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

  ١٣٩ن  ٢، ٩٨ره 
 ه ،ل   و   دورٔه 

!  ر  نر 

   ! ر  ،ح

  در  د  

 ر ر،  ه ِ
دو ُ ن، ور ُ 

   در  د٢ 

در ه رـ   ِر  ه  ِــ
 ر  لـ دــد ٔ وی ِر٩  هــ ر

ه  ،ق ع دده ـ  ی. در ی  ده
  هـ ـــ دو د  ٔ ه

هـِف  ـ ِـــد "ـ . ر ٔــ" ٔـب
 ز ی ن "رد" " ن"، ذن ــر 

یو رژی  د" یــز ر وج ٔی" ِ  
ـر   ر" ٔی ن، ی ِ ل  و یــ

 ٔـیـ   ی ٔ .د "ر  م ر
ی ل ، هف رزن دن و ر  ـب 

ی تر ،ی ه  و رو  در یزد
 ز زن، رِت ـ  ر در  ی ه

] رم "و زی  یـ  "[ز  نرد
ـر ـ  د و ر، و ـــِد ـرددهـ ـرت

 لد ر  ره  وزیـ ،ـــر  .
ی و ه یر، در ه  رجـ در رژیـ ه

دـل  ، : "دو ی هره ٩ه  ن ١٢ر، 
ــیـ و  ر در د ره ح  هـ

ر ـروز ی  نی   ـــ ورود هـ
 ـــ  رشی  وه ".  ر ر  ر
 ـ ــ ـ یـو ن، رژیر دو د 
 ــدو ـ   نز ن درر ٔو

. 

  نی دۀ ب
 ری  وری ری

  م ًی ٣ص    ر 
 دی ن  زن ر ِت 

“ ر “  ن“وــ”،  در
 ،ل ه  در ـه  یه

ــد،  هـ در ـ ٔ ر ت
   وهـــ ن و ه
 ،ر   نـ در  -ه ـ

زی  ـد  -د و  در رج ز ر
 ر ده  ی ز .ده   و ــ ،

 دررٔه  دن ی  دن در 
 رـ  ،ر ت ری

یـ ـ و ، هر ،  .هـ
ی   تــــ ردـ در ه  هـ

 ِ لدر  رو  یـ رد. درن دی 
 ،ز  ر ـ ه ر ،وب

 .یه یدر   ی  طر
    یـ  دند  د

 دن یــ ــ ز فه :  ل
  دن در ت  ؟ 

 ٔ ِر“ن  “ لــ ،
 - یـ در] ه“یــ روز”  ـ

در ـد  ”زی ره، ز ه”ن:
ر  ن ز  بـ ــد، در

،  ـ ـ “ د  ین”   ِزه
   . 

 تر ،ن  ٔ
- ــــر ــن هــدی ز-  و

رـ  ت ن و د  هر
ه] ر   ن [در   روز ر، 

 در ــ ه وــ ز ش   ـو
  -  نــــ رـ ر

و ه رهن ه ـرن،  -رع
و“  ِ  هف   ن و 

  و ه   “ عو  د ـ
 ـ مـ   ٔـــ ـ ــ

رد]  ن رد ِو [ــر ح
 ـرزیـ ه   رٔهدر

 ده  ن وـی ـ ــــ و در 
  [ــ] نی ره و ه

ه  ر د رد ،   .دهـ
رــ تــ ن وــ   ،در

   ـ در هـ ر دی ه
هـ  د ـ ـ ز ــ درـرٔه ن

  . و ــ    ف
 ن ـــف ـ رویــِد 

هـ  وه  در ـ ــل
 یــ ن در . ر 

 ،دروی ی :ی”  ،رهـ
 "ـدو" ر ـــ رتـ ـ 

 ن و   ــ ن در 
 ، د  ٔــ   

 و ــ ــو ــــ در 
ــن  ر ــــ ن وــــــ ــ ــــد

ش    هــ  ٔری، دل
 ه ی .رت ه  ــ  

 ،س   ـ    
 ه ز    ،م ول
، و ورود  ِر ـــ ـرت 

و رزی ز  ،ی د. و  ــ
در رد  ی ر و ی ـ ـ 

. ن   ”  دـ و در
ر ز  ،در :ی”ر  ـ در

در  ٔش  ر ــح 

ت د زن ین   رن م  
  د زن 

  م ه ر رن!
! نو دو ر 

 رـ ری )نی نز ت د١٩٢ ـ (
 ـ تی ،نر ی  ی ی ز ن ی
 ــ نر ر ن ل ده   د ر
د زن، و هد ل رزه ن ـ ــ ،ــ و 
   ،ز ری ر  زن ن در رهی ز 
 ـ ــیـ د  و رد ی م   ه
 ـ یـــ ـ  ،  و د ، 

وزه   و  ه زن در د  ـ و  درد. 
رزه   ز   ، زی و ر هـ ـع 

 ،ه وـ ز 
 ٩و  ٨د  در ت   ری  رـن 
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 ری در  دمن ١٠ /هوق ١     دن درد رأ .ر رأ ه
 ، ر   نــ رـ یـ . ن ه در  ن  ه

ز  رأ   ن٨ده   ـ    دم  د رو  .د در
.دد رأ  ب ِن ز وز دی ون ) وAKP) د. رأ دهد ه  هـ

 ٠ــ ز  ٣١ه د،  در،  در هٔ رأ   ٠ی ب   ز 
 در ر    (ــ ه ر) ه ژو در  ت ب در ی .د

دو   ر رأ -   ٢٧ ـ ــ ،ردز د هی  .ورد ـد
وزی ِردون،   دود ،ــ  ی ن،  ود د رگ

ب ه ز م ب  ب ی . ف ردو ر دی ه  هـ  دی ه
 زه  ،   رأ ی ی  دم ر ه ه .  م  دـ

هـ  ،ه ـ ر  و ب د ه دی ،ب   ِز ب
 ب  دو  نی    ـ نـردو .ـهـ رأ و

 ت دی   د ن دد،  در ین ز ن د د.
وز ی م  د ر 

وز ی ر ی و  نردو     ـ ـ قـ ر و .ورد ر
  ن١٩٨٢  ـ ـ ـ ـد ی  ن یز ِ .ده  ر 

 ــ ز رـ ی ن  نو ر  رت ٔو ، ن س
 ن و هردو سه . ه رو   ر  زیـ ،ـــ یـ

 ل  ز ن دور، در١٩٩٧ دو ،  ،نر ی  ،نـردو  ت
  نــ ـــ  و   د  ی  . ه زی   ن د

 ،ـ ی ری ر  ر م ز ر    ق و . 
ِن ری   در]  ب دی   [ر  بـ ی   ه

  ِدــ .ـ هــ دهـ ــ    ز د و  و
ـ ” ـن در  ه ردون در ش  د ی   ری ر  ه زیده
 “ ــد .رد، دیـق د رز ه   ، ی ،ر ٣١، در  ــ

 ب    ن  ر  ن  زٔه و .ده   ِـــ 
 ب ، ن  نردو و  ی٣٣٠ ـ ـــ در   ـد

  د ی د . ورده-    ر  ) ـــ 60ه 
 (در-  ه ی  ن  ز ر دو   ـ .ـ ررد 

ــ ــن  د ورده د ،ه  ، ی دوم ی ر  ٣٧ه  ن
ن ـٰـش ر )  ٢٠١٠و  ٢٠٠٧ ر در هن   ده . دو ر (

دهن  . ـ ـــس  ی  رأ ح ده  ،ی  یه
 د نردو    ٔ  ن ، ده ن ر  ز  

 د    نه ر ری ِر   ـــ در .ــ
و ، و ه ی زی ذ رت  هـ ـد، و ــ ز ـــ ز 

رأ  ب   ن رده  رأ و  ه وم  ق ز ،ده
دـ ورـ ،ـ  ه ر ـ هی  ده در ز  رأ م ر   ب د.

  در  د    رأ ز ده در    ه .ش  ده
ر ب  .دد ه ز د ر ـ بـ و ،ــ ــ ، ه  ـ

 د ز رأ ز ده در  ه  ،ه  یـ در ــ ت دو ه
ـ-  ه ــ . ب ر وِ ،  ره ب  ل ر ز ِن د ده

دو ی ـ ده ره  ی ری در ر  ه- ـ  ــ رـ
ی ز رأ رم  ر ه  د  ،در  ورد١٣  .ردر دـــدر ر  

 ِ ب  ب د  ف و   مه ،١١ه  ر ر در
 ن ر در    عدر  ورد د  ر ه   ه  .ده

 ب ز دو رأ   و د  ر ب ز  و ،ه ــ ه- 

ر   رهن ه ِر ِنه   ـ ـ یه
 ب و  رد-   ـ ن درـردو ـ دـ یـ

 .ور 
 ب ءر ِوری 

 ب ، ررز ندر ز  ـ ــ ـ ــو
  .زد د ی د  ، ٔ و  
 ـــ نـرـ  ب   ه دوره ز ی

هـ یـ  و   ـیــه )، دو ب   (پ
ــ  ب در ق و د رهن  ن ر در ــب

 ب نی ،هری د. در ز   ـ ـو
ـ “  ه ــ گ” ن و وه ر   هدرن

ه  و  ن ـدهـ،  یرش و ب ن
 ب د  ز مـ .ـزد ـد ،هـ  هـ

    ٔه   ِر  -هـ
ر ر ده  ٔ و ن،  -هـردو ن در

ز رأ ر  ب ز  نده ـ ر   ـ
 ب ـــهـ ـ ردد د  .د ب و  ـ
 ب هدی   و  ب در  ه ر ـ

وزـ ه و د  بـ ـ ـ ــ ــ ش
  بـ ز ـ  .ده ن رأد ب  
  ز  ب ی .ری دره   ه  هـ

 ت د. درد ز د ش ر 
ر ب  و ـــ ـ وهـــ ِــ ، ه

ه در ل  د. ی زن  د ب  ه  ب
٢٠١٢  ن در یـ   هه ه   در ی

  دُ  . ی   ب ر  ـ لـ
ده، در ــــت ـــن  ُ د رأ  ه  ب

 ب د  دند رأ ر   ی ر در ه
رأ ی ب ی . ب  دـ ن ز د رُ نده

 ،رــ ب درـ یـ  یده در  ر .د
 ب د   د ده  رد  هـ وز ه

ش و  د ه ی .ی روید    ب 
  ـ ــ ــ در   نه د ر و

 .زد  ده ز یه -  ـــ یـر ز 
 ب د   د  ت  -هــــ در

 ب   سهـ ــ .ـدد رأ و  و ـــ
   ن  ب ،ی  در ــ و

ز ن ـ ن رـ ز هـ دُ  د  هـ ـ
 . ح ٔ  ــــب دـ ش، رهد ی

  .دـ ـــ ر ود  ررز ندور " ،ه
 ه ر ز د ر ".ن

  د ،ی  وه   ه  ، د و نی

  ِردون در ت  !م

  در  د٧ 

   هر  
  یه د ری           ن ب ز  رو  ٢٠٠ی   
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...  ی ه  رش  د 

 .ن ری    ور ٔ 
 و در دور دّوم هه  ر ٔد ب در ٔهی ،ه  ـ ن در

دز هرزه در ر ه ورت در   نی  ب  قــ و ه
د      ید ـیـ زم و ـــ ـ ـر 

ی در ن  ٔر، و ر  یی در ـرهـ ــن  زن
ه  و ذهّ  م،  د. ر  ه و ورت  وت

 ویــ در  ٔ و ی و ور س ن و ره ی در
رهده و   ره رز در ی  ه ب ر رد  ر 

 ل، در روز ی   ی د. دررٔه  ١٠دـن درــی ،ن
هـ  ه ٔ ـب ده  ه ور و ر  زن ه و ه ره

  ٔه و ی  و د  و  ر و  ” وهـرـ
دـٔ  “ ه  و ر ٔ  ب ه  ده  زن

 ـ طــر در ــ  ل  .د  ر هُ ش ی
ه  و ر در  ٔن یـ ــ و  رزره  ب

١٨ ــ در ـ نی .ر ی  هی ل ی در  
ن د  ،ل در هه  ،ـ روز  ل در ود 
 .ن ری  ر   ی 

    
 

ه ٔ 
( ٔی) ور   رٔه ودر 

 
ه  و ر [ء ه ی  ] هّ ت   ب

و رودررویـ ــو ر ،ـی وز رت یـ نــ هـ  هـ
ی  و  رد .ه (ور)  ٔی ٔ در ی 

] و وز یـ ـ ـق، و ـ ز ١٣٨١[   ٢٠٠٣ز ل 
   ن نز ن ِ” “  ل ٢٠٠در   ]ش] در ١٣٨٣

  ، وز  ـهـ “  ور ٔی ”ل     ح 
 ن  ر  و ده ه ی ن  هرهـ [ــ ز] ؛ی

ـن  ه هه و   ر    و ـ  و ز، و ن
ـ ر  ـوز ــده  ی در ری  ی ـ  . ه

. ده  
ه  ـرس ـ    ز  ٔی ،دی ٔرو ،، و ن

   م  ” دو “   [د]-  ًــ ند  [د]
و ّ ت  ــوز  - ن ی ده د ه ر ز  ز ره

ه . رت رو  ٔ ،  ــ  ،نز ”ــ “  در
. ن ی ل در  ی 

 هـــ ،[ز و ] روه  ل   ر   رو
 د، و ی ل  ،ــر یـ نـ و ، ت یّ رز در ه

ّ  ه . 
ه  و ر ی وز ــیـــــ ر ـــم   ب

 دو    . ح ن دریره ه  ، در ی ه
و دی ٔروـ، و هـــ ـــده ز  “  ” ه  در ر 

   نیره ی ش  نـ هـ ر  . ه
ه  ر و ین ددن  ه ـ هـــر ـــ ـ  ه ٔیه

 د  ّ   ل و  نه  ه  .ده 
 نه   ــــه  .ن ه ن وه  ر ر

ّ  د ر  و ، دم  ،ری و  در  ه  ی ٔه  هوی
ر  ل و   رزه ل  م  . 

