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

  ١٣٩   ١٩، ٩٩٢ره 
 ه ،ل   و   دورٔه 

!  ر  نر 

  نرو د  ه و ر 
  ب  و ه  در٧ 

  در  د  

   در  د٢ 

 ن دی  ِر دی  ِـ ٔ ل و در ِنی
یو رژی ،ی ل ن درر ِدد  - 

یر دیــ ـ ـِد  - ده ز ه ل
 ِ در ن ر  ِ ن ور“ ــ ٔـــ

”  دــــ  ،ل  و  ده ز
 ِنره ،هه  ِـــ    ه

  رژی ر ده ه ش   . 
ـریـ ــه"  ن    ـ "هـ

 ِزدز دـــ ٔ ،ه  ـ ز ـ 

و دن  »ی ل«ن  در    ّره  ح
  دن ری ه ! نی 

، ١٣٧ـ   ٢٢ر رن 
 و ه ل ز وز ــب 

 ـ٧   ـ بـ .ردـ ـ
ب  ر د  ری در 
رز دم ین رزی د و در 
 ـیــ تـه   
و   ب ده یـن 

ـ ــن    ١٣٧ری ه 
وی ه   ین و ” 

ز ـــ   “ ره  رزه
 : ” رـــ ـ ب  نی دم

 .ـدـ ــ تــ ز و
رزت دم یـن دردورن ــ دوم 
 ه هـــ ــو ز ن ز  و 
رزت د  درــن ن روز 
ب  . دم   ـ ـرگ 
 دن ی   ز ــ دوم، 
 ـــ ترزــ یــ ـــ ز ی
    ر .دم د ر ی
 ــ  دن د ر دی د ی 
و روت ن   ـن و 
 ـن رییـدر ـرـ و ن در
  هدر  رد ود  ه

  نـ ـ دم رـ ی   ل
 ــ در ـــ ـ د و جر 

 ...ه د د دمـ ـ 
 ــــ ،    نی
 ـــ ـ ــــ ،د 
  ی ده  و ر، 

...ی   “ 
 

 وه و ی ری ز
  ب  

هـ ب   دی ب 
ی ی و رده ی ی  ن 

 ــ  و ی  و و  ن
 ی ” ه   “ نــ  

 .ـــ ی ،     
 ه ن دردهی ١٣١٣و  ٠٠ 

 ـ ـــ ـو ذه  ید 
 ـ رد یـ ت  ز 
 ـ ــو رد یـــ ف ره
ی در ر د،  ــن ژرف 
 ـت رزـ ـ .ـ  ر
ی در ـرگ و رـخ ـیــه 
ی ه یــ در ـــد 

 ِ  ،ٔه 
 ر ه  

  در  د٧  

م  ٔی ر  دوــن 
، ی  ١٧ی  و ن در روز 

  رّد ی٧ د  ن ز در
 ر  ن در دور ر  ر ه

ه ـ  ی ٔ   ّ  ح
 ـــــ یــ در ی ه  ی ٧و 

 ًـ هی روز  در  .د  ه
ــ ٔـد ه ز ه ـز ـیـر) و  هـ (هـ

 ح ه  ٔــــ دند ـــ  ه
 و ز١٧  ه، یــ ـــ رّد

 و  زـهـ  ن در ی ود
  ی ی در  ٔ .د ه 

 ـ ز دــ ـر ٔ م   
 ـ دم و ه  ن ه ،ن ر

ن   ه   ز درون  ح
 رو ی  ــهـ ــــ ـ   ن

 در ره  ق دم د ِ .ن 

»ز ِح  »ه ،ه ری
  د، ود ِ ی

د ِزدز 

   در  د٨ 

ــ ،ـــ ٔه  در  ـ ــل در رـو
ه  و ه ــ  ردده  ه  ح

 ــ  ی ِد .     ن دی
 ی ی   دو ن در  هرـ

. روزـ  ” م“ ورود  زِر ین در   ز 
ی ” ی :ه، در ر ،ز   ١٣د، 

 دهـردـ نـ ی رد در هو  روزه
ه در روزر  ی رددهـ ـیـ  ی  ن
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ه د ــ  ٨٩ذر      ٢زی در  در روز 
 ٔن دی ،ی٢  ـ ض در  د تی ه و دٔه دورو و 

 ــــ ـزـ و    د ر   شّ  ط زدن ه 
ری در  و  دی ز ره ور و ل ی . در  ن رـد، 
 ـ ــ لـــ  م ن و ، نو ،ر ی ن

 ، ن  رگ ه ب، در  رژی ی ر  رــر ـ ـ ری ه
هـ  ه ـــن ـــ   ض  .ن  ٔ و دن

ه    زی   ت ـد دـ     زی ب  ل
  دد  .وج ر  ر   و  ن  و  و در 
١ ر ، ر  روز”ِ  “ده  .ی ن  ش 

 ل، ـ ز  ن، ر و ِوق -، دو وس١٣٨٧در ل 
ِ  رد:  دی  ر   د ی رد در  ” وقــ وتـ

 ه  در ...  ر   رٔهل در     ــ 
  “.  ن ٔ ،ن ز  ل دو  و  وق  رد ه  ـــ

 .  ری د م ی و    یدی ل ر 
هـ  رد، و ـ ن دـــ ل ز ن روزه ری  ن  ز 

  نر ه و  هور ه  و د ت   ری 
رد  . نی  د ر ه 

    ر وری ردو و در  ٢٧ه زٔه در  ل  ”سـ  “ در
 ل، د در   ر  د ن ر  و در ـود  روز 

٠٠ ر ن در  رل  ه ب . و ل در ، ”   “ ز ـ
و در  وز در ت ر رت دوـ ر در دـ دــ ـ،  ٩٣ن 

  رهد  د د در ل ر ر د  و ـ دــل 
هـ  . زیـ ـر ـزـن“   ”ین ب  ی رو دی  م

ی)  نر  ی   ٔ  م ،(  ــ نی
  در  ر ی  ن وی  ف ٩٢ـ . ر ی 

 ب  هن ن د، در ی ن  ی   ن  و 
  در .  ر   ٔه ٔ   یــ ـ ـ ـ  ن

 رو  ،ن”ره و و دز “. ه  
ب   ز ب   ز ــظ ــد  ٩٣در ت ر ل 

ه  دٔه د  ین در ردٔه دّوم ر  و ذ د ر ز د د و رط
وه  تد  در  ر ََ ه  ن و یه ) ــــ  ١٨ 

 ٩١) ه  د  ٣)  ودب ٩٢ ز ن   ( ”دمـ  “
  ته ٔیوم ه ه و ش ن .د  د و  د در

 م ٔو  ر دو ه  ـــ ــدر ـ ه و د  و زد
 .ی  د    ر  ـ ـ  وم در ف  ذ ده

  دیر ت در ر  ی  ز  وه  ــ ــد 
ه د ر   ر ، دیر  در ـرهـ دیــ هــــن 

ل ز وع ـب ـدـ  .   وز، در    ز 
 ر در  و  ه   ز درـهـ ــ ن رد، د

 ض ی وه   ٔ ،   د درد.
 ر ن در  ٣٠روزه و  ن یرده ،ل د ”یِ  “ رخ

 ٔـرـه در یـ ،28  گ ی ن ٨٩دد.  ل 
ور ـد.    ٔ ، ر ر دی ٔ  ق
در در  ، در  ٨ه یِ در  ١١و ـدیـ ـــ

 ”  “  ی ّٰ و  ٢ز  نـژو ـ ـ  
ــدر ی د. درد ز د د ر ن   ن  هـ

٢٠ . ز  نه ز  
 ــ ز ـ ،   ی در یدهر 

   ،ـدریـ ــ ز و دور  د ه
ن دور ز ر . در ی  دم هن س 

  رـــ . ده د ره ل  ر    
در ـ ـرد. وج  ٠ن در ر ز ی  ز ز 

  در روز   ر ز  ی  ل  ٢٢ ن
 ن روز، ی د و ی  ن ر ی  نید
 ـــ نیی دور  در ر  ٔ ن و م ز

ــ دــ د وـــ ،رـ ز ،ن  وه د، و  هـ
 ، ،م  و م ر ــرن دوــ در 

.  ، زم  ز 
ویه در وــ ـ  ن ده  ن و رغ

ه   ن ده ر در  .ن ر در ن رغ
در د، هــز هـ ــر ٣٢“  ر ” در  ٔب 

 ٢ـ .١  ی در    ر در ن ن 
  دی ٠ . ه رش در 

 ـــ ن ّ وت زی ر در  ،ی  وه
 ــ در ً ،ی و   ر و  و 

  و د  رزه” ر “
! در 

  در  د ١ 

   هر  ه 
  ر   دی -                 ی ز ییر ٠٠د 

 د ری       ن ب ز                                رو   ٠ی
                                              . ز   ون ٢٠٠٠ 

 در  ١٠٠                د- ز وو  ید ر و روز  ب



 ١    ه  ١٩دو ١٣٩   رۀ٩٩٢ 

...   و د  رزه  د 

زه ی ر  ی  ، در ی ی   در 
 ــ ،یِ    ی  ی و  ٔ . 
م دم وم در و د ه ل، در ن ر درد. ن ــر در 

  دی یِ ٣٠  ٔ . در ”زی  “ ل در  ،٨٩ 
 ن رد  در ی  زد  و د م  

  ، در هیِ ی و “  . ر ”ه  وع ب
ـب ـــر (ره ـــل  دی ن ز رهن ب ــر 

(د-   و ــ ــ  ب  ز  
دی  و د وه-  ، ن در نز ل و  :ی

 ”ی یِ ٔ  در ــ یـ) ردد  در ر   ی
 یِ0.16  0.76، در  ف 0.54، در 0.40، و در  ،(ـ

  یِ در ر ن ر) ردد ر ر ن ی٢/٢  ـدر
در )، و دم ی /١٧ در    ر در  ر 

در و   )   ی ی٣٣ ـ ـ  (  زی در  ،ــ
 ش نز  ه ـُ ی در ی م .ده د ز   

 ،د  و در ،وری ،ق ،ی  ن ز ـــ ـ  
  ٔم ه . در  ی ، ی د ی ـن 

  نـوـ در ـــ یـ ــــ م ؟ ه دی   
ی  ر  .ر ن در د د ه    ـ ؟ـ  و ،

ز     ی  ز م دو ّه   و 
 “زن ن ره    ی  رد  د.

 . ّ  در  ر ی   در ـ ــ وزی
 یه  د   ــ د،   دھ          ر  س د ُو د

 :  ین ه ز ز ز ”د ٔ   در  
 ی23   ه  ر   ل  فه . 

 ــ ٔیــ   ...  ز ی ی ی ،
. ه    “ ـ دی  د ر در  در

رد یرو) در  ١١/٢رد دیر (  ٢ و ه ر ی ر ز 
ــرد یـرو)  /٢٢رد دیر ( ٠/٣ن  دو ، ی   ٨٩ل 

 وق ،ه ی  نر . هر  یرو  ،ل 
ی   و دو ،ر  یـ ــ لـ  ه در  .

 ــ یـ ـ ــ  ی ون د دهد   رویرد ی
 وق مه. و  مو ی  ض ل د و  ١/٧ ررد د
   وط  مو دری  ـ ی ز  ری ه

ری ه : ه  نــرـ دــ ه ،ی د و ژ ه
 ـ ـــد زـیـ رـــ ـ ــدو   زٔه ر ،دو

 هــ ر نه د ٔ .ی  و ،ز  لـ ز هـ
١٣  وع ل ی ،  وق ر ی ه  

.  ل در 
 ز در    در  ر  ل ه در  و د ه

  ه ن ر ش  وم ر ه ، و ض
د، ن دی  ر  ٨٩. در   ٔزی   ب 

در  ر و  ،م  ٔ ت ، و  ـر ـــر 
 ــ ــــ تـ   ن دره ، ت ورود

  ــ ز ر نر ، ت در ن ج ٔ در .
) د  ت  ر  ٩.( 

    ر ـیـی ٔ در  ر  ش
  د نذ ”ن ل ون   ـــ یـ  “ و

 دو  ”  ر    .“ 
 : دو ٔ رد ر در ب د   ” ت

   ّ وم در  در دو   ت “. 
  ون ،ی    ــ نر  ی 

ی)   در  ٔه (  بـ ـ ــو ـو ٔروز  
   م و دو  در  ـ ــــ ل در ه

   ی ،و ور  .د م ر   و د ه
 .ـ  ه  ر  در د  د وردهد

 ،د در  ر و  نی ٔ ز یه . 

ــو :
 ــ ــ ــی ــ 
 ،ـــــــ ـــــــ 
 ــ ــ ــی ــ 
 ــــــــــــ
ـــــن  رـــــ 
 ــ ،

 ه  
 ٔیــم ژ در

٢٠١١ د]-
 ٨٩ .د [  نـرـ وردهـــوزه دـ ،ن روزه ز  ل

 ؟
  ٔی: هف  ی   ژ م  ٢٠١١  ــ ،دز وردن ـد 

 ید ر د. ی ذن    زد ن ر    ، و
    ن  د ه  . ه د ی و  ٔ د ورده

ن ه دز  ــی ی نر د  و  ده  
... 

