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  در  د  

»و د« رشی د ،
  ق زن و زن 

  

   در  د٢ 

ه در در  یـو رژی  د  هـــ ـــ
ر  ره ی و   ردده رت

 ــدیـ دـ وق  هــ ـ ز هـ
  ِر"  ِه در  ر   ل و 

زی  "ده ـ ،ـ ـــ  ِد" و "ل
"   رژی ی نن رهو  ــ ه

 ــ در "  " ِوی ،"و د
 ده ه ر و د  ل  ه .ی

ـــ" ی :  ی   دـــ ــ هـ
 ز  "و  یـ رژی  د ه

 ؟ ه  ده ٔ ر دل  هن هف
  ،ـــ ـ و ر  رشدر دی  

، و  م یـ" ـ ـ ـــد ٩٣دده 
 ِی"  ،"   ی و  و
 ـــ فـ و ـو د   

 ،دو ٔد، و در ه  "  هری٩٣  ،
 ی د: "دو  و رو دو ه  ه

  د ر د  ــ و د ه
 ی    ر رد و ده  ،ـ هـ

 ، ر ". فه  ١٧ری٩  ز ،
 و د د  ،ـــــ قــ ری

    ۀ دت ذرین 
 ذر     ٢١ هد د

،  و دو ١٣٩ذر   ١ رن 
 یـد  ل  دت ز ل

  ١ن در ده ن،  رد. 
 یـــ روز  ،ن روز د  ،ه ذر
  رزه  ن و دــیـن 
ر   دیر و در ــــ ز 
رزت د ،ه ویه  دــ و 
 ز ن  ،روز ی د  رد  ود
 ی یر وه زد ه  و 

ه  و دـــ  رزه در ره ل
 . نی در 

    ز ذر ده   یه
 ـ ز  ن  دو   
 ـ ز نـــن، ه دِند ز رو ده

ـ و ـــ وهــ    صـ

  ، وه  ــ هویـ ی
 ر و  دیــ  ی  .د

 ـ ،ر ید  یر
 ــ و  رزه ن  
ی  دیر و و ِ، در 
ر دم، و ـ دوـ ـدـیـ و 
 ــ ر  ،د ی  و

 ز و   ،ده  ی ه
ـ  -ه  ن دیــر

ـن  در ـــ-  و   ز ب
 . ده١ رزهــ ِدــ ـو  ذر

 ـ ـِه ددر ر    ی
دز ،لـــ ،  قــ و ،هـ

   زده ن دری دٔه ن نز ِ” نر
١٠در ص هو “-     ،ن دت  

  ٔ ی رِش ه
 ز نی دٔه ب  وی

ن [د  ب ٔه [پ  
٩در ص   

 نه! 
ل  در  روز  ذرین ـ هد

 ـــ   ن ویذر تۀ د ره
ور و  د ر در ری یـن ر در 

 ـ ده ود  نیذر ر٢١  ذر ر
د ن. 

 ــــ ، نیـ نــــ  ری در
 دز رزهــ مــ ـۀـ ره درن هیذر

 ــ ـ د  نی  ه
 ـــ دـــ  نر م . ر د
 ـــ   .د ء ر و 
 ــ   و و  ۀد در

   یو و ی.  ـ ه در و
 ـ     ن دریذر   دوم 

د و هــن 
 ـــ دی  در  د٨  
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در   در ه  در  ه  و ، ه  ـــ ــه ووی
ه رگ ن در ت  در  ری ،ی ــ  د  ٔرت

   ورده دو  ور ر ـهـ ـــ   ر  م   ـــ
 رهــ ز  و ،رو ،ی ،  هه  ل در .

 ”  “ری ٔ  ری  دن نر ل در  ـد ـوریـ دنـ 
ه  ٔ رس و ـــ ــ ـ   ه. در ه ل، ن ن

 ت  و   در ر د ز ی زن وری هـن 
 ی مــ ُ و ی  ،     .  هـ

  ٔ  ”  “ د روز در  ٣ ــ ز ده   د هذر  هـ
 .ـدـ نـ ری زه در د ر رو  ٔه و ی ه  ه

 وز ن  ر ی  رو   دن ن ”ــ  “ ــ ز
 ن  دّوم   ــــ م ی ز    دو . ده 

  د یر ٔد و  ی ره یـــ ،ـــر 
 ر ” “. 

و  و وز ر   ی رو دو  یـــ و د  ه
  ی ی  د    در روزه رو دو . ه   هـ

ر   ل ده . در ه رط، ر ــد زیـــف، ـر ـب 
ـ    م ی ”ذره ر د   :رن رو، در روز 

ه و ره هـدر ـیــ    ر  ه  .یی  ن ه
  در  رو  ر   .  “ ـ طــر د درـ نـــ و در

ز در  ه  ــوع هــ ز   ر د  ری در ر ه
 . ٌد ر د و د ت و وه ی ، رِت دو ی  ی “

   ٔ دو  رت ر” “ ـ ـیـ در  د م فزی ر ،
   ــرو    نر  ب ،  ٔ  

 وه  .  ر   دی ٔر  و دو  ـ ــ ه ر
 ـ ره و ن رو    ، ده ن   ی ”ــ “

   ن    . د  در ز ر 
ــ ـرو ٔـ ل ، نزه ر ل، ر ب  در هـ ــــ

هـ   و ن یه” ذره در ین ر س    ٢ در روز 
ر  “ ز    و ، در ، در ز  ٢٠٠ هـیـــر  ٣٠ـ

 ر ن رت وز  طر در ،  وه  و  ه  دو
 :ر د ” ـ ردد ـــو ـن دیــز ز ه    ر وزه

 ّ  و   ز ی د در ه در ٔ در  ر ه  هـ
. ی ،رر د د ض در “ 

 در ً  ن رور  ب  دهــر ـ طــر در ـ 
ی  ــ ـّ روـوـ و ” وری  در   د  د: 

   در    ر  ...   ن  ،ـــیـ ر ه
 ی .ی د و   “ی    م و ه  ــ وری و  ه

ه ـــ و ـــد در روـ  در ور و رو، و یه رو و دی رت
رده ر ، دیی ٔ  ب  ـرــن ر ـ ـع 

 د در  ،  و  دم ٔ ن . 
 


ّ
  ی  ،وری ز    ه ده  ر ی 

ه ٔ ن رور  ب  ٔ ٔر 

ر  در ی  رخ دد ن ر ن دد. ـر 
 نو ز دزی  ـ ری دهر .  ه

ه  ز دم ره ـن  ز وه و  در ن ن
 .  ـ د رـ ـــ رده رو ه

ــدر ر ـ یـ ٔن هدی ده و مـ ز   هـ
ه  هی    وری ر ،  م
 ز ، م و  ّ  ، دم  هه .رد

  د ری  ” ب “ ـ ر ــ و []
ـیـ   و وزه  هف ّی و ریـ ن  رن ورده

 ر ر  ـ  د ر   .ری ه  ،
 ر  د ٔر  ز ه  تزــ رـــ و 

ه ی م ٔد  یــ ــ ی ی  
.     

ّ ر ه   درخ د    د 
 ن زود      ــّو ی . در ه

 ورو وری  رو   ر  رخ ری در  ّ .د
 .ـ ــ وری ٔ س ی ه و ز  دد

ه هه ٔه ی  ی ی ز ر ـــ  م
 ،ـــرـ ویـ د      ن ز  
  رد دو د ه .رد ر و ،ن یز ً

    ن و  ردٔه د ر ر  ه د.
ی ٔ  ٔ دٔهز  ،وری ی  و ، رد

 یـ .ـ نّــ ّـ  ی ،ردد   ه س
ی رهل و ه وری ن   ر ی   ری در ه
       ی و   ردد ّ ی .

 ن ِ   ی وی  ِـــ  ،وری .د
در  ـ  ه م ی ن در ن  ،ز ن

 رهــ رـ در ـ ِد   ورد و و 
، و ش  رم دن و رت  .وری  ،ز 

وی  ـ ویـــ ،ورد ـ   ن، و ،ق ه
 ـــ ،وزهـ . ورده د   س در وی

ه  دن  ز  ـ  ی .ردد دزی ه ور ٔ
ری  هر ّ ز ی .  وری ژرف ه  ه

 در دورٔه  ــیـ ـه    وری ُ  ه
 نر   ی  تّ  ز  و   و ه

هـ ـ    .  دن وریـ ت ن ده ده
وری  ه ”  “ و ”  “ده دت  . ” ل  “ی  ـ 

ر ی ـیـ  “ ل ” د   .ی ی ن د  “  ب” 
  رهدور زدن ه   ّ ، و  ر ــ

.ره   ن در ه 
ن در ده و ِ   رخ  ه ریــ در  

دد در  ده  .ره ر ــ ز یـ ـرد 

ز هن ور    ن
 ی ر    و !  

  در  د ١ 

   هر  
در ١١٠ز ب.م                                                                       

  ٧                          و ز ب ر ١٠٠د  
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...وری ز   ه   د 

  ر وری م هـ ـ .  دنــ هر ـ ــ یـهـ
  ن در ــ ره ّ . ری و ، ، در د ه

هـ  هی ً وت د  .ـم ــز دوـ زن ن ع
ّ ن رزٔه  د ی  د ره ی  .د ور وه  ه 

ژد ، ز در وری  ر، و  روــــ ،دی ه
 ن نن دهز .ردد دی  ن رِ ه نه وری ه  ر یه

 ر   ده  وزه در  د  و ـیــ نـن ز در ّ .د
ورد و ت ــوریــ [دوـ  ه رو ر  دی ٔرو  م

 ر [ز زور” رو ّ ز  دٔه  “ـ  ـ .ـدـ  ز ـــ ،وهـ
 د. ه    ه   وه ه و رس زن

 ٔرز ز ـــده ز ـوریـ در  ٢٠١دو د در وی درل 
 ز  ــ  “ ن” ین  د. ب ز ه“  ” ر  ی و 

 ده  وه ه ی د     ژد رٔهدر  .د
 ” وِد “ط  ن ده ، زی  ـ ه دره زز   در ر  ه

ـــ ـ  هز وــد ـ ”  “ز  ،ت د .دن 
  ر نر ر در  ه  ر  و دو  ه

 ّ .ن     ب، ٔه درـ در وـیـ ـ   ه
 ژ ب  درد.  هـ ــ ـ ـ هــ ددـه 

  ر   ٔــرودد ـ ی د، ه ”رــ  “ ـ ـد ـ
د، و ّٰ ی  هـ ز ـــم  ز   ه وری  م

 ه  نّ و ی ّول ن درر ز لَ ی دن  .دـ
ـ دــ ل در  ی  د ٔ وز ِوری  رهــو

هـ  ه ــ ـ ـ ز ــه رگ ن  .ررن ّ ت
 رهـزـ ز  ند ن رده در    وری

یت رهرز ب ن و ّ ّ  دهـ دهـــ ن  هردهـ .ـ
 نـزـ ،ـ ره  دن رت  ش در ز  هـ
ه .  ز ی زن  ر  در  ن ورش دده و ی ده ه

در ده  ١٩هم ١٩٧٠و  ٠ دی   ـی و ی در ر ه
 ٔدر ده . ه ده ١٩٨٠ وری ،ن رزه  درــ  ر ه

در ده .د ّ رو د   ٢٠٠٠و  ١٩٩٠ه   ــ ه
ر ز ه و د د ر ور در ّ  .ـد دی ر وری ه

ز ی ه  لـــ ز نــ ،دـ هر   ور  ج  د ن ه
 ی ن ر    دـ ـیر و درخ د  . ه رج د

ــــ  س زدن ب در  د، زرخ د  ن ٔ در   دزیـ
ن در ده .ر   ه وـر دهــر هــ هرو ه  ه

 ورـ ن نّ و ی ،رو د وری ز  . ده ه
 ـ ق و ودر ی  ز ، هر  ره ٔدم ه  ر و

  ه” “ د . ر ه   ه ”ــ  “ دور زدن ـ
 ه ـ ـــ ـــِ زور  ه  زن  ز  .ن

ــ.  هـ ـد ـ . دم ره  ـ ـــ دوـ ه
 ـ ـرو ــ ده هـ ــ د رـ ــ ـ  دـهـر .ـ

ه ه  . هو ی  .ـ هـ رج ل ز نی
  ردن د رو ٔدی ل  و  ــ س  ن ه

 دش ٔیه  ر [ی]    در  رو ٔدی نی .زدد
   دنر د   و    دـیـ ر  ی  

رو   در -رو]  س-ز [ی .رد دزی ه 
وری ن وهر  رزه در رو ٔ ،ر دهر  ن  در ه

    ز  لـ نـز ه رو د .  زیــ هـ
هـ  ه ز ی ـّـل ــن ه روو د. وری دی د  ی یه

 ـ ـد ور ی   .د ررد و ژ ،ی ، رو ی
 ن  ر ّو   در و ز ه د  .دـ ده 

 ـ   د   رده ز و   ر  ی ب
دم د زده د ز د.   ی (رش) ] م ـن 

 ،[رو     ” ندر  “ـ]  در ـیــ هـ
 ـ ز  و  در رو   و ، ، ، ره

ــر  ه]، و دی رهن ــم [هن وی ز  “ره” دّوم]، 
د ی .دد د  ه  ــ  ،رو د نو ره ،دو ،ر 

