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	د�ور �� �ود و  8و  7��  ؟�� ��� ا


����� �� ر�ول ر�	م  

  ��ش اول


ون در 8و  7	
�� ر�د. �� ھ
� از��ری �� ا	ن دو رو	داد 
�	ن 
ردم � ق  �ور �را 

�� #ر از آن �� !
ل �� �
�رده اد، ھوز ھم �� دارد #� #� 	ل ھ�ی ھر�� زده #ر و ھ
ون در ا	ن را�ط� ا#&�ر 	��#� اد در � د��# �� �(	
! ��ردن آ+�ھ�  آ	د. 
)�*ت #� 	 


�-م و 
ردم و �� و	ژه ��وال  �ل �وان �-م �� �زا	� دارد. �� ا	-م .�ت #�ر	�
� ھوز و�ود دارد �� 	.� از راه���/ �ھ�ی رو&ن &دن &�ن، 
����� ��  ھ�ی �

� ��&د. ا
	دوار	م ھم در ا	ن را�ط� و ھم در 
��1ل د	0ر در ��ر ��	ر 
اھل ظر 
�ت رو&0ری، از �.

ل آ	د. 
����� ھ� 	ز ا�#3�ده &�	�#�ا! ��  

�ور �را �	 ر��د، ��� �� طور ��رده ا�ن دو رو�داد ��ر�
	 را  8و  7روز ھ�ی :+#3
�ن

�و�� ارز���	 �	 ���د؟�  

  : دو �وع " ا�'&ب" 
ود 
وا�ده، #�ر ا"و!	 و ���ھ	 آور �رای ا�������ن.ر�ول ر�	م

#3
�ن +:  	
�� �+ "ا�'&ب  �ور آ�� �+ "�ود��ی �ظ��	" �ود و 7رو�داد ��ر�

  و �� ھم �دام ,د�ده �.م د��ر �� �ر ,��� �ظری ��
"	 ا��وار �وده ���د؟ �و���!���	"

��ل از ا�ن رو�داد �	 1ذرد. �م �����د ز��ن و �ردان  37: ا��ون در�ت ر�ول ر�	م

�و��  45��  �35�ن �5زب د�و�را��+ 
7ق، �ر�5ب  4'�د�	 �� �3.د ��!� �� �دون ھ�

�4دت، �9ن ��د آوری از ا�ن ��8را آن را "ا�'&ب" �	 
وا��د. ھ��ن طور ���ر ز��د 
��در ھ�ی ھر دو ��8ح 5زب د�و�را��+ 
7ق �� ��ز���	 �ظری و 7�4	 ا�ن رو�داد، 

�
!;�ن "ر��5ً !;ظ "�ود��" را در ا�ن �ورد �� ��ر �	 �ر�د. در ���8رات �ظری، �
�7=� ";�ت �ذ�وم د��ر را ��ز  ا�د آن را �� ��.� "�ود��" 
وا�ده4'�د�	 از ھ��ن آ#�ز 

ذا�	 آن دا���� ا�د. در �'��ل 5زب د�و�را��+ 
7ق از ھ��ن ا��دا �� ��.� آن را "ا�'&ب" 
?�7داد �رده ا�ت، �7=� �ر
	 رھ�را�ش 5�� ";�ت �رارو�ده را ��ز �� آن ����ب 

  1ردا��ده ا�د.

در �+ �3ر�ف ذات 1را و ھر�1ه ظ�ھراً در �3ر�ف �ود�� ��وان �� �وا�'	 د�ت ���ت، 
��ن ط�'��	 و ا�دBو!وژی ھ�ی �
�7ف ر��دن �� ���ن �
��ط'	 از ا�'&ب در ��ن �

  �وا�'	 د�وار ا�ت و از ا�ن �'و!� ���ل و ��ر�
	 �3ر�ف ھ�ی �
�7;	 و8ود دارد. 


وا 	� �� �� 	����ور را ھ�ز��ن �ورد ارز���	  8و  7ھ�م دو رو�داد ا�زون �را�ن، ھ�

�ن، راھ��ن "ا�'&ب �و���!���	" و � ,��Cھ���ناو!�� ����د  ?رار دھ�م، ط�ق د�4وی
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 	�وده ا�د و 8د و8.د ھ�ی ��د�ن دھ� �	 ��ن را �� ھ��ن �'و!� ھ�� ""ا�'&ب ا�&�	
��رات ���و�ش ا���م، ��  �و8�� �	 �رد�د. آ���  �ر �ر ا�������ن آ�د و ا�روز ��ھد

   ھ�� ا��3د و ,���دھ��ش ����8 ھ��ن ,�دا�ت ھ��ت.

