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

     ١٣٩، ٩٩١ره 
 ه ،ل   و   دورٔه 

!  ر  نر 

   ٔ ٔب دٔه ین:
و ِ ِز  یو و ،

دز و  ِوه ه 

  در  د  

   در  د٢ 

 ری ِرن و زن ز و ِــد، 
ه ، وده ه و   ِه،  در ه

 ـ ـده ـ. رژیـ ـــر   د ٔده
د و ر ی  د ش ،-  در

ر  - “ ــ ـــ“  ٣٣و  ٢ه   ه
وی     ض ه ده رن رو ـ رو 

هـ ــ   و وزی ر،  ز ف  ز ی ـــه
 . 

ی ِ  رزه ِی
  ر    ِ  ِ

ی د و 
ه د ِد 

  دوم ِ
 دن

ز ه   و  ه ـز  هـ
ــ ُ    ِر ز وه ش

و ـ رٔهدر  عر و   ـــر
 ِ ” س “  م رِد  ،

 دٔه ی  وه ح
-  ده ز ر  ل” وـ ـ “ ،

 ِــــ ــ در ن رژی ٔ ز
 ــ ــ ــ  دورٔه ــ ــ ــ ــت ده ــ ــ ــ 

ر ده  . رد 
ــــــ ــ  ِررزــ زــ در ــ 

 ،١٩ د  ِــ ـ   ،ه
هـ “  ِن ــم” دٔه دم  ز 

 ــ ه ت در  د 

 ،ـ ز رِد ـــ ــدٔه 
ید ده-  نـــ ی 

دی و ــ ِو و دیــ  د  ح
در ـــ -  ،ن رژی رت 

ر د ت، درــــ نرر ٣٠ 
ز  د رشـ دن رو  ،ه

 ” س “ : ز ، ”  
ه   م  در در ـــت 

 ...   ـ ـــ ن 
  ر ل م ر   ه

 ... .   ط یـ ی
 یــ نو ٔه ِ ، ِر
 ـ ـ ــ ن  دن ود رأ

... .رد  م     ـدر هـ
 د ،د ر  ـ ِــم ن 
 ــــ ــ  ،ــ رــ  لــــ ر رــ

  هر  ... .ده“ 
ـــ  م  ِنـ ـو دیـ 

 ـــ وهـــ دم و  
 ــ دم ر رأ  : ر رو
 ِ د ٔــــ ـد زم 

،د رز ِب  دم .ریدر   د ـ
ه در ــن  ه ِ ظ رب

 ٔـد ،رویـ یـ .ر ، 
 ِــــ در ـــ ٔده ی 

 ِل«دو و « و ،
 ح  ِم ِز

 

  در  د٧  

هــ  -ه  ه  و  ع
در  ٔور ٔ   ،یــ در 

ریـ ـل   و   و ن ه ت ی ن
ِ ، د  رزه در   ـ  ِه

یـرزٔه رهـــ  رزه ی ِ و   و ــ

 ر ــزـ ر و در ه  ِ د
  . ه  

ـ ،ـــورـ ٔ ـریــ دـــ یـد- 
 و زی   ،ی  و ـ ه

ه  ور  . ن ه  ِـه ،وه
 ن دهر  ـ ــ ل ی  ی ظ

رٔه  ،ی، و رو   ، ه ، و 
 ی هه ویی ن ، ـــ در   هـ

  ی ـ ده وص د د  .دهـ
  ،ــ لـــ  ی ز  ی ه

 ـــ ِهو در ر ی  غ وز ی یره
 و ز دی، در هـ   و   رزه ده

ر  و ٔه ی ٔ ، ــ ِــ و 
 ق ِ  و ه  ـه . یر

  ،ــ ِــرزٔه ــ، دــــ و 
دز ــ ـ ـ ــــ یـ هـ  ،یــ

  در ،   ٔـــز ،ـری ِ ه
ه  ـیــــ و ــوهـ  ءده

  ِی :نز ِه
دده  ِ ،، و 

یی ق ِ 

   در  د٨ 

رـ  ،ـر ـ ـــر ـ در ه ٔ، هـن
 ی ز یه ـــ ِ د ن،  هـ

   .  ِرر  ،ــِم رـ یز
  یو ه در  ه ـ دی ه ر یه

رو و  هــ ــــــد ــــِ  هــ، درــرٔه ــــــ ن
   ز هی زه  ــ ،ن ی در .

  و رو  هــ ز ی ز ش- 

١٢    دو  ه ١٣٩    رۀ٩٩١ 
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 ب“ه ِیده  ِ ه”   ن در روزهـ  ب ِتد
١٩  ٢٠ ه/  د٩  ١٠  ٔی٢٠١ژ یـ در .ـ رــ ،نـ ی ،وت در ،

زن  ٔور و ـل ـیــ ـر  ب  ز ره ب ٢١س، 
د  .ب دی ز    در ی دهی  ــ ،ـ رـل 

  ـ یـده  ِررد  .د م ه ن  ،یده  ب یه
  ر   ل ِر :ز د رت    رهــ در  ه

  و در  ه در  م ِرزی ؛ ه  و ل ه ه  ـ ه
 ِرزی ؛ ره ِد  در و ب“ه یده   در دورٔه “ ه

 .ن ره ٔ ِ ن و  ری ز  
 ــ ب ون د ،  ر د ر ِ  یده

ـدهــیـ “ه  در ره  و ٔ هه  ن، در ر ِل
زن، ِ ر دـ ــ ـده، دـــ ـب  ، و ”ه   ب

 ن، ده . در د ی رش،  ٔ ر  ده ر در 
هـ ـــع  ه  . ز   درـرٔه ــع“  ٔدم“ی رٔه 

ـِه  ه در ر  رزٔه ه ــ ــوهـ ــ ه  ه ب ح
ـ ِــوهـ  ه  در  و   ،ــ ه  ل ِن ل

 ر و   دن  ر“ی ور ح” ،  ،ـ دِن 
هـ   د .دهی  ـ ِـب و  ِوه  در ل ن 
 رو ِی  طر در     دز ه  ِ-  مــ در

ده و هی ِوه  و   ــــ  یی  ی ِزن
ی ب  در رد  ه-  د ر د. -د هوی  

ــ در رــ ـ-   ده ی   دهی ه ر زن
 ٔـــ یـ   ر یوه ه   " نر ز ی" ِر  و 

  ر .د ی ،د ه  در  
       

 ِ د  ده، د ب  ن 
ه زید ق د. ره  ــت   ز ر  ِدهی ،ل

ِر ذ  و ــــ  ه، در و   ،   ی ل
  یو  ِ . وع دث ی ز . د   ز  هدو

 ،د ل  در   م  ــ  ی ح در   ن
  ب  در  د ه ز  .ی  ،ــ رتـ ــــ ه

ه  ٔی در  در و ی ی وردن ه  د- ـ  و 
  ز   ح در ی ِنر   حـ ـهـ س  ر ی ، ه

 د.  ٔ" ٔ ِم"  ، در  ی زــ ،ـد 
و هی  ر    ــ  ندز  ، ی .دز ش

 رزه  ، ِ ح ه  رزه    ــد ِـ .
 در ین ددن  ، ح ی ر ود  ی و ر ـ ــم 

ه  ی    ،ی  در .ر- ــ  نــهـ ر 
ه  د ر  در یـ ـرـب    در  ، ده .م

  ر  ،دروی ِ د. در  ن  یه هورد   : 
 ، ِهورد 

 ز ه  ٔ ــ .ـ  ر فرد ه  و   و در یـز

ه  ، ی رد  د ـ هـف ـــ  ِل
ح ی  دِن  ٔ در م ِر ـرزه در 

 .  دِن ز  ،ل ه ـ رزه ه
- ز  ن دن ی و  ــدر در ی ی  هـ

 و   ،ه ِه  یه . د و  
 ری ،ِه دومورد 

ه  در  ٔرزه در د ری ،ـ ـیـ  ل
 ــر ـ ن و   و ری ر در  تو

یـ  ن، و در ز  ی ن و هرت و  ـ ،هـ
 ِـــــ ردـ و  رض وه دو  ه
ی ،د و  ،ه ِن ــوهـ ـوریــ، و 

ه ِد  ،یدر-    رت- .د  
در   ،  و  دهز  روی ر و ه

ز  ،دد ه نی ن  ه ه د  ی
 .ورد  دوم ـــ در ًو وی  در دو ر ه

  ر ٔ و در وی .ن دی 
  ی   و دــ] ــ ف ٔ ،

ه    ر [  دیــ ـدر رو ً ر ی .د
د- ز   و ،-  ،دی  ز   ن

 ز ف ی در ر و ٔ   .دی . 
ـِ   [رویده] ـ ز  “ف“ ِدن  
 [ز ی ه] ر در  ِــــٔه روـ و یـ  ره

 ن دری .ی ِد در م    ن
ی   د وِز ،م ِهورد 

ـزـ ر  ی ـ ـــ ه د در ی ، در ل 
 د  ،یه ر د   هن  هـــ ـ 

 ن هر ر و  دنن دی  هو  ر  
  وهـــ] رجـ ـ وه ی ت و و د

 ـ ه در ی و .   [
  ر ر ی و د در  وهـ  یه ،

 ن ز ه ر ی ،ه ً ،وری . 
 ر 

ن     و رهـ  ه    ،ی ل 
 ٔ ز ر در   ری     .  نــ ه

ه  ر هی ،ـ هــن ــن   وز ی ل
 ـ ه  در ی ب ن ز ی  ز  .یـــ

 ی ِی  حـ ـ روروی وه ِن ن  ،ز
 ــ ِ در   [ی ور ح] یی

یره وم و ِ  ِه  ِــٔه وـیـ  ی 
   و ه  ص  ـ  و   ه

  .ردد  ،  ـ ـ یده ِ  ـ
 ٔـــدر ز ـ و  ٔدر ز  ، م و هه

 ،ی  و  ز   ی . ی  زن
هـ  ه ــ. هـف ه   ز و  ِِز ب

 ـ و در ،ـ ـرو [یــ ور ح] ی ح
 نش، ه   ر  ِفــ ــ ،ـ ره یز

 ه ِ : ه دهی ِب
ده ِده  رزه  ِ رِع ب، و زن

 د -ه  ر در  ِب

  در  د ١١ 



 ١١    دو  ه ١٣٩   رۀ٩٩١ 

...  ب ه یده ه  د 

 ــز در ه وری .ده  ر  ف و   لــ هـ
. ه ر  و ً ه ر در ن ز ــ ـوریـ در 
ن ، و ی وری، ه ِح ی  ،ح و ٔ ین 