. فه ر رو د نو ، ز ه 
ه دو در   ر رو .   یـ  ه ٔوه

ه ً ین ش ر وه ویٔه ـ  وز در  ن وه
  د  رده ی ـ رـ  ر ی  ــ .ـدـ

ری رو د  د ن   یـــ ر ـوریـ ـ ر یه
  ز ر  در  ف و  رو د .د  ز د

 یـ ـ ًـد ،  ه وری رو ٔ د. در 
 ـــــــ ٔـ .د ر  ز ن  هی  ّ

  ر نو ٔر ه در  ه   دد   
ز و ررد  ی  ،ـــ ر   ، ه

 ـ .ـور رـ و ورش ده د ر نز و ،ه  ده
 ـ ــ ـ ٔ  رو د  د س نه
 دـ ـ ن و  س  ن ه ٔی در  ورد دو

.ف  د وز وری  :د ف زی د ر  ی  ه
ه   دم در ط ـــن   ،، و یس ده

هـ ــ  ه  د .  ه   ّ وه
 زه  . وری ر ،  در ز ن وه ه

    ون ی ،هی ی   ـــ ن
 .ـ دقـ ـ ر  ن و ،رو ،رد رو در  ی .دد
و ٔ  رو  ؤ  زـن ـرو ــوت 

 دو   ن  ر .ردد   ــــ ه
ده در ف و  .  و در  وــ روزـٔه 
ی ون ی ه  . در دن، ز ه دو ـن 
ی ر  .ی وـــ ـر ـــ ر ـ رهــن 

روده د و  ه ـ نـ ر   روهـــ .ــ
ّ  نــ در ،رو  د ن در د ر ت ه و 

ه و در ه ــه  رن وم ر  ه  روت
 ی ،ی د  ه .ده 

 ر رو ٔ  ر  ،م و ّ .  رـ ه
  ورت ی    روـ  ز  ؟و  ده ـــ

ه  ـ  ه   و رو ز ه ّ  روس
  ف   ، ی  .   ٔـــ د در

ه وریـ ــن  ه وه  و     رو ر ژرف
  .ده   

رزٔه   ور ی در  درر  ن ر ـد. 
 ز  رزه ی ّ ری      ــ ز ور ه

 ـ ر ــ ر ی ه ی ن  ر .د ده
وری ز ن  ی  ی  ردـ ، ه ش ه

ّ . د  دنـ رــ هدر ر ی ن ره ٔه ه
ی م رِگ ه  یـ ـ  ن د ل در  

   ّ ،ش    .زه
 و ورو ّ   ی  ـّ .ـ   ن

 ز  ور  رزه    ر  ـد    
ه و ـزیـ   ز  ّن ز م د ِد   ه

 ـ ،رت دی  .د هه ، س در هدر ٔد
ی وی ی   وری    ِدـ یــ  ،وز رد

ی ر رد  ـ رزهــ هز ر ن    .د ب
 ه، و  .  ،ّ ل

 م ر ن رور  ب  و   
 ی ٔه ٔ  رد د   ِــ و ــز   ز

و د ّ نو  ز ـ و ــ  ــ ـ ـهــ
 یـــ یـ   .  ن  د ر ٔری

 بی ور در و  رزه    رتـ ـــ س ی
 ـ رویـدٔه رویــ ی ،  هه ر  د. رو

 زه م ه ز    ٔ .   ـ ــ ه
ــ ز ـــ  ح ،د  دند  ــ  هـ

 ده د، و  ،  زــ ـ ه دن 
  در    ر  .ردد  یــ ،ــی ر ه

 .ی د و  
 

 ـــــ ب  ٔ د ،زی د
 ـــــ بـ نـــ ره ،ن رور
رن رو در دو دو  رل رن 

رو 
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ول ر ون  د، ورش د ،ر ر ووِم  دـ ـ ـــ 
 یــ" ز تـد ـ و  د و ی در "ه دی دو " ر

ه دو   و ره و ده  دی  "ده و زن
 ره د.  ،ق  ز  "  رهــ و 

 ، ر  "و د ییه  ٧٩ :ود د ود   ،
   "  ـ نــ در ــو د  ه

 هد ،  دـو ه  ع دو ده و ی ه
 ".ردد ـــ  هر  و " ِی  دـــ ــ هـ

 "و  ردـ ـ و رو د ر ور ، د ٔو
 وق د  ،ـــ ـــــ .ـ ه وی ،ل 

   در ،دو ٢ " :د م  ،د هری  
ه د ــوــ ــــ   س ٩ ه د ل 

 ".د 
 ،جو   ،ــی  ، م وزی نـ  :ــ ،هـ

 و  ره ز ر"  ــ       ی
 دـــ ـ ع  م دی  و  ه و د در

د ره ،ی ". ی ل  زم  ی ر "ــوــ دـ" ِ
  ، ر .ن ٢١د  ه٩٢ ــ ر هز دی  در  ،

 وق م  ل   ـ ت رـــ   ،رژی ر ه
"  ـود: "یـ د و رش ر "ت ر و  ه

 ز رت در ی ل ،رد ه  ــیـ ـو ـ ".د ه
ری ه"  ن ول ز   "ه  ـــ ـدو ٔو

 نــــ ن ر و  ر نره ِد وی  ـرـ هـ
و  د  در ،د، رو هدی  ن رر  ،ه  ١

٩٢ ِ" م" در و" ،  ِـر" ـ "ـو د  ه
ری زه   ز ده" د" ر ر دری  ِزـ در "ه

 رـــ ، ر ی دو  .د م "د  ل"
 ،ب رژی ه٨د ری ِه "ه ـ  " ر "ه  ــر

 هـ ـ ن ر رح و   د و ن ری د ،  ن
   در ، ،د  "٢ری  :ودـ ،دـ هری

ری ن ه  "  دوره ،د،  هـ ه   در 
   در ی   ــ ـــ وی  ره  ه

ر  در ـل    وم  ن ه  ه د، هن
٩   ی ل  در ر در ،دی م ژ ٩ه  ــ

 ". ه م زم ت 
ری ن "ه م دوم و زه  ز   ِـدو ِ ز "ه

  ،   و وی " و "  در ،د رژیـ وزی ،
 ـ وق و      ش در  ــــ

ه، در  ،ی و، و در ر رو ی دو د ی  ١٧ل، 
 نی" : ،روق  دــ و ـــ ــ ـ ز ن ی

  ت  د ر  ل ه   و ـ ده ی 
 ".ی ی رم ری   د ر ت ت ی ردر د

 رت در ،د" و  دیـ ر دری ِر"  د   ،رژی 
ری ن "ه م ول، دوم و زه     وی ،"ه

 ر  دیه ، وزی د رژی، در  ی ـِت ـد 
 وق ی ده   نـه ری ،  ل و 

 "ری ٔ"  ز ه ر ی ت . 
ور  د  ردز ـرـن و  رژی، در  ی م

در" دن ه ٔدم یـن و ـدـ  زن رن، ؤه "ق
 ه  ،رژی  ر وزی ،ر  .د دهد ر ه  ن ره

ه، : "هـف ــیـ یـ رویـ  ردی ٢٨در  د  دم، 
رِف ی ت [ی  ـ و و د فه  ،[ن

    ".  رت  ،وم  دیـ و و  
" ز   ن ی   "ــوــ دــ  ه

رِف ی"  ،  ز ه   "ن  ،ـــر .ه
٢ ن رف ی ل ..." : رد ی ه، در  ــ ف ...م

 م ور ر ه رز ی  م   ،ـ ر ".ه،  ١دهـذر
 ـ ــ ".ـ ه  ه  نر   ری":

ر ر رش  ،١ هـهـ ـ ،هری  ،ـ
ه "ی وزرت ر  ف  ـد  "ل ون رو ر وزرت ر 

ی ن ر ر در  د و  د و ـود: "ـون 
   ر و د  بـ ـ رـ دـــ ...ــ

ی  رگ ر یو ز د." ی  د وز"  ٔ رژی ه
 ،ــــیـــ رهــ ی ب و   "د هوی

  و ،ه   وت و  ی در . ر ٔ ه  ـر
 نر   ی  ی د  و   نــ ه در

  ی در  نر ل   ر  ـ ،دهـــ .د
ه  ،ـی  ،"و د رو"   ، دز  هی٢١ 

ر در ی   ریـ ــ،  ه ی ه،  ":ن
 ،ــی  ٔ  در و ". ر ل رس در و 

 د ر  ــ  د  ن ی":د ده   ،
هـ ـــد ــوــ ــ،  ه "  ــ ت ده

 ، ر رش    ،ن ١٩  ـش دوـ":ـ ،ه
        روح  ده ی  دـــ ه

" و د  د ن نه   د،" و  نـ
 ــوـ د " : عد د، و وزی لد " در و 

 ی  ". ر د   و ی  ـ  ،دـــ وزی ،
   ،"٢یــ  ،م ی" د و ی د ز و ون

 ...رء  ر ر ـهـ  "ه، ":ده ز   ن
  . رت  نــ زیـ ــ لـ ولــ و د ،دی

 تر ،نر    رشی ،ز  و ـــ در یزد
   رو ر، "زدزِ" دد و ِش  زد  ه

ی ب  نر ز ی  ر د ِ و ر  و ر
 لد م" ر"   . 

ـیـهـ ـ نـر ٔو   نز    هـ
 یـ   . ز ندر دور  ن و دری در

درـ ز دـــد    ٢٧ز د   رن،  دل 
  ، ن ه دد. در  دو ن  ١٠٠ـ رد ره

   هر ، و ین   ز رـ ٔــت 
 رددـ نـرـ ـ ــ  در ز  ور و در

 ل در ،  مد  رژی ،رو ِر در دو دو  و  ه
 ــ زــ  و  رتدر وز   نز در 

 ش " م ل ح" ِه  .  ز ـــ ن یـ
ه،    یــ دره ـر ــ و  ن ٢٧ه رش  ،ی،  ده

 ی ل و  ز  ز رن،  ":ـزـن 
  در ر   ()ز  ز  دیـ ـ دو 

 ".ـــ  ور   هر ر ل ن   و زین
 ی  ـ ــــ ـ   ز ده ٔ ،رژی ه

 ـــ ــدـ نــ ز فه   " م ل ح" 
  در  م ر در   و ــو ِــ  ه

 ر  ده   .د  ،ــیـ ، رد:  ١رش دـ ،هـذر
در ه  رتل  "وز  ه٩   ل د  زهو  ٩٣

هی ده ." رـ ـق، ــون ـــ    ٩٢د ل 
  ز ،"و د دنر د ر"    ،  هـ

 ، ر  "دز  و  ز" در ن ٢٩  دد  ،ه
ر" :ود و   م ز در ی ر ه  ـــ ه

".ه ی 
 ،ی رش  ١٩  ـــو ـ ــر، در ر وزی ،ه، ر

 " : ،  نز ـــ ...ی دروغ   هـ
 ر  د  ر   ،د ن ر ی  ن  هــ ه

در ".رد  و   نز ی ،ر  
 ،ی  ،ود  ٢":د  ،هل  ٨٧ــ حـ  در

  ز    ه ـ ـ  نز د و  نــ
 ـر در  ی زن  رگ

ـ  ر ی  ".ردد ـــ

...  نز  رشی  د 

  در  د٣ 
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 ،ــ م ل ح  یدر ه ،  نون در ،٢٠ه 
ی ح  دو" رو  ه،  م ی" ح ل م  رگ

