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  ف، ھ�ر��د

 ��رت«و  »��رت«����«  
  و ا�
ر ���ت دوم

 1918 - 1914و دوم (آن ��� از د���ورد ھ�ی ���رب ��� ھ�ی ����� اول و ���و��ت ��� ���� ��رت 

ا�ت؛ ���%( �� ��ر�& و �� آ#�� �& ا)رات �'وف ر���& ھ�ی ��%� آن و$ت ( �#رات ط�����،  ) 1945 -1939و

�#ر ھر آ�-&  ��  راد�و، �����، ����#�ت ����ر و...) �� ھر $�د و ��دی، �دون ر���ت ھر ارز#� �& ���� و

ھر�وع و ھر ا�د�و2وژ��، �رای 'وا���د، ا$دام ���رد�د، در ا�ن 0روه ھ� .�#��ت ھ�، ��زی ھ� و ا.راط� ھ�ی از 

ن ا�#�ن و$�ل ��م ارزش ، از و���ل ر���& ھ�ی ��%�، �& �5ث �9ح  ��'�رارواح و روان �7روا�ش�ر5ق �ودن 'و

5د =& $�ل ��م ده ھ� ����ون ا���ن و �� =#��ر ا���ن و ھ�ن �ردم  =�ر �� 0ر.��د، �� آن ط�%� در اذ وھ�ی ا;�ل 

�دون ��0ه و �@;�ر ��@� ��  �& �5وی در ذھ��ت ��و�� $��ل �و��&!! ��دی و ��ن ھ�،ا��5ء، #���&، �وزا��دن ا�

  #د.

�����  وم ا������ =& �& ��A آوری ا)رات و )�رات ا����� ��� دومآن دا�#��دان، 5@و$دا��ن و����ی ��

ا#��د، .�ر�ت و 7ردا'��د، ��� =��ل ا���ل و روش ھ�ی ��%ددی را =& �ر���& ارزش ھ�ی ا;�� ا����� $رارد

��A آوری =رده و آ�را ��� از د���ورد ھ�ی ��م ����B ��� ھ�ی اول و دوم ����� دا����د =& �& ���ی 'ون ده ھ� 

  ����ون ا���ن �د�ت آ�ده �ود.

 ��رت ا�ت ���� A��  ھم ��=& در ���ن ارزش ھ�ی �د�ت آ�ده د�ده �� #ود، =& ��   در ���( ا�ن د���ورد ھ� �

« �#ری �%��  5@وق ��اھ��ت و ����ر.را�0ر ازا���د آن در��� �وا$ب 'طر��ک ��2@وه و ��2�%ل، تدر�ظر دا#

آن �& ا�ن #رح  20ا�����& ��و�� ��ل ��5د در ��دۀ  �1966;وب »��)�ق ��ن ا����2 5@وق �د�� و ����� 

  ھر0و�& ���� �رای ��� �& �و�ب $��ون ���وع ا�ت -  1« :  ه ا�ت�����0ده #د

�ذھ�� =& �5رک ��%�ض ���'�;�& ��ا���ل زور��#د  ��� �� �ژادی �� (���ر)ھر0و�& د�وت (�ر�Fب) �& =��&  - 2

  »�& �و�ب $��ون ���وع ا�ت.

ا�ن ��ده �� و�ود ���م ��د�0 و �� آ�HI#� آن، 5@�@ت �د�� را ��ز0و ����د، ا���& �وا�A ا����� �� ھ�وز #��( 

  "��رت" 5وادث ���ن دھ�ده ای را �& ��ر ���ورد. آ�را دارد �� �� ��روی ���ه =ن

��رت �رای �و��& ا���ل �����، ا�د�و2وژ�L، �ژادی، �ذھ��، $و��، .رھ��K، ز���� و... ���ن ا.راد �& =�ر�0ری 

ا���ن و �ر ���&  ،'ودی ، و �� �5ر�L =��& و ��رت ���ن ا.راد ���ب �@��ل، ���� ��رت �دون آدرس �#'ص

 A�� رت �5رک-& 0رد�ده ا�ت. ا�����ت�� ���� Lو '#و�ت  'طر��ک �5ر� �K#ری و ا�د��'#و�ت( '#و�ت .

 (��   �� ��#د..ز�

�ر'� از �واد .;ل دوم =��ب دوم  – ( �����& $��ون �زای ا.�����Oن 0ر-& در ����ری از $وا��ن �زا�� =#ور ھ�

��ل �Kر در�� #ود، ���� ��رت و ���� �رای ا���ل '#و�ت و دھ#ت �رم #��'�&  ) -  �233& ';وص ��دۀ 

و ����  =��& را �& ا�را 0ذا#�& ا�د .@ط ھ������ �ورد �%@�ب $رار ���Kر�د =& ��ل .ز��� ��#� از ���� ��رت و

  .ا�#�ن ��9ً ���ث �روز '#و�ت #ده ��#د

=#��ر ھ�ی "روا�دا" در  ،( �و0و�9وی ���ق)"�و��� ھرزه 0وو�ن.���A و  و$��A ����د ��ل =#� ھ�ی =و�وو

  و �)�ل ھ�ی د�Kر... ا.ر�@�،
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  ا�ن $�ل ��م ھ� ھ�& �L ��ره �& و$وع �& �7و���د، آ��ً روی �& داد�د؛ �رای ا�را و ار���ب آن Iزم �ود، ��ل ھ� و 

  ارادۀ آن $�ل ��م ھ� را �7دا =��د و ��;ر �%�وی �� �Fر ��دی �زد ا�#�ن  ، ��ه ھ� ���� �& ��ل آ�د �� =#��ر0ران 

  .!! #و�د.%�� =& ا�را �� �����د، ���@ن و Qرورت 7د�د آ�د و �& در���

  و �%� =رد�د ��ز در ز���( ��رت زدا�� ���ن  ا���ن ھ� =�ر ھ�ی ���د�0ری ا���م داد�د، ا���ن 0را 0ر-& ھ�ر��دان  

د���ی �7=�زۀ  �& 0ر.�& و د�د را'ود ��دت =رده �و ھ�ی ��%دد .@ط �& =#�ن ھ��وع &را =& دھد�ت آدم ھ��� 

�%ر.� ا�ن 5وزه �& �)��( ا;ول و ارزش ھ�ی  و �� �%ر�ف 5وزۀ 5@وق ا�����5@و$دا��ن  ،�ر0ردا��دا�����ت 

طوط ��دۀ #را�ط ا�رای ا���ل ا����ب ��7ذ�ر ا���ن، =�ر ��ودا�& ای را ا���م داد�د و ا�ن ا;ول را �& ;ورت '

5�و��داری، روا�ط ��ن ا����2، .%��2ت ھ�ی �ظ��� و... $رارداده و آ��� را در ا���د �%��ر ��ن ا����2  ،�����

  �����0د�د.

 ��)�ق ��ن ا����2 5@وق �د�� و ����� از ا�ن ��ت ��5ز اھ��ت ا�ت =&  20در ��دۀ » ��رت«��A و $طOن =ردن 

���ل و ا�رای آزادی ���� �رای ��رت را در 'ود ��ر�& =رده ا�ت، ا�ن �9ش �& ��ظور اِ ، S� ً9�$ر�R ���%( �#ری

  آن �وده ا�ت �� �و و .�Qی ���%& از ا���د ��;ر �%�وی '#و�ت ( در ھ�Sت �%�وی و ��دی آن) �;ون ����د.

و��Hب ا.راد در ���%& و .رھ�� و�ود، �%;ب، ��%�ض و .@دان �را�ری و ���وی در ز���& ھ�ی �'��ف 5@وق و 

ا�ت، �%;ب �%�� دا#�ن ا�ن �@�ده =& ��، =ردار و �7دار  ���ر �ط�Hن �رای �و2د و ر#د ��رت �#'�ص #د ه  ،آن

;U�5 و  د�ر�ن ھ� ا�د، ھر -& �� ��Kو�Hم و �@�ده دار�ماز � 0روه �#';����ر�ن ھ� ھ���م و =ردار و �7دار ،��

ض �5@ق ���� و �ھر -& �@�ده دارد، دروغ و �� در�ت ا�ت. ��% �د وو��0 �ل �@�0روه در�ت ا�ت و ھر -& 

.%��ت �%;ب ا�ت؛ �& ا�Q.( ا���& -ون �� ���ران ا�م 7س ھ�& -�ز از �� ��#د و د�Kران ( �Fر 'ودی ھ�) -ون 

  �)9ً از ���ر و �ژاد �� �����د ���5ق آن ا����ز�� =& �� ھ���م، ��� ��#�د.

��ت #�& �� #ود؛ و�ود ���� ���را�ری ردن �%;ب و ��%�ض ��ر ;5& �ر ���را�ری آدم ھ� 0ذا�� در .%ل در آو

از �وع 'طر��ک ا�ن �;�Hب   ��رت�;�Hب �� #��ر ا'�9.� و ���ز�� ���ن آدم ھ�ی ���%& را .راھم ����زد =& 

���5ت �%��� �& �7ورا��2م( �@د و �#Oول ا�د 5د ا$ل در %#��'�& #ده ا�ت. ا.رادی =& �& ��رت و ���� ��رت �

  .=)رت ��وری) �� ��ور ا�د

د �& �;ورت ط�%� �� �وا� ر آ�� و ا���$� روی �� دھ�د و �&���� ��رت ��5 و$��A ا�ز��ر آوری را =& �& طو

زودی �ر ا��5س ھ�ی ���%& �� ا)ر ��#�د، ر�#& دار ��'�& و آ��� را �& رو�داد ھ�ی ��داوم، دارای ��ر دراز، 

، �� 0ردا�د.%�ل ��ش از �7ش =& ا�%�د و'�م و�را�Kرا�( آن را  0ذار �ر ا��5س ھ�ی ���%&، ��دل �� ��زد،آ��ب 

ھ� آری ھ��ن ھ� ا�د =& ���وت ھ�ی �L 5وزه، ���ن 0روه ھ� را در ���م ا�%�د ز�د�0 آ��� �را�ت داده و آن ���وت 

 Aد ھ�ی و���Q� &� ��0رت 7را�ر ��ھ�ت ��دھ�د.آ#�� ��7ذ�ر و را �& ��ظور ���O�  

';��ل ��'وا���� و ���ور �L .رد ��%�ق �& �L 0روه را ��ت ��رت �7#� �& ���م ا��Qء و وا����Kن آن 0روه 

0روه  (���ت �� دھ�د و �& ا�ن ;ورت �وارد "��رت زا" را از 2�5ت .ردی و #';� آن �رون آورده و �& ھ�

  �ن �و ��رت زده �رای ���.A ����� و ���ری 'ود ��ره �� �ر�د.�'#�د و 7س از آن �� ا���د ا���و�&، �%��م �� 

�0ھ� ��� ��رت �)9ً در 5وزۀ ����� �� ر$�ب اش در �دل ا�ت، ا�ن �دال را ����ر ا#���ق ���ق �& ��رت 

�#�ن ��دھد =& ا�ن ا'�9ف از ازل و ازل -��ن 7را��0، �& 5وزه ھ�ی .رھ��K، ز���� و ...��ز �را�ت ��دھد، 

   �� �ر=وب "��5#ورا�&" 5ل .ر����د. �د �� ا�ن ا'�9ف را����و�ود دا#�& ا�ت و ���ب "��� ��رت" �%� �� 
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ھر �L  =&���د اذھ�ن ��ود =& ����B، �وا$ب و آ��ب ھ�ی ��رت و ���� ��رت -��ن 'واھد �ود: ���%& ��
�� در  

�Qرر ی آناز ا�Q و A�� طور ا����ب ��7ذ�ر در &� L���0ذی ��و���& ;ورت ار  ��م ا�ت، �� ��رت و ����

  .�ردا#�& و #���&  �� #ود 2ط�( #د�د   ء���ن ا��Qھ�، وا����K  ھ� و �7و�د  ��رت

ظ�ھراً �ز�ن و   و د��( �;�د��ت .ز��� ��Kردد��( و'�م =& ���ر �& د ا0ر �وا$ب ��رت و ���� ��رت را �& دو

�رای #رح ;ورت و'�م ��رت و ���� ��رت =& �;�د��ت .ز��� ا�ت، �� در �Sر��H���،  Rم ��دی0روپ  ،'��وش

�%�;ر د���، ��و�& ھ�ی در  ا'���ر دار�م؛ در آن ���2�� =& ��رت و ���� ��رت ���ب و$��A و .���A ��0واری ���ن 

#��&، �#ر و �رو�B ��رت 0روه ھ�ی ا����� آ��� 0رد�د، $�ل از و$وع آن و$���O��� ،Aن ��رت �& ;ورت و��A در ا

�� �وا����د، �9ش �& 'رج داد�د، =& �%داً #�ھد =#��ر و ر�'�ن 'ون ھزاران ا���ن ����Kه �ود�د و �� 'ود ��ز در آن 

���ن  1996 – 1992ھ�� ھوی $�ل ��م ھ� ���ت و ���ود #د�د،  =& ��و�( ���وL�2 آن �ر'ورد ھ�ی ��ل ھ�ی 

.���A ��0وار �� �5ل ���7ن �& $���Qی آن � در �و0و�9و��ی ���ق ا�ت =& ����B �رب ھ�، =روات ھ� و �و������ ھ

��، �ودان، ھ����، روا�دا و -�د =#ور د�Kر�� ��#�د.�I ر، �ریKا�ت، �)�ل ھ�ی د� &�.��  

��رت و ���� ��رت ا$9ً از ��ر=ز و ��K��K ��روی ھ����K �ردم �� ��#�د�0ن �L  ،در 2�5ت �ز�ن و �� ;دا

��و �0ری =رده و �& ;ورت �ز��� آ��ن را �&  –���ز ا�ت  �ن=& �رای ���Sن 5��ظت از ���.A ��و�� آ� –#ور =

��دل �� ��زد، ا����د ���ن 0روه ھ�ی �و�ود ا������ در آن را از ��ن �� �رد. �'ش  و �'�2ف ا�زای ���وا.ق

��دۀ طرح ھ�ی ھ����K =& �رای �5ل و آ��دۀ �ردم آن ����5 ا�ت، آ�را �& ��ب �ؤی ا����د �& ھ�د�Kر و �����@ن 

، و '�ر 'واھ� �& ھ�د�Kر �ودن �& آ��ده، '�)� ��وده و �� �& ر=ود �وا�& �� ��زد، ���ر روا داری و ���و��

5س �'رب ��رت، ا���ن را از �#ق، از �'�و���دی، از �زر0واری،  ھ�ر��K را زھر �#�7 ����د،و  �5ن ���ھم

دور ��'�& و آد�� را در ادراک ا�ن '9;& از 'وب و ��L ا�د�#�دن  و  از �ر5م از وا$%����، ازا�%ط�ف،

  .��د�I& ��وه ��دھد �& وؤ�& ��%�ض ھ� را ��%;ب ھ� و ����2ا��5س ھ� =ر'ت �� ����د  و 

0روه ھ�ی ا������ ھر �L در Iک  �%;ب و -�ر 'ودی ادا�( �وا$ب ��0وار ��رت -��ن 'واھد �ود =&  

آ��زش و آ��'��K .رھ��K و ���� 5ذر �����د، '9;& ���%& �& ;ورت ��2@وه $ط%&  از �5;ور �� #و�د و

��وه و آ�را �L وا$%�ت ���ؤ�& ��ود آر��ن �L =#ور وا5د را ��د�د 'واھد  و ه$ط%& �� #ود، ا�ن وAQ ا�د

�� در ا�ن رو�د  ، ��رت و ���� ��رت �رای =#ور ھ�ی =& �ردم #�ن در رو�د ��ت #دن $رار دار�د و'واھد داد

 ��ا �رای آ�.راوا�� را در $��ل دا#�& و ��5 رو�داد ھ�ی �'�طره آ��زی ر�ی ھ، ��Qر و ����Kه �� �0ر�د$رار 

ر�L ��رت و ��رت 7را��0 ��� �وان �� ا�@�ن و اط����ن =��ل از وطن �#�رک، �ردم �'�ق 'واھد ��ود، در ���( �

، از�وا$ب �Fر ��رت و ���� ��رت د#�ن 'طر��ک ھ����& #دن و �� ھم #دن ا�ت ،و ��K��K ��� ��م �رد ��5د

از ھم �K�'��0 ���%& ا�ت، =& �وا��ت ھ� و ������ �ودن ھ�ی ت در ��$��ل ا���ر ���� ��رت ا���د ��روی ��2@وه 

   ا���ن ھ�ی ���%& را �� درد.

�رز��ن ا.�����Oن �رای �7#ر.ت و �ر$� �& �L ��روی و��A و وا5د ���ز دارد، =& ا�ن ��روی و��A و وا5د ���م 

�ردم وطن را �& 'واھ�د دا#ت،  �ردم �ر���ر آن �� ��#د، رھ�ری ھ�ی ���رزده ھر0ز 7و�����ل $��دت ا�ن ھ�&

  $��دت ���م �ردم =#ور ;رف �رای آ���� ���ر 'واھد �ود =& ا�@��د ھ�ی ���ری را $�9ً .رو ر�'�& ��#�د.

�روزی و ا.راد و 0روه ھ�ی =& .���ده و �� �� .���ده در داHرۀ ��رت و ���� ��رت $رار 0ر.�& ا�د، ا���ن و ا�����ت ا

'و��ن از ِا���ل  ھ�& آز���ش ھ� و ���رب ا�ن�� و�ود =&  ار�د،د��و$A از آ��ن  ،ۀ ا.�����Oنر�B =#�د'�;��ً �ردم 
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�& Q5ور ا�#�ن در ا�ن داHرۀ ����� ادا�& دھ�د، ���ن '#و�ت زدۀ �� از ���م ا���ن ھ�ی =&  ��زھم ،و ���� ��رت

�� رت را و2و �� ھر ���( �7=� ���س #ده �& ارزش ھ�ی �%�وی و ا����� �%�@د ا�د، �� 'واھد =& ��رت و ����

، =�.��ت ط� ��#د �رک =��د و �رای ��ل ھ�ی آ��ده و .رز�دان ا�#�ن د���ی �����2& �7=�زه �ر �& ��راث �Kذار�د

=��ر از -�ل ��ل �� �& =�ر�0ری ��رت در .�ر و در ��ل، در وطن �� �د�( ا�����ت �وراخ �وراخ #ده ا�ت =& 

از �� ��  ،�رای .رز�دان �� �#����(  آد� ��2م و ز�د����0ر ل ھم =�.� �& 'واھد �ود، �رای �داوای آن ;د ��

  و �%�ن زھرآ�0ن ��رت را از 'ود و .رز�دان 'ود دور ��ز�م. 'واھد =& �& .�ر ��ل ھ�ی �%دی 'ود ��#�م

   


�ن��  

   

  ���ذ :  

 ا.�Oن�'���� از ���ب 7رو.��ر =��ل ��د، ط��ب روا��  -1

 و�ران ��زی ا���ن از ار�ش .رومآ���و��  -2
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