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 ی  ر نی ت در
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 ی  رز ٣در ص 

   در  د٢ 

 ی در  ـــ ِـــ و  ِ ر
یو ن، رژیر ر   ـ دن   هـ

وی ر و د  "ـ  ٔ" ه در
ــ  ردد  ،نو د  دِنن د و  

 .  ن ِد  ن ور ر ٔ 
 ِ د ر  ره یــــ و 

م"، در ه"   هــ ، ز  ه ـ
ـ ــوِل ـل ــ زیـ ــن  -زــــن

  ن وـرـ ــ ِ دن نوی ،ز
در ــد ــر ــده و  -"زدز "ِد ـن

 نه  یه   .ن دی 
  ــ رو  ر وزی ِه رل هد

 د  ـد،  ی  " :ب
رد ی  ن ه ـ" و ـــ ـــل، 
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 ـــ ن وــ
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ــت  ــــ ــ  ــــر
 ـــ دورۀ ده
ــ و  ــ  رــ 
 ن ره 
 ــــهــ .ــ زــ
 یــ ــــــــر

 ریــ تــــ یـــ ت ر
 ـــ ــ و ـ  ر
 دهـــ دد زیـــ ز د ر 

  م د.
هـر و   ١١س رش وزرت ر 

٧  در ه  ٢٠٧ر ـ ـــ زه
 ـ ـ ده م  ده   ی
ی ر  ز دو  ــد دوـــن 

 .  ١٣٩٠ت در ل 
 ــ ده  ر  

 وه ز و  - و ه
 ـ ــ ن ر ح ده 
 ـ   د د و ه
  ت ــ ـــن، 
 ح هـ  و وه ه 
  ی  .  ر 

ـ ـر    ز  ر ــن،

 ت رــــ ده  
ی  د د  در ــت 
 ن ره ه .ی ـد 

ـــ یـد   ،ــ ،ر ز:
 ،ـ  ،وده ه 
و  ر ر ید. و ـــ در 
رژی و  ، د و ـ ــن 
 وه     ر
ری ی ــ ـــ، یـد و 
 ـــ  زه د وده

. رد و ی ی د ر  ر 
 ـز رهـ ر  ه در ه

دین   و ه  ه رن،
 ــ نــهـ  ـد  ه
 رژیـ ـیــ هـ ــر ،ری
 درره  ــت و ــه 

ِت  رو  نز  ِد
 ِ  در ص                           ِ٧رو 

ورِت ِد  وه  و 
دز  در ص     ٔ ه در٨  

  ن ر ه:  و ٔه
  رش ز  در ص            ی١١ 

  ١٠و  ٩د  در ت  

 ِـه رر ـ یـــ رهــ ـ در
ی ده  ر رن د  ،  ِزیـ  یه

ه ـر ـدـ و ـ  ٔ  رت
ـ در ـِز یـ ره  -هی  ــ یـن ن

 د ه- ده  دو وی  :ـ
ی ِو ر یز ،ی  ن در رد  هـ

 رمر ٔو [ ز ت]  ه- 
یـــ ِه رر  ز ی  ِرد ”ـوـ “- 

رت  ، دوم ی ،ی ٔه ر، در 
 ه ن و ِن  ه ی ز ،ه

یـــ ـ رـ ٔ در   رــ رد
 ه؛ و ر  در ه    ِـِر رـ

ه ِ یـٔه ـــ  ه  ،ل ی ن
 ر  .ن رُ    ون

در رط  ی دو وی ،وــ ـــد  

ی  و یو ز   ِ ز  ن ری در رد
 ٔ ب، در ز  و  ِ ر ع دو

ی  ن ِر  ،رد. د ر ن 
ه ٔ ر در  ه ر و ن  ن

ی ِر ی ن  ، ز رد ی؟  هـ
 ـ  ز ر ٔ رٔهدر ، ی   در

ــ ــی ــ ِــه رد. رد ــ ــی  ــــ ــــ  ِرد
“و  “ـ یـرهــ در ،[ـ ز ر]  ورتـ

 رت یـــ ِد  د ن در رد  هـ- 
یـــ ِـه رر  دی ره    ِرد

  یر ه ـ -  . ر  ده
 ،و ه  ،ن ده  رزـ ه

یـــ ِــــ ِو ر یز ز رد  ِـر .ـ

 ِوی ِه
   ِ  ،ز

 رن و زن
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 ِر وه ِهر   ،یی  د در ، ِ وه دو
د   ر  ر ِری  ل  یـــ و ـ ِب ل و ه

 ِیـٔ ،    دو ُدور ت ــ-  در ُدوِر دوم ت  -ه ن
دهٔه رت یٔه ر  ِ و ز ـــ  ر، در ِه ذر/د ،زب

 در ی ر ی درد.  وز ِوه ر ِ در ُدوِر ول ـــت 
  ،ی]  ِ١  / هذر   ،[د   ـــد، وـ ـ

 ر در ی   . دو   در ـ وهـــ  ِف ،د 
 د. -در ل و ب - ت دو ِن رگ

 ت در ُدوِر دوم ] ه/  ٢٢ذرده ١٣ دم ِ ،[د و  دـ 
ز د  ر ِری   ِر ی  ـ رگ ِن ن دو در ه

 . ن و  تــ    ِر ِدور ت ر  ٔ ،
ری  هی ِنر و ر  هو ر ــ تــ ی ر رتدر زی ،

ت ری] ت ی ُدوِر دوم   ِر ی  ـ هــ ،[هی ر
   ور ر وه  و  ب  ِهر ــیـ  در ی

ه  و د ه دی   .ـ ـــ  ر ز  ون
وز  .ی،  ٢٠١٧ر ِ ر ز ، در ت ری ر و رِن 

ه ـ و ـــ ،ـِ  ٔ   دو ل یه در  . ب
  ز ی روید  ره درِ رو در؟

 ت ٔ  ، ر رتِم وز   ،ول در ُدوِر ، ِ  حـ
   ( ٔ)  ِد: ر ٢٧زیب ٧٣ ِف ز ،ر در  ـر ه

 )  ِ٢٧و ر٢ ب .د  (ر ِدر    :٢٣ه٣  ِـدر
  ه ،ر٣    ٔ ،ر ِدر٠  ،ر ِدر  ـ (ــ) ــ 

٣در رده ٨١ ،ر ِدر  در  ِر . ر  ه   ز نن  ١٣
 -در ز درن ـیـ رأ ٩٩ر ز دین  د. در ُدوِر ول ت، 

  د .ی ت، ـ ــــت ُدوِر ول  در رأ -ی  ز دم
 ر ١٣٨١[  ٢٠٠٢ریه  [  یـــ ،تــ ن رد. درد یه

د ر ِ در ُدوِر ول ز ی ِب   ـ ـد. در ُدوِر 
ز ر  ب ی ِن ر  ،دوم  ٔه ُِدوِر دوم و ه ه

 ــ ِب ژـ  ،ر ی  دِن رأو د یی   و  وه
 . ر ری 

 ت در  ُدوِر دوم ه  ٢٢ـذر٩  /١٣  ـــ٢٠١د  .ـ رــ
رأ  رزی د   ی ول ر در ُدوِر  ر  ِءر ،نده

در  ز ُدوِر ول، در ــــت ــ ـدـ.  ٩د و در ُدوِر دوم  ر 
 ٨هـ، در  ، ه و ی ــ ز ن“  ٔ” و “ ه “ ،””ه  ب

  ز ،ن١٣  ،ــیـ ) دد ر ُدوِر دوم    ،ر ن
 در ُدوِر دوم  .( ـب  د ور  در ِر ر  هی   ز  ب

 وزـ     یی ن  دند ز رأ ی   
رزر رــ ر-  ون   ِ  و -در  ی ر ِ درد

 :ــ ـــ ردـ یـ در ،  ب  ن، در  .دن دز
 ”ه ه      ی  د؛  و ـر ِوزـ ز   ه

.  ِر “ر  ه  ه-  ِنز ز ”ر ویت “ دــ ل ،
ه-  :د ن ” ،هی ٔ١٣ی  و    ی    ،د

 ـ ـــه ی نه ی   ی  ،ری ی رید دو ر و  ی
و ٔــف و هــــــ  د ر و ر ِ ره  و ی  ه  ن

  نو  دد. ه رهد زی “ی  ن، در
ه  ز ی  ،ــو در ی   ِر ،ه

  ز .ی د  ِر ِِف ١٣ریـ ،ر ٔ
ــــ ر   و ب  ل  ٧ر ل 

 در .ورد د  ر ــ ی  ، در ،ر 
 ،س در .ر ددر . وز ( ِر) نی 

 ت ر ِو ٔ   ِـــ ــدر ـی
رـ  “ ِـ ــ”یر ٔوه ر  ِر د. 

ر در ی ر      ر ٣ه٨  
    ز نی ی . ن ٔه ن   

 ـ   و و   د، در 
  و  ه  .دـ ـهــ دهـ ،ن

 ِءر ِع  هی  ز ه ”ـ  “ ـر ـ
  ٔ٨  :ر ن رأن  ٠٠ــ ز   ر رأه

ِء ریر وق ه در  ِرـ ت ری در رأ ه
 ٢٠١٢  . 

 در،  ب  ن، در   رٔهـدر ی
 ت ول ن ُدوِری : ، “ـ ر ت  وـ

 زی ،   ــ ٔـــ ،یــرو تــ لد
 ... .ـ ده ی   ب م در ر 

دو   در  ه  ـ و  ن دو
ت ده ل، ــف ــ  ه   ه دو . ن

 ر هــه ـ  ر ٔیه ه ری   ِدم، م
   .  ، ِ ه د   روش

 و د ن   ده ز ه  ـ دم رـ 
 ِد   ،ـرـ ـدد    ه  یه

. هر “ : ن هر  ” ـ ـــــ ب
  هی در ی د و دهن د  ِدن رد 

 ن نر   .ردد د  زی ،  ه هـ  یـ
ــــ تــــ در ــ ـر   دهـ ـ 

 .  ز ن ن ِر زیـد ـورن ــــ ه ن
 در دو  ه ور ــ وـد   در ب ه

 ز  رد  یه  یـ ... .  دم م 
ی .ب ـــــ   ر در    ت، دورٔه زه

 وژٔه ح  ردد  یــو ٔهرددر  ی و  رِو هـ
هی ر ،  ر و ر  ِـرزه ــ .ـ  م

   ِی  ش ول ر ن در ُدوِر  ـ .ـــ
 ی رزه، ی  ه ر ز  ز ــ .ـ ــم 
 ـ و ـرور د     و   وه

 س ــیـ و   ،ی  زز ِ و ن زه ده
. ز ر  و  و “ 

دش،  ز ُدوِر ـــ  ذره/ ١و در ٔ روز 
: ،ت “ ـــ ِــ :   ی 

 ی ندور  ز ن   وژهـ مــ ،د  یـ

 ت : ِ 
 ، در  وه ِد  ِفه

! ِو ر ر  رویروی 

  در  د ١ 
   هر  ه 

   هد و ر د ب  ور ه 
                       ،ر در                                           در ٠د 



 ١    ه  ٧دو ١٣٩د   رۀ٩٨٩ 

...  ت  د 

ی-  در  ِدر و ه  -  هــ ر ر و ِدر
 ،وژه ی .د وژهـ ، ه  و  ،ه  ی  یـ

ــد. در هــ ه  ِ و ر ،  هـ و ه،  هــیـ هـ
  ،ــــ و ــ وه  ،سدر د هو ٔه  ه

  ــ در یــ ٔ ی ِهر  ن  زم ره ز ِر
 ٔهی- دهـ ن ً ن م ز نر  هره   ـ- 

 “ رو ه ورد.
 وز ر ِ، در س، یی ِـــــ و ـــ ِــِن 

ی ل  یی ، رد   ب و  ِر  ز ه
    ــ ـ ،ــ ِـر . ه  دم ر ِیر د و

 ،ز ی یی ِــ و ـرـیــ  ِه ی ٔب ِن ره م
 و ُ ه ،دم ـ ،ـ ٔ .ی  یـ ـــ ،ــــ ِــد

یر  یـع، هــو ِد و   ِ ٔ ِ  دم ر ه
 ٔدر روز ،ر روژه . ”و “-   ب  و-  ِوزــ

   ر  در  ِر  :ده ”ــ ر  ی وز ی  زده
ری . ز  ٔده  ز   ن ن ه ز .دد  ـ دـ   

     .ی   و ره ر  ،ه ”ـ “دهـ ـ  ـدو ،ـ
  رــ ِـــ ،یـ و ، ر  ز  ِ ،ده ر  ه

[ـِل  ٢٠٠٨ی وــ ،ز “ ه رأ . ر ِ و   وق
ی ن یـــ نــ ِ ِیی ی [ ردر دورٔه  د رد

ری ر  رز و   و ،ی : ری  دم، 
هـ  هـ و ــ ه ویٔه  رد یروی  ـ ه و  و ِ وم

 ِ]   ر ِرز    ،ی ی  و ر .رگ
ی ،[ ِ  ن وـر  و ز ،دی ی  ت و ه

ن ود روز ،و ی .   ِ و  ،روز  ـ  
 ر  ِه ورد.

