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 ١روز ی    ر ور و در ر سّ ت ،ذر١ٔه  ٧ی
یٔه دم  دورٔه ر   ٔرن ن ر ب . وـوـ ـ ز 
 رهــ ز ی  ٔدر دو ده ، و ن و  ٔهدر ره ٔه

د ه م و  ی در د و ّ ه  ـــ وه 
 ـ و ،د ی  . ده رژ دور و و   ، دی ره در

 ١د   در و ل  ه  ـ نـز ز  ن در ی ٔ
وز، ر ه ره    ب نرت ر  ،رـ ن  ر

 و  ٔوه ر د و ن ر  در ی ،ده  هره زی ذّره
ی ت . ی ه در نیی و دیو ر ب  ه دو   ه

 و وو   بـــ ـــ هر  ،ن د ه  هـ
 ــزـ و ــ   وز ه دو  د ّ و ،دو  
 ـ ز ، هدز رت  وز رد و ه  دم و    ،ی

هی ز ی  ی م ه  ب  دو ر وو ده  .ز زه م
  ،د    ی در ّ   وو، یـ ــ یــ ز 

 ر  ، ت ٔ در دو  و  ه ـدو ـــ هـ
ب  رـ دهـــ ز ـن، ی ره  نز ز  ز) یی ه

ٔه ریی ت  ی تد  ـوـو دن دو  ن ر (ی ر
  ن    .  ــ  در رو ی و وو   ل

ر ّ .ی  وه ر   ،ر ه ز  ن و ـــن 
و ر  و  و  و ورز ت رگ ـ ــ یـ ی  ،ــ

 د زی    ب دو   ین  هـ وت در 
 ـ ق و ب و و  زش و   ت ی ،ر دم، ر

ی ، ه  ری ر ،ی  و ی و یـ ی در ر  و یـ
د زیی  .   ن در ل و ،د ه 
 ز ی  و  وه ن وین ر وم د و رویروی ه در  ه

ل  ،ت در ن ر ده  ّ .ت رــ١  وو در 
 ١روز ی ز ه  ذر     ـ دی  ن ر نیو ر 

 نر د در ٔر ز د   مـ ت وـــــ ـ .ـدی  هـ
د دو  ز  ز دم یر و ور در وم د و و  ه ـدو ه

ءیی دو، وِ دی ره ی  ّ    ی ـــت 
ـ وه  ،ر  ی ز د. ی  ی  تــــ ه درـ

ری  و  وه ن در  د رژ ر  ،ه  ی زه  ر
ت ری در  ،رر د در ر ر ن نر  .ــ وزــ ر

در  زیـد  وه ر وو ز ی  ه در رژ ه
.د د دٔه  ر ن ر و د 

 ف ر  د ی وو  ر ت ی ٔ” دــ ــد
د “    ز  ١١٢ ١ز دو ٧  ن، یر - مّـ

  ب   ف ت ی ورد. در د  ر  ی ،ه ” ـــ
وو “ دورو، ر س ره    ن در ،وو  ر

 در رن  ّ دـ    ،  ه ر درد،  ز د ددن 
درـ٧ ورد. ن  دم در ی ت   د،  ر   ز 

در رأ ی نز و   ـن دوــــ .ـد  
ـ یـ ـرت ر    ی  در رن  د ورده

ه ن ی   د ه  س ،ر در 
م ری ز دورو ر  ـــ ــر ،ـــ ر ر

 ر ر ر  و ی ز ن د ر در ن م  دین
 ر   ددن ن ـ ـر   ، ویه

 .ـــ جـ رـ ز ر ی ن ّٰ و ،ده 
دورو، ر س  شیــ ــ ،ـوو  ر

 ب   و ف وه ـــ در 
ّ ر ورت   ت، و ی  و ـ ی ه

و  “ رـ در ـ ــیـ” ی رهدهی  ن ن، 
 ”د  “  در ـیــرـ دـیـ  ز ر دو 

 ،یـ دـو ـ .ت د در  ب  و 
 هــ ـ     ت تّ ٔ  دورو
ه  د و ر  ر د و ون ِـل 
ر  .و ود ـ ــم ـــــ دــــ و 

  در رـــ ب وردهز د ر ١  لـ
د   . وو“   وز د” و 

رأ   ن در ر  ـو رت  ن در 
 ر رأ    ر د و  دهن دده  ـ د
ه   . ر رش رد در در  و ّ  

  ردز ه دورو ،ه    در
 وز یـ ــد ر  ” ز ی  درس ، و ود: 

، و رزه   ـیـ ـزه ـوع ـه 
  ...ی  ر    هر دن ـ و 

 ن ر  د . “ م  ز  ز  دورو ه
 ـ نــــ بــ ـ نوزی در ه  ،ت

 و  ّد  د. ه د   م
ل    ف ـــ١  ی  ر در 

 وه . رده   ت در   ه
 ر ـــ ی ، ف رده وه  ز ،وو

 ز   ر ه ی درس  ه ،ـــ هـ
ـــ ــ ت   ش و ، ز   هـ

  یده .ن دـز دم هـ د  هـــ

 هر دهه وه  در 
وو ر ت 

  در  د ١ 



 ١    ٢دو  ه ذر١٣٩   رۀ٩٨٨ 

... وه هر دهه   د 

  م م ن در ز ی و دو ی رٔهدر   دـ ـ د ه
 . ز ب  م  ت و روز د نز ه ،دم 

  ت در ور ّ  وو  دو”د  “ی  رگ رد
و ل  ز     در ـ و ـزیـ ـهـ ـور ـدم و 

  دهد ـز د ر ردز ه ر ، ه (ر  ) ی  ه
ـر  دورو در دو . ـــ دـ و رـ  و ،ــه دوـــر در دد

ر  ن و د ه  ــــ ـــ وردرگ، د رهو
 ً و   رد ی    ر یه  ـ وه . ده م ه

 ،ی ز رن و دیر ف  هـ ــ ،دم  ن ز  ه
ژ دو ه   ر  دو ،   ،ز   و رط ـوم 
و دی  دٔه دم   ده   ،ی و هز ر وت و ـ ز 

یـــ رهــ ز ر در   و ـرد و دود دـو ردر  د هـ
   ب  دم ر  ن دریدر  ه    ز دی ورد. ی

د   ده   ن ی ،د دور . دهد ه ر دو ه 
 و د وه ،ل  ن  درــ  نیر   ن وه و

 ن   ،رد د ل در ِن رر  و ـیــ یـــ ن و ” ٔـــ
  “  د وردهد  ، ز١ شـ لـــ و ـــ ل  هـ

  یـ ـهـــ و   دم م  هت ر   ه
ی ن و د  ر وردهد  دـ ـ ر  رٔهو دو ،  رگ نرد

یدر ه وی دی . ی ودر و  د د و دو ه  ه
  دو و دهرد  در دو د  ،  و هت ر

رف ی ،دی ره   و ، ،ر د ،ی )  ه ه
 ز ّ ل رزش ه ه)، و یه  ــ ـ دـ ن دریر  

 ٔـرـ رـ وزی ِ ن ، ر ت ن دریر وز  در .ه
 : ی ”ن  رأـ ر رـ  در   نی ی یون وده

 ٔ و ی ...درٔه  دـدر [فـ ن دوــ] ــــ ز یـ دٔه 
 . وو د و  ن در  “هیر وز ن وی 

ت ری و وو ر ت  ـ ر ـــ  ،رژ ر
 د و   ز ـ  ز   ی ه در تی 

ر د و ر  ورده دو  ش ـ ـد ّـ یـ ـ   ه  .ــز
ش ه ،نز   زی در یه ”ر د  “   نی ن دریر 

ت ری ٔ  ـ  وز ن در ِرو دی   ر  ل ر
ی  ر ِرو  و  ره  ر ح و ،ردد   یه  .ــ 

م ری ،ردد ر  ی  ،ِرو  ون ،رت ی در  در ر رــ
 ل و   دی ٔ  ، ه ر   ی در ه

 ه د.
ر ،ِر وو ،دی  ز ـو دو وه ٔز ه  ر  ـــ هـ

   در رد ی  ب   وو ز رـیـن 
ّ و   ـــ، و ـم  “دع ز ب د”در ت ر و 

  . ـ ـ ــ ــ  د ر  رزه  ی در ی  م
ردر یـ ـــ ز ، ی در وو د و   ــ ـ ــر

 ن در ر  و ،  ه  ـو در  ر ز ،ن 
 یـ ــو رو ــ ــ ــزرـ نی   ٔ دهرد   

ی ر و ر ن ل درّ  و ،ی در د ه ــ ه  یـ
 ر و  ،ی      رو رده در وـوـ ـ زیـن 
وه  و  د رین، ز  ل ر دن دورو و ز  رن 

 ،  ب   یه دی  در ـــ ،ـ ی در 
   .د ه  

    ون در وی   ـ  ر م  ه
 ـ ـٔه ز دم و ن در  ید د   رزٔه .   ّ ،
د و وت وی در  ،ر د د و   ـ ـد 

  ه د   و ل و ره و زد ،ــرزه دٔه دم، و  دی رن
 و ،وده ز و    تّزدر وز و ه  ـرو .ـ هـهـ دزی ه

ٔه د  و وف دی ل    رزه ی در وز ، ندور  ه
 ّ ،ردرد. زود د زو 

 

 ب  ق در 
   وز  

   ق

ــــــــــب 
 ـــــ
ــــق، در 

ـ  ـ 
ذر در  ١روز 

 ٔـــــ ـــــ روز
ی ََ 

   ، ـــ ر ـ ــن 
 یوه زش ٔ  ،ق  در  

 عو د و د  در   ـــ ،
: ه  ز  ی د. در م 

 ]” رـــدیـ رژیـ    ز ده در ر [دو
 زه   و م د  بـ ـ رزه ٔ   دد

(...پ) ند نر-  ــوریـ ـز ن ر 
 د-  وه    ش ر٢٠  ـد  

 ...ـ ـــ   ز  ر  ،  ق 
رـد ، ر  عو  ن ـ ـ رـ ـ یـهـ

روو ،ر ّ و ّس ر   وری و دـ، و 
 ،رو ی ی   ر ز  ی و   ــ 

ــ   ق، و ّ رل و ی  ــــ
ــ   ی ، ی  .  رـ هـ

  رزه ر  ،وری  [ّ  نز] 
 ،ن  و ــ ـــ  ن، و ٔه ٔ دن 

 ، ن ّد ر یــ  ،د ه وو  د ،ـــ
 ن ِد ِد ف  یـ .دـ ـــ و  ه

  ــ ل و یر  ّ  نز ه
 ی ق ز  و ی م ه ی ق، و ّ
 ـن دو  هو ه ره  ق و دو در 

...رد   ،د رت 
 ” ــو هـ دن ه م  ق  ب

 ـ ز ه نر ل و ّ   و 
 ـــ وهـ ر ون ر ِ م و ، 

ز ز   ق ز دو ،ن  ـ   ه
  ،ق ر ل   ر   ی و

... عر   نز  
 در و و یّ س و    ن ـز ” 

ـهـ و   ، رو ه ٔف  ،قـ در در ه
 ی ر    یه   رش  ه ،

  و ی وت  ،ّ در ـ ــت 
 دهـــ دن ف و  رو   ،و
 یـــ و ـّـ ٔـــ ـم رو و ، ی در ّ
 ــد  ،ه .   درون ه