 و ره زم ر ه ورد.
ه ،ر دیـ ـد ر ــیـن  در  ی دو وژه و در رویروی  ن

  در   ن   ،ردد [د در]   ر ی .زد
و    ی ح ه  ـــ ٔ و در ی د یه
   مــ در ـ ،بـرـ ی در .  ر ی ح َِرو

  ر  در ، و   ه  ذ ن ر : 
-  ـ رویروی  در ول، و ه ح  رویروی  در  

 ح دوم،   دری؛
ر دـ ـ   در ِت  و  ی ر، و  -ب

    و ، ن ز   ،  ز رویـرویـ ـ ن ر
ه   د   ی ز ی- ن   و  ِص

 ن - ؛  
یه دی  ز وه رویروه [ر و ز] در   -ت
 ـ ــ ،ـیــ حـ و وری  رد ِ در   .ــ

 ز و رویروی  ی وه  ،ز ن  وژه  هـ  ف
  د و  .- وـــ وهـ و  م در-  ـ زـهـ

 ر  یِ رویروی د  و  ز    ــف 
 ی. د یزد ی   د  ، ده

 ـــ وردن یــ و در ـ    و  وز ٔو ی
یره       لـ ٔهـور و ی ز  رد وه د

   رهی ، رهی  و ره .یِن ن ـ و ـِز 
 ــــد ـ   ر در ه  ِن  د  ر ن

دز . و  در   
 ر 

 ر و ی ن در  ب و   ترز  ـ ـ هت ر
 ید ره در ده ه م و و   ز ـرـ  و 

 ٢٠٠٠ز  ر هه  و  [ــوـ ــ] در ـل 
[د] زد د  .ی روید   در دی ر،  :ــــ در 
 ن زیــــهـ ـ دم .  ،    ه ور و ر د

ــ ـ ٔ  م د و  ی   ٔه  ،ن
ره و ت   ،ب ـر ـ، و ــم ــ ـ ـِس 

" ] ه -  وهـــ و ـ   ه .  "[ه
ـ ر  و  ترز  یی و   ،دیــ ــ

د وه   -   ِم ز ی  ـ  ش- 
 ، ره و  وه و  ـ یـ .ــ   رویروی

 ـــــ ب زدهی  ٔه  ر بر در  دی 
 ــون درـ نـرـ در  ِن ی: ح ل ر ی،ن
 ِ و د ، ، و و در ن ب ود درد؟

.  ب ن م و   ی ی  
 ـ  و  ،و د ،ح ی  در ی 

 . ر   ی ر  ،دی  ـ دــــ ن
 ـ    ی   ، ر  ِب و بر ت درو
ن در ی  ز رو و هه، ز ر  ی ــ ــل و 

ه   ه   در رد  ریه دن و   رن
 ه ،د  ف وه     .زد  رهـ  یه

   ر   هـ تـد ی  ن ده و   ـ .یـ
 ـــ هدر ر ــد م   ِز بر ،س ه

یره  ِوی    .د ه  وم ر و ه 
 ٔــــ] ِـــ ــی  ه ی   

[ور-   :ی“ی-”ول ١ ِ-  ـ ،ریـ دور  ز ر
یـ“ه ، ر ز ر در رویروی  ح   ن در ه ٔی ح

-”فه ی . ه ن [ی ٔور ح] دوم   ی ه
:ز  و 

ح ره ی رٔه :  ـیــ ن و دم و   ،

 ر د   دم  دِن  ـ س" وـ "ـــی
د ز  ز- ز ٔه-  .     د ه

   ز و ـــ مـ  ر "" ً و یی ه
 م و د ٔ .  و ه 

هـ  ه  ز رت رج و   زـــ دوم: زدن وت
ه ر ] ر ه ورد .ی هف در رــط ـ  رت [م

یـ ،و د      و د   هـ
    د  و ه   ر  ه . 

  یـــ ـ ـ  ر و در در ه  ز  :م
ره د و ر و وم در  ه   هم 

 ی . ٔو ه  ز  قــ   و د یره ی ،ر
. و ه ِ  دم ه  د 

دـ وردن  ه ــــ ـ ـ رم:  ز رزٔه وه
 در  و  .ن در رد  رِت ی ق

هـ  ن ر  ـ هــ ــ  ه   ،س ی ن
  در ٔح ی   [ح ور ٔیـ]، ـوز 

 : رو ه د، ن  ه رو ح و د   ن
١.   وه  در رو   ــ ِــ و در وری ه

ه    م و  در رویروی  ی دو ــ ـ ــم  ن
 ز ٔو در ه ره و ؛ هه 

 در ری در رب  ر و وت ـ  درِ  ره  .٢
 .ر و ر و ری   ر، و  وــ ،ـد ی
ز ِدز .وم  ِزـزـ .ــ د ز د  ه

 ـ ــــ ــ ـــ و  د  س  ری
 ون ز  ز ورن.

 ٣.   ــرـ ـــ ـ ی د وه ٔه  ن
 ــ و در ــ ز یـ ر وِز  رویدر روی  و د

  در  هر ـــ رزه و  نو دور ی  ـ
د  ؛ر ده  ن ر ه ع و ِت یو   

 .  فز ه   ـ ِی  ق در د ِ ٔو ه
رِ د ی ـده و ز   و  و د  ز ع درل

       ِدد؛ د و رت
 .   و ــد  ِش  و  رِت ت  رویروی

ی .  ر ن ض در    
    ون   ه      ،دی ه

هـ ــم و  دم.  ز   و ن ن در ــــ هـف
 ز  ه  ٔ ره ز  ه یـرس در ره

  ـ ن در ِو ن و  ز  و و و  ه
هـ ـــ  د  و وری و دع ز ِ د و هف

 ی   و د   ز ررد ِ و د ی
یو ز ،  ز دی نه   .  ه 

ه ب  ،ز و ـــٔ  ه     هن
ه ل، ــ ،ـــ و ــل  د ٔ ، و ح

د و  ز  دن در رزه ـ ز ــ ـدن ــِم 
 ــهـ ز ــ ـ ِ و د ٔ  نب و ر

  .ررد ی 
 ر 

یده ، ه یده    ،تــ  ر دن ه ِفه
   ی و ، وردهس د   ِهه  و ز

 ن  و ی   دد .ده 
----------------------------------------- 

١.   ی ٔ-  ـ و  ی ن ِ  ،
  ه در  د١٩١  رـ ٔرو یر  ول و   ل در

 ی .   ر    ،ریــ ـــ  
ــــ ی .  ی و  ن  ن و ،ق  هـ

   ِل ن زی ز  ه  یـ .ـدـ ــــ هـ
  ـــ ژرژ ــ و یی ی ر ِ ز ر  

  ب وز ز  .  ز ١٩١٧ هـ  ،
 ب  ی ، ره    ود ٔدر روز ن ر  و 

 د.

 ٢    دو  ه  ١٣٩   رۀ٩٩١ 

 و ،  در ،غ ١٣٩٠ـ ر "دــد" ِر  ِح ،
 د و دو  د، در١٣٩١  ،  ــ نـرـ ،حـ ی ِر

  ١ه  ١٨ ون ه ل ر  ، ق   ـ . ر
،  " دن ز ل ”“  ی ٔدِ  ٣٣ٔه 

د    ر و  وه هن د   ه
 ٢٩زی " و ،"زر ح  ل در  ن ویـــرـ ِـ ر

 ِهــ   فه ...  [ِنیر:ن] ِنیر
یو رژی ،"د ه ِر و ٔیه "  ردد  ،٧  در

ــ د ِ [ز] رـ ٔــ ٔهـ  نزـرـ ـ "رـ ــ
  ِن" رژیــیر" ،ه ی س  . د ن  ده ر

یو     ده  زی هد ت  ٢٩هـ  ل ر
 ه ق  ل و دو٣  . م ن ررت هــ  ،ـدیـ

ـ ز   در ح "دد "ـ ــه ١  ١٨ِر رن 
 ده  زی ٔه  ٢٩هـــ] رژیـ دـــ ٔه ل در٣٣ [

 ش  .ی 
، رژی و دوـ ن ـ“  ” ی ٔد٢  ِدر ٔه 

ه زـ  د " ِز وز ن و ه ِت وق
در) "  و  ِه ١٠٠ ـــ رد ره  ـ ن رـ

د   نز  نـزـ یـ در ن رر   و 
یه د  ده جر " م ل ح" ه  (  ر زدِن

، رژی و دو ی ــِ٢  دی ر در د  .س ٔه 
ر د  : ی  ِزــــ ـرـن، ــــ ٔــق 

ـل ـ ــ ،ــ ِــن  ز  س  ِق 
 ــ  ط ر ت ِه ،نر  ز  ِز

ور، و " یِد  در ردر ز ـــ ِـــ  ،" و زین
 ِــ ٔـــ ـ د  ن ز دو در ن "ه  نه

 ،ی ر رش     .ده ه ن" ریر٢١ د  ،ه، ر
" : ،ر وزی  ه  ــ ــ ٔی] ی ی 
ـر ـف ـ ... .ـر ـ  در ر   [٣٣ز ٔه 