 ر     ِ ،   ِـر ـ رأ ـــ  ه
ه ، ــــ ل، در  .ردد  ـ ،هـو ،یــ ر هــ - 

   یه  و ن هه هو در   ر -  ِـر رأ
 [ِ] ِر دو ،درو .     و  ِه  ،رـ

ـ ز  ِر رأ ر  در  ،ــ دو یـ .ــــ ـدیـ هـ
 یـ ن  ِیی ز ِر ـ ــ رزه  دـ و ــ

  ن ز  ِف ر ز ی  ده   ــ ر ــ ر و  
 دی  ز و ، د د  ه و  رگ ه  ،ــر ٔـ

 ده و ح ر ر ٔیه .ده ی ر ه 
 دو  در   هدی    نـ ـــ ـرـ ٔـ ه

   رد ی در ،ر روژه .ده  :ی ” ،ــ ـــ بــ ز 
ه ر  ـــ) ـ ـیـ  ٔر     ر د. ب

ه ، ِ   ور در .ـ ــیـ دهـ  ،ورِت ر) و ب
 ،  دی  ٔ . ل ی  یه  در  ِ

 ی و  یز ه  ”ده ل ر  ٔ . ن در  “ 
ر   ِدِن ی یی یی ِــــ و ـــ ِــِن 

ی م ر رد  ی  وـــ وهـ ٔهوی    ه و  ر زده
 ر  ِر ،  ر  ی .   ِهِ ، ِن ِر

  ت در  ز ر  ز ر  یـ در ـــ ز ــ) د
]  ت  و (د  [  ــ ِ ِن در د

 و  ِن ر ر ه- ـ یی ر   ـــ-  ــ
 .د 

 ی ی    : ل ی   ـــ  ؟ روژه  
   :رِد ” دهــ :د در ء ر    ِ ِ ل

  رز  ـ)  ِ و ،(ر ) ر ِرز ِ ،(ر) ه
  ی ،( ”ء “ ــ ،و  و و   ن ی ،وزیـ  ر هـ

 لد   زی ر  رو ،ی .  و  رد و  د ر   ،ز
رن در د ر   ،ن و   رد در ی دو ِ .ده ه ر ه

ی   دروی   ز ر و د   ه یــ د وـ  ،نـ
 ز  ط ده و ب ر د ب ه ی  یــ ر ر ه

    د ی  ، ـ  ِر  ِدُ ـــ- زـ  ـ 
ـ ـ ــدهـ و ر ز  ی ی در !  .ـ هیــ

و ه ر  ـ  زز ،و ه ،دز ، ٔی  ی ، ر
 “ ٔه  ین دد. ن  ی رو وین

ب دم ب دۀ ین 
 ر  دو  ند

 !  م 
 ـردر یـ   وه ، ه  ه س 

ن  هـدُ نر ب   ”..پ “ ــــ در  هـ
 و ون  رُ  د  ی  ر ده

 َ   ده ر د ٔ و  و ــرِش وی ٔد در .
   ر ٔ ب در دُ ه  ، 

در ه   هـــو رو هـ ز  در ،ت یّ  ه
ر ِ تر ر ی ِدُ . ه و و 

ـِر  دوِ ،  دیی ٔن وز  ، ِز ی ِم
هد ،ی  ،رو ٔدی و  د  و  ه ، ه در

هـ ـــ  وه  ور ــردر ـ، در ـه
 ل در  ر  و ی ه  ـ در  ه

ـــ ، دهش د   ر ــــ ــ ـ یـهـ
 ی   ٔ .  ِر ر در ی ِده و ر

 ِیـــ ،ریــ    و ر  ِ و د
   وری وه ز رش ”ر “ دـ فه ،

ددن ه  رو در یـ هـیـ ـریـ ،ــ در 
 دِن د ٔ در ـریـ و ـدِن ره ـ ورود  ده

 ِـ ـ ــ وِز و ر  ِ و ، وِز وه
 ده ز ،ق ـــ ـر ه ـ .ـ  یـ تزـ

ه ِ ب ـرـن   ه، دو ردون  ز  م
  ند ”..ل“  پّ ل در  ریـ عو در  ه

  ش ر ر ن ،   ــدُ ه
 ــ ـ ــ دو ه   وه  . ده 

ه   ل د ش زره ه و  و ”ره “ 
در ه ،ه . د  ر  ، ه ،  

 ر، و ر د وُ ن ز یٔه   هـــ  ردی ِ
وه   در. در ی ــــت، ـٔه ُـــر ز 
 ـ دی ر . و ز  د ِنو ن و

 .  د و زی  ِده ه
  وه  هــیـــ ـــ ز ، ه و د

ــ و  ،ر ی ِر  در ـــ ـدو ِـیــ
 م د ده و م ر دُ ه  ر دو  

رُ  دن ــ و  “  ،گ، درد، ، و وی ”ردون 
ه  ز ن ن  ده   .ر ر  ن ز رت

و د ،ر، دز ه ه د دُ ِز ر و   ،هـ
ه  زِن ن ـیـ ـه ـ. دوـِ  ه، و ده رن

ه و رن و     ّ  وه د م
   ر ز  ه   ش  بـ ،

 . رش ر  ــز روز   ه ”َیــُ “ دــ رــ ،
دی ِنر  یی  وـ ِر ه ”ـدی “ ،

دی ِنر   ت ِ ه ” “ ٔدیــ و ،
  ن ”ب ت ت “ ـــ ـ  رویو در  در  روی یـهـ

هـُ ـدــ،  هٔ ِ دو در ـ  ض  م
  ٨ ه/  دده ٢٩ م  ِب روز ر د  . 

هـ  ٔه ـ ب دٔه ین  ه  دم ب
 وه و دُ م ،  ه مـ ـدو و  ه ـ

 ِر ” و  ب “  دم وـ رزٔهــ ز م  وـــ ر
زِن ُدن  و وه و و رِز ُ ـد در رِه 

ق ر  د   ن . 
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 ٔ" ِ  در ،"دـــ ـدر رو یــ  دو ه
ه و   ، ه    و   ِحـ و ه" ِر

 ِهــ د  و د ِهد ر" ،"ر د ر
ــم  ذره، ـ روــ ـ ٢٨د و  "م دد و در روز 

"ٔه  "ِد یه   .ر ،ون ر رو، روز 
ر د و" ر  ٔ" د ین د" و  ذره "م ١٧

 ی   د ِ ره":  د دن د و ه
ذره "    ،ِف زه و ــرت   ".٢١ر، در  ده

ه دوــ  ز در  د ر"،  روز ٔرن ":زن
ه  زده  ِـــ ـیـ ـُ   و  ه و  ر  ن

 ـــ ".ـــ ــــ دز ِرز  ز ه و ده  ِ
 ، رو د ن، ریودِن  ٢٣ـ ـدـ" ِــ ه، درذر

د" و "  "  ٔر  :"رهد د ـ در 
رو و در   ٔد و م ـه و ز ــد  ه  ِ ل

 ًـــ یــ ـد د  و  ن دِن د و د
".  ِ ر 

 ر  دِنـ د" ِ  د،  در ون وزی ،
" ی  ره  ،"د    د د ی  له  هـ

ذرـه،   درر  ص ر ده  ،"ر یــ، ر رزن
  ن":د      در ه   ـ

ن د  نرر  دزـ وه ...ده  ر ر در ز
 تر  در ر  یـــ یز ی  ز  ز رت

ور ر ـــ ٔ    رد ده   ی ی ه
 ". رت ن ورر ،  ل وِل در ،ره دیـ" ـــ  "
 ر نرز" ر   ِ ی   رـ "ــ ِــ ردر 

هـ  ،ـز ِن ه ر  ز  ور "ر ده؛ و " ی ِه
 ،ز ی در ". [ج:ن] ی ...تر  در د رز ِو"

   نر رزه ز ی یو رژی "ِد" ِز  وردی ر 
  ،ی ر رش   :یو  ٣ ــــ نـرـ ،هذر

 ٔر ٔ“نی ف “ و ردــ نــــ  در    ،
ــ در   و  و ض " یِ [ج] ”ر  ن“

ـدـ ت ی ،  ق و ِد  [و] ،نـرـ هـ
”  ر  ن“ ِن ت ردده ر"، ز  ه ه

ی ... " ــ ـ ،"نــ ـ  ر یو ٔ  هـ
 در " ر ِ"  د در ر   تـیــ" ،ز

، و ــِ  ه  ف"، "ه ه "ِ درل  و ب
  .ه  ،"ر ِ [ِج] ِی"  ِــت ویــ ز یه

 و "ِد" د و ز  ره   ـ ی و  :
 رژیـ ،ــ ٔز دو دهـ ــ ر در ن ی د وم "ِح"

ید  وـ ــ و  ده  ن ی د  ز ر ر ن 
   ن ر ه در ی  ز  در ،٢  رژیـ ،ــ ل

یو  ًی ر  ٧٠ـ ـ ط در ر "د ٔهد و ویز" ٔ
در  ده دی  ــ رـ نــ ه در ی د  

  ی در  نر ل   .د رت ه ،دی  ِـ
 "دـــ ٔهد و ویـز" ـ در  د  و 

  ی " ِیــ ز ـــ د ن ری .٨٠ 
ر دز -  ،ـیـ ـ "ـ د ن در ٢٢ 

ـــ  ٨٠ذره،  دد و ود:"در  ِوز  []ید ود 
 ز رن در ی ــوـــ  ویه د  ر ". ه

 ،ر ه ص  ٔهد و ویـز" ـــ در ــ نر ز 
 ٨٠ه ، هِف  ویـ در "یــِد ـود  د" در ل

 ن ر دی "د هوی  ض .ده   ر ره ه
ن در س ـ  و رز ه"  ی "  دِن ق

 و در د ،ن رر  هن ٩٢ــیـــ ٔـــِب و و ،
 نر ی ِ ض ٔد لد ه  رژیـ ِی ز د ،ن

  ی در ر  ی ی ِب  رد. رژی  ـ ر ه
 و ش  ی  یـــ ــ ــ ی وِن .