و دــ ــ       م    د     ی ور   ی   ی   :
 در  ؟

   :ی  ــ . ــ  ھ    ً      ی    ور     ، 
   دـــ ـز ر   دو  دٔهر د  

 نز  نه د  در .     ردـ د. درـ
 رهــ .ـــ   ط   ی   ی ،وری

 رد  دی  ر  د  هیـ ـ یــ ،یـ دو  .
[ف ن  ب ــــ  “ ،وی” د  در   در دورٔه 
 دز ر و د  ” “ ت   ر ٔه و ،

در   د] ن  ـت   ٩٠ن در ل 
  ر وری ـ هـ د ر  ی  ز  و د  و ـزد

 ی ر ره ن و  ف .د 
و    م          ی ِ   ر  ر  : د ــــــ د،  ــ  

23 و در  د32 یـ ـ  ی نره و . در
 ی ؟

 :ی  و ب   ــ   ٔ  هــــ ــ  ن  ه و        
 ر   ـ  ه  و    ٔوی  زن

ی  ، ـط ــ  ی ی ه  .ور  ،ی ر  ًن
ن دور    ه در ن  . ه ٔی ن در  ه ٔف
ویه در   .د د ، ه ده   در     ن دده

  وم، ز   ه ٔی وه درد.
و ر  د ــ ــ ن   رــ ــ    ی  ده    :

ـــ ن  ن و ر  رزه رد  ًـــد ــ هـ
 ؟

 :ی   ــ ــــ   ــــــ ز ــ ن  هــ ــ   ،    ز ه   
زی ه   ن هــ دــورد ـــ ـ .ـح  ل

  وی ، م ٔی  زه ز  ٔـدـ زی ،ر 
 ـ  ز ه  ن .ردد رّی ب ل ٔه  وت، و

   .ه ذ دو رت و  ز م  ــــ ه
 وز  ر دور، و  ی وع  دن ـــ   .ده

ــ مــ در  ن ،در ده   ی  ،ــ دمـ هـ
  د ی     در    هن

 ،د وردب ی  ـو رو ـ ت در  یه 
. د د ر 

و  ــ  ــ ن  ــ و   ز  ه ی   ،   ی   د  و    :
 ؟   ر د در ی رده ه

 
 :ی     ،    ــ  ــ ــ دــ ــ   رزو   ز ه   ه

 ره ر   .رد ر   ـ د ، ر م در .
  ر د وردهز د   رزه ورت. " 

 

 ٢    ه  ١٩دو  ١٣٩   رۀ٩٩٢ 

 وق ی ده  رژیـ ـ ـــ ــ ل و 
یو  ،ـ هدیــ ـــ نر نز  ه و  

 نر ِو در ین ه ِف  ز  ـ .ـی ی ر
در"  ی ن، زی   ِ  ِ و ید ـــل و "ــق

  ،دی ز ،نر  م دِن   هـو  د  ش
 د ٣٠  ـــ ـ ه  ز  هز در در

 د، ؤه رو ه  د  ِ ِز دره ــ ز 
 ،ــ ر] "د      دری"  ن ی 

١  هدد٩ .[ 
 و  ی نز ون  ز ــ ــ ز  ه

ل ٢٠٠ در  و  ١٣٧٠ه  ١٣٩٣ "  ،درش د٧٧  ـدر
 ی] هو ی ز٧٩  ل  [و  ١٣٨ه  ـ١٣٩٣  ــــ

]. ه رش، ز ــــ٩ ِه  ردی] " ر ی  ،ه
در"   ٠ه "  ِ ز  در ز وه   ٠ود 

ری ه" ِ  .درش د مــ ِیــ و "هـ  ـــ ور
 ن و   ن وره ،ژ ن  هـرـ ـر ه

هـ .  وه  ی  ِ در ِ ـ ــ ر ه
ری ه"  ز  ژ  نر ٔهز روزرد د  ،"ه

ی  د  ه  ـ دنـ ـ  وه ،ه رژی .
هـ  در ز دره  ز  ه یـرـ ٣٠ؤه ِص 

  ٔردِن ی ف  ،ل ِدی    ره   
"ـــ ـــد “ ـ ِ ِ" -  ِ" وه دده د

 ِ " ِ و "و "“-  ــ .ـ دهـ ز
ی  رژی ،  ری ن ه ِ   ــ ِ  ر ه

ر ه وزی  ،د ز ل ِدی و  -  ــر  ز  ره 
ح ٠٠ در  رل  ه ز  م  -١٣٨٩هـ ح" ِ  و
رل،  یـــ ِدـی و     "ن ِو  و ه ه

رِف ی  ،ی ر] د   ن ر٢٨ ردی  هـ٩ .[
 ،ی ر ردی  ،ر ل ه  ،د ز وزی   ،

 :“ ه  ری  ون و  ر  ـــ ف ن ر
ـ هـــ  درـرـ  “ف دن هـ. هر    ٢٠٠ود 
 ،ر٩ ردی  رژی ِ ز،ر ل ه  ِفـ“ ـ ودـ

 رن ی”  ِـــ ن ِ ز ز .درش د ر ل در
ری ه ه-  ، ر رش  ٢٧ ه  د٩ ِنز ،

هـ در ــ  ِر  ِ ی  درـِ هـیــ“رن 
” ه ن  ،ـی ر  ر ل ی .٢١ ه  دـ

٩:  ،” زِ در رن ی ره     ین  ٠ــ ره
 یه .زید”  ه ن درر دد ِی ز دو ٩٣  ،

ی ل ز ز  روز  -ه  ١ی وردی  ه٩-  ز  ر
ق ”ی ِخ  م در ین  ِس در" رش دد و ود:“

 ــ ره  در د  ی ز ن یی د درو د
. ن” ،ی ره ١٠ذر٩ دٔهــ یـ ِــز ٔـیـهـ ،

 ی ،ر ٔهر رت  ِ ،دی  ن رر در “ ن وــــ 
 ٧١٢در ی  دِد  - رش دد. رژی وی ”هر ن ٧٠٠

ز ی  نر ِره  ِ ِ ـ ــ نر در -  ـ
  نره ِ   ٔــــ ِدـ ردد  ،ر زرد ه

  .  نر ر ٔ  ر دی 
ر، وزی ر، در ی رش در ر  رو ی دــد، 

: ” رم و   ن رر دل د در  رت  ه
 ح هی .  “در  ، ر ٩ د  ِز ر ،ه“ ِــ

    م  ن “  درـز ـ ن دی  ،درش د
در م   ١٢خ رم ر  رن، رژی وی٩  دِد ل 

" د رد ِی ده و ر لـ" ـ و " رت  "هـیـ ِهـ
ل ده . ری ن ره  ر ز ، در یـ ـره 

در م ـد  ١٠ل ی خ رم در زن  دد ”ود:
درـ  ١٢و  ی دد ل یه رن ه ـرــن 

   ،د ”  ،ی ر]١٢ ــ  ـ رـ .[هـ
در   نی ر در و دد   ـــ ر  ٔیه ِدر

   ،ر ،ده  ،ــ ر  ،رژی ِه  ِر٢٧ 
: ،هذر” ــرـ ـ    ر د ی  هی ل 

رهــن  ”ر ورد د.
  ـــ زرد ه

-   ز یـــ ِر
 یــ در ِد رژیـــــــــ

.  ز، ورِد ن ه
 ، د ـن 
 ــ هـر 

 ،ی  ،ر٢٧ ه،  دـ
  ِل ،“ رـ وزی

 ــ ـ  د ش
 رم رـ د ود ِ

ده ه” روز و ،   ــهـ ـ و    ی ز ر  ،ه
: ر”در ه  رت  ل ی   ِی  ی

ــ  ر ن ه  ق ده د. در ه ر ی ز ل
  ،نر  ١ه ز  د ،ه“ــ ِن  دـ ِـــ

رِت " " دد.  و  ”ه  ٔ  رن در ل ل
 ور  ،ــ رـــ ـ نر نی ٢٧ ه،  دـ

:” ،لـــ ِیــ ...رهر  و  زٔه ز ی در یی ی
 ”ه،  ی   رن   و دد...  .ب

 در  ، ر ه   ٢٩ذر٩:ــ ،” دـ ِــ٧١٢ 
    ره ی  یه   ر ـــ رـ ه

 ”یو ه ، رژی در ،  رتـ دِنن دـ ـ ،ـ ه
 ـ ــن در رـر ر     ِ د و ب

د ض ن ور ِد ن ـرـ ِد ،ر ش  ه
  ه .  ر   زه

ن و  ن “ دِ  ن“ه ض رن     ز ه
 رژی ِ  ِر ٔ“ه ی    ز م٢٨  ـ ر

ــ“ ِـ ز ـرـن ــ و   ٢٨ِن  ”  ،ی ج
”[ ،ی ر١٠   ن" درـ"  ز ر ٔ ،[ه

یو رژی  ی  ٔ در و . ن "ِ و " و دو   ـ
ــ ز ـرـن ــن  ٢٠٠ه د ِن د  ١١ن،  ز 

ـن،  ه ه ِر رن و ده و “  یرت زن“  زل
یو ر رژی  هد  ز    ـــو یــ

 هدی [نر ِ ِ ] ،ی ر] د١١   ه٩ .[
ی ،و در روز رو ً یو ن رژیره د   ِـ هدی و 
در   ر ِن" رژی" دهد ی  ه  یــ ِــ .ـ

یو ن در رژییر  ــ ز مو ـدریـ ـ نـرـ ِر ،
  نر ِد ِ  د دِن د  هـ  ـ ز نـ

ز ر  . نیر  ،ــیـ ِرـ ،"ی ِ" ی ِن 
١١  ر یی ی ِ ز،ه“ ی  “ رــ ـ 

ـرـن ـرش دد و  ”دریِ وم  د ِت د“ ِدِن 
 دی  ی ه دری  ز ر  ی د د ر” ود:

ی ٔ   ب .د” ی   یـ ـ در و ، 
 ـ نـ ن ر  هر هن ه د ،"ی ِ"

 ،ی ِر١٠  : ،ه” ـ ـــ رــهـ یــ نـر
 د ر ،د د ی  نیر  ـــ ی  د

.ی ی” 
ز ر   دن   ،"ـــ  " ٔی ِر ِی

  ن ر ر، دو وزی ،ر ٔ   “ دِن  ه”  وی
  نر ،د ده دهِر    ض ر ی ی   ـ  .د

دـ“ ه، ر ز  د ٢١ه ی ،ی و ،  ه ر رش
 دد و ـم ـد ـ ـ  ”ه  ل در   ِن ه

هِف ی ز  ر ...ـر ـ... وزرت ــون، ـر و رـه “
در  ن   ”ه  . [د دی ر یی] ی ه

  د د  ــ ًـیـــ رـ رتد"، وز ِزدز" ِ ر
ی ی" ــ ــ   ٣٣و  ٢ه  ه ر ِه ده

 و دی ز  ر "  رت ده "ِیی" ف ه ه  ه
ده   .، وزرت ر، روزه ِ ـه ـر ،ـ رـل 

  بـ رتـدر ـــ ِد ز نیر ٔدو ِ" ی
ه  ِز ت وی" ِـِف  رغ  و  .د غ ن" ر

 "ز ِل ن ر، ت ـِب ــــِ  ١٠ و  ه زی  ِره

  د»ز ه« ... ،ه ری 

   در  د٣ 



 ٣     ه  ١٩دو ١٣٩   رۀ٩٩٢ 

د   ه زن ... 

 ِــ ـــ ـ ـ  ِد ز نیر
 ــ نـرـ ِجـ ،  نز

  م ن، ویر ٔده و  در هـ
 ،  ِد ز ر ِر  ـــ ِرـ

 ِنره  ،ِد رژی   زرد دو ه
. و ی رهن ر   ورد ن ه

هـ  ِور    ز "ـءـــده
ِل د" ،"  رتـ ـدو  ز 

 ٔر  ".د  ـ ــ و ،در ی ز یه
ـه،  ـــ ٧و  ه ر ی  ،رش

ر ن ری  ـــز و دــ ر 
 ره  ـر، هـ دو ـح  ن

وزرت ر ِ   دو ٔـرــیـن ز 
 ـــ "ــ ر ِح" ر   ِد

ـ ـر   ره . د ن ده
 ِیـ" ِنه و   ه ی ز ر  
ــ، و   هــ ــدی  "حــ  ــ ــ ی  نــ ز

 :ی” دن  ن ر ی وه ه
ه ـــد و   ه د... و ه ه

 ودـ ـ ـ  د ز   
.ــــ ــهــــ ــــ” نــــ ورــ  ــــ

هر  رتز وز ی ددر ، ر 
: ،ر”ن ف  در ه و] ه  هـ

٢  ٣٣و   مـ [ـــ ــ ٔـ ِی
د هــ د  دی ی  ردـ ـ هـ

 ٨ـــر یــ”[  ،یی ـورت ـرد
  هـــ "ِیـی" ی ِ ه]. در٣٣ 
 "  ٔ" ِی-  ِــ در  
   دٔه١  ـ ز ــ  ٔ ِن

ـ هـ دـ دو-  ،ــ رـــ
١٢ : ،ه” هــ حـ ِفـ ز 

 ن زی ق٢٩  ل در  ٔـــ ِیـ
 دو  ،[]   لدِن  ٨دـ ــ

دورٔه رز ،ِف ردده ر و زٔه ـج 
. نیر    ن ِن” 