  ".دـ ـیـزـ رـ رتن وزور  [ی] ر ه
 ، ر٢٧ د  یـ د. در  ر "  ٔ" ٔی ،ه

 ی-   وه دهــ ِــ ر  رتدر وز ــ ــ ـ
در  ردده ر  و  ،  ز دیــ  -وورش زش

 ٔـیـ ـــ ز  ،ه "یز ر رتن وزور " 
  نز  ِ  رشی ر رژی د  ـ .دهـ

یز ٔی در ،  ن ویـــرـ ِـــ ـ" : ه ه
 ـ ـ ـیر ،ن ر و ب    ِنیر

ن دــهـ ـ ـر       ِب رغ
 ر   و ـر  د ز ،ی م رورز رت

 وع ری ز ل ت دو  ر ٔ ـ فـ ر  در ".ـــ
 ،ی رش   ،  نز نی ر٢ د  ه، ر

"  دنـ دلـــ ر و ت و  ل ح  
ه" ر  ز   ِ د و "رــ ـ   وق

 ت ِ ن ِ ی   ه  ـ ل و    و ه
 ز ر  رهز  در  ه ،د. ر "دو  ٢٧ 

د  ــــزـ وقـ د " وزن" رو   وه ،ه
ی  " ِ در   " ،یـــ ب و "ر 

  و " ر هـــن  هر د و رغ ٨٠٠ن و 
 ت"  یی  "  ،ــی .ورد ب٢٨ ه، در  دـ

ر ِ" زن    ف  ـوه ـــ ز 
ور" رٔ  دی ز  ه ـد در     و زین

 ه ف ه" د"  .ه
ه  ز رن  ر ز ر ن ه  ه ، رش در ه

 ن ده و ه ن رر ده  ، ر .ی٣ ه،  دـ
ن د ــل" در  ٠٢ن   در  ر و " ٣دررٔه 

" : ،نر١١٣   ن٢٠  ٣   در دوره یــ ـ ـ
    ...   ی  در [ر :ن] ده

 ،ر ؛ و ه"   ": ،هذر٨  ــ ن
 ورود  ـزر  ن ده ر  در  رغ ١دل 

 ه و ل ِهر ر   یه د  ـدر ". ـ٨  
  ن    در  ر، و ده٢٠  ٣  ،لـ١١٣ 

 ،ـ ه ی  ر، در وزی ،ر ،رد دل" و"  ن
١ ":د د ،هذر٢ل  ٧ــ ی ":ود و ریر" د  ن

  و رید ه  ".یــ ـ   درس ی ً 
 "ــهـ ل" ر د   ش رزو و ر وزی ی  وه

  در ی ،  ِ ٔ ی  ن ز  ،د
و  ل یو ن رژیی -  رـ رتن وزــ ص- 

 م د رین   ر در " ِــرت" ـن  ش ده
 ،ــ ر  ر ،ً . ٢  رتــ":ــ ،هـذر

 ن ده   ب در زر ر   ". رغ
 ، ر١٩ د ":درش د ،ه  در ره ِه١٠  ـ ل

 ٨ ـدر  ه دی ی  ره  ـــ ــــ ـ
ی     ن  ". رت  در ،١٠دی  ــ لـ

ن   ٔه رن در ر ـ ـه ـ. هـــ   ٩ز 
 و دی ٔ در ،ر  در: ،ز ه ور ور وزی ز 

 ــ یـ   در  ی  ٣٧ین "ه ی   ز 
 ؛ ی در ین  ی د  ر ـد  ٢ر در د ود 

٣٧  ز   ون   ". 
ر رش    ،ی و  ه ر در  دـ ـ ــه، ر

"  ره و م ٩٠٠و "و ـــ "ِتـــ ن رد ره  هـ
 ب  ـ و": ،  "ر ر  رِت"  "بو

د  ،ل دی   و ".ـ ــ ت و  ه
ـ ... .ـی   ِع ٔد در زروی ی" :ود هر] ـــ  [ِـ

 ".ـــ ـــ ...ـ رهز  ل در [ر] ...ر ز 
در ی    نیر "رت" ِد رو در  ه ـــر ،ـ

 نی":  در  ٔد  د  نــ ردـ ره
ری ل ه ی ٔد] ؛  هـ  [ل دی  ه

 و  ل   ـ ـــون ر  ی  ".  
 ،ی٩ زش د": ،ه  رــ ن  رههر  ز ه

 ؛" ی رت  ز  رت ر زش ،دی . 
ی دی ز  ه  رزه رن ـع ـــ دـــد 
رن   هی ه یه و ر رم در ـر ـ. یــ ز 

  ن نره  ،ی  نر  ١٩ه د  :ــ ،هـ
ـن ـر، ـ ـ ".ـ  ١"در ت د ل  دوم دٔه 

 ـــ   ن ر "دِد رن ی  ١س  دوم دٔه 
یه   د  ـ   . " ر ر ره ه ه

ی در    ر  ر و خ ـرم درـ ـِم 
 ر "درو ی زل و ن ٔیه"   د-  ـ ـ

ر نر در ز  ر و ه-  ،ــ ر٩ ه،  دـ
ه دو ز ه خ رم و ر  ی ـخ  " :ود رش

  در     م   ...ن ر  هـ در
ر ، ل ی ی و  ". د ر  ،ـی و  ه

١٧ د  ،ه یه ِ" نِره  ده ی ه  ـ  ه" ر
 ،ــیـ ر ،د ده رش ن ره ر ن و ١٠ 

 ه، یر ده ی ز ٔیه، هذر رتـ ـ ،ـدر  دیـ ــ
 ز  هر ن" رش دد.   ٧٠٠رن ر " ن و 

... ی :نز ه   د 

   در  د٣ 



 ٣     دو  ه ١٣٩   رۀ٩٩١ 

... ی :نز ه   د 

 ه د ِ نر٧١٢  ـدریـ ن ر ز   ن و ی ره
  ن و   در   ،ی .٧٠٠  ــ ن در ره
  نر  د ِ ، ی  یه   یـ ٔه ه

ن ـرــیـن،   ی ،ز ه ده ر ر   . در 
 دـــد ِــ  ر ز ،یو  ند  ر و رتوز

ـ دهـ ،د "زدز"  ن، ور ر     و ـــ
 نی ر ح–   نره ی  دو ه-  ــ

.رد  ر د دو ،ل 
د ،  در روز ٢٠ د ـیـدر هـ ر دد " ،ه  هـ
[ر] "-  ر رتز وز -"  نـن زـ دی  ،د رش "در

]،  ل  هـ رـــ ٩ ٔد رن  ل یه [
 ،ی ر  ر یر  ن١٩ د  ِــــ":ــ ،ه

ی د ل  زه ری در ی  د ر در رـد 
  هو  و  ور   ن و  و "ـــ

 ، ر  ،ر، ر ٢٧وزی  یــ  هی ل ": ،هذر
 ،ــیـ رشـ   ".د ردر و ر     ر د٢ 

 ن ،هذر  ـ "ر ق ِ"   ر ح
هر  ٩٠٠ن و  ه ز  "  ی ر " ِس ر م ٩ل 

 ِ  ، ر  هر  ن د. د  ن
 ِی    ، رش و وزی ِد دول  ١٧ـ نی د در ِدر

١٣٩٣ ،ی ر  ،٢٧ د  ـ   د ش ر وزی": ،ه
ه  ".ده ه رم ر د ود   ن دریـــرـ هی ،ه

 ، ر  و    م ی ر  ،ر  ره،  ٢٧ذر
ور  و در     ه  ":ق و دده درل

ه ". ه ی د  ر ن ،ــ رـــ ـ ٢١ه 
وه د ه  ر د ید  ی" :  ،ه  و ــــ ه

 م    دـــ عـو ...ــ دـ   هه 
  ً ر، و  ی ً ".د   در ی ر ن ی

هه   ن د ر ِزدز  ،ه  ن رر رزٔه ی .ده
 ده د.  زدز ِد و  د  د ، زن

 ن د  ،ــ رــ  نر  ه ه،  دـ
 ـ رهـ  م درر ی ز ی ی ر و دد":

 . "ر  نز 
 ـ  و، ه ر وزی  ز و رو  دو   ی و
 رهــد  ِ در  د   د ه 

 وق   نر د  "ِزدز"    ل و 
ون ر ، ق .رد    دِنن دـ ـ ،رـ

، ”“  ی ِی  ٔه در  ه وی  در  ق
 ، ر ٧ د  ـ رد  مه دو  ٔه": ،ه

  ،ــ ".د ظ    در و د  ه
 هــ ِد  رز دی ": ،   نز ر

ــ م  و ِد  ز ـــ ـهـ ـ شـ ...ـرهـ
  لـــ   ٔ ِوی ی در و ِد  ه

ه ر ـیـ در  ر  د ر  ، ." در ، هن
 ـ ـ .ـ "ـیـزـ ر رتن وزور "    ٔ

 دی ه  "ِرــ ی"  ی ده  ز ه
 ِ ن  "هــ  -ه ص زدز ِ و - د

ری  ــ لـ در ده ،"ــز رو  ٔهی"   در زی "ه
 و ــ  ه ن  ز زن رن  ه  ر و ده ن

هـ ــ  ه دو ـ و زرِد ـرـ ،ـل . رهن  ده
  ز ــیـ  ِ و ن دده ن ر ب ده ن ر  و ره

یو د رژی ر  ه ِ .ررد  
   و  یهی ِ و یی ق ِ  رزه  

 ، ه  د وـ  ر ر ٔه  ده ترز ن
هـ  ـن ـــ یـــ ـ ی  و زـن زن دد.   رزه

  ر و رژی   ر د د  .د ردو  
 

 دو  د»ل و «... 

 دو د  ـ ر ی ِد دود و روی ره  ه
 ـ ن تــ ،ـ دو د در د  روز ":د و

  در ... . ه     ز ـــ در  دی 
 زش و   ر    نـ ـــ  ی 

  ز  دم  ،نیـ ٔــروز] " ن درر و ر 
٣٠ ه].  د 

ه در  ی ،  ــ درــ ٔ   در  ورده
 ن و    نــــ ن وو ی  ردد 

 ،ی دوم ٔ .زد ن ر نو ی  هو ده رد ه،  هـ
 ز مز ه   م ن  ه رو  ِر دو

 ، ی در  م و ٔ . ه م هر  ـدو ـ یـره
یدر  ط ردد  ره  ز :د  ــدو ر م  ه

  در   ی  ل ــ هی ، ر   یِ  رو
ی   ه و  ری ــ زٔه در  و  دو  

 ــیـ ـ ــ  ن وزی .  ه دم ندر
ی" یه  و ر  ــ ...[دمـ نـو در  ] ه

رو  ه  ـ ـ  دو  ...ه   " زن
دو  ز نر  نیِت ر  ـ  یرو ره در ه

ی  هــ یـ ـ   وزی  ی   .یه ر رد
  د نذ ی ، وزی  ف  ،  ً

  ی ـــــ رـــ   م   نرــ و هـ
     رهــ   ر  ع  

ی  عـ یــرهـ ـ ـیــ رـ در ـ .  رد
ی  ز ـــ ـ ــر زـ  و ،  ن  رد
ی  ٔـدــ ًــ  در ی ر     رد

ن و زیٔ  ِ در]  ٠در ن ر [دِن ود 
 ر ٔد هو  ،و .ورد دو ی و  ه ـیـ ره رد

ر ر ب ح  یـر، در ی   ه در
 ٔــ . ی وم ه     ر در  

د دو ده ـ  ر  د  دی ی ، در ین ن
ه   ب وــ ز   . دو ن ر ی ددر ن دو

یدم ه  ی ،ب ز   در ن  هـدـ ن ر
  ی  و د  .  ه ده ن ر د ه ه

 رج ز   د یه  ه هد و ه نر ه  ه
 .زن  ــ ز  ه   در   ز ق ن

ظ   ه د در ر   در س و  ی زن رگ
 .ـ ـ نز   ن  ه . نر  

ز د  دد  ـدر د رهــ و ره ،نز ی ن در
 ـ ـ  ه   ه   . دی، دو  ح

زن   ده  ن ر ه رد ول ر دده . در 
ه ـــ ـ  ن  هی     ی رن

 یـ در دو ده  ه دره [  نز] نر
د. ه ن ن زر ً ن  تـــ ـ ـ ه

ه  رد درگ و ه ن و در  ر  ـ م دو
  نو  یه ن د  ه  ـ نـ دی  ه

 ه ر ر  .ن
ه ر دو   دن ـــ درــ ،ــ  ٔم

د   رهــ ٔـــ .ـ ه ی در   
 رهــ ِــدر ــــ ،نو در  زٔه در 

ی  رهــ در ــــ ه  یدهو روی ،رو در رد
 و ،  ی   ی ــ   یـ در ر ـ

 دم  و  ز ـ ــ در  و . ورده دو
ی ی ٔز ه دو  ر دره ِرد  ــدور ، ند

 نو در   وم ه  ه رو رــ زه ن  ـ
  دمـ  ن ودر  وت ه ز  در  .

