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  در  د     در  د٢ 

ه ! ن 
ۀ  ب دۀ ین رـِن 

ه، روز ِ زن،  ١٧ه رس، 
روز ی ن   ز ی ـه ــد 
 یـرهـ  ن نۀ ز و ری
 ـو د ــ و   ِه ز
ی ِ  ــ ،ـــد، و 

 ی   ر  .ی 
د ه رس وزه    رگ

در  ن ــر     ده
 ــز ر رــ ـّ ،دـ  هـ

ه و  ی ٔر هز 
 ش ه  ــو ٔــریـ  

 طر رس و ه  ـ ن ی
 ــو ر ــ ِــــــ ــــــ زــ

  ن، ویر ،دو
  ِرن

ۀ ۀ  ب دۀ ین 
    ت١٣٩   

   ٣در 

  د  رس، روز  زن!
  ت١٣٩ ر ،

و  ٨٨ز   ل 
   ت

یـر و هـ ِت ِر   ٔهـ١٣٩  ر
  ِدر ر ن رژی وژۀ د ی“م ِ” ،

یو  ِ ی  و ،  ِ ِ هوی
   - ـــ ــ  مــ در 

و -  ،وژهـ ی ِو و  ِفه .د
ز  ”م“ر   ِ رژی و ون ”ِت “دِن 

 ، ِو ی . ده  ر و
 ِ د ز ل  -١٣٨٨ـیــ ـ طر در

 ـ دمـ دٔهر ـ ِبــ دم وـ دِن رأ
در ین ُدوِر ول ریــ ـــر -  زد

  .دـ هــد رـ دـ رـ ٔ  ،د

ن ـدیـ ـ  ١٣٩١و ِ در ل 
  ِ ز ه ِ٨٨دو  ٔــــ و

-    هح  ویــ نـ و 
 ز هـ و  در   ده - ل
   ت   ر و  هـ

ـ  ، درــ١٣٩١ر ه د. در ـل 
ی ـ ِ ِد  هـــ ـیــ ِرد

ـ ًـ ن رر  ،ـدـ ـــ نـوـ
  ِر نی  رتِن وزی  

ــ ِم ،ن در ،ی ٔر  یـهــو
 د .ت وـ دوـ  ِق

ــزدهــ، و ــــــن و هــدرِن  ــرون “ی
ر”  ــم“ ــن ــــ”  ِی ل

    رو ِ- دهد  ی  و 
  ِرــ زٔهـ و  ،ی و .ده

یٔه رو و رت  ِو ـــن ــِر 

   در  د٧ 

 رِن روزه یِن ل و دی ن  زن 
یو ن، رژیر ِدد   ـ هه  

 ــ در ر  م ،ن ز ی ن ویر
 ـرـ ٔـــ ـ ــ دد  ِ

 ،د "ِزدز" ن ور  ـ .ـ ــ ر
هـ  ه رژی ویـ، رهــن ــ د هف

  د رـ ش هــ مـ  ر 
  رهـــ ِـــ و ر ٔ دن ه ِر

یو رژی ِر    ر . 
ـ-  ـن ـر ١در ِ دد رن، دٔه 

 لی ه و  هدی رهدد ه-  ـ ـ 
ٔه ـرـ  ِخ رم و ِ هی  ٔدٔه 

ه    د ــ   درد. رژی، در ل
در ر ی ده د، ـ ـــهـ  ٠خ رِم 

 ز  دد رن  ـس ـِخ ـرم 
 ه  ـــ د و  دِن ر    ،ر

دِن  د ردده در  ِــــن، و 
ه   دن " ز ــــ ِـرِم 

٢٠  ــ هـــ ،ـ ،ن "   " 
  ،ی ر] "د  ه٩ رم رـ ِخ ،[
١٢  ٔیـ  نر دد   ده و م در

ورزد. ــ ،ًــً  در١٢  [ی ِخ رم [
 ش" :د م ،ر  ،ر وزی  ــ د
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زدههٔ   دو ب  مزهٔ  در وی  ِ١٢ز  ١٩ ه  د٩   /  ٢١  ـ  ٢٨ 
ی٢٠١  ژ ،م،  دروی ی ،ه     در  ،رد ه   نی  ــر. 

  ( ـ )ب ن ِن  هی رت د ز: ُِر ی  ه ن
   و  و  نــه  ـ  ــ  ِـیــ   ِیـــ  دهـ دم  هــ  و   ِـــد 

،   ِو  ز ه    ه،  وــه   ِـــ  ـرــ  ز  ـــ  و 
  ِرد  زی  ون  م، ودو و    ِهن در رـد زـ  مــدر  ویـ 

  . ی ی  ٔ     ٔر  رن
در   دِت ره ب  ویم در رط  ه،   ٔب 

 ی و م ه نی دٔه  ِر زدهه، در روز  دوـــ٣٠ 
د . ی وی ر  ،ه 

 ز ی.  ی  ر  ب      و  ن  ر    ز یه ١٠ هی ،ی  در
 ِ  ،نی ١٩  ز ن ،١٧ زن  ز  ه ، دو  ل،  ٣٠ زیـ   

   و ٣٠ ل، ٠ ٣٨   و ١ ل، ٠ و ی نی  و  ١    ل 
 ل  د.   ٧٠ و     ١ و

یه   ز  دل و ،   ِ  ر  ی  ـــر  : ،ـــ ــ
 ــــ  ـرـ   ِـرِش   ــ دوم،  ـب؛  ـ  ٔ   یزده   ِ  رِش 
و ه  د-  م زهٔ  در ی ٢٠١١ ز  ٢٠١ و  نره ه 

 ــــدِ   درـرهٔ   ـرش م،   ؛٢٠٢٠  ٢٠١   ز زهٔ   رو ِ  ه هف  و
ره   ٔ ، ه ، ن ود زدهی    ِ ٔه  ب؛  ،رمـ  
 ــ ـــ  ،ــ؛  ـ  ٔی   در ب یزده هی ر  ٔر   ِرِش 
 ــــِن   در ــ  یزده  هی  ز     ٔ    رم  م  دِ   رِش 

 .ب
 

 ِره ی 
 درد ـ   ر    ن  ز        ی  ر   ه دوی   ٔ   ِ  ه،

ر ره   .ز ی ، ١٨٠ دوی    ٔ ٢٠ و  دی  
 ٔ ور .   ِ          ل  ٣  ـ  ـ  ١٩  ـ 

 هـ ـــ  ز      ١٧  و  زن    ٢٠   ، ٔی در .ل   زی  ن
  ــ  ه  د،   در   ٔی،. درد د   در

“ ـ ــ  یـ ” .ی ر ه ٢١ ر ن و ه ٣ د ه ه، ١٩
 ـــ  هــ  در  زن  ر  ر   . یه ب و د  دی ر

   .ز  ه  ، ُ  ر    ـ  ـ  ـز  یـ    نـ
 ”و ن “، ر، ری و   دی”ی ن د “، ــ  ،مــویـ وزیـ

  . 
 