  ل دو  نز ی": ،ح  ٧٠ـ ـ ـ لرد ری ره
در ی ... ده یه ... م ل د    ـدو ـ ز 

 ".ـ هـ ـدـ ــــ ـــ   م ل ح  
 رت رگ"  ین هر ،دی  ـدـ ر "ـدو ــــ حـ ی

  ،ـ ـدو یـ رـ وزیـ د ر  ،" و " ِدو دی ی  .
"  ، ر . ده     ر " ٢٩ه وردی  رش  ،ه

"  در ر و  ی ز٢٠٠   در  ن در  ٠٠ـ ن
   ل م ــ در ـر، ـیـ  ه"، و م ی "درل

 رن  ـرـ یـ ـر ی در  ی در" : ،"  ه
 ی ی   ر  ـ ، دش یرو و یی ه در 

  ی   ی ر در  ١٠  یــیــ و یــرو ه 
 ،ی "؟و٢  ر ر نر د ،هدد١  د، ورش دـ ــ نــــ

در ری ه"  ن   نــــ ر  "ه  ـرـ هـ
 ،ـی ، ر نر   ر  و  هدی ه،  ١١ـــ

ر د  ر ر  ن١  ر و٩ه  ی ، رت  دلــ ًی ،دی
 .درش د ،ر نر در ی  ن  دهـ  ،دی ٣ی  نــ

 ، در رت د ن   رن ز  رین، زـن 
 ت ر     ـ نر  و در   در .ـ هـ

 ـ  ه  ددر زن    ر ت در و ـــ ل
 ر ره ه  ه ن   د م   هـ ن ریر  ه

د د ن  ز ـ  ه،   ":ن ١٠ن  ،ی  ،ی  .ده
ی ن "ز ول ن ه زن ـ ــــ ز  رن"   ٩٣ل 

 ردد  ی ر ردو ه  د ی  ". 
  ش ی ش" در رج د" دو  ـیــ   ز

  و ر ی د و ر  د، و  رـ در و .د ر 
 ب و رت    ، و ،زرد دو ه  در      

 ـ ن  ،  .د ه  د فه ی دن
 ،  ،ــیـ ـ ،ــوــ د فه ز ن یز  ٢٢ ،هـریـــ

"  م  ه یـــ  ر     ره  هـ
 .دد  "دم ه     ٔــوـ ز دهـ ز رد دی ن

ی ب  ه و  دی" ن ور  ـ ر  ر وزی ،"ر ه
 ،ین ١٩  در ـ ــ  ز ده     در دو": ،ه

ه ـــ ر ـ ـب  ه   و ز ود درد م وق
ی ر  ".ردد ر ه 

 ،ی  ،  ر ی ،ر ١  ن ٢٣و  ـ":ــ ،ه
    در   نم درد وق  ی ... .ده  ه

م  ." و ی   در یرش    رن ــم دـــه 
ه زرد ر ـش   در دو ه ، رهن   در، در  ق

ن "ـ"یـ   دم وق در   در وزرت  ر  ده
 ـــ ــ ـ ـر در  .ه ده  رتر و وز رتوز 

ن،  ":ــ  ه، ر  زرد ر، در   ن ١٢ در 
 ر  د نــ ــ و ـــ در دو  ر  ز وزی    رد

  " ر ...  [ی] ... ر  روز ی  .ــ
  ،ی ر  ٣  ـد ه  تدر در  ی": ،ه

 دز دی هی ر در ز رج ز    ه و  ،د  ـ ن ر ز 
 یه     ". ــ ــ      ،ن دزدرد

و  نی ح   ن ز  رزهــ .ـــ دهـــ دـ هـ  یـ
هـ ـــ ٔـرـ  ی  یرش     ی ز ویـ زن

دی  . نر  نز  ن  صـر درـ  ر ی ه
ه   ،  دد ل یه و    ح ر دم وق

 ن   ،  ر  نرز ه و  نر  ور  هـ
  رزه و ر  د ه–  ـــز ،رژیـ ــــ  ـ زم هـ

 ده   ه  ر  ز .زن

...  نز  رشی  د 

دی وده      .  
ن هن  ه  در ر ز  و ز 
 ـ در ــ ــ ز ر زه ن در  ن

ر ه ر !..وه ـ یـــ ، ” ه وت ”ح 
  ل   و ه   زن و ـ و 
 هـ ــر یــ ز ـ دی  ت بد

  ه  ر و یری   ه ”   ” ز
 ـ ن دهـز  د ر وه ف
 دـ  در  د ن ه .دد
 ـــ    و  و ر ه ب
 ـرـ دــ ه ی   ه و دی 
ط    رژی ه ی ـدیـه، 
ز ر  ز   ی ی  ق ه ر 
در ده  .ی دری ـــد ـ ویـه در 
  دی   ن و ــــن و 
زن و دن و ذرین و    و دور 
 ــو وه ه ز    ن دۀ
ز  ین ر در  و ه روز ه  . ــن 
 ن در روز هـ رد هد    ن 

     ر و.  ـــ  رژی  
 زی و  ن  ر دری ه رو و 
هن و زیه رود و ی  و    ری در 
  و   ه  نو ر ز
 ـ و   د ۀ   ردد رژی   نو
 وه دی ز زن  ـن 

 وده. 
 هـ  ع ض ن در   ی در
 یـــ و در رر د ه و  ت و ه و
 ـــزـ ب وـ ،   ز د ی
   ین و ه   ی و ض 
درد ، ز ف  یر  ـرد ــب و 
 و زر ر  د. ی  ـیـ ـ ـء 
 ـــ   ی   وه ده

“ ن ”  دــ نــ ت در دی   د ه
 ـهــ و   و  ۀی ز   وم و
 ، هــ و ــــ دی     ن
 ــــیــ و   ین در  ن ر

 ی. 
  ین  ه ز ق دم  و 
 ـ    ،  عد ق و ی و ری
د و دۀ  دیر د زـــ ـز ـدث 
 در ن  ن  ـ در ـرت 
دۀ   ، ین ر  در و ـر هــن 

 ره.   ٢١  ـ نیذر  رزه ذر و
 ق  و ـردر ز زد و دـــ و 
 ــ رزهــ ز ی    
ه  ین  ــ ــ ـ .ــۀ 
دت ذرین   ی هف هن ــر 
 ــ دـ و رز ه و  نی ل درر ر
 ــــو د ـــ  ز ب و ۀه
 و    ین  در ی  ـرزه 

    .  
 

  ۀ  ۀ دت ذرین
 ١٣٩ ذره ل

 

...     د 
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ی ِژد 
ِن یر- ن ره ی ز ن  -یـــ ـ ز

رهی ،ت زیـیـ  ه و  د ِ  ،یت
  ر ر ی ن وـزـ رشـ سـ ـ .د ل ُ  هـ

  ،  ز ــ رـ یـ ٔهــر نر ز  ه
  ورده ردو ریــ در د ی  ل ر   یه

 .زن  م ده  ، ز ز رن ـیـ هـیـ و 
  ز  ، در  ن و ز هدر  ٠٠ د

ن ر دو هر ــ ـورد   .ی زن ر  ی  ه
 ر  ِسر ن و ، ده  ـ  ن ر

 ورد ی ز  ز  .١/٣ ــز ـ    ن  نـ
. ی (وق ی ز دن زن ) ــ  ر ه

 ،ی و  در ر یرهه  :ی ” ِنیــ ز ــ ـهـ
 هدی در ی ردهد. زدو“  دـ مـ هری ن درز ی

ـ و  ه  ز دم ی در ض  ی ر ــ ، ن
”ی ت ن و  ند   . ر  ز “ 

 ِ 
   د ن ی ه  رهـ  یی ره

 ـــ تدرـ هز ر ـدم یـ ی د د در . 
  ، ن و  ز ره ی ٔه ی د  و ،

     نز  ه  .ـــ ـــ  
 ”  ٔ“(WFP) هـریـ در ،  نز  و ،

 ، د م ”ی ِ “    دی []١٣  ر ــن یـ
 ی  .  یـــ ـ ــ ی ،ی  ز ه ،نز ی ٔ

رو   ی ،زی ریرِ  . رو “ ـــ ٔـ
“ز وی رز دی  ، : ،ر ی ز “ه  ی  در

یـــ خـ ـ ـر دـ یره ر در   ِءـ] نـ
ی  ن .د  [ن  نـر  دم ی  د 

.یـهــ ر ی ی ی ی ،زرد د نر   “ 
هی دد  و ،  یٔه زن  در ی، در دده، هر

 ی ،ی   ”.ردد ـ   م ی  “  ــ رشـ
 ی  ، ی١٠  ر ر  ز   ،ی د ن

  م  در رش ه ی .ز  ِدر  ،د
  در ن یز ز  ن  ،  نر ه  ،ه  

ه ی ،ـ ــیـ  ه و  دره  د  رن
رو   ٔ رر، ری  .ز  روی  ،خ  

ی ز ــ ـــ  “  ی در یره، م د:
 “  ی  رد.

ور  در دیرس هـــن  ودی  ن ی  وه
ره،    در ــ ن  ،  ” ٔ “ر درد، 

 ف .ی - ــو ـدو ـــــ -  ز وروِد
   در  ی ه  هد .د یــ  در 

 ز نی  ی  ر  ی ه  ـ نی .د
ه ز ــ     ش ین د   ه ی  یت

 د .دت   ،ر ــ  ی [] ف
د  ِی   ین  ـ ــــد “ ه،  :یت
 .رد ه “  و  یو  ــدـ  ن دری ر

ی   ن در ی در . ده ی ه ـ نی  
 ر ـیـ ـ  د ن  در . نی یو دی

ه     د ز ه  زدر ر ــن و و 
. 

 
 ِتی 

 ،ن د ـــن  ه  ود هره زن

 نر   ،ی    ـ ـد ،ره نر هوی  یــ .دهـ
ر  ر د  ن  د، ر ُیه ـد. یـ ــر ـ رــن 

  ر دهرد  م ه . دهـ ف یی ه  ـ
 ز د ن ن   ه  -    ـ ز ن ِر

 ه    نز و   خ -  ـ نو 
ـرهـ ـــــ  ٔ، هه  ــ ه .   ی ده ده

  رزش  ،دی ٠  ـ ــو رـــ ن ریر، در دوررد د
. در ین رِن ی در  ن د و رت ٔه  و ه

درـر  “ ه هی ت رز ر ”  ه  ی ر ه، یت
ه ، ٔه ور ر  ــت   .  ن، در ه

 ر  و د ن ردر   .ـ دهـ  دو ،ده
ه  هه  ن ـت  ه ،و هی یت

  تــــ در ه ی یدری و و ، ده ه ر در ه 
 و  ر ی یٔه دری  رن ی  ،ٔه  زدهـــ .ر

 ی   لر ز   ح  ٔـــ وهـــ ـ ر
 و  ِره  م ن هز  د. و  ه   

ت ردز دم  و     ه ز وروِد ه ،  ی م ده
 ه   ، ٔه ی ه .   دِن ” ـ رزشـ ت

 یه ت “ هی  ز  ِر ز  ه، در  ـ ــ ه
  ی  ه   تی .  ی د  ن  ه

ر در یرش   ره هی زد  د، ـ یــ ـــن 
  .د و دی ن دی  ی  ی  ویه ر دری ده

  نز  ــ ـــــ ه     نز ز 
  ر ” ر  ه “ ـ مــ نـ  ز    ـ ،دـ

  .    ٨  ـ ـ ـ دهر د ررد ر یه 
 در ر    .  ز دن ه  ١١ن 

 ین هر ت یه  ن   ورده ” ز ــــ ری هر
 . ه ن یو ه  “  نز  ـ ـ ـ 

    در ردٔه ”  ر  “ و ــ ـ-  ــــ
ر م ه  ن ه ده-  ـ یـه ن،  هـــ ـرهـ
  ن ه در ـ ر ز   ر  ــ هدیـ د  هــ
ز  -ره ـــن ــد-  ف ره  .   ده هف

 نی   ی ، ــ ر، وـ بـ ن  ز یـهـ
ری ،دره ر ن ن هر  ز ر  یـــ ،هـ

  ـــ ٔـ ره و دی د نز  ز  ،وه ی .
  [رس]  ،ی وه  ،  ِره  ــ  ،ه

   نردو ه زی  ٔهدر- ری ــــ ر-  در
زی .  ه ه  و ه  در ر ی  ز  . 