ـن ــ ـــر در ـرـن  ١٠وِد 
 ،ی ر]   هـ٩ــو در ،[  ـ

روز وه یو ِر رژیر ِنی  ِرـــ 
ـن  یـ دــ رن و ن ر ر رگ

  ـــ لـــ ِنـ ر ،ی
:” ٔد در ٩دو  ـ ن رد ره

ن ــر ـــص دد...  ل رغ
 []ن  ری ز ی هر ـرد ــن 

 ه ف ل ”  ،ـی ر]٩ 
  رتل وز و یر ٔ وِن ه] و

: ر” ریـ ِل د ز مو   
 ی ،د ه وژه ه  ــ ت 

 ه”  ،ــی رـ] ـــ  .[هـ
یو در رژی  ت  ن وــ ـ 

ـ  ن  هی ـ .دـ یـ  ،ـــ
 ز ه دهد ِ ، د د ن  نـ
 م و رت   ِــ ش درــ غ  م و

ـ مـ دهد ِزدز   حـ .دـ
  . فه ی   ًد، د ِ ِی 

   ر ِ  یـ ِ رزه ی
 م ه و ت ر در  ه ـــ یـه

ر د  ِــ هــ ٔــــِن 
 د ـــ ـ رزهــ .رد   ِهـ

د ز رزه در ره  ِق یـیـ و 
.   د  ر 

ر ل  م، ز   ب ده یـن و ز 
 ـــ ن، روزــــ  ر  ی ن هز

 در ت دیه ز  ٩١، در ١٣٩ زده د ه 
  .و ن 

در ی “  مق د”در  ١٣٠٣ر ل در  ول  ه ل 
 ـ ز و رگ ر  .د ن    ده ز
 ،ـ و  ، ،    د 

ن زر    رو نیذر ه   دریــ ـ
د. ه  د  رش ر ز د دد و ـ ز ن در 
ز  دوم، هه  د   ی د؛ ز 
   ن و  در  ی  ی
  ــ نه  د ده بی ر   نی در
  ر د ز د  ،و  ــــ و و 
ده ش ر   ه د  ، ق   ده 
 .ـیــ   ر   در ن ه . ز نی  
 ـ ـــزز ی ،ز   ،ز  ه ندر
 و    ل ر ی رزه و رو دی ز
در     ذ  ب ده ین  رد و 

ـــــ در ــو  پ  و ه و د. ر ن ز  و رده   و هـ
ت،  دی  ه ز  ه ی ر  در  هـ ـده  هـ و در 
 ره ح ه ب    .  ر ل  م، ی ر ـن 
هه  ،ل و رزوه   د و دی زن ر در  و هف  ب ده ین 
ر دری و یر  رده   ر در رزه، در ز ره ی هـ، رهـــ و 
 ــ   دشدر و ل ه    ن ی  و  د ل  هر
د، در ف ب ده ین  . در ی زن و هه  و  زن ن  .و 
 ـ ــ ـهن ر  زد  رود، ه  د ه  غ ه   م  
 ر هی  در ر  د ر و م و  ر ر ه  دی
 ــ ن ر   ب ر  ن ل ز ه  ل د. ر  ر 

ی ر   ر   ندور ی در د. و   ) ز ـ بـ  و
  رشید ١ـ رز ندور ی  و ی ز دش ی    د و  ر (

 د   ،م   ر .ز  ر د  ٢٨رد١٣٣٢ ـــ  ب ر  در ،
د د دد.  و دو   د  ق، ج د ه و  ه  ـرن 
 ـ .ردیــ در ن ر  ،دد    ده نرز ن ر نه  ن
ب  د، ر ل    رو ورد؛  دژن ز ه  ه ـب 
   و . ن هن رز هز ر ،د  ت ی ز  ر .د 
 د  در ن ی، د و رو زن دی .ز ن ی     و در ــن 
 هـ ــــ ،یــ ز روز  ز  . دهد ی ن رد  نز  ،د ن
 دــ لـ در روز دی  ه و   ز  ه، و   ه  در و رو 

    ن  م دی ،  ه   هدو“ه ح  ”رــ ـر
  ”ی ـ ــس ـرو“!دی :ه   در ل ر ز ده و ه ن  د: 

 :ی  ل ر  ب  ر زی هو   ه“ ـرو ـ رد در  ه
 ر ر ـده  روـ  .”  ز  ی ل درم: پ  و  ه ؟

د: ی ه      ی ر  دده  د، رر    و  و 
.  ن   یه ن  ،   ـــدـ  ه ژرف و .د    هی

 :  ر ر ت ه  ه .د ده  ر   ه ، ده ر
 ”. ی ر رم وز ق  د دع   - و   ؟!“

دو  ز ی ر ر ه و  و م   ز   ،ــ ــــ و 
 و . ن زم ن رز ز دز ز  ل ر .  ت ر دی  ن 
 ل هــ  ـــ ء   ؛د د هو در  ر  و  ل ه 
 ـیــ رزهـ دهر   ی   ی ه   .د دو ین دود
 ر ر  هی نت ز هر ؛ زی ردد و ب ن هر  و .دی ردو ر
 د  و   هن  د در د ب ده ین  دی؛  ـ ـزـن 
 ــ  ر   ن د. در ده  نی ن ز    در ر دزی
 ـ ه هـــ ـ ن ز   د؛  د ر نی ن، هر ن در ری  و 

  ده ین زه ر رز س  و  .دی   م ه ی  و 
  ب وز ز ١٣٧   ل ن، ری ده ب   ی ز دور  و

 ه د ر   و  م ود  م ه   ی ه ب ز هــ  م 
  ور د و ه ن  ر  در ن د  در  ص  د. 

ب  ن ی ن رف، ن،  و ودر  رن ه  زـــــن و 
   ی  .ر ر   ده و زن و و  ه  و هدرن ب ده ین

 
 یدش  و ره  رهو د

 رود ر ل

 ١    ه  ١٩دو ١٣٩   رۀ٩٩٢ 

 .رد د ل زی ر   
و ی    ی روزه  ی ت و س ی ل 

 زده  ،نو در   در .ه    د٨٠  ٩٠ 
 د در  ز  ز  ه ی ٔ  . ر ر

  ،ن” ی ی ّرم ن ز    ی د 
 خ  ن ز  رید  ه  .  ز  یه ه

 مد . ه  یه ه “ ره   
   ،ره دی  در هن   ز زر ر در ر  رگ

ر  در در رد  و در  ٔ و ده ز ت 
   . 

 
 ره دی ود درد

   هر ی  ،وت ط  رود؟  ر  د در 
ه  ه   .ی ده ، و  وع زود  زود و ی ن

   ن  د  هی  در ی ر ی  ز  ن
 ی  ل  ن .٢٠٠٨   و  ز ی در   ر

.ش ی ن  
   وت   ج”“ دوش    ر و  ،

  ن ر   د   نر و دهن د .د
و  ر”  “ ه ی ه ی ، ی و  ن یٔه 

      ه  .ن  در ، ،ر، و  ده
ی ر، ی ، ی ی ّره در ق رد و ن د درزّت 

 و  ن ف، وَ دِ ،[ی  ب  ر] م ِوب .رود
  رد  [یی  د و  نی]  ِ

 ،در ر و ،ز  ز زه ٔ ل  هّ ز 
ی رد ر ه    .    و ، ،ز

ر]  ، رد د  ز ن ی    [در د ه
ن در     .د ه   رز   هر 

 رزش . ده ع  ه ز ن  رر   ◌ٔ
    رگ  و ،  ورد و   ن ز 

 رزش- نر  ز-  ندر د    نر
 .د 

  ف و  :ی”در ده [ی] د ر ی در  ه
١٩١٩و  ٠٠ ده   هدی  ه   ر و ه  د

در در  ٣ود  ١٩٠و  ١٩٠ه  در در ده ّ ز 
ده  ٧٠ه  ٩٠  ٢، و ن ٔده  در در  ه وی
 .ی “ی ه ه ی    رد    ه ٔه ری

ّ ه ی  ی ،و ف ه د  ه ن و
 ّ   ٔ  ه ور  و ی  دن   .د

ر ری  وت ر   ، ز و  دی  زی د و ی
 رت . ود ر و د و ه 

َ رهده و هی   یه   رش  ، ه
  ت ی   دنن دی ،دهد ی ،نو و ه

 ِدن د ه ،ند ن ود زوت د  ل   و ه
   وع ی . ده د ر ی ل و ، ز نر

د دههر  زه و ،  ف :  ن ز . ز 
ری  دٔه ه  دن ر ،ه  ٔیه  ی  ه

 و د   ه ردو ه   دنن دی ، ه  ر زی
  در ر و ز ی و دهد   دنن دی ،ز

 ره”ب “ و  ره] د   ید ف و ،[
ن رر   ر  و  و در دی ی در 

ی ٔی  ره ٔه د  .رد  ٔه  ی 
  دده د   رن  د.  دو ی  ر ده

 ت، و ،نو در  ، و   ،   ر و
د  ی د، و  زه در زش،  ی ،نو در   

 د. زی دهص د  و ، ر  و  ه
 زز د،  ر   ر ی  ر  و در س ده

ه   ید د، و د ر  د   ّ ن
زی ژ ره  .د ی ی  ،ری ید دن ن و ز

  و   ی ً   در ن  ه

  ه ویه ن ر  م ر) و دی ر) یین یی د  د  زه  زه  ز ...
ب دو م ت ی  . ز  ر ه

ردیل در ه  دو، و    ّد   ر 
ه رگ   ظ ز و ،ّ ،  ن   ن ز رو ه 

 ود درد.
 دند  ،م   د ر ه

ری ر نی   ی ز دن  و ر  ه
 ی  و  ه و در در   ه ت در ر ه

ن  ط ”]  د ور. در ه٩ ، ل [ن 
 ،ن وم،  هن ی ه ی، و هه  ن  “وت

روز زن ن  ه ، و در  ل  و ر و ه
  ه .  و و رزه  رگ

 

 د  ِ  ِب  در  ... 

  . ن  در  م      "دـ  " رــ،ـــ  در  زیـ 
  ،د "  رت  و "   درد  ود    ،یدر  ـــ  ـ 
    درد   ر  ه  ن        .ن  ِس 

   ِد   ِت  دو     ت ه    و  ی  ـ  م  در  رــ 
١٢  در  رو  ه د  ت  در  ب   ی  ،ـ  ز  ن ـ  ــ 

ه   ه   ِنی ”وه “ تی  ِ  د رد  رد .
ی  ش  د در ز  ـدو  دـ  دـ  ر  ـ  ــ ـو  ـ 

 نر   ده  ،د ز ی نره ”یر  ی 
 “، در  ی   ٔه” ری“، ز  ٔ د م د  یـ 

 "  تر "،   ِرن  یوه    ز    ر  ل  درـ  ١٩٧ 
 .دو رت  ه   دد، دوره

ره  ن  نوه      و    و  ـ  حـ هـ 
  ٔی نوه  دو . 

ی  وه   ”یر  ـی  ــ ) “RSS  (ـ   دِنن  دــ  ـ 
رن  ی  نودر  ه   ٔ هو  ر  د  و  ،یــز 

   د    ی ز   ـ  نــوـهـ  ــ  و 
  ت  ن    ز  ی   ِن  ن ه  رد 

 ؟ ه ر ن  هن در  ِه
ه در  ه  ز      ن  ل  در   ـ  یــ  ــیـ  ِرد 

ز  ژر د  ی ،ر ن زیر ه  در   ،  نــ 
  هد  د  رد  رو  د   ه  د      نر    ی  دـ  و 

 هوــن.    ی د  ه د  ی   ر  دو  ی  ن  ب
ه  ی    دش   ر     یه     "   ترــ "،  یـ 

    دن ن یوه  هد  وـهـ  در  ر  ـ  ـ ــورـ 
د . 

 ،ی  رزه    ب    ِ  وهن  و  ه  ِ   ِ  ،نـ 
 هـ  ن     هی    در  رزه   درو و   رط

 ــوهـ  دیــ  و  هــوهـ  رـِ  روـ  و    ز  .  درد  ن  و
     هدی ه    و   ِن نـ  در  ــه  رــ 

 ـ    ه ه  ش  د،     دیه  ن    ت  دن
 ـیـ ـ  ره  ــ  ،ن و ه ن     ی  در

ه د. 
   ی م ی  زد  د  ،  وهــ   ِـهــــ  ـز  هـ 

دو   نو روون و ه    زی ی   ِهر 
  ِز  ب  -   هن،  ویون  ه  ن  وـ-  ز  دـو 

  . ه دین
---------------------------    

١ . ره وز   ٔ   ِب   ،ـن، هـــــ :ز ــرـ 
ن، دش، ْی ،ی، و ل. ه ی ره در زن 

 ”ر  “ره دی]  ه  [ ب .  نز ی
، ــل، یـــ ،دش، ن، هز ١٩٨   د ٨در 

ی  نو  وری در . ٢٠٠٧ ــ رده ل در ،
دی ،ن ه ر ن  .ره ین و    ز 
 ن رـزـ یـ در یـ در ،ن هز ی  

 دی . لی ر  ودر. دۀ د ر، در 



 ٩٩٢رۀ 

ــــ  نز  -  ـ
 ِ ق و دریـــ ــر ز 

  ًــ نـــز ن و
ـ ـــز نه ن ور-  ر

. دز 
 ،ــیـ ر٢١ ل  دـ ز ،هـ

  ب، د ر  ،رژیـ ِر
هـر  ١٠٠ف د ، دو ـ ز 

 ــــ  نز  ن رد
هر  و ز ـزـدـ ِن ـ ـز 

 ــ س " : ی .ز  ِـــ
 ـدی ٔز دو ده   ،ر  مه

در ـــ ـر ر ـد  ١ود 
 یـ ـ ...دد ـهــ  رده
 ـ دو زود ه   و

 ه دز١٠٠  ـــ رد ره
یـ  د  زن   ره

ز ه ن   ن زی  ".دـ ـــ ر  ز وه ی زه ِ ه
در  ن وز ِی ،ر ره   ،ل  رـ ــ ن

 ِزی    . 
 مو   ی ِح  ـــــ ِد و  ، ن  دو  ،ه

 ـ د    م د ،ر وزی ،د. ر ه  نز
 ه دو  ًور ،ه [ ی ِمو ِدری ی] ت ی   مو یــ

  ِد ِخ ،رت ی  در ، ی د رو  ١٢ ـ١٧در  ر ـدر
م دریو ] ! د ی [ن 

 ،   ن وز  ِنن  زیـــیــ ـ ـ نــ
     و د ه  ر لـ ل د در ر و ز  و ی  ،هـ
. و ِ زـن ـ ـِح   درورده ه ز در ر ر  خ

ی        ، ه د و ــ ـ ــٔه ـن و 
  ه د! هین ی ده

 
 

 ِت ؟رههم ر  ،ر ِزی 
  نز ری ،  ر زی  ررزـ "دـی"  

  ِم د١٨   د تدم د ِم ز ،در ـ ،هـ ِـدـ   ِر  یـ
. ررز 

 ی   و در ، ِررز ح   د  ـد ن و  
ه   در ِز  ـر ـــ ،ـــ ــ  ه ِن و دی ن

  ه د ی ِن دو ـ ِی : ه ــ ،ب هــ ،و  هـ ،هـ
رود  ،رد.  هد د ده ِر 

 ،ی ر٢٣ د  ـــ در دهو ری د ِش ن ر ه، در
 ر، ز : "ری  ـــــت ـدـ هـ در ـوهــٔه 

 لدر ی    ن  م هد زی  ٣  ز ــ ن
  ِتو ذر ه ِد   ر در   ن  ز د  ی

 یز [] ،   ن ِت د رت ه د ر ٔدر ز   رو ه
". ه در ر  ز  

ـــ ز  ده  ، ــ ه ر ن  ه ر و رش دده
ویه ه ِــ   -زی ه ر،  ی   ِدِ ه ن

  ر و ه  ز     رژی ِ ِ زی-  ـــ
. 