هین  ر ی ه ــــــــ ـرـن    ش
یـــ و ی    ر  ود، زی ه نیره  رد

   .ن دهی ی ن و و ز ن ر   
 

ی  و ب د 
 ب  ذرین

 ب ر دش
زی  ب 

د  ب 
”ِب  زن س  “ 

ردر د  ب 
رد  ب 

 ب  ن
 ب  ین

 ب رن رن
 ب  هون

(ر) نوه  ب 
 ب دٔه ین

 ب  ق
 ق –ب  دن 

ی  ب 
  ب 

 ب  ن
ی  ب 

  ب 
 دم ب 

ن رور  ب 
رو  نر ب 
رو د  ب 

 ب  ن
  ب  ه 

ی  ب 
 ب  دن

  ب 
 ب  ویم

 د  رویده ین...

 ،ی رخ  ٢١ـ مـ در ـدو   ز ،ه
 زـــــ دـــ ری" : د ود  م  ی

د و در م خ ی  ـم  رن ین   ،م
 .ـرر دـ ...هـدور ـ ـ نورزـ نه ،دو  ز
 ر ـ    ی زر  ز ز  ی نورز
ی    ی[ن]  د دـ ــ ...ـم 

  م]   [دو ِ   در   
 م و ه  و ی د."

   ه-   ـدــ ـــ ـ ز  هوی
ری ه ه-  نز ده ر ه ب  عــ و 

 یـ .ـ هـ یـ    ه  ز رو ت
و ِ   ل درو د ت  هــ   در ه

 ،ی . د  در ن رض ده و  ورز٢ 
 ل ید: "درش د ،ه یه ون ه روز و   

 ز ِ در ل زت ی ورز در   نه  د
 ورز  د   ،ورد  ر ... .د  ند ه

  و  ن در د  .د  هدیــ نورزـ ِـر
  ن  ٔه د و  ه ه ".ی 

 ح و د  ٔ ـ دـز ر وج ح  ٔـــو
 وق  ٔی  ، ِی ـــ ل وـ   هـ

  و وی دی د  ،د ٔ ی بر د. در
   نه  ٔی و ی ه د ورز  و

 روه ر  ده و ه د!
  ر   :–   نــده ِ در د

ــ و  نع ده  ،ر ر و  ٔی   ،لـ
 ن زده .ی  
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رن، وه  ـش ـ ـهـ٩   یرش  دد ل 
یو ل، رژی  ،رشی ی ٔدن ز  ِهه   هـ

ــدر ،ــ لـ ود یــ .ردد د   ر  زرد دو  ـ
ر  ، و ی ١٧ه ه  د٩٣ ،  ،نر ه -  ــیـ

ٔه ر در ر" ر  ن و ــرـ هـر  "هیٔ ی ر 
ن رش ده د  ،ر رژیِ"  هـیــ ٔـهــ ٔــر 

 ، ر رش   ر "ن ١٣  ه٩ن و  ، "ی٩٧ 
 ،ـدو ــــ ،  . ده ورد "ن ر٢٢ه 

،   م ی" ِق رن دو ی د ـزیـ٩ یره 
 ی ،"دل  ١٠  ن دور ق ِ٩در  ر  

د. در  د  ه نر نر  ٧١٢  ن ی ره
 دری ن ر ز   یــ م ز  ،ق  ١٠ــ ـدر

و ن ز  ـیـ ــ ـ ـد  ٩رن  ل 
یره، ون دــ ــ  ٢٢رن ز  ، در هن روز 

 یـــ رـ دـ م رم در ل  " : ی  ر
  ر  ل     ــدر ". د   ـ

 ، ر١٣   ه٩٣ ی ز  ،٣٠  ــ ٔـیه" ِدر
" رش دده و ـــ ٨  ٩٢ه  ره ر... در  ٔل

ـر دـ ر ره   در  " :د  ـ٣٣ 
ی  و  ن و  در٢٠٠  ،"د ه یه... ه ن در ره

،ــ ر رش   ،ر وزی ،ر ه  ٢٧ـددـ٩ در ،
رن ز  ٩هر ن ی ِ  ل   ِ٢٠ی ِن 

ه   دو" : ،" و " ِن دووزی   ز  لد
 ". رز ن درر   ی رو ـ ـ  ِ  ِــ

ـ دد  رزه ن درر دٔه دِن و در و  -و
ه    - ه در  نره  ه  ـرـ زرد هـ

ـرـن ز  ٩هر ن ی  ـِ    ً٢٠ی ِن 
ه  ده  نوزی  ، ر .ه  ٢٨٩ ر در ،

ر ول  ز ــ:نــ] نر" : ،ر ِ  زرد هـ
ر] و رین ی وه    و ر ن دد 

یدر ر  ت ده ود  ـ لــره" د  ـیــ .ـــ
هـ  ه ر و ری وزرت ر، در    زن

 ِی" م  ،ر ٣٣زرد  در  در یر و ر ه
 ،ی ر  ،" ل ه  ٣٠دو٩ــ" :ــ  ،  هـ

ه ر ر در  ...ررد درت زی ز ن  ـ ر در ِ
ردر ،"رد ر   ر  ی  و دهد  یـ 

ه   دـ  ر   ر و  ر ن ر
 در ، ل   ،ی ر  ین ١٧و  ه٩  " ز ،

رین و دو  ین ـــ ِـرـ] ــن:ــیـــن 
  رد [ دو ه  ی [در] هرزد  ز ن ی

 و د ید د."
یو ن در رژیر د  ض  ــ د  مه ً 

 م  ن د  وز دی ٔی نر    رشد. ی
 ،ی ر . ن  ه٩ ود" ی م   ،٠  ٧٠  ِـدر
  نر  ـــ و دردـ وهــ ر ر یه و

  ـ  ی در د ِف" : ،"زه دهـ  دزیـ 
ـ ".یـــ در     ز ن  ِن  و  ی د ـــج

 ز ــوهـ ـردد [در]  رش د ود: "ــ ــه
  د ؛  ن  ر ز  ه  ت١ 

 ر  ل ی د  ل  ب  زهـ ــرـ ن یـ
 ب  م و ،ــ ر ".ن ١٠ـ  هـ٩ در ،

 ر رـ ر رز ن در د ً ر وزی": ،دی ر٢٢ 
درـ٩  هر  ـم ـده" ـ" ،ـــیـ ـ  ٠٠ن و 

هر ــ  ٣٠٠ن و  ٢١ردده ر ،  ی   ز 
 ــ ".ردر د ن ِر م وم زوده ض در ر درد

 ،ی  ،ر وزی ،ه  ١٧ر٩" :  ،  دهـردـ ـ تـ
 ـ رـ رتر وز ون رو ور  و دو روز ،"دی  

 ، ره  ٢٩٩ ءـــ دهرد ن " :  ،
 رد   ی   ن د... و ردر ".  ـ

 ،ی٢  ه٩ وـ ن... دریـــرـ ــ" :دـ دهرش د ،
  درد ،م  و    و  ،ر م ُِ ٔ

  دهـردـ ... .رزد ی  در ی ح ز ر ر  
 ـــ ن ز ه  نز ه و ه ل نیر  ر  ر

 ر ر و ده و نر   ر ر درد ج و ر  ".
 ، ر  ه٩ یـو ر در رژیــ یــ  در  ،

ـ  ِ و  ِد ٔ ، دهرد":  نــ
 ر رد. ... دیج دن روی ر رز در  و ی  ـرت د

 م ی د." در 
وز رژی  ق رن   ًوز  دد،  ـــ، و 

د.  ه وردن ی  ـ  ه   ق یی ن
   د  "ِزدز" و ر و و ِ ٔ ه
  وق ی ده د ه  ــ ل و 

یو رش دوم رژیی  ه در دو ،  ن درـرـ ٔــو  
ی .ـ  زن   در دو ل  دو یزده ر ه ده

ـــ ــ-  ن  ـ  -در ز ق رن  ٣٠ِن 
 ه   نز   ن دو":ی ،د  ،دهـ

 ،ـی] "ه    هی ل و رٔهدر ین ٩ـ  هـ٩ .[
در   دو ١٠٠  ــــ ـــ نز  ن رد ره

    ، ره ـد   و ل  هــ حـ" ِ
م "، دو ر در دو" ِ و   " رژی  ـــل 
 ـــ رتوز ـ ر   نز ندر  یی دِند

  ی  رد. درد  ــــ لـــ ی  ر زرد ه
 ی ع ر در" "ی  وزرت ـر  ، و  ده ده

ردر .ه ه  رتو وز  ــ یی ِل ون  
 ــرو ـدو  نرر ، رتوز    ندر
هرن رد ن ز  زن   ر در ـــر وزرت 

 ،  .ون درن زن  ـ، در   ر دده
 ،ی  ،" م ل ح" ِ  یه  ٢٠ه٩ ،

  ل دو  نز ی":٧٠  ـ ـ لرد ریـ ره
ــدر یـ ...ـ دهـ یه ... م ل ح  ـ ـ

د  ـــ ـ ــ م ل ح   دو  ز 
 ،ــیـ ـ ر  ون د و ی ". ...ه د ٩ 

هـر ــــرد ــن ز  ٢٠ه،:"در دو ل  دی   ن
ه در   وزرت  در م ـــ  رت وق

 هی ه  ".ح "ل م  ِ  ،"ر ٔــت 
 .  نی دم "م"  در 

 ــ  ت ر رهدر ن رژیرر و ت دو ر در
 .ـ هـ ــــ ت ی دن در در د رش ه

 ":رد ی در  رش ه ز ی  ــ ن د ِد
ی ن "ز ول ـن ـه ـزـن  رن"  ٩٣ز   ل 

 رددـ ـ ی ر ردو ه ٔ د ی ز  
  ،ی] "ن ١٠  ه٩ ردو هـ ،ن دوی د ف .[

 ر ی- ده د ه د ر    -  ٔـ ز 
  ق و  در  "" وز ِع ،ی . ده ن

یو ن در رژیر ل ح م زی ،   هـ رژی  ه
 در. در   ـِل  ق

 ـ ــــ  ندر 

 د   ه ر  ر...

