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����رد  35در ��رۀ ھ���ش » ط����«���� �� ����� د��ر 	��ب �ط�ف  
  در ����دا  » �د ��«���دت م.ط.

  
              � ش دوم

  
  ���ن �� و �و 	د درد ���رک ��#� ا�ت
  �را ��   ود  ز'�  �� ا&���د  �� ��رم
  ���  ���،  ھ��  ا&+�ی  �( �دن  ����م 

  ��  ��رم  ا�ور،  �0/�  ��  و.ق �راد
                                 .��1&)  (� /�  

  
: ��� د��ر ار��0د �� ادا�� ��	ره ھ� و �رف ھ�ی ����ن  و�ش، ا+�.� ��وده و �ر��� دا���د ا��طور

����ت،  � �� ص در�ھر ��/� '�د �7ر '�ره ھ� از و 6ذ��� درا.���4��ن ��� دھ �،در �رو�... "
و ��  وا���د �� .رھ��� ����� �ردم  و�ش را و��> و �ر��ر و �ر ��ر  ���د�6ر �ود�د؛6ذار و  �:�9ر

  ..."  ���ز�د، �ر��� �� �طرح ا�ت �� آ�� : ���د ط�ھر�د �� �?� از �0/� آ��� �ود؟
دا����د، اھل ����ت، �	وف و &ر.�ن 0و��  ���ری ����د، �Bد از ��	ره �و��ه، ا�ن �ر�ش ���، را از 

  �� 76��د دار�د: ،'� �رف و �د��9 در ��رۀ �و�م ��
����د  – ز�?� �دا�ت��+ور .ا	1ً  ،د�د(ا �ر) �� ��� از آن �� �ر ���د ط�ھر "�د ��" در �� دھ�

 �0ن �� ت. ا�� -ھزاره ھ� �ن از ھ�وطن �� ��6ه ��، �Bد از ا��رت، �� ر����� �?��0 �د و ���B#ب آن
�70د�دۀ و ���د�دۀی �� �� �و0ود�ت ا�رھ�ی + �م، ��ره و ��ر  ر �ر ز��ن� –ش ��ھا.?�ر و ا�د��� 

�ن �� دھ�ی �ورد �ظر ���، در �رز���� ���م در ا ��و��ی  �/� ��ر�G ا�� ھ��ش �� ����د.
دا��ن   ��ط�I و 0��ن در ھ�?�ری �� ا&��دی و وا��������ن (�وام �� در ا ���را�� ��رات  ا.���4��ن،

طر�ق ��0وع �ردم  و از ا�ن رف اول را 76��د، .1Bً ھم '��ن ا�ت،��ر) �?�ر�6ری �زو زور و -زر
��وی از ا��� و �� (�را�ز #درت ھ�ی 0����، ��طIوی و ��.���� دا /�) ��  را �B��0 .1�ت زدۀی ��

6ر.��د و ����ر ��ر����� &/�� �ردم و �B��0 �� ��داد �رد�د (�دون �����4  ��وه ھ�ی 6و��6ون، 6رو�6ن
�ت .B/� را �دا�ت) و+B ��ور ��، ،"�د ��" �و�0 	ورت �� 6ر.ت.م.ط ،�� د�د�6ه ھ�ی �ن �دتدر ا

ا��( �رف و �د�ث  دا����دان را �� 0ز  ودی ھ� �داد�د...  و �� ھ�K ���0دۀی (� ���7ن) ��0ل ���0دن
دھ�  &ر	� ھ�ی 6و��6ون، در��ره طرح �وال ���، ���� �ر ���9ر 6ذاری � 	�ت م.ط. "�د ��" در

  ھ�ی ا �ر �� ��ور �� ���  واھ�ن آن ھ���د:
  

�� ��6ن، م.ط. "�د ��" ���ر راه ا�� �ب �ردۀ  ود را �دون و#�7 �� �وی ����ده �6 ���ود و �ر 	�ت 
ا&��Iدات و د�د�6ه ھ�ی  و�ش �� آ��0، ��ی .�رد �� ���0ن ��رد. و در ا�ن ��ره 6وش .را دھ�د و �� 

  76��د و '� ����د:�ن '� � وا��د، �ردان  دا و آ�6ھ
  

��6وان ���د ��ر��، «���و��د :  و �� �?رار د��و�� "�� �ری" �� �?رار ��ا���د �زرگ � ن وا	ف 
 وا�م، �� از  ھ�ی ���� راه ا�ر��م را �� 6واھ� .را �� ���G ز����ی ا��ران ��روان �/� و ر�����ن

".ردو��" ��  ��و�� 6را�د و از آن ھ���م �� آن روز�6ران �� 'راغ ز�ده N��� � �6ر ز��ن �� 
�0ت آر����ری "0ز�رۀ  را��ن" از ��راھ� ھ�ی ���ل ط��1 آ�و، رھ���ر "����ن" �� ���� '�د ��ش 

�� آوای رو�ش ��6ھ�ن �ر ��رک .��Q آ�P�� �� &طر �ور و  ��رای آن ��ود، ھ�K 6وش را از ا�ن
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K ط�ھر "�د ��" ���د و ھ�آ��و�� �� ���د G �� ���ود، .رھ� در �ش ا���س را در ���P��ن ����ز زدۀ
7�ن ��ر�� را �� آن 	�1�� � وا�د �� "�د ��"  وا�د. �� 	�1�� �� ���� ��وا��ت �رود �����ی �� �?