 ِدرون د  
 ِ  رش  ٔ  ِ   ٔه    ِح   و   ٔ  ی-    ه ه    ز  رـ 

 ،[زدهدو] ی ٔه  ِر    دل  و ،   ر  ده  ـ  هــ  بـ  و 
 ـرـ  ،یـ  ـیــ    . ِر  ه  درر  -د  ه   ن در ویم  دم

 ِ٢  دری  ن  د     هدی ح  ه ه  در  ـ هـ  ــ  در   ٔـهـ 
 ،ن  هی  ، ن وز ن ه ده      مـوی  

 در ر  . 

 رــ  یـ  در  ر ع  رِ  ه ب   ز ی  در
 ز  ر  هـ ــ  هـ و  ن ره ه  :“ه

 ِری    ِدُ  رز  د      ِ  ـــــــ  ـ 
 ِزد  د و  ِز  ر ر در     . ـ

ردِ   در  دی  ،یدزد   ِ  ب  و  ـیـیـ  ـ ــ  و 
،و      ز   ِل  ،ــ  ،ــــ  ـ 
  و    ر    ده  د  . “   ٔه   ٔـهـ 

،ه   ،شو   هـــ ،ز  هـ  ـ  ــــ هـ   ِــ 
  ِ  ه-  ز -  ِرن  دری  هـ  رـ 

  و       در   ه  وه   ـــــ  ـ 
      .  ز    ی  ر  د  ـ  هـــ 

 ی ه ر. 
   ِیی  درون ،  ه  در  دِ   و  نی    ِر 
ی   ٔ  ی  ر  د  .م  در   ت   ورــ

ی  ـیــ-  ـ  ز  درـ  هـــ  ویــ  هـ  ـدـ-  هـ 
 : “ ِد    ٔ     دهـــ ـ  

ی  ن      ِر  ده  ود     ٔـ 
  ی  ــردـ  ــ  ١٠  ـ  ١  ـدر  ــ  ز   ِدــ

ده  زرد    .و  دی  ،ی  ـ  ز  یـ  دهـــ  ز 
  نی   ه  هٔ   در      ه    و 
  دی    ِر    د ن  د  رـ  مـ  ـ ـــ .
  ه  ٔ    د ه   ز   

 ـــــد  ـیـ  ــ  ـــ     ٔه   یِن 
 ،      ٔرهدر     ِن  ن  در  ـــ  یــ 

رأ      م  د  .ده   ِ    ر 
ی  ز ٣٠ در  “.   ز   ر  ـ   ِدــرهـ 

،        ز  رـن  درــیـــ  رـ 
 و ی . 
روز  ی    ز  هی   ِن  ـ  ،یــ ِــ  بـ  ـ 

ر   در ی  ر  ِ ه  ی  رو  ر   مــ هــ  
در“ : ر  ،   نی ه ه در      نـ 

زدهدو ِر ب ٔه  ِ موی 
 ِ در ی  ِی ده ه 

  دِ  و دم

  در  د ١ 

  ه  ره
   ب و  د  هو ه   ١٠٠  وو ز رد



 ١    ه  ١٧دو  ١٣٩   رۀ٩٩ 

 د  ر دوزده ه ...

 ١٢ هٔ    ِ دوزده د  ور  وه،  در
د  .  ـن  هـــدـ  هـــ  ـــ  ـــ  دو  د  ــ 

ر ش  رهٔ   ردر  ده  دـــــ  ف  وـ  ره  وــ ــ  ز 
  ر ر ددر. د ،ز ه  نی ه، در   ـری 

 ”ی  “، ول د ب و  ری  ه،  ه ند  ـــ 
 دز. د ف ن هد ،ه ”ه رو“،  ه  و 

د   ٔ    و  ن  ری  ت    ـ  ،بـ   ٔرهـدر 
 .دد رش  ف و ب د  ِ ،ی هٔ 

 ز   رش  ه  ر  ز     ،ه ن در  نی 
  ی  ده هد ب و و  ـ رــدر 

د   نه ر  ن ز  ده  ـ  ــ 
زدهه دو ،د در رأ     د. 

 ــ  روز  و  ـد  ـیـ  ر  ـیـ      ده    ه، 
 ِی        م    .م  ی  رو   ِـ  ــــ 

 ِِد  در درون  ب در  موی . 
 

وی  ِه، ه رِش  در  
 ـــه      رِش   ر   ٔر  در  هی  ویم    ب

 هــه  در  ـرش  ـ،  هـیـ     رش    .   د  دده  م
   ِفه”، ، ن و ن “،ن رده  ه د. 

ول  د ،ب ”ی  “، در   ،ش     ِـه  هــــ 
 و  هـ ـودیـ” ه   و  د  ر   ِه    ،   ِ  ِن 

 رهی  در  ه   و  ه ”   و  ویم  دِ   در “ز درون دهٔ   هِِ ه
. ـد  ـره  ـدم  زــ   ِره و  ِخ  د ،ِت  ،“یی  و

 هـ ــ  و  هـ دـر  ویم  دِ “ :   “”   ه ،ی  ه   ٔود
ر  ر   ِ    ،    یو  ر   ِــ  ن  ودهـ  ،هـ  در 
  د ت ر   ،ده  رم  ر  ،ه   ِن  ر    خ    ـ 

“ . ـ  دــ  ـز ـ  رو  هل  و  د  د   رو  ری   ٢٠١٣  ز  و  ه
 ــ ــ ر ”ــ ــی ــ   ــ   ــ ــ  “ رد  درــ    ِهــ ر،  رــ  در ــ ــ ــ ــ  

 : “زش ،ورشو  و  د   ،ور  ،ه  ر    و  ،ـ 
  م دره  د  .  ِهر  ـــ  ــدـ 

 ـده  ـهـ  در ر د   ز  س،  دم در  زِ     و    ه
 . “ ر”“، د در ز  ِد ،ور رهدی :“ی ،دو  ِرو 

،ز  زه  و  ـ  دهـ  ـ  .ــ  ز  فهـ هـ  ــــ- 
د  م ؛  ر  ز  فه و  ه  رهـ  ــــ  ٔهـ  ـ  ـ 