 د روُ  و ،ری و    و ز  
 ز  ،ــ ـــ قـ دم ٔه  ر 

 ــ و ـّـ  ٔه  و  ر  هـ
ر در رو ر  رهی ز د و وری ور و 

   هر ی ز  .  ــ   زهـــ
رت و ن [ّ] ر ورده  و  ی ـ ـق 

 ر د و ،  د وز ً ر  ه
دن ر در و  رده و  زد ٔـدـن در ـرد 

 ...“  .ن   یه

 ٢    ٢دو  ه  ذر١٣٩   رۀ٩٨٨ 

 ر   ن ن درر ردر ".  رشدر یـ ،ـــر  
 ، ر  ،نر ق  شین ٢٧  ــ":دـ  ،ه

ور   در  در     ی وزر ــل  ه
 ،ش ه در ... . ه   حـ در دو د ر ه

  ز د ... .    زدر  ه  ،ــــ  
 ،ون وزی  رم ح ." و  هه ره د ر رم

ه "ی رژیـ ـ" ــــ ـ  ر در " ِح ر" و "ل
  ت٢٠  ، ر  ، "د  دن ٢٩ـ  ،هـ

 یــ ًـ  ر د و  ر   ه ":
ین در ر د ر ح د. ...   ر  د ررد 

ی و   ِ در  ی ـ ن ه ر .
 ...   م  ...  ده ... . ده د ر ل ٢٧ 

 ح     ر ر ن  ". رت  ِبـ ـ ،دی
ی  ن رـرـ ِر درد ِ ِن  "ن"  ،ی ه

 ور  ؟    "ن" : ی  .د 
 ِ   وق ه  ،و   ل و   ،ــر
 لِ   ــهـ رـــ ـن ریــدر ز ـ ه

 نر ر د دهرد ،ر  دهـرد  د ر  ری
 ،در د   ، ر ری٧  ــز" ـ ـــ ـ ،هذر

ه" : ،ر رتر وز  ره ر" و رز در  دهرد  نــ
د."  در  رت    در  ردده ر   ٩٣ز 

 ر ن دوز  .ـــش یـ   ر دهرد د
 ، ر  ،ـ ـــ دهرد" : ر ی ه، در

   و  د   نیـ رـ رز در  و ن ی
ده."  ه ر در   ف   در  وه ٣روج درد و 

ز ت ی رن و زن ر    ـیـ دوـ و 
 ه ی ن رد ی ز رت ده ی"  "ـ ـــ ه

ی .   ن ن  ریـ مــ ز نر  ه
ی" ب  ،ی  "  ٢ه ن  " :ود د ود  ،ه

ـب ر در ـِو ورود ــ رو ـرـ  ه ی رین ی م
  و ر  ِ و ر    ــدر ،ـ یـ   ـ

  ه ق و ی  ر دری ."  یـرش ــده 
یو ر،  رژیـ ــ دهـردـ ـ نـرـ    

ی" و ،  دهرد ب  ـــ ــ "ـ ــ ه
  ولــ ــ ر  دهرد "ی ل"  ل د. در ی
. در  د وی" ِردده ــ"، یــ ز رهــن  ده

  هر  ،ی ١  دهـردـ نـ ولــ" : ،هذر
 ر   ـ ـــ و  دهرد ن ول زه

]     وز رن یـن ــیـ ١٣٧٠[ ٧٠ه  ل
 ب  ،ی ر د"، ودر  ٩" ــیـ ـ ـــ ـ ،هـذر

  یی  دهرد    و ر ه  ـدر و
   ـــ دردـ ن   ر ن در" : ،"د

ـه  ـن ٢ری و ی ع ردده، ی ع ــ ـ." روز 
 ـ ضــ در "یــ نیـ ر درد و  نر ز "
 ـــ ـ ی ز  ن د" و ر ی ن 
 ی  ض نر .د  ر رتوز  رت"، در و  

ــ ز  " :٣٧٠ دو  در ل  و ـل ـر ـود 
   ً ".ـرـن در  هرن ردد و ر ج ه

و ر، وزی رتوز   ـ نیر ِی  در ،ر ،
 ه د!

یو ِب  رژیـ ــ در  دن "ف"  ش در ،
ی  ِـ ،"ـــ رتــ نـز" در ی و ی ه

 دِن "" ر ه ـ .ردد  ش ر  ،ـــ نــ
در  ،ــیـ ـ رـ  هر نز ره ی ن ٣٠ـ  ،هـ

": ه  ر ه  ــ  دد زی ر و ز 
  ، ر ".٨ز  رز "د ،هذرر"  ٣٨ـ ـرو ـو

  ر  ِنیر ر وزی ،رد ی س  .دد  ر رتوز

 ـ دردـ دــ"
 ــ "نر

ــ  یــ در .ــــ
 ـ وهـ" درد
ـــد   ـــ ـــ دری
د ،"رن 

ــ   حـ ِدـ
وزی ر " رویــد 
 "دــ ِــــ
 .ـ ه 

ــ  رتــ ــ   ،ــ ــ دی
ِ  وزرت ر ه

و    د  ر ز ر و نو د ٧١٢ه  ن رره
 ""  روز .ه،  ٢ذر١٠  ـ "ن  ر نر" ز 

ن  ِ دِ دن و ر د و یـ    در رزه
  ر د و   رـــ ِف ر" د ده  ن

 "  ره  ،نر ".١٠  ز  ١٧ "دـ رـ ــ ل
 ر  ز "دد  ه و ِن "دو د  و دد  ن

ه  ز ت د   ـــرن  :"در  ی ل
 د  دردـ ـــ رـ ی    نر ز د." ی

ی"   نر  "ه لود:"در ،د  ...ر ز ه ر 
 ...ر ی ه  ت ی رد و در ن ز ی  یــ دردـ هـ

 نز ره ی ". ه   ز ـیـ ِـــ در ،ر ه
  ،ــیـ ـ،"ـ ـ و  دهرد ع" ِش ٣٠ه 
ه ِ ر و هــم هـروزه ـ  ه، : "در   ن

". دنیز  ر  ی ،نر  ه و 
د  در  نر  ٧١٢  ــــ ه و یـ ن در ره

 دری ن ر ز   ،د ٔروز،١٠ یه، هذر  ــز ه
هر ن" ـرش  ٧٠٠ی ده ره ر "ر    ن و 

 .درت د ز ی   نر ِد ،دی ـ   رـ در ــ
 ، ر رش   ،نر د  در ر .١  ی ،هذر

 ٔ ر در رتر وز رو  رت“ـــ  “ ـ یـ“ــ ـــ” 
 رــو د  ی" :  ،[ ر و]

 نر دد در ی ". د در زی دی  ِ  
 ،ی  د    ،"د هد و ویز"  ص در

د، وه ـ  ه  ی ن ر   ل رن  در ن
ه ، ـرــیـن و    ِز رن، در  ه ه

ـــ. رژیـ  ه ق رن ر   د ـ دن و ر ه
یو   ــ دهرد ،ر  دهرد دِنج درو  ،

ی" ، ب  ده ه  ر دهرد و ،"  ه
 ِغ  و   در ،ن در  ٢یــرـ ن وـرـ ِ ،هذر

 ویه د ر () ر   م د.   رش 
 ــ ل درـ و ":د م نز ن  دد ،ی

  ردــ نــ ـ و  تر ن و ف و ه
 ی    و ".ی ه ز ی  یـ ن درـرـ ز ـ ِ

 : ض ِلد  نر دٔه ز  ه ـ ر ه
ـه  ٧ه، در ض ـ " ه وع ه د، در ی ز ی  ن ٢١

ـٔ ویـٔه  ١٣ت د  "ز دوی  ز رن " ٔز 
د ت ِد "وِن ی  ،ــیـ ر]  ج ،ن

١  در روز ــ :ی رش   ،ی نر  وه .[هذر١ 
ـه ــق  ٨ر ردد ر   وی ،ـ " ٧ذره، 

  ن ن"  ز ر ر ه ١  ١٨" و " ود 
  دی" ٢وز  ٠   ر و "درد ر١  ز ر ٔ ل

 ز رن ن ن ٧١   و  ر" ژ" وی ج ه
  رـــ ر ل ه درر ِ و، و  ز م ،درد م 

  .ه
 ٔ" ٔر ری ز ه دو   ـدر رو یــ  دو ه

ـــِر "ــیـ  ِه ز   دِ دو٢  د" در 
 وزیـ  د  " ِه
 ـ ، س ،ز ه ور

...  دهر د  د 

  در  د٣ 



 ٣     ٢دو  ه ذر١٣٩   رۀ٩٨٨ 

 ، ر٩ " : ،هذر  ـــ یـــ رـهـر  ی در ر
 ـــ ِ و  هده در د ِد ".  د رر    هـ

دی ِد  وق  ز ه   ل و -   نــ صـ
ری ه" ِ "ه-  ــرـ ن  ِ و  ه ـــ هـ

ه  ز رن و ن رن ده    .رش ـــر  ر ِن
،١  [ر] ٔر  ،ر وزی ،ه، رذر١٠  ِن  دری در ر ر ن
ـ “  ه ی“ن  د رن ر، در   ٔن   ٢٧، و ٩٣ل 
 ]   ،[ ر  و رید ه ل ی " :  یــ ً 

 ، ر ".ی    درس " : ،هذر٨  ــ نــ
 ورود  ـزر ـر رهـ  ِن ده ر  در  رغ ١دل 

 م ید  ه و ل ه  در ".   ٨  ــ نــــ
 ِ ٔه رن ـر ر   در ر دری، وزی و  ر و  رغ
٢٧  م  ن   در ،ی  وه .٨ ــــ نــــ  دٔهـ
 - ندر ن ور ن و ِد   ز دهـــ ـ ر وــ رزوهـ ـ ن

و  ض ِ  و د ه د  ه و ر  دن م و  و ه
  ه ورد رو - تــــ ی  ن در و  ِفه  و   ر

 هن ری  ر ــ  رزو ر  ش ز رو ری   ،
 ن "ه ل ر  "ی  در ر .٢ن  ٧رـــ ِـ ـ ن

  ، ر ، ر رشه  ١٠ل٩٣ـ یـ ،رو و ، دو  ــ
 ز ز  ن روشر، "ه لـ نه روِش  ه ــیـ ،"ــرـ ــ هـ

  "ـ ر د ه  ی  در ه  د ِد " د در
 روز  ر ، و درو هد ز دی ی  در ،د. رو ر١٠  ـ ،هذر

"  ش ه در ر خ دِن ر د. در  "ت  رشـ   
 ، ر ی"  ،ذر  ن ور و  ١١٨رغ٨٣٨هـ  "  در ـــــ

ر .ر  ه 
ر " ن" در روزه ه و ه ذرـه، ـــ ـ ـب  

ی ی  ر د ِ و ی ه  ِــ    ِرد
 ٔـروز  ،" دهرد ِی ل" ِ ه، درد د ، .د "م"

ذره، " :ی ل  ین "، و ز، وزی  ، ـر  ١٠ق، 
ر  ،ن ٢٧ " : ،ه".ه دهرد ع ی ع   ،ــــ

 رـ  ،ت رژی ِ در ، ژ ن  و   وزی
 ،٢ ن  ـ ، ". ه  در  م م در" : ،ه

 رـــ  ،" ی ر  دهرد م ری  " ی  
در ز ی ن،   ی ز   ،:"در ردده ی   ه

ی   ".د زه ر ررـــ ر  ز ــ ،٢٧ 
ـرت درزـت  ـدر ...ـ ... در ــه ه ر  ه،  " :ن

   ... .     ر د ه  ـ ــ ... .
یدر  د و دی ره ر  ،"ردـ دـو ـــ و  ر ً  ی

ردر یدر    ره ر ــ دردـ رــ" :   هـ
  ر ه   ر  ، رتوز رد د ص.  ه 

    ی دی دش  ... ر ن  د و وژه ر ی  
یه ،    در  وژه رـ ،ـ یه  و ده ی ر  و ه

". م  ر ،ین ١٠ رد ه، درذر  تـــ" :ــ ،ــ ه
هی  ر    و در  ن روی ه و  درر  ن
  تد    یه  ر  یو د." رژی  لـ" ٔر  