/�رو ���رده ��ر�� در # ... 	داھ�، 	دای ھ�� �ده ھ� �د در �وھ������ی �رز��ن �� و	دای او
ھ�G و �� ���داور، در آ����� ر ����ی �( طراح ��ش ا�د�ش و ���S...دط��ن ا.��د.رھ��B� G	ر��...

ز��ن ا���د و ا��وار ا����د و ����ر6ر ز ���ی ��ر� � �� �د و ا6ر از  و�ش .ر��ن �رد �رای آن �ود 
��ر�� و .رھ�G  �����ر �ر '�ره ��ن �ده ��را�0ران؟�� �ر او .ر��ن �را��د... �� ��روی ھر '� 

  �و��د...
#ول ھ�ل او ھم ��� ���ده �ود و ھم ��7 ���ده، ھم 0و���ری رو �� در�� �ود و ھم در���� رو ��  ��

د�ر��ن، آ�� �ن ھ��� ھ�ی �و'( و 6ذرا �رای آ.ر�دن ھ��� �زرگ و  ��ر 0و���رھ� و در
  )13(» ����ن ���رت  روج را آ ر�ن و �ور�وم زرد�ت و � ودر زاد ھو��درو�و����� �و&ود

  
...ز�ن &��م �ر و�و�� �ردا�� 6ذ��� / ��ر �و �� د���ی ھ�� «&ظ�م ����ل 	دا �ر �� دھد: آ#�ی 

��� ���I��&و #دم د�ن! ھ���� ز�ده و �0و�د ���ود /  ھر �� �� راه �ب �وی اوج  / ���I& / د#��� ���د�	
  )14(»     د.?���ت �ر .��ن / زاغ ذ��ل در 6رو دام و دا�� ���./
  

"...���د ���د ط�ھر �د �� ا.زون ���ل ���رم &�دا�B/� "�وھ�" '��ن &�Iده دار�د: ا���د دا����ه 
 ، �( � 	�ت ���رز، ������دار و ��ب آزادی در ��ور ���وب ���را��?� �( ��7?ر &��� ��Iم

&/م، &ر.�ن و  �د. ��م ا�ن ا�ر �رد'�ره د�ت ز���ش �� ���ب ��I�� Sق 6ردد، �( اد�ب &�رف و
�� G6ره  ورده ا�ت. 20(#رن  0ر����ت .?ری و ./��7 ��ل ����دۀ ��ور �� در ا�ن �ده روان .رھ� (

���ود ���و�� را در �/�I ھ�ی .رھ���، اد�� و ��+ت ھ�ی رو��7?ری �� و0ود  ،ا��ون .Iدان آن
  )15(» آورده ا�ت...

  
ر �ود �� درک و ��ف ..."�د ��" �� ا�ن ��و«�ر.� دارد:  ر.�> رو��7?ر درد د�دۀ ز����  و�ش���د 

 	/ت ھ� و ھ��0ری ھ�ی ر�د ا�1Iب �/� و د�و�را��( در ا�ن ��ور، وظ��7 ا���1Iون ا.���4��ن ا�ت 
و از ا�ن 0�ت ھ�K �� � آ��ده �رای ��Bن ا��را��ژی و �?��( ا�1Iب �و�ط د��ران �ذ�ر.��� ���ت. از 

��ر�� ��ر6ری و ��ز �ط���B ��ر�� ��+ت 0�ت "�د ��" �ط���B آ�9ر و ����> �ر�وط �� 0ر����ت  ا�ن
در درون ��ز��ن ��0ز #رار داد.  ا0���&� ��ور ھ�ی د��ر را �دون ھر6و�� ��ش داوری و �B	ب

ھ�ی �� ا�رار �� ا&+�ی ��ز��ن اش �و	�� �� �رد �� ��ر�� ا�ن ��ور �0ر�� ��+ت  »�د ��«
   )16( »رھ�ی � ش �/� را ����وز�د...

  
 X ت�B� ر�را��«د��ق »�I��  :ره د�ت روز�6ر �� از  �طرات  و�ش ���و��د�و �و���دۀ '

��رت دا�ت...��	ل 	�ف » ط�ھر�0ن«�ر�وم ���د ط�ھر �د �� �� در ���ن �د �����ن ���م «..
(�?�ن از � 	�ت ھ�ی » وا�و ت«'��رم .��و��� �ودم...�� �د �����ن را 76��د �� ا��ب � ��� ا���د 

ز��ن ظ�ھر��ه) 6ردھ���S  -7?ر، دو دوره �����دۀ �ردم �د ��ن، در �ورای �/� ��Bرف �رور، رو��
دار�م و در آن �ب ��ش از '�ل �7ر �0> �ده �ود�م، �د �� �?��ره �� '�رۀ �/?و��  ود در �0/س 

ھو�دا 6رد�د. در �دود ���ر از دو ��&ت � �را�� �رد و '��ن � ن ���7ت، �� �� ���ن �ردن 
.���4��ن �0رھ�  را ��ره و '���ن را �ر از آب �� �رد. ھر �/�� و 76��ر او ��رآ��ز �ظ/و��ت �ردم ا

�ود، و �� روا�� و ��1ت � ن ���7ت، 76��رش �?راری ��ود، '�زھ�ی ���7ت �� �� ����ده �ود�م...آن 
./��7  وا#> �د �� �?� از ھ�	��7ن دورۀ �?��م ��، ��ر ��ر از �����ب ������ �ر�وم �د �� �� �دی 
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�ر «و �زب �د �� �ذ�ت �رده و �7رت ���ن ��داد، �� �0ردی �� از �0/س �رآ�د�م �را�م 76ت �� 
�Bدھ� د�ده �د �� وی...از »  ودم ��Bت ��7ر��م �� 'را �ن �د �� را �� 	ورت در�ت ��� ��� �م

   )17( » ��روان  �ص �د �� 6رد�د...
  
