت۳۰مایقرددوخو

،دیوگیمدرادرارقنیلربردشرقمهکناریایهافشخیراتتاعلاطمنمجنا

یلمشبنجوقدصمابریگیپتفلاخمزاهدوتبزحهکدوبزورنیازا

.دشلدبوانادحتمزایکیهبمارآمارآالمعوتشادربتسدتفنندرک

تیعضو،نآسارردوتفنندرکیلمتضهنهزرابمرهاظ،ریت۳۰یادرف

زورلباقمهطقنًاقیقد،قدصمدمحمینعیتساضهننیاربهریسایستردق

.دوبهتفرگهرانکتردقزاقدصمهکدوبریت۲۵

هبیلکهبارشنافلاخم.تشادیرتنوزفاتردق.دوبهتشگزابقدصم

تاغیلبترشزایتح.دوبهتفرگتسدهبارشترالرتنک.دوبهدناربقع

ابودوبهدشیصالخهدوتبزحنوچیذوفناببزحموادمومومسم

شیاهتسایستسناوتیم،دوبهدیشخبواهبسلجمهکیاهژیوتارایتخا

.دنکارجایرتشیبتعرسابار

شیاههتساوخیمامتوااتدندوبهدادمهتسدهبتسدلماوعهمهییوگ

تسدهکنیارگید.دنکنشورارتفنفیلکتهکنیالوا.دنکیلمعار

.دنکهاتوکروشکتسایسزاارهاش

شیپهکدوبهتشذگنیدایززیچ،مرگناتسباتییالطیاهزورنیازااما

،یسایسهفقویبیاهییورایورردقدصمرگیدراب،۱۳۳۱لاسنایاپزا

هزاتییامزآروزکیرد،واهجنپردهجنپوداتسایبهاشیورهبوردشراچان

.دنکتکرش

:دنکیمکرتارروشکدرکمالعاهاش،۳۱لاسهامدنفسامهنزور

نارحبکیابارقدصمتلود،راظتنافالخربوتعرسهبهکیمیمصت

.درکورهبوریسایسیادج



یسایسشیارآریگمشچرییغتو۱۳۳۱لاسدنفسا۹هعقاو

ودره.تفایهماداریزوتسخنوهاشنایمتردقگنج،۱۳۳۱لاسرد

لماکیزوریپرداردوخیسایستشونرسودرهو.دنتشاداردوخیاهرازبا

.دندیدیمهدرپتشپلادجنیا

ریزوتسخنرهاظرد،قدصمناراداوهنینوخمایقوریت۳۰زادعباما

ریگردتدشهبنامزنیاردهکشناراداوهوقدصم.تشادارالابتسد

اررابرد،دندوبیاهقباسمکوهدیدعیداصتقاتالکشموتفنتارکاذم

.دندرکیممهتمریزوتسخنهیلعینیچهئطوتهب

نوریبهدرپزاالمع۱۳۳۱لاسدنفسامهنزورردیسایسییامزآروزنیا

.دشینلعوداتفا

اههامزاسپماجنارسهاش:تسانینچزورنیایارجامهداستیاور

میمصت،ریزوتسخنهدنیازفتردقابییورایوروقدصمابینزهناچ

خرریت۳۰ردهچنآفالخرباما.دنککرتارروشکویلاخارنادیمتفرگ

بجومشنارادتسودتارهاظتودندمآنادیمهبهاشناراداوهرابنیا،داد

.دنامبناریاردودوشفرصنموااتدش

واهیقادصمهورگودیواسمزا،هداسرهاظهابتایاورنایامهاما

هچنآیسرربنایرجردودوشیمیلقنتوافتملکشودهب،اهتسودهاش

مهفیاربیدیلکفاطعطاقنزایکیالمع،دادخرقدصمنارودرد

.ددرگیمزابدنفسامهنزاشیپهب

دوبهدیسرهجیتننیاهبنامزنآردریزوتسخن،ینالیمیاقآهتفگهب



۱۱۷ یسایسشیارآریگمشچرییغتو۱۳۳۱لاسدنفسا۹هعقاو

رداتدوبشالتردهفقویبوهدشلدبواهیلعهئطوتزکرمهبرابردهک

،یولهپفرشاهدازهاش،واراشفیپردهلمجزا.دنکتمواقمرابردربارب

نیسحنینچمهوهاشاضردمحمردام،کولملاجاتهکلم،هاشلاعفرهاوخ

.دندشجراخناریازا،هاشکیدزنتسود،تسودرف

ماغیپارابردریزوءالعنیسحهبقدصمرتکد»:دیوگیمینالیم

مرادیمهمیاهفرحنماتدتسرفبیدمتعمهدنیامنکیهاشهکداتسرف

قدصمرتکدفرطزایناگدنیامنابهاشفرطزایاهدنیامن.منزبدیابهک

هکدنکیمتجحمامتاقدصمرتکداجنآردودننکیمرازگربیاهسلج

.دنکیمدیدهتینعی.درکدهاوخافعتسا،دوشنمامترابردیاهتیلاعفرگا

ودوشیمنارگنرایسبهاشودیآیمردبآزاتسردشاهبساحمرابنیاو

دیتساوخهکتقورهومنککرتارروشکمرضاحنمهکدتسرفیمماغیپ

«.مدرگیمرب

.دننکیمفیرعتیرگیدلکشهبارارجامنیا،قدصمناراداوهاما

وقدصمهبیطابتراچیه،روشککرتیاربهاشمیمصت،اهنآتیاوررد

.درادنریزوتسخنوهاشنایمتردقگنج

یزکرمیاروشینونکوضع.تساناراداوهنیاهلمجزامیعزشوروک

هکتفرگمیمصتهامنمهب۲۴زورردهاش،تسادقتعمناریایلمههبج

.دنکرفساپوراهب،ایرثهکلمیروراباننامردیارب

،جورخیاربهاشمیمصتربخ،قدصمتساوخفالخرب»:دیوگیموا

هاشواهکدندرکعیاشقدصمنافلاخم.دششخپوارفسزاشیپزورود

تیآ.دنکمالعایروهمجودنکنوگنرسارتنطلساتدهدیمیرارفار

داتسرفهاشدزناردوخهدنیامندنفسا۸زورردمهیناشاکمساقلاوباهللا

کرتارروشکهکدوبرصمهاشاما،دنکفرصنمدوخمیمصتزاارواات

ودوبهدینشارتنطلسینوگنرسلامتحاهرابردتاعیاشمهواایوگ.دنک

((.دوبهدشدیماانوهدرسفایباسح

روشکهکهتشادلیامتاصخشهاشهکنیاربینبمتیاورنیازایشخب

هدیداهزورنآزازینایرثهکلمتیاوریالهبالرد،دنککرتیتدمیاربار

عوضومنیاهب((ییاهنتخاک»مانهبدوختارطاخباتکردواودوشیم



طوقس۱۱۸

.تساهدرکهراشا

باتکهدنسیونویولهپرصعهبتریلاعناریدمزایدنواهنگنشوه

.دنکیمدییاتارعوضومنیازین«هاشداپنیرخآ،یولهپاضردمحم»

هاش»،اکیرمآترافسکرادمودانساساساربیدنواهنیاقآهتفگهب

.«دنککرتارناریاهکتساوخیمودوبهدشهتسخ

هناوراروامارتحاابتساوخیممهقدصم»:دیوگیمرگشهوژپنیا

«.دهدبنایاپتنطلسهبهکنیاهن،دنکب

کرادتناریازاهاشجورخیاربیاهمانربزینریزوتسخنبیترتنیدب

یاربدیابتلودتئیه،دنفسامهنزور،تلودهمانربساسارب.دید

ویولهپهاشاضردمحمتنوکسلحم،رمرمخاکهبیمسریظفاحادخ

نیسحمالغهارمههبهاش،مسارمزادعبوتفریمایرثهکلمشرسمه

تکرحقارعیوسهبودرکیمکرتارنارهت،روشکریزویقیدص

.درکیم

ودنکیهارمهقارعوناریازرماتارواروشکریزوهکدوبنیاهمانرب

.دورباپوراهباجنازاوقارعهبهاشدعب

راکهبتسدقدصمنافلاخمونادقتنمزایهورگ،رفسنیاهناتسآرداما

.دنریگبارهاشجورخیولجاتدندش

،نامزنآردناریایلخادتسایستالداجمنایرجردرگیدنایبهب

دربنههبجمدقمطخهبهاتوکیلیخهلصافردناریازاهاشجورخهلئسم

هکنآرهزاهدرتسگامانوگمهاندنچرهیفالتئاودشلیدبتقدصماب

.تفرگلکشدیدنسپیمنیریزوتسخنماقمردارقدصم

۹زوررداهنآاما.دندوبقدصمنافلاخمهلمجزاایناتیربناراداوهاتعیبط

.دندوبناهنت،دنفسا

رتکدیسایسهمانراکهبیهاگن»باتکهدنسیونینیتملالج

،دوبفلاخمدصرددصهاشابهنطلسلاماوق»:دیوگیم«قدصمدمحم

دوجوابدیوگیمودهدیمماغیپیناهبهب[دمحمهللاتیآهبوایتحاما

لاحنیااب،منادیمنتنطلسقیالوهتسیاشارهاشاضردمحمنمهکنیا



۱۱۹ یسایسشیارآریگمشچرییغتو۱۳۳۱لاسدنفسا۹هعقاو

«.دوریمتسدزاروشکلالقتسا،دوربتکلممزانامزنیاردرگا

یاهلارنژ.دندوبفلاخمقدصمابمههتسشنزابیاهیشترازایهورگ

اضردمحمهبرادافوودندوبهاشاضرناکیدزنزاینامزًامومعهکیمیدق

هدشهتشاذگرانکنوگانوگلاکشاهب،یسایستردقایشترازااماهاش

.دندوب

روشکریزو،هتسشنزابرکشلرس،یدهازهللالضفیربهرهبهورگنیا

((هتسشنزابنارسفانوناک»سیساتکرادترد،انسسلجمهدنیامنوقباس

.دندوبسامتردمهابمظنملکشهبودندوب

هورگنیا،دیوگیمیدهازهللالضفدنزرف،یدهازریشدراهکنانچو

.تفرینویناحورغارسهب،قدصمرباربرددوخعضومتیوقتیارب

مههکموشیمرومامنمنامزنیارد»:دیوگیمیدهازریشدرا

رد)اریناهبهبدمحمهللاتیآمهومنیبباریناشاکمساقلاوباهللاتیآ

موحرمرسپمهو(دوبتسودنمابمهرفعجشرسپهکلمآنابایخ

یسکاهنت.دوبیفیرشمدآرایسبودوبنمکیدزنناتسودزاهکیناشاک

وایارباهنیاهکدوبیدرجوربانیسحیمظعلاهللاتیآدوبهدنامهک

ارهاشیولجودنیایباهنیادشرارقهصالخودنداتسرفماغیپودنتشونهمان

«.دنریگب

تسخنهیلعیشکراینیارد۳۱لاسدنفساردیلاحردیناشاکهللاتیآ

ریت۳۰مایقنایرجردورتشیپهامتفهاهنتهکتسویپبیقرمیتهبریزو

نفکًاصخشتردقهبقدصمتشگزابیاربتسارضاحهکدوبهتفگ

.ددنویپبتارهاظتهبودشوپب

،ماوقیریزوتسخنابیناشاکهللاتیآهبناجهمهتفلاخمعقاورد

.دوبریت۳۰مایقیریگلکشمهملیالدزایکی

ذوفنابهللاتیآ،رابنیااتدشبجومیقافتاهچهامتفهنیارد

؟دریگبعضومیسیلگنادضریزوتسخنتساوخفالخرب،تختیاپ

تلعهکتسادقتعمکرویوینکورابجلاکداتسا،نایماهاربآدناوری

هدوبیدیلکیاهتسپرسربقدصموواتباقر،یناشاکینادرگیور



طوقس۱۲۰

.تسا

یاهتسپزامادکچیهریت۳۰زادعبقدصم.دریگبتسدهباریلاع

یدادعتقدصمرگا.دادنیناشاکهبهتسباویاهمدآهبارهنیباکردترازو

واهبمهیناشاک،دادیمیناشاکیاهرادفرطهباریدیلکیاهتسپزا

((.دنامیمرادافو

حرطممهیدیلکیاهتسپهلئسمهکنیادییاتنمضینالیمسابعاما

یدجوکیژولوئدیایاهرظنتوافتردهشیردراومزایرایسبردهکدوب

.تشادیمالسانیناوقیارجایاههویشدننام

نیناوقیارجالابندهبیناشاک،دیوگیمهاگشنادداتسانیاهکنانچ

تیلقاربراشفنینچمهویتلودتاراداردیرابجاباجحیتحویمالسا

.تفرناههتساوخواهراشفنیارابریزقدصماما،دوبناریاهعماجییاهب

تالوحتنایرجردهکتسویپیناسکلایخهبمهیناشاکهنوگنیا

ههبجراطقزا،تفنندرکیلمشبنجابیهارمهمغرهب،یسایسباتشرپ

ناشدادعتربزوررههکیناسک؛دندوبهدشهدایپقدصمزایراداوهویلم

هکیتلودتردقهب،اهییادجنیازامادکرًهاتعیبطودشیمهفاضا

.دزیمهبرض،دشیمفیصوت«یلمتلود»



