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 ناتسناغفا سدقم ۀشقن یور رب یمیظع یبن و میھف ،هانپ رینجنا ،یمولع ،دوعسم زا یخیرات یسکع
 

 میمصت سیراپ »یلاوراش« ھیدلب بناج زا  :دیدرگ شخپ ایدیم رد قرب دننام رواب لباق ریغ ربخ نیا

 یارب یوروش اب ھک یمیظنت نارس زا یکی »دوعسم هاش دمحا« زا یناد ردق ھب  ھک تسا هدش ھتفرگ

 ۀحول ھسنارف تختیاپ ،سیراپ ۀقطنم نیرتمھم زا یکی رد ،تسا هدومن »!؟« هزرابم ناتسناغفا یدازآ

 زواجتم یاوق اب طباور رد یزیگنا رب لاوس تایح نایرج ،ناوارف دانتسا اب ھک روکذم مان ھب یدوبدای

 ،تسا ھتشاذگ اجب خیرات رد ینینوخ و کیرات یاپ یاجً اقیقد و ھتشاد رگید کلامم یسب و یوروش

 .یامرف اطع ربص وت یھلا ای !ددرگ بصن

 ار اھ تینھذ و دروآ یم نایم ھب ترورضلادنع ار ییاھ ضیقن و دض ھچ  ھک بارخ تسایس ۀناخ

 شور نیا .دھدیم رارق رواب زا رود و شوشغم ،یصاخ دراوم رد ار رما تقیقح و ھتفرگ یزاب ھب

 یم هدھاشم ناھج زا یا ھشوگ رھ رد ھکلب ،دشاب یمن نآ ھب ھتسباو یایاضق و ناتسناغفا طوبرم اھنت

 یم حیبقت ار یو تیانج یتح و تنایخ نوگانوگ ھک میدرگیم ھجاوم نیاخ کی اب زورکی ھک ددرگ

یکاولپخ             لالقتسا                              
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 یتح و تسرپ نطو ھک دننالوبق یم مدرم ھب و هدیناسر دنلب جرادم ھب ار وا ،رگید زور ،دنیامن

 !هللا ای .هرخسم ۀیضق نیمھ لثم ،دننک یم یفرعم ار ینامرھق

 میدوب دھاش تارک ھب ار ییاھ لاثم نینچ ،ریخا ۀھد راھچ ناتسناغفا ۀلضعم نیمھ رد ،میوریمن رود

 ،نیما ،داز بتار یاتیھانا ،کربب ،یکرت نوچ یشورف نطو یاھ ھشیپ تنایخ یولھپ رد ھک میتسھ و

 و ناش یدنمتردق رصع رد و هدوب یشورفنطو رد نانآ رظن مھ و ماگمھ ،رگید یاھ دص ،بیجن

 تنایخ و تیانج ھچنآ زا ناتسناغفا فیرش تلم نطو ردام لاغشا شتآ و نوخ راگزور ردً اصوصخم

 غیرد ،شیوخ مولظم نانطومھ رب ،کافس یوروش رگلاغشا رکاسع راوج رد ،دوب ناش ناوت رد ھک

 دمحا« تیامح ھبً اصوصخم ،تردق ۀنشت یاھ میظنت رصع رد ھچ ،هورگ نیا زا یدایز دادعت .دندومنن

 هدنھانپ برغ ھب تفخ اب ھک یتعیمج ھچ و دندش فاعم تازاجم زا ،یوروش رما ھب و »دوعسم هاش

 نیزگیاج دنلب تاماقم رد و هدش ریزارس ناریو ناتسناغفا ھب هرابود ریخا لاس ٢٠ نیرد ،دنتشگ

 ،دنلب رس اب ،دنتشاد رارق اکیرما و یللملا نیب ۀیریخ تاسسؤم هایس تسل رد ھکینانآ یتح .دندیدرگ

 ،یمولع ،فایس ،میھف ،ینابر نوچ ات اھ دصً الثم ،دندومن ییاورفمکح تکلمم یلاع بصانم رد

 ...و...و یلیلخ ،رمتا ،هللادبع

 یگدنز و تایح یارب شالت ھک »دوعسم هاش دمحا« زا یدنمردق غاد ربخ غارس ھب میوریم لاح

 نودب ،دیامنیم و هدومن هورگ نآ بیصن ار یراشرس عفانم شناماگمھ و لیماف بناج زا یو نادواج

 ھب مھ شگرم زا دعب یتح و یو تایح رد ھچ اھبنارگ یعاتم نوچ نابلط تعفنم ار دوعسم ھک کش