�د �� 78وه 1ذ��� از ھ�� ا��.�، �'ر ��5ل ��,ذ�ری در �3��8 ا�روز ا�������ن ��داد �	 �
ھ�ی ا�;�8ری آن در �'دان �+ آ�1ھ	 ��8ت �
ش، �و�ط �����ھ�ی ��!	، 1روه ھ�ی 

8.��
وار �ورد �ؤ ا��;�ده ?رار �	 1�ر�د. ����را�ن، �رور���	 و ?درت ھ�ی �و��3 8و 
�دون �+ ا?دام ا���	 و,��دار �رای ا��5ی �'ر از طر�ق ����ن ���ز��دی ھ�ی او!�� 

����ب، "5ت و �73�م و  ، �ر,��ه���	 ا���ن ھ�ی �رز��ن ا�������ن �� ���ل #ذای
�7ط� 8.��	  ��ب د��ر�ر��ت �	 �ود، ھ�F 1و�� "E7 وا?3	 و ,��� ��"ور ���ت. از 8

 و�8�ب و ارزش ھ� ��و!�را!��م در ��ز�و!�د و �و��3 �����'� ا�ن �'ر و ,و!	 ��
�ن ھ��
. در ���ن �ز���ه ��ر�
	 �� ��=ل �	 �وان ا�=�ن �5وGت ر�=�رد ��زه ای �	 �=�د

��ی ر��� �	 و ا�'&��ت را ��د�ده 1ر�ت. ا�&م ��ز در ا�������ن ھ�وز ��.� �+ د�ن �� �3
�3��8 	��� �	 ���د  را�ط� �
"	 �رد �� 
دا�ش ���ت، �7=� �+ ر�ن �.م �رھ�

95ور ��3!	 در روا�ط ا8���4	 دارد. 95ور ��ر�
	 و �1�رده �'ر و ا�&م در 
 8و  7ا�������ن، ز���� ��ز دو �و8�� ��رو4�ت ���5�ت �د�د �� �� در رو�دادھ�ی 

  �ور ��ھد آن �	 ����م.

�+ ?�9وت ��ر�
	 "ر��ً �ر ����ی 4'��د و ��ور �
"	 ���ر �رای در ���ن �واردی 
  د��ران ?��4ت �
ش �	 ���د.

�� ا�ن  �� و8ود اظ.�رات ��;�وت ��و�	 �ر
	 از ��در ھ�ی �.م 5زب د�و�را��+ 
7ق
در �ر���� ا"7	 اش 
ود را ��3.د ��  ����رده  ، 5زب�,	 �وده ا�ت5زب در �.��ت 

ا�ده ا�ت. ����=�  5;�ظ H ا��ن در ز��ن ?در���دی اش در ��ر����م !�����م �	 
و
�ودل 8د�د ا�'&ب «�ور را  �7"���5 ای �� روز���� آ!���	 "دی ���ت" رو�داد 

?درت ����	 را از ا�����ر1ران �� ط�'� ��ر1ر ���'ل �رد �� « 
وا�د �� » ,رو!�ری
 در�+ �3��8  ��ودا!	 ?�&ً « و 1;ت ��  ». در راس آن 5زب ط�'� ��ر1ر ?رار دارد

ا�ن �+ �ودل 8د�د ا�'&ب در �3��8 « ��� �را�ن ». ���ن ا�'&�	 "ورت ��ر��� ا�ت
  ».ای ا�ت �� ������ت ��ودا!	 ��7ط �	 ���د

ا�ن در �5!	 �ود �� ���ر ھ�� ��ر1را�	 �� در آن و?ت �4د��ً د ر �"دی ھ�ی  ��3دن، 
���پ ھ�ی �ر��م، �.�� ا�رژی و #�ره �
ش ���8	، ��8ری، �ط��J، ا�ور ��
����	، ور

ھ� ��ر �	 �رد�د، ����ر ���ر از �+ در"د ��8وع 3�8�ت ��ور �ود. �
ش ا4ظم آن 
����ری  ھ� از !�5ظ �رھ��	 �73ق 
�طر ����ر �� ������ت رو����	 و ?و�	 دا���د.