 "...او ھ��ن �� ھ�ی اش �� �و��د:ر6و��ی از �رس و �و���ده، در ��ر 	��ب �ظر �رادی ���دد

6و�د، �� .رھ�G، &ر.�ن و  �وژی Pرب ا���ت ���� ���ر.ت و ��ر 	Bودی &/م و �?�و��  طوری
   )18( ��دن �رق ��ز ارج ���ذارد..."

  
در ���ن  �د ��،«...�د �� � ن ���و�د: از م.ط - د����ر ���ل، �و���ده و #/م �د�ت ��ور 
ه ای ژھ�ی ����ن و���ن وطن، ����0ه و� ��ل ��ن �B��0 و� � �/�Iت،6روھ��،رو��7?ران،رو����ون و

و� 	�ت #��ل ا&���د  .رھ�G اد�ب .رزا��، او، �رد �� دا�ت.و�زد ھ�� از ا��رام �ر  وردار �ود.
� ص ��Bرف ا���1 را 0زء ھو�ت د��� �رد�ش ��دا��ت ودرک � ،����� �رای ��ل آ�6ه وطن �ود

از او+�ع ��ل و6ذ���ء �ر ز���ش دا�ت.در�Z ودرد آن �ود �� درھ��ن ز����?� �د �� ا�د���ء �/� 
�وا و ھ� ��� ��ء �/� طرح ��?رد، ����ری ازھ��ن � �� �6ن ����ت، (�ل د�و �را�� 6را�� را ��

 ،را����د ر�زه  و و ��زم #��/� �� او ��ر �0ز�� ط/�� و�?��ر���� �� زد�د.ھ�	دا �� �/�Iت �� �م و .�
ا�� .. ��� ورز�د�د.�وع ���زه 0و�� و د���� �� �د ��، در�Z  از ھ�K  وان ار��0ع و .���زم،د��ر

ھ��ن  )را�ت پ و'از ( و�� و �/� ھ�� ����ت �داران،��، #ا�روز، ��Bر ���رزات و �����ن ��/��4
���رھ� �/�د ���و�د و �وده ھ�ی و �� ھ��ن ��Bر ھ� و طرح ھ�، �ر  ھ�ی �د �� ا�ت. ھ� و طرح��Bر

��� ��ر �0ز�� آ��ر ھ�K ��� ���ت �� ��  �د���ل  ود �� �����د. /�و�� را ز�ر ھ��ن طرح و ا�د���،��
را  ھ�، آن دا��ت ا�� ا�ن �د ��، آن طرح ھ� وا�د��� ھ� را آر��ن  ود �� �?��ر���� �ز�د. ط/�� و

 ��?��د.و��/� ای �رای ر��دن �� #درت، ا���7ده 

�وان  ا��Iدر �� ا�� ��رهء ا��Bد ز�ده �6 �د �� ا�ن ��Iر، 0رات � ن 76�ن ��ش از ا�ن را �دارد.در...
����� Kت #و�� .���زم  �دار و76ت �� ھ���	د �د �� #ر����  �و�ت و&���� ،�B��0 رو��7?ر ا�ن
  )19( »..��� �وی ��ر�� روز�6ر  ود ����د. ��Nن ا�ن ���0ت،�#��/� ��ده ا�ت. و&

   
�د �� ���د ����� رو��7?ری ���د �� �� ���� ...«  ع.م. ا�?�دری ���دس و د�/و��ت ������ ا�ت:

�ن �\ور��� را ا6ری �\ور��� و �� � ھ�ی از #�ل آ��ده �ده دل ���ت، �� آ�?� �ط���B و .�م Nزم از
دا�ت. او �ر&?س �� �ط���B د#�ق از ��ر��، ��ن .رھ��� و د��� ��ور و ��ط�I �ردا ت. ر��� ھ� و 

�را در �ز���ی آ&� ��ور را در��.ت و راه ھ�ی �ل ھ�ی درون ا0��� �/ما�ر&وا�ل ا������ �B��0 و 
ط�B� �I	ر ��ور و ���د ���وان 76ت �� �د �� در ��ر��  6و�� ��  ود ارا\� داد. �د�ن� ���	ر �

.ر�د و رو��7?ران ��ور را ���رت داد �� �� ��ی  ود راه ر.�ن را ��� آ����� رو��7?ری ا�ت �� �7?ر 
 �وز�د.