 .دنسریم و دنا هدیسر یگرزب تعفنم و اون ھب و دنا ھتخورف تارک

  نوچ دوخ ناماگمھ و نارای اب »دواد دمحم رادرس « تیروھمج نامز رد ھک »دوعسم هاش دمحا «

 یدایز یایازم لمع نیا ھک تخومآ ،دیدرگ هدنھانپ ناتسکاپ یآ سا یآ میرح ھب »رایتمکح و ینابر«

 ھک برغ و قرش نوگانوگ یتارابختسا تاسسؤم ھب گرم مد ات یو یاھ یگتسباو ھک ھچنانچ ،دراد

 .تخاس ریذپ فاطعنا و زومرم یدعب دنچ تیصخش کی دوعسم زا ،تفرگ تروص رت دعب

 نانامرھق یاھ یزابناج زا ولمم یدامتم نورق رد ھک ناتسناغفا خیرأت زا یا ھحفص چیھ رد ،لمع رد

 گنج کی ھک دومن غارس ناوت یمن ،تسا هدوب نطو یدازآ و تنایص هار ناگدرپس رس تعاجش و

 گنج رگم ،دشاب هدومن تبث نآ یایاوز و لیصفت اب یوروش رگلاغشا یاوق اب ار »دوعسم دمحا«

 ھب کاخ و دیدرگیم یزاس ھنحص فارطا یاھ یداو نامھ رد ھک ار یگتخاس »١« کچوک یاھ

 ١٩٨٨ لاس رد یلوکوتورپ ھب رظن عیسو تروصب هدربمان سکعرب .دزیم نطو مولظم مدرم مشچ

 لباقم ھب ھک ار گنلاس یحاون و یوقطنم نیدھاجم ھمھ ،دومن ءاضما یوروش اب ھک »متفھ ۀدام«
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 کمک زا یوروش داحتا ھتبلا !دومن عمق و علق یوروش ینیمز یاوق عفن ھب ،دندومن یم تمواقم اھسور

 زا ھک ینیل پیاپ زا تبقارم و ینیمز یاوق یارب اھ گنلاس ظفح ھلمجنم »دوعسم« دنمشزرا یاھ

 ۴٠ ربمن رگلاغشا یاوق یودرا ھجیتن رد و دومن هدافتسا تیاھن ،دوب هدش هدیشک مارگب نادیم ات لامش

 ،دوب رازگ ساپس »دوعسم هاش دمحا« یاھ یراکمھ زا ھشیمھ »فومورگ« لارنج یگدرکرس ھب

 .تسا ھتخاس ءاشفا ار یگرزب تقیقح کینتوپس رابخا اب یا ھبحاصم رد ھچنانچ

 یاھ فیشرآ دننام یربتعم عبانم اھنت ھن ،ینالوط درس گنج متخ و یدالیم ٢١ نرق زاغآ زا دعب

 و ھیسور« عافد و ھجراخ ترازو ھکلب ،»اکیرما ۀجراخ و عافد یاھ ھناخ ترازو و یا یآ یس«

 ءاشفا ار ناتسناغفا یاھ گنج نوگانوگ یسایس تابسانم و گنج تانایرج نانچمھ »یب یج یک عبانم

 یدایز دادعت ،یجراخ و یلخاد رامشیب ناگدنسیون ھک دوب نامھ .دنداد رارق ناگمھ سرتسد ھب و هدومن

 رد یتح .دنداد زورب نآ ناراکردنا تسد یفرعم اب ار نینوخ ثداوح نیا دنتسم یاھ ھتشون و راثآ

 .تفرگ سکع ناتسناغفا تقو نآ تامولعم زا و تفر ھجراخ ترازو ھب یناسآ ھب دوشیم اکیرما نیمھ

 یاھ گنج ،»ینابر نیدلا ناھرب« ماکان و نینوخ رصع رد »دوعسم هاش دمحا « ینادناموق دروم رد

 ۶۵٠٠٠ تافلت اب ھک دومن لیدبت کانتشحو یا ھبورخم ھب ار لباک رھشً اصوصخم و ناتسناغفا یلخاد

 ھب نطومھ رب نطومھ یا یرشب عیجف و یراکتبا تایانج و تشھد نارود کی ،تختیاپ یلاھا هانگیب

 یولھپ رد ھکلب ،دومنن رارقرب ار تینما و حلص اھنت ھن بلط هاج و محریب نادناموق نیا .تسویپ عوقو

 و ھلیقث حالس نتشاد تسد رد اب ھک دیدرگ زات ھکی و ماگشیپ یروط یداھج کافس یاھ پورگ رگید