 بر در ، ن در ر ٔ ه  ز ر ،  هـ
هـ  ـد، ـ دـ ــ ه ر م ده  ه در     ُ ز ن

 . ه د ه ررِ و  ه و زده
یو رژی ً   ،  و ِه ه   ن یره ل و  ،ش

 ز  د ِصدر .  زی  ِوردر، ی ز  ه یـهـ
ــ ز  ،ن ی   هی ز  ن ــ یــ  و هـ ِـدـ هـ

ر .  ،ن ر ز   ه 
  نز ر، ری   ــ در ،زی د ه، در  هــ

 رٔهدر    ن و درر    نز ه   زی
ر و   ریده و دِ ه ،م د" :ــع ـدوــر ر ــش 

      ه  ١٩دو ١٣٩  

 و و ِ زِن ر
 ِـ نـــ رژیـ و ت ِم در

  و [دـ] ِ ٔ   د ه
 ن وز ،ی رت   ـ ِن

ـن ر ـ ـح ـیـ ـ  ر  و ض
  .دوز د  ه 

 ،ی ر٢٣ د  ـ رهـ ـ ،ـر ه، در
د و ِض زن، : "در یـ ـح 

    مه و   ــدریـ ـ  د
هـر ــن ــوز ـــ،  ٠٠ن و  ه ز ی ن

در  ز     نـز ن و
 ـ ـ ری ر  و رن د ن ِق زی
 ـــ ن ز ،د ز ق ن ن 

یه و هج روز ف نز ق  ر ه
ده    ،یـــ    ه ر ه  و درن ن

". د م رو  ط ه 
ـ ـ   ،رش ی ِدی  د:  درـ

"زن ز ِح ی  ل ــدـ. ... در 
 ـ ِنر    و ی رت ِی 

ه زــن ـده ـ  ز ِو و ز، ره
و ی  یــ  د ی ز ه  هـ

 هـ  و د و   ی ن د
 ی ". ه د ر زرد ـرو ر  رتـ ،ـ

 ی  ـوــ ِبر ن درز ن و
  د و ی  رتـ و  ی ِح .ی  هـ

 ــ و ـدو د  ٔ بر در ،ر
 و دهره    وق ل و  ه 

    ،حـ یـ ـ . هدر  ٔ
  ر، در دو    ه ح د

 ـ مو ـدـ ـ د ر  ،ح ی   .د
  ی١٠  ـ   ز    ن ن

  ـ یـ ـ ر ٔ .ی ه ن ن
و ِ ً رهِد د دوـ ِ ،-  ی ح

و و د بر  و رو -    ه
ی ز   و دره ر، ـدهـ ــر 

    و ز ی  ِرو   ز  و ه
 ر  ،ر ه ــ هو  ویـ یــرو هـ

  ،یی  مز و  ِد .دد  ـ هـ
درـ  ١٧  –ویه  زن و زـــن  - دم

 ی ی . ه م ـ دم و ِ ز م  هـ
  ، ِی  ـ ـــ و دو ِ .

و ل  ل ِل  و  ه- ـ  هویـ
و ر ف ه-   [لـ  ل ِل] 

   ِـه ی د ،ی ِمو و ر رت و ه
 ه ن ن  .ی  و ج

ـو و د بر در ،رو دو  ،ـــ
و ز  ِح یـ ِـ و ــ  در  ق

ز    ـهـِ  ه ر ِی دم  رت

   رود ن

 ١٣    ه  ١٩دو ١٣٩   رۀ٩٩٢ 

  زه”د  زه  “ ز
ووت رو ٔهی  

 ٔی ز ) ی  ب ر ،ِ ن ٔ
 )٢٠١ /   ٩ژی٢   ُور [د دم]، 

 
 رٔهدر ی ز  دم ٔ   ٔد در  د ه

ی   ،وز رد ی ره ه دروی  رد  ،ی
 نر رش ر   ر ی ، ده   

”َ “ ز  ،دم ١٧ نز  ه   و رو و ی د در
ر ن در  ٩٠د  در  ز  ه دم  و  یر زن

 ری ه  ،    ر  ، ی ندی
 ر   یدی  ،ردد  د رهرز و ،د ه

 ٔ ن  ر ،ی  ب ر ، ن ر ٔ
 ٔدر ز    و  دم  ن در  ه

ی هن و ر ر ه و رن د   ب  -ه هز دی
ی - . ه  

”ی       دش ر  دش رد
  دش ل  وت ر ّ ز    ،رت دی  ؛

 ،ری . د یر ٔهی وی   “ ،ِ )
٢٠١( 

 ن  ز  روز   ن در  نرگ و ره ه
در  دُوس در  د ه یٔ ، “ هی د ن”

 َیل”د  دم  “زه رش  ن  د  ر   ده
   درد  زه ٔ ” ن ون و ن 

 “ر    .زه
ی یو وِت   ه رش ی در  در  ی در

 ز  ٢در ی . و وت  ٩٩ن ن  زٔه ع وت 
  . ن  ز  وت ع   د د یو

 ،َ  رش س”یرع د   در   ی ٔ ه
. ی ه ررد د رزٔه ه   ل “ ز   ی

    ر د ن  ه  ّ  وت در دن ه
  ن ر ، ندد ،ِ س   ر

 (رُ)  ز  ،  ح”ی نن “ دور  ٔده  در]
. ه هن دی  [ی در د زده 

 ن َ  رش و ر  ل ز وت   ١[ ٢٠٠٠ده 
ل  [ب  ّ  ، ٔه ن   رت 

 د و یو ِندر د  و د  ده ن ه
 ،َ  رش س  .”ل  د   و د ه

ر ، و  ز ،ن زدی  ،  ،رت
 ز-   هوی  ز-  نر ن وو ٔین دی

 ز ن  ر   ون رّ  ت ی  در ه
. دهد“ 

 
 رت ل 

یو ،دو   ر  د ر رت نو  و ه
 د ه ری ،ی  و ،ه  ر   ه   .

  هر رد در ر در ٧ ل، ون ن  در ود 
 یر ی .یٔ [یی]  ه  ن ده  ز یه

  م دز و  نو   د ده ی در 
 زه  و   و ی ن رد   ند  ده

 ز  رهز   .  ن ریهز در رد رده
   ،وت ظ ز  ی در ی ، ل  ز .

٩٨یرد وق در د در ه ی در  ه م ر و ر
ه ر در ر  در ز ی دری٩٠٩در ی، ١٠ر د درد، و 

 درد.
 ی زه ز  ذ نر   و ،رر د   

ر [ی]  د ده-  ٔه  رد  یه-  ی
 ندی  ٔ در .  ٔهو  طر در [ی] ر 

 یزن ی  ز ودی ر]     دند در د و ه

 ل ،[ ده  زی ت ٔ  و د و ه
 ده ٔرودد  ن و ردر ی ل . ه

ر ت ری ه در ر  ز  .     ه
ر ب ده  رهرز ن در   ه ج ه

  ١٨ . ه  ده 
ِ ِ روز ،ی  ٔی یی رِریزه ب ن  ، در  ش

درد     ز دهی ده  ز ود  ٔده“ ل ه”
”ُ ندر “وج ر و  و  ه دی دی ردره و  

 .و در ی ب    ر ل  زید ده
     هف ز ن د ه و ه هی ره  ش

 ز ت دور  رت  رهو   یردره .د
  رش د و ه ،ی ی ر ،ِوس ر

    و  و رو زی ر ی ن  ه  ن رر
ی .  یِ گ، ردر و در  یر، در 

ری   وت ز ررد د ی   ده و  ر
. ج هر ی در ر ه 

ه  ع  م   طر د وت   .د
 وت       و ،[ه ذر]  رد. درد ه

دم ی  ر   دروی  یر یی   دروی ل
در ی ی زٔه  و ه]  ِن [رگرگ ی  م 

 ٔ١٠  د م ررد د  ری ی ت در د ز
 ی  ، روز  .   دزی  و ، ردو 

دو  -رد در ن   دی  رگ ی  ١٢٠دم 
ِ)  ل .د م ٢٠١ـ رمد ررددو  م) ر  ه

 ری   ت ی ع  د رگ و  ه
٧  ررد د ره  ، ت ی  وه .٩ز  ٔ

رد در ی   رت  .ر ز  ٠دی  رزش 
ه و یه  ر ه ج رگ  ددن ج  دم

  ل  ل در ج در ّو .د  و ١٩٠٧ -  ١٨٩٧ه ،
ی ج  رخ دد. زه ٢٠٠٨ -٢٠٠٣ه  ی ج در  ٔل

 ری  ه    رگ ه  ی  ر و 
ه رِگ ن ل  در  ی ه    د ن

و در .ن    ج  ز ظ یه و 
ه .  ی رو    ز ج در رگ٠ه ز  دم

 دی  ر  . ه  ن  در ی در 
 ی ز ی ٔ   ،ن” در  ز ی ر ٔدر ه 

.ه یط ه ن، وو در  ،ی د   ی “
 ی   ر  ّ   و [یی] د ٔ نر
 ررش  د  .   ر  ده    

 ٔی ،” ل ٢٠٠٧در ، رگ ن ٔ ٢٠٠، در  
در د  در د ٣٠ه یی  ز  ی  ز رگ

  ی در) د د ِن ز و در ١٣ر ،(د ٔ ن ٔ در در
٣  ه ن در ود  ی   ز رگ ٠٠ه ل 

ز ٠   ی در) ر د در ن ر در  ز در
٢٠.(د ٔ ن دّوم ٔ یو در در 

 
 ص  ِد

ل  ی رو ر ن  ١٠رل ر  ز 
ی  ر روردن  د د   ش ،ی  .د 

 و  ،د  ی م ٔی ی . رد   نرد
 ری هز ر ،رز ن در دنش د  د د ،دی ه

  ر  دن ر .  ،ر  هر ، ش ض
  ر ،ی در . د وردن د    دی

در زر ه هی ر در ل د در. ٧٠هی ه ن 
ه  ر زی ل د در. دو  در دری ٠رگ  ن 

   ونیو ِورِ  َ  دو- رز مّ  د ه
ّم زر -(هه) ر در ر در. دوزده ٔ  در ل دو

ی ز  در   در ،رر د در ر   دو  ی ه
ه در   در  در٧٠  ه   ز 

ر زی  در ٔ ّٰ .د ی در ی   ر  در 
در زر ٨ر و ل  زی :  ر  ل 

در زر ٨٢ ر در ر در، و ر  دی “ یل”



 ١٢    ه  ١٩دو ١٣٩   رۀ٩٩٢ 

  ِ  ِب  در ، 
  ِهن و و ه ی  

د ی 

ل  یر  ـ 
ی  ـدر 

ـــــــــ   ِز
 ــــرــــ  و 

 هـ 
ـــ  ن رـــ   و 

رِ   هــ 
 َــــــهــن
ــــ ــــ ــــ  

  ِر   ِد
رو    ن  ز    ی   ِ  هدِ  ن  ــ  ـرو ــ ـ  رو

   .  ب”   ر  ه  “ز  دهر  رویــ  ه دـ  رــ 
   د  ه  ودی ه    ده  و ش  رهٔ   ردر  ــهـ   ـــ
 فه  د ی  ه  در     یزد    نن،  ره   نـز 

 و  هٔ  ر ِم  ز    در ،  ٔرگ  . ٔورد
 ر  ن در ، و  ی  هــ  ندـ  ـــوـهـ  ـ 
یه  ن   دِنن  د    م  ِــ  ـــ  ــ ورد هـ 

 ر د  ز. 
 ـ  ز  ـــن  در  دـ   "  "  . د  ن

و   ـدیـ  ـز  ١٩٠  هـ ـل  در“  ـن  یب”     ،    ر  ن
ه   ِید ی ه یی ز رهدی   

 ـوـل  ــِل   -ـویـ ـف  و  ء    ن  ی  و  ن  یب  ز  -
  .ن رهز ه  "د س در " و  ی و 
 ِی  ی ه یی       .و  ی ،ن  ــی 

 رهــن  یـ  ـر  ِز هی، هف ُدِ    د ِ  دورن  در
  د     .ن  در  د            ِوزیـ

  ی  ،ر   ”ی ز “-        د  ر  نـ   " ِــ 
  -درد  ــــر  ــ  ر  ر  و  د  ر  و در    "رت  رِگ 