�و�آ����وادی در ��ن ��ن ,د�ده ا������	 ��ود.  ��ر1ران �"7	 �ود�د و�� ا��5د�� .� ھ�
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�ور �ر
	 از ��ر1ران  7"�;	 ?��و�	 و �
;	 �دا���د.��.� ده ��ل ,�ش از رو�داد 

�"دی ھ� �� ��9ی ا4�را9	 ��  �ظ�ھرات ��1ردان �=��ب و دا��8و��ن �� و8ود 
،  �وا����د �رای �دت ����ر �و��ھ	 �� "ورت د��3�8	 
وا�ت ھ�ی �دود�آورده 

در �'���ت رھ�ری 5زب د�و�را��+ 
7ق �� ,���ن  �5دود "�;	 ��ن را �طرح ��ز�د.
���5�ت ا�ن ��75 ����	، ھ�F ��ر1ر �� ���3ی وا?3	 ا�ن ���7، �� 8ز �وارد ا������	 و 


وراک، ,و��ک و ��=ن ا��ر�ت ا�94 و رھ�ران ا�ن  �'�م �ر�8�� �دا�ت. ،���د�ن
ا�������ن، �� �� �ور، �� ��.� از د��ر ا�راد ?�ر ��و�ط �.ری  57زب ?�ل از رو�داد 

 �� 5�ث ��ر��دان و �� ا��ران دG�ل 4دم ا�=��ف ����ب �ر���� داری �	 ����ت ����ر
در ا��
دام  دو!ت ����د، �دام �;�و�	 �دا�ت، �7=� در ����	 ھ�ی !ذت 8و����، از �رز 

 ��G ن�ر�ت ھ��8ر ھ�ی ا 	7ق،  .�را�ر �
,س از �� ?درت ر��دن 5زب د�و�را��+ 
ر �ر,� دا��ن 9���ت ھ� و ھز��� ھ�ی �
"	 �� طور #�ر ?��ل �'���� ای رھ�را�ش د

از 
��واده ��ھ	 و ا�راف ��73ق �� آن ,��	 1ر���د و ا�94ی ��ده 5زب �دون �دام 
���ر ا��5'�ق و ا�راز !��?ت ,�ت ھ�ی �4!�� ادارات را �� 
ود ا
�"�ص داد�د. 

د. از ا��رو ھر1ز ��	 �وان ,�روان ا�94ی 5زب ��ز �� ��=ل �� ��د ھزار �;ر �	 ر��
ا�ن 5زب را �+ 1روه ا8���4	 
�ص ����د، �� �� ر�د �� ا��=� �� آن ط�'� 1;�� �ود. 

در �.��ت 5زب د�و�را��+ 
7ق �+ 1روه ����	 �ود. ا�ن 1روه �� ,�دار ,�روی از 

ود ا�دBو!وژی �74	 ط�'� ��ر1ر �	 
وا�دش، �� –��ر����م  ���=ل  !�����م و �� آ�

5زب �'دس �'�م و ��رو4�ت ھ��  ���ر�وط 
ود را 5زب ط�'� ��ر1ر �	 دا��ت.
از اراده ��3ل  �� �����د1	 را���ن ا��4!ش را از ,�دار ا�د�و!وژ�+ 
ودش �	 1ر�ت ��

  ز�5�=��ن وا?3	.

ھر�1ه 5;�ظ H ا��ن از "ا�'&ب �و���!���	" �
ن �� ���ن �	 آورد و ��ظ�م ھ�ی 
"ا�'&ب ا�&�	 " �	 زد�د، ����=� در ��ر�O ا�;�ق ا���ده ا�ت، ا�ن !;ظ  ��8ھد�ن دم از

�"ل ���رک  ،�� 8ز ��روع دا���ن ?.ر و 
�و�ت �رای ����ن ھدف ���رک "ا�'&ب"
 �د4	 د. �
���ناد����&ً ���9د را ���ن �	 د��ت و �وھ��	  د��ری �دا���د و
  .�7ف و 1ذ���ا"ل،  �ر�1ت �� �د4	  دو��ن  د وو�,��روی �� 78و 

ا�'&ب در روز�1ر �� �� طور �4م �1ھ	 �رای ,د�ده ھ��	 �� ��ر �	 رود �� ���8 �و 
ا�� ا�'&ب ھ���� در �;.وم �و آوری �طرح ��وده ا�ت. در4"ر  آورا�� دا��� ���د.