 یه" ِر ز  ،و  ـ ،نــ در "و 

،ی ر٢١    ن ره ود ِو نی": ،هذر
 ،ر م  ور ودـ و  ی  زرد  و ه

 ـ رهـ ـ  رژی رر وزی ،ی د ".ردر ددر ل ر
،ــ رـــ  ،"ی ندر دور ...و  ٔ"٢٢ 

 رهـ  ه  ز    ی ه": ،هذر 
  +١  رـ ٔـ و  ی ".  ی ی ل رد  ــ

 ـدر ه ی ز ً" ی  ره  ،د ٔهد و ویز 
 ،ــی رـــ ـ ،"ری دز  در   دی ٢١ 

ه  ز   یره م":  ،هذر ه  در ،  ه
یـــ   د ی ً د  نی  ر  ز ر رـ

 و   نی دز  ی زهـ در ن رد ِ  هـ
 ".د ز  دی ی  د و ،و 

 ،ی رش ٣  ،نز ِده، دذر  ـ" ِ ِر
ی  ی ره ِب و "ی  د وز"  در ر

 غ  ،"د ٔهوی  ــ ل درـ و ":د م ،ی
  ردــ نــ ـ و  تر ن و ف و ه

 ی   ن و وز د ده ".ی  ز ـر" یـ و" ه
 ز رن در ــ" زد و ویـٔه   در ه ه رژی وی ه

 ،ی ر :  . "دود  ٢٨ـ":درش د ،هذر
٠  زه ر نر ز ٢١و  ٢٠  یـ [ـ ــ] ...ی

 دـ تــــ هـ ر  ض م... در د ِر 
 ه و "در ر ز د ری ن ز  ر روز ز "د   هـ

ه رز رن ـ در   د  "ده د. ی ز ه
زی  ردِن ،"د ٔهد و ویز"   ده ر  ز ه

 .  ،ـی ر ،لِرن  ١٩ـرـ":درش دـ ،هـــ
و ر... در  ویٔه ر []" در ض   ـِن 

 ح  ـدـ مـ" ،قــ د در  ، ١ 
در ق "  "ــردِن وـٔه  ٣٠وه و ی  در  ِب

  ـ ــز ز" ،هذر دوم ٔ ،ی رش   .د م "ره 
 ِیی و  ـــو] و و  ،ــــ رــ :هـ

 ــ ِــ  [ و رو ،نز  ،  ،نی
ور ه ، وزرت  ر ٔد ر ... دی   هـر ــ "ز 

و ی ن رر در ، ده  ه  ی ر" 
 ـــ ر وـ نــ بـرـ در    د ت در []

    ، ن رر . ن رر "ٔه   هــ
 ـ ـرـن ـددر   ص دن "ز ردن ؤه 

هر ــ ز ِ٢ د ،" ٔ "  ود     ".ده
و ِن رر  ه و] ه  ، ر :ه

 ،"[ و رو ،نز  ،  ،نین و  ٢٢ه، هذر
در ه ِ یی "   ،ردر ز ـیـ ِــــ و 

  نـرـ ".ـدد   و ٔهز ... رتن وز 
دری . ن وز ر ،د و ه ،  

... ز  وی ه  د 
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رود ر ب: 
  رز ِدی

 ی 
ر  ــب، ز ـن 
ب دٔه ین، رِز ر د، در 

  ه روزز  ١٢ ـ ،هذر
ر ــ ــن، در ــن، 

ـ ه ل  رم دیه   روز .ن و  -درــــــ ز و ـ
 ن در ده ی١٣د ٠-   م و  ـــد ب یــ ٔه ر ِد

. م ت 
، در ه، در دٔه ج ز  ب، ١٣٠ر ب در ول ه ل 

،   دن هین ه ر  ر ن ر ــ  ١٣١٢. در ل 
ت زر ز ن یه دو ی ز  نی  و ،دی   دش ی  د. ر

  ف ب دٔه ین   .ل ـ ز  ١٧در   ١٣٢٢ب در ل 
ر درن ر  ن   د و  ی  ، ر ب ١٣٢٧ن، در ل 

و ر ِٔه دن م، ر ه   ،  دررت ی و 
 ب د. ر م ر ردو ،ر ه در  و ر  یـیــ ط و 

  مــ نــــن دوه ِ   ف ر ز ،دن د د ز  
یـن رــ .ـدـ   در ٔ دورٔه دن م ر  ١٣٢٩ب  و در ل 

 یید  ٢٨د١٣٣٢ ِ نده ، دور نرز د ن و ز  و   ص
 د. در ین ی ده، ر ب ــر زیـد ز ــدن و  ن د ده

ـ ـد. دورن ــ  در زن  ١٣٣٧  ١٣٣٢دون دی ر ز د دد. ر ز 
ی ز د ر ب   ر ـ ــد. ـــ و ز  ه  ز د ذره ل

-   در زن و ر  و ر  دیر زن  ده ه زن ده ده
  د. ر ،ی و ر ـ  ید ِی رِز ر ده ز ت - ز زد ز زن

  در  ن ی ِیرهد. ٧د د نه 
 وز ب، ر ب در ِر ر ن  ،، و ــ زده، در 

 و ر ـ ـب،  ده ِپ ده ر ت ب و ه زن ز ٔزن
  ب دٔه ین در ـ  ه  . یرش رژی ر  ر  وی ه

١ ،ب ر ،  زیـ ــد. رـ نـــــد ز ،ب ره ِه ره
و  ی د ن . ر ن “   -هـم ز م نز ”-    ــر

 ب ر د تد و  و  دن دُ ِفر  هـد ز  ،ش
 :١  ق و و د ل ه   ،وم د،  هـ رشــ ت

  ر و ی یرب در د ر . دره و ر وم ٔرو  
درد و ز” ن،  ن،   د:   ز و  ن  رز، و هن

ی زی هز ه ،   ِرزدر     دو روز  “ و ـی دش  ،
. ر 

  ٔز رگ و ِی نـ ــز ز ی در ، ن ن، ر  یـهـ
ـیـ ،  :” دررٔه  و  ِن ” هن ر ب، در ر  ن: 

 و هِف ز د ِن،  در ر  و ِف  ی  یــد 
 و  ه  ی  د   ر .   ی  ی  

  ه د. ز هن زه  ن
ل   ر ز ب، در٧ ،  یــ ـ و .ـ ن رهــز ز یـ ر د

 ده رش ی  ه  ر رز و   ورـ ن  ر هدر ر ی
 رهو ه   ده د ن ٔه ر ِن د ،  نـــ ن

د و ـ ـم ـدن ز  ی س  ، ر و ه رژی ر  در زن
هی  ر  ،     و  زده،  هی هن   ،ن

 زی  ن وی دٔه ب ف رزه در ٔد ،ن    .  ِد
 ٔه ر ن   ده د. 

 ،رزدر ،ــ ی ، ب   ن رری ن و هی دٔه ب 
 ـ دت  در   ه   و در د   ی و زی ری

 ن ِ و دز د. و ر و  دشی .رز 
    

...  نز  دروی  د 

در ِ ه در   د ـــ یـ ز ـح 
     ت ـــ یــد 

 نز . دور ، ش  ز   ــ ه
ـ د   فه دن   د  ــ

 ه ر  ن در ".  رو  ٔــن روـ
ز ی و .د هه ر    ز ـ   ف

 ـف دیــ ز د و ردد ی   ِح
هـ ـــ  ر ن   ی ز ـــ ــش

  در ـهـ  رزه :   ن ی .د 
.  ر ررد 

 ِ  ن در  ،نـ ِ ه
 ن ح ش  ده  ِــ ـ   ه

 ـدر ـــ ـــ نق ز ِر  ن
 ن ی .   ، ِن  ده“نز  “ و

  ، ی ل در ن وق ز  ور ِ ن
 ــــ ِتــ  نه رن در ر ن ،ه 

هـ ـــ رژیـ  ، و ر  ی ز ـح
 وت ل ح .-      یـــ ـ ـر

  ر  - ش ِدو  ـ ه
    ر درـ ـ نـن ز در ـ  وردِن دو

 ت ـ ــ ـــ و ی ح ی   ــ
 رد  زورد، ه رو دزی ه ـ . رو  یـ ِـر

رد  زه ،ه   حــ یـ ـ ز ر یـه
 ن  یه  ـــ   نی ی ده

 ن رز ِدی ِت  نــ .دی و رو ی ر
دو و رو  ون  ی ین ــ ــن 

د-   ن و ز یه ــ ـ ه در ر ل  هـ
دی- ه .  ی ی  ـ حـ ل ی ن

ٔه رو ،   ِد-  ی ن“و درز ” 
ش  ی ؟ ـــ زـن  در ُ ِد رزه -

ر ز   هــ  ـ هر ه ی  ـ رــ 
ه ، در رـب  ردر  . زن، در ل

 ِح دٔه  ،  ره  ـ هـ
هـیـ ـ در  ده  ، ِــ  و زن

ـ .د ن  ـــ یـ ـرزــ هـ
 ـدر ــ ت، رــ ده در ِر ز ،

  ن در . ز ز  -ه ـ ـ و ـ 
وـد ـ ـ ـر ــــ و  ی-   ت

   ر  ،نز ٔو   دـوـ .رددو یه
 ، ی و ه  ـ ـــــ ـــ و

دـ  ه و رزت در ـــ ٔـ ـ دورده ی ش
 ده ه و ی ز  ر   . ـ ــن 

 ن  ،نز  ی ِردر ِه   ــ ن
 هرو ، ر ریــ نـــ  ز ه ◌ِ 

 ل ح ه  ـ .دـ ه  ن رز  و
ز دی ــ ـ و  ت  در ه ت

ـن و ــیـ   ر ه ــ  هی  ن ل
 ن .د   ـ ـــ ز  در  ی

  ح ،  ی د ن ن  در ـدر ه
 ِ ت  رـ ـ ی وردِن ه ٔی رو، در

 ـ  ، ت ی در   دٔه
 ـده ـ .    زن  در ز ن  ه

ه  ــیـ  ه  ِ زٔه ح  در ل
  رتدر  ،د  ـز د ،زم ی ِن دو

هـ ـدـ ـد  ِر ُـِد هـف ه   ح
  .در  ه
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...  نز   ه د 

ه م    ره  در ــود 
 .رد دو ز ّ ی دن  ــ ّٰ ،وه١ 

ه و ره  در س ی د  ر ز یه
  هـدریـ ــ ی ن  ّ ّ ز  ی

 رهــ ز  .د ه ق د در ر  ده 
 ن، و ی و  ره هوی  ـ ، رد
  ی  ر  ــ .ـ ــل،  هی ده ز ی م

د ژ ٔدر ز  و  ه  یــیـ و  ه
 ،ـیـ یــ د وـ ر رهدو ی (د و ر ً)

 ی دروه ِد رد  حـ د و   هـ
  و   و )   ٔــــ یــو 

ه هی ٔج ـد   ( ی، و ی  یه
ی ن)   در رـّـ ی ،ِ ز ج ، ه

دردـ  ه ن و  ( ین دده د.   ی م
 در ــ  ، و ور ، و   رده

 هدی ری  هدیـ دـــ تـــ ز  زد و ه
    .د ژـ ز ده  ری ٔ  هـ

 . ه یی ره  ود  یی  ،وهـ
 ٔری، ه ر  ل ـ     ٢٨دٔه 

  د ر  د و     ن  ز زم
ــ ز رــ   ری  .د رج ن ز  هـ

  ز  ،ع ی ز   ـ ه   ه
هی ه و دو  ـ ــ ز ــذ  و  رت

ه  ن در ن ـ .ـ ــل،   و رت
  ز ی  یره ١  ـد یــ ـدر

   ــــ وـ د رـ ـــ ّ ،
 ی  ل در ره   وت  و د  هـ

و  ره ن-  تــــ ــ ل 
ه  -  ـ ن ر و ر  ره ٔ 

 ب دهـ ــ ر  ،رت دی  .ور  و ـ
  زی ر دی ره ٔ  یـــ   .

  ی ر ١ز  یـ د، و ود ن ز  ّٰ و در
 ن ل  و   م  ـّ  نز ن د

، وـ “ دهٔه ه [ـــ] ـ  ری ن“
 فه ی  ی د  دی ره نر  ی د و

 ی   ٧٧ هه . در  ری ره وه 
  .د دزی    د درـ  در 

روز ی   د  در ر ـ ٔــــت 
 ی ز و ره در ل   ه  و 
 ــ د. و  هدی ره ن دم ز  ی

 در و ی و  ره و دی ی  ـ
 نز د ر ه   ـ رد ی  یـ ـو ـــ

 ره“ “  ود.  هـ ــ ز رـ ر
 وه ن و  ـــ لـ در رهـ ه در

 در   نه  ه  ،ریــ ــ ع ز 
 “وت ّ   “ ره ن  ی

ه  ٔ “ ،رب ت  ن“و دین  در 
  .د یر  ـ ــهـ ـ د  در 

  ـد و ز ــــ ّ   “ وت“
  ی ّ ره ن ر در ــ ـــد. 