   دِن ر   ی   ل ٢٠٢٠   ،  ه   .زـه 
 دورـدهٔ   و  دورد  ه   در  ویه   ،  ز  ز رِن   در

رد ، ه  ه   ردد دز . ور  ه  ،ـ  مـهـ  ـ   ِـر 
ه دره ن-   ب   یز    ده  د-     ه ـ  .لزو 

 ز  ــــ  ــ    ز  هٔ   و  ،  رو   ٔ،  دیهِ   در
 و  ـد،  و، د  در  ِر رول ه در و ب  و  ون

 ــــ   ِردهـ    در.    ره     ی    در  ود  ر ف
ره  ن و  ،  ُ هه  ده.“ 
 ــــ ر ”ــــ  “،  در  ــــ ــ زــ  ز   ندور  ــ  ٔــ ــ   ِــــ ــ   ”دو 

) “” ِ  ز “  (ز  نن،  ز ز  ،    ِدر  ی  ــ  در 
  ن دهد   هِ   ور  در ــ ــ ه درـ  ــــ  ـ ـ 

  در   و م هر ویز  د  .و   ٔرهدر   ِه  ور 
 هـ ی  و  -ر      و  ر    ردِ   و
 ”ه  “و  رد در ی ر  ب  و  ی  نـزـ هـ  ــ 

  و.  ورزی   یره  در،     رده ی  ور  ،  زی  ـد 
دـٔ   در  و  . ـ  ـهــ  رو روـ  یه  در   ه  ر هی یه    و

   ،  ب  یــ   ِنــــ   ” ِدـــ  رزـ  ـ  ــ  ِــ 
 ِ “ ی  ز  وه     ٔ  د  ر  یه    .ی  ر  ی     ِیـیـ 

 ِن  دو  ِر    و   ِیب  ره    مــو  وی  ـ  ــد 
 ـــن  هـ   و    ه و       و    ِت
،   ن  ه  ،د  و   ِ  ــ  ــو  دو  ــ 

-  ِ     در  د    ـه-  ـــ 
ی. 

 ر” “ور  هدی    ،  ب  ی  ن    ــ  ـ 
دو   وی  و   ِ   یدر  ه   ِه  ـری  زــهــ  ــ 

 در  ـزن  و  ـــ  ـر،  ـــه  ه   و  ه  ،   ن
ررد  ز   ِ  ز ت  و  ه   ِنر ،  ــ هـ 

 ردرـ  ، ه ن ز  دم ه ده ز هی  ن   زم
 ه       هـ  ،ـــهـ  ــ  ِنـــ  ز  دورب 

 د د رود در  و ه دهٔ   هدور  ،    ز 
“ ــ” ر  . ز  ن، د  و  ن    ف  ِن     ده

 ز  ــ  ــ   ” ِـ      دد  هر  ب    ه  ش   در
  ِ   ِر د ز دی ره    ن  و  و   ِ   ِــ 

 در  ر  در   زر  وه  د     ِرِم هه  ری و
 هـ ـ  و  ق    ی در ط  ،یژ ه   ِر،
،دِ   زن  ودی ر  رد  و   ِر  ـ  و   ِیــدرـ  ،ن  دـ  و 
 و  هـ ،ــ  یـ  ـ  ــ  رِ   .    ز  ش  ه ،ی و  ف
  ب  ر     ”ندِن   دو  ش در   ه   ِ     ی 

 ــم  ــیـ  و  ـب  ـیـ ــرزه  و  رهــ  ری   ِدِن     و،  و
   “ .  ،و   ر  ه  ن      یر ،یـز  هـ 

   ه    ِن   ورر  در  دو   ٔهــ ،هـ  ــ  ـ
 و  دریــ  ـن،  ز  یـدــ  و  ـددن  ـش دم،  در  ِ دل” 

 هـ ،ـــر  ی ـدن ـ ره و  و ن، ه   یِش 
ه  و  در ه   ،ن   و     و  ـ   دِنـ  یـ 

در ،ِن   ه  رـزو  و  رهــ  ـــ  ـ  دهـ دم  هــ 
  ِر  ل ه و دهــــــ  و  ــدر ،ه  و  هـــ ز  ور   ِـ 

دد  و   ر “ ن  در رررر  دـ  ـو.  دهـ  ــ 
 ـ   ، د  ،دم”   س ی  ی رهده  رِ 
  ، ز  . “ 

 ر ”  “ه     ه  ز  دی    د  هـ  در 
 در  د  و د ی، و  دِ  ز دِ  و د ز  ب،

ی    ی ز ه و ی  رد   د  ی  رر  ـ 
 ـ  ــرزه  ـ  ر  هـــ  هـــــ  و.  دد  ن  د  ز  ی  و
 ”،ید   ،      ل  زهه    نر    ،فهٔ   و  ه 

 ــیـ و  س   رزی    ه ر  رن    ره
 ِیر د“ . 

 ــِ   و  “ ـرـ  ـــ   ٔهِ ”   د     ِرش،  ی   در  و
 ـس  ـ  درهـ  ورِش   و    و  ب    و  دره  ورِ    و  ز
 ی ه ش:“ و .د  ، دِ  و   ، ب

 یــژ  ،  ،ز ِ   و  و  ی           ،ی  در
ز و   زی.“ 
 ر”“  هٔ  در ر زدهٔه  دو ”،تـو  ،ـــد 
 ـ  ـ   ب  ر  دهٔ   ر  “ ،    ِ  ط

 ” ِ  ه و“ ش  .و  ر   ر و   ـ
  ،ص :د نی“ ون  دی   زد    ی  م  وـ  ِرـ 

 .“ ه    د رهِ  رن در
 
 

دِش  ٔ ه و زهی ز م 
  ب  ٔ زدهدو  نی ٔد ب

 ویم
  

 
 ر 

زدهدو ِر ،نی دٔه بی  م روی  ب ِ ٔه
 ی    در  و ی ـــ دِنـ ی ،و  ه ،هـ

  و ز د ِنر ی  ــزدهـدو ـ ر ـه 
 ِ ه در  رزو نی ردد رو  ِــــ ،نیـ دٔهـ بـ .