د ز ی در رو دو .  ٔهت  ده   یه
   و د  ر در  . 

 ١٠    دو  ه ١٣٩   رۀ٩٩١ 

 د ی در ل ...

 :ـ ـ ــ در  ٔ“ فهـ
ــــــــن "هــــهــــ "ــدِن  ــــت

 تی در ر تر ه و  هـ
   رو ٔدی  رـ   ه

 ـــ ،رده   و   نی
 ی . ه  ه ن در  ن

هـ ٔ   دی ز  ِیـ ـــن“
 ـ ز ر ل ،د زر

 ـدو  یی ه  یــرو هـ
 ر  ِ" ِت  "ز 

 ــ ــــهــ"TTIP"  ــی ــ  ــ ،ــ
  ـ در ـــه   ر

.د ه 
ز  رهــن ُـدل  " "TTIPن 

یرو   “و ”ر  ، رـ
-      ر  و ه ر

 ل ن ز  دی  یـ  
ـرــ  ه ور د ن  روز  ن

 ه د-  ٔـــ ،دـ ــی
 ـ ــ ِر ز  ب  ِد

  ج  ـ ب ز  د
  در دورٔه ری ر رج ـش 

    م  ـرو نی زود
 ر  د.

، ن ز  ــ ــیـ تـ  هـ
د ِل  ر  هـ  

ـ ی د، زی هـ- ــ”نــ  هـ
 ت”-  تـ  ر
ن ر ــر   ه ی ط   یه

ــیـِن  . در  ی ِب  ــن
 ،یرج“در نز “  ـدر ر ر

 “یی ِزر  “  .ده  ی
هـ  زن  ــن ٠ی  ز 

"TTIP" "وTPP" ـ در د. رــ  ٔهــیـ
 وردب  ی  رـــ  ، 

ه در ش ر  در یت  ”  “درن
دِن د .  ه   ی  ـــ

 تی دم نن  زی  ِنزی  ، ه
  دم  د ه د. 

  ر ی ب ٔهی  ــیـ ،  دی
  د ش   یـه و زوری

 ـ ــــ ن رـ ه  ــ
ی در ـــ ـر دریـ ،ـ یـ  ه

“ نـر ـ ـیه هـ و در  هـ ر هـ
ـ ر ررد یـــو در ،ـدهـ  یـ ،

ی   ن  یه   ر   .ز” 
 

--------------   
١.  UN Global Compact -  ههـ ی

   ف  ـم   ١٠ز 
 و و و  هــ زی  ر و 

 ،ـوــ قــ ،ـ قــ زیـ
ری ل زی   ده ر،

.  ی د و  رزه و 
 
 

 م یو  ب  دن ع 
 ـــ ٔــ در ر  و  و ر  وه د  یو ر دو

 در و ه ر  ، رده ز ً ـیو ر  ت هّـ ،ش  در هـ
یـ درــ  ذر ل دده ـ٢ د  دن ب  ن ر د. م روز 

 ـ د وـ رد ب رـ ی  دن ع رد در  ٔه در    ب م
 ع دن  ب در  س در وزرت دد وی رأ  دد. 

ش دو وی  ید ر  ب  و ز  رن ب در،  ـــن ـل 
 ز   زود رو   دن   ه   ر ن درت دوز  دد

 در ب  ی رد .د ی یو  ب    ،  ر  یـ
ه ی یـ  د    دده ز ر  ی ی  ز زد و ر  ن ه

 ز ر دی .د رزی   ،  ر  هدد ز  ه  ه   ی
 ــ ـ ـ ل ه دیدد  ی ٔهو ، ی  .د ردد هو ی در د

  ر، ر  ی رد ً در زٔه رش د.
  ی ر و ی ً   ــف “ زدی ن “ون  ی، در ر ل 

 ق ،یو   ن  قــ ز عـد یرو ن و ، ق  ر ،
دز و   دزـ ن ه ّ  ،در ب  درت دوز ی . د ه

دس و “ “و ده  . “ “ وی ر درد  ب  وژٔه 
ه ب  وی  دع ز دی و  ـ ـد ـ   ر ر رد. ش

 و رهم رــ ـی  ی در   ورو یو ی هد  ه  هــ
 ب در، رأ  ع دن  ب  دد.

 هدد  ی دز و  ق و رو   ی   هرو ّٰ و د ه
 یــو  ب .ردر د ن ٔی ٔه ر ل و م ز ن و  ده یو

 در   ن زه و ّٰ .ر ی دره و دو ی  ر ه 
 ه د ٔز و  در وی و ع دن ت و ده   رژی“ن 

 ی ٔی  ب  وی و ع دن  ن ده    ،ــوش، “
ه  ز  ن ـد ر در ــرزه ـ   ن -ی، و د  رزن  ر م

دد ز د زی- ر و ه در  ٔی ز و ه  ر ه  ٔــ ره ٔوزه ه .ده
ـ  ر رو ندور  ده و ژی ز ده  ر  رو ٔدی  ــ ـدـ

) ن رو در وزرت ر ر ٔرن، ـر ٢٠١٠(د  ١٣٨٩. در ذره  ده
 ٔ  د م د و رد ر  ده   و رو ، ، ،نر ،

ه د و د ر  ـــم  ش) رن رو هٔ رژی١٣٨٨م/٢٠٠٩(   ٢١٣ره 
 ره ن ه در و  . ه  ده ز ده   

 ی ن نه ٔی  و ،ی دو “ یب ”زدـ رـ ز یــو درت دوز ،
ه  در ز  ر و ت ن ر ــــ ـده   وی و دی ب

ـب ـــــ “هی ّ ره ده  و   ز یـــ  . وزرت دد   رت
 ده  دش ر “ رد رٔهدر   ح  ه“ن  “. ده ر 

 در یو  ب  ب و  ی رو  ش هدد ن، و در  ه ه
 ًــ یــو ـــ ـ ی   ده م ،دهح د ب ر    رأ ی

ه  درد و  د دن ب  وی  ،زین و  ـــ  ،ه
 در در ب .رد ف دیه  ی ش رزه  ب    ،نــ ـ  ش

دز و ، ق ،ه  دـــ ر  یو دن ی  ،دد ه د د ه
   د ٔ   د، و ه رزه  وقــ ــ ـــــ ری ه

 ل - ز ق و دهدن د   ز-  ز درـ بـ .دد هـ د
 وه ی  رو    یو ه در“ن ز “ ـهـ و ز و ن هز ه

 ،ـدد ـــ ر زی و   (یو نز ) رو خ ر وه ٔه 
  ّ و  . 

ه   در دی ره رت ـــ  ع دن  ب  وی (و ش
رژی ٔ وردی یو دو  (  در ــــ رژیـ ، ی در یر رژی  یه

، و رژی وی  در ین  ب ه  و وه دی  ه   ،ـن 
 دو رژی ّول  هن رو ه . دو ر وی   ر ـــع ـده 

 ن رأ ورد.    ٢٧ز هر  درد و در ت  ل   ز 
ه و ر و ور و ره و در دو  ه و ع دن ب دٔه ین  د   دن

 ــ ب و یو ر  د ر ه ، ده نی   ٔد و د رژی
 م یو  در ب  دن ع در یو دو د و   و 

 م ر  . ـــ  در ، ٔیه ره و  ر در  ز ،ن ه  هـ
 و  دیر و دن ر ن زید در ره زد و د و ر   دده

 ـّـ ـ ـ  دز و دم ه د ق و  ق  وه ی ز
. 



 ٩٩١رۀ 

  رس     .ـزدـ“ ِدـــ
”-  ـــ  ره  ن ور ه  

هـ ـرـ  ز  ز ی ـ ـ ده -درد
ه ذریـن ــ ،ـــه،   در ن

رد ،ن، ن  ،ن، رس، و ــن 
ر ی ز  . ده یزه د ر ه  هـ

  و    ،ه ی .ن ٨ـ  ،هـ
:” ـــ و ــدوــ رسـ نـز ری

ر"  یــ  ل ی  ره  "د ه
ت ز ز  دو م  ، ل 
 ی رو در  وم    دن م 

 د درد. ... درزی و   و  دن زم
ز... در رب  ل ـــدیـ  وورش ز رهر  د در زش

 رت   ن دره ".د  ر زش  رز  یزم در  ج
   ز  ه و   د  ، ه ح ر .  ِـ

 ی ره   ،زش دی ل ِ بر ن در–    ز
ــ ه وـ نـــهــ    د ود ی  ،  .دـ

  ح ِ ،نه“  ِ” ٔ  دنن دی ،  ِزـ
زش، رِء  ِ زش، زِش رین  ه ،یِ دِد زِن 

 در زـ و ـِر  وورش رن  خ و رم،    ِزش
یی ن ه دز و یی   ی  ،رز نز-  ـ

.ه ن ر 
 

   ِٔه روی ٔ“م “ لــد ر ه  ، رتدر وز
 ؟ 

    ت ز   رگ ه-   هوی“ـی مــوــ “ و
ــ یـدور ـ ـ  ، وزی  ـــر م ون ر ”-  ل“

  ر ِو در  وزی ِی  هوی ی  ـ ـ هـ ـــ ــــ
ی  ـ رــ ٔر  ،و ز و ، ٔ در د ن ن ور
    ی .  ن  ،م  ز ع و ر م“هــ” ،

 رهــــ نــیــ  ِ در . ه ت ر  هوی ٔ ی
 ِ“ِ “ ل“و “ی  هوی ٔ ی  ،نی    یـهـــــ نـی

ه، در   ن: "ِـِد  ن  ٢٠م دد. در ی ز، روز ٔد، 
 ــ ز ل م د: "ی دهرش د ز ،"ی در ر  و

  د ود   رتم در وز ٔ  یــ ِدــ  ی  ه
  و  ی در ... . ی ندر دور  ت در ر ه

   ی ِ ل  ی ی دهروی ،ه   ر  هـ
 ّول ز و   ،یــــ نن در دوری و ز و ، ی در ...

