
ردی  و     ه  
  د رژی و   ،ل ، ،دز ” یو!“ 

  ١٣٩ن  ١٢، ٩٨ره 
 ه ،ل   و   دورٔه 

!  ر  نر 

ن یه د رژی وی  و 
 ٔ»در ِ« رو دو 

  در  د  

زدز ِد، و 
ر ٔ ِ 

   در  د٢ 

د ِزدز ٔ-  ـــن هـ زی 
ری    در ه  هدر -   ـ ـز

 ــ نــــز و دی ر ٔ  ق و
 ،  . هر  ٔ ،"م ی" لد

 .ـر یـ دو  ز  ی د ِ
" ی   د "ِزدز" ٔد   "ی ه

ـ ـ   ر و ن   نـ ِــ
ی  ِ ن، و هرد  دـــ هـ
وق  دیــ ــــیـــ ده  ز ه

  رژیـ ،درو .رد  ،  ل و 
یو  ـ ــــیــ ده ی  رو 
ر ِد ز ی ِن د  دو  . ون

" ر ز   ــ ،رژی "د ی ه
  نی" ی م  ،د رژی وزی ،  نـ

 وق و    ز ل  یـ ـــ
 ت  د ر  ده  هـ ـیـ ــ

ه ِ و د  ِح
  ن   صز  نی١١ 

   و در رأس 
 ١ب ر ی          ص 

  ه ی در   ز ی
 ِـو ،  ر نو  رد
د ر و رویده ف  ن 
. ه ی   ر  ٔـر 
 ــو  ،دی ی و  رو ِوزی
ن   ور ِـد ِـر، 
 ه ب ن در  ده 
د یـ ـــ ز زـــــن 

ــ هیــ ،ـ ـــ ن رـ  یـ
ه  ـــ هــ  ط ی 

،   دـــ ن ه   و
 .ـ طــ ــ ل هـ در رژی

ـ لـن وز دــ هـ  یــ رو
  عــ ـ ـ  ِر

ی د ه-  نه   یـ
یر    ـ ز دــ ه

ـ ده ن ز ح و نرد زـ- 
ردش ر ز د دده  و ن در 

رو ه  ـــِ  ه  ِ ه
 د ط  هـ در  ن ر

  ن ی نر ز  هـ ری
.  ر دی  ی  ، 

  ز ی ـ ــ ــ ورد 
 زم ،ی  ـ ـــ هــ د

 ــروز .زیـ نی د ِو
ه، در ر  ،ـره ـ١  ق، 

 ٔدر دهـ ــ ِـــ هـ٨٠در 

 ره تردر و  ،ر  ،ــ
 و :ی” ـ دـــ ـ ده ی در
ه د، وردت ر ِیـن ز   دده
١٨   [ررد د]٢  ـ ر ورد د

[رد در]   ١٧ه  ز  ی دده
 ٧ .ر ررد د “  ،قـ رش

 ،ـدرـ و ـردق و  در ر
 :ی”ل ن  درــ ــ هـ

ــرد در ـم  ٢٠ق  ر 
ه  ... .ق ورود  ـر ز 

  ،تر یر  ١رد دــــ
 ٔدر ده ... . ده٨٠  [ــرـ]

 ١٢٧ع ـرِت ــه ـ ـرت 
. ده ررد د” 

در ر ی در  ی  د 
 و  زن در ین.  

 ، ر١٣  ،ـر ه، در
 نیل رو ع   زد، ود

 ر رتز وز -  یـرو  

   ٩و  ٨د  در ت 
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ی  ب د ،ی تر ر ٔ 
ـیـ  وز ِِ ر در ت ره ب ر ی ،وز ن ـرزه

   د”“ . ده  ن ز ه 
 و ر  ن در ، ر ب در درون روزه ی  ّـ نـ و در ،ه

ه ــ ـیـ در ن “  ”ز  ره ده   ه “   ٔد ی ” ٔدم 
 دیــ و ، ز ر ب ره  ر ِِ ب  د ی . 
  وز و  ن ه   د در  و ــ ـن وـع 

.  
   در ده   ی  ی ی  د وـ  ه  رگ ه

 ی ؟ ّ ر  م  و    ه  دو ـ ه هی ه
وت و رت ر در ر درـ، و در   وه  : در ی ف   ی ًم

ه  ر ی ف دی  ی ؟رد   ی ر   ــ ّ ه
 ـــ نـ بـ ،  ،  ،ردوَ دٔه ر  ز

ــ و ،ژـ  دن ی و  ، و د  ،زی  هـ
ــــن، و  هـ ـل ی ن ی ،ــ وب و ّر ر  ٔه رگ

ه دو؟ د  ی  در  ری  
 ــٔه زـ دم وـ مـ د   و   ز ده  ی ی ی

 ور ، ری   و   زی    وری ی ر  ه
ـ ــ ن ر  ی ٔن ه م در ر  وت ر ، نِد ه  و ـــ

ی   ن ز در زی ، و رت و ر در دن ـدٔه ـدم ــریـ؟ 
 در  ی ؟ ن ی ی  ی ،ی یه

رهــ  ١٩٠٨ـ ١٩٠  ز  ل  ز ِ هرد   ِز ل 
 ر ِِ ی ، ر د ره یدو ر ب ن ،د ر ب

 دن، ود رأ ، ر در ر ... ده ب ره  د  رـ  
 د  ه ِ ،ه ری  ژـ ،وت زی ،د  ه

دز ش و ،یی و ی  ٔـهـ  رهو ه .ردد زدر ٔ د ه
  و ــ و ،ــــــ و  رت دو ،ب ر و ه

 ـره  در ر وز ی ّ . ده   ی 
 وزــ ًــ یـ (دـ رشوـ ً و  )  وز ی ر ب
 ـــ ـــ وز ،ر ی در ر وز .د ر  نرده

ی  دی  ی د، ی در هن هی  ه    د و  ده
  ه  .، و “ ،  و خ”

ـن ـ  هر   ر ر ب د، در روـ ــــ٢١ر ز ن 
  ،ری ه   ق  ت ،ز  ــ  د ه

ـ .یـ ـه  ی، و  ق   ر    ه ـه
هر  ی   ی ب ر و هدرن  ٔه    ١٠٠ن 

   دد رأ د    ب ی”  “ ررز ، ــح ه ) یـ
CND ِف و ،( ”ن دهی    “ ـ ـ ق   .ردد دی ه

 ـده ٔی  دند رأ    دد رأ ”ــیــ حـ “ 
  نر”ر“ .د ش 

هـ و ــهـت  ــ ـــب ر  [ی] در ر ل  ه وج

 ــــ ت و ،ز ،ل ز عدر د یی
ـد ه   و ،ه  .ـ دهـ ــدو هـ

هر  هدر د   ١ر ز ن رن  و ن 
.دد رأ ر  

  ی  ـ ـــ   بـــ نـ  و هـ
 ـ و ر رزٔه  ن رر ز ون در  ه ــ

ه  و  و ـــ ـر ر ــــ دد. در 
  نــ زیـ ی  ب ٔ ِدهر ه

 ”   ی هر “  رــ  دروی 
 ن ره   د ه  .ردد ”ـر ب “ ریـد 

 ر س و   ـ ر  ٔ رت  ٔ
 ز  دزی ّ  و ی .     یه

 ر  ز ر ـریـ ـ دنن دی :  ،ـ
یـــ ــ د یی ،دم ز و ّ د  رـ

 ن وو   ت ،ّ  ــ ،رگ رهو
وق، ی ــد  ه و ُ و ب ه (دو) ٔ ره

 نرز ه ـ د    ،رهـ ـ رتــ ،ـدر
ـر ر   شــ و ـــ ــ ،رگـ هـ

 ه ه رد ز  ه ـون ر و ،(ِی) ی
 ” “.  ّ  ــ ی ی    ر ،ی ز 

ی رز  در ون ز رن وـد دــ ــ ـ ز  ده
هـیـ    در درون رن ُ د ن ـــ رزه

  دروی ی . ی ع ورد دن دی  ـ ز
 ه . “ره ی”    در 

 ز ب ر  ره ب ر ،ــن ــرزه 
 ی  ِر   ب ر و یـن 
 . ه ز و ِو  ن و  ب در 

ـیـ ّ  ی رزه  و  ز دو هِف رهد دی ـم

   و در رأس 
ی ر ب 

  در  د١ 

   هر  
  ٧  ر ن د ب روز  و ه

در  ٢٠٠ه ز ر                                                    ن  

شماره



 ١    ه  ١٢دو ن١٣٩   رة٩٨ 

ی و ری ر ی در دورٔه زِ  رو ـت  . ی ی رزر ده
 ،هن ر ز د، و ی و   رزه وــ دـُـــ  ر ی ی

ی د در وز  ـرـ بـ ـ ــ ر  ی ورد. دّوم ه ه
 یــ ،ــ  ن   د وی ر ل د ّٰ ی 

و ٔ    و ر ه ـــ  ر ه  و ـ هـ
 ـــ ِـــرـ ب   ،ی  ب .د ب 

 ی دو در ه ،ر  .دد ه م د ر  ٔو ه  هـ
   ف  ”ن دهی   “ ، ”دم ر “ ، ”نـر زــ “ و ،

 ” “  زز در ز   .د ”نز ّ “  د و
 ی ”ی   “ د  .ی  ٔیــ ر ٔد  ه

  ــ “  زه رن” و ٔ یدد ر و  “ ر ر” 
 .ـن زـن ن   و  رزش  زش و وش   ده

 ـــ تهـــ در   ٔد و  هدر ر  وه ٔه  
  ن  هر”ر “ ـــ ـ دهــ هر   ٔ و

  ی . ”   “ ت و  د   ــ در ر یه
 ـ ـــ ـ   ر  هر و هی و ،ش ده 

 ب لــ ـــــهـ ـ  ،ی ز  . ین  هــ ـ
 ،یی  ن در ق ن  ،ری نی و ،ه

   ه ”ر “ــ    ز عو در د ،و  ه ــــ هـ
  رزه ز .ریز د  

 ٔ  د ر ی  نر”ر“ هر   ٔ ح د ز
  ه ”ِی “ ه ه   ـــ و ز  ١٠٠ی ــ ردــــ

 رگ رٔهدو     ج  هـ یـ ”ــ ررزـ  حـ
ه ی “ (CND  ررز نز ز )   وز در  ) وـ هـ
 ٔ١٩٨٠دهدی .د  (  و رــ ــ  ی ِ ه

 و ،رن د ی در   ــ ز ده    ن ده 
ور و   رت ط و ه  ،  ن ـت ه   ،یـ

دی ن ،دی  ز .د  رز  ه  در ی ر ی
و ررز دی   زٔه دور  ن در  ن  یرـ ”رـ “ 

  ی وی ز فه .   ـ دند دن رأ  
دی ب ِ ب ،دن ب  دن  هـ ــ ن، و
 ٔد ”ر ب “ نــ دز ت، وهـــ ،ّ   زدن   ،

ه و دی ره  ل    وز ــ  ن  .ی رزه
زی ،د  ـو دو ،ـ هــ   و ، ،

ی و ر رزه د ژیی  روز ر ه ر ه  هر ـ 
 ـــ در .ـر ه   زم  ه  هر ی و در  ه

 و ” “  ؛ د دٔه د ر ی ق در  ـ و  ه  هـ
 در ،ی  ن، در و  در  ،  نــ ر، و در ه

ه دم. ی      ِت ِف  ــــ ـــ  .ده
 ” “  و  ی ر  و   ِــ ـ   وی ر 

  زن و م دم ی د. 
ه  ن  در  ی ٔ ز ر ه ” ـ ـ ـــیــ هر

 “ ـ در  و ر  ِ در ، ه وی  هـ
دی ز ر  در ، ن” هر ز “  ن )١  ــ ز دی

ــ ز  “  ـ ”  “   ”)، و در  ر ز ن  ده
ـ هد، دی    ه  ت ـــ ـّ .دـ  هـ

 و ر  ه و  ِدر و ی ز ی ه  ـ ـــ ــ 
ی در دی ٔرو   در    ر . هـِف 

ر  ی و ل ه د دی ٔرو  ل ر ز ده و ن
و ری ـ ِــ ،ـت دو دن رز ،  ،یـــ ــوــ

و ر، و ر و ٔرن  در ره ـ “  ی ف” 
 وم ّد ی ز ررد  ز دم ر .  و   ـ ه

  دو ده ی ه . رهد  رد 
 “ ر و رت ره دو  ـــس ــ ن ی” هِف 
(TTIP و ـــــ ـرو ٔدی و ی  تی ن ن ت  (

 و   رت   لِ و  ،د  در  ه 
 ــ   ،ردد ه  در  .ی و رو رٔه دو 

دم   یــ ـرل، ـزیـ ـوت، و ــد ــ  د    و در رس...
ی  ،ر رد   ”ل  “  ن” زیـ  “ ،

   .ز رزره ـدـ و “  ” درر، دی ٔرو، و 
 دش  ِ ـن ـل ر  ی    ر  ده

ی]  ره  ِب  ِِر  ره ب ر در روز 
٢١  ی ر ررز ی  ب  ذ و ّ ر]. ری

ر   ن دده  ، در ـــٔ دهـ  ٔه د. هن
١٩٣٠  ٔده یو در ١٩٧٠ی ــــ ب ذ رت و  هه ،

   ــ ،ر ب ِ ح  ز ،ر  ّ ،د
   ذ رت و  در ـرـ ب نی ز هّ ن .