�ر &دم د��ر�� وی و ��ز��ن �ر�وط� اش ��  �ز��� و ��.�� ھ�ی �د �� �� آ�?� در ز���ش ���
��ن ا#��ل آ�ت ���م و ا�زاب وا���� �� ر �/�Iط�و&�ت ��ور و 0��ن و � 	وص د���� د�وا�� وا

�و+� ،Q��Z�/ و ��ر را ���.��د و�� ھ��ن ر\وس آ��� �� ��� ر��ده ا�د و &��رت ا�د از: ����ت &دم 
وا����� و &دم د����� روی از ����ت ھ�ی ��?و و �?ن در آن ز��ن، �ل &�د��N ��\/� �/� و ���ری 

ا0���&� ��ور، ا�1م و .رھ�G �/�، &دا�ت  -��رات �����در ا.���4��ن، �Iش آ�6ھ���ء �ردم در �4
ا0���&� و �/� و ����ن �ق ھ�وط�� در وطن وا�د و ���رک و +رورت ��?�ل �0�� ���د �/� 

رو��7?ری ��ور  -����� �IوNت &�ده �� ا�د �� از ��0ب �د �� �رای او��ن ��ر در ��ر�� ���رزات
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�� �و��ن '�د ����I �/?� ���رش ������ را  ن �IوNت �� ����د �� �رای �و+�Q و ���7ر ا��طرح 6رد�
  )N  «..)20زم دار�م.

  
 �د �� �و�ط ��7ظ X ا��ن 	درا&ظم #�ل ���د ط�ھر #رار �B/وم:  �� 6و�د» ط����«آ#�ی ��� 

" ��ر ا��ن"��7ظ X  �� ���ن در �����ت �زب  /ق �و�ط  ا&1ن .�ر�ت �0ن از �� و	ورت 6ر.
���د. .?ر �� �ود ��ظور ��� ھ��ن ���ت ده ھزار �7ری ا�ت. در �ود ��د �رد�د �� �?�ن دھ�ده �� �ده

��ن د��ر، � �طر �0ن �� � ���ر �� ا�ن .�ر�ت 6و��ی �و'?� از #ر�����ن ���ن ���ت. از �� ����
&+� و ا رھ�ری، �درھ�، �/�7ت	رف �� � ���� \... ا�	�ن �ود�د ��  �ر ھ���دا��?� دور از وط

� (�و�ط دو #طب ��رد در ھ�?�ری �� �����ن ھواداران ��ز��ن م.ط. "�د ��" در ��رھ� و رو���ھ
 ار#�م ����ر ،ر�د���0وع �B��0 را �� ������ ����رو�� ��ن) ��ش از ��[ ھزار �ن را ���ن �� دھد، 

�ت �� 'ون و �	�دف �� ���� ،ز��ن ���دت م.ط. "�د ��" - ��N ا�ت... در +�ن ����ر در�ت و
�س �زب، ر\�س دو�ت، ر\�س �?و�ت و ��� را&ظم �/?� ر\د'رای ��7ظ X "ا��ن" �� �� ���� 	

��\و��ن وزارت  �ر�0 را ������Iً  ود در ا ���ر دا�ت، و �زب (ح.د.خ.ا.) �دون 'ون و 'را و �� 
P رف �ظر از	د و ھر آ�'� را  وا�ت، ��/P رش ھم ����د �وم در���ر  ودی ھ�، �� ��ول اراده در ا �

ھ��ن �زب ا��0م  –�ز��، �و�ط �/�I�� از درون  و �	��7 درون )»�ره ��«�ور ���د ( #�ل ا���دش
  داد... 

  
 �� و#ت رو��7?ران �0/� از ،ق" راء "�B�0ت د�و�را��(  /��س ���ره�ی �ؤ��� ���رم، ا&+ 

�� �� ��ه �س از  را» د�و�را��(  /ق�B�0ت «رده 6ر.��د. ا��( ا	ول �را�� ��  �� آ� د و��رد�
� �	و�ب � ��ل #�ل) �50دودآ در ا10س .وق ا��Bدۀ �/��وم ����� �ر�زی آن �B�0ت ( �و\��س ء���ره

ر��د، �ط�7ً آن را �ط���B .ر���د و �ورد ارز���� #رار دھ�د، آ�� ���وان ا�ن �رام را، �( ��د ��ش رو�ده 
  ؟ �ر (در آن �Iط> ز����) ��.ت ��

  
  -: ا	ول �را��«
  �	�دی و �����ت �/� ا.���4��ن. د.�ع از �����ت ار+� ا��1Iل ����� ا# - :1
آوردن �?و����ی  ��ر�ز ���م #وای دو�ت در د�ت �ردم و ا��Iرار �����ت �/ت از طر�ق �� و0ود - :2

  د�و�را�� �/�. 
� 	وص �و�0 و �را#�ت �� �دون ����ز آزاد���ی د�و�را��( �رای  /ق و  ����ن و��> �Iوق و - :3

را��( و ز�ده ���6 ��ر6ران، دھ���Iن و �Iو�� ا���د ��ر6ران  /I��ی ��ور �ر����ی ا	ول د�و�
  ���وات ���1ً �را�را��.

