
www.goftaman.com 

 

 د�
ر ��د �و�� �����

Dr. Said Musa Samimy 

Email: samimy@aol.com 

 

 

 �ود��ی ھ�ت �ور" �زب د�و�را�� ��ق ا�������ن"

 *ا)�دار 'را�� " د�وان ��&را�#" %� �و$�# " "�ش آھ��� ز��ت ���ن" 

 

 

�ردھ�ی ����� و ا$���*� "�زب د�و�را�� ��ق ا�������ن" در ����ت ھ�ی درون �رزی در ���ت *�ل 

آن "ر از ����� ھ�ی �ظری، ����� و از %���ری $�0ت ����$�ده و $ز�� %ود�د. �-��,ت ا��را�ژی %�رون 

، %� �%�رزه �د�د � $��%# %# ا���د $��ھ�ر �وروی ا��4 دا���د. '��ره ا�ن �-3ل � �رزی آن %ر $0ت ��%

)درت %�ن �را���ون ھ�ی  ��ق و "ر9م %���ر 'رد�ده و در راس ھ�#، )درت ط�%� ھ�6ت ���م �ز%� در ��ش 

��:�ت "ر�� � �%�رز ��4رد.

 

 "�روزی "ا�>,ب �ور" %� ا;��ل "'روه ���د داود"

 

�وری ���د داوود ١٩٧٨ام ا�ر�ل  ٢٧(  �1357ور �ل  ��٧ 
ر�� ���ورد ��$� ی �#ش از )  �خ ر��ت 

ر زرھدار �ل )ر#ی 
'& ھ�ر (رار ,ر+ت. �#ش از � )وای (�
�ت +ر�'دھ� �/رن ���د ا�$م وطن 

�وری 0ر�ت �رد'د.� '�روھی ھوا�� �� (و�'دا'�� د,روال �3دا12در '�ز در ��$� ی ھوا�� �ر �خ ر��ت 

 


3
#ت � � �س از �دود ده ��ده ھی �����د داوود ی '�روھی و+ دار�� رژ�م ا(
دار,را�� 
'& ھ در

� ��ور 21'وع ��& ی �ت 70ری �'/�د'د و ھوا���ھ��و��ر ی 0وروی اھداف 0ن را در�خ  ر��ت 

�داد'د، �1وط � و �''د �ز�/ران +�$م ھ �ورد =ر�ت (رار �� اطراف 0�ر ��ل، �طور '���0 (ط;ت 'ظ

م 0ده �ود. و�2 از'/ه ���ا'�� رژ�م داوود از �2ظ +' �  ���' �'و روا�ط #ر��  ��روزی �ود
,ران ز�

 �
#0د، �� +1ط �& �3ت �س از�1وط ,روه داوود، رژ�م "ر+1" در��ل 
و�ط �ر�$�ن '�0'ن �� ر���ت 0'

 0د.

. 
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ن #ود را� ���'� وھ�
� ی أ�$ی از ا3=� رژ�م داوود، �� �ر#� � �ر'/و'�ازد�ت داد'د،  #'واده اش 


ن" ودر راس ان 'ور���د 
ره �� و��رک �ر�ل، رھ�ران +را ���ون ھی �'A+ق أ$# &�
"�زب د�و�را

داوود �� ی "#$ق" و "�ر)م"   �ر ار��7 ی (درت 
��7  زد'د. �� ا�ن 
ر
�ب (درت ���� از رژ�م ا(
دار,را


ن (راردا0ت، �زی �� �ورد ��روی "�و����2م د�وا'�Dرا'� " ی 'وع 0ورو�'A+ق ا$# &�
ب د�و�را

1ل �+ت.
 ا'

 

 $�0ن �ومی "ا�>,ب ��و�#" ی ر�>�ی �ز%� %را

 

�� ی �ر�وب دا#$�
ا�ن رژ�م �� � � رژ�م داوود و
��Aرات در ���ت #ر�� �� ھر�ورت ا�ن �ود
 در '