�و,ر��+ ���7 ا�'&ب ����ر در ���ره ����	 �� ��ر 1ر��� �	 �ده ا�ت و ��ظور آن 
�� ا�'&ب �=وھ��د  17ا�	، ��ظم و ?��و���د ���ر�1ن �وده ا�ت. در ?رن 5ر��ت دور

ا���7��ن، واژه ا�'&ب دا
ل �رھ�P ����	 �د، ا�� ��زھم �� ���3ی �ر�1ت �� 5'���ت و 

���ن ��ر �;.وم ط�'��	 در ا�'&ب ���ر �را��� �طرح �د �8د ,���ن ?درت �7ط��	. �


�� �رای ��ن و ا5��ی 5���ت ا����	 �� �7�و�.� ���وای �را��وی �� "ور��ت 
ود ا�
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��ن �� ,� �ر
����د و �7ط�ت را �� �ظ.ر ���5�ت ا�����ر 1ران �ود، ?.راً �ر��ون 
1ردا��د�د. ����را�ن 95ور آ�1ھ��� �ردم در ا�'&ب �+ �رط ا"7	 ا�ت. از !�5ظ 7�4	 

�	 ��ن ���8ت در ����ر �وارد ?در���دان ��5م �رای 5;ظ �واJ9 ا?�"�دی و ���
���ن �	 دھ�د. ����را�ن ����ون در �واردی �� د1ر1و�	 ر��� �	 در ������ت ا?�"�دی 
و ا8���4	 و ����	 �طرح �وده ا�ت، ا��;�ده از ?.ر ا�'&�	 ا�ر ا8���ب ��,ذ�ری �وده 

�� ا��.م ھر �ورش، ھر 5ر�ت ?.ری و 
�و����ر، ھرP�8 دا
7	 و ھر �ود�� را ا�ت. 
'&ب ����د. و?�	 �� ��Q!� ����ر و �5ول ���ل �طرح ا�ت، 
ود �وده ھ� ��ز ��	 �وان ا�

���د در آن د
�ل ����د. ���د 
ود ��ن ,���,�ش در����� ����د �� �و9وع ���ت و �� �8م 
  �8ن ��ن 
واھ�ن ���ن ��زی ����د. و

 ا��ن �� و?��=� 5;�ظ H ،�ور ��7 �و�8 �� وJ9 ط�'� ��ر1ر ا�������ن در ز��ن رو�داد 

5زب د�و�را��+ 
7ق ا�������ن، �� ����� 5ز�	 �� 
ود را ��ر����ت !����ت �	 
، �73وم �	 �ود �� از ,�دارد، از ا�'&ب �� رھ�ری ط�'� ��ر1ر �
ن �� ���ن �	 آورد

�� ?"د �ر�ب دادن دارد. ز�را از �ظر ��ر�س  ���دی �=ری ��ر�س اط&4	 �دارد و

ورد ھ�ی ����	 �� �4وان 1روه ھ�ی ���=ل �ر�ت �=��د، ط�'�ت �� ز���	 �� در �ر

  ط�'� ای را ��=�ل ��	 دھ�د.

و?��=� �+ 1روه ا��ران، �� ���ن �
;	 ��ری ا��د و �وط�B آ��زی �� ھ�� ا�94ی 
�'�ط ��5س �ظ��	 �+ دو!ت ,�� 5زب ��ن ��ز از آن آ1.	 �دار�د، �ب ھ���م 

"�5ب ��زی ���م اردو �ده ا�ت، دزدا�� و ا����3ری آ����	 را �� �3د از "د ��ل 
�����57 �� �"�5ب 
ود در �	 آور�د، �'ط �	 �وان واژه �ود�� را �ر ?��ت آن ����ب 

دا��ت.  ا�ن 1روه #�ر ھ�Cھ�P از !�5ظ ����	، ��ز���	 و �=ری و!و آ�=� �ر���� 
� ���	 ھ�ی ��8�ده ���ده ای را در �+ �&�=7�;	 �;رط �ردم و �وده ھ�ی �+ 3��8

  ا�&�	، و!و �� �;J �ردم ھم ا4&م ��د، ����8 اش �3=وس 
واھد �ود.

��ن �ظ��	 در ��ورھ�ی ا�&�	 ا�دک ��وده ا�د. �'ر���ً �
���ن 5ر��ت �وط�B آ��ز �
ھ�� ��م ا�ن ا?دام ��ن را "ا�'&ب" 1ذا��� ا�د.��
ص �ر�ن ��و�� آن �� �3داً �ر��ق 

�ود��ھ�ی �ظ��	 ا��راً �� رھ�ری 5زب �و���!��ت د��ر ��ورھ� ?رار 1ر�ت، ���7ل 
��&دی در  60?رن 1ذ��� را �� اوا�ل دھ�  450ر�	 �3ث �ور�� ا�ت �� ���م دھ� 

  �ر1ر�ت.