  زد    د ن ز ب ی  در ی  ه
   د  درد  ٔ  هـ ــیـ  نز 

 ـز ه ه و ی  ی من ه در  نی .د
 ل .ر د در ب، ر ن، در ر   ـــٔه دـی ،

 ،  نن ز در در ی  نز  ی ن   هـیوه ِن
 وهـــ ـ  رت ِ و  ز  در  د١٣ 



 ٩٨٧رۀ 

ه ورزـ  ر ِه م
ن [ ـم ـــ و 

ن] و ـن  ه
ــ و  ــ ــ  مــ  د، ود

ن ر  " " ه
 ــم هـ   م" و
 ـــو، ه .ن" د
 ـ ـز   ،

 -  ز ـیـ
 -ه ری  ـ ه

 و و ر" ن ــ و 
  م ِ ٔی  رو

 ــ ًـــد . "
 ظ رــ ت ورــ ه

ن وـن، در زی  هـ
 ـِن دیــــ در ،

ـــ ن و  نــدو
ـ نی ر دهـ رـ  .ـ

 ــ  ــ  ــ ــ  ــ ــ 
 و زٔه  ه ه رت

دیـ   دررٔه  م
   ه و ـر 

 و .دی ر ر  یو ه ری ِن 
هـ  ه ـ ٔــ ِر هی  و ِ   هی ،ری، و ه  ِین،

و  ز ،مزو ی   ٔه ف وه نی  ویــ و ـ  
 ــ  و   در ،   و  ه .د ـ د وـ  ـ

یز . ده و ر  رهد  هـدر ،ریــ یـ دِنـ "َرد"  ن ،رو
ری  د هد یدهدن ر یی و ز ــ ه و ری   در .ـ

یو ب رژیر ه ی ،  ،ن ژیـی ٔ  وه ، ه  ی
 وز و دی !   و زٔ روِج ت هف وت

یز ـ  رزه ز  ، ری و ،یه ،ه ز ر عد ،رو  ،ـ
 .  و ، ،  ـ رـ ـ ـ و ،د ، ه و ه

!   و دز ند 
 

 ز    ِین   م   م
 یو رژی ری ه     نــ زیـ ـی  ت ٔ

و ِن یژه در ــ  “ م“"دورن ی  ،"ز  ت رژی در 
 رددو، و و  ٔ . ه زه ی“د ”-  ـیــ ز   
و  ز م -   و یرو دو ٔو  ٔـــ ،ـ ـــ ـ ردـ

   ی ه  .دد  ــ ز ـن یی    ِز
 یو  ی ه  ر  ـــ ِنـ ِــ رــ ز  .ی

 ی دهرد تی   رتن وز ،ن ز، در ٔهدر ره
 ر ٔ .د  ر   ِــــ  ِف ،دهرد ع ی در 

 . ز و  ور و ، ،ف ت  نی    ی  هر ،
  ِر   ِــــ ـ و و ز و ، ی در  رگ ه

 دد.  ه ،ه  ن
ه، در ر" : ،ون وزیـ ـــد و دریـ ز  ن ١٢روز د، 

 ـــ ٔـیـ ، د ود  ر ل و ر رردر د ی ی ...ی
  تر ه  رد در ... ه  رو  روز  ،یزد

ور ... در یـ  ه و   ِی  ُِ  ِ هر ده
ـه ـ و  ر د   ز  ــن ــ ِــ ـم 

 ح ده. ..."    رت درل درل
    ُِ" و "" ح مـ ـ   "رو  هـ

  در ه  ل و ز ! ی   
هـ در ـــ    ٔره   ،ـ ــ یـن یــ ز وـیـ هن

 د د روز . ی نو دور ز-  رــ ن ز ی 
ی ن  ن ن ورد  وق و   ر  هـ ل در 

-  وم  ره  ز ،"ی در  ی دهرد" :ن   در
  ن وی   ر " :د  ،و ز و ، ی ِز+١ 

ی ن  ٔهه و وی در  ه    ،دی  رگـ نــ  یــ

      ه  ٩دو ذر١٣٩  

 ِیو ه ری   
 

و    نی  روزهـ ــــ ز ،ن
 د   ِر ر، در  ن-  ـ ـ

ز دِر ــ ـ-   هه د ه  و  ب
 ِیـهـ ــ . ن دری  ِه و ،یه ،ری
 ـ "ــ ِـُ" ٔــ و ر ٔی   

 و روش ن در  ه ِنــــ  ز ن ه
د.   ــ   و  ه در ،وی  ب

، هی و هـ ِــ  ویِ وی  ی ٔون
 ن ری     ـهـ ،و و ه .

، دی، و رزش   ر ـ ــث و دــورد 
 ٔه   ز  و  مزو ی  ه

  ،  ن ث ن ر و د-  ز ـ
ی-  ــــ "ــ ـ" ٔه و زیز 

 ر  ی .دد-   ه دروی ــ  و هـ
 و ه ه،  ه نه ز ر ،

ه ب ر ن یده و- ه  ــ نـ
 هد و  دی   .   ،ـه ه

 رهد ر ٔد   ل ز ،  ن وـوـ یـ
 ـ ـــ ن وی  ِه و ،ری ،یه ِ ن

هی. در ی ز  ،ـــ ٔـوهـ ــــ  ن
  یـــــ نـــرو ـ ــ و دح ی ری

  رـ ،زــ رمــ ،دی   
 ی  و ،ن  ه زد. ه ره ن

ح ید و رم ز در ه  ه ـ و 
" "ن ن، ز یده ـ ـ .ـــ ٔــر 

ـو و ـــ ــ ی  در ه  ،ـیــ
ه ـــٔ  ه و    و   ه ه

 و   در ـــهــ ـریــ    
 ن در ری رد ه  ـ ــ .ـ
ه درن دور ــ ـریـ ـــ ـد  ه

دی ،دو ،رــ ــــن،  دن،  م
یذ زریـ ،رود ،  ،زر   ــ جـ

 ][َُة َُّ هه  ر ـز ویـ ،ن  و  هـ
  ،دح ی ،   و ،  ،ــر

یو ٔی ن ن و  .  
ی د ً ـ ت   و ــ ـهــ ِـ

  ری ن هر ن در هو د ه  ه
 ــ .ـ ه   ز ر دی  

ــ تـ نز ون ،-  ـ ــزـ
ـ ر ر ٔد ز   ص  هـــ دـ

 ده-  ــ ز ـیـ نزدی ر ی ز
 ،رد،  ر ،ن، و ـــور، ـز 

ـ" ـ  د و یر  دنــ ـــ ـد
ه ه " [ن: هِ ویـ] ـ  رزش

 .در دن ه  ــ ـ ،   ،وه
  ،ـ    و ز دین  ، م

   رود ن

 ١٣    ه  ٩دو ذر١٣٩   رۀ٩٨٧ 

 د  ژد ی ... د  رویده ین

  د ده  نز .رد د دی ” ـو وــ
 “  در ،ــ ِف در دو ه وه ز  ،ر

ی  .  ز ن  ی  یـ ـد، 
ـ ر  د و ز ر ِن یر ن  .ــ هر

د  در ،ــ نـز  ه در  ز ه
دــ .ـدـ ده ردد ،در ژ  ن  هـ

 ی ز د دهد  ز   ف ه
 ر دو   .ـز زدـ   نز ن دو 

    ی ، ردد  د ن  ر
 ـ  ریـ ی، ر   و ه  ــ ـن

 .هـ ن ،  هو   ر دــ نـــ
ه رن ی  ،ــ  ِرت ٔه   ،ز ه

ش   ن، دو  رگ ی ،م  ز و زره
د    م ی .د  ر و ه  ــز ،ه

   لـدر .ــیـ ـ ن و ه  ــ
 ن و ب  هــ در دی   ن و ز ن

. و ز ـز ــیـرـه، یـ ــف ـ  ره ه
  ن   زده ب د در ین ه ده  هـ

 ر  وی ن  رده .ورد ر 
هن، ن د و ، در ـزـدـِن 

رو رد  ی  ر  ـــ ــدر هـ .ـرویـ
ن  یره، دو  (د)،    ی دیه

   زن ردی ن، ر ـد 
ِف در دو د. ه م ن  در ر  ،ـیـ ه

هی ــ .  رش ز د د و  ه ه
 ی ی ز وه ،  نه ه- ـ   ـ

 رن ه  ب ی ٔ در د-  ن
 ر یی   وه در ی .  هــدر ه

ی ز ،ه و  ـ ــوه وـ   ب ن
ــد. در  ر درـ ـ “- ح” ی -  ن

 درد. و در  ی ،ن د در د ن
،  ه  ی ٔدو  ن  ،ز م

 . در  ول  م
 ٔه ،دی  ز  ـــ ،نـــ ٔهیــ

   وه   ده  ِره ه-   
هـ در یـ  . هف ـ ــ - ن

ه  درـــ دِن ن ، ز  ه ر  ه
در ی د  ـیــه ــوــ در یـ ـر درد. 

 ه ه، در نر  هــ ، ل ی ه
 ــ ن  نن زز ه .  در ر ی
 ـ ر ـدی   ه ،د ز ی  ر 

ه ی ه  ـ   ف د درورده  .ه
 ر  ل ” “  .رر ددر ز  ر ـیـ ٔ

ــزی ی م   نر-  ــهـ ـ
وه  ”ی ی “١  در و-  ـ

 در ی   ه   ه در ی  د
: ،گ  ه   و در . “ هـ

 وهــ . ررد  در  ی ز ن
 ،ف  دِند ـــ ـ ،دــ ن هوی

 رت    ه .ه  ه ِ“ 
------------------------------  

١.   ز در  ی رــ ٔذ در ز ه
   ،ی  ه وـ ر ب   نر

  درد.  ر رط ده
 
 

 ز ِن در ل م ! هی ه   ه و م
 

 و د ِق د و ، ِ ،ی ٔه 
یو رژی ٔی ه ه در ،  ،ب   ز م ی در ، ه

ویه ن ر و ن  ، هـ-   ، د ٔی و رِب دم
 و - . وده 

 ن، در ر ن دد ری ،   و ـر ـ وردِن دو
 ، در و  ت تز  د ده م ،" ِ" ٔدر ز 

  ،  وف و  "ـ م عز و   در  " ز
 ن م  ی ه و    ی"  ".ی   در در 

ی م ل ه ی  ده د: "یت  رهـ [در ـرد ــِذ 
 ...[ر  و ورهــ و ه ٔ ذ در  ، ی ذ ...ر

یز ، دم تد  رو  ــ ٔـی   ،ت  و  دم 
  وف و   م ،م ند ه ذ ز   ...ز

 ،ـیـ] "رد  م در عز و   در ه  ٢٧ـــ٩ یـ .[
 ر ب ر ر نن و ز  ی ر ل  ،نـ ِیــ  و ده

 وردی  دی ز    ن و بر د: "در  وف و  ِز
.[ه] " ه رد ... [د] د    

   ی ز هز ر ــــ تی نز ،دم  ن نو  ِزـ
 ی ه و  ه "ــــ ِهـــ" ـ ردــ ـ ر  در 

 ه ز "  دد. "ریه
 ، ن ل در ،ی ٔه    در ه" ه  ی رِد  هوی

ه  [ی ه وی]" ر ده  .و ــــ ـه 
ه ر ـهـــ  ،ی، در و ه ل،   در  زن

  ون وز" :د ده ف ،ه ر و  ١در  ٩٠٠ه ـ ن
 ." ه  ی  ی دری  ""   دری ...  ه ٔن

و ی    ،ری دق-  ن ر ی   م ی  ـ در 
 ر ی ی و - ،ـ ده رد ر  ِ س  رد ه

 ی ز و در ی  ع ،یه  ،ــ ِ ، ِ  یه
ِق د و  ون و زد و ِل و ر دود و ـم ـده 

 ،ی ر ! دهم د "ص ت د" ن ر و ٢٧ یه، در  رهـ
" :د دهرش د  ر ن رم ه ه  د ر ص ت د  

ز ی  ...  و  رهه ل  ر   نز  هر  ـ ـ
ن ز ش ن  ذ ه در  ... . ت وز ب ـ ـل 

ه د ـ ".ـــ دیــه  ی ه ه،  و ر  دیت و ت
ون و ه و یو .   ن ه م ن و   

 ِـزدـ و ـــ ب درر   ن ت   ً ی ه ری
ز روز وه ـ و  و  ، ن ،نر  و وهـــ ــرـ

  ه  دز و د: "ه م ،ه  نیـ ـــ  ق ه
      ق  .  ــ ،  ــ ...یــ

ه  ـ ـ      ج رد... ص   ت ن
 ،ی] " ه ر دم ون ١١  ه٩.[ 

یو ِق  در رژیــ ،ــ ِــ ،ـ و  ع ی ٔی  ًد ،
  و د ِق د ،و  .ـ رـــ رزش و وِن و 

 ِی هون د و ر  ،  در  یو  ر ،  د
ی . در رب ی ــــ ،  ق، و روج ری در  ب

  ِ ، و   لـــ ز یــ ـ در و و ،
. ررد 

  د  و  ز یزو ی "عـ" و "دیـــ" م- 
ه   و   زروز و د  ز ـهـ و ـورهـ دیــ  ن

 دهِء -  ر ض رد یـو رژیـ ـیــ هـ .دـ  ،ـــ
  و ـــ ــ ، ی ق ِ ب و ِلِ   در ،ز

 ی ب و  و  ی   ٔهی در .  و   ی ،ن 
!د ه 

 