تشگربهاشعفنهبقروهکیزور

نارهتویظفاحادختلودابهاشاضردمحمدوبرارقهکیزورماجنارس

.۱۳۳۱لاسدنفسامهن؛دیسرهارزادنککرتار

ینادنچتصرف،واجورخزایریگولجیاربقدصمنافلاخمییوگ

ییامزآروزهماداهبیلیامترگیدزینناوجهاشًارهاظهکنیاهژیوهب.دنتشادن

.تشادن،دوبمدرمبوبحمهکشدنمتردقریزوتسخنابیسایس

سلجمسیئر،یناشاکمساقلاوباهللاتیآ،نافلاخمفالتئاساررد

خروم،ینالیمسابع.دشراکهبتسددنفسا۹زورحبصزایلمیاروش

نیاهکدیوگیمدروفنتساهاگشنادیسایسمولعداتساواکیرمآنکاس

جورخاب،یاهینایبرودصابیسلجماتدوبشالتردتختیاپذوفنابدناوخا

.دنکتفلاخمروشکزاهاش

لیکشتدنفسامهنزورحبصردیاهینایبنینچرودصیاربسلجمهسلج

فرصنمیاربارناشیاهرازبامامتودنتسشننمارآناکامکنویناحورامادشن

.دنتسبراکهبهاشندرک

شالتردوانافلاخمهکدیوگیم،قدصمناراداوهزا،میعزشوروک

.دننکداجیاهدزناجیهیوج،یتاعیاشراشتنااباتدندوب

ویناهبهبدمحمدیسهللاتیآ،دنفسامهنزوردادماب»:دیوگیممیعز

.دننکعنمرفسزااروااتدنتفرهاشرادیدهبیرون[نیدلاءاهبهللاتیآ

نتفرزااتتساوخمدرمزاودرکرداصیاهیمالعامهیناشاکهللاتیآ

زایکاحهیمالعادنچدنفسا۹زالبقزورکی.دننکیریگولجهاش

ییامهدرگهنوگرهقدصم.دوبغورداهنآهمههکدششخپهاشیافعتسا

هبودوبهدرکمالعاعونمماهاشیگدنزلحمرمرمخاکفارطاردار



طوقس۱۲۲

یاربیلکشماتدننکتظفاحمخاکزادوبهدادروتسدیماظتنایاهورین

((.دیاینشیپهاش

یلاحردرمرمخاکفارطاردعمجتتیعونممزامیعزتشادربنیاهتبلا

زاغآلحمنآردارتارهاظتکییاربیهدنامزاسهاشنارادفرطهکتسا

دنیایبواتنوکسلحمهبهاشناراداوههکدنتساوخیماهنآ.دندوبهدرک

.دنکفرصنمروشکزاجورخزاارهاش،ینابایخروضحنیادیاشات

شدوخهکروطنآایشنایفارطاابنامزنیاردهکیناسکزایکی

دوبیرادهناخروز،دشرضاحرمرمخاکرباربردشاهتسدوراددیوگیم

.یرفعجنابعشمانهب

هبهکتسایناسکنیرتروهشمزا،ناریارصاعمخیراتیلاجنجهرهچنیا

اهنآابهلباقماییسایستاعمجتیریگلکشرد،«ینابایخرصانع»ناونع

(رادقامچ)اهفیصوتنیرتهنامرتحمردهکیناسک؛دندرکیمیزابشقن

.دندشیمهدناوخ

یاهبحاصمرد،شگرمزاشیپلاسکی،۱۳۸۴لاسردیرفعجنابعش

ینامزهکنیامغرهب،دنفسا۹زورردهنوگچهکدادحیضوتادرفویداراب

.تسویپرمرمخاکرباربردهاشناراداوهعمجتهب،دوبقدصمرادفرط

مههاش.مدوببوخقدصمابمدوخنام)):تفگهبحاصمنیاردوا

لیکوتساوخیمقدصمهکدوبتاباختنادینکرواب.دوببوخشاهاب

میتفریمام[۱۳۲۸لاسردسلجممهدزناشهرودتاباختناهبهراشاهشب

میدروخیمتشوگونونومیدیباوخیمرالاسهپسدجسمموبتشپیور

۹زورنوا.دوبقدصمیاربامهزرابمرتشیب.دننکنضوعاراهقودنصات

ورسخرصانمیتفرامهک.هربهاشدیراذگنودیربتفگیناشاکمهدنفسا

«.میتفرومیدرکعمجورمدرم

زایکی،دنفسامهنیارجام،۲۰ههدیاهدادیوریسرربنایرجرد

یسایستالوحتردینابایخرصانعروضحدراومنیرترثومونیرتگنررپ

.دیسرجواهبدادرم۲۸زورردهکیروضح؛تسا

،دنفسامهنهکتسادقتعمندنلنکاسرگشهوژپ،یشرفتدیجماما



۱۲۳ تشگربهاشعفنهبقروهکیزور

هدافتساهتبلاوتسینیسایسیاهضارتعارددارفانیایدجروضحزاغآ

متخمهیناشاکوهاشنارادفرطورابردهباهنتیاههورگنینچزا

.تساهدشیمن

یسایسیاههورگهمه،۲۰رویرهشزادعبًابیرقت»:دیوگیمیشرفت

بزحدننامیلمههبجرامقاهمه،یلمههبجاتهتفرگهدوتبزحزا،ناریا

اهنیاهمه،نویناحوروهاشنارادفرطنینچمهو،ناریابزح،ناشکتمحز

راگزورنآردیسایسهورگچیه.دوبناشرودرادقامچوتالهدعکی

دندقتعمناشیضعب.دنتشادهمه.دشابهتشادنیشکوقاچوتالهکمیرادن

.یریگردواوعدوعازنداجیایاربدنتفرگیملوپناشیاهیلیخاما،دندوب

یاههتسدرسزایکی،خمیبنابعشهبدوبفورعمهکیرفعجیلعنابعش

یکرگیجرصانویخیناضمرنیسح،ییاضرجاحبیط.هدوباههورگنیا

«.دندوباههورگنیاروهشمیاههرهچرگیدزا

خاکرباربردناگدننکرهاظترامش،تشذگیمزورزاهچرهدنفسا۹زور

یناشاکشالتهتبلاوخاکرباربردیناسکروضحربخ.دشیمرتشیبرمرم

.دیسرهاششوگهبسلجمهسلجلیکشتیارب

ولجارشرفساتتساوخرابردریزوزاهکدوبنیاهاششنکاونیتسخن

!دزادنیب

یاربتسیابیمشاهنیباکهارمههبریزوتسخن،همانربقبطاما

تسخننافلاخمزاالاحهکییاج.دندمآیمخاکهبیمسریطفاحادخ

هورگویرفعجنابعشدننام،هاشویناشاکناراداوه.دوبهدشرپریزو

هکیدهازریشدراشدنزرفاهنآسارردویدهازنارادفرط،شیاهیطول

ودنهدبراعشقدصمهیلعوهاشعفنهبمدرمدوبشالتردتدشهب

یاربناشیلخادلماوعطسوتهکایناتیربترافسریگبقوقحیاههورگ

عمجرمرمخاکیورهبورهمه،دندوبهدشیهدنامزاسیتارهاظتنینچ

.دندوبهدش

:دشیمخاکدراوودرکیمروبعدارفانیانایمزاتسیابیمقدصم

.دنکیمیزابدنفسا۹یارجامرسارسردمهمیشقنهکیاهظحل



طوقس۱۲۴

هظحلتیمهاهرابرد«هاشهبیهاگن»باتکهدنسیون،ینالیمسابع

،دسریمخاکهبقدصمرتکدهکیتقو»:دیوگیمخاکهبقدصمدورو

رایسبقدصمرتکد.دوشیمزاغآهاشعفنهبوواهیلعیعیسوتارهاظت

هبدنتسرفیمارواتشپردزاودوریمالاحزایتیاورهبودوشیمتحاران

هئطوتکیارجاملکهکدنکیمرکفودوشیمینابصعیلیخ.شلزنم

هاشنتفرهبلیامزگرهواهکتسانیاقدصمنارادفرطتیاور.هدوب

((.دوبن

زاهاشاضردمحمودیسرهجیتنهبقدصمنافلاخمتارهاظتماجنارس

تساوخردهبهکدرکمالعانآردورداصیاهینایبرابرد.دشفرصنمرفس

.دنامبروشکردهکتساهتفرگمیمصتهاشنهاش،مدرم

هکقدصمودرکرییغتزیچهمههاگانهبتعاسدنچفرظییوگ

هبهکدوبورهبوریهاشاببش،دوبهدشهدامآهاشهقردبیاربحبص

تسدزاتکلمماتدناممدرمرارصارطاخهباهنت»شنارادتسودهتفگ

.((دورن

اهنآ.درادزینرگیدیدعب،دنفسا۹دادیور،شنارایوقدصمیارباما

.داتفارطخهبیدجروطهبزورنیاردقدصمناجدنیوگیم

سپ»:دیوگیمدنفسا۹یارجامهماداتیاورحرشردمیعزشوروک

غرموهتفرنوریبخاکزاقدصمدندشهجوتمشابواتیعمجهکنیازا

شابواواهاشرداربیولهپاضردیمحوخمیبنابعش،هدیرپسفقزا

ارقدصمهناخینهاهزاورداجنارد.دنتفرقدصمهناخیوسهبناشهارمه

ندادهلصیفهاراهنتناتسلگنا.دنناسربلتقهبودنروایبریگاروااتدنتسکش

[نیسحرتکدتعاسنآرد.دوبهدادصیخشتقدصمنتشکارتفنهلئسم

نیا،مدرمهلمحاب.دنتشادروضحهناخردقدصمنیسحمالغویمطاف

شتراداتسهبودندرکجراخهناخزاهیاسمهغابراویدزاارقدصمرفنود

((.دندناسر

تسباجنآردوتفریلمیاروشسلجمهبشتراداتسزاقدصم

هدنیامنتشه،یسلجمرد،۳۱لاسدنفسامهد،زورنآیادرف.تسشن

.دننکلحاریناشاکوقدصم،هاشنایمفالتخااتدندشهدیزگرب



۱۲۵ تشگربهاشعفنهبقروهکیزور

چیهرگیدهکدوبهدیجنرهاشاضردمحمزانانچزورنیازاقدصماما

.دیدناروا،شرمعنایاپاتهاگ

تابصهنزوقدصمتلودربدنفسا۹زورهعقاوریثاتاهنت،عوضومنیاو

.دوبنتفنندرکیلم

،دشیاهزاتهلحرمدراویلکهبزورنیازاهاشوقدصمتابسانماهنتهن

دوخهبیدیدجلکشزینشزوریدنایماحزایهورگوواتابسانمهکلب

یناشاکمساقلاوباهللاتیآزینهزاتنافلاخمزاهورگنیاساررد.تفرگ

.تشادرارق



نایاپزاغآ

تفاینینوخیداعبا،۳۱لاسریت۳۰زورردریزوتسخنوهاشییامزآروز

.دشابهاشراکینایاپلصفتسناوتیمدنفسا۹.تخابهاش،رهاظردو

راکهنهکفیرحهبارنادیموتشادنهزرابمهماداناوتالوصاواهکییاج

.تفریمودرکیمراذگاو

چیمواابوداتسیاهاشیورهبور،هشیمهزاشیبیتردقابقدصمرابنیا

.دیباوخشدوخچمهکدناباوخبارهاشچمتسناوتناهنتهناما.تخادنا

هدنزابارقدصم،خرومواکیرمآدروفنتساهاگشنادداتسا،ینالیمیسابع

واکیرمآیاههناخترافسدانساساساربونمرظنهب»:دیوگیموا

واهبلطتنطلس.دنکیمداجیااوقبیکرتردیرییغتدنفسا۹،سیلگنا

دنسریمهجیتننیاهباکیرمآوسیلگنانینچمهویدهازوهاشنارادفرط

شیاربیهاگیاپوتسینفیعضدندرکیمرکفهکردقنآهاشتیعضوهک

دنسریمهجیتننیاهبمهیمومعراکفاویجراختلودودره.دراددوجو

«.دوبزورنآیاوعدهدنزاب،قدصمهک

تاعبت،یسایسیاهدروخودزنیاهدنربوهدنزابزارتمهمدیاشو

((هاشدیواج)یادصورسندیباوخزادعبالمعدنفسا۹زورعیاقوهدرتسگ

نیاردهکارچ؛دادناشنارشدوختلودنافلاخم«قدصمربگرم»و

.دوبناهنتریزوتسخن،یسایسلادج

هحفصیوسودناربهرشقنالمعهاشوقدصم،ناریاجنرطشهنحصرد

هکیهایسودیفسیاههرهمزادوبرپ،هنایمنآ.دندرکیمیزابارجنرطش

.دندیشکیمریشمشمهیورهب



۱۲۷ نایاپزاغآ

هکییاج؛دوبیلمیاروشسلجممهدربننیدایمنیرتیلصازایکیو

هکنیانمض.رابردوهاشرادفرطای،دندوبقدصمرادفرطایاههدنیامن

هبزینسلجمسیئر،یناشاکهللاتیآ،زورنیاردیسایسشیارآرییغتاب

.دوبهتسویپلباقمحانجیودرا

سلجمناگدنیامن.دوبهدشجلفروشک»:دهدیمحرشنینچ،دشمکاح

سلجمردرگیدودندوبهدشمیسقتقدصمفلاخموقفاومحانجودهب

دشیمرازگربیناشاکهناخردقدصمنافلاخمهسلج.دندرکیمنهسلج

هللاتیآ.دشیملیکشتقدصمهناخردمهقدصمناقفاومهسلجو

.درکیمتلاخدروماهمهردودرکیمرداصهینایبهتسویپمهیناشاک

دوگدراودرکیمنتلاخدتسایسردهاگچیههکمهیدرجوربهللاتیآ

یرگیجنایماتدرکتوعدمیقهبارریزوتسخنورابردناگدنیامن.دش

«.دنک

یتئیه،قدصموهاشندادیتشآعقاوردولصفولحیاربهکدنچره

هبارودنیاتسناوتناهنتهنتئیهنیااما،دشلیکشتسلجمیوسزا

.دنکوسمهمهاریناشاکوقدصمتسناوتنیتحهک،دنککیدزنمه

ییورایور،یشرفتدیجمدننامخیراتنارگشهوژپیخربرظنزاعقاورد

زورنیاعیاقویدیلکتاریثاتزایکی،دنفسامهنزورردیناشاکوقدصم

.دمآ

تسخنرباربردزینتفنندرکیلمراداوهذوفنبحاصنارادمتسایسزا

.دنتفگرارقریزو

هاشناراداوههبطوبرمدنفسا۹یارجامدعبکی»:دیوگیمیشرفت

هکنیازادوبقدصمقباسناتسودینارگنراهظاارجامرگیددعب.دوب

هکیناسک.دتفایماهتسینومکوهدوتبزحتسدهبدرادتکلمم

ودندوبقدصمیطارفاناکیدزن،دنکبکرتارناریادیابهاشدنتشادرارصا

نیا.دندوباهتسینومکذوفننارگنهکدندوبهتفرگرارقیناسکرباربرد



طوقس۱۲۸

هکیقطنمویفطاع،یسایستاطابتراعطقیاربتسایفطعهطقنزور

نازاعقاورد.تشاددوجوهشیمهیتنسویبهذمیاهورینوقدصمنیب

دشمیسقتیقدصمدضویقدصمیبطقودیاضفکیهبناریاهعماج،زور

«.تفرگرارقیلخادیسایسیاهاوعدعاعشلاتحتمهتفنیارجامو

عیاقولیلحتردنیخرومزایرایسبکرتشمتاکنزایکینایمنیارد

ناونعهبقدصمدمحمزاهکیراظتنافالخربهکتسانیادنفسا۹زور

تارییغتوزورنیاعیاقوتیمهاوا،تشاددوجوراکهنهکیرادمتسایس

.درکنکردیتسردهبارارجامنیازایشان

هکتسانیا،تسامهفلباقیگداسهبخیراتندزقروزازورماهچنآ

نیرتمهمزایهورگوا.دشفیعضتزورنیازادعبقدصمیسایسههبج

المعسلجماتدشبجومتافالتخایریگجواودادتسدزاارشنادحتم

.دتفیبراکزا

.دوبیرگیدزیچ،قدصملیلحتییوگاما

هکدشمرگلدزورنیاعیاقوزانانچهاش،دیوگیمینالیمسابع

ربدعبهبنیازاهکداتسرفماغیپیسلجموشتراردشناراداوهیاربیتح

.«داتسیادهاوخرتمکحم»ودوزفادهاوخشیاهتیلاعف

بیجعرایسبقدصمرتکدلثمیمدآزانمرظنهب»:دیوگیمینالیم

لداعت،دنفسا۹زورزاهکدیسرنهجیتننیاهبالصاوالاحرههباماتسا

نیازادعب.هدشفیعضتشتیعقوموهدرکرییغتشررضهبیکدنااوق

مهمرایسبماگکییتحودنازاتیمهتشذگقایسهبناکامکواهعقاو

((.یسلجملالحنایوسهبتفروتشادرب

نکاسرگشهوژپ،یشرفتدیجمهاگنردهکتسالیلدنیمههبدیاش

رتهنانیبعقاودنفسا۹زورعیاقوزاشنایفارطاوقدصملیلحترگا،ندنل

وتفنندرکیلمتضهننآعبتهبوشتلودووایسایستشونرس،دوب

.دروخبمقریرگیدهنوگهبتسناوتیم،ناریاروشکتشونرس

یاربیرادشهتسناوتیمدنفسا۹نمرظنهب»:تسادقتعمیشرفت

یارجامدیابارچوتساینارحبدحهچاتطیارشدمهفباتدشابقدصم



۱۲۹ نایاپزاغآ

اهنتهنقدصم.درکلحرتعیرسهچرهاهحانجهمهکمکابارتفن

تارییغتهبمهیللملانیبهصرعردهکلبدرکنیهجوتعوضومنیاهب

.درکنیهجوتنیلاتساگرمنینچمهوایناتیربواکیرمآیاهتلودیدیلک

دنفسا۹زادعب.میسربدادرم۲۸خلتهبرجتهبامهکدشثعابنیمهو

هکدندیسرهجیتننیاهب،قدصمناراداوهوهاشناراداوه،فرطودره

شزاسوهرکاذمابارفالتخادیابنوتساهدیافیبلباقمفرطابهرکاذم

دادرم۲۸ردهمهیاربارتخاب-تخابیزابکیعقاوردنیاودرکلح

((.دزمقر

یریگیپزایاهرذاهنتهناهیقادصم،۳۱لاسیاهزورنیرخآرد

کی،لاسنایاپزاشیپدندرکیعسهکلبدندماینهاتوکناشیاههتساوخ

.دننزببیقرحانجهبمهرگیدهبرض

هاشوریزوتسخننایمیرگیجنایمیاربالمعهکیفالتخالحتئیه

،هاشهیلعزیمآهیانکینومضمابارشدوخییاهنشرازگ،دوبهدشلیکشت

.درکهئاراسلجمهبودرکهیهت

زاهاشداپصخش،یساسانوناقساساربهکدوبهدمآشرازگنیارد

ناریزووتلودتئیهقوقحزا»روشکهراداوتساربمیتیلوئسمهنوگره

.(تسا

رداهنآ.دروخربهاشراداوهناگدنیامنداسهبعیرسیلیخشرازگنیا

.دنتفرگارنآبیوصتیولجًالمعودندرکنتکرششرازگیسرربهسلج

زورردقدصم،یلخادتسایسهصرعردمهمتالوحتنیاابنامزمه

نارحبلحیاربارایناتیربواکیرمآکرتشمداهنشیپ،۱۳۳۱لاسدنفسا۲۱

.تخیریناهجیاهتردقیاهتسدیوررباریکاپبآودرکدرتفن

یرگیدنامزرهزاتفنتسبنبهکدیسرنایاپهبیلاحرد۱۳۳۱لاس

یاهحانجوقدصمیلخادفالتخا،نامزمهودیسریمرظنهبرتقیمع

.دوبهدیسرجواهبروشکردتردقفلتخم

نتسبآ،شتلودوقدصمدمحمیاربشزورونوادتبانامهزا۱۳۳۲لاس

.دوبیپردیپثداوح



طوقس۱۳۰

هدنورپودنامیقابتموکحرد۱۳۳۲لاسردهامجنپزارتمکقدصم

.دشهتسبلاسنآهامدادرمنایاپردشزاسربختلود

،دادخرقدصمتردقزورنیرخآرد۱۳۳۲دادرم۲۸زورردهچنآاما

،نوگانوگثداوحزایاهریجنزهکلب،دوبناسآقربویناهگانیاهعقاو

نامزردمادکرههکیثداوح:دندزمقرزورنیارداریلمتلودتشونرس

زادعبزورماامادنتشاذگیاجربمهمیتاریثاتودندوبگرزبیلاجنج،دوخ

.دنتسهنایناریارصاعمخیراتزاطخدنچاهنت،لاستصش

قروهکتسایزور،دنفسامهنزور،ثداوحنیاهلسلسیسرربرد

.دوشیمفیصوتیخیراتنایاپکیزاغآ،یخربهاگنزاوددرگیمرب



طوقسلاس

نامهزا.دوبهقباسمکیجوارد۱۳۳۲لاسرد،ناریاردیسایسشنت

ردودمآردادصهبلاسزاغآپوتهکینامزنامهزا.لاسیادتبا

زا،هلاسرهمسرفالخرب،هاشابهنیباکرادیدرد(یزورونمالس»مسارم

.دوبنیربخریزوتسخن

ردواتبیغ.دشنرضاحمسارمنیاردوتسارامیبهکتفگقدصم

دنفسا۹عیاقوزادعبهاشابشرادیدنیتسخنتسناوتیمهکرادیدنیا

.تشادلابندهبارینوگانوگیسایسیاهریسفت،دشاب

هاشجورخیارجاملکهکدوبدقتعمودوبهدیجنردنفسا۹هعقاوزاوا

.تساهدوبوالتقیاربیاهئطوت،شناراداوهتارهاظتوناریازا

،نیدرورف۱۷زورردهکدوبهتشذگنارجامرپلاسنیازایدایزنامزو

رداصیاهینایبریزوتسخنزورنیارد.دشینلعهاشوریزوتسخنلادج

ردمدرماب،دناوخیمدوخلتقیارب(رابردهئطوت»هکارهچنآودرک

.تشاذگنایم

ههبجیزکرمیاروشوضعوقدصمراداوهرگشهوژپ،میعزشوروک

باطخنیدرورف۱۷زورمایپردقدصم):دیوگیمهینایبنیاهرابردیلم

تنطلسماقمهکنیایاربهطورشمروشکردتفگتحارصهبمدرمهب

هندنکتنطلسدیابهاشداپ.تسینلوئسمهاشداپ،دشابضرعتزانوصم

«.تموکح

نافلاخموناقفاومهاگیبوهاگیاهیریگردهصرعاهنابایخ،نامزنیارد

.دنازرلیمارروشکیاههیاپ،یسایسشنتودندوبقدصم

دنرادنیفاکتینماهکدندوبدقتعمزینقدصمدقتنمناگدنیامنیخرب



طوقس۱۳۲

المع،یناشاکهللاتیآنامزمه.دندرکیمنتکرشسلجمتاسلجردو

هدهعرباریلمیاروشسلجمردریزوتسخننافلاخمههبجیربهر

.دوبهتفرگ

کیدننام،هدشنینیبشیپهثداحکی،اهزورنیمهردتسرد

وناقفاومییورایورودشرجفنمیسایسهشقانمنیاهنایمردزاستسدبمب

.درکیاهزاتهلحرمدراوارقدصمنافلاخم

یسیئر،سوطراشفادومحمپیترس،۳۲لاستشهبیدرامودزوررد

،دوبهدیسرتمسنیاهبقدصمدمحممکحهبهکروشکلکینابرهش

مششزوررد،دوبهدیسرلتقهبیعیجفلکشهبهک،واهزانج.دشهدوبر

.دشادیپتشهبیدرا

.دشزاغآ،لتقنیاابقدصملادجینایاپلصف

نادنچدیاشهکیاهقباساب.دوبقدصمراداوهیماظن،یسوطراشفا

.تشادنیلمههبجوتفنندرکیلمتضهنهبیطابترا

۱۳۳۲لاسیدیلکینابرقنیاهرابردندنلنکاسخروم،یشرفتدیجم

یتقوودوبراجاقنادناخزایردپفرطزاسوطراشفاراسمیت»:دیوگیم

زادعبواههجو.تشادنیبوخترهش،دوبءزجرسفا،هاشاضرنامزرد

هرودرد.تفرگتقایلناشن،ناجیابرذآیارجامردودرکرییغت۲۰رویرهش

.دشیوزنموهتشاذگرانکیعونهب،تشادهکییاهداقتنالیلدهبارآمزر

هجوتدرومیضارانرسفاکیناونعهب،دشریزوتسخنقدصمیتقو

یفخمهورگکینامزنیارد.تشگزابتمدخهبوتفرگرارققدصم

لیکشتیلمنارسفامانهبزینتفنندرکیلمتضهنیماحنارسفازا

((.داد

رگیدراب،دوبهرهاشقدصمزایراداوههبالمعهکیماظننیالتق

هشیمهزارتفافش،نامزنآردارناریایسایسهعماجفاکشویدنبزرم

.تخیرهیرادیوررب

هبارشنالماع،لتقنیا،دیوگیمنایماهاربآدناوریهکنانچهتبلاو

.دناسر،دوبقدصمتلودندرکتابثیبهکناشفده



۱۳۳ طوقسلاس

ییاتدوکندادبیترتیاربیزیرهمانرب،نامزنیاردتسادقتعمنایماهاربآ

یشخبارسوطراشفالتق،هاگشنادداتسانیاودوبهدشزاغآقدصمهیلع

.دوبهدرکیزیرحرطارنآCIAنامزاسهکدنادیمتایلمعنیازا

تابثیبارتلودهنوگچهکدوبنیاCIAیاربمهمهتکن»:دیوگیموا

لماشندرکتابثیبنیا.دشابفیعضتلود،اتدوکنامزرداتدنک

یارجام،اهلتقواهییابرمدآنیانیرتفورعم.دشیمییابرمدآورورت

هیلعیناورلاجنجکیهکتساسوطراشفا،ینابرهشسیئرلتقوندوبر

((.دوبتلود

هناخپوتودنتسشننراکیبزینتلودنارادفرط،یناورگنجنیارد

وییاسانشلتقنیانالماعاتداتفاراکهباههمانزوروسلجمرداهیقادصم

قدصمرادفرطزونههکسلجمناگدنیامنزایخرب،ییوگ.دنوشهمکاحم

زاارسلجمالمعهکلباقمفرطزااتدندوبهتفاییبسانمتصرف،دندوب

.دنریگبماقتنا،دوبهتخادناراک

.دوبنایمردیرایسبیاپ،یسوطراشفالتقهدنورپرد

لتقهدنورپناگدشتشادزابفارتعاربانب»:دیوگیممیعزشوروک

،یدهازهللالضفرکشلرسزادندوبترابعهئطوتمیتیاضعا،سوطراشفا

،ینیزمارغصایلعهتسشنزابپیترس،یدهازهللارصناهتسشنزابپیترس

،ردنیاب[هللارصنهتسشنزابپیترس،هزنمربکایلعهتسشنزابپیترس

نیسح،وملاساقراشفا[یداه،ییارقچولب[نودیرفهتسشنزابدرگرس

هنامرحمدانساربانب.اسلجمسانشرسهدنیامنییاقبرفظمویبیطخ

لتقروتسد،دشپاچ۱۳۶۴لاسردلاس۳۰زادعبهکناتسلگناتلود

هناخردناریاردوهدشرداص-IM۶-ناتسلگناسیورستانجلتنیاطسوت

((.دوبهدشغالباییاقبرتکد

تضهنیاههرهچنیرتمهمزایکیییاقبرفظم،نامهتمنیانایمرد

ودشیمبوسحمریزوتسخنناراداوهزاینامزهکدوبتفنندرکیلم

.دوبهدنکلدقدصمزایلکهبرگیدنامزنیارد

زاغآ(هنطلسلاماوق)ماوقدمحاتارکومدبزحزااریسایستیلاعفهکوا



طوقس۱۳۴

رد،دوبسلجمناگدنیامنزا،تفنندرکیلمتضهنزاغآزاشیپوهدرک

تضهننیامهمنارادمتسایسزایکیهبالمعتفنیسایسهزرابمنایرج

هارمه،قدصمیریزوتسخنیادتباردودوبیلمههبجناراذگناینبزاوا

رد.تشاذگناینبارناریاناشکتمحزیارگپچبزح،یکلملیلخاب

هکدوبیسانشرسنارادمتسایسهلمجزایناشاکدننامزینییاقب،۱۳۳۲لاس

.داتسیاقدصمیوردور

لتقهدنورپنایرجرداتدشبجومییاقبرفظمیناملراپتینوصم

رتهدننکشهشیمهزاشتیعضو،لاحرههبیلودوشنریگتسدسوطراشفا

.دیسریمرظنهب

ریبدرس،یرهزیلعنامزنامهردودوبناهنتمهییاقب،فرطنآزا

یاروشسلجمردناشکتمحزبزحیاضعازایکیناونعهبدهاشهمانزور

.تشادروضحیلم

.دشورهبورسلجمردیرهزهلمحدضاب،ییاقبهبهلمح

رد)):دهدیمحرشینینجارارجامقدصمدقتنمرگشهوژپینیتملالج

وهتشادیحرطواوهدرکارراکنیاییاقبرتکدهکدشحرطمسلجم

یرهزیلعسلجمرد.دوشبریزوتسخنسوطراشفالتقابهتساوخیم

هجیتنرد.دناهتفرگفارتعاهجنکشابهدنورپنیانامهتمزاهکتفگ

هکدوشبعناقسلجمرگاودهدبارهدننکحاضیتساخساپودوربسلجم

دیابریزوتسخن،درواینیاررگاو،دهدیمهماداشراکهبریزوتسخن

((.دوشیضاوع

کینایرجردهکدوبهدیسرننایاپهب۳۲راهبزونهبیترتنیدب

تسپندادتسدزاهناتسآرداردوخقدصمرگیدراب،یسایسلتق

وقدصمراکاهنتهنیسوطراشفاهدنورپرسربهلداجم.دیدیریزوتسخن

قفاومنایرجودنیایتسیزمهدادناشنهکلبدناشکتسبنبهبارسلجم



۱۳۵ طوقسلاس

.تساهدشرتراوشدیرگیدنامزرهزارگیدکیرانکردقدصمفلاخمو

حاضیتساهب،دوربسلجمهبای:تفرگیممیمصتدیابقدصملاح

هکنیاای.دریگبدامتعایارسلجمزاهرابودهکدنکشالتودهدبخساپ

.دتسیابیلمیاروشسلجمرباربرددقمامت



یسلجملالحنایخیراتمودنارفر

تضهنریزوتسخنهکدوبهدیسرنهنایمهبزونه۱۳۳۲لاسغادناتسبات

.تفرگرارقدوخیسایسرمعیهارودنیرتمهمرسرب،تفنندرکیلم

ردهکنیاایدوشحاضیتساودوربسلجمهبتسناوتیمقدصمدمحم

.دنکیگداتسیاینوناقلاورنیاربارب

قدصمتلودطسوتشتاباختناهکدوبیسلجمنامهمهدفهسلجم

هبقدصم،تفنندرکیلمیاربهزرابممرگامرگرداما.دوبهدشرازگرب

اهرهراکهمینارتاباختنا،دناوخیم«رابردوشتراتلاخد»هچنآلیلد

.دوبهدرک

۱۳۶یاجهب،نیشیپیسلاجمهمهفالخربسلجمنیالیلدنیمههب

هبیمینًابیرقتناگدنیامننیمهنایمزااما.تشادهدنیامن۷۹اهنت،هدنیامن

تسخنراداوه،رگیدمینودندشیمهتخانشرابردرادفرطناگدنیامنناونع

.دندوبریزو

،۱۳۳۲ناتسباتردقدصم،دیوگیماینرفیلاکنکاسخروم،ینالیمسابع

قدصم،هاگشنادداتسانیاهتفگهب.دوبهدشدیماانسلجمزایلکهب

هکدوبدقتعمودوبنیضاردوبهدرکرازگربهکیتاباختناجیاتنزاًالوصا

.دنکرانکربتردقزااروادراددصق،یسلجم

تردقندادتسدزایانعمهباهنتقدصمیارب،یلامتحایرانکربنیاو

قدصم،عطقمنیارد،دیآیمربوایاههتشونزاهکهنوگنآ.دوبنیسایس

ندرکیلمتضهنتسکشیاربیاهئطوتاریریزوتسخنزایرانکرب

همه،دوربرانکیریزوتسخنزارگاهکدوبدقتعموتسنادیمتفن

شیپهبناریاتفنتیعضووتفردهاوخنیبزاشبنجنیایاهدرواتسد



.ددرگیمزابتفنندرکیلمزا

یتحدوبدقتعمماگنهنآردهکتساهتشوندوختارطاخردقدصم

مهعطقمنآردنوچ.هدوبیهابتشاراکمه۳۱لاسریت۲۵زوریافعتسا

یریگولجیاربوا.تفرگزاستشونرسیمیمصتقدصم،یتینهذنینچاب

افعتساسلجمزاهکتساوخشراداوهناگدنیامنزاادتباشتلودطوقسزا

دمحمرتکدیسایسهمانراکهبیهاگن»باتکهدنسیون،ینیتملالج

هکیقیدص[نیسحمالغرتکد»:دیوگیم،وانیدقتنمزاو،((یقداصم

!اقآهکتفگواهبتحارصهب،دوبروشکریزووریزوتسخننواعم

نم.دننزبارامدنهاوخیماهنیاهکدادخساپقدصم.دیرادتیرثکا

فلتخمیاهنویسکارفزایرایسب،نامزنیارد،ینیتملالجهتفگهب

وازاودنتفرگسامتقدصمابیسایسمهمیاهتیصخشوسلجمرد

.دنکنلحنمارسلجماتدنتساوخ

ردینامزدوخهکیسلجمهدنیامن،هدازیرئاحنسحلاوباناینجمه

هبقدصمنارایزا،یلمههبجسیساتیتحوتفنندرکیلمتضهن

وتشونیاهماندحتمللمسیساتهزاتنامزاسلکریبدهب،تفریمرامش

یساسانوناق،ناریاریزوتسخنهکتشونودرکتیاکشقدصمزانآرد

!تساهتشاذگاپریزارروشک

ریزویخیراتیوگوتفگفورعمتیاورهکتساعطقمنیمهردو
_*یاهباتکردریزوتسخنخنوروشک .تساهدشتبثرصاعمخیراتفلتخمهم

.یقیدصنیسحمالغمانهبدوبیمانشوخهراهج،قدصمروشکریزو

هارتلودهبقدصمتردقابنامزمههکنارهتهاگشنادقفومدیتاسازا

.دننکیمدای«ناریایسانشهعماجردپ»ناونعهبزورماوازا.دوبهتفای



طوقس۱۳۸

نامهزاارراکنیا،سلجملالحنایاربقدصممیمصتابتفلاخمردوا

دقن،یریزوتسخنتسپظفحیاربشالتینعی،قدصمرظندرومهیواز

.تساهدرک

نینچاریقیدصوقدصمفورعمیوگوتفگنیا،ینالیمسابع

سلجمرگاامشهکتفگقدصمرتکدهبیقیدصرتکد»:دنکیملقن

هزاجاهاشایلمیاروشسلجمتبیغترتفنارودرد،دینکبلحنمار

ودهدبماجناارراکنیااسبهچودنکبلزعارامشهکتشاددهاوخ

زاهکارییاهزوردادعتیتحیقیدصرتکد.تسینشبنجعفنهبراکنیا

ناریزوتسخنناهاشداپوهدوبترتفنارود،هطورشمنوناقبیوصتنامز

هکدیوگیمقدصمرتکدهبودوبهدرمش،دندوبهدرکبصنولزعار

هکدیوگیمخساپردقدصمرتکدو.دنکلزعارامشتسانکممهاش

((.دنکیمنتارجهاش

ارریزوتسخنرظناهتفلاخمواهداقتنانیازاکیچیهتیاهنرداما

نیتسخنودوشهتشاذگمدرمیارهبسلجملالحنادشرارق.دادنرییغت

.دوشرازگربناریاخیراتمودنارفراییسرپهمه

ناونعهباهناتسرهشیاربزیندادرم۱۹ونارهتیاربدادرم۱۲یاهزور

.دندشنییعتمودنارفریرازگربخیرات

ونیقفاوم.تخیگنارباریرایسبتاداقتنا،مودنارفریرازگربلکشاما

نیاودنتخادنایمیاهناگادجیاهقودنصهباردوخیاردیابنیفلاخم

دوبینلعنادنورهشیارعقاورد.دنتشادرارقفلتخمهطقنودرداهقودنص

!دوبادجنیفلاخمونیقفاومفاصنوچ

:دیوگیمیریگیارنیاهویشهرابرد،ندنلنکاسخروم،یشرفتدیجم

یاهمودنارفرخیراتردتسایریظنیبهتکن،ندوبیقودنصودهلئسمنیا)

یاریسکهچودهدیمقفاومیاریسکهچتسامولعمهکیتقو!ناهج

دننکیمباعراودناهداتسیامهیاهدعکینامزمهودهدیمفلاخم

((.تسینملاستاباختنا



۹۹زاشیبیمقر،ناگدنهدیارعطاقتیرثکاتقفاوم،مودنارفرهجیتن

.دوبسلجملالحنااب،دصرد

ومودنارفرهجیتنهکلبیریگیارلکشطقفهنینالیمسابعهتفگهب

شودخممودنارفرنیاهجیتنهکدهدیمناشنمهفلاخمیارآدادعت

.تسا۵دوب

ینلعارآودشماجناطیارشنآردهکیمودنارفر»:دیوگیمینالیم

ورازهراهچروشکلکردهکدشیماعدا.دوبنانتعالحمنادنچ،دوبن

((!دناهدرکتفلاخمسلجملالحناابیاهدرخ

ردودرکمالعالحنمارسلجم،ارآنیمههبدانتساابریزوتسخناما

روتسدهکتساوخوازاداتسرفهاشیاربهامدادرم۲۱زورردهکیاهمان

.دنکرداصاریلمیاروشسلجممهدجههرودتاباختنایرازگرب

.تسارجامرپنایاپزاشیپوامهممیمصتتنیرخآ،قدصم

.داتسرفبیقرنماد

دادخریثداوحیرسکی،دنفسا۹یارجامزادعبابیرقت»:دیوگیموا

حانجهچ،ارنویبهذمهکدوبیسلجملالحنامودنارفر،نآجواهطقنهک

دمحمدیسهللاتیآویناشاکمساقلاوبادیسهللاتیآینعییبهذمیسایس

یدرجوربنیسحدیسهللاتیآینعیمقردیبهذمیتنسحانجهچویناهبهب

زاقدصمرایتخاهکدناسرهجیتننیاهبارهیملعهزوحردناشنایفارطاو

مسینومکنارادفرطوهاشنیب،دوجومباختناوهدشجراخشدوختسد

،فالتئادراوودندرکادج(قدصمزاارناشهاراهنآ.تسایوروشو

رطخارورشیپرطخهکلیلدنیاهب.دندشهاشاب،هتساوخانایهتساوخ

((.دندیدیممسینومک

نیرتمهمزایکیارمهدفهسلجملالحناومودنارفرزینینالیمسابع

هبهکنیایاجهبتیاهنردهکدناوخیمقدصمیتابساحمیاههابتشا



طوقس۰۱۴

.درکمهارفارشطوقسهنیمزرتشیب،دیازفیبریزوتسخنیسایستردق

ربمهمودنارفر)):دیوگیمقدصمهبساحمهابتشاحیرشتردینالیم

تارجهاشترتفنارودرددرکیمرکفمهودوزفاقدصمنیفلاخمدادعت

((.تشاددهاوخنارشلزع

.تشادارراکنیاتارجهاشاما

ییاپربروتسدتساوخهاشزاقدصمهکنیازادعبزورراهچاهنت

روتسدیاجهببشهمینهناتسآردریزوتسخن،دنکرداصارتاباختنا

،یریصنهللاتمعنگنهرسناتسدزاارشایرانکربمکح،تاباختناییاپرب

.درکتفایردیهاشنهاشدراگهدنامرف



دادرم۲۵

دشرازگربمودنارفر،ریزوتسخنیوسزادیدهتاههامزادعبماجنارس

۹زورفالخربرابنیا،ریزوتسخنوهاشیشیاسرفلادجردارهاظو

.دوبقدصمتسدردهدنربگرب،دنفسا

شیبدرکشالتقدصمدمحمهکدوبینامز،۱۳۳۲لاسدادرم۲۱زور

یاهمانزورنیاردوا.دشکبنافلاخمخرهبارشرادتقایرگیدنامزرهزا

یلمیاروشسلجم،مودنارفرهجیتنهیاپرباتتساوخوازاوتشونهاشهب

.دنکرداصدیدجیتاباختنایرازگربروتسدودنکلحنمار

شالتردیللملانیبذوفنابتردقودرتشیپاههامزاهکدوبیلاحردنیا

ابوزورنیتسخنزاهکایناتیرب:دنشکبریزهبتردقزاارقدصماتدندوب

ایناتیربمهمدحتم،اکیرمآودوبفلاخمقدصمابتفنندشیلمنوناق

ینوگنرسیپرد،ایناتیربیاهشالتوتلودرییغتیپردهکناهجرد

.دوبریزوتسخن

اضردمحمصخش:تشادیدجفلاخمکیقدصمیرانکربحرطاما

!هاش

رمتسمیاهراشفهکتسادقتعم،کرویویننکاسخروم،نایماهاربآدناوری

.دنکتقفاومحرطنیاابماجنارسوااتدشبجومایناتیربواکیرمآ

هلکورسهاشابیلک،اهییاکیرمآواهییایناتیرب»:دیوگیمنایماهاربآ

دندادموتامیتلواواهبمهتیاهنرد.دندرکهارمههشقننیااباروااتدندز

ماجناوتنودبایوتابارتایلمعنیالاحرههبامهکدنتفگهاشهبو

هاگیاجمیناوتیمنرگیداتدوکزادعب،یدنویپناتدوکهبرگاو.میهدیم

هاش،یموتامیتلوانینچاب.مینکنیمضتاریهاشداپماظندوجویتحووت



طوقس۱۴۲

وکردنوچودنکتیامحاتدوکزاهکتفرگمیمصترخآهقیقدرد

هبنتسویپابدرکیمرکفهکروطنامه،تشادعاضوازایتسردینیبشیپ

((.دادتسدزااردوخیلمههجواتدوک

للعتیاربیلیلدرگیدشیبامک،قدصمیرانکربهشقنهبهاشنتسویپاب

مودنارفروقدصمراداوهناگدنیامنیعمجهتسدیافعتسا.تشادندوجو

،دشیمهدناوخرابتعایبقدصمنافلاخمیوسزادنچره،سلجملالحنا

هباییسلجمبایغرداتدادیمرارقیدرفهبرصحنمتیعقومردارهاش

.دنکرداصارقدصمیرانکربنامرفًاصخش،«ترتفنارود»حالطصا

رودصیاربناوجهاش،دوبهدادخرلبقلاسریت۳۰ردهچنآهبهجوتاب

ودنککرتارتختیاپادتباتفرگمیمصتبوبحمقدصمیرانکربنامرف

.دنکرانکربارواسپس

ناهاوخیاهمانردقدصمهکنیازادعبزورکیوتفررسمارهبوا

اضماارنامرفود،دادرم۲۲زوررد،دوبهدشیسلجملالحنانامرفرودص

نامرفیرگیدویریزوتسخنزاقدصمدمحمیرانکربنامرفیکی:درک

دراگهدنامرفیرایبصانهللاتمعنگنهرس،دادرم۲۴زوررد،لاعبزورود

نیاهاگیفخمرداریدهازهللالضفیریزوتسخننامرفادتبا،یهاشنهاش

.درکغالباواهبیرارفروتانس

هیلعییاتدوککرادتردهاشهکدیسرربخریزوتسخنهبزورنیمهرد

.تسوا

قدصمیرانکربهکدندرکیمینیبشیپمهیدهازویریصن،نامزمه

هکنآزاشیپ،دادرم۲۴زورردلیلدنیمههب.داددهاوخنخریناسآهب

.دندشلمعدراوهاشراداوهنارسفا،دوشغالباواهبقدصمیرانکربنامرف

:دنکیمتیاورنینچارزورنیایاهارجام،یلمههبجزامیعزشوروک

ریزویمطافنیسحرتکدهناخهبتسخننایچاتدوک،دادرم۲۴زوررد)



۱۴۳ دادرم۲۵

لحمنامتخاسنوردهب،یحایرپیترسهناخنابهگناهنتهبیزادناریت

و،ناریابزحربهر،هدازکریز[دمحایسدنهموسانزیریمواتنوکس

نامتخاسکیردیحایرابهکار،هارریزو،سانشقحاریگناهجسدنهم

هبرتدوزتعاسکییحایرپیترس.دننکیمریگتسد،دندرکیمیگدنز

زکارمیهاشنهاشدراگهکدوبرارق.دوبهتفرشتراداتسهبقدصمروتسد

اراههناخترازووویدارهاگتسیا،گنجترازو،شتراداتسدننامرهشمهم

ودننکعطقارجراخابیطابتراطوطخمامتتارباخمردودننکفرصت

«.دننکلاغشااررازابهناخنفلتنینچمه

میعزشوروکهکروطنآایهاشراداوهنارسفا،تامادقانیازادعب

ارریزوتسخنیرانکربنامرفاتدنوشیمهدامآ،«نایچاتدوک»دیوگیم

.دننکغالباواهب

ریزوتسخنهبارنامرفلحمنیارددیابیریصنگنهرسودوبهدرک

.درکیمغالبا

ودوبهتشذگبش۱۲زاتعاس،دیسرقدصمهناخردهبیریصنیتقو

کی،پیجود،زابرسنویماکودابوا.دوبهدیسرهارزادادرم۲۵زورالمع

یریزوتسخنهناخردهبمیسیبلماحیوردوخکیویگنجشوپهرز

دوبهدرکرساتدوککیعوقوضیقنودضیاهربخابارلبقزورهکدیسر

.دندوبهدشریگتسدشناراینیرتکیدزنزایدادعتو

نایماظن،دیسرقدصمهناخهبیریصنگنهرسیتقوبیترتنیدب

.دندوبهدامآشهارمهیاهزابرسووازالابقتسایاربریزوتسخنظفاحم

.دندشتشادزابوحالسعلخمه

هتبلاودوبهرهشییارگنوناقهبهراومههکیریزوتسخن،قدصمدمحم

.تفرنرانکتردقزاوتفریذپناردوخیرانکربنامرفوا



طوقس۱۴۴

دراگیاتدوک»ارهاشنامرفغالباردیریصنگنهرسمادقاضوعرد

.درکفیصوت«یهاشنهاش

.دوشیمزاغآهدادخرهچنآرسرباهرظنفالتخا،راکیاجنیازا

ردینامزدوخ،۳۲لاسیاهارجامزادعباهلاسهکیدنواهنگنشوه

هدهعهبارمولعترازونوچییاهتمسیولهپهاشاضردمحمتردقهرود

ارنامرفادتباردقدصم،نآساساربهکدرادداقتعایتیاورهب،هتشاد

یملاعمیهاربا،(روشکریزو)یقیدصنیسحمالغدیوگیمیدنواهن

ردتاعاسنآردرفنراهچرههک(ویداروتاغیلبتهراداسیئر)دنمهرفریشب

راک،نامرفندیدابریزوتسخنهکدناهتفگ،دنتشادروضحقدصملزنم

طبضناریاتلمهبباطخییویداریمایپیتحودرکیقلتهدشمامتار

.تساهدشرانکربیریزوتسخنزاهکتفگنآردودرک

دوبهتساوخناریاتلمزامایپنیاردقدصم،یدنواهنگنشوههتفگهب

سیئردنمهرفریشبهبارمایپنیاودریگبتسدهباردوختشونرسهک

زارگیدیهورگ،باتفآعولطزاشیپوارجامرپبشنیاهمادارداما

تشادزابزاهکهدازکریزدمحاویمطافنیسحهلمجزا،قدصمنارای

هورگنیا»دیوگیمیدنواهنهکنانچودنتفروالزنمهب،دندوبهدشاهر

نامرفهباتدنتساوخقدصمزا،یمطافرتکدصوصخهبرگیدیدادعتو

«.دنکباطخناریاینوناقریزوتسخنارشدوخوداهننندرگهاش

رابنیاهکمودهیمالعاردیمطافرتکد»:دیوگیمیدنواهنگنشوه

شخپویدارزاودشغالباهکلبدوبنقدصمیادصهبودشنطبضرگید

«.دربراکهباریهاشنهاشدراگیاتدوکهملک،دش

هکتفرگهدیدانارهاشطسوتدوخیرانکربنامرفیلاحردقدصم

ربیراشفاپ،شایسایستایحلوطردوایگشیمهیاهیگژیوزایکی

.دوبیرادمنوناق



۱۴۵ دادرم۲۵

دوخناکامکوتفرگهدیدانارهاشنامرفیریزوتسخننینچهنوگچ

؟دناوخینوناقریزوتسخنار

ارقدصمیاهلالدتسا،دروفنتساهاگشنادداتساوخروم،ینالیمسابع

اریرانکربارنامرفهتشادلیامتلواهکنیارسرب»:دهدیمحرشنینچ

نم.تسهدیدرتوکش،دندزاروایارشناهارمهزایضعبدعبودریذپب

قدصمهکیلصالیلد،تلودهیمالعاساسارباما.منادیمنعطقهب

رخآاتاجنیازا.هدادخریماظنیاتدوککیهکتسانیاهدرکهدافتسا

دنکیمنمالعازگرهقدصمتلود،دادرم۲۸زورردقدصمتلودرمع

فرشردیماظنیاتدوککیدیوگیمهکلب،دراددوجویلزعمکحهک

«.میدرکبوکرسامودوبعوقو

و۲۴یاهزورردهچنآیارب«اتدوک»هژاوزاهدافتسالیلد،ینالیمهتفگهب

ارهمانیریصنهکنیا؛تسایرانکربمکحغالباراکوزاس،دادخردادرم۲۵

.تساهدناسرواتسدهبیشوپهرزوزابرسابهارمه،بشهمین

غالبازاشیپ،قدصمهنیباکیارزوزایدادعتتشادزابهکنیانمض

عیاقوندوباتدوکربینبمقدصمنارادفرطتیاورهب،شایرانکربمکح

.دنکیمکمک،زورودنیا

زایمهمشخب،دادرم۲۴زورتاقافتاومکحغالباراکوزاسعقاورد

نامرفنتشاذگاپریزردواتیناقحیاربقدصمنارادفرطیاهلالدتسا

.تساهاش

نامرفنیاهبهراشامدعوقدصمطسوتهاشیرانکربنامرفنتفریذپن

هرگود،نارظنبحاصیخربرظنزا،دادرم۲۵زورحبصردتلودهینایبرد

،دناوتیماهنآهرابرداهماهباهبخساپهکدنتسهدادرم۲۵یامعممهم

.دنکنشورارقدصمطوقسکیراتیایاوززایشخب



؟تفرگهدیداناردوخیرانکربنامرفقدصمارچ

نارودردهاشهکتسانیا۳۲لاسدادرم۲۵زورعیاقویارجامرهاظ

هدرکرانکربارریزوتسخن،هدرکهدافتسادوخینوناقتارایتخازا،ترتف

.تساهدرکباختنایدیدجریزوتسخنو

دیدجریزوتسخن،هتشادندوجویسلجمنوچ،دنیوگیمهاشناراداوه

.تساهتشادنزاینتلودتسایریاربیسلجمدامتعایارهبمه

دادرم۲۴زوریاهتشادزابلیلدهبهکاهنآ.دندرکهئارایتوافتمرظن،دش

رابهکنآزایشیب،دندوبکیسالکیماظنیاتدوککیراظتنارد،هام

رارقثحبیانبمارمکحغالباراکوزاس،دننکزکرمتقافتاینوناقداعبا

.دنهدیم

وزابرسابهارمهبشهمینردهاشنامرفغالباینعی،راکوزاسنیاو

نآیسایستابسانمهبهکیخربیارب،هداسرهاظفالخرب،شوپهزر

جریادننامیرگشهوژپیتحهکتسابیجعنانچ،دنرادییانشآاهزور

هبتامادقا،دادرم۲۵زورتاقافتایلصالکشمهکتسادقتعممهینیما

.تساهدوبریزوتسخنیرانکربیاربیهاشنهاشدراگ«هنایشان»واهتفگ

،نمیومعنامزنآرد»:دیوگیمدادرم۲۵زورعیاقوهرابرد،هدوبیولهپ

[هاشاضردمحمترضحیلعارگا.دوبرابردترازولیفکینیمامساقلوبا
ی

املسم،قدصمرتکدروضحدندوبهداتسرفلزعنامرفابارنمیومع

امشیتقویلو.دمآیمنشیپنایرجنیاودندرکیمتیعبتقدصمرتکد

دعبودینکیمریگتسدارقدصمرتکدکیدزنناراکمهزارفنودحبصلوا



۱۴۷ ؟تفرگهدیداناردوخیرانکربنامرفقدصمارچ

ردهبدیتسرفیمزابرسوشوپهرزاببش۱۲تعاساریریصنگنهرسمه

«.اتدوکتفگنیاهبدوشیمیرادقمکی،قدصمرتکدهناخ

ناراداوهیخربیوسزامهسلجملماکلالحناعوضومنایمنیا

.تسالاوئسریزقدصم

نامرفرودصیاربقدصمتساوخردزادعبهاشهکتسانیاتیعقاو

ارسلجمامسرودنکرداصینامرفنینچهکنآزاشیپ،سلجملالحنا

.درکرانکربارریزوتسخن،دنکلحنم

،۳۲لاسهامنابآ۲۸زورردیلمیاروشسلجمهرودنیمهدفهعقاورد

لکشهب،هاشاضردمحمیوسزاقدصمندرکرانکربزادعبهامهسینعی

.دشلحنم،یم-سمار

ناگدنیامن،۳۲دادرمنامهرد،سلجمیمسرلالحنازاشیپلاحرههباما

ییاپربناکما،لیلدنیمههبودندوبهدرکافعتساسلجمزاقدصمراداوه

،۵دوبنآراذگناینبدوخقدصمهکیلمههبجنالاعفزا،میعزشوروک

هتشادندوجویترتفنارودالوصا،تاقافتابیترتساساربهکدیوگیم

هکلب،دنکرانکربارریزوتسخن،سلجمبایغرددشابراتخمهاشهک

.تساهتشادنارینوناقتاسلجییاپربیاربیفاکباصندحسلجم

یاهلالدتسایقابناینجتمهوهدننکجیگتایعضونیادوخمیعز

حیضوتنینچاریرانکربنامرفندوبرابتعایبربینبمقدصمنارادفرط

:الابهدیم

دندمآسلجمنامهابروطچ.هتشادنباصناما،هتشاددوجوسلجم»