ا�?��ف ا#�	�دی �/� از طر�ق ا#�	�د دو��� � ،��1�Iو�ت ����ر �?�ور دو��� ا��0د 	���>  - :4
ت �?و�ت و ا��0م ا	��1ت ا���� ار+�، و �/� �� �ن ا���� �/� و ا��	�ر ��0رت  �ر�0 �� د�

  �دی و �و���ت �زرگ ا#�	�دی. ����> ��م ط���B ��ور 	���> �زرگ �و�
�ت د.�ع از �ق  ود اراد�ت  /ق ���ون �� ��ث �( ��/�ء �/� و +د ا����B ���� و �و، �ر�� - :5

   /I��ی ���و����ن و ا.���4��ن. دهء /� �� ا��س اراو �ل ا�ن ��\ م)1893د�ور�د (���� �ن  ط ����/� 
6: - Q/	 لI��� ب ����ت  �ر�0 و�IB�  0و���� و طر.داری از ����ت ��طر.� ��9ت، #+�وت آزاد و

ا��ر����زم و ا����Bر ���� و �و و &دم �ر�ت در �1���ی  ����رزه &/� --ھ�ز���� �����ت آ��ز، 
 »واھ���ء �/ل &/�� ا����Bر و ��م.����ی آزد� ��را��ء �ظ���، �����، ا#�	�دی و ����د �0 ��0وز

)21 (    



www.goftaman.com 

 

  
�����م. ا�� �I�Iت و وا#�Bت در ھر ���ت �� دور  �	� 6روھ�  �� و��ل �دا.> � ص و از ا�ن ���ت ��

��ل  �50دوداً ���� ھ� و �د���� ھ� #��ل �ذ�رش و &?س آن #��ل رد ا�ت. ا	ل �رام .وق ( از  وش
I��& (ل�# S ت�B�0 ول ���دا�� دارد. ا��?� ���ری از ا&+�ی رھ�ری��د د�د�6ه رو��7?ری و B� ذ�ور�

(�	وب  #�ول �ده او�� و ��7د ا	ول عو+در 0ر��ن �رو�� ���رزات از ا	ل �و از �	و�ب آن،
 ،&دول �رد�د و ����ل �طرو�� �Bدی�/��وم ����� �ر�زی، �� ��ه �Bد از � ���ن ���رهء � �ت) 

�ل �د�د، �� �زب ��و���ت �وروی ��د ر.��د. �� د����رو. "�د ��" را در ��� ��Nت ��د�ده 6�و�ط  م.ط
��دا��د، �ب �ود��ی   ود �� �وروی را ا�ر ا��ر����و������ آ��0 ���ر.��د �� ا0را�� وظ��7 ا�� ��رات

آن ا+�.� �رد�د. ��م "�B�0ت" را �� "�زب" ار��Iع داد�د و ��و�د "ا.���4��ن" را ��  ،خ91357ور  7
9ور"، ��  ��7ل #�ل از "�ود��ی  10"�د ��" �دوداً  � �دا�ت.ار���طھ�K ھ�� ا�ن ھ� �� م.ط. "�د ��" 

��در��� د�د�6ه و ��  �� ���رزات �د�د درون ��?�1�� و در دوام آن از ��رون از �Bد (ج.د.خ.) ا�ن ��/�
�0ن  -در ا�ن راه �?�ر �رد و ��` �ره،ت... ���Bرای &دول از ا	ل �رام �0 &�/?رد آ���، از 

ش �� ا�.رز�د را در ار���ط �� آ�Bده از» ��ر�IBوب ���«...ا6ر '��ن #+�وت را ���� ���م، ���د �� ت
را، �ورد �ر�ش و  ��ر)(�IBوب ��� �در  ��واده –" �د�د  ��واده و ������\� "او '�ل ��ل ��&ث ر�[

�درش (����ی آدم) را �� داد�6ه  -، ھم »#���ل«�رای ��?ل آ.ر��� و �� ھ��ن �ر��ب  ؟د���� #رار دھ�
، 0رم راھدا��ت ���1 و &��1I،  –�ذ�ر.�� �ده  #وا��ن ��( '�ز رو�ن ا�ت، ��0و& -��ر  ؟�ر�د
��� ���د.  ��وده و �� در ھ�K ����� #��ل ا���Iل �� � 	� د��ر ،دو &�ل � 	� �ذ�ر.�� ا� ا�ر �(

�� آن �زب (ح.د.خ.ا.) �B/ق دارد، (��� �� �رای &�/?رد �زب (ح.د.خ.ا.) را �� ��� از آن ��م �رد�د، 
���� و �داف" در &	ر �و�ن «. در �Pر آن دا���ن ) �� �ر�?�ب �ده ا�ت و �س...ھ�� ا&+�ی �زب

  ��ر د��ر �?رار  واھد �د.

"�زب" را �?�ر �� �ر�د و ��0ی  "،ت��0Bرا��� آ�طور �� ��� �� 6و�د، �� �0ی ا	ط��1ت "
"�زب د�و�را��(  /ق ا.���4��ن"، "�زب د�و�را��(  /ق و �ر'م" را �?�ر �رد�د...،ا�ن ���� از 
��آ���\� �� ��ر�رد ا	ط��1ت �� ���د، ��� آن را �������7 �� ا����ه �� ��ر �رده ا�د. در ا.���4��ن 

��� �� ا����Bل ا	ط��1ت �� د�واری ھ�ی �Pر #��ل ��، �� ���ف آ�Iدر � ت �6ری و0ود �دارد ور�� 
  0واب �وا�0 ھ���د.   