  در  د٣ 



 ٣     ٢دو  ه ن١٣٩   رۀ٩٨ 

 ، رتدر روز  وز د  زرد دو ن ١٢هـ  هـ
 ر ـــ ٔ ،ر ِدر  و ، ر  

یـ  ه، ر  زرد دوـ، در ــ ن  ١٢د و هن روز 
ـ ن ش  ر  م ًی" : ،ر    یـــ

 "د ِن ز ر  و  دو   .د ـ ـ  ًــ ـر
 ــیـ ــ   نز دن   رش رژیی

  و ،  ،ی رشن ١٢ ". رج ... ِررز د" ه 
 ٩وه  ش  ه وردن ز  یر دی  ـد 

 ٔد ن ور ن ه  یــ ٔــ در ـ ِز
ـ ندور ن روور و د  ،رژی د  ر ـ

 م نر نن و زر    ــ ٔـــ .ـده
 و یی وه زش و  ورـ ،ـ د ری  ری

" ٔر  هه ،رو د  ـ ـدو د ی ه
ی ِ   ی ر"  "ه  ــ ـــ ت ی

 ٔـــ در ،"  و  ت ر، ی د 
" : ه  دـــ خ ر ه ز   ن

 ـ ٔد":ود د در ٔ ی ".د رو د  
 ــ ،ـرم د خ   رز خ ی م و ر رز

ر ه  ـــ نــ نـ ود و د ه ی
 تدر  ، ر] "ده  ٢٧٩ ـ ــ ،ــ  .[

 ، ر رشن ٩  ه٩"ر در "و ،  "  ش 
 ـو ز زود ر ز ی" ی م  ،"دو د ه

 "، "دو ــ   وج ز ی دورن... ش ١٣٩٧ل 
ـ نــ "ــ ِــــ و  ِد" د" ر   و ــ

" " ه" ر ذ  ی ه  ـرزیـ ــ "در
  "ــ ِـــ" ر "ــ  ن دری ِ " و ،

  ه د  ن  د ه "  رو و   ـ ن ِ
ــ، وزیـ  ی  ه   ". ر در  ب

ـ ٔی ی" ی م  ،رژی یرو د د ر  ز هـ
و ه  ِن  ز ی ...   ـــ ر ـدو  ه

   ی  ز ــ هــدر ی  ز ه
 ،ی] د ده ن " وش  هری٩ .[ رتـ  ،ـدیـ

ق و ه نی  ـــ ٔر در د" رز ر وج" ِهو ر ،رد 
  نر  نر   ـ ــ ر رد و روزه ،

 م نر نن و زر   یـ ِد  در ر .ده
 ن -ه ردد  رژی   "ی ِ" ر ن،  -هــ 

 ، ر  ،رو  ورن ١٧   ": ،ه
   ر هر  ... .ز  “ ِِه” ه    ز ه

ـ، در ـ ـد ـف  ه ـ ه  ر  ز  ی ه
هـ ـط  هـ ـ ـــ هـــ ــ . ... ه ه ده

ی  د  ر ر ر  ن ، دم  د  هـ
و ه ه  ی    رر ه  و   لریـ هــ 

د." ی د دــه ـــد  ه ی  ه رز   ن
"  ،ی  هه دن رـ "  ـ  ،ـــ ِـ

 ، رن ١٣  ه٩": ، ی ی   ــد ـهـ
هـ و  هـ و ـم ـوش  دن و ن ـل و وردـــه

ر ی ، د ن ری  ،هــــ  دورٔه ی  ر و
".ر ده ر ن ر دم و   

یو رژی زدهی ِدو  ز ل ز دو   ز   ،
 م ِ ح و ح ل" ن،  ه "دز ر وج" و "یز

 ، رن ١١  ه٩ نی": ، ه ی    ه
  دم  ،ی و ،" ن  ن ٨دهـ  هـ٩ رشـ ،

  نی ر در  نز  زه":د١٠د  ـــ ل
 ی  ده . ... زن  ـر ــن   ٨ز 

و ید  یـ مــ  ".ر ه  ی در  ه
  ره   در ،رژی  ر وزی ،ف، رو  ــ ع

 ،ی  ،ر ن ١١در  ه٩  ، :یزهـ در"  ،ــ هـ
 دی  ز و ه  رد  د و ، ،ر  ن

 هـ ز د ی   ه ری در  م ی ن   

دـ.  دوِ رو ر ی  ری  ر"   ، "ی ود " ود
 ن دم ،  ی و ــز ٔــی ،نر ٔهر   

ز ز  و ی    دهـ ــ ن  نی  رژیـ .ـ
یو  ه و  رـ د  در د ر ِ  هر  ،

د .ـ  ر   ره ی ز ی د ردده رت
ره رن  د  د ی و  ــ، و ـــ ز 

ده ِـرزت ـــٔه  و ٔد در زن  ،  زن
ه" زدز "ِد رژیـ، و در  ی    ر و رزه

ه   . در ـ وــ ــرزٔه    دی دن
 ن  و  ر ه-   ـــ و د ده دوی

  نز ن درر ق-  قــ ــ ـ رزهـ 
یو ز ،یی . ر  ه 

 د   ه ر  ر...

 ری  نی دۀ ب
 ًی ر ری  وری 

  م  

 ـدیــ ر درــ و ز   در رش ه س ه 
  ی در دین ٠و ،     ـ

ـن د    ری ت در  در ی  ـن  ١١٨ـوـ
ده زه ی ـر ر  ین ی. دو   م و ق

.    
 ـ نــ نو د م  نه ز    ر
رو دم و د  ون ن ن ( ر ـــت) 
د  ده  .ر رویز   ز   ییـ در 
 ـهــهـ ری ه در م ت م   دهد  ز ی
 ز هروی .  و وری ت ی   ی ده و
رش دد  در ه   ه  در ــ ـ ـده 
 .رش ه  وه وری د در  یــ ــرت 

“ در ری”  نـ     د  ی  ده ر ر
 ریـ وری ت و وری وه ی   ی هده

.  ه ر 
 هـ وری ری ل ی دن م  نی دۀ ب

ری ت  دریــ ی ن ده ه  ردز ه و   ــهـ
    هـ ــب ـرهـ ــیـــــ، در 

،ور   ،ـــ ه و در      ل ه در
وی د   ، و  ده  و ه هـر 
 و وح و ن ه  ر ی ورده  ، ز ـز 

ه ــش   ه ی وه  رو،   م ، و
 . ده ن ر و  در وری ه  

 ـ یــ   ه   ل  در ری ل ی
 ره و دی ی و یرو ره  در   
 .ــ  ن و ،ی دز  ز  ن ود ن و
ی   ددن   ه ب ـــ ـیــ و ــ و 
ی در  ور و ر  ـیـر ـ ــق ـدم 
  د  ر  در ن  ر ـــ ـه 
 ـ در ن ده وه ی و وری ر ه ز 

. ود ر 
 

 ب دۀ ین
 ١٣٩ن ه  ٢٣ 

 ١    ٢دو  ه ن١٣٩   رۀ٩٨ 

 ٔ ِی ه  رِش
 هن در هی دٔه ب 

ه  ن    ِب
 ، ،ل٨  ن  ١٠٩ 

ر ن  ٨ب  و ر ز  ٨ین  * 
 نی روز، در  تّ س  درـ ـ و ،ـــ یه

  رز ٔ  و ،ــد ،  ن ه
  ر ٔ رزٔه دِن   ر دی ،

.د 
 ر  ،ور ٔ سّ ی    *

     م ن ح  هــ 
ه  و ـرـ   و رد  و  و  ب

 . ر  ره 
ن  ٩ه  و ر  در روز  *  ب

 هع ه   و ،ـــــ و ــدو ه
ه ـدر  ده رط ّ و ر  ب ه زن

  .د  در 
  در رٔه  ٔ دم رش دده ـ، هــهـــ  هن

  ب   یو" ر ن  ر و  ه
ه  و ر در رط  ی رزٔه ــ ٔـرـ ـ  ب

 ،رد ی ر  یـف رهـه  ، و ی ه
 در روزهـ "ـ وز ن، ور دم و٨  ـن در  ١٠ـ

 ــ ــ ـ دـ رـ ّ ی . ر   ل
 ـ رـ  ب ن در ه  ٔـد ـ ــ ـ .ـ

ّ و  ی ، یدر ه ری در  هدر  ـ
 ،ن ر هـ ـی و ، ه  ،ــ یـ ـ نـز

 م   سّ ر ت  ـ ـن دـذ ی ،
ده  و ـر ِـــ ِـــ و  ب    زن

 ـرد    ر   ر  ی  زم ِت
ــ یـ وعـ نز ز  ٔر در دو ده  ی .ردد  هـ

 ـ ـب  ه در د   در ر ر  ٔ ب
 ن  ه   رد ر نر در  ــر رو  ـ 

 ده رت رد. 
 ب ز   ه،  رر دور د  ی ی  ی ز ه

  ّد ی ی  دهر د  دی  ن  و
    ی ،  ر  ی در ب  ٨ـ

هـ ـ  ر ن  ٔه یـ ــ ٨ و ر ز 
ـــ رز ٔ و  دل ر  لــ رـ .ـ هـ

ه  ی د  هُب ز  ،ــ ز ـر و  ه
 ـدر د ر ــرت دو  ه  ر س، و ، ،موی

   ی  دده د.   در، در  ل ه ویه
  روز  ل در ن،  ٨یو ل ر   ن

 ،ــ روز و روزهـ ی د. در ر  ز ،  ب ره
ه د    و  ه  ه در  ین ب

   در ــو ه  ر ع  طر د در ه
ن در روز  ه  ره د د .یٔه ب رد ّل

 ز  و  ّول ب نی ن و  هی  ه
هـ ـــ  هون،  ب دٔه ین ر در رط ـ ــّل

ه  ن  رده ر و یـ ـــ  رن و رط
ن در رٔه  ٔ دم  ور ر دد.  ن یٔه ب

  . ل  در ی ر   در ــن و 
 ر    ،د  د ٔدل  و ت در 

ه ی   ر ـ ـــر  ی ش زه )١رد (
 و د ن در ّ   و   ن، و  ره 

 ی و ،ی ،وی ،  ـــ در ـــر و  ه
رزه  ز دن رِه ش و ی رزٔه ـ ٔـرـ در  )٢ن، و (

  ٔن.  
 ٔر  هه  ن در  ل و  ه   یه

ز در  ه ،ر ٔی  ٔ در ٔی  دهـ و ه
ه ی ر ی رد  و ر ر دد.  ی  ن ره

 ی در   ه ” “ هی ر   ن وــرــ در ی  ه
 " و ه ،  ـ ز ،ری دهدر ر رو "ٔی

 ح . در ی رط، ورت     و ُرت ه رگ  ز ب
 ّو د  در ه  ز   نیــ هـ  ــ هـ

 ه  ح   .رت
ِز رو  ر  ی رزٔه یژی در  ذ یـــژ ـرژویـ در 

 در      ل ن  ه ـ ــ ـ ه
 ز   طر در  ل  د. در ه   رزهــ ی ه

 و    هز ب هـ  رد در   در ـــــ هـ
 . رت   

ه و ـدهـ   یه دو در ور و ل ی ز 
 ـــ در ی  دو در ه  ، و دو " م" وه 

 ر وِ وه  ـ م ب دوـ ــ ردـ ،ـــ  هـ
. ر ر و  

  هز ه دی زه   ه 
 ز دی   هه   ه    تد ،ه

 یــدهــ در ــ ـ  در  نی ز   ب
ه در ل در ین روز ّول  د. در ی   ن ب در ر ه

 ـ ن در ن نز  در و ب  نره  یده
   رٔهـد و در ٔرو ود  ر در دوش د  خ ه

ی  وز ی  د. در ی ، ر ــل وـیـن 
  دن  رٔهدر  رـــدیـ ــ ر  نردو ه

 ” م“  یـــدی د. ر   در د  و
 ــ ب ٔه رهی  ن، وی  ب س، د
 ،یــدهــ یـ ه ٔ در .د یده ی ن ز دی ،ری
 ،ـــه دی   ب    نن و ه ز د

.د یه 
  روز  ن، دری دٔه ب ٔهی تد و د ٩  ـــ نـ

ه  و ر ٔ ور در ـــ  ٔر و دل  ب
 ـ د یه دل و ه ٔد در و  ی . ر  
 ــ ر و  ب   ٔ ر نی در ی ز 

ن درٔه ن ر ـ ــه دـ  ،ز ه د. در ی  ، یٔه ب
ه  ه ز ی ،ن، دن، ـــــ ،ـق،  ین ب

ن در یـ  دن ق، ری ،س، و   ر د .یٔه ب
دی طر ٔد و ر ورت    ــ ٔ ت و دل و 

ه  ور  د و رهده ـ ر  و ر ن ب
 ذ   ی .دد ر ز ه در هرٔه ردر یه هــ و ه  هـ

 ١د  در  ه در در  ّ و  رط ن ب



 ٩٨رۀ 

ـ  ن ر ِ  ل، و  ت  ب  و ی ی   ور
 ، ی ده ز  ت رش و مـ ز دی ه  هـ

 رژی  ـــ   ن در دِن  ت و رو  ر ِر
هی   ن در ز ٔــر  ه و  ی در ت یه . ه ٔم
 و  م ل ه ت و ده و ه ش ز ،د  نیـ

 و ِد روش  م ِی ِی  ت ی در ر   ن ه
ه و د دن  ـ یـــ ـــ ر در  ِب رژی ه  .ــ

درین هی  و ز ت،   ر ریــ ــد ــــت و 
ه  ر  ،ر ه م دـ  :ین ر ن و رن

 ". م و ر و ٔی ...ت ی در د ر" یـ  لــِ ،ـــ
و  و  رت  ـ  ر ،ن ِ رت و ی   در 

 ن   یـو ت رژی ر و و  م ر و ر و ن  ر ـــ
!ز 

 
 ِ ٔ ن، وِق ز 

 ر ی ٔه ن  ز ز رو ن دو  ِد ز  ، د
ـــِر ـــ  ، و ـم ـــ ـ ی ز و ر  ق زن دم زده

 ده ل  ِ ٔ ِ و وی  ر ر نز ه . 
 وم و  یر ش   ، ً  ه   در 

 نز ون ری ، نه زوی  "ــ و " دو ٔی ن ر و دی
 :"رٔ   زن در وی ".  ٔ ر دی م ده

 ،ی ر٢٧  ویـ  نز  وه ور  ز ل ی ز ،ه
" :درش د ، ٔ  ر  یـ  ...  رن دی در ری

ـ نـز ـ ... .ـ   ٔ [ رِش] رش ع  ص درـ رـ
  ه  ن رز  ه و     دی   و در ر

 ر نز ده و ی  ن رش ی د در ".ن  دهـ  ، د
 نز ز ،نز    ر، ود  ــد رــ یـ   نز ز

  هر ی ز ه و ر   ٔ در ی    نــهـ ــ ه
 ِن و رز ِر خ ز ر  !ر رر ی نز ِرو  ه 

ه   ر ی ،   نز  ،ــــ ـــ نز ن
 نز ٔ  ت  م د رز  ٔ  ر درد  ،ــ ر .د

ه ل، در ر یدور د: " س ـیـ ـر ـددـه ـل،  ٢٨
  لر و  ٢٧دره١  زن  ر   دز   ر درد  ـ 

در  ون درن [یـــ  زن  هر و   و ه  درن  ب ده
 درد در ... . ر   [ت در ٔ ون  ،دز  ه

  ردد دو درز ت و ،ز  هر د ن   ـ ب و ر ه
 نز ... . د   ن س  ـدو ٔـــ  دودر  ز رد

 نز  ی ".ررد  رردــ ــ  د   ِز در رد
ــ  ــ -دهــ   ن رژی رد  ر  ن -ٔ" . ده"

 نز  ق  ،  ر  ر ود  ــر ـــ س   هوی
ر  ی و  ه    ،    ه  ه

 ع  زی د ر ن  و  دری ــت درــ ٔـــ ــز ه
 ر ز  یـ ز ـ رت د ر رد ی  ه  .ده

 ٔی    ٔ ، و  وق ه  ـــ  ل و 
 ده و ، ،  .د تر ،د ِزدز ،ز  ود و یزد

و ی  نز دی ق دن- ـد دو د ز  :
-  ی  ز   ٔ د د و ،و در ،ه    ل .