زدهدوی  و وردهد ِر در ه ر  ِــ ب در  هـ رو
ـ ن ِیـم و هـــوی  ر ِ ٔ ِ  ِرـــ

ز     م و ددم وی   ون ه ه  ،
 ــ در  ــ ِر د و
 ١ د  در   و ن رزو ـ .ـب 

 ٢    ه  ١٧دو ١٣٩   رۀ٩٩ 

 نر ن ویر  ... .د ظ أم ِر ـ مـ ر ی  ــ
 ،ــ رـ] "د ه  ر خ ز  دد ی

١٧   ه٩ روز ی و  .[١٧ ه  د١٣٩٣ر ،  و ی ه
ن و ر هر ن ـرش  ٣ه ر   هی  ٔدٔه 

 ی ،ری نز ل ی ،ده  ١٠ذر١٣٩ ٔیه ،ی ر ،
هر ن" م د و  ِ٧٠٠ ی دٔه ره ر " ن و 

  ن ری ،   ـ ل ر ی":  ه
هر ن ی ی   ط   ه   ٢٠٠ن و 

 ،ی ر] "١  ه٩ ٔـیـهـ هـ ر رژیـ   .[
 هر ــن" [روزــ ٔـــد،  ٢٠٠دٔه ره ر " ن و 

درِ   ٨٠ی "  ز  ] ورد ده . در ی٩ه 
    ِن  ،ی] "ه ١٧ ــ  هـ٩ ،[

 ِ٧١٢ ز یـ ــ ،نر  دد  ن ره  ِـــ
  ن وــ ] نر در ٢٠٠  .ـ ـــ [نــ رهـ

ردر ر دٔه  "  ١٠  ــ ِرهـ ـ "ن ن
 ،زدد " و ن ی ر در ٠ و یـ ـ  ـ ر "ــ

ی [ِد] ره] ن ن  ، ر]   ره ه در [٨ 
 ]. ٩ه 

 ل، در   ـهـ ِــ دـــد ـرـن و 
 ن ریه م  نیر ،د "ِزدز"  ر  یـ ز ،ـ

  ین، د ــن  ه، و ه : ر  و  ه زه
ه  ، ر .ر  هر  ن ٔر  ِــ

 یر زٔه  ل ِد ِی ِ": ً ،ر ِیر
در ی  د ر در رد و ن   ور ِ و 

  هو   ،ی ر] "١٩ ه  د٩  .[
ه ر ن دریر ٔهی ،ه  ــ ــ ـــ ز ر  ،ر 

 و در "  زدز "ِد م د: "یِ  دـد 
 ِ  د    ه  و م  ی ر  ه وه

 ، ر] "٢١ ه،  د٩ دٔه ز ی  و در [ن  ١
 ی دهد، د ن " :ود ،ر  رت  ــ و 

ـــ ز ـد." در یــ ـ  ِع  و ی ِن   هـ
ر ه ً ،ر   ـــ ر " ه ٔش روز ٔیه" ه٢ 

ین و "ه  ود ن رر ش هورده  ٣٠ـ هـ ن در ره
 ،ی ر] " دهه  ٩٩ ،ــ ر ،رد ی در .[

٩  ـ ر یـــر روــ ـ ِ نیر":  ،ه
 و  ، ِزش، درن و... در ن دیـه  ه ح  ن

ه ،ر ده  ٔیه  در ر ". ه  مـ ً ه
  ": ده ن دد  نر  ه  ـ ه

ده د  ن و دو ١٠  ... ن ره ـ  رٔهـدر هـ
 ی [دد] د و ر  ،د ٔروز] "   ه٩ .[

د ن  ره  ر، در  ِـِد ـرــیـن، 
 نیر": ً  ـر و ،ق ِی ِی ِط د

 ،ی ر] "ن هر دن ده].  ٩ 
 نره رژی و  ه ـدو دهـــــ ِ  ، 

رین ِ  ه ـــ ز ــ دـــد ـرـن و 
ً .، ری ـن  ر  ن ر"  زدز "ِد، ه ل

  رم خ": ً ،ز  هر١٢  ،ـ هــر ـدر
      ه نیر ز د  ٣٠ـــد یــ ـدر

 ،ی ر] "ه١٢   ه٩لدر .[  یــ نیـــر 
 ه١١٠  ـ .ـزدـ ر ن ِل نر   ُ ن ره

  دد ِ٧١٢دری  ــ ـُ  نر ً ،ه ن در ره
ــ  -ی هر ز ی در. ی ز ه زن ١١٠

 نی  ر در ر ح ل ر در   ــ ـ ه
 ده ر -  و "ــــ رِتـ" ـ ـ ُ ِد ِن 
  .  ِ و  رت نز   رزه وــ ـ نر ِده

  دل د     ِنـه، رهـ در  ن ر 
   رژی ه  ِ ِ  ه  ـــر ز رژی ی
یو ه و ، ، ِ ز نر ،  یـ .ـردـ ن د

 ِنی   ،ر ح فِد هُ ن د  ر  ه
 ر ه ه ِ ،ز ، ن ٔهی    ز  ه

ـ دو  ـ هــ
" یـ ِـــ و 
ــِت  ــ ــ  وِشــ 
د" و ـــ ز 

ی ِری"  ی رٔه
 ـ زدن ر و دز 
 ِیــ" ٔـــرم" ز
دـُ ِـ ـرـن 

  ، ر] ورد ه ر " رت  ه٩ .[  ــد
د، ی ،ـور  در   ِ  ٣٠ی  ُ  رن 

  ن  ،ــی ـ  نر  ه  ٨هــــ٩ ،
  ی ":  ودهـ ن  هدی ٔ ِ د دهد  رت

ـ ٔهی ی ." ه  ــــ ٔـــدر د ،ـرـ حــ
 ـرـ ـُ   ی دد دو  ر ٔ  د":ود

   وه  د دهر د  در  ی    س و رت
یِف هَ ز ،ی ِ ی  ".د   ه  ،ـ ـ

 ،  ر  ه٩ ٔ ِزی" رٔهر در ِم وزی  ره   ،
 ِی روز در  ر ز ،":"دو   ود 

هِ  دوـ در  ن در وه ه ر  ی دِن در ِرن،  ن
 ِروه و ر وز در د ور د ی  ه  ریـد ر یه
 و  ".رن در ز   

و  ی ن دری نر   ،ـدو هــ  
 نن، و رهیر ــ ن و  هـ ِبــ  در ـــ

ه ـرـ  ه و ز ض "زدز "ِد . هروزه رش
ه ر هی ،  .ـر  ه ِد د  دری دِن ه

 ،یه  ٨٩ نیــ ِـ ، ِد [ه] " ِن د ز ،
ٔه [ن: ج ٔه]... رٔ  و  ِِت رن ی ١٣٩٢ل 
  ِج ز ل دو" ِ ز  ،"ن ِ٠  یـ "ِنـرـ ز ـ