از آ��8�	 �� �ود�� �+ ا��'�ل ?درت #�ر ?��و�	 ا�ت، �د�.	 ا�ت �� ,�ی ��رو4�ت 
ت �� �ردم �+ و4دم ��رو4�ت در ���ن �	 آ�د. ��رو4�ت ��4رت از ��5��	 ا�

�3��8 ���ت �� �ظ�م ����	 و �'ش ھ�ی آن ا�راز �	 دارد. ا�ن ��5�ت �� 5=�م 5ق 
  5=و�ت �ردن �	 دھد.
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ھر�1ه ��5�ت �ردم از �ظ�م ����	 ای �� ��5م �ده ا�ت �1�رده ���د، 9رورت دو!ت  
���	 �� ا����3ل ?وه 74�� �
�!;�ن ھ�F و �� ا�دک �	 ���د. ا�� در"ور�	 �
�!;ت ھ� ھ�

  و �را1�ر ���د، ا����3ل ?وه و ?.ر �	 ��5ب Gزم �	 ا��د.

�ور �� ���ن �
�!;ت ھ����	 �'��ل �ود ��  57زب د�و�را��+ 
7ق ا�������ن �� �ود��ی 

در ھ��ن  ��ه ھ�ی اول، �ور ��5د �ره �	 ط	 �+ �=�!�� ��7;و�	 در را�ط� �� ?��م 
  �د. ھرات، از رو��� ط�!ب �ر���دن ��روھ�ی �ظ��	

?�ل �4م ھ�، ����ر ھ�ی ��ر����5، �� ز�دان ا���دن ھ� و �=��8 ھ� ��ز ��ر 1ر ��;��د�د، 
��روھ�ی ��ش از "دھزار �;ری  �� ا��=� ��روھ�ی �وروی ا�������ن را ا���ل �رد�د.

 ��
�وروی ��ز ��وا����د 78و �
�!;ت ھ� را ���ر�د، ھ��ن �ود �� �� ��را�ژی ز��ن �و
?��وت ا�ت، �رای �ردم رو��� ھ� ��.� دو راه را ��ز1ذا���د: �� ��  �� �د�ر�ن �وع

�.رھ�ی ز�ر���رول 5زب و�وروی �����د و �� �زر�4 و ������ ��ن ��ذار�د و �� 

�رج �رو�د.  

�ور �� �&ح و �.��ت ��ن �� ر?��ی 8.�دی  7در ,���ن ��ر ���ر ز��دی از �ود�����ن 

ز��ن ����ون در ھ�� ��8راھ�ی �8�	 �� �=ل از ا�=�ل ھم ���ر ��ن ��7�م �د�د. از آن 
  در"د �د�� �ورو�را�	 �ظ��	 را ��=�ل �	 دھ�د. 70د
�ل ا�د. ھ��ن ا��ون 

  : "ا�'&ب ا�&�	" 1روھ.�ی 8.�دی �� �ود. آ�� �� ����8 �ط7وب ر��د؟+#3
�ن

'&ب ��ظ�م ھ�ی 8.�دی ��ز �� از !�5ظ "وری و �� �5�وا�	 �د4	 "ا�: ر�ول ر�	م
�� ر��� در  –5زب و 3�8�ت ا�&�	  –ا�&�	" �وده ا�د. ?طJ �ظر از دو ��ظ�م �4ده 

1را�ش ھ�ی ا
وان ا!���7�ن �� 
"وص ا�=�ر ��د ?طب و �� 4&وه وی ��د ا�وا!3& 
�ودودی از 4��8ت ا�&�	 ,�����ن دا���  و �� �=ل ا�د�و!وژ�+ آن ا�ن �'و!� را 74م 

و5دت ا�&�	 ھم از آ�.� 4'ب  ب ا�&�	، 5ر�ت ا�&�	، و�رده �ود�د، 5ر�ت ا�'&
����ده، �ر
	 از ا��.� �� طور �وردی و ��.م و���ری ���&ً ا�د�و!وژ�+ �روج آن �وده 

  ا�د.

�ور ��=�ل 1رد�ده ا�د و �ر
	 در ا�&م  7از آ��8�	 �� 1روھ.�ی د��ر �3د از رو�داد 

��� ھ�ی �=ر " ا�'&ب ا�&�	" در ���	 �3��8 ر��� دا��� ا�د، �رای ������	 ر
ا�������ن �ر8��5ً در ا�ن �ورد 5زب و 3�8�ت ا�&�	 را �� طور ����ر 1ذرا از �ظر 
�	 1ذرا��م �� ,��� و ���� ا�دBو!وژ�=	 دا��� و ��74رداران ا"7	 ا�ن طرح �وده ا�د. 

�ق و رھ�ر ��1;�� ����د 1ذا�ت در ز�د1����� ھ�ی �رھ�ن ا!د�ن ر���	 رB�س �8.ور ا�
3�8�ت ا�&�	 ا�������ن، او!�ن �ر��8 ��ر�	 �;��ر "�	 9&ل ا!'ران" ��د ?طب �� 
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وی ���ت داده �ده ا�ت. �دون �رد�د ا�ن �����ر ارادت رھ�ر 4��8ت ا�&�	 �� ��د 
  ����رده �وده �	 �وا�د. 