 ز ی ... . ه ی و وی  ی  ــ ــ ِر  در د ه
 ی رو  در ر ر و  ر نر ی ی ه  ر

  س ی  ... . ی ن دری    ـ  نی  ه
  ه  ه   ــ هــ  ...م ن ِد ٔ  ی 

 ... . د    د وـــ ـ م ن ز ر و  د
یت د ٔ ... .[]  ــم  ١+   ِ    ین و 

  ه   رتدر وز ــ نیــ ر   ی فه ی  هـ
ی     ِر و ز و ،  یــــ ندر دور ر

دهـ ".  ِ وزرت  زی ن ٔ ویه  دده ، در  زـن
  یـ ٔه .  ٔ در  ره  ره   ه
  ،ه  ده  و ه-   سـ نـ ،ن د هوی

 هر و ،ن رر ه ء-   و یده هز    ده و و ه
 هی  .ن ن رژی دن ن

 ـ ـ ـــهـ ِــ و دهـردـ یـ ع ِوی در ر ، رتوز
  عـ یـ ز یـــ ـ ،هوی ٔ   ،نی    ِز

 ول و ز ن ه ی و  ه . د ه  ٔــــ   نز
 ،ی ر ، رتم در وز ٔهن ١٩وی  ،ه  رـ وزی د ون ز 

ی " : ،یرد و د ی  ر ِنر  ـ ورود  ن در
 ، ر ر دن ٠  در  ی ی   در  ه ".ی
  ،رش ی ٔد  ش " :د  رِسـ:نــ] ژـ رِس ه

 دز  در [ ی ر  و  ٔهی هوی  یـ ریـوـ ،ر ِنر
ری   د و زه رو زه در  ن ه  ژ ه ".  ه 

هـ  ـزن و دل زن، ـــ یٔ  ویٔه م در وزرت   ه رس
؟ هٔ  ِ ویٔه  د   ره ی  ه 

 ، هی در  رِس ِن ل   رتم در وز  دی  و ــ 

      دو  ه ١٣٩  

ِح ر ِ ر نه ِ و ، 
 ـــو ،ی  ل ز ز ه  
 ــ در ـــز ه نره  ق و

ن در هر ه  ِضــ .ردر دـ مــ ز ی
وورش و ن در روزه ــ  زن زش

 ،  و  در ـــ ن ز و ی
وـورش ـرـن و ژرـِ   زن ـزش

وورش ــن  ری ن ر ن دد. ی زش
ن،  ز ز ل  ی،م ده د: 

  ل"٩-  ٩ ل ز ی   س ه
وـورش  در ر    ِل دیـ ـزش

  ـ ن ق ی ... . ه  ر
ــــ ِح رــ ــ ز ن ــــ   هــــ رتــ هــ
 ،ی ر] "ه]. ١٧ری 
ــه   ن  ،ـــــ لـ زـ ز هـ

 ن و ،نن، درز  نـــهـ ٔ ر
 ت و  ر ن درر ه  یــ هویـ

هـ ــ  ،ن ه .هن ر، در ـل
 ـریـ ِـــهـ ٔ  د هـ-  ِزـدز

د- ن   وق ل و  هـ ــ
رد  ،   طــ و ـــ ر ه

ز  ن رو  جـ ِف نه دد .روی
ده   .ن ر  ز و  زه ور روزه

  ح ِن  ن دررو ِد ، 
یــیـ ده ِب ،ز -  ـــ

هن، ِد   ٔـ ــت درــ و 
  ،  ِد و ، ـ ر  هـــ

 ٔ . وده نه  ــ زش ِز
  ن ررز دد    ،ـ دهل د ت

 ٔ زش و  ِن     هـ
رــل،  وورش دیه   .ه در ر زش

“ ت نز “ ر    م“رـ 
“زش -ر ر ٔد  ر ورشدٔه  -وــ 

 دش  ــ ز ن نـــ     هر
  ن ورو ،ه ـ بـــ ه  یـ .ــ

ـ رـزـ نرهـ ـ ـ ـو  در ـریــ
 زشـ رتوز ِــم ر  ورش  دـو

 و ز  ردده د و ر  ـن  دره
     .ی  ـن رن و درز ،وه

 دد  ی  ـــ ز   نـــو رو هـ
 ـر دریــ ـزـ ـــ در "" ِ

 ــ .ـ ـ زش وـ ِزـ  ِـــ هر
ر مـ   یب  هــ ـ ،ــــ هـ
 . ـــر یــ ،ویـ ذرـه، در  درل

ر  ،د: "ری زن ــز ،ـــ و 
 ، ر رس ٠٠ ـرـ َِِ رز در  هـ

ن و  ٠٣١ ــ ".رد  ٔ ن  یـ
 ،ـ و ی ز  رت د ر  رد ی 

ر ِیَِ  ،ــ ده  د و ً ز
 ده و ،ه ر    ر و  ه ی م

د   ی "ز" ه ه  و زیـ   نــ

   رود ن
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ی  ل، در ِرد
  ٔ ِش 

   ه  د ِ در ر رِت و   
   :زن رج] ، ”یِن دری ن“[ و ر ِب 

 ٔ ِ“د ِ ” ـ ه ٔ ِیده ،
 ل ِد نر ِ ٔه  در ، ٔش، ه ن

 “ووسر ”دــ  نز ره ر . ر ،ی در ،
ی  ِنی  هه  ِررگ د ٔر ـ ی  هـ

هـ  ، در ی دهی  د و در ر   ره
ه ـــــــ و  در و   ی ه ی   ن

ر ـ ،و د د ٔی ٔی    ـ ـ ـــدـ ـز
ه  .ر د 

  ، ی“دم ٔ “ ب ِر“نــ یــِن دریـــ” ،
   ه   در ر رت و   ر   ِر

ه ـــد  ر   و در ِ ن  ع
  ی ٔد در ، ِ .َوَرد 

 
ـــِ  دهــه ز ـ  زن رج در ی ب ی ـن

در  ه رگ یـ ِش  ز رد ُر ٔ درل
دو    ه-    نز  –   و  ـ ،دم ِٔن هزی

 ر   ی .“ب”ه ، یــ ر ز  ه ــــ وِر
 ِد  ِـــد ِـرو ـــ ی و  رگ و ی ه

 ر زی  ز ه ر    ن ر و ر  ه  ـ نـ ور
دو  ه   یه هـ هیــ ٔه د  هــ ــ ـ

  ،د  و ـــن دــ ـ  ِح ،ی .د
ده رِت  و ــــــِ دــ ـدـن، ـِح 

د  ِ  ن در  ن  در  د ه
 ر ،[رج نز ] هی . نی  نـ و ـ ورزد

   ده  ردـ ردد ـ و ـــ ،زددــ ــ ِح ی
  ـ] ن ر رد  ِ ش و ن در ِ ه

. [ه 
 روش ِر  ب  ه  ه  ـ ـ  ه

ه ر  زدودِن رت ودٔه دهـیـن  ز و ی دو ب
 ردو  ـ ، سهـ ٔـــ زد. یـدـ مـ یـ ز ور  هـ

ِ   دــت “ ریرد   ،  “ز ی ن
ور ط  دت ر   ــ  زه دد  ِ ن م

 ز زد و ی   ــ ن درــ رـ  یه  هر
 ع- نرت در ری ه ه- .  

    ِـــدرـ ز ــ ـــ ه و  ه
ـــر دروغ دــ  ِـ  [”ریرد “] ی د  ه  وه

 ت ف ز  ه  ن فـ ِ  ،نــــ
هـ ـِ  ره ـــ ـــ   “ ریرد   .“ه ده

 ـ “و “ ه  : “   یی ویه
د  یی ه”دی ن ن در ،  ـ ر ه

 “یه د “ . ه ر“ “ـ ز ی   هــ
   ر”رج نز “ ین رو ز  در . 

 ِ ح ن    ز ن رــ ـ  ه
  ریـ رزـــ در   ه ی ن و ٔ “ دووس“

   د. ب  دده ه
ده ـ ـــ “   زن رج“ه زی ب،  درگ

 ــ ــــ ــ ز  ِشــ در ـــ هـ
  ِ ـد“. ی ٔ  ن  ه د ه زن

 دووس“هل دهی ه ر در     ١٩٧١ز ل “
“  ی ش در ِزو .ردن دـزـ ٔهـ ِبی  هـ

 د دِن ِر د ی د و د .ن  ر “ دووس“
  ٔ ی ه  ٔ در و ی“رجـ نزـ “ ـ ـــ

و    :ی“وه   "ووسد ٔـــ" د رـ ِ   ه
 ن زی ، م وی  و   ی ه  ـــ زم ر ه
   ر  ی  د .ه دهـــ و  ز  ده ـ ،ـ