  بر در    "نز  د دد " و "یزد" ز ،ی
ر  ٔ ؟ ن و دهره    ٔهــ دهـــ هـ

ی  و   ره ددر  ی  .    فــ و   ،ه
وی در ر  و هـ ـده ـ.  ه ون  هه  روج دیه

 ـ   وه ، ه   ر    ده  
ی ٔــــ ــً روـــن ــــ  ه  و و ه و دیه

ری     ه ، ی ـدــ د ه  ـــ 
ری ِه ،د ِر ح ،د ِی ه-  عو و در-  ٔـ

 ی  . ده  ش و ر ،د دور  دی ه  ـ ز هـ
 ر در   جو رو ی در ی ر ی ده  .د رزی 

 ، ِ ٔ   ت   ی نو  زی ــ نـــه زوی
.رو 

ـ ـ ی    ن در هی ن وز ق ر ـهـ   یـــ رو
ه  و ر ه ی .ر یه زن در  ر،  رزه ـ ـــد و 

   و ن هز رویروی  و ه ٔی ـــ ـ ی  هـ
 د د ،رط د و درد.

      ٢دو  ه ن١٣٩  

ـو“ ِِت  ،ر ِـن، و 
 “م

 ِ م ز “م”،  و  ـ ز ن ی لد
و ــ ِت  ط ه ر دی ،  ،ْرو

ـ.  ه ه ر ـــ ه ر در ن رش
هـ  ه  و رـ ِر ت  ز  ح

 ه ،ـم و  ه ، و  هی ز ی ح
  ن  .د 

 ـ ـــ ـ ،تــــ دــ د ،ز ی در
"  هــــ ت ص م" در  ه

هـ زم" ـ  دهـ ِـم  و ن، "زن
ه ی  ه رأ ر ز وی" ِر دم" در  وق

ه، : "دــ  ٣٠د م د. روز د، 
د ت ر م د،  ر دو ـت 

  ٩٠ر  و ن ره درــع 
 یــهـ ــر .رد  ی  ز  ره
 و ز ت   در ه  ــن 

ه زم  ین ـر  دی ه هف ر زش
 ر ت  ـــ ـ ی   ... .د

 رــ ـ ـ ـرد  نِر ز ت در
ه ر د. ـ    ز  ی دوره

  وقــ ـ  نر ٔهی ن  رـ هـ
 ل     ر ی ی  ـ ه

یه ی ".  دوره ر ر  ه  در 
 د-  و ــ ـ ن رـ ــــ ـ

  ـــ رژیـ ـرر ده  ز ن
 ده-    مـ تــــ د ری  دد

 رــ ،نــــ رـ  ِ  ، ده
رو   ت و  رـ و  ه رو

ــ درـ  .ن و وزرت ر   ی ع ق
 ،ی ره،  ٢٩ ــ ـ" :درش د  رـ

ی و در  ویه ت ر  و  ر ن ر ده
 ر رـــن وزرت  ر ویه   ر  م

 رـ ـ دوه ... .  ن ر ر و
ن و وزرت ر  وــ ـن ــــت 

 در  ".ی ه در ـرـب ــیـ  ق
 ِر ن و ِل رت ـــ ـرت 

  نــ ز ر  نی ز   .د
ـــِر ـ  ِ و ـ ه  ی ه ده

ی ری ت ی ٔو ه ،  مــ ــدر ه
  ن ر ِ رت لِ  دی  

و  ز  د ی ند د  ز  و ــ
 .ـ ـ ر  رد  ن ی 

  ـ ، رت ر ل، در ت وه، در
ـرو ــ ی ٔه ٔهوی ده ٔ  یـ .ـرویـ

 ن و ر   در ،ده  ــ ،ن ه
  ٔ .   ،ی ه ری  ه 

 یـ . ده  ه روی ده  ،
ه ،ین وزرت ــت و  ده ز ددن

 در ر  و ه و    ٔ .د
ه"  ه"  درص  ِر   ب

   رود ن

 ١٣    ٢دو  ه ن١٣٩   رۀ٩٨ 

 ر   د یه
 زهـــ ـ ـ و د
 ـ ـ ـهــ یــو دم

 ده  ـــــ ،ه
د درد. ت  یــ ز 

  ـ ـ ش ی ه
ــّــ  ن درــــــــــو ز هــ

  ـ ن ز  ه
رن  ـد ـ ـش 
 ــ ن، ور ن وره
ددن     د 

 د د  لرـ ِتـــ  طر در د  ب .
 ر ن در   ٔـــ ــیـ در ـ  ده  

   دم ٔ ن  ن ر ز یه . 
 ِٔت رل   دوِ [] هرـ ر ز ـرت ” 

ر د، وز ٔ    ر ،ن و ن 
ـــ ن ور ،نین و د ،نز ،د ّٔو  ن... وــ

 و    ر و    ٔر  هـــ ح و
وهی ه، و  ــ و  م ر    ت ب

 رزه   ... 
 ” دن ر  دم ق و  نر”ره  “ـ ن  رـ

د رأ  ی در  ر ن ودهدم، ٨ـ ـدر
  ل ز  ...ن دی ن و ن ه در١٣٧٢[  ١٩٩٣وی ـ [ش

 ن . ده  
 ” ل  و  ز نر       ـــ .

  و ـــــ ـ هـهـ ،ـدر د ر ری ه
   ه وی   ز رجـ در ــــی ه

  دم ر ز  ی ،ر  .دـ دهـ نر
ــ دنــ دـیـ ،و دو  ت  زدن   هـ

و  در ب،  در  ز ر و ــ ـن  م
ر  ،ـ  ی ی   ،د ر  و ه

ز ن ِف و ی ِدُ و  ه ،ـ ز یـ رگـ ه
 ـــ ...دـ ـدزیـ ر دی  ز نز د ّ

دز ـ ـــ ،ب و ر  قــ و ــ هـ
  م ٔی ) د”وری“) ـیــدـ رــر ،

  ن ّو و ن ر، و ر ٔح در ـ ز 
 ب رزی ه  رزه و زی  ـ ّـ ر   یوه

 .د  نر 
 ” دو ،ی ٔد هو   ی ٔ دند   ر

[ـ “  ی رأ در هـ ـزه” ه  و م   زه
د رأ  نی د دن    ب]، وـ ه  ه

 ن ی  ح ”د ت “  دنـ ودــ فهـ 
ــــ  د  ،د دم ز  دند ن رأ  نرـ

 ، رت و در ور د   ٔ  بـ ی  ص
 ٔل ر ر ه  ج دن در ـت دـ... ره 

  دی  ـ ـّـ ،  رت در   نر
 یــ د  د ّد ی و د سس و ه دی ررز ی

زــ  هی ر  رو ه ٔ   دی  ـ دروزه
 ٔ ّٰ .د”ب“  ن ر نز ز  ر ر []

هـ ـــ ــ  ه د ّ .م   ٔ م
ـهـ یــ   ،ت ده  ز ر    ٔـــ

ر ی ل زی ود  هـ در ــــ ز ه ،رگ ه
٣٠رأ در .ص ده د  ه ر ری ه 
 ” رــ ـ   و ی  ه ن  

 ٔد  ـــ نــــ  [ ل در ده] نر
هـ و  ـر ـ ـوه  در  ر ورد ه ـ، هــن

ه ر  و  در ر ز ره روـیـ  ب
ـر ز ـــهـ و   .دی   ب ــــ  ده

ه  د و ی  در  ِ  درد، ـ  رط
  در ر ر  ٔدهـ ــــی و ر ه

  ده ه د.
وز ــــت ـ ـب ” 

ب رن رل  ()د ه ل ر ـ .ـیـ روز 
ه د  هن  ه ٔ ت م  :ب   ٢٧ت 

 ر ” ر “  ـ دی  ره  ره رت  ١٠ـ لـ
  ل ب رد، و  د د ٔ در ر ٣٩    دو  ـدر

 ـرــن ـرل، ــٔه   ٣٣٨ی ز  ١٨ر ری ه و 
 دم . ت  رـ  ن     ر ،د دو

ه  ز  ز  رٔه ن ، در ی ت  ـن ددن 
 ز ر  و وی ه  ب و ره دو ی  ز ،رش

ه و و د ـ ـد  ی دو َِ رت د، و    و ّل
 ـر دوـ رٔهد نـّـُ ،د ت ر ر  ،دم   ز
رل ر  د ب ل دد  .ی  ، ـودو، رهــ ـن 

 ،ل ب  بـ ِـــ  در ره  و ، د ی وزی
” ر“. ر ب ن ز ره ، 

در و ـرض  ی ــم ــیـ    د ٔن  و درن
 دن دود  ،د در  ز دم ز  ن ن  وی ر

 ب دم   وز ر  . ــ و  ه ــــ
یٔ دو هر  ر  ر د  ن ـر ـ ـدم 

 ن ٔ دو ـــ ـ هــد. هــ دهـ ردو ی  هـ
 ـــ ــهـ ٔد و ی در () ش رج دو ٔ  در هـ
 ز دو  در  ٔـــــ ،ـویـ  ه ، ی ی ل

ــــ ــ     ّد و م زیـ ه در   ،م
 د  دز رت دهرد  ،ز ی  ،ـّــ رگ ه

  ط  هـر در ن، یه ن و   ید و 
هیـٔ   رو دی  ین،   رت ین و  ی   ین،

 ز  و د ه یـدــ   د دو ی ی  ز و ،هـ
ی ن   ر ی  وه ر، و .د ی 

ـــِت   و ل    زه و هٔ “  ر ” ه    ز ب
 رگ و ب ،د  لر  رد ” ِر “  دـ تـ در 

  ل در  ل د  ـیــر ل  دــد ر 
   و ،د دزی   ررز  در  ب ی .

 ّ    ،ر  ی و م و دو ه ی ه  ـ 
 ز ر ورد و د.  دد ز د ر د  ر یه ”   “ ب

ـ  ت ل درر ب ی      دی  ـو ــ
 ً ِن  ن ه ر    ل و ِِ نز

 دور د ز ن ی  رگ وـ بـ ــدّو ــز ـ بـ یـ .ز
 ١٠ر در رن د ده ، در ت  ــــ ز “  زین” 

   ٣٠ ود ”“  یه   رن . و ه ب 
  ر ــ یـ  ١٣٩٠ل  ٔ درد، و  در ل 

ه ل ه  ، نر  (ب ره) هی  بـ .ـ ر٩ 
   د  ٔ٢  وــــ ـــ ر  ز ،ی د
هر ر دور زی   !ه ــد !ـ ” د ب در،  ر 

 !ده رأ ه  “ــر و ،د  ت ی رگ  درـ هـ
ه ــ ــدـ    .ی ب ی دی ب د ه ره “ دت” 

دیـــ و ،دــ ــــ ب  ز ،  وه  و هـ
ه رُ  ر در  دن دم و ی   ر  رن

.ت د ی در 
هـ  د ن ز ری دم د ز   “ر  ِ ”ب 

 و ،ب در د ی د و ری ٔیو  ر  ه
  در ـــ تـــ در    .د ر ز رج ن در ٔ

هـ ـــ در ــدـ ،ـب  ن   ،ِز  و ز و ـل
 ” ر “  تّ   ٠  رأ  ،د ر در د  رت ر ل

درن ن   رد و ـر ـــ  “ د ” دم ز ب 
. 