ر   ،ن      ر  ن  ــ  .ی "ِردده رت
ی" ،  و  ر دهرد ب  ـ دهرد ،"  ه

ه دی رژی  ــ  ر،  دِن ، و "زدز "ِد رن، ره
 ٔی "ِ"  . ر 

 ، ِه   یهی  و یی ق   رزه 
 ر رژی   ن  د و ردو    ول  ش  ـــ ن ر
 . نز ،وه  رزٔهــ ِ هز ر نز ِ ٔه  ِده

 رزه ی رز ره و ، ور  رزٔه    ــ ر رت ن
ر ر رء دد.  ر  ، در   ٔد در  ـرزه 

 ،د  ی  ی و  .زی ش ر 

...  دهرد  د 

    در ً ،ه  هـه ی 
ی   ـیــ ر، در ی و رد د  رد

 ه  ،ه   ه درــ ٔهـیـ  و ،ه
 ــ ، در ر و ه رت در ِر یر

.د ه  ر 
 ر و ی دن رهد ،    ی در

 د  و هـِف ـــــ یـ  ه د و ز
ـ ن  ر در د د ِه   ـرـن رـ

 ،د رزی ور ه وز ـــ ــ طـ  هـ
 دهــ یــ ِ د رو  دو د

و ر د  رِتـ  ی ِ در ر ر
ـ ن ه  .  وت  ٔــه ـ ـدهـ

  ـو ر ـرو ـ زدهـی دو د ه
د  ،س ِط   و ری ِــت 
 .ـ  ف   ِی  در ر

د ل ،ی  ـ ن ـــ    
 ـ یـــ     دنش د ِ

 ش و ژر و ر ی  ـ ن در ر
 ــ در ل، دو  . ه  د

 ر  ز دهــ  ف  ِی ِر
 ی ر ،  ی ز و  رر  ١٠٠هـ

ن ـ ر٢  ده درو  ده ز ت 
. ده  

 یـــ ٔـــ ره در  ٔ  و رد
ل هدر ره ر در  یـ   دهن د ر

ع دِ دو در زر ف ز ی ــ ـــر 
ه ،   ری زون و ٔ ی ز ر  ه

   دد، و ی ِ ن  دـ  ه
د ر  ه  زون و  ت- ن  در هـ

  ه-    .دد  د درـ ی
ـ ، ن  دهــ عـ ـر ــ یــ

ج رو رو  د  ر  ره ص در
ی ٔ  بـ"  ن ،  . رد

 ـریـ   ی   مو  ِرو) "ی
   فه ، م رو دز  ن ر و

ـ ًـــد ،ی در (  رز ِی  ــد
  لـ ز ،ی د در ی ی١٣٨٧  ــ

ی ٔه . ده  در  ر  رد 
 ــد یــ ز  ر  د ِزز ِهر 
 دو در  دِن   در م ح و ز 

  ی رزش ،ــ ِدـ و  ه ،ـ
وـــٔ  ز ، و ی ، در ـ ٔــ و ـ ل
ی  ٔی   ِر  ـ ز ونـ ِریـ

 د ن دو  ـد. در ی  در ،ـ
 ه  رو  دو  ٔه ، ی

 ِف  در  و .ـ ــــ ــ ون ری
 د ٔ ،دو ه- ،ـ فه 

 ، ٌ   دـ ِر زدهی دو 
 ِر ی دن ر ـ ه ـ هـ  ِرـــ

وز . در ر  ی  ـــ  د و وت
ی    ومـ و ـ ِر و  ه

یـــ هـ  ِ زی ، د د  رد
ـیـ ــ  ــهز  ه ِ ی و  د

     .  

...  ه  و د د د 

 ١    ٢دو  ه ذر١٣٩   رۀ٩٨٨ 

 ٔی   ٔی   ٔی   ٔی       ٔ و  ٔ و  ٔ و  ٔ و 
 ی ری در  ی ری در  ی ری در  ی ری در »»»»««««    !!!! 

 ،و ور در  ی   ٔــن، در دو هـــ ن، در لد
ش در  در ،  ـــ ی ن در ن  و ه

 ِن ی . ده ِ ،    در ـوی  ِی د د
در  ی ره  و ورود ری ـ ،ن د  هـو

 وروِد ر . ه  ـدر   ن در  ه هـ
ری-  وهـــ ــ ِز رأ   ز ی  ت ز در

ریــ ـ ـ ورود ـ ن ر در ی نر در وروِد  -ر
 ـر ـــ ِی   ق ند    هو

 ی ز ،ق و ه  ٔیـــ ِــ . ی ی ن 
 د دی ق و ” “-   یـ ،ن ِ و، در  ی زی

 ن-   ی دوره در ز ه   در ١  حـ  ل
رزی  ر . ل ه یــ ٔـزـ ِـ رٔهدر زد  

ــ ی ل ،رو  ٔ ز  ری در وه  هـ
  ر ی  ز  و د  ـِل دـــ ه زیِر

 ،  . ح ت ـ ن   ِن  ــ
  نر    یه ه  ی  ر زدنــ ـ ــ

 ـر ـز وه ورِت وروِد و   د  وه
   ره ز  ب ر در ه  ی  .ـد

در ٔ  وروِد ر هی ز ی  وهـــ ،ریـ ه
 . نی یو رژی  و  ”یــ ـور ح  “ـ  ِرـ

 .  ٔ در   ِن ــن، در هــ ه  هـ
 و ،  ـ ز ـرو ـــ ـــدِن هـر د فل هد

ـن ز  ــ ِ ٔ- ن   -ه م  ه
 ٔــ ز  ی و ری در و رو  ن  ِل در

   ٔ در ی ه وردی د ر . 

ز رأ  در روزه  رٔهدر ی نر   ـ ــ
ــر در درـ ی یه و دِن  دن ی   هـ

   ٔ ،ری ر رو ر -  ِـ ٔ ره
در ر      ر ــیـ ِ  -  ی ر

  ــهـ ٔـیـو دیـ   ،ر رو ر .ر ی ،
 ِب  ن، ی ز ذی رهن یی و 

ه  ر، زــ  ه و    ی ر  .و ب
 ” ری ب  ی و ه  دررٔه ل وع 

 م “  ـ ـــ . ده  ،ن ی و  ده  در
هـ  ه  در ور و   ز ـ ن ه  و ل

 ی ر  ره ٔه  ـ ـــ ِره  ٔ ،
 ،ز ی در ی   ن ع ِر“دم ٔ “ در زیـ ،

  .ی 

در :ر رو هر ،ری در رد! ه  ِ 

ی ر دی در   ٔر ـــ ـ. دیـیـ ــون، 
 د   ، و  وزی ریــ نرـــ رٔهدر ش ر

د [د ز د] ن دن ن  -و رـــ ــ ـ ز 
 ر-   ِـــ .د ح (نر) نی  در  ِر

 ـد ــ دو   وِم ، ن در ردو  و 
    ردر ق ر و ری [ره ] ز و ه

 ، ی .ردو در  د ِــ لـ دو ِد  ٔ در ،ِر
. [ری] ر ی نر 

 ـ ــــ [وِم] ،ری نر ِ ،[ ل دو] نن ز در
 ،ن ر  د ر دو  وـ  ،ری دُ وه تز

ٔه ح در رزه ِ د د.   ی ز ــِد و 
  ه د  [رهـ وـ ـب  -[ون]  ده د

   ن ز [ر-  .دـ رردـ  رِت ز وز د
 ز  ی  ی  ه  در ی ِ  دو ر

 ی  ر  ه د  .ی   ــد دـو   ر 
 ،ن د ه ی زید دو ی و ر ن ـ ــه ددِن 

رت ی ر در ــم یــ ز 
 ـور  در  نزی

 .  

ز   هروز ری ز ف 
ـــه، ـــ و  رو ،یـت

 ـد  رزه  ًه ،
 نر  ـــ یـــ ،د

 ی   ــــ ــ
در و د ی ورد. در   ه

ـ ـــ یـ ،  ــ
ه  ی  رد  رت

 ــ ر ریــ ن رگ در
 ــه   دروی دد، ی
  ن ـدِن ــــه 

 ر  ی   ز رو  . ده   ِل   ،دزی  
 ِ وه  ر  زی-  یرد  - نرــ   هـ

. زده م د ی  ،رو 

 ی  ن د   لـ در دو ـد ـ رهـــ ه ، ده
ی ز   ،  دـ وــ یـ ِد ،د ر وج  ری ه
ه  ،ه  رت ز م  رژیـ ِ ،ن  . ه رگ ه

در د، ی زِ دو  ون    ـــ ن و 
ـــه ـده   ،ویِ دو یـت ه  ز ر   ره
 .   ،    ،د ِ  ی  ه ــ  
ی ورد ــورـ. هـف ــٔه روــ    ، هف ی   ه

 وه  ،ن و ز ی  د     ه  ر  ه
  دو ِیو رود؛ و- ـ ن د ز ه  -  ز ــــ

 ق و ری در دهُ رت ِش . د   د ٔو 

 ٔ ری  ون ٔه  ؛ وـ هـ ـــ ـ ،ده 
 ـدر ع رــ یـ ــ نز  زی ، ه  ه

 رت   ز .د      رو ٔ  ، ده در ه
 ی  ؛ و  م ری  دو ِدر  ی  هـــ

 و در رد ح ی  رن در ق ه  ز  دو ن ـر 
روــ ،  ـ “ ر ـــ ـــ” در ه  ق درد. ِر 

ر ٔه  ر   ر ه  وهـ ز ور ر در 
 ن ، دین و زی ی ز ه .ده  ـ ودن ی ، ه

 دی ] دی   ن درــــ  ه یر   ،[ه
  ر م  رهو ه رهز ر رج ر ـ    ،ــ

. ه 

 ر   رو  ، ر ه ه ز ز ر د   یـهـ
ز   . ون   ردر   ــ ـ  ،یدر ،ه

  دم و ره ز وه  د ٔ ِوی .ی  
 ـ  ق و ری ه  ر  ر ی  لـــ زیـ یــ رــ

ب دـ  ی ی  . ه ر رروز ن  هرـــ ز هـ
ی ه ری ی ه رو ن -ه  ــــ ــ ـ  

 رو ر ”س  “  ش-  نـ ـ د زیـ ه ل
 ،ورد ه یره  ِری ِد ت هر .  

ـ     -   و ز ی ده د ِـریـ و ـق
 ٔه ر ٔهم در] ه  وت [ِه] وره و [ه-  

 ری ر ز درس و ــ ـد: در    ز ــــ هـ
 لِ ه  ی ل ه در١  ـدر دیـ رژی ِ]    ل

 یـرهــ وز  در . ده   ور در   ی ز [ره
“   وری  ”ن، ق و   زی ن ق و ٔه 

 ر [] ٔرد  ن ـ دیــ و یـ ر و    ،
 .ن ی 

 ی در  ،ی ه  زده ه د ی ـ    ــ
ه ن م ه . ه  ، ر  ــ  ر ِن ن ن

  و]  دِن ز ه [ د  ده   یـ ـ ِ 
 ی  ن  ِ ِض .- ب ی -  ز   

ٔه  زـــز ـ ر ـدیـ ر  و  ه  ،دی  ِز
وی  زــ ـ "یـره"   .ود ه ور   در ه

 .ـ ن ِر و  در   و 
 ١٣د  در  ورش ر    ه دی  د و ه



 ٩٨٨رۀ 

 ــــد یــــ ــدر
". 