ر  رش دد و ود: "ر در زن وع  یِ [ـرـن] و 
ـب دریــ ـده  ه  ٔ ـ ـیـ ِ ر ز ن

، ـــر یـــ94 ،ـــ2  [ن:] د."  ٔ دی: روز 
  ٣زه دری دِن " ،ز ض رن ن زل٩ه ٢

 ق ِد ... ه و  ن د ه١ه  ز ـ []   ه
ر و  یز  ٢٠٠ه ــ رـ  ، ود د ورش د ن ی "ِر

 ،زه ن نر  ـزدـ  وه  ز،ض ی 
 ،ی،دی ر در .٣  ِی ز" ،هق  ٢ د در ه
ــ   ز رن  ـ زـل ٨٠٠و ی  ز  هر و 

 ـدـ ِمـ ِ"   رش در ی ٔد در ی ".دد  ن
ه دیـ ـ   ن ر  ه  ت رن  زل

  د  ر   ه زل ی   و ه ود دل
 ردر و ز رج ز  د  ـ" ود: در ،د " 

ـرت  هر ــن ـ   ٣٠دن د     زل
 ردر  ف ه ـ رـ ه ــ ،"دــ  هـ

ـرت ــ  هر ن ـ    ١٠ردز ر " یر، زل
 ردو و ری  ". ه و   د وز"  ن درر ز 

 "د ٔهوی ر و "م ن "در ٔو  ،ــیـ . 
١١   ه٩ ن ویـــرـ ـــ ،ــ رتر وزد " :  ،

رن ٔ ویٔه ی     روز  ــه ـل 
ه ی ــ ر  ر  ت رن ر  در وژه

هـ  ه ـوـ ز ــض د ". زن ری ه رش
،  ز ٩ــــه  یـ :یـــ  ،ر در  زد یـ ـده

ٔ ویـٔه ــیـ ـ  ٢١و  ٢٠، ١٩، ١ه رن زه  ض
ـدـ دـ تـ ه ه  دی" دِن ه" دریـ  نـ

 ،ی   سر د. یرش د  رـ" :ــ ،هــــ
  رتو وز  ه  ن ییر  ـ نیر 

ردر ".  حذی ی   ر  ،ی ز  ٨" ،هــ
 زه نر ز   ود ِجود: ٢١و  ٢٠ـ د ورش دـ "

"رِن رد در ِم ن وه ز ر د   ی  ز 
." ی ز رن  یـــ  ، در وزرت  ددر ده

١٠  ـ ـ ـ ر ن  دز  نز" : ،ه
 ِ    ــز ه  ...ی م نر ز زم  ه

...  ن، ویر ،دو  د 

   در  د٣ 



 ٣     ه  ١٧دو  ١٣٩   رۀ٩٩ 

...  ن، ویر ،دو  د 

ن [ر] ه  د ــــت ـرـن 
 ده ".د 

  ی ِد  ٧١٢درـــد ِ ن ره
یـ ـ ِ نر  ن رـ رجــ ِـــ

ـ  ،ــ رـــ  ،ه  ٩دهــــ٩ ،
    ":د  ــق 

ـ رـ د ر ز  و    ـــ
 ن ر ز   ـز دری   رت

ه ـــ ،ـزـدــ. ... در  و  در ب
هـر   ٣٠ دو    ه زی ره

 د ن  دِن ر دو ".د  ـــ
 وزیـ ـ ردر دیـ ًـ ،ر، ر وزی ،ی
 و  ون، " : ر ـدم ـوـر 
درم." ر  ،م ی" رزه  ، ـ ز 
 در ٔد زی   و  دم، ر ر

 ز  ـ":ودـ ،" ر ...رتوز ه
ل  رب دن ر در ز ٔه ِ و 
 [ـ] رـ  ردر   ِش

 ، ر] "١٨ده   ه٩ ـ  .[
ری ه" ِ ن ول ز  ـدر دو "ه

 ر د-   ـــی ده رد
 وق ــ  ل و -  ـ وهـ

وین ِن هرن ر  و ـــر ـن 
 ٣ه ر ـرـن، ـــر ــ  ،ن

، در رد دده ،ز ـل رـــ٩ ،ه 
 ـــول هـ زـ ـ ول ل در" :

ردر  ی ـدر ـ    در ...ه
یه یـ ر دهد ،د ه  یــ ــر

 ،ــ "ــ و ـ" ِول دو ل در دو ".دید
ری م "ه دوم و زه  یــ  ،"ه

در  رن،  دیه  ١٧و  ٢دد 
ی ز  .  ن ور   در وی ه

 ٔه وزیــی" ،ی ز  ِن هی ز 
 ی   ز ،ی "ِ  ز ی

 ــ ســ حـ و ـ و ــــ ـر"
 ،ــیـ رــ] "د  هــــ٩ در .[

 زیـ "در ٔد ِزی"   ر درد
"  ِیٔه  رو زــ ،"ــ در 

"  ز یـ ــد  ب هر  ر٢ ن 
 ٢٠ زن ه] "ر یــ،   ٣٠٠٠ز 

  ه٩ ـ یـــــ ن، درر ز ی .[
،ی٢١ ه  د٩ زِ در" : ،  نـ ره
ری     یـ٠  ـیـن هـــ رهـ

  نرد ه در ".زید   ن و ره
و "در و   ه   ِد وزرت 

ن"،   ن  ز یر١ ره  ِف 
   ز د ی":  ،ر ون وزی ،ر

 ــ  ن نی ن ور
ـه  ـــ١ ح ه"  [روز ٔـد، 

٩  ِف  ]. در ِن ی" :  ی١ 
رز ی  ن  :ــ رـ "؟رید ن ر

 ن  ه ود درد." ٨٠"ِن ِف 
  نر ِ رزٔه   ی ی ِ
 ِـرـ هــیـــ ِ   . ه

ــ ـــــــ ِــهـــ ـ ــــ  ن رژیـــ
در ِر و ـرژوز ـروـــ  ِی ن

  ر   نر ِد. د ر 
 ـ ــ ،ــــــ د و   

 ی  و   ه . رزه
 

  ت :نی دۀ ب  ۀ ۀ
٩ ! یو ز رژی دم  ر ر رو 

 ـ  رژی ن ره  دورٔه  و  ر  دورۀ ت ده
ه وه و ـ ـــ ـــد و  ز ون رأ  ین ر. ر  در ٠ود 