ر   ره ، در ــــهـ ـریـ هــ  هن
  ردده رت زد ن ی و رو ی ـد و  ره

رو ؛ رددهی  ً  ر  دهـ ـن 
  ه وی رگ ه ــ ز  و   ـزی

در  ه وی رد و  ّٰ دو ه ه رت و 
 ز    ــ ی ، ر زی  هـ

ن دو  هدد  ر ه ـ ــ ـّد و   ،ـــ

ــ ـیـ ـ .  ره و و  ه  ر   ن ه ده هن
هین ر ر ه ده  ،ی  ٔ   ـــــ و  یه

ورّ و  ه  ر  د  زز  لـــ ـ ـ ه
ورّ و د    ه  .ـر دهـ دی ره ر در ر زی

 در  ره ز ،ری ٔ    د ر    ه  ی
رد در    ــت ــــ و  ٔ  ١٠٠  ٢٠٢٠ز ل 

ورّ ز ده ژ و ی ر  هـ ـــ ل در ره ر در  ه
   نه  ل در ره و .د.  دهـ ز زود ه ر

   ـــ  ر  رت زی   ٔرش در ز  
 ـ ّ   و ه ز   زه  ه : ده١  لـ

  هی٠   ل در  ن  ی در ٢٠٠در  یـ ؛( ل ده)
زـن ـ ن،  در و هـ ٢٠ده ز    در ف ژ  ز 

ـب - ی  زه ؛ ر ی وق  و هر ب
رد در    ره دی در   ه ـــت   ٣١رزش 

یه و زش دررٔه ت . د یـ  ه  ،   ح
“ ت بر ن “م ّ  نز  تـ   در  ه

 ر “  “ ز ی    .  ــ دو  ه
د دور ر در ـــ ز ـ  در  وردهد ، ه  ـزی

ه . م ،نده ز   ه و  ه  ن  در زی
 رت  ر ز  ّٰ د و  ـــــ  ر دزی د ّ  ه

 ر  ه زی ی ن  . ی  ی  ی ز  ه
دو  دی ررد، هد ی رد و  درد ـــز ی در   ل ور ه

. ه   ن ز ی در  یدهرد 
 ٔت  ٔه ز ین ه ٔع  ر ه  و  یـ یـ ن 

  ت زیر ، زــ  ر  ود ه . در وی ره
 هزی  ن و دم-  ٔه ن و دی-  ، ّول ّیو در ی

 ـ در ) ردد  س وّ  د   ،هر ی و در
 ّ  ،ری وهـ ـ ،ــــ وع ز  روز  وری ه  هـ

 ن و د  ٔـــ ـ .( دهد  ته و یده زٔه زی
 ی ی “  “نز ز  دم ه  د  رزهــ ٔـدر ز  

    : زی “ـد هـدر ر  ه   ری  .رد
 ــــ هـی ٔده  در ر   ی در    ع  رّ ده ور

. ه   رمد د  .د ه “ 

...  د ورت د 

ردی ِ رزٔه در ه-   ز رــ .ـ دهـ ده ده و د 
دز ،ـــ وهـــ ٔـِش هـیرد ، ی در  ِت  ه وـ

هی  رو   و وع ز دو   دِن ل   ِ . ل
   ِ ،د دهت د در   ر  ی  د وی ه

 ٔت و ر ، ِر ، و  نز ِدز ، ه  و 
و ه وز  نیــ ،ـ ِ  ل و ز عد ،ره ٔه  ق

 ق ِ و   در   دند  و ن  هز ِ ،ه ه
دز  ز  ِد ن ود ِق  وــ ــ در د و  ِی ه

ی  ن، وو ِد  ِت نه  در ،ن  -هــ ـ و یـ
د -  ِ ِ دز وهـــ و   دم زه و ه و  هـ

   ب   ز ه ی ،ی .ی و ذه ورو  د  دور ی
  ر د ِ ه ی و  هد و ه دی ه  ر ِد ه

.ری  
 ـ ــو     و یو رل دی ز یره   

در ِر  ِل و  ـ -  ِدم و    ردٔه دم
-  ــزــ رــدی  و  وه ٔه ِد   ز 

 . م  ی ن و ز ه ه ه ن ز  ر ـ ِد ی ه
و و ری  ،ی .   ده و د  .  و  ی

  ِی  ،ه  ِ ت ز ن  ــ ن، در ز هــ  رو و
 و رژی  دهـ ـرزـ  دن  و  ِ ٔ زز ِد  هـ

   نِر ر  د. ه ه  
 



 ٩٨٩رۀ 

٧٠٠  ـ دو رو    ره
ر در ه ده ] ... .[]ی ـر 
 ـ  ط ر  نز در
   دو  ـر ــق و 

ـ ـدریـ ر  ی  [ـــ
رر  درـ  دو  [نی در] 

 در ه  ر ر ی  ن
  د."

 ـو دو رژیـ هــــ ز ی
ـــ  و وی ،رو  یـهـ

 ٔ “دد” و“ ـ
”  رـــ نـ  ِر

 ی .  ـــ  ً ه
د ــــ نـــ و   و ـ

 ـ ر ر ن  ه
 .ور ی ر ر دری ل و 

  ر ح ی ،وه   ـــ
  زــــن ر ـیــل 

 . 
ـ  ، ر در   ِد و ر ِ  ،    هـ

د ری ِن هه   ِزدز ،ه  و ه  ـ . ز
  ِی دن و ر   ، ن د و  ه  و  

 تردو  م و روی  ،ور هدی د  ه  ،ــ رــ .١١ 
ه، رش دد: "ون وزی ر، ر ر ی ز ت  ر دـ و  ن

  ،٢  ده ر رز   ورود   ن ـ ".  مــ یـ ِفــ
 د ِ ٔ ،ل  رـــ ر ی در    و 

  دو ،ی  وه ورد و درد.  و ر     و  ی
ه ،ر ر   ن  ز ه و   ردد دو    ن

 رغ ١٠٠ه   هد ١١  ر   ٔـد ـ ر  .
  دی ه  وق  ز ه  ه    و  

 ٔــــ رـ  و ی  نز   ِد و ر ِر .
  ـریـ ِـــهـ ،دـــ ِی ن یت هرــ ،و  هـ یـزد

 ری  . ز ر ِ-  ر ن ر هوی-  ــــ ِو در
 د ه-   دن نی  و   د د ِ

یو رژی !  
 

یِف ه- !  ،ره ِدر 
 ی ــه ـــب  هی ، در رژی وی ز  ر،  ِر،  هف

   دو  ی .د د   د د  ـ طــ ره در ر
  ه-  رــ ٔـدـ ـ طــ  ره هوی- ـ  ـــ

 د ه  رد و ن ش ر ی  نــ .ده  ی دروغ 
 ،  ر و د  ز ،دی ین ه  ر-  ـ ــ ره ً

ره ِو در یه -هد  ز ذ ه  ر ــرو ـن دوــ  و ر
 در .یه ن ه  ـ ز ر ٔد ٔ رش ل ه“ رـ ــ

ه ر و ورِد هـیــ ٔـــــ  ر ی .ی رش در ر ز “ین
  ز ه رش  ،ره“ر   ”دهو د  رـ ه

“ نز رد.“رید  ت ر و وت 
ر ر    ز ه“نی ر  “  ره ٔی١، ه  ــد ـر در

 ِر  هو در ورِد  ١٨  ، ده ه ر در“  “-  در 
 هدی  د ی رش-  م  ر ِهرد: "درو  ١٣د ـر در

یه  ١ه  نه  ،ری  ره ی وت ز ". ی ر در  یـ
 نی ر  رش در    .ره ِدر ِ ،رد 

 ن ر  رش ـ نـ رهـ در  " :  ـ دهـ
٣٢ق ٣ د و  ز در ِدر  ،١و  ٣ ورز دز  ز در

 در ز ِ دره ٔ ر  ه ١ ".ورز و 
 ـ ،ـ     ی ،ر ده رزی وت و ر ورد ر ه 

یه ی در    و  ،هو در ن  هـ“رـ “ـ-  ــیـ
 ،نن، دهر  ـــ ـ در ،نر ،ن ،نر ،ن ،ه

یه   ر و  رش در در ِ    و . ن  هـ
یه  ند ، ه ذ ه   ــز  ب و   ن رـ

      ه  ٧دو ١٣٩د  

 دو ِن ِر ر ر رد  
 

 روی و  ِ ٔ ِد دو و ـِر 
  نـ و ت ،  ٔ ی

  ر ز رِد ر ،ــت ِر خ ر در ِر ون
 ـــ ،دـــ ِــ ٔ .ردو د ن دی

رزی  ـ و رـــ  م زدن  ،ه  ه
 ـر دوـ وزیـ  ز  . در ل 
 ،ــ مـ ر ر   در   و 
ون و در ر  ٔل و ری ،ـــ ـد: 

ی  رتدر"  ر٢ل  ٠ در  رد
هـر ــ یــد   ،٠٠ـود ٩ر  ین ل 

 ر رتد." وز-  بر د  در  ه
و و د ِزدز :ی ِد دوهو ر 

  ر و ید ل   هـرن  -
  ِد" ر ی  ــ یــ ِدروی  رو

 و  ِق رین [ی رــیـن]" 
ه  ،ی .د ده م  ٔــ ِیـز رو ه

 ـ د ر   لرو ن ،د 
 دز ِن دده  !ت ی دروغ

 یـد ـ رـ لـ ،  ه  ر رتوز
- ی وم ز   ط و ل  -ه

  رزی رد  ِظ  .د  مــ وه، ی
وزرت ر، ط    ـــل ر" ـــِد 

   نـه ٔد ی ی . ده ن "رو
  ـ و  ٔ و  ن   یه

 ز و ی  ه  ر  نــ ِـ ه
 د ر .د 

  ِد" "رو-  َ روزه ی   هـ
یو رژی ر ن و د  -  ِِم دی

 ٔ  ِزدز ،ز  ،دهــــو د ه
 ل و ـ  زدیِ  دِر وق  رت

 ــ  ز ه  رش ی در . ،
ِص ردر   و ور ٔ در ره 

    نی  رژی  ،ی ل“” ـ ـ ه
ـ ترــ و زـ  ـ یـزد“ ـ ِدـــ

 رو”. درت 
ش در ـرِد   وزرت ر در و در ِزده

ـ ــ و وی ل ر  ورِدـ ـــ ،ـ ــ
وهـ   ز ری  رـ ـــ هـ

ر ٔ ،-  ن ِر هن  -ویـه
دـ رو ر ِخ و  ه  ی  ش ر

 ـ ن ِر ل و  ن  و دو  ده 
ر ره . هدی  ـ ر و رتوز  ز ه

 دی و ر ٔدر ز   ـ ــ یــ ه
رو د نر ِ  ر . ده  رو

 ،ید  ١٣ـیـ" :د  ،ر ه، درری٧٠٠ 
 ه  در  رر  هـ ـر در ... . 