 30ر دھ� ، ددو �� �ن از ��رغ ا!�5"�&ن اGزھر ��  ����ر از ا
وان ا!���7�ن �ود�د
ھ8ری 
ور��دی  �� ا�������ن آ�د�د. �� و8ود 5=و�ت ,و!��	 آ�و?ت، �� ز���	 �� 

	 ��	 زد�د، �� ��.� 95ور ��ن ��5ل �	 �د، �7=� ُ,�ت ��4&ً د�ت �� ��ر ھ�ی ��7�
ھ�ی 
وب �در��	 در دا����ه ��ز در ا
���ر ��ن 1ذا��� �	 �د. �� و8ود آ�=� �5ن 

�ن ھ�ی ا?�دار 1رای ��3"رش در ارو,�  ا
وان ا!���7�ن را �� �+ ا!��� �� ا!.�م از 8ر�

�ص ��دل 1ردا��د و ا"ول  	�"4��8ت" ��3	 1روه ا����	 دارای و �ژ1	 �رھ�
ا4�'�دی اش را ا�د�و!وژ�+ ��
ت، �� آ�.م �.�ر �وب �ظری ����	 اش �4&ً از 

&�Bن 5زب در 5=و�ت ھ�ی ا�ا �=�����	 �ر�ت �رده �ود ر�ور���م �را�ر ��	 ر�ت، 
و در �ر���� اش ر���ً طر5	 �رای �ر��و�	 ?.ری دو!ت و8ود �دا�ت. ھ����	 �� ا�ن 

��رغ ا!�5"�&ن ازھر �� ا�������ن آ�د�د، ��	 �5ن ا!��� ھ�وز در 5زب ��5م �ود. 
  ����را�ن �	 7�4	 ��ن در #��ب �+ ��8ش ?��ل درک �وده �	 �وا�د.

در و8ود دو 5زب ����رده در ا�������ن ظ�ھر �د، 78وه ا�&م ����	 �� در �دو ا�ر 
ھ8ری ����ر در ��ن دا��8و��ن و ��1ردان �=��ب ���ن داد.  40ھ��ش را در ��ل ھ�ی 

�ور د��ر ا�����3ت �
�7;	 1رد�د. �را��8م  �د�.� ,س از  7ا�ن 8ر��ن �� �3د از رو�داد 

  د�د.�ور ��م ھ�ی 5زب و 3�8�ت ا�&�	 را �ر1ز� 7رو�داد 

ھ8ری 
ور��دی �� �3د �� ھ�ز��ن �� دھ� ?��ون ا���	 و آزاد  40از ���� دوم دھ� 

75'�  ��زی ھ�ی ���	 از آن �ود، ا�=�ن �ظ�ھرات و ?���ً ��رات #�ردو!�	 ���ر1رد�د.
  ھ��	 ��ز �� ��م 8وا��ن ����7ن در �5�ط ھ�ی دا����ھ	 و �=��ب ���رز �رد�د.  

��5د داود و �'ش 5زب  �1352رط�ن  26ز �ود��ی ا�ن 8ر��ن �� �ردا��	 �� ا

د�و�را��+ 
7ق در �و�'�ت آن دا�ت، از ھ��ن آ#�ز �� �8.ور�ت داودی در 1�ر �+ 
�وظن ��'��ل �د. ����را�ن �ر
	 ا�94ی آن ��زدا�ت �د�د، ا�� �
ش ا4ظم رھ�ران و 

�ورش  ���و��ن �.م آن �� ,�����ن �رار �رد�د. ��د 7�4��ت ��و��ژی و �=	 دو
  �����57 ���ر�8م 74�� رژ�م داودی ��ز �� ��5ب ھ��ن 8ر��ن ��رده �	 �ود.