  ره ی  ی ـ و ی ن ه .نـدـ هویـ هـ  هـ
هین ر ،ـ ـ زـن   زن در و زِن  ه د ر در ، زن

   نرو  ن .ی هــد  ه ه هــزـ و هـ  هـ
ن ره ن یی دون دز ، هــزـ  ن ر  ــ هـ

 نه ن یه ید ، ی و ه ه  ،ـرد د ر رد ه
 در  د ه ی ز در ه  در ،رد  یه  ه

  و ه نه ن  در تــز و ووس" ید" [ِ]  ر
 ه ، .ــ نوـ وتـ ـ و رد د ر ر “ ـد و در

  :ی“ ود٨  ز "ووسد"  در ــ و ز  ه ـــ ،هـ
ه دو (ی ه و ه هـ  ه) زن و"  رن و "ن

  ،ی ر نر ز ی . دن ” 
 هِز  ر“ن ِزدز  ر “  و  ["ووسد ٔ"]  ه

رو" ِر  زدز" ر ـ   ١٣٨٨د د در ل “ ٔیه 
 ز رن و ب ِس ُ "دووس"  ز ــــ  ١٢٠٠دت ز 

.دی ز ،ی ی ن” 
هـ ،  ز ی ــ ، ه و ر”  زن رج“

" ِ ـهـٔه ـــ  ل ویه -    ر    زن
 " نز١   [ نز  د] "ن " ت  ز 

 د   ز "ر  زدز "ِن ــیـ ــ-  .ه د
 ِ ٔد“نـ ِزدز  ر “ ،ــ نـ یـرهــ ـ ز

 .   و ، ،ر“رج نز” ن ،  نــیــ ده
 یـــــ  ح ی  دد دو  د ه ورده ن  ره ی

 در  ر ره .د 
ـع    ٩ه : ری   ٠٠ه ی ح در رش 

 یـ دــ .ـ ه   ر  ر م یه  و 
 ز مه  هر  ز ر ه  "دـ ری" رد در   

 ١٠   نـ ن رــ    د د ِ ح ی .ر
  .ن ده ب ٔهی ٔ  یِن دری“ نـ ِزدز  ر

ی ِیی ه   ور و ر ٔ ـدو یــ  هـ
زرده و ده  ِم  ی  ن ٔ . رهد و 

 ح ر ی ِ .  " ِند" ن” 
 ِی  :  ی  ور  ـ یـرهــ ن، در ِ ه

دو  ن ریه هیـ ٔه د  ،ـ“یـــ ن وـدـ نرـ 
 ه “. ون“یی ٔ ِدٔه “

 ز  دههر ی  ز ،ن ِ و “ه رــ ِنــ
ی ی و زر ر ر ــــ ســـ ـدو ر 

“(TTIP)  و“رــ و د  ِ “(CETA)  و“ ـدو ِـرـ
 س “(TPP) ی ٔد. ه م ی  ِــ در رـــ هـی ه

 . ن  نز 
ر  در زرد ٔی ح د  ،ٔه رـ  وری  س

ی ن تز  ر-  ،ه ی . دو  یـ ز ر  ه
 ررد  ی     ی نر     س ه

 ِورد  یره ِن“   ٔه “هی و  نن زی  ،ـ نر
 دو   ردهــ ز ـیـ .ــــ هدد  ر ره ی  ه

   رِد ،ی  ی ز ده ٔه“مو ل “ دو 
 ١/٧٧ـدـٔ ،   دی ، دو ی ر ر ـ ١٣٩١در “ دور“

رــ   ٔن ـدهـ زدـ    ن در  ی  ل
د  د.   دو م ”دور” ر ،   یـ  ورزی

ـ ــ ـ [ ی   نزی] ی در دو  ـــ ـ دهـ
  ز ر ت  زیـــ .ــ ــ ، ج ز  ه
ـ   ویـ ه د  هی  ز ن   و  وه ه دی ِ ده وه

“ ِی رتدر "TTIP"  دـ ند
. ه  [ِب]  ر “   در  د١٠ 
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 دو  د»ل و «... 

 رد   د-  ز .د   ِ زه  ـ  رو
 در  ز یو نز ه رو دو . ط ن  ٔـر، در ز

ی د د  ی  ه  هی ر  دم دد. ی وه ت در وه
یه ِد  دم ز  ــ  در  ه  ـ یـهـ

رو   .د ه رو  ـدر ر ، رتن وزون در ،
ـــردیـ ول ،نیـ ــروز ـ ، م ل در ز   هـ٩٣ ،

یه": ده  ه دم  ز د ه  ــ زی  ر ه
 در  ت ه ی ز . ه  ر درـــ د د

 ـــ دری  ر ه دم و   دو در 
 ه و ژدیه، ریز   فـ ـو و ـ دی   

یه  ی در    ز":ودـ ـد و در ".زد  ر دز ه
١ ردی  ـدریـ ـ دو در    رتدم در ه

 ی ت١٠ یه در در  د ر ل هدر   ٠  در
یه  د د." ه 

 رو ه در هن یم ر دـ:"در ـــ ــدـ ــن 
یو ه دو  ِ  د ندر  دم در  یه  ـد

یه ِ و  دو   دم   ه  ـ ـ ـ 
ـم ـهـ ـــد  ـ ح ل م  در  ر، دم  م

 ،ی] "د ه زه ی ت در١  ردی٩٣.[ 
  ـــ ،دـ ده دط ور در ه  ه  وزی ،ه 

  ن   دم د ر":د١٠ یه و  در  د ر ه
٩٠ یه در  و دو ر ه     ه یه  د  هـ

  دم  ز د٣٧  ـ سـ یـ  .د هر  ی در در
 ـط  هر رد ن در    ٔ  ی ٣ص 

 ه هدی ر ت  در  ید  ــ ،دـ
 در ه ر." ١٠د ِدم در    هن 

 ر، در وی ر دو رو، هه ـ ـــــت ــر، ز 
 ه ر ن دو  ره ن و رو  ه ری  هـ 

 دهن،  د روز .٢١ ردی  ه٩٣ ـ":ن   در ،
و ری رن، رن ح ل م  ،"ر ز  ٔـر 

 د ن در  در د ر  ن درر دو  روز ی  ِـو 
یه  طر ن درر ـ" و ی  در ه  یـ ز نــــ

".ه ر ً و 
ق ر ح ی  یو  ،ـدـ  ن ر  ق و و در  

و تر ر و - ورده  در  ر -  هــ ر
دی .ز ن هم  ی ن ن   ن   ی ــع ر ـر 

 ر ررد دی  دن زیز ،رد. ده 
 ٢١ی  " :ن،  ه، دررٔه و در  د ٢٣روز رن، 

ن  در روه  هـــ و  ١٧در ز  ین ی ود 
هی  هــ    ز  ه در ه  و ن

  .ر  و ً  ِر و ر ت ز 
ه ،ن  و ــ و   ز ت   رن

  ن درر زرد روهد  ن وزٔه در ت ی١٢  ِــ
ی  ن  ـــ ًـــ ی ": ورده د ن درر ".

درـ ز  ٧ه ر ه در ی در ی  ود   ز ن
در  ت ز ر   یـ در  د و ه وم ه ی

 ز  ی   ـ د  ه  ر ه  تـــ یـ
ـ ،ـرـ ز دی  ن درر ".د ه ن  هز  ر ــ

ی ،نن ر  ،ـــ نـو در ـــ نـ ر
  ز " :ین ٠ر نر ن درـــ ز ن و  ه هـ

".ن ه ف 
 ٔهدر ن هر ٔرش روز  نهــهـ ـ  یه

هـ  هی    ن، ـ هـیــ ه در  ،ر  ن
   ن  ر  ن . روی   ٔـــ    

 ن    د ی ه  .ر ــ ـ دیـن 
 ،هیز ،د  ی  و   نـر رشـ ردهــ ز دی ،ه

ـر  ل  ه    ر ر در و ی .  هـ

   وش ز   د ــدر ــــ  ،َورد  ـ ش
ی ره یی ه درد. رش رن ر  ب 

  و    رش یـ :  ن رژی ٔدو
ر ز در ٔروز  ،ــ رـ . ٢٨ ه،  دـ

 ز ور وزی ، هــ  ه ر ر ، و رن
ی ،نر     ز ":ن ٠ر ر  در ه

ِز   ـ ده    ... .ر در ر درل
  ره ١ه٧ در .   ز ـدر د  ی ٣  ـ٨ 

 ـ   ور وزی ِتر  ".  ر 
 ین ٠ر ده در ر ه  ـ نـر رِش  ر 

  ی٧ ت در ز ر  در  ـو  ی
 ی ً ری ر ه  و ی  ،ی د  ـــ ی

  در   دم ی ،   ر  ی ن ز
ه ده  .  در ن ه   و   رن

ه دو ز رده زم ردر   .ی  رن
 ن روز، یدر ه  ر٢٨ د  ــز و دی ر ،ه

رن  ز  رد درد. رِش  ز ـــ ٔـــرن 
   ن و   ی   طر در  ر .ده

 ،ی ن    وم و نر   ،یــ ز 
 ، نر ز ی  ر  یــ نر ی":ی

یه   و ر ن ررو و درد ز  ه ــ  د ١ه 
  ن  نر ز در  د رـ نـدر رو ر

 ،و روز ".گ ه  ده و ٣ره   ،ـ ه، در
 .ـ ده ر ر  م ل ح و در  و

  ز روز ی  و ــدـ ردد دو ز ی در  یه
 ن  م و":ی  لـ ٔـد   ؛ ه

ش  ـه. ـ در  ش   و  رت ل یه
 ،ی ی  ـ ـ رتت وز ن ندو  د

 ر دی ی ،هی ل  ـ  مر د و د. ه 
 و . ده ن ر  وزی  ـو ، م  ن

". ر هی ل در  ی   
ی  ٔدر ه ی    د ه  ــ ِرر

 در  ٔدر ز  د ی ر ،  ِـ زه  ـ رو
 ـ یدر ه ،دو  ،  .  دم 

  ی ز  ه یـــ فهــ  زه در ر
ـ ـــ ـ ـ ی  ر": ،   ورتـ

ی  دـــ هـی  نی نر    ر
ول ، ه ت زم ر   ر   در 

 ه].  د ٣٠زه  ه " [روز ٔین، 
 ــــ در یــهـ یـ در هـ  وزی ،ه 

ی   در ی وزر ــ ـدن    :"درل
 م   رن و هن  دوـو در ـــ زٔه رد

ی ،یی ، و   ـیـهـ  و ر  یــ هـ
 ـ ".ـ ــ ه  ی  د م دو 

رو ه در ـس ــِن 
   در  د٣ 

     دو  ه ١٣٩   رۀ٩٩١ 

 د رویده ین ...

  ! د  ِه  دن  ل درد ِ ه
و ز و و  ٔ-  ـــ  یه  ـ ِه رژیــ

   نی    ِز -   ه  یـ
یه  .یٔه  ٔـــد،  ه،  ن ٢١در روز د، 

 ِ ح ز ی   رٔهـدر ،   ِز
 ه  ،ـــوـ ز و ، ل در ِ  ه

 ف هــیـ ـیـ" : ـــوــ و ر  هــ هـ
 ه ز ی  م ی  .  ـ ـ ...ه

دو] ن: ـه و  ه  ر و ده ه ی وق
ه یً در  ده  [  در ر ز رد [ی] ده

 دن  ِل ل و ــرت...   ه و ی ذ ه ذ ن
 و د  ـ  ... .د  ش وـ نــ نـد هــ

ی هی در  در  ر  م ز ی در دو ه
  دی ه  د. در  نرـــ  ی ده 

  شد د و ـ ـدـ نیــ ـ  د."  هـ
ــن  و  ه ین و ه  ز زه ه

ـ و ی ره   ،ـرـ ـ ـرـ هـ
ر ٔی ِب و  م، و ِ  ِفهـ ،یـ .