   رود ن
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ه   زن  ن ت 
 ری ،٢٠١ 

ُ هدر ر   م ی 
٢١     “ن  تــــ بـرـ ٔـ

 “ و ،ّ  نزن ١١  “ ن 
ویه در ره ــ ٔــــ، در  ه  ،ن ه یه“

 ٩روزه  ذر  ٢٠٩  نـ رـ ـ ، ی ،ری  در
١ز  ٠  ن و ر٣٠  ره ز ه ،ه  دو ه

ّ و ره  و ــن رــیـــ ـ  ز  ه ــ و هـ
د و ن د ،ر  .ز یـن هــــ ـ  ه دم زن

  نز و ر ر ون ر ،ر ٔ 
  ــــ یـ نی در .د  ری  در زی

  و یر و ه ه  و  ن رٔه  هـدر یـ
ور ،ٔه زی ،ند ٔهی زش و ،نز  ،زش   ه

 . ر ه و ،ی“ن  ت ٔ “ لـ ــردی در
در  ریدوژو در زی وی و دو ل ِ “  ز“در  ١٣٧١

ــ “ ر دن و   ی ر و   . هِف ی ن
 زه لــ ــ ـ   در ز ّ در ی  هـ

ــ  ٔـن“ “   در   ٔه ز د.
 ت بر “ب ت ر  ـ و یوه  هـ

(١٣٧  رت  در ر دن ت  زیر، ز ل 
 ،ریـ  ر ندر ز . ه ر ل ن ه  (

 د، ی ه ٔره  ـزـن ــ١٩  “  ن“
  ر و دو رو ٔدی ؤه- مر ســـ در  ٔهی

 د  .س   در  ـ    ی ن
در  ،ی و،  ه د، ه  ٔم دـ ـ ــ ز 
 ــ ت    د ر  ٔ ری  
  ر ده و ن ده  ـــ و ـ ـ ـ ّــن 

وه  زی و ب هین ر ه ه دد و    یه
 ّ در ٔه ز  یـرهــ زـد. ه ه یره  ،زی

. یــ ز  ه  ی ّ  ٔ د ر   ر ده
هـ  ه   در یـ ــــ ـ دـــ ٔــ ع

  ـــ ظــ ز و    د، د  ه
در ٔــس  ٢ور  ود دن ی د ٔه ز   م

)   ی) ر د ن نی  (د٧  ـ ،دـ (ل دی
   و ی  شی ز  د  رو ـ  ه

ٔه    ،ی ّ ٔه ز ه  و  ًدی در ن 
 ن ،ی دو  . ــ وه و زی- ـــ

  ّٰ ،ه٢  دزی ر ی در ی م نه و و  د ـ
ه و ر ه ی د ٔه ز هــ  . در ه یه

ــ  زه ن ی نز ز     ّـ در یـ
، ب نز ز ز    دی ن  ٢٠٠یــ ـ ، ل

 ِد ٔه ز د  ٠٨  )٠٩ ــیـ ی س ٔدر (
ـ ـ   و   ی ، ره  ــــ ـده

 رز ده  یره و   ر  ه  ٰـّـ ـّ .ـ
ه ی ً  د ٔه ز ه ه ـــ و هـر 

هـ دــ   د ،  ذوب ن ی  ًز یـ دهه
ر در ـب  ه هر  و در  ل، ز ن ر ن

هـ  رٔه ی     ز  ،ز ه  ـن یـــل
وی  ب، و  ب رگ در  ن و و    ه

 هـ ـ و ز ی ز  ه و  و هدری  ن 
وهی ن.   رزی رن   ،ــن  رد دل ب

 د ،  ه وز ّ در ه ّٰ ن در  ز 
س دی ی ه یــ، و ـ ّ٠  ٔه ز در ود 

ه رت د و رو  د ی،  ه ر  در ه یه
  ٔه ز ّ د ر د ن نی   ) س ٔدر

 ــٔه ز ن   ی ه ی ( ب نز ز

 .د ه ر 
 ٔی در رد ـ ـ  ذر ه،  ٢١در ین  ری و در روز 

هـ  ه زم  ه یه ر ه و ی ت   ،م
 و   ٔه ز ٔهی  ری   در  زی ، ٣٢ه 

  ،  در ١در  ٠   و ٢٩  ـ یــ  ده
، و   ر،  یـ دـ  ر  .س ی “ ن“

 ّ در ٔه ز٢  ـ ن  ز دورٔه  ز د  س ٔدر
  ی ی دن ود      ز و ،١  یــ در

 ،ی  وه . ش ر  هــ ـ ـدـ ـــ رد در یه
ی) و   ـرهـ در ـل ـــ و  ه ) زه  یه
  ٔدر ز  زی رت  ه ویرو     و 

 د. ه ر ه   ه   یّ      زن
  ره ٔه “ن “ ه د ر (ٔی ی ی) ّ  ٔ

 ـــ نـ   یره  ٔ  .ده ر   زود
ـل ـ   ی  ین ل یٔه د رل د، و در رد   ،ده

ره  دده ه  ّ  ٔ  د ر رل  و  ز ن 
ل ی  ه     . روز ن ر ر  ــ م ری ٔ

 رد، ود  ر ر ه  یه  .ـــ ــ م رز ده ده
  ز روز ری ٔ٣  ردی٩   ری در ّ  نز ّ در

  “ن “ دٔه  . ه ی٢١رو ی ،  ـز 
درـ ـ ـ ـ  ر  ـل دـ   ِه    زم

، ی ٔ ــ ز ١ه در ن ه ن ر  .  دٔه  یه
ـوه “رن   رو   رت ه د. هـــــ ،ز 

  ت دو “(IPCC)  هـ ـــ ّ  نز  و
 یـ ه رٔهدر ل دی    ١ ـدر  ــز ـد 

   ر و در   ر“ن “.ر ده 
 رد در  یه و  ٔد هو   ن ر و    ری ٔ“ ـ

 ع  رگ “ه هدی و ه و ّ زه ،  ی  در 
   دو  ی  ز ،ردد دو ٢  ــ ی د ی در

 ٔـــ ـ ـ ـ  م ه ، زه  ه ن
 ـ ه ع ی   ی ی . ه   در ز ی

ه در ّ ز  ره   و ، در در ّٔول   ٔیه
ل  ـ، و ـ ـــٔ   ٢٠٠ٔه  در زٔه ز ود 

ه در ــ  رهی   و هون ّ ت ه    یه
 ز ی . ی ی  ٔ    وهـــ ن وــ ه

  ـ ،ن هو زی  ع ٔهی   ه ی در   ی ه
 رٔهد  درــ هـ ّٰ د وز رت دهرد  و د ه

 ١د  در  وی  ٔ ه ـ، و هــز 



١٢   ه  ٧دو ١٣٩د   رۀ٩٨٩ 

 ن ر ه:و ه  د ... 

.   در یو “ 
ز ه ــر ــ  ه  ری و  ی ین
    و  “ ــ ـ ِت ن  هـ

 “ ی  “ و   “ .ده 
 ر ی ز دی     ر “ ـل دّ

 ـــد ،ـــ زی ی ، ت ه و وه
ت   و رو  یژی ن ـ ــ ز 
 ــُ ل رّ ن ، ن د در ٔ  و   لّ

 ُ و . “ ٔ ز) “ یـــ یـو ز ّ م و
 )“ در در ین

 ز    زیی و روی ـ ــ  و در ویه
  رد ود ری  دـو در ـــ   ی ه
 ه ــــ“ ه ِن       روش

“ر رد  ِن  درـ ورـ  زی ده ر و  ش ر
 ه ی  ز  ردن “ دــ در ّ   ی

 دو  ری  یـ دهـــ ز ،ــــ ــ ز ن ر و ی
هـ (ـ  دُ)  ــــن–ه   رت

 ــ و ـ   ن ونروز ّ   ، 
  .ر “ ٔ ز)  یـــ یو ز ّ م و

 ) در در ین
 و ز ّ   وی ر  در رهی ،ه

ویـه ــیـ  ز ین و  “ر “ن و د و 
   “ ـــــُد د یـ  ه   ر ی ر

   ،د  و م  ق  ُـدم ـر 
 د . “ ٔ ز) “...ّ م و “) 

درـرٔه ـن و “ و در ٔ (در ) ب د  ن 
 ٔ “ :ی 

 “ ر ی رش در  ی هوی  ـ  ه
 و  و ی نن دور ه) یرژو  هوی  ١٩ه 

) ر در  د، و ز    ون، ویـ، روـ، ٢٠و 
رُ ،ُر ،ِ ،ِ ، ،ی رد، رن، ِیـر، 

یــ ر   ِِو  ،وی ،ول ِ ،یدور   ،ـ
 ،ــوس، روــ ـِ ،رویــ ،ــُرـ ،ِ ،رو

َ نهرن د ،نه  ن )  ل و   ُدرف، و
 ـــ ــ ی د   ر  م و (ه 

... “ 
ه ز ی ی دن    و “ـ   ـــ ـــ

   ـ در ـر ـن “   و ّٰ د ورزیه
ت، م، ت و ت در ی َدررِد ـده “

 ه ـ و ـرـ ردو  ه در  .  و  وـ
ـ    ز د و ی د، و   ی  ،ه

.ی د تی ن ز ی  “ 
 ریــ ــ ی  ص  رد ر ٔه ی

ز وی ی  ،  مــ در و ر ـ   یه
ز   ب در . ه یش ه “ ـ ه 

“ی دوش  رش  ر   ـــ دهی  ه
  : ...”ن ری ز  ر س در و ه  ـ  ،ه

و ن ،ر ز  ـ ز ،دی ر د و رٔه ز  
  د  ی    ی ،ن 

“ “ ر  و  در و یــ یــو  و 
 ی در ...دی    ـــ ـ ،  ز ،ه

 ــرـ ـریــ ،ود  ، ره ،وی و  
.ن هت، و دی ،س نژ  ،ر “ 

 . نر دی  ر د در ر   ر دی وی
 ی  :“ … ه دررهٔ   ر  “ل، در  ٔب 

“ر ز ر ویـز ز بـ ی ن ه رٔهـو در   نــ
  ع “    و .ردد ز   ـ ی

  ن د م ّ   دهـ وـرو ـ ودی  نی ه
  ده ر و   ر   “ رد  “ بــ ِــ و در .

 د  :ی “ یـ در ـ ـرد دو  ن وو تی د، و ،
ب ه  ر  ...ـ ــــ صـــ    “ نـ و

 ری ن در ن ه و  ه  و ه “و “ ی “َه 
“   در ، “  ت ه  “ ردـ  و در ،

 ،و در  دی .ـ هـ ن دی ز  و    ندی ه
ـ ـ و ـدیـ “ دررٔه ن و ٔ “ ٔ (در ) ب د 

  ی “ رـ !ـ  ر . ز ی   م ...ر ٔر ی
 ش دم ی و      دم .ر “ یـ ـ ـورت د

      دن ه  در ودن وـ ذّره  ز و “ن ز  و 
.   ه   “  ی  و  ــ یـد د  ٔر

 ٔن ر ، زـن،    و دٔه د و  ح ر  ٔ”درد: 
ز  ـ ،هـ دهد ـد   ح و  ی  ز ی  . ز

. ه  رٔهت در ی  ز ز  “ 
 ٔ در  ر “  و   “ ـ ن ز  

 ز ن ر ه   : ” ــ   ٔرٔه هدر  ه
 ـ ـدر  ز و در  ز  ه  ،   ب ی 

.ی “ ددب ی  و در  و ه   و  ه  :ـی 
ی ب ر   ه رت در  ـ ن ــر ـ ـ ـزـر “

 یـــ ـــ دـ ن  ٔه  ،د ر  د   ن 
 .رمد 

 “ رد  د ر ب و “ د رد “ هـ ــن هه ،
 ر د   و ده  : “ ی رز   دهن د ری ٔ

 ـــ نــ ـو ر  ٔ ی لّ و    ت
ـــ .ـ هـ  ه ی ر  ه و دت و د ، ّت و ح

  رزه در   رت ه  قـــ ز د ر  و دری ی 
ــ د رـ رب ،رت دی  ی ،ده د    م ر  ــ

.“ 
 ــ نـ ـ د ر  ر ه و روو ر رز ره  
 وهـــ ه ٔه    و زی ،د هی دز و ه 

ری  ـ نزیـیـ ـد ـ   ن   ر    و ی
ه ز درد. ـ ر ز زـن   ت رو وی ِه  ر ز  ه

 نی  د د   ی :ی 
 

ی  ز 
 ه د. دو 

 ه  درن  .ن
 م هَ ده ده ره

.ی و در درون ی ز ون 
 ه ٔهی ژ ه 

 ٰ  
    ن ن و  ه

،ز  ر ز 
 ِب رو در 

 ی ه.  ه ر رو ه 
    

  ب ؟ 
 رِن  وریه، 

  مزرد ِز .ز 
 ی ن و ذّرتر زی 

  ر ورد. 
 دود ِ ٔ  

 ش ِ ن ز هِدَروی  ه 
 م ِن ود: و 

!یدر 
و  م 

 . ن رز 
 “ ه ه و س ز ن ری در ٔ  ه ره”ز 

     ه  ٧دو ١٣٩د   رۀ٩٨٩ 

 د رویده ین ...