یاقآودرکتاباختنا،هرفن۲۷سلجمنامه؟دنتفرگرگیدیاهمیمصت

رگا.هتسنادیمینوناقارشدوخسلجمسپ،سلجمسیئردشیناشاک

هرودتروصنآردهلب،درکیملحنمارسلجم،قدصمتساوخردهبهاش

((.دوبترتف

ردیدهاوشوعیاقوهلسلس،عوضومنیاربنوزفا،میعزشوروکهتفگهب

،قدصمراداوهرگشهوژپنیارظنزاهکدنراددوجوینامرفغالبایارجام



طوقس۱۴۸

.دهدیمتیعرشم،لزعنامرفنتفریذپنیاربوامادقاهب

،لزعنامرفندیدابقدصم»:دیوگیمدهاوشنیاحیرشتردمیعز

هاشیاضماهبقدصم.هدشهتشوننازرلتسداباضماهکدادصیخشت

هدهاشمهکنیامود.دیدیمارنآهکدوبنرابنیتسخنوتشادفارشا

همانردلومعمیاههلصافاریز،هدشهتشوناضمازاسپهماننتمدرک

هاشهبقلعتمهماننتمیراتشونطخهکنیاموس.دوبهدشنتیاعر

نآاهرابواهرابقدصم،تخانشیمنارهاشطخسکچیهرگا.دوبن

۲۲زورردهمانهکنیامراهچ.تشادتخانشودوبهدیداهنامرفردار

هب،نامرفیاههمان.دشغالبادادرم۲۵زوررداما،دوبهدشهتشوندادرم

دشیمرداصهکتعاسنامهردهشیمه،ریزوتسخنوهاشنامرفهژیو

هکبشهمینزادعبتعاسمینهکنیامجنپ.دشیمغالباکیپطسوت

ینعیهمانهدنروآهکنیامشش.تسینیمسرهمانغالبایاربیراداتقو

هتخانشیمسرکیپرابردنوچ.دوبنرابردیمسرکیپ،یریصنگنهرس

ویشتراشوپهرزابهکاریرادایمسرهمانهکنیامتفه.تشادهدش

کیومیسیبیاهوردوخویماظنپیجاتودوحلسمزابرسنادرگکی

ییوداپهندوبگنجردتکرششاهفیظوولغشهک)شتراگنهرس

«.دننکیمنغالبا(یرادا

نیاهرابردتلودحبصهینایب،دادرم۲۵یارجامردمودمهبمهتکن

قدصمیرانکربیاربهاشنامرفهبیاهراشاچیههینایبنیارد.تسارجام

لکضوعردودندرکیفخماریرانکربنامرف،شنارایوقدصمارچ

ارعوضومنیا،ندنلنکاسخروم،یشرفتدیجم؟دندیمان«اتدوک»ارارجام

.دناوخیمقدصمناراداوهلیشاهنشاپ

لکشهبوینوناقریغزیچهمهدوبنراکردهاشنامرفرگا»:دیوگیموا

مادقانیا،سلجمبایغردهاشنامرفیلو.درکیمهولجاتدوککی

ینعیشبیقرهکطیارشنآرددوبیعیبط.دادیمهولجینوناقاریماظن

درادارالابتسدمهتلودوهتفرایلاتیاشدعبوقارعهبوهدرکرارفهاش

ودندوبهدیزخاوزناهبودنتشادننتفگیاربیفرحمههاشنارادفرطو



۱۴۹ ؟تفرگهدیداناردوخیرانکربنامرفقدصمارچ

نینچرد،دوبهدیسرنرمثهبناشراکمهیجراخیاهتردق،نامزمه

عقاورد،دنکتبحصطختسدنآزاتساوخیمقدصمرگایطیارش

((.دوبهدرکینزدوخ

ناوجهاشاضردمحمیوسزاهکیرانکربنامرف،یشرفتدیجمرظنزا

تامادقا»یمامتهبیمومعراکفاهاگنردتسناوتیم،دوبهدشرداص

راداوهنارسفاویهاشنهاشدراگطسوتهکدادرم۲۵و۲۴یاهزور«یماظن

هاگنزایفعضهطقننینچهتبلاو.دشخببتیعورشم،دوبهدشماجناهاش

.دنامنرودقدصمنافلاخم

ردیاهدرتسگورثومتیلاعفهکیدهازهللالضفدنزرف،یدهازریشدرا

زاقدصمهکتسادقتعم،هدرکافیاقدصمیرانکربهبطوبرمیاهرجام

.درکنینلعارنامرفهاشناراداوهسرت

یسیئوسردورتنومرهشردشایردپیالیوردنونکامههکیدهاز

قدصمتلودتئیهیاضعایخربیتح»:دیوگیم،دنکیمیگدنز

دوبواشتراداتسسیئرهکیحایر.دنتشادنربخنامرفدوجوزاهکدنتفگ

هکتسنادیمشدوخنمرظنهبدیسرپبنمزارگا.هتشادنربخهکتفگ

شدوخردرگیدیتردق.دوشیمهدنکشکلک،دنکینلعارنامرفرگا

((.دوبهدیمهفقدصمدوخ.دوبهدنامنشفارطاردرگیدیسک.[دیدیمن

واهنیباکوقدصمزایاهدع،نامرفندشینلعتروصرد،هکرظننیا

.دوشیمدییاتزینینیتملالجنوچیاهدنسیونیوسزا،دنتفرگیمهرانک

دقتعمدرادشنایفارطاوقدصمدرکلمعهبیداقتنایهاگنهکینیتم

هچاتودشابینوناقهچهکدوبلکشنیاهبقدصمیرادمنوناق»:تسا

رگاهکدنتفگواهبیقیدصرتکدهلمجزاشنارای.دشابشعفنهبدح

لزعارامشهکدرادقحهقباسقبطربهاش،دینکلحنمارسلجمامش

«.دروایبیدیدجریزوتسخنودنکب

،تحارصهبهطورشمیساسانوناقردهکدنچرهینیتملالجهتفگهب

،درادندوجوهاشتارایتخازایکیناونعهبریزوتسخنبصنولزع

هکدوبیناسکلالدتسایلصایانبم،هطورشمناهاشدرکلمعهقباساما



طوقس۱۵ه

.دنکلزعارقدصم،سلجمتبیغردتساراتخمهاشدنتفگیم

دادمابردهچنآیارب،دوبهدبزینادقوقحدوخهکمهقدصمدمحماما

.تشادیتاحیضوت،دادخردادرم۲۵

نینچدربهرهبدوخیقوقحلالدتسایاههیاپناونعهباهدعبقدصم

رههاشداپدوبانبرگاهکتفگیماظنهاگدادردقدصم)):دهدیمحرش

.تشادنییانعمتیطورشمرگید،دنکبرانکربارریزوتسخنتساوختقو

.دندرکیمدادبتسانیطالس،تیطورشمزاشیپهکتسایراکنامهنیا

هکیطختسدارچ،دوبناتدوکقافتانیارگادوبهتفگنینچمهقدصم

ارچو؟دشغالبادادرم۲۵بشهمین،دوبهدشاضمادادرم۲۲خیراترد

ردارسلجمهدنیامن،هدازکریزیسدنهموهارریزو،هجراخریزونایاقآ

داتسنفلتیاهمیسارچ؟دندربدابآدعسهبودندرکریگتسدناشیاههناخ

یارباهنیارگا؟دندرکلاغشااررازابهناخنفلتارچ؟دندرکعطقارشترا

[یماظنهاگدادناتسداد!هدومزآ[نیسحبیترسیاقآ،۵دوبناتدوکماجنا

«؟درکدیاباهنیازاریغیراکهچرگیداتدوکیاربدییامرفبًافطل

هدنامرفضوعردودرکنارجاارهاشنامرفقدصمهکنیازادعبیتعاس

زاارایرثشرسمهرسمارردناوجهاش،درکتشادزاباریهاشنهاشدراگ

کرتارروشکرتعیرسهچرهدیابهکتفگواهبودرکرادیبباوخ

رابریزقدصمدیدهکنیاضحمهبیلطعمیبهاشهداسنایبهب

.تفرمرهبنآزادعبودادغبهبادتباوا.تخیرگناریازادوریمنیرانکرب

کیدزنزاارهاشاضردمحمهکیدنواهنگنشوه؟تخیرگهچزاهاش

تسادقتعمدرکیمراکواابتلودریزوناونعهباهلاسوتخانشیم

هبرگا.درادنلاوئسنیایاربیخساپیسک»:دیوگیمیدنواهن

دوبهاشهارمهودوباجنآهکتسایسکاهنتهک،ایرثهکلمتارطاخ

«.دننکشفیقوتهکدوبکانمیبیلیخهاشمینیبیم،مینکهجوت



۱۵۱ ؟تفرگهدیداناردوخیرانکربنامرفقدصمارچ

یگدنزیاهزورنیرتجنرغبقدصم،هامدادرم۲۵حبصردهاشرارفاب

یاهگنیتیمهقباسیبنایلغریساناریااجنیازا.درکزاغآاردوخیسایس

مدرمنایمردیرایسبناجیه،یهاشنهاشدراگیاتدوکربخمالعا

هقباسیبتکرایسهکیسایسیاههورگداندوبنمکوتخیگنایمرب

.دوبهدرکجلفاراهنآتالوحت

.دیسرهارزاهعقاوزور،هثداحنیازادعبزورهساهنتو



ینارحبزورهس

یسایسماظنزیچچیه،درکعولط۳۲لاسدادرم۲۵زورباتفآیتقو

.دوبنهیبشلبقزورهب،روشک

ارناریاوهدشامیپاوهراوسهاش،لامشردباتفآعولطشیموگرگرد

نیرتارجامرپزایکینایرجردقدصمدمحم.دوبهدرککرتقارعدصقهب

ریزاریریزوتسخنزادوخیرانکربنامرف،شایریزوتسخنیاهبش

هب،دشابریزوتسخندوبرارقهکیدهازهللالضف.دوبهتشاذگاپ

یاتدوکزایاهینایبرودصابتلودو.دوبهدربهانپنارهتردیهاگیفخم

.درکیمتبحصیهاشنهاشدراگهدروختسکش

.دوبهدشلیدبتیرگیدروشکهبیلکهبهبشکیناریاییوگ

ارزاستشونرسیاهزورنیا،ندنلردخیراترکشهوژپ،یشرفتدیجم

هبقدصمرادفرطیاههمانزوردادرم۲۶زا»:دنکیمفیضوتنینچ

هک.دننکیمعورشارهاشهبندادشحف،یاهرظتنمریغوبیجعلکش

روماریزو،یمطافنیسحیریبدرسهبزورمارتخابهمانزورشنیرتمهم

((.تسا[هجراخ

رگیدیاهمانزور،زورمارتخابهمانزورزاشیب،دیوگیمیشرفتهکنانچ

لیدبتشاهداوناخوهاشهبییوگییازسانیاربیلحمهب،«شروش»مانهب

هبهکدشرشتنمهمانزورنیاردهاشهیلعییاهازسان،تدمنیاردودش

.تساهدوبرودهب«یتاعوبطمتکازن»زاواهتفگ

ندرکیلمشبنجابنامزمهو۱۳۲۹لاسرد(شروش»همانزورراشتنا

یشیپیتحودوبهدشزاغآیزاریشروپمیرکراتخمریماتیریدماب،تفن

تلاخدوهاشهداوناخ،رابردهیلعیدنتیاهداقتنا،زیندادرم۲۵زورعیاقوزا

.درکیمرشتنم،تکلممروماردهاشنارهاوخ



۱۵۳ ینارحبزورهس

یاههمانزور،یلمههبجرادفرطیاههمانزوررانکرددیوگیمیشرفت

یاهقباسیبیدازآ،یهاشنهاشماظنزااهداقتنانایبردزینهدوتبزحرادفرط

.دندرکهبرجتار

ویلمههبجنارادفرط،اههمانزورتازاومهب»:دیوگیمخرومنیا

یتحودندروآنییاپارهاشیاههمسجمودنتخیراهنابایخهبهدوتبزح

دوبیروجلمعهجیتنتیاهنرد.دندرکداجیالکشمیتلودنکامایارب

رادشهیعوندیاشهکقدصمرتکدابهدحتمتالایاریفس،نوسردنهیول

میرادنیعالطاتاقالمنیاتایئزجزاامهکدنچره.دوبریزوتسخنهب

هدادرادشهیقلابصمهبنوسردنه،تاقالمنیاردهکدسریمرظنهباما

«.دشابهتشاددناوتیمنیرگیدهجیتنچیه،ارجام

مولعداتسا،یکسورویزاگکرام،دادرم۲۸ناققحمنیرتمهمزایکی

اهلاسهکتسایناسکزایکیوا.تساکیرمآنیلوتهاگشنادردیسایس

قیرطزا،۱۳۳۲لاسیاهدادیورردCIAنامزاستلاخدیمسردییاتزاشیپ

یلصفمهلاقم،دندوبناریاردراگزورنآردهکCIAنارومامابهبحاصم

اکیرمآتاعالطایزکرمنامزاستلاخدزاودرکرشتنمعوضومنیاهرابرد

.تشادربهدرپ۳۲لاسعیاقورد

وقدصمیرانکربنامرفیاضماالوصاهکتسادقتعمیکسورویزاگ

دمحمراکهبندادنایاپیاربینیچهنیمزنینچمهویدهازیریزوتسخن

.تساهدوبCIAنامزاسقیقدهشقن،قدصم

اردوختایلمعیجراخنانیچهئطوت،دادرم۲۵زورحبصرددیوگیموا

هبهکیدرم،تلوزورتیمرک:رفنکیزجهب؛دنتشاگناهدروختسکش

رفسناریاهبقدصمیرانکربهشقنیارجایاربالوصایکسورویزاگهتفگ

.دوبهدرک

مولعم(دادرم۲۵(توامهدزناشحبصردیتقو)):دیوگیمیکسورویزاگ

هبتسد،رگیدیاتدوککییاربCIA،هدروختسکشاتدوکهکدش

تلوزورتیمرکطسوتمهراکنیاهدمعشخب.دشیاهزاتراکتباراک



طوقس۵۴۱

لوا.دندادماجناراکهعومجمکیاهنآ.دوباتدوکربهرهکدشماجنا

هدوتیتسینومکبزحوضعارناشدوخاتدندرکریجااریهورگهمهزا

یداعمدرمندناسرتفدهابراکنیا.دنزادنایبهارتارهاظتودننزباج

یرانکربنامرفنینچمهاهنآ.دشماجنانویناحورواهیشترانینچمهو

ینلع،دوبهدشرداصهاشطسوتهکاریدهازیریزوتسخنوقدصم

رداصاهییاکیرمآتساوخابهکدنچرهاهنامرفنیا.دندرکریثکتو

یرتشیبتیامحراکنیا.دندوبینوناقنیمارفلاحرههبامادندوبهدش

ودنتشادتسودارهاش،اهیناریازایلیخهکارچدرکبلجاتدوکیارب

،هدرکرانکربارقدصمواهکدشینلعیتقوودنتشاذگیممارتحاواهب

((.دشقدصمابیاهدعتفلاخمباجومعوضومنیا

هب،روشکدادرم۲۷و۲۶یاهزوررد،دادرم۲۵ینعیزورنیتسخنزادعب

زاتلودناقفاومیمگردرسهکتفرورفقیمعینارحبرد،تختیاپهژیو

.تشاددومناهنابایخرد،رگیدیوسزانافلاخممشخوییوس

یاهگنیتیمشتآربدندوبیتفن،نیشتآیاههلاقمرساهزورنیارد

یتحایضارتعاکی،دایرفکی،راعشکیابهکاهنابایخردیسایس

.دندشیملیدبتیریگردهنحصهبقفاومایفلاخمرظنراهظاکی

یهاگن»باتکهدنسیونواکیرمآنکاسیناریاخروم،ینالیمسابع

ینوگنرسو۱۳۳۲دادرمتالوحتیسررب،نآزایمهمشخبهک«هاشهب

:دنکیمریوصتنینچاراهزورنیایسایسیمگردرس،تساقدصم

قافتااهنابایخحطسردیمهمتالوحت،دادرم۲۷رهظزادعبات۲۶زا)

هدوتبزح-یاهورینویتسارتسدیاهوریننیبفرطکیزا.دتفایم

یاهراعشیدنتربینوزفازورلکشهبفرطکیزا.تسهیریگرد

،عوضومنیرتمهمدیاشنمرظنزافرطکیزا.هدشهفاضاهدوتبزح

یوگنخسوهجراخروماریزویمطافرتکد،نامزنآردهکدشابنامدای

امامیرادنارمیژررییغتدصقامدیوگیماهرابقدصمرتکد.تساتلود

نامدودورابردوهاشهیلع،تساوخیمشگنتلدهچرهیمطافرتکد

((.دسیونیمزورمارتخابیاههلاقمرسرد،یولهپ



۱۵۵ ینارحبزورهس

نآشاشتغاحیرشتردودراذگیمرتارفنیازااراپیتحیشرفتدیجم

یعقاویانعمهبتلود،دادرم۲۸ات۲۵زورهسردهکتسادقتعماهزور

راجفناکییولجتسناوتاهنتتلود،تدمنیاردوتشادندوجو

.دوبناوتان،یمومعجرموجرهلرتنکردودریگباررکناریو

:دندوبیدیلکلاوئسکیریگردهمه،دولآرابغومهبمطیارشنیاردو

؟دنکهچدهاوخیمقدصم

هکدهدیمناشناهزورنآردهاشنافلاخمیاههلاقمرسهبیهاگن

ناریاردیهاشداپماظنهبهکنیا:دنتشادهتساوخکیقدصمزایگلمج

هتشذگهطورشمنامرفیاضمادرگلاسنیمتفهولهچزاهتفهوددودح

هبهراومه،ناریاردکیتارکومدیسایسماظنکیییاپربوهدوبنیقفوم

زازینفیعضناوجهاشکییتحوهدروخربهماکدوخناهاشداپدس

.تساهدیشکنتسد،روشکروماردتلاخد

تنطلسماظنهبرادافواردوخوتشادیرگیدرظنییوگقدصماما

.درکیمفیصوت

ردالمعیهاشداپماظن،دادرم۲۷ات۲۵یاهزورردهکدوبیلاحردنیا

نیسحدننامقدصمناراینیرتکیدزنودوبهتفرگرارقیشاپورفهناتسآ

هبهدوتبزحنینچمهو،تلودیوگنخسوهجراخروماریزو،یمطاف

یلصانالماعهب،دوجومیسایسیاههورگنیرتلکشتمزایکیناونع

.دندوبهدشلیدبتلرتنکلباقریغرهاظهبیشاپورفنیا

فیصوت((یقالخالضعم)یعونارزاستشونرسزورهسردقدصمدمحم

همانرباییبلطهاجچیهوا»:دیوگیمقدصمعضومحرشردوا

ماظنهبدوبهدادلوقو.تشادنشدوخیسایسیگدنزیاربیتدمزارد

«.دشابرادافو،دوبهدرکهزرابمنآییاپربیاربمهشدوخهکیاهطورشم



طوقس۵۶۱

اهزورنیاردتدشهبهک،یدهازهللالضفدنزرف،یدهازریشدرا

لاحرد،دندوبهدشیفخمتشادزابسرتزاهکشفارطانارسفاهورگ

کمکاب،هناحلسمهزرابمکیزاغآونارهتزاجورخیاربیزیرهمانرب

.دندوبهاشنامرکزا،شترایاهناگی

نیاوهدرکریزوتسخنارواهاشهکدوبنیایدهازهللالضفدیکات

تسخنوهاشهیلعالمع،هاشنامرفنتفرگهدیدانابهکتساقدصم

.تساهتفرگتسدردارتردق،قحانهبوهدرکاتدوک،ینوناقریزو

زااریدهازهللالضفهکدادخرنارهتردیتاقافتادادرم۲۷زورزااما

مارآمارآ،دادرم۲۷زورشوشغموجنشتمیاضفردینالیمسابعهتفگهب

هللالضفاهنآسارردوهاشنارادفرطعفنهبقرو،ناگمهراظتنافالخرب

.تشگربیدهاز

ددرگیمربانعمنیاهبقرودادرم۲۷رهظزادعبزا»:دیوگیمینالیم

ابهلباقمیاربارناهدنامرفوقوفامیاهروتسد،اهیشترارگیدییوگهک

عفنهبییاهراعش،اهزابرس،لاثمناونعهبودننکیمنارجاناگدننکرهاظت

،نآساساربهکهاشنامرف،نامزنیاردهکمینادیم.دنهدیمهاش

کمکابویدهازریشدراطسوت[دوبهدشریزوتسخنیدهازهللالضف

«.تساهدششخپرهشحطسردویپک،زمیاتکرویوینهمانزورراگنربخ

هلمجزا.تفرگیمیمهمیاهمیمصتدیابًاصخشزینقدصمنایمنیا

راعشاهنابایخرداباحمیبهکدرکیماهیاهدوتیاربیرکفدیابوا

راعشاب؟هنایدروایباهنابایخهبارشتراهکنیا.دندادیمهاشربگرم

یاهتسینومکرباربردهنوگچو؟هنایدنکدروخربنابایخردهاشربگرم

؟دنکتمواقمیوروشهبهتسباو

۱۳۳۲لاسدادرم۲۸زورهب،یجنرغبیسایسیاهامعمابقدصمدمحم

.دیسر



دادرم۲۸حبص((زیخاتسر»

یاضفدننامه،نارهتیاهنابایختیعضو،دیسرهارزادادرم۲۸یتقو

.دوبمهبمهتبلاوهدازنارحب،روشکیسایس

مکودوبهدنارذگهقباسمکیجرموجرهشتآردارزورهس،ناریا

کیهبارروشکهدزنارحبتیعضودندرکیمشالتهکییاههورگدندوبن

.دننکلیدبترایعمامتبالقنا

ردهکنیامغرهبهدوتبزح،هاشفلاخمیسایسیاههورگنایمرد

ینابایخروضح،شناراداوهوتشادیاهدرتسگتیلاعف،دوبینوناقریغرهاظ

.دنتشادیگنررپ

روضحنیاهزادناهچاتهکتسیننشورزونهزورماهکدنچره

شالت،هزادناهچاتوهدوبشناراداوهوبزحنیاراکتبا،ینابایخ

روضحنیاربینماانویریگردهبندزنمادیاربCIAنارومامهناراکبارخ

.تساهتشاذگریثاتینابایخ

رهنتشادربزالبقهکدیسرهجیتننیاهبریزوتسخن،دوبهچره

تینمایاربیرکفدیابادتبا،یسایسماظنیاوتحمولکشیاربیماگ

.دنکبهزوررهیاهیریگردوتارهاظتواهنابایخ

زاستشونرسویدیلکمیمصتنیدنچ،دادرم۲۸زورهناتسآردقدصم

ندنادرگزابیاربشترازانتفرگکمک،اهمیمصتنیانیرتمهمزایکی

اهزورنآجرموجرههبندادنایاپیاربوالحهار.دوبنارهتهبشمارآ

.ددرگزابتینمااتدننککمکواهبنایماظنهکدوبنیا



طوقس۱۵۸

:دیوگیمقدصممیمصتنیاهرابردخیراترگشهوژپ،یدنواهنگنشوه

،درکیمغیلبتودادیمترهشعقومنآردایناتیربهکهچنآفالخرب»

ربیوروشطلستزارایسبودوبفلاخماهتسینومکابرایسبقدصم

روتسدینابرهشوشتراهبقدصم،دادرم۲۷بشرد.تشادمیب،ناریا

تاعاسنآردودننکنمحر،دننکیمرهاظتهاشدضهکیناسکهبداد

ندرکهدنکارپیاربروآکشازاگزا،ناریاخیراتردرابنیلوایاربهکدوب

((.دشهدافتسامدرم

هاشدضیاهراعشابشترادروخربیتقو،دیوگیمیدنواهنهکنانچ

ودشهدینشرتشیبورتشیبهاشزایراداوهیاهراعشمارآمارآ،دشعورش

۲۷بشردنارهترد،(یدهازدابهدنز))و((هاشدیواج)یاهدایرفنیلوا

.دشهدینشدادرم

راداوهیعونهبهکدرکدروخربیناسکابالمعشترارگیدنایبهب

زورهسارقدصمهکدندادیمراعشیهاشنامههیلعودندوبقدصم

.دوبهدرکرانکربیریزوتسخنزارتشیپ

دوبشالتردوسرگیدزاوتفرگهدیدانارهاشنامرفوسکیزاقدصم

.دنکبوکرسارهاشیوردنتنافلاخم

زور.دیسرهارزا۳۲لاسدادرم۲۸،یاهدننکجیگطیارشنینچرد

لحمزورمانیمهاتشتعاسهبتعاسیاهدادیورهکیزور:تشونرس

دوختیاور،دادخرناریاردزورنآردهچنآیاربسکرهوهدوبهشقانم

.درادار

یقیدصنیسحمالغ،شروشکریزوزاریزوتسخن،دادرم۲۸حبص

.دنکمهارفارمودنارفرکیییاپربتامدقمهکتساوخ

هدیا،دیآیمربقدصممانشوخروشکریزوتارطاخزاهکنانچ

هیاپربدیابروشکهرادالکش،هاشرارفزادعبهکدوبنیاریزوتسخن

تسناوتیماسبهچهکیمودنارفر.دوشنییعتمدرمتیرثکاتساوخ

.دنکمهارفاریروهمجماظنکیتیعورشمتامدقم

جرموجرهابهکدوبنیازورنیاتاعاسنیتسخنلصالاوئسنامزمه



۱ ۵۹ ۲۸حبص«زیخاتسر »دادرم

.درکدیابهچاهنابایخرد

رگیدراب،دادرم۲۸حبصرد،لاوئسنیاخساپنتفاییاربقدصم

ریثاتیبرخآلادجییاهنتشونرسربیخربهاگنردهکتفرگیمیمصت

.دوبن

نایم،دوخهدازرهاوخرباربردقدصم،کیژارتالماکیتیعقومردرابنیا

.دیزگیمرباریکیدیاب،شرادافونایماظنووا

،یرتفددمحمپیترس،زورنیاحبصردهکتسارارقنیازاارجام

واهبودناسرییادهباردوخکرمگدراگهدنامرفوقدصمهدازرهاوخ

نایاپجرموجرهوبوشآهبدناوتیم،دوشینابرهشسیئررگاهکتفگ

.دناهد

:دیوگیمیلمههبجینونکوضعوقدصمناراداوهزامیعزشوروک

ردودوشیمبکترماجنیارداریشدوخگرزبیاههابتشازایکییقداصم))

ارشدوخیدامتعایبهکیحایرپیترسزادادرم۲۸زورحبص۱۰تعاس

یاجهباریرتفدپیترسهکدهاوخیمدوبهدرکزاربایرتفدپیترسهب

هکدیوگیمودنکببوصنمینابرهشتسایرهبربدم[هللارصنپیترس

دیایبهکنآزاشیپیرتفدپیترس،زورنامه.درادلماکدامتعا،یرتفدهب

«!دوبهتفرگمهیدهاززاارینابرهشتسایرمکح،قدصمشیپ

میمصتاب،یدهازهللالضفنایماحزایکی،دادرم۲۸زورهکدوبهنوگنیا

نیتسخننامزمهوتفرگتسدهبارینابرهشتسایر،قدصمصخش

یوسزا،یدهازوهاشزایراداوهوقدصمتلودهبیضارتعایاههمزمز

.دشهدینشرازاب

زایکیهبتیاهنرد.دندرکتکرحرازابیوسزاهکینیضرتعمهورگ

.دندشلدبقدصمدمحمینوگنرسینادیمنیلماع

یدهازریشدراهکروطنآایآ؟دوبیسکهچ،تارهاظتنیاأشنم

۲۸زادعبیاهلاسیمامتردیولهپتاغیلبتهاگتسدهتبلاو،دیوگیم

یراداوهردشوجدوختارهاظتکینیا،درکیممالعا۵۷لاساتدادرم

یاهتالهدنگشنالماعوداتفاهارCIAلوپابتارهاظتنیاای؟دوبهاشزا



طوقس۰۱۶

؟دناهدوبنارهترهشبونج

دناوتیماهنآهبخساپهکدنتسهیتالاوئسنیرتیدیلکزایهورگاهنیا

هبخساپردسکرههتبلاو.دنکلحاردادرم۲۸یامعمزایگرزبشخب

هب،دادرم۲۵هدروختسکشیاتدوک»ناگدنامزابزادندوبیبیکرت،تارهاظت

نارادفرطونویناحورودندوبنایرازابًاتدمعهکنارهتیتنسیاهورینهارمه

.((هاش

دادرم۲۸زورهکیناسکهمه،واهاگنردهکدیوگیمامادندوب«ریگبدزم»

.دندوبن«هناگیبرودزم»دندمآنابایخهبهاشزایراداوهرد

،دوبریزو،هاشاضردمحمتردق۵رودردینامزهکیدنواهنگنشوه

ناماسارییاههکبش،نامزنآاتیدهازهللالضفنارادفرطهکتسادقتعم

هباردوخناراداوه،اههکبشنیاقیرطزا،دادرم۲۸زورردودندوبهداد

.دندناشکنابایخ

یراداوهتارهاظتیریگلکشردزیننویناحورشقن،یدنواهنرظنرد

هبخساپردیکیدرجوربهللاتیآموحرم»:دیوگیموا.تسینمکهاشزا

هب[قدصمابتفلاخمردهکدادهزاجااهنآهبنارهترازابیاتفتسا

دندرکتارهاظتدادرم۲۸زورردهکیهورگنیتسخن.دنزیرباهنابایخ

((.دندشجراخنارهترازابزاهکدندوبیرفنرازه۱۰هورگکی

،(قدصمرتکدیسایسهمانراکهبیهاگن»باتکهدنسیون،ینیتملالج

دندوبشالترد،ایناتیربیفخمسیورسمهوCIAمههکتسادقتعم

چیهدادرم۲۵زادعبعیاقورداهنآاما،دننکنوگنرسارقدصمدمحمات

.دناهتشادنیشقن

ودندرکنیراکدادرم۲۸ات۲۵هلصافردناتسلگناوCIA»:دیوگیموا

((.اهنابایخهبدنتخیرهکدندوبمدرمنیا

زورنیایاهارجامردمههکیدهازهللالضفدنزرف،یدهازریشدرا



۱۶۱ ۲۸حبص«زیخاتسر »دادرم

رد،۱۳۵۹لاسردهاشاضردمحمگرمنامزاتدوخمهوتشادتسد

اهنتدادرم۲۸زورحبصردهکتسارصم،دنامیقابواناکیدزنهقلح

.دندوبهدمآاهنابایخهب«تسودهاشمدرم»

ردهکشردپشوگهب«مدرمتارهاظت»ربخادتبا،دیوگیموا

هکتساوخهتسشنزابنارسفازاشردپدعبودیسردربیمرسهبهاگیفخم

.دندنویپبتارهاظتهب

هلودلاربخمهارراهچرس،هتسدنآزاوهتسدنیازا»:دیوگیمیدهاز

رسمیتشاذگار[یدهازهللالضفااپاپ.داتفااممدرمتسدهبکناتکی

ریزوتسخن،هاشهدنیامن!مدرم!مدرممدزیمداد.مدوبولجیناموکنات

میتفراجنآزا.دنزبفرحامشابدهاوخیموتساجنیایدهازلارنژهک

«.ترضحیلعایاربمیتسرفبفارگلتهکتفگهمهزالواونارسفاهاگشاب

توافتمتارظننیاابقدصمناراداوهزا،میعزشوروکتیاوراما

نابعشیربهرهبرفن۴۰۰دودحدادماب۱۰تعاس»:دیوگیموا.تسا

ارگرانادیمونادیمهزبس،دندوبهدشزهجمریجنزوهچناپتووقاچو

راعشابودندشمیسقتیرفن۴۰و۳۰یاههتسدهباجنآزاو.دندرکفرصت

ندزکتکزادعبودندرکهلمحیتلودیاهنامتخاسهبهاشدابهدنز

«.دندرکنازیوآاهنامتخاسردرسربارهاشسکع،اهنابهگن

ووادوخدیوگیم،دشرشتنم۱۳۸۱لاسرد،راگنهمانزورراشرسامه

نادنزرددادرم۲۸رهظزادعباتودندوبهدشریگتسدقدصمهناخهب

نارسفاهاگشابردیدهازرکشلرسهکدشدازآنادنززاینامزواودندوب

.دوبهدشرقتسم

هبدوزیلیخ،قدصمنافلاخم،وانودبهچوخمیبنابعشابهچ

هقلحوریزوتسخنهکیلاحردودندربهلمحیتلودیاهنامتخاس

ردییوگ،خاکنابایخردتلودتئیهلحمرد،شرادافوناراینیرتکیدزن



طوقس۱۶۲

.دندرکریخستاریدیلکقطانم،ماگهبماگ،دندوبهتفرورفکوش

تسخنهناخرباربردییاهندربن.دوبنقدصمراکنایاپهطقننیااما

.دادخرریزو



رگیدودوبهتفاییاهزاتهرهچیلکهبنارهتییوگ،دادرم۲۸زوررهظ

اهیسیلگناودوشیلمناشتفندنتساوخیمهکقدصمقشاعنایناریازا

.دوبنیربخ،دنوشجارخاروشکزا

هب،قدصمندیشکریزهبیاربهدامآیاهکنات،دیسرهمینهبهکزور

ابهارمهیاهدعنامزمهودندمآنابایخهب،ضرتعمتیعمجزاینابیتشپ

تکرحویدارنامتخاسیوسهب،یدهازدابهدنزوهاشدیواجیاهراعش

.دندرک

اردوخ،هاشمکحهبهکیروتانسوقباسیماظن،یدهازهللالضفدوخ

.درکیمیهارمهارتیعمجنیا،دناوخیمینوناقریزوتسخن

فالخربودندرکریخستارویدارنامتخاسیتمواقمچیهنودبهورگنیا

اهنآ،دوبهدربنیاهرهبچیهویدارزاتاعاسنیامامتردهکقدصم

.دنتفرگرایتخاردارویدارنفورکیمهمیسارس

تیعمجراشف،تساهتشونشتارطاخباتکردیدهازریشدراهکنانچ

.دسربویدارشخپیویدوتساهبریخاتاب،شردپاتدشبجوم

مدرمهدنیامن،یفارشاریمیدهم،یدهازیاجهب،دشزابهکنفورکیم

ناجیهاب،دوبتفنندرکیلمتضهننارادفرطزاینامزدوخهکنارهت

:تسکشتالمجنیاابارویدارهقباسیبتوکس

،رگیدهقیقددنچ...زیمآتراشبربخ!مدرم!نارهتاجنیا...ولا...ولا»

.دنکیمتئارقامشیاربارهاشنهاشمایپ،ریزوتسخن،یدهازرکشلرس

قدصم،نارهتردزورما،اررفننارازه.تساهدرکرارف،نئاخقدصم

((.تساهتسبلسلسمهبنئاخ
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یدهازناراداوهریخستهبیرگیدزاسپیکییتلودیاهنامتخاس

خاکنابایخ۱۰۹هرامشهناخرباربردنینوخیدربنتیاهنردودندمآرد

ودوبهدشلیدبتریزوتسخنرتفدهبهناخنیاهکدوباهتدم.دشزاغآ

.دندشیمرازگرباجنآردزینتلودتئیهتاسلج

هلمحابشدوخهناخرد،شناراینیرترادافوابهارمهقدصمدمحم

.دشورهبوریدهازوهاشرادفرطیماظنیاوق

یزکرمیاروشینونکوضعوقدصمراداوهرگشهوژپ،میعزشوروک

:دهدیمحرشنینچ،دادخرقدصمهناخرباربردارهچنایلمههبج

ویلمههبجیاضعازایرامشابهارمه،قدصمرتکدماگنهنآرد»

هللاتزعگنهرسابهناخنیاینابهگن.دنتشادهسلجشاهناخرد،ناریزو

رمرمخاکزایهاشنهاشدراگنازابرس،هقیقد۴۵وودتعاس.دوبزاتمم

راهچتعاس.دندوشگهراپمخولسلسمشتآ،قدصمهناخیوسهب

کیهبمکمک،قدصمهناخنوماریپدروخودزویزادناریت،رهظزادعب

ذوفنهناخنوردهبدنتشاددصقنامجاهم.دشلیدبترایعمامتگنج

نازابرسونارسفایرادیاپیلو.دنناسربلتقهبارشنارایوقدصمودننک

وعافدردتراهموتعاجشزایاهروطسااعقاو،قدصمهناخنابهگن

نامجاهمکمکهبرگیدکناتدنچنامزمه.دوبیتسرپنیهمویراکادف

کناتیاههلولگو.دندرکهرصاحمارقدصمهناخکنات۲۷اجنیاات.دمآ

«.دروآدراو،هناخهبیدایزیاهیبارخ،لسلسموهراپمخو

ردشاهناخهبیماظنیاوقهلمحزاتاعاسنیاحرشردقدصمدمحم

،دادرم۲۸رهظزادعبمینوراهچتعاس)):تساهتشونشتارطاخباتک

.دندمآنمهناخهببناجنیازاافعتسانتفرگیاربدنودالوفپیترسیاقآ

،مرببنیبزاارناریاتلمفدهومهدبافعتسانمهکتشادنناکمانوچ

«.موشهتشکدیابهکمتفگ

هلمح،رهظزادعبجنپتعاسزااتدوشیمبجومهملاکمنیمهدیاش

ندشکیدزنابوتفرگدوخهبیاهدرتسگرایسبداعبا،قدصمهناخهب

.تشاذگیاجهبیرتشیبتافلتگنجنیا،باتفآبورغ



۱۶۵ قدصمطوقس

زاتممهللاتزعگنهرس»:دیوگیمهلمحهماداهرابردمیعزشوروک

،بشرخاواردنیاربانب.دروخدنهاوختسکشتیاهنردهکتسنادیم

دومحم.دنوشرودشتآنادیمزااتدنکیمدازآیکییکیارشنازابرس

قدصمهبسلجمردتفنندرکیلمتضهنراداوههدنیامننامیرن

رتدوزنامدوختسارتهب،دشکبارامدهاوخیمنمشدهکدیوگیم

هتشکامشزامادکچیهمهاوخیمنهکدیوگیمقدصم.مینکیشکدوخ

دنهاوخیمنارای.دیراذگباهنتارنمودیوربهمههکتسارتهب.دیوش

طایحهبهلجعیبومارآیلیخقدصم.دنرببدوخابمهارقدصمهک

.دنوریمهیاسمههناخهبنابدرنکیکمکاب،شناکیدزنابودوریم

کیلشاردوخهلولگنیرخآاتودنامیمهظحلنیرخآاتزاتممگنهرس

هکنیااتدنکیمادیپهمادابشزایساپاتهناخنارابهلولگ.دنکیم

واهشکوقاچ.دنوشیمهناخدراواهکناتودنزیریمورفهناخیاهراوید

اتدنربیمشرویهناخنوردهب،ریجنزورجنخوقامچووقاچاب،شابوا

،شابواودندوبهتفراهنآیلو.دنشکباراهنآودننکادیپارشنارایوقدصم

۲۹زور.دننزیمشتآارهناخ،یرگتراغزادعبودننکیمتراغارهناخ

ارناشدوخودنوربدنناوتیماهنآهکدیوگیمشنارایهبقدصمدادرم

زاناگیاشیلعتفلاخممغریلع،زورنآرهظزادعب.دنهدبتاجن

قدصمروتسدهب،روشکریزویقیدصنیسحمالغو[یلمههبجناربهر

.دنتسهندشریگتسدهدامآاهنآهکدنیوگیمودننزیمگنزینابرهشهب

ریزویمظعمسدنهمردامهناخهبچیلقنامتابرکشلرس،دعبتعاسکی

«.دنکیمتشادزاباراهنآهمهودیآیم(فارگلتوتسپقباس

نیرتهشقانمرپزایکینایاپهطقن،واندشمیلستوقدصمهناختراغ

،زورمااتهکتسازورنیایادرفزا.تساناریارصاعمخیراتیاهدادیور

.دندماینرانکمهابهاگچیه،هاشناراداوهوقدصمنارادفرطهورگود

بالقنازیگنامغنایاپ،نارظانیخربرظنزاهکتسازورنیایادرفزاو

،۱۳۳۲هامدادرمعیاقوزاهدروخمخزهاشهکارچدروخیمماقرهطورشم

.تشگنزابناریاهبتخیرگروشکزاهکنانوچ

زاغآزورنیادوخزادادخردادرم۲۸ردهچنآهرابرداهماهباوتالاوئس
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.دوشیم