ردو  نر ـ ـ ّول ٔن در در  ـ ،رگـ رهــو
 ـ ،ی ی رو ٔدی ر  ”ــ “حـ ـ و ،  هـ

ه  ـــ   ز دی  ه رو ر و ر ی ، ی
 ر .ردد ّیو ن 

   د و     ــ ٔـــ ه
وزیـ  ــ  ” “  و  ی رزر  دی ٔرو ز ح 

ه در ی ون رِ    ـ ه ،ده  ز
   ـیــ ز ــ) ـل دیـ  ز   ر نر

٢٠٢٠  د  ی ،ی ن در .ری ه و (
 ّ ر ٔ  ّ ر و  دو ی  ”ـ “  ـ ر

. یه    ر ی و  رت 

 د   د در ...

در ی ر، و  و  ز دم د و زن 
ر ز ی ه  ه  ه د.  د ه ـ و ـس 

ـــ  نو   دم  ر ت در  د  رأ 
   دت،  دــل دـ ب نیر  ه

ی ی ت و ه دده و ق ز و ت 
ه  - ً ،دو   ـ    .د وت

 هــ در ــ ل ر ن در  و  ب ل
 ـ ی و ،ن دور در  نز ی ق و
 و ّی  ری ب ــ هـ ــن 

 “  ـ” ه رت  و   د،  ّر ب
 ف دو در ـــ دـُـــ در     هـ

 . ری و د 
ّ ز ل و  یـــ ن رر   ه

ف  ر رت دو  ر ن ر ” “  ب ر ه
 در ن د.  ود ه ٔی ،ـت ــ در ـــل 

  نیـر  ر نه ر ن دم  دن د رو
  د ز و   ن و ــ ل   هـ

    و  ن د  دم ه  ری  هـ
 رود.  ه ی ر  و ّ   و رت

 بی  ٔز ی بـ ـ   وهـــ و ـ هـ
  و د  ر زدن هه در ر  ،ری ه

 یـــ  ی ز ی دن ه دم، و د ز
 .ـ   د ر ر  و  و ، م   ز

یی م در  زدو د:  ر  ش ” ـــــ بـ
ل ر دی   د  رزه در ره ق زـن و ـدم 

  رزه ،ز  ی ،د  و    ،ه
  ل و د ر  هو در ر .“ 

    ل درـــ نــرـ در  وه ف  د
ٔ رأ د  دو ی در  ه یه دو ـ ـــل 
دت ر ز رت ر  و در  د، رت دو ر در 
 ،ــــــ و  ف نی م  .د د
 ـ  د، و نین ر ز نر ب ر ز 

١٢٠  . ب نر ری ٰ ر  ٔهی ی ،رأ 
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ه، ــ  ١٧"، در ر رو ی ده در  ،ی و، 
 ر ، ی" رود در  ،"ــ ِـــ  و ر  ِر

 ت ی و  "    ــ "رم   
یو رژی . ی  ر د ِل ،  ــ ر  رد

   و، در ه د  ،ــــ "ِیــ"  ، ه
  ٔی ِب ِر . ده م ر ر 

   دی وق  هــ ِی ده  ز ه
  ،  ل و   ــه"  ن  ص

ری یو ن رژیرر ،"ن هــــ ر و   وی   هـ
ن  ه   ـر   .ی ن ر رن ر  ه

 در ، وزی  ،رو  نه  ١٢٩ ـــ ـ":ـ ،
 د  د، رد ی  ن ه ... . ف  ب
در ـهـ یـــ"  ٢ه رزش زر  س    ١٩ت 

و . ری ،  ــ ــ ،    رـ وزیـ ،ــ
 و یی نز ری ،  و ،یرو د د  ری

 ،  در ،٢رژی  ه٩ـ ٔ" ،  ـ ـدو هـ
   ز ــن  ی در رو ِد" رژی ر در  ره

ی"   ِ  ،  ی در .د ر  در ر
   ِه ِی و   ر " هن  ١٠ــ ررد د

 د، و  ـ ،"دـــ ٔ" ی "ِی" ز ده  ، و 
 ــ ،  .د  هی ه  دم در "ی" ی  وم
 ــــ یــ  م ت ی و در رز د ی   ":

 ".ه ز د ر  ی    ــ ـ" ،نر ه
 و یی وه زش و  ،"ری  ،ـرو د ور ری

": د  در ، د  خـ هـ ز   ن
یو د." رژی رو د ِ  د ر  ـ " در 

 یـــ ــ  دو د ی ت  هــ مــ" ،"هـ
  ـــ" و " د" و ،د "ور دو  ز ر 

ـ نـ "د ِه رر    ِ دو"  در ر "  .ــ
 ٔ" نی رژی  ِرـدر و یــ" ،"... .ی  دو ه

ه ِ" ،" ت  []ی  ِــ ِـدوم  ح
 ٔی ِی" و ،"[ ز] و  ز ِب  هـ هـ

 ر "رز ٔهذ  یرههن ر  .ـ ده ر  ، ی ِِر ر
"  ره  ،ر وزی ،ر  ز  ری یـــ ـ ـدو ه

 ، ر  ،"ت دن ١  ه٩ د درــ دـر":ـ ،
 ِرـو" ـ ــن، در ریـ ــزرـ ق ری ".  ر

،  ـد:"دوـ٩ یره  ٢١ه  ،" ر  ، ح
م د "، و  ه  ی ه ه  در  ِز م ح

 ،"[ ز] مدو   ی ت ِ"  در ر
 ،ی ره  ٢٩٩ در ،  ـ ــ ــن:"وــ ـ یـ

 رن یو ن ت و ردو دروه ": ،"ده  هـ
د رِز ز ده   ر ردو   ردو دروـ ":ود د"، و

 ...هـ  ن ن رزن ٣٠ه [وردن]   ه ز  ن
 ٔی ی"  د." در ر و  ز ٔه  هــِب ذ ه

"رز-  رت ی د و  ِ  ز ده  ،دی-  رـــ
 ،ه  ٢٩٩ــ  " ،"نر ِ ِد" ز  ،  هـ

 ه رگ و دو ـ مو ِد" ی ،"  ونـ ...دهــ ِطـ
"هو-    ز ن ِن م ع دو-  د، ورش د

،  ، ــٔه ٩ه   ٣٠ی   ،رش روز ٔق، 
 ـ ، "ه  ر د در" ی م  ،د رژی رد

": ،دو ی ٔ ز د  دـــ د  و رد  ه
  ل دم ز ،ه    و   د ه ".ده 

 
 ر  د رژی و وزی ر ن "  ی ز ــِت 

 "د  ی ٔ ٔره  وـ رشـ ــ ـ ،ـدو ه

  ـ نی ق ورت"  ره  ،رت و  نز ری .
WTO ،ی   ،"ه  ٢٨٩) رتـ نز": ،WTO غـ (

 ــ ،نو ه ،" دهن د ق شی   نی  
ه  ی و ِ" ،ـ ـــ  هی ،ی ح

ی ز [ر]  ز ر وش   ـ ـد دیــــ هـ
ی ــ ز ی":  ر  د و "ر نر  یــ

ی ب   ــــ ،ـــو ی  در ...ر ر
 ـرس د  ...  ز ر وش   

ـــ ی ندر دور ،ر د ری ی  ٢٠هـ  ـ٣٠ 
ی  در  ــــ ز وش  و ی ر نر

در ". یو ن رژیرر  ل در دو   ٔـــ ِهــ 
 ر ردو ه   نی ق ورِت" WTOدهـ  "  ،ـ

 ،ی ره  ١٨دد٩٣ ــ ن "و  م  وه ،
 ف  ود ی ِل" ز ،"٠٠ ــ ٔــرـ "ر  یــ

م ی": د ود  ن  ـ ـ هـ ــ ـدو ٔیــ
 ف ت ر    تـــ ــ در ـد ه

 ر ردرج و ز  ...  ز ... .  د  
 ِــر دوخ د ز و ر وش  دو    ز

٢ِد  ٠٠ز رخ د  ٣١٠٠  ـــ ،ـ ــیـ ی 
ــن رــه ـ."   ١٠٠ـ ـود  ٔه ه  ف  م

 رت  نــ  " ز ر"  ی  در ،دی
  ی د د رِز  ر درو ، ـ ردو   د، وـ

ی ،دی ی  وه " ِ ر نر٢٠  ٣٠  ـ "در
 دری و ی  " ز ر" وش در . 

 ِــ ًـــ ــ دم، درـ  و  در ر ٔــ"
  رتـ" : ه ً "د ِدر رو ی  دو ه

د   ،"   رو و  ١٣٨٣ی ره ی ز ل 
ی  ی" ِرت ی ره ی"  ر"  ِد  ،"ره

 یــ ن [ین و زر ِی رت و  ه . ه
 ن] و   زم ر ،ی ره ر  ، ر .

ن   در ـ ِـر یـن،  "٣ز ، رش دد: ٩ه  ن ٢
  و  در د  هر  ه ٢٠٠ن و  ٠  درل

ه زن ه  ".ـره  ن  ز ن ٢٧و  در ر   ز 
یز" ی   ـ ود دو ر در  ی ً د دهد  رو

 ،"ـــ ــد د رـ  ن رویه  و   ن
  رش  رروز  ًد  ":ی  ــ ".ـر

 ،ی١  ه٩ ـ ـ ل [ر ر ٔیه ]" :  ،
هر ن ی ی   ط  ـ ــهـ  ٢٠٠ن و 
 ". رت  ،ن و  دی  ه  در ن  ٢٠٠ ره

 ـ نر ن ر ی  ،نر    در ر .
  ، ر ،٢١ده ردی  ه٩ ، هـهـ ـ ز   ،ـ

درـ ـــد ـر  ٠ون وزی ر در رو ر،  " :ز 
  ،نی د ر  رد... درد  ر و  رت

 ر د ر ر و  روز    ٨  ر   ه درـ
رت  ـر ـــ... [و] ـ١      و   ١٢ن، 

 دری٠٠  یــن رــ رهـ

... د ز دز  د 

  در  د١٣  
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 ٣     ه  ١٢دو ن١٣٩   رة٩٨ 

 -  در  ٔه
  رو ٔدی ِه  

  و ُ نره  ِ وه ز  ـ رــــ یـِر  هـــ
هـ و  ویه ـن  -ه ده دی ٔرو ذ  دیه ل

در   -رن ــدیـ ٔروـ ه  ره وزین و ن
ه ر، ز دو ـوه ـرـــ  ِو ر در .ز ی وه

روـِ ” و  )) “ERTد ِن ی رو“د م ی د:
 رو  “   یز ”ـ ِنــر رـو “(UNICE)   مـ

 .د 
“رو ی ِن د“ ،  ٔ١٨و ــ ـر ی  هـ

 ١ــن ــ   ِ، و هـ ١٩٨٣رگ  ِروی در 
 .ـ ـــ و ،ی ،وژ ،رو ٔدی ِ ره در 

  ِد وه ِ ه ”رو ی ِن د “ ــر،
  :ز   ِزدرو ” م  ب و  “(BMW)  ، ” ــی ِم “

   (Heineken)” هیـــ  ،”ز(BP) ِی وم ” 
ی ی   ی”  “(Nestle) یـــ ـژ  ،

 و ”ـــ “  ”Nokia  یــــیــ ــ- یـــــ
“زیـــ  ، ” (RioTinto) “ ری   “ و ن   ج 

(Siemens)    و ”ـــ وپـ “(ThyssenKrupp)   ٔهــــــ
.دو 

،    دش ــ ن “ د ِن ی رو ”وه 
رد ه  ـــ ـ و  ٧٢ی ین یرو دل 

  /  ی . دی  ن م ] ده در  هـ
 نه [ یه     ِی ” ِن ن  “ ـرو ٔدی

ر-  ٔهرددر   ه ”ـرو یـــ ِن د  “ـ- 
 ]   و د   .[ر رو ٔدی ن  

در “  ـــد ـــِن ــیـ روـ” هی  وه  ی ز هف
 ” ر رو ِز  ل در ٢٠١  “ ،ـ ده  د 
 ”    ه رــ  ز  ت ٔیه   “ و

ـ . ز ی در  ر ــ ،ـدیـ ـــ  ِزـ
ه و ری   .هدُ ِ  ِز ” یـــ ِن د
رو  “ :ی “ ل ٢٠٢   ه  ِ تر 

 ز  تدر ت وردو   ٔـــ ـ ی دز رت ه
 ن،  ــــ   “  در  ن ی د.