ً اصوـصخم ،یگنج یاھ هورـگ رگید غارس ھب ،تردق فرصت یارب نیشتآ تیاھن یاھ تکار و ھفیفخ

 .دنتسب تکار ھب ھناعبس و ھناشنمدد ،ھنادرمناوجان ار لباک رھش ودرھ و تفر »رایتمکح نیدبلگ«

 تاحفص زا تسیقاب خیرات ات نآ مولظم مدرم رب ناتسناغفا فلخان دنزرف نیا تایانج و ثداوح نایب

 !!تاھیھ .دوش یمن وحم نآ نینوخ و کیرات

 
 راشفا نینوخ ماع لتق زا یا ھنحص - دوعسم هاش دمحا عیاجف زا یکی زا یریوصت
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 زا یئزج »رشب قوقح رب تراظن ۀتیمک« روپار ھب رظن »١٩٩۶-١٩٩٢« شتآ و نوخ رصع نیرد

 موجھ لوا لاس نامھ رد لباک نایرھش یمظعا راتشک ،دحتم للم نامزاس ۀیریخ »٢« تالیکشت

 ۀثداح ١٩٩٣ لاس یرورف ١١رد ھچنانچ ؛دریگ یم تروص ناتسناغفا تختیاپ ھب یداھج یاھ میظنت

 »دوعسم هاش دمحا« دوخ یماظن حرط و ینادناموق ھب ھک »راشفا ماع لتق« دننام یب و عیجف

 عبانم بناج زاً اقیقد ھک دنزیم مقر ار یرشب یاھ یدیژارت نیرتگرزب زا یکی ،ددرگیم یھدنامزاس

 یالاب زا »دوعسم« ۀناخ پوت بش ھمین رد ،رابگرم ۀثداح نیرد .ددرگیم خیرات تبث یناھج ۀیریخ

 ،نز نارازھ و دریگ یم ریف ریز ار راشفا ھلمجنم ،لباک برغ رد یددعتم یاھ رھش »ییامسآ هوک«

 گنج رکاسع ،یو تیئاضر ھب عیجف راتشک زا دعب و دزاسیم قرغ شتآ و نوخ ھب ار کدوک و درم

 .....دندرگیم لخاد مولظم و عافد یب مدرم میرح لخاد ھب

 انشآ یاھ هرھچ زا یدادعت ھک تسھ مھ ییاھ ویدیو و اھ سکع راشفا رامشیب کرادم و دانسا زا

 نودب ھمھ ،دش رکذ ھکیروطنامھ و دزاسیم ءاشفا »دوعسم« رانک رد ار یرشب تیانج نیا نالماع

 »یزرک دماح« کمک ھب و تلود دنلب تاماقم رب هرابود نابلاط طوقس زا دعب ،تساوخزاب و تازاجم

 .»رگید دادعت و ناخ هللا مسب ،هللادبع ،ینوناق ،میھف « لیبق زا ،دنیامن یم لصاح ررقت زع

 یتارابختسا یاھ هاگتسد اب ھک ناتسناغفا رصاعم خیرات یاھ هرھچ زا یکی تایانج زا یا ھمش مھنیا

 .تشاد گنتاگنت طابترا و یگتسب قرش و برغ

 هاشدمحا« ،دندوبن زھجم هرایط و کنات و ھلیقث ۀحلسا عون چیھ اب ھک رجح دھع نابلاط موجھ اب  

 یدادعت ،شیوخ پورگ و هورگ اب »ینابر نیدلا ناھرب« ماکان تلود یاوق نادناموق ثیحنم »دوعسم

 و دندومن رارف لامش فرط ھب یتلود یاھ کناب یدقن تایوتحم ۀراتشپ اب یدادعت و ھنھرب اپ

 یرارف هورگ و »دوعسم« تاطابترا ھتبلا .تفر اوھ داب ھب »تمواقم و داھج« موھفمان تاحالطصا

 ءاھب ھجاوخ زا رتپوک یلیھ اب دمآ و تفر و هدوب اجرب اپ »گرم مد ات« ھیسور تلود ھب ھیکت اب یو

 !رارقرب ھلاخ ۀناخ دننام بالوک و ناتسکجات ھب نیدلا

 دروم رد »دوعسم هاش دمحا« نایماح زا یکی بناج زا یربخ ۀلزنم ھب ھک یروطس ھب میوریم لاح