ّ ش  ز یره  ن رٔه  ن در ه  د ه
 و  ز ی در ی ل ه ی یو و   و ،ــ ه

 :د ل درر ت
وز  ،  زه یه 

  در  د١٢  



 ١٢    ٢دو  ه ن١٣٩   رۀ٩٨ 

یدور  ـ ـ درـ  ١٣٣١درن ر ب د ده . ه روز ٔرور در ل 
ی ٔده  در  ی و . رده  ب و  ی نز رو (در)  بـ ریـ

 ز ی ٔ ر ین د.
ی ی رٔهدر 

  ز    () یم ش
 ردو  ی در  ردی 

        () 
 

   د ّ یھ و دهی ه    ه   ــ نــش هـی زهی و ه
ر .    ،رو ٔ ت ر   رروز    ــ) ه  (هـ

 ـ ه وـ در ـ ـــ  ن ز ن ه و   دوه ی دم در ٔ
ـن  )  وــب   ی ر  دوش ه  .ز ُ ر ب ( زه

دٔھ  ذی-د د زده(  ــ ب   ــ و  ــھ  دھ       و      ُ  هر  ّ  (
 ر ـو هـ ـیـ و  ٔ نورد ی ٔهدد و یی ی  زی در  ه نی

 ل  ز ی  د: ٧٠٠، یٔه ب ری  ،   درد. 
”  ن       ر  رغ ن  ز د، ه  .م“ 

 ه یده و ه       ز ن   زی . ر   ر ـیـ ی ی
ه   یز ن ه  ز ه  ، ھ و دهی ه      دور وی 

ه   ز دم ه  و    د .ر 
ی    ی ی نوری ه  دی د ی  ر ” دــ ،نرز هـ  

 ی“     و ِ د: 
” ز ر  ی  ،د  ز ده، ی .رم   دن در  ه“ 

ن ه یده و ه   ز روش دـ رشــ ٔهــ ر و در در ، ه ه ی 
ر   ّ ی  ٔ” نز  “و ژھ و   یــ  یــ و ر   د ــ  .   دھ    و   ،هـ

 ر ی  ره    ر ن یه  ـ ــد ــد د. ه 
ه ــ دـر ـــ  .ن ز وژه ی ون ورد   ه ر ر ز زی ور ز وژه

ــ رـ  ه ر ، ، ، س، ن و  ن   ر و ی  وژه ن
  ، ، ، :س، ن و... رده

 
و  ن       :د    “ ی ه  ـ د  “.  ـ ـیـ

 ر      ی ی ن و  هـــهـ ـ زـ ـــ ز یه
ی ذه  ر  نن  ورـ نـــز هـ ر د و ر ی ر و ه

 وه ِردر ه  ر ی  ـرر دو زده و و ه ه  ه ِی ه
 ن ر   یدور د، دش رز د ر دری ده    :د ورد و  ه یه

   ه ی ر 
 ر دٔه ی  در 
 وس    ز دل ر 

       )(ی 
 
ه  در ین، . ط.، ـپ ـــ،  ه و   ه درره ن  ر   -  ٢و١

١٣٨ ٔ ،٢٩٣. 
٣-    :ر رل ” ٔ ، ی هدی ”  “ ٔـــ ، ی دی ویو ز 

. ه   ی “ 
-  ژهو ،ی ی ) دب و ن   هر ی ، زه  ی د دو د در ( ر 

    زه ه نه  ب ”ی “  ر  ی ”  “ ــر ــــ ی ،
” ب“ .ن  و 

-    پ ،ریو تر،نو ز ه ،ه ز ی١٣٩ ٔ ،٣. 
-   پ دّوم ،ن ری  ١٣در٨ ٔ ،٢٧. 
٧-   ٔـ ،نی دٔه ب پ ،نره  (ٔ) ٔهدی ،ر ء  و  

١-٢.  
٨-   ٔ ،وه  ،ری ت ود ،رٔه هر در ٩. 
٩-    نھ ر      ر  ه د  ی دی ی   رگ    ٔھ  ی   ،  یی رهو د ه

ی و و د رورد و ود  ن ه ٔ   ـــ ـو دیـ  و  ش
 ی“ .”ر هن 

  .٧٣،  ٔن  ()رٔه  دده -١٠
١١-   ، پ ،به  ،ره   د   ، ری١٣٨٣ ٔـ ،١ 

.دی 

 د  ت رل د ...  ... ”یده و ه ه“د  ب 

 ” د “ ـ دـ لـ ب  ،١٧ 
 ـ ورد و د   ت ز  

١٨  ز هی٣٣٨  ـ ر ی ،نر ٔهی
 ه ز ق دم ـ  د ورد... ه

 ،گ ٔه ب ِل  ـودو ـد 
    د ر  ـ  د  ــ

رودو د ره ِ  یـ .  ش ر
و دور ری (در و ـ “   و ”ب ِل 

ه ری هر و ـِف  ی ( ح
هی   ر ــد ر دد، و 

 ز      ز)  دو ه
ـل،     ٧ی  ز ز 

    ر د  ،ه دیـر ه-
 ن دویی   و ـ ه) رــ و ،

.  
 ” ن یل ه ب   ی و

 ب و یرژو ً ب  رگ... و ه
ه د  در د، و    روش

 .ـ رجـ در ـــی ر 
ـ د ت ـــ و ــ  هـ

 ی  “ د ” ری ٔب 
 ّـ ز نـ ن رهـهــ ـ ن رز

  ه ــ ــ و   هـ
 رگ  ٰـّـ ...ورد د  ،د نر

 ــــب [د ی نردو ه  ز 
  دد ل رأ ب   [ ”ـ “ ـ ـ

  . 
“ ـ” ه یّ  ر ر در ـ ز  ل” 

ـ ـ ررز ردو  ـز ر ـو ،ــ
   ر ـدـ وه ی ن .

 ـ ـ ـورــ رـ زه دو   د 
ش  ، و هــ ـ  ه  ل

ه د   ـد زـــــن، 
 ــ و ، ،د.  زیـ مــ حـ
ه ل دد   ر  ــد د  ل

  در ری ق ور ”د   “  نیــ
 ،ـدهـ یــ ن رـــوـ ت ،ده

 ر ،  ـیـ و  ه زیی ه ح
ـ ،د ن رد ٔهت وی  ـ ــر

 ریــ ز  نه ، ر زل ر
 زهــ هــ ـ یــ فه ،ی

  وقــ ت درــ ،ـ ّ ی
 ر ـــــ مــ ،  ر ز

 ٔد ، ح    ،ـــ ــ ر 
 ــوــ ـــ ـ ـ طــ ٔـیـ

ید  ـوــ ــ دو  ر  دو ه
 ی ر ید  یـــ ـ و ،  د

  ن و١ر  ١٨١ـ ــ در  زن
 ی دن و  ... ر  ه

ی ون ز رــن ـ ـر وردن ـ  ده
ـ  هـیـ ـ دده ه   ـ ـل ل

 ورت درد.
 ” ز  ز  ٔـــز ره ط دو ،ه

  وز در ی رد ر ـهـ ـده 
د و ّ .  هر  د  ـ ،

ـهــ و ـزـن   رزٔه   و ــیـ
  د ـون ز ـرــن، و 
رزٔه یژی  رّ ه دررٔه ــ و 

 “ه رژوی دو ل ز درد.

     ٢دو  ه ن١٣٩   رۀ٩٨ 

 د رویده ین ...

 و دٔه ِ  
و ٔ ره ِ  

  ز ر و و   ی 
!  ِگ و ز  

 
 ر”درِس و“ ، 

  ی . .وده: ه 
 

 ٔن رو گ : ر ر
   و      

 ه ی ع ی دد؛ ی درد ـد، 
 ر  یــ ــ ی د، و 

ه رو  د،  رگ د  ی دم
ه رو ز د... ی   ی دی ِدم

 در د  ـد... ـ ـ ــن 
 ون  ر هر ی  دم  ن ٔ ی  هر ـ  م د د

   ه؛ ر  و ــ دم ی ی ز   و ن ر ن ی
    ی   و   ره  ر  ب  [د  ر  ، د م.     و

 ی ِ  .[ن
 

ی  ،ز ی  ر  ن،  ب دٔه   د  ر ر ، ن
وورش ــن  در زش  ١٣٣٢ن  ١٣٣١ین .و  ز  ، ز ه 

 ر  ه ت ی ل در ر ر . ل ر  ـد ر در ر  
 ـــ   د. ر ل ر  نرده  ب و نن زز ب و ، زد. در

 دند  ی م  رو ز ر  ،ر روز  رٔهر در ه  هـ
 ده  بـ ،   دد زی دن  و  نرده  در  ،د

ه  ب ر  و ــ ـد، و ز ـ دیــ   ی  ر در ی  ل د ن
ی ب و ند  و ، ش ر  ه  ش   ِرو در ،  ه

د ی    ،ن  ز ز  ر ر .وردر  ز   و ر د ش ه
  و ر زٔه ل د. ود د ش  د ز  و  .د ذی٢٨  ـ و ـــد دد

  ٔ ر د. ر د   هـ یــدـ ن رژیـن و دژر  ر ی
 ن   [نی و ، ه ،]  در وـ ِرو ِــ ن رــ و ری

  زی ر ش وه  ٔی در ،”ل “د ،٨  ن: ، در  ی “   د
ب ر م “  ،  رـ ــ ن  درــ  ،د ٔ ی در .

ی  .ـن ر        “ رود  ...   و ر  ز ز  ه و ” هن 
 ر [ر  ن  ر ه]  و ،[ن ه]  ،ر و ر  در

 دی  در  و ز  دـ ندر ز ر ر ،د م  ن ر  ه .د
 د:

 ِل 
 ل درد           

                     ل 
ر  ل 
 ن ل 

 ن ل ،ر  ل 
] ...ری ل  ِ ” ه “  :وده  ،ــیــ ر ــ ــل   ،ر   .  [   ــ  

 و ،در  ز ر ر  ،د د نه   رــ د  ،دم هد در ر ش
 د و ـــن    د ز رن و رن  ٔن در ین د ت رزه

  .د   ی در  
  ر وش  ر ٔ ”نورزی  ب “هــ ،[ومـ ری ٔ]  و هـ

ه  ،هد د ، ر ده. ر  ر ٔدر ز رز ر و یه
 ٨، در ـ١٣٩ ه  ن ١در هن   و در  ١٣١٠وه ، و ، در ل 

.ن در در ، 
ب دٔه ین، در ر ر  ر   و هدرن ب،  دٔه ـــ و 

ن و درن و هدو  ،ن   ، و ن .ی 
 

 ٔوج ز رد، و ـِ دهـــن 
 ز رن

 ــوــ دـ ِبر در  در دو
ز  و وج ٔ" ن زی ش ری ح 

ــ ــو   ده م "در  هـ
 رش ر و ورز و   د. در

 ورز ،ه  ِ و ل 
 تردو ی در   ـــرج، وـ ز 

ده درد ر  ز دهن ــــ  ق
 ــ هــدر رو ده ر  و  ده

. ه 
و  ه دـــ  ٔ ز یرو  نز

 ،ـی ر ،دز ر وج٢  ه، درـــ
 هــ ــ تردد: "و وردی ،ر
    ورز . ... در 
 ،ـن ذرت، روه ورز ت 

درـ  ٠ی ،، [م]، و  ــ ز 
 ورزـ ــ در .رید [رج]  و
 ــ ت و ه تردو ی ه
 ــ د یــز ر وجـ ٔــ در ".ه
د ،ی    ورز ه و 
 ٔـــ ـ "ـــ ِیـ" ع ً

  ،ـ رژیـ ـ و دو  ه
ـ    .ورز ـــر ــدیـه 

 ،ی ر٢٨  ٔ ل ری ز ،ه
وه  ه   و ورز د ری

یـــ" :درش د ،یزم در  رو رـ
 ورز ن  ز  ی ،ـرت 

ـوده در   ... . ید هـ وـ رزِش 
 ورز ٢  رزِش د  و وده در

 دی   ــ ـیـــ ـ دو ... .
دروز در ٔ رو د ــ ویـه 

 درد..."
 ی   ــ بر در   هـ

ـ ،و در ،ورز   د  
ه دهن ی ه و   ز و  ن

  ،د  ـ ،ــ نـــ در . 
 ورز  ِو  ــ نــده 

 ر ه و  ٔور  ز  هـ روز
   ،ی و در رط  ن   ِه

رو    ر  ه رو ! 
 ،ـیـ ر ،ز ی ١در  ،هـــ

 ، ورز د رتوز ون زر" :
 ــ تــ ـ رـ ورزـ 

ور ،ـه ــدن و  هن ی دن ه
ی ن ــدر ...ـ وـرو ر  ـ

در   ورز ر یر  ر ــه
ی ، ی ز ی ر ش ه  ه

ی  ده و  ن در ی ر  ز 
  ". در 

در م ت ــوـ در ـص 
ه ــ ز  " ی د  "رش

 ،ورز  و د  لـی و 
ن  دهن زـــ و رـ وردت 

. ر  ورز ت 

   در  د١   

 ر ر رود!