ن  0ده �ود. � 
وام �ود، از�دت ھ ��ش د(�ق �1د�� )�'ی رو�ر,ردان 0دن از0ورو�� �د�ن 
ر
�ب ھم ز�ن �

�ور���2 ی ر��ت � E'� ن دوره ی
+ن دوران ��7روا�ی ��� �� 
�2 ی"آل ����"  �47 داوود، ا�ن �ود�

ن ����ت ا(
دار,را و(��ً ا�
�داد�ر���دزا�ی و ��
 '�ز �'�ر,رد�د.� 


ن" در ��'A+ق ا$# &�
�3 "�زب د�و�را�
��Hت �3ل �ردھی ���� و ا;
�ت ھی درون �رزی و �

��ت ��'�� �� �و� ا�
را
ژی ��رون �رزی آن، �ر �7 دا0
'د، و در �$�ت آن ی �& 
ھ�ر 0وروی ا��د �
ا

ح ھی #$ق و '���ده  و �ز�� �ود'د. ��رزه �� ا�ن ���� ��ن '�ت '��(ص، 
J''�، و از ���ری '

�Hت �ز�� �� ا+;

� ھی �وت ھی )�0/�ر ��ن دو ,روه �ز��، �� در �3ن �ل 'ظر �ر)م �ر �J
زود. 


0#�ص ��/رد�د:   Mط� E'� م در�ر ���رد'د، د�ت � �� "�'�
�ن و �
 �� ا2زا�ت ���� در "

      

 .�%�رزه )درت ا��وار %ر ��ش ��:�ت "ر��� رھ%ران ���دی �زب) ١

 

ح #$ق 'ظر ��  %��ش ����وت از �و���?��ِم:) ٢'�ری 'ور ���د 
ره �� در ھ'د �
�ر از � �1��

ر "رو
�، ��ره اور �7ن" (دودی، ��2 او �ور;0 ن، �2س    -
�$�ل ���� �رب ��و'�ت ھ'د �'

ح �ر)م �
�ر از �0وه +7ری "�زب 
وده ا�ران" و را�ط� ��
�1م � ��وو�2ن '�و �'زل) در �1�ل 

7ری "�و����2ِم �'وب" 
ره �� � ��'ش �و����2ِم �ر)م +رھ'/� �ر �$�ن. �� ا�ن 
ر
�ب �0وه +


ر ھم �و�� دا0ت. �� 

  

�ری "�روان ھر دو $��ح":) ٣( �"+رز'دان 'ز" ��D ھی  ���وت ھ�ی 9�م د�د در را���ی وا%���


� و اطرا+� ��D (0ر �
و�ط ��ل ��وری +را���ون �ر)م در رو�رو�� � "+رز'دان #0ن" دھ�

 .,روه #$ق

 

۴ (Aدری/ ���وت ھ�ی ���ش در '��ره �رھ� S'رھ+ :  �رورش و وا��
/� ا��ر�ت ��روان �ر)م �

ح #$ق. '�ری �
0
و  و �0
ون � S'ره +رھ

� در ,�+ر�� در رو�رو�� � ��روان �رورش �� 
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�U" #وا'ده و در راه ��ده �ردن ھر)� زود
ر �ر'�� ھی )  ۵
�ز�� #$�1 ھ، �ر)�� ھ را "�ر

 "��H1'ر '1ش "ا�   #ود ��� �� ,ذا0
'د.  - �#وان ا'��H1 ,ری؟  –,و�

    

�3 ا+زون �ر آن، دو 3�ل �;'�
��ت ��� "'دا'م �ري" ا��� طور � Z$ط در ���ت #ر�� و���Y، و 


ن �3 �� ھر �ورت �� ��ث �� آ�د ���� �Zر �'
ظره و2�'A+وش �ردم ا�$�� آن �'�ر �� �1و�ت #ود 

م �'�ر�� 702ر�0�
ن ,رد�د. ا�ن �� )� ��� و � � �زب د�و�را
�& #$ق،  ودر+ر�'A+ش �رخ �� ا
ار