 ــــ یــ  ، رت نز ری ،رو ٔدی ن
 ”ی    “ تـ و ر ر در   و

ـــد ”  ، ه ِ ـوه  -“ -  ”  در ن
رو ی ن“  ،”.ردد د ن دو ی “ 
 ی ،وه دی ” ِرو روه  -“ و ز  ” ِنـــ د

رو ی  “  -   نیر ٔهدرن  ٠ــرـــ
رن  ” ر ره رو ٣   . زر و  ز 

ی“(CBI)   . وه ی  
 ز  ل دن  ی ر ”ـــ رت نز “(WTO)  در

١٩٩ وه ، ”ـرو ی ن د  “ــ ـ  ـــ هـ
ه ه ، و   هر و ــ ــ ِـوه  یت

 ” ــ س دو ره  دون د دو “
(TABD)فه ،  رو ِـ ،ن ِ و در ر ،و یه

ـده  ه ز وه ـم د د. ن رو و وزرت زر یت
: ده در  در “ ِن رین  رــــ  دو

 ه  و یرو و یی رت وی نوزی  دیـ ه و
ود ن ددو ـ ـرهـ  ” ه وه “  رو دد.

 س دو “ ِـــ در ، ”ـــ  ٔیــــ ٔــ
ی ر  “ ن  ی(MAI) وهـ .ـد د ، ”ــ  دــو

 س دو ره  دون د “ ٔـــ در ،
 ــ  ه“ وده  ،ر: ه ی   رِش ن

ه  ی ی د در ی ی  “ه  ،  ـیـ ن در ر 
 .د   ،دی    س  در دو  ه

وده ر [ی ،  ه ـــ  ه ی  ن ر [ی ن

 .یی ن ر  
ن رو، در 

، ـم ٢٠٠٠ل 
 هـ ـ ، د
 دـــ ٔ

 در هه و ” 
 ــ ــ ــــــ ه

ـ  وهـ هـ
  ن دو

 ــــ ــــدود
 ـدو ره
س  در 

“ یـ  .ده ز وی ره ،ه  و ر ، ویه
:ی  “ یـــ و ر ٔ ــ رـ-ــــ“

TTIP)(١ و ه ، ”یـــ ــ رز دن ف و ر  ر وـ
  “ دو  هدد  ر  ن ه و   ه  هـ

 . ی د  ردو ر ” ی و ر ٔ ــ ر-
 “ ل در ٢٠١٣  ٔـرـر یز    ، 

ه   ه و  زـن  دی رو و زر یت
 .د ه در یرو ن ِر (ی ِی  یــ  رو (ِ

ی  رد ــ ،رو دی  ز ِد م  ٔ  یـز
د. رأ ه وی  ،د رد ن ر  و  و ه  نده

   ن   ی  ر  د   ـ ز ـ ـ ر
و رأ  ده ٔه ن و ر یرو ره نده-   ـ

ر در ه دو  ر  ی  هــ رأ د، و  -هـ ــــ
 ی   ”ن ن  “ ـ ،نـــ ی .  د  

ه ر و   و  و  “ د ِن ی رو”ه  هف
ــ ـر نی دی  ز .ردد ه رو دی   هـ

ن دووزی ، ِر  ،رو دی نی ،ن و  هرـ
  ر هی نره  و هـ ه ـیـ  مــ یـهـ

 ن ٔز ،د ،ه “ــ دــ    “ ـ ووسدر د
زدی ن و ه ن  ، ـــ، و ” ع  ن 

 رل “  و ٢٠١در  .د ”وپ ر  “ لـهـ ـ  وه دی
ر  “  ر رو ”م د  ری   ٢٠٠٩ درد، و در ل 

) ن رون وه  (ی  وزی  ِـــرو  .رد
 ب و ی ٔر ی ی ن ور ـ ز نر  هـ

هـ  ه دوــ، و ــیـــ زر ،ر ،، دو ،دره
 ،رو دی ن و  ٔ ز ن”نوید وی“-   ون

 ی ،ر ر ،ی ٔر وزی ،رو ٔدی ری ”ر “ ،
 ِ”رو ی ِن د“م و ، دی  د. -ه م 

  ”رو ی ن د  “ یــدهــ ز  ر، دو روز ه
ن دو  ر د ر  ،ه  وردهـــر، د و    

 فه  ر یده ی ن در .و در  د ه ه 
دی ر ی  نو ز ر ش ه و ه  ـــرـ هـ

 .ر ی د ”ـرو نـرـ دیـ نر “ (ETUC) ،
    رو دی  ز هر  ــــ ز ـــ دد و

د و  رو   د زـن ـرـ ــد ـ ـم 
”  “. ه د ن  هی در   

 
  ٔن ی  ، و  رن رو ،ـ در 

ه  در ِ د رزر   ر روـیـ  ل
 ـــو د ـ ز ی و در رو ره  س در

 د رو ٔدی ندن ز ه در   
---------------------------------------------- 

١ .    ” ی و ر ٔ ــ ر- ــــ  “(TTIP) ،
    م ردز رت  رو ٔدی  وـیــ هــ تی 

  .ن و ن  ی ن ــ ـ یـ ـــن ـرت 
   دزی ر  و د ه دو و د   لـــ در ر ه

    رز  ی     .د ـد   ـ ـ
 ل ه٢٠١  . ل 
 

 ١    ه  ١٢دو ن١٣٩   رة٩٨ 

  در د 
 ٔدی   دن رأ لی :رو

   دم و”“  

ن  رــ فــ لـــ ر ر
 ن ر   دو ــ ــِف 

 و  ی .  رو 
ر  در ه د، ت ر ــل در روز  هن

یٔه رـن ــر ـ .ـ  ٢٣٠ه  ب  ١٢
 ف ر ،ه م ی س ”ــ ـ لـ “ 

 ـــ ب د ت ول د ب ز 
 ی ی رأ ر در ــن   “  ١٠٢دم” 

 د رأــ ــ ،ورد د   ه  هـ
    د  ه ری   ل١٢  ـــ ـدر

 ــ ـــ ب ،دی  در .١٢  ــ
 ـ د رـ نی د ورد و د   ی٨ 

 ز یرن ب یـ در یــن و  “” ؛ ب 
 زه ـ دـ ورد و  ” “   ١١هن ل 

  ر ی د١٩    د د ف ؛ر
 درد و  ب  ل در ن  و ــ ــه

و ف یرو و ز  ل  ّــل  “  ”هن ن 
   ،ت  ی    د ورد و 

  ر ی دو  ١٧ ـ فــ ، ی  .ر
  و ـ ــ ، ب ز   روه

یه در رن در ــ  ١٢٢د د  ع 
   ر  و   ـــ ر  دو ی

 ـ ـ د. هــ ـ ر دو یی و ده
ف د د ر   در   م ـده 

ل، ر  س  .د  ــ ـ رـ رـ
 رد  رد و درد  ی  ز ، ی ش

ه در ـیـ ــیــه در ـرــن  ه ی ف ب
  ،ـــ ـوـ ـّ .ـدهـ ـــ ر دو  ه

ر  ر دوره  ل ر  ـ ـه دیــ  ش
 نی  ر ی ،ر  یـــ ف   دن 

 و  ر  ـ فــ یـ ز ـو در  رو
   ،دو  و وزی   ر وزی

 یـــ ــف  س  ر در  َِد  د و  ر
 ”  ل “  ز  ١٠٢ ،ن در در ی 

 ت ول د ب ره  ـ    وزی
هی  در رن یه در ــه ــ و ـ  دی ب

، دو ی ر  دهـ  . ی ف ر رگ
ر     ل وـــ ب   دش ر

ــر   . تل د ر  رـــ
 و  د ی د ن د  ی    رت ر 

 ٰـّـ رو، ویـ ٔـ ل در ِن ِ  ه دو
ــر د  .رو ٔدی در ی ِ  رـــ

 ٔدیـــ رو وی ٔ ز ل ن ون رت ل، در
 رو ” ل ٔهی .د ه ر “ ـیـیـ م و در  ش

 : ت ز  ” یـ  ت ٔ ر زی ز ر 
  د ز م  ،  ـ ٔـو ،ه

ی ، ده  ه ِ رم    ،نر
و زر دده د و ر ر ز ن ود... در  ل دورٔه 

دو د  ـــ وه ی  ل ه ه
 ّ رو ٔدی  .“ 

ر و دوز، د ب ـ ـــل، در 
یی  ر  ،ن ّول ش در روز  لـ ر

 ـ ــ د و م ر
  ی ” نـ  

 ـــر ـــل 
 “.  :ودـ و ” ـوـ

 ـ   ز ز ویـه
ن ــ ـ و دده 
 ءــده ـد و 

ی  ر د رو ه
 د رـ و ،ـریـ در ه
یــٔه ـب ـــل 
دت و ـب ـدم در 

خ ری  ضـ ر
 ـ ّ  ...د
 ـ د ر  و 
 ــ ل و 
 رهـزـ   ،ّ
 ـــ ن، ود ،

 ّ ٔی  ل و ...د  ـــ یـ ز   ه و 
.  “ب ل  ر در ی    رت  ه  ـ ــن و

ر  و  دم رأ ر  ی ،ر  یــ دم ر   ر در
 ـ ز ـرو ـ  در ً  د د و د رو ٔ

وزیـ  ـر ـ ـــ د. هـن ه رگ ی ل  ین رت
 ل در دورٔه د ری ر در  ی ، ده ر   ر
  نر در ه ری و رأ ی      (ز رز دی )

 دهزه د  ورده د  ، در    .ده  ر دو  د
 ـ  ه ر  ت ل ه د  در  ،ل ٔیر ه

 ه  نی و  نر  وهـــ و هـ ،رو ٔدی ری ه
 رت ر در ، ه  .ت ه ن در ی  در ـــ وزی

 دو  ـٔ   رهن ر رو در دری  ره  ل رت
  د ” ...ردد  م ه ه ی  ر دو ه  ه

 ره  ل ن ر ز و  ر  و ، .د“ 
ر د ل و    زی ی  ض ز  ل ر

  وه دم و ن در ر د   ه و در  ز ه
:ـ ــ ده ر   ی ی ٔ در . یرو ره در  

 ”م ر  :ل ر  ـ ـّ ،ر رو ٔدی ی ، د د ی 
دو ر ه “.   رو نر  ب ن  ــ د وـ  

  د م ل  ب ز ره  ”رأ  یـ در  نده
  ی  ت و    دن د ر  روــ ری ه

 ل .“ 
ـــ ه  ب و   و  ب ف ٔ  هـ

د  ،و  ری یــرو ه  م ر، و دم و  
  ردــ ـ د دهل د ، ب ره ،  ّٰ د، و 

 ر ی  .د ل در دو   ه  ـ لـ ر
 ل  دو ری ده   ه ،ده ه ر ِ  ـر  ه

 ــ نــ ـر ،ِ  .رو ٔدی رو وی ٔ ره در دی
ه د.  ّ “  ر ”در ل  “” ی ف   د  رت

در و ل ر دو ن در  ز در وردن و  ـدن دوـُ    ق
 ه   ل  وه ،ندر ی ی  ـ ر رت دو  ی 

دو    در ی ، د  ًـ ن  ی و ر ه
 . ره  ـ ــدو و هـ   رو ٔدی  و ر 

 یـ دهــ و ن دوره ٔل زوِر ه و و  ی ن  در ه
 ی ر ن زیی   ل ر . ه ورو دی  و ـ ه

 ـّـــ ،ـ هـ ــ ن د  ه ر   روی ٔ د
  ت ز . ه دزی ه  ــ ـ دیـ ن  ل  ل

ن  ز ر رج ه و  دل ر و ز   ره دی ـــت 
در ، و ــ در ـود   .١٢ن ر در ل ن در ود  ده
ی  ز   زی   ل دو ه .-  ٔ  ”تـ “
در  ز در ّ  ـ٢  در ل -  رد یروی رل ٧٨

 ٔد   رو !  ری ه  در  د١ 
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 ٩٨رة 

 ،ـ ـــ رـ 
ر ِل ل  

  دـت، وــ ور
 درد.

 ،ــ رــ١ 
یرـه، ـــ ـد: 
 وزیــ] ــــد وــــــ"
 یه ٔ ت] درر

 یــ ه  رـ
 ــ در ،ـــه 
 ــــن، در ورــــــــ

   و ره ...١٠ 
ر ٔو  ـ ـ

 ــ یـ ،ــ ز
  ـ ی و  ب

ی  ـ ـن 
 ه ش  ".ن

رـ ٔــو  ــ
  نه ،ز 

ـ  ـ ـــ در 
  ن ـره ـده 

 ،  رتــ دِنـ ر
 ٔـــ ـ و د 

 ش و و تر  ـ و  ن ِر و ،ی ،ل فه
 . و   د   هِم ویه"   در   ِــ  و ز

ه   "ر ز  ٔ  . ـ و ر ــ  یـ هـ
ر ه ده ن دیه ،  ن در وزِن- ر :  بـ 

ه-  ،دن ر در ر  ـ ِب هـ و ، ق وردِن دو
  رتو وز ، ،ه ی هو  .د ه و   و 

ه ی ر" ٔ ـ  "ر در رب هف -  در - ت
  ن ور و د ، ه د ـ ،نـرـ ِدـ در ر  ه  هویـ
 ،ن ر .د ه ز  ز  رـــ زــ    ،ــ

ر و ٔ ش   ن و وی ق  یـــ ر و  در 
 و ، ه  ـ در ــ ـــ  و   دم ق د رو

 ز ر ری ه د.
 