در وزرت    ،ن ـ ـــٔ “ ٔ ویٔه م“
  ن ویــ یـ ــ ِ ،نی    ِز

!  و ر نر 
 

و  د ز ،ورز ِوی ِی م 
در رٔه ددر  زه   ر و در  ِ ه ه

و  ٔ ِورز   ـــه ـ، وزرت ــد 
 ِیــ مــ ـ ، م د ،  در ،ورز

 ،ی ر . ه ز هی ل در ورز٢ نـ  ،هـ
 یــ مــ ـ ز ورز د ون وزی" :د دهرش د

ــ  ورز ز  ل زر یه  دد و ــ، درـل
ه   ـویـ ،ــــ ـ زرع  در ی  ٩٠ز 

  (نده)  رــ ه و در  وی ی م ... .
هر ــ ــــ    . ١٠ی م، ر   ن درل

  دـ ت  د ه ل وج ی  د و ه
 د   د." ر 

 ی ـ ـ ــدر "ورزـ وی ِی م" ح زـ  
  و  ،ر ورده  م ور و ره   د

  ه ی و ورز  در  م  ن ن ریرو روز
    .ده  ،ورز د رتوز  ز ه  ورِد ر

 ــ رهـــ ر  در ورز وی ٔ  
 دهد  ور  ،ی .د٢ نـ  :دـ ـــ ،هـ

رد   ٢٠ر  وی در  ر   ز  "درل
 ن   ر ه  ز ر ف و  ـ ر ر  ... .ده
ی [ی م ی ِوی ورز]، ی ــن، ــ  وع ده

در ز ــز ر١      ١٠ز رت ردز  و ود 
  ی ... .ده  ر  ،ــ دهـ ــ در ــرـ

 ". ده ب ، ص در ده 
یـــ ون زم و  ره ون ر   ِرـ

ـ  هر ـ ـورز ـر ـ ١٠ور دو ،م ی در 
 د؟   ِفـ ـ دـــ ِزدز ٔ  وه، در

رده ی و  ٔری ز و  ه ،ـ ،دـ ،ر) ورز ه
ی   ـــ ـ ـن زو ده ی ی  ٔیه (ه

. در  ی  و ز 
ه  ـ ــِ  در وی ذره ل و  ز  وم

- دـز ر وجـ و د  ٔ بر در-  ـریـ
 :ـم دـ د وـ ف  نز  ورز ن

 در ورز "  رد وـ ی دز ر وج  دو ه
ه ورز   دو ی  در ... .   ـدو ه

در درد، و در ـ ـورز ـ ١  درو و  د 
زی ِی ی ر 

  مو ،   ت

هت  د ید روز رگ و 
 در  رل 

ژی  ، دت ـب ـــــ  دو ی ز ز ه ه ، در
ــن و ــ  ه هـ ن و دی ز و وه ، دم ز

  د ر رو ره  ر    رل رگ و د ُرزی
ر  .ر   ه ه   وت م١٩١ ـــ ـ ه ،

ب ز ــ  ر   : ول، ب ل دت ن
!  ،ن دو  و   

     ب   ی و ـدـ   ـــ ـ
 ـ .ـدن دـزـ ر ـــــ و ــ ـــ تـ 

   ــوــ جـ     و  و و ر
  ب ل دت و    و ه  ی ی ل

 ـــ ،ـدـ هـ ر ن    ن و  د و وه دی
.  د د ل ه  !ـ هـــ ز ه   ل دوم

ه  ز دم ن  ـ ـ در ن    ه  ل 
 ،د ی در ل د !  نـزـ مـ د   م

 م  دم ز ر و  ه در ه ،ز  ی ــ هـ ــ و
  در     ر  .ژی  ٤ب م، ُرز و رل در روز 

د (دیره ره ل وف  ور ل، د ً ه یــــل) 
، دــ رز ژـیـ  در ـ  ” ده  ،ز و  ید ه: 

رگ و د رل   د زن و ن ـرد ـره ــم 
 . ه ب   ی ش در و  وب گ   ُرز .  

  د رل  ر در ر "دری ی" (در  ـ ــل 
  . ه ه  یدد  و ـــ ـه  ه ن)،

هـ  ". هدرن ب ده ین در  ن ه   د در ر
ب و ز و وه  روی و دی ی  ـن ـك و 

،د ب د و  ب ن  رل و ه و د ُرزی   ر
 ـ نـــ ز د ر ری ز  دوره در ه  ی ده   .د

روح و ُرز و رل ی ـن ـریـ ـــ  م رزه ده ی، ید و
  در ودن ه وین و زه ه  ،  و 

  دع ز  و  ه ن  ـ ـ در ـرــن 
 ر  ن ت ددی ن ، هدی ن ،ن م و  نور

! ش ه  
 ـ   نرو  و ری ز در و وی   ل
ره روی ز  و ی   ه و ر  ــ ز 

ردهـــ ره  ،ف دی ز رو د ن  ـ ـوهــ
.د   س د و د هو   ـ ـ ن؛ز  ِر

 ــ ،د  هوی  ن ل ن و  ه 
 ن در م و  و یهن در ر ه !د 

  سر  ودهـ ن و   هه  نیهر ،
ــ ـوع  - و      در د ،ز دروزه رت 

 یهر-  ــ ـ ،ــ ـ    ره  و هی 
رن  ه و در " یری "ِ ز  " گ" ( در 

  . در   ،(  ق 
ـــــ ــ/  ن ر  در ـل  ف ن دو

یدره دن نوی و دن دن د  یهر  ـــ ده هــ ز
   رو   ه رز ، ،،  ه ز ه ن

ر ، و  و رهی  د و   ـــ ـه 
.د ل و هن هیهر  ،د  

 ن  ز ورود  ن  هـ ،ـ ــ ــم، 
 ن ریرده  در ـ   ز درب ورود ر ز  و  

  یدد ُرز یده در  دیره    دیه  ــع و رــع 
 ،ــ  ن  !"د ه ش ه ر  " :  دو ی
 رل و دی و ه ُرزر    ه  ر  و ور  ود 
  هیـد ــ رهن دیــه رو  ن   و  هن ر

 ر و ون  ، ر  دین   ـ و ـ  هه  د،
.ده  نی  ی  ،ددی    ز ره وید   

  ز   ،  ن ز ی  درد: ید و ــه 
! ه ش ه   ن ه  

     در  د 



 ٧    دو  ه ١٣٩   رۀ٩٩١ 

 . ه ن ز ر  در ـی ون روز د ، ر
ی و ِم ـــ در  ه ری    ر و ش ین

-  هر ری-  ِی  ف -ه و ه  هـ
 یـــ و ،ـ ،ذ  ی ن و  ه  ر 

  روز ه  ی د    و رهز ِز ر
 ه ر ی    و ـــو یـ ــد در  .

ه و وه ر ره    ـ  ه ِرد  ب
  د ،نر ن در دهرزه  روی در ری رزش ه

  رو دی  ِ ِ-   ِـــ دوم ـــ ری ٔ هوی
ده  ِ . ـد ـــِ دوم ـــ  ،ق -دن

 ور و درس و د ز ن ز د -   ـدـ و  ِفه
ــی ذ و  د  وز رزٔه در -  ـ ـــ

  . 
 

ری ٔ ، دوم  * :رزش  
یــ ــ ،ند  دوم   ــ رزٔهــ ِیـــ

دز و ی  ـریــ ـــ ن دوره ن دری دم ٔه
 ب  دد. در روز٢   لـ ه١٣٢ د، درـــ ــ در ،

یده  ه  ند تب د ِر و ره   ،ه 
ـــ ِـــ-  ـد و در  ِ ن  ـ ـ- د

 ،نی بر ن، درد ِرد  ــو ر ،دی م ِرر
 “ ”ـ ،نی ند تب د ِر ،  یـ ـریـ

. هی  
ر ٔدر ه وه و ه ری  ه-  وه هوی  ـر ه

وی    - ر    ب  وــ  ن و “هــدـُ
یٔ ،   ر  ن  ، دوم  ِز دوره”ُد
در ت  و ُ  د . ر وی در ی ز    ،زه

 : ده  و “د ـرد ی دُ   ری   
   رو    ٢  ـــ در   ی  

  ن ود رگ دُ   ٔه ل ِری   ر  ی
 د م دده  ... .ون  ز  ی ی وـــ ر ــر 

ــ و  ِ ،روِح د  ه ندور ی    ــ
  ...د ن  درـ ر دز ِهر ـد یُ  ٔهی وز و ه

        ١”دد.
 ٢  د رُ  ِ ٔ ،  ـــ رزه و ز  ِ

 ِ ، د. در ح نی دم ِ و ٢ه   
   د   ِ ِی و ردی ِ ز

 ح و در رزه ی  ِبر در و  ر ــ ـ .د
 وهـــ ـن و دیـی دٔه ب  ر ن، در دد ِرد

  ،  و   د، و در  ٔ ر ِ و ل
.د ن ن ن و   ِ و  ِهردو 

در ی ص، ر  ، ره  ه ـــ ِـــ ز 
دون و دن ُ  ِد و  د  ٔ رز  دوم 

:  ،” ،د ر ندر دور  نی دٔه ب  ـر
 ی رع ین و ت رژوز  ین ــ ز 

 عد د     .د”٢  
 ـــ د   روح و در  یو  ٢ ـــ

 ن نن و ددم  دوـ ــ رزه ن در ری هی ن
 ز و ز ن ری  ن ه    ، د  ر د

 ِ  و ی  ن   ر و     ه
  .د دهوه ٢ ،ندُ ِد و   و   نـ

 و  وه    ـــ ،د  ر رج و ه در د
 ُ   ١١د . در ل  ه زـن  ت ش

 ٔه“ندُ ِد و  ”ل ، زد  دره  هـ ه
 و ، بر ت ِغز ی نده یر ره-  ،ِم  رـ ٔــ

 ل ِ در ،  ٔـــ ،ـ ــیـــ نــِد دهــ
 ن ،دی  دٔه و وی  زِش  ه و  ه

ز و ل    ،ــ  رین  ،  ت و  ره
 ،   زن در  و ده ـ ـو ـ ـدن 

.دی  و  

یــ ــــت 
 ـ ز ،رز
رــــــــــع و 
ی ـــن 

  ـ و ـْ
هـــــــــ ر  ن

ــــ  .ــــــــ
 ،ــ ــ  مــ ــ ــ 
   ی
 ِ دِن رژی

  ،ه٢  ـــ  ،ن ردُ رد و   و 
٢١  ن ن، دریذر ذر و درس وردهد. د  ور و  یـ هـ

 وهـــ ٔـد و هــُ ـ نرز وز رزٔه هِغ ر ،
 .  ِه 
 

: ِ  ِ رزه در و ، ٔ * 
یـــ ِـو ر ی ِذ ِل  ،  در  ِ  رد

یو رژی  ز ، و  ل    .د 
  ب ِ ١٣٧ ٔـ ،نر  عر ی  و ،

ـــ   و  ِ در ین   د ی ، و ه ت
  ه . د 

 ِــ در ، دوم  ِری ٔ   ،ن ِ و  ٔ
ـ .ردر د ، ِو ه  ِر   و   هـ

 ن  وزی عـر و ی ، ده-  ـدر د ـد
یی-    ِن د   در  ه ــ ٔــ و ،

 ــــ ـ ـــی در د ه   ی ره 
 .ـ هـ لــ رهـ ی  ی  و   

 هز    وه  در ، دش ی- "دُ ن ودُ"-  
 وردی ، :”وز، دو   ّول   ز   رگـ ه

ی  در ن  ق و ف  ده و د ر دز 
ده و ون د دُ  ِ دز ــ ی ی ز  ،  ِهــ

 ـ ـ ــ ،ق  ِ ت  ،ی  رد ر 
 ِی در ق و   ز  ّول  ِ ،یــ و 
 ِ و ه  رگ ِ دو ٔ در ری ق و در 

ٔه ی در ین و ق  ز  دّوم،  ـ .زم  یت
ی ٔذی ِ ،  وردی   ــ رد ر در ه

دز رزٔه وز ِم  لـ یــ ت . ه دُ  
 رزٔه رب د وُ  رزٔه درس ،ــ  در دی ه  هـ

یدر  .  دُ   ره”٣  
 ی  در  ،ه  ِـ ِ رزه ِ ی در ر ی ن و

 ِر ه   یو ِد رژی ِر   ـــ ر  یـــ
 رزه .د ش  و  ِ ِ   و در ِد  رزهـ ز ،ه

  ده و  ی ذ و  ردی   ـ . 
 و  دوم  ن ِرز ه  ِــ ِــِ هرزه در ر  ز

ر ،ی د و ِ  رزه    ـ و دی  ی
 ، ب .رد یی  ـــ ـ رهد، ه ر ری ِه

 ق  ،بـ ٔهـــ  ِد . ده و  ِ ِِ و ه
ـ ٔوِد د  ن دری دٔه ب ٔ ن، ور ،  هـ

  ِ و و ِ ن دری  ر ه  ن رو  ـ .ده
 ره وه  ر و ،ی ،ردی  ی  ِ و ،ی

 رز .ی و  ِ  رزه
  ، دوم  ِد در    ب ِری ز    ر

  ـــ ِــر و در رأس ه  ی ن ِ ٔه  ،ی
“  “ م د . 

  ز ی ن و   دوم  ه  رژیـ ـ وز ِر ِد
یو ! ، و یدر  ،ی و  

 
------------------------------------- 

 ، رت ب ده ین. ٩ه   ،د و دیه   .١
٢.     ،دُ ن ودُّول، ٣٢١ پ ،١٩٩. [تر] ، 
٣.     ،دُ ن ودُّول، ٢٩٠ پ ،١٩٩ . [تر]، 
 

... دوم  د ه  د 

     دو  ه ١٣٩   رۀ٩٩١ 

ه ه ت و ٔ ٔ هــ ز ه ی  ـــز ،یـ
ن رأـ لـی  ض دِم  و  ب  ،نـ

 یو ت رژی ٔد ِر .  
 م ِ ح و در ده  ِ  ـیــ و 
ه ـ  ِن  ر ز ح ی  ِ  ه

و ـ “   ـــ ــم” ــ ٔ -  ِدن -هن
 دهره ”ره “  ،   ـ رو   ض  و

 رِد ی  ،ده ح ه وه ز یه  
 ر     رو  ز ی ” د و َِ  “  

  م  ن ر ز و ” س  “ .ــ رــ ر
ی ز ،مدق زی  ــهـ ِ ر و ل نزد

 دند رأ ٔی  ،ر  .ـ ده ح ر  ه
ــهـ  ز ،   ـــــ دــ ٔـــر

 ـــ  ِد ح ٣٠٠٠ن    ً د ز  ح
، در  ِی د در ــن،   ر ی  ده ٣٠

   ن  ب” ب   ِو “ رـ و ،
 ز ه ـــ ور  ید  ه  ِــ یـ

 ـــ تــ هی دٔه  رِد  ض
ز ر  ر  ــ نـ ِر   ر

 ـ ـ دـ ٔدر روی د در  ن ر ز و 
ـن  هـ در ــ ری ِم رض درد ی . ن

ِ  ی ین  ری  ،ـ   ،   ده
ه   یـ  ی  ز ین”  ه دد: 

   دم    ـ ـن دوـ ـیـ،  د در ش
ـ ــ ٔـ نه َ ده و َدر ق   ـ ،ــ

 ـ !ـــ   ل ه دردی  ز ل
 د و و ر  ِل ی  ردر  ز ــ ه

  .د ش  ه“... 
یو ب رژیر ت در ِر ٔه  ـ ـ ــ

 یــــ ٔهـ ر  وه  ً  و  دم
هـ   ـ   ز ی . ه وه ِ ح

 در  رــ ٔهــ ِــ  ،رو  و ه ،
  ر ت در  ـریـ .ـــه ــ 

 ِن دو ر و رو رو ر” و “  د ِـ
 ـــ ــ ن در    ز ت ِر ٔه

  رِد ر ِن  هــ ن و و 
 ،ــ نـه  ی  ه   رده

 ر   در ی  و و  ِـ در و یـ د
ر  دهر د  .  ر ،   ، ر

،  ٩٢در ، در  ٔت ریــ ـــر ـل 
رزی  ٔــ در ـــ  ِد ز و رو د 

ت ر دده د.  در هن دور  ر ـن 
و درو  دم   -ه ر ر رِد  ده د
د و رد د   ب زٔه د دهد ر -  :

ن ی د ز ـن ر ز رده     ح” 
 ر ـــ ر و ر ِب ه  رج

 ه   ر    ی    !
   ه   و ،ی ه   ه

 ریــ ـ ،ری ه  ی ز  زه .ی
 ز  وری رأ ه!“ 

ـــهـ ،  ی د  ن  ی  دی ٔ  ـ
 و دو  رو  ِ ،م ی  ز وه ح

رت  ر در یـ ٔــر ِــــت در یـن 
ی  م ز  ر و ؟ و  رو  ِض ،

 ِ  د تر  ن  هــــ ر ٔه
 ده ؟

 ز ر   ِنی ”ـ تــــ در ــ  هـ

 “ ر و عو ِ  ره  ،- ــــ ن  ه  - 
  ِ   ”م “   ر  ره ِ ”ِم د “  و ی  

رزی  .ود  ِ   ر  ه   ِ ز   و ی
 و ره رژی، درِ در درد و ـ در  ه  ، در رب  “م” 

  ز فه  “   “    در یــرو ره و ی 
ر در ین،   ر      ِر دم  “ م” رب 

  ٔد در ر رژی  و د ت ِ ن  و یو و
. نی ن درر ه ره 

ن ــ و     د در ی ٔ س ری  وه ح
 ـ ــ دم و   ،ن ه و رن د م  هر ی  ، ر

ی      ١٣٨٨ در ل   دِن  د ، هن
ن و و ر ن  دن  .دم د ر و ر    زهـ ر

 ِی  ِ رهت، ر در   ود ر  ،ـــ دم ه
 و  ن ز  د  ر ده و ه    د ، ل

 ر .  ِ  ن ر ز ”م ری“ ز ـــ ــیـ ،
ل ده دم در ق ِب در  د مه ز  ِع  هر  ه

 .ــ ـــ   ترز ری ت و ز  ، ده 
 -ـه ِن ـ ی ز ح  د  ِز  ن   ه

 ِ   ز ن ر د “ل ”  ه ــ-  زهـ ـ
 در ی  و  ِز ،      ـ دمـ نـــ 

 ٔه ی  رزه ض و  یــ در دیــــ ه  و ،ر
و ی  نر ری  ،ر  ،  و دـــ  و 

 ِ  ز در د  ه یـو رژی  ز ه  ٔهــ ،ـــ
.د ه دی 

 ت در    دندر د  ی ، ه و ه  ،  و 
 ب زد دم در  رأ ددن  ده رد  ر ِن رــع 

ز ی .  ر ت و ه ن    ِ ر .ـدم دـ قــ
ز ی در  ِ  و ِی د ،ه  .ــ ــ در  ر

  رزه  و ض زن ی ه وه د  ـ ــــد 
  ن ن      د ه م و  ر

 ر    و ل  ه  دم ودر د.
 

   ٔب دٔه ین
 ی   ه١٣٩ 

...    د 

 د رویده ین ...

 دز  مو  رتو در ٢١ ". هد ه در 
ن ز ل  ریــ  ور ِر ر  و و ت ورز و دم

ه  ، ر .دری  نرود   هین ١٩  ،ه  ز 
 .هر زید در و ــر  ی ، رش دده د: "درن... زین ده

  ... .ح ی  م ز دـرن ز  ه د ه  ف دم
    ، ر د ی   ورز د رتوز 
 ـ  ِه    ی در ".  ر ه [ری] ی

 ه  و   و ه ن هر دده ه  ، .ورده
 ـــ ی خ   د  ،  ،  د ه

ــ ز دو ی ِد  ره  و ، ل  مر  یـ ِـــ ن ورـ
ــ ز ورز د رتوز ی" :د وردر، ی ل در د  نرـ

".  رو  
ـل  ی  ر  ی  ، س ورِد وق ـ ٔـورز، در 

هر رد ن   ورز ر رت ورد ه     ،٢٠ز 
 وده در  ورز . در ِرزِش  ٢ی ر 

ری ِن ه   ی و  ه ورزـ ــ  ن رو زی ه
 ـ   ی ،و   .  ردر و  نده 

ـ بر در  د ی ً ورز وی ِی م    ِــ
د- یو رژی ِ  هـ و   ِر و  ن 

!د 
 
 