   ده٠  ت ر دم در در“”  و   ن  “” 
   رٔهدو“ م” و ر ،د م  وهـــ وزــ ز ت هـ ر ه

 در ت  ر  و  ن ره  دد .ی ع ـر  ح
هـ   در  .  ی ت  هـن دیــ ــیـ یه زه ٩ت در ل 

ه ز   رع ر   در  ی و   در ده ٔ، در رو زن
  دم ن  ر ه  ده ن و ر  ز  ه رأ   

هـ  . رّد  هرن د  ت و دی ز  ر ن در هـ ده
   ه زه  رد ودم د ق  ت و  د    دن د رو

   ی. دد  ز درون  رو  دّوم دد دوره
 ی  ٔ   ی  ــــ ـ دم و ن ری ب 

 ن ر ن  “ّ نی ٔ” هــ ود ز   ،ت ی در .  هـ
ــــ ،- ــ ٔـــ   زٔه  در ت ی دیه و ه  ح

یـن  ره    ت ر ز و   و    زد و  د.
 ز ه ر  ر ه ز  ن و در     وه  ُ ه

 ر ،ری  ره  "ل" نی ز  و رو  "ل و " دو
.ه  دورٔه  ر   ر   ب د، دن“ری  د” وز درـ ،

ی   ه  ق ٔروز    ح ٔهید ی   ـ ـ هـ دهـ ر
 ن در ن هی ز ر  ر ِ .“زد”     ر درد 

و و ه درده ز  دند ــ هدر ر ـ ــ  ،د ه ندر  دم ه
ـر  ه    هف  د ٔت  ّ   وـ ـــ ح

د، و   و در  ه یر هن  ر  در   . ه
ــوهـ”  ـــ ــ“در  ٨٨ هن   و ن ب  ل 

 و   ب ی د  ّری در ر    ٔد ر  ــق  ح
  دم  . 

 م ن ه م ت و ه ی ن در ی ه  ــ تـــ ی در  
 ــــ دهـ و  یو رژی  ز ره  ر  و ی م ،د

ــ ــٔه  ر دیــ ـم ـدـ ـ ـ یـ .٩ دم ر  در ت  ل 
  م د نه و ر رز  رَ  ٔـدز ب  ن در  ه 

ره    زش و ِوق   د.  یل ” رت “دم  رب و ب و 
ه دم ه رد،  در ـد ـ     ی  ه  ی روزه  و ه ح

ر در ین . درس  ز ری  ه   ت در ر  دم رن
 و ره ر ن  وه یه“زد”  ریــــ   ز  ،عر  

ت در دو دورٔه ری   ،دـ ــ رـ   و   ر
 ! یو د رژی  ٔد : ه وز    نش ه 

  ٔ“ت”  ل ددح ٩٢ دند و رأ   ،رو  ن  ز ـــد
و  ٩ه  در ت ـــ  ِد ز ه  ز   ،  وه ح

  د، و  .  ، در  هی هن ر ی دم  رأ ددن  ه
 ی زده ر زدن  . هن ه ر  ،وز  ن یـٔه 

 ،ه یر ن ره   ن ّول  ـهـ ده و عر ل ز    
 یون و   نر ز د  ،د ی دم    د ر  

  ت .د م  ز ٩ر  و    هر   ن دم ر و ن ری 
 ـ ــّـ ــ  ر ِو رو ردی ِ  رزه .ردد د نه  ن ر

  دم ر و ه  و ر  ِه  ر د  ر ی . 
 ــ ِد  د ه و دز ِد   ه  رزه ن ر طر

  ر    .    ت٩  ر دی  ـ دمـ ـ دن دـ رو
 ـــــ ــ ـ یـو ِرـدی ِ ندور دی .  ن   نه

ی و ههـ ـدم و ــوهـ  رو   ه  .یٔه ر   رزٔه زن
 ر   و د دز ر د و د     ـــق د و ه

  درد.
 ۀ  ب دۀ ین 

 ١٣٩ه  ٩

 ١    ه  ١٧دو  ١٣٩   رۀ٩٩ 

 ر ور ٔ   ب ه   ه
 ،ل ن در ر و  

 د  ر دوزده ه ...

ِ دوزدهـ ـــه ر در ه دٔه ین 
 ِوی  ه-  ـ در رد ِد

  ه درـیـ ــ و ، ،د ه
هـ زیـ ـِ رهــ ِـب  ویِم رن و ـوِم ن

 رـــ ِدـــ .ردرزو د من وی 
یـ ـ  ، در هــــِ  ویم درل

ـرو ــ ـ ـر ِ در  د   رو
 ده ز ، لدر  .  ِر 

ب دٔه ین  ،  ب  ویم 
ی  د ِ ی در  ــــ ــو

ـ و د ت ر در  ــ ش در
ل  ر درد، و در یــ ـــ ــِت 

ه ی ِ در    د ِ  دمـ ِد
ویم، ز ِد  ــد، رـ ِـیــٔه 

 د  ٔیــ  د ی ِزز ،ِر
هـ و ــِ  -ه ر، و   ٔل

  ،د  ر ری   . 
 ِـو رهـ ـــ ب ز د ِ ی
دورز و ر ِـب در ـدیـ ـ ده دهـ ز 
 ـــ رهرت، ه ون و در دروِن ن در ِدی

 در   .ـ دهـ مـوی  ب و ه
ه ِ  یـ ره ِب ه ه در ٔ

 ب  ر ب و یِر ه هی   ــ ی
ز  ِدم ویم و   در  ِن ویـم 

.یرزو ر  
 دم و رزهــ م، درـوی ه  ـ نـ

ــز  ل و د ـــــ ـــ   
 رو ه ، ِتو ِ ،ری ی .رد ر

 ـ  زی  و هی ِب  ،ن ـده
 ٔهی ن    ـــ در  و دی 

 ده  ره  ِ ! د. ر  
. ب  ٔه زدهدو 

 ز ــ ِــــ  ِب دٔه ین،  ه
ر دوزده ه،   ِ د  وم و 

 -م رو در ٔری  ب  ویم
ـی   ب ت دورز ِدر رو  ـ-  ًدــ

   ٔـدرـ ِِز ه ،نی دٔه ب .ورزد
ب  ویم  رزٔه  ٔر ین و ـب 
ن، ب دٔه ین، در رزه  ، دـ، و 