     د ی د و . 
 ـــب  دــــ  ـرت ـ  ـن  در   هی دو و  ین

 ،  در    و  ی     رد  در   ح   ِـ  رـ ِــ 
ر  ز د ،ر    ی      در  و   ِیهر   ِ  ی  نـ 
ی  م  د .نـــ  ـ ــدر  ــ ِم   درــ   " ِـــد 
   " ٔه٢١  در ،  ه  ـ  ِن   وــــ  ــــ   " ِـ 

. درـ ــ  دور  زده ــ  ِن   ز  ر  هون    "  هون
 و درودــ   ٔـــن  رـ  ـردــ   ِـن  در  هون  رِ 
د  ٔ  ی ه  ،یی   ِ  ،و  رو   " ه  "ـر 

 ی  هون.  ن، ی وه ن، در ه  ن
 ـ    ِب      ٔره  ز   ن  ی    ور

  و  دو     د  ،    ن  ـ  ِن   وـــ 
 .  ن در ر هون رِ  ن، در ه ردی ِن

  ر  ز  نن  رهوه    در  ز  در  و هٔ   هـــ 
  ،ر    ِی ِنر   ردی  د  و  ه ر ی  .طـر 

 ــوهـ  ـــ؟  در  ـت  وری  ٔ   و  ه رد  دیرِ   ن
  ٔ   ِ  نون  در  ه   هدر  وی  ر  وه  و ن  هــ 

وری     ن  در  ر     ،          ِزِ   رو 
  ن ر دو ر در ه د در  ر        .  ـــ- 

 ِ    ن  وه  و ه  وری  ر  و   ت  ــ  در 
 ـ  ـ دده  ـــ  د  دو  و  زی    رو  م  ن،

   در وزی  ِوی  ر-  هدر وی ر    نــوـهـ- 
 ”رد“  درد، و    ی   ر  در   ٔ  ــو  د 

ر  ر  ِردر ر و  یه- وری ی ن هـــ  و 
 .- د ه وه

ی   دی  د  ،    ی  وه ه  ــوریـ  ـرـــ  دــ 
،  ز  ی ه  و یی  ِر     د  رو 

 ــــــــن،  ز  ــرو  ــوِج   ز  ــ  و  ــــ  ،ــــــ  ــــــــن  در
ــیـ ِـد در  ــوز   ِ  ی ز     ه یت

 ره   ی   ش،      و هه    د  ن
ر روه در ه د ، ،ن ن ور دی دد. 

د   ن و  ی :ِن  ی ،ر ر  ،ـــ   و
 نی  ه   رــ  ــ و ـــ  نــن  هــــ  و 

وری در  ه ،ـن  دیــــ 

  ه   ن  و  ه    ر یـ  ـرـ   ِــ ه  درـ یــ  ز 
  ،  د  ن  “ ن ه     ”دهٔ     د  ه ف

ره   ٔ  ِب ١    در  ی  د       .ـ ه 
  ن ر  دو  یه       ”  “  ز ه   ــ  

     ِ ل ١٩ل [ ٧ـ ن در١٩و   ٧ ـن دوــهـ
   ه وه  م      و  دی  ،ر ی ز ه [  ز

وری    زن  دو    ،نول  در  ه ه  ـیـ   ٔ٨٠  دهـ 
د  ی ، ن د ی .ن ه ی دو  ٔ   

 ــن  ـد  ـ  زدِن     ی ،  ،ه  ه   دره  وری  و
ی  دو  ،یدو  هر  ه  ی  ز  ی  دو  ـــ  هـ یــ  ـــ  . ٔـدر 
 د  ن  ر  دو  ر    و      د  هـ  دو  در 

  ،ز  َ  نب  ه  ب  و    .رِ   در   ”ــَ “،  ـ  ز 
  وی  ،ف   ٔه  و     فه] ن  ز یـ

[  ،  و  ی ش  نـــ  نـــ  در  رویـرویـ 
  ر د ه. 

 هـ ـوه  ـ ـدِن     ه ، ن، در ل    هن
،وری    "  ـی " زهـ   ورده  رو ـ  .یـ   ِدـهـو    ر یــ

 ِو     ن   دم ه-  د  ــ   ِنـ  دـ 
   ٔت در  وری     ه  ن  ن  در  -  

    ِن    ه  ره  در  ه    ه  ن   .
ه    ”رر  د “،   وزی     ِ  نــ  رِ   ودوه  هــ 

   ِ   ”سر س  ر “ی ،       ِر  نــ  ـ  ز 
 ـ١٣٩ ،  ـه د    در  درد،  ش   ر در  ٢٠٠٢ ل در“ ده”  دورن

 ــر   دو  ن، دیر  وزی “،   ی  ز”  و ر  ن
 رهــ  ِـ  ــیـــــ  هـ رت  ر       ی      د،

 م  م  وه     ر  ر   ،رت ی  ه یت
 ِ دِ  در ر  ر دو ز  دد .  در  ر  ــ ی هــو  ـ 

  ِی       ز  رن  دی  ر  دو  در    م د  ،د ه  ـ  ـ 
وزی   ٔرر  نوه  در  ه  ی٢٠١  ژ    ـــ ِش ه  ردیـ 

ه  د  د در ه ر  ر دو ر ر وزرد (دی  مـ ه
 ر ز  د، روز .(د ی 

ه  ی  ه    ز  ت  ه د  دـ  ز   وـیــ  ـ   ٔـــ 
وری ده  ه ه  ز  ن    هی  یت”   ه  “ب،  درــ 

 -“ ـــ  ـ   ”وه    ز    ی  ی  ن  ر  و  ه، د  ١٢  در
  ن در- م ی ،د  ب   . رتوز  ر  نـ 

  ر     ز  دهروی   " ه  وری  "ن در   درـوه
 ٔ١٩٩٠  ده د  ِرر م د  ”ن  ٔو وری وز 

 رــ  دـ  ز  ـیـ  ـ  یـ وـ    ،م  ر  هون  ت  در
 ـ  ـــن.  دری   ز  ر  د    .  دی  ر رزش  ه ن

ی  ش  و    ِه  ی  ه  در    س هـ  ــ  نـدو  رهـ 
 “.  َ هون  هر در ر،

 ی   ر رود ی ،   ِرهـدیـ  دـ  ز  وـیــ  در   
ه د  ن در و ی وزی ِ  ،ه ٔرر ”ـــ  جرـ “،  ـ 

 در     در  ن  و  ه  ین دیرِ  ی و ذره، ١٧ در  ن
  هو  د رد  ـ  ـ ،ــ  دهـ رــ  د. زیــ  در  هـ 

 هــ      در  ود  ذ  ل  ه وه  ن در ه و  هون
رد م     زز  هرِ  و  د نــ ـرو ِز  دو 

 ری   ”ِم   و ن ِ  ِ  ه وه  . هی  ر
ی   “ِن  ورده ” ری) “ ٔده ـ هـ  ـــ (

     ٔد  ن ر دو  د  ،رد      ر 
 ــ   ِـیـ ـرگ  ورهی درـ    .  ه  “ه  ب”   رهِ   در
 ،٢٠١  ـ٢٠٠      ه ل  در  هون  وزیَ   “،   هن” 

ی  د   ن   و  ش د  ِزز ت و  دو 
 و  ـیـ ـ    ر   ِ  ه ش  ی .  ری ی ر  ر

   د  ن   ”    “د  ه  ،د       .    در  د١٣ 

     ه  ١٩دو ١٣٩   رۀ٩٩٢ 

 د رویده ین ...

ه دور]  ی ...ت ط ] یی و ِل ن ده
 نز ره  ه و   ن یـ ت  و ه

 ز  ، ر] د١ ه  د٩ .[ 
ه  رٔهد ر، ری  ن  نز  ز ـرود ِـزی

 ِد٠٠ ـــ ٔ ِد ِنز در رِت  هوـ ٔهـ
ر  ، ی د. درد  [ن ن در] ده  ه

ــ رٔهد ری ،  ن ر   نــــ ِـزی
  رود   ِ"  ٨٠٠  ٔ ِرٔه  ه

 وِت هد در د ر درد."
  د ـــ در روزه  ر  رش دی  هـ

 ،د  نُ ه-   هوی  ِط  ه ِد
 وز دی" و   ِد لدر ، ی  ه در ه

 ِیـــ ز ـــ  ،  م ه ".ری نُ
 ـــ ح و ،نُ ه  ــ رٔهد رد وـ دـو یـ
  یـــ ـ ــــ ـ زم ِ ٔد ن ی ِزی
   .رد ط ه 

 ، ر٢ د  " :درش د ،ه  ـه ه
ر [در ن زرن] زی ِر ز ه  ... .ِش ــن 

 نز و دم زی ه  ِردِد ه  ِتـ  ،زی
  ن  ر ه ه ـ ه و   ز ـل یــ

هی ـ ـــِ  ، ر  ...ِد ه  " دم
ـ ،رده  رش، و ز در ر  ز در   ٔ دیه

د ِ   زــ وـد  ه دم د در ر و زن
درد،  در  ن ن [ر، ـدر، ـــر، و 

 رٔهد ده ریر [ِه  زیـرـ ثـ ـ ... .ــ 
ز  ...ز  ز ".د 

  نز ،  وردی ی  نـ ـــ در زی
 در) ورٔه هی ،ر  ــــ رـ ده، ور ،(رس

  م  ر، در  رتن، وزر ه  و ه
و، وزرت ، و زن  زد ر ،ت ـــر ـده 

زیـ و  زدیـ و ــیـ ِـــ ه  ـــ ، و ی رن
  زو ِر  ،ــی رـ ،  . و٢٣ 

ل د  در هر ِ" : ،ه  ـورٔه هی ب
 [در]  ِیـــ ـ  ر دز  نز  رس

 ــ رـ در ورٔه هو م ه و   هزی
  ". دز  و زی ی   ت رژی ف ،

 ِت  در ر زی   ِز  ه  ــ
  ،    ن  ِتــ ل در و رژی دو ه

  ِت   م . ونَِ ر،  زی زی
 ِ و وی :ز ر  ِدـ و ــ ـ هـهـ  ی

 د ه  ــ ـــ ــوی   ـــ ِزـ
 !ر دز  ٔ ه و 

 
 خ ی ِ، وِم ، و ِ دهن

ه   و  ه  در ه   ٔی ی ِلد
]   ن ِلر و رش دو ،[ی ِر  دــ ه

 ر ِلِ ز ــر در رـ ــن زده  ه  هـ
 ، ر .ر ی ١٩ه ز  د ـ" :ــ ،هـ

ه ورده  ـزٔه ـورز در ـل زرـ ،ـــ  ِرت
دیه در ـدـ ِـــت [ــن: ـدـ  ِورزن رت

 ه  مو ه  ،[ ه  ـ ـ  ن د ر ه
دری ت، ره زید  ورزن ورد  .یـ ــل 

ری و ره  ر رت هـ نورز ،ر  هـد ه ردیـ
و د   ـــ ــ ـ ی   ده ر ه

 ن ر  د  نورز  ط  نـــو هـ ـ
   ر  ن رورز ،د  ـــز در ه ... .ر

ه ورزن وه  ی ن د ت ـ  ود رت

 هه  ر ، در ــ ــــ ـد و  ر   ده ن
  ".ت در  ه ه   ل زر ر  ،ده

 ر ِلِ نده  ه-  رـ ومـ و  نده  هوی- 
ه ـ و ـرـ،  ه زر، و  در   ِر ه، دل

 مز و   ه  ده  ت ه و  ز  ،  هـ
  .د  ه

  یره  وه  ردوم و نورز  ه  ـدو ِ ،ور
دی ره   ِی ِخ  ٔرد  در زن وورزـ   

   .د 
هـ   ز م  ِ ٔد و هه  ِن  وم

 بر در دو ، ی ف و    ــوـ د ه
و  و ـــ م ر ز ورز ت   ِی ِخ ،

 م د.
 ن در ه ر د ر ،ه ـــ" ٔیــ    "ِهـ

 وق  ِــن ه م ز  ِ و در   ل و 
رد. ی ی ر ورز ت  ِی  ،ه 

 ،ی ر١ ن  ون" :درش د ،ه  وزیـ دـ و ری
 ــــ ِیــ ـــ ،د ر   در ، ورز د

ی  ... . ـیـ ِــــ هـ٩  -٩ت زر در ل 
 ،ی ل زر   م مر و  ١٢٧٠٢ه  ِیـ  ...لری

 ، ل ر و  ١٠٢٨ه ل؛ ذرِت دری  ،ر و  ١٠٣هل...  ٨ریـ
 ،ی ٔر و  ٢٢ده  ،س ل؛٢ری  ر وه٠  ل؛ه،  ریـیـ ِز

٣٩٠  ل؛ره،  ری ِه،  ٣٨٨٨زی ِز ل؛٢ریره،  ٠ــ ِزــ ل؛ری
٢٩٢  ،ر و  ،ود ،ر  ل؛٣ری  ر و٨٠٠هـ  ــ ل؛ریـ

 ،ه رود ور و  ٣١ه٣  ،هی ِر ل وَوش،  ٢٧٨٠ری ٔ ل؛٢٩ری 
 ریل... ٣٣ ". هر و 

 م ِن ی رم،   ض دهـــن زــــ در 
ر ٔر  ش ر .وه ز ورزن زن ِخ  ی ِز 

 و  ر ن  ز ـ ــ و ورز" د دِن ز ل" ِ
ض د. در ن رس ورزن ٔه ذرت و ن ددـ و 

 ه ر  "" د .ی خ
   ری ،ر در ه  ِـ" :م د ورز ه
 ، ر ". ین رورز ن ١٢  خـ ِ" :درش د ،ه

 ِل زر  م  ِی ٩-٩  ز ــ رِم خ س 
١  ،در   ز رت ر  دـ یـ ، ه م 

١٣٣  ی ن   ن ن رورز  ... .  در ن ه .
 یــ ل م در   ی رم خ ر ِن ، ، ز ی
 ،ـ نورز   ِ ز  ...  ی ...د وده

". ین رورز  
 ،ی ،دی  ز١ ن  رمـ ز مــ  ِی " : ،ه

  ر  ی دو ،ورز ت  ِی ن  . 
 یـ و ه  رم     ل دو  .ده ی رم س 

 ه و    ـرو یـ  ... .  ه ورز ِی رت د
د ،  د    ورز د ".  م   رود 

 ــ تــ و ـ ِـــ ِ ،ر ورده ی ٔی 
  ،ر  یرو ره  ــد یــ ،ر ل دوم ٔه

  .ر ین م ده ِ" : هیٔ  ٔ ی ــر 
  ِل در ین و  ١٣رو٨٠  ـ ـ ر ی  ده ن ره

ی  ، ه ر روی  در ر د٩  ، ل   ،ز 
  ود  ِرن و  ١١ ". د ین ه ره 

ه و  ز   ز هی ه  در ِره روی در ل م ی ل
٧٠٠  . ه رزی ن ره ی  ،  در ـ ِش و ز ر ن

 هرو ری ِه  ز  هوی ه- د ِزدز-  ـ 
  رزه .   ه  ،ورز ٔ در ِر رژی  و ــ

یــ  ند. ده  ر د  ِررز د ی  یـــ
 ی ٔ و ردی ِ رزٔه ه  ر  و ِع رود .ی

و ده  ِ  ش ن وده ِ ق و ز  ی  ـ
! و  



 ١١    ه  ١٩دو ١٣٩   رۀ٩٩٢ 

 د     ه  ...