 رن “ِل زن”ِ رژی، و   م 
وه  رش ر   یــ ز  ِح"  صدر  ه

ـــ  هـ رژیـ ویـ ه  و ه ن، ـــ ف و ب" در ه
. ی روز   ر دی ،نر نِل ز صدر 
 س  ،"ب ز " ِر ِح  وه ر ب  ه 

 و ه  و ه ه ه  ه ر ٔ  ـ ـ ــ نز ،
،   –ه ت د   در  ِ  ِ-   ت

ر رو ه و    .روی 
  ن درز  ز   ،ه  ره یه ،ه و د ر هوی

یو ز  ه    و رژی ن  هـز  و ز   ه
ر ه درد و دی ه ب  . ده و  ه 

 ،ل هری زی در روزه ،ی ر ون ری ز   ر در
ی ...ـوز  ر زن و ده، : "در  ده  در زه ل زن در زده

 نز ز  ر  نده و ز  س ت  ل د. در  ـی]
در .   ١٢در د. ن ی خ   ١٢ز ب] خ ل زن ود 

در [ـِ] ــرهـ ر  ٧ه روو دی   ٨ه  در ی ت   ی ده
   ه .ده ١٢ده ز در   ه  زن  ٨٢ه  ـدر

ر در ـر  ه در  ز  ون ری د و ر ".ر و ورِد ر ه  ن
 ده، ژر ن وت ز ه  ِ -  ر   ن رو

 ر ره دنر د ر  .ده  ،ع ی ز   دـ ــ   ن
 نز ، ی و ه هز دی  وم ه  و ه و ه   و ی

 ِ ن وز    ـــ یـــ ،دِ د ه  ر هـ
   .رده

 هو دی    ٔ ر  نز ی ِد  ه

      ه  ١٢دو ن١٣٩  

ر  ر وـ ِر ،زَ ِ ِ
 ق

د،  در هـ در ش رژی ِن   ، ه
ه در  ـز و  ل، و ز ت و س

 رـ  ر دی ، ه  ـ ــ
 ر و لِ در ز  در ، ِق وردِن دو

ـــ .ـ ـرـ ر   ٔـــ در ،
 ـ ،ـــ دنـ درـ ـ ،ل هری

ر ر ز    بـــ ر 
د. ی ر در و ـرت ــ ـ ــه 

هـ دوــ  رن، وزرت ت، و دی دـــه
 ٔل در ز ور  و ی ه  ،زـ ه

ر ل و ر   دهِ وه ویه  ز زن
 و ز  یو  در ، ه  ِه

 .د   ،م   ون وزیـــ ،لــرـ
 ــ ،ـت زیر  ی ت ور

 ، د ده م ،  نـرـ دن ود ر
ی ر  ی  رل ـده  در ین،  “ م“

ر ِ .  و ی   ز   ن
و  ،  ِ ی ز دی  ودیــ وردِن دو

 .  
 ـ م   د  در   ـ ردد

ر ی ٔو  ـ ـرـ و ه ٔ" 
ـــ و [زـ ]  ی ت  ،رـ

 ن، و یی  و ری ــ  زم و هـ
  "زـ  در و روز ر ِرت و ر م وه

 ! ١٠ رـ م و  ر  ــ
 ِیـ و وی" :ز ر  ده  ز 

ه ، ، یـ و ــــ ،ـویـ  ِم
ه و  زــ ــ ،ـیـ در  هره ،رزش

ز  ٔ ِت و رِت  و    ره
در ز ن، هِم ویه   ز و ه    ره

 ه   و ز  ر و ز  ٔ
ذ و د   و ه ِ   ٔ  ِزـ

 ن" [!]. 
ر ِ  مــ در ر ز ِ 

 و و ی ه-    ــــ ٔـ هِر
 دن و ر  و در رِق  دـــ وردِن دـو

 - ه هی ـریـ  وه .  ر وـــ
ه  و ی، ددن  ر، وزیـ  رو ه

 ،ــــ وــ ٔه ،نر ه ٔه ،عد
ری ن ه ، و ری زن ت 

  نر ن ز   هه  ـــ ه
ر  در رژی  .ـرر دـ زـ  

و  ز  ی غ ز   ت وـــر وزی ،
  ،هـدرـ ــ ز ل  ،ت ور

یدور  ،ز در ـِ "رهــ "ــل ــ و 
 ـ ــز ـرد  ه ز  ر ده

 درو  

 ١٣    ه  ١٢دو ن١٣٩   رة٩٨ 

 ٔرو   ز ن ر ی ز   و ه . ی” 
ی در  و ن ر  ن  و  یر ز ،رو دو د ه

دد ز ن .د ی ر    ز ز  ،ر   ه  ی
 و د   دی ـ ـــ در ن ر و رد ی هذ ه  ـــ

  ه وه  رهــ ـــ یـ در ـــ .دــ ر رد ن ت ی ،
 . ه   ر رو دو ِ لدر ه و ی ه 

ـ ـ” ـیـ :ه، در رِ ٔ   رد دو ،ـ ن ٣، “د د“خ د، در 
 ر رـ د ی در   روی "" ی     ی  ر 

  د ی ه ندر   ز ه ،دد ه  ن ر رد  ن  ـردـ ن
ــ ــ ز  ن دور  د .ی رت و ده ی  ز    ه ر در یه ن

"  ی  ی   ر د      و د  ـ ـ "ر
 ن ر  رزه  د نر .رد در د ر در ” 

 روز” ن“ ،ن ٣  نی در ی ِ ع ر  ،ر ه، در  ،زددـ
 و :ی”      ت تر١  ر  ٢٠زـ ر درـ ــیـــ ـدر

]    ــی  ،رز ی  ب   ردد دز] و  ه
ن [یدری ز ی  ر . ن [رد ن” 

دی ر ز هـر هـ” ی: ه  ،ه، در ره  و   ن ٣روز ق، 
ه م  ر یــ، دو ـ   دره  .ر .   ی ر ژیه م

ـن ز  ه ه ده  در ر ت  ، رن ن  ه ب  .ه و رش
 ر  ن  یرز د ه دو در   ، ن نـ در  ه  هـ

رن ز و م  ر در ـــیـ ـز  ی درد. ... ت  و ب
ه  و  د  ،  ــ ـــ ـیـ ز   د و در رش

. ی  ر ر  م ره و”  ،ــ رو دو  ط  ن
ه     ــرو ـز دوـل هـ ز دو   ،  ی  ه دهب د ه

هی در رـ  ه دو  ه ز  م و    ی  ه  .ی ه
  نره و  ت   ن  ،د ه لت و ی   ــ  ،

ـ ـ ه .  ر ن  ی    و  د []  ــرو
 ن ه  ت ده ی  نره ،  دی ه  یـ ِـدـزـ و ،

ه  د. ی  ی و ول ـن ـــت  ه ر ی  و  ر م وم
  در  یه و     ر ید،  هـــ ــروز    ه، زیــــ

ه ر  ده   ،  .ز ن” ه  ه  ر  ه ز” ن:
ه ن ر در ـر ـد   ود در  وم ه  د،   س ی رش

 ر  وت ن ی ز و ده  ر  ه  د  .ور 
در ون  ،زـن، ـرــن  ٣  ٠ه رد  ده   د وم

 دز  و و دو    ــ سـ  نز  . م دریو 
   مو  ق دری  ه ط ن    ن و  یـ  .د

ق ی  ز ی  رت  ن و٢٠٠   ه ،ره  ١٠  من و ن  
 .د د  ط ده ر    گ ی  ه د  و  د  .

در ز رزش درو ر  وم . و  ٧٠  ٠در   ٠درن درو    خ ه 
 دری رز ت،  ١٠٠در ن ن١ن و  ٩٠٠ ن یی ن در رز  هـ  

. د 
    در  ه     ه ز ه    ـدز ـ 

ـ  در  ط ین  ،  ررن دو رو   ر و هر ه ده
و ه    ی  ز  ز ی . در د ه 

و  ر   د ه و ری   حـ    ن ز  ــرو هـ  
 ـ   ن ن ر  د. ره ـ و ــ و ـــ٢ و  ١٠هن وم 

 ِو ه ً ،رد ن رژیر  یر ر - ی د  -ه   ر
ده. در ل ی ده ، ٔی  ر   ن در دو رو زه  ردن

ول دره ،  ، ِر وردت  ق و ِر در ر  دم 
 نی ورده دو ه . وه ن  ـدو ـ ـدـر در ز رج و در د ر ه

ه  در  ر د ر ز    . دده  رو ر دروی  ز  ون
 ،  ن رو  ، ده  د ِد  دـــ ـ ــد ، د ه

دی ِد ،ر ح  ه در  ه وـ ن، و ده و  ول و ، ه
 رو د دور ِ ٔ .ی ه د  نز  ر م  هـ زه ن

  .ی ه   ر   و  وم

...رژی د هی ن د 

ده!" در ر  ر ه  ل ـن 
 ر  ، ر ،ه  ٢٠ری٩ ،

" :٠  ــهــ ر ن ن در
 ٧١٢  ـ ــ و ،"ـرد ن دری ره

  ،ی رشه  ١٣دد٩ ز " زه ،٠ 
ـیـف هـ نر در در  ــ هـ

   ه ر ر ز ".د  ـــ ن
 ــــ یـ ،نر  وه ، 

 ز  ن زیر  ِـ ِنـ و 
 ر "ـــ دـ" دِن ف در رژی 

.د ه 
 ـــهـ" ـــ نـ  ه

ررش یم ی ، ز دو ده  در ،"ه  ه
ـ و ،ـ ِ ،دد  رژی  ،ــرـ

 ِـــ ـ نـــن و زر  ِ
ـ ٔـیـ "  " ز دیه ، و 

ــ"  ـدر رو یــ ـ ـدو هـ
د   "یٔ ه ـ ــ ـه 

 . 
 نرر درو هد در رِد  ر رژیــ

ـــ ـ ،د ِ ز ی    ز یـ
ری ه"  ن وی ه  "ه

 ره  ، ر .ه  ٢٨٩  ،
 ــ در هـ ـردن یـ ه وی 

ـ ر   ــد. هــ ـــ ـدر
 ،رن ٣  ه٩ ن ر ز ،٠  در

ـ ره در  نر  د ورش دـ هـ
یود:"ه ل   ی در ه  ـ ه

١٠  وــ   دو ... .[] ه 
 ـ زم ر هــه ، ی در  ر

یه ه  ...ردـ دـُ هو ژ ه
هُ د و د ر ز د دد و ـ  ه

ن در ریش و ر، ــیـ ــو، ـج، 
روزه، ه  ٢٩ه و  ت ی ردده ه

ق و دد و  در زر ر یـن... 
ـ ، ل دو د. ... در ین د [ر]  ـــ
ـ دی و یز   نی ر رز  هـ

ی  ه،  در وــ ـــ و 
 ".ـ ...دهت دــ د   ی

 ب ِر  دـ نـرـ رـ رز دن 
ــدر هـ ،ی ره  ــ هـ

یو رژی ی ه ه  ری  
 ی  .رن ده ٩زه  دد 

 ٔ"  ِـدر رو ی  دو ه
 ـ ـــ هن روه ٔد ، "د
 ــ   ول و  رژی  
رن  ه رت در ــــ، و 

ی ِب  ــ ِـــ در ر ر
 یــ ٔ ر ه ی . "م"

  ـ د، وـ ـ ر رژی د ه
وـد وردِن  ده ِرزت رـ و ـ زن

 ــــ ـــ   ٔ ،د
ن ر ـ ـده و ـ٩  رن و دد 
 رزه و روین رویز  . ،ی 

 

... د ز دز  د 

شماره شماره



١٢   ه  ١٢دو ن١٣٩   رة٩٨ 

 ده م   و  ،د  بـ یـ ن درز ِ د
ی .ز  یــ ،یـ  ود  هی   درد، ل  ده

 یـ ن درـز ِ  ،ب ی  ده ی ز 
 ـ ً ب ی ل در  ؟ ده د  ب

ـد ر ً  نز    ــیـ ـ .ـ
 ز ده ل   وِم  زن در ی ب  ـده 

هـ   . و ن  ، ــل    د 
ه، رز، و    در    در ن  ،ع نز ه

 ن  ر ـ  ز   ر  ز ده
 ودــِ  ه  هی ر ده   ،ز  ٔن

   ن ؤه زن زــ دنـ َـَ ِرــ  ِـــ
ــ ــ.  ه رز ی ه  ه  ز  ح

ــ ِـد و ـــ ر  ر ، در د ،هِ زن
ی  ر  :”   ـ و  ر ـــ هـ

  نز  ردد [یه]  نز   یــر ــد
 ــر ـــ دـ ـت و رور در  و دی 

 .  ی ردو ”  ـ ـ ــــ نـهـ ی
  ــ ـ ،ـدرو .ـ دهـ نــ ـ م در

 زن ه ـ ده و روو ر ر   ٔ  هــ
دــ   ـ ـ ی دروغ ر   ور  ی ِد زن

ــــ ر در  ی  و   یر  هـ
ـ  ری ز   ه .ر  و   ،نـ

 ندور  ه ن ی و  ـدر ر ــ  ٔ
  ن ،د  نز ز در زی ، ده  ،ـن، ز

هـ  .  ،ر زن ل  در ـوه ، و م ه
ه زین و  ن زن ـ ـ در  ه و ب زن

  ندر ز و ی  ر نر ه   رژی ه
ـز    .ر زن و دون د و د  و  ه

   ومــ  ٔد ز   ی  ض د
هـ  ــ .ـِر ــدٔه زـن در ــهـت  و  ه
 ِ  ر و ،  ـــــ ر و  . یر

ــــ ،نـــــ ،نــه ،ن، و  ،نـد
  ن ز ن، و ،نی ،نزو  هـ

 و    د ر  و رهــ یـ ٔـهـ .ــ
  در ـ نـز ٔـه  و   ِه ،ر ه

هـ    ـب ـش ر ز ـ دع ز ق ی  ن
 ـ نــه ی ری ،دو ی  . دهن ر

 ،  ح ر یرده نز  ط ر ز  در ،
  ن ن درـز ــ ر  ر د    

  ـ ــ یـ ـ ب در  ر . غ ن
“ ـ ر ن  ب  ز نز ِ ر رٔهدر

 ه “ ، :ی” ز  در ه   م  ه
ن ـ ـ “     م  رو ی   د. یه

 ـــ ـن ه ،دد  ً    ی  در
ـ و .د ـ ــدر  دیـــ نـل زـ در ـ یــ

ر  ه   ومـ ـ ن س  ن  ز
ــ ـد ی   ر ن درز ر  یـ ز .دـ

رو   زن ه   ز ـن یــز ز ر رژیـ یـ ِ
 ون  د ن  ن د.