 در ٌ ر    ز طــر ی و در 
. ر در ب 

 دم و ترز  م ژرِفــ مــویـ ه
 ن  در ر  وه دهـ  د  .ـ

 ر و  روــ موی و دو  ب 
 ویم ر در   ٔر دده ـ .ـب 

 ن، هی دٔه و ِ  بـ ـ ش ر
 ر ویم و دم ـــن ویـــم در 

 ٔ  ـ ن  دـ ـ ـیــ
 ح  ز ،رد. دد 

ه ِ رزو نی دٔه ب  ـزدهدو ٔ
  ه در  ــ م دردم وی  ِری

 د ر ،نی دٔه ب .  و ، ،
  بـ ـ در ِرو  ِش و ژر  ز

  موی  .د 
 

٢٢ ه  د١٣٩  /١٢  ٔی٢٠١ژ 

 ٔروه ل 
ده و ــر  زن

ــــ  ٔــــ هــ
ه ــ و  ب

ر، در روزه ّول 
و دّوم ـه ـل 
در  ــــل در 
 .ــ  رــ ــ  ــ ــ ــ 

ده ی  و  زن
ــــر ن ر ــب 

ــ  هن ه د  ه د    بـ ــــ  هـ
 ــ ز ـ وهـرـ ٔـ  ی .د  ه در ن در ر و 

 هه در  د.
 ز ر و  ب ده ،وهر  ٔ ن  درــ نـــ ه

   و ی زن ز وهر    ه  ه .ر د
 یـ زیـ  دزی ه   ی م دروی  ب  . ررد

 ب در ی   ر    وهر ه . 
هـ  در ی  دررٔه رده  ه و  رده   ره ـب

  و ،  ه  ی وز دن م در  ” “ ن، و ،
 ریــ نــ ـی ن   ی در . در و ی ر ق  ری  
ری در ده د و  د ن ر درد،  ٔیــ در ـر 

ه وری ن  در ـد  د ر ری و ی  ی ز وه
 ری دن دو ت نــ ی  ی ٔ در . ه م   هـ

ن ر   و  ه  د و و هــه     و   ر ه
 ر  ق  و ، ، ، ز نه ی .  ضــ و در 

 ع .رر د ر ه 
ه در   ٔروه وز  ری ر م د و م د  ه  ب

  د    ــ ٔـب ــ و   ی وز  ز  ده
ه در ــــ ٔـد  ه  ه ل ی .  ب ل   و ره

دم  ن ر   رزه  ی و ره ـــ ر ـ ز ره 
ه وری ٔ  ّ  ـب ــ ٔ   و ی ز ع  وه

 ش .ده د  
 رٔهوه درر ٔ دم  درـ  د در ه ر ب در ن ه ه

 و ب  وی ، زی ر و زر رژی  در ن ر ر درد، 
ه د ً ه د  رزٔه ی ره و  ه .   ین ب

    ی دم    و ــــیـــ وهـــ ــ ز ی ه
.د  ،وین روه 

هـ ـــــ و ـرـ ــن   ٔروه در رد    ـب
 ــ ــ هوه، هر  س  .د  بـ ــــ  هـ

در  ه، در ویم، و   ب ٩   و ر در  ٔه 
ویم ر ه . ی  ه ین  درد ن ی  ـر در دورٔه 

 ی ب   ه  ــــــ ر در ی ر و  ه
 ر .د 

 یـــ و در   و   هه  ر ع رٔهوه درر ٔ در
 :  ه در هی   ع یی ن ـی وز ،رد- 

ه  و ر در رزه در ره  ،ـق ـرـن و   و  ب


ّ
 . و ،ه 

ه د  و رـد ـرـوه و  روه ه     دررٔه ره
ه د ی .ـدهـ ــط ـ یـ   ب ه  ده  ٔه زن

   هه  ه رد ر ر ه  و  ِ  و  ع
 ر دهــــ  و ورد  مو وی   ب دو . ه ر

  هدر ه . ه  هه   دند ر  ب   هـ
 روه    هّ   ت م و ٔن  ـل ـهـ ـد و 

 ً٢  ٣ی    ل ر در .ده 



 ٩٩رۀ 

ن در ر  ـد ه
و ــرــ درــص ن 

ده   ه  ،ق
ـ .یـ   ر و ــ زین

 ــ  و ی دهرد
  ـ  ِز

 ـ ـزـ ن ویـ 
 ز  ِندور   ن

  در ر . نی
 ــ ــــ ِــــــــ و

هـ ــ ،ـز و  ـن
هـ  ه و رــ یه

 ــ و ـــوــ 
هـ  ــ ط  و ـه

 یـ ز درـ و ـ ل
ردده ر ه  و 
 ـــ ، ره
دورن  ز ــ ـن 

 در ،  ِـــ ه
ــ  نــ ــر  ی ــ ــ ِرــ 

 ِرت هـ ـد. 
ــدن   ــ ــ ــ ــ ِــ ــ

 ردده ی  ر ی در ی و  د!
هی ز وـِن ــهـ ٔ  ه دی ی ِ ،وش  و وه

 . ی ه  ،ی و ر  ذ   ردده ی ، م
 ِویــ و ــــ ِـ  و ه دهرد ِ ،د ی  ز  نه

ه ی ره  ر و ی دهرد  .ـرـ ـــــ ــ
ن ر د. ــ  ره در دو  و ز  ی ٔن ر  ه م م

 ،نی ،ی  هر ِنرر هِن  ویـ یـ ز د  ِر ،ه ِء
 ِ ن دری .د ِوت یـ رت و ز  وردِن  ـــ و ،ـ  و هـ

  و  ه رهـــ ز ـــ ،ــیـ رد. دوم د و  ٔه ن
 ِردده ی ، ز  ررن و ـ ــ    ه ی م

ن ـ ز  ه ری  ، د.    ور ن م  ره و ن
ه ر و ره ــ   رٔ  ر ن  ه ی ی م

  نی رز  ِر  یـ رـ ِمهـ ــ ن دردورـ یـ  ورد ب
 .ـ ِـدـــِن یـ ــهـ  ه   ره و در ِ  ن

و  ٔ  نه ،١٠٠ ـ ن  ِل  ن وـــــ ـدر د ،دهـ
و دو ره  در    ِری . ی ر  هـ د ه

ی ز م  ی ه  ـ ــ طــر ی در . ده   و 
  و ره  ِه ر ِهن و هی رز   ح هـ و ه  هـ

  ی ی ن ر  ره د.
 وه دم و ـ مــ ٔیــ  ر ِد ِرو  ،ر ِ  ِـ

یـو رژیـ ِـ .ر  ه  ِ ِ و    در ـــ
 ـ و ـــ ،ل  تی در ی دهرد ن وی    ع

   ِین ر درد.
 