هام۱۳هکدنمتردقوروشرپتیعمجنآهکتسانیالاوئسنیتسخن

ایراعشابودنتشاذگدوخناجزا۱۳۳۱ریت۳۰زوررد،هثداحنیازالبق

دادرم۲۸زوررد،دندنادرگزابیریزوتسخنرتفدهباروا،قدصمایگرم

؟دندوباجک

هدشهتسخمدرمهکتسادقتعمخیراترگشهوژپ،یدنواهنگنشوه

.دندوب

نارحباما،دنتشادتسودارقدصمیرایسبزونهًاعطق»:دیوگیموا

ونارهتیاهنابایخردزورره.دوبهدشتخسیگدنزودوبیداصتقا

متسهتشرلهانمدینادیم.دوبینماان.دوبدروخودزرگیدیاهرهش

درکیمتیاکحمراددامتعاواهبدصرددصهکنمناکیدزنزایکیو

هارقدصمزایرادفرطهبیهورگیرادرهشنادیمرد،دادرم۲۸زورردهک

دیواجراعشاب،هورگنامهدعبتعاسودونالقیصلپیوسهبدنداتفا

قدصمزامدرم.یرادرهشنادیمهبدنتشگرب،قدصمربگرموهاش

«.دندوبهدشهراچیبیلو،دنتشادنشتسودهکنیاهن.دنتشگرب

زارگیدیکی،دادرم۲۸یخیراتهشقانمردیجراختلاخدنازیم

نافلاخموناقفاومنایمیشکطخنانوچهکتسایدیلکتاعوضوم

.تساکیژولوئدیاوقیمعیرظنفالتخایانبمودنکیملمعهاش

CIAنامزاستلاخد،رایسبنایلاسیارب،یولهپهاشاضردمحمنادقتنم

حرطمواتیعورشممدعیانبمناونعهب،زورنیاردارهاشزاتیامحرد

.دندرک

«ییاکیرمآ»بسچربهاشنافلاخمهکدوبزورنیایادرفزا،رگیدنایبهب

.دندنابسچیولهپاضردمحمیناشیپهبار



...تسانیاهلئسم؟یرانکربایاتدوک

.دیسرنایاپهبدادرم۲۸زورردقدصموهاشریگسفنلادج

تعرسهبدوبهتخیرگروشکزاهکهاش.دشهمکاحموریگتسدقدصم

اتشناراداوهووا.تفرگسپارشاهتفردابربتختوجاتوتشگزاب

تاغیلبتنایرجردودنتفرگنشجاردادرم۲۸زورلاسره،۱۳۵۷لاس

یاربیتحو«دادرم۲۸یلمریخاتسرزور»:دنتشاذگارزورنیامان،یتلود

.دندرکپاچمهربمت،شتشادگرزب

ودندناوخ«اتدوک»ارزورنیاعیاقوهاشنافلاخمنامزنامهزالباقمرد

.دندربلاوئسریزرایسبنایلاسیاربارهاشتردقتیعورشم

دیدپاریرایسبغادیاهثحبزونه،لاوئسنیا؟ینوناقیرانکربایاتدوک

.تسایرامشیبیاهرظنفالتخایانبمودروایم

:دوبناتدوکًاقلطم،دادخرزورنیاردهچنآهکدندقتعمناکامکیاهدع

ماهدرکنهدافتسااتدوکهملکزانم»:دیوگیموا.یدنواهنگنشوهدننام

،دادرم۲۸هکنیایارب،ارجاممییوگیمضوعردومنکیمنهدافتساو

.تشادنرایتخاردیشترایدهازدبهپس.دوبنهملکیعقاویانعمهباتدوک

اتودوبقدصمعیطمشترا.دوبنیدهازعباتیشترادحاوعونچیه

شترازایدجتکرحچیه،دادرم۲۸زوررهظزادعبجنپوراهچتعاس

بناجزالمعلاسکعمدعهکدوبیماعتکرحعونکی.دشنهدید

ارقافتانیایاهدعوداتفایقافتاکیودرکشقیوشت،قدصمنارادفرط

یمطافرتکد[درکهدافتسااتدوکهژاوزاهکرفننیتسخن.دندیماناتدوک

«.دنکیمنقیبطتارجامنیاابهکدرادیصاخفیرعتکیاتدوک.دوب

رتمک،دننادیمناتدوکاردادرم۲۸زورعیاقوهکیناسکنایمردهتبلاو



طوقس۱۶۸

بالقنازاشیپناریارداهلاسهکنانچارنآتسارضاحرگیدیسک

.دمانب(یلممایق»،هدوبباب

(قدصمرتکدیسایسهمانراکهبیهاگن»باتکهدنسیون،ینیتملالج

راکهباتدوکهنمتشونهکیباتکردنم»:دیوگیموا.تساهلمجنآزا

هاشداپ.ماهدربمسانآزادادرم۲۸ناونعاباهنتنم.یلممایقهنومدرب

«!دنکیمناتدوکشدوخهیلعهکتکلمم

یهاشداپفرعوینوناقینابمهب،نارگشهوژپزاهورگنیالالدتسا

.تسایکتمناریاهطورشم

،دوخینوناقترداقهطساوهب،دادرم۲۵زورردهاشدنیوگیماهنآ

زاقدصمودرکرانکربراکزاترتفنارودردوسلجمتبیغردارقدصم

.تشادتسدردارتردقینوناقریغلکشهبدادرم۲۸زوراتزورنآ

ونیققحمزایگرزبهورگهکدوشیمنباجتوملالدتسانیااما

.دنناوخناتدوکاردادرم۲۸زورعیاقو،نارگشهوژپ

هبهکاردوخباتکًالوصا،کرویویننکاسخروم،نایماهاربآدناوری

.تساهداهنمان«اتدوک»،درادصاصتخازورنیاعیاقوی-ممررب

،منکیمهدافتسااتدوکهژاوزانم»:دهدیمخساپنایماهاربآ؟اتدوکارچ

رگید.دندرکطقاسارریزوتسخنتنوشخزاهدافتساابودندرکتکرح

داعبارسربرظنفالتخا.دشابیماظنیاتدوکهکدشیمنرتشیبنیازا

ارقحنیاهاش،یساسانوناقساساربایآهکنیاوتسارجامینوناق

ریسفتهبمهماهبانیاهبخساپهک.هنایدنکرانکربارقدصمهکتشاد

«.تساهتسباویساسانوناقزافلتخمیسایسیاههورگ

نوناقساساربهاشدندقتعماهیقادصم،دیوگیمنایماهاربآهکنانچ

نآاتفراعناونعهبهکهچنآوهتشادنیقحنینچهطورشمیساسا

،ترتفنارودردهطورشمناهاش،فراعنآهطساوهبو،هدشارجانامز

ابریاغموینوناقریغهدیدپکی،دندرکیمبصنولزعارناریزوتسخن

.تساهدوبهطورشمبالقنا



نوناقهعلاطم،ناریارصاعمخیراترگشهوژپوهاگشنادداتسانیاهتفگهب

دودحمفدهابیروحمدنسنیاالوصاهکدهدیمناشنهطورشمیساسا

هبیساسانوناقریسفت،ساسانیمهربوهدشهتشاگنهاشتارایتخاندرک

.تسینراگزاسهطورشمیساسانوناقحوراب،هاشعفن

،۳۲لاسعیاقومانبحاصرگشهوژپ،یکسورویزاگکرامنایمنیا

ینیچهنیمز،یرانکربنامرفوینوناقداعباهلئسمزاشیبهکتسادقتعم

اتهدشبجومیدیلکتامیمصتردCIAشقنوقدصمینوگنرسیارب

.دنکادیپیعورشمهبنج،اتدوکهژاوزاهدافتسا

یساسانوناقساساربهاشالامتحاهکمنکیمرکفنم»:دیوگیموا

تیعضوهطورشمیهاشداپردًامومع.هتشادارقدصمندرکرانکربتردق

هکنیازادعبهاش.دادنماجناییاهنتهبارراکنیاوایلو.تسانینچ

نیمههب.درکرانکربارقدصم،تشاذگراشفتحتیتخسهباروااکیرمآ

هاشنوچ،دناوخینوناقهبشیاتدوککیارهعقاونیاناوتبدیاشلیلد

اهنتنامرفیاضما،لاحرههباما.دوبهدرکاضماارقدصمیرانکربنامرف

همه،اتدوکزوراتلبقاههامزاCIA.دوبنقدصمیرانکربیاربمهممادقا

هاش،اتدوکزورردتقیقحردو.دنکفیعضتارقدصماتدوبهدرکراک

CIAتیلاعفنودبهکتسینیدیدرتنمرظنهب.دوبنروشکردالصا

یرانکربنامرفیاضماهبارارجاملکرگانیمهیاربدشیمنزوریپاتدوک

«.میاهتفرگهدیدانارهدادخرهکیتاقافتازارتگرزبریوصت،میهدبلیلقت

یخرباتدوشیمبجومدولآرابغومهبمتیعضونیمهدیاشو

.دننیزگرباریاهنایمهار،نارگشهوژپ

هکتسادقتعمعیاقونیایسرربرد،ندنلنکاسخروم،یشرفتدیجم

هکتسادقتعموا.تساهدوب((اتدوکهبشکی»دادخردادرم۲۵ردهچنآ

لکشهب،مکحغالباراکوزاساما،هدوبنینوناقریغراککیقدصملزع

.تساهدشماجنا«اتدوکهبش»کی

۲۸زورردایآ،دادرم۲۵زوریاهدادیورزاغرافهکلاوئسنیارباربردوا

عیاقوهرابردنمرظنهب):دیوگیم،هنایدادخراتدوکناریارددادرم

نوچ،دوبنایدوباتدوکنیاهکتفگناوتیمنحیرصروطهبدادرم۲۸



طوقس۱۷۰

ارنیایجراختلاخدیلودشماجناهاشینوناققحیانبمربهیضقلصا

درکتواضقناوتیمناعقاونیاربانب.دنکیمکیدزنیلیخاتدوککیهب

((.دوبنایدوباتدوکارجامنیاهک

کیزارتارفسبیریثات،دادخردادرم۲۸ردهچنآ،یرانکربایاتدوک

.تشاذگنایناریاتشونرسرب،ادصورسرپتردقلاقتنا

یسایستردقلرتنکیاربوارمتسمشالتاتهاشنافلاخمضغبزا

قیمعتاتمکاحیسایسماظنهتفردابربتیعورشمزا،شنادرمتلود

ناریاتسدزازابشلرتنکهکیتفنزا،اکیرمآوناریاطباورنوزفازور

تبسن«رگرامعتساناگناگیب»هبارزیچهمههکینیلاعفهنیکاتدشجراخ

ینامدرمرصاعمخیراترددنتسهییاهلصفرساهنتاهنیاهمه...دندادیم

زا،دنمتردقیبالقنااباردادرم۲۸زاهدناماجهبهاش،دعباهلاسهک

.دندیشکریزهبتخت

.تساهدیسرنیعقاونایاپهبنایناریایارب،زورمااتهاگچیه،دادرم۲۸



«قدصمنارحب»هباکیرمآدورویگنوگچ

فشکیاربهلاس۶۰ثحب.دشعورشهلداجم،درکطوقسهکقدصم

یاهرظنراهظازاتسایاهعومجم،دادخرزورنیاردهچنآناهنپیایاوز

یراشفاپوینوناقویقوقحیاهلالدتسارانکرد،یسایسویتاغیلبتیضقانتم

.یخیراتقیاقحرب

اضردمحمناراداوهنایمنیداینبیرظنفالتخازاغآهطقن،دادرم۲۸

اب،یمالسایاههورگنارادفرطیخربومسینومکنافلاخم،یولهپهاش

.تساقدصمدمحمنارادفرط

داعبانیرتمهمزایکی،دادخرزورنیاردهچنآیاههنیمزوللعزاغراف

هبخساپ،دنکیمفافشارفلاخموقفاومنایمیشکطخهکهعقاونیا

۲۸رباهییایناتیربواهییاکیرمآریثاتوتلاخدنازیمهکتسالاوئسنیا

طسوتهکدوبرایعمامتیاتدوککی،دادرم۲۸ایآ؟تساردقچ،دادرم

یهدنامزاسویمدرمیاهضارتعاهکنیاای؟دشماجناCIAنامزاس

لیلد،CLAکمکنودب،شتراردقدصمفلاخمنارسفاشوجدوخ

؟دناهدوبقدصمینوگنرسیلصا

رد۱۳۳۲لاسناتسباتردهچنآهبهکتسایدیلکتالاوئسنیاهبخساپ

هب،تردقرسربیسایستباقرزارتارفارناودهدیمتیمها،دادخرناریا

.دوشیمهدیدنایناریایگدنزردزورمااتشرثاهکدنکیملیدبتیاهعقاو

دنراددوجوینوگانوگعبانمودانسا،قدصمطوقسردCIAیشاقنهرابرد

اردادیورهچنآ،اهنآزایخربهکدننکیمدییاتارشقننیااهنتهنهک

.دننادیمنامزاسنیاهدشیحارطتایلمع،هرسکی

حیرشتارقدصمطوقسرداکیرمآتلاخدهکیعبانمنیتسخنزایکی



طوقس۱۷۲

.میسانشیم«ربلیوشرازگ»مانهبزورماهکتسایاهچباتک،دنکیم

لاسردربلیودلانودمانهبCIAنارومامزایکیطسوت،«ربلیوشرازگ»

دلانود،هدمآدنسنیاردهکنانچ.تساهدشهتشون(۱۳۳۳)یدالیم۱۹۵۴

هدوب«TPAJAXسکاژآیپ.یت»مانهبیتایلمعناحارطزادوخربلیو

فورح).ناریاریزوتسخن،قدصمدمحمندرکنوگنرستایلمع؛تسا

Tudehهدوتبزحمانهبهراشا،تایلمعنیامانیادتبارد.T.Pیراصتخا

Partyدرادیسیلگنانابزرد.)

ینامزاسنوردفرصمیاربوشزومآفادهاابهکهچباتکنیادوجو

کرویوینییاکیرمآهمانزورطسوتیدالیم۲۰۰۰لاسرد،دوبهدشهیهت

ناکمهیسرتسدردزمیاتکرویوینهمانزورتیاسبوردنونکامهنتمنیا

ناریاردنآزازینیسرافهمجرتنیدنچ،زورمااتلاسنآزاودرادرارق

.تساهدشرشتنم

تیمرکمانهبتسایرگیدرومامتارطاخباتک،مهمدنسنیمود

ییارجایسیئروهنایمرواخروماردCIAنامزاسداشرارسفا:تلوزور

ینوگنرسزاسپوناریابالقناابنامزمههک«سکاژآیپ.یت»تایلمع

ارشتارطاخاتدشهدادهزاجاواهبCIAنامزاسیواسمزا،هاشاضردمحم

.دنکرشتنم۱۳۳۲لاسعیاقوزا

دناهدرکشالتهکتساینارگشهوژپتاعلاطم،مهمعبنمنیموس

.دنواکب،دادخردادرم۲۸ردارهچنآتایئزج

هاگشنادداتسا،یکسورویزاگکرام،نتود،نارگشهوژپنیانایمنیارد

ریدمویلمتینماویشرآنواعم،نربموکلامواکیرمآنائلرواوینردنیلوت

نارومامیخربابهکدنیوگیمودره،یتلودریغنامزاسنیاتاقیقحت

ودنیا.دناهدرکهبحاصم،قدصمینوگنرسیارجامردCIAراکردناتسد

۱۹۵۳یلاسیاتدوکوقدصمدمحم))مانابیباتکدوختاقیقحتهیاپرب

.دناهدرکرشتنم((ناریارد
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رشتنمCIAنامزاسیوسزا،۳۲لاسعیاقودرگلاسنیمتصشابنامزمه

تاقافتاردنامزاسنیاهلخادمرابنیتسخنیارب،دانسانیاهیاپربودندش

.دشدییاتیمسرلکشهب،دادرم۲۸زور

۲۸زورردارهچنآ،نارگلیلحتزایهورگهکتسایدانسانینچهیاپرب

نآزا؛دننکیمفیصوت«ییاکیرمآرسارسیاتدوک»کی،دادخردادرم

داتساو«بالقناودنیبناریا»باتکهدنسیون،نایماهاربآدناوریهلمج

زا،قدصمندرکنوگنرسیاربیزیرهمانربتسادقتعمهک،هاگشناد

.دوبهدشزاغآ۳۲دادرمزاشیپاهتدم

،دندرکزاغآاراتدوکیاربیزیرهمانربریت۳۰زادعباهنآ»:دیوگیموا

هجیتننیاهبایناتیربریفسمهواکیرمآریفسمهریت۳۰زادعبهکارچ

دنوشصالخقدصمتسدزا،سلجمزاهدافتساابدنناوتیمنهکدندیسر

نامزنآزارفنودنیابیترتنیدب.تسایماظنیاتدوککی،هاراهنتو

،بخو.دننکارجااراتدوکدیابروطچدننیبباتدندرکرازگربیتاسلج

یربهراتتسایبسانمدزمانیسکهچهکدوبنیامهمعوضومنیلوا

«.دریگبهدهعهباراتدوک

،قدصمدمحم»باتکهدنسیونودزایکی،یکسورویزاگکراماما

درادیرگیدرظنیریگمیمصتنامزهرابرد،«ناریارد۱۹۵۳لاسیاتدوک

یاربایناتیربداهنشیپابریت۳۰زادعبهامراهچ،اهییاکیرمآهکدیوگیمو

هس۱۹۵۳لاستسخنههامهسرداکیرمآ»:تسادقتعمیکسورویزاگ

،دیسرتردقهبرواهنزیآدیدجتلودهکینامزو[۱۳۳۱لاسرخآههام

دوبهدشنرضاحنمورتتلود.دنکنوگنرسارقدصمهکتفرگمیمصت

لاسربماونرداهییایناتیرب.دنزبتسدهنایفخمتامادقاهبقدصمهیلعهک

اتدوکداهنشیپودندوبهتفرگسامتنمورتتلوداب[۱۳۳۱لاسنابآ۱۹۵۲

((.دوبهدرکدرارداهنشیپنیانمورتتلوداما،دندوبهدرکهئاراار

یتقو،نمورتتلودیاهتفلاخممغرهبیکسورویزاگکرامهتفگهب

،هتفهودزارتمکفرظ،دیسرتردقهبهاوخیروهمجرواهنزیآتیاود



طوقس۱۷۴

.دشزاغآ،قدصمدضیاتدوکماجنایاربیزیرهمانرب

اتدوکماجنایاربیفلتخمیاهمدق»:دیوگیمییاکیرمآرگشوژپنیا

هنایمدوب۱۹۵۳لاسسرامهامنایاپردشنیرتمهمهکدشهتشادرب

تقفاوماتدوکماجناابنامزنیاردمهرواهنزیآصخشو[۱۳۳۲نیدرورف

هب؛دوبرواهنزیآندیسرتردقهباتدوکیارجاردیدیلکهلئسماما.درک

((.اهتارکومدیاجهبناهاوخیروهمجندیسرتردق

روهمجسیئر،نمورتیره،اهنآسارردوییاکیرمآیاهتارکومدارچ

؟دندرکتفلاخمقدصمندرکنوگنرساباکیرمآتقو

هاگشنادردیتاعلاطمداینبکیهکیلمتینماویشرآنواعم،نربموکلام

ابنمورتتفلاخمیلصاتلعهکتسادقتعم،تسانتگنشاوجرج

نایاپردهکهدوباکیرمآردروهمجیاسورهنیریدفرع،قدصمینوگنرس

.دنریگیمنمهمیاهمیمصت،ناشیروهمجتسایرهرود

حرطماراتدوکهدیااهییایناتیربدینادیمهکروطنامه):دیوگیموا

راودیمارمایادتباردودندوبیکیتاماردتدشهبتامادقالابندهبودندرک

نتیماظنیریگردهبیتحهکدننکعناقارنمورتتلوددنناوتبدندوب

یاهیتشکهکدندوبنیالابندهب،تفنندرکیلملابندهبالثم.دهدب

«.تفرگارراکنیایولجودرکتفلاخمراکنیاابتدش

دندرکشالترگیدراباهییایناتیربهکینامز،نربموکلامهتفگهب

حرط»هکدننکبیغرتاراهنآ،ییاکیرمآیاهماقمابناشیاهسامترد

:دشادیپناشهاررسیدیدجلکشمرابنیا،دنریگبیدجار«اتدوک

هامدنچفرظودنتخابارتاباختنا،دندوبتردقردهکییاهتارکومد

.دندادیملیوحتناهاوخیروهمجهباردیفسخاکدیاب

یاههامردهکدراددوجولکتورپنیااکیرمآرداجنیا):دیوگیمنرب

نیمهیارب.دوشیمنماجناگرزبداعباابیتامادقا،تلودکیهرودینایاپ

یورهناتسآرد،ناریارداتدوکلثمیراکهکدندرکرکفنمورتیاهمدآ

«.دوبهیضقلیلدنیا.تسینیتسردراک،دیدجتلودندمآراک



۱۷۵ یگنوگچ« قدصمنارحب»هباکیرمآدورو

اکیرمآرد،۱۳۳۱هامیدمایس،۱۹۵۳لاسهیوناژ۲۰زورردرواهنزیآتیاود

.دشنمورتیرهنیشناجودیسریروهمجتسایرماقمهب

مهمتیلوئسمود،سلادنلآوسالادرتسافناج،رداربودواهنیباکرد

هکیناردارب:دنتفرگهدهعهبارCIAنامزاستسایروهجراخروماترازو

ینوگنرسیارباکیرمآمیمصتردیلصاشقن،تلوزورتیمرکهتفگهب

.دندرکیزابارقدصم

هکنیازادعبیتدمویروهمجتسایرفیلحتمسارمزاشیپیتح

.درکداهنشیپارقدصمهیلعاتدوکحرط،دندربارتاباختناناهاوخیروهمج



قدصمدمحمهیلعCIAتایلمع

یلخادتسایسهصرعرد،شایریزوتسخنینایاپیاههامردقدصم

.تشادیدایزنانمشدناریا

تسدزااریلمههبجناراذگناینبزایخربتیامحاهنتهننامزنیاردوا

زینیناشاکمساقلاوباهللاتیآ،تختیاپسانشرسیناحورهکلبدوبهداد

.دوبهداتسیاشیورردور

نامرهقندیشکریزهبیاربهدنکارپیاهینمشدنیایهدنامزاساما

لابنداریهارهچ،ینکممریغرهاظهبتیرومامنینچیاربCIAنارومام

،قدصمهیلعCIAهنایفخمتایلمعتایئزجزاردقچالوصاودندرکیم

؟تساتسدردیقثومتاعالطا

ینارگشهوژپهلمجزااکیرمآیلمتینماویشرآتاقیقحتریدم،نربموکلام

وهتشادشقندادرم۲۸عیاقوهرابردCIAهنامرحمدانساراشتناردهکتسا

یاربCIA،۲۰۱۳لاساتدشبجومشنامزاسوواررکمیاهتساوخرد

.دنکدییاتار۳۲لاسعیاقوردنتشادتسد،خیراتردرابنیتسخن

هرابردقثومتاعالطارادقمهچاتزورماهکلاوئسنیاهبخساپردوا

زورماامهکمرادداقتعانم)):دیوگیمدراددوجوCIAیفخمتایلمع

طاقنرگیدردCIAهباشمتامادقاابرگاهژیوهب،میرادیبوختاعالطا

روطهب.میرادتاسدردیدایزتاعالطامینیبیم،مینکهسیاقمناهج

مینیبیممینکهسیاقماهتلودیقاباباراکیرمآیاهتیلاعفرگاصخشم

رداریرتشیبدانساتیاهنرد،CLAنامزاسدوخیتحوهدحتمتالایاهک

دانسانیاCIA.دنکیمرشتنمناهجیتاعالطایاهنامزاسرگیدابهسیاقم



۱۷۷ قدصمدمحمهیلع CIA تایلمع

هباما،تسایمومعراکفاراشفهجیتنًامومعودنکیمنرشتنمیتحارهبار

((.دناهدشرشتنمهنیمزنیاردتاعالطایهجوتیلباقنازیمییوررایشه

یپیتتایلمعناحارطزا،ربلیودلانودشرازگهبانربیاقآهراشا

تساناریاردتایلمعنیاهدنامرف،تلوزورتیمرکتارطاخو،سکاژآ

.دناهدشرشتنمشیپاهلاس،ودرههک

و«اتدوک»یاهباتکهدنسیوننایماهاربآدناوری،عبانمنیایانبمرب

دوخهشقنیارجایارباهییاکیرمآهکدیوگیم«بالقناودنیبناریا»

باختنااتدوکیهدنامرفیارباریناریایماظنکیدیاب،ماگنیتسخنرد

.دندرکیم

هبنتزااریماظنسابلهکدنچره،یدهازهللالضف،نامزنیارد

یکیاما،دشیمبوسحمانسهدشلحنمسلجمروتانسودوبهدروآرد

.دوشریزوتسخناتهدرکمزجارشمزعوادندوبدقتعمهکیناسک

یاهیسرربردهکیلصادزمانراهچنایمزایدهاز،نایماهاربآهتفگهب

ناونعهبدندیسریمرظنهببسانم«اتدوک»یهدنامرفیارباهییاکیرمآ

.تساهدشباختنایدعبریزوتسخنو«اتدوک»هدنامرف

یاپرگیدرابدوشیمبجومهکتایلمعنیاراتخاس،یدعبماگ

.دوشزابارجامهباهییایناتیرب

هبهکتشادناریاردارCIAعطقمنیارداکیرمآ»:دیوگیمنایماهاربآ

دندرکیکیدنتشاداهییایناتیربهکیاهکبشاباردارفانیااهنآ.دندرکیم

«.دندرکزاغآاراتدوکیاربیزیرحرط،۱۹۵۲لاسرخاوازاو

زایهورگدیاباتعیبط،تسانایمرد«اتدوک»زاتبحصهکینامزو

هبراکنیایاربCIAهکدیوگیمنایماهاربآ.دندنویپبهشقنهبزیننایماظن

.تفرنارهتناگداپنارسفاغارس

تمدخهبنارهتناگداپردارکناتنارسفادیاباهنآ»:دیوگیموا

کناترسفا۴۰مکتسد،اتدوکنامزرددارفانیامادختساابودنتفرگیم



طوقس۱۷۸

ره.دنیایبنابایخهبهاشزاتیامحرددندوبرضاحهکدوبCIAرایتخارد

هباهنتعوضومنیاامادوباتدوکتمسقنیرتمهمیماظنشخبهکدنچ

((.دشیمنهصالخاتدوکیماظنهبنج

یتامادقالماشCIAتایلمعیماظنریغشخب،نایماهاربآیاقآهتفگهب

ورورتدننامیتامادقا:قدصمتلودندرکتابثیبفدهابدناهدوب

سیئر،سوطراشفاپیترسلتقوندوبر،اهنآنیرتصخاشهکییابرمدآ

.دوبقدصمتلودردینابرهش

CIAتامادقارگیدحیرشترد«بالقناودنیبناریا»باتکهدنسیون

تایلمعیاههبنجزارگیدیکی»:دیوگیمقدصمتلودفیعضتیارب

CIAهناتسآردناریادشیمهتفگاهنآردهکدوبیتالاقمررکمراشتنا

هبزورتیعضودریگنتروصیمادقارگاوتسامسینومکنامادهبطوقس

،سانکسالعجابهکدوبحرطمعوضومنیایتح.دشدهاوخرتدبزور

((.دننکداجیادیدشمروت

یرتشیبیاهکیتکات،ییاهنیزوریپوقدصمفیعضتیاربCIAتیلاعف

.نایماظنشزومآایماوقایخربندرکحلسمهلمجزا؛دریگیمربردار

ارماوقایخرب»:دهدیمحرشنینچاراهکیتکاتنیانایماهاربآدناوری

هدشمادختسانارسفاشزومآثحب.دندرکحلسماراهیرایتخبهژیوهب

یتارباخمویطابترایاههارشزومآیاربارنارسفانیازایکیودوبمه

تسناوتیمدرفنیاتشگربیتقوودنیببشزومآاتدنداتسرفنتگنشاوهب

کینیاهکنیاهصالخ.دنکگنهامهاراهکناتنارسفایاهتیلاعف

اههامهکلبدنهدبماجنا۳۲دادرمردیاهظحللکشهبهکدوبنیمادقا

((.دندوبهدرکیچهنیمزاتدوکیارب

یوسزاهدشباسحالماکلکشهبهکتامادقانیاهمهربهوالع

CIAرد،دشیمماجناهنایفخمالماکلکشهبایناتیربیناریاناتسودو

دندزتسدیتامادقاهبایناتیربواکیرمآیاهتلودزینیللملانیبهصرع

.تشادنقدصمتلودفیعضتزجیاهجیتنالمعهک



۱۷۹ قدصمدمحمهیلع CIA تایلمع

لباقهبنجدنچزااکیرمآوایناتیربیاهتلودینلعیاهتیلاعف»:دهدیم

یدراومردیتحودوبمیرحتناریاتفن،یداصتقاهبنجزالوا.دنتسهیسررب

دیدهتاب،دندوبناریازاتفندیرخراتساوخنپاژوایلاتیایاهتلودهک

یاههلومحمفیقوتیتحواهنآهیلعیللملانیبتیاکش،ایناتیربتلود

((.دندشیمورهبورناریاتفن

،تفنندرکیلمیاربییایناتیربدضهزرابمجواردناریا،بیترتنیدب

نارحبوهدنیازفمروت،دمآرددوبمک،یدجیداصتقانارحبکیابًالمع

.دوبورهبورزینیزرا

،شنارایوقدصمزاهدناماجهبتارطاخساساربدیوگیمیشرفت

زیناهنآیتحهکدوبراوگانیدحهبنامزنیاردناریایداصتقاتیعضو

((.دشابهتشادینادنچماود)دناوتیمنتیعضونیاهکدندوبدقتعم

یاهتیلاعفیاههبنجزارگیدیکی،تسادقتعمخیراترگشهوژپنیا

نایناهجیمومعراکفارظنبلج،اکیرمآوایناتیربیاهتلودقدصمدض

.تساهدوبناریاریزوتسخنهیلع

یللملانیبنیپمککیرواهنزیآولیچرچ،دنفسا۹زادعب»:دیوگیموا

،تسینتفنطقفناریاهلئسمدنیوگباتدنتخادناهارناشدوخنادحتمنیب

نیاوتسایدجیرطخ،مسینومکنامادهبناریاطوقسرطخهکلب

هبندیسریاربارناشدوخیمیدقهشقن،اهسورهکدراددوجولامتحا

((.دننکیلمعسرافجیلخقیرطزامرگیاهبآ

تلودزوررهدیسریمرظنهبهکیتامادقاواهتیلاعفنیامامتاباما

ناریاردقدصمهیلع«اتدوک»،درکیمرتفیعضلبقزورزاارقدصم

جلفارهشقننیارسارستسناوتیمهکتشادتخسرسفلاخمکی

ایناتیربیوسزاتدشهبهکیناوجهاش:یولهپهاشاضردمحم:دنک

ایناتیربعفنهبارتفنیارجامودنزبرانکارقدصماتدوبراشفتحت



CIAتیاورهبدادرم۲۵

هاشندرکهارمه،قدصمدمحمهیلع«اتدوک»ماجنایاربمدقنیرخآ

.دوبتایلمعنیاابناریا

جیارتاغیلبتفالخرب،دیوگیمیکسورویزاگکرامهکروطنآ

.دوبنیاهداسراکCIAنامزاستایلمعابواندرکهارمه،هاشنافلاخم

قدصمهیلعتیلاعفهبیلیامتچیهرمایادتباردهاش):دیوگیموا

رگاهکدیسرهجیتننیاهبدرکیمیربهراراتدوکهکCIAمیت.تشادن

وقدصمیرانکربیتنطلسیاهنامرفودنکیهارمهاتدوکهشقنابهاش

رگانوچ.تسادیفمرایسباهنآیارب،دنکاضمااریدهازیریزوتسخن

اضمااراهنامرفنیاوارگاودشیمینوناقاتدوک،درکیمارراکنیاهاش

«.دوبیگرزبتوافتنیاودشیمینوناقریغ،درکیمن

یرایسبیاههناشننامزنیااتامادوبناوجدنچرههاشاضردمحم

یلخادتسایسهصرعابدنهدیمناشنهکتسهوادوتیلاعفزا

.دوبنهناگیبهجوچیههبشیاهراکوزاسوناریا

تسادقتعمکرویوینردناریارصاعمخیراترگشهوژپ،نایماهاربآدناوری

-یتاعالطانامزاسکیهشقنابیراکمههکتسنادیمالوصاهاشهک

یقیمعریثاتهچ،هدرکیلمارتفنهکیریزوتسخنهیلعیجراخیتینما

.تشاددهاوخشایلمههجورب

:دیوگیمCIAهشقنرباربردهاشیسایستیعقومحیرشتردنایماهاربآ

رظنزاهاش.تساینانوییدژارتکیهبهیبشارجامنیاردهاششقن»