ر دیــ ــ ــر  “  زر“و  ی ع
 هـ ـدیـ ـــ ز ع ر ی ی  ، ر 
رد ر دد.  رو  ،ز رو ر ن،  ــب 

یـ     ـورد ،ــ ـد ــه  زن م
 ی  ل دو ل ی در .ده ر نز  وت در ر

ه  ه    ،ه  ٔه   ر یه
 نز  ٔٔه  در زــ دثـ رو  .ورد دو

ه و  ن ر ــــ   دو رو و ه ریر و زن

رو .  وردً  و در ر  ن زٔه  زن ـ ـرج و 
   ی  نذ“ ــدر ر  ء رزده هو ی ی رز ده ه 

 ده ن دریی ل   ن ه   “ :” ــ 
   ر در ر ن ی نز ز    ...رد  ـر  ن

 ی ع ر ح دی   ود ورد. .... هی در ن  ر  ه
 ی یت و ه در   نن ز  ه  هـــ یـ ز 

 ر ز ن وج و  ده  رـــ ـد. دروـ ح ری ن
 ــدر ـ ن و   د و ر ز نوج ز ن ح نز و

ی  ه زن ون زه ه  ت  ز ر رج ــ  .ده
 ”ی ه    ... در    م ه و ی  ر  زه

  ،ی]ه].  ١٧ 
 و ر در ت  زن و   ز دو ل هه و ره دهن

و ـ-  ی زن  ی ز دو رو ،ورد  ورت ح ــن
 .ی ن    در   ر  -      ن

 س نی ل  ن رد نه   ن رــ ی ی ،د
ـد، ـ ـ ـ  ی   ز ن   دیه ، و ی هن ه

ی ورد د، و  یـ ـ  ه زن ر  ده  ی  ن  ن
ری    ر ،ه  د، و رت یر  زٔه در ی  ر

ـــ ـف  ی ری  ردهی  د    زن ، در” م“
. 

دی   نز ز ن ی رٔهدو ِز و ر  ـ ردـ ه
 ره ی ،رد   ـ ن رز   ه  ــز

  ،لــ رـ د ر  رژی  و وه هدر دی . ل دد
، ی ـ ــ ًــ ،     ل، رو، و ح

 ن درز  ،ی ن و   ـ ،ــهـ و ، ، ه
 دهـ  ز   .  ز وج   ن ز ر   
 درن  زن ن دده   دورد ده   ز 

 یه  ندر   نــ ن در   د یدهز روی 
 در ، ح ن ی ی ز ی  ر   ی ،ص یه  . 

 

... و د  ح ه  د 

  ب  د ... 

 در  ی  ًر،  دــ ــــ ٔی  و   ،  
  و  ِنن دور  یــ ز ر ِ ن ر د و  ر  ـ رد

  ، ِر ی ِ .د ی  یـــ ـ د  ر رد
 َِ   رزٔه  و در د  ر  : یه“ی  رد

 ٔه “  ی“ی د ِرد “.ی ف 
 ِندر دور-  ٔه    ن م ه  یده  ــــ هـ

رد دز وه-  و  ِل  رزه     ، و  ِد
ر ِرزٔه  ،ِب  ،م ــیــــ، و ـورت ـب 
 .ـ ـــ ندور زهـــ  رد ور د ،ر ٔ ِه

ه    ب ر ی و ه ز   و  ٔ ،ی
ــ  ِـــ” ر در دری   درد:  – ِر   ن

 ی  و ز .  ر ِ و و ” 
ی  ـ  ِب  و  ِر ن در دورن  ،ی د ٔرزه
رد ٔه ،ن ز ن ر ِ و   ی ـ ،ه  ــ

  هر در رـــ  و  هن ز ٔر در ، ٔی ن ور .د
  در ! ی رغ ز  ،د ،ر، و ی یه

----------------------------------   
١ ، .ر ِ  ٔ ،[ر ]٧٨. 
 ٢.   ، ننی و  ب  ،[]  ز ح.  –ه 
 ٣.   ،ر رل ٔ ِ ٔ ،ز ، ٔ ،٣١      .   

 
 

     ه  ١٢دو ن١٣٩   رة٩٨ 

 . ی وِه  ز ـ ٔیـن  ٔ رژی وی ویِ زن ون
    ِ ِ دن و در زن ِد  ه و رژی    هـ

 ِن    ، ه وم زش د و ز ر د  : یه
  ِزدز ،ز  ِز در ،د ِی و ،ه  ــ ن

    .ه، و ی ز ر ج و   رن ب  ه
 ،ین  ١٠ز  ر  ِ" ز ر ل، در هدد

ـ ، در دو  ، د م ،"یر  نـز رهــو٠  ـدر
 ع   در دوره . ی ه  و زن ه ه  وی 
ه ن ـزت ــ در  و غ ه ٔ . رو ن، د و ه

"  طر ـ قــ ِ" ِح ،ی  ون . " و   ــد
هـ،  ه ٔ   "  ،ب و ف   .ی  ، در دره

ر  ی  وه ر ر ی ر زن  ،ل ه و دی ،ه
 ر و ی  ر و ی    ،"  رزه" ِ ه

 ن ق ز  ن  ، ب ده   ـ ی ن
  و  ر ح ی ٔی  نز ز د  و  ٔی م !د

 ز د ن ر ِدر  در ـر نو ز ر نز   و ؟ده
 ! و دو ه 

  ر ن و  ح  در  ،ب ف و ز  ح
 در رــ  در  درد،  ِ و ِر ق زن و  زن

ه ه و  ــح  ه و ه      وه
وه  .  د ٔ و درزه  یـ ز سدر ه [ ] ه

 و ده .د م دود ن ر ،ح ی  دم  ه  ـ ـ 
ـ ر رـ ٔد و ز در  ، ده م  در   ز ـــ" مـ

 "ب    ورـ ٔهــ و   ن زنره ، و در ،ور
 ِد ی    ،خ و   ،  ـز د ن ر

  ی ل  ًد .ن دو  دهـز  در ر خ ن  ه
 . ند ز   

 ـ ر، وـــ ، ،ر ،ر نز  ِ  ن ول ز
یو ز ،نی  د  رز ه  ر  .ی  لـــ ه

 نق ز  تی در رژی   در ی نز ! و ز  نه زوی
ر و  دن، ِد و دری . ی   در ل ین دده 

 ن در دز و  ِب  د و   ،ی   در ،ر ر ه
 -وه،  زـن ــ   د.  ی ، ی  رژی و رزه

 ون-  ـــ ،نرزٔه ز .  در ی ر  و  
ی  ـ ی ِه دو در ر یو ردی ِ  د  رزٔه ز ی

!  ل و ،دز ،  
 
”ر  ِز” ؟   ،نو در  

ض ه  نِح  ز  ر ه“ ٔ م “  ،ر  در
 ، زش ن ودر ، وزی“رــ زـ “ ــ ز ـیـ ر  یــ

ـزِ"  یـ ـ" ــر ه در  ر د، و ز وی ــ ع
ــ ــ .ـ  -زدی در یـ زـــ زِت رت -  و درن

ر" . ه   ،دو ی ِد  ٔ در ، "ِز 
یه  ز ی  ر ن وِف در ه    دم  ه

  ه ،ر ر  . ده  ن در  ـدم،  ٧ـ ـدر
 یه د  ط  زی  ، رو، ون، ددر  ه  .

ـ و  ه ر و دی زن  و رو ،ه  ر ز ده
ــ  نز ِ .   ن ور در  د- 

   هن وی ِدر ه-  ن یدم  ه ی و   ی
در دو . ورده ردو    زی ر   ِدر ٔ  

 ن ر ــ و ــ ـ  رتوز   " ٔ م" 
 هی و  ی  ،زد   ،ی . د  ١٧ه 

یره، ز ل ی   ین، رش دد: "ــــ ــم 
 ر ر و    نی   نز . ط ن  ه

 ق ز  ه دره ی  ر ــر   ل ح ن در
  د ر ده و ه ی  ـ مــو هـ د ره ... ه

". ده   رتوز 

هـِف ـر  ه ٔ  و ر ـ ی   د رویده ین ...
 دِن   مــ  ن دری د رز در  ر ه

  ز ــ ، ِل ح  ن، در ر   
١ وق  ین ه رد ره  ــــ   ه

هر رد ن ز  زن  ـــ  دیه، و ود 
 ِ  . ه د ن  ه  ــــ ن

ـ ـ یــ  ، درن و  ر ـ ر ـــ ـده
 ،[ ر ر]١  ـ ،ر ل، در هری

 ونر روز  ره  :ـ وردر، یــ در  ه
ه در ی ر  ه رو  ور ... .رن "رن

  ر رروز  ه ،   رد رن ه  ه  هـ
ه ر  ز ور ه  ... .ی درـ  ر  و ن

ه [ ح ل ] ی ز ــوق   رن
 ـ  دم د  ی د و د ه  یــ ر هـ
 نر ی .ن ده دو ه  ـ نــ و  ه

یـ  ... .ز ٩٢و  ز  ح ل  در ل 
٨  ٨ یه در د ،ر و  ه ـ ـ ه

  ن  نــرـ ن ورـ ،ن ر ه  ه
 ". ی  ه ه ر رت  در هــم در ،دی

  ـ ی و ، ه   ه  ٔـــ ]هـ
ی  [  ،ـــ دهـ  ر رس و در ر

 ن ده نر دم و  .  و ور   ه
رو  ِب   وه .ح  رویـ ـ ،  ه

دو ن -دیــرـــ رٔهد ِرِح و ی  یــِـَ ـ هـ
ی ره د. وزرت ، در رب ـــ  -[هن(!)]

درـ درٔه  ١٠٠ـ  ١زدز ِد ،م ده   ز 
 ه ر  ی ور ه د. رن

ر" ٔ  ـــر، و  و  ،ندر "ِز
 ر   و   و ــــد . ه ل ز 

 ِدم ز ، درن و ر  رین، و ــق  ه
 ب دم ِی رـ" ٔ  ی .د  ــــ "ِزـ

 درن و  رزه د!
 

 ـــ ـــ ن، در  ه رش ر س 
 ــ رت ،ق در  یه هی      ده
 یــ رشـ س   . ز  ه  و   ده ه

 “ و ر” ــ یـهـــ نز  و ،
ین، در ی   ز هد   یه  ب ه 
 ـ ـ  ،ن رژیر ه  رس، و ر .د

   وه   ی“ر” هــ  دی رو  ،
.  م ،ردد  ر ن رژیر 

  ـ ـــ یو ن رژیدور ری  نی ده ب
 یـهـــ نز نردء و ه ز ر  و  هی
 ین ر  ت م   و ز ه زن هـ ـن 
 ـ ـ هــ  ن ن وی در  ق ر و دو

.  ری ل ی   د ر ض 
 

 ین  ب ده
 ه  ٩ ن١٣٩ 

 

ین   یه    ب ده
  م ق ر در 

شمارهشماره
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  در  د١٢  

ی ،ر ز  زن ی  “ ، و   د   رد.
  ود    و ، رب در ز ه   رد ه

 رج    ز  . 
 د  ـ ،ــ دـــ ب  ر  ،س

 و   د دنن د دی ددر-  ـــ درو و
و و  -  بـ ی و   ن درز    در

ـ ره     نب ز ددر   و ، ــ
 ل ز و نز   هر   د  ز د، در  و

  ز  :ی” ب ز   ه ز ی  ،ـــ
    دی ر ز   ز      ـ ـ

 ر   ز ر ده و   د ف ود ر ت  .ــ
  بـ ـ رد و بِ ز   ز    

 ن ؤه زوی ویــ ــ ــ رـ دن د و ز   هـ
 ”  ،ت،  و... ری رد.