١٢   ه  ٩دو ذر١٣٩   رۀ٩٨٧ 

هـ  ور و ز  رج  .ر ز ـــه
 ـ ...ر ه ز ی وج ل ن در 

   و  هو  ٔ ی  ٔهـ
در ِ ـــل  ٩٠و ر در ین ه و ود 

 ز ی ـت  د،  ه   ط  ن
 در  ـ ٔــ ـــد]  ه رزن [وم

ـ  در   ... . ده  ـــ رـو
 ر [دــ  ٔ  ِ ی] د ه

  ن  ـ رتـ ده نره هدو  د 
زدو و ذ  در، ه  ر  ه  و 
 یـ .ــ هــ ر ن و د 

دو    رو  د ـــ دم ر   یه
 و ــ  ی  ت،   و ی رز ده

د،   ًــــ  ه ر و رد   ن
  رم   ً ر ی ... .ر  ه ،د

 یــ] "دـ ه دی ر ر ر رم ،هدی
  د یـن “، در ٩ ٔن ه  ٣رو، 

 ]. ”؟
 ،ز در ه  ـر ورـ ،ــ  

 ـدــ ـه ه ،د ر در رو 
 د و  ه دـــ  ٔ  

و و د  نـ    . 
  ِ  ندورٔه در" :  ." رو  ـ یه

د  ٔ- ـ مــ غـ ز     ـ
هـ رژیـ ـ  در ــــ ـــ  - ه

 ی  ِـــ ـ ـ م دنن د ِر
. ب  د و  

  ،  وردی ی   ـــ ه  
 در و رژی دو   نــ ِــــ رـ ـ

 ــ و رو  ندوش ز  د  هـ
وـ  ٔوز و ول وت    و ن وِن وت

ـن ـیـ  روز ده رت در  ر   و ه
 .زد دــ ه  ــ ٔــ ـــ 

 د ه  ز رو دـهـر ه  ـــ 
 رژیـ یـ هی و  و ی  ت 

 در رو ــ و     .ــ ـ ــ
هی هن: "ـــر  ه و  ی ،رٔ دیه

 ح ندر ر و نی ز  رود   ه
م، ی م  نـ [و] ...زـ ر ـد  ه

   زده  د ری    "  ی زه
و زه   .یب در ز در و  

رزی در ،ره ، ب  ،ـ ـ هـ وردی یه
ده   ٔ ِدـ و  ون  و زن

ه در  ِ  ٔی ـــ  ی ِ ده
هـ دوـ  ش دن    ی . دل ن

 ـ یــ   هو  م، و ی ز 
 ره   و ، ، رزٔه ِ  ،

و  ٔ  نزی ، !ر 
ده ری ژرف  د، و در ـِر   زن

 ، و د ق د ِ : 
ه  رو ،زدِ زــن  ر  ِ ل

 ِــ ِحـ ،ن یـ و  ِر ، و 
  دنن دی  د ب و   –هــ 

روز  ز ی ،د ف و د و  هـ هــ هـ
!  ٔ  دم ر  و 

 

 د  م ...

ه  رزٔه ن ین در ره  ،ق  ،ق ه  رزٔه ن ین در ره  ،ق  ،ق ه  رزٔه ن ین در ره  ،ق  ،ق ه  رزٔه ن ین در ره  ،ق  ،ق 
  و ،د  و ،د  و ،د  و ،د    

    
 ن هی ن
  رزه در  
 ، ،ی
  و ،ردی

د  ٔز ده .١٩٠ 
ش]  ن، ١٣٣٠[ 

 ن هی نید
  هرزه در ر 
و  و 

ی  ه  ه
 .ن و  ده

 نیه  د
ین دن  ز 
  دن ّ 

 ٔدر ده ١٩٠  د  رزه ن م و و» « م«وِ  «   د
  دو د د ق و  رت رن دیر ه  .ن 
ی  ر زید ز   و ز  زن ن ده د، در ب 

 ّ ١٣[ ١٩٧٩دن ٧  .د  ه ردی رژی  [ش
ه  ز دم ن ن ر  د و رد ی  ب ه  ،ن

 و  ره  در ه رده  ه  ، ر ن ز 
    نی در ردی رژی ن ی و     ر  ه

 رزه نه ی ن د، و دی   ه   ق  ر ر
   نی در و د  ق . 

 و رد  ه ، ه  ز ن و رهن دی د ه در ل
 ندر ز ده ه  ر نی ف ر  ه ر ن دیره .

 م ر رٔهن دو ّ ن    و ه هدر د ه  ه
 ین دز ی ر  ،یره ه .ر«تو  ز  «د و

ش]  ن در زن ، و و ١٣٨٩[ ٢٠١٠رزن  ٔق زن، ز ل 
 ی . و و   م  ً ، ل نیز د دی ر، ی

   ن در روز  هی ن درق ز ق هدر ر ٢٧  ٢٠١٣ژوی  ]
  دد١٣٩٢  و د [٧   ه در . ه م نل ز٢٠١  ن]

]   ل دی دی در ن و ج د و  زن ف وی ده ١٣٩٢
د ی  . م   ین د د ،ه و  ه زد نی ه

 ز ن د   ر ر ن زییه  رژی .ر دور د  ،
 ز   دهن د نی رق  دی ر  نین و د ه

 ن دری ن در    رو ه ق د و   ش ه
. د  و در یه ره ه دری 

  ن دی ٧ ] ١د   [ذر«روز د»  ، نی در    د
د   نین و د . هدر ر  ل روز  ه ن هی ه٧ 

د- »ه -»روز در ر  ر ی   ته و ه  یر  ز یه
دز ق و هدر د  ی ،د ه  ، ز عد  و ،ه

  نی در   و ،د    ن نی ن در .رد
ه وده و     ه یه د  م ه ین در ه م

   ١٩ه ن  ه در   دی .  ه ٔزن
  ت ون د  نر  ن ر   ی   

زد . ر ه ر د ین د دز و  ض ه 
زد ی ، تن د  نر   ،نی دٔه ن  ر ه

 ّ ً  ررز ر ر و د  ین د دز  
ه   .د زن ن دٔه ین، رژی ین ش درد   ن و 

ه   و د در ین  ب و  دین ین ر  ی ز دن
.  

 د ی ود  ر   ن ...

     ه  ٩دو ذر١٣٩   رۀ٩٨٧ 

 د رویده ین ...

 
 ـ ب د  ل  ن در  و ر ب ، ه  
 ـد ی  ی  ه   ر    ن در   ، 

 د ـب ٩٨ه ر٢٠١      ٨زد، ر  .   روز 
ه ، ، ،  ق، ودور، و،      ،د. ب

.د د  ی ن ر ( و) نی ده ب دور و 
در   ز  م ب در    ی  ،  دیز د  ــل 

 : ه ، ه ب ی» ـ رهد  در ن رر ر و   ب
د ر   و م  زِن  ِ ت   .ر ــب 
 ــ مــ ر  و ن  ب دهره د   ،ن م ت د   ،

 . دز  ر  ر   و  ه  ــ ـــ ه ذ 
 ـ ــــ ــ ـ ـرو دی در ی ن و   ز    دو
د ، و   ر درد. دو ، و    ی در ل یه ـم 

دی  دی  ــ /ی   ر ل  ،ردد  در ی  ن 
 ــ ن   شی   ی . ی    ر ی  ر   دد 

ه ن، ی یت  در  ، و هن ددن ی زه  ـ    و  وه
.ی   ده ر دی        ز« 

ــ و ودهـ    ،وه رو ی ه   م ی ز   ـودـ هـ
 ـد ،دیـ ون رو ب ل  و   ن در ط ر ر و  ب

.ی 
 ـــ تـــ ن  ب ی م ز یزه ق در  در ب هی 

 : و .د رش   ب»ــدر ر  ن دره  ،ـــ هـ
ه د رو   د و  ی و ـرـن در   و د در ده

م ز  یـ ز و زی  ه  د    رو د .    ه
ـیـ  ی در ورز و  ژ   ه   ،ر    ـ دور ــده
 ١٩٨ط ر ق  .د رو ی  ز    ورد    ز ــب 

 ـــ ـ ت  ر  ر نه .  ی هی  د در
  د    رو د .  ب ز د هی در    د

ر  ن تـــ ی ق و  ی دی  . ز هر ق ر  ت ه
 ـق روـ دـــ  ،  ی ت ی  ر ی ،هر ر  ی

ه ی  یی و    د  ه   . در  ش
 دره ر   ق و ی   ن، د رو ز ه    ـق، 
 ی   ل د ر  رو  و ت ن  ـ ،ـددر ــد. ـب 

 ق ه     ه  ـ ــ ــ ؛ ش ر رو د ٔ
 ر  زه  ن ر ن ر   ب .« 

 م ن یی لد     ز ر  ت«ه ن« د   ه
و ر وف   ن ر   در ورد و رد ی ـــن ـر ــ. در 

ی  دورٔه ب  ز ـــ ــغ  رگ «ی   «ر ز 
ه  ر دده د  ن ه  .ز ـ  هی ر در  وز و  رن

  د دف می ی گ  ١٠٠ »ه «  دیــ  و  رز و ر و 
در    یـ ـم ـ، در ـیـ١٩١    ١٩رن    در 

 یی ل ر  »وم «   ز ز  ز ذ «ـهـ » ،
 ز    ر    ود ود ن   د  ی .د و ه

.ن ری  ود ی ن ن در هو ه ه ی  ل 

ـ ــ  ی ٔه  نــ ـ ،دـ
  ـ نی    ور ی  

 ـ   ز ی ده دی ـره ه
  ِر م] دن روز  ــــ و ز

هـ  ردده ِ   ــ ـه
    دـ  دهرد [ر ه

 ـــ ورـ ل ز ،رش ی ٔد رد." در
 -  مـ ،ـدر دو ـ ِه

  ه م [نی  ز] ن " :د
 ن ،  یــ دهـردـ یـ  ده

ب ه و ت  و ــــ در 
 دهرد  د] "  رت 

 ].٩ه  ن ١د، 
  ـ ، ل   ٔهی ،
 ز م  و یـو رژی ر در  ه ـــ

 دهـردـ د، در ه وردی ،و ن و
 نی ِی  ـ ــر ه  و 

  د ر ز  ه ــ ـ د
  نـیــذر رــ ق و  ٔ

ه ـــ ـــ    و  وی ب
  ز  ر در درد!

در ه رــ، و در ـــٔ روــیـ ز 
ر  ی دهرد  ـریـ ،

 ِور   ٔی وم، 
 ر ون  رز دی   ــ وزیـ ـ

 ت ه" : ،نی  ...ه 
 درش ـ ـز  ی وم درل

ه  و ـز  دوِر زٔه هر  ین در وژه
 ــ دیـ ون . ی ز  ندر دور

  ،ــــ یـ در [مــوـ ی] 
 ـــ دهرد ی ل ز یرو 

 ،ـیـ] "ـد هــ ـ ر نی١٠ 
 ].٩ه  ن

 ،ی  وه  ،ی رشن ١١  ون ،ه
 ر  :دـ وردیـ  وزی زر و 

ه  و زدید د ز زن  " ٔن
  رد نی   .ـ  ه

 ، دی ٔ   ن وی ر
ـ–   ،ن   –ه ل  ف دی ی و ح

 ـز ر ـ دردـ ءـ و ـ یــ ز
ی ".ه 

 ی م درو ی  ل ر 
 ،ز و و ر، ی  زِر یـن 
ر   ز ذرین [دو ] و ق ز ِن 

 د  مو ی .  ــ یــ
ه  و ز   و در ـق  ل در ح

ـیـ   در ن   ر  ،ز ـرگ
ی ،ــ  ر  ه  ور  ن

 . 
  در ـ د یِه دریی ح دی

 در و ،ی ٔهی  هـی   ،رس
م در  و درــوــ ی ب ر ل

 ر زٔه دری و ور    طــر
 و   ــ  رره ی ز . 
 نی  و رژی ٔو یـه وـ  ـــ

ـــ  جـــ
 ــــــ   در  د١٣   

  ر  ر  ر  ر
د ب د ب د ب د ب 
 در  در  در  در     
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دهـ ِــم   ،ی د ِد و ر در ـزـن
ــ ـ ی و ، نـر ،ـــهـ ــ هـ  هـ

   ِ ِ ز ررد . دن  ش در  
 دم در هــ ِری ،نه  نیر ز و ت در

ــ ــــ ِر ،دید ن و هــ  ـ ــــ
ن هی    ب ِل ،ن ،م ن ره ن در

 .ه د ه  ه د ه ز ن
ـن ر ــر  ]،  ٔه هـــ ـب٢٠١در ه وری یه [

 یــ دهـــرهـ ر و ر  ،ن ز  د، و ه
  یـ د. درد ه ر نس هدر د ن ر ی و زید

و ی ،ه ی  یــ  ی ِ ز دور ی
زدر ِ ٔ ٔ رٔهو در ،ر ه-  لـ ـ٢٠٣٠  - 

 . ه   و دل
  ر ،[ ره ن   در   ی] ی  در

 ر ز ده ـ. در یـ  رو ر دورٔه ت  یت
 ،ر  ل در ز ن ون د   ن  ـ نـ

ش   ی  ِ ـــ ی .یت ی  ره
 و  ی ر     دِنـ وــ  در یه

 ِـرهـ ـ ـ رو ی ، ه  دش ِو  
ری . ی د نر ز 

 ت رٔهدو ِر ، دد رو  ی  ب  
د ِن ت  .د ن ت یـ ــ و 

ه د ،ر     ،ر ز: د ِی ه
 یـه دریـی ٔ دِند  ، و »ـــــ «-  ـ ـ  ِرـ

 ه ل -   ِ  ـیـی و دیر ه
  دنن دی ، ِ  ـدو ــ ــ  ز ه

ت دِن ٔ د []، و  د  ِِر    یت
درـ  ه ـ ه ورده     ض  در  رت

  ش ر  هد . دم ِ  دمـ ـ ــ
ی  رزه  ی ــ ــ  دنن دی و ه  ــ

و ز  دی ،   ی رد ی.    در ـد
ی   و در زه  ه  ره ه    ه

ن ر ز  رزه  ِ ی] ی .   رزه ٔد دِن 
ی    دنن دی و ز  ه ــ [ی 

ـ ـ رــ ِدهر   و وهـــ ِزــ ِفهـ
زه   ه  ِن-  م و و و ِف و  

  ی د ز ،ره نز در    .  و ه  ه
در ده  دم ِری ز ن د دهـ   ه  ـ

  :ی  و ، ر زه ی .رد د نه ه
ر ر در رو دــــ   -هی ر ی هز هف

، و ی ر   دل   -  و ز  دن ب
 .  ه  و زی ه ه ه

 ده  ی ز  شد م   ـ ه  م ر
 ـ یـ] ن  ِیره   دم  هه   ٔه 

 . ،ی ـوز ز  ه ی  د [رزه ده در زن
ِن  .  ی ه دی   ی ـــر رزش درد و 

دهٔه ن   د ه  وز  ، و ه ن
 ور د ر ، ه ه ِ ،ی  و ،  ،نـ

دز ٔه  رز ر زد ه. 
 ز ه    دل ،ه  ِـــ ن و در ،ه

  ـه -ه در ر   ٔز ه- ن در ی  ه زده
ی د، و ه   ،ن ــــ ،دهـــ و  ه ،هـ

   ن د  در ر   یزد ه-  ـ ــد
 د د  ه ز  د-   ی دی . 