ی ـدـ ٔـن، در 
ِر دره ده ز 
 ِـــ ـ ،ت
ــــــ ــــــ و 

ی  ـــ در ر
ــر]، وردِت  ــ ] دز
ه ُُ ز ـ و 
 و ـرت ـــٔه 
) ه ورد ِز 
 ــــ ٔهــــــ ترــ
 ـ ه درو

یــرو و یی  ،(ـ
 ـ دروه ِتردو

 ،و  هــ ،ـر
ــ ــور ،ــف  ــ

 ه ودی .دد 
 ـــ ـــ ـــ  ونـــ ـــ 

ر  یـ د ه
 ،  ،ـم 

ــ  ــ ــ " :ردد  ــ ه
هــ  ــدــ ــف وم

 د." ه  ... ز ِح  ٔری و ی ره ض
 د - و  ن  ری   -  زیـ دهـــ ــز و

 رت  ـ ،ردر دـ ـــ ِـــن و رـ رت بر ز رج و 
ـ نــ ردهـ ، و  وی دم و ِه وره ز دهِء  ــ

 یو ده در رژی ژرف و  د ز  ورد و  رـ د و ز  
هـ  ی ِد ز و  در  ٔــد و ــ ـ .ــ ــوق

 در ِد  و ول وت   هن ر  ٔ .د   ض
    ده ز ِذ   یــ  ،د ی .ردت د  ِد 

    .  ر ده
  ی  ی د نر ش    ز تـ ِر

  د   ٔی  ، نی و   یــ هوی  ـریـ
 ده ند ز د  ،  ن  سـ ن  

ی .د  ح ی  ،  د  و ن  رـــــ ـری
    م د: "ح  وی  د [ــــ] و 

 د  ن دو  ،ی  ــ هـدرـ یــ  د. ... در
 [] د   ه  م... ره  و ــ ــ د ن ی

 ـ ـ ...ــ د یَ دم و   طر ... رو ٔه ز رج
 ی د و  یو   رـ] "د  ف ده ی  ن

 ،ن ١٣  ه٩.[ 
 د  ،د ز ،ر، و ب  ـ ــل ن و ـــل 

ه و وی ن  زن ی و ِ ی ز ن،  رو و  هــ  ٔن
! د و  وه 

 
 

ر  ِ ن، ود ز ی وِم 
  رٔهدر  م م“درــ “ مـ و یـو رژیـ ن  هـدر دور ـــ

“ی “رش ر ، ن یر هـ ند ِ ز و هده- ـ  هویـ
ــ ز  -ه ر ه  و ر ِدن در  ن ی ر زدوج

  ورد. ه ی  وه دم، و ،ده  ر  
ریـ رهــد   ز ور و د ر  ـــ ه،  ن ٧روز ٔد، 

 :ــ ــروز ی .درش د ند جزدو ر ِی ز،  نز
  ند جزدو"١٠   ه  ل  ردج وزدو  د ... .  

   ز و ر د و د ،د ز  د  و  ،   ی د و
 و رو رو  دز روی  ند جزدو ... .  ...ــ  و  

  وردی .دج وزدو  ر د ن  و دـــ ِ ، ی د  م

      ٢دو  ه ذر١٣٩  

ید و ر : د ٔ 
 ِـهــ ِورهـ ز دهِء  ید

 دم
 

ر ده ِ در ر  ،ـــ ـــن و 
دــ  روز ،ـ ـ .  یـ ــ و ــه

  دــ ِ–   رژیـ ِـدــ ــــ
یو ـ ،ـ هـ ـ     ِـر ـــ

ره  ه  ر  و  ،ه ه
 ـــ ،ـ دهج دوز و رو ِل  و   و

  ـــ ِدهــ و ده    و و
  د و وِت   ی ه . ی ز 

 ده و ده ی  دـ ٔــ ،و ز  ی
 . ی د،   ـــردهـ ــن ز 

  ر ر  ٔد -  ــرو ـو در دو
  ِی“ل ر” هز ر ،ـ هدر   هـ

یـ :   [ـ] و ،ـ ِتردو ،رـ
 در ـل ـ. در  ه  ،  وق

ریـِ رژیـ ـ  زن  ــ ه ل، ه ٔ ن
ون  ی د ر] ــ”،  ٔی“دورن 

 در  ، م د [ د  ـ ٔه
ــ تـ ز  ی ِل، در ور ،هـ  ١٢ 

 ، ر . د ر ١در ن  ی ه، در
ـرـ  ون" :درش د ز  ـدـ هـ

 ـز ر [ـــ] د ِت  ١٢ــ ـدر
 ور  ه در  تـ ـ ــ ل  ٔه

ـهـٔ   ٧ل   دد. ... [و]  ن ی در 
ن ــن  ٨رد و   ١٣٩ل ین 

 ی ت دم َــ و   ، ،٩٣ل   دده
ن ن ـ  ٨٠٨رد و  ١٢ر رن 

ه ن  ،ن و   ... .ن د ده
  ن ـ ر ی ل ول ه  ور

ــد  ل  ت   ر   ... .ـ
ه ن، ن ر و زرن ــیـ  ن

 ." (ل ) ر در ده ٩٣در ت در ل 
ر ره  ، د ٔ ر د  ز ه

 ز ن   ی ِد  و ز، در ـل 
٩٣  ه٢١   ن رد  .ـ ده ور

رد ن   ٩٠٠،  ر، ١٣٩١ در ل 
 ی .د  ر  ی ر در  ــه ه

 زی  ی   در ـ  ، د  ٔـــ
ون  و ر  ٔ د ، در ـل 

١٣٩ لـ    ی ٔد ،ر ل ی ،
 ١  در ،ـیـ رــ . د ی در

ردی یو  ز " :د  ،ل هر  ٣٧هـ
رد ریل ر ز د  ٔر ـ ــــ ٔـد 

 ـ ل     ه ب []١ 

   رود ن
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... ید  وش  د ...   ی  ی  د 

 ِ  و  وه  ر ـ ه  نـ
ری  دم و دو ی  ز و .د   و ـــ] ه

 یـ در ،رــــ ِـ ز  ز ِر [
.ر ی  

 ـ ،ری ِنر در   ون در ر  ٔ در
ــع هــــــ ز مــ ورده هــ  ــ هــــــ ه درــ

 ره ِر  ی  ـــ یـ ، ی ز  .د
ـ  ه ـ ه د [  ٔون]، ز  م

ـر در ـریـ، یـــ ـز   ـــ  دِن هٔ 
  ،وی ه  ی  ،ه ی .رد  ،یـــ

 ر ،ز یـن و ـــن  ه در   ه ٔوه
ه ون ز   در  ٔری در  د و رت

 ن و در   در ،رون  دـ ـ ،ـ   .د
 ـ .ـ    ن، دزی ی   

   ِ ِی ی ی ِِر ی ی ن ــ  ه ره
در دو ری   ، دریـ ـــ ز ـ ـد 

ر ه  ی ز و ه  ــ یــ د ه
هی ـ   ه ی   ِ  ودِن   د.

ه  ،در ری ن ن در  ـــ ــدر ـ هوی
  رهه  ی  ط  ــدر هـ  ِ ه

 ، ده هه  رو     ـ  ر
ِد ـهـ   و  درز  ه   ری ر ل

. وی 

 رویده  ز  رو و ی ه در 
 ف  ری  ـ ی دِن  در ر  ی

  ـ ٔد  ن   ،د  ن ،نـــ  هـ
 ـ ،[ریــ ـدو ر و در یوِن ر] ه

 [ِن در  در]   ِ  ـ هـ ل
و  ه ــ ِت   ،ضد. در ه  

ــز  و ر ِ   ه ِر  ـ ن رـ
   ی .ی   ـ شـ ،مـ ر ز ،ل

 ددِن ی ز ین رن ز  دیی ــون 
ه    ــــ ر ب نی  در 

 ،دی ون ،ن ز  .   ــد و و ِن
    ٔه   ـ ـ ـرـ ب  وزی

   د   ر  ٔ ه زوِر  
.   ـرهـ ِـــ   ز ه  دی ه

 ،ر ب ی ره ،ر   یـ ـــ .ــ
    . نص ه ،  یــ ــ

 و  ز روید ری  ی ـــد ـ  ری ت ه
زیـد، در ــ  ـِل  "   ی ر م دد" ه

 نزی   ی ن .   بـ ،ـ  د دی
زد ر زی  ش ز دره ر ز  ر ـ ش

 ٔـــ .ـ قـ ش درـ  ز ی ِرو ٔ
 ــو  رٔهدو   ،ور در  ِ
ر در  درد. ـ ـزدــ ِـیــــ ز ورد ـن در 

  نــرـ در ـر ب نی ٔه ،ری ه
  ِهه ”  ب “ نـز  -و دیـ ــ ـــز

 ب در [دو] ن ر- .ده رأ ی   یــ ن
هی درـ ـ ـیـ زم ـ  ز ی ه  ر و م

یــ :ددـ ه  در  و ر  ز یـــ هـ
  ف و ه  ،  ر د  

وز و و ز رژی ی   نیــ دـ ن 
 ز ه ،ده  ـب دـ ـ ز ور در ی

 ر ی و  .ـردو  دم   ِشی 
یـــه و  یٔ دی در ی در ی  ،ـ ــش

رد ی  ز رت ِدی  ـ ـ ـدرده  یه  ه
هـیـ   ز ـ  ی ده  و  ت و د  رگ

  ه در  ـد ده هــ ــ ن رـ  ،ـ
 .روَی  

 وع  ه     یــ رد وـ دو درو ر  د
 هی ی  ی در ری زه  .د  تو  یــ  دو ،ه

ذره]. س ، در ر ِ  ر ـــن،  ١٠" [روز ٔق، 
 ":و  ه  ر ن ر ل درم و رزو ـ ــ ز 
 ــ ی  و رت د   ن  ن ش  د ی ب

 د  و   رزو ی ب  ـ ر   .رین د ر م
 ،د  ن  ت هر و ر ده در  ـر  ن

ذرـه]. زیـــم، درـرٔه ــِف  ١٠ و  د ی" [روز ٔد، 
ـــن ز  ِر ر ز ح  ره  ی-  ن  ین ح

  ن رِد ر  ح": ،  ــوــ رـ ن ن
 و دو ره  د ر د    و ری د  د 

 ـ دـ م    درف د د  ر  ی و  زدر یو د ی
 و  هـ ـ  رو درز  ن، د یر  ین ل و  ح

   :در] " ی” ب .[“   م، دردق زی ،ی 
رو ـ  ذره، در ب  ی ل  :ره ین ـ ٧روز ٔرن، 

 نر": ؟ه  ــ  ،ه  در ً م  روـ
".ه س و ،  ،  ،ری  ،د  

ذره، ـ ـرـ ــــد  ٧ر ، در   روز ٔد، 
ی ":م ـ ـــد ـ  ن د و در ی ز ن ز  ح

    هر  ی   ردن د ن در رت و ر  یـ در ه
 هـ ـ یــ   ، یر ر ز ِز ی ت ی  ز ز

  ز  ِشی ... . ز  ر ر  ی  ـ ... .رد
 هی درد. ی      هی ـــ  ه  ح

 ی   د ر درون  یـ ـده ـ .ـ  د. ح
م ـ  ی   ـــه   زین   ،زین ه .ح

 در م  ... .ض  ی   در   ودی م 
 ن  ه د  ورد ز  د،   ـ  ی ٔح

 ر یــ یـ ی  ی ی    در  رمد ر  ی دوم ٔی
 در   ". ق،  د  ٔروز  ٧و  ،هذر  یــ ":ی

 د، در دیـه ــ .ـیـ  ر  و ی ه ز ول ح
  ط  هـ ز و  ل رد ول د ر دو و د ر ه

 ف  دورــ ـ ،وری  ی و در   ند نرِء ی ر 
". د  

 ی ح در ٔ  د رـ ـ یـوهـ ،    ی ،ه و ه
  ورودـن ـ  ،  ی  ره  “  ل“و ی   “ ح“

ی ؛ و   ـ در  ن -ن  ِ  ر- [یه]
 ی "م" بر در د ر ز ،  ن ز   ر  و 

   ی ِــرـــ زیـ ــ ،  ره ر در ی ی   ز"ن"
 ر ت، رأ  وه ف ””  زیــ  ز دی  در در

  ز  رره ی ز ی  ،  ــ در .ــ   ن ر
  ه و ه  ه رد ر ی  ، ه در ره  ن ی  ـ ی

 ق و نز تر ی . ه دم ه  یـ ـ ـ دی وردی رو
  ر   ،ردد  ه   ی  ه رو  و ی  ر
 ز   و و ه  ٔد ه ِظ“زـ  “ در“ــز” 

و      ـ ر ِ  نه ،  در ــ
 ح نید  ر دردی ت ر . 