 ن ز  ی رهش در ، د وردی ی س  هـ
    رتـ یـوهـــ  ز ً نت ز ی ر

 ه   دی      وهـ ًـ و ،  هـ
 ”ز “  نی ز درون    ـد   وع  ه

 فه    ب و ن  و ــ ـ نـز  ه
 در ی ـــن ــیـ  ده   .ع  ی وت 

ـ ـیــرـ زـ ــ رـ دن و ز د ز    .دـ
ر  ــو   ی  ،ن    ز 

ر  زن  ده   در ی م ی ِ   در 
ز   در  . ده م هــ و ی ــ یــ  و هـ

هـ ــ ـــ ،ـ  ه در ِ د یِ زن  ــ رزه
ری ـرو ــــ ر، و ،ب ز ل ن  یـــ .ـرویـ

 س ری  زن ً ه  ر ــ ن  در  ٔ
رو  یه ن دیز ز ه   .  ــ رٔهدر ،د س، در

 “ ِ “  نز  ،  ــدورٔه ز در یـ    ی
  ین زن ر   ون ی  ر ،ـل ـــ  ده

ی ه   ز ه ن ر ی .د ه  ،ـــ ـــو
زم  ری ِــــ نز ی   ،نز    ِه ه

 یره م     ن ر ر رد .ده 
   ز ،م“م نی دی ٔ”  رــ  ]
[ر   ل ی ب ه“، درـ در ــــ   هـ

 ِ  ـرـ عــ   ب ن وز     رو
   نز ” ،دروی ی ِی  ، :ی” ــو

  د  هــ یـ ـــه   نی ز    
، ر  ر ــــ  ه در ره    زید ز ن

 ن س  هدی ٔهس و و د و  هــ ــــ ه
 .ی”    ـــ در    نز ی ،م در ی

ــ ـ   د ر  ورود   ده  ه زن  در ن ح
ه  ر     زهـ ــ زـن ر در   ح

  ـ ،ـ ـ ی  ل .ز ورده ن ز ه
ه  و  ز ت ه  دیـ  ر  در رب

 نز  در  ً ،ی دل وـ  ی ی  قــ ــ هـ
  ز  ز  ی .د٣ هـد و ی زل ه  چ وـ یـهـ

 ر ر   ،  ِ دهن ر ز ه رو ر  ن  رو
  دـیـ ــ در    نز ِرٔه ردر  .د 

ه و در ی د ی ،  ی ر در ن زن و در 
 ،  ردد دده و    ، ل  ص در

هـیـ ـ ــ ـده ـ    . ره ن ــ ت ه م
 و ب و  ،م   ر  ِ  ـن رـز ِــر

 .ده 
 ـن در “در ر”،   ب “ ٔر ، ز 

 ب”  :ی” ــ ن ده   ده  ب  ز
.ـ دهد د ده و ز د ر  ن    “  یـ در

ی ز م ی در  ب ز ،  و ی بـ ی  هـ

  یو در رژی  زن     ــهـ ــ لـ در ،
 ی و  در ، ر  ، ن  ز رجـ و د 

ن ـ ــل  -” زر“ر ر  و ودر د. زِن 
د ِزه دِن هش  و  ی ـ  ِز   رج،  -زن ین

ع -ورز   دی   وج- هی  در ی ر و ی
ــ ــ.  هـ ــ    و و و ی ی ـرِد ن

 ـ  هی  و درد   ز ی د   ز هی  ن
ـ نز  روح و ده  ز  ـ ن رـ نز َردز  هــ رو

ن،  ود ورده   ن، در  س ز ری    دوره
ـهـیـ ـ ــ   هی در  ٔ و ـ ـــ ر ل
ن، ــــ ـه  ه در ِ د  ق یٔ زن در ن رزه

 ـ ،نیـ در  ر  ی ز ده  و  ز  .
 ــ نـ ِ   و ی ن وز  د ره ی

 رد ود د نن هرزه ز ،ی   ، ه  در ،ــد ه
  ز ه یر   ب و  ه  ــ ن ر

ه د و  ر     ده ز ن هی ر ده دیه، ین 
ـ ـ ـــل یـ  ه ، درــیـ، درـد ـده ن  ج

یر  رو هرو ،ه   و ی  ُ ر   .ـزـ رـــ د
هی ر ِ  ی ـ   و ین ه ه م،  ه دیه

ه  در رــ ـ  ه ودِ  ،   زن  دیه
 رژیـ ی  ز ز و  ی  ه :د ه ه ن رز

ی ز  یـ ــیـ    ٔن ود د و ود درد،   زن
ه   ت ن ر     دی  ن ن ی .ی

ه،    رو ِی  ــ   ١٣ روز ق، 
 .ی روز، زی ن: "   زن  رویـ ـدن"، ز 

 د ،ه  نی  ــ و ،ــ ر ،س
  م، در ل ن ی  طر مـ نی . ده یده در  هـ

  ه در   ــ ٔ  ،رد   درون  ه
 ه   زن  .ن  ل ه  در ن ن،  ِب

د،  ت ـه  ه ر در   ِ  ی ل و ب
  ه ری  ،ی ،  ـ ن ه  س زد ن

 ح   رأ ِور ز هـ  ن ه  هـ زـ نــ
ـ ـم و  ون “  ً .ه، ر ِد ت 

ره “   ی ن  ،“ن  ر  ی  ٔـ در [ نز] ه
  ــ؟ ـ “، در ب  ی ل  “ ت ش د

ــ ِیـ  “  زن در ب  ی ن ی ی ه ـ؟
 ـد در ،"ـدهـ  ب ند نز  رد "  

 :ی”   .رید ز ً ه د ــ ی   هـ
  ً   ی   ی و  ه  ــ  ن

   در رد  ـــ  ر ی  ه. ی  ن
 دی ل   ن درن ز  و   ط ر  ـ 

 م  ت ...و   هر  .ده”  
 ی در د  ـ ٔهی ی ِدی    ی  ی ر  ه

 ـ لــ ونـ نز   ،ن      
ه  و  . ه  دوــ   رغ ز ی دم 

یـ-  ـ   ه   ز  زـن  -ه در دی ح
 نز  ر    ز ـــ بر ن درر ز    ٔهـ

    ،    .   ِ    د
  ،د در ،ه  و :ی” ز ـــ ـ ردد ور  ً

  ر  ه 
  د وع  دهــ رـ ــ  ر رو  د 

 :ن]  و رد ی ، ن رََ ی نز  [رد  ـ ر
ه  ز ــل   ًی ن ن ن و ... ح د. 

ه ِ و د  ِح
 نز  نی 
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 ر رن و  ١٧١٨  ورد  ره  ، :ی” ٔ
 ی ه ن و  ١٠٣  یــرو  ز  ره

ر ز  د ل و درو دِر ر هـــ و 
 ٢هر   در در ون ر هــ ... .ــ ز  ٩٠٠

 د زی ی ز  ن٢٠ .رد  ل” 
 ، رن ٣ـ  ،رـــ نــ ـ رهـ ه، درـ

 :ی” ن ره  ، ل دو در ی ر  دهزـ 
 دی و یز   نی ر  در ـ ،ه  ه

 ـده و دروت د د   ی و  و
در زده   .ی  رد  ن ور د در ـرت 

 د   رـ رزـ در  ر ،د دور ِ ه
ن ر در د  دده و یـ  ٢٣ین د، زر  وز 

  شی ِن ن د. ١٠در دی ه دی  ن” 
هـ  ه و ر هی ر  ره در ر  ٔ رش

ِره ز  دو ــ ،ـرش، و  ی   د ه
ی ه رش و ی  نز .  در رهــ و ه

 ،   ٔ  ه    ، ور  ی
 ر ر   ن یـرو ٔ ِد .د 

-  د   ه در رِش-  ـ ـ هدی ز ز ز
  ًی د در ن ــد، ـ ـ یـ وـد، 
 َِ ز  ورد ه   وش ز   هدر
ن  ه ورد و  ًــ ز ـق ـــن و 

  ،ددـ نیـ ردو [ــ ٔهــ] تر ی ز ص
  ردو  ـ بـ یه  ، ر   

 ـــ ــیـ وِر  ورده ی ر  نن ززی١ 
رد در ق   ز ی ـرت و ـون ـع و 

ر .  ه  ورد ین ه، ده هه  م
 ــ ر رش ،  ر ی دی   

 ی  ل در ٢ ه  ل ـــ ِــ   
  ِد ره ،   ن ی . ه دو

یو رت رژی رج و  زی  ی دٔه و   
 ـ ـــو هـ ـ در ً ر  رهد  

 ر ،ر ده ر زی ن ری ه  ـدیـ رو .ی
 ،  ن ه  وت  رهِد د  ـــ هـ

 ـ و یـ ـــر دـ  در رأس  دی  
 ،ــ  و در دوره ،د دی طر  نر

 ی ٔ  ــ ول ط  ر نی در ر ر
 د.  ل، 

   ر  رش“زروی “   ،“ر “ ،
ری ،ر  در ل یه د ،ــیـ  ٔه زم

 ر  و  ین دی در   ً  ی .وش ر
 ده تر   رهد یـ ــ ز و   زمـ ــ

 ردر و  و ری  ردد ـ رو  دو ،دی
 ی د ورود .  د  ر ه 

  م   مز ه ”م  “ ،ن ز ــ ــ و
رـ ههه- ـ  حــ نرــ ـ ز صـ

  ی در دورن  ی ِــد ر"-  ل"
ه  ه  و ه ه د  . ه ی وه ددن

 ـ یـ  د  در  ، ه ه  ش
 ـیــ ِــ ،ـ    ی ، رد 

 ِ  نی دم ی   ورِدرو د  هــ هه
 .د 

 ز،   د  ،ره  ـزـز و 
ه  ز  نی د ِ  ،نـر ــدر روز ،٣ 

 ی ــ ز ـ دوـ ــزــ“ ی  :ه،  ن
ی  ٣٠٠  ٠٠ یز . ررد د   ی رو دو

رد در   ـیـ  ٢٠٠  ٠[ر]    ود  ٩ز ل 
ر ی ـیـ و  ز  ی ،  ی هف “در ی زه م  رزد.

  ر ر رو  ـ د ، :دهـ”ــ ـ نیـ ـ  ـو
 ،د زدز    د و دو ز    رو

.ی ه د د زه رگ در ر فدو ه ی  دو“ 
هــ،  هی  دو رو درد ی دن ن در ی زم   م

ه، در ر  ٔ   ن ی . روز ٔین [روزٔ ر دو]،  ره
: ،د دور ِ”ی  ،ر ن  س   زـ هـذر ز هـ

 ودی ه    ن ز د و  دـیـ ـر ل  م در  یه
 ر  و  ری ر رو د ،د ه نـ  ز ... .د  هـ

 ی  ، ِــٔ   ١٠ی ِدرو و  ٢ه    د وم
   دز ر وج دوم  .رد      ز  دــ ن

.د ه   ص د و   “  
ی ت دم ین . در ل ی دو ـل   ِ ی ز رگ

هی دده  و رهی    ـن وم ــ   ز ف دو ل
ه ، ٔ در  .د دهد ی  م  دهــ هـ ر   .یـ

 یـ دـ ری  ن   د ر دم ر در    ر 
 دهص د دم    ی د   ـ ـــ  ی  .