ا6ر �� &��	ر ����� و �ز�� ����د «...���0�6م  �� ��و��� را در �6 ھ�وطن ��، ا���0 1�0ت د��ر 
�د �� را �� ��ر �وادث ��ر� � و .راز و ���ب ھ�ی آن �� 	ورت ا�ری ���B دار و #��و���د  ط�ھر

ا���ن ھر'� �� از ��داء ط1\� و آر��ن رو���را��  ود دور �� �ود، ����ر �?ل &وض  ...���ر�م
، �� 0واب ��� »ط����«�����د، ���رم  »..از د�ت �� دھد.�� ��د و ��دا ط1\� آر����  ود را 

  	��ب �ظری '�د، '� 76��� دار�د، �ط���B .ر���د:
: "...در ��� �� �وا�ط� د�، �� ���ردا����د ��ور ���0?���ن آ#�ی �رو.��ور  دای �ظر "&	� زاده"

����� �� �� ���0 ��ھد �وادث ���� �ر #�ل ر���� "�د ��" �ود�د و "ط�ھر �د ��" ��ده از 76�� ھ�ی 
����� ھم �� در ����م "���B �ری اط1&�ت �وروی" و آن �ظ����ن "&������ �وش" �� ��ده �� �?م 

��ر دا��م �� در�ت �رش آ��ن دا���د، �� دا���م �� ز���� �� "ا��ن"، "ط�ھر" را �� �Iد�ر �� آ��� �ر و 
 و�ش آ�P�� �� ت �دام 	���� ���ن آ��ن 	ورت 6ر.�� �ود. "ا��ن"  �/�  وب "ط�ھر" را �� 

آن "�رور  -��� ت و ھم �� #درت و �وا���� و ��رت او ���ن ط��I ی ز���?ش #��ل �ود و آن ا��م 
ا.���4��ن آرزو دا�ت �� "ط�ھر" از ����ت ا���ن ���0داری ��د، از �I	د و �رام و (ا��ن) �ن" ���وان �
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��ت ھ�ی  و�ش �� �� ��6ردا�ش �طرح �� �� �ود د�ت �?�د و �وی "ا���� ھ�" ��Bر ���0داری �/�د 
  )22(.» ����د. ز�را ��ر�� '��ن ا� �ص را ����ر �� ��ن  و�ش �0ی داده ا�ت..

  
را ھ���� ��  )�د ��( ��م:" ا�ن �?��ت دار�دا���و��  �+رت وھر�ز و���دۀی 6را����� ���ن��&ر و �

���� �� راه ھ�ی ����� 6و��6ون. از و.�داران �� ا�1Iب از رو��� �� �وی ��ر ا��رام ���ده ام. از آد�
�� �زی ای ط��I ��  6ر.�� �� ا���1Iو�� �6ر6ر را �و�و�و��ف ��ر�� �� ��دا���د و ا�1Iب را ��	ول ��

�1ھ�ی �� �وادی را ���ده ام �� از او �� ..'�زی �رای از د�ت دادن �دار�د 0ز ز��0رھ�ی  و�ش.
�ر�ت ذ�ر �� �رده ا�د. ا&�راف �� ��م ھ�K �و��� �� از او، 0ز ����I �� �� در ������ری در �ورد 

   ...ود، � وا�ده ام��رزا &�دا��Iدر ��دل �� در آ ر�ن ��ل آ�وزش در �?�ب �و��� �
دو�ت دارا�� ھم �ود�د/ھ���د �� ط�ھر �د �� را �� &�وان �دو�ن ���ده ی طرح �0ز�� ی ��ور  ���� ��ا

�� دھ�د. �0ن �را��� �� ����� ی �0ز�� ی ��ور ��ر آ���� ا�ت 'ون ا�ن  �ورد ����ت #رار �� داد�د/
����� را �� از آ��� �رای �و#�Bت ��ن ا���س طرح در ا.���4��ن طر.دار �دا�ت. ����ر�ن، �������زان، 

 طر �� �رده ا�د، �� آ���� �� �0ز�� ط/�� ���م �� �رد�د و در �B��0 �� �� ا�ن �طQ �واد و 6ردش 
ُ��ِد اط1&�ت، '��ن ��ر�� �رای � 	�ت ��� ��.� �ود. ا�ن ��6ن ھ� را آ���� ھم دا�ن �� ز��د �� 

  ...ار�د و�� �� 6ذ�ت ا����� ��ل ھ�وز �� ��ر آن ا#دام �?رده ا�د�	ور �� �ود آ�9ر ط�ھر �د �� را د
...  Gرھ�. ��B� ن، ��دش � �ر، ر\�س�	و�� ا���0 ��  واھم از آن �د ��  ��د ��م �� ��ه ���ود �

�� �ن �Bر.� �رده �ود. ��ه ���ود �	�ن در دوران ��7ظ X ا��ن ��  1368روز���� ���م در ��ل 
?�ران �زد�( �ور ���د �ره �� در ز�دان �/'ر � �ود. او از د�دارھ�ی �0�� و &�وان �?� از ھ�

6ر� �� �� �� �� ���د ط�ھر �د �� در ز�دان دا�ت، �Bر�ف �� �رد. ا�� ����ر�ن ��\/� ای �� او در 
�ورد �د �� �� �ن 76ت، ا�ن �ود: ط�ھر �د �� �� ���� �0ز�� ط/ب ��ود �� ������د �وروی ھ� را ���� 

ر ا��0د �0�وری  ود� ��ر در ���ل ا.���4��ن �� او در راس آن ���د، ��ذ�ر.�� �ود. او ا�ن طرح را �
�Iد�� �� �رای �0ز�� ا.���4��ن �/�I �� �رد و آن را �� �ود ��ور ��� دا��ت.  و�� ���� ��ه ���ود 

ا�ن �طرھ�ی آ�7�� ��  �	�ن را ��  ود دار�م. در 6و�� �� از ا�ن د���ھ�ت و ���د ��� از دو���ن از
او #	� ��د و ���د او د�ت �� #/م ��رد و از ا�ن �ورد و ده ھ� �ورد د��ر �� او �� �ر�ر از د��ران 

  )23( �ود، ��و��د..."
  