 ر دررٔه ردده  دزد،   ره د در 
ر  ،  ـــ ِـــ ِر ه در    

  در  یهر  ه ز ده ، ل  رژی ِ ه
یو    . ز ی رژی ِ ه  ف  دـ ٔهـ

   ِ و   ـف دیــ ز و ـ ر ه
 ـ دهـ  ز  ل در   زر ق   ز

 م یـــ    ِ ً ه  ـــ رد
    .ی ه

 ِردده ـ ” ذره، در ر  ن: ١روز ق، 
  ر ه ” ِیه   ،  ِیــ ِلـ ز یرو ِ

ردده  ین در روزه ه و ه ذره  ر یــن 
١٣٧    طر در  ره ز  : ،د”  رش

  ر م ی ،ی     ــیـ نـــ ـ 
ر در   ــ و  ه ی ه و ز   درل

 ر ن ری ز ی ِ " : ،  نـ د ".ه ه
 یه   ن ریـ ـــ دهرد ی ل ز یرو 

" :ود د و رزی   ،ی ه  هوی   در ،ه
  ن   رـ د د در  ن زی ، ه

ه یـ  ه، دو ی ز ی   و   وم هر  ن ده
ی ٔه ـ و ـز   ".ی ور  وی ،رگ

 در ن، ه ی ین در ل ی ردده  ر ل و 
هـ  ب د و ز ور د  ی   در  ــن

  ی .  نی ز و   ریــ ْــــِِ 
   " :  تر ِوی ی ری   در رـ

ی ز و  نی  نی در ر ـ هـــ ،ــ  ".ـــ
ی ِد": ،وی د ره  نی  در ر  ـ ــ ـ

   ر ِش ریی  ". 
  ِـهــ ـ ـ وِم ،د ر رد ی ن ی در  ی

ه ر  هی ز   ی ردده ِ . ی وه  ح
ر  در  ـره ـ  ،ی در    ِ رزی د. هن

 یـ  ر یده ،  ِ در     
ِر ـ ـ ــ  ِورد  ر  دم رد.   ود  ه  وه

   دهرد ــ ـ  ر ه- ـ  ـ ــ
ی  دی ی ـ ژی  ت  ِر  ــ ِــ

  دو -  ـ ِ ،  ن و .ری 
 نی در  ـدـ ــدِن دوـ ــ رترد، و درد  ی

 ر  ت ز ر  رین د  ز دهـــ  
 ز و  ف د و  ر  ٔــ .د ر ه

  ن ز ی   نی در     ،ر  ِـــو ِد
ن دو دِن د و و ه  ،ه  ٔــ د درــ هـ

 ً د   ه  هدی ر ه  ـ  ه .
 در   هدی  ـ رــهـ ِــزــ نیـ   ،یه

  ِــ و رــه ی  ی  . ر  ه
 وه رت  و    ِ و در    دهرد

 ه و   دو  ،یـــف، درـ دو  ِ  ، 
ز  هــ هـ ر ــ ج و  ٔ در  ِل ه

  .ورد  در رأس  وه ٔز و   -  در 
ــ ِــوهـ  ی ور د    ـ-  و  در ل

 ـــ .د رت ز ی در دو  رژیـ ِـــ ـ هـ
یده ون د    ِ ِهر ، -  ِـهــ ِد در 

 وه-  و   رد.  ید د ه 
 
 

 ،ــد   ز  ه ه  د ،(ز   در
ر یه ن ه   ، ه  ز  ر  ن ـر 
  ده، در ر ید د ر و    ر وردت 
 یـو رژیـ ـ ل ه ر  ه  ت  ز و د

 .  
  ٣٧در  ـ ـ ـ ـ  رو ب دو 

و     و  ز د ـن دده ـ یـن   “ م” 
 زه هـو درو .ی د    در ر وز    
 ی ز و  ه ده  ه  رت و ی   نی
 دم ی  ی ره ده  .  دم  ب 
  دهـ یـ  در و رژی ر ره ذ   ی  د 
 ه ی و ی   ــ دوـ ـــرده  و 
دی د  د د   ز ز  و ن یـن در 
 یـــ   ی ره  دند  و  ن و
ه د  ر    د    ن ـوــ و 

. ده نن و زو    ه 
  ن دری٣٧  ــدهـ ر    ب د 

ت  ر  و  ن ره  رود. ــد 
ر ن  ع و ی و  رژی و رد  هـرن ـ ز 
ده ، ز  ی ی  ق وه ح  و 
دی و م رو  دم و ه وه  و زد ـه 
 ــــ ـد یــ در .ـ م رو ی  . ر

، یو د  ـ ـــ ز ،دـ ق ی ی ز  دم
ن  ـ “    م  ”و و در ی  ب زد ین د، 

 یــ ریــ نرر و ره و ز  ن   دم 
 ــدهـ ز   “ ن  و  ”و. در ی رب   ب 

  ر ن  ود  د.  
 ده  ن  ده  هف رهد رژی   درز ـت 
د در ین و   ی     رژی وی  و  ـــر 
 ـــ رد وـ دـو ر دیهر ن هی در   م
 رت رـ ــ ره ی ی س و  در  یوه

 ل در ز  ت  ردر ه د.  
 د   ٣٧  د  ر ه  ز و و  ل

 ن دده       وه  و ل رده ـده 
  هـیـ ــ  ه رن ر     ید و  در ه
ه  دریـ ز   ده ه   ..د  د  ون
 ـهــ هــ ــ رزه د  د ه ت و روز ه

 ن .- ـد  ده د ن دره  رژی د
 و . ه ر   در ی ف ه ز رد و زد
ی ن و ف ه یه   د د   ز ـز 
 ،ده هـ هده و ه رزه ون .   در  ت
رژی در   ت د  ء  ز   ـــ ــب و 
 ،ــ ـ یـد و  دم وز رزه ه .ده د ن
 ،  ،و ه و   و ف ب ه و 
  . ه     ه وی  ، ن ز 
 رزوهـ  ت و ،ن هر دی ون ،خ ر وه  در ی در
ق  ن  رن  ب، ره   ر  رــع و 
 .ـ ــــ  دم و   ،دز    د
 ــ ب ن هر و ه  ر د   

! ه ن ید و رو در زی    رده 
ی و  ن  درس  ز  ه رزه  ـده هـ در 

  ب نی٧  رزه و  وه ف م ،
ه وهی  ن   ن ه، رژی وی  ر د 

 د و ره  ت دی, د و یر ر در   د.
  

...  نه رو ر  د 

     ه  ١٩دو ١٣٩   رۀ٩٩٢ 

ـ   و زرژو ده ور ن، زی
- ـرـ  . ه  رد ی ز یه ی د

در  رو  و د  ت ی در وــ ز 
ر  و     ردر ه ـد ـ ـ ن 
 ــ ی  ،   ر در   وزن
در زی ل ر  ر د و  هه دهــن و 
 ـــ ه ودی   د ز   ه ی

-  ـر ــ ی  .دی  لی ه ودی ن 
 ه ت و ه و رژی  ف ژرف و رد ی
 ــو ت رژیـــ د ه و و ر  د
 ـ  .دد  ر ق ور و  ی و در ر 
ی ن  د    دم ین م  م وج 

  ب وز   و ٧  ـ ـــ ب .
 ده ده ه  دم ز رن، دهن، ده 
   و  زرژو ز یه ی    زرژو
وز ر  .ر ین  د  ــظ ـــ ،ز 
ی ب ه ده ر در ی ، درــب 
  ه  ن د  و ،ی ی ه  
 ـد  ر  ره دی در د  ب   و

  ی درن   ورد.  
ل ه  ق   ه  هـف ــه 

، وه ش  ـ د و در   در  و د
 ـ ز و  ،ــ در وه ی ن یز   
 ــ    ه و ب هد   دی

،ه وه ز  ه ه  یــ و  بر در  
،د  ن دهز دم ر   ـ در وه ی   

 ـ    و  ررد  ن یز ز ب
 د  در ر     در درون ه  و هی

  . ره د  ب یو ه ره  
 ـــ ء ز  و رده وه و  نی
 ز ب ی و و   و ـــ ـب و 
زن ه  ه درب،    ــ ـد 
 ــ ته ح ه  ب وز  . رد ه
 ر و رت    ده ــیـــن ـده 
رژوز ،ی ه ، ــیـ در ــر و ـن 
 ـرزه درو د عو در ی  .  نرز
و وی    د  ی ر ـم هـ در 
 ــهـ ــ  ی زد. ذ و د  فه ر
 در  ی ز نز ه  یوه    
 ـ نی و و رو  نز ،ر  

 .د  
 ،ِد رـ ـ   ب ،ه  رژی   در

  .ن ری     ،ر ر در    ی
 ـــ  و در ب ر  و د نی ده ب
 ـ ی  د  ب   وه ز ه و
 دی  ز   ر  و  ـــن 
 و  و  د ن وه ــ و زدیــه، 
 ی  نی ده ب  و در ،دی دی
 ـو ـد. رهـ  ب رزه ر  و  
 ده هـ  ی ی  د ر  ر  ی ب
ز  ی وره ه و  وه هی  ــــ و 
 ـ ،ـدد ـ ب د ج ه  در ز و

  ی»د د و«    و ر وه و  
 رـ  ز  و در ی  ب  .د
 ـــ ــش در ز ب و  ل ه ب در
 ـ دمـ ـ یـ  ه هو   و 
  و  د، در رد   ه ـــر 

ی، زن ـــ  و  
 ه دز ه ود
و ق د  ز 
  ل  
 در  هی د 
 ــ ل ه در  
 ـ ب د ر در
 ـد   و ر
ی  .ـب ـ در دورن 
ر در  ن 
 یـو رــدی ی

ـ  ١٣١ در ـل 
در  ـب 

 م و در ر-
 ـد  ن د
و  ،  ــل 

- نـ دی و ل د ی ر رهد در ه دز ر 
 یـ     ب  و  ن هز ه    ه

ــــ لــ و  در د ه دز ق و    -
 ،ـ   فه  د  در زی دی ه دز ر د
 ـ ــ ـ  ه و ف ب  رت ی  و در  

 دد. 
 

