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  د
	ر�ط�ف ط���� 

  �ردات �ن ازا	������ن ��

  - اول-

�دم ا�����م �درت �ر�زی از�وش درو��  

 ���ر�� ا�ن وا���ت آ��� ��و�م 
� در�ذ�	� ردم ا�ن �وا� �در�رر � 	�ر�� �وا
دورازھم و �دا ا�	�ده از �)د�'ر �ود�د. درا�%�� 	�ن $	� در�ر#� ��طق ��زا���ر�و���ون 

�ل 	 ��ر �,ورت ���ر #�ر�دا�ت و �� داد�د. -�د��ه از �و �� #�ر از ھم �� ز�د�� ادا
� 	وا� ت �وع ���ت ��ه را 	,ور 
�د.ھر�0 ارزش ھ�ی #ود را دا�	�د. $	� ا�ر �
�ظ�ھر -�رو �0 آ�4ن و ذھب �ود�د ا� �'�ھ��ن و و�� 	�ر���ن �� ھ�ن ذھب �	رک 

  .��ز دو ���� �ود


 �6
�ون �درت ر
زی از�وش درو�� �و�ود ���ده ا�%�� 	�ن از��	 �
�ورھ�ی ا ت 
6�ب �� 	7� ب  �6���6  ا ت. $	� ا$د ��ه دورا�� 
� ازھ��ران رھ�ران �ظ�� ��در

#�ن از����6 ا���ر #را �ن، -�د��ه ا�ران �ود و��دآ در��دھ�ر رھ�ران ���4ل ��  رآن 	و ط 
م ���6وی �ذا�	� �د، و�� طو�� �)��د 
� ا�ن �ظ�م #و�� ��دم 	�ج �ذاری �ود�د و-��� �ظ�

)ش �رز�دان و���4ل  �وط 
رد�
 ا�ر;� ��د ھ� ا�'�6 �7 :�دا�ر$ن #�ن ا�ر.�#�طر
ردم ھزاره ا�%�� 	�ن  ����ور ر
وب ردم دھ�ت �ود�د واو�� �	ل ھ�ی � 	�ده را 

 �)ش ���4ل ادا�
دا�ت و �درت ر
زی ا 	$)�م ا�دام �ود، و�� ��زھم �� #	م ا�رت او
�ت. ��د از�	ل -�د��ه :��ش زن ��ره ا�ر$��ب > �رز�د او، ��ه ا�ن > در اوا4ل ���


و��� در�7ت 	$)�م �0 �ظ�م ��� در��زم �#رج داد.   

و�� ا�ن ز��� �ود 
� ا�'�6 �7 �0 ���ش �را�6 ����د�رای ا =�  �� ���م ا#وان 
6�ن را در�7را  ,ر �� رھ�ری $ ن ا���� ����ن ��7ده �ود�د.  -س ا�ن ��7د ا� ��6�:�

�����ت #ود را �� د�'ر 
�ورھ�ی :ر�� و ا =� � 	رش داد. ا�ن �A7ت �� 	@?�ر 
د :�ده �7ت ر �دن �� اھدا�ش درز��� ھ�ی #	6ف  ازا�د���،  �د ��ل$ا�د�ن ا�%��� و 

�روه ھ�ی �����را��ن ذھ�� -�روان ا�ن ��7د  �رھ�'�، �ظ�� و  �� � �� ��رزه -ردا#ت.
,ر،ا�ران، ھ�د و ا�%�� 	�ن ���ل �د�د ،��
  .در	ر
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#ود #واھ� ھ�ی ��ه ا�ن > و6$�� #��دا�� او وروش  	�ده ��ھ� ��:ث 
��ر��ری 
�وا��ن ر�Cور� ت از6$��  6ط�ت ا��� �د.  �وط �ظ�م ا��� درا�%�� 	�ن �� د � � 

6�ن ,ورت   �� ت ا 	��ری ا�'�6س 	و ط  ����د�را��ن ذھ�� �روه ھ�ی ا#وان ا�
6�ن ��زاز��6 �روه ھ�ی 	رور� 	� ���د ا���:ده،  -�ر�ت. اروز -�روان ا#وان ا�

دا:ش، ط����ن و$زب ا =� ا�%�� 	�ن در �ر#� از 
�ور ھ�ی ا =� در:��6ت 
   . - و�را�'رای �� د �� ار����ن ���7#وار�����ت دار�د


	ر از �) �ل درا��ر�� �درت ر
زی  -ری �ود. در  ���ا�%�� 	�ن ��د از �وط �ظ�م ا
ا�ن دت $��ب > �	وا� ت �ظ�م  �� � درا�%�� 	�ن آرا�ش دھد. ��دآ  ردار��در#�ن �� 
ھ��ت ا�'�6 �7 �� 	#ت  6ط�ت ا�%�� 	�ن �� ت. او-�د��ه  	�دی �ود واھل ����6 او ��م 

�%�� 	�ن �ر��روا�� �ود�د. $	� �ظ�م ��در��ه و �رز�د او 
� از:	��ر �� � �رن درا
ا�'�6س �7ره �د �ود�د، -��� ی ا�	�:� در �#	�ر ���� ا�%�� 	�ن �دا�	�د. ا�ر;� 
 ���در �#	�ر ا�	�:� آ�روزه ا�%�� 	�ن �0 ��ر)	ب د�ده 
� در دوران  6ط�ت ا

و� �د�د و طر�دار ر�ورم،$�و��، ا�	�:� و �رھ�'� آر��'را�� $)وت ���ون را 

ن ا�'�6 �7 و ��در��ه D ،د�	وردا�A$ ن�	 ��%�ا��� �ود�د، ودر,$�� ی  �� � ا
�#وا 	�د 
� $)وت را وا-س �� ��ه ا�ن > و��ر �وان آر��'را�� ���ون #واه ا�	��ل 

�:� ر��� داری از #ود دھ�د، 	� �د�ن و ��6 ا�د �ر�ت 
� -��� �0 �ظ�م  �� � و ا	�
	�� ���C ��د �
   .ا�%���7 درا�%�� 	�ن �ذا�	� � �د، 

در دوران  6ط�ت ظ�ھر��ه ��� د���ی �و درا�%�� 	�ن آ�Eز�� � 	رش �ود. ا� ا�ن 

� �روه ھ� و �وا� را �� ھم  ،�66� 	ر�ده �� دد 	)�و�وژی ار	��ط�	ش و روا�ط ��ن ا�

ا�%�� 	�ن ,ورت �'ر�ت. �6)� ا�ن ا	,�ل ��)ل � ��ر �C��A �زد�0 و 	,ل �)�د، در
درا�%�� 	�ن �� ,ورت ��6Eء ا�	�:�ت �در	�د �را�	�:�ت ��Aف 	را���م �ر�ت.�� آ�)� 

�ور �� طرف ���#	�  0� ���?��د از��H ����7 دوم ا�%�� 	�ن در
�Cرا � ��	$�ن �� 

��ر د�'ر ��ط� ی ��ر�'� ��ن  �ده �ود، و�� ��زھم ا�%�� 	�ن ���د � ��ری از�
�ورھ�ی 
�درت ھ�ی ا 	��ری ��7ن، �وروی  ��ق و��7ن Eرب �راردا�ت. �ورو��7 �و ��6 
�ر#� از	$,�ل 
رده ��ن ا�%�ن ا�د4و�وژی ا�	ر�� �و��ل رو � �� د���ی 
��7 و �#واب 

،� ر�'ون  ر�	�ء ���6وی ا�%�� 	�ن را ر�د داد�د. �ظ�م -�د��ھ� را 	و ط 
ود	�ی �ظ�

رد�د. ��دآ  ر�� 
ود	�ی ھ�ی �ظ�� در ا�%�� 	�ن ��ز �د. دردوران رژ�م ا 	�دادی #6ق 
و -ر;م � #وا 	�د 
� 	و ط $زب #6ق و -ر;م Eرورھ�ی 
�ذب ;�د ,د  ��� ردم را 
�ل از �ر	دن �ود�د و ردم �E ن��درھم ��)��د، و�� ;ون #ود 6#�� ھ� و -ر;� ھ� آد
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�  را 	$��ر
رد�د. �
�� آ�7م �� 	�م 
و�ش  �� ت ا 	��ری ا�	ر�� �و���� م رو � 
#وا ت  د ت 	ط�ول �ر���� ا�%�� 	�ن �'و�د و �درت ر
زی وا� 	� �#ود را 
-��دار���د،و�ق ��د. �وروی ھ� ازا 	��ر�رم �� ا,ط=ح  �و ���� م رو � �� ��H و 

  .و�را�� ط6ق در ا�ن  رز�ن ر �د�د


� از;�7ردھ� �د�ن  و �ر�راز 
وه ھ�ی ھ�دو
ش ��داد �ری ھ�ی ����د�را��ن �د�#	��� 
ذھ��، 	رور� ت ھ�ی  رھ���� �ده -�
 	�ن، ار�)�، ا�'�6 	�ن، ا�ق  �� � و 	�ر��  

  .ا�%�� 	�ن را �6م زده � رو�د

ی آ�;� در��م �رن ا#�ر �را�%�� 	�ن �ذ�	� #ود �و��ء �و���4 از:دم ا 	$)�م �درت ر
ز
	,ل �دن ا�ن  رز�ن �� �در	�7ی �زر�	را ت. ا�ر;�  J��	� از �و�ش درو�� ا ت و
ا�ن روزھ�، در -� 	�ر��ء �)��م دھ� �7وری ا =� درا�%�� 	�ن، ا,ط=ح Eر�زد��، 
ورد #�م و ��ه �Cرت 
?�ری از رد�ن ��را�A از :6)رد $)وت �� د و ��
�رآد و 

� ،����� ای 
� ا�ن وا��Aن از -��'زاره د��)�ران �رار دارد. ا� آ�)� �#واھم �� �	��J ا$
 ���
» Eر�زد��«ھ�ی  #ن #ود �ر�	�د �-ردازم، ��;�رم ا:	راف 
�م 
� در واژهء 	ر

 �� ھ�وز ھم �� د�ت �� آن �-ردا#	� ا�م. ادا �
7م و ا � � �C7	� ا ت  �	���$ �
�را 	� 
  .دارد

***  


���دا2015	ور�	و �وا�ر ،.   