   رو  ــــ ق ن   دو ر   در ر ی 
 ی ی  .ردد  ه  ـ  . ر  در  د ح

 ه  م در د ه  ،دد ی ر  در ی و ی  ر
 د ِد و  مو  ی .ورد ه دو  ٢ه  ١٠و   ـــــ

ه ”د ر ر رو ری  و “ن     د رر د  دـ یـ
 ه ی .د ه ل رم د  ـرو ن دورر در  -ه ـ

ــ     ـیــن د ِن یه  -ه ً  ین  ن
   ن ر ه و ن  ــ فه . ده ردو  ه

رو دو-  ر رو  نز ه-   ــ ــ ِـد در  وـ
ـر  ِه، و ی  د  در   ی  ــیـ ز  ز  ت

ی در ر  .د زی نی    ی   شـ ر ـــ  هـ
دو رو در ز ی ر ده ر  در   ـــ ــز 

   ن ر زرد ن٠  ٢٠٠   ررد د  هـ زود ی  ز
 - . و ی    ه ـ ،ـ روـهـ ـرد ـــر

 ی ص رو ر ر- ت   .ردج د  نز 
 ی“رو “ ،٢  ز ی ه،  در  ـ . ده  ه

 ،هد د ،ر :ی” ـ ، ورو  د   ی در 
ه  د    .د ین ـ ـ  ی  در زه

 ن    ،زدد  ز دد زیـ  ل دو در ه . ر رو
 . ”ه  ور و ز  رج  ه

 ن  ر   ز ری زدد   نیـ دـــ    ی
ه د ــ ـیــهـ  ه  در د . ِد ر، ل

  ـ ،طـر در ه ، ِ ِندد ، د .رد ه
و روزی ٔ  رد ٔه ی  ره  یه ژــیـ زده  زده ی

  ،رو” د “ ،٢٨  ،ه :ی”ــــ  دی   ــو هـ
ژی و ر  هـــ ــ نی   رِد  و دن د زده

ه ، ی  ی ً    ــ هـ در دوـ   ی ر ن
   ه  ه  و ه  ه دی ٔهن دی   هـ ه

ـل  ٢ه  ت ر ر  ــ  ر زده    ر هن ن
. در د ر    و ده ی ”  ـد در ـــ

:ر د”  ـ ـ  ی    رو   د    
یو  رت   نی د ٔه  هــ و ـــ ــ ــ
یو   ی در  ِر ز .د در و   ”  

  ره در  هو و رو یی ه دــ و  ه ـ 
: ،دد”  ر   ید  هـ ـیـیـ  ر در

 ـد رم ه ٔ د ر نی .د  ی   ًد  د
رم رو  رزه ٔز  د   ی   د ه  دـ  

. ه  ز  و ”  ،ــرو ـدو ـ  و در د در 
:” ـ یـ نی ره  و رو 

ی غ    ره ت د یـن 

...رژی د هی ن د 

   در  د١٣   
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   ِنو دور ، ِب 
  ه و ی ِب 

 ِندر دور ، 
 *“ ٔ  ن  رید در د   

   ز یـ    ِی  ی ِن
د ِب  در ه ... .  ـ در 

 ِه ز ی    ــ ـــ م و
  و دـــ ِی م  ،    ی

ر ز ی در دّوم ب  ز ِ ن در 
 ِه ،ره ٔه  ـ ِرـــ ــ ،ردد 

 در    ی ،  ی ود 
ً
 م

 ِه    ِر م  ِیـــ یـ 
 س در  ن ِر ِری  رـ در  

 ،ی  هــ ر ـ ــ ز   رخ دده 
.ی  ِب ِد ی”١  

 
 رِن د ِب   ـــ ،ــ و 

 ، ،ه ن ر نـ ِثــ و ،ه  ــ
 ن  در ، ِنن در دور ز ه-   نــ ه درویـ

 د م ین درد.  زـ  -ه ر و  ب
وه و ر  ِ  و ـ  ر ه زد،  هـ

  هرو ــی ٔ ، :ز ر  - 
 نــ رهز ِز ِفه- ـــ ِـــــور  هـ

ردوَ ِن وم ،ن ِر و در ، لـ ز     هـ
یــ نی ز هو ه  ز و ی  ٔه   ر رد

 هز ز ،ِن ی . ده ن رهـ ی  ردوَ هـ
  ر ر ٔی ،د  ،ی-  ِ ِن ِ

ی ـ ِرو  رد-  ـــ ٔهــ ــوـ ِـریــ
ی  ــیـ ،ــ ـــ ٔهــ  ن  یی و رد

 .ی ر ، 
یـ دِن لی و ود ٔ   ب  یـ رد

ر و  ه ین دد. ر ن   ،ـــ ــ و  
 ب ”  ، در ص ب   د:

 یـ ـز  ی ...دند    ندور  د وع
د  وز  ٔــو یـ ،ـــ  و  ه

  د در یز ی .د  نه ِ  در 
  ر رزو . و ری س  نـــ  

  ن ر د ی ی و د     ،ــن ز ِــ ر
. ”٢  

ِل ب  در ــرزٔه  ی ،ث، و دورده ن
ــ و ،ــــــیــــــ و ــــ ِــ ــ وزــ  و ــــ ِدــ

یز.رد یر رزش و ه، ـرـ ،رو  
 ،ری ِگ در ی ز  ده و  ـــ ِر درــ

ـ رزهــ ٔـ در د و  و  ن هِد  روـ
  ن، ور و  ه د!

 یـ .دـ ـریــ ز  ی و   ، ِب
ت در رو د و  روهِ   ی  ب ٔه رزه

ی ص ن دورن، رط دـ .ــب ـــ، در دورِن 
ی-  ی ی ٔ ی ٔ رد.  -دد رو

  ، و  زش ر و  ِ ،یـ در 
 .دن د ر ری  ٔـــ ز رـ صـدر ر ،یز

ی ندور  ِل دی و   رد-   ه دروی
 ٔ ِ-  .د     

 در ر  تــ در رِد ـــز ،ن نر ب ٔ  ی
:  ن   ،ر  و ر” ر هــ رهـ 

ه  و دو رَ  ل  هِ   ز ِ    وژه
دی  ه  ی ٔ ن .  ِـــن ددور ـــــ و رد

 ِ ی  دی ر درد. 
 ِ ِری  ٔ   ر ر ِ ِرزی ی ،“ریــ ن “  

هـ ـــ و ـــ ـده ـ   .د، در م ٔه ه ٔزش
ه ی   در ـــ ِرـ  ی ،ر ی ٔ  رد

 ی ٔ ی  ـ ب ر ِر ، .دی ه [رو ی] رد
ی ِندور  ن ِق- ی ِندور-  ِوزــ دِنـ  د، ود 

 ح و ر ر ب در ی در .ت ر زشـ ـ ــ ،لـ  هـ
ر- ی ز ر ، ری ندور ،  رد   

 در د.  ر 
 ِه د و  ی  ن ر ِوِ [ـــزِن] 

ی ره  در ـ رزٔه ِ و  ،ی ِندر دور رد
 ــ ده، و زیـــ یـ ـ و ،  ر   د 

ی   ِب ، و  ،ر ه .ی د وز 
  ب  ٔـــ ِدـ ٔی  ی ن ز ر   

ـ ــ ـ  ِز  ،  ن رو ده ر ـ رــ  .یـ
در  ، ب ،ل  ِه و  ِه دش، ر  در دیــــ 

 وزــ ـ .دن دـ ر  ٔو   در د ٔو ٔ
 ن ِ ، ب  ٔـِد هــوـ و ، نو ژرف د  ز

 د ی ِرو ،درد ِری ده- ـــ و -  ـد
 ده .ِز  ر زب  درد، و   ٔز ل دورن

 ـــو یـ ز  رت ،در د  رد ی  ٔدر در  ر 
یــ ز ر ِنن، دور و  ز ری در ی دور  ِب  :  رد

.   
 ز  د  رــ ـو و  ه ی ٔدر ده ری درد ه

هـ در  در و رــــ ن ی رو و ردوه  در رو ،وزه
، ــِ ”دورن“ز  ”ی“ی  ،  ر “” ٔر  ،م و زی ن 

“ی ز ر نم دور دِن ر ـ  رد” ــیـ .  نزدـ
ی  و ،رد  ن  ِو زی و  ن ردور ِدر ِـــ ،ر ه

“  ه  وردهو د ور”  ـ و ر .د رــ  یـهـ
:” رن و ” ،“ــــ و ٔ “  و “و ــــ ِـ

ی ـد ِرد”ـــ ،  ٔــدـو ــریــ یـــ هـ  ،رد
 -ه ی . ِم ٔه ــر ـرــــ ه، و  دت ل

ـــدِ-   [ُِن]  ، ِ ِ ِم رت
د، ی ٔ ــ ـریــ ِـــ  ِ-  ِ. ه رت

ر و دی ، ِت ،ه وه     ر ـ ه
 در  ،ی .د  ِـــ ِـ ِی ِن دز و ، ِِر در

د. در ی م،  ـ وــ  ح   ““ی  “ دورن“ ،م 
 در ر  ِ  ِی و  !د ]  ه ِی و   ،د

  [ه  د، و  ی   ه“یــ ِیــ و ـــ “  ،ـ
   .دد  ِـدر ر ـ ر ـــ ندور  در  ،ن دی

 ور   در  وه ِ در رو  ،ه  ِیــ و ــــ
 ١٢د  در    رو ری ی  ـد. 
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  هی   د

 ـدو ـ ـــرـ رــ ر و
ن  ر ـــ ٔهی ر رو

ــ ـ هه ،  و ـّــ هـ
ی  ـز دیـ ــ ــ  نرد

ه ــ در یـن  ن  و ّل
.ه 

، ر 
 ز  ده  ز د ــب 
 ــــیــــ و د ه

١٣]   ١٩٧٩٧ ـ نــه  ر ،[ش
ه ، ّ ــد، و  ن

 روو .د    ز 
 ــــ و دّرٔه  د و

در ی) و ـــٔ ١ن ون (
 ّ ود درد.

 ،ر دی در ری  ین، 
  ـــ  ر   ردی
  ـ .ـ رده  ی ٔی

رت دی     ،ور ـط 
  ی ٔ ،د“ـــ مـ” 

   وردن ه در  ن
 ،ـیـ ز ه  و  و ،ی

د   فه  ی  ٔـ“ وژٔهـ
ی ی ن”  ر “ د رهُ

ی ”  در  در و . ه
 ع ول و  ـدیـد ، 

 ــ ـ نیـ در ـــ یـو رژی
 ز وه  ــ ـ  ه

. وز ٔ 
، ر 

ً رو   ــــ ٔـ دورٔه 
زن ّ ر در ریـ ــ ـد 

  و ـیــ رزٔهــ ن در ـ ر
 وه هه  ـ ــ ه در

    .ردورت د هی ی
 ز ــــ ــــ هـ  ـ یـ

ی و وهـ رـــ ـ ره 
 وهــ ی ز  و ــ ن رـ

 ن ر دون  .ش
 وهــ دی  هن هی دٔه ب

 رزهــ ر در ه  ر وـد 
  رـــدیـ یـ   ز ی 

 ــی  دی  ز و ، یو
 وه ن وی دم .  ن هـ

ن  د ،ـل و  در رزه
 ـ ــ  و ،ّ  

 و ه ی  وهـــ 
  در ـ .رز د ن  ه در

وه ی ند ٔ  د ه ن ر
وری   وه ر ر ز ـن 
 ــز ـ ـرـ ٔ  و رید

ر ده   ه  ر ه و  ن
.ن دهی 

 
 رم.

 

   ر   در ی ه
 ده  ص 

  ر  ده
 ه ی درـ ز 

 دو ٢  ٢٠١  
  "  ر" ری
و  ع هـ ــرج در 
 ــ در ـرد وـع 
 و د و  و 
 ــ دلـ و   
د  .ط  ـه 
 یــ ه  
 ـــ ز ـ  درو

 رد رد  د.
  ــــــ ـــــ رـ

     ی ه
ــ و  ــــ رو ــی  هــ

هی   در ن ردردب  و  هی  در  و ن  و ش
وری د در ره  و ه ره  و  و ـــد ـرـ؛ ـوم 
   د در د  ر ون و وه د در رب  ــ و 
د   ر ی ر ز در ن در دب  و وری رهی  ر ح د. 
 ـــ  ی . د  ر   ل و ز ر ی ی ل  ر در 
 هـ دز  وی ز ه ه و ر د و   ز ب و ه ر ون
 ـــ ــ ورـ ؛ و ت در د ی  ن  .  
وون  و ط   و  در ز زد ن و ــ ـــ ـرهـ ــــ و 

  ی   ی ز ن؛دد ز د و ی    ی . 
  ــ ر ـــوـــ ه ر  ط ن ی  ،ی ه   ر

دی   ن وو ی دز هدر  در ر درـ ـــ ی ه   ر .د
 تز ی ن ی  ص  و ـــــ ـ  ص در و ه ه

 رهــ یـ دد وزر  ً   ره ر  ره ن در 
 ــ دـو و ــ نـ   م د  ه؛   ع  ن و و

 .د م در   ه 
ر   ه ی، در  ر دری و  رت ـ در ـص   

 ز د  و  ن ن ز ی د ز وق ذه  و ـر ورق 
 رد در ــ در   ٣/٢ز  د. در ر   ت  ز ود 

 ـــ  تر ز در  ه ی ه   ر .  ه
ـ م د؛ در ه د در  ر " در " م    ص در   .یـــ

 ی  ر ،ل   وق ه  ز  ز  ر ی  یـ .دیــ هـ
   ه   ون دی  و   ر و ه دم و زـن 

.ر ه  ر   ن وو ن ز  ه در  و 
  ـ ـ   ی ن و  و د   ی ه   ر

  و ر ز ون" در " م       ن دورهی ص ه و دره ر 
"  زن     ـ ــر ــ  ٢٠١٠در ل   ٧ن ره 

 ی   ر  دن   د؛  "رد  ر در   م د ه
ه د و ه  ـ  ه    ی  ور ز دیه و  ذ روش

  .دم در  ورزدـ ـو ه  دم    ،ی ه   ر
 ه ز ه و ر ه و ل  ١٩٨  ـ و  رژی ز دوژه ی  در

 وه ی و  ی  ه  و   ه ون  دو ـد 
   ی در ن؛ درودهد  ــ ـدـ د؛  ر دیی   .ی

 ز ده  ر    ل و ز یه رهدر ر ر عه ٠  ـد نـــ  ن
د رژی ی     .رد؛ دد  ــ ده و ر ر  ره   ه

 ه    ر در  د ، ر   .ه ی ز دو و 
.ی یرزه ره در  دم  در س رو ی  ؛ ی  

 
 ی-٢  ٢٠١ 
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ی ین رد  ـد.  ه  ه ن ور   ٔ ز ع ده
ن ر  ین ز ن دّ    هف  ه