 یـ .ردـ  ندد   ن ِو در  
ورده- د دو ز و ر ه ِر ه-  یــ

  و ی د ه-  ِــ ٔــ و 
 ً و ، د ـیـِف هـ ،-  ِـدر

 رن یـ ی رِت ی  و   ر ی ره
 .و  ر ـدو ِـر ـ و ـ ن ِف

در ،  ز  رم ِ ١  و در ـ ـدر
 -ویه زن  و روـ-  ن  رت ی ِدم

در ط ده  ،ی  دِد    ٠ز 
 ِدهــن د و  ده رم خ و ز  

 ،  ن  فــ ،ره ِورِد در ر در ی
 ه ر  ز  ،ــیـ ر .ن ٨دهـ  ه، درـ

 ــ ــق ــو ـر در ــ” ٔر  ن:
دو د “ وی ِ  ره  ،  دــ ه

 ی دم و ز  ط در  ـــ ـز ،ه
":د ـ ن  ردد دو  و ر ه  دهـ

 هــی در ری  ر  در ه  ی ن
   ،ردد ه  و زی  ط  ٨٠   در

 دم د   یه    ر  ،ر ی .
  ورز ت رد م  ١٢٠درـر ـ و  در

 ٣٠٠  ـــیـ  "... . ه رش ه در
 ِ ره ِِر در و م ه در  دهد ی :

 ر ی   :ه] ه  ت  ٨٠ ،در
  :ورز١٢٠    و ٣٠٠در  یــ [ـدر

  ؟ د د یـز .ـ ـــ ِر  ،رو
  و رژی دو ه -  و ـــ-  ـــ ـ

یف ژرِف ه- ! ره ِدر 
 

 ِد در ،ر رگ ٔی ِوی ِ 
ش، ــ  ی ٔرگ ر ٔ  ،ــده

 زر ر ر ر در د درد
 ِر ر  یـن ز وـــ ـزرــ ـر در 

ل  ه  ٔه١٣٩ فــ ـ دیــ ـ ،
ت و نُ  ،و دو  تردو َِ- ـ  هــرـ

 و  ه-  ــ رد، ود د ر د 
یرل و د   ه هـ دز ـ] نی ه  در ،[ـ

 و و د   بر  د ه
  . و  دو رو ،ف وردت ه

 ،ر ن، دری   رو ـ ز د   ِور
ت و رت، م د: "ــ ــرت ـرـ در 

ه   ر ل ول ٔهرد و  ٨ـر  ٢٠٨ن دــــ
رـــ ـ ِی] "ر  ،ــن ٢٠ـ  هـ٩ .[
ه، در ر  ،ره  ن ٢١ه، روزٔ د د، 

ر ر زر ِ ِز   :دـ نـ ،
"ود  دودن  ـوم ـهـ ــ ـــت 
و ز درت  و ه  ـم ــ ز 
 ــ ـ ــ ه در ه  ره  ،ر تردو

 ن ل [ه]  ورزـ تـــ زـهـ ـ ده
ر ِم ورد و ت و  درِر ـم 
 ـردو  ُ ه  ِ ... .رر د ر در
 یـ]  ده  ...ه   ل  ت  

ی ر تردو ٔیه ،دِن  یـ درـ و ـ ٔیز ه 
 ِرــ زـ ... .[ ر ز رج  د ِ ت

ن در ــ  ١٢١رد و    ِ [٢ین ُ ه [ُهٔ 
 [یـ ـد ر ز  ه  ... .[]رُ ه [ُه

 ــ ــ ـ نی ِر ز ... . زده ن ری  رت
 ِ دلرد و  ١رت  ٧٣٩ـ ـ رـ ز ،رن د

 ِ  ٔهرد و  ١٣  ِـ   نی ِر ز ،رن د١ 
ــن  ٨رد و  ١ن در و ز ر ِین ٣٩  ِ   رد و 

 ِو ی ". رده ر رم د    نـ ـ ـر زر ر در
 س و ری ـ ر    ِ ،و در ، د ِن  رد وـ

 ح ِ  ، یـو وت در رژی رت و  ه ـــ ـــ  هـ
 ده و زی وت ز ه   ،ر رگ ٔی .  رژیـ ِـ ِه

یده و ٔ  ،   د زی رت و  و ر زر  ش
ر رگ ٔی ب ر ِ .ردد در د ر ر-  رتـ ذ وــ ز 

 ررد  در و-  در  د و  ش و   د در
 رو ٔی ِدر د د ،ر رگ ٔی . ه   ر

ی  در   ، و   ِـــ زـ .ـرد ید و ه
ی  ر در ر زر  ن وــ ر رـ  ٔ و  د ه

ِ وردت ده   ده    ی رگ ر ز  ِن
    ،ی ر.ن ٢٠ز  فــ قـ ری" : ،ر ه، در

ر ، نی  ن ه  ف  ٩١دهــ ِرـــ در ــد زر در
  ،زی  در . [ر در  زی ِی ٔ ه و ر :ن]

درـ  ِه  و  و رگ در د ف ر درد. ... ـود  وه
 ٣د. ...    [زی دو ی و] رت  ه زه زی در وه

 فه  د  ،د دِن ل دو  ی ن ی ، ز
ش   د ر در د دم [ن: ـ ــِ زـــ و 

 ،ی ،ی  وه ".د ر [ن ٢١  ،ر ه، در   ٔ ز 
 ـزر نیر  ن دری ف ق د ور" : ،نی ف ق

در ت  ٧٠در ه ورد و  ٩ر   ،ر د  ز 
ون... [ی هن ف و ــر ـزر] ـزیـ  ی رگ ر  ه

  ٔد و ر رز ِ ز   ،ر ره ی  د  ".د
 ت رردو -  رت رژی ی   د-   .ن دری 

و ِو د و دو ِد  ٔ در ،ی و  ـ مو  ،
ن،  و د ی ٔرگ ر و ه یـ ن در ـــ  ٔف

  زی  ،ر رگ ی .د  ٔ یو ه رژی  ـــ ،
 وی  و ی ِد !ردو د ن دی  ل د و ِنزی 

...ر ی در ر ن  د 

و ی د وی ن  د ه ن  ش-  ُ -  ـــ ِـرهـ
ه زــ ،ــوم و  د د. ده ه وِم  و روی ر  ده

ِر  ددن  ر -   ِه“ ز “هِ [ِت]    ررم یه
ی رد-  ـ ز وــ ـ ،مـــ ،د هر ه  هز رو ن ر

 ِـهــ ورهــ .ــ ب ردی ب  ٔ  نرو
در ر ود دن ه   ر ه ه ز و وم،  ده

د ِد-    نـــ ن وو ِ ی .  ر  ـَ
ه] ــــ و  ه دٔه رت -ه ز و یه ده  ز زه  

 [ِ  ِر ٔ ٔه د ررد ه -روـو  دن دل   یـهـ
ه   و ه وره ز  ن ، ورده ه  ،ــ ه

د و  و  د ، ن  ِن  زیـز ه،ی ی . ی  
و “ ـم ـــ ”ــ  ن دل  ر در  ٔـ ِــب ـ ز، ن

ه زد  رزیِ ِ ه ٔوه  ز ــیـ و ردٔه رهــ” ِم“
ه ر، در در ه د. ــ   م ه” م“ه و 

 و رزی ی  ِد ِ ز در ِ“م” و  ِـدرـ ِ
 ٔ  ح و   ن ز “مــ” ژــیـ بـرـ م ” درـ

 “نیــ ز ـــ  ن ن دررد، هد د ز هو  ه هـ
 .ردج دن رور  ه 

ـــن وـ نــ و دهــ رد در  ٔ ده  ز   هـ
ری  ،ن   ، ی ِ ـه ز ـِن ـــه و ردٔه  

 ژی ” م “  و دز ،ِر د -  ـ ورـ و
  ـده ـ و ــً   در   و وِم دیر وی- ن
 . 

 



 ١١    ه  ٧دو ١٣٩د   رۀ٩٨٩ 

 ـ  ر
   ورت 

“ــــــ ــــ 
“ ـ ــر 

 ـــرـــ غــ
ــر  ه ،ــ ــری 

   در  ده
 ـ رتـ یـ 

ن َدرَهـ ز “
ــــ و “ هــــرو

   د ه 
“  “ و “ری ٔهی “  ِدِ ن .ده 

 “روز ر و “ــد ـ ــ    ر  
  و ّٰ و .و  ت درّ  ـ ــ ن ر ی

 ـ د و هُّ در ر  ،ورددر  و    د 
ــ .و   ـ “زه  و  “  س 

 ّول ر   رد ی “ وه دٔه “ در   “ ر وــ
و  ب دّوم  یـ “ رزو ره، ی در ی ز  د

 ی  “د ه ن در   ّول  ز  ن ّ “ و
  ،ورت   “ ن دریـ ٔــ  ٔه   

 د . “ ه زده و  د ن
ی  د  وه  د ف و ـص یـ ـن 

ـ ی و ر     ن ز دی رگ، ی  و ـ و ــ
  ی ی ی  ر  ده–   ـ ن ر د ی 

  - ده  و رو ِو  ه ـــ ٔ ه
هی    ن روـو  ه و ودی وس و    ورت
ز وی ی ی . ده  ر و    ر ٔ ه
ر و ز ِرزو و ه ورت  ش ر  زهـــ و ــز ه

 رش در  ّد رزٔه .د 
ی د ٔ ه ، و ِ و  رد و روح و 

ّ ذه    و ر  ی د و در  ــ و ٔـ ه
 بز   رز ِری  و   .ی  ـز ،ورزد

  ز ن َره َد  ،ز ی ره ر دوی / ه  ” در ن: 
ــ ی ش؛ د /  ََِ د، و د ر  یـهـ

  م ود / ری ر  رـــ ـ رـ   ری 
.ی “ 

  رش در  ر  ز روش  و  . ر ن
 ن  در   “ــــ  و   “ یــ ـ 

“  “   ز زد ود  :ی ” ــــ  ز 
 ـ ز ز ،م  ز ز ،ُ  أ ز ه ری م ی ، 

 ،ر ده  ر رد ودش  .ـیـ ـد ه  ن
 رهد ه ری  ه و درووی  ن ی ه  ــ و 

 ـ ـ   ...ه هی  توز و ه م
 ر ه ٔهی رهو ه ه درو    ــر یـ ٔو

 “  هد  ص و ویٔه یه  رو زد.
  دی  در ّ ی  و  ز  ر و  ده

ه ـ ر ز دل   د و ر   ونــ هـ
هـ  ـدز ی  ،ی ز   د؛ ز ز و ـه

  و  ٔـــن ـ  “ ه د و 
 “    ر د.

 ع  ِـور ـ “ ر  در ٔ دی  ن 
وه رد ٔهی ِ” ـــ ـ زم ـ ع  ز ،

 د:  ه م  یه
١ :(ر) ِرلِ . “ ردـ عـ   

ه  ء ی طر و وه…” 
٢ :ی ی رد “ . ژـ عــ ــ و ر  

 ،“ وه  و ت و  ن ع  زن  ده
٣ :در ی ِ . “ عــ ـ  و یو 

ـ مـ  رد  و دهـ
 یـ  ن، و   

   ن  د ر ه  ــ تــد ز ـ 
ه د دـ ،ـ  ر ین . ر  ّ    زن

 ز د ر در   ٔ و  و  ه ـد ـ ه
  د، و ه ورده د د و ز د   ٔ  و هر ه

 د  و د  ه رز ر و د دش  هـ و ه
در  د ت   ،ن  ر ر ی ـ در 

. ب     ری 
  ِن ر  ی  ـی د نه   و هـ

  ی و ، رزشُ ـیــ یـ ِد ز  ری ندر دور   هـ
ور     ز زی ،   ـ در د ز ه ر یه

  ــ  و ی  د د وورش د ر ه  رــ هـ
.رید ی ن ند  و  ن و نه 

 ،رهر ،وره   ه  ،ز  ه دی ٔ و ه ،ه
وی  ـ د رـ ن ،د ِّ در  ردد ّ و ،   یه

  ٔز د ر ل  ،ل ی  .زد “  “ز وی   در هـ
زد، زم و     ٔل  ر   و ه “  “ر 

   ی در .  ـــ ز  ٔز دری  د  ــر هـ
ه و و ٔه ،  و ـر  و ز د ی  ز یه

  د. 
ــ یــــرز ز ی ـــ هـ  ،ــ نـ ــر هـ

 ی  ی در  ر . رش  و ر  هـ ز ــ ه
 ـیــ در  ٔه ،ب ن ِ ز فه  ر   ده  ر د ر

ه د و (د ز د)، ــ  ن  ٔ ،ر م ه،   ِز دیه
 ــ هـرــ تـّـ و رزوه ه د، و م ی هی ر در  

  در  زد.  ر “ب“ در ه  ،ــیـ ـــ  هه ،یه
 ن یی و ر رو  ر  ن  ز د ه  ـه .