تسایلمهلئسمکیتفنندرکیلمدنادبهکدوبهاگآردقنآیسایس

ابامشرگانوچدنکتفلاخمنآابدناوتبیسکهکتسینیزیچو



۱۸۱ CIA تیاورهبدادرم۲۵

تسدزاارناتدوخیلمههجومامت،دیدرکیمتفلاخمتفنندرکیلم

یراکمهنمشدابدیرادهکدیسریمرظنهبروطنیانوچ.دیدادیم

ردواهکدیاینرظنهبهکدوببقارمروطنیمه.دیاینرظنهبتفنندرک

یاروشسلجمردوهدرپتشپهکدنچره،تساقدصمفیعضتلاح

تسردالماکشروصتنوچو.درکیمشالت،قدصمفیعضتیاربیلم

«.دربلاوئسریزاردوخیلمرابتعا،درکتقفاوماتدوکابیتقو،دوب

هکنانچسکعرب.تفرنتایلمعنیارابریزیتحارنیاهبهاشاما

یریذپانیگتسخورادهنمادشالتاهنآ،دیآیمرباهییاکیرمآدانسازا

.دننکهارمهدوخهشقنهبارهاشاتدندرک

حرشنینچارهاشرظنبلجیارباهییاکیرمآشالتیکسورویزاگ

اهلاس۴۰ههدردهکارییاکیرمآهتسشنزابرسفاکیادتبااهنآ»:دهدیم

.دنکعناقاروااتدنداتسرف،تخانشیمارهاشودوبهدرکرسناریارد

،فرشاهدازهاشدعب.دنکعناقارهاشتسناوتنوایلودندرکتاقالماهنآ

نیا.دنکتاقالموااباتدنداتسرفنارهتهبهنایفخمارهاشیولقودرهاوخ

هللادسامانهبایناتیربیتاعالطانارومامزایکیدعب.تشادنهدیافمهراک

هشقنزاهکدنکعناقارهاشتسناوتنمهوا.دنداتسرفوادزنارنایدیشر

هاشابرابنیدنچتایلمعهدنامرف،تلوزورتیمرکماجنارس.دنکتیامح

نودبیتحاتدوکنیالاحرههبهکدندادعالطاهاشهبودرکتاقالم

((.تفریذپهرخالابواودشدهاوخماجناواهزاجا

هشقننیاهبیتقو،CLAهشقنرباربردرایسبتمواقمزادعبهاشعقاورد

.دشورهبوریدجدیدهتکیابهکتسویپ

تیاهنردهاش،دوجومدانساساساربدیوگیمنایماهاربآدناوریهکنانچ

جاتتشونرسهکلب،دوبهتفرگرارقلجالابرضکیراشفتحتاهنتهن

.دیدیم«اتدوک»ابیهارمهمدعاییهارمهورگردزیناردوختختو

هکدنتفگودندادموتامیتلواهاشهباهییاکیرمآ»:دیوگیمخرومنیا

اتدوکهبرگاو.مینکیمارجااراتدوکام،هنایینکبیهارمهامابهچ

نانچمهاتدوکزادعبوتهکمینکیمننیمضتهجوچیههبام،یدنویپن



طوقس۱۸۲

یموتامیتلوانینچاب.مینکظفحاریهاشداپماظنهکنیایتحاییشابهاش

«.ددنویپباتدوکهبهکتفرگمیمصتاهزورنیرخآردهاشهکدوب

هکینامزردودندیسرهارزاهامدادرمزاستشونرسیاهزورهرخالاب

میمصتCIAنارومام،دوبهدیسرهقباسمکیجواهبروشکیسایسنارحب

.دننکارجااردوخییاهنهشقندنتفرگ

۲۵زورهبیهتنمتاقافتایمامت،CLAدانساهبیکتمتیاوریانبمرب

ودیاضمازا؛دناهدوبقدصمینوگنرسیاربCIAهشقنزایشخب،دادرم

یریگتسداتدادرم۲۲زورردیدهازیریزوتسخنوقدصمیرانکربنامرف

تمعنگنهرسطسوتشوپهرزوکناتابنامرفغالباوقدصمناکیدزن

گنهرسیریگتسدابهکیاهشقن:یهاشنهاشدراگهدنامرف،یریصنهللا

۲۵یاتدوک»مانابنآزاعبانمیخربردهکعیاقونیاردCIAیشاقن

وعبانمیخربردیتحهکتساگنررپیدحات،دننکیمدای«دادرم

.تساهدشدییاتیشاقننیازینهاشرادفرطیاهتیاور

ودادرم۲۸ات۲۵یاهدادیورهلصاف،رظنفالتخایلصایانبمعقاورد

.تسادادرم۲۸زورتاقافتاًاصخشم

نیخرومهتسدنیاردیکسورویزاگکرام.درکنینیشنبقع،هیلواهشقن

.تسا

CIAتایلمعهدنامرفیاههتشونیانبمربیکسورویزاگکرامتیاور

تاسدتایلمعنیاردهکینارومامابوادوخیاههبحاصمنینچمهو

:تسانینچدناهتشاد

تشادزاب[قدصمناراداوهطسوتنایماظنلواهورگهکنیاضحمهب»

هشقن،دنهدماجنایتامادقاتلاحنیارددوبرارقهکنایماظنیقاب،دندش

۲۵بشرداتدوکهیلواهشقنبیترتنیدب.دنتشاذگرانکیلکهباراتدوک

درکمالعااراتدوکعوقوویداردادرم۲۶حبص.دیشاپمهزایلکهبدادرم

ناراکردناتسدزارگیدیدادعتزورنیاردمهقدصمهبرادافونایماظنو



۱۸۳ CIA تیاورهبدادرم۲۵

مهیدهازلارنژتشادزابلابندهبنامزمهاهنآ.دندرکتشادزاباراتدوک

هشقنکیهب،تلوزورتیمرکصخًشاصخشموCIAاجنیازا.دندوب

ناشدوخهکدندرکریجااریاهدعهکنیالوا.دندروآیورههادبودیدج

اتدنزیربمههباررهشودننکتارهاظتودننزباجهدوتبزحوضعار

اهتسینومکیلامتحاطلستزاارنویناحورونایماظنمهوارمدرممه

درکرازگربگرزبتارهاظتکیمههدوتبزحنامزنیمهرد.دنناسرتب

ردردقچCIAهکتسیننشوروتخادناتشحوهباراهیلیخهک

یفخمتلودهکارهاشیاهنامرفنینچمهاهنآ.هتشادتسدنآیرازگرب

یلیخزونه.دندرکرشتنمهدرتسگحطسردوینلعلکشهب،دوبهدرک

رانکربارقدصمواهکدشمولعمیتقوودنتشادتسودارهاشاهیناریازا

«.دندروآیورقدصمابتفلاخمهباهنآ،هدرک

طسوتییاکیرمآدانساساساربهکتسایتامادقازایشخباهنتنیاو

ینوگنرسیاربهدیچیپهئطوتکیزایشخبوهدشماجناCIAنارومام

.تساقدصم

دشرجنمریزوتسخنطوقسهبهکCIAیاهتیلاعفشخبنیرتمهم

نارگشهوژپزایهورگیوسزاهکییاهتیلاعف:دادخردادرم۲۸زوررد

.دنوریملاوئسریزهاشراداوه



CIA؟درکهچدادرم۲۸زوررد

شرازگ»نوچیدانساار۳۲لاسدادرم۲۸زورعیاقوتیاوریانبمرگا

،میهدرارقنارهتردCIAدشرارسفا،تلوزورتیمرکتارطاخای«ربلیو

۵دوبییاکیرمآنارومامراکهرسکی،دادخرنارهترددادرم۲۸زورردهچنآ

.تسا

دمحمینوگنرسیادرفزاهکدرادیتیاورهبیرایسبتهابششرازگنیا

شتاقیقحتنایرجرددیوگیمنیلوتهاگشنادداتسا،یکسورویزاگکرام

هبحاصمهطساویبدناهتشادتسدتایلمعنیاردهکCIAناروماماب

دقتعم،دوجومدانسارگیدونانآیاههتفگهبدانتساابوا.تساهدرک

لابندهب،دادرم۲۷و۲۶زورودیاهتیلاعفزادعب،تلوزورتیمرکتسا

.دزادنیبهارهاشعفنهبگرزبیتارهاظتاتدوبیهار

مدرمیهدنامزاسیاربیهارغارستفرCIA):دیوگیمیکسورویزاگ

ارجااراتدوکودنکلیدبتگرزبتارهاظتکیهبارنآدناوتباتنابایخرد

تیعمجنیا،دادرم۲۸حبصهکدندیسرهجیتننیاهباهنآجیردتهب.دنک

ماجنایفلتخمیاهلاناکقیرطزاارراکنیاودننکیهدنامزاسنابایخردار

اهتالهدنگیهدنامزاسیاربیطابترایاهلاناکنیالماکتایئزج.دنداد

یوسزاهدشریجاهورگنیادادرم۲۸حبص.تسیننشورزونهنابایخرد

CIAیلصایاتدوکیاربهکیماظنیاهدحاو،نامزمهودندمآنابایخهب

نارهتیدیلکیاهنابایخردودندمآنوریبناگداپزامهدندوبهدشریجا

هبودندرکزاغآاریتلودمهمیاهنامتخاسلاغشااهنآ.دندشرقتسم

نامتخاسوشتراداتسدننامیمهمطاقنبورغات.دشارجااتدوکجیردت



۱۸۵ ؟درکهچدادرم۲۸زوررد CIA

((.دندرکلاغشاارویدار

یکیهناخردیدهازهللالضفتدمنیارد»:دیوگیمیکسورویزاگ

تایلمعدنهدیمربخواهبهکنیازادعبودوبیفخمCIAنارومامزا

جراخنارهتردCIAهاگیفخمنیازا،تساماجنالاحردتیقفوماباتدوک

هدشریجاCIAیوسزاهکاتدوکراداوهنایماظنزایدادعتابهارمهودش

«.درکمالعاینوناقریزوتسخناردوخوتفرویدارنامتخاسهب،دندوب

نیامامتردهکCIAتایلمعهدننکاوسریاهشخبنیرتمهمزایکی

یلوپ،تساهدشلیدبتاهرظنفالتخاداعبانیرتمهمزایکیهب،اهلاس

ناریاردتایلمعنیاماجنایاربدنیوگیمییاکیرمآنارومامهکتسا

.دناهدرکجراخ

CIAهکتسیننشورقیقدروطهبزونهدیوگیمیکسورویزاگکرام

ونایماظنواهتالهدنگزایاهدعندرکریجاوتایلمعنیایارجایارب

.تساهدرکهنیزهردقچ،قدصمهتسجربنافلاخمندرکدحتمنینچمه

جرخرالدنویلیمهساتکینیبیمقرCIAالامتحا»:دیوگیموا

هدشهدادیدهازدوخهبرتولجهامودیکیلوپنیازایشخب.هدرک

لوپنیاابیدهازدیآیمرظنهب.هدوبرالدرازه۱۳۵مکتسدهکدوب

نارومامزایکیعقاورد،شبیجیوتتشاذگطقفارنآودرکنیراکچیه

CIAلوپنیاابیدهازهکتفگنمهبتشادتسدتایلمعنیاردهک

نارودالیونامهرداهدعبهکدیرخسیئوسردابیزرایسبیالیوکی

دضتالاقمراشتنایاربمهلوپزایشخب.درکیطاردوخیگتسشنزاب

،هلاقمهیهتلماشهنیزهنیا.دوبهدشهنیزهناریایاههمانزورردقدصم

رد.دوباههمانزورناریدمهبهوشرتخادرپویسرافهبتالاقمهمجرت

تلودفیعضتیاتسارردیاهنایفخمتامادقامهاتدوکهبیهتنمهامود

هلمحدجسمدنچهبزاستسدبمبابCIAنارومامالثم.دشماجنا

اهراکنیایارب.دندرکیمدیدهتارنویناحور،نفلتقیرطزاای.دندرک

((.دشهنیزهییاهلوپمه

ردارقدصمینوگنرسهشقنهکCIAنارومامتاراهظانایرجرداما

زاتسامهتمهکتسینیدهازهللالضفاهنتنیا،دندرکارجانارهت



طوقس۱۸۶

.تساهتفرگلوپاهییاکیرمآ

سانشرسهرهچنیمود،دیوگیمیکسورویزاگکرامهکهنوگنآ

مساقلاوباهللاتیآ،هدشحرطملوپهدنریگناونعهبشمانهکتختیاپ

هبدادرم۲۸یاتدوکزالبقاههامزاهکیذوفنابیناحور؛تسایناشاک

فیعضتیاربیرادهنمادشالتدوخودوبهتسویپقدصمنافلاخمههبج

.دادیمماجناتفنندرکیلمنامرهق

وقدصمدمحم»یاهباتکهکیکسورویزاگکراملاحنیااب

وهتشونار«هاشواکیرمآیجراختسایس»و«ناریارد۱۹۵۳یاتدوک

عیاقوهرابردقیقحتهباردوخکیمداکآیاهشهوژپزایاهدمعشخب

هشقنردیناشاکهللاتیآشقنهکتسادقتعم،هدادصاصتخادادرم۲۸

.تسامهبماهییاکیرمآ

CIAدیاشدهدیمناشنهکتسهیدهاوش»:دیوگیمیکسورویزاگ

نارومامزارفنود.دشابهدرکهدافتساقدصمهیلعیناشاکهللاتیآزا

CIAهبدنتفگنمهبهناگادجیاههبحاصمرد،دنتشادتسداتدوکردهک

جرخواودنناسربیناشاکتسدهبارلوپاهنآاتدناهدادلوپییاههطساو

هبلوپدندوبننئمطمنارومامنآیلو.دنکبنابایخردتیعمجیهدنامزاس

دیاشهکدندرکیمحرطممهارلامتحانیاوهنایهدیسریناشاکتسد

یلو.دناهدادنیناشاکهبودناهتشادربناشدوخیارباراهلوپ،اههطساو

((.دوبفلاخمقدصمابعطقمنیاردیناشاکًاعطق

دقتنمنارگشهوژپیوسزایلکهب،ییاکیرمآعبانمهبیکتمتیاورنیا

تسدیمسرلکشهب،CLAیتحهکنیامغرهبودوشیمدرقدصم

۲۸رددندقتعمیهورگناکامکاما،هدرکدییاتاردادرم۲۸عیاقوردنتشاد

هاشهبنایشترازایهورگیرادافووقدصمنافلاخمیمدرمضارتعا،دادرم

.دنیایبنابایخهباهکناتودننکتارهاظتیاهدعاتدشرجنم

دمحمرتکدیسایسهمانراکهبیهاگن»باتکهدنسیون،ینیتملالج

.تسانارگشهوژپهتسدنیازا«قدصم

یلصفمیاهتیلاعفلوغشمًاعطقناتسلگناواکیرمآ»:دیوگیمینیتم



۱۸۷ ؟درکهچدادرم۲۸زوررد CIA

ردهکتسانیادهدیمناشندانساهچنآاما.قدصمطوقسیاربدندوب

دوبتهجنیمههب.هدروختسکشاتدوکدرکساسحااکیرمآ،دادرم۲۵

دض،(دنتخاسمهنامرهقکیوازاهک)تلوزورتیمرکباتکناونعهک

،دشنمیلستهاشنامرفرباربردقدصمهکاردادرم۲۵واینعی.دوباتدوک

دندرکروصتاهییاکیرمآ،اتدوکدضاردادرم۲۸ودرکیراذگماناتدوک

یناشاکمساقلاوبادیس،یسلجمسیئر.تساهتسبدادرم۲۵زادعبناشناکد

.دوبیناهبهبدمحمدیسهللاتیآ.دندوبقدصمرباربردشنارادفرطو

تکلممهکدندیسرتیمهمهاهنیا.دوبیدرجوربنیسحدیسهللاتیآ

«.دوشبیتسینومک

هبدعباهلاسهکینارگشهوژپزارگیدیکی،یدنواهنگنشوه

۲۸زورتارهاظتتسادقتعم،دیسرزینمولعترازونوچییاهتمس

هارمههبهتسشنزابنارسفایفخمیاههکبشودوبنشوجدوًخاموزلدادرم

لکشهبرگیدیسایسهورگدنچویناشاکمساقلاوباهللاتیآناراداوه

.دندرکزاغآارتارهاظتنیا،هدشیهدنامزاس

یاهراکتباویزیرهمانرب،اهضارتعانیازاغآیلصالیلدهکنیااما

.تسینتسردوارظنزا،هدوبتلوزورتیمرک،اهنآسارردوCIAنارومام

ندشنهتفریذپودادرم۲۵یارجامتسکشزادعب»:دیوگیمیدنواهن

هجراخروماترازویاهروتسد،قدصمرتکدموحرمیوسزایرانکربنامرف

دیابهدشوحنرههبهدمآاهنآردهکهدشرشتنموتسادوجوماکیرمآ

(تسهشدانسامهنیا)دادرم۲۸زورردو.دمآرانکقدصمرتکداب

ییاهناتساد.دورجاجهبدندوبهتفرکیناکیپیاربCIAهورگهک

ودنتسیندامتعالباقًاقلطمهتفگدادرم۲۸هرابردتلوزورتیمرکهک

((.دناییارسهناسفا

وتلوزورتیمرکیاهفرحهکتسینیسکاهنتیدنواهنگنشوه

.دربیملاوئسریزدادرم۲۸عیاقوردارواشقننازیم

وهدادناشندادرم۲۸هراکهمهارCIAشتارطاخردهکتلوزورمه

تینماویشرآنواعمهکنربموکلامشسانشرسراکمهویکسورویزاگمه

ویگشیمهفلاخمکی،تساکیرمآنتگنشاوجرجهاگشنادردیلم



طوقس۱۸۸

ردهکیسکویدهازهللالضفدنزرف،یدهازریشدرا:دنرادتخسرس

افیاکنررپرایسبیشقن،شردپیریزوتسخنهبیهتنمیاهشالتنایرج

.تساهدرک



؟دیوگیمغوردیسکهچ

رد،یدهازهللالضفدنزرف،یدهازریشدرا،یسیئوسردورتنومرهشرد

هداوناخابشردپووایمسریاهسکعزارپنآراویدوردهکییالیو

هعومجمرانکردوتسارگیدیاهروشکهبتریلاعیاهماقمویتنطلس

ناشن)دننامیسرتسدزارودودرفهبرصحنمیاهناشنزایریظنمک

.دناوخیمغوردارCIAابشردپوشدوخطابتراهنوگرًهاقلطم،«یولهپ

،هتشادتسددادرم۲۸زورعیاقوردهکCIAنارومامزایکیهتفگهب

ابدرادتماقانآردتساهلاسیدهازریشدراهکمهالیونیمهیتح

رد«سکاژآیپ.یت»تایلمعیاههنیزهیاربCIAهکهدشهدیرخیلوپ

الیونآاب،لوپندرکهنیزهیاجهبواوهدادرارقیدهازهللالضفرایتخا

.تساهدیرخ

.دوشیمهتفشآربهشیمه،اهماهتانیاندینشزایدهازریشدرا

رهالوا.تسادصرددصغورد،دیوگیمسکرهارنیا»:دیوگیموا

شمجرتماهنتهنهکیدهازریشدرامانهبیسککیدشیمدیابیراک

،یگدنزردتسدالاممامت.اهتشادیمعالطادیاب۵دوبشرگنسمههکلبهدوب

اجنیا.دراداجنمزغمردونملدردهشیمهوا.مدوبیکیمردپابنم

هشیمهشحورودیرخیطسقارالیونیانوچمتشادهاگنوادایهبار

هکهتفگخیرات،دیهاوخبارتقیقح.تسانمزیچهمهوتسانماب

یسکهچ.دهدبناشندرادیکردمیسکرگا.دوبدنمتفارشدرمکیوا

یاقآنارادفرطواهیاهدوتلوا؟درکعورشارلوپماهتانیارابنیلوایارب

تلوزورتیمرکیاقآنیاهکهتفگرواهنزیآ.دندرکعورشهنطلسلاقدصم

ومدرکجرخرالدرازه۶۰نمهتفگتلوزوریاقآنامه.هتفگفرخزم



طوقس۱۹۰

بهذموتیثیحوتفارشاب(تلوزورنیا.مدرکتسردارهمانربنیا

((.تساتیفمفرحهمه،اهنیهوتنیا.هدرکیزابناریا

یریزوتسخنینایاپیاههامرد،شردپوواهکدیوگیمیدهازریشدرا

،دندرکیمتیلاعفریزوتسخنهیلعیرمتسمومظنملکشهب،قدصم

دوبشالتردکیتارکومدریغلکشهبقدصم،شردپهاگنردهکارچ

.دنکهضبقارتردقودزادنیبراکزااریلمیاروشسلجم

یاهمیمصتابهکهتسنادیمیروتاتکیدارقدصمشردپ،یدهازهتفگهب

.دوبهدروآدیدپروشکیاربیراوگانیداصتقاتیعضو،تسردان

،قدصمتسخنهنیباکرددوخیدهازهللالضفهکتسایلاحردنیا

تفنندرکیلمتضهنناراداوهزاوتشادهدهعربارروشکترازو

یتقوهکهدوبیدحهبیراداوهنیادیوگیمیدهازریشدرا.دوبمه

زایدهازهللالضف،هدشمالعاویدارزاههالهاگدادردناریایزوریپربخ

.تساهدرکهیرگیلاحشوخ

شردپوواهرابردییاکیرمآعبانمهکدرادرارصایدهازریشدرا

نامزردارتلوزورتیمرک،رابنیتسخنیارباهنآودنیوگیمغورد

.دناهدرکتاقالمدادرم۲۸زوریاهدادیورزادعبوشردپیریزوتسخن

.تساهدوبهاشصخش،یدهازهتفگهب،تاقالمنآهطساوهتبلا

هاشابدادرم۲۸عیاقوزاشیپتلوزورایآهکلاوئسنیاهبخساپردوا

مهزابوماهتفگاهرابارعوضومنیانم»:دیوگیمهنایهدرکتاقالم

زوردنچهکدنادیمادخ[تلوزورتیمرکابابنیاالوا.تفگمیهاوخ

اهنایدیشرابایوگشلصا.هدوبسامتردیکابوهدمآ(دادرم۲۸زالبق

ناشیا.دندوبنادنزردتقونآردهکاهنایدیشریلو.هدوبسامترد

دنتفگیمترضحیلعا.هدرکتاقالمارهاشهتفرهکدیوگیم(تلوزور

تاقالمدادرم۲۸زاشیپتلوزورابهکدیآیمنناشداییزیچنینچهک

تواضقمناوتیمننمارتساتودنآنیبهچنآ.منادیمننم.دشابهدرک

«.منک

ینوگنرسیاربیاهمانربوحرطCIAرگایتحدیوگیمیدهازریشدرا



۱۹۱ ؟دیوگیمغوردیسکهچ

دوجوزا،اهزورنآردشردپووا،هدرکارجاارحرطنیاوهتشادقدصم

.دناهدوبعالطایبCIAتیلاعفوهشقننیا

دادرم۲۵زورردیدهازهللالضف،هتشونشتارطاخباتکردواهکنانچ

زایهورگعمجرد،دوشیفخمیریکتسدسرتزادشراچانهکینامزو

هاشنامرکهب،دنککرتارنارهتهکهتفرگمیمصتشدوخهبرادافونارسفا

بوصنمهاشیوسزاهکینوناقریزوتسخن»ناونعهباجنآزاودورب

.دوشگنجدراوقدصماب،«هدش

باجتوم((دادرم۲۸زورردیمدرمیاهیضارتعا))،یدهازریشدراهتشونهب

یضوعردودوشفرصنمهشقننیایارجازایدهازهللالضفاتهدش

یوسهبدوبهداتفاشنراداوهزایهورگتسدهبهکیکناتابهارمه

.دنکمالعا((ینوناقریزوتسخن)اردوخودوربویدارنامتخاس

هدرکهبحاصمCIAنارومامابهکییاکیرمآخروم،یکسورویزاگکرام

،دنزباراهفرحنیاواهکتسامهفلباق):دیوگیمیکسورویزاگ

نمتاقیقحتیانبم.دنتسینتسرداقلطماهفرحنیا،میوگبهداس

تسدارجامنیاردمیقتسمروطهبهکهدوبCIAنارومامابهبحاصم

ابیگنتاگنتطابتراردهکدنتفگفافشوحیرصیلیخاهنآو.دنتشاد

ردهکنیانمض.دناهدوب،یدهازریشدراویدهازهللالضف،رفنودره

هدمآمهدشرشتنمزمیاتکرویوینهمانزوررد۲۰۰۰لاسهکربلیوشرازگ

دیوگیمریشدراهچنآ.دنتشادتسداتدوکرداقیمع،یدهازودرههک

((.تسینتسرداقلطم

تیمرکتارطاخباتک،ربلیودلانودشرازگدننامیدانسازجهب

ابرابنیتسخنیارب،دادرم۲۸عیاقودرگلاسنیمتصشابنامزمه،۲۰۱۳

دمحمینوگنرسیارب،یدیشروخ۱۳۳۲لاسردهکتفریذپیدانساراشتنا

.تساهتشادیشاقنواطوقسردوهدرکیزیرهمانربیقداصم



طوقس۱۹۲

،دادرم۲۵زورردCIAشقننازیمدندقتعمنارگشهوژپیخربناکامکاما

یاهورینهدرتسگتفلاخموتسیندادرم۲۸ردشقننیاابهسیاقملباق

یوسزاشندشرانکربنوچیلئاسمرانکردقدصمابنوگانوگیسایس

هتسباویاهتسینومکوهدوتبزحینابایخروضح،سلجملالحنا،هاش

تیمرکتیلاعفابهسیاقمرد،دادرم۲۷و۲۶یاهزورجرمجرهووکسمهب

ربیرتمهمیریثاتبتارمهبCIAنارومامیصخشیاهراکتباوتلوزور

.دناهتشاددادرم۲۸عیاقو

لاسیاهدادیورردCIAتلاخدداعبامیهفیاربیدیلکلاوئسلاح

دنناموایلخادنافلاخممهزاب،CLAتلاخدنودبایآ:تسانیا۳۲

یناشاکهللاتیآدننامنویناحوریخربوهاشنارادفرط،یدهازهللالضف

؟دننکنوگنرسارقدصمدنتسناوتیم

خساپنتفایتسادقتعم«هاشهبیهاگن»باتکهدنسیون،ینالیمسابع

،زورنیاخساپیبیاهامعمحیرشترددوخوا.تسینناسآلاوئسنیایارب

.دنکیمحرطمهزاتییاهشسرپ

،دهدیمخردادرم۲۸ات۲۷زاهکهچنآیدحهچات»:دیوگیمینالیم

یناشاکشالتهجیتندحهچات؟دنکیمجرخCIAهکتسایلوپهجیتن

دننارگناهنآهکنیایارب)؟تساقدصمرتکدنتخادناربیاربشنارادفرطو

عضوودندوبنارگنهکاهیرازابیدحهچات.(دیآیمهدوتبزحهک

طسوتمهقبطدحهچات؟دنتشادشقنارجامرد،دوببارخناشیداصتقا

هثداحرد،دمایننادیمهبقدصمزاعافدردوتشادیتابثیبتیعضوهک

((؟تشادرثا

ربشریثاتوقدصمدوخدرکلمعهبنینچمههاگشنادداتسانیا

ردارویدارزورمامتیقداصم)):دیوگیمودنکیمهراشاییاهنینوکنرس

.دنیایبنابایخهبهکتساوخنشنارادفرطزارابکییتحوتشادرایتخا

یسایسجلفویگدرسفایعونراچد(یقیدصنیسحمالغهتفگساسارب)ای

هبینادنچیورینرگیدهکدوبهدیسرهجیتننیاهبهکنیاای،دوبهدش

یتسردهبمههدوتبزحهبودروایبنابایخهبهکدرادنهدوتبزحزجب

((.دوبیوروشرکفهبهدوتبزح.تشادندامتعا



۱۹۳ ؟دیوگیمغوردیسکهچ

ردتاقافتاولماوعنیاهعومجمساساربهکدیوگیمینالیمسابع

ایآ،دوبنلاعفCIAرگادیوگبتیعطاقابدناوتیمن،نوگانوگهدینتمه

کیرهیراذگرثاقیقدنازیمنییعتهکارچ،هنایدشیمنوگنرسقدصم

.تسینناسآ،ییاهنهجیتنربلماوعنیازا

دادرم۲۷زورردهکدنهدیمناشندانسا»:دیوگیملاحنیعردیکیو

روهمجسیئرهبهکییاهشرازگرد)اکیرمآتلودمهوایناتیربتلودمه

هکدندوبهدیسرهجیتننیاهب(دنتسرفیمایناتیربریزوتسخنواکیرمآ

ابدیاباهتلودنیاوهدروختسکشقدصمنتخادناربیاربشالت

«.دننکبیزیرهمانرب،قدصمرتکدهرطیستحتناریاتیعقاو

یخساپیخیراتیامعمنیایاربندنلنکاسخروم،یشرفتدیجماما

زااهیجراختلاخددادرم۲۸رددیوگیمدوخرظنحیرشتردوا.دراد

تسانکمم.دنتشادتلاخداهنآیایاقبًامتحیلو»،دوبرتمکدادرم۲۵

نارهتردعقومنآتلوزورتیمرکالثم.دنشابهدوبنرثومنادنچناشنارس

یلو،هتشادیلاعفشقنشدوخدادرم۲۸زوررددیآیمنرظنهباما.دوب

«.دندوبلاعفنایدیشرنارداربدنناماهنآیایاقب

نیمههبتسناوتیممهیجراختلاخدنودبدادرم۲۸»:دیوگیموا

تلاخدرتشیبیریگردورتشیبهنیزهابوتخسرایسباما،دسربهجیتن

هدننککمکولمکمتردقکی:دوبروزیلاتاککیعقاوردیجراخ

تلوددوبنیجراخکمکرگاهکدوبنروطنیا.دوبدادرم۲۸یارب

کمکاما.دهدبهماداعضونآهبودنامبرادیاپتسناوتیمقدصم

«.درککمًکامتحدنورنیاعیرستهبیجراخ

رارقلاوئسنیارباربردییاکیرمآرگشهوژپنربموکلامهکینامزو

یرظن،هنایدشیمنوگنرسقدصمCIAتلاخدنودبایآهکدریگیم

.دنکیمهئاراتوافتمیلکهب

۱۹۵۳یاتدوکوقدصمدمحم»باتکناگدنسیونزایکی،نربموکلام

یاهیناریانودباهییاکیرمآ»،وارظنهبهکدیوگیمادتبا«ناریارد

((.دننکاتدوکدنتسناوتیمنقدصمفلاخم



طوقس۱۹۴

.دوبنیفاکییاهنتهبامادوبدایزرایسبCIAشقن»:دیوگیموا

یزابیگنهامهوتایلمعیارجاردیمهمرایسبشقناهیناریادیدرتیب

نودبتسناوتیمناتدوک.دوبCIAکیرحتابنآزایشخبهتبلاهکدندرک

هچودندرکیمتیلاعفلقتسمهکییاهیناریاهچ:دوشقفوماهیناریا

کرحمشقننودباتدوکاما.دندرکیمیراکمهCIAابهکییاهیناریا

((.دشیمنقفومودادیمنخرًاعطق،یجراخیاهورین

،دنتسهنربموکلامنانخسنیادقتنمهکینارظنبحاص،همهنیااب

هکنامزاسنیادشرارومامًاصخشموCIAنامزاسدندقتعمناکامک

ردیصخشعفانملیلدهب،درکارجاناریاردار«سکاژآیپ.یت»تایلمع

.دناهدرکقارغادوخیشاقن



CIAدیدجدانساتیمهاوییاکیرمآعبانمرابتعا

ردقدصمینوگنرستایلمعهدنامرف،تلوزورتیمرکتارطاخباتک

هکتسارجامرپهصقکی،دشرشتنمناریابالقناابنامزمههکنارهت

.دنکیمافیاارلواشقن،«رکتبموعاجش»تلوزور،نآرد

تیمهاهرابردشاهدرتسگتاعالطانایبابنامزمهباتکنیاردوا

للملانیبتسایسهصرعزاشقیمعویدجیاهلیلحتوناریاکیژتارتسا

تسکشرهاظهبیتیرومامهنوگچهکدنکیمفیرعت،یدالیم۵۰ههدرد

.تساهدرکلیدبتمهمیزوریپکیهبارهدروخ

وهاشنارادفرط.تفرلاوئسریزباتکنیاراشتنایادرفزاوارابتعا

هکارهچنآرگیدییوسزاBPایایناتیربتفنتکرشوییوسزایدهاز

ردمهCIAیتح.دندناوخهفازگوغورد،دوبهدشپاچباتکنیارد

نیایاوتحمزا،دوبهدشجراخنامزاسنیازارگیدتلوزورهک،نامزنآ

.تشادنیشوخلدباتک

رداتدشبجومباتکزا،BP،ایناتیربتفنتکرشیمسرتیاکش

تکرشنامهایایناتیربتفنتکرشهبتاعاجرایمامت،نآهخسننیمود

.دنوشفذح،«سیلگناوناریا»تفن

دریارب،یدهازهللالضفدنزرف،یدهازریشدرایاهلالدتسازایکی

ردارشباتکتلوزور.تساباتکراشتنانامز،تلوزورتیمرکباتک

.درکرشتنمهاشطوقسزادعبیهاتوکهلصاف

اهلاسنیامامتردارچ،دنیوگیمتساراهنیارگا»:دیوگیمیدهاز

یفرحچیه،درکطوقس۵۷لاسردناریاهکینامزاتداتفاقافتانیاهک

((؟دندزن



طوقس۱۹۶

.دناهدادناشن۵دوبهکهچنآزارتگنررپ،قدصمدمحمینوگنرس

طوقسردینادنچشقنًاصخشمایناتیرب،تلوزورتایاوریساسارب

.تساهتشادنقدصم

رباربردCIAنامزاستدمدنلبتوکستلعدندقتعمنیدقتنمیخرب

اهنآهتفگهبشاقنزاهکدوبنیاقدصمطوقسردنتشادتسدماهتا

یتسینومکدضنیگنستاغیلبتنایرجرد،اتدوکنیارددوخ«هدشقارغا»

،مسینومکابدربنرداردوخعقاوردودربیم۵راهبدرسگنجیاهلاس

.تساهدرکیمریوصت،دوبیعقاویایندردهچنازارتقفوم

دناوری،تسادادرم۲۸یارجامردCIAیشاقنقارغازاتبحصیتقو

مانابیباتک،دادرم۲۸عیاقودرگلاسنیمتصشردهکیخروم،نایماهاربآ

لاوئسریز،وارظنزاهکدنکیمهراشایعبنمهب،درکرشتنم«اتدوک»

.یت»تایلمعناحارطزا،ربلیودلانودشرازگ:تسینناسآنآرابتعاندرب

تشونقدصمینوگنرسزادعبلاسکیاردوخشرازگهک«سکاژآیپ

.دندشرشتنمزمیاتکرویوینهمانزوررد۲۰۰۰لاسردشیاههتشونو

:دیوگیموتساهتشادنقارغایاربیلیلدربلیوتسادقتعمنایماهاربآ

هبهکدوبنرارقالثمودوبهدشنهتشونیمومعراشتنایاربباتکنآ»

کیباتکنیا،نمداقتعاهب.دوبهدشهتشونCIAنارومامیاربیشزومآ

یدصقچیهربلیوودادخرهنوگچاتدوکهکنیاهرابردتساقیقدلیلحت

شقندرکشالتواهکتساجنیادیاشهلئسم.تساهتشادنقارغایارب

تساایناتیربواکیرمآنیبتباقرنیاعقاورد.دهدناشنگنرمکارایناتیرب

((.دناهتشادیرتمهمشقنمادکهکنیارسرب

نارومامهچنآهرابردرگیدکیزالقتسمعبانمیخربتهابش،نایمنیارد

CIAهکتسایدهاوشزارگیدیکی،دندادماجناناریارد۳۲لاسرد

تشگنانآرب،لاسنیایاهدادیورییاکیرمآققحم،یکسورویزاگکرام

.دراذگیم



۱۹۷ CIA دیدجدانساتیمهاوییاکیرمآعبانمرابتعا

مدرکقیقحتعوضومنیاهرابردنمیتقو»:دیوگیمیکسورویزاگ

تیمرکیاتدوکدضباتکنیبیمهمیاهتهابش،هتشذگلاس۳۰رد

مدوبهدرکهبحاصماهنآابمدوخهکCIAنارومامیاههتفگابتلوزور

زاهکعبنمهسرهرد.مدید،دشرشتنم۲۰۰۰لاسهکیدانسانینچمهو

نمنیمهیارب.هدشفیصوتمهمرایسبCIAشقن،دنتسهلقتسممه

نیایدیلکرگیزاب،لماوعیقابزادایزفالتخااب،CLAهکمنکیمرکف

نیاهکنیاربینبمدیوگیمیدهازریشدراهچنآابالماکوهدوبعیاقو

«.مفلاخم،هدوبیمدرممایقکی

مایق»کیهدادخردادرم۲۸زورردهچنآهکنیاتابثاردنینچمهیو

.دناهدنامیقابزورنیازاهکدنکیمهراشاییاهسکعهب،هدوبن«یمدرم

هبنیضرتعمدادعت،اهسکعنیایمامتردهکدیوگیمیکسورویزاگ

.دنکادناودودحمرایسبقدصم

نیمهلیلدهبودندوبقدصمفلاخمیاهدعًاعطق»:دیوگیموا

ردودندوبنراذگریثاتاهنآیلو.دنتسویپهدشریجاتیعمجهب،تفلاخم

مهاهنآ.دندرکنوگنرسارقدصمهکدندوبیماظنیاهدحاونیاتیاهن

((.دندوبهدشیهدنامزاسCIAطسوت

ربنادنچزینهدحتمتالایاردهنامرحمدانساراشتنانیناوقنایمنیا

یدازآ»نوناقساسارب.دننکیمنراکیدهازوهاشناراداوهدارمقفو

نامزرورمهبهکتسافظومروشکنیاتلود،اکیرمآرد«تاعالطا

.دنکرشتنماریمیدقهنامرحمدانسا

هب:درادهداسفدهکیوهدشبیوصتیدالیم۶۰ههدردنوناقنیا

دنمهفبودنروایبردرسناشتلودراکزادهدیمهزاجاییاکیرمآنادنورهش

.تساربخهچهدرپتشپ

زا،نتگنشاوجرجهاگشنادرد«اکیرمآیلمتینماویشرآ»یتلودریغداینب

یاربییاهتساوخرد،نوناقنیاکمکابهکتسایتاعلاطمزکارمهلمج

.دنکیمهئاراهنامرحمدانساراشتنا

۲۸زورعیاقودرگلاسنیمتصشابنامزمه،یدالیم۲۰۱۳لاسردداینبنیا



طوقس۱۹۸

ارنامزاسنیانتشادتسدهکدرکرشتنمارCIAدانسازایشخب،دادرم

.دنکیمتباثقدصمطوقسرد

ریدمویلمتینماویشرآنواعم،نربموکلامرایتخاردادتبادانسانیا

۲۰۱۳لاسرددانسانیازینتیاهنردودنتفرگرارقزکرمنیایاهشهوژپ

ابهارمههکتسایرگشهوژپوا.دندشرشتنموایراتساریووتراظناب

قدصمدمحم»باتکهیهتردیدالیم۲۰۰۴لاسرد،یکسورویزاگکرام

.تساهتشادتکراشم(ناریارد۱۹۵۳لاسیاتدوکو

،دنرادیتیمهاهچدیدجدانساهکلاوئسنیاهبخساپردنربموکلام

نیرتیلصایلو،دنامهمیفلتخملیالدهبدانسانیا»:دیوگیم

نتشادتسدیمسرلکشهبرابنیتسخنیاربهکتسانیاناشتیمها

CIAواکیرمآتلودهاگچیهنیازاشیپ.تساهدشمالعااتدوکرد

ودناهتشادتسدعیاقونیاردهکدندوبهدرکندییاتامسرCIAاصخشم

یاههتفگدننامییاهرظنراهظا؛تساهدوبحرطمهدنکارپیاهرظنراهظااهنت

ایتیاربلآنیلدام،اکیرمآتقوهجراخروماریزوایناراکردناتسد

یاهتیلاعفزامیقتسمریغلکشهبهکنوتنیلکلیب،تقویروهمجسیئر

یمسردییاتزاهشیمه،CLAواکیرمآتلودیلو.دندوبهدزفرحاکیرمآ

((.دندرکیمیراددوختلاخدنیا

تلاخدیمسردییاتهلئسمزجهبهکتسادقتعملاحنیعردیو

CIA،درادندوجودانسانیاردیاهزاتتاعالطاچیه.