�واب �'ده ا�ت.   D ھ'وز ھم 
ل 'ظ�� �رز��ن ھ'دو�ش '�ود، A0دام ,روھ� (0ون �رخ را د3وت �� ا� 

 

ھ�ر 0وری '�روھ� ھدف 702ر�0��د �
2/ر، 
��7م �H3ق و�'+U اA0و�ی وا'�ح '�� و�� طور=�'� در

ت دادن "ا'H1ب" ر+1 در��ل �� ���� ا�زار ا�
را
ژی �ود، �� �را�ھ�)ون �& ���U ��& ی 0وروی '

� �
ده �'دا0J

ن � 0دت � 0د'د. در�3ر �'S �رد، � ا�ن ��$� ی 'ظ�� �ران (�ل ا��'A+0وروي، ا

ن ھ ا�ر(درت  ھ ��دل ,ری ��0
ر�� ��دان 
وپ �زA+و�ت اد�د. در�ت � ��$� ی ار
ش �رخ �ود �� �1

 0دت �+ت.

 

 "روا%ط ��ودا?��م" %# ���%# ی "��وه ی �و?�دی ���م"

 

ح #$ق و �ر)�ش، در
�$�ل ھ'�
ن، �� �0ول ھر دو �'A+ق ا$# &�
دی 0ن � ���ی �زب د�و�را�
و ا(

ت +[و��'�" �'

ن �'A+در ا ��را�ن 'ظر �ود'د �$�$�
�م ا'د. � )'�ن � "Y2دا ��Z$ط و � �زب د)ر ارز�

� �
ت 
و�2د� '�� 
'S 'ظری �ود و�را�ن '7��
ن ھم ز�ن �'�'A+در ا ��ی �رد J$
و�ود دا0
� و�0وه � �#


و�2دی �رز��ن ھ'دو�ش در )ر)وب ا'07ف #ط� 
�ورات 'ظری �درھی �زب د�وان �Dر '� �� 


رھ و3وا�ل درو'
� "ر�ود '��,'�د. #� "Y#ر�ذ�ر� ر���
دی ��رو'� �ور
�'دی ھی و�
–ی ا(

3�
�وت ھ� اJ
ی ھ� و#ود و�ژه ,� ار=ی ��
Y، '�0ب و+رازھی �رز��ن ھ'دو�ش، � در 'ظردا0ت 

ر�
در�'رھم ا�ت، �� � � ,و',ون، �ر)� �ر)�، ��زا و2ی 
و�2دی (ا'���ل) از�0وه ھ� اش، ھ��0ی 


1�ل درو'ی ھی ھ و
^��ر,ذاری ^��ر�ذ�ر
�� ی �ر(U" درو�0ن � و��رو'� ���� ای (ط;�  –اش، �� "�

�ب (�ت �0'د,ن  –)'د�ن ر'S � (ط;� و��م دو#
� و,ھ'

� ا�ت �� ھر �ر �� +
'د. از ھ��ن  � ��

�;� ی �و��" �'
ن ی او��2"، " آر��'A+ن" و "ا�
ن"، "#را�ن ���� ی 'و��
� �ی �;�ر" +0ود.� �

3ت ھی ھ���
/ی در
�$�ل ھ��
ن �'A+ق ا$# &�
�''ده ی ر�ش ی در رو�
ھ، '1ش رھ�ر� �زب د�و�را

ی ھی (��$� ای ��Jدان و و+دار�درھی � 
�زب د�و�را
�& #$ق ی 'دا0ت. ھ��ن ا�ر�و�ب ,رد�د 

ت ار=�Hا� � �$��
ن از �'A+ر#و رد ا� أ����ت �� �70ت و'���د. � راده ,را�'�  �''د، �� در '�ا'


رھ#
ن اھ��ت ��'A+ق ا$# &�
1دات د�'� �'
ی �زب د�و�را
و "ا�Hم �'
�" � را 'د�ده ,ر+ت. ا3