١١   ٢دو  ه ن١٣٩   رۀ٩٨ 

ز و ه و ر ر 
 زد و دوی دن ه ن

 دن ه رر و و 
ز ه یزدم ه و 

ـیـ ـ   ه ِ(رش و وی ـرن) ـ ن
ه ٔی- ـ ـــ ـهـ ـن دیـ ری ز  د

 ـ زـ ن وی رش و در رد و ه د ی
 !ـر ـ   یٔه ن  ز در  و ن

 و یٔ زیٔه ه ـ  ر  ه و دب زب ن
 ـ ـزـٔه ن  و هن  دد ی ه

د ر .  ن  در  : 
 ” ه  ــن و زــ ٔه ،ه ذه ٔز دری 

 ــ ره  ی در ر ه   و  ی و 
. “ 

ر یی  ز    ،  ،ـــدد ـهـ  ٔهی نر
ی  ژهو ،ز ه یزد ز روز  ر ید در  هـ هی 

 ی ر  و ری   ر و ر  یــ و  ون رو
ی : ه  !ـ وده ن دد   

 ـ ــ  رن ز رد وو ه نه 
   .  م  ه ر د بدور وی  

ی  ی ز یه  ر  ”  دن  هـ ه ،ر 
 “ ت و ت و ل و  زر ه (ه) هـــر

  و د     د ” در ورـ نــم هـ
 . ه ش ،نز “ 

  ر ر د    د    ه  ، و ه  ر       
ی  ٔ  رد  و د  : ”ـــ در  ـ 

ه ،    ن د  ـ  د   ضـ
ـن و  ه ــ    ن (دیه” و  “ ود رد.

  مــ بـزـ (ن ـ و دــ ،دی ، ه
.  د“ 

  ور دی : 
 ــ  ه ن دم ز ه و دب  ی  ن” 

.“ 
   س در  ، ” ـی ندی  ز 

.ی  ز   “ف ن  ی ی ز رد  ر   د  د
  :ین و ون ج  رژویٔ   و“م”و 

ی ٔ و ـ ـ   د  د ر   یه” 
 دی و ر  ،  م .د“ 

ری ف   ــــ ٔ هــــ ــ ــی   ی    ر   ه
  و د   ه ـ مـــ ر ی  .دـ .م

 رو  د     د   و س    ه ،”  ی
و ره ی زز ر یت ز ر ٔ ی ز 

، ـــ ــ ـــن یدزود و   “ ی  روز
  :”.ر و ،ی ّول“ 

 ز ر و    ز ی  ن
، ه در و   ج  ه ،ی و ؤ ه ِدم

 ده  ی ه و    : هرو  
ی و  دز ِ   : 

ز ن و دٔ    ب: د  دن
 ی 

پ:  رو و هـرـٔ هــ ــــیــ و 
 ر 

 ـ ، ِی  ه ی در  ّ د نه
یزـ ـ ـه  ز و د د  ی ر ن دورن

  نه ن  ـیــ ـــ خـ مـ  زه
  در ه ه و ر  خ   ب ه

 ن دو  ر رو   ،  ر  ــ

  ر ی ُرن  ب رگ رو ر د وزم د.
ی ز ر ّ   در  ـز هـ ـ ر  و  گ و 

  دن  و در ره ـرـ ن ز زـن و  هن و ین ده
 و رو گ و و  ن .  د   ـ نی دٔه ب 

در ی ر ده زن   ،ب  ن ر  در ّ ٔ ـم 
ن، روز ،نن، هرد ی ز  ز ده ه  ،د   ن وـی

 رن د ر ز د دد.
 ز نز ه ّ نی دٔه ب و  ری د دِب و و ه د ِش در

ز ر  هز درورد و ه هن د ر در   ـ ــ  دن
ـ ز  ١١٨)  ـ ــ5/2/1327 د.   در دّو ٔه ب (

ب دٔه یـن ز  “ ب و هف ت”هن ن در ن ر ه د، 
   ر رده د:
 ت ش   ی ،ّ    ، ِدو

 د  دی  ّ  ّ ت روش و   و دو  
ه م رع در ر ـدن ــ و ــرزه ـ ـ  ب ن ددن ه

ژی  ز ی ی دنن د ر ه 
و   ر ٔت در ه و  ،  ـ رزه .  و ه

 ، و  د د یی و   ٔه وز  ـــ شـ هویـ
 ه ه ی .[] ه  و  ن

ه یی  ت  هـــود و رـخ ــر    ر ٔه
  س وی ، .ی ترو  

   رو ی ه ، ور و ر و....
 ره دره ّ ه هی   ش ه و ب  هـ ه

 ــ ٔهـ  ی ٔ  ز و د د ر ه وی نی دٔه
 )ن١٣٩١ ن ر (  ـهـ ــــ  ه رر   ه یه

ـ .ـــ  ٔز ، و یی هه ، ، ،  ّ ه
 نه ه  ی ـهـ یز  ری  ،ـ و ــ یــ

 ه م و نه ری ر ه-در ز وه  و ـ ه
ری  و ره   ده . و ه  ،د ه 

 ّ ه ی  زه ن وه ی  ــٔه رـز ز ـ نزد
 (ــ ز و   ر ٔز ری ر)   ن  و  د د 

ز  ریر   ن  د    ن   و دی  و ه  ـه ه
 بر ر در ر و ه ی  د و  ـــ ٔ و 

ر ن   .  (ی )  و   و  ه
  :ی 

”ه ،ن ،نی ،  ِنه ه ،نز  ،ندر ،نز
ن و و  و  نر  هـ ن و ـرد (وور) س 

ددن ه د در   و  ی . ه ی  یـر ــــ و 
  و هزم  در د و  د ـ ـــل ـــ و 

دز ،د شـ و  ، ژرف ز ،د ه  ــ
ه ری  ه   هر ی ز  . ه    ـ هره ر ز ،د

 م هه  ی ن وی  ،رد   د نـ   ــ ر هـ
و و . وز  د و ،  ن وی  ر   ...نر

  .ر ور ه  ـ ن ر و  ل ر ه ه ـــو  ـ 
و ، ت و ر  ــ  ف ٔن، ور ن ویزور ر

ه  ،ن ن  و   ز  درد و ٔه ی و د ِدغ
 .ز ل  ــ یـز و ی  ت و زی ،ل ِر در ن ر ه

 ـه ر   ن ره  ی ... ی عر ر و 
 ــ ـد ـ ن در ره وی ر و ،د... ه رد   

  رد و  :ی”! ،  ، ی“ 
 ز ز ّ نی دٔه ب ری   ش (ده١٣٢٠ ،ـــ ٔـــ ـ (

ـدزن هــ  هره، هرٔه ورش و  ر ز ی هن و ـزه
 ده و نـر   ن ره یر و یرورده  ودر ــ هـ

 ز ی .  ـ ل     ن   ری ه
 ز  ن در    ن هد ن، ری دٔه ب ری  ی

هـ   ،ب در یه ده در ن ن، ن، دن دـه
رو . ...ن ور ،نن، ز ،نی ،ن 

 ـ ـب ـدٔه یـن  ١٣٢روز ٔی ی ن  در ل 
ه  ن وــ ن وـــهـ یـ

  ... ”یده و ه ه“د  ب 

  در  د١٢  

     ٢دو  ه ن١٣٩   رۀ٩٨ 

       ر  ــ    ً ن و
 ـ  نیر  و   نــ و  نزی هوی

. رت ـ ”   د ن در :ی”   ی
ر ـــ ــ یـ     ، و ح ب د

ه د ی ـ در ر ید    ـ ،ت  ه ه
 ــــ ٔـ و ، د  و  ت و ره

ی و   رــ ن دره د ر و   ه
ی   و ن ر   ر و  ل زیــن 

 رو ، و  و  ر و  ؟رد” 
 دق“روز  “ ،نرــ هــ ـــــ نـر ،٩ 

 ین،  ـیــ  یره، در ر   ب د
  ی ب، ر ور ده   ی ـب 

ه ،ِم ـــ ـ  ز در هف و  در  ،ف
 ـــــ و ری نی ،ن  ز ،ن

   د“د ب]   ب  ر   ،[نیـ ـ
ه د، ی ــ ـ یـ      ردیل

  .ر ه    د ه  ِر ٔ”  
 ر، در وزی  ون ،  رـــ  ی

: ،نی  د ب رٔهرس، در” ،بـ ــیـ ز 
  رد  ی ،  در ـ ـ  ر  .

  ر  ــــ بر ز رج د  و 
    ، ”   ،ق ٔروز]  .[هری 

 ن   ن ری عو      
ه ـ  ه   ین ه  در ه ده

ع د   ی   ن  ت دهـ ردــ ه  .ـ
 ـ ــو ــ ن زن ،ر ن ر و د

 ،  دـدر ـ ــ ب ه و ،ه ه
هـ زـه و ـیـ یـ  ید   ده ـ ،ـه

 رده  ـ   ی دز و ه ی .
  ره  دو  ی ورد .د  ی  

 -  ـن هـــ و  ه زد ً 
ـ و در د زد  و ز و -  در ــ

  م  ش“ی ل ه”]  “ی ن”روز ،  طـر ه]، در
   ل نه   .د     ـد ر

 و رٔهز  دو ـــ در ـ .  ی ر د
  ز ،ش :ی” ژهـــیــــ ـ ی در

ر  هد  روزه   و ــ ه
 ب ون  م ٔ ز ر      

 ــ رتـ ِرـــ درون یذوب در و    
 دل "   ـ  "، هز ه   ش

  لد ر " تف "وه و ه  .”  
  ره  ،د در  ِن ش  حـ ــ ده در

ن ر  ه   ــــ  ره ن و ی ی د ن
، ه  زن ــت ـــ” ی  ، :ده

 دی ه ن در و  ر  نــ  ،ی
هـ  ه  ی د و دل  ه  وده   ی ش

ی هوی   ن . ه ی در ن  هــــ  و روزه ه
  ” ...ب، ره  ر ت ه
ــ نـ ز ن  ـهــ  ـ ـ 

 و در ر ز  وب در ر ه  ـر  نز
 ن  زد و درد  ،ن و ـ ـد   ی  ه

 ــ و ــ ـ و ، ده  و   و 
 ٔ و در .  ردی ، در   ه٩٢  ،

: ز ،ر ت ری  ز ”در ر ـ "
، ٧ وه  ـ ه ب  ی  ز دوم دد 

 ـــ ،ـــ یـ ز تــ ی ت و در 
  د ن، و در  ... وت  ٨٨د ه

 ورز  و  ر ت در  ".ریـن دی در
 ر" وـ " دروی  ن ی   ه وت

و ـورت ــــ  ٨٨ط د و  در در ت 

 ـ ن  ردو   و ر ز ده و ،  ت
   ”]  ٔ ر ، ن  .[ در 

 ،        ح ر د ر    ـ
 ه   ح ه ـ    ـ ـهــهـ ـ ـدـدر ،ــ

ه  در رج ز ر، ی ـع ر ـ   و وزده ن ت ح
 د   ز ره  رت     یـ  نر  رد و ی

  د  ر ه ری ِ  ی ر  ــ ن در روه ح
  زو ٔ و  د  ل  یوه   .ـ  

 وه ی ز“ل”  و یـ ،ر  دٔه ،ر  ،ری ز
 ،ن  دی نه ــــ و وه .د م ن  لـ در ـ یـهـ

    دی ده  ن   د  ،  ه
 ر در دی  دم یـدر   . ــ ط درــر  هـ

ه، ــ  ١٢ن وع ه . ر ، در   روز ر، 
 -ه ل ـ ـه ـ ی  در -  ن ی  ح

  ز دی ی  و وه   و   ــ در   یه
ح ز در رأس د ر     یـ ز ـــ در ،ـهـ ً .د

 ،ن  ی در ، :ی”      ی ن 
د  و   ن  د.  هـ ـ ن در  و  و 

ی  ه درد.  ًض  ن ی    ی درد، 
   ی در     ،د د   رــ  ه ی  ه

ی   نز دو د  ن  نــ یـ   ، 
ـ ردد ـ نــــ ر و  ن  ی ،د ه   ــد

 ـ ر      ، ی د ر ن  ی 
 ـت هــ رتدر وز   ،رد ِء ن    ،رد د

 ،رد دب و   و و     و یـ ز ــیـ ِفِ
.ـــ نــ  ی ،  رد ،ی ن و  ح” 