طابتراردیرتشیبدانساهکدناهتساوخCIAزاشنامزاسونربموکلام

دوبمکلیلدهبهکدیوگیمCIAدنچره.دنکرشتنم۳۲لاسعیاقواب

،دنکدوباناردانسانیازایشخبتساهدشراچان،شیپاهلاسرد،اج

زونه،رتشیبهچرهتیفافشیاتسارردهکتسادقتعمنربموکلاماما

.دنوشرشتنمدیابهکدنراددوجویدانسا

یاربایناتیرب،۳۲لاسعیاقولابقرداکیرمآتلودتیفافشفالخرباما

اهنا.درادنیاهلجعشیپلاس۶۰عیاقوابطابتراردهنامرحمدانساراشتنا

طوبرمیاهشخبودنراذگیمریثاتزینییاکیرمآدانساراشتناربهاگیتح

.دنوشیمفذحییاکیرمآدانسازا،ایناتیربتلاخدهب



۱۹۹ CIA دیدجدانساتیمهاوییاکیرمآعبانمرابتعا

نامزاسهشقنهرابردزورماتاعالطاهکتسالیلدنیمههبدیاش

تایلمع».دندودحم،«همکچتایلمع»مانهبایناتیربیفخمتاعالطا

هتفگهکتسا«سکاژآیپ.یت»تایلمعیسیلگناهخسنعقاورد«همکچ

دننامهودشارجا،MI۶،ایناتیربیفخمتاعالطانامزاسطسوتدوشیم

.دوبهدشیحارطقدصمدمحمینوگنرسیارب،سکاژآتایلمع

لاسیاهدادیورردایناتیربیشاقنزاهکیتاعالطانازیمهرابردنربموکلام

میرادایناتیربشقنهرابردیرتمکتاعالطاام)):دیوگیمدراددوجو۳۲

اهنآشقن،تقیقحردهکارچ،تسینزیگنارببجعتمهنادنچعقاوردهک

هنامرحمدانساراشتنایاربایناتیربنیناوقهکنیانمض.تساهدوبرتمک

ناشنتاسخهنیمزنیاردوتسارتهناریگتخس،اکیرمآابهسیاقمرد

اهییاکیرمآزایتحییایناتیربناققحمهکتسایلاحردنیا.دنهدیم

اتدوکردارناششقنهکدنراداوارناشتلوداتدننکیمشالترتشیبمه

((.دننکدییات

ایناتیربیاهروشکناربهرهنامرحمتامیمصتابدادخر۱۳۳۲لاسردهچنآ

اهلاسنیامامترداتهدشبجومهکدرادیاهدینتمهردطابترااکیرمآو

.دشابهارمهیرایسبیاهیراوشدابدادرم۲۸عیاقویسررب

طابتراردیاهدرتسگکرادمودانساهبیسرتسدهچرگارضاحلاحرد

یراشفاپنآربنربموکلامهکروطنامهاماتسارسیمدادرم۲۸عیاقواب

اکیرمآوایناتیربیاهتلودیوسزاهنامرحمدانساراشتناناکامک،دنکیم

شافیرتشیبقیاقحودنکفیبروناهدادیورنیاناهنپیایاوزربدناوتیم

.دوش

هکدنتسهییاهداهنهلمجزانتگنشاوجرجهاگشنادردشنامزاسووا

مومعهدافتسایارباریرتشیبیتلوددانسااتدنشالتردناکامکدنیوگیم



قدصمهمکاحم

یشسرپرباربرددوزیلیخ،تشگزابناریاهبدادرم۲۸زادعبهاشیتقو

.تساهدرکیچیپرسهاشروتسدزاقدصمهکدوب

نادنزردودوبهدرکمیلستاردوخهنابلطواد،دادرم۲۸یادرفزینقدصم

.دوب

:دوشهمکاحمیماظنهاگدادردقدصمهکدوبهتفرگمیمصتهاش

،شدیدجریزوتسخنوهاشرظنفالتخانیتسخنهیامهبالمع،یولهپ

.دشلیدبتیدهازهللالضف

دبهپسهکتسهاکیرمآترافسیاهشرازگرد»:دیوگیمیدنواهن

«.دوبهاشویدهازنایمیشیاسرفگنجیاهدروخرب

طبارناونعهبنینچمهودادرم۲۸عیاقوردشاهدرتسگتیلاعفهطساوهب

هدشلیدبتناریاتسایسهصرعردیمهمرگیزابهب،هاشوریزوتسخن

قدصمهمکاحمزاارهاشاتهدرکشالتشردپهکدروآیمرطاخهب،دوب

.دنکفرصنم

ناونعهبارواراکنیایاربشردپ،دیوگیمیدهازریشدراهکنانچ

هکیمانبحاصنارادمتسایسزا،تئیهیلعهارمههبریزوتسخنهدنیامن

یداجسدمحمنینچمهودوبیرتسگدادریزوقدصمتسخنهنیباکرد

قدصمهمکاحمهرابرداتداتسرفهاشدزنهب،راکهنهکرادمتسایسرگید



۲۰۱ قدصمهمکاحم

لوطحبصهستعاسهبکیدزناتتارکاذمنیا»:دیوگیمیدهاز

هدشتسردهاشاضرنامزردهکمیدوبترضحیلعاخاکمودهقبطرد.دیشک

ترضحیلعاهکدوبنیاامداقتعا.دشثحب.دشعورشاهتبحص.دوب

نیا.دنشخبب،دنرببهمکحمهبارنیاهکنیازالبقودننکیراوگرزب

تحاران.دمآیمشباوخایرثهکلمترضحیلع.دشینالوطتارکاذم

تسازوردنچ.رگیدتسانارحبعقومردهکدینکنشومارفنوچ.دوب

یداجسیاقآ.دوبحبصکیدزن.دندومرفتعجارممرزاترضحایلعهک

تسژکینیادنتفگیماماتئیهیاقآ.مینکشاهمکاحمتفگیم

«.دشخببارقدصمهاشهکتسابیزرایسبهناهاش

شلابندهبتئیهیلعهکار«ییابیزرایسبهناهاشتسژ»نآ،هاشاما

قدصمهمکاحمرب،یدهازهللالضفووارظنفالخربوتفریذپن،دوب

.درکیراشفاپ

قدصمهمکاحمهکدشررقمهسلجنیمهردیدهازریشدراهتفگهب

شنایفارطاوهاش،هتسشنزابرادمتسایسنیاهتفگهبهکارچ،دشابینلع

هب،دشابنینلعهمکاحمرگاودرادیناراداوهزونهقدصمدندوبدندقتعم

.دوبدهاوخواعفن

همکاحمکیییاپربزا،دوبهتشکراکینادقوقحدوخهکقدصموسنآزا

.درکلابقتساینلع

همکاحمنیانایرجردهکقدصمیریخستلیکو،رهمگرزبلیلجتارطاخ

تفرگمیمصتادتبانامهزاقدصمهکدهدیمناشن،دشواهتفیشادیدش

هرهبیمسرتاغیلبتهبنتفگخساپیاربیتصرفناونعهبهمکاحمزاهک

.دربب

۲۸زادعبهامکیدودح،هدومزآنیسحپیترس،شتراناتسداد

رد،ییوجزابهسلججنپزادعبودرکزاغآارقدصمزاییوجزاب،دادرم

نینچمهوقدصمدمحمیاربهکتساوخهاگدادسیئرزاشتساوخرفیک

.دنکرداصمادعامکح،شتراداتسسیئریحایریقتدمحمپیترس



طوقس۲۰۲

.تساهدرکمادقاتنطلسماقمهیلعهکدوبمهتمقدصمدمحم

اریماظنهاگدادتیحالصهکلب،درکدرارتاماهتاهمهاهنتهنقدصم

.دربلاوئسریز،دوخهمکاحمیاربزین

سیئررباربردقدصم،هاگدادزورنیتسخنرد،۱۳۳۲لاسنابآ۱۷زوررد

:تفگ،دنکیفرعماردوخدوبهتساوخوازاهکهاگداد

تسایسنیاومتسهناریاینوناقریزوتسخن،قدصمدمحمرتکدنم»

نیاهبارمهکتساهنآیلخادنارکونومسیلایرپماورامعتسایجراخ

«.تساهدناشکهمکحم

،دادرم۲۵زورردهکدوبنیادوخزاعافدردقدصمیقوقحلالدتسا

زاهکیمادقاردهاشودوبهدشنلحنمیمسرلکشهبسلجمزونه

زاینوناقریغلکشهباروا،هتشادنهقباسهطورشمبالقنایزوریپنامز

.تساهدرکرانکربیریزوتسخن

یلمیاروشسلجمهرودنیمهدفهزونهزینقدصمهاگدادزاغآنامزرد

قدصم،لاسنآدادرم۱۹زورردعقاورد.دوبهدشنلحنمیمسرلکشهب

تساوخوازاهاشهبیاهمانرد،سلجملالحنامودنارفرهجیتنهبدانتسااب

.دنکرداصاردیدجتاباختناییاپربروتسدودنکلحنمارسلجمهک

قدصمیرانکربروتسد،دنکلحنمًامسرارسلجمهکنآزاشیپهاشاما

سلجمهرودنیمهدفهماجنارسوا.درکرداصاریدهازیریزوتسخنو

.درکمالعالحنمقدصمهاگدادزاغآزادعبزور۹اریلمیاروش

تیحالصودناوخینوناقریزوتسخناردوخلالدتسانیاابقدصم

.دربلاوئسریزشتاماهتایسرربیارباریماظنهاگداد

تساریزوتسخنزونههکاجنآزا،هدرکیفلختوارگاهکتفگوا

ردهن،دوشهمکاحمهفصنمتئیهروضحردوروشکیلاعناویدرددیاب

.یماظنهاگداد

وتسنادندراوارواضارتعا،یماظنتموکحنوناقهبدانتساابهاگداد

.دندشزاغآقدصمهمکاحمروشرپتاسلج

دوبهدومزآوقدصمیظفللادجهاناحتماصمههکهاگدادنیاهسلج۳۵



۲۰۳ قدصمهمکاحم

هبهمه،نادهاشیارجامرپیاهتداهشوقدصمناکیدزنراضحامهو

.قدصمدمحمتیموکحم:دشمتخهجیتنکی

تفاینینادنچباتزاب،دوخقحزاهاشتشذگربخ،هاگدادنیانایاپرد

.تساهدشموکحمنادنزلاسهسهبقدصمهکدندینشهمهضوعردو

!قدصماتدوبهاشهمکاحمرتشیبهمکاحمنیاتسا

دوبیهابتشارایسبراکقدصمهمکاحمهدنبرظنهب»:دیوگیموا

رانکربیقداصمهرودردهکینارسفاتفًگادعبهاشدوخ.هاشفرطزا

یارب!قدصمهن،دوبهاشهمکاحم،همکاحم.دندروآراشف،دندوبهدش

هناهاشسکعیولجهاگدادیوت.دوبهاگدادنادرگهنحص،قدصمهکنیا

«.درکیمفلتخمیاهراک.دیباوخیمتفرگیم

یخربهکتشاذگیفنمریثاتیمومعراکفاربیدحهبهمکاحمنیا

دادرم۲۸زادعبمهمیاههابتشازایکیارقدصمهمکاحم،اهلاسنآرد

.دناوخیم

عیاقوهبیفنمیاهاکن،لاسنایلاسهنوکچهکدهدیمحیضوتینیما

رییغتهتشذگهرابردارشرظنهمکاحمهرابردهعلاطماماهتشادندادرم۲۸

هبدادرم۲۸زادعبمتفرناریاهبیتقونم»:دیوگیموا.تساهداد

هبهکمیوگبهناقداصومتشادهطبارالابیاههاگتسدورابردابلاحره

هتشذگهبتشگرباباهدعب.مدرکیمنهاگنیفنمدیدابدادرم۲۸عیاقو

،دادرم۲۸زادعبهکنیاهلمجزا.دشیتاهابتشایرسکیهکدینیبیمامش

سبح،نآزادعب.دوبیهابتشاراک،بیترتنآهبقدصمرتکدهمکاحمالصا

قافتارگاهکدندوبییاهراکهمهاهنیا.دوبهابتشامهدابآدمحاردیگناخ

هبباطخدشتئارقهاگدادیارهکینامز،یودبهاگدادنایاپردقدصم

:تفگهاگدادیسیئر

تلم.مرکشتمیلیخنم.دوزفانمتاراختفارب،بشما،مکحنیا»



طوقس۲۰۴

.درکضارتعاهرداصمکحهبهلصافالبو

دشزاغآ۱۳۳۳لاسنیدرورف۱۹زاهفقوهامجنپزادعبرظندیدجتهاگداد

یاهتسایسهیلعقدصمهکنیایاربدوبیلحم،یودبهاگداددننامههک

.دیوگبنخستفنندرکیلمیاربشیاهشالتوناریاردایناتیربتلود

شضارتعاقدصم،دشدییاترظندیدجتهاگدادردیودبهاگدادمکحیتقو

.دنامهجیتنیبنآیسرربهکدرکروشکیلاعناویدمیلستار

شایهانگیبتابثایاربوایقوقحشالتوینوناقداومربقدصمیراشفاپ

واعافد،یشرفتدیجمنوچنیخرومیخربهاکنردهکدادخریلاحرد

.تشادزینیرایسبیسایسیاههبنج،یقوقحرابربهوالع

دراومیرایسبرد،یقوقحداعبزاقدصمعافد»:تسادقتعمیشرفت

تامکاحمهکنالاامش.تشادلاکشامهدراومیرایسبردودوبتسرد

رد،دیناوخیمارماجرفهاگدادورظندیدجتهاگداد،لواهاگدادردقدصم

ینارنخسلاحردقدصمراگنا،دشابعافدهکنیایاجهبدراومزایرایسب

«.دوبیسایسرتائتواوعدکی!تساتینمایاروشردایناملراپرد

لاسهامدادرمرد،شتیموکحمنارودیطزاسپ،قدصمدمحمماجنارس

لامشیرتمولیک۵۳،دابآدمحایاتسورردشلزنمهبشترانادنززا۳۵

.دنارذگیگناخسبحرداجنآرداررمعرخآاتودشدیعبت،جرکیبرغ

ًافرصهکدوبرصمودرکیراشفاپشدرکلمعتیناقحربرمعرخآاتوا

رانکربراکزاینوناقریغیاتدوککیعوقویپردوناگناگیبهئطوترطاخهب

.تساهدش



دادرم۲۸زادعبهاش

رد،ایرثهکلمهکروطنآ.مرردللجملتهکیرد.دوبایلاتیاردهاش

زادعب،هدرکریوصتارهاشاضردمحمیاهزورنآ،«ییاهنتخاک»باتک

هبدیماانالماکیهاگنهاشروشکزاهمیسارسرارفودادرم۲۵یارجام

،شایگدنزیقابردهکدرکیمرکفنیاهبوتشاددوختنطلسهدنیآ

.دیایبربشدیعبتردرابردوشدوختفگنهجراخمسپزادیابهنوگچ

هب،مرردهاشاضردمحمیارب۱۳۳۲لاسناتسباتراتوهریتیاهزور

یهاشودیسرهارزادادرم۲۸.دیسرنایاپهبیناهگانواسآقربیلکش

یدهازهللالضفرکشلرسزایفارگلت،دیدیمدابربارشتختوجاتهک

.درکتفایرد

هطقنکینارگشهوژپیخربیوسزا،هظحلنیا،ناریارصاعمخیراترد

،مرردشالتهردهاشهکیاهظحل:تساهدشفیصوتزاستشونرسفاطع

.دناوخاریدهازفارگلت

.ددرگزابناریاهبهکدوبهدشهتساوخوازافارگلتنآرد

ابوهدوبهتفشآیباوخ،تشرونارهتردشیاههمسجمندیشکنییاپو

نیااب.هدیسرنایاپهبسوباکوهدشرادیبباوخزاوا،یدهازفارگلت

.دوبهدشهاشهرابودهاش،فارگلت

۲۸زالبقهاشهبیتهابشرگیددادرم۲۸زادعبهاش،یخربهتفگهباما

اضردمحم،تسادقتعمسانشناریاورگشهوژپ،ینیتملالج.تشادندادرم

یهاشهکدادناشنهاگدورفنامهرد.تشگزابناریاهبمرزایتقوهاش

.تسادیدج



طوقس۲۰۶

دنکیموگزاباریفورعمتیاور،فرحنیاتابثایاربینیتملالج

دشهجوتمهاگدورفردتشگیمربایلاتیازایتقوهاش،نآساساربهک

یپیترسهجرداب،یهاشنهاشدراگهدنامرف،یریصنهللاتمعنگنهرسهک

اریریصنهجرد،هاشدوروزاشیپ،یدهازایوگ.تساهداتسیاشرباربرد

اما.دوبهداداقترا،قدصمینوگنرسنایرجردشتامدخزارکشتهناشنهب

تفگیدهازهبودشتحارانعوضومنیازاهاش،دیوگیمینیتملالج

یراکنینچدوخرسودنامیموارظتنم،یریصنهجردیاقترایاربدیابهک

.دادیمنماجناار

عقاورد،یدهازهللالضفرباربردیراتفرنینچ،رکشهوژپنیاهتفگهب

.دوبدادرم۲۸یاهدادیورهجیتن

وتارکومدهاشکیهاش،دادرم۲۸ات)):دیوگیمییانیتملالج

ونوریبتفرناریازاهاش،دمآشیپدادرم۲۵هثداح.دوبیهاوخهطورشم

یاهنوگهبثداوحیتقو.ددرگزابناریاهبرگیدهکدرکیمنرکفدیاش

زاهکیاهبرضنیاینعی.دادرییغتارشتسایسیلکهب،تشگزابهکدش

لاسنهکلاجرزاکیچیههباتدشوایاربیسرد،دوبهدروخقدصم

«.دنکندامتعا،دندوبروشکراذگتمدخناشیرایسبهکتکلمم

ابالمعهکدوبدادرم۲۸زادعباهنتهاش،لیلحتنیاساسارب

هبارروشکروماهرادا،هطورشمیساسانوناقزاییاهشخبنتفرگهدیدان

شایرادمامزهرودهماداردهکیدرمهبدشلیدبتوتفرگتسدردیلک

.دوبناریاهراکهمه،۵۷لاسبالقناات

نامزردهلمجزاییاههرودرددوخهکیهوژپخیرات،یدنواهنکنشوه

ناینج،دوبدادرم۲۸عیاقوزایشانزینواهاگنردهکارهاشاضردمحم

تموکحودرکیمتنطلس،یدهازتموکحنایاپاتهاش»:دهدیمحرش

دعبهبنآزا،درکافعتساهبراداواریدهازدبهپسیتقوهاش.درکیمن

هاتوکیانثتسادنچابدیاشهتبلا).تموکحمهودرکتنطلسمهرگید

یکدنادیاشنینچمهو.ینیمایلعرتکدیریزوتسخنهرودهلمجزاتدم

دبهپستلودنایاپ(.دندوبانثتسااهنیاهک.روصنمیلعنیسحتلودنارودرد



۲۰۷ دادرم۲۸زادعبهاش

«.درکیقلتهاشرادتقاابهارمهتنطلسزاغآناوتیماریدهاز

رد،دنکیمفیصوتهاش«رادتقاابهارمهتنطلس»،یدنواهنهکهچنآ

تنطلس))هکتسایتیعضونامهعقاورد،هاشنیدقتنمزایرایسبهاگن

،(هطورشمتنطلس)لباقمهطقنیعونهبودوشیمفیصوت((یدادبتسا

.دریگیمرارقهطورشمبالقنایلصاهجیتنینعی

گنشوههتفگهبینیمایلعشردپهکیرگشهوژپ،ینیماجریا

رباربرد،دربهرهبدوخیریزوتسخنهرودردیرتشیبتارایتخازا،یدنواهن

دادرم۲۸زادعبارهطورشمیساسانوناق،هاشاضردمحمایآهکلاوئسنیا

یساسانوناقهاشهکتسانکمم»:دیوگیمریخایتشاذگاپریز

عیرسیقرتودندوبتسرپنطوناشیا.دشابهتشاذگاپریزارهطورشم

ردییاهتفلاخماب،دیهاوخیمعیرسیقرتیتقوامش.دنتساوخیمارناریا

تفلاخم،دنوشیمبیوصتریداههحیالهکنیاایدیوشیمورهبورسلجم

درکاراهراکنیاناشیانمرظنهب.دننکیمنوگنرساراهتلود،دننکیم

نوچ.دوبهابتشانمهدیقعهبهک.دوشارجاناریاردیرتعیرسیقرتات

«.دوبرتهبیلیخامعضونالا،دشیمارجایساسانوناقرگا

لیفکدادرم۲۸عیاقونامزرد،ینیمامساقلاوباشیومعهکرگشهوژپنیا

رصحنموایسایسدرکلمعهباهنتارهاشاضردمحمرییغت،هدوبرابردترازو

ردیتحوا،هاشابشایصخشیاهرادیدهیاپرب،دیوگیمودنادیمن

.درکرییغتدادرم۲۸زادعب،مههرمزوریاهدروخرب

اب.متشادطابترارابردابیلیخنمعقومنآ»:دیوگیمینیماجریا

روپاش،فرشاترضحالاووسمشترضحالاواب،ردامهکلمترضحایلع

دوخهجیتنرد.دوبنمهلاخرتخدرهوشهک[هاشینتانردارباضرمالغ

۲۸زادعبناشیاراتفرو.مدیدیمنممهارهاشاضردمحمترضحیلعا

یلیخودندوبرتهداسیلیخدادرم۲۸زالبق.درکیمقرفالماکدادرم

«.دندرکیمتبحصمدآابتحار

دندقتعمهکیهورگ؛درادزینیدجینافلاخم،اهرظنراهظانیایمامتاما

تردقشیازفالابندهبزین۱۳۳۲دادرم۲۸زاشیپ،یولهپهاشاضردمحم

فعضوییوسزایکبرجتمکویناوجاما،هدوبتردقهضبقهتبلاو



طوقس۲۰۸

اررومامامزهکهدادیمنواهبارناکمانیا،رگیدییوسزایسایسهاگیاج

.دریگبتسدهبهنتکی

واهکتسادقتعم«هاشهبیهاگن»باتکهدنسیون،ینالیمسابع

تسخنزورزاوتشادتوافتمیهاگنتموکحوتنطلسهلوقمهباساسا

.تسنادیمرواشکتالکشملالحارتردقردقهاش،شتنطلس

ترافسابارهلئسمنیایتحوددرگیمربهاشکشنودب»:دیوگیموا

یریزوتسخنشدوخهکدنکیمحرطمعطقمدنچردسیلگناواکیرمآ

دادرم۲۸زالبقهکنیااما.دننکیمتفلاخماهنآ.دریگبهدهعهبار

مهافتءوسکی،دنکبزکرمتمیشدوختسدردارتردقتساوخیمنهاش

شتردقدیابهکنیاهبتشادروابدیآیمهکیزورزاهاش.تسایخیرات

هاشداپهکدوبدقتعم.هطورشمهاشداپکیاتدشابشردپهبهیبشرتشیب

«.دنکبداجیاناریاردارمزالتارییغتدناوتیمنهطورشم

نایرجردهکتفرشیپییاجاتتموکحهلوقمهبیهاگننینچابهاش

.دشهدناوخروتاتکیدشنافلاخمیوسزا،۱۳۵۷بالقنا

همانراکابزورمااتهکدوبیسایسیمانشدعقاورد«روتاتکیدهاش»

۵۷لاسنویبالقناتبحصیاپرگامهزونهوهدوبهارمههاشاضردمحم

.دننکمهتم«یگماکدوخ»هبارواهکیناسکدنتسینمک،مینیشنب

هاشتسادقتعمهکتساینارگشهوژپهلمجزا،نایماهاربآدناوری

!دلوتزورزاهکلب.دادرم۲۸زادعبطقفهناما،دوب«هماکدوخ»

اضرنارودنامهزا.دوبهدمآایندهبروتاتکیدوا»:دیوگیمنایماهاربآ

دانساامشیتقو.دشابشردپیانثملاهکتساوخیمهشیمهوا.هاش

نیبزاارسلجمهکدوبنیارکفردنامزنامهو.دوبرتشیبتردقرکف

۲۸زالبقرایسب،دشابهتشادیرایسبتردقهکهتساوخنیاعقاورد.دربب

هبهکدوبنیاداتفادادرم۲۸زادعبهکیقافتا.تشاددوجووارددادرم

نآو.دنکارجا،تشادنهذردلبقزاهکارینامرآهشقناتدادتصرفوا

((.دشابهتشادشردپهزادنامهیتردقهکدوبنیامه



۲۰ ۹ دادرم۲۸زادعبهاش

رتارفیاهنیمز،هاشاضردمحمیبلطتردق،دندقتعمهکیناسکنایمرد

هب،یلمههبجیزکرمیاروشینونکوضعمیعزشوروک،دراددادرم۲۸زا

،دادرم۲۸زالبقلاسراهچهاش،نآساساربهکدنکیمهراشایاهنومن

.دوبهدادزوربدوخزاارتردقهضبقیاربشالتیاههنیمز

ردودادخر۱۳۲۸لاسرددنکیمهراشانآهبمیعزیاقآهکییارجام

مغرهبًاقافتاهکرییغتنیارد.دشرجنمیساسانوناقرییغتهبتیاهن

بالقنازادعبرابنیتسخنیاربهاش،دشلامعااهیسیلگناتفلاخم

.دروآتسدهباریلمیاروشسلجملالحنارایتخا،هطورشم

هچودوبیتارکومدرادمتسایس،دادرم۲۸زاشیپهاشدندقتعمهکاهنآهچ

رد،دوبتردقهضبقرکفهبشتموکحزورنیتسخنزاوادنیوگیمهکاهنآ

هندادرم۲۸زاشیپهاش،دوبهچرههکنیا:دنرادرظنقافتاهتکنکی

مهییامنتردقیاربیسایسهنیمزیتحهکلب،تشادنییارجاتردقاهنت

.دوبهدشهتفرگوازا

ینعیشریزوتسخننیرتیوق،اورپیبووردورهلباقمردوایتقواما

ربزوررهطقفهن،دیدنادنزهشوگ،هلداجمنایاپردارقدصمدمحم

هباریسایسلاجرنایمردیسایستردقیزابًالوصاهکدوزفاشتردق

باوخزاارشرسمههنابشدوشنراچانهاگچیهرگیدهکدربشیپیلکش

ییامیپاوهراوس،شروتسدزایریزوتسخندرمترطاخهبودنکرادیب

.دزیرگبناریازاودوشکچوک



قدصمطوقسزادعباهیاهدوتتشونرس

لاسرد:دوبهدشمالعاینوناقریغ،دادرم۲۸زارتشیپیلیخهدوتبزح

،تلود،تفرگرارقماجرفاندصقءوسکیفدههاشهکنآزاسپ،۱۳۲۷

.درکلحنماربزحنیا

هدشنفقوتماهنتهن،قدصمتموکحرخآزوراتهدوتبزحتیلاعفاما

هزرابمنمجنا»نوچیرگیدیاهمانششوپرد،۱۳۳۲لاسردهکلب،دوب

یاههیداحتاردمههکدوبهدرتسگتالیکشتکیالمع،«رامعتسااب

.تشادذوفنییوجشنادشبنجردمهویرگراک

TPسکاژآیپ.یت»،شتایلمعمانCIAنامزاسردهکییاتدوکیادرفرد

AJAX»دوبهدشقتشمهدوتبزحمانزا(TudehParty Ajax)،طیارش

یاهزاتراگزورناشیاربودرکرییغتیکیتاماردلکشهببزحنیایاضعا

.دشزاغا

ربدیوگیم«بالقناودنیبناریا»باتکهدنسیون،نایماهاربآدناوری

ناحارطزاوCIAنارومامزا،ربلیودلانودیاههتشونردهچنآساسا

هشقنمهمیاهشخبنیتسخنزایکی،هدمآ«سکاژآیپ.یت»تایلمع

CIAتساهدوبهدوتبزحبوکرس،اتدوکیادرفیارب.