�ه ا��
 داد. )''�7 �;دھ "ر+1" #ود 0ن �� ا�ن ا0�ن � �ردم را �م �'0ن ا3
راف '�ود'د. آ'ن ��$�


د;�0'د'د. ا�ن ���ت �ز�� �� 
1و�ت �وا=U '�روھ� "Y�Hن ا�ی ا�Hم ,رای ل را در(�=� ی "�'�د ,را�

وز 0ورو� در�'�ش �1و�ت �$� ا+راط�

ن ��$3 �'A+ر0د. ی ا�'� 
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 درک $ز�� و "�ن در آوری" ا�>,ب

 

1ل (
 "ا'�'
 "�3�
�درت ����" را، آن ھم �� 70ل �زب د�و�را
�& #$ق از �د�ده ی "ا'H1ب ���� و ا

 ��1ل (درت ���� از �& 0#ص و � ,روه ��
  در �ر,�ر'ده ی ا'�'
�ز�� درک '�وده �ود.  "ا'H1ب" '� 

�3 �ز دار'ده ی �
�1ل ���ت از �& ط��1 ی ا
�� 0#ص د�/ر و � ,روه ���� د�/ر �� �0د، �$�7 ا�ن ا'

7�ل '�رو ھی 
و�2دی ��  ط��1 ی 
1ل (درت 
دی �و=وع ��ث �0د. طوری �� ا'�
�3 و ا(�
�0
ز ا��

ده 0د، �� 'و�� ��ور �� Z$ط "ا'H1ب" 'م '��
ن �� ���د داوود، ر��س �'A+ه ا�� از ���د ظھر، �د0��


و�ط "�زب د�و�را
�& #$ق" '�ز، � ��Hظت �م و ز�د، ��'/ر 
��Aر (درت  ���ب (درت ���
ی #ود 

ح ھی ��م در �ر'و0ت �ردم 
$�1 د'�ر ��ن ط��1 ی ��م و در آ#ر�ن 
�$�ل �ز
ب ��رزه ی (0ری 

ح '�ن �ز�� �� /
در ھ و وا ��� �
ی �#ش �و)�7 از ھواداران �ز��، ��و'د ھی ط�1'�
��/ردد. �� ا�

0د.  �� �� �
1$ت ط�1;
زب د�و�را
�& #$ق، �� �� ��م و در #د�ت �ر�� '�0'ن، #ود رو0'/ر ھ�)و 

دی و �

وای" 
دا��ر ا(��" �ب (درت را ��
ور 'دا0ت، 
Hش دا0ت �� � &�
�0رو�3ت د�و�را

 �07ن" 
�د؛ �� 
ر
��� �� ا�ن �زب اھداف �ز�� #و�ش را ��'/ر آرزوھی "ز���' ����3 #و�ش 
و�
�ا

�;� ا��ر�ت دار'د؛ و از ا�ن طر�ق ,و�����ت ا�
�دادی و د�وان �Dری �ز�� #و�ش  �� زد، �� در � ��

"�0رو�3ت" �� �#�0د. �� ا�ن 
ر
�ب �در ھی �ز�� (درت ط$�� ھ ی 0#�� و ��رزه ھی �� ا�ن 

��م  ,روه #ود را  -درون �ز�� را � #وا�ت ھی �ر �ق ����3 �ردم 3و=� ��/ر+
'د و �ر ا'�
�ا

'�0ن �ردم �� '�ود'د. � در 'ظر �
ر�ن و�� آن، �& 'وع �دا0ت ا�ن روش �� 
وان "ا'H1ب ر+1" را، �� �

 ���
ر ھی  (درت و �در'�
� #وا'د.  ھ��ن �� �زب د�وان �Dر �رای 
و#� �
رزه ��ن ��و'دھی �'��


ر�#� �0رو�3ت، �;'� "�$ط'ت ار��"، �'ه '�رد، #ود  �
ن ,ذ0
� �� ا�ل �'���ب (درت، �''د ��


' &� �1$� وع �ر�دن از �'ت #وا'ده �� 0ود. از �وی د�/ر طرح �ر'�� ھی ا�Hح ط$�'� در ��رزه �


;��ر 0ده �� 
وا'د. "�
 ھی "��+ظ� �ر ��م" ��'/ر �;د د�/ر ا�ن ��رزه ی "�'
� و �در'�

 

� و رد د��ر ا�د���ن ���� � ا��:�ر 'را�

 

��� Mن� در�ط
�'A+ق ا$# &�
ح ھ �زب د�و�را'�
$ف ا�ن ی ���ر�
�7ر، ا'��ر,را و�
J'ن �ود. #�

 '��ت د�0ن ��ت". �ر� �زب ا��ر �� ا�ن 0;ر�;
1د �ود'د �� "��� 'ور���د 
ره �Y، د��ر�ل ا�ن ی �� �

�� ا#Hف و�
 �$دوزرھ �ر';ش د�0'ن �ن #واھ�م را'د". در'� 
� �ود: "�J, ی �زب �
از��Jظ ` ا��ن ,ر+

 
وت ھJ
 �� ی ھ��ن � �ز[ی ��رک �ر�ل و '��ب `، ھر�& ��
ا�ن ���ت را در �3ل ��ده �رد'د. در '


 �$� ,راھ � ��ر�� �
ھ، ده ھ ھزار
ن ازد�/ر ا'د�0ن، د�/ر ��0ن و د�/ر �و0ن، ازد�و�رات ھ ,ر+

 ,را�ش 'ر�ش �ذ�ر �ذھ�� ��ن ھA+وا �ز'دان  � ن، �ود�ن و ��ر�ردان  (ر�'و �'�د,را ھ، �� �0ول ز'

ور'7رد'ی ھی #ود �را'�، 70'�� ھ� � ��ر��'� ,رد�د'د.ی و�D#ره �0
رھ

. 
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�$�ل ی 0,ردش ��Jظa ا��ن از وی �� �ر� 
ره � �$�ل ��7رد، �
�� "�;$م '��A" و "روح �زب" �� ��

��� �J�;= � ردم� ��دا0ت، �� ا�ن 'ظر �ود  ��
ن ���ت ھ�'A+ی ا &�
�طرح 0ده 
و�ط �زب د�و�را


ن را ")� �� زور و )� �� ر=" ��رو�'A+ر�#ی #$ق ا
ت +ن ھ � #واھ'د �رد. ا� ا'07A+ا ��ن داد 0'

ن #ود���، (طU 'ظر از ا�ن �� )� ا�د�و2وژی �رف ازرو��� '�ی دار'د، ��رو ی 
رس از د�
ور ھی �

را('3 �''د. وا(;�ت ھی� ،��ن '0ن داده ا'د �� رو0'/ری 
در���د�و�را
�& و�0ر�ت � 
ر�#� در 

ل در ز'د,;+ �Y3، ا�زارھ�
�3ی �رای �و�ری ا�
�
�ول ا � �� �b را �� �وی آزاده �;���وده و 

0'د. � 

�3 در ���ر �� ده ا#�ر، �� آ�د �
�ن ' �ذ�ر ا��ود
ی "�زب ��ران ���� دو2
� و 
راژ�دی �

ه +رو ��0 و ا'�دام 
ر�#� �0'�د ه /

ن" �وده �� �رز��ن ھ'دو �ش را  �� �ر�'A+ق ا$# &�
د�و�را

 ا�ت. 

  

 

ا�ن �و��# از ���ب �و���ده "'����ن %�ران ا�������ن" 'ر��# �ده و %� ا�د�� ����رات %# ����%ت ��?روز  *

 �ود��ی �ور �>د�م 'رد�د. 

����: � ��د �و�

 –���ھ� %ر "ر�ود ��%� ��ر���" و �9?ش ھ�ی �-�:ر  –"'����ن %�ران ا�������ن" 

  ��۵٨  ۵۵ص  �٢٠١۴ط%-# �,?�، )�دھ�ر، ��ل 

 

 