  ب  و یون و د ر٧ 
 ده ل ه در  ید وه  ب ١٣و در  ٠ ،دی ی

ین ن هرن  ز وه ر زن هی ـ یـن، ـب ـ و 
،(ی) نی  ن نز   هـــد د رد ر  وه و ه

، ر   ه   ه ه   ”نـم زـ مـ وه “  
،ر   و ی  ه   یون و د  ی ه ن دری

  ب گ س و  ٧  . در   
 ـر وه زه ی     نر ت  ف 

 ت - ،ردد ـد نـب ه و ، ه    د  
  بو   ٧ ـــ ـ یو یون و د  ر 

 ـ ـ ن وق ز  هب در ر د ه  ن 
 ـ ـــ ب دو ی  . ه     ر 
  ـ ـهــ وهـــ در ره ی ن ر دی   ، و   ر
 د ن هر ف وه  ی رژی ی دو د، و   ز
در  ن   و    و  د و   ین ـــت 
 و ن ی ورد    ،ه د د و ی ز یـ رـد 
 ـ ی   و رژی  ه وی  وز   در ی رگ
ن ر د.  رژی و      و  ن ــــ ،ـد 

!  ب  ز عو د ی ،د دی ی و ی 
ز دیه    وز ب  ه  و د رژوز  در 
ر ی در ر   ر ر  د  ر د در درون 

د ی ی وه    و  و ـ ـ   ده ه دو ه ز ب،
 ــ بــ ز در  ،نز ن هر  ب نره ی  دن
 رد یـــ نـ و ی رو زرژو ز ی   ،د  ز ی
ر ر ی و   و د ر ر ـ ـــر ـد درورد. 
 ـــ ــ   و  و  ،د ن ه 
 ـــ ز ،هـ  دو ی دو    ل ه در  ر

 . ده  رو  دو  د  دو 
 

 ب ز  ل  و  ه  نی 
  ب ز  ل و ه  نی١٣د ٧ـــ ــ  ر ،

 ری ی   ، ه د و و ی ر  ر ل ه ز 
ه - دــ در ر  و یرن د  ف و  ده    

 زرژوـ و رــ رد یـــ ن  . دهش د   
 . ه ده   ن ه ی  ر  ت ،ی رو

 ر )   زی ی ن ه ز
 ٠ز  ر ده ر رژی ن ر  ـود

...  د  ه و ر د 

   در  د١١ 



 ٧    ه  ١٩دو ١٣٩   رۀ٩٩٢ 

 “ین “رژی وی رو . ه   ، در 
ه  ه ز  ـ   ق ق د دم در رب

ی . دم  ـزه  د و وی وی   ن
  ـ ــدهـ ن ز ــــهـ “    ” در  در 

ری  یـ ر نــ زهـ و ، ده ر ن ر نی
 ه و ده   ه . ده ه  رن

 رر  یو ن رژی  دهـــ ز ر   و و
ن در ت ِ رو در و  وه  و دی و  ح

 ـرو ـ دد ـهـ زه دی  د م  ٔ   ر 
و وز  ــ ـ رأ١٣٧  ت   ت دّوم دد 

دم، در   ر ،ی  م ٔه و ، ز ـه 
ی   ،د رأ     .ده د د ت  نده 

ی د ن رژی وی ، و ـف هــٔ رـــن ــ در 
  ـ  ١٣٠ه دهٔ  ، یدور د رژی ه در ل»ت«

ـد وهــ  ّٰ ، ه دری  ن    زـ
  د ”ی نی ب  “ دم” و ب  “ ٔـــ بر و در  ر

ر  و م د   “ ب ر ”د، “  ّ   ن رگ” 
ه    ی ب    ر ر ِ .  ــن 

  ـ  و ده ه یر و ر ،یو ر  ه
  دم   و م ــن ـن رژیـ ـــر و 

  ه ب وز  ه در د١٣د.  ٧ 
 

ده ر   ی 
 ل  دــ نـورد د ن در ر ٔه م 

ه ز  روــ، رــــ ،ـرف، و  ٧ در ت 
ری ر ی م ن   ٔ و ع  ٔ ــوهـ و 

ه ر در ده ) و ــل ــــِ  ه رژوز) ی ح
هـ  زن ی وه رزی د. ی زن ی  ی   ه

، در ی   ب “  ر” هی   ز ی   و ح
 ــ ر ی و  ن و  در ر ّ رت 
 ـیـ د رـ ــ "هـ "  در "" دن  

   در ت ـریـ   .ن  رو  رهه د. 
، و د   ر ز وه  یر  ر   هن” 

 ی ی در ه  و  زم ر ت ه ر در ،٧  
وی ت وق .” 

 ه  ت ه در  وه ِن هر س 
 ــ ونـ ٔد م" و "  ش ی ز  ِفه ،

و ر  تد ز دم د  و ه ه  هـه  ه
ِد زی   ـــ  م در دورٔه ی    

  ـدو   ن     ر زدهی دو د ه
 ـــ در  و)  هرت ر   "دم رأ"  " و "

 ”ر  “ ی .    ( ه م "د" ًّ 
ز ز ی  د   ،ــ دم و   د  ه

 . ر د  ر و 
 ح د  رو و  ِت رو   در  ن

هّ  و    در  ر ن و و  رژی ،ل
ن در  ٔرزٔه ـــ در ـر   و ح ر در رد ح

ح ه د.  ول     د  رژی در ـ ـز 
  ـ ز هـ حــ "ــــ ـ زد" ٔ ،ه

 ح ز ین  هـ   ر  و  ورو    ن
ـر زیـ ـیـ و ـ یـر»   م   ”ن ید  در 

  د  "دود  "رهـ .دـ وـرو یـــی  و  
ن در ت ــ ـر  ده ٔه ح دن  زن

 ر دی ،ن   دن د  ح” رو ی ــ  “ ز نیـ در
 ی  ،س ی  . ه ورو  ی  رژی ره 

 ـ در “    ” رژی وی  ل و در  ز ح
هـ هـــ  روهـ ــح  د رّ   د ن وه ح

 ی  رو  ده.  ر ،ری، و ل
و ی    رژی وی ٔ   د در دورٔه ــم 
 ـ د ه  رد ون د ر در  ّو   ز

 یره  ه و ب    ـ ر  ن ه 
ـــر  ش ی . ی  رـ  و در ت ل ه

 در روز ی رو ١٩  م ه     ”در  زن یــ ه
  و ،ی  ،ر ی  هـــ رخ  د ر  
 …” ن وــ نی ن درق ز نر  ی در ن ه ،

 ـ ی ر ،ر  ت در  ن و ی  
  ــــ ت ن و و !د   ر ٔه ر

ه  ه   ی  ز ن ن ،ردر دی " ر" در ره 
 ر .ردد ه عر    ه، وی ٔه  در  ه در  رودویـ

  ُ  ٔت  ٧هــــ ـ ٔــهـ ـــ ر دی ،ه
ری  رن ١٣٩٢ـزـ و   ره ی ز  ــ دهـ

 ی د.  دم در ت ه “ ه”
 

 »م«رژی ِت ورت دورٔه 
  دٔه ن در رّد د ت و ٔ  یو رد رژی

  و ب ـه و در ـــ ــ ـ  یه ح
  ز  در دورٔه رژی ه   یو  ن . م ٔ

   ن  ر  ـ ـ ورـ دـــ ه
 رهــ ـ دـــ ـرو ی ر و د  ن

ی ی ن  ی ب در رل  د  ز ت ز  ،ه
در  ه ــ ٔ و ی  ز ه  و د  ٔ

ه  یو  ن .رر د  ٔـــ وع م ٔ  
ز ر ی  ـ دــ ن ــ ـ دـ هــ  ه

 ی ن ن در  در ه    و یی  زرژو ر ه
ـــن  ه ه د. ه   در رد ح ن ُر ِح

ه   ـیـ  در  ٔرت   ظ ی ن ز وژه
ـــر ـــٔ   ریــ  ٨ در دورٔه  و  ٔ (هن
 (د ق  د روزی    ندر    ّ ه

  ـ ـ و ،ـــو د د ت    ه
  ن رژی  ،د. 

 ن رژی ، ی  ه ب ر  در ـرــُ حـ دی 
  ،رت ر ر  مـ در دورٔه رژی    ه

ر ـــ ــ  “ ،ح ور ی” و د ن در رب وت 
 .ی ح ُرت  یٔ وت  ه ٔزی ــ   ده

 ت ه در رو  د  م  و ی و ی  ــ ن ٔ
ی د  .ری، ر  ، ی م در ـ ر در 

د    ره  ـد، و ـ روــ ـ  ٢٠ف 
  نی ت    +١  س  ر   د و  ه یه 

 ،دُ   ح ی ٔهده   ه  ،  در .
ی  م و  تّ  ه  ـ ـــ زـــ رت  ه

رو در ر   ه . رو ن  ه ـد 
رر ٔ رد  یره    رــ در د رـ ـ 

  ، و  ری  ،  ی ز ن ـ ـدٔه 
 زز" ٔ  در ،"ی ن وی  ر  ه ب ه

ه رت د در ر رژی و ن ددن ـد  ه    ی ه
ـ  ـل” و ـــل، یـ ـ ـــ  “ ـ ــ    ”رت ه

 ، ه «  . ح
 ـ ح رژیــ ـ  ر    ور ی  نی دٔه ب

ه، ور   ٧ی دن رت ز ی ت  در 
ـ ، ،تد وه ز و    ــ ـدـ ه، وـ

 و و    ددن و ـ ٰـدن   در رزه
"وژٔه دز  "  ه  .ی ن دد  ی" ٔـوژٔه 
دز   در س ر ز   و رهِن در ـ ن  

 . 
 رـ ــر ی ف   د دری س   دم

 ـ ،ن ح ر 
  : رف " ـ دیــ ــ ـ

... ره دن   د 

   در  د١٠ 

 ١٠    ه  ١٩دو ١٣٩   رۀ٩٩٢ 

  د»م«،  .. هی ل د 

ی  رد و  ٣٢ه٠٠   ز رن د  دز نر ٔه  دـ
    ١٠و  م ر و هی روز   رز ِ ـ ه دی  ـ

  لدر  ی) د ه      .( 
 ، ر٢٧ د  ــهــ ـژ  ز " : ،ر ه، در

٧٠٠   ر   ه ورود  ه و دز ر  ز رن د
 ... . ودی   ی ز ده  ِ م و ِن ی ِ

ی  ...د."  ه ه ده ...رز رز ت در   ی ز 
 یرد ،دی ر  ه ی ز  ِ و ز ر  ،ه  ف ،ه

 ه و تردو  ِد و در  و ـو د  رز و رز ردن و ز 
 ت  نـ دهـرد  و  و ی  رو ِ .دد

د   ز  رژی در ـــص ددِن ــــردهـ در 
یرد  ده ه دهرد .رو و ی ز  ِی  ه  ردـ ه

در ،ی  رو   در رویی ل، ز  و ـ ه ِز
رِش ه    و  ،د ه ـ رــ  ِــ .یـ

 دهـردـ ِ و رو ٔدی  ره  م  ز  رو
 ن، درو د ره ٔز  . هی ده در ه  

 ی  د“ی ١٠، ”دی   ـرو  ن  ه، در
 د ِرو ِ ن در " : ،رو –   ـرو ن ویـ ـ

 ـــ ــ سـ ـ ت دهر ز ی ز ،  ـرـ
 ری ِ ... .   ،ـ ی  در دو رو ن ن وی ر

و ً و م   ه د ".ِف ت و در 
 د ِدهر  ،ر رج و د–  یـو رژی   در ـــ

 دـــ ِیـــ و ، ل ِ ، ِ  ،م ِندور
 و   .  

ه ِن ری  نز    ز وهــ ،ـرو  رو ِ و 
) ِن د ن و ــ در (ـــ د وـُ هِر  یـ

 ز ،رو  ده  و د ه  د د   
 ِ و   ِد ی  و وج ز رد ر ـــر  و رٔ ره

 ،ـ  ردِن ی د :ز یرده  ،ده ٔ ی در .
 ،   ری   . ه ره  و   ه 

ن درو دی ر رگ ٔی   رد رده ز  و  ِنر
ی ه ق  هدز ه  ه   و  ـ ـ  ،ــز

 ـ رو دـــ در ِ ِر زی  د وُ ِن ن و
ن و ور   نـ  و ز ِن، و ز  .  هـ

ـــ .ــ  و ی  نز ز   و یــــ هـ
  .ـ ن  ق و ٔهم، در  ز  د ه

ـریـ ه  وم  ،و رژی ِد دوهر    لـ ـ ١٣٩٩هـ ،
م و زی ِ ِب ی ٔر و ِر ره  در ـزر   م

ــ : یرده ح و   ر و  ،د  ِزـ
 ِزدز و ،دهد ِزدز ،  و  ه  .ـر ه م

در ی ز ،ن ون وزی ر  ـ ز ـم ـ ــم، 
 ،ـیـ رــ .  ر و  ٔی٢٧ رش  دـ ،هـ

دد:"ون وزرت ون، ر و ره  ـ ،ـح ــرت ـر در 
 ی م و  ی در ...ر دز   دـ رو 

 د  رز ـــ ر در تر ح  د رو ... . ل دد
ٔه  م [] و ی ز رهده ــ ـ ـــ ٔـیـر 
 ــزـ ـ  ه دِند [ی] ََ د وز  در ز

 ".   در ـ ،مــ  ز  و رژی دو د ه
 - ز ن در ی ٔـ ٔــ ـــ و  ِ- ی ٔد ٔل یه

 ِ ،ی دم  ـ یـــ ـــ ٔـرـ  ، و ی ه
ی و ه ،و رو  ند و  زـُ نــ و  ه

 در ر ن د و   .د    ،وه  یـهـ
 ـرو ٔدیـــ و ی  رژی زدو ِز در  ر   ره دره

 ه و د  ی .د ی ِ  در ه  رژیـ  ه
ی ت ورو و  و ر رِگ رن ددی] ه  .  [نر

 ی در ،ه ی  ،ل  ــ م وــ ِـ ِدهز ر ی
! ی  ت 

 »ر«
 
 

 در ی ه  د،
،ی  ز در 
، ور دی  

،ره ین و  
! 

 زن ه زر.
، نز 

، ت ده ز ی 
.  ن  

 ز ی   ه ر،
،ز د ی د  

، نرن رز 
،ز ی   ی  

 ن    ی  رن،
. نری  

،دز ه   ه  
.  ر د و نز 

،   
  غ ش وز،
،  ن رر 

،  م 
، ه  وج  

. رر 
، ور دی  

،ر  ده  
،وز  در  
... !ی بد در  

 ی  -م  
  ٨٨ه 

... ره دن   د 

 زد   س    نیــ ز ـــ 
 ـن ده   و ، ده  ویز   ت
 ــ  ه    "...ب ه    

     در  رژیـ هـ ــ     نر ری
ـیـ وی      ه   ت رد.  