،دادخرشتراوسیلپطسوتهکیلصابوکرس»:دیوگیمنایماهاربآ

نیبزایلکهبارهدوتبزحتالیکشتاهنآعقاورد.دوبهدوتبزحهیلع

یتسرهفیتحاهنآ.درککمکیهجوتلباقلکشهبمهCIA.دندرب

رد.دنتشادتسدرداتدوکزاشیپ،دنوشریگتسددیابهکاریناسکزا

دارفانیاغارستفردیاباتدوکزادعبهلصافالبهکهدمآمهربلیوشرازگ

«.دنتشادرایتخاردارناشیاهسردآواهمانهک



۲۱۱ قدصمطوقسزادعباهیاهدوتتشونرس

بزحنیرتمهمونیرتیوقارنآیخربهکیبزحبیترتنیدب

دشراچاندوزیلیخ،دندرکیمفیصوتدوخنامزردهنایمرواختسینومک

یهورگودنکفقوتمروشکردارشیاهتیلاعفزایمهمیاهشخبهک

یوروشریهامجداحتاینعی،رتگرزبرداربروشکهبزینشناربهرزا

.دنتخیرگ

اردادرم۲۸زاسپبزحنیاتیلاعف،ندنلنکاسخرومیشرفتدیجم

ناونعتحتناریایلخادردیتدمیاربهدوتبزح):دهدیمحرشینینج

مهروشکزاجراخرد.دادهماداتیلاعفهبهدوتبزحیفخمنامزاس

ناجیابرذآتارکومدهقرفیرارفیاهورینیراکمهابهدوتبزحناربهر

دننامیوروشرامقایاهروشکویوروشریهامجداحتارددوختیلاعفهب

زایخربهکنیانمض.دندادهمادایقرشناملآوناتسراغلب،یکاولسکچ

یضترمرتکددننام،دندشریگتسدودندنامناریاردهکهدوتبزحناربهر

هتبلا.دنتشگربیداعیگدنزهبودندشدازآنادنززایتدمزادعب،یدزی

«.دنتشادنییاضقلکشمیلودندوبرظنتحت

زاشیپهدوتبزحیتالیکشتیگدیچیپوذوفنوندوبهدرتسگعقاورد

تسناوت،بوکرسیگدرتسگمغرهبهکدوبهدیسریاهلحرمهبدادرم۲۸

دعبلاسکیاقیقدینعی۱۳۳۳لاسدادرم۲۱زوراتویتدمیاربناکامک

.دهدهمادادوخهنایفخمتیلاعفهبدادرم۲۸عیاقوزا

وا.دشریگتسدیسابعنسحلاوباناورسمانهبیماظنکیزورنیارد

ینامزنیا.تساهتشادتسدهدوتبزحیفخمتیلاعفردهکدوبمهتم

۲۸زادعب،ناریاردیسایسناینادنزهجنکش،یشرفتهتفگهبهکتسا

.دوبهدشهنیداهندادرم

وجرابنیلوایاربدادرم۲۸زادعب»:دیوگیمخیراترگشهوژپنیا

جیارناریاردهجنکش.دوشیممکاحناریاردهدرتسگلکشهبیسیلپ

.هاشاضرهرودردصوصخهب،میتشادهجنکشناریاردهشیمهام.دوشیم

.میتشادنهنیداهنوکیتامتسیسلکشهبهجنکش،۲۰رویرهشزادعبیلو

نتفرگیاربهجنکش،رابنیلوایارب،دادرم۲۸زادعباما.هدوبیدروم

((.دوشیمیمومعوجیارفارتعا



طوقس۲۱۲

هرابردفارتعایاربدوزیلیخیسابعنسحلاوباناورس،یطیارشنینچرد

.تفرهجنکشریز،هدوتبزحردشایفخمتیلاعفداعبا

زاودوشگفارتعاهببلیتقو،زور۱۲زادعباما.درکتمواقمزور۱۲وا

یتینمانارومام،تشادربهدرپیماظنکیناونعهبشایسایستیلاعفداعبا

وشداعبا،نایماهاربآهتفگهبهکدندشورهبوریاهکبشاب،مدقهبمدق

.درکهدزتفگشارCIAمهوهاشمه،شذوفنویگدرتسگنازیم

نامزاسکیهدوتبزحهکدنتسنادیماهنآ»:دیوگیمنایماهاربآ

۶۰۰هکتساگرزبردقنآنامزاسنیاهکدنتشادنربخیلودرادیماظن

ناشتسدهباتدوکزادعبهامنیدنچتاعالطانیاودشابهتشادوضع

((.دیسر

یکی،دادخراهلاسنآردهدوتبزحیماظننامزاسابهکیدروخرب

هاشاضردمحمتردقنارودلوطردیسایسبوکرسدراومنیرتنشخزا

«هاشنیرخآ،یولهپاضردمحم»باتکهدنسیون،یدنواهنگنشوه

یمطاف[نیسحرتکدیصاخدرومزا-لمعتدشغیتهبل»:دیوگیم

نامزاس.دوببزحنیایماظننامزاسوهدوتبزحهجوتم-میرذگبهک

هکبشنیانارسفازارفن۲۷هکدوبیفخمهکبشکیهدوتبزحیماظن

((.دندشهدرپسشتآهخوجهبهدوتبزحیماظنمیظع

نارسفانیازایگرزبهورگ،یماظننامزاسیاضعازانت۲۷مادعازجهب

.دندنامنادنزرد۱۳۵۷لاسردناریابالقنایزوریپاتنامزنامهزا

یاهمادعاشخبنیرتیلصا،یاهدوتنارسفازانت۲۷مادعاعقاورد

وقدصمتلودیوکنخسوهجراخروماریزو،یمطافنیسح:دندش

هرودندنارذگلاحرد،تشادزابنامزردهکیراگنهمانزور،ناویکیضترم

نامزاسنارسفازا،هدوتبزحرگیدوضع۲۷دننامودوبیزابرستمدخ



۲۱۳ قدصمطوقسزادعباهیاهدوتتشونرس

نایرجردهکهتشاددیکاتهراومههدوتبزحاهنیاربهوالع

ًامومعهکشمانمگیاضعازایدادعت،دادرم۲۸زادعبیاهیریگتسد

.دندادناجهجنکشریز،دنتشادنییالابیاهتیلوئسم

،ولماشدمحاهکیرعشهطساوهبنایناخالاسناطراوهورگنیانایمزا

دامنهبوتفایهدننکهریخیترهش،دوراسششیاتسردیسانشرسرعاش

ریز،اهنادنزرددادرم۲۸زادعبیاهبوکرسردهکدشلیدبتیناسک

زایلکهبارهدوتبزحیماظننامزاسرهاظرد،اههتشکواهمادعانیا

هنانامرهقیرگیبالقنازایکیتنامرهلاهرداربزحنیا،نامزمهامادربنیب

یهورگنهذرد،دشیمفیصوتهاش«یتلادعیب»هکارهچنآودربورف

.درکهنیداهن،یتنطلستموکحنافلاخمزا

هورگیارجامزادعبو۱۳۳۶-۳۷لاسات»:تسادقتعمیشرفتدیجم

اهمادعایارجام،[هدوتبزحوضعسانشرسنایماظنزاهبزورورسخ

یارباهمادعاوتامکاحمنیایکیراتویخلتوگنناما،درکشکورف

تموکحندادهولجعورشمانلیالدزایکیودنامیقابهشیمههاشتلود

یریگتسد،اهراشف،اهمادعانیمه،دادرم۲۸زادعبیولهپهاشاضردمحم

«.دوبینوناقریغیاههجنکشوهنالداعانیاهییوجزاب،اه

یلامتیامحهکارچدوبندادرم۲۸ینابرقنیرتگرزباماهدوتبزح

ودوبشرستشپیوروشریهامجداحتاینعیرتگرزبرداربیسایس

بالقنااتروشکزاجراخ،اردوخیبزحتالیکشتدندشقفومشناربهر

.دننکظفح۱۳۵۷لاسردناریا

دنتفرگرارقهاگتسدبضغدرومهکدندوبمهیبازحا،نامزنامهاما

.دنتشادنمهیجراخیماحچیهو



یدازآلاهن

نایرجرد.تسینقدصمدمحمتموکحنایاپهطقناهنت،۳۲دادرم۲۸

یخیراتهرودکینایاپهطقندادرم۲۸،ناریارصاعمخیراتتالوحتیسررب

هکینامززا،۱۳۲۰رویرهشزا؛تساهدشزاغآنآزالبقلاس۱۲هکتسا

یناوجتسدهبتنطلسودرککرتارروشکهاشاضر،دشلاغشاناریا

.داتفاذوفنیبوهلاس۲۰

،بازحاتیلاعفویسایسیاهیدازآ،هاشتنطلستسخنلاس۱۲رد

یهورگتیلاعف،ههدنیاینایاپیاهلاسرد.دیسرهقباسیبیجواهب

یفالتئالیکشتهب،هنالداعوملاستاباختناییاپربیاربنارادمتسایسزا

،اهتدمیاربهکیفالتئا:دشمتخناریایلمههبجمانهبهدرتسگ

.دوبقدصمدمحمیماح،هچراپکی

ردیسایسیاهیدازآلاهنندیکشخابهارمه،دادرم۲۸زادعباما

زینهاوخیسارکومدًامومعولاعفیسایسیاههورگزایخربهشیر،ناریا

.دشهدناکشخ

ههبجیاضعازایخرب):دیوگیملاوئسنیاهبخساپردیشرفتدیجم

یوضردمحاسدنهمدننامیخرب.دندشریگتسددادرم۲۸زادعبیلم

ششخبتساوخردیخرب.دندنامنادنزرداهلاساسلجمسیئربیان

[روشکریزویقیدصنیسحمالغرتکددننامیخرباب.دندشدازآودنتشون

تحتایودندشنریگتسدای،دشهنامرتحمدروخرب،یباجنسمیرکرتکدای

((.دوب[قدصممودهنیباکهجراخروماریزو



۲۱ ۵ یدازآلاهن

روشکنارادمتسایسنیرتیلصا،شیاضعاینامزهکیهورگًاتعیبطاما

یاهشالتمغرهب،تسادقتعمیشرفتنامزمه.دشندوبانهبشکی،دندوب

زادعبیاهلاسمامتردیلمههبجهرابودندرکهدنزیاربهکیرمتسم

هبرضزاتسناوتنرگیدهاگچیههورگنیاًالمع،دشماجنا،دادرم۲۸

.دنکتساررمکدادرم۲۸قیمع

۱۳۵۷لاسبالقنازاشیپاتیلمههبجتیلاعفیاهلاس،رگشهوژپنیا

ودودحمرایسب۳۰ههدهماداردیلمههبجتیلاعف»:دهدیمحرشنینچار

یریزوتسخنهبینیمایلعباختنااب.دوبیگداوناخیاهلفحمدحرد

هبیدنکفاناجباختنایپردهکیدیدجیاضفو۱۳۴۰لاسرد

رگیدرابیلمههبج،دوبهدشداجیاناریارداکیرمآیروهمجتسایر

تسناوتنرگیدهاگچیهیلودرکتیلاعف[یهاتوکهرودیاربودروآربرس

هببالقنانامزات.دسرب،تشادقدصمنارودردهکییالتعانارودهب

ًالمعاما،تشادینارادفرطهشیمهودادهمادادوخزیرمورادجکتیلاعف

یسایسلیاسمیاربهدنریگمیمصتراذگریثأتبزحکیناونعهبیلمههبج

«.تشادنیجراخدوجورگید،ناریا

۲۸زادعبیاهزور،ناریارصاعمخیراتتالوحتیسرربنایرجردعقاورد

وبوکرسقمعهکدنوشیمفیصوتکیراتوهریتییاهزورًامومع،دادرم

.تساهدنامیقابیرایسبهرطاخرد،نارودنیازاتیمکاحتنوشخ

سابعهاگنرد،هتشادباتزابزینناریایقیسوموتایبداردهکاضفنیا

نافلاخمعمقوعلق»واهتفگهبردتیمکاحرمتسمتیلاعفهجیتنینالیم

.تساهزورنارد((یسایس

یسایسیاهیدازآتیعضو،اکیرمآبرغردیسایسمولعداتسانیا

مالعایماظنتموکح»:دنکیمریوصتنینچاردادرم۲۸زوریادرفزا

رایسبناسناهک.دوبنارهتیماظنرادنامرفرایتخبرومیتپیترس.دش

هدافتساعمقوعلقیاربشتنوشخمامتزاو.دوبینشخووگروزوردلق

.تفرنیبزاالمعتاعوبطمیدازآ.دنداتفانادنزهبیلمههبجنارس.درک

لیلخلثمیسکیتح.دشنکممریغاهلکشتوبازحاهنادازآتیلاعف

هکتسنادیمودوبهدرکهرکاذمواابدادرم۲۸زاشیپهاشهکاریکلم



طوقس۲۱۶

ینیمایلعنارودزجهبزورره.دنتخادنانادنزهب،تسینیلاکیدارمدآ

یتحیسایستیلاعفیارباضف،دوباکیرمآمیقتسمراشفتحتمهنآهک

،یکلملیلخایناریابزحاییلمههبجدننامییورهنایمیاهورینیارب

ناریاردرخآزوراتهکییوریناهنتدادرم۲۸زادعبالمع.دشیمهتسب

«.دندوبیبهذمیاهورین،ددرکتیلاعفهنادازآ

،۴۱و۱۳۴۰یاهلاسردناریاریزوتسخن،ینیمایلعدنزرف،ینیماجریا

تیعضودشقفوم،یشرفتدیحموینالیمسابعهتفگهبهکیسکنامه

تسادقتعم،دشخببدوبهبیهاتوکهرودیاربناریارداریسایسیاهیدازآ

.دوبهتفرنیبزایلکهبناریاردیسایسیاهیدازآ،دادرم۲۸زادعب

،یسایسیاهیدازآشیازفاهبشردپداقتعاوهقالعهکدیوگیموا

راکنایاپتیاهنردوهاشاضردمحمووارظنفالتخایلصاهیامهبًالمع

.دشلیدبتینیمایلعیریزوتسخن

،دادرم۲۸زادعبقدصمنارایویلمههبجتشونرسیسرربنایرجرد

قدصمتلودیوگنخسوهجراخروماریزو،یمطافنیسحهرهچنیرتمهم

رشتنمیلمههبجناگراناونعهبارزورمارتخابهمانزورهکیدرم:تسا

هداوناخوهاشهبندادمانشدزا،دادرم۲۸ات۲۵ینارحبزورهسردودرکیم

.تشادناورپچیهشا

هدرکلیصحتویلمههبجیاضعانیرتناوجزایکی،یمطافنیسح

یاهیریگعضومردوتشادقوقحیارتکد،قدصمدننامهوا.دوبهسنارف

یاهیحور،یلمههبجرتنسمنارادمتسایسزایرایسبهبتبسن،یسایس

.تشادلاکیدار

،نیشتآیاههلاقمرساب،قدصمیرادمامزیاهزورنیرخآردهکیمطاف

هاگیفخمهبدادرم۲۸یادرفزا،دوبهدرکرشتنمهاشزااراهداقتنانیرتدنت

ریگتسدقدصمطوقسضحمهبهکدوبقدصمنارایدودعمزاوا.دربهانپ

لکشهبزینماجنارسوتفرگرارقهدوتبزحیتیامحرتچریز،دادرم



۲۱۷ یدازآلاهن

.دشریگتسدوییاسانش،یاهدوتنارسفازایکیهناخردیفداصت

صوصخهب،تشادیمطافابهاشهکیلکشملیلدهب»:دیوگیموا

تموکحینایاپیاهزورردهکیتالاقمورابردابیمطافینمشدلیلدهب

مینادیم.دشموکحممادعاهب،دوبهتشونزورمارتخابهمانزورردقدصم

وقاچتابرضاب،همکاحمهارردوتفرگتروصواابیتسیاشانراتفرهک

شرهاوخمهوشدوخمهوتفرگرارقیرفعجیلعنابعشدصقءوسدروم

«.دندشحورجمتدشهب،دوشبیرفعجنابعشعنامدرکشالتهک

امهابهبحاصمردسلجنآسلرددعباهلاسدوخیرفعجنابعشهتبلا

هبحاصمنیاردوا.درکدروقاچاباریمطافنیسحندرکیمخز،راشرس

هکتساهتفگ،هدشرشتنم«یرفعجنابعش»باتکردنآلماکنتمهک

یزوررداماهدرکهدیدهتگرمهباریمطاف،دادرم۲۸عیاقوزاشیپاههام

یرادنامرفلحم)ینابرهشنامتخاسرباربرداروا،دادرم۲۸عیاقوزادعبهک

بورضموقاچابارواوهدشنابیرگهبتسدوااباهنت،هدید(یماظن

،یریگردزایمطافنیسحرهاوخهلصافهکتفگنینچمهوا.تساهدرکن

.دنرادنتقیقح،زینواندشبورضمهرابرداهتیاوروهدوبدایز

،درکهلمحیمطافنیسحهبیرفعجنابعشهکنیازادعبلاحرهباما

ناج،رادهناخروزنیایوقاچتابرضریزواهکدیچیپرهشردیاهعیاش

.تساهدادتسدزااردوخ

هبیمطافابهنامصخدروخربزا،یمومعراکفاهکتسانامزنیارد

.دیآیممشخ

تشادزابنامزردیمطافمتشوبرضهباهشنکاوهرابردیشرفت

ناریارصاعمخیراتگننیاههکلزایکیلاحرههبنیا»:دیوگیم

نامه.تساهدشقلخمهیسامحتایبداهثداحنیاهبعجاروتسا

نامزنآهک(تایبداوخیراترگشهوژپ)یزیراپیناتسابمیهاربادمحمعقوم

:نومضمنیاابدیوگیمیتیبودکیدوبتایبدایوجشناد

کلمنیارکفنشورهبوگربابص

شکیمدآخرچراتفرنیبب



طوقس۲۱۸

ینیمزوبآنآردلدیدنبهچ

((.شکیمطافوتسارورپخمیبهک

هامنابآردوداشموکحممادعاهبیماظنهاگدادردیمطافتیاهنرد

۲۸زادعبیاهبوکرسنایرجردهکیناسکنایمزا.دشمادعا۳۳لاس

وضعهکدوبیسکاهنتیمطافنیسح،دندشمادعاوریگتسددادرم

.دوبنهدوتبزح-

یلمههبجنارادمتسایسنایمزادادرم۲۸ینابرقنیرتمهمعقاوردوا

شاهدرتسگتیلاعفاب،تفنندرکیلمتضهننایرجردهکیدرم:تسا

رد،یگلاس۳۵نسردودوبهدرکروهظناریایلخادتسایسهبصرعرد

هب،دوبورهبورکیتاملپیدیاهنارحبنیرتگرزبزایکیابهکیتلود

.دوبهدشباختناهجراخروماریزوناونع

نامادهاگچیههکدوبییاهداقتناهتسدرد،یمطافنیسحمادعازاداقتنا

.درکناهرارهاشاضردمحم

جاتدشراچانناریامدرمبالقنایپردیولهپهاشاضردمحمیتقو

هباررهمایرآنادیمماننارهتردمدرم،دزیرگبناریازاوداهناوارتختو

تبثتبالقنازادعباردوختردقاهارگمالسایتقو.دندادرییغت«یمطاف»

ناکامکاما.دندادرییغتداهجنادیممانهباریمطافنادیممان،دندرک

هجراخریزودایهب،تختیاپبلقردارکچوکنادیمنیاهمهزورماات

.دنسانشیم(یمطاف»مانهب،تفنندرکیلمتضهنلاکیداروروشرپ

،دندوبهارمهدادخردادرم۲۸ردهچنآابامومعهکاهارگمالسانایمرد

هکنیااتدادهمادادوختیلاعفهبیتدمیارب(مالساناییادفتیعمج)

شناربهر،ءالعنیسحتقوریزوتسخنماجرفانرورتیپرد،۳۴لاسرد

دندشمادعاوریکتسدیوفصباونهبفورعمیحولریمیبتجمهلمجزا

،دننکیمفیصوت((یتسیرورت))هورگکیارنآیرایسبهکهورگنیاو

.دیشاپمهزاالمع

،نایارگمالسانایمزا«دادرم۲۸یاتدوک»سانشرسیماحرگیداما

هعقاونیازادعب،یشرفتدیجمهتفگهبهکدوبیناشاکمساقلاوباهللاتیآ



۲۱۹ یدازآلاهن

.دبایزاباردوخهتشذگرابتعاوذوفنتسناوتنهاگچیهرگید

وتشادنناشیاابیراکیسکلوایاهزوررداتعیبط»:دیوگیمیشرفت

هیلعویدارزا،ویدارلاغشاتاعاسنیتسخنردناشیارسپ.دوبززعمیتح

یناشاکیاربالصاوربآتهجزاهیضقنیاهکدرکتبحصقدصم

هلصافرد.دننکعوجروعفرارارجامنیاتقوچیهدنتسناوتنودوبنبوخ

ناتسودنایمردیتحودوبیوزنمیناشاکهللاتیآ،۴۰ات۳۲یاهلاس

تساروهشموتشادنارهتیروتاوذوفننآرگیدمهشدوخناراداوهو

واوزنارد،۴۰لاسردودوبیدیدشرقفراچدمهیصخشیگدنزردهک

((.دنکیمتوفیرامیبرثارب،یشومارف

هن،ناریارصاعمخیراتزایمالسایروهمجتاغیلبتویمسرتیاوررد

هبهکلب،دوشیمیفرعمتفنندرکیلمنامرهقیناشاکهللاتیآاهنت

ولبق،قدصمهیلعشدنتیاهرظنراهظاویدهازهللالضفزاواتیامح

.دوشیمنیاهراشاچیه،دادرم۲۸زادعب



تفنتشونرس

ردودوبقدصمدمحمیسایستایحیدیلکهژورپ،تفنندرکیلم

دادرم۲۸هکیتقو.دیسریریزوتسخنهبمههژورپنیمهیارجانایرج

زااروا،تفنرطاخهباکیرمآوایناتیربهکتشونشتارطاخباتکرد،دش

.دندیشکریزهبتردق

یریگولجیارباهنآوهدوبنروطنیاهکدنیوگیماهییاکیرمآمکتسد

ریهامجداحتاهبهکهدوتبزحندیسرتردقهبوناریاندشتسینومکزا

.دندرکیهدنامزاسار(قدصمهیلعاتدوک»،دوبهتسباویوروش

دندوبهتفرگزبسغارچایناتیربزا،اهییاکیرمآهکدنیوگیمنافلاخماما

نیمههبودشدنهاوخمیهسناریاتفنرد،دوشنوگنرسقدصمرگاهک

.دندرکهناهبارمسینومکلیلد

ندرکیلمتضهنتشونرسودمآهچناریاتفنرسربدادرم۲۸زادعب

؟دشهچتفن

هک«اتدوک»باتکهدنسیونوکرویویننکاسخروم،نایماهاربآدناوری

تضهنتایئزجهب،۳۲لاسعیاقوهرابردشتاقیقحتزایمهمشخبرد

،تساهتخادرپاهلاسنآردتفندیلوتیناهجتیعضووتفنندرکیلم

.دشیغلمالمعتفنندرکیلم،دادرم۲۸زادعبهکتسادقتعم

یغلمندرکیلمهکمیوگبدیابمینکهداسرگا»:دیوگیمنایماهاربآ

توافت.دشهدنادرگربیجراخیصوصخیاهتکرشهبتفنلرتنکودش

طسوتاهنتتفنلک،قدصمطسوتتفنندرکیلمزاشیپهکدوبنیارد

تفنتکرشنامهایسیلگناوناریاتفنتکرشمانهبتکرشکی

فرطاتدشلیکشتیمویسرسنک،اتدوکزادعباما،دشیملرتنکایناتیرب



۲۲۱ تفنتشونرس

یبرغگرزبیاهتکرش،مویسرسنکیاهتکرشهمه.دشابناریاابهلماعم

((.دندادهماداتفنربارناشطلست،نارهاوختفهیعونهبودندوب

هکناهجیتفنگرزبتکرشتفهیاربتسایبقل«نارهاوختفه»

شیبلرتنک،لیئارساوبارعاگنجزایشاننارحبویدالیم۷۰ههدات

تکرش:زادندوبترابعاهنآ.دنتشادرایتخاردارناهجتفندصرد۸۵زا

لیوادرادناتسا،لیوافلاگ،(BPرضاحلاحرد)سیلگناوناریاتفن

درادناتساویسرجوینلیوادرادناتسا،لشچادلایور،وکازگت،اینرفیلاک

.کرویوینلیوا

دنتشادروضحگرزبتکرشتفهره،دشلیکشتهکیمویسرسنکرد

هباهدعبدوخهکدوبهسنارفتفنتکرش،هورگنیازاجراخوضعاهنتو

.دشلیدبتناهجیتفنیاهتکرشربازایکی

ای«ناریاتفنیاکرش»مانهبگنیدلهتکرشکی،تکرشتشهنیا

IOPنامزمههک«ناریاتفنیلمتکرش»راکنامیپناونعهبودندرکتبث

وجارختسا،فاشتکاتایلمعیمامت،دوبهدشلیکشتتفنندرکیلماب

.دنتفرگتسدهبارناریاتفنشورف

زادعبلاسکیهک«سیلگناوناریا»تفنتکرشمویسرسنکنیارد

رییغت(مویلورتپشیتیرب)BPایایناتیربتفنتکرشهبشمانقدصمطوقس

،یلصارادماهسنیمود.تشادرایتخاردارماهسدصرد۴۰،دوبهدرک

رایتخاردارماهسدصرد۱۴هکدوبلشچادلایوریدنله-یسیلگناتکرش

.تفرگ

ابنونکامههکتفرگقلعتهسنارفتفنتکرشهبماهسدصردشش

.تسالاعف((لاتوت»تکرشمان

نیبیواسملکشهبمهیداصتقافالتئانیاماهسهدنامیقابدصرد۴۰

دصردتشهمادکرههبودشمیسقتاهزورنآییاکیرمآگرزبتکرشجنپ

لیوادرادناتساوکازگت،لیوافلاگیاهتکرش:دیسرناریاتفنزامهس

یاهتکرش).کرویوینلیوادرادناتساویسرجوینلیوادرادناتسا،اینرفیلاک

ودندشقیفلتمهاباهدعبوکازگتولیوافلاگ،اینرفیلاکلیوارادناتسا



طوقس۲۲۲

ویسرجوینلیوادرادناتسا.دندادلیکشتارChevronناروشتفنتکرش

.دناهدشلیدبتExxonMobilلبومنازگاهبمهکرویوینلیوادرادناتسا

ردارناریاتفنلرتنک۳۲لاسعیاقوزادعبهکیمویسرسنکرگیدنایبهب

ینیوانعابهکدنایتفنگرزبتکرشششرضاحلاحرد،تفرگتسد

Super-زرجیمرپوس»دننام majors»لیواگیب»ای-Big Oil»هتخانش

رازابلماکلرتنک،یدالیم۵۰ههددننامهرگیداهتکرشنیااما.دنوشیم

(.دنرادنرایتخاردارتفنتمیقو

ناریاهبارییاکیرمآگرزبیتفنیاهتکرشیاپ،مویسرسنکهکنیااب

تفنلرتنکاهییایناتیرب،تیاهنردهکتسادقتعمنایماهاربآاما،درکزاب

.دندادنتسدزاارناریا

یشومارفالومعمهکیعوضوم):دیوگیمهاگشنادداتساورگشهوژپنیا

هرابود،ناریاتفنرباردوخطلستاهییایناتیربهکتسانیادوشیم

اما،دوبدصرد۴۰مویسرسنکزاناشمهسدنچرهنوچ،دندروآتسدهب

تکرشکیعقاورداهییایناتیربرظنزاهکتفرگدصرد۱۴مهلش

تفنتکرشابیکیدزنرایسبوگنتاگنتطابترالشهکارچ.دوبییایناتیرب

ودنداتفانوریباهییایناتیربهکدنیوگیمیخرب.تشادسیلگناوناریا

.تساهنیازارتهدیچیپ،تیعقاو.تسینتسردنیاهکدندمآاهییاکیرمآ

اهییایناتیرباما،دشزابناریاتفنهباهییاکیرمآیاپهکتساتسرد

((.دنتشادتسدردارمویسرسنکتیرثکالرتنک

ررقمماجنارسودرکادیپشیازفاتفنزاناریادمآرد،دیدجدادرارقرد

ناکامکاما،دبایصاصتخاناریاتلودهبتفندمآردزادصرد۵۰هکدش

.دنشابهتشادیسرتسدمویسرسنکرتافدهبهکدنتشادنهزاجااهیناریا

ریزو،ینیمایلعهدهعربقدصمطوقسزادعبتفنتارکاذمیربهر

یگدنیامنهب،۱۳۳۳لاسنیدرورفردوا.دوبیدهازهللالضفهنیباکییاراد

.درکاضمااردیدجدادرارق،ناریازا

رصاعمخیراترگشهوژپنونکامهدوخهک،ینیمایلعدنزرف،ینیماجریا

شردپهکیدادرارق،تسادقتعمنایماهاربآدناوریفالخرب،تساناریا

،دشبیوصت۲۹لاسدنفسا۲۹ردهکتفنندرکیلمنوناقابدرکاضما



۲۲۳ تفنتشونرس

.تشادنیتافانم

ناریادمآرد.دوبنیرگیدهراچ»:دیوگیمدادرارقنیازاعافدردوا

ارتفنهلئسمقدصمرتکدرگایلو.دوبرتهبًاملسمودرکادیپشیازفا

یدهازراسمیتتلودهکیفیعضتیعقومنآردرگیدناریا،دوبهدرکلح

یرتهبیلیخدادرارقتسناوتیمالامتحاوتفرگیمنرارق،تشادرارق

میدوبهدرکدراراهداهنشیپمامتامهکنامزنآردهنافساتمیلو.دنکاضما

یفیعضرایسبتیعقومرداما،دوبهداتفاقافتامهدادرم۲۸یارجامنیاو

«.میدرکاضمااردادرارقنیاومیدوبهتفرگرارق

لاساتهکدرکدهعتناریانآساساربودوبهلاس۲۵،مویسرسنکدادرارق

رارقمویسرسنکیاهتکرشرایتخارداردوختفنلرتنک،یدیشروخ۱۳۵۸

.دشورفباهنآقیرطزااهنتارتفنودهدب

ودشیرگنزاب،۱۳۵۲لاسرددسربنایاپهبهکنآزاشیپامادادرارقنیا

،دشاضماناریاتفنیاکرشمویسرسنکوناریانایمهکیدیدجدادرارقرد

.دنتفایشیازفاناریادادرارقفرطیبرغیاهتکرشدادعت

ییاهنماگ،یولهپتموکحیمسرتاغیلبترد،مویسرسنکموددادرارق

.دوبهلاس۲۰دادرارقنیاتدم.دشفیصوتتفنندرکیلمنوناقیارجا

۵۰ههدلیاواردتفنلحمزاناریادمآردهجوتلباقشیازفاعقاورداما

هقباسیبشیازفا،یلصاتلعوتشادندادرارقنیاهبیطابترا،یدالیم

دای«یتفنکوش»ناونعابنآزاهکدوبیللملانیبحطسردتفنتمیق

.دوشیم

هچرد،دشبیوصت۱۳۲۹لاسردهکتفنندشیلمنوناقماجنارس

؟دشیلمیعقاولکشهبناریاتفنودشارجالماک،لکشهبینامز

هدیسرهجیتننیاهبشتاقیقحتنایرجردهکدیوگیمنایماهاربآدناوری

.تسینناسآلاوئسنیاهبخساپهک

زادعبهکنیاربینبمهاشتموکحتاغیلبتمغرهبهکدیوگیموا

هتفایتسدیدهاوشهبوا.دشارجاتفنندرکیلمالمع،موددادرارق

یاضمازادعبلاسجنپینعی)ناریابالقنانامزرددنهدیمناشنهک



طوقس۲۲۴

ناریاتفنلرتنکهکدندوبدقتعممویسرسنکناگدنیامنزونه(موددادرارق

.دنرادتسدردار

زمیاتلایشننیافهمانزور،ناریابالقنانایرجرد»:دیوگیمنایماهاربآ

نیاوتسانارگنتدشهبمویسرسنکهکنیاربینبمدرادییاهشرازگ

نامزنآرددناهدرکیمهبحاصمهمانزورنیاابهکمویسرسنکناگدنیامن

نیاردبالقناودنرادتسدردارتفنلرتنکهکهدوبنیاناشساسحا

هتشادنتسدردارشدوختفنلماکلرتنکزونهناریاتسانکمم

((.تسا

یبالقناتلود،ناریازاهاشرارفو۵۷لاسبالقناعوقوابیوررههب

نآزاناریاتفنلماکلرتنکودرکیغلماریتفنیاهدادرارقیمامتدیدج

.تفرگرارقناریاتفنیلمتکرشتسدردنامز

یاهتکرشقاقتانیازادعب،هدمآتفنتکرشتیاسبوردهکنانچ

هامرذآردماجنارسودندرکتیاکشههالهاگدادهبمویسرسنکردرضاح

تسبارمویسرسنکهدنورپ،ناریاعفنهبیارابههالیلاعناوید،۱۳۶۹لاس

یاربشایسایسهنیزهودوبقدصمدمحمشنامرهقهکیتضهنزاردهارو

.دیسرنایاپهبدعبلاس۴۰،دوبیخیراتینوگرگدکیناریاتلم



دادرم۲۸هدشننامردمخز

دابربتختوجاتوتشگزابناریاهبدادرم۲۸زادعبهاشاضردمحم

هکینامز؛۱۳۵۷لاسات.دروآتسدهبهرابوددعبلاس۲۵اتارهتفر

شروبجمماجنارسنابایخردشنافلاخمزایهورگیندشنمامتیاهضارتعا

.دنککرترگیدرابارناریادرک

،دشنوگنرسناریاردتنطلسودرککرتارناریا۵۷لاسردهاشیتقو

.دوبشنافلاخمتاغیلبتجیارهشیلک،«ییاکیرمآهاش»ناونع

تسادقتعم،مولعقباسریزووخیراترگشهوژپ،یدنواهنگنشوه

امادشلوحتم،دادخردادرم۲۸ردهچنآزادعباکیرمآوناریاطباورهک

زاینارگنواهتسینومکتیلاعفهجیتنلوحتنیازایشخبواهتفگهب

.تساهدوبناریاردیوروشهبناگتسباونتفرگتردق

رد،هدوتبزحیماظنهکبشفشکزادعب،یدنواهنیاقآهتفگهب

،درکیمرسارگپچنایماظنرابنوخیاهاتدوکابهنایمرواخهکیاهرود

یارب»هکدندیسرهجیتننیاهبشنارکفمهنادرمتلودزایهورگوهاش

.دنوشکیدزناکیرمآ

،ینالوطیاهرودیاربودشیمفیصوت«مسینومکرطخ»هچنآزجهب

یاهروشکیجراختسایسریسمنییعتردرثوملماوعنیرتمهمزایکی

،کرویویننکاسخروم،نایماهاربآدناوریهاگنرد،دشیمبوسحمناهج

۲۸زورردهکهچنآ.تشادزینیرگیدلیلداکیرمآهبیکیدزنیاربهاش

یاتدوک»کیهب،اهییاکیرمآهکدوبنیادادخرهاشمشچرباربرددادرم

ربتسادقتعمنایماهاربآ.دندرکنوگنرسارقدصمودندزتسد«قفوم



طوقس۲۲۶

یزوراهییاکیرمآادابمهکدوبنارگنهاش،اکیرمآتردقوذوفنساسا

.دننکمادقامهواهیلع

هبیماظنویلامرظنزاتدشهبادتباردهاش»:دیوگیمنایماهاربآ

اهییاکیرمآهکارچ،دوبنارگنمهرایسباما.دوبهتسباواکیرمآتیامح

یارب.دشابهاشیاربیدیدهتتسناوتیمهکدنتشادناریاردیاهکبش

ابیاهناطاتحملکشهبهاش،۶۰ههدلیاواو۵۰ههدردنمرظنهبنیمه

«.درکیمیراکمهاکیرمآ

ناروماموCIAنامزاسهچنآهژیوهبییاکیرمآدانساساساربنایمنیا

،ییاکیرمآنامزاسنیانوچدشهاشهرابودهاش،دنیوگیمشقباس

زاارواودرکیهدنامزاسقدصمدمحمهیلعاریاهدیچیپتایلمعهنایفخم

.دیشکنییاپتردق

یاربهکیسکوناریاردCIAنامزاسدشرارومام،تلوزورتیمرک

باتکرد،دوبهنایمرواخردنامزاسنیایاهتیلاعفلوئسم،یدامتمنایلاس

هتفگواهبدادرم۲۸زادعبهاشهکهتشون«اتدوکدض»مانهبدوختارطاخ

((.منویدمامشومشترا،مامدرم،ادخهبارمتختوجاتنام)):تسا

یخربلاحرههب،هنایدشابهدزتلوزورهبیفرحنینچاعقاوهاشهچ

هدوبنویدماهییاکیرمآهبارشتنطلس،دادرم۲۸زادعبهاشهکدندقتعم

.تسا

شدوخهاش»:دیوگیمندنلنکاسخروم،یشرفتدیجمهلمجزا

رگید،دادرم۲۸زادعبهکنیانمض.تسنادیماهییاکیرمآرادماوار

زامهویداصتقاتاهجزامهودوبنناریاردیجراخرتربتردقایناتیرب

تبسناکیرمآینعی.دوبناریاردرتربتردقاکیرمآ،یتینماویسایستهج

هاشو.دوبهدرکرتمکحمناریاردارشدوخیاپیاج،شیبرغیابقرهب

واهباهییایناتیربهکتشادداقتعاودوبکانمیبایناتیربزاهشیمهمه

«.تسنادیمرتاپرید،اکیرمآابارشطباورضوعردودنتسینرادافو

بالقنااتدادرم۲۸یادرفزا،اکیرمآابهاشهطبارهکتسادقتعمیشرفت

عوضومنیمهتیاهنردودشیم((رتهژیو)زورهبزور،۵۷لاسردناریا



۲۲۷ دادرم۲۸هدشننامردمخز

زاواتموکحندوبعورشمانلیالدزایکیناونعهب،بالقناهناتسآردمه

.دشیمحرطمیشایبالقنانیفلاخمیوس

ماظن،هاشتشونرسربدادرم۲۸ریثاتنیرتگرزبدیاشهلئسمنیاو

زااکیرمآهبهاشیکیدزن:دوبنایناریاهدنیآوتشونرسوتنلطسیسایس

،رگیدییوسزانافلاخمنایمردیزیتساکیرمآشرتسگوییوس

۲۸زورردهچنآ،زورنیاعیاقووهاشتیعورشمهلئسمزاشیپعقاورد

«ییاکیرمآیاتدوک»کیهراومههاشنیفلاخمتاغیلبترد،دادخردادرم

تالایاادتبا،نافلاخمزایهورگینمشدناکیپکون،رگیدنایبهب.دوب

فیصوت«اکیرمآیلخادناگتسباو»هکاهنآ،دعبوتفریمهناشنارهدحتم

.دندشیم

هدنسیونواکیرمآنیلوتهاگشنادیسایسمولعداتسایکسورویزاگکرام

هرابردیاهدرتسگتاقیقحتدوخهک«ناریایجراختسایسوهاش»باتک

۲۸هجیتننیرتمهم،عوضومنیاتسادقتعمهدادماجنادادرم۲۸عیاقو

.تسادادرم

ناریاطباوریارباتدوکهجیتننیرتمهم»:دیوگیمیکسورویزاگ

کیودرکنمشداکیرمآاباراهیناریا،مارآمارآهکدوبنیااکیرمآو

اهیناریایتقو.دروآدوجوهبناریاردیوقرایسبییاکیرمآدضساسحا

ههدردنایناریاناوجلسنهژیوهب،هتشادشقناتدوکردCIAهکدندیمهف

نالاعفهچ،دنتشادیرتشیبیرکفلالقتساودندوبرتوردنتهکیدالیم۶۰

ییاکیرمآدضتدشهب،ارگیلمایتسینومکنالاعفهچوارگمالسا

نیااهنتامادوبناریاررضهبهکدرکمهیرگیدیاهراکاکیرمآ.دندش

((.دشلیدبتیزیتساکیرمآیلصالیلدهبهکدوباتدوک

دقتعمهدرکرادیدناریازاشتاقیقحتنایرجرددوخهکیکسورویزاگ

هکروطنامه،دینزبفرحمدرمابودیوربنارهتهبزورماامشرگا»:تسا

ییاکیرمآدضتاساسحاردقنیاارچهکدیسرپبیداعمدرمزاو،متفرنم

((.دننکیمهراشاقدصمدضیاتدوکهباهیلیخ؟دراددوجو

نیاردهچنآرطاخهبطقفهناکیرمآهبناریانوزفازوریکیدزنعقاورد



طوقس۲۲۸

،ناریایرکفنشورتالوحترببلاقنایرجساساربهکلب،دادخرزور

ًامومعهکتشادیپردارناگدنسیونونارکفنشورزایهورگیتیاضران

.دنتشادییوجشنادشبنجوناناوجربیرایسبذوفن

یاضفربمکاحییاکیرمآدضتاساسحاحیرشتردیدنواهنگنشوه

یاضفنیاتسادقتعمودراذگیمرتارفمهنیازااراپ،ناریایرکفنشور

ردراگزورنآناهجردوهدوبنناریاهبصتخم،هنایارگپچتالیامتزایشان

.تساهتشادینارادفرط،اهروشکزایرایسبردنارکفنشورزایهورگنایم

ابزونهودندوبارگپچناریانارکفنشورزایهورگ»:دیوگیمیدنواهن

ردودوبنمهناریاطقف.دندرکیمهاگنیوروشووکسمهبنیسحتهدید

هورگنیاًاملسم.دوبروطنیمه،مهایلاتیاوهسنارفدننامیرایسبیاهروشک

«.دندیدنسپیمناراکیرمآابیکیدزنتسایس،نارکفنشورزا

،یمومعهصرعردمکتسد،دادرم۲۸عیاقوهبهاشاضردمحمهاگناما

.دوبتوافتمیلکهب

هدوبدقتعم،هدرکتیاور«منطویاربتیرومام»باتکردواهکنانچ

تارکومدهاشکیهباروا،هدرکفیصوتمدرم«ینابایخروضح»یوهچنآ

دقتعمهکشنیفلاخملباقمهطقنًاقیقد.تساهدرکلیدبتمدرمبختنمو

.تساهدادتسدزاارشتیعورشمیلکهبدادرم۲۸زادعبوادندوب

لاوئسریزیاربنافلاخمیقوقحوینوناقیاهلالدتساشخبعقاورد

هاشهکنیا:دوبهاگدادردقدصمتایعافدهبهیبش،هاشتیعورشمندرب

کییهدنامزاساب،نآلالحنازاشیپویلمیاروشسلجمدوجواب

هدرکرانکربار«یمدرموبوبحمریزوتسخن)،قدصم،یجراختلود

نوناقهاش»ندنادرگزابیاربینوناقدضیتامادقادادخردادرم۲۸ردهچنآو

.تساهدوبروشکهب«نکش

دادرم۲۸،هاشتشونرسربزورنیاتاریثاتیسرربردیشرفتدیجم

تیعورشم»هکارچدنکیمفیصوت«یولهپتموکحنایاپزاغآ»ار

۲۸زادعب،تشگزابناریاهبهاشهکیصاخعونلیلدهبیولهپتموکح

«.تفرگرارقعاعشلاتحتدادرم



۲۲۹ دادرم۲۸هدشننامردمخز

،۴۲لاسرد،۳۲دادرم۲۸زادعبلاس۱۰هکتسادقتعمنینچمهیو

هکدوبدادرم۲۸ناراداوهزایشخبضارتعاعقاوردنایارگمالسایضارتعا

ردمهینیمخهللاحورهللاتیآودندوبهدشهدروخرسهاشدرکلمعزا

،هاشابیتاغیلبتدربنردیهجوتلباقنازیمهب،ناریابالقناات،تیاهن

.دربلاوئسریز«اکیرمآهبشندناوخهتسباو»ابارواتیعورشم

ناریاردتنطلسماظننایاپو۵۷لاسبالقناهشیردیابایآبیترتنیدب

یدیلکهعقاوودنیانایمناوتیمهزادناهچات؟تفای۳۲لاسعیاقوردار

هعقاونیاریثاتنازیمو؟درکرارقربهطبار،دنرادهلصافمهابلاس۲۵هک

؟تسایدجهزادناهچات۵۷لاسردهاشاضردمحمییاهنطوقسرب

قیمعییاهرظنفالتخا،تالاوئسنیاخساپرسربخیراتنارگشهوژپ

.دنراد

۲۸تاریثاتتسادقتعمهکتساینارظنبحاصهتسدردینیماجریا

زایگرزبهورگندشنیکرچلد،نآزارتمهموهاشدرکلمعربدادرم

نیاتاریثاتزایشخب،تنطلسوهاشزایلمههبج(هتخیهرفنارادمتسایس))