 ز  هر؛ دی زی رههو ر ه 
ه  ز ـدم  هِم دورٔه ریده  ن ر، در ه ه  ز ِن

ـر  رو د. دور و ریـدهـ زیـن ه   در رو   ر در ن
ه ین ر دره ردی   ، ـر، ـ    در  ن

ر در ر در ن ر، م د: "  ٔن در دـرـر 
  ردر د ه دو   ی ر زی  ،ــ ر] "د ت٢٧ 

  ه١٣٩ .[ 
 ز ر ر ی د: "در وردی  ز دی  و در  ـ ـ ـــ

  رد  ِبر زی  زٔه ب در  ره ِ ه
 ی ی و  ر ـر زییــ ٔـــ در ر ر  هـ ـــ ــــ

  .[ه] "ده  م  ن "ره" ِ ه ــ ،دد  ز یـ
ن وــ  ه  رو  س ن ه ی    ه و رهرهی و دیه

      ه  ١٧دو  ١٣٩  

یو ِد رژیهر  ِیــ دهـردـ ،ــ
 ین یِ و ، و م

و ـ ـ ز ن،  ٩ه    ٧ز ت 
 ِی دهرد ع-  و  ِــــ ـر

ـو ز و ، ی در  ره ر
-  ز ی  غ ود ه . ده ر  

ـ و وـِش  ه وـ  ،  ز ر وه
 ـ یــــ م در رو دو ِ وزی ،
 :ـم د ، ی دهرد ِن ن و

ــ و    ی دهرد"  ،یــ
 ،ی ر ". ١   ل وزیـ ز ،ه

 رش دد: "ن ه ـردد ــ ـه... 
 ـو ـ ــــ [ـ ی دهرد] درد

  ـ ی   ... .  ی
 یده   ن ...  رد درد بر ی

 ــ ـــ ــ ـــ   . ر 
ی     د  ،ـن ر  ... .

ــ ...م ه ی وع و   دـ یـ دـ
 ـر ـ  د ی ...ری ل ر   ی
 ِـــ ف  ٔ ... .ری ل م ر ی

ه ز ـ]    ر، ِف   ِغ
و   ر .[   مـ لد دررد ِی

  ن ی ز  و  ـ هـ ه  ،ـــ
  ه ر  ". ه ز ه 

 در ه ر ٔ  م وزیــ در ز ِ
ــ  و ِ ،ی دهرد ِ و   هـ

 ـ ٔ م و ِ ـو  ـ ـ ـ ـــ
  رهـ ن بر در در و  ی ِز

 . هدی  م درــ ٔهـ س  وه، ز
یو م  رژیـ ،و دروغ رـریـ   ی ،

   ر" :  "ـ م لد دررد ِی
 و   ه ر " :ی ". ه ز ه 

 ـ یـدهـردـ ر وـــ م س  : ی
 ه- ـــ رهـــ د   ی- 

 رت  ه و  د؟  ـــ  ،وه
 ِت    ، نی در ره   ی

  یدهرد ِع ف  ی  ًـ ،د ء ه
ــ ـــ ِر" زه ً و    ِیــ

ردد درل م "؟   دی ی ، و 
    ردده ی  ـــ ـ؟ 
 رهــــ ن، زیـیـ دمـ ـ ــ 

ی-  ـ م وو ی ،ِ ،ل ً
ــو ژ یـی رگ -  ِبـرـ د وــ ز

 ــ نور  و رد   ی دهرد
 ی وم در  و ویـ ِن هـــِر 

ر ده  . 
 ــ ـ   ی دهرد ن و 

   رود ن

 ١٣    ه  ١٧دو  ١٣٩   رۀ٩٩ 

... ه  ن وز   د 

 ده  و در ی ز ود  ت  ِب ِ  زن 
ر ره . ه   ـــ ده ی   نل ز  ه در ر

 ط  د  ی ـ نز  ن  ر  یورده  ه دـو
ر و یـ ـهـ  ِده رژی     زن  . ی ز ره

 یـــ نـز ز رهــ و ره دروی ی .  ر ن درز ر
ـزد ـ در  رو ر  ه . و    ه  ن م

   یهی ب و ری  ه هـدر ــ ٔ هـیـ در ـ  یـ
 ن ٔدر ز  نز ز  یره ن دور   د. ر ه ه ه

در ز    ن   نن ز در  رج  ــل هـ ه
 . ر د ی ر ه ر  ، د ی ت ز    ـ ه

ری  ز   نی  نــ ن درـز زـــ ـ  هدر 
  ر  ز  ه یــ ـــو  ٔد .د ه  ت

ـهـ ـ ن    أم رد ِع و ر م   نق ز ن 
  دد.

 ٔ ،دی  نز و  در  ت نی در   ز ی
ر زن در ت،   رأ ددن و    رأ  ی در 

ـیـ":ــد ـ  ه، در یـ رــ ـ  ،١٣د. روز رن، 
ــ ـده ـ.  ٧٨دوره  در  ر ــ  ٩ین زن در 

 ده ـ١  ی د ین زن در ی دوره در    د 
 ٩و در   ی و   و  ه  .ز  دی، در 

  ، ر  دوره٠  زن  ،ی ".  هن رر  ٧ 
 ـ دهـ رشـ دن رد م رأــدر هـ وردـ  ن ،ه

ـ  ی  ، ر ":  و ــــ ــز ــ
 ن در     ت و  و در ر ده   ر  

 ه  ر درد."  ، هه دو ،م
ه و  ه  ـ ن  ه   ه رش ً در ه

ــل  ن ری و ـ ر در  وردی      . زن ن
زن  ١دوره  و ورود  ٩زن در    ٠رش روز رن   ر 

 ده    ـ   ند ز ی ن ز ی  . ن ز ی
ه یر  در ی ، زن ه ـ نز دی ر    ـیــر-  ـ

 هزه  ن   در ـ ز ز     هی دهز
 ـــ مــدر هـ ـ  ز ه و  ره  در و ی ،  

 ر   ده    .  دــ ـ ــ و ی  ر
 زن در زــ  ی ،ه دی   ز زن ه   ده ره 

 ن رز در ورد  .د ه ه ر   و ی ی  ـ
 یب ه  ن درـر زـ ـ در ر  ه نی د ً  

م "ــ ــم" ز    و  ه ورز دری ر   ن
 ه  ی ه ددر د.  در ل ه یه ه ـوع 

 ه هد. ه ه ده  ر ه    و  هدی  ن
هٔ   و زن  ، در ٔ  زی ــ   ز ن

  ـ یــ ، ور ت ر ی ِنوز د  ی  .د  یـ
 ی ً و   ده  در  نی  ر   ـــ ی

 ر  ر ح در ل و ِ وه  ـ ر   یــ
.د 

ز ه   ن  ن  ،  ن  و رهــ ل وