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  ر   ٔه
 یــ نــن ریــ ـ هـ

ه ی ــیـ ِــ و  ده
ــُ  نــ یــ .دــ ــ

أ ــ  ح َم  ر “ ت” 
دـ  ٢٠ی ین در ّت 

  ِ در ”ره “ ــ در ،
ـ  ِی ُِ    

هـ  و  وت ــ ــح
رت در ی رو د. در ـــِت 
 ـ ـــ ـ ٔه ی

 ــــِن، ــرو، ــ  روح
 ــگ و ری  ر  ِ
ن  رو و ی د و ز ـط 
 هـر ــ  ی ن وه
 ـٔه دیــیـــ و ، نر
 ـ ــط دـ ز (رز )
 ی د   م ،د ی

 ” روه “    در
هی ــ و  د   ز ل

ز ِزی ِ  ی  در 
 “ دــ ”دٔه  ،ن ددِن 

 !  ِر دن 
 وی ،ور رهـ در ـر 

  :ــ طــر در ه ،
   در  د٢ 
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 هـــو رو هـــ ز ـ  زه ن در ه وه  ٔه 
  وز و دوُ   ل ،ن   ”  “  ر” وــ “  در

 ن ر  د . ی در ــ ـد ـ ــر  ن وز در ل
وه ن  ز وه  و  دو  ِن د ـ ـرد 

 . ی ی  ه ر د و و  ه هـــ ـ نـ وه ه
ه ، ی  ر  ز  دو ــن  روه ن در ل

 د وه یی و  د  ی وه    ١٣٨٠در ل 
 . (ن  ز وز درُ ن )   ی    و

وز ز ن  ،  ـ ” “   روز   د وه  ی و 
در وز ــ “  ن ون ز”  در ی ن ی رن   دره 

ه   ، و  ز  هف ٔ هی وه یی ر   در ن ده
 ض  وه ر ر  دل ورد.

  ز ز  ن  ه ” ند  “ ــــد ر ندر ز
ن  وز  رو ر  د دیه ـ و در یـ ــن ـــ ـدم 

 هدی ر  ی  ن ه ٔه  ز ؛  و ــــ و 
  ـوز و ویـ ور و و ر و  و    ت و ه و 

 و  و گ و  .ن، رده ل  ز ن ن  ِـــن، 
 وه و دی ی رت  نن ه نر  ـد رــ و  و ی

  و دو رد.  ده ر    ن ن و  ن ِب   و 
 ـــ ـ در . ی رت ره دردو ن ر  د نی در یه ّٰ

ــو  ٩٨٠٠)   ٢٠١ن، دو ی  م د در ل د یــه (
ـن  ه  د ر هن در ن  ه د  و  و یه

ه ـد. ـ ز  “  وه   و ت وری  ه” 
 ـهـ دده  ٠٠  ٢٠١٧ن، ر وه  ی در ن در ل 

ـر ـ ـر  ه ، و ری  ّ وج ی وه م ه  .ن
ری   ب ندر ز و  نیــ   د ر ،د دهل د ی ر

ه ٔوه  ی   ،ز وه زم   ز ــرت  ٢٠١ل 
. رج ر ن ز ، در ی 

و ـف  “ ــ ”ل ل  ن  وه یـیـ و   ١ز  
   ٔیر هد رده در ز   و ـــ ٔ  دی ه

 ب و ن درن ه ،د ف د ـد ـ و  ـ ـو  .ـز
 ً ر ی ر د در  ذ و و د  و ی  وز ٔ

 ه ی ز    و ـ ق و و وی  یره ر در . 
 ن ز دی ی ن ه ،ری  ه  .ـ ـی ٔ

ه د در ر ن د ،  ز ـ   ین  در ه ٔی ل
ـد، و   در  دو ر د ن ی ـ “ هی ”ز 

هـ    ز ن و رو ر ن  ز و ف  و دی ــح
 ر  هـهـــ و هـــر ـ   در ن. ین ن  دره زه

یـ  ه ـ ــــ ه رگ  ده  ،ده   در  رت
  ی  رت ی   ر   ـ ط   ،د ه  ی

 ی شی”هوی“ . نی دم و ّ   ً   
 

 

  گ ز  ن 
 ز: ی ٔی ب  هوــن  

 ،(ر)٢٧  ٢٠١  
ر نهی ٔ 

 ن ـ ز  “  ”َُ  ُی گ ره ن 
  نی ،ّو  و   ــ ریــ ز دی 

ن د.  ز  دو  در وی دد ـه ـل 
م د  ع  درد  ر  دو ِـــن، 

 ن  ـد، دیــ زـه   ١٣٧  ١٣٨٠ز ل 
 ، ه  رٔهـ نـــ در  ن ره ه

 گ ره ی   ه دی  .ـ ی ن ر
 ل  نـزـ ز ت رـ ی ن دو  رود

 ن     ی  ره د ـ ـگ 
 ی ز  ر َُ ُ .د  ن د 

هی  در ـن  ویه ح ه ن ن،  ح
 ــ ــ  د ر و  ر ،د   و

ـ ــ ـَـُ ـُ دٔه  . هن زره  رـ
  در   ن د ه .د    زـ ـ نز

  ه-  ن و  -  در 
ن ین دو ن و ح  ِـــن ـیـن 
د، رهن ن  در رج ز ن  ِ د 

 ه و ه  ن .دن د  ر  یـهـ
  َُ ُ    در و ی د و   و ـ د

.  ه وز زه 
 ه   دو ن

  نـ ن دو   ه ز ی ه
ز َُ ُ   د. در  ،ی   ـم و 
َُُ  ر د ، ه  ز ی   ـر 
 ـ م ن در َُ ُ .  ده و د م ر
 ،ــ فـ . ن دو    و  د

ر  ز ،ن  ر ه در  یه  ــ ه
  َُ ُ م   ـرهـ ـ د م د و ده 

ه ـیــیـ و  ن    دو .  م
ــــ ن  َُ ُ  رّ ی در رّد ه   یـهـ

 د  د .ه  م و     ه

 وه ز و  و   د
 ر در ن

  در  د١  

   هر  ه 
  د ب  ٧در    ور ه 

                                                               ٣درون  ٠ 
                                                                   یر ١٠٠د  

  ٧ د          ن ز دز ر ٠  
  ٧  د            ن ز.ش.ت د ١٠٠ ر   
  ٧ ب د            نی ز .خ.خ ١٠٠ر   
  ٧ ب د                 ن ز د ر  رو  ٠ی 
  ٧ ب د               ز  ر٠    
  ٧ ب د    ن ز .ح.ع ٣٠٠         ر   



 ١    ه  ٢٧دو ١٣٩   رۀ٩٨ 

 ٔـی  ز  .د ن د  و ه  َُ ُ ّ
هّ  و د در ن ید  .ــر ز رهــن  گ و، ب

  ن ” دو  “ یُ . ــ ،ری ـــ رـ  رد
  نردو ٔ ردن و  ،ن ن ز ن و ”ـ دو “ 

ـ و گ ز  َُ ُ دٔه  و دی نری . ه  هــ ــ
د ،َُ ُ   ، ّ . د ن در دو () ر دره 

  ــ تّـ ـ ـَـُ ـُ گ  د  ن   ،د
 ”ری ه “ ت َُ ُ گ ٔی .  .دـ دشـ در ـ د ه

ش) ٩٣-١٣٩٢(   ٢٠١٣ن   ه   ره ن در ل 
ه ر ن، ز  وزی دع ن ـر، یـ ّدـ  ده  .م

  ره ه و  ٔ ن در رـ در  دو ن ر رّد ده
َُ ُ   در  ــــن  ه ن   ّده  .م

 ـــ َُ ُ   ّ ّ  ن  نز . ده
ش ر در  ر  در ن ـرـه ـ.  ه ز  ل

ه      د  و در ُ یـ، در ــن  زن
ِن ن،    ی ــ ـز [در ـدیــ ــهـر، 

 ن وز ره ر . [ن  ـط دوــ ز  ن نی
 ] ن ن در١٣٨٠   [  هــ نـــ ه و ی

، ره ـــن ١٣٨٠د  .ز  ٔوه یی  ن در ل 
ه  ه، ره  ــن   ًز دیه رج   .س رش

 ،ـ ـروـ ر و  ن ه   د و ٔه ز  ی  
ر َِ  ی ر ز د وه  یی ـر ـد و ز 

     َُ ُ   .ن ر ١٠ی  یی رن د
ی َُِ ُ .د ه  هی  زهـ ــــ ٔـــ ،( ”ـرـ “) ،

هـ  ، زی  ن، وه ز ـــ ١٣٧٠د  در ٔ ده  ٔه
   در ن ر ج نر  در د رـ ـ و یـ .د ره 

ه در  ) رد ی ــ   وه  “ د”  و در  ن 
 .د دهد ز د (د رو  ــ َُ ُ ره زی   ه

  ز د  ِیه  رت  ز  ن ده در 
  ٔده یو در ی ی رد ِر١٣٧٠  دیــ .ـدـ ـ

 ــ ونـ ،نــــ ـ ِ ن در نرت ر   
 ی د. ؤ ده  و  ن ن

رن  ــ  وج   ن  د  دٔه دم  ز هج
ه د، در ز  ن رو  ن دد .ن هـــ ـش 
 ـدو  .  رّ د ُ  ،ی  دن ود   د
ن  در  ر   ر ن و ن ــد و ـرت 
 ،ی  ز ،دی ره ز ر و ، ر   ٔه

هی  دد و   دو ن ر ز ده دّٰ . دو هون  س
یی .د  ن رژی   در ـــ تــ  د ده ب ه

 ، ن   زی ی ن، و  ـ نــ 
 ن  ز  ن ر ز ز ل ٔ  یــ و  ،

 ٔده ٔ در .١٣٧٠  نــ ٔ  رٔه هدر دزی ه-
 ) در ین د.TAPIهون (-ن-ن

   وع
 ٔده و در ّ١٣٧٠  عو  . ش   ـ هـــ ــ

 ُ در دورٔه  ره َُ ُ دی نرز ی ی  دن ”د “ یی-
د- د، و ن در   یـــ و در  وری ه

 ٔ١١و ]   َُ ُ  ر و [ی  در وری ه
  ز  َُ ُ .دد   ر  ن ل  وـ دن در١٣٧ 

 ٔـز و  .د دهه د و  ،د  ن رد١١  ـَـُ ـُ ـــــ
 یی  ر    نـــ ـدو ـ ز و ده ی ه

ه ر ن د و ن ش د  رهــ .   م
   ر ن ر یی ی دن ر  ـ ـ ـ و و ه ه

ّ یر  ن دٔه ه  ن رـــ دن ون  هَ ز
 ز  ٔه . ر ن   ،ن” دد  “ ـــ ز ،ر

  د  و ره ُ ر َُ ُ ،دن .د 
  َُ ُ رت ن زی ن” دوـ  رت “  مـ ر

 زود  ن د. دو ـیو و د ه  ــ در ر 
هـ] ـ  هـ و هـره ه  ـــ ـــ     زن و وه

ر    [ز  ر یــــ ـ ن ٔ ش .

... وه ز و  و   د  ”   “  جرو ـ ـــ ، ی  
 ٔـــ دن ب . دن زدن و ، و دن د  دٔه
 ـ د  ن ر ٔه   د  ن در د ری

 ز  د. دو روز  در روز ـیــ ـ ـ ه ١١ه 
 ـو رهـ .ـ  ر ٔ د در ی ه  ،

د   ی رهی  ین و هـوــن و  “ ف ل” 
 ن  ل  روـ در ـ ــم وـــ .ــ١٣٨٠ 

یی  ــدو ن دی دو  ،د  ن  ه
 ه د،  رده ـ ـن دد ـ ـــن در 
ن و  ز ره  رس   هن ـرن 
 درد.  ز  گ  َُ ُم ، رهـ ـــن 
 ـد رهــ رد نرز ی ی  ر ر   ُ زود 

ر در  درــ .د  وه ی ی ن ره  د ن
و  در ی م وزرت د. و در م وزی  دو ن ه

 ـ  هی در ه  زد دن ه هـ رـده ـه
 ن زٔه ود در هر ر دده ـد، ـــ  ١٣٨٧ن در ل 

  ـــر  ن ه در ن زن   د .ه
 ه نیف ُر ز  ر ت در  ٔ ب .د

 ر  .ـل دـد  ن ٔ و در ره ر  ه
 ـــ ــ ن ر نز ره دی ر   ر

   ر ی .د ن  ن ـ دـ نـ ر زی ،
 ه د در  ن در  ن ز  ره ١  

 ه دو ن  د. ل  م
ـ   ،ن ی ره ر ز   ـ یـــ ـ یـ

 د ٔه   دو ن ه در ـــن 
ّ ه   ـ ض در ، در  ن ره ، ّ .

ــر  و  دی نرد. ید  د َِِ ز ر ب  هـ
  در ه   دو ن، ـزـن ــت 

ن ه   ــ ی ٔ در  ّ . ه ره
 هــ ز  دفُ ن در گ ره م نز  
ن ن و دو ن د.  ، وزی دع ــن، 

د [دوـ  در و دد ه در  ّ ن   م
 ن درد و ز ی ِذ د  وردن  “ ذ ود ”ن] 

 ده ه      ـ نـ وردن  ن .
ــ-  ی و ــ  - ه زی ر دو   دش

وج یــه در ــــن  ر درد.  ن ن   هج
  د و ه زه  ن     دـــ هـ

.    ٔ در  ن 
هی ز ن   ه  ـدـ ـ ز  ن ح

 َُ ُ گ م دهـ و ی د ر در  ه .ـدـ ـ
   () ی  ر ر روز ل، در ی ه دد و

 ٠  ـ  ه  در  .   ز ه و 
  ی  “ دو  . ” ز و    ه ٠٠ز 

ر  . ر زید ز وه ن  وه ــر 
 ” دو “    ،  نـــ ن. ره ق ه دروی

  ن در  ” ر   “ دو  ر   دهر ده
 ــو ه  ،رت ی  و در ،  ن

 ، ی  در و . ”ــ ه “ دوـ  نـز رهـ 
هـ  ـدـ هـف ـــ “ دو ــ ”ن ر  ز ن 

ــــ ،َُ ُ گ  ی ز  .در د د وری  هـ
در  (در ز ن و هون)  ی یـ “  دن” 

و ٔ دٔه ــ  ه “دو .” ن ف 
 و  دش ر  ن ود ده . در  ر 

 و ر ” وه“ دو ، د ه    ”ـــ  “  ــ
 .    ” دو “ن  ه”ر ٔر  “

 ٔ ِن ن درد. ز  دی ،ذ در وه  و 
ـدر ه وه ی   ن ووه   رـ ـ ــ هـ

 ی ی . ی  ح هون ــ ـ ز 
 ز ـــهـ  “ رو  ”د ز  ن  ه م ش

. ی ن دو   
 

 

 ٢    ه  ٢٧دو ١٣٩   رۀ٩٨ 

!  رزـیـ ــد “ ر م در ٔ  و د د” 
 ر یع و ز د دو  ِیــر ـ در د رد در 

یـ ـــ ”  در   دی   ن ـ ـه ـد: 
 ی“ ! 

 و  ع  ،دزیـ ِــ ِ ،م ح ی در رو 
 ر ـوع هــ زودـ “  م” ه رِ  ِع و ر ِح

م  و  دو ــر ــ یـن در ”  ن 
 ٢١ــ    ١٩د. ح م در ٔ روزه ی “  م

  در   ر و روز ، ی ٢٢  رـ ی  
  ی  ن ” “  ـــ .  ی   ر در

٢٣   ر ری  ،”م ن “ ر  غ  رـ ر
 ز روز دو م  د م     د و٢٧  ــ

 ی  ٔ ز در  ّ .د٢  :د م  ” مــ م ر
  ه“. 

در ـ ـیـ “  ِم” ز ی ِ ،  و ر  ِۀ 
  ح د ”م  ...ح “ــز و ــ ،  نـ ـ

  ن ز ه ه ر و د م” وــ “  ز و ،ـ
 دی   ،م رن َم، ن  ی و دٔه ـد 

ی  نی یــ ری  تز   ه  هـ ورـ هـ
ه ز    ز ی رو  ه رت    و ح

        . ورد  ه
  ، ر ۀی ر وژٔه  هـ ِـه در رووی

ه  ،ی یهُ و  ِّ  ده  هـ ـ ر  
 ـ ــ  رژی ن د ِف و ه ،رو ی ز .

ه و  رهن هی دٔه ب .د رزی   ی ر  ی
ـ ــ  ی در  یو رژی   د   ی - 

  ـ ـ  ره - د  د ی رژی در ی ن  ه
ی و   و ی  در  ی ز ــ ــر 

  م درَ .  رت    رژی ٔ  د 
  و ره  یو ” ٔ  “    ـ ن بـرـ در 

ــن ـد.  هف د وم  دش،  ی و  ه
رو ،  هم  ه و و  ّ ر  ب   هن

در دن  رژی ین  ی  ، ون  ـن ـــد 
ی ِلِ    ر  ـ و وی زر و  و  ه

 ــــ ـیــرـ  ،دم دٔه دٔه  ن ر   ده ی
   رژی ی ه د.

 یـو رژیـ ـو ،ـ ـرز  و   ز ر نی
ر د دی   ه ری  ر-ــ و ر  یـ ـ

 رزـ ن، ورز رـ وـ  ّ  ردن د د، و زه  ر ٧٠ 
 ــ ب و ٔ  ر  ر ،  ت ٔ  

ه دو  روــ .   ه ی ی   رت
ـز و  ر ز ن د  در ع ّـ ـ ـن  ون

  دز ی و  ـ ــ ــو رــو هـ ـر ه
ی  ره ٔ . و  در د  و  ن ه

 و و رو  وزی  دی  ی ز ی  رت ن   ر یه
 و رزی د. 

 در هم ـرت رژیـ ویـ  ه   ز ر م، در رده
   در دو یر د ور رد در ّ یهدی ” ضـــ

د “  ـو ر  ی ه ز  ر م . ه دو 
 ن  ٔ .  ه  رو   دو وزی  

 رود ری نه گهــ ـ و زود  ر ٔهده  هـ
 دو  ، ی . ر د  نهـ ،   ز

    ی در دو د یـــ ز ّ ن  هرد
ز د ی    و ، ه  ی  ِ ه  رز و ،وزی

 . رس 
ــ ــ و ـ ل ز دو رو  وق  دوــ هـ

   ،ل  ” ی “  ــدر ر (ـریـ) ”  ضـــ
د “ رف ی هز ر ر ــ ،ی ن و  ی ،ه  زـ

ـدـ ی ه و ،دو  د  ٔ  تــ هـ
- ـدو ٔـــ رـ ،رت دی  .    دو

 ــ نــ دنـ یـی دم و  ری  ،رو 
  و ه   دو ه  ــ ــ  ّ و ز

 . ده 
ـز ،  ه“ ی ف” ٔ دو  ّ  ،ید و ِر رزن و 

ی  ن ی و     ـر ـّ .ـ دهـ رـ
د یر  و  ِیٔ  دو ُِ ،ی در  و 

ـــ و  دن د ر و رز ی . ده ف  ٔهـ ریـ
وـ،  و و ی دن     و ـره  د و م

ـ ،ر و رزش ه فه  ر لِ  هه  ٔــ  ــ دـ
یـ نــ در ّٰ ف ِن  ُ و ر ِ ش و  هـ

   ه   ی   . ه  
ــــ  ر ـه ـ ه  و ه در ِِد  ١٠م در 

 ر   ه ِفِ ،ی دو  .د  ر د و  ر
  و  ُِ   ن  یــــ و د د ه
 ـری درد ی و ّ د  ر  ن و  ر ـ

   رت   ر نز  ه ری  ـ ًـ ،د
 ی   د. 

، دو یـزدهـ رژیـ    ر   و ی   هن
 ز و    یو  وق ه  ر ّ د ،ل 

 ده ُ . و    رو  ز دو ل ـــ  وین
ه  هز و م  و .  د ر د ه  ٔــهـ 

ّ و ر ن ویی دور  ن در ه    ر دی ،ی
   ـل یــه ”   دم دد و :  ه  َِ زه وه

د ه  ر و  !“ن ر  ر  ،رــ ر
ز و ر بر و در  ز   ـ ٰـّ  د د ه

  ی  دم  ”ّدق زی ِم هدِر دو ٔرون ل ر در ورد: 
و و  ـرو د ر  ت و     حــ ـ

  ی رو  . ی ی  ــــ ـ ه ه
 ن ن ر د ه    ؟  ـ  د؟

 ه ی  ؟   “ رو  یی ٔ ی در ــ در
 دـــ ـط رو    ر د د  رزه ه 

   دی  ز ،د وردی”ره“ و ه  ـ و ـ نـ 
ی   ّ و  دم دروغ  ده ه   !   

 هو و و و ُ در  ه ــرو  ر ه
 یی ٔ ــر ز در ن  ٔ  ِر رژیــــ

 ور . د ن  در یو  ـدو  ه
 ” و  “  د عو ت وّ ر  وـد ر دو  

ه و  د ر ــ   ده،  هدرِن  ی ف
 . ده در رو د  

    رو  ن ز  ز  ،ل ” ری
ی “  ٔ در   ـدو وزی

  ه ذ  تّ  زد وـ

... د ن ی  د 

   در  د١٣ 
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  و ِ ٔر، در 
 ِ ٔ د ه- 

یو رژی ِ  

 ُر وزی ب   رو ن و و د، و 
  "د ِ ی ٔ" ز ین، رو لد ری ٔر  وـــ

 رـ ن در ِیــ ـیـ و  م در ح ن ِی ز 
 ـر دیــ ،دمـ  ت  در دو ِ  هن،ه

 ٔ ه د ه- یـو رژی   در ر ـــ
 ـر ــ در دــ ِ ی ٔ . ورو د ض دی

 ه   ز  ، د ر ن   رهـ و 
“   ؤه١” ،یو رژی  ـ تــــ ِــ دهب رر در 

 ٔ ی  د ه–    ـــ فهــ ش
  نـ   وه . ده ده و وی ر  ٔی  

ری ه  ،ه  نه یت هر ،ز  ح ،یزد
ـــ ٔ ،ر رز ِتر ف در ، ِل  ٔهد و ویـز هـ

 ر–  ی ب ن ل در و د  ـــ ِح و ،ر
 هز ز ،  یه  ر  ن زی رژی  ی“ـ  هـ

ی”، ره  ده و   ی ز ده  ی ز  ر ه
. 

 و رههر ٔ ی د ه-  ـــ ،رژیـ 
 و ، ِ و ، ،ز    ــ ٔهی ل و ،ر

ـ .د ه   نز و دی ر  ـ دـ هـــ هر
 ،ی  د ن   –هـر ،ز ه  ،ی 

 ر یه فه ر   نو ز .ده 
دو رو در م ــ ز دـــه  “ وزرت ر“ه ،  در ه

 ٔــــ ِنـ ی ت و ،ز  ده  ،ر ی
  ه“ی”  ر و رو  طر در  ه ر ر ه

 و ده زد.
 ـزـن  هن  ــِ دوره -در ر ی و، وزرت ر

 ) ر  .ل. (و  ر " ِح  ــ ر "ر ه
 د. در ـ   ه د ،ح ی ِی ــ ـ  هـ

 ن ،نر نی    نـ و ر  ه
 ،ر  هر  یـ ــ ه  در  و هر ه

 ــ  و  ع ،ح، ه ی د. در  
   ه  [ی ی رد] ی ِ  ه

   ،ح ی .  ـرـ ـــ لـ در رژی ه– 
ه ِ ن ر و ل یه  یی  ه و ی ز ج

ر  و و ـ  ل ل در     ـ نـ
 ورِت  و  ٔ ِر ین در ـ ــ ِــق 

  ز ررد  و یی  ه ده ده و ر ،ی  .
  ٔـــ  ر ر در   ، د ش ی ،وه

 ر د ِزدز رــن هـــ د و  ر وـ رتوز هـ
  ندر دور ر  یده   زرد ه“یـــ “  هــ

  .زد  ح ِر  در  د “ــ رـــ   هـ
ر”  نی ،ر رتوز  ز  ــ نــ و  ه

ر     دی ، د م ٢  ـ ـ ل
  و روده د س و رو ٔدی در  یده  ن ر

 . ه ، دده ه و  هِف ی در ن  ی ر ن
 ـــر  ر، ی - ”ه ر  ر  “ِح 

  ر زرد و م  -ه و  ر رتوز  ز  د
ه ی رد  دو در رو ر  ز  دی ، در   ن، ل

 ١ـ .ـــر یــ”  ،ــــ “و رو ر وزرت ر 
هـ  یره، رش دد: "دو  و  در ع رو ر ـل

زه م ن ر  ه ی د  ی ر  ده    ز ن
 ،رش د رد." دررزش د ـ ـــ ،رـ ون وزی ز   :دـ

د د ی ی و د" ن... درون ی  ز  ر ه
  ر  ون ه ً ی د ی  ،    ... 

 ز  و .[ د] د  ی   ،د  ِـ ن
ی ِ ن ر در و  در ر ر    . ر

ی  ــ ــ ر   ، ر  ،یــــ .ــ
  در ر  ت ق ی ه در ی ر دیه  ... .ن

 ل ی ِب  ر د ... . ر  ز ،  رـ
]  رگ ،[ر هد." وی 

 ر رتوز ٔی م ی ن ل ز ـِط روــر ن  ر وـ
ر و   ــیـ و  ر ر  ِب ی ه ی رو ل

 ـ و رژی زدهی ه دوز دی ر ز  .دـ ههــ ــرو
ِر ـ ـ  زدی  ه ی رو ر در   رت ل

“ رت نز “  ـ ـــ ن ورز رـ وــ دن  و
. ه  و وی ،ی ره 

ـِ  ه" یِ" رو ر،   ًر ی ِح  در ر ل
  ر  ه وی ر رتوز  ز    و ر زود

 .ی ر ی ،وِن رت و ه ز یه و در رـِب 
  وق ه  وزیـ .ـ هـ    ل و 

 ـ ِدـــ ر یــــ نم در دور و رو د دو
 ف  هر هو  ـــ ،  ر و  ِ ی

 ح ی ر . ده  ِدـــ ٔــ  ف  
   نـ ِـــ و  ِ ر در ن ِح ر، یو

ی   ن ی در ه  . نرد  ی  ــردـ د
 ِ ،د ر  ــ نــ ،ر  : ز  زرد ه

  و ،ــ هـرـ  ن ، هر ، ه
ی ره رده ی  در   م، و  هه، هه ، ه در

ِر ده  دو ٔ  ده و رژی  ـ ـ ـ   .و ه 
 یـ ـ ـ د  ن ح در  و ر  ند ِ ی

 !د   و  ِیـــ ٔـــ ـ ز  ی  ر
 ،ر ده  و ژرف  .ردد ی ، ز  

  ر - ــ رـ رهـردـ ــ  -  ـ
  ز ی  ه ـرو ـدــ و ر ت  .ـرو

 ی   نی ر ٔ ــ و و  ه ـــ هـ
. د   ز ردد ـــو ـرـ  ،س ِو ی در

 ی زدـ ـــ و  ی یی  در ر یه-  ـ و
روز ٔز ه ده ه-  ِـ ِیه  و یی ق ِ هدرر

 ندـُ ز م ی در ، ز دی و ، رزه ش  و ــ هـ
ِر  د و    ـِ دیــــر و ــِذ 

ر ر  در ره ـــ  ه   ی ، دی دن
 ،ورـ ِــ ،    و دز ،  دِن

 ر، و  ر زد.
  وه ،س ز  ی در ،  ر   ٔو

ــ و یی ق و   ِ رزه در ِی  ِــ ،ش
ه و زن  ی  دِند   ش در  ــ ــ و ه

ی  و ه  ه ـــ و ـ ِد      هـ
 د–  ن ز و  ن ِد  ـرـ ِر  هــ .ـ

ی ن در   ٔرزه، هـــ   ر و ن زن
 ـرـ  د ن ر، و رِت ،ن ره رد. زین دو

د در د  ِ و  زه نه  ،   ـ ه
   د: ر  ن وـ نــ ـدی  و درو ی

رــ ٔو در د  رِت ر  ِم درو  ش
ه  و رزٔه  ود درد. ی ،ن و ــرزِن   ل

 رزٔه  وه ر   تـو و د هن در ری
 دن ی و ر و یی  در  ـرد ـــن، و ه

 ِه - ده درون  ر   یـ و   و  ر ه
 و ذه ز ه دور ز ،ی  دی   ه  ـ ه

ر ه  و  ن  دِن  د در  ٔـ ـر 
رو، و در    ِ، ردهی ــیـن  ه  ِ ی. در ه

ری  و ر  ٔو   هدی  ش ر  و 
ه   ز  .زد 
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  ی  در ور
ه   و  ! 

در ه ــر   ده روز  ه  وهــ هـ
ش در  طر ن در  ز ـــ ن یـ یـ در ه

ور، ی ورد ن وه و ت  ی ی ن ـر 
ـدو .ـــ  ر ور ٔ ن در  و هـ

  ،قـ ،نیـ ،ــرو ،ریــ ،ـ رت در ه
 ،ی ،ن، ــ ،ـــن، و یــ در 

    در ی ــــ، و در  رده ه
ــ دـ ــ ردـ ٔهویـ   ز ،ن در   

د   دـ و نز ز و  ن در ر .
  و  ره و رو ”ـ ی  “ 

 ٔــــ در ی  ن  ی  تی  ز
.   ور 

 و ّ وه  دمـ فـ ز ی   نی ه
 ل ز ن در ن  ز  ن هی ز

- ـ د ر  ده و عد ر و  ز  ق
ـ،  ورود رن  ه ی ــ ـم ـده

  ز د ر    ـّ ،ــٔه ر م ه
 ــرو ــیـ . ن  رژی   ٔی ون

  وه ز د ر وز رِن ر دُدور ش  ه
در دری ر و ز   در ی ی ین و ـق 

ـ بــ ریــ  در ل د زی    ،ــ
  رـــ نــ  ز و ، ه وِن 

  در ی  نی   . ی  یـّـءـ
  ـــ ـر  و ّ  ن ر ،دو
  ــ وه  ر ن ز ً ،نی  ر

هی  در ی ـــ    ین در ری و ز ل وع ّل 
ری  .   ه در د  ـ ــ ز  

  و ه ،ن رژیر ه نه” ٔهوی وه“   هــ ی
 در ّ و  ِ و    هز ر ه    در    ه ،

 .ءیـ    ه  در ری ر  و ّ د   ل 
  ـ طر ن در و ری  د  ٔه ه در دو

 هه    ب ن  یه ،رد ی در ن،    هــ 
  ــد ریـ در  ِن ن، و ه ٔر ر وزی

 . 
یٔ  رده   ــح ـن  ه ن

 ور ی       ی   ی  هـ ن
ر ر ز د  ی ل   د ّ  و 

ــ  ن ود ه و  ن ود  ــ
  ر و ی   ور ی ن . ه دی

ـ ـوریـ، و درـــع ـوریـ و  وه م
 ـــیـ ی  ،ر وه و  هی

 وه ِ    هـزـ ـ ِ ن و ِه
 در  رو ورود ر   ور ی .  ریـ ه

ن هر و  د  و وه ل زی  ٔ
 ــ ِنیــ ِز ،وری وه و دی ( دو)
 یـــ ـ ،ـ ردهـ  ـر ری در و وی 

 ، د ده دی  ی .   ٰـّـ نـ
در  ورد  ی ی ه  هـ   هز ر 

 ٔده دهر  ه ؟١٣٠  ِــ ِنــــ در
 وه ّ  و ـــ ٔـرــیـ یـــ ه و

 ررز ز رو د ژی  ـــ ر ی دو ِ
ر  . هز د   ی  ــ

 وه ِِت دو  ٔد  ،  ر ه و
 ،  و ـــیـ  ٔ ش و د 

 ن، و د و  ن   ر ی ن دری یو رژی ّ ه
 ـور در ر وری ، ل  و ، ن در د ن ر  و در

ـدر ه  .دد ر ی و یرو ره ز  در ّٰ و ی ل و  ـ
ی ز ن  ّن و  د در ری ز ره ی و ــش ــ و 

 و در رو  م ه رد در  ِنر ــــ ه  ـدو یـ
ر ی د؛ ل  دید  وـ ٔ در ن رور ر ر

 نر  ـ رـ ب رد ر ی دو   ـ ر دهــ ن ـ
ـه ـدهـ  “   [رو] ر ه در  د” (ی) وه   د، 

 دی     ،د ه   ــ ی  ن ی   ؟ 
 وه ٔو و  ن  ن ز دی ٔ   ،   ه وـ

 ر  در ی ؟
ه  در رط ـ ــیـ  ه  و ر ره ور ز ه ب

 یـ .ـدـ دهـ ــ م ن ه و  در  و  ش
 ح ”   ن  ه، و ز  ٔب دٔه ین، در دد ه ل در  ب

  دنن دی و  ز ع؛ در دی ی ٔور  در  ه ـیــ
ور “ :د ح رد ی در د ر ” ن ل در ر دی ور

 ن    ه ر  ه و  و ــ ـ  ر   رود
 ـ   ”  ی    م    “ ه  ... ری ن

  ی  ٔ  ز “ـ رـه دی  و در ،  دهـ
 : ”ز ش  فّـ ـ دــ رهــ زهـ  در دو  یه
هـ  ، و  و د زدن و ن در ر  در ه ه  وه
  ،ر  و ش ی ز ن  ـــ و  ر   و ی ه

.د  ور ٔ در د 
 ”ّ ن در ی و  دی  ش در ی  رـ و ،ره ٔی و ه

   ی ه ”ی ٔور ح “وه ز ،  ن  هیــدـــ و ـ
ر در ر ز ره ،ز  در ی و ق و ری و ن و  ـ ـر 

. ده ده  و  “ 
 

 در د یده  وری ٔ 
 ور ٔ در   و ه    رــ و ـرـُ ه

ـر  ــ ر در ــ  و  ه م وه و    ح
  ر در  ٔ ر  ی .  ه  یــ ٔ ز ر

ر در رو ن ی و ن روی ن ز ی ف، و ن ب  در  و 
 ن رردو  هدو  وی ـــَ رـ .زد  ،ف دی ز ر ی ر

ه در ف هـرن   ١٨ر  وه و  رت  در روز 
هـ   ز  ـ ـــ  “  د    ”ر  هه

   و ه ز   ١٣٠ردون د ه ه د ،دی   دو م
ه، یه  دهن ی هت  وه  و  . زن

  ز و  نر و ، ر ب د   ه(HDP) در  د
ه  ،رو ِ ر ِت زودرس ررز  ه  ـب دوّــُ ه

ر ردون در  ٔور ر هـف ـر دده  و ر “  و  ”ب 
ش درد    ی  در رن ی ـر  “  و  ”د .ب 
ه زم   ن،  دیر وه وـ  ه و ز و ید هم

، هِف ـــب ـه ـ یـ   م  در  ر دی . زن
  ت یّ ،ر  مــ هر د، وُ وه   دو ه

 ـ ـ  ل د  ز و ، در روزه رو ٔدی و یی ه
 ر رو ٔدی  دهر  طر ون ن   .د  ر 

 ٔ  طر در  ته در وری ر  ،رــ در ـ 
ه   م د ر  وه و  ــ  ه  و  ب

ّ ل ن  ــ    و رِت  ِ در ر  ده
  ” “  .ح  ش رهد ی ” ب د ه “  ـ ز 

  و ، وه  نرده هن” وید نر ب “  ی  هـ ــ د و
در ر ِ)  زم  ـر    10ّو ر  د  ز 

 ــ      در روزه  ورد، در د  ر) ر ن نر در
ی م ی  ه رد د، در ره  دٔه دو   ــ ـ

ه و ــ ـد در ـرد  هر دد.  ی دو  در ل ه  دیه
 ـ دیــ ز و ّ ر رو یه و  ٔ و ری  عو

 هه رو ٔدی  ی  د ر  ،  ریــ دهـُ ز 
ـ مـ ـر ر  و ر  و ،ــ   در  د١٣ 



 ٩٨رۀ 

 م .ردد 
ـ ،مـ ی    نـ

 ِزیـ ،ی ٔه  ر د
 ــ ز ـــــ 
 ٔ  ،ـده در 

.ز ت د 
ه  یـ ر م و  نز

 ٔ ــ-  ن ر ـ
ــ و  ــِد رژی ــ ــ ز ره ــ ــ 

و   نی  ـ دهـ
 ن  و ی   ن

یـــوـــ-  رزی د
  زر رت و ه 
 دد و ق 
 ـــ رـ ـ ن ن
 ـ ر .  
 ـد: "هرش د ز ی در
رت و زرـ ــ ــق 

ـ  و  نــ ــ
 ـه و ـ ن ز 

ـــ تـ  ...ـــــه ـــر
  یــ  "... .ردد [م فه:ن] فه   در ر  ر ه

، و  “  ز وف و  “هی :  یدور  ، ی ه ،ز ن ح
 " –  "       ه  ــه ی  ز .ده

و   ،و ق  و  رـ ه ــ بــ  ــهــ
" ب" و" صدر . "وف 

ـ  ه ی ی هن  ز ده ب و ق   و ب
  دمـ ـــ و د ق د دن لی ز ی  و  ه

 ر ر   !ز 
 

 ی ِه ر ر
ه   ز   ِندز و  ل و یرز د یه  ه  ـ ٔه
ر   ،  ن دریـ ر ِه ،م د ر ر  

. ی ی  ل  ی 
یره، " :ی ر و رم ه ز   ــ  ٩روز د، 

 ن ] هدد نی ن دری ِه   ،١٣٩ده ـ [  رد وــــ٨ 
  ل ه    هر رن دن  ٣٧٧ـ ر یـ رن د

 ".ده 
ت، و ــــت  ت، ن ه ِه  در ی رش،   ن ه

ت ی ـهـ ً .  م ه د   ٔه ن  ی ه ر  ده
 دد. ن در ورد   ٨٠٠ز 

 ی ندر دور ی   ،روه  ز  ه رژیـ ،ــــیـ ٔی
هِ    وم و ی ِه ر ردر د، ن، یـ  ن

 ر  ز ر ِه  ن   ،ی ندر دور . وردهدر 
یو رژی ودررج ری ز  ِی ،-  ورده هو  وی ورز و  ه

  ه-  و ،ی ه د  ی  ـــ زه ی ،
ه . ر ز دور ر ه 

ر   و  رتوز   ،   ش  ،ـ
  ر ده ر ر در  ره و ه  ـ هو ه   

ه رِ ، وم  ر  د .  ه ی ،ی  ف
    "ی ر وه" ِی ر  هـرــدر د ر یرو و یی ه

ر ِر  ـر ـ ــــ  م ی ه ،   ه  ،ه در .ی وم
   ر ر ه ِی د و  .د   ، د   وزیـ ،ــ

د، در ین " و  هی ر "، رـس یــ ٔـح 
 ِری   م  ز  ر و ه  ن ریـ در ـر ه
 ز ن ر  د و م یو ی  ــوــ دـــ بر در دو ه

 ، ر .١٠د  ـ ره  یرر د د و د: "وزیرش د ،هری
 ، ... م ح ٔی وی  و ـــ  م ح   ر

ر  ". ه  در  ،ی   ،ز  در ر ه
 دی ،ر   هه  ِ ه  ِزیـ یــیــ و یــرو ه

      ه  ٢٧دو ١٣٩  

ت ــ ،ـٔه ـیــ، و ــِق 
و 

در ه ـ ، ح هــ ـــ لــد  هـ
 ح و   م در ح ی   ه

 ِــــ عـ ،ن ر ن در ی و 
 هـ ول  ر دی   ٔهی ت ر
 ـیــ ـــ س هن هی ز  .
 ـی ٔه ، رت لِ  ن ِ ن و

 در ــ   ورد د ه و " ده ویـه
ــــت  ”ر و ی  ـرِ “ِر  ه  "ن

 ه ل ر در درر د ر دد. 
 ،ی١  در ی ه د: "ریرش د ،هری

 رـ ـــ ت دورٔه ده ر ص
 ...  ،رشـ ـه ٔی  ".د در 

  در  رهـ ـــز ،ـیــ ه ری ِ
  ــ و  دیه: "در  ن د ویه

ـریـ ــــ ـ ــ   ر  ـ
دد  ر ددن، ــن و ــیـــن 

ر ی ـــ  ه ذ ه و ده ده ،زن
  و ــــ ر وـ  ی و ر  د و

ده ز  ی ده ل،  ـت 
  زم ر   ن و ل د و   و ـ

 ... .ـرل دـــ ــــ  عز و 
ه    ص ع د ور و  و  ز

ه ،یه  ه ی ، و  ،ین ده
 ،زـــف هـه  ن  ده و رؤ
 ــ نــ د  و ی ی ز ...رزد

ه ـ زـــ وـیـ  ه   و زت
 [ـیــ ٔهـ ٔهویـ دهـــ] ده  و 

 ب  ت... رهی  در   ،دد
د و  ی ر  و رِء  و 

 ". ه   ز 
 ِ ر ددن ی  و  زـ ـــر 
ن، ی ی د  وه  ر ن و ــرت 

  دهـــ" ـ ــ ـیــ ٔه ر ی ،ش
ـــ  ش رزر  ر دز " ـیـت" وـ ویه"

 ل  ـ رــدر هـ  ی ه ، در .
و ه ن و ه ر  هی ت ن، در  

 ر   و دق  یـ ٔـــــ در .ــ
ری   ،م،  ِد ویه  ت 

هـ  رو ه ، و ر ز ین ده و زن
هـ  در  ّول ی ، ر ــیـــن رـن

  وــ ت و رتن و وزر ه  
ن و ریدِر د در     ،ـدد 

ده  و ده  ـن ر ـــل 
  ر د  و زی   .ده  ـ 

 دق ری و ٔـٔه ـیــ در ــــت 
 ِ   ر ْرو ـت وـ و  ٔ  ـــ

   رود ن
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... د ن ی  د  نی دهروی  د ... 

، و ــر ز ـورزن  ن وری ه -د ن ر دده
  .د ه ر ن زر و  ٔد ِن ،ن ون دری 

  ،ه ـز ی در ره ز ه ،ورز  هوی- 
. در ـــ  ِع  -ی  ت و وم  دهن

ض روزون دهن، ز ض ه ــ ـوهـ ز 
ـ" :ــهـ  ِورزن ن ن، ن رژی م ده

   ورز    دن در د." ه 
ـ  ز ت م ودِن و  ــ ن وــدهـ ـ هـ

 ،ورز هیــ و یـ د     .ــ ـــ یـ
 ت ری ه  بر در ه  دـــ و ه

و و لر، د   نـ و ،هـ یـــ  ـــ نرد
  د. در  د ِ– یو رژی  ـ ،- 

ورز ِ ز-  ـــ مـ  ، ررد ه ز
 ٔی ِر در  !ردر د تردو  ر رگ 

  :ی   ” ،ـــ  ی   ی ه رو   ی  ره
د  ر زرژو ورده و ر   زد  ر ــر ـ ز ه  ش ر

   “.  ز  ن و ـ هـ  د و  د  ـهـ
ر   ورت رد در و و ه ه  ـــ و ـدو ز

 ر  دن ”دز رز “  ن)  ــ ً د ر  (رت
 . ه ب  و  ــــ ٔ و زه    و ر

 ف رو   در  ه دی ر در در  ٧٠   ل
 ن ز  ی   . ده   ،ـــ نـ ُِ ز ن

 و ور د و و  دو ه ” و  “  ـ رده 
 ّ ر رل    د و  :ی ”... درو و رز در  ،ه

ه   ی ٔهن ده ع ی . هر      ـ نز
 ٔــ   ،نی  ٔه  و   در ی 
 ـرـ ل  و  رهد د ر   ی ز   ز ه نی

ر ، زی د ر ر و ز  “! 
ی  م ودق زی ز و   زد  ِنــزیـ ز یـهـ

هدر دو ِ رو در د  ّدن رت ّ  ِـ ز 
 و  د ـرد  رژوزُ  د  ت در ِهَم رت ده

ی      مــ یـ ز  ن . د درد ه
ن و  ه  ف ن یـ ی   دد  ِنردن و هـزدـ

در ــ ــــِم  “ ــل” ن در رد دو  دوُ ه دن ت
 دِند  و زرژو   ”ره  “ّ روز ه      ّ .د

   ی  و ه  ل ه  ردـ در ری و  ه
هـ   و ِ ِ ِهَم رت ، و ی در ی ،ــ ٔــح

ـــ. در  ، ی وم دیر وی   ـ  “م” رت در ره 
ـــو در  (د سر و وه)  ّ د ،  هـ

- یـۀـ در زی زرژو ِ ٔهی و  ،نر د ”مــ “
 د ر  ن  ی در  :   ”    دـدر ـدو [ـ] 

هُ    ن  ه    ز ،  ٔ  رده
 ـــ  ؛ ی  ٔ  ه  ر    ه
دو در ی  ز  ، ی ز  ، ِید ـ، و در 

 ض  قـّـ ن     ٔ در  د و در   ــ
ود درد د   ... دوِ یزده در  و  ـ ـیـ در 
 یـــ ر زرژو   دو ی .ه  ی  زدن ل ر

ه ،  وژٔهـ ی . زده ر  دش ر    ز ن یز
 “.  ه   وز در دو یزده  ی م  ِ ل

هـ  روّیـٔ دروزه ه رت در رژی وی  ع ز دن  ٔ ح
ی رو  ر ِد و ٔد و  ه ی   دـــ هـ

ـهـ ز  ه یه   ع ــ   دوّ ِق  در و ع
 ن ّ .د ه ر وِت ّ و ی  ی ”م  “  ـــهـ

   ن و  ده  حــ ٔـ    رت درونـ هـ
ه و رده ، ــم و در ــــ ــیـ   ود ر “ م” 

  یـ در .ـــ دـ  دل در و  رت زن در  ی
ی ٔهو ی   ،طر ح  ب رو     در ر ه

 :  نرز ن  ش”ی ز  دـ  د  ند ه– 
 ن“.  

یــ ّ  مَ  و ی ز    ن ز  ه  رد
د، ر  رزه و د ه د نر ه د  ّ  رـ

  ده ن   ر  ی  و  ی ز  ،ر ه ی  
ی ،  ـ ٔ   ر ن ه  ـّـ وتـ ـــ ز ـ

 رهــ تز  م و ز   یو رژی . ه وده نر
ی وم فه  دم، و  د ٔهی ـ ،درد د ه  ـ

 ب   ض ه و   د نز  و ر ه
 ،ـّـ ــــ  ن وز  ز عن در دی دٔه ب .دد ه

 نز  مه و هه  ــ و  ن و وه و دی 
  رزه  د و -ه ِزدهـیـ ِدو ّ  و د  

 رژی وی  د ه دد.

  در ور  د ... 

 ر ریــ ـ ٔهی رد در د ن  د  تو
 ر  رد  ه ،ٔه  دهـ مـ ــ  

 .ــ ــرو ـ رودررویـ   در ی ٔ یز
 د    ی و  ح ه  رژی ر ه

 ٔر و د ،ّ ده و هر ن وی یو
ن ه، ر  ین ـ ـــ ـ در ــق 

ـــ هــ ز  ن ه  د در   رـ
ٔه هو .د ه ی 

در ه و در  ش   ی     ه
 یـرهــ در ر  دنن دی  ره  زی 

  ح و لـ در و در    د  ــ هـ
  . د ره ن در وی  و   ه 

 ٔ ب در ٔ  :ـ ـ هـ ـ  ه
 ” ی  - ل دهر ده  و رون دـ   ه

-  ی ی   دهر  ” “  ر 
 لد ور دن ر ــ ت وــ ل    هـ

  ه   ی  ین و ـــ و ـــن  زه
ه ی .   در  و  و د  ز ـ نـز

 یـ ـ نزی ز ی ه  طر در دهو ر هز رو 
    دی   در ،  ـ رـ یـ .ی

هـ و  ــ ز ـرـ ـش ـ  “ی و ـ ”ده ز ٔه 
ه در د ن  هـ  ی   ی و  رد

  ن و  ه  . و و ه  وه
ن د و  و  ز  ی در ـرد ”...  

هر و هه  ی ین ر  ــذ ــــ در 
  یـ ه ز ی .ر یرد، رد  ز ّ ه

 ی ن  ،و  ز  ه رـ در  ه
 ،دـــ ، ه د   ده ... ره

و زی ه   . د ر“ 
 ـ     ٔ ن    ن دری دٔه ب

در  زدن د  ر ش و ی   و ـه و  ه
 یـ ،دـ  ن  د و   در وری و 

 و     ه   ی  دی ره  
هیّ   ری ه د  .ور ، در رزر   ش

ز س   ره ٔی   ـهـ و  ه
 رت  ،ّ ، وه ،د ــ و ،ـه در  دوـ

 ـــ ی  ش   .رد ری  
 د. ی ز ی  ر و ن ر  د.
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 د  ٧ن ص ز . ه   وز در ی  د ه ی و 
 ن ه دل  رزو ی غد   ن ه د ،ی   ن ری دۀ ب
ه  و ن ه در رن  ده  و در ی ن،   ی  ر  ز 
 ه در د  ن ه ر ه د ز و ر نی ه
رژی هه و در  ه ه رژی ر    ز ن 
 .د عن د  ز د و  ه ی و ن هر ز ،ی
  ،ل ه وز ز ه ، ه  ۀه  نی دۀ ب وز
   نز  و .  ی  ر رژی  ر در 
 ید  ن ب و   ره ل، زد ، و 

 . ،ت د ی  نی در   
  و در د    ت  ز ر ن ی ز 
د زهی ز ۀ  ب   هدور د 
در ب ر .  ی دی ز دون   د  دی ز هـ. 

د" :م    ز ر د م   “ِز ِل خ ر .”...ی  م 
 ن ب   ن    / ن ب   ن ت ه  /

 ی رو/  ". ه  نزه ز   
 ب  ی و  ره ی ب " " در 
  نی دۀ ب   ی" :   ز د  ه و 
زن ه  دد و   در هت   ه  در ن زن د 
و  وت م  ب و  هت ن  د .ی رد 
 ی و ی  ب  ن دی رو     د ه

 ".   ن ر در 
 م ه ب  ق  ب ن  زن  ه 
  ب  ز  د و دی ز ر   ه .
  ب  ن م ه   ه ده   ق ند
  ی ن" در دم ب" هی  ن ر ز  .د
  ر ، و ر  ،د ر  و در  ر و

  در ن ری دۀ ب ی ٧و  رگ و  ز د و ن ت ل
 ور ۀ نه دز ن وه  ر  ن ب رزه ف
    ت رر ز    ز و ه  
  ب دۀ ین در زن دش  در  ر د. 
  ن ر ز  . رو رو  ن در ی  ر 
 ر ز ن و  ه   ده ر  ر د  
 ز ، ی ن در  ر   د ه ش ر 
 د در  ر د  ش ز ز ر ده   ز  و دۀ 

.د ل ،ی   ر رش رژیب و ی 
   ی نه د ه م ه و ه  دی ز 

   نو دو ر ری  م  .د یه  م ف نز
  ،م ف ز  .د ه ی ده و ی ر ه ر ع

٧ د   ن و رو دو ی د  نی  ن 
.د د  ز    د ی  ی 

  ل  ز ر در ب در وی    ر 
 و ه ه ر  ،ه روز ،ه  ،ده ه ب  دن د دی

ه، ر  ن ب د،  ی ه  و رن ه رگ 
ی ب ر  ن    و د  و  ز  رزه 
 زد و   در   ین و در ن د درد، 
 د ده ر ی ۀن ویر ز  ده ن وی دۀ ب

 .ه 
 

د ورن در وی ده ب د  
 ر ٧ ب ،نی ده ب ر د 

ه ز  ،ر و    در  ول ن در روزی ر 
   هق وی ر و ی  ر ر .دی ر 
 دده د. در   ز   و م  م 
 .د   وی  هه  ب ر ود ی
  نی ده ب ر زر  طر در ز ر  
ع د ه و ه دٔه رع، و زد و  و 

ه هر  ز  و هدرن ب،   .  و ِم ده
ر ر ود ب ر در ه  ب   زن 
  ر .ن د د   د  و 
 ه ن در زی ده ب  ه  د وردی

 ،نز ،و ده ر  دی ن و ن ون، روور
ه و ت  و  و      ،زن

  و ه  ز ،د نی در  ب ی 
ب  د  ی رن، زن و دین در دورن 
 ص  دو دد و   .    ز 
  ن وره ز ر ،  روز وردی  دی ن ر
  و  ر  در در  ب    ر  و ذی
  ده ز ن ر ز  .د  ، د د
  ر  و  ز ر ه ه     ب در
  و  دد، ی دو  رژی ه  ز  ده  ده
ر  و  ر  د. ر  ح زن ر در 

و ی در د  32دورن د ی  ل 
  ن هب و ر   ده و و ی  نی م وز
.  ر  ن ددن رت  ر    ر  ،ز 

ز ر  ب  د،  یدر ه د ر  ١٣٢١ل 
ویه    دد.  در  ر د ز  زن 
  ت لر  ی  د  ب ن
  .د  ر  نز م ن  ه  

  م و ف  ی  ن یی ز٧  ب 
  ز   ر   وده و    هه
  رد هر د ب و  ن ی  ر  در .دد د

.د نی ر  ی   دهر 
 
 

...  ر د وه ه  د 
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 ی ز ،ر ِه ٔ :ن  ـد دو رٔه وزیرد ر
رو   . 

  دو ِه ن ، ز  در ه  ن  ١٠٠هـ رد ره
 ر ِه ی .دی م ه  رو  ـر و ر زه و  ِد

 ،ـــ و  د ِجو رو ِب رر در .  د ی و
ـ ی ر   تردو    در ر ِه  یـ ز و ،ـیـ

 ،ی    (ورز و )  ه  رو ز  لــ
   ن  ،–   ــ ــ  ل و ،و در ،د

   ر  د و در یو ٔه رژی ر و وی ٔ .د  ـ
 ،ی ندور   ت . ر  ِد و ر  ٔ ِنزی 

 ِزدز ، ِو تر ،ه  ـ رج ز تردن و  هو ه یزد
 ز مو ِ  ــ  ی ز ،ر ِه ی ،و در ،ر ه

 ـ  ی  ر د ِ ِو رو   ز دی دم و
! ه 

 
 ِی ، ت یو رژی ِ و ،زی  

 دم رـ ٔـروز ز   ز ر  در دهری  هد ه وزِش
 ده و  ه  ،دهری  ن .  ـ ن و  ، ه

 ی ،ن  و  در ر ر رگ دی   م ن زی
     ن ریر  ن ورژ ِر س  ، د

 ، ٔ١ه   نر و در  ن ی در .ده 
ه    ـ و ــ  ِن  ،ِد هه  رید، ت

یو ن رژی و  ه ی ر رو  رــ و ـ ز ن 
 ز .ه د  ی یه،   ًت درو و ه

 ن و ه ز   ت وـ ی ،ن  ن در ز   ت
  و  ت ری  ِوی ،   ر  ،ن زی

ـ زـ ـی در دهری   و  ٔه ٔی ـ .دـ  ـــ
ه دد ، ذ ه ه ،ر  ،ون ی    و ـــ یـ ز ر

    رد ــ ــ و  ٔ    ،ر ی
    . 

در  ـ أمـ دو و ی د وم وزش ز ر ن هز 
ر دهب ری ،ب در ر ز ق و ،- ـ نــ هویـ  هـ

ن ر ن و ،ن ن و- ـ رش  وژٔهـ یــ ،ـدهـ
ــ،  ٣زیـ ،ـ ز ـــ  وه زن  ــ ت ب

 ،  ن  ت دی   ر در   دهر  ِی
 ی .د 

 ، ر١٠  ورزـ " :د ه وردص ی ی ه، درری
 ب  ع ر در ی  و  ن  ـــع در زــ یــ

 ... .    ء در  رز  زٔهـ در ـ ـ ی
". ر در ی  ن ه ح ء  رز 

هـیـ ـــ ــن ریــدهـ و  در ن ی رهِد  و  ،یـه
   وم ض  هــ در ر ـ  در  و د ز 
 دهـ ـ یـــ ـو ی ز .ر ده  ر ت و ه  ـیـ

!در 
وه  روه  و ط   ـه  - در ت  ین

ز-  ،ردد  و ه  ل در رژی ٔی  ِیـــ و زی
 و   ز ن دٔه ر ن ه .  

ه ـــ    ه  ، ش یٔه ریده و  ن
 نی ر دردو  أم  ِد   ِر ب ،ه ــ و ،ه  هـ

.  ر و ه 
در دن، و در ن زن،   “  هر“د   ِب 

 .ـ هــــ نی ز و ٔ د درری  أم ده وزش  ن
 ِی ،ی  وه  ،سط ز ن،  هرز ،ن ن ه

و ن،  دیه   م  ر در ض ده ـ ـر 
 و ،  نر یح ر  ِد" ،زی  دــ  ه

ُ ". ه نی  زی ِ ه 
 ی ،   حـ ـ ، د م ،ن ن زی

 ِ  یـ ـح ـ   ه ور . درل   د رویده ین ...
    ر و زی  د  ه  ـ ،د

زیـ و  ی ِی م ل ـزـن ـــ   . دیه
 ی  حـ ِـ ـ ،نـ ن زی“ ـــ

 ه”  در دل ی   ر ه  ِـز در م در
! ج ر ِ 

  د ه–  یو رژی ِه و   ـ ،ـــ
 ِی  رژیـ یـ .ـ زده ــد  ن هی زی

و  ر   ِی   ن  زی .ن د 
 

 ر نر ده در  ت  !د؟ 
 ـــ ِز دّومـ ـ ز مه " و " ن دو

ری ه  ه–   د زدز–    ، د ده م
ویـه     ورز و دهـــن، ـ ت  رزن

رن،  ه . ون وزرت ورز ـ  رن و  م
ـــ   ن ده د: " ت ـــ رزن

ری ز دّوم ه  ت ز ورز  ".ه 
ه و ز ٔ دی ز ــن هــــ  ن   ه

ری  زدز ی ،ن ه ن ،ه  ــ ن درده ه
   ز ـِ  ه  ر در ر دری ت و وم

 ن ی! ه  ل و  ِش د و ده
 ،ی ر١  ــ نورزـ" :دـ ه ورده، یری
 و ـ  ی ه ت  ... ورزن...  د ر ز د دده

ه  در روه هـ  ی  د ی ه ت
  هــ ،ـدهـ ـز د د رـ ــه وی نورز  ،د

ره ت و  ه  ه ه روی  ــد". روزـ
ه، در ر ،  دریـ ـل ــ هـر  ٢٠ق، 

 .   رو ر  ز  ه
 هــدر رو ز و د زدز   نز ز

 ،ر   هــ ر ـوروز ِ ه ، ت و
ــل، رـ هــ یو ه وری و در . ده  هـ

 ز ن ه ن درده   ن، وـــ ،نــز ه
 یــ ه ،  ر .د  ر یه وی

     ه  رز در ز  ـد رو ـز
و ٔ  . ل ی ه نل دهو د ه  ،هـ

 زیـ ی   ن رورز ت  ی خ دو
٣  ن  ور  ،ـ ـم د ت ه .

 ـ نرـرـ و  ت ِر در ر   
و .رج د  ی  و ه  ـــ ـ ر ر ،ه

 ریــ وی ن  ی ن و نز ده ی ر
 ی ر  دو  ی خ و  ـیـز هـ ـ  هـ

و .  ز  دی ،ر ، وـ ــیـرـه، 
 هــ ِـدـــ  ورز  و ورز رتد، وزرش د

. در یـ ـرش ـه  دیه رد  ده ورزن رت
 نورز" :  نـ ــــ ـــــ دث ز هدی

  ه دری د ر ر." وزرت ـورز درــ زد وم
ـن زیـ ـر  هـ وه دهن  ر  زدـِ وم

   ،دو ٔ  هه  رد  تـــ و  ه
   ـ ــ هــ رـ و    ه  .دـ

 ـیــ ز ـــ ،ـدو ، ه ل، هر  هـ
    یر ه  ،ـدـ دهــ ـدـ ن رـ

 .م "هر" دو رو    ز ن ی ـده 
  ن ،ن  ٠ورزـ ـ ضــ مل ون ری
ز در هه  .  نورزـ ـ ـــ مو ی  ز ی

 ن ح ً و  ه د  یــ " ن ن ی
 ــی رـ ،ی  وه . هدی ن "ورز  ز
 ،ورزن ن دن در ـــر دریــ ـــت 

  نـــ  - 
   لـ ـدو ــ ر   در  د١٣ 
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  در  د١٢  

 ه هد و ر د 
 ره ب در 

 ب در  ر د وه  
  ٣روز   در   ف ر ز ر  

ر  ب ر   .گ  هد و ر د ن
       .د ه ذی ب ره و ه ،ه

 ب  ن ز    ر و    .د ر ر  ز 
 د  ب و  دی  ت د ی . ز 

    ن زه ز    ب 
ه  ر ب ز  و  م ده ین   د ن

 ه ن  ین ی ب ه  .ب
 ه   ره  ،ی ض ز    ب هی

ه      ١+ن  ت ن ین و وه 
 نی دم ز   ی ت و ندی   ز و 

  ل ره ی ن دری ده ب ه   ز ه و .
   در ور  ی و وه ر ز 
 ن ر و ری ،ق در  و رو دی ،ی  د و 

 ه رو  وزه  ،ره ی ن دررو ج دی    ،
.ن  دی  ن نز هی-  شد ض ز  ی

ر ب ده ین،  ره  ه ده رزه ب   د ن
د،   ب ز رزه و ت  رن در ن 
 د و رزی  ز ن و در  ری  ره  و . ده

ره ی   ددن  ی  ه و ره ی ری  ی ب
 ی نز ب و ن  دل م ز  ،ن  ه
   رزه دههر  و    وه و دی
د د و در ره د  زد  ، ، و 

  در ن ره د.
    ره  د ن ق در  ب هی
رزه  ب ده ین و ب  ق   د و 
رع در دو ر و در       رع،  و  رزه 

 ی و  ی م هز ه  ،رد  د و ه  ،
در   ه. و  ره  و  ق   ب 
 ی   ن ق در ند  ب ق و 
 در ه .ز ی ف دورن و ی رژی د ، ز 

وری  ز و  ره نرر د ف دی  ه
 وز .ی د و   رو در رو  ب در د ه

دز ب ی  ره  و .در ن د   ش ،ه
ه دو و ش ر و  در  د، ء ده ز رت در ده

  در  ر،   ن ب در زه هت ض
 ه  ق ره د.

ز و    و  تد ی م و ف  ن ه 
.دی ز ،ص د ه و ه      دوم 

در  ی  ز   ن ن ر ه ر  ون 
     ه  ی ر د  در  ر
ه ز ر  ر  و   ید ی  در م 
   ب، د  و ده ه ق ز عد  یز  ندور
 ی نی ه ر و رد ه  د ه   ه 
دد. ی     ز ر و   هه  م ٔه وه 
   .ی د      ط و  ،

”   نی“   ر  ،وج ر  ن ر  ل ر
ر در  ی  ر  ه ز  د و   ز 
   ن ز ی   نرد    ری 

 وه ُ، ر زی ذر “ هه  ر”دی. در د وز 
ب ” ی ز ی ه، د ،  زی وز 

ز رر ه  و د ن،   زی “ ن
د ز ی و ز   ،ز   ن، رگ و 
 ذر و رز ،ُ ، ،دُ ه ه   در ر 

ر   ر و ی ود . هد و ر د ن
 در  ٔ  ب و   نی ده ب   دی ِ ز 

د د ،گ ٔب ر 
 
 

یب در  ردوه ر 
  ن در روز رد د ردوه ١٠ 

  ه ر و دورن ب و   ده ه  ز ه ن 
ی و ه ن ر، در  وی (ی)   ر 
 ی ه    ِنی  ز ز ی دو ه  .
  ر   ر .د ه ل    د ور و
هی ز رهن  و ر ن  هن رن 
و، د ر، روز ،ن و  ر ( دی) و 
   و ر رهو ر   ر دی

 “ ،” د در ب ده ین ٧ه د ”هن 
  ،ر“ ،”  و د ،  نی دۀ ب 

” ،” ت ت ون وره ر“ ،”  نز  دز
وت در ی ،د در  ،رزه  ”و  “و  در ین

رو  “دی د ده   و ر    ر در ر
ش ده د   م ر  ر  یی ز ن 

 . ده  ل ن  ن درو دو ر ر ر
 ر  ر ل و هوی  .د ی  ه ه
  ژرف ه هن ده  دی د و ، ، ،ی
  ،ی   ز  .د نی ده ب   
  ن د  ی . .ز هـ  د  ن د

 ی ز دون ز  " :ِم ه ر، ِ ه “ ن ”م 
 ، ه  / زو ه، ه در دل ه /  م، ه ه هر / ه

 رو ه /  ی :ن ش د"
  ن وده زه ید د“  ود رم   ”ن 

   هو ه    نری ،  ن”  ه 
...دز ه “  :  ه”ر  ه  ز رزم“.  

   در  د  ر و   ن 
 دو رژی ه" :ر د  ز  م ز  و   ش
   و  ر د ر ش   ر و هد
  ز ن ری دۀ ب ری   م و غ و درد  د
 ه ی و ه  ده ز د ر ل ه  ر و ی 

     ه  ٢٧دو ١٣٩   رۀ٩٨ 

:     ـ دد د  ی ز   ور  ر
 در روزهـ ـ ــی    و   و     رهدو

،  ن ر  وز ر د وه   زهـ
 ـــ ب و ی  رهدر ن ر ل و  ده

. ز نی دٔه ب   
   ز ی دوره  د دده   :  بببب

  و  . ـ   “ دم”  ر دی  ً ن 
ل  ز هد و ر ـل ـ ـ ـ ـب ـده یـن 
ه و ی ر ز رت رگ ز م  د   ــ ـد 
 ن هـر  هدر ر   ی ن در ب ف در

 و و  ب رن و زن  ش ده م. 
 و ی ب ده ین  رو و   د  ز 
 ـــ  و ه ،د ،  ی  م
  یــ ــده وــ و ــ   ل .نی 
 ــ ن وـــــز ـن و دیــن و دهر ز ت و ه
 ــ ن ز وــ ی  م ی  ن ن ون، زرو
د.    ه ره ده م  ری ب ده ین ز ه ـ و 
  ـد و ی   ری  ه ن  ه   یزو
 ــ ر  ــ ب ن هی  ری در .ر در
 ـــ م وـ  نز د  ن   د ه
و و  ر  و ق رن و زـــن ـرت 
  و ی ب    ود ده ه ـب ـ و 
 هـــ ز رش یه رهدر ر  ون ه نه 
 ـــ ــیـ   .ده د  رزه  د ر و ،ر
ب  در  رو  د   ره   یـن در ن 

  ز و ت   د ر ندور- دــ
   ، ز ه ند، ز ه ه   د  ر

در   ـــ ـد،   “  ر  ”د   ر ددن ه
 ــ زشـ زش و ،د  وش و ی ز  ن رده
  ده ه  و و ـن دـ و درـ ــه 

 .د د ر ن 
 ـ     در  ب  ر   ب و
   در  و رو .  ر وز   در

،     ده وـ ـر ــ ه ی و 
   نی د، و ده ی ه  ر  ن ب ت
 یـــ هی ن  ن ل  ر وه ز و

 در  و     ن   و ز د.
 . ند   نی   نی ده ب  
  ر رزه   زن ی ز ـ و ـب 

 روز  ”  دم “  ق ز عع د د و  ر
 ــر ـ و ر هز ز نز ین، رهن و زر
و  و  ر  ق ن  ـ یـ ــرزه 
  ن  ره  دی  .ی  ن یز 
 ـ ــــو ز ـرـ رهـ ب ده هـ  ون  ب  ی
ف د  ی ی  ق رون، هـــن، 
ین و ن  ن ر ی  ف د و ی  هـدر ز 

یدن ــ  ،رزه ش  . ه ه   هن زه
، و یـ  ـــ ــود ز ـم  دق هی  ،ن

 یـ ــد ـ ــ ـ .دـ رهـ ــ  ن    یه
ـ و ور  در ی ر   هـ ــ در ـ بـ هــ

 ن و رن ه   و  ش  د. 

ر ور  دورن   ب ـ ــن ــ ل: ل: ل: ل: 
 ـدـ مـــ ـ وم ت ز  ی ع ور د و٢ ٨ 

٣دد ل  ر زن ده دـ و ـ ـــن ـدن دوـ ــ ـق  ٢
 ،ـدـ رهـدر ـ  .د ز ر  ب  و  ، ب ه
 ه ب  و ت   هن در ی زــ ـ ـ ـب 

 ین درد ؟
ل ز ی و و  ر ه ز د   ٢وز  ز    ب:ب:ب:ب:

در  و ر ه دو دن، ی دو ه ی و  د 
 ،د ن دهز    ــــن و هـ ه درـــ ـ وه

 ی در ه   و  ه رو  د ره د وه
ز ر ی . ر ه د ه ن  ده  یــ ز ــه 
   ن  نی ده ب د ب و ند ف هه ی
  رع و ی در ین و  ده  .ب  در ی هـد 
 یـ  یزو   ده  ه   د و ل ر و
 د ر   ن هن دور در  ب  رهدر .  رو ر د
 ـ رتـ ـ ـ بـ ـ دیـ ـهــ  عر   ه 
 یـــ . ده ره نن دور د در ه  ه  ز ر
ز  ر  در ی     ه  ی  در یــ ـره 
. در  ی   هی ز وه  و رن د ـق، ز 
 ـهــ وهــ ز یه  و ه دز  و   در 
 ــ .ردر د     دهد   ب  ر یرو ه 

 ی ز  ـــ نـزـ ـ ــ ـ بـ ـ  ر ر ی  ه
 ـ و  نز   . ق ز دو عد   شو

ـو در ـ ـ     ره ن   ندو ی  ـ ـ ـدـ رد
 ن دهــزـ ـــ ر  (ر دو ر)  وه د  

ـرهـ درـره ـدـ و ــ ــر ز  ٣٢و  ٣١ه دـ  .ـب ـ در ـل 
دودن و ن ر  هرن ی و  د  ق هر دد 
 یــ ق درـ ــد ــــ .د  د  ر و ش ه و
روزه  ز د     و زم ر  ن ه ـب 
  ع ه ی  ی .ن ده  و ی ه   رزه 
 ـ ـه وه و ه   ر وه    د
ره ی      دع ز دو ق   ـ ـ ــن 
 در رد ـ و هـدرن و ــ ـ دـع ز ـدـــن و رژیـ ـه 

 . 

 
دورن  ز د، دور ، در و  ز ز و ـ ـ ل: ل: ل: ل: 

رزه ب  د.    درره در ه ی دورن ــرزه،  ـم 
 .ه   ن هن زب و دور  نی   

دد و   ـدـ ـ رــ  ٢٨دورن  ز د ب: ب: ب: ب: 
دورن ر در  د ت ب  د. ود ـف ــهـ درـره 
  ، در ره و ب در ن دورن و  زز زن 

ه  ــب ـه در درون یـن و 
 رژیـ وـ یــ ه  ه  در  د٧   

 » دم « 
 ور  ر  
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هـ ــــن “  ــ ــ   ”م دن ب  ز ی ــر 
 ــــ ـ  ر رر د ی ع ه در و  
 ر   نن دور در د   ر ند. ه ده دی ب ه
ی و ف رگ در    و ر ـ رو ـ رو 
 ـ و ـد ـ بـ رو ـ ـــ ه ف ه ی و دی
 ـ دـ نـ ف ی  .   ت و ه 
 هـ ـ ـز ز ر  ه  دم ه ه ه ندر ز ه 

.د  ر ت ی   
 

ـ و ـدـن ـ یـن ـ  ز م ر ن ـل: ل: ل: ل: 
 زز ت ب ه ه ه  ی؟

 و  د. ر ـد  ی    ر ب: ب: ب: ب: 
زده  در ی  د. و ـــن ـ ـیـن  رز و س م

 ـ زم تـرـ ونـ م وـ ر  دن د م ز  دث
   ه د.
زده،   و  در   ره   ـ  ر رز ،م

 ر د  ه م   و ـر ـو ،ـ زن ـ و 
د، ه ورده د    ن   ر د .دی  

 ی ی و  ز و رر د  ـ ـ ـت 
 ـــ و ـ   ر   د. در  ل و 
ت ی در ر و دم و  ی ه روزه  ی  دـر 
 ـ یـ دمـــــ و د رو ه و ین د  و . ه
 ـ تـــ ی ح .  ی  و  ز   هز

 رج و  رـ ـ ـ ــ ـ ر ن   و  ری 
 ر ز و ز ر    ب ره  ردی  ر  و 

زده ه     د د .ب ز  ر رز و م
زده ر ــ ز   و رد. دی   و ر رز و م

 ــ ز ـ ـهـ ـ رـ ـ . ده د و  ،د
. ه  ن 

ه  ن ره رن  و دی ن  وه  ید ی دو ن
  ن ر  .رید 

 
ره ده دی  دت “  ر ی ” در   ل: ل: ل: ل: 

 ـ ،دـــ ونـ  نز ز  ن ر ر  هددر د 
.ه ه  ز ی در   

  هن ر  در ن  ه ره دم دوـر، در    ب:ب:ب:ب:
دو دوره   زه ید ـن ــ و یـرن و ر ــت ـدم. 

ـ١٣  هـ  ـــ در ـل  ر ی ت ه در زن ـل

١٣ ل در  و  ١٣ه٣  ١٣ ـ ر وو دی  ، ندر ز
ه  د .ر  و ر  ق   ز ن  دــه 

 ورده دـ .ـ   و ه یی م د  ،ت  ه  ل
  ز ،  ل ر، در درون    یــــ     ه

 ر ق ،د  ،ژ  و ر .  و دو
ه  دیم. و ز دورن ــــ در ـزـن  ـ  و رن
ین  ن زه  ـ  و ی  ر   ن ب ده

ـــــو د یــ ،ـ و  ه    
 دد، ی هدی یه ـ و    ی   .د 

ه یـه ـ رژیـ ـد.  دد در ی      ٢٨ در  ده
ر ز  نز ترز  ی و  و  ع ه

   رژی   ه  ـ و ـــ ر د  .دی
 ـ و  ره بر در  ت  و  ، د ”

    “    ر  دم: و    و  ـ 
ـ ره در ه دی" : و ی .دو دو ر  ی

."ی 
 ـ و و هـ ــی در . م  نر در زدی   ،ر دوم

 روـ ـدیـ و  ءی  ت ــول و روزـه ـ ـده
   ن و ه ،د ده   و    ن رد

یـن ــم ـ  روز هـ ـ ن  ی  د رو زن
 س   .دید  ،ـیــ  و   ده ز  

رد، ر و رـ ـ .و  ه      در ن دورن در زن
 و و ره       نــ هه و ر  ر

  ی   و ی  لـ در ـ ر  ی .١٣ورزی 
 و مه و هه   ـر ـ ـ تد   د  و و .مدی

 ــ ز ن ل  د و در ل و ر .   هدد 
رــهـ  .ن رز ز رج   ر  تد  .هدد  هـ

 ه  د  دو رو    .د ه دی 
. د د رد   ر دی ی 

  ـــ  ١٣٢و   ه زن  در ن ز ل 
ر   ـ ــ .ـ ــ یـ   “   زن ”  ویه 

 ز  ی ی زی ر ی و وم  و  یــ ز زـن 
 دز  د ن   و ی ، ـ دت ر .  در ـ

ه و ره  و   در و م ر دور ی  ١٣٣ن 
 ، .د  نر ز  و ــــ ــ ندر ز ر 

ــ      ز  ز  .د هدی و  ـ ر ـ
  هر دی ل در   ـ و ز یه . ــ و ـ ـهــ

 ـــ ی لد  .(ر  ل    ) ه ه
 دت  روز  ز   د  در ه  د   وه 

د روز ن، هورد. ز نز    ر ی  د. و ر در ر  
 زیـ ـ نـز ــــ ز ر ... ،ــ ،ـرـ ،ـی  ،٨ 

، ه زن ز   و یر  م دت  ـ و 
! نو ه .د س    ی در ر د 

 
ی در زن دیر  ر ن ه ـ و یـ رــن    ل:ل:ل:ل:

 ه (ن) د ی ؟
ر. در  دی ه ز دیر ر ه   یـد ـده یـ .ب: ب: ب: ب: 

 ـ لــ     نر ر   ز  ی ه
ی و ن  ی    ه  دی .ل ه ر ز ـب 

  هو و و رو د و  ش رــ نـیـهـ نی در  د
ـ ـ ـ یـهـــ م م ودی   : و .م  ن درـ

.  
ر دوم ون ز زن در روزه و رژی   ز ن زه ید 
ر   ین  ه    ر رن  ــت 

  ر عو   در روزه   و ر ردی  یرهدی  
   ر      ت ز ه ره  د

 ـ (ـ)    دی  ق ی  ن هر ر .ر
 ـ .دـ بــ د روزهـــ ف و   .  ز

  م  ردیزه و ه در د
 ـر  م رو هدی  ر  ز  ی

  د»دم «  ... ور ر  

  در  د٨   
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د    و ه  ،   ه وــ ز 
  شد  ی  . رژی  رویروی  ن و  دم ر
زن ی د و در ر هت ز هم ه دی هـن ـــب 

 د   رژی    ه ده   دن  ه
 ن   د و  ر ب د و ین ـ ،ـوـ و 
    ت ه ی .  ،   رد رره زه 
 ــــ  ب وز ه . ر  ر  هی  و   ز ی
  ـروز ــــ و   زی   نه د   
 د  ه  ن   .د وج رهدو  
 ــ  ر در ، ده  ی ن ه  ر ز  رژی
ل هی   رو در ین ت ـ ـیـن ددن ـ ـ و 

 نز دز-،دد   ـ ـرزه ه ز یه   ز
 ی ل  ش د.

 ود ش ه ن ر   دی ـ ـب، ـیـن 
   ی و    ت  دی و د ه ی
   در  ه ن رژی وی   ز     و 

  رت ه   ورن و  د ه ن دی  د،
 و و ر هن رو  و ه رـ .ـ ــ ـ ـل 
 ـ دـ یـهـ ــ  ی رو دو   ه و دهد ه
 ـــ ورد. ودر   ر  ی ز هر   ن دم 

. رو ی ز  ن رژی 
 

 ــ   ر ور هن   ه،  ل: 
 ـ ــ ـ رـ ی  ب  و   رس ر ه در

ل ـیـ   ویر ه  ی، “  یده ه  ”ه ز ر 
  ده   ”ده هر  “ ی رهن در .ی ده  ”ه هدر  “  یـ ز و

 ویر ه  ؟
ب  درره  ی ی  رت ده ه ز ـب ــ ره ـده ـ ب: 

 و ز  در   در ه  ب  دده  .ــ و 
 ود و د ی ی  ، و  ــر ـــ ـب ـده 
 ـ لــد ـ ح  ت و  ، ن ه  ن وی

 د  در ه   ره ده   ده ه، د د و درد.
 

 ـ ـــ یـ ــ  ر در   ز   ور ر
 دری؟“  دم” ن 

 د -٧د   “ ْدم”     ز ر ب: 
 ـ یـ ب نن و دوردء، ه ه  ن  ر ب ر ی

 ده  ین ر ه ــ  ده هـ هـر  ٧ی .د ر 
،  ،ب ردو ه   نـــو هـ هـ  ن ز ن وز

ر رزن ه. رز روی  ب   در ه ر ـــ و 
ری ه    ب  در درون ـ ـ و ــْ در ــن 

 . ـ ــــ  رن و زن و ون   درد، 
ز زن  ــــ  ٧ه  هن ر  ب  ر در ل 

ت دد، در یه  دی  روز ه ر  زــن ـــ و 
 وز    ز ل دورن رژی  و ی ره ــ و 
 ـ یــ رـ یـ   .د ده  دم  وت در  هی
 د ز  ه  و ز و ـ هـ دـد ـ و ـ ـد 
 رزه رــ ـ هـ دز و ــ وه ده ه رو ه 

  د. 
 ی ز د ورده رگ ب ن در ی ل ه در ـب 
 ـش وـ و ـــ ره   ی   ر  ت و
  وز و  رو ز ه و د  ب ر ت  

 . ده در ر  ب    زه رشن ی  
    
 
 
 
 
  

 ع رــ یـ ـ و .ـهـ ن رد   ب دن م 
پ ه   ن   م دیـ. هــن “  ره”  درره 

 ــ ــ ،ب    ی  در د   ر
  ده  ی نرر ده”  دـ هز “  رـ ر  دهــ ررزـ

 ــــ د هـ ه   ب در   ی و د
 ـ وزـ ـــ .ـــب دـ نن و د   مه رژی

ل ز ن و رو ه   ی ـ ـر ــد    ٢٠ز 
 ـ رب و ه   ز  د. و رژی  ه
 یـ   رو  د ی ی در  ه هد

 “   ـ  ”ت ر   د ه  و   دش در 
” هـ و  “   ر  ”ی   ن    . ز ی   ه و 

ی ت   “   ب  ره   ن ن و ه
 ـ ــ ودــ زه و ه ی هد دیب زی  رزه  زدن
هن  ی   ه  ده ه  رژی ــء 

. رو ه ه ی  ف وه   و   
 ـ ز        ل دی   دی

٣ ل ز ـ ـ ـب ـوز ــن ــذ ـیـ هـ ـده  و  ٣
ر در ین   .ع    ـ روـ ـ. رژیـ و 

ـل  ٣٣ده ه  ن  ی ـــ رــه ـ ـ ـ وـد 
ی ه  و ردیـل ن  ب  و  ب دٔه ین،

  ن  ی  ه  ی و  ل ر در   در درون
د. ب  ز   ه در ب ه و زن ه  ر 
ده    رژی وی  ر  ـن ـ ــ ــت 
 وهـــ ـو هـ  دهر د فدم ه ق    ر
 و زد ـه ـر ر ـ هـــر و ــرزه ــ در یـ ره 
 ر یـهـ ـرزیـ ز ـو ه   در ده  . ه
ه دی  س  ن ی ـ ـ ـدم ـ ـ ـــ ره 

 “  ــ ـدن”  رهی ر و   هین ز ی  و 
 ـ  ل هـ ی در   یره . روش    
 و یـ ـــ تــــ ه هـ و در  ده   
 ـ ــــ د درـ ن د و ی ی ز ی  در ر ری
 وه ی ز ی و  ر در    ی  ه ن

 و ن ی ت    ه ی  ه  ده ؟ 
 ـ و ـــ   ب   ر ت ری در ز

  رژی ره  ن ر م”  در   “  ــ  
 ـ ـ رژیـ ـ نـ  و   ن ده   ز

ـ ــم ـن در ”  ب    و وز ز م ن   ر 
رو ز دو عد  “  ـر  ر  رزه ن در دد  ر

 ــ ــ حـ وهــ ی    و  ه 
 ب دو ” و  “  . ر  ز ل در   

 ـ وز درـ ـ ــد  ب ن رژی و دی   
 ر دم،  رن و زـــــن، زـن و ــن ز 
 ـو هـ ـــ لــد ـ و ـــه ر ت   و

،  و ـ ـ ر  ی ز ر یره  هل و ردیر
ن   ی ی ه و ـت ـب ـ ،ــ ـ ـورت 
 رزه  د رژی وی  ،  در  زـیـ هـ دـر 

٢ ٠  ــــ وــ ـ ـ هـت ر  ن در   ل
 ده  ی د. و ت رژی ر  ه زد.

ب  در ی ل ه  رت ین، در ــل رژیـ ـون 
 ـــ    نده و ه  رهه  ، یو یو
 ــ  ل  وه ده   ون  ی
 ی    و  م    ، یو د رژی 
 ـ ر هزه رژی    ز ، ز ه ی 

 . ده ده ه رز    
 ـ رژیـ  ن ی ی  ده ه دن رو    ب د ی

٨ن  ین وت  درد.  در ین ـــت ـل  ٨  ـ
  ـ دیــ ـــ ـ  ی ر ه د ه د هو

  د»دم «  ... ور ر  
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    در  در   دــیـن ــ ل: 

هر ش    ر ی  ب  ده و ز ـ و 
 یــ ر یی ه ر رهدو    ر 
ده .ی ت   ه ـدف ـده ـ ـ ـپ ـیـل 

ز  ر رس و هــــ  زی ه زن دره ب  
 یــ ی د ، نه    ر ی 

 ت   ب  ر   ؟
و ی   یـرش ـــر ــ و ــدهـ ب: 

 ب، ی   نز ز ن ٣٣  ـــوز ه    ل
 یـ فهـ .ـ هـ ضـ هـــ ن لـ  و . ه 

م د ری  ب  ١ هن ر  ن ن در ل 
  ،   ی    زود  ت د و   ز
   رد ، در ن دورن ر ه ی ــ ـد، 
   در  ه ب ری ی  د ف ن  ز در
 ـ ـــ وع نز ه . ی ن ه  ی  ر ی رد ود
 ــد ـــ  ـ ر   رژی  ه هر د ب
    زدن ب، د  و  دره ی د :

 ر دن  ه و رهــ ن،  د و  در درون ب،
ش در  ددن  ذ د در درون ب و  ــ ز 

 .ه  ده د ن یز 
 ه زیــ دـ ن ه دنن د و یی ه  هر 
 ـــ ـ نیـیـــ ن درم ز م نز و ه 
رزه  ل د ر   و ویـن ـد ـ ـم ـق و دغ و 
 ـ ن  ز در ن و    ،ی  م ر در
       ت زدر در د ی  ر
 ـ دنن د ز  ر و رژی  ل د   زود  
ه  ه یی  ه در زن ه ددر . ــرزه ـده 
 ه در زن و رزر ده  ــــ  ـ ـب ـ در ـرج در 
 ـ هـ رـد دـ دهـ ـز ن هدر ز ت رژیی 
 ر دزیـ ش هــ ن رژیـدور یـ د. درـ ن دری  
 ز ه ن زن ه  در رج ز ر و زی ــ ـر 
ددن ره ن م دد.  ه ب    ــ ـــ در 
 رو ر ه  ی ز  ه    ده  ز ی

 .ی  
ل ه ن در   رمد   ٧  -  ،    هـ ن ر

ز درون زن ه   د ن  ر و ب ـــ ــ ـ ـرزر 
 ـدـ ـ . ز رژی  ه    ر  ده
 ـ ـش رهــ ب رـ ررز ی  ب  ف در درون و 
ف دن ر  ده ه  ن ـ ـدـ. و ـدـ و 
 ـدن رهــ رجـ ـ ن وـ ری    وز   ه
ر  و دن ن ز زی   ـ ـ ـ ـ ـب ـ و 
 ر ــ رــ  ر (ی) نی  نی نز
 دد، رژی  ده  ه و دی زن  ر  م ــ ـد. 
 رت وز  ر د  در ی ز  ،ز ـ ــت 
 یـ ی ری ه  ز ر ،  ی نه 

 در  ن ر  ب  رژی ه  ”   “  هـ ـرو ،ـ
. 

 درهــ ن وـز رهـ  دهــ رــ  ی ز   رژی
ن ب ن  د ز ت و  .   ــ ــد 

ـــ ر زیـ   “  و ر دیه” ، ٧٢دری  در ل 
 پ ر و ـه  ـ ـرت “     ز ری ر ”ن 

ر زن ی در د و رج ز ر   ی ــب ـ ــن 
 و در و  ب ر ری  ”رز   “  ندر ه  .د ن

    ل در  ”دم   “ ـ ی  دم م  ب ف ز
 ـدی م ی  ر ی و   یز  رژی   ی
 ـ نـو ز ـــ ل ه ز   ،ر یر ،ن رژی ز
 ،ـ ــ ــدـ رژی و ز  ن دره   و ر

  هـ یــزـ ـ   رده
ویر ه و ر  م ت و 

 ـــ ـ ب  .ی ون  ن ز و  عد یه 
دی ن ن،  ز دره س د ر ز زی  رج 
 . ب  ر ه   ی   رژی  ،د  
 ــ  دره و ره ی و  ده نره د
   ن یی ه .د  ب     
 هف ی ری ه ز   ه ــ ـن  ـر دیـه 
 ـ رد در  ر   ز رو  د ه
 یــ ـــ زـهـ ن ر وز    ر  د  ب
 ـ   د د  .  د  ن درزی و

 د و دیــ ـن  “  د ه ”  در ب ب  ر ه 
 ر ه  ده دن ب رژی ” ه  در وز ز  “ 

“   د هـ ـــ  ”م  د  .وز رو ه   ن 
 رهــ ـ ن هز ند ه  ره ن   
 ـ بـ بــ ـ ـ ـدـ  و ی  ز ی

.دم د ت رژی رته و وز  ر  ده ره 
ی   د ده هر ده  و ت ــده هـرن 
 درهــ و ـرهـ ــ ــ دــ   رج و   ده
 یــ ب ه  د  ر  ه رب د 
 رژیـ  ه هوم د ه  ی  ت ی  .ورد

در دن  م رن  رج ز ر  “  ” و  “ زن” ر ز 
 ـ ــــــ دهـ ت ب و ه ف ذ در 

 ر  ود.  ش ف و  دن ب،
  ــر ـ و رهــ  ١٨در  و د  م 

 ی ب ر  زز  و رزه ب ب د.
در ی ر در ر . در ی ــ ،ز ـــ  ١٨م 

رهن  ب هن ر ردــ، و  یـج ـــر  ـر 
 ـ ـ ــ و رـــ جـ نهــ  مـ در ر .د
 .دیــ رو ـ رو ـ ی     ب ز ،د ه نیی
یج ر در  ب ت و  ی ره ب در 
ز  ب در ب و ه دع ز  د و ی ت 

   د  در و ر .د  نی  د ر،د   روـ و
 وهـــ  و هـ ـــــ ـ یــ   ز ن  ه
 ـ ـ   رت  نر  ر و ه و رو
 ـــ یـ ــ .  د  م د ه  ه

.د دو ه ز ر دی  ه و   
 ـ  ـــ ن دری  ز ز  و د   ر نه
 ــیـ ـ د ن ر   ،ر ن  در ،ه ج
ی ز رهن ب  د. ع ی   ر ـر در 
 ــــ ز رـــ ج نه و و  ح و  ه
 ـ رجـ   ر ه رز د      ب 
 ـ هـ ـــهـ  .ـ  ر ر  د  و ز  ر  و

هن ج ر ز ب  ی  د   ١٨ر در م 
 .دی رج م ر رز د  ی و  رو  رو  ی  

 ره و  ی ر  ب یـ    ١٨م 
 ــ ـد  و  ب در ه  ز ل  در و ی
 ـ یـه   م ی در د    ب ره 

زی  درو و دزـ   “   ر   ”ه د ی .ر 
، در و    “    ب و ره  ن”  دع ز 

  زن  در رو  د و ـ زود ــ ز ــه 
د و  ی رزر م ر  ده  ی  و ـــ ــت 

  ه  زن ه ب در رج ز ر ورد د. 
 ــوـ ـ   ی  ره ن  ی  ه ع دی ”

در د رو و ـرهـ روـ ــ  “  ، و د
ت   ب ر و  ن و ز  ب 
 ـــ و ــــــ ـ ور م ده و ت و  ی 
 ــــــ بـ ف در ر  ه  تل د

. ر ن ی ز    ب  د دی ن 
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  در  د١٠  
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 یـ  ه د  
 ــــ ـ ـ ـی  
 ـهـ ـ   و دی 
     .ـر 
دی د   .دم ــد 
 ب هــ رـ ـ و ریت د 
   .ه و   
 هـ یـ .ریــ د ن د  

 ی دین؟
ــــــــ ــ ز زد ز زــن 

،    ،ـن دز ز   ردر دی
 ـ ــهـ ـد  .ورد یه   د ده ی   ر 
  دهــ ــ نـــ  رش رژیز ی   د   رو

 . و ر ورو د  
 

   درـره زد ـدـن ز زـن ـ ز ــوز ل: ل: ل: ل: 
 ب  و  ر د س  ب   ه؟  

 ی وه زن  ز زـن ـ زد ـم. ــیـ  :  بببب
 ـ ن در  ول  د در  ته نف زدر ه
 یــ .ـدــ رــ و ـدـ ــ ه ه ر ه  نز
 ــ نـرگ زـ در ـ ن درد یو   نن زز
 ـ رو ــــ ـ نـدر زـ ن درــ  .نز ز وج ده و د

 : نز ” ر در  ر.“   
 دـ .ــــ شـ ـ فـ ز هـ ـ د وری 
 هـ ــ ـ .د  ن در ه ل ه ه و دز نز

د ـدیـ  دری ن  .  ن روز در ل ر ن  ن
 رــ ــ ـ ــدرت دن وزـ وههدر ر  ن وز
 ـ هـهـ ــ م. وــر   ز ر   ور ر و  ت
 ــو ر ـر دوـ ـ و ر زه    ب  نز ز ر
ن  ن   در ر ـدرش د ــم و ــــ یـد 

 دم. 
     ر م ر  د روزه دم«در ه«   ـ در

  د  ر  .ی ب د و ی یـ ــم 
  نـ دم. و  درش و د م. هه یز   درد .

  نـ ن، در هد   در  ١  بـ رـــ ذر در
  و . ر ”دم “  ز ٢  .د م ب ر  دی ل 

 
ر ور    ــن  یـرش رژیـ ـ ـب در    ل:ل:ل:ل:

و در ه د  ه  ز  ــ ـــر  ١٣١ل 
   ه؟

 ز یرش ر   زن هی ــ یـن ب: ب: ب: ب: 
وع  ر  ت   و  ـ رـ و روـ  ٠در ل 

د  رژی دی   ه و دی ر .  ب  ز 
 ـ رژیـ یــ ده وـ  و  وه  ذره ن زین دوره
 وهـــ ده رشی د   ر ند. هد  د یه 
 ه و وزرت ت   ب  زه ــ ـز ـ و هـف 
 ـــد  ن هد  د ی ت ز نز ه  وه
 ـ ـ ـ ــ   د   ی .رد  ی

 ه ی د.    ، در ن دورن  وزی ر  د،
یه ی  ز ــ و دور ــ ز وـ ـزــ   ره ب،

 ـ ـدـ ـ ح ره و ه  رهت دو  د  ،د
ل    زه . وـ یـ ـ ـ در ن دورن ـ وـد 
 ــ فــ ـد  د و  س ر ه رژیی  ره 
هی  ود د ب    د  ه درـ ــذ 
    ب ی د   ز ر  ه  د ی   .
 رژیـ ـ رویروی    ی ر  د   ه ود و 
ه د و    ـب ر ـــ ـهـ ـد. ــ دیــ ز 
دره ره ب ه  د    ز یرش ـــ ـب 

در ه د در ه ع ددـهـ ز 

ه م:    ر دیه ؟ رـ هـــ ــت 
ده د.  ز     وردم.  ر در زن ل ــ و در 
 :ــ د  ر د    ه و .مدی د ل
 ــ ـ و ــ    ده ر ن روزهو در ه ه ؟
و  ت  و ل  و و ری   ـ و 
و    و   ه  و د و هـ ـــل ـ دده 

 دی ز  ـ  و ر  ١   لــ در ردی   ل
 ری ل  ـ   ی و و   ـ ـ هــز 

. د دی ردی    رو   
و  در رد ر ـــن 
 ،ـــ ــن هــدی
ه  درم  ـــن 
 ـــ ودــ ـ در 
ه  و ن هـ یـــ در 

 ر ـ١٣  ر ل 
 ر  و رــ  در 

 ـ .دیــ هـ ـ  نز
 د ـ و ر ـ ـرهـ و 
 ب  . روزهـ و 

   ،و نو و  یه
  روز  دی  ه 
 ـ ـ هــ یـ :
ه  . ی ـــن 
ر  ی ـب درـ؟ 
 ـ روز  .د  و 

 ه ره   ه ول روز  یــ ـ فــ ن دوـ  
 ر  ب ده ین ی .  ر درن و

 
ر زه ید رن ه (ن) در ـــ،  در    دم: دم: دم: دم:[ 

ــ ـور  ،» ـن  ١٣ه  ٢٢ی ی ،  ١٧ره 
 ب  «    :   ز» یـ ـــ ورـ ــر

 .ــ هــرز ریــو  ه ی ز و ی ، ز
  ه ر- ده  ن- ی  و ر د ت در

:  ی ت   ـ و . ر و ر و ددر و 
 ــ و .ــ لـ نــ ه ی   دن ر  ده 
ی ... ه دیر   و ر ز دم   دوـــن 
 ـهـ ،هـ  ده د هو در و ! ن   .  ردد
رزن ، ه دن و دین ر، ه ـرـن و رـــن 

... دز و[    
 

ی در زن س هی  وه  و ی ه ،ــ   ل:ل:ل:ل:
 هن س  و ی ی   د؟

در رد د و س  ه  ر  ید ب: ب: ب: ب: 
 و   ی   دل ض ر١٣  درم  درن 

 ز زن  و س ی ض ز ردی  ین در 
.ن رز  ب ب و ه  ط   و   ر  

در ن روزه  در   زن در  ه در ـر ــه 
   و ن روز ه .    ین زرن، 

ـــ ر ورو  س و  د  ـــ ـ و ـ
 ـ  دم  ه   و    د ده یز .د
 و   . ـ دــ دیـ و زود درد ــ و ـز 

 رد. و دم ن ر ن ه دد.
 .ـ وردن یـی   ی   د و دو رو

زـن  ١٣ین و د ن و   ن روزه م ــن 
ل  دی. دده ی   در ین د و  ـ ــ ـم ز 
 ـــ  (دم  ن روزدر )   ز  م هدد
  ٩د  در  ؟ ددهن  ؟  م   . دد؟  ـم. 

  د»دم «  ... ور ر  