ز وی ، و ّ   ن ه ،ره ٔدر ه  .ـ  ر ه
هـ درـرٔه  ــ ـرـ  “ل، و در  ٔب رز د ـ ـم 

در رد هِف دور و  ِن “ ه  در ین ه و   ن
    :ده 

 “ر ی   وه دٔه ه  ی در ی هر رزو ر و در  
 د و  ز   ی “ــ  و  ری “ــ  یـهـ

 ن زی ز در   . “ 
 در  ور  و در  ـد ،ـ هی ف ره ی ،ن  ی

  :ده “وه [ز] ر ون  درـ ه  ه  م ه
   ه و    یـ ـ ز . هه  ُّ ه

ه ری  در   ز  ـــ ـّد و  ر ،یه
ر ی در  . ّ ٔ   هــ [ـ] ـ هـ  ه

   ـــ ز   س  و    ـــ
 ”  دد.

 ــ ر  دورت و د ت در  ر ،رت دی 
  ن در  ن ده ، ه   ر ـی  ت و ،ه

 ـیــیـ ـ ر  درو  و  ر نی در ری  ی  در
. ر و  

ٔ  -در و م ّ و زی ی“ ر  در  ٔب 
هـ و    ز  دّوم ب ن“ ، ی ب ر “ ین در دورن ره

 نی در  ه “   : “ ،بــ ِ ِ ٔی در
 دّوم  .دـ هـ ن در   ّول  ز  ن ّ ی 

“  ی      د ، :ده 
 “ ــ ـ د     و  زه   

هـ ـزدهـ و  د ر     ٔه  ٔ ین در ـن
 “ ه (ف درد. ١و  ١٣ه   د) ن

 ٔه ه: 
و ر ن  ز رش 

  ی 

   در  د١٢   

     ه  ٧دو ١٣٩د   رۀ٩٨٩ 

 ـــز ر هـ   ی ی   ده ن ذ ه
ز   و  و ده دی  ،هــ، و 

.ل ددین ر ح  
،  ر ، وزی ر  “ ب”  رش 

 در   و  ویه  ل ده دوــن 
ت ن و  ر  ر  ل   و 
  هز ه   ،ت ه ر    

ر ن در م ”  ر ن ره  و  د 
 ــ رتـ زه در ،ه  ر و در ررت د  
 هـ ـ ن ...رد د ر ص  ن ر
 ــد   ی ه و  ن ور  در 
ی    ،ر ر   ده ی؛   ه ر 
 و  ، ل رت و ــ ـــ ـرت 
ه ... . رت  ر ن   ــن 
 یــ  ر ی  ی ده     ت در ،

... و د  ر “ 
و    هن  ر ن  در  ت

 ــــ رهدر     ر ر ر
:  ز  ده  ر ” ر وـ ر

 یه ت  دوره  ن ره و 
ر ـ  ٨٨ده دوره  ر  درره  ل 

   رو د  :” نـــور دـــ ر ور
ت  و ن ره  ق ر ز ـ و 

  د ی ز وی  حــ م و ره   ن
ه ، در ر  د   ه دو ــــت 

  ر  ن و  ده م  رـ ـــ ،ـ
. ه “ 

 ز  یو ت در رژی ر  و ه
 ـ ـ در ده  ر در  . دزی  و 
 ب هــرـ ر  در ، ه ر ت ن

 ،د و دز ت رف   ــن یــزـ ی
، ن و ی    ه درـ ن و ره ر

 ر   ه    ه ه  ر ر
 ـ ــــ ده ود  ن د  ر د ری و ی

 .رد  ن در ،یو 
 ـــ در   در  ر ر  

ن د   و   ٩٢ت ری ر ل 
 ـــ  ی ر   ت در ر 

   ح ن ی د ز ن ر ز رده ـرج ” د:
 ه ب ر  و ر  ر ه !  ن 
 ـ و ـی ه   ر    ی   

ی  ه   ه  هـ  ی ز  زه .
 !“  یری  ری  ز ن   ه رأ ور

 ــ در    ت در   ی ز
 ـ هـر   ن دم   نی در  

 .د ه ه د  ر نه 
ز ه ن  ن   د  ر ن رــع 
     ز ده   د و 

.  رد ر  
در رب د رژی ویـ   ن   ،ت در ین،

 و  رت  و د هـ ــر ــه 
 ـ ـ رـ نـ  ن   ،ءر  ن درر
   ر ی و  وه ن رزه ن
 هـ یه ر  ه  . ده عر
و ر  ه   ـ ـ ـرج ـدن 

ـ ن دـر ـه   ٨٨د ز ر  در  ب  و  ل 
 د ده ض ه ر ن و ر  رت  رزه .
 ـ یره  ز  ده    ه  رد  

  ی  دری و هر ز  ده د.
  ف ی      رژی ویـ ـــ ـ و ز 

، ور   ی ـر ” و   “ت دی  ،ب ن 
 “ن ”  و ـدـ ـ ً  ز دل و ی   ن

و   و دم  ون ی ،ی    رزه ده و زن 
ی ده  و   ودر دن ن   ــ ـ ـن ره ــت 

 دی ،یر و د در   ر د. 
 ـــ هــ  و  در  زن  و  یو رژی  ی
 ــز ه     ت در رأس   د ً ر
 ـ  در دور  .رد  ر   ت ری در   و 
 وهـــ ــ یـ و  ر در   د و ر ر 
 ـــ ـ ید  ن    ل  ،ر د  ح
 وه ن   ح وه دن  وردن و رو د  ت و
 و د    ره رع م دو و  ــت 
 ز در  .ی  ی ت ری و ن دم  ن ـرزه در 
 ـ ده ه د    و  ر و  ل ه و ره بر
 وه  و ح    ه ، هن ـر ـ در ـل 
ده   ه  .ی ی  د ده ه ر  ن وردن ـدم 

 ه  ر ن هه   دند ر “مــ ”  و در
  دی  ره رژی    ه  ز    هر دد.

 ـ ، ی . رو  ن ره  ت رهدر  
 ـ   ب  ه ش در ده       و 
  ده   .ی س  ن ره   دن ـم 

.د  د  و د  ن ر ْ      
 ـ ر وهــ نــ   ی ی دن ح و   ر 
 یـ ـ ـه  ز  ی ح و  ده   ب ره ر

  ره“یر”  ـ دیــ دــ ن      و  ه
ه و ر دی ز رهن ه دی  ح ن   ت 
 ــ و وده ه   ز ه   ر وه  ن
ری ر  ره در  ،  ز    ـ ــــت 

. ررد  ی  
  ه هـــ د و ز در زی د   ل    ع در

،  - ـ ی  ر  ت در  ح و ه
  یه  ر ده ی    رد  رژی   ر ی  ی

-.در د  در ر  د و رو  رو  
 ـــ  دد ه زه و ه    ده م ره  یو رژی

، و ه ض ه ـ ـده  ـ ـ ـدـ٧ ت دد 
ر د. ی ی  و  رژی ر .   ف   ٨٨ل 

  و ر ر رهدر رژی هد ش،-ه د  هـ ــ ـه
 ز وج  د ن د ،ـیـ ـرهـ ــــ ــده 
زن و ی ی ر ، و و در  ن ه .ــف 
 ــ   م  ز  ر عو د رهه در دهد ل ه ه
 ـ عـو رو ن دوف وزی   د  هه عو د ز 

 . ه ن و  ت 
ون  ی ی  ه   و  ل  ین در ری و ق 
 ـــ ن  ز   ورده ی  ر هی  ر   ت
 رژیـ ی ه  و ، ز ی  در ی ی  ه

 . دی  ز  یو 
 ــ  ه دز و  وه ه  د  ی  در
 ــهـ ز ت د  ن دهز  ر ن ه  
ردر   .ی   ن وردن وه : رن و زن، زـن 

 و دین رزر ده    رژی زن ده د. 
    
 

 د ت در ین...
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رو   نز  ِد
 ِ ِت  ِرو 

 ٔ یو رژی ٔو  ،  ب وــ  ردد یه
 دِن ود  ز  ز  ه ـ رژیـ . ن رز ه

   و  ه   ه  ص در ز  ی  
   ه    ز م رت  ،   ردو ی

     ه  ِـ ردهـــ  ه .
  ر  ی نو ز ید ،ر     یـ .ـ

هـ   أم  ، هـس ز ـــ ع هِس رژی   ب
 ود نو ز ید ،ر  ـدیـ ـ ن ٔــد ـــ ،د

هین  ًی    هی   وه -ه  وه
  - ه و د ه ـ نـــ  ـ رـ .دـ

ه  ز د ویدر و ی  ه نوه و ی ه  .ـیه
ه، هس  ز روهی ٔ     در  ی ب

ــ نــ نرده ع و و    یدر  یـهـ
 هــیــ  ی وردی ع ر ی د ی  .دد  

ص در ر  ـــت   -ه ر   در  ل
 ِ رو-  . ر ر 

 ز ن در  یـز ِــ رٔهـن، در   ه ِغد ه
 ِ ت  ی . ده رو  ه  ـ م وه  ز هوی

 و در  ده  ه ه و  دیه    .ل
 ح ل ر ی ،ع ی  زه ر ز  ـ ، 

د وه ر ل ِر ده ــوهـ ــــ در 
 ی  تد   ت“ر   “ ودــ نـز ـــ  

 و دی  هدی  و  -ه ـرـ ـــ ــز
یه -د  ر تد ی ز ن  ً و ی  رهـ هـ  یـ

   ٔ ی   د؟     ر در ٔد ،  رو
 ِ ل  در  ف و  ه نر ز  ه

. هدی ود 
یدر  ٔ ،طر ل و  ن هِر ز  ه-  و

 ح  دی و ی   ن وِر ز هِر  ه
-  ر ی ز نوب هِر  رش د ه  ٔد. روز

ول د ،ق  ،نـز  ِر ٔرِب زی د  ه، در ر
  ر ت وو ز ": ورده ،ر د ،ٔه ه ز 

 ـ ِـــ زن و    ِ  رت ه  دن
 ـــ ـ ول ٔ  ره  ،د م زه ". زن  

 ی ِه و   ــ ِر ٔ ":  ،زن  ه
 ــ ـ ـ ن ـن وـ ی  ه  ی ن درز

ُ    ً و  ِر زی ،  و یی ه
 دی ز ".ردد  رت  ـژ ـ ــ یـ ن درـ

 ٔـــ . ه ره ، ر ، رزو ،  ،نزی
 در ی رش، م  ٔ    ــ در 

 ی رٔهرد. در دن و  ٔر ن درز   ر  ،ه
  دی ٔ  ن  ذهــو ی د  ،  ی ر

 ی  :د ل ی ، ور ر   عـــ در ه  هـ
؟ ل دیــ  ه  ر  ه و  هف ود، ل

   ذه  ـ  ن رز  و  ِر  ،  ی ی
 دن در ت در  ِی ن و یـ رأ ددن ــود و 

  ؟ 
ـر  ــ ـــ ـر“ذره،  ِ  ٢٨روز ٔق،  

ر  د  در ن،  ـن، ــن ـــ” ِن ح
ه  و   و ی دی   د .ز رده ره

    ، ی د.  ٣٠درـ [ـ ِی در] نز ِدر
یدر ر ذر و   ،ی   دیـ ر ــــ طر

  ع .د٣٠ ـ ح   ر  نز ِد،  درـ
   -  در   ِ ر   - 

 ــ ،  ن و ؟    ر   ی
ــ   د و، دری  ، ه ر ر ، ِر زن در ورزه

" ـــ نـدـ و ره     ،"  م ِد  یـ
 ود درد.  دی ی، در ، ز  در   ـن ـره 

 ه یه  یدر  ر د  در دی  ِ
 نق ز ف .ور دد  وـــ  در ر هدی  ی ز 

ن د  :ـ ـ ــهـ ن   و  ی ِوردی ،ریو د ی
 رزه  ،نق ز ق ِر ه  ـ ز ،هر خ و یه

 ی   ن ٔ  ه ـ .  هه  ِهــ
ر و و  ن درن هز ،ر ه  و  ـ ر یه

  ن    ده  ز  .د 
ذره،  ع زـن  ٢٩ر هً  در   ی ٔرن، 

": ز د و ره  ٔـن هــز ،ی ر ر ی   ی
ــ .ـن  ه ،یـن ـر ـ  و ً ه ه ه ر  ده
    .رد  و ده ه ـــ ـ  هـــ هـ

   .  ن   ، وز ً و    ه
 رو   ی   نین ه ده .ر  نـ و  ز

ی ِر ق  ده در ." ر ی  درد ز د ه
 ِــ ِر  ،ن ن دیه ،  ،ن ده زن

. ر در ـــ  ر ”هین رو “زن ر در ده و 
 ز دی یرو  ره  ،ش  و ه  ،هــ ز وشـ یه

  دش ر ن د ":ی   یــــ  د ده  
د. ... ی  در  ز ر  ر   و ــــ ـد  ر

 ِن زن ی    مـ ر  ی ن روز ٔ در  رد
ه یرو  ". دهد  ــ ن ـ ه  ن د  

   در  د ،٩   ج و درزدو ت  ١٨ـ ـــ
 ـــ ـ ر   ن ن روز و ٔ ی . ده
 ـ    ، نه و   ده ه ی

یرو  د ر ن  ر  د و ه  هـ .ـ
در  ٔین و ه در د ، رده ر ود درـ ـ در 

     د،  ر  ن  ه زن ر  ه ی ن
در،  د،     ِد د  در م ز ـ ه   ن

 ن ،یدر  ـدیـ ـــ ٔه  و و ه  ٔه  ده
ری  .رد ه و نی 

ذره، در ر ز دو  ـــ زـن هـ  ٩روز ق، 
 ، ه  ی ز   ـ د ز  ه": ،ه

      ن د  رو  ـ .ـ  نز ِ
 ِن رث ح  .ـً زن ز زــ رث  ی  در دوره ه ده

  ن د، و  ی .د  ــ ِــ د در زن و ٔو دی  ِخ روز
 ر ز وج  در ... .  ،  هــ ،ــه [زٔه] ذِنِ

دی  ی  ورزر ون ِذِن ه و   ن  ز ر 
 یــن رـق زـ  یره در ،  وردی  زم ".د رج

  رـ ن درز ِر  ن رد  ً ی ِ ،د
د  دی ه  .ی زٔه  ،ی  درد ز ـد 

هـ  ی  ن ده ، هِم  ،ِس ش ر  ـــن ه
ری  ی  ِن ِ ن .رد“ی”نز ـ رـ در  رو

ن رژی   ه  ، و  ر  هـــ ،ِر
ـ   ی د  زن در ِر د   ـــل ـــ ،ــن

ه ی  [ ل در ِر د] هره زِ زن 
 ر و  ر  د و ی .  ،ــ ز دی ی در ،ه

  دــ ـ":ــ و  ر ن ر ی  نز ِ ِم
ه ه  هن    ی ً  د ی  ه  م

ی ن ز  ی  د." در ر ه  ،ـ ــ یــ ه
ت ری  ً  دٔه زی ر  م  رـ ـ و 

  ی   ز   دد زیـــ ـ رد دو د .
 ر ِن  ز رِد ن م  ــر ـــ .د  ه

ه ":ر د  [یـهـ] ی
   ٣د  در    ٣٠ری   ی ه  د 
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ه ،ف دـــ ر-  رژوز ِ دد. ه  ی ، ی ر ِده
درِ]   ١در   ٧٠ی د.  ز ده ل،  روه ین ز 

 .د  ه [ر   رهد -  دشـ ـ ر ی خ 
ه   و در ـــ   ٔی ن روی ِب ه -درورده د

ی ی .ی  ه  و  نر  ه  نز  ور هـ 
ه  ،د ه  ه در  ،هرو هـ  ِ  ه  هـ

رژوز د  ر  د .ن  ط رژیـ    ر و ده
ده ه و  ،ع، ذهدر ،- یـــرو  ـ هـهـ ،ن رـ

 ـدـ بــ د در ،ی .د  ،ه ه   ه
١٣ِن  ٧رت ر    و“ م “ ، ـ و   ـ زیـ ،ــِرـ

. ر  ره 
 ده و در٠  ،ر یــ م ِر ، رهد   رـ رد

 ،   ر و   ،رت و  م وـ د ٔ   .ی
درـ و در  ٨،   ١٣٩  ١٣١ه  رم، ر    ٔ ِز ل

ر  .ی خ رـ، در  در  ٣٠،  ١٣٢در، و در ل  ١،  ١٣١ل 
ـد. ـرهـ  ٔ  ین درردیه  “د  ”ف ده ل، روِد 

 ن  ،د و  ت دوره ی در ، ده  ـ ،ــ ِیر هه
ور در ل  ده   .ی ، در ــ ٔـــد ،ـ   م

در ـــــ در  دد  وه  و  ی ن  رو  ن
ی دی .ج ی ن  رد 

 ن در ده ز ر   هو  ٠٠  .ه یر    ر
 د  هز ذهـ و ـهــ  ه  ه ی ر ز ن ز ده

- ی  ه .د ده  ر رد 
 ن ،ه ٔدوم ده  ز د ن   .دن د د ر 

-  ز ه  د ه  د و در هر  ِـ .دـ د  و  ر 
. د هد رژی  ره 

ـرژوز “ویه  ه رژوز ،  ، وه ه ز ی١٣٧ز ز ب 
،  ه  در ــ ــد “ م    ،“یژ  “ ِزر

   و دی ٔهس دیو ه ی دز و ـهـ ز ن  د درــ هـ
 ی ه  ر یرو ره . 

 
ـ ـ  -ه د   ب [] و ود ن  ل

ز ه  -  ن  رزٔه    ن رژی و 
در ل  ز ی ده  ٔ در ل ن هــ ٔــوهـ -  ه د

هـ ـرژوز  ِ  ِب  ، رت ـــ در دـ ل
ر- [ ه]  نی ز  و یدر-  ـــرو زرژو  در

ق، در ل دو دوره ریــ ـــر  . -  ز   ٔین
ی  ِزز ،ر ه  . وع    رد  یرو

ی ِر ،ر  نـ ل ی  د ر  ردش د ر در ه رد
ر در .ده  ی ن، ری  ـ  ل رد  هـ

یـ  ِزز  ر ی .در د د  ر د ی  ٔیــ ـ ـ رد
ؤ دیر  ــ  ه  ،  ز  و  ده و ن

در  ی ح یـ . ه یی زز ، در ی ز رت
ه دی  رت  [] ـــ ـ .یـ روـ در  د، ز ن

دو   ه-   یهو- ـه ـد و در دو  د  ــ
 ی ی د  ش ر  ز  .ن ری٣ مـ  ل  ـ نیــ

در ـرـب  -در ـــل ه ٔه ی ، ح رت در ین، درل
ه ردی ی -  رتــ حــ .ـرر دـ در ر ـ ـد

ی  ب ر ِ ر  ،ر رن دز   د وـ یـیـ و ده
  ز ِدهی ر  در ِر رویه   ،ی ن  ن

 ــ و د ر در   ه ر . هم ر  ِــ
ی ن  س و در  دهر رخ د در ی رر  دــ یرو ه ،ه

   . ی :  ن  ِـــ رــ زن هی ی ِرد
در ِـیـ  ش ر  ده  .ی، ر و ش ن [ــیـ ی م

. ه ، رت  ر ه، دری ن] دری 
 ِِه رر ر ن ِ  در   ش  و  ی  در
ین در ین ب  رت  ،   ،ز ه ، در 
 ِیُ ر، ِر  ِه ز ی ب ی  . یــ، در 

 ـــرـ  ه وی ،ب ی ز
ــده   ــ ــ ــ ــ  هــ ــ ــ و دی ــرژوی 

هـ  ــ و ـــه ه ـرـ ی ر دی  رگ
   .دی د“ نز  د و” ،رـ در

ز ز       نرد  ن  مـ ـ
 . در ی رو ، ِین درِل ر  ره و 

ــ ِــــ در  ،د ی ت د و  ِـدــ
ز  د  زن ه نرد  ی ی د و ه دو

 ِزرژو ز  رـــرت دی من در ه ر و زور
.ر د هر  

 ــ   د ن ز ف ر ن ز دٔه زی هر
ه ر زی ن د ورد. و درو  و ن   دی ن

زرژو ن ز   زد. در  رـ دش   ِ 
 ر  ِزرژو ،هن ر ی ن و ز   رده در

در ِرِ  ه ی  ی ه ره د    ه
دو ر ن  و ن ر  ش دد. زی و ر ِیـ ـع 

ی ن ِر ، ز رد  هـــ ـ دی  یه
   هه ر ز  .َ ن  ن

 هن، ری    وه ورود   یــ د
  و ــز ر و ـ  رت ٔری ز ه  

ت هرو  .د    سـ و نـــ ه
یـ ،  ــ ١٣٢٠د. ره،  ز   در 

 ی ر ل درد رد   ـ   ٔـــ و زیـ
ـش [وـزـ   ِر ـ [ــ  :ــ رث

هد  .دـ هـ ــ ن  رو    رو 
ه  ه در دورٔه  دیرِ رــه، در  ن

 رٔه   ٔده ٔه  هـ ر .ن در ل
  ــ ـیـ ـ ،نــد. دهــ   ز د

 ده ن دیز ز ه ن  ودـ نــدهـ .د 
 در  هد در  ر د .و ــ و ـــه

ـ ـ ِر در درون  د  ه  مــ مـ
ـرژوز و ـرژوز ِــ  ،ده  و  ه دُ .ده

 ن و ز  در  ن و و .د ر  ز ،رده
 ِب دٔه ین  ن ه د و  درهـیـ ـ ـ ن 

 رت د ه  ن رو  نز ی .  ـر دیــ
 ٔن در ه  ،د  ه ، ت دٔه ه دروی

 ن ر  ــــ ـد، وـ ــش یـ زرژو .دد
  د. در ده ه  زه د١٣٢٠  ـ ر ٔ

   ر د نی ی ده    ن   ر
 و ردی   .د ورده  ِعر  ز ر

 ر ب و ی و [د]   رـــ .دیــ
 ـــ رت  ،د د َِ د  

ی .د ر ن دره د ــ   ،ن،  هـ
ـن ــیـ   ،ب ر دی  ن دری   ز ن

 د ـ ، رو  ِی ِی در ی  ــد
 . 

ــ    ردو ،ی ِر ه، زی ر  ـ یـ
ه رت ـــ ـ ن  رژی  ز ن  و ن

 ،د ر  و ـــ ز ل رد ِ ه . 
 رهــــ ـ ــ ِزرژو   و ر رت ٔری

ز د    د و من ه نرد  ی  ـ
ه د رژوز ِ ر  و ــ ز ــن  یه

 ـرـ ،  ً لد   ز .د
در  ِر د د،   درون  ی ر   ه ن

ش ر ـــ  ه [ت] ر  د. ه ی ررم
“ ب”  دم“وـ ه و ب”در دوره .ـــ  یـ

ور در روه ِ  رب - ،ره د ده
ی ِ  د ر   ــ رو ز و و رد   در  د   

...ر ی در ر ن  د 
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ی   ز دل رــ ِزرژوـ ،ـ ـ لــ ی رد
 ون د هـرـ) رهــ  طر و در ی  ِــ هـ

  ی ی ِت ٔه ر  ،ه ٔد و (د   ؛ و
ه ِ  ِـــ ٔه ،ره ِش و  و ی 

 ش ی و ی-  در رو  ِر-   ِزرژو
     رد. در  ــ تــــ  زرژو ، ه

  [ش]ر ن و ی  ه مــ ِر ٔ ــــ  ردش و
 ن د. در- ی ِر  ــ و  ندور رد  ش ر

 ده ر- ی]   ه  [رد ـ ر  ـــ
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