�» ط����«آ��ی � ���دا�� �� را ا�� ھ� �
�ت د�� :���� ��� از ��"! ھ�ادران ط�ھ�" $ �%���&� 
��3�2 در و4! ��0- ھ� �� "3� ر2�0ه ا0-، ا�� وا�.�- را ���ن �� دارد $� او در(+*� ()ب 

و ز��ن �?�رر<7�  =�73"�)م (�$- �� $�دد��$�ا;�: �+9 �� �78�ی از ھ��- دو��"6 �+� ��ا�4 و 25 
� دوز��78 ��ده ا0-"�%�
   ..."در"��73رھ�ی آن "�) ھ

  
�� ��رد: "...آ�'� �� در ���ری �ط���Bت ا.���4��ن ����0ه  ا���د د��ر ��د &�?ر "�و�وی" '��ن

ط�ھر "�د ��" را �ر�0�� و از �( ���ه و�ژه �� ��زد ا�ن ا�ت، �� ���ر ��� ����د ���د "�د ��" 
از و+> دا /� ا.���4��ن ارا\� او �رای � ���ن ��در��.ت  �ص، �� �و��د .?ر ��9ت �و.ق �ده ا�ت. 

دارد، د�د�6ه � �ت �ر دو ���ه و0و 1880م و �� د#�I�ر Bد از G�0 0���� دو�رد. در ��/�ل او+�ع �
ا����Bر  �ر�0 ��ر�ز دارد، و د���ه دوم �ر ا����Bر دا /�، ���د "�د ��" او��ن ��7?ر ����� 

�� � ای از ا����Bر دا /� �ردا ت...ا.���4���� �� �� ���B وا#�B �/�� �ود �� �� درک ������0 و ز�ر���
ا.���4��ن �ط��ق ��د، �� ��ف ������0 ای از ذات ��ر� � و �?� �ظر��ت واردا�� ��رو�� را درا� �0ی

   )24( ا0���&� ا.���4��ن �ردا ت، و طرح و ا�د��� ��زه ای �د�ت آورد..."
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�ر�وم "�د ��"  1ف آ�'� �� �( :«...ا���د �Bر و � ن وا	ف �� �ری در ا�ن ��ب � �� دار�د 

&ده �	ور �� ���د ھ�K 6و�� �B	ب و ����ظری �دا�ت، �� �� #و�� د��ن �ود، �� �� ز���� د��ن �ود، 
�I�+��ت  �� �را�ط و -�� �0ر ��ر��  -�� �� .رھ��� د��ن �ود. ��طق آن �زرگ ا�ن �ود �� ��ر�� 

ھ�� �� را �ر �ر �( �7ره ����ده، در ا�ن �7ره �� ��� ���د ��ش از �د  �( �ر�/� ��ر� � �ص در 
  )25( �?م ��ره ��د،  و �� ��� ���د 6ر��� از �ر ا�ن �7ره �ر �زد..."
 �����د و ھم داد � ن -��ره رو�ن در ���و�د و � وا��د ��ز ھم، ا���دان � ن و �1م  وا	ف �� �ری، 

  �رد�د ا��طور:
و#��/�  '��� ھ�ی �رز��ن �ر�ر���ز�دا�� �	�ر ��G  )�د ��( ا�دوه �ر �� ا6ر ��دار�م �� او"... 
��6دۀ  »�?وه«� در �0�0وی ��دار�م �� او در و�را�� ھ�ی ��ر�� ����و�/ت �ر�ر �ود. ا�دوه �ر ��  �ر�ر

او ��ن آ�6ھ� #رض رت ��ر� �  و�ش ازدوه �زر6�ر �ر�� �� ھ�� �� ھم درآوان ��ا���/�  و�ش �ود و#
  )26( 6ر.��م و ھم د����ش داد�م..."

����م او در  �� �ن �د �� را �� �ر&?س ھ�� ��/��4ت د����ن آ�'����«... ا���د �� �?رار ���و��د:  
.?ر ��طره و�ر�ری #وم و #��/�ء  ود و ا�ـ��Iم �6ری از #��/� و #وم ���م ��ود؛ �ر&?س او �� #وم و 

�/�ء �ر�ر ا&��Iدی �دا�ت و �� ھم ز���� ���و���� و �رادرا��ء ھ�� ا#وام ا.���4��ن �� ا�د���د. او ��ش #�
دو�ت در�ن  -از ھر � 	�ت د��ری در ��ر�� ���رزات ����� ا.���4��ن �� وطن وا�د و ��?�ل �/ت

I. ول را�S� د دا�ت؛ و�� ر��دن �� ا�ن�I�&ء 40را.��ی �� ��راث ر��دهء ��و�� ا��Nراک &�د�ط در ا�
)27(..»  ھ�� ا#وام ��ور در �ظ�م و ادارهء ��ور ��دا��ت.  