 ر   ب ز رهدو   ٔد  و ،
ره ه-  یده ی وردهد ی  ِ  ِد  هـ

 ن ه- ی  م ن ر    .س  رید 
----------------------------------------      

١.   ر ـیـ  تی  ، و، در ل ر
 »روم ِر« .د ده  ،ن ندر دور ، 

 

 ر ِ »ری  رو» ب  ٔ ٔهی ،
ــ رو ن د ز و ،   ب، درـ ــــ

 ل،  -ه  و ر هه ِ ب
 

،ر 
 ِـ    ب ز    ب  ز 

ر ز ، و ،ری  ی ش و م هــ در  ه ـــ
 رد ن   ب ، .  رهــ ،ـــ و ر ه

وز د ردی   یرهدی  یــ  ،وز  ن ،رهن دی در  .ی
وـ  ر ر ـف ــ و ــ ه  ی، و  رو ده  رو ه

ه ] در یـ ـ ـ ـ  ی .وِت ی]   و ده
ه ــ ز ـیـ  ه ، و ی  ، ن  ی ره
 ـ نز ، ه ردو دم د ز ر  ی      ـ

ر و دز .ریر ددر ز ه ه  ـ  ،ر و    ر وِر
ـد، و  ر ـن ـهـه ـ  ١٣٠ه در  ز  ِر  یت

هـ ـــ در  در ،ـ ـ ــن ه ز م یـ ده ِگ 
 ه  ن ه ـ ر  ی ن ،  دمـ ـ هویـ

  ردو د ور. 
  ز ه  و  ده  نــ دهــ   ر

 رو ن .  ،دز رت ه ی ز  ِ ر  و هـ
 ٔ ِ  ـه و ، ،د ِ   ه

  ره  ِ و ، »ف ی» ـ ر ــــ ی ِد ،
 ٔــــ . ه ب ، ِو زی ه ز ِ ز دن یه

ِر ــ ـــل و ـ  ه ل  ی  ، م ز رن
 - ن ز ن ر  نر  ن دهـ رث یـ- هـ ـ  ِـــ

 ی  رویدر روی ی  نه ،ور ــ و ــ  زهــو
ی-  ده  هوی ه  رٔه وز در -    ـ. 

هی د و ُد ٔز ،ــ ـ ــ  ی  ی  ،ح
ه  ج د "  یِ رژی"، و  ه دد ر د و یرش

ی ِتزدر ِدهر ٔ ی ـــ تــــ ِـــ هز ر   ریـ
 ] رد دودر ه  ،«رژی ِی »  ت»و ِ»] ـ زیـ  ،

 دم د    ،ــ  و ، ی ری .
 رد و ی    دهن د هی    و ــ ون ی

     هه   .  ه  ِ  در ر  د
ـــ ـ ــیـ   وـد درد، ـ ـ ی یر  و وت

]، "ـــALBA ه ره " [ هی" : د ر    زن
] "یر رهCARICOM تو" ،[ ] "ـــ ـیــ ه

UNASur] " ی ه ره  رز" و ،[MERCOSur[
د  .ـ-    ه در ر د هر و زر   ه ن -

دهِف رو ه  ٔی  در  و دری  ی ره ٔ" ن
] "یرCELAC لر ر   ،رید ه  :] رـ ز دو ــ"

یـ  ِر دی ،م  د . و  ه و رزه، ی   رن
 م ر    ی ن ودد و  ". 

" ٔره ی  و  ٔری هن  ٔـ" در 
ه ، ـ  ی دِن وت ن ه ٔ  ن ، ٢٠١  ل 

  در  ه ز و وز  ی ر     ــ ،ـــ
  وز  . ون ه : ی  ه ،  ـ ــ 

    د دن   .رد دو   ل و  در ـــ
 .یر  ١ه ر  یرش

   ر ٔ وز در  ب  بـ ــ ٔه د. در
 -  ل در ٢٠١١   ر- یــ    و دـــ 

  ن ر ی ] ن ِ وی .یر ی  و دــ 
 ِدهف ره  ِن ،[  ـــ وردِن دو

 و یر،  ی ن ر ین ه زد  ر ِـوهـ ـــ و 
د ن ی  ِــ یــــ ـ د . ی ن ر

رزٔه  در  ِن 
  ،د درد!
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 رزه   ن ز ی  ،د . 
   د ز  ،  د ٢٨رژیدـ١٣٣٢  ـــ

ب ه     د د. یرش ــن 
 ــ ـ ض ن درید ین و ه هد  ه
ریرد ن، ون و ری ر ی و  ـدت 
 ــو ر ــ رگ  ر ) ده ن دو در
 ــ)ــ ـ  د و ی (ر ی 

ی ـــ ــ    ،(   هی ر رزه
 ــر  دی    ،د دهد ر د و رژی ردی
  ی  و و  ر ود،   ـر 
 ورت و ِن رزه وه ، د و ــ ر در 

.   دم  ترز ری 
١ذر ه١٣٣٢  د  ه ،  ـ وه ی

و  در رزر ، ـــ ـــ در ــرزه ــن و 
 ـ ن ز  ل   دی ، د   نید
، در رزه دم  رژی  ر ه و  ر ـه 

ذر   ، ــ دــیـ ـ ـر ١ ل د .ز
 ر در ی   ـــ ن هـدـ ـدیـ ه

د ،ز   ر، در رزه  دیـر ــ ـر 
 .١ مــ ن، درین و د  ترز ذر، در

ــ رزهــ  در  ر و د  ـ نیـ هـ
 ــ ـــ ،و د ، ،ل  و ردی
   ر در ن ن ویرزه د . ده 
ن  و ی ز دو  د ق و هــ در ره 

 ده ل ه  ن، دری ل در و دز ر١٣٢٠ 
 د ز  ٢٨و  ـ ن روز ترز در   دد

 ـــ یـــ و ـز ر ز د و در و ی  د
 ـــ و یـ ب ر    یر ید
 ـ ب وز  د رزه  ه  و هد

د.   ٧د د 
  ر  رن دیدر دور ز و ید ه

 ــر، زـ ز رجـ در ـ ن ویـ ـدر د  ،
 ـــ مـ ـ نرزـ ز ر ر  د 
د  ، و  هن  ه و ـــ هـ در 
ف ه  ورش ی  .  دـیـن و 
 ـ هـ ر و  ب ن ه ن در
 دن و ن د  در   ه ن، 
 ،ـدـ   رژی ه   در ،د   
ز ت درن رزت دم و  ـ دــیـ ـر 

. 
   ب وز ز ١٣ر و ٧ـ ه هـــد ،

 دی رز ن  دورن ه ز زد ــ و 
 ــیـ ــــ  .د  ز ر  و  

هـ ــب،   ن ر   رـنرع و 
 دی و ده ه ر ـرد ـــ ــده 

   ن  . ر عر  ب و ون  د
هـیـ  ی   دی، رو  دیر  ه

رو   رژیـ ــ ـو هـ  ز  ر . ه رو
 در  یو  وردن ده ودر د   و  ه ،هـ

ی   ر  دن ه ـــ ــ ـدور 
 ـ   ر ید  ز  ن سه 

 ت  .ر 
 ِن دهز ز“ه ب” رــ ن ریدر دور ،

ه  ــ ــب ـ   در ین ن ده  ر،
دین و دن رز و دی ی    ب 

و د ، زـن  ١٣٧٨ه   ١٨م دین در 
ر ر و ، ،-  ه   هــ  هـ

د  ن-  ل  د دهدر روی زه و  ٨٨ـ هـ ــ
دد  ـ  ر  و د   ،دی ه ن ر ز ی

 ید   ر ب و    ه ر ، ن   .ده 
  دم  ض ه ر در ن ن وید  و  
 ـیـ ن ه ن ر لی و ن رژیر ه و  و  د

ی و ن ر در   ن ـــد ش ن   دن
 هـ در  ده ض ه ه ه   .د    

 م  ب  وه  رژی رو  رو  ن دد ـ  ن،
 ر ه  ه ن و دین ر ون ـر ــ و ــل 
 ر و زن  ن   ر ودر  ــ ـــ ـد. 

، وز ف در ف ح ــن و ـــ    ٨٨ل 
  هی ز ی وه، در ر یرش ده وه ــ ـ ــن 
 ــ و یــد  ز  دره ز  ه و د ید
دن  ی    ه دی ر    دــه 
ه و ن دی ر د .ی رزر ده رژی و د ه  ن ر 
زه و زز  دی ر ر  دـر هـ ـ رو ـ رو 

 . 
،  در ن ـ هـــ ١٣٩٢ت  ه ری ر در ل 

 ـــ  و  ز   رهدو  ،  زه  ر
 ًــــ ه هــ و ه    ز ر و ن ن وین د

ـر ز دوـ  ٩٢د و د رژی وی .  هف  ت 
 ـ ــــ ــ  در ن ری  د، دو  د  و  
در ه ر و د ت رژی وی  ر  ت  رو  رو ده د، 

  دورن   ب و     در ین د.
دی   ل  رد و  ر ه ل هـ ـ  ٩٢ت دد ز 

 و دو ش“رو و ” د  و - دــ ر 
ی  و  در  ب و ن   ی ه  و  د در 
و ده ه ر ی ه . د روز رن و وگ ین و 
 ـد ـو ه  رژی د       ب ه
 ، زه رهرد و و  ،ن رهن  ، ـ روــ ز 
 رـــ ـت ری نی و در   یل ه  رو دو ی

 دد. ٩٢ل 
و ی   رژی وی  و ن ن  ت ز  دی ر 
 ــ  ن .ن در ه ف در  ْ و  ه ی ذ و
  و ز  و ز رخ ی ه ر و ـده  در دــه 
ه ر و ت ی و  ب دٰه ین و ـن و ـ ــیـ دوـره 

  ن یی ه“نم ز م نز”   ـــو یـ 
 ـ یــ   ن رده ه و دو  ر   

  .رد   در ید و و   ده زی نن ه ه
ه رژی ویـ ـــ ،ـ ــوــ  ز ن ع  دی در زن

، و در  ِره ن ـب ـ  د، د   د ودر ه
     .ود ورده

و رو ر ن دو رو ن دد   د ــ   ٩٢ت 
 هـ ـن روزـ  د  وم   یو رژی زی ره  

دهـ  ِ رهی   ت د و یر دل د. ورِت زـن
 ــ ز  ی  ی در ،ید   ز  ن هد

 ، یو د. رژی ر  رد  ب  ، ل  ل ص در
  ـ .ـ ده  ید   ر رد ی ید ه

 دی   ، در ی  س و ـریــ ،ـ ـــده ز 
 ده ی ِ ن در  هید ری ر  و ١ ل هذر١٣٣٢ ،

 :ی“وز ،رزه ،د”  ن هد دی   رزه د و در ،
  زز ه ه ز دز وه و- ـ ده هـ 

 ودر دن رژی    ر ه ورد.
 ید  وز  ن دری ده ب ل نن، ه  ــ ه

 نید  مه   ن  ،ن  ز ر یـهرو  ِ
و  د د  د. ه ه رزه هر ی ن در م  و ، 

  

...ید  ر  د 
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 ِ ٔ ،م ِ
 رژی  ِدهو ر ،د

یو   
و ی ُِ  م، و ِی  زهـ ـ ،ن ـ   ز 

  د ه-  ـ تــــ ــ ِدهر  
ی- ه  . ه ز   در   ،م ِ و 
ل  ٔ و  ِ در ـ ر  ه ن، در ه ٔم

، و     دن ز ـرت و ـوت در  زی  ر دده
! ه ت ر ی ندور 

 د  ی ٔ ز یدر  رو ،ــرو ـدو ٔـــو
ی    و ی  رژیـ ـــ دـهـز ر 

یو ـــ ِغـ و یـ .  در دورٔه   ــ هـ
  ن، د در  ٔه  و ز  دو و  ب د

  ٔ ِ  د و    ٔ ـر درد. 
یز ــ و  یر رزی مه ،ل روـــو  ـــ هـ
ن و ی ز ــ  ه  در  ٔت   ،ح

 ـ تــــ ــ ِدـهـر ـ ن درو ِ و  ی  د
ی  د.   ٔد   ،ز ـیـ و 

ــر و  ه  ر ز  ی ِم، ز  دو درِ ره ون
 د ِر   –ژرفدو هـ ن ودد . ه م 

 ِن و رژی  وق    در   ل و 
ـ و ن ر درو ،  ز ی ٔ ی  د ،ل ـده

  نی ِر د  ـ .ـــ  ز ـل، یـــرـ
ی"  دنر دـ ویــد  ،  د رد ل و "ِنزد

 ـ  درد: " ، م  ه  ر ه دو م
ی ی  ی  دو  د       و

د ین ر ... . ی رد در ری د ین و رـد در 
 ـــو هن روی د در و  ن  ... .  