 ِرز ری وِز ِ١ ف ،ذر دهز د   یـ ٔهدر ، ه
  زی  د و  ـ ردد ـو ری   و ید ه

ه  در ورو ــه ددن ن  ن هره ز در ِن  ده  و ی 
د  .١  دـــ ِـ رزــ ِـ ی ِ  دن د ر دی ل ذر

هـ .  ــــ ـرش ه دم  وه ِ  هن در ل
ش ر دو  دن د ر ح هــ ِ در  ه رژیـ ـــ هـ

 ش ی رز ره ،نید ی وردن د  ی ه  .دیـ ن
 ه ٔن، هید  در  ر و ه  ن ـ ر  ز هـ

ه دی   ر   ب د.  دی ،ـ یـــ   وه
  ر رر د ندور ـ ،دهز ِن  ، لــ و ـ  ن ِــ

.    وه ن ورز ٔه  نه 
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 ٔـدر هـ ــ ٔ ِه و  ٔ ِ .ردد
 ٔــ ز ــ“ ر:  ه ین  . دوره

 ر–   ر  در دو  د. ی  ز ر
 رزٔه   ـ ــ ـ ـه و و ه

 یـ .ـــیـــ ل در د و  ِل
 در ر "  و  "م  و 

ی  رزٔه  ز ر  ـ ِ  وم م و ه
ــ ِزرژوـ ـ  ره در د  هـ

.”٣  
 *یو رژی  ز  ِ ِلِ : 

یو رژی  ر ــ ــ ِ ل وِ ِ 
 ـــ یـ ، ب ِ ز  د، ود د

  ، ٔ ـ ــ ـهـ ی و   دـ
 و ه در و ِ .  ِــ ه

  ،ر یـــ ِـــ     رد
 ٔیـــ ــن یـ ِـ و ر رگ ٔی ،

  ر رو   ِ  رزه .  در یــ
 ِـــر وهــ ٔو ه د  رزٔه ِررد
 ،ــهــ رــ ٔ .د ر   

   و ر  ِهرزه در ر دِند  ورِت  ِر
 ق   د  ــ ِر  نی ه

 ٔـــ . ی ٔ و  ردی ِ 
 ٢١  ن ذر  ز  رزه در  ، ده

 ـ ر  ِو در ،  در  ِ د ن
  ی . نی دم ِه   نه در دورویـ

 و ِس  و روِ رویـدهـ ـــ در 
 و   بـ .ردد ه ور در  ه

 ،   رهه ،ری ِه  ق وــ ـ م و
   نن و رزی ه  ــ ــ ِررز 

 ده و  .ب دٔه ین،   ـم ـم 
 ده و مـ ٔـق هـــ ِ  ز ،   ،هـ

  و ،ده و  هـ عـن دیـ ِ ه ه
 ر .   و  ه  ـ ن ریـ ه

  ه  زه .ده  ــر ـ بـ نـ ل
 :ی” ره ،د ون  ، ِ

 یِد ه ین، رزٔه  ـ ـــِل 
 ِدی ِ رو و ه ،دز و ،   ه

و در ر   ِه و  و د ه
.  ی ن ه ،ن ز”  

ش،   ــ ـم  ب ، در  ه
د" : ب دٔه ین ر   ِــق 

 ٔن ه ٔـــود د نه ن وی در  ه هـ
رب ِ و، و  ی  ٔـ ِرـ یـن 
 ـــ رــ ،نی دٔه ب ،س ی  .
وِت ر  س ر  رل در یـن، و 

  ق   ـــ ِــــ ن دری ه
ی، و ردر ن ز  ٔق  ،ــــ و 

". ه  
--------------------------------- 

ه]  ب دٔه ین، ز ِز یـ ـ  د و دیه   .١
  ب١٣ن، ٧ــ ،نیـ دٔه ب تر ،[

١٣٠  ،٨٩ . 
٢.   ــ ــ ،ب دوم ،ری ی  ،ـیـ

 . ٢٢، ١٣ رت ب دٔه ین، 
٣.    ٔ“د”، ری ٔی-  ــ ٔ 

 . ١٢، ل دهٔ ، ١ب دٔه ین، رٔه 
.  ــ ــ ،ب دومـ ،ری ی  ،ـیـ

 .  ٢٣٧، ١٣ رت ب دٔه ین، 
.  ــ) نی ده ب ه   هـ١٣٩١ ،(

 . ٧٩، ٔ ١٣٩٣رت ب دٔه ین،

...    د 

    در ،د   .“ نه)  .( 
 دت  ن

ر ر   هــــــ      ه  ی    ر   د  ر    ن   ی  
  و د ـ ـدری ه ی ز  د ه ی  ر  :  ــ

 ی .      ــ روروی ه و رو رهو در ره ه
 ی  ه  ده و   ـدریـ  و ر ه  ی ،ی د ه   

دی  ه ــ ه س  ن ی .د ه   ـ ند
 س  ،رو ی  ه  ند دی ص ه ،) .د ه  در و .(

هی ز  ـوز یـن ـ  زد ی رو و ل در  ه ب ر ه
 وردی) و ی  ن   ه١٣٨٣ یــ :دـ ـ  ز (

دم  د. و دی ی   ر  ین ن ز  “ ” و  “  ”ن  ر در 
  در ،ری ور  وز   ده وع  ر ر ه  ــ  زود ی

 در  ی      ش ز . در  و در ی یه
  ل ل ه ی    ـ .  ــ رـ ر ـیـ

  ن   و ری  ـ هـ ـ  ر  ر ه ی ز 
 ).٣ری) .، ص 

 و   در 
ر وی ل ر      ن ر ه ری ب ـده یـن ـ  ه  د

ه دـــ ـب  ف ب  و  ر ور د در ره ر رن
 ــ ـــ ن   در ی ز ر .   نی ر 
 دهـــرهـ ـدیـ  ز و د   ق  د ره  نی

   ش ر  ه در د ر د ه ی ر و در   و ـیـ ه
    د .دد  ٢٨د١٣٣٢ ـ ـ و ر   “هــ  “ ـ و ـــ

ن ی و  و ره  .د ز رو   دــ رـــ ر ر
 ل ی و ن نل در ز ه  نی ن روز ل  ه در  و .در  ١٣٣٣

 ـزه در   رهی ز زن، ه د ر  ب ده ین ز ه  و ـه
ری :  ده  ن ر و . نز ه    ــ روز و ،

ه ی د یرین ه. رــ  ه   و در زه د   ی ز ی ده
 ـ ـزه ی  د ر ی   زش ر   ه ه ر

هـ ـب  ر دی در ف ب ده ین  ر د و ودر د ر  رـن
 ین ـزــ و   ١٣٩ر ین  ت . ه ز ی رو و در ل 

ه زه ری  و دده ه د. یــ  ه د  د ر  ، ل
ر      و ی ـر و ر ـ ــم  “ ب ه   ”ز 

  دن  ه ز ری وم د  .ده
ر ر  رهــ ــ و     ز    ی      ره    دی ه   ی  ز     

 ـم در هــ ق  ،  ر  و  نی  و .  ز د ر 
 ـ د و     ر ی ب در نرده  ز   و ه 

ـ ــز در  دم  .د      د هوی   رشـ
 : ”دهـ ره یه ت ز و  ر وی ن رـر   هـ

 د   تی دی  هره ه  ره دم  .    و و ر
     ن د در ه ی .د ده و  دهـ و ـ   

   و در زدودن زی ــ ـ ـرــر ــر در    ـــ
  ع و درر و ی ”ی “   .ـ ه هرز  د “  ش)

٨٨ ،ذر  ٢٨١٣٩٠.( 
 د ن یی 

ر وی ر  ر ن د د ــ   ــــ    ــــ  هــ یــ ز      م    
) در ٢٠١١دـــ١  (   ١٣٩٠ذر  ٢٣ه  وی، در ر ـ  رن

 وی ، ز ر  ز 
ّ
 نرو  ٨٧ ــن ری  د  ل

ر .و رزو د  ش در ین   ده د   ش ده زن 
ـ ـیـ در . ده ن  ن رت هز ر ش و     رــ

ر د  هــدیــ  ــ   ــ   د   ده    ر  ش د       )
ز و ر ــ  (هد  یز  ر وت ن م ه د)  ١٣٩٠

 ،(ز   و (ــ دـر و ـه رتوز  د  ی)
  رردی )  ر ن) دردر ر   ی در .   

ن و دورن و ،وه ز ه  ین  ر د. و ـــم 
 ر وی ن  رـــهـ ــ ن دری ه  نو وه ن در

 . ده   ن زه  
 

 م و یدش  د! 

 د   ه ر ل  ...

     ٢دو  ه ذر١٣٩   رۀ٩٨٨ 

 د رویده ین ...

 ــ رـ ــور دـ]  ور  . ده ه
   د ِ [  نز دهر ری

 ر ه ِ   هورد." ه 
 ن  ن در ی  ونــ ــ    د

ری  ـ ، د ده ن ،ده ن ور ز ر در
ه  ر زدوج دن دل ی یــ ـ  .ل

یل، در هری ٔ ،و ـ ،دـ  ره  ِدـو ــد
ه ز زدوج دن زی  ـ ،ز وزرت  رهی ن

 دد  ـ ِن در زیج دزدو رٔهدر ر  ی
 ن   ر د.

 -ویه دن زی  ــ-  ی ِر زدوج دن
ه و م   ریـ ٔن ر در  ده ن ی ق یه

یو رژی ر  ت و . ی  
  در  ده و درد ِ  دــ رـ هـ

  ـــ ـ ج در زیزدو  ند ر ِ  ،
  نز ز . دی ه  دهـــ ـ ز ه

ی  وق ی ، رد   ل و - 
ری ن ه ِ ز  ز ً ه-  ــ

 ،  دم ی رت و و  ز ــ نــه زوی
 ،رو  ز   ِه م و ٔی و  ده ط ر

    .ز   ه وم   ز ده
 ن ٔی    ند جزدو ِر ی و رو 

 ـ بــ هـــ   ه    د
 ـرف یــ ،دـــ زـدز نــه یه  ،هـ

 ز  د. زدی و  رت
ـ ،ن رژی ٔ ه و ِ هـ نــ هویـ  هـ

ر رژی، در ِر   و ِه دم، ز  ی و ن
ر هـن زدوج  ه م، ، و زین و  ر ِیه

 ه ن رد .زد 
و     ١ر  ، ِـ ِزدوج ـن 

 -  ی د  ر -  ه  ل  ١٣دن 
ه و دره رون ، دررِت "  یٔ دیه

 لد ند ،و "ِ ز  و ـــ  در ١٣ 
ـه " ٔه" ی  ، در . جزدو  ل  ــ

 ودی  زدوج ز  ود رد.
 ـــ وهـــ و دهـ  و د ق ِن

 ،نر  ـ ،وزیــ ن ره  نو ه در
  ٔ١٨ق د    ،ن:  د ـــ ز  ن

 ب د ل  د ، نـــ ی .  ٔــ
ـل ر ـــع ـم   ، ١٨زدوج د  ز 

  یــ ز ـدریـ ،ـ  نز   .
  در ،ین، ١٣٩٣هـدـ جزدو دن م ع  ،

ه  در ر ن ز  هــ  ری ِی  و م
 ره ر ر ه د.