 :تسا ھتشگ ریرحت یتنرتنا تاعوبطم رد سیراپ ۀیدلب ۀلصیف

 دوبدای یارب رھش نیا ٨ ھیحان رد ار یناشن ات هدومن ھلصیف ءآرا تیرثکا اب سیراپ یرادرھش یاروش"

 ھناھاوخیدآزا تازرابم ساپ ھب مادقا نیا .دیامن بصن روشک یلم نامرھق ،دوعسم هاشدمحا دیھش زا

 "تسا ھتفرگ تروص وا شخبیدآزا یاھھشیدنا ھب نتشاذگ تمرح و یلم نامرھق یھنایوجحلص و
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 »ینوناق و صاخ« یامسا و تاحالطصا لامعتسا مدع دروم رد یبلط ھقرفت لوصا ابً افطلً الوا

 یم »یراد رھش « یزاس یناریا اب ار »یلاوراش« و ھیدلب تسایر ھک دیزادنیب رظن ناتسناغفا یتلود

 رطاخ ھب یدنمردق نیا ھک تسنیا یو یاعداً ایناث .تسا ناتسناغفا مود یمسر ناسل ھب نوچ ،دنسیون

 .تسا هدوب »دوعسم هاش دمحا ۀنایوج حلص و ھناھاوخ یدازآ تازرابم «

 مکح ھبً افطل ھک ددرگیم ضرعً ارارکت »دوعسم هاش دمحا« ۀناھاوخ یدازآ تازرابم دروم رد -١

 ارنآ ۀقطنم و خیرات ،نیفرط تافلت و یوروش رکاسع اب ار دوعسم ۀبراحم ای گنج کی ناتساد خیرأت

 ،یسور رگلاغشا یاوق رمآ لارنج ۀتفگ ھب سکعرب .دنیامن نایب نطو لاغشا رصع رد

 نیل پیاپ ای درکیم باترپ گنس یوروش یاوق رب ریشجنپ تاعافترا زا دوعسم رگا":»فومورگ«

 !"درکن ھک درکیم دراو روکذم ینیمز یاوق رب یتخس ۀمدص ،دومنیم رجفنم ار زاگ

 لبج و ناجنخ« یاھ داد رارقً اصوصخم اھ لوکوتورپ یاضما اب دوعسم یماگمھ و یراکمھ ھتبلا

 !!تسھ ھک تسا سمشلا نم رھظا یوروش رگلاغشا یاوق اب »جارس

 ،تفر خیرات مکح و تاحفص غارس ھب دیاب مھزاب »دوعسم ۀنایوج حلص « تامادقا دروم رد -٢

 !؟تسا هدیدرگ تبث یو یاھ ییاور راک ھب طوبرم زیمآ حلص ۀجیتن و شالت مادک ھک تسین مولعم

 نیب  یفخم ۀدھاعم :دییامرف ھعلاطم ١٩٩٨ لاس رد ار یوروش اب دوعسم داد رارق زا یرطس دنچ

 :ناتسناغفا رد یوروش ۴٠ رگلاغشا یاوق و دوعسم هاش دمحا
 میكحت یوزرآ ھب و ریشجنپ حلسم نیفلاخم و یوروش یاوق یربھر نیب تین نسح قلخ روظنم ھب

  .دنیامن یم اضما ار هدھاعم نیا لیذ بیاجو شریذپ و كین تاین اب نیدقاع نیفرط ،ناتسناغفا رد حلص

 »!؟«حلص زارگلاغشا یاوق رمآ »فومورگ سیروب« اب یفخم داد رارق رد ھک دییامرف یم هدھاشم

 !تسا هدش هدرب مسا

 ھتفخ نطومھ رازھ شش زا رتشیب راتشک و »راشفا ماع لتق « یرازگ نالپ و مادقا روظنم رگا یلو

  !دوشیم هدرمش ناھج خیرات تبث یرشب غیرد یب تایانج زا و هدوبن قلعتم حلص ھب ھک دشاب باوخ رد

 بناج زا یوروش رابتفخ تسکش و جورخ زا دعب ھک »دحتم للم« حلص نالپ بیرخت ،روظنم دیاش

  !؟دشاب ،دومن قرغ شتآ و نوخ یایرد رد زورما ات ار ناتسناغفا و تفرگ تروص »دوعسم - ینابر«
 

 ،دنا ھتشاد ناھج رد شیوخ نارکف مھ ھب یلیامت ھشیمھ نآ نایارگ پچ هورگً اصوصخم ،نایوسنارف

 »دوعسم هاش دمحا « کمک ھب ھک مچرپ بزح یایاقب و راظن یاروش فالتئا و یوروش تسکش زا دعب