وی ه  ز د و ه  ز ه   ه  ـ ـ ردد یه
 ــد “، در ٩ ٔن  ٣ن ] "  ی رو، 

 ].”ین  ی روز د؟
هـ و    ٔد ،ف ت ــوـ ـــل

و  ی .رد د در ی ٔ ،نی  ح“ــ”،  ٔـد
ری ن ه زی   د ِزدز دهر ٔ  هـ

   در  ٔ . ه   وی ه در  ه
ر ز ـ  ٔ  ِد  ، "هف " ،" ِون

ن"، "ه ِـخ ـِد    ف رِ" ،" وم رزن
   ِیو "ه "ه رز ِدی" ،" دٔه ف   "ن

ری ، .  ـ ـــ  ، در ،  
 ـــ ر ل د: "در ن   ،د  ٔ
رد   در   ِ ه د" [د ـــد، 

٢  ه٩ن ، ِ .[ ن  و رژیـ ـدو ر ن 
ه وی  و یـه  ، در     ز ده

 وق  ز  رژیـ ،ز ی در .   ل و 
یو " ز رو  و دو  ـدو "و  هـ ـیــ هـ

 و رو ٔدی  یـ دـــ ــ ٔ ن زی  .
ــ ،ـ مــ ل و در ید روز ر وج ی ٔ  هـ

 وق دوره] ِردوَ ِنـ  ل در  یـــ [ِ  رد
ویه زن در   -ه ن روز ن    ،ن  و ه

ـه،  ٢ر ٔن، ر  ه . روز د د، 
 ٔ  ، ی ر   هر و در وق 

  ل  ه ل در ٢٠١   ـــ ،در   ِر
 ن: "درس   در ،روز ی .  ز وجـ ِـــ هـ

 وق": ز ،"در  ـ دــ رـ ه ل در 

هـ ر  ده رگ  وه ه... هر دد  ـِ رـد ن
 ی ن ز و ... ه یرههر  ه  ـهـ ٔ  ت

 ... . در ی ی  ه زود  ه  ــ] تـ
  زره ی ــن  ن]     ف ه رزن وم

ر ه  دو در ی    ." در  دی ز 
  د" ی  ل  ن  در": ه ،"٢٠٠٨ه  ـی ،

ِ   رد   ... . ید  ـد و ــیـ و 
 ن ر زد و د ْر ِ  ی ل روزرور ،ن ز  

  ه در ه هد. ... رـ ـ ــ  ت در ـ  هـ
ت رت دم  د ر د ر   در ه ت  ه

 رو ی وم زد و ورده    .ـ   در ... ن
ـ ر ل و ی خ  رزه ...رو ٔ ز  ... در ـیـ ــ

 ه رههر ی  ـ ... .د ب در   رزه ت
 ه    رت  هـدر ـ  ی  ، ر ت

 ـدـ ـرـ ـر ،[نر ن ور ِج :ن] ر ِ
 ز ر  ...    ،نر ج ز ب ه

    ".ر  ـ دـــ  ٔ ن   رو
 م  د م  هـ ،ـــ ِیــ ٔـــ ِ و 

   ن ز رد ود  ن ر در د د. ه 
  ن ِل و ندد  د ر  دـ ـ":

د در نی د     دـ زدز  ش ل
 نی   ی در ی ،ی  ن ی  ـ ن یـــ

ه  د    ی یـ ـ دوـ    ف
  ف د  ی  و]   ه  ــ دز [هــ

وع   ـت ـد و دو  ٩٢د . ... دو ز  ل 
ل   دد رن ر  ز ـخ ـرم [ـ یـ دروغ و 

در ب  [! ی دد، ـ  ی ریرِ ویٔه ن ن
ق دوم رو دد و ن ه ی  ـ ــ  ٩٣در  ل 

 و دی روـ  ه یه  ری   ٧د. ... ور ه ف 
درد ع ه   د ین زدد. ... در  د هز ِل ون

 د ین ـ یـ روز “، در ٩ ٔن ه  ] "٣ی رو،  
 ].”د؟

درد، هن  ِرگ د ـ ـ ــ  ر ز ِل ون
  دو م دـ   ن و ، م د  ـ و ـدیـ یـهـ

ری ِ    ،ـیـ  هی دی   هن درد و ن روش
زده  -هـ ـــ ـــ ویه زن  و رو و یـ-  دم

  .د 
یـ و ــ دٔه    ،دو د  ٔ  هـ

ذ    ِ در    ت مو" .ن زرز ه   "
ی یه ی ن، ی ِ و ر رگ ندی رد  ــ ر

 ـردو هــ یــ فـ ، ل ی  ز  
   ِ  و    ه ر در ز ـ .ـور  وه، درـ

 ز  ن  د ه  ره ر  زم ر ه
 ه ی  [ِـــ] ـ ز ی در .“زـدروـ” 

 ن .د ره 
ـ دـ نر  ز ص ی ه  درـ مـ ــدر

 ن    نی د  ": د زد ود   
   د ً ،د د ن   ،  رـ رو

 ــ لـ دو ـدر ه ... .
   ١٢د  در   هـ ـــ  د زید ز ـه

١٠    ه  ٩دو  ذر١٣٩   رۀ٩٨٧ 

  د، در  روز  در ،  نی ،
 ِر د دٔه، هن”ویر “ ِرــ .ـرگ د ر

زده   رن در ، در ر ــــ در 
 وردهـــد ـ ـ ی ره ر   ،ی رٔه

 ر   ِر ِرد و ه ی  ز ی در ر 
 ن ٔد-   ن  ز هت  ویــه و د

ش   ، ی  ـ ــ و  ید و رزه  و -ن
دده د. در   روز  ،ِن ر رن   ی ویه ه

 ، ب ری و، ره ل ر    ز  ،و ِ
.  ، ده عره ده  و   رزه ن در 

، در ل ت ر ِـــه، ـ ـر در  یٔه ن ده 
  و ل  ه در   ه  ـ ، ر ه روز

 در    دو رهن، در دیر ٔهی  ط ه
ه ن ره ، ی ر و زــ  و   زن
ه  دد. و در ز ٔ  هــــــ یـ  ن ین ر  ن

ه  ن یی، زن، و ـن ـــ ـ ــــ  زن
 د ٔ .ی ، ی ر ٔزـن ــن ـدٔه 
 ،زیــ ،نـــ ،ی ، ،ل ز تو د  ن  نی

 ، ،ی ،ردن ،  ٔهـیـــ  .د ی و ،
 ر در ر  ش  ه ویه  در ه ه ن ن ده

ـ ـ  ه دی و ه ر دیـ ه     زن
ه ره رن  ن دت ر ه د. زـن  رن

 در ر  ـم ـدن ــ  ن دٔه ین، ز  ویه
ـ وز و ز ده ن وز  زن ـ ــــ و  هـ ـــ

ودی   ز   ه ”دــ ــ ن   “ در
  ،ه ح و    ه د، ی د. ر ن ـده

 ، هه   نی نین و د  در ه  ر ی
و رزه ن  ، د و   ه د، و در ن 

    ن ویـن و د  در ر رژی ٔ ه
 نر ه  ب ق  هـ ل و  ز  ر

 د  ن در  ـ ــد  و در ه ردی ِ
 ی .د ی ه  ،د ه م   و دز

ه در ه و ز زن ــن  ه   ز  زن
 س ته و د-  تـن د  نر ره 
 رد ره د-  ٔــ رٔه ی در  ی  .. ر یرد

 . ه  دم 
هـ  ه و هـــر ر ز ین  در ه ر س

دی  .د نی دٔه ن نز     در روز ،ـــ ٢١ 
، ره ـــ “ س دی  ، ” ر  ١٢ه/  ن

ین رــ. در یـ  ل یه،  رن  ن دت در 
 ر ر   ، ” نزه ر “-   لــ و د 

 ه روید   ب -  ر ” ـر رودریــ ـ
ر  “  ،  ن نز ره رز” و رـ ی “- 

 رر رتدر وز ر -  ـرهـ ،یـد ر ، ر
  ره  ،نر  ،ـر دــ ،ـــ   ه

دوش ن و زن، ـ   رن  ن دت، دوش
هـ  ش  ، ِ ل [ر ره دی]، و ـــ رزه

 ِــ رزه درــ ِفه ، د ی و .دد ه د ،ی
]   و ـ ِن ن  دِن  ،ی [ه
. ه 

 ــ زده ن دری دٔه ن نز ِ
 ”تن د  نر“-  ،وه 

 رز و ن ـ ،ــ و   هرزه در ر ِنرد  ــ
 ز عو د د  ،ـ ٔ ز ه ، دوم ِٔز ه در ،زی

و  و زرد و   ،    و ز ه د و ه، د و  ،ه
 ،ــ ،بـ ٔهی .د ه زی ،  ی ،وه

 ١٨روزه  ـن ٢١ـ  هـ١٣٩  -  ٩  ـ١٢  ـــ٢٠١ ِنـــ ،
 ن  (ٔه)   زده ن ”در  نر

 ١٣٢د. رن ــ ــن دــت، ـ در ـل “ دت
/ر١٩  ،ن ٔ ن در دٔه  ِد در ،د

 ز ، رده ن  ن رز  ز ه ـ  ـــ
 ِس . ـــ ِ فن و هر ی ن،  ه هـ ز

هن ز ر ، و وی ِی ز  در ن و د ــن 
 .ـ دهـ نــ ٔ  ن در یق و و ز عن، و د

 ”ر  زه“ رو ٔ ل ،  نـزـ ــ ٔـــ 
ن  ، در ر  زده   ی ـرــن، 

ه ن ره   یه ز زن ١٠ر د   ز 
 د ور ِرزی ِفه  ،ن    ـ ـ ٔ وی ر

در رِب ی  ــد  -رن  ن دت ن
 -  در ”  ـــ  ه“ هــ دـ ،ـودر هـ ،  .ـ

   ی ن در- د   نـو رهـ ن  ٢٣هـزـ
ر در  رٔه ن  ١زن ز  ٨٠ -ن ر د ن در ن
 ی ر ـ ،نیـ دٔهـ نــ نز ٔهی .د  ت و درـد

هه  ره رن، در یِ  ویه و  رـن ــن 
 .د  ن ته و د 

 ،یـ ر هه  ،دوره ی   ِر نل ز در
 نی  ه، در ع یه-ــ ز زدی ز  و هـ

 م ، ره  نــ ن وـرهـ ـ ن ه
ــهــ و ،ـ ،دو ر ره-  ـ و ـدـ ــ

و  و  در  ن ه  ـر  د در ه
 د .  ی  ،  ن نز ن ١٩ /ه

ه در ـــ  دت ز ین   ،  ی ِ ویه و ١٠
 نی در ن ر ،ن ر در    ن نز ه ه

 -  ه در ١٣٩ دـ هـ رــ-  رٔهـد و درر دـ
ه ب  و دو ، در رــ  ه د و  ل

 .ـ دهد  ن  ،ر در  وردهِش د و 
 ،  نی  ن ٢١ /هـدر  ١٢ ،ـــ ” رهــ

 ه “-  ر ،وه دی ن، در در -  ـ هـر و هـ در
ر نید  ،ـ هت د  ب ٔهی در  

 ٔـــن در زــ نــرـ ـــ  زده .د 
  د.  هی د  و  ع

 ز  ی ِی لـ در ی ِوز ِع ،ه  هـ
دو و ز   ـرو ره و رو د در  ه

  یــــ و ” ، و ِح   ٔه زی ن: 
 -ـد“  ه ِزده   رن  ـن دــت

   ط  ع یــ ٔهــ در   ه  هـ
هـ  ه  در ور، درـ ه ل ن ر در د .ل

وی  و ر ـ ز   -“ د ” در ری، و ر 
رس و ٔ   ه  در      ِن ن

  و  ِی  ن ِ د- ــ در  ـــ هـ
 ـٔه دیــ ٔد در ،  .ده د ز  

 ،د ــ ،ــ وهـــ دم وـ  در ه ه، و  یـ
 ، د  ـــه ،  زده .ر ی

  ِر د ده  ن ر دِن دف ن ” دــر
هـــ   ـ ـده ـد، و ـ ،  ویه“  ن دت

 ی ود  ر ِ ُ ن!  ِن!
 ، و  هرزه در ر ِ

ن! در د ن ِ ه  

   در  د١٢   
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 ن [د  ب ٔه پ]: در  وی
ی و    