ر ر س  ر د  ز ه ـــ   ریـ
 ی  ٔه ِ در   نز دهر

  ه ـــ١٣٨  ِز ق دن،   ر ر ،ز 
١٣٩ ،ده ٨٩٠ـ جزدو نی در   زی ر ده  .ـ

 نرو ، ن زده        ،
ن وی ن و در   ن وـــ ز ،ر  ه

ی ند جزدو  و  ِن  . 
ر   ِ ن ود جزدو ِ  قــ ـ 

 لی و  ن رد   .  وهـــ ٔـه 
  قــ ز یـ .   و ، ،دو

! ر دم د ه وی ز ی ،ند 

د  ود ، ز و 
! دز ر ه ه 

ن رز ر 
 ــن و دیــــــ در
ه ـر، در 
 ـ ،ـــ ٔــه
ــــــ در  ــــــ

ــ ره ــی ــ ــ   و ــ ه
ـــ  هـ  م

دهـ ــٔه  ـزــن
 ــــه ،

  ن  و ه ه ،ود  د  د ر
 . ی  ن ری ن 

  در ض  ـم ـــــ ـدر ـه ـــ و و 
ذر ه ب  ٢ه ده ی ر   ق د ز روز    ف

  ٔه . ده ز ر ود     ١٠٣  ـ
   ی هو د دو  ب ر  ن ن وه ز
 ـ ٔـ نز   ِن وه و  ر ن ر در 
  ٔد زی س   هدن در دی رٔهدو ٔ و 
 ـ  ی در . ه ر ، ه   ر ه  و

ـزـن  ٩٨و  ٨٧ه  ن  ،ن ٢٧و    ٢د 
 ـ قـ  ٔ ر، و ه ١٩ق  ٨ــ ردـ در

و و ق یی  ن  ن ین ره ـه 
. 

 س ه  ه   ر ر،   روز 
١  در .  وی نز  نز    و زد ه ری

 هه ر ٔ  هـ رهـ ر  نه  ه
 : “ ل در  د١٣٨٩    هددر د  لـ ــد

  ، دهو د  عد  ن و در   ـ ...ـ مـ  ل
ل   )  ض و و ی هـن در ـل  ب 

٨  (ـدو ـ رـ ت یی ٔی َدِت   ص در
  ع ن دریه ٩دی م  ل  ـ مــ یـ  .

 زی و  ز رج  ت    در ـد، وـ هـ  ل
. دهد     ل ن” 

د  در ض  رو و ٔه  د و  زٔه دـع 
و ری ن یت  در دده و  در ض  رأ ـدر ـه، 

    ب ن در .د 
ه  هــن ــ  ذر ه، ر هه١  در روز 

هـیـ درـرٔه  ذره، ن  ن ـر ــــ١ ر، و در روز 
 ز ی و  د   ب   .د  و ه 
 ن ن وی ن ررز ز نی دٔه ب  نــــ  ه

 ی   ـ د  ط و  ون و ر دز و ،
 ـــ ز ،ه ز  ر ر ن  نی ٔو ه ود
 ، لر ،   ،ه  ،  نی دز

. ر ر   و 



 ١١    ٢دو  ه ذر١٣٩   رۀ٩٨٨ 

 ـ ،دـ دو یـ .ــ  و  ر   رد د
هین ر  روه  ه د ،ــیـ ــ  .رت

 ـ   ز  ه  ،ش و   ز ِ نه
  ،زن ی   رددر زدو   د و  د ی  

ـ .   ی ز  و ، ه رده و ز  هـ
ه و و ی  دن د   و  ـ در یـ ه  ] ش

 ز  یی ر ،  د ی     [د
د، و ه ًن  دی ،ز رو دت،  ه ر  ـ زده 
 ــ ق در  رو ش، ی و   ز ز  .
ز  ه  . ی ز رن   ، ز ـــن 

 ل  دن  ی  ن ر و   ع ز ،
  ی  ــــد ر ـهـ   ه  .دد ز د 

 ه  د  ر  ه دو ن یدد .د  ـــ
 ـ ،نه ی ز ی . د ه   ه  ١٣ 

 ـــ  دی ر ه  ر   و و .د ل د ٔ
   ” و ً ی “    ،یهر  ز  و ،

 ـ ه هــدد ٔـــ د! ه ی  ن  ر ه
 د ّم و  دُ ر ه    ز   ،د ه 

 . و ِ ه   ه ه .    م
ی   دو ز  ه دـ  ه” ر ی ر  د: 

 ٔدیـــ ـ و ی ، ی ، و ی  د ی
 “د، و ی ّ ً د. “رن  ن”

 در ه   ،ــ   ٔی در ی  
 : و .د ز دش ر  ”ـ ــ   ی ی  و ،ـ

ی ن ی  ،  ُِ   ـز هـ  و ، ر، یو
 ّـ ،ــ نــ  ،دم ن  نر ٔدی  ی

. دن ز“ 
[ ز   ه] رزر ر  زد و  ره ـد، 

   ـ یروزه  در  ن ی در ر ه  . 
  ز  در ه  .د م ٔ  ـ  

ِه   و ـ ،ـــــ نز ره و دی  ز وود، ی
 ـهـ  . دی    م ی  ه  دش

 :  ی ر ” دردـن و وی ر ی   . رود
 نز . ر ف د ر م. و  ... ده  

 ؟ د ی ز در    ه   در ـ هــ
.  ده ی ی“ 

 ن ر  و ،ز و د   و ر   نردو
   د و   د و ـ هـدرن و  ٠٠در 

 ) ن  نر ٔدی هIWW ـ  .د ُ (
 ز   ،ه  ِ ی  ،دــ ،ی در ر ه

 و در هـ ـدــ دـ د  ر و ،ز ، ،
ه د .ر ز  و ر  در  د ـگ و 

 ن در  رو .د   در دی ٔه ن در
  ی و  ز  ، ده و نردو    ه

 .“ در  ه  ،ه  د ٔ ی   ”ه د: 
ــ ز ـــ ـُ رٔهد در  د ه ن   و هـ

ه ر ٔ  ل ر  د. هد ل ـل 
 ه و ز    ز  ـــ ز ر ه ن ّ ه

ش] ــ ر ـ ــدیـٔ ١٣٧[   ١٩٨٨درور، و م در ل 
ه ر ـ  زد. در رد ی  ی “  رن  ن” 

 ــدر د یدر وی ر   د ی   یده ز ی ،
ی نر نر  – نز ٔه )  هAFL-

CIO ز   ،ر ت ی] رد  (١٢  ،ـ ن
ه ر در ـیــ و  ی رن دی ی و رت رگ

  ل در ر ه   ز ر ...[ ی١٩٨٩  ]
١٣ر ٨ــ  هر رو ی ز ی یرو  ش] در

 دی در ی دو [در ی]   .ل  ز 
ن،  ی دو ی   ر   ــ و ــ ـد. 

ه   رن ز ــق ”  “  : ه”ر  در ود  هن
 عد د نه ر ه  ،    “ 

هـ ـرـ در  ی وده ــ  ی و م در ی ز وف
 ه  ی ن   :د”مدی ر ه  ِب در  .“دی ز هه

ـد.   ،ی ود ه ـ  ز ط د ه زن  رن در رزه
 ده م و ز ود ی در  د  در روز  ل  ًد، د١٩  ـ

ن]  م   [در ی] رن    ،ز ی ـن  ٢٧[ 
 ــه    زن   ٔ . و  وی م

 ی در  ی ن .رد  و ،د ”ی “ ــ ،ـیــ 
 یی نیر ز   و ه ری و ه  ز و د ز  و  یه

 ح  د  م در و  م و ر  د ش ل دو .
،  ِ  ٔـ و ر ز ـ ره ـدـ .ن ١٩١  ١٩روز 

ن، و وِش  رین و ن  ،وه ،  ب
دی  تّ ن ر دهز ی  د  هم و ی و ، ”ه  “  زـهـ

 ن  در . ز 
ـ ل ور دی  ود و  در و ر ی ز ً   و نـ ،ـ

دِه  و ی ر  ـهـش و زیـ  وه   ی زن
 ز وه ی ، ز ه  و  ،د  .دـ ر ٔ ن ” و ـو

ــ  ِـــب-ِـــ ــ” ، و “ رت در دی “ ، ” ر” ، “ ده
دی “  یر ز  ی ز  .و ه در  ه ز هــه ه

 ه ر  .د 
د دو و ر    در  “د ی”ی ٔ و  م 

ه  ـر  ، و ّ ت“ ن و  خ”    ن ِب 
  ر در   ی .د ی  ب   ه  ر

. ه 
  ه  د؟

، ز ١٩٠٢در   د . در ل   ١٨٧٩ ه در ل 
   ـ .ر ی  ر    ل درش ق  ،د  و

 “ ـرـن ــــ ــن” در ی زن  ر  و  ت 
(IWW.org ل در  رز و ٔدی ی . (١٩٠  [ــــ در]

 دیــ ی ِفه . دی ،  ً  ر ز وه 
  .د  رگ ٔدی ی   صـو ر ن ی  ری

ی ت ر ر  و زی  ی ت و  زـن ددن 
 و .د  ی   نر   ه  دش هــ و 

   ه ، قـ رهـری ،ود دهــ ـ   و ،ــ
 رو یم ه و    ــ و در .د  ز ــ یـهـ

ه  و وده  ه  مو د ب ه ... 
در  ه  ی  و ، ت ن   نه” زـ   “ ،ودـ

 ن ر   زف هوم، و    ه  دد.
و ــن ـرـ ـّ “  ر” ،  هه    ز رن ١٩١١ل 

ی   ر ی  رـ     یز” هدیـ یـــرـ “ ،
 ش ،ی ردی  ٔدی   هو ه ، ل .د ” نـر

[ زن ـ ـ ـ “  هِ ” ه  “ ،  ،ن
دی ن و ،[رأ یده دن ع  ض  ی  ــ ه
َ  ، رد  دی  یـدــ نــ و در .ر [ی ، در] 

ده ب ر یر ر  در  ـط  ی   زن
 ر ه  زـرـ نـرـ ب ری  [ در] روِ َ در .د

روز ـ ـم  ٣٠یی ،  ه    زن و  ـّت 
ــ  ی  ده د؛ ـ ری .    و  “ ش و ب” 

 ر  در  هر  در ه  ،ش ر و  ر ه
و ی  د! ن ی  در یــ یــ [در  -ه و دن ره

ـ ،ه ور در  ی  ی  [ی  در .ـــ 
ِ و ش  دـ دو  ، ی ر ١٩١   وی ل 

   ش ن ه 
ر  

    ِل م  ه ،  یدوره
 یی ٔ ی ر-و 

     ٢دو  ه ذر١٣٩   رۀ٩٨٨ 

 ِو ــ ر ی ر و  .ـدـ نــ ن رـ
دین  ٔه ن هر  رش ه ، دریـ، در 
ن ٔه زید ز رن ، در ـن ــ دــه، 