 ،دندیدرگ برغ فرط ھب رارف و یجورخ تروپساپ زیاح یدایز دادعت و هدش فاعم تازاجم زا
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 روضح زا رارف و ینابر تلود طوقس زا دعب یتح ؛داد ناشن یگتسبمھ نیا ھب یصاخ لیامت ھسنارف

 ھبروگ « ھک تسیرفس نامھ نیا .دومن ییاریذپ سیراپ رد دوعسم زا ھسنارف ،ناشخدب فرط ھب نابلاط

 ،ندنل یس یب یب اب ھبحاصم رد تلود نآ تسود ثیحنم دوعسم یراکمھ زا یوروش ربھر »فوچ

 !!هللا ای .درب هانپ ضامغا ھب ،ھنیمز رد ناراگنربخ لأوس ربارب رد دوعسم و دومن یناد ردق

 ،دوش تقد دوشیم لاس ١٧ً اعومجم ھک اھ میظنت و لاغشا رصع خیرات تانایرج ھب ھنافرطیب رگا یلو

 یاج رب یلدتسم و دنتسم و لصفم خیرات دوخ زا »ناتسناغفا یاھ گنج« رصع مان ھب اھ هرود نیا

 یاھ روپار ات ینیع دوھش یاھ دید مشچ زا ھلاسر نارازھ و باتک اھ دص شقن ھک دنا هدش ھتشاذگ

 رب ای و نامرھق ار نیاخ یناھج تسایس و کلامم تسایس نآ رھ ھنافسأتم .تسا هدیدرگ ربتعم عبانم

 نادنمتردق اب یو کش نودب ،ھفلتخم کلامم اب »دوعسم هاش دمحا« طباور دروم رد .دزاس یم سکع

 یرادتمیق عبانم زا هدافتسا ۀنیمز رد ار یمھم و ھنایفخم تالماعم ھسنارف و دنلوپ دننام ییاھ روشک رد

 ١١ زور رد ھک ییویدیو .دروآ یم لمع ھب روشک ریظنیب دروجال و ناتسناغفا بان درمز نوچ

 .دیامن یم تیبثت ار اعدا نیا ،دش هداد شیامن اکیرما یاھ نویزیولت رد ٢٠٠١ ربماتپس

 یولھپ رد ،»دوعسم هاش دمحا« نوچ یا یلم ریغ تیصخش زا سیراپ ۀیدلب یرادردق دروم رد

  یاھ گنس زا ییاھ ششخب اب دوعسم زا ھک ار ینانآ ذوفن دیابن ،ھسنارف نایارگپچ راشف و تاغیلبت

 تسایس ھتبلا .دومن شومارف ،ھسنارف یتاساسحا مدرم رب دنا ھتشگ دنم هرھب ،ناتسناغفا تلم یتمیق

 ھلضعم نیزا ھسنارف تلود یرازیب و ناتسناغفا ۀرادا رد نابلاط یمسر ذوفن لامتحا دروم رد زورما

 تیدوجوم اب ،اکیرما و برغ راشف اب ھک دوب تسایس نیا ھک میراد دای ھبً امتح .درب دای زا دیابن مھ ار

 اھ راتشک و یوروش داحتا تلود اب یو یماگمھ و »دوعسم هاش دمحا« یسایس تایح نھربم قیاقح

 نامرھق« بقل ،ناتسناغفا تلم مشچ رب ندز کاخ اب »یزرک دماح« ،لباک یاھ گنج تایانج و

 !تشاذگ دوعسم رب و بصغ ،دوب روشک دھاجم مدرم ھب قلعتم ھک ار »یلم

_______________________   

 :تون
 ھیلع ار یماظن تایلمع ات دنراد قح ریشجنپ حلسم یاوق و یوروش یاوق ،ورملق نیا یاروام رد  -١

  .دنیامن وحم ار ناشیا و ھتخادنا هار ھب نیدھاجم یاھ میظنت رگید ھب قلعتم حلسم یاھ هورگ رئاس

 ۀدام « .دنا ھتخاسن فقوتم نیدقاعتم بناج ود رھ ھیلع ار یماظن تایلمع ھك یئاھ هورگ ً اصوصخ

 .»یوروش اب دوعسم داد رارق متفھ
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 ھتشغآ ناتسد« ناونع تحت دشاب راشفا ماع لتق ھک یرشب تایانج نیرت عیجف زا یکی روپار - ٢

 ناراگنربخ ھک دحتم للم رشب قوقح رب تراظن نویسمک » Blood  Stained Hands - نوخب

 .دندوب دوجوم لباک رد نآ

 
   
 