  
'��ن  )� 	�ت ./��7 م.ط. �د ��( وا�� ��ور ���0?���ن، ��ت &�واندا����د �» ���زاد«ر ���ل د��

������ ا�ت: "�� ��ظور ������� م.ط. �د �� و �7?ر ./��7 او Nزم ��دا�م �� �ط��ب ذ�ل را �� 	ورت 
.�رده ���ن ����م، �� �Iد�� ھ�ی ����د �ر ادا�� ���I�Iت �7	ل و ھ�� �����0 در آ��ده... در ��ب �ظر ��� 

   '�  وب 76�� ا�ت، ��و�0 ����د:
م) از ���ه �/� �( .�/�وف ���م &��ر ��B	ر  1979 - �1933 (ا���د ���د ط�ھر �د �« -�?م:

  ا.���4��ن �ود.
  ���0 ھ�ی &/��، .رھ���، �����، &ر.���، �ز�� و �Pره ���> � 	�ت او �ود�د. - دوم:
���وا�� ./��7 او را در 0وا�� ��راث &ر.��� ��7?ران ا�1م، ./��7 ���ء و .�/�و.�ن ��B	ر  -�وم:

ا�1م �� �ظر ا���د "�د �� "0ز�� از .رھ�G �ردم ا.���4��ن  -داد. '��رم:�رق و Pرب ��?�ل ��
�ود" او �� ��روان  ود �و	�� �رد �� " &��	ر ��9ت و ز�دۀ ا�1م را ����وز�د و در ز�د�6 &�/�  ود 

ا���7ده ����د." او ������ت � 	�ت ھ�ی ���Sھ�G �رک، ا�را�� و ھ�دی را ���ت �� ا�1م  �ر ورد 
&/��) ���ب ��وده ا�ت... �د �� طر.دار آ�وزش &��ق و ھ�� ����0 .رھ�G ��� و ����� (�Pرد��6�

) از ��0ب ��ز��ن خ 1971ش ( 1350 ود در ��ل  ا���1 �ود. ��0م: �د �� در اظ��رات ر���
ا���1I ز���?��ن ا.���4��ن،  ود و ��روان  ود را ا���1I  وطن �ر�ت و دارای 0��ن ���� &/�� 

  وطن و 0��ن ���� ���ه ./��7 �ود.�ده ا�ت. و�� �ظر او �� ا�1Iب، ���
. �د �� ا.���4��ن �/���ی ���ر �ر  �/�� �/� �رای او &?س ا��ل �ود �ر +د ظ/م ��م: ا�1Iب

�/ت ھ�ی ���4��ن از آزادی و �را�ری �����ت �ر وردار ����د. �/�� �ر�� وا�ت �� ھ�� �/�ت ھ�ی ا.
�و�د. آ��� ارزش ھ�ی &�و�� ��ری و د��ر �?�7ر���� �����د...ز�را �/ت ھ�  ورد و �زرگ ��� 

  .رھ��� �� ����د.
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ھ7�م :" �د �� وطن دو�ت را���ن �ود، ا.���4��ن را �� ���م ا#وام و �/�ت ھ�ی 6و��6ون دو�ت ��دا�ت. 
  �?رد...� �طر آزادی و ا��1Iل وا#�B و �ق �/� ھ�� آ��� �1ش �

/� �/� �?/� ���ه ./��7 �ود...�د �� �/ت 6را و �وو���ت ھ��م :" آ�6ھ� �د �� �� �/ت و ��\
....��ش (درک) �/?� �/ت ���س �ود ��ود...او .�/�وف �/ت ���س �ود، ����د �� ��م �� �/ت 6را،

�� �� �/ت  �رق ا�ت��ر������ �/ت او را #��> ��� �رد...�9ل آ�?� �د �� او��ن .�/�وف ��B	ر 
  ل �ده ا�ت...ارزش ./��7 #�\

��م: �� او��ن ��ر ا	ط1ح �/ت ����� را ���ت �د �� ا���7ده �رده ا�م. ا�ن ا	ط1ح '��ن ���B دارد 
  (�ر ورد) ��وده ا�ت... و �ژوھ��ر �����ت ��Iق� �د ��  �� ��\/� �/� ھ�'ون �

�رداز �/ت ���س ا�ت و �� ا�ن �د و �ظر�� ا�ن ��\/� �� ا���د �د �� دا��� &�Iده �� دا\ر ��دھم: 
  )28( »� و وطن دو��� � ��ده �ده ا�د...ت �?�� دارد �� ا�9ر آ�9ر ��#����دۀ او �� ��\/� ھ�ی �/�Bوا#

 
�د �� �Bد از �ود��ی  و��ن 9ور؛ ز����?� �� ����0ت  'را ���د ط�ھر: «...76��دآ#�ی "ط����" ��� 

��6ھ�ن ا.���4��ن را 6ر.ت و  ود او �� ا�زوا �����ده  ا�9ر�ت �� �زب د�و�را��(  /ق و �ر'م دا�ن
�ده �ود ؛ �دھ?�ری �/�  ود را در ���Iل �ردم ا.���4��ن اداء �?رد و از �ردم از ���ت �ر�ت ��'��ن 

�دھ?�ری اش را ادا �رد،  )�د ��(او » ط����«���رم ! آ#�ی ...»  � وا�ت؟ �Bذرت   �زب ���?�ری؛
  در ادا�� �� ا�ن وا#Bت �/� و در��ک ��ر� �، 6وش .را دھ�د... -ز آن اط1ع ���.��د �� �:�ف ��� ا

  
��  ��� ��  ���  ،�� ��م      ا���س �و �ن، �� �� �دا�� '� آ�ش ���ر                                    

  �ود
(�/�م                                                                                                                

(������  
  ادا�� دارد                                                                                                         

              
(���ری از رھروان م.ط.                                                                                      

   �د �� ��Iم ����دا)  
 