.تشاذگریثاتزین۵۷لاسبالقنایزوریپربتیاهنردهکتساهعقاو

نامزنامهردیمالسابالقناهفطن،نمهدیقعهب»:دیوگیمینیما

تفرشیپرددنتسناوتیمهکییاههورگمامتهکارچ.دشهتسبدادرم۲۸

دندوبتموکحعباتهکییاههورگاهنتودندیشکرانک،دنشابرثومروشک

((.دنشابلاعفدنتسناوتیم

لیالدزایکیدادرم۲۸عیاقوتسادقتعمهکینارگشهوژپزارگیدیکی

.تسانایماهاربادناوری،تسا۵۷لاسبالقناعوقویلصا

هنایمرواخناهاشداپیمامتهکلب،ناریاهاشطقفهنهکتسادقتعموا

دنزگزادنتسناوتن،دندشیمفیصوتبرغهبهتسباوناشنامدرمهاگنردهک

هبملاسناج،موسناهجیاهروشکیمتسیبنرقییارگیلمدنمتردقجوم

.دنرببرد

لاسبالقنالیلداهنتاتدوک»:دیوگیمدوخهیرظننیاحیرشتردوا

هکتساینامزمتسیبنرقدینیبب.دوبیلصالیالدزایکییلو،دوبن۵۷



طوقس۲۳۰

یاهتردقزالالقتساویضراتیمامتلابندهبموسناهجیاهروشک

شبنجنیازایشخب،تفنندرکیلمتضهنمهناریارد.دنرگرامعتسا

طقفقدصمهکتسانیمهیارب.تسایلملالقتسایاربیرسارس

ییارگیلمیاربیلمنامرهقکیهکلب،تسینیتلودرادمتسایسکی

اپریزارتفنندرکیلموتشاذگرانکارقدصمهاشیتقو.تساناریا

نیازا.دشلیدبتبرغتسدرازباهبیریذپانبانتجالکشهب،تشاذگ

رد.دادتسدزااریلمربهرکیهبندشلیدبتییاناوتهاشدعبهبنامز

هاشداپکیتسناوتنرگیدودشهاشلیشآهنشاپنیا،ییارگیلمرصعنآ

«.دنزبدنویپیلمشبنجکیهباردوخودیایبرظنهبربتعم

کلمهلمجزا،هنایمرواخناهاشرگیدیاربقافتانیا،نایماهاربآهتفگهب

.تساهدادخرزینرصمردقوراف

قفومهکدندنامراکرسربهنایمرواخردیناهاشداپاهنتدیوگیموا

همهاما».شکارمهاشداپدننام،دننکیربهراریلمتضهنکیدندش

رصعرد،دندمآیمرظنهبرگرامعتسایاهیبرغتسدرازباهکیناهاشداپ

«.دنتفرنیبزا،ییارگیلم

هرابردنوگانوگیاهلیلحتو۵۷لاسبالقنایاهیگدیچیپاما

،نارگلیلحتیخرباتدوشیمبجومهثداحنیاعوقوییارچویگنوگچ

لماوعالوصاهکنیاای.دنشابنقفاومنایماهاربآدناوریوینیماجریارظناب

.دننادبلیخد۵۷لاسبالقناعوقورداریرتمهم

تسادقتعمهکیسانشناریاورگشهوژپ،ینیتملالجهلمجزا

هنادازآنایارگمالسااتدشبجوممسینومکابهزرابمردهاشهبساحمءوس

.دننکنوگنرسارهاشهکدنسربتردقهبنانچتیاهنردودننکتیلاعف

زاهاشسارهمامت»:دیوگیمدهشمیسودرفهاگشنادقباسسیئرنیا

هزرابمنیارد.دوبهداتفارداهنیاابتخسیتینماهاگتسد.دوباهتسینومک

هجیتنرد.دوبدنهاوخواعفادم،بهذموتیناحورهکدرکیمروصتهاش

هریغوهیتفع،هیتمصع،اهدجسمعاونا،یبهذمتالیکشتعاوناهرودنیارد

((.دندرکیمغیلبتهنادازآاهنیاودندوبهداتفاهار



۲۳۱ دادرم۲۸هدشننامردمخز

هکتسایناسکهلمجزازیندروفنتساهاگشنادداتسا،ینالیمسابع

نایارگمالسااهنتنیا،یسایسیاههورگیمامتفالخربتسادقتعم

.دنتشادتیلاعفهزاجادادرم۲۸زادعبهکدندوب

یتایح۵۷لاسیاهدادیورنایرجردرمانیاهکردقنامهواهاگنرداما

ارچتسینکفنمزیندادخر۱۳۳۲لاسردهچنآزالاحنیعرد،تسا

۲۸ناینابرقنیرتیلصازایکییسایسیاهیدازآ،ینالیمهتفگهبهک

.دوبدادرم

زوراتهکییوریناهنتدادرم۲۸زادعبالمع»:دیوگیمینالیمسابع

ناشلاکیداریاهنایرج.دندوبیبهذمیاهورین،دندرکتیلاعفهنادازآ،رخآ

اهارگمالسایلو،دندشبوکرسمالساناییادفایینیمخهللاتیآدننام

یاربدوبیلیدب،میظعهکبشنیاودننکبداجیایمیظعهکبشدنتسناوت

تیلاعفناکمایساسانوناقبوچراچردیتحهکیبازحاواههورگهمه

مهوتخادرپارتسایسنیایاهبناریامههکدشنیالصاح.دنتشادن

روشکرسارسردهکیلکشتاهنت،دشورهبورنارحبابمیژریتقو!هاش

((.دوببهذم،دوشبشنیشناجتسناوتیموتشادذوفنوروضح

اتتفنندرکیلمتضهننایاپوقدصمدمحمینوگنرسهلصافرد

.تساهدادخرزینیرگیدزاستشونرسعیاقو،۵۷لاسردبالقناعوقو

۵۰ههدردناریاتلودندشدنمتورثوتفنتمیقیناهگانشیازفازا

یتحوتردقهضبقیاربهاشاضردمحمنوزفازورشالتاتیدیشروخ

نوناقشیپزاشیبنتفرگهدیدانویسایسماظنندرکمالعایبزحکت

.یساسا

،یکسورویزاگکراماتدوشیمبجوملماوعنیاهدیچیپهعومج

ناریابالقناابیطابتراچیهدادرم۲۸هکدشابدقتعمنایلوتهاگشنادداتسا

.درادن

یمیقتسمطابترادوشیمهکمنکیمنرکفنم»:دیوگیمیکسورویزاگ

ردوتسادایزاهنآنیبینامزهلصافهکارچ،درکادیپهعقاوودنیانیب

.تفنلوپهژیوهب،دنتشاذگریثاتناریاربیرایسبتاقافتامههلصافنیا



طوقس۲۳۲

ینوگنرس.تشادهلصافلاس۲۶بالقناابودوبدادخرکیاهنتاتدوک

رجنمبالقناهبهکهاشهلاس۲۶یروتاتکیدیلصالیلدونماض،قدصم

درکنوگنرساریتلوداتدوکهکتسانیاتسانشورهچنآاما.دوبن،دش

نینچمه.دوبنکیتارکومدامامتهکدنچره،دوبیمدرمتلودکیهک

دندرکیکمکیرگیدلماوع.درکمهارفهاشیروتاتکیدیاربارهنیمز

،دشیمننوگنرسقدصمرگاهکنیااما.دبایموادتیروتاتکیدنیاات

.تسانکممریغنآهبندادخساپهکتسایلاوئس،داتفایمیقافتاهچ

هدوتبزحایاهارگتساردیاش.دندرکیمنوگنرسارقدصمنارگیددیاش

«.دیوگبدناوتیمنسکچیه.دندرکیمشنوگنرس

اتدوکرگاهکنیا،دنکیمحرطمیکسورویزاگهکباوجیبلاوئسنیا

یاهیلوغشملدزایکیعقاورد،دشیمهچنایناریاتشونرس،دشیمن

لیدبترظنفالتخاهیاپهبدوخهاگهکتسانایناریازایهورگدولآزار

.دوشیم

نکممریغلاوئسنیاهبخساپدیوگیمیکسورویزاگهکروطنامه

یوسزامهدوجومدهاوشهیاپرباهینزهنامگوسدحیتحاماتسا

.درادنیتهابشمههبفلتخمدارفا

تشونرس،دشیمننوگنرسقدصمرگاتسادقتعمیدنواهنگنشوه

داحتاناعبتهبوهدوتدنمتردقبزحیاههتساوخواهتسایسهبناریا

.دروخیمهرگیوروشریهامج

قدصمهکارچدوبریذپانبانتجا،قدصمموحرمرییغت»:دیوگیموا

یماظنیاتدوک،دوبهدنامراکرسرگاوتفریمنتفنتسایسرابریز

زایکیهبایینالوطتدمیاربناریاودشیمماجنایتروصهباهیوروش

یللملانیبگنجویلخادگنجابهکنیاایدشیملیدبتیوروشرامقا

«.دشیمهجاومنیچودنهگنجوهرکگنجهبهیبش

اردادرم۲۸،ناریازورماتیعضویخیراتلیلحتردزینیخربنایمنیا

یاهظحل؛دننکیمفیصوتنایناریایسارکومدهژورپفاطعطاقنزایکی

ناهاوخیسارکومدناکامکوهدنامیقابزورمااتشرثاییوگهکخیراتزا

هژیوهبیساسایاهیدازآنیمضتیاربناشییاهنفدهزادنیوگیم
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.دنرودرایسب،یناریانادنورهشیسایسیاهیدازآ

هماداناکامکنایناریایسارکومدهژورپتسادقتعمهکیشرفتدیجم

وییاکیرمآیاهورینوهاشدرکلمعهباردادرم۲۸یفنمتارثا،دراد

زینارشنارایوقدصمدرکلمعتسادقتعمودنادیمندودحمییایناتیرب

ناریایسایسماظنوهعماجندشرتکیتارکومدتهجرداموزلناوتیمن

.درکیبایزرا

نایرجردشناراداوهوقدصمیاهمادقایخرب،یشرفتهتفگهب

دزنمادنایناریازایهورگوهاشیاربروصتنیاهب،۳۲لاسیاهدادیور

نیاهبیدایزهدع»وتساجرموجرهابربارب،یسارکومدویدازآهک

یخربزونهودوریمشیپروزابطقفناریاتموکحهکدندیسررواب

دادرم۲۸خلتهجیتننیا.دروخیمنناریادردهبیسارکومددنیوگیم

((.دوب

هکلاوئسنیاهبخساپیاربوا.درادیرگیدرظننایماهاربآدناوریاما

،دشیمهچناریاردیسارکومدتشونرس،دشیمننوگنرسقدصمرگا

یسارکومددشیمننوگنرسقدصمرگاهکمتسیننئمطمنم»:دیوگیم

هچنااما.دزارفرحنیاناوتیمنیبیترتچیههب.دشیمتیبثتناریارد

یسارکومد،دشیمننوگنرسقدصمرگاهکتسانیاتفگناوتیمهک

هکنیازجهب،قدصمهکارچ.دشابهتشادیرتشیبتخبتسناوتیم

تساعوضومنیمهو.تشادداقتعاهطورشمتموکحهب،دوبیلمربهر

لوصحمعقاوردوا.دنکیملیدبتدرفهبرصحنمهرهچکیهبارواهک

تلود،اوقکیکفتنوچیلئاسمهبهناقداصیلیخوتساهطورشمبالقنا

زجهبنیمهیارب.تشادداقتعاکیتارکومدبختنمناملراپوکیتارکومد

دازآتاباختناییاپربیاربشالت،وایسایستیلاعفزایگرزبشخب،تفن

شتراذوفنریزودوشباختنامدرمیعقاویارابسلجماتدوبملاسو

((.دشابن

هدوتبزح،دیسریمتردقهبهدوتبزح،دنامیمرگاقدصم

هاش،دندرکیماتدوکیدهاززجهبیرگیدیاهیشترا،درکیماتدوک

ای،دیشکیمتسدناریازاCIA،دمآیمهاتوکایناتیرب،تشگیمنرب



طوقس۲۳۴

طابترازورمایایندهبیاهرذهنمادکچیه،رگیدهرازگرهای،دیشکیمن

هدرپاهنآهجیتنزاتیعطقابناوتبهکدنتسهییاهویرانسالوصاهن،دنراد

زایخربنهذزونهییوگهکییاهیزاب.دناینهذیاهیزابهمه.تشادرب

.دناهدرکلوغشمدوخهبارنایناریا

زورماتشونرسربدناوتیماهیزابنیازجهبدادرم۲۸زاهکهچنآاما

نآیاهیگدیچیپمهفوارجامهرابرازهیناوخزاب،دراذگبریثاتنایناریا

هدشننامردمخزهبهکدادرم۲۸یزور،یلمزیخاتسرایاتدوک.تسا

...دشدهاوخهداتسرفشایعقاویاجهب،دنامیمناریامتسیبنرقخیرات

.خیراتیاهباتکیال



۲۳۵

مالعاهیامن

۲۲۹.۲۳۰و۲۲۲و۲۱۹و۲۰۷

.۲۰۳,۲۰۹و۷۷،۱۰۰,۱۶۹و۹۸و۶۹یلع،ینیما

۲۲۲و۲۱۹و۲۱۵و۲۰۷

۳۱ینوتنآ،ندیا

ابثا

۲۱۷ میهاربادمحم،یزیراپیناتساب

۱۳۲۳ پیترس)هللارصن،ردنیاب(

۱۹۳نایدیشرناردارب

.۱۹۶و۱۹۳و۱۷۹,۱۸۷و۱۷۶و۱۷۲موکلام،نرب

۱۹۹و۱۹۸

۱۳۹(هللاتیآ)نیسحدیس،یدرجورب

۲۰۱لیلج،رهمگرزب

۱۶:رغصایلع،دنمهرفریشب

۲۲,۲۹,۲۹,۰۹۳۸۵.۱۳۳,۱۳۶رفظم،ییاقب

۷اشوین،یطارقب

۱۳۳(درگرس)نودیرف،ییارقچولب

۱۱۸,۱۲۱,۱۳۹(هللاتیآ)دمحمدیس،یناهبهب

۹۳یلعدیسریم،یناهبهب

۶۸رهچونم،یدازهب

۳۲ردیر،درالوب

ابثا

۷۵درل،نوتسرملاپ

۷درف،نایسورتپ

۲۰تسنرا،نورپ

۱۱۷فرشا،یولهپ

۱۲۶ اضردیمح،یولهپ

۲۰هاشاضر،یولهپ

۳۰و۲۰اضردمحم،یولهپ

۱۹نسح،اینریپ

۲۱رفعج،یروهشیپ

ابثا

۱۱۷ کولملاجات

۷۸,۱۷۳,۱۷۶,۱۷۵نمورت

.۱۳,۱۶,۱۵,۱۹,۱۷,۱۹,۳۱,۰.۳۹۶دیجم،یشرفت

.۷۳و۷۱,۷۲و۵۹و۵۳و۵۰و۹۶و۶۲و۶۱

.۹۹.۹۳و۸۹,۹۱و۸۸.۸۶و۸۱۸۲و۷۶

.۱۳۹و۱۳۸و۱۳۲و۱۲۸و۱۲۲,۱۲۷و۹۸۱۱۶

.۱۷۸و۱۹۹و۱۹۰و۱۵۵و۱۵۲و۱۶۹و۱۶۸

.۲۱۶,۲۱۹,۲۱۸و۲۱۳و۲۱۱و۲۰۶و۱۹۳

۲۳۳ ۲۲۸,۲۲۹

مالعاهیامن

ا

.۹۲و۹۱و۵۶.۵۷و۵۳و۹.۵,۵۰دناوری،نایماهاربآ

.۱۱۶و۱۰۶و۱۰۰و۷۹,۹۹.۹۳و۹۷,۹۹

.۱۷۳,۱۷۷و۱۹۸و۱۱۶و۱۳۳و۱۳۲و۱۱۹

.۲۱۲و۲۱۰و۲۰۸و۱۹۹و۱۸۱و۱۸۰و۱۷۸

.۲۲۹ ,۲۲۹ ,۲۲۵ ,۲۲۶ .۲۲۳ ,۲۲۲ .۲۲

۲۳۳ ۲۳۰

۲۲,۲۹,۲۹,۹۳ریدقلادبع،دازآ

۲۰۱ ,۱۵۰ پیترس)ینیسح،هدومزآ(

۱۹هللاتیاده،ینایتشآ

۸۲یناسارخهدازاقآ

۷۵ناخدمحماقا

،یدرجوربییابطابطعجار.یدرجوربیمظعلاهللاتیآ

ینیسحماما

.۸۳.۸۶.۸۵۹۹.۸۹۱۰۹یناشاکهللاتیآ

.۲۱۹و۱۹۲و۱۸۹و۱۲۱,۱۲۷,۱۳۲و۱۱۹

(هللاتیآ)مساقلاوبا،یناشاکعجار

۸۲ییافکهللاتیآ

۱۷۳,۱۷۶,۱۷۵,۱۷۹,۱۸۹رواهنزیآ

ا

۸۸باون،یوضرماشتحا

۱۸هاشدمحا

۷یدهم،یدمحا

۶۲و۶۱یقت،ینارا

۱۲۹و۶۳نیلاتسا

۶۲.۹۱ازریمنامیلس،یردنکسا

۶۲جریا.یدنکسا

۹۳یسابع،یمالسا

۱۹۱نیسح،یلیعامسا

۸۲هللاروناقآ،یناهفصا

۸۳نسحلاوبا،یناهفصا

۱۳۲(پیترس)دومحم،یسوطراشفا

۱۳۳یداه،وملساقراشفا

۹۰و۲۸نیسح،یماما

۹۸کباب،یورسخریما

۲۹نیدلاسمش،ییالعریما

۲۰۷.ه۹مساقلاوبا،ینیما

.۹۹،۹۸،۷۷،۷۸،۷۹،۱۰۰,۱۹۹،۲۰۳جریا،ینیما



۲۳۶

۲۱۳ورسخ،هبزور

.۱۷۵,۱۷۷,۱۸۱و۱۷۲و۷۷,۱۵۳تیمرک،تلوزور

.۱۹۲و۱۹۱و۱۹۰و۱۸۹و۱۸۶,۱۸۷و۱۸۳

۲۲۹و۱۹۷و۱۹۹و۱۹۵و۱۹۳

۲۰۱و۱۶۶و۱۶۲(پیترس)یقتدمحم،یحایر

ز

.۱۵۹,۱۵۹و۱۶۹و۱۲۳و۹,۷,۱۱۹ریشدرا،یدهاز

.۱۹۵و۱۹۱و۱۹۰و۱۸۹و۱۸۸و۱۹۳و۱۹۰

۲۰۱.۲۰۰و۱۹۷

.۱۶۹و۳۳،۱۱۳,۱۱۹,۱۳۳,۱۶۲و۹هللالضف،یدهاز

.۱۷۷و۱۹۳و۱۹۰,۱۹۱و۱۵۹و۱۵۹و۱۵۲

.۱۹۲,۱۹۵و۱۹۱و۱۹۰و۱۸۹و۱۸۸و۱۸۵

۲۲۲و۲۰۹و۲۰۵و۲۰۱:۲۰۰

۱۳۲۳ پیترس)هللارصن،یدهاز(

.۸۳و۲۱،۲۹,۲۷,۳۹,۹۹٬۹۰,۳۷شوروک،میعز

.۱۱۱و۱۰۹و۱۰۸و۱۰۶,۱۰۷و۹۶و۸۵و۸۶

.۲۱۶و۱۳۳و۱۲۱.۱۲۶,۱۲۷,۱۳۱و۱۱۷

.۱۹۶و۱۹۱و۱۵۹و۱۵۵و۱۵۰و۱۶۷و۱۶۳

۲۰۹و۱۹۵

۱۳۶ یلع،یرهز

۱۶۶و۲۹,۱۶۳الامتحا،هدازکریز

ییایردنا

۹۰و۹۲و۲۸,۳۱,۹۱و۲۶لمحتم،لعاس

۲۱۳ناطراو،نایناخالاس

۵آدراچیر،نادس

،یولهپعجار:ناخاضر،جنپریمعجار.۱۷هپسرادرس

هاشاضر

۱۱۵و۶۷و۶۹دمحم،تبوطس

۲۹,۹۳.۲۱۶میرک،یباجنس

نیدلاءایضدیس،ییابطابطعجار.۱۹ایضدیس

ه

ییایردنا

۲۰۷ اضرمالغروپاش

۲۱۳دمحا،ولماش

۷۵یسابعهاش

۲۹,۲۹,۹۹٫۹۳یلع،ناگیاش

۸۳(هللاتیآ)مظاکدمحم،یرادمتعیرش

۳۳رفعج،یمامافیرش

نابعش،یرفعجعجار.خمیبنابعش

نابعش،یرفعجعجار.یرفعجیلعنابعش

۷۹ناگروم،رتسوش

عج

۲۱۷و۱۹۱و۱۲۳و۱۲۲نابعش،یرفعج

۲۹ اضردمحم،ینییانییالج

۱۲۳رصان،یکرگیج

عب

۱۷۹لیچرچ

عح

۸۵۱۳۷و۲۹,۲۹,۹۳و۲۲نسحلاوبا،هدازیرئاح

۱۶یلع،یمتاح

۱۹۱و۱۲۳بیط،ییاضرجاح

۹۹مظاک،یبیسح

نیسح،یلیعامساعجار.یخینوضمرنیسح

۱۹۳ریگناهج،سانشقح

۳۱راجاقیازریمدیمح

خ

۸۹یلعدیس،یاهنماخ

نیسحلادبع،امرفنامرفعجار.رفظمناخ

جاتکلمعجار.هنطلسلامجنمناخ

۱۳۲۳ ینیسح،یبیطخ

۲۹نالسرا،یربتعلخ

۲۹یسابع،یلیلخ

۵

۵۳سکانمایلیو،یسراد

۱۷۵نلآ،سلاد

۱۷۵رتسافناج،یسلاد

۱۵۹(پیترس)دمحم،یرتفد

دمحم،قدصمعجار.قدصمدمحمرتکد

دمحم،قدصمعجار.قدصمرتکد

ذ

یلعدمحم،یغورفعجار.کلملاءاکذ

ر)

۲۳و۲۲نیسحمالغ،نایمیحر

۹۲,۹۰یلعجاح،ارآمزر

ناخاضر،جنپریمعجار.ناخاضر

۲۱۶دمحا،یوضر

۱۹۱و۱۲۳نیسح،یخیناضمر



۲۳۷

مالعاهیامن

۱۱۷ ینیسح،تسودرف

ازریمنیسحلادبععجار.(قدصمرتکدییاد)امرفنامرف

۱۶نیسحلادبع،امرفنامرف

۷۷ ۳۳ ،۳۲ .۳۱ یلعدمحم،یغورف

۳۸هیزوف

یث

,۱۱۰و۱۰۸و۹۱۰,۱۰۷و۷۵و۵۹و۳۳و۱۷یدمحا،ماوق

۱۳۲۳

.۱۰۹و۱۰۷و۱۰۹و۸۶و۷۷و۲۲و۲۱و۱۷هنطلسلاماوق

دمحا،ماوقعجار.۱۱۸

ک

.۸۲.۱۲۱.۸۳.۱۲۵(هللاتیآ)مساقلاوبا،یناشاک

۲۱۸و۱۸۹,۱۸۷و۱۷۹و۱۳۹

۸۳ یفطصم،یناشاک

۶۱دمصلادبع،شخبماک

۲۹اضر،ینایواک

۱۵۲راتخمریما،یزاریشروپمیرک

۸۹و۸۸دمحا،یورسک

۱۱۳رومیتریما،یلالک

۶۹و۶۸نیدلارون،یرونایک

گ

.۱۵۳,۱۹۹,۱۷۲,۱۸۰,۱۷۳کرام،یکسورویزاگ

.۱۹۸و۱۹۹و۱۹۱و۱۸۹و۱۸۵و۱۸۶و۱۸۲

۲۳۱ .۲۲۷

۲۹لیون،سگ

۲۹یلقسابع،نایئاشلگ

ل

۹۷رهاوج،ورهنلعل

۶۸دمحا،ینارکنل

عهریمیدالو،نینل

م

.۱۸٫۱۳:۲۸,۷۲،۹۸،۱۱۸,۱۳۶,۱۳۷لالج،ینیتم

.۲۰۹و۲۰۵و۲۰۳و۱۸۹و۱۹۸و۱۹۰و۹۱۶

۲۳۰

۸۱یلیعامسا،یتالحم

۱» یولهپهاشاضردمحم

۱۵۹(پیترس)هللارصن،ربدم

۹۳ مظاک،ینابیش

ییعت

۲۹,۲۹,۹۳رایهللا،حلاص

۲۹نسح،ردص

.۱۹۵و۱۵۸و۱۶۶و۱۳۷و۱۱۸نیسحمالغ،یقیدص

۲۱۶و۱۹۲

۹۱میهاربا،نافارص

۱۹ هنطلسلاماصمص

۱۹یلقفجن،یرایتخبماصمص

یض

۶۹و۶۸نسحلاوبا،یفیرظءایض

ط

۸۳نیسح،یدرجوربییابطابط

۷۵و۱۷و۱۵نیدلاءایضدیس،ییابطابط

۸۸(هللاتیآ)نیسح،یمقییابطابط

۹۰و۹۶لیلخ،یبسامهط

ظ

۵داوجدمحم،فیرظ

ع

۷نیرف،یمصاع

۱۶۶و۱۱۳میهاربا،یملاع

۲۱۲و۲۱۱نسحلاوبا،یسابع

۱۳ازریمنیسحلادبع

۹۱یدهمدمحم،ییادخدبع

۲۱۸و۱۱۷و۱۱۱نیسح،ءالع

۱۰۹یلقیدهم،مدقمیولع

۲۹نسحلاوبا،یرونیدیمع

ع

۲۹(هللاتیآ)رفعج،یورغ

ف

.۱۵۵و۱۵۲و۱۶۶و۱۶۲و۹۱و۹۵و۹۳نیسح،یمطاف

۲۱۷,۲۱۸و۲۱۶,۲۱۹و۲۱۲

۹ ۵ نیهاش،یمطاف

۹۸،۹۹مس،لاف

۱۶هاشیلعحتف



۲۳۸

۵۲و۱۶و۱۳هاشنیدلارصان

۸هموصعم،یرصان

۶۸میحر،رومان

۹۹ناسحا،یقارن

۱۹۵و۲۹,۹۳و۲۹دومحم،نامیرن

۱۱۳دمحم،یریصن

۲۰۹و۱۶۲و۱۶۰هللاتمعن،یریصن

۱۹۰,۱۹۲(گنهرس)هللاتمعن،یریصن

.۷۶و۹۳و۵۷.ه۹و۳۳,۳۷،۶۳گنشوه،یدنواهن

.۱۱۸و۱۱۳و۱۰۶و۹۵و۸۵و۷۹,۸۳و۷۵

.۱۹۹,۱۹۷,۱۸۷و۱۹۰و۱۵۸و۱۵۰و۱۶۶

۲۳۲و۲۲۸و۲۲۵و۲۱۲و۲۰۷و۲۰۹و۲۰۰

۲۱۸و۹۲و۸۹و۸۸و۸۹یتبجم،یوفصباون

۲۸یبتجمویوفصباون

۱۲۱(هللاتیآ)نیدلاءاهب،یرون

و

۲۰۷فرشاترضحالاو

۲۰۷ یسمشترضحالاو

ینسح،یقوثوعجار.۱۸هلودلاقوثو

۱۹نسح،یقوثو

۱۹۹,۲۱۰و۱۹۱و۱۷۷و۱۷۲دلانود،ربلیو

۵

۹۸ دوواد،دنوابیسادیمره

۹۰ .۲۸ ,۲۹ نیسحلادبع،ریژه

۱۵۳ یول،نوسردنه

۸۲(هللاتیآ)نسح،سردم

۱۳۳(پیترس)رغصایلع،ینیزم

۸نامرآ،یفوتسم

۲۹فسوی،راشم

نسح،اینریپعجار.هلودلاریشم

۱۲۶و۲۰نیسحمالغ،قدصم

.۱۵و۱۶و۱۳و۹,۱۰و۵و۶و۳و۲و۱لمحتم،یقلاصم

.۲۷,۲۸,۲۹,۳۳و۲۹و۲۵و۲۲و۲۰و۱۹و۱۸

و۵۷و۵۹و۹۶و۶۷و۹۶و۵۶و۶۶و۳۶.۳۹

.۹۸و۹۷و۹۵و۹۶و۹۳و۹۲و۹۱و۵۹و۵۸

.۹۷و۹۳و۹۱و۹۰و۸۵و۸۰و۷۹و۷۹۷۵

و۱۲۹و۱۲۸و۱۱۲,۱۱۵و۱۰۹و۱۰۲,۱۰۹و۹۸

.۱۶۳و۲۱۶و۱۱۶و۱۳۹و۱۳۹,۱۳۷و۱۳۲

.۱۹۰و۱۵۹و۱۵۵,۱۵۹و۱۵۳و۱۵۲و۱۵۰

.۱۸۹و۱۸۶و۱۸۰و۱۷۹و۱۷۲و۱۷۱و۱۹۶

.۲۰۱و۲۰۰و۱۹۸,۱۹۹و۱۹۹و۱۹۳و۱۹۱

.۲۲۶و۲۲۰و۲۱۶و۲۰۹و۲۰۶و۲۰۳و۲۰۲

۲۳۱ .۲۲۹

۵۳و۶۰و۱۳,۱۶هاشنیدلارفظم

۰۹۳۹۷.۸۵و۲۶٫۲۲,۲۹,۹۱٬۲۹نیسح،یکم

۱۳جاتکلم

۲۰۵و۱۵۰و۱۱۸و۱۱۷ایرثهکلم

۳۸,۲۰۷ردامهکلم

۲۹دمحا،یکلم

۶۵لیلخ،یکلم

۱۳۶,۶,۲۱۵,۲۱۹هلیلخ،یکلم

۱۹۹(گنهرس)هللاتزع،زاتمم

۱۳۳(پیترس)ربکایلع،هزنم

۲۰۹و۳۳یلعنسح،روصنم

۹۲یلعبجر،روصنم

۱۹۳و۹یدهم،یفارشاریم

۱۹و۱۷و۱۹ناخاضر،جنپریم

۳۱نسحدمحم،ازریم

۲۱۸و۸۸و۸۹یبتجتم،یحولریم

.۱۵,۱۹,۲۷.۳۲،۳۳،۳۶.۳۵,۳۷.هسابع،ینالیم

.۷۸و۷۷و۵۷و۵۵و۵۶و۶۷و۶۳و۳۹و۳۸

.۱۱۹و۱۱۲و۱۱۰و۸۹.۱۰۳,۱۰۵و۸۷و۷۹

.۱۳۸و۱۳۹و۱۲۸و۱۲۹و۱۲۶و۱۲۱و۱۲۰

.۲۰۸و۱۹۳و۱۹۲و۱۵۹و۱۵۶و۵۱۶و۱۳۹

۲۱۹.۲۳۱و۲۱۵

تن

۸۱ نیسحالمحتم،ینیئان
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