   ـ وج  .رد ز    ن ی ر  ــ در ـــ
 ی  ی دم رٔه ی د     ل . د 

 یـدهــرویـ   در   ر  ه  نی   ی
درد   دورد ر   د ـــ؟ ـدـ ـ در ـل 

 ه ه  . ر  ی   ن
دـــ ـب  -ی   ــــن ه، در  ن ٩روز رن، 

  ـ” ی  :ز و،   د دن و،   ح -ر دم
ـم ز یـ   ی و دو دی درم و ن ز هــ ه ح ه

م. ـ ًـر  ص  دررٔه ی ر    ر د ه
. ده  در   ”  ـدـ ـ ــن در ر 

ن م  در  ه  در ن  ز و  ه ”:  ٨٨ل 
 رت    ود ــ. ...  ٨٨ت ری ر ل 

ه ه یــ دم ل زی ر ر ت ری  ه  دـــ دـو
 ت  ی ی ه  د  ... .ــ ـــت رــ ه در دو

 ح ن ی ه  ح ل و  ز ه  ـ .دمــ ول 
ین ت  س ش  د و  و  در ـرـب 

.  ن م و” 
م ب د ــ   ،  ،ز رل ٩٢ ، ه  ٢٢ی رو، 

:”  و  ه  [و ی]  د ب د  زود
 ز د  ر   ب ی  ــدر ر  ... .د ه ر

.ر ه   ً    رت ل در و دز” 
 ن ی ن ز ل ز دو   ـو و ، ،ردره رد و در و

ه     . ه دو ،یــر ـــ  ه م، دردق زی
:” [ی] رت  ز  دو روز   ـ  ن روز ن در 

 وز  .ی  ه ز    ع ی  ــ ر  ن ی د
  ت  ی .دی  ت وــــ د وز ت ن و   د

 ه . ی  ل ق نز ه  رمه د .   ی
 ،ر  و ه  و ه     ود وه ”]  ،قـ

ه ـ ز  ه ری ر در ل یدور  ، دوره ه]. زم  ن ١٧
ی رت  ل و -   ل ی   د ی  ش ر

ه د. ـــ ًــ ٔــ  ی دوره  رو د ز ه -دد ه ن  در ن
د   دد دوم ه٧ و  ـــ ٔهـیـ  ر  ر 

ـ ردد ــ چـ ه ی  مدق زی .د ر   ـت دیـزـ
 ه د ر  . ه ِ ه

  ،دهز ه ه ـ در      نــ ـــ
 ـ تـ نن در دور ر  هــ

د، در ر  ،ره ـ یـــ دود 

...  ر  ح د 

   در  د٧   
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...  ر  ح د 

  ت هردو ز تو  :ـ ،د”ــ  عــ ز ـ
ه ل ی ر  و ن ر ــیـ ز  ن  ن ن ح

ـیـن در  ـن و ــل دو یزده . ی    ح
ـیـ ــر   . ه ر ی ز دو وز  وت ره

 ١٨یـــ، ] ”ه در ت یه ی ز دو رو ـهـ ـد ن
 ه].  ن

دده، در ـب  ١١زده، در   روز د،   رن
  ل ی “  هدی ر ر   در ی ه  ی .ی

 ؟ ه” :” . دز  نز ز د  ه
 ن ی  ـــ در ـ هر  ی  م   ده

هـیـ ر  ت ه  ر در ی ز م ده و ـرـب
ری  . ی ی  ی ی دو ه ز  ی ن 

ه   رد.  ـف یـ    ه د و زد ن
 یـ ز ی  و  م   ز م و ی  ی ی م

 ل م.“ 
 ــ رهـ ـ ت، و  ن دی  ،    ز

 در ه ، ج د  ه  ـ یـهــ ر د ه
 ف   ر  ن هه .  ،دیـد ـــ  در  ر

و وه د در ر ،   ی  ـــیـ ــر 
 س و ن در   ر  دد  در .   ظ

یـ، و  رط ه ده ه و ر دری ل  و٣ ل 
در ـ ،ل ن ی ی   ،ل ــ ــِرـ  ــ  

ی   .ده و   ن دو رو  ـــ  ده
ــ   رو دو . ده   ـ دـ 

د،  وـ  ر ن رژیی   ن  دن   
 .ز د ن    ه-  ف   ز ر ه

 وه-  .دــ ـرو دو  در ر  ه  ف
 ،رو دو   ز ، ظ ـد  د ه و  

د  .ـ هـ ـ ، ز ً  ده ن در
 دو ی  ه ـ ه رد و د ه ن  و هـ

ه      تـ  رد. در ر و  دم ه
ـ د ه ر ه در  ر    ز نــ ـ یـ

 ، غ ن در  ٔ  ر و     ن .رد
 ــت دیــ در   ح  وه  ز ر  

 هه  در ر  ده ه  دم ه  هـ ریـ
  در  ه  ری هی  ه  د در رب  .ش

 ـ ـدم   دی هی  ه ح -ه  ن  ح
ر-  . ه ظ 

 ــــ یــ   ن ،هی ه در  ت 
رد ر د، ی ـوـ ـ ـ در ـ ـــ ز 

ـه در ـ ز  ل ه و ه  د. ن  در    ح
 ـــ  د،  ح  ن   وه م  ح

د ی ه  .ردر د  ـر ـ ه درـدن یــ ز 
 ،ده  وه ز   : ی -  هو در ه

ـــ    ن ر ـــ ی ر ده ده وژه - د و رج ز ر
ر د. ی وژٔه     در ـل یــ دو   ی م

ـص ز  ده ه  .ی ی  ـ ـ ه  زن
 ن  رو  ن ر م روه ِف   ریو هـ ، ه

  و ِ ،ن زـ ــدم در زـ هـ  ـ ـ 
 ه  رژی در ن د  ر در  .ح

ـــ وژٔهـ یـ ـ  وه ٔدر  و .ـ ـــ
ه د، و  د ل رت  ر ــــن  رب

رن    وـ  ر سرع،  ش   در ت ب
 ،ــــ در ی  د  ،نر ه ن و رژی 

ـو هـ  د  در دم ر         ــ
 د   ورد د .د ه هه 

 

 د  م  ردن...

هُ  د دور یــ .ـیـٔ  هُ د ز وز  ب
ه  ـ و ، در درون  ی و  ق ن ی ی

ی ز   . ز ده ( ن) ه ـ ـرن 
ز  و ن و  ر ـــ ـــ نز و ر  ر ی

ز ه ی  ن در  ه   هـ ـــ  دو 
 .ر دو ردون   دـ ــب ـق ـــ و  

  ی ن ،ن   ه دی ه ـ ر ز  ه وــ ـ
 ب د   ب  دند و رأ ه  ـ رــ نــ

ی ر ودم  و  دُ  ”دز ق وـ ب  “ ــ .ـ هـر
هـ و   ــ هی  ب و ،ب زد وه   ب

 )  ب  ل در  ز٢٠١  ز ـ ـ ( ه 
 ب د ف ـ تـد و ،و ه ـ ـ  .ردـ

 ی ب ی ز مه ، ز رأ ر ه   ر ه    دـ
 ب د وق  ه .د  د  ، ری ه 

 رزِر ور
ر  دز ت -ه  -  ـ ز ـ یـ رد

ر ی  ـ ــ وزرت ـرـ  دو ر د. و ن
ه د هـ زـــ  ه ز ردون " رزش یت

 ز ررد   ـــ و  ن و دز ، و  ه
ر  رد." دس د ت ر و ه 

ـِد ، ” د ی ”  “ ٔ، دو١   ه/ ٢٢در 
  در  ود  -ر در ی م ه  ری ، ر “ زن

 د- ــ بـ ـــ ٔه ، .د زد  ر ـــو
 ـــ یـو د. در ده  "د و ، ،"

 ـ نردو ن دو ز ی ،(ه)  ز ـ ،نــ ــ مـ
و در روز  ررد    ه ”یــ “  و ” ــَـَ

رود  ه ل وب ه د. ن ـ ز، در ن   “ گ
وــ و رهــ  ر ی، ی ز ین ب   ل

ـ ر یـ ره روزد   یب، ه ی ن نز  هــ
 ـ . ه ش ن   در  د  و . د

 ٔی   ، ”ره “-  ب ر و-  ر  ـ
 در  ن یـــهـ ر   دهر  " : ن رهدر ی

ی .د ه  ه هز زه    ".ــ دنـ ــر  
 روز   ”ن “     ر  هـ ی رد ش

ــر ـهـ":ــ روز ی د ،رو ه .   هـ
 س  وه ن    ی ه . در ه  ه

 ب د ر زی  رو و  ،ــ ه  ".ده
 ـ ـیـ نردو "ی دو"    ،روز ی ر

   ـ ـدو ی .   م  هــ هــ
هـ و  ه رت ر در ر د.  ی   رــ هم
 ه   ه د. ب

ری   ت ه 
 ب دو  ـ ـ  ری رد و ن درردو و

 ر  دو   ز نـــــ ٔیــ   و  .
 و  در ـزهـ ـد ـ  ی “  ر م” هی   وه

 ر د ،ری ر  و  ی   .  دز و
 وه ز  دو ،د  ه  یـن هـرـــ ی ه

 د ،رت رو  ر در ی .ده در وی  ه-  
 م ت د ز -  ز ـ  .  ل و 

 ری ی   ه ، ز ی د د  ن ل
   دو ه ی . ه رد، دد ر رت در د

 ری ند ندد ن  ری د در دی”در “روژو  ،
 یـ .ــ ــدر رد رد  ز   و  و ری 

 و  در  ز  ری در   ـــ ؟ی د ه
   ِرد] رد ی  ده ”روژو [“ .ـــ  د

، در ن رت  ـیـ ــن    ی   ردون ه
ر د  ر ر  ر ی ورد. و ی    ـد 

زو ز ر ز   ر نردو ، وز  دـ ه
.ه 
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  در  د١١  

 . 
 ٔـــو ـّ ـی
ه و ـیــه و 
  دـرـ و 

ــــــــــ  ن ز ــ
 دهـــــــیــــــــــــــ

دز ه ٔه  ه
ری ِـــ ـه 

ز ی :د   دــ 
ی دهـ ـ  ه

 زی زد  و 
 ــز دیـ و ی
 ــــ ـ
 ـــ و د 
ن در  ز و 

.   
ر  یرگ ر ی 

    ـه
 یــــ 
 ِـو در هـ  د 

د)  ٔه ر   ر (ر  ــ د و
 :د دهد   ن ه ن ر  ـ   ــــ

 :ــ و   ی و   ”ـ ـ  ن رــ هــ
     . رد ی“ ن و - ِی  ِــه

 ـ ـ .د ی  ز ر ه و ند  ـ ـ  رر ر
  :”.دد  ی ر ز“ 

  ی  زدٔه ، و   ؤ ه و دب در روزِر ن
ز ن     ه دو ٔزد  و ی و دن ز ره

 و  زه و زه رـ ــ :ـ هـ   ن وزدـ
ر  ه و دب   ز هـــ  ه ن ی  یگ

ه ر و  د ر؟ ه ز ی دیـرس ـ ـ  ره
 ژی) ر”ه“ ـ و (ـــــ  بـزـ) ـــرـ

 (ر ی زو) د  و (د 
   ن و ه ر  در  و ور  ـ ــ

 س!
ـد هــ  و یـ ـدـ “ د   ّ  ”ز 

 !ن ِهف و ،   ی  دهـ 
 ِو ه ه  ه   ر ه  . ریی و     ی  ز

 ش ــرــ  د  هـ ــــــدهــ  ــن  ه
یی یه و د ـــ ر   و  ٔه .  رون

 د  ی ٔ د و  ی ر  ز ـیـ
ی   ه ژـی ه ،ه  ز یرزد  و ر  

 ر  ر ـ و (یـرژوـ و) ر !د  ـــرـ
ژیی ده  (ر)  ــ یـ ز ن ر ”زهـ زدـ “ 

ـ ،ـــم  ی دی وم ـــ ه یگ و ه و  ز ده
   ر ه ی  هـ ،یـ ـ ــه و  ل و دم وی

دـــ ـ و  در:   زی ر م   و ه ه
  یـ ر رو     و   در ز ن ه یــ ر ــ ر  د

  ه  ـ و . و  ه  ری ،
ر رل       ن :  ژدهـ ــ دـ رــ  

 م   .روی  ه 
ور زوره هه رن و ـرن ّـ ز یـ    ه

 : 
ی ز ه یزد 

 و ین زد ز ه ی 
ر 

 دن ر  در (...و ــ ٔـ ،لوی ،) یوی ه
 د ه 

دی 
 

  ٔ   ٔه س  
 و   زه زه ه 

                  )(  
 

 ی و  ی و و  در ٔه دب ر دی هـرن 
 ر ده    . و دش، رهـ (ــــت) 

ز دی ، د ی و    ِت زرـ رگ درـ  هـ
 ر و    وند دهر ، هیــ و ه  یـهـ

ه  ـ وج و ـز   ر و  ُ و  ر درردی و در ه
 .ر دور  یــ و ــد   در  ـــ

ر ی رو  ـ ـدـ ِـرِگ  ی ین  روین و ن
 ،قزِ   : 

زهو در دل ر     
زهو ز ُ ش و دل  

  ٔی ی ورد  ب ــ ــ ــ   ــ ی و د  
  ن  ّ ی :ورد 

 ره  ش  م 
 ر ر ز  
  و  س ز  
 ر ره ز  

دی ّ  مه  ٔ ز ورر    تهـ  ن در
 د  :ی ”ی نزی  ی نز  ن“ ه ،  ه ـــ د  هـ

 م و . ره  ورد و ی دٔه   و  ر ر وش 
ـ  ـــه هی    و  در ری  (دب)،   ّوج

ه ر و  ز ده  ه ورد ّ ه ز در ر ری ون 
. 