ی   هر ی ز  د ی  ومه  ر  یو رژی 
 د در   رت و  ز ی .   ه  ز 

   دن  ن ری  ر و    ـیــ ه
. ده ر ور  

 ر، وز رهد ٔه ی در ی رو د ـ ــن هـم 
 ـ ی  دهرخ د   رد. درد در د  ر  ر ر

  ل در ی ” و ی “  نیـ در  یو رد رژی در
“ ل ـــــ ”ه ، و ر  ین ر در رب 

 . ه ی 
   و وی ـه ـ ـ ـ “  +١یٔ   ه” د 

 ن ی ی   و  ده ،ــ رــ رهدو ش روی ه
 ن ی  ی  نر  دن زی ر و ر   ده

ی د ،ورد. ه ردو  ،د ه ی هه  ویـ ل ه
 ،ی   د، و ه وط و ری ط و  دی  و  ه

 ــ رتـ ز دهـــ  ی . ه  ن  دزی د
  و ره   ش یـ ٔد و   ر دی ه  هـ

   ی  و  ،ل  . ردن وی  ”ـ نِ  ـ
ری “ی  ّ  ر  ٨هد. ٩ ی ررد د 

ـ رژیـ ی  ،نی  ر هز دی  رتـ ــ تّـ
 ،یـ دـو ـ ،ـ ه ود ر و ی  و دی د

 ی ن زی  ن درـــ ب     ه   ر
 یـــ و    ن رژی ی .ده د   د

   و ر”هز “  یــ ٔور  ی ح بر در
. ده  

 د یه  ٔـدر وهـ  نی  ر و ی ی
  ـ  هی رم ه و ح ی ، وه ور  ّول ی و ب

هـ   زز د وین ٔه ین ز ره دم  ر  در ـیـن
ی  دـــ ـ    ی   . ه هه  رد

 د ی ر ظ ز نی    ردو   ـ تّ
ر  و ، ز و و  رد. درد ذ  ر و 

ـــ ـ  ه  ل در ده  ب  و ــویـ هـ
    ده نی رژی ٔی  و   ی و د ه

 ٔر  ه  .ب دٔه ین هه  دم ین ز ن ــد 
 ز  و یه ” ٔ ه   ی+١ “   ر  و    (م ی)

 ر دور  ز ه ر یـــ ی ف  و  ــ ٔه  هــــ
  د د-  و دـ دم دوش  ه ر  ن  ر 

 ل ، نی ل  زــــ ــو ی ز ه  .
  ز   ه ر نی   رژی    ـــ هـ

در دورٔه ری   ٔی ر  ر  وج ـ دـ
د ر و و   ر در ین  ود ورد، دـ ـدرد. 

   رو ً ن ـ ر ه ــ ر وـــ  ٔهــز
و هـ ـرـریـ ره  هن هی  ر  ـــ وهـ

 ”یی  “ــ دورٔه ــ و یـــ د رـ ـــ ـ نـ  هـ
 و ی . ه ه 

، ر 
 نی دم ،ع در  ز   زوم  ـــ یو ردی

  ،ن   در ح ی  ور ٔی ،ــــ ن 
   . د، ر ل ر  ـ د زی رد در  یه

 دهد ی ز ــو ه و  ت   دم ،د  ن ـ
ب  ن یی و ــ دٔ روو ه د و ز ه ی ز 

 ــ یو و رژی ی ن یه  ٔ در . ر  ق
 ز ــو ـر رزن و    ین، ین م      زه

درن ـ و  ی، و ی د رگ ورد و رِ زی ل ی ف
 ر ه  ب   ر  ،ـه ی ده   و در 

ی ن ن ه و د  .  رد 
، ر 

 ی ی ن ن دهن ر و ی  ن ر ٔـیـهـ  
 ـ زرژو .  دم نزی  و در و ،د ه نی دم

  . 
 ،ی ز دی”ی“ د    ی ،ه  ی ی”“ 

 ــو دهر ی   .   ز ،دن ن رتََ
 ب  ن در و ژ ی     ّـ ـ ــ .د

 دـهر  ز ی ور و  و ر ژ   دزی
 .ـ ـیــ ٔهــ د نز ر ر دی و   ژ
 ـــ ـــورـ زـ و ــ نی   ل  ،ی

.ی  د   در  ژ 
ن رو ه   ر  ده و د زدن  ـت 

 ”رژی “  عـد  ی  رد و ب ر ٔ ور در
 ی دو    ه رو و ی ن . ه  و
  ،د ری و ، ،ن ،ق در رو ٔدی در  و

 وه ی در ر  ”د “  دهـ   در 
 ر ـیــ ـدو ــ ل  در   ده و ی در .
 ن، رژیـیـ رد د و در  در ر  دروی   ده 

 وی   ر  هر ودرد.
 ، ور   ن  دٔه  م” ر ـهـ “  یـــ و

ه رهد ـیــ ،  ن  “وری ” و ی هم 
    ” م “ فهـ ـ ــ دهر ی ر  هـ

ه ریــ و  ن در  ٔور . در و ه ٔ درزت
 ز دی    - ز ــ ــر د

ه د یف ون هـــ ـــ و  د  و ی  هـ
 “ .م ”ی و 

ه ،ور در ی   ر ه  ـــزـ ـ نز
زین  در ـ  “ ،ل    ” ٔی در رد 

 ـــ و ،ـ ،د ن ، ،نی  ر ی
 رت هـ ٔی  ور در ی  ِید. د  ز ــ

 ده  دهــ یـ ـ هــ ؛ـ  نزی ن ی
ه  ی  رودرروی   ه و   ـ ـرـ ز ـی .

ـرــ رویــد  ه ن ـرهـ و ـ ه و   ز  ه
 ”ی و  “ در دی  ده ش د هروی ی .  ـ ن

ف و ،عو ن  ــ ه  ــ یــ و ،ـیــ یـ
 ـن یـــ ،و ی  ٔ . ه   رده
  در ن ف  ره ن د ه ه  ـ درد 

 نر ر ی د ،دی ٔ .  نـــ ، زٔه  
 رـــ و ــرو ٔـ  در  ٔدر دو ه  و ،د
 ـی   و د ن ره . ری ن دری 
 ـــ ـ نـدـ   در ّ  ر  ر 

 . ی  ه  رت
  ی نی    یو رد رژی در ی زٔه دروی در 

ش] و ز زدی  ـر ــ یـن در ١٣٨٩[   ٢٠١٠ل 
یـ ر وی ه  ن،  ویـ ـ ـیــ ــ هـ

 رتد. وز ز ر ی   ه  ــــ  ی رد
ی  ن ریـ ــ تدر در   نی د   ه

٠ .  ر ر د و  در  ــ نو  ی رد
 رت نی ّ د  و ر دو  ر  و  ز

 در ه  ین دد.
هـ  ی ل  ز  دو  رو   ر ــیـ ،ــم

  نی و ی ٔر  نی  و   رّـ ه
 ی .ن دُ در  در ــ در ــ ً ه و ه
 دو  د نی  ــ در ر ــدرو یی  د

د ،رت درو ی ن در یی د و رژی   ٔـــ رـرـ
 د ت .د مور ز 

ـز ویـ ـیـ ،ـ ل  ز     ی    هـ
 ٔه ن ی و ین ی ده   ر  ین 

ــ در .ــ ه  ر  ز د ر  رــ هـ
 ــ ،نیـ ــ رـــ و ـی ٔر نی ٔ

 د   یه   ب...

 ٨    ه  ١٢دو ن١٣٩   رة٩٨ 

د- و ـیــ  د ر . ه ر 
 نه  ی . ه ن و 

در  در و   ه ی ره ی رت
ـت  ی در هٔ  د  و  ن و ر ری ده

ی زی   دـ د  ی و  و د ه
در  ن، ز ه ره ـ ـــ ــ ،ز ـــ ز ره 

  ه ی و ی ـ شـ ، ه  .ـــ
دـهـن رـــ و ـیــ ر  وی ش در  دی

  و ـــ ـی   ور ز ،ن ن ه
 ٔ  ، رو  وهـــ ز دهـــ ـ 

. ده  ر 
  ق و ز ره “ ”ه  ه ش    در ل
ر  در وی ز وه ـور رـ و  ی. هن وی ده

  ش زی دی ر   ”ـــن دـ “ 
ه رهد ی ز  ، در ور   ی  ٔده ده

  ٔز ده . ه ده  وه وت ١٩٨٠ه 
 ]١٣ن٠ی ،ن  [ش  ر ه” م“  ـ ّ 

ـ. در  ی ر   در ه ن وه  ـده م
 ـ نـــهـ ـــر ـــ وه ،ور ٔ

ز   ز  و ـی  و  ه ”ــ “ 
 د .ده 

د  در   و د ٔ ـ و  ه  یـ
 ــ ــــ و  در ی   ی د  در ی

 ت و  ،ــــ در .ورو دزی رد  ن ش در
ـــ ـدــ یـ و  در رو ی  ــ ـ ش

رـ   روو . ود ی ،ی در ــ دـ ـ ـ ده ق
ه   و در  ر ی، در ی   روید م
 و  ن، و درر  ــ ،ـــ دـــ هـ

  هدر د --دهـ رـــ ی   ـ
 ر   د  ی در  ــــ.  روید زه

ر ب ر ور ح  ز    یـ ـ هـ
 یـ ـ   ن  و ، ی ر  

   .ه
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ش] وی و ١٣٧ [   ١٩٩٧ر در ل  ه  یه
دو ٔه  ٔ ن  نن زز ه ،د  ـ ز ،ی ه

  ی ر ن و  ٔی . ده ،و ر دو
 ”ی  د رهُ  “ ،ـرت دیـ  ومیـ  ـدــ

   ی “”  لـ یـ ی در . ن رتََ
  ی  ِید  طر در   ـــ ـ :ی

 یــ ًو    ز ر و ، ز ی  د و
  ـــ و ـــ   در ید  ی د؟ در

  ه ور در ی  ،ی  وه .ی  ـ
ـ     در ی  ـــ رـ ردد یـ  ش در

 ه ر ور  دنـ ــ م ل ندر ه و ،ده
و ه ، ور دور ٔ  ــــ ـر   ر ن ژز

ه  و ر ن  ٔ د ر     ل  ب 
ـ، و    ه  ، وی ــــ    و دل  دررٔه ع  ه

     ه، در روزهی ز ٨     ١٠    ــهــن هـ.د ر ه ن
ب رـ      ٨ب ه ر و  ن،   ر  

ر ن در  ل  ـر ـ ـ ،ـب    ٨ و   ،ز  
ـر   ـ ــ ـ عو در  ،  ن .د  

ه  و    وی ب “  ،د:     ر    ه و ه 
 یــ ـ رـ ـــ  ر ٔ رزٔه ی و  هدر ر ر    ،رد

    ـ
ّ
ـ  ن ور یره  و ، و ،ی ه    هدر ر ،ـ ه
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ـوـ     ِع د ٔن ر ن یـ   وه   ـ و رد

   ن در دم    رتـ ـــ و ری ه    ـ ه
 ی رگ    ،رو    د ـــ ــو ، ی و رو ه دروی

  ،ور ٔ     ز  هوی“ ه    ی“     عـ و ن، و دری
  و ری    ـ ه   ــ و ــ   رتـ ٔــ ــ     ـ ه

ی و وه  ر در درون و ن ی ر، ز  
 ه  و ّس رد  در ی  د.   دی ع 

ن در یـ ــ ــ    ه ، ه ی ب    رول ل 
  ر ودی  وه و د     ب نی  در،    و ه

ـن، و ــ در یـن    ه ب   دیه  ـ و ـ عو رٔهدر ن ر
     یـ ــ  رشـ .ـ ن در  در  ر  ،رد
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ن در ی ــ ر ـ ـع    در د  ،ن یٔه ب 
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ز   ی در ور  هِف وم  
 ی  د 
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ین ز ب   ، ر و     ز ه ، ب دهٔ 
١٧   ب  ـ رـ ر و  ه  .ــ

 ده  ی ز ،ب ه ٔز ه و    و ر ه
ن در ره ، د، و ـ  ن   دم ین در ره رزٔه ه

     ، . م ه  ده
١٧   ب  هــ عو در ر و  ه  

 ز رو  ر و در ز  رزه  د  و    ی 
ی و   ه . نی ن در در رن  د ر

رو ر ز ه     و در ور ن در  ،وم دن  هـ تــ
ّ دنر د ر و زی ،ره  ـــی د  در   ه

.دی 
، ر 

یـ و ـــد ـرهـ ــٔه  د دی ٢٠١  ز ل 
ی  ل  ن ز زه ر٢٠٠٨د  و  ه ون بـ   ـ

در ــ ،ز ـــ  ه رگ د ی ه ه   .رت
د ،ژ  و ی . رر د ری ر  ز  ی  ه ر

 ی م ی ن در ری  و  رد  هــــ دنـ ـ
 ت رگ  رو ٔدی . ر  ٔی ٔه د ی  ــ

ی د ـ ب ن رد ــ د درـ نــ ز   هـ
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      هن در هی
 ب ه  و ر ن  
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