  زده و   . ن ر 
 در ،ل  روـ ٔ  ش ه" : ،ش

ر  و    و ـرــــ٩  ر در  ٩٢
ـ ز نید  ،" د  ِـ صـن درـ

رهن  .  ه ه" : ت  و 
 ٩٢ ه ٔ ت ل  ٩ ت ن ل 

 . ره  ت ری ".ه ه در ـره ـ رِد 
 ": ،ه   ـــ رِد   د  در هـ

  ی، در  ِی   ــم  ح ح
    ــد  ر   ت در 

  ، ـ نـ ــ رت  یه  دهـ
] ح  [ده  ـد درـه   ت ن در

ـــن رِد  رأ ر در  ". و ر  ـح
     ؟ـ  ر ددره رأ 

 ـد ـ":ــ ـ ت  در ر  ر
یـ ،ـیـ  ن  ه و ر یـ دری  در د ر ن

 ـ ز    ر ی و ه د رز ت ِر زٔه
هـ ـد  ت زد   و  ز  ـ دــه

  د  نــــ دی ". د فه  
هی   دی د ، در ـم  ه، ه ره

 ـ ر  ت ه  د و  ،ن
، ــ ــ” ـیـ .“ رو در ده 

   ید  در ِر رو .دص د د
 ً ــــ نـــ ـ هه ه  ل وـ و 

ه د، ـــ ٔــر ـ ز ــ  ه ز   ب
 ن ر ــً در  ه ر ز ر   رش

ـن  د. ی  ز ز  رو   ز ل
هی  ز و ر ــ ـدـ ِ  ،ن  و ل

  ن رو   ده  ـ یـهـــ و ره ٔه ر
ن رو  نید ی و  ن ،روی  ر ــ ن

  .ی ،ـــن  ه  هن    ح
و   رو  و  ت  هیـــ ید ه

  ،ر د  ه ود ه   ر ر  ی
 ـیـ و د ت : هدی ی ن  رو . 

 ٩ی ، د د: "ـ دــِه ـل  ی ل
  ق،  ٩٢ـ ٔـروز] " ده ق ن  ١٧ز 

  ِدز ِر ر ید ی و د .[هذر١  لـ ذر در
٩  ل : نیز د ل ی ح  و .د نو  ٩٠
٩١  ر ی   ؟   هـــ ــع دـــ 

 ذر ه١  ". و ه دل  ٩و   ":٩٣ل 
هـ  ـــه در ـــ ه ـ ه ه   وردن م

 یوز  د ١ ذر- رُ ی  در-  ِـ
ن ددِن ی  ر دری ، ف دِ رو ،ز ـت 

     ،ده ن رو در د ه و  
 ز ه  ل ه ودی  ه ه  ـ یه

رو  وهـــ ،دی ه  ز   . رو
   ه زده زٔه  در ده ن 

 .د د،  ر ٔرش روز١٧  ـ نی ه، درذر
   ز ن ز ،ی  هدر د ید

رد، در ر ـ وـــ  دین ده   .ش
 ز ،ید   لـ ــ در ـــ":ی

  دی ،  دی  ز  ــز  
 در  ــ   ،د ررد نی ٔ  ه

  یو د   ر  ی .   ـ ن

  .د      رو  در دو ه ری ن   ،ل   ،ل
      . هدی ه ید ه  ـ ـ یــِد رو
ز م ه ی و ری ه، و ی  ونــ ز ی و  ه

دز  ، زید ـــ  ه  ده،  ِ ون  ص در ده
 د و روز  ـــ ـ ن ریو د ید  و  ه

 ت] "  ورو  ،ش ١٧ ی .[هذر   در  ـ
ه ر ورو ن ده ، دری ی ط ر  در ی ز رو  ده

 و  ز هد در دز ِ ، د ن  ـــ  .  ر ه
دــر  زده  در ده دت ده ن ر ـ ـده ـد، ـ رن

ذره]. ــ ـد  ١٧ن ده، زٔه  دده  [روز ٔد، 
   نه   ":د نذ  ز  در ه رو

       ،م  ٔ ".   ه   در ــ
 .د دو د ٔر ز  و    د  ن ن رو

 نز دو  ی ن  رو ـ ــ ،دظ رز دو ی  ــ
 ر ی ر ی": ،   ل ؟ی٩١  ِ د ٨ر  ــی ،

ی در ل  و و در دی در  در  ی ، ده ٩٢  یر ن ر
 ِ ١ل   ٩ ٩٣و در  ِ د ٣ر  ــت رور ی رٔهدر ".

ی یدور د ، ه  ه ٔ دو رو  د ر ـم 
  ن ز  د“در ِ  ٔ”  ز وزر ــ ر ،ح ه ز  و  ده م
 در ،ز  دو ـ" ز و ی .د دهر ده د ِن   ،ی

 د "ندو  رزی  ر دو د ِد و  و -  فـ ز
دی-    ف د ن  ش  رـ ــ د در ،

ـ  ل ی ،یی ر د ِر   رو د  .رد  یـ
ن  ـد؟ روــ در  رِ ٔ”    رد“  وم  ح 

 دی ز ، هه    دــیـن ـ ـِر ــل در 
ی مح، ه ن ،ح ی دو ز": ،ت  ـ ی  ، ه

 و   ،       د     ن ر
   ز ه ". دم زو د ه  حــ ، ر  ی  ن

  یٔ ه     ٔده . در ه ر  ن د ز ه  “ل“
 ه“ل”ت ن وی  ،ــی ،رد ود ر ر ر زٔه ن

  ت ل در ر ز زه  ورده ن  ،هـ ـن رود. ه
ـ  ،ه ه  در  ،وت ر در  -در ـ شـ

  و  ِ ی      و ورِت ورود 
 وه و ره -   ج   ٔهی ،دون  .ده

ذرـه، زـــ  ١٨د، در   روز ٔــد،     د ر ح
  ـ دش یــ ـ   دهن د  ل  ":ی

 در ر  ط   ی .رد دن و ز ر ن  ردد  ط
ه ر ر ز و ـــ یـ ـ ـ  ر د . ... ی ز ره

ه دی ". ر رف ، در  ن ل  ین ل  ح
 ل  ب در ،ید د ی ه   طر ن درید  و 
   ه  در    ـ .ــــ ـــ ": ،د

  نزــ ن وـد  در  یززور زی  یزم زور د ه
ذره]. رف در د ٔ دیـ ز ــــ١  ،م " [روز ٔد، 

  .رین دی ندر   ر وز ی":  ف ه١ 
ـهــ  -در رَ ِ ُدل [ه ین، دور دن، درهـ ــدن.

ن  و در ـل ــ،  در ت  [٨ر ده   رو ن 
  ".ی، ی ز دین ب  رف ـ  ن ر   ت

در ــف     ١دش ه ٔ  یر   د:"ن ح
هـ  ،ذره، در ر ـ ــٔه ــــ ـ رِد ـــ١ درد؟" روز ٔرن، 

  ز ـــ هـیـ ٔه  ی ِ ن ر ز ی":ی
 و   ر د  ،ی رهر ی  د ـ   ح

ن ه ًی  ـــد ز رد ـــ ـِن  رِد   و ح
 هــ ٔـیـ در   ٔر ز  ی   ،ر نی

 د رد نر  س ه   د ه  ـ ن ز ده یز
  رأ  در ،ــ  ه ح  ه” د ده  ح

 ر  و د دد و د  در ت د ـ و در 
ی دی  ن ر   ـ ز      ی ر ه

 رج   ز و ر ر    ".“ یـ ـ ،ـــ ر
   ِر       یـ

 ز ذه ول دور  ــ   یــ  ز   ":   ،

...ید  ر  د 

   در  د١٣   
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  “ ٔ”،   در 
  و  ِ د ِ

 ذر ٢١د 
 ٔ ترز و دهز روی ،   ری  ن دریـ ه

ِه در ق ر  ل، و  ی ،دز ِ و   ن و
    و ،ــــد ،ــ ِـــ .ـ ـــ ن

 ِی٢١  ز ذر، ی ه  دهروی ی ِی ـ ر  .یـ
ی ً ِ ، در   رزت  و  ـدم یـن 

 ن  ره  د در یوردهو د د  هـر ی ِد در ،ه
ز در  ی و  ـــ ـدـ در  ری ،هف درس

 و  ردی  رزه  ه  ــه ،ی ٔی
یز .ردد    در  ٔ ز  در ِد ،در  -رو

  و درس ه   ٢١ه    ذر و٢  -ند در
- دز  نرز   ندر دور  ر و د  ٔه

   . د ر  
 
 * ٢١ وی ،ه ،ذر :ن ِری هی و ،ه 

 ترز ٔد ر و  درــــ ه ز یره  ن دری ه
 ــو د   ِ نر رط دی ز  ،ر
 ـ م  ،د  وج  ل و دز  هن در ری دم