 
 ن [دــ ـ ب ٔه وی  رهـــ ـ ،[پ

 ـ ــ ـ و    رزه ،ره   :ر
   ،١٧٠ر  در روزه ، ٔهی٢و  ٢٣ ن /ه١  ١و 

 ٢٠١. ر ،رت  در ، 
 ن [د  ب ِتن  دی ،[و  ٢٨پ  ب

ر ،ز ب ده ین، ز ر رٔه ن، در ـم ــــن و 
ـب ـــــ“ ، در ٔه ب در  د .ــیــٔه 

ز َ” -  ــ ب  ، ی یدر ه ر
  ر در ی ه  -  ه  ٢٠١٢ن در ل 

ه ـ  ] و  زنDie Linkeد .ز  ب  ن [
 .د ه م ه ی  ی ٢  ـ هـ ـدر دیــ ب

وی ٔه ب  ــن  ه ه ،ز  رل م
د] .د ل [پ 

ن دو  س ر و  ه- ـ  ـ ز ــیـــ
در ی ه ر ی  . در  -ه  رهین ب

 ن، در  نـ  ب  ز ه ز  ه 
 ی ن رو ی رٔهدر ، و ، ، هن در ر رزٔه و
 ـ نیـ دٔه ب  ٔ ِم ه در .    و
ه، روِ  دی ن دو ِب در، وـــِ ویـه و ـِس 

ه ب درـرٔه ــرزه  هه  ور، و ی ِ ین، 
. ر  رد  دم  

ری و  ر ِ  ِ رٔهدر   ِـرهـ ـ ز هـ
هـ ،ز  و ی ن“   ” ه ِ ب در و ه  ِ ل

  ٔه ی ه ن هز .د ن ه  ِ ه
ن [د  ب   ،[پ  ر د ه  ــ ِر

 ه در  ،د دهد ر  دو ی  نــیــ .  
 و  ز  ه ر  ن، دوو و ه ر  ه-  هه

ـ-  ی ِـه رــ ه ،هی    ن هی در ن
 ـ ــدر ر ـــز ،ه در دی  دو .د ی ءر ِی

ـ“ ل  ددن  ی ورب  ن در ـب 
رو “ ، ی ِ در   ر و ، م  روزٔه -  ـ در

ر ه ن -ی رٔهه در نی  ه ـ ی ِر  ــ
 ،ه ب ِ  در .  در ـ ز ن  ی

ه ژی و  در ری ،ق، ن، ـ  ور ،ل
و ه  ی ٔو ر یو و    ـرـ و  ی  ه

 ِر ز  در . ه  ،نــ ـــ ب ٔه وی
د ِن رٔهدر ی ره در د ٔهی  یــ ِ ،رد

 در  ن،  ٔدی رو و  و د دو ـن در 
 ـــز ه ب   در . ر و  ،رده ی ه

 ن ی ی : ه ــ رهـرٔه ر؟ در   ِنـ
   یو ن، و ، ،ق ن در د؟ دون د 

  ه  ی در  ی  ره و زی د: ه 
 • ی ِدو ر ِره -د  ،ی   ز ــ

 ز رهـ   ن رن و   ز ره ،وه
 ،  ِ در دو .  و ،  ِبـــ ِ د ه

ی رد و  و در  دل ن ی  هده  ـ ه
 . در  ، ه ی وه
  ،. در ی رــ ِ  ش  در ن، درل • 

ه   ـــٔه  . ش ی١ن م د: ی  ٣ز 

ی ل دودر ِرد  .رو ِ٢ر ش .  ـ ،ــ ٔه ِفه
. ش در  ِـرددهـیـ ٣ر ِن در ز ٔدِ ر د درد. 

ر ــر و ” و  ١   ٔETACد و ر” ن: 
ی  ره ر  “TTIP٢   ٔــرــــ تـ 

 ٔی  ی ر  . 
 •  دِن ن ز   ز  د ش ی  نــ و 

  دنق د ِ یـــ نــ ده در دورٔه  دهـــ رد
 )  رند. وWarren Buffet و  (  ندـ ز ـــ ِ

رزه  ” در ی ز٢٠٠  :  و ن ، در ل 
ـ ــ  ،نو ٔ ،  ٔ ی و ،ر ،ردد ده  ور

 . ه وز  زد، و“  روز .ـ یــ نی و ی ،ی و
 :  د  ر”ی ی “. 

 • ی ر ِن ، ِن ـ ،ن ی . ره،  دویـ
دور ر ن دد،  زـِب ن ر در ـــد، 

َ
 ِ دز ِی ن

 ٔو ه ،ه ، ی ٔ  ه  رد .ن دی 
ِن  ین  ،  در  ن،  در رو، و ـ در  • 

.رو ٔدی 
 ِ ن  دیه،  ن    ه ن  ش • 

. ده  ی ر 
 ز وی ِد ره ـ -  درِت ی و ن • 
رو-  و ، ی ه  ـدی  ره ی  ن ،د ه

  .ط د دو ه 
 •  

ً
 ن ، ن یـــ ـ ز  یه  ــ در رد

 ن ر ه ده،   ن ــ ـوده     ه ه
. 

 نی  ه در  ن، در  ب ٔه وی
  دی ز ر ه، ه دررٔه  ، ـــ در 

دی بـ دی  ن  ب ره ِ ه و ،ه  هـ
 ه، وی ِت در  ،  و  ،دی  ه  و

ــ  ر ی  ،ه ِب د .د  بـ ـ هـ
  ه ه .ی  ه ٔ  در ر ی  نی  ی

 .ر د ه در ن ،هر  ب  ـ ب ره ه
هـ   ه ین درِ  رأ م . در ــــت رـن

یه    ، ی ب، ر ٔهع  ١٣١ـــ ز ١رأ 
 ر . ب ب ره   

ً
د ،رأ“ری و  ”ور“ ـ ه

”   ،١٨  . ب ب ن رهو   
ً
د  رأ

ر د،   ر زم، در ـ رـن ــ  ١٨ر زن و  ١١
 . ر ب ودـ ِیه  ،  ز دو روز  ،ه

 ل  .دن دی د   ،ه ن در ٔو 
---------------------------------------------- 
1. Comprehensive Economic and Trade Agreement  
 2. Transatlantic Trade and Investment Partnership   

  ٔ ی رِش ه
 ز نی دٔه ب  وی

ن [د  ب ٔه [پ  
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 ن ز ق  وم د و   و ـــد 
 ـ ، د نی  د   و  ن ه
ور و یر      وه  د و 
ر و    و ن  ن ،  ــر 

یر و  س   ی و ویـ  ١٢ۀ 
ح ه در ن  و  ، ۀ دت 
 ـــ ن وـیــذر دز هرزه در ر  ن ریذر
 ـن ویـ بـرـ ن دریذر ر د  

د م. 
ل    ذرین ، رـن و دهـــن 
وم ،  ورن ، زن و ن ، و ــ ـــــ ز 
 ـ  ،  و و  و رو   ن ورو

 .زۀ    د ر ذرین ر ه د
 هـــ و  ، ده     ت

دی ر د ه   زی.  
ذر ل  ٢١م   ین ذرین در روز 

١٣٢  و ی ی ًر  نی ر  
 ــ ــ .ی  ری  ر   ز
 ـ و ــ رزـ ده و  ن ریذر  دو و
    ، ور ن ور ۀ ز  
ور ر  ن  وزی   ذرین ـــب 

ذر و   و د ر ذرین  .   ٢١د
 ـ رــ تـ ت و ء ل ت ی در

  ر   د نیذر ه٧٠  ز هــل ، هـ
ی  در ۀ رز ــــ یـن ـ درد. 
  و د ت  در    
 ـــ هویـ  و    در ر ه و
دهن و رن و دی زن و زن و ــن ـم 

زن در ذری در ر زن ر  ن زن  .د
 .ـ زـ رس ن در ری و دی م رد و ر
 د ز و ده و    و یه 
ردی  زن ذری ــ ـدیـ .رـ ــ و 
 ـــ ـ د    د زر ز
 .دیــ ــــ ـز  نن ده د  
 ـدـ ــ   نو ده  ن دی ت
 .ــ ــز  نن ده ود ی .دی 

ــ ـر و زد ــــ  ٨ن ر  ی و 
 ــ ز .ـ ردهـ    ه  و هی
 و رض دو ت  در ه و روه و 
ره ز م . زن ز  ب ـن و ـــب 
 ــدو ی   ندر ه ودی ررد دن

 ر.  
  ن  ٢١ـیــذر ر د و   ذر و

د ر   ی ز    یـن 
 د و  رزۀ دۀ د   ذرین ر  ز 
 ـ ، د  ب و ب ر ری 
یه   د  دم ین ــ ـــد 
  ین در   زد و دـــ و 
 ـــ ـ دـ رو یـ ز ه . ی  

 ت و  ٢١دـ ی و ی ی  وه ذر
ر  و ده ه ز  ذریـن ـ ـد 
 ـــ و  وه ۀه و ه رز ه ، د
 وهـــ دی  ن وی ن  و دی 
 و  ر ردر د. وه  ـب ـدۀ 
ین ، ب  ، ب ــــ ، ـب دــت 
 د  ن و   ن وی ب ، ند

   ی و ه  ق در٢١   ذر
د .  

رن ب ین در ــۀ ”    ”  روزۀ ”   ۀ ور ”  ن 
 ذریــن زد ـه ، ...”   د :  ١٣٢د در ل  ٢٨رۀ 

ح  و  . در ذرین (د) ر  ـ ـــ .ــم 
ت در   ددن  ز دهن م  د. در ذرین در ض 

ر  ز .ر د . ده   ده.  ٠٠ی ل 
  نو  ه د  دن  در .  ده هر ن ود
 ـ  ز .   ر  ده و  ر هر  م  .رد 
 دز ز نـیــذر ـ نره .ی  رزه   د  ده و در

 و د  ه   ه ی رز نه...”.  
ت   و د در ذریــن در ــ ــــ زد و 
 ــ ، د  نی  دی      و د

 .  ین و ی  و ی ر  ت و زده ده ـد
 ـــ ی رو   و ی دری  ی  ف ز ی  دو
  ن ریذر هو ی ه  د و  هر  نیذر ر د 
 ــ و رو ر  ن ل د ن درو  ، د د 
یۀ ین  دور زن  ـزه ـــ ـه ـد. ز ـف دیــ ـ ـز 

   در ــ ـ  و ر و   د  وه د
ت  ر   در   و  ه و رت و ید وـ در 

  .ی    د
ی رژی  در     ه د د  دد  ـ ـ ـر وردن 
 ــ    ه   دو .د    ه  م دو
 ـ ر هــه ر ، ی ت ر    ن  و 
 ــدــ د وـ ـر نر ی  و    و د م نیذر

 هر  ن م نیذر در  . 
ی      و ز ن هرن  ز ـزـن ذرـیــن و 
 ـد دـ تـ   و  م ی در ،دی ر ندی ر

  نیذر   د  و  د دو ر دی و ده. 
 

 ن ه!  
ذر  رد.  ل  ز ـب  ٢١ل ز ز   و د هد  

   د ر ذرین و هد ن ر د ر دــن ، 
 دل  ٢٨ دد١٣٣٢  رــهـ ـ ق و د   دو  

 ـــ ـــ یـ .    ن و ی ی 
دی  نی    ر  و هه ردی. 

 ـه ب  و    نی  م٢٢  د رژیــ ـــ
 ه .دی  نی در  ر و د ن ه ر و ردی

د  ب ه ی د و و  نیذر .  نن هیذر 
دی  ین ر  د   وه ه  ره ه ب ـد 
  و .دی ه ررد د  ق ز  ن ز و ق د ز ،
ین  و ر ر ، ز ن      ـ یـن 
 وهـــ ـریــ ــ  و  ط ز  ل  ت  . 
 رــ رژی ،  ب ن   و   در ره ر

 ـ ـ یـ د ن رژی  
    ه ت و  ع

...      د 

   در  د٣   