  ی   ،تـ دم در و   ر ـ رّد  در
  ،نید   ه  ــ دنـ ــ هز ر 

) رو    ی ه  ـ (ریــ ٔ د در
 ـ یـ   .   ،    وژٔهـ"

 ٔـــ ز دمـ دن رج   ً "  زد
 ن   و  رزٔه  رـ و ـــ ـو ه

  .  ّ  ف د و   ن، و در 
ََ   یو ن رژی  دو   دم ر ر دی  

 ن رژیـــ ـ ـ در ،ر ده " و " ن ب هر
 ـ   ر ن و ، ه ،ده  ه یو ردی

ــ  ی ٔر ـ نـ یــ ریــ و ــ  ،دهـ
  در ـــ و ه ت  ز   ر یدور ی

ل    ٣٧ن ّر د. دم ین  ه دم  ز ده
ر ز  ی د  د ر   ـ، و  ــب 

 ٧  .ر وز   ر 
 
 



 ٩    ه  ١٩دو ١٣٩   رۀ٩٩٢ 

 ِ»م« ،هی ِل ٔد ،
یو رژی ِد دهو ر  

ه  ِ  نم“ز” ی ز  ِ و  و  ـ ـ ه
 ه ه [ هی  ِل ٔد ٔی رو ،٩ ٔـیـ  و [

“  ٔ”  ٔـیـ .دد ـر ـ  ی ی  ر
 ر ود    د یـــ ز  ِ م تز  ـ هـ

 ِر ، ر ٩٢٧ ـ  ن ر رد رِز  هـ .دـ
ــــرد  ٧٢٧هر و    ِ ،٨ز  ٩ی ٔد ٔل 

 رزی ن رش  .د  ٔد   و ی  ه
 هر رد ن   ه .   ،٨دی١٣٩  ل 

ر   ٔ ٔی  ـ ٔـدـ  هه   
 ِبر ، هدی لر   ر دـــ ِــ-

یو رژی ِ  ل  ر   ِ ه ـ ــ رو  .ــ
  ، ی ن و  ن و ه  وق ه  ــــ

 ،دـــ ِزـدز و ــد ــ ِـــ   ل و
 تر ،ز  م ِح ،یزد-  ـ ــــ ِفه

“ رت نز”-  ٔــه ــ  ر و  ح و
  ن ر س و  مـ ی  .ده  ــو در هـ

 رت  ــ و ر  ت  ه  ز  ، دی
یو ن رژی ش ٔه و ه  ن -  ـو در رأس هـ

و -  ـ تــــ ِــ م و ِ  وِم  ف
هـ  ی در دورن ی و ر  دی ٔرو و یـ و ــل

 و  ه  ــ ـ ـــ هــ  . 
ه یـ ز  و  ِ و  م و ِ ی و   هـ

  وهـــ ِیـر ر و  ٔ  ،ی ٔی
        دـ در ن رو .رد

  ع ی  و  م، و ِ ز “ م درــ لـ ز ی
 ده ه ف“و  ”دـ ٔـم هـ ز ـــه ـر هـ” ،

 د ل  دروی ی ِ ن ِه د رـ ــد و  -ه
 ن ز  ه-  رـ  ٔهی ت ِ بر  ن ِ

. ن  و 
ُ ده و ِت ،م ِ   و ـن در د نـ و

 ر رج ی  ِو ر  . ده هر  ه  ،ـیـ
دو ـر ـ   ه ،  و ِ  ه ٔوه و ب

 و ،ده و ه ی ِر ،دی د و ه  ـــ ـ ت ِز
و  س   ِــ یـن، ز  -ون - ره ن

یو یـو رژی  رزه در وه ی ه ـ و ـــ  ــ ِدـ
 یـ ـــ در  ل و   ِ و دز ،

ه ،ِن  و روـ ــ و  ن ده  .ی  و ج
   ـ وه و رژی ه ت درو  رد ود دو

 ِــــ .ردو د د  و دی وت ی  و و
هـ دوـ در  ی ز ــ ه  در  ٔت  ره ح

 ـ ــــ در ـــ شو ته : ،م ِ ندور
ردده  و ی ِ وه ز ین   ـ ــد 

ه ز وت  هی در ر  ی ً ،  ٔ ٔم
و  ٔه ــ و ـــ ـ .یـ”  م“و رت در دورِن 

  وه ه   رو  ـــ ِن رژی د ه
و . ده و  ــ د رـ ِـ ی ز ره ی  ،نی

   و  م یه  د ی  شـ ،ــز دیـ و زی
 ت ی ٔ در ورز  و  ه  ر ـــ ح ه

    .   ح ل در ِو  ه ـــ ه
در  ، ل ه ز وه ِز هوی  ِ در د ر  نی

ه د رِد  و  - ی  “ ل“و “  ی ل“ ن 
و ٔر ن ر  ین    ود ز ی  ز ل

ـیـــ ـــ  و    ی ، ره ـم -ی ه ده
   د ه .د ه د ن ه 
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 ـــ "ـره
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ـــ ،ـرد 
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" :م د نر  در  ،ر وزی ،ر  ـ طـ  
 ،ب وق ،زی  ـ مــ ــ  ر ل و رو و ر و ه

ر   ... .  ه  ت م ی  ــ .ـ 
 ت    دن هدر ز   ز  ی  ـ دـ ــ

 دو   ه  رو   ،ـر ـدر یه   ... .د
١٠٠  [ِر] ...ریز د ی ن رد ره  و  ه ــ ،

 ی ورود   ز و  ــ ــ و ـ م د نی  ه
 ،ی ر] "٢٧ ه  د٩.[ 

 ه   د ه ِن "ری"  ، ده، وزیز
 " :د ن ،م  ل وــــ یــ ،دز ر وج  
 ی ز دو ه  ــــ ـ ـو  در ...ز

] دز ر وج   د  رد [م ِ  هوی  ـ رـو
ـیـ  ز ،  ِر ٔر  یرن د و ر و رـ ل

 ت د ردم و ز  ... .ردد ه ی ن–   –    و ”] نـزـ
 رت “]   رو  و  ه  ـ ر د  ی رو

ه] ی  ر   ت و ٔر ... .[ ِ ٔی  
ــٔه ـــ ـ  هـ ـ ه  و وم ه زم [ن: ق
  ،ی ر] "ردر د  در [ر ٢٧ه ه  د٩.[ 
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ـریـ ــن ه ِ ،هی ل ٔد و   ٔ ِ هـ- 

د ِزدز ل  -ی ق،  ١٣٩٩ـ ٔــروز . ی٢٨ ه،  دـ
یدر  ٔی" :درش د رهده ٣١  .ـ  ی ...  ٔ 

ری ن ه  ِر  نه ی ی ه و  درـ ـــ ه
ه ر .  ز  دی، در یـ  ه یر ٩٩دو  درد  ین ل 

ری ه  ِ دو ،د ٔی  در ــ ٔـریـ  ر ه
".  در ِل دیَ 

ری ه ِ و د ٔ  وِم  ه–  د ِزدز
-     ری  ه  ِ و  ٔی  ل ِفه  

 ، د ی ش . ی   ـو دو رژیـ ر ن ی
رو ِ ،زدز ِد زِ ٔ ر  ی و دی ٔروـ و 

 ه. ه در    و هر  ن
 ِن  د ِدهر م،   –هــ  ز  رژی 

 ی  ٔه ی ٔ  ن ه ـن، و در رأس هـی رد  ،هـ
-  .ی  و  ی ٔرو-  ی ٔرِگ ر و  ِن

ه و ر ٔـــت ـ  ه ٔ ین در ِ   ِزده و ل
 ص تردو  و  ره ـ .ی  ـریـ ـ دــ ــ

 یـــ ز ـــ ـ و  م و  م ز  ،  هـ
  ِر  ،م د  ،ی

  در  د١٠ 

٨    ه  ١٩دو  ١٣٩   رۀ٩٩٢ 

 د     ه ...

ــ   ی ج ؛    ز  د   هـ
 در  وزرت  د ی و  رت ــ هــه 

 ز    ی  . ه   نی  ه
ه  یـ ـردد  ه دو د    ب و ل

. ه ن  ” ن ،رش ی ز دی  د، در روز
ـ ر  دهرد ِز ٔ ر ،    ز ــ

 ـ  در   ورده  ر  ش :یــ ” ــ
  ی ردد ز   ردده  ز ــ ـِن 

در ی .   ـ ،دـ زـ رد دهرد  
ِل ی ردده ،ر  ِ   ــ هـ ـ ن 

 رت  د. در٢٠  ِــ ــ در  دهرد   ل
   ؟ رو    ی ،” 

 ،ی ر١   دـ رش ر ، وزی ،ن ز ،ه
:   ” ـــ دهـردـ یــ لـ ٔدر ز  رتوز

ی رر ر م دده و در ل دو ل  ه   در  ف
. دهر د  ر ض ه در م ز ی  ”ـ  ــ

ـ ،ـدیـ ی در ،ی رِش در ه ،ز ی :یــ ” دردـ
 و ،  .  درد ِی  ”ز ی ف  ز

 د رد ود  دهرد دن ف   رد درـ ـــ ـ 
ِض دی ر ر   و ز ف دی   ـدن 

ـیـ . “  ِی  ز ن ز   ی  ه ره  ن
  درد  ” ن در   ِر  دو    ن

 ذ دهرد تی ز  ورده ن  د   ـ ی  .زددـ
: ،دهرد ی ن ِ  ب در ز ” ـ ـ در 

 ی ن ن و ه  یر ر ه  ی ی و  یر ه
 ... .م ه ی وع و  ،ِن ر    ی د

د ی   ر ل ری و  ی  ر در م ل دریـ و 
 م رــ ـیــ ر   د ی ؛دزد و ... ه ، 

.ری ل  ” ن ز ز  ی ـ نـ رو  ـ دهـ
ه ، ورد ن در یـ ــ ـ  ون رٔه ی م

ی د. وزرت  ٔ    هن وزرت  ن وزرت
 و  ب ن   لــ و  رد ود   ن در هـ

ــ   و ز  ره ،ـ ه  وِن هه  رن
  دهرد  در ر .یدر  ٔ  ـ ـ رـ ـ 

  د  ه -هر  ن  ه ی و  ـ ـدیـ یه
 هر -  ن   ز  .د ر ن و  ِ

هی  ز ـــ و روـ  ِی ردده  در د  و وه
   نــــ ـ   ن  .رد  ع دهرد ی

  ِذ ٔ ،ی دهرد ِع ،  ی  ن  ه
 ن ٔه و  ر    نیـ ــ ــ ـــ  ر ه

    .ون
  ،ـــ یـ دهرد ِز ٔ ر ،  

  ،ق روز  دی ٢ی ن  یـ و در . دهم د ه
 ی دهرد  رٔهدر  :ی ”  دهرد  ــ ـ

هـ  ی د  ر در ل دورٔه ردد  ـر ـهـ، در زـن
  ن هر    یـ .د ه ف ،

  ع  ـ .ــ      ِد  
 ی  ه ن ده ور دـ ـ ه ن رر  ـ ر هـ

ی .   ٔدر ه ر  ” یـ ـ بـ در 
 ِشد : ل ن در  ه  و ری ه   ری

 ؟   :ی ” نرـ شد ، ِی دهرد در 
ِش ریی   ر ـــ ــدر  ن .یـ  ”ـ ز  

ن ر ٔ ز ِردده  ی ی  ر ـــط 
  ، د  ه  ـــن هیـ در     

ه  ری   ـ [دردـ در] ــ دنر د  زی ، ر
ه ن ه  و در ـرـ ـ  ن: دش، ر و زین  ِن

  شد ی [ ] ی ی ه . ه د ه 
 ٔ در  دی     ح   ب د و در

 ر وِم رٔهدر    ره دهرد ی در ی ه  ـ
-  ٔه ز و ی  ر ً  ش-  ـ یـ ـ ،  ی

 ر] م [ی ه  ـرـ یـ ـ ــ و  ور ه
ه  ِق زر ف دیه  .و در ی رــ  ور ه  ه م
 :ی ” ،ت  ز   ـی ی ِد  ر ر ه

ی  م ــوت ” و در ب ی ل  ه   ”:ی .ی ده
در  ِ ردد  ر  و ــر ــم ” ی ، :” درد؟

  ر ،د   ر ه  دردـ م ی د ه
.  ” در  د ن و ن و یی زر ق ِر رد در 

: ،ردد دو ز ی ” زر ق  .ــ ــ ر ر ی 
    ،ق ِ د ه  ـ ــ ــ ن ی

ه  ر  .   در ر ه ر  ،ــ  ً در وژه
 ی  . ه دی  ن ی ل ق در  ه  زی ن ریه

 ر ددر ب ر ی یی  ی و ،ر ب و ی
 ، وژه در  .   ه  ”  ــ ِ ه ِد

ی ، مر    در ،زر ق ر  ،ـی ر  و
١٧   ،ه :ی ”  و  ن  ی دهرد  ن

  ر   ــ ـ ر ـ دهرد ی   ... .
  ر  نیـ در ـــ ر  ی    ،

. د   ” ـ  ی  مر ن در  ٔ 
 :ی ” ًدــ هـیـ در ـ ـ ـه یره تزدر دهرد

ه  ی ، هر  ــٔ  هی  ی دش ن
  ی ٔ ری    ــــ ره ی و ر ه

 ی  د ه   ه .ــــ  ر     ”
     ر  یـ ـ  ب در ِنرر و  ه

ــ ِ   -  ردده ــــت ع ر ه  ر دده
  و   ِر  ِ ر ه- یــ لِ  ددر  هـ

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

 ــــ .ـ   ِجر ،د د ی  ی در  ی
: ه” ی   ی  ت  ز [و] دهرد  د

ـ وـــ یـ ـ ـ  ه  و ِر  ود درد، درــ در ن
 و   دی  دهرد ن ٔو  ِر  هـ ـــ

  ِ ت و وژه در ر ر ه .ـــ ــد و ”  ه
هـ یــه ـب  ِز   در ل در ی  ”  د:

 ر  دهرد ِح ی   ـــ  ی و  
. د  ” قـ ل ی ی
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