  د٢٨  ـــ .ـ ب و  ن  ددذِر  ٢١
ی  و   در  رزٔه ی ِل ،نیذر  ن ِی

  .دم  ٢١ـ ـرزٔه ه ی ز   ی ی ذر در
  ر در ی و ردی ِ  نی  هـ ردو یــ ی

 و ، ز دی د، و ـ    -  وزــ ِــ
 -درو   و  و  ِــــ در ــن

 ــِ رو ِـــر  ه ده  ر ه ورد و  ه زه ن
دز  و    رو  ن ِ  !د ده ه 

 ٔ ،   ر  ١٢ی١٣٢-  دــ ـ ز 
 و د   و     رین  ٢١ـیـذر ذر

-  وردم ی    ِـر ِ ل و ز عد  
 ٔ ن دری   رد. ٢١هر د ذر 

  ن ور ِ لن،  دیـ در ـــر وه 
، ١٣٢٠ ی د. در ه    و د دم ین ن زه

د رث وم و ن، دری دٔه ب  ،نیـ ـــــ ب هٔه رده
ی  ـ ل وـــ دم وـ  ق  ِفه  و ، ر

ه ــوم ـــ  ده و  دن ده   ، زن
  ،نیذر ٔ در    ،و ی .د  ـدر

  د و ب ِرد  ـ .ورد ه ر   ،
 د  ،نن ز ی و د ، ترز ی

 ت ِر ر نیذر  .دـ ـیـو و ــیـ ه
 ز ن، دریذر   ،در  ـ  ،رز 

    ـ ـو وه و دو . یو و ی ه
ـ ِـ ی  ،نی عر ر ودر  ـدیـ ـ ـ نـــهـ ،ـ

  ،نی  دم ه    ــن و ـ  و 
 ن دد و  ز ی  ن د  .ش ــرزه و ـر 

، ـــٔه ١٣٢ه  ن ٣٠و  ٢٩ه و دم، م در روزه  ده
 ذرین د ر  ن  .ت دـ ــر 

ید ــ ـــ  ی ی و زه ١٣٢ذره  ٢١ و   در 
 ور-  ز نی  ه- .    ر 

 ِ ٔ ون،  ٢١ــن، دهــرـ :ز ـدـ رتــ ذر
  ـــ ،یـــ .د و  نن، و رو٢١ور  ـ ذر

رو ،یـ ـــ،  ه دٔه دم  ـ ،زیـ ِ ده
 ی .ر  ه    و   ردٔه ده

٢١    وه ذر  ــ ــــد  ز ،ش
  .د ررد٢١  ،ـــ درهـ ر ر و  هذر د

ه دو و  ر  ــ ـل دــــ ــیـ  زن
هـ در  ده د، ـــل ـیـ ر ـــ و ــ ـده زن

ــ ــ  هـ
 ـ  ر 

  ، ،ده ه
و ویـ ــــ و 
ـــد.   ـــ ـــ ـــ 
 ــــ ــــ ــــــــهــــ

دیــــــــــــ  هــــ
 ـــ و یی
 ،ی  ن

دز ق و  هـ
 ،  د
ـ ق ز نز

-  ن ب دن و ب  ز هوی-  ـــ .ـدی ررد
 و د ذرین،  زر دو یـ ورد، ـ ـــر و 

ه و ن و  درر، رون  ه رزه  د،  دل دل
ه و  ه  [ز ِر ی دره و هه  ز  و ه

 ـ و  نده  ،ند ده ر  [ و دو 
 ـــــ رس و   .  ض رت  دـیـ ،هـ

ه م  دی در ر ٔـــ ــ  ه و ده دره و رن
 ی و د  ن ویذر٢١  ذر .در 

 ده ٢١    وه ،دی ره  نذر، ه  وــ و ه
دز وه  ی ز ر دم، در د  و در رأس ، ه و

ه ب دٔه ین، ردر د. در ن زن، ب ین، در ـل  ه ن
   ،دز ٔـــ ٔن، در روزیذر   صدر 

، م ده د:"  د ذریـن ر ـ١٣٢ یره 
 ــــب د نی ند   ندره .یزم دی نی دت

ی ن ریذر     یــ ـو ه  د ر هر  د
 ی  نهــدیـز  ن ریذر د  و ردی ر ه

". نی١  
 ٢١ ی  ذر  ن ــــو د    ی

 ــ ترزـ ِبر و در  در ر  ٔ  د و نی نز
 ردی ن .د   درِس ی٢١  ـ ن دروی  ذر

. یر و ه 
 
 *:  در  ٔ 

یه و و  رژی هد ف ،نی و  در ــ ٔ ،
  ر در  ٔ .ردو د د دو  ِ  د ر ٔهوی ه

ی ِر    در  ِ .د   ن  ی  ردد  ِرد
 ت در ی ِذ و (ُدر) و-  ـــ و د

 ش و  .ردد  طر نی  در ــ    ه
ی ت ِل ر ،نی  ِــر  ز  و ، رد

ی ٔ  رزی رد. د 
یـ ــــ  ،  ،ــ  - ر   ن

ری، و    ٔ . د و ـــ و ـرج ز 
 . ری ر  تــ در ــ ِــ و ـ ِ ،وه

 (ن)،   ــوهـ ـــن   و در ه رت
 . وج و   ر و در  ـ ،ی هـل زـ  دیـ

  ن ر  ٔ  ، م ی دٔه ِ ،" :ی
هـ  ی     ـم ه ًی در  ِد  ،یه

ی ـ ـهـ  ٔه ِ ، و رد ـ رــ  ... .رود
ــ در  ت وو رو   ی  ،ـ ــــ هـ

و  در ــــ و ریو و زرژو  ت   ل رو
دهن  ... .ی ،ــ ر ــیـ  ن و ه ی ده  ه

  [ی]  ،د و  ِر ". در  ِر٢  
 :ـ ـــ  ی  د  ، ٔ  ِدر 

 ، ٔ  ،دــ   رزٔه ِ ز و  رزٔه ز 
  و ،ی و ،  ٔـــ  . ِ  د و در

 ی   ٔـدر :  ، ن  ِ  .د رد  ِر
ه ـــ در هـ  ه ،  و وی   در دوره

 ٔ در  وه ِ ، ر  رـ ه و د 
ه  و ــِ  ه ز ،  ن و  ِ ِده

ه و  ِن    ه ،ه   در  د١٢   
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ـ ل ه  ری ن، ه ز   و  ری  یـ و ـــر
رو  ،  ن دری  ر ه  ن و دریـ در ـ  . ده

 ، ره ر   ر  هـ ،ه ده و در ز رخ  
ی ز  ـ  ه   ه در . ده ر ه  ــ ــو
 نر . ده  ه هت، دی ،زه ،دم  هـ و درده ه

  نز   ر  و ه   ه و  ری ر د، در ن ن
ه ه  ر  ه دو زی  و رو  ده .   د ده

  و یرو  ی      دی ه ه  ــ ـرو
ی  . ده  ی  ن ،یزی  ی  ی ه  ـدـــ ی 

 و   ــــ ش ر ؟   ز  نه ،ه ه
ز در ه  ر   ه  ــو در ر   ؟ ه   

ـ ـق و  ــ ـ ز و غ  ز  و     و ه .ه
  دی ه ز ر .د 

ه ی   :  در  ی   :ز   ر  د
ز در ه   د     ب   ،ضـ ـ و ریـ ور ه

 ش د ر  یو  دور د ر ه و   دی  ؟زی
  در زی رو   ی  و ـ دی ی   در ی  .رد

ن ریه   ور ی ؟ و  ز  ــ یـ ه ده و ه
 . ه دهد ی  ن  ی  ؟ ر  یـ در

(  ن). ـ  “  ور در   ط   ه  ”د: 
   ،هدی ی  ؟ در   رد نیه ـ د ،

 ز و  در  ن ل) ن دیر ب) در  هــ ز ـ ه
    زد  :ی ” ــ ــ و   رد در ر و 

. “  ز ــ ورهــ در   ز ر   رو .(م  )
 ه ،ی ند ــ لو رو  ر و زی ن  ه هـ

 رد زی  نردوزه ه زه ی  .   ،دم  ند  ه
   ــ و  ه ن دن  .ر ز   ز ی ره  ه

 یر  ورده ه ل رو و ی ی .  ـ ـرو ــ ز یـه ه
 ر ــ ،زهـ نــ و ور ی    ه و دهن د ز و  و 

 وش ص ، ) ؟ ی ٢ .( 
  و دت

 ن    در ر ر  ـ نـ ی :د وده وی
دری م  ز دت یر   ه دو   و  ر  ـده 

 وض و  ه ی   ه .  ـ دـ ده  د ر  ه
 ه ی در      ی   نــ  ه  د

    و ه  ر ی ن و رو ه  ــر ـ . رو
 ـدر هـ . ر ن ی در    ش ی ی    ر

 رد   ل ی      ر ر زی  و  ر 
 ـ ـــ ه و :  .ر زه ه زه    ل

 ش ر هض در د  زو  هــ زیـ هـــ ن  هه  
   د رگ ق و د، زی دهق د ن      یـــ
 : ه  ره ز وز  ن

 ـ نـ     ن رو / دل  ن ه ز  ز  در
ه ـن  م/  ن  ه   دل   / هن     ره ده

 م/ ن ِز ه یر، ن ز دور ر.  غ   دده
 ه ر  د ،زی   .  ن دنو د  ن رودی :ی

 :د 
 ـ /یــ ر ــ و   /د   ن  یه /  ی 

  /!د  ،د ی ر  :  ن در   ه   
  ی    ی .... ” “  ـ  ؟ ده وش ر ه

     ض ل ی  (ن ی م ) نی  ؟
 ـ ـ ،ـ هـــ ــ    نی وز ن ور  و

 ند  ر  ه  ه  ر ؟ 
 ه ز   ند 

ر وی د   ن ی  در  ه یــزـ و وـــ ند
  ه یز  : ”ه هز ه ر   ز ی و   یـ

ه  ور درد و ز دی    یه . ه  ز ی ه د ه ن
   ز  ن ری   ر  د  ـ نـــ ـد  در و

 .ورد ن “  ،نت زر ،ن  ت١٣٧(د ص ، وده   و .(
 : ”هی ز ی   ت ر ی ، ه ـ ر  یـ د و درــ

ی ،رره ی  ز  نن دت د و ه هــیز ن در  هـ
 ی  د  ه ،ور  ن ر و ی

.   ز درون ه و زه ده 
ر ر  ر ــ         ر ه  د   ن     

 ی زر  و  ـ ـیـ ـ دـــ در 
دـن  دی ـ ــــ ی ز    ز هن

ه  رو ز د :ز هن ه ر رو وزهـ  ه
ری ن     ن  و ه  ـی  در ده. زی ه

د ،ردد د ر هوی ه د  هـ ـژر ـدر  
ـــ .  ی ـ     ز ه  دی ه

) ی   ـ ،ــ ی دن (  ــدر
د ه ه  هــ نـ ز روش و زید یی  

  :ی م ز ز ی ر یه  ـد   ه
ی ،زی هه ی د  وـ ـ ـ د  ،

 ل و ی ز ه ر ، زه ه و   ـــ
 ون   .ورد  د  ـز ی در ن ر ه

 ـ ــیـ  ، سو و د  و  ر ه
 ه ی ورد. ه و  ه

ر د  ر ــــ   د   وده         ه ر   ی
در و  زدن  زن ز   ب ین ــر ــه

 ی   ن :رو  ر  ی ر د ه
 یـ و  نز  ز   !  ر ز

 .زدد د ندر  ی و و د  دی ی د 
  "" 

ر د   ــ ش  ر  ــ  ــ  د ــــ  و   ر  د
 وردیــ) ـو یـ  ن  ه هی١٣٨٣ (

 ـ  ز د: و  ی  د ن
   ح د د   ور ی  دو یـ .د

 ی ن دو روه   زه  در .  
ده ،  ،   ن ،ـ  ،

ور  ده      ن، د  و دی  ــ یه
ون ی رن   ی  ،      زده
هـ یـ ــدن ر  ه  ر و  ی   ن
 ن و    ر ن  هـن زـدر هـ . 

 نور     زی ،  ه ره ن ی 
 ن دره     ـو در ـــ د  ه

 رزـ ـــ ل و   د ر  ر ر ،
د ر ر ریـ ـهــ دیـ  ه دد.  و م

 وز  در     و ـ ز ــب 
 ـن و ت ز  در  ده    و

ی  .  ه  ز  ،ه  ــ ه  هـ
 ن وی هز ر  هوی وزی        ر

     ر ه ی   ژهد ور  
 یــــن هـه   د ،  ن  ه

 .وزی  ز ر ی   د ندر ز  هـ
ه  ه .و  ر ـ ـــ  د و در زدن

 ی ز    ر  و ی ر و  و زه د. 
زن  و ه ،ـ ـهـ رــ و  ی ه وزی ز 

ـ و زهــ ،هــ ی در ه  د دو وه  هویـ
 ر د ی   زه  .وزی    یه

ه ه ز وـ ـص    ر   در ن
د ر د   .ز ری ، ی ور   و ـــد 

ه ی یـ  ه  و زه  و ل   ،ن
  ی زهـ    دین ه  ن زه ر  ده

ه ر  ده ی .  یـ ــ  روزی د ن
.(یوی   ،) .  و د   

ور و  
ر د   ــ   ــ ــــ  ور ــ  و     ره  ر د

ر ه  ن  و ی  ـد: یــ ز 
  ن هز ن در هی  ـ و ور رهدر  ،ه

   ١٢د  در   ه  در ب، در ـرن   ده . ه و  ن

 د   ه ر ل  ...
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 ــ یــــ
م  ـیـن 

 ... ر 
 ــ در د ــ
 رود ـــــ
ــــش، ــــن 
 ودــ بــــ

 ش 
 د ن 
 ـ و  ل

زی ن 
 

 ــ  
 نی   ز  ،ر  ر ی .د ر     ن رـز ز

یه ییه  ز    د   وده    و     ت ز ر ه
 ز ژرف و ه  ،ه هر  ه   ت وــ ور ـ ی و 

 ـ ورد رو   ی  ه     و .ی 
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