 ٔ ند  ه ر    ریــ ز هـ ر ی ،ی
 ِ ه  ی  نرروزر  م    ” و حـ ـ نـز

 وـّ  م  د و در دی و دش   زی ،ن
 ـ و ون ر ر  ز  م  و   ن ون ز د و
 ع رـ هـ و ر ورزی ی ر ن در ز  ز  ز

 ت .د“١ 
  ّ دی ردر روز ّ م ـ  هـیــ ن ـ ـ ــر

ر و د     ش  ن  :ی 
 ” ـ ش روم  ویز   رف د س ر و ری ز 

. ل   ،رروز ی“٢ 
  ن  و ورد: و ه 

 : د  ی ی  ؟
 ن ز درر ی م  ی  

:   ده  ه :  
 نز   ()  رر دی   

ی  نی ری ره در ی نه دی ّ   و ـــ
ه   س؟   

 ی- ــ ٔـــ و در ر در ّ  و  د ژی
 . و  رژوی، ر و روی زه  د  و  و ی و ه ه

 د ره د ز  د  ی ت د و  ی
ـ یـ   ه ـد. ـ در دــ  ه و  ه و ه

 رزوو ر ن هه و دورــ رٔهـ    ه ِز  هـ رل
ر   ــ ــــ  ــــ ــــ    ن  ی  خ،    ی  ر   د   ی  
: 

 ،ل    ـ    ن د  --ن” 
. ن “ 

 یر ی ز  و ،بـ ــــ ـ    د 
  ن ِت   نرتیو  د  و  وود  هـ نـو دی

  ! ”یده و ه ه“ب 
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 د  م ت د زن ین ...

 ـ ز ر در ر و ز وج ن ه زه م لد 
.( ر  

 ــ نــ و  ق   د  ی   ی
زـن ”    زن و دی د       د 

 ــ ه دز و  ق ه  و ررد   ر 
 ه  در-  ر هـ ـ و دی  و ه ،

رده  “ د)3  ـــ  ،  د  ن) و
ر ن ه م و ز دو ه ـــ  12زن  ن ی ز 

  ت رهد  ه  ید ی و ی یــ ز 
   ف هه ”رهه  “   ن ـ ـ  ه دو 

 ه ”  ــ ــر و ـ ، دن  و ری  ر
 ـ ق      ز نز ز  و 

   در“ .  
ی  ه زن  و   ه،  ه رو و  

 ،ـدـ ره ی  ده    ر و 
د ،د و  ،ر  زن و در ع   زـن 
 ، ــ  ت  نی   در  . ن ر  ی ز
    ر ه ع   زن و دن ش  و 

، ه رههز ر ی “  ـر ن و   ش
 ـ ،ه ،د  ن ه  ن درز  ز 

  و ” و رژی  ،-  د وس ره -  ــ در
 ”   “ رشـ ی       ده  ت ی ز

ر د در رده  ١٢، ین در   ٢٠١ د، در ل 
١٣٧ .  ر 
 

!  ر 
 ب رژی   در زه ن  ر و  ،ـــ در 
 ه دی  هن ل   .ز   ه د ین 
 ه زن   ) در    ن ره دی و هز ـ ز 
 ی ل ه  در  د و  ــ ن 
در ین   ه    (ی و ز دن ــن ــ و 
ن زن،   ه در  رب و  دن  ـــ و 
 د ر    .د  ل  ر م  د
 ب رن، ن، رن، دین،  هـ دیــ و 
 رـــ  ن هن در ز ز ر ن ده  و هوم د  
  رزه د د  ده  ) گ ر زـ ـهـخ 

.(ر ه ن در ه ز در زی ن و ددر ز ز 
  ز 27   رد ده ه زل ه-  ـ ـ

 رژی ویـ ـــ،  67هر ز  در ل  4ن  ز 
 ده    ر ه م و در-  یــ و ـ ز

ر ین د   و زه ر زد  یدد ـ ـن 
 دده  د.

  ،د درد  ، و  ز د  نز
:  ر  .و  ق ی ده و دی  طر 

  ــ رـــ دـو  ، ق و  ل ، 
  در زن  ن در ه د، دوره  زن زده  و 
و ز رط  دو ز دل د  ه  .ـره هـیـ ــل 
 ـ ر  ،د   ز  نن، هو ز د
 دو ل  دی م ه و ی  ـد ز ــوـن 

ل زد ز ـ ــ   ،ز  ٨٨ض   ت 
 ـیــ ــ ـ ی نو . وم  ر 

ـل ـ ـ ـ ـم  7ل د و ش یر ،ـ ز 
 ـ ل ،   .وم  ز و در ز دی ید
و ریری  ، د ددن  و در زن،  رت ز 

   نز   در )  وWHO  هـ ـز دو
 ـ     نز و  رت ر یز م 
 ، ن ر ق رز  و  ــ  ـم ـده 

 ) و ی زره و   ه هن  د درد.
  ود ه ی ره، زن  زن ین در زن ه ــف 

 ر-  ز رــ و  ده ع رز ،ر    
 ن زن  در دهرز٠  م   ن هر  ری م -  د

 د د ر   و و  ،ر نو ه   د  رزه ز
 ،ــ ـ  وی ندر ز ر   نز  نی در  .ده 

  ه د.
 
 !  ر 

 ــــو دـــ ـ ،   رزه ر ن دری دهز نز
  نی  و      ه   نه  ” نـــ

، ه  و هه  ــوهـ ـــ یـن “ ر ه   زن
.م ه تز  و  نز دز  ر 

  ـــ نــرـ   ترزــ  ن هی نز ت د
 ه  ی  ردد  ،نی نت زرز ز ی ن درز د
و   ه زن .رژی ر ، در  هـ و 
 ـــدی ی    ه   د،  و  رهرز
ر  ، ی  ه   و د زـن یـن 

 :ی 
   ه  و  ه   زن ین دده د. ♦
  ب و زر زد هن ،  ویه ب زن ین دده د. ♦
♦   ن و هی زن  نه زوی  ، نی  و  نز

.  دز زود رد، هره زه   ز ن  
 

  دروده م ر و رزو   رزره رن 
 ز ف ت د زن ین

  ،ر ٢٠١ 
 

:  
ن (هی در  ق ن   نر  ع  - نـ

٩  ت  زن   ز  ،(–   نـز ــ ن در در  
زن وی ر در     ز  و هد ل زن ـــم 

 ه. 
 

: ح زی  ،ن  ن هه  نز ی  
 

 ل ٨ره هی ل دی و زن  ∗
∗  ، ق و  ل    ل 
∗  ، ل و ٣ ه 
∗  ،ر  ل ٣ 
 ه ل و  ٢ی  ر،  ∗
∗  ، ل و ریری  ل و  ١٢ه ٩ 
∗  ،  ل د () ١ ل 
∗  ، د  ل ٧روی 
∗  ،ه هیل ٣ 
 ل ١ی  د،  ∗
∗  ،د یل ١٠ 
 ل ١ری ج ه دغ،  ∗
∗  ،ز ذل ١٠ 
∗  ، بزه ل١٢زه 
∗  ،ری شل ٢٠ 
∗  ،ه م ل 
∗  ،د ل یل ٢٠ 
∗  ،  ل 
∗  ، نر ل 
 ل ی ش زرن،  ∗
∗  ، م ل 
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د ر  و زن ر ه  و ه ی ی -  ــ ی  در  
 نز ز م   -ه  ”ز زن ی   “ ـ ن رژیــ .   و ی ن 

     ز د ی و  ت ل ” ـــ ـیـ در  ر ز ی
ی     ل و“ (  و (  ن ز ”  و در ــ ن درز 

 ه  “   رهـدر ـــ  دهر ه   ن ره ی
 نی  ندر -ز ه ودی د هو  هت د ن درن زو   .

 ــ در .  ه د ه  ن در  ر    ، ل ه
  ی   ر رژی   ند  ز   رغ ند ز   ” ــ

در درت و ح ه دی ز ی د در  ر “   ، م زن د
 هـ  ی ه .  ر د  در   نل ز  ز  

  نل ز خ   وز در   ی بو در  ١٢ ـ ــی ه ٢٠در 
   ن نز ر خ ر نن  ٠یـ رـ  رش   .   هر در

هر زن  ز  د رج ه  و    ه ـ دوــ،   ٠ز 
٨٠  ـــو و  ز   در .و  ه ز د ر  نز در

 ده ه ی ز  ورود زن  زر ر ، زن  وم و  ـــ ز 
 ر ر    ر و  ردده ،  دد   ـق دده  
 ـ د ی ی    ر ر  ن ده و ن    ه   
 ــ و ج ه ر ی  ، د ر  ه   وه   .ده
 رن ر   ه   ل زن،  ویه زن  ه و ی ه وم، ز 
 د  ز و  ، ه  ی ر در   .ن ه ن و
 ر  نب و وی ه  دو   ،نز ز   ه   نیر
 ـ ی ز  ند     ورده ردو  وم و ز ه  ز 
 یـــ ز ،نیـ ن درــ ر و ند ر  ی .   ن در  ر

.  ز ن  ی س 
 

!  ر 
ودر دن زن    و  در  ی ون و    ــب و 

ـ ـ“ ی ،   ه  و ح ه  زن  ،ز  ح ی ز ــیـن 
 ز  وف و  )  “ ز دهـ  نی د  نب ز ب ور   ز دند

( ر ود  نز ور ز و ) ده  و   ح ،(ه م هه
 یـم ر رت ن درق ز  ود و ر ت ف (د ف و ز  ح ،
 ـ ـز  ون نیز  ی ،(ر  ن درد  ط ز ه ب و

هر زـ ـ ن ر ـــده  ١ه ز  ١٨ر( رش روز ه ر، در ی دوره 
 ،د٧  ـــ ن وـز ر ت ه ح ،( ج ر  ز ز   ره

 ـ ــ نز رز وردهز د ر  و ره هد د در نم ز  دن
ق ،    ز  ،ده زد ز  و   دین ز ه ورزـ در 
 ـ   ،نی نز ز ( ه ز ده م) ورز ن ه و م هدی
 دو  در    ن زن     و دری د و و ـ و، 
  . زن ون زه ه  ر،    ،   ، ـرت و 

 ــ هـ ل در ه ن  ) رد ر ر ز وج
 ،  ن  نل ز  ن ،نرد 

 د زن  در ر  زـن ــن 
 هـ ــــ دنـ لو د ی   .

در ــرزه ـــ-  رن در ـ هـ ـد
 ـ ب، وـ و  ،ی وز
 ـ ــــ رزو  و   و  ،
رزره ن ی  ه ه ـ ــ ــت 
ین، ر دی   ر  ی   ر ز زـن 
ین  در رژی  ت زن  و ــ ـــه 
 د ر ررزه د و ز ون و خ 
   ر نه .  ،    
 ل هـــ ه در   ن دری نز د
 ه   د و ی ر  ـــ در 
ی رزت د ر   ر ده ـــ در 
 دـ  و   ترز و در  ت
 ــ و ــ  ره ی نز ی  و

  .  ر رز ترز ن درده ز 
 ـه ی و   ر ز ،  یره
  در ش ه دـ ـرهـ ــ و 
ه  در ر ـــ ـ ـ ــیـت 

، در ــر ـیـ “ دـ” ه وه هی هن 
دن ه   رهی ز زه ـد، 

ــ ی رز ه ،ر ب ع و در. 
 ده د ترز در   ی نز٠  ـ

  ب وز  م١٣٧  ـیـ ـ 
 هـ ـــ   د ته در  ز .د
زن رژی ه رو  رو     در ــب 
ه ده و ه  در د ــــ روز 
ه   رژی ه،   ـد ـ زـن 

.د ءی ن در  ه   ی 
 وزــ  ش   ن دری ب 
 ــد ـ ـد، وـ ن ر  و رژی ر
 ـ   ی  ب و در رأس نره 
 ـ  زود رژی  د  ن هر
 ـ ـــ یون و رژی ی   د ر
 ـــ د .دد  زن 

ً
 و ه 

ه  د    زــن و در 
 یــ ر ر، در رد ی ن  ر
  و ل   ــ ـ زـن 
  وم د ق ی و ز ر ز ر  
 ن هـ  ر رر د ی ع د، در

 و ر  ی ورد.
 دز رز وــ نز ز در زی م و د
ه و ب دوره زن ه  و  ن، 
ز ی  رژی د ــر ــ در 
 ـدیـ هـ    ب ی    ده
 ب هــ و ره ی م   .ردد د نه

  ه  ٣٧دری نی نز   ، ل
ه و   و  ه زـن یـن در   و 
 ـ ف   ، و   ه 
  ــ و ی ر  ،ی ری ن  و

 ــــ  ه  در ر   نز–
.ده ی    

 ـــ رژیـ   ه  ،س ی 
 ل .  ت  نز “  ــ ـــ

 “  دن ود ر  ر ه هدر د
 یـ  ون .    هن در در ز
 ــــ و ی   نه و 

د  م ت د زن 

   در  د٩   