��&دی، �"�دف ا�ت �� �7ط� ا�=�ر ��د ?طب �راد �=ری ا
وان ا!���7�ن  60دھ� 

�"ر �ر ��8وع ا�ن 5ر�ت  �� در �طE 8.��	 ��ز از ,�روان ز��دی �ر
وردار �	 
�و��� ا�ت و 1ذ��� در
��ن �و���د1	 ��!�	 �� ا
وان , ���45د. ?طب �� در �ن 

در 5زب ,�دا �ده  1948دارد، 
&ی ا�د�و!وژ�=	 را �� �3د از �رور �5ن ا!��� در ��ل 

�ود، �� 8د�ت �	 �ظ�ری ,ر �	 ��د. در 4�ن ز��ن ا��ظ�رات او از ��"ر دا�ر �ر ا��=� 
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�"ر �� �� در 
ط ا
وان 5ر�ت ��د �رآورده ��	 �ود. ,س از ا?دام �� �رور 74�� �
��5ب ا
وان �و��� �ده ا�ت، رھ�ران ا
وان ا!���7�ن و از �7�8 ��د  ?طب ز�دا�	 �	 
�و�د. 
"و�ت �� ��"ر ا
وان را �����ل �� �.�8رت �� 4ر����ن �3ودی، ر?�ب �"ر 

�و�ط 5=و�ت  �60	 1ردا�د. در 4�ن ز��ن، �� ا4دام رھ�ران ا
وان ا!���7�ن در دھ� 

��د ?طب  �دن ا�=�ر ��د ?طب روز �� روز �1�رده �ر �	 �ود.�"ر،  ا��3د راد�=�ل 
ھ��	 را �طرح �	 ��د �� و39�ت �73	 8.�ن و �� و�ژه 8.�ن ا�&م  در ا�ن دوره �وال

از �� ?رار ا�ت و 74ل آن در���ت، و39�ت �ط7وب �دام ا�ت و �� �دام �و ���د ر�ت 

ره راه 5ل ��=ل در ���ت؟  در ا�ن ���ن  واژه  G�� ت«و�م » �8ھ7�در ?رآن �ر ��

��ز در �;.وم ��ر�
	 د��ری �� آن ا��را�	 و8ود دارد، �5ت ����ر ا�=�ر ا�وا!3& 
�ودودی �زد وی �را1�ر�ر و راد�=�ل �ر �	 1ردد. در�5!�=� �ودودی ا�ن �;.وم را 

���ل 8وا�J #ر�	 و ��و����	 �	 دا��ت، ��د ?طب �'ر���ً ھ�� 8وا�J ا�&�	 �و8ود 
ز �� از �ظر وی �� دور از ���5�ت ا!.	 ?رار 1ر��� ا�د، "�8ھ7��" �	 ����د. در را ��

�5!�=� �ودودی ����ر 7�4�را �ود و در 5=و�ت ھ�ی اB�&�	 ,�����ن ا�8زه �ر�ت 
4��8ت ا�&�	 را �	 داد، ��د ?طب �� ا�راز��;ر از ھر1و�� �رھ�P #�ر ا�&�	 و �� 

ھ	 �3��8 �ر ا��س ���5�ت ا!.	 ��3	 �8ری و�ژه �رھ�P �درن، طر�دار ��ز���د

�ن �ر�3ت ا�&�	 �ود و 8.�د 74�� 5=و��.��	 را �� �� ز4م او �� �ر�3ت �4ل ��

��	 ���د، �8وز �	 داد. ��ط و را�=�ل �دن �;.م �8ھ7�ت در ا�=�ر ��د ?طب �� �4د��ً 
و �رھ�P �ودرن و#رب را ����� �	 1�رد، �� طور 
�ص ��و�8 ا��5د �وروی 

��و���م �	 ���د. ��د ?طب �� د�و�را�	 �� ���5�ت �ردم و ھر ���5�ت د��ر #�ر از 
���5�ت ا!.	 را �رک �	 دا�د، ��و���م را �� و�ژه �� د!�ل �	 د��	، ���5�ت ط�'� 

��ر1ر و ���5�ت 5زب �ردود �	 ���رد. ا�ن �و8ب آن �	 1ردد �� 1روه ھ�ی ����ر 
�������ن �و�ط ��روھ�ی �وروی، ����ر�ن ��5�ت ��!	 و از ا�=�ر وی در آ����� ا���ل ا

��7��5�	 #رب و ��ورھ�ی 
7�U را �� د�ت آور�د. از���ه ����ری �75�7�ران،  
�را��8م �� ا!.�م از ��وری �8ھ7�ت ��د ?طب و  �ر�ت درP�8 و �ر
ورداری از 

�و�	 دو!�.�ی ا����زات ��!	 و ��7��5�	 �	 ��5ب،د��� ھ��	 از ا�ن 5ر�ت در ,	 �ر�

ودی در 8.�ن ا�&م �ر آ�د�د و آ
ر�ن ��ره آن �� ا�روز دا4ش ا�ت.  

�� و8ود  ���م ا�ن ��ر�O، �=� "دو!ت ا�&�	" در ��زار ����ت ھ�ی ا�������ن و ��ظ�م 
ھ�ی 8.�دی د?�'�ً �3د از ا�'&ب ا�&�	 ا�ران �� دوران ا���د �� �� ��.� �رای ��=&ت 

	 ?درت ����	 �ر ���5�ت ا!.	 در �ظر�� ��د ?طب، �+ ��و�� �ظری ��ز���دھ	 ����
��ر�
	 ارا�B �رد، �7=� �رای �ودل 5=و�ت �طرح �ده �و�ط ��د ا�وا!3& �ودودی 

  دا�ر �ر " ��و�را�	 د�و�را��+" ��ز، �+ ��8م ���ل آ�ر�د.



www.goftaman.com 

 

��د آورده ا�� �5�ط ر�د ��ظ�م ھ�ی 8.�دی ا�������ن در ,���ور و ا�ران �� �وام �� دو!ت 
�ود، �� و8ود �=رار !;ظ	 ھ�� ا�ن آ�وزه ھ�ی ا�د�و!وژ�+، در �4ل را#ب �� ?درت 

�ود.94و 1�ری ھ�ی #�ر �3��ری و "رف �رای ��=�ل !�=رھ�ی �8�	،  ا��8د داد�1ه 
ھ�ی �;��ش 4'��د در ھر?ر�� و 4&?� داری و و!�وا!	 �� �4و��ً �و�ط ا�راد ���� ���واد 

�رھ�ی ��5ق و �8�J ��ر �	 آورد، P�8 �ر �ر �'��م ا�������ن �� اداره �	 �د و ���
ا?ط�ع ھ�ی ا�ن �� آن ��ظ�م �� ��8ر �� ���ن ?و���دان ھ�ی ر?�ب �	 1رد�د، ��دود 

1ردا��دن راه ھ� �� �� رو�ق �+ ا?�"�د #�ر ر��	 ا���8�د، در راس ھ�� ��ت �����'� 
Bل �ر�وط �� آ��ده را �5ت ا!��3ع ?رار �و���ر �� ��7��رد ھ� دا!ر �ود �	 آورد، ���

داد. ��ز �=ردن �;.وم "8.�د" در �را�ط �8�	 آن روز  و �
�!;ت �� P�8 آزاد��
ش 
�� �+ �'و!� �ودرن �وده و ?�ل از آ�=� ���8 �
ر��	 دا��� ���د، ����ر از !�5ظ �=��ل 

P�8 را �� ���ودی ھ� در ��روی ��ری �+ ��ور ��ز�ده �	 ���د، ا��
�ب ��را�ژی 
د��ران وا1ذار �د. ��را�ژی #رب �رای �U7 1ردا��دن �ر�J ��رو4�ت رژ�م ���ل، �+ 

��را�ژی ��و��ژی �� �
ر��	 �ود. ����را�ن در �دت �و��ھ	 ا��دی ا�ن ��ظ�م ھ� �� دور 
  از ھر1و�� ا��5س ��.�	، �
ش ھ�ی �.�	 از  ز�ر��
�.�ی ��ور را �3دوم 1ردا��د�د. 

��8را، 5���ت ��ظ�م ھ� در 5دی ����ز �ود �� در �ذا�رات ژ��و ا"&ً در ,���ن ا�ن 
�����ده ای از آن ھ� و8ود �دا�ت و ,�����ن �دون �دام آرز�8و�	 �� ����ت از آن ھ� رو 

  در روی رژ�م رو �� زوال ���ل ���ت.

ای ��ظ�م ھ� �� ا��.م ا��;� �=رد�د، ,س از �'وط رژ�م د�ت ����ده در ���ل، �� P�8 �ر
ا�5"�ر ?درت، ,���
ت ��ور را و�ران و ده ھ� ھزار از اھ�!	 �.ر  را �� 
�ک و
ون 
����د�د و ���ن ��Gن ھ�ی ?و�	 را �� راه ا�دا
��د �� ��ر�O ��ور ھر1ز ��ھد آن ��وده 

  ا�ت.

ھ�وز �� ھ�وز ا�ت،  ا�ن �8ون ?درت ,���ن ������ ا�ت و ��7�V ا��'رار ���5�ت ا!.	 �� 
ده �ده ا�ت.�د4��ن ا��'رار ���5�ت ا!.	 در 
&ل ��زده ��ل 1ذ��� �� ����ن �,ر

�ر�و�ت ��ور در ا
���ر ��روھ�ی ���و �ود، ھ���� در �د�� ?درت و8ود دا��� ا�د و 
  ا�ت. �وده ا1ر �دا��� ا�د، P�8 و"E7 ��ن �رای �ردا��ن �.�	 از ا�ن ��+ ?درت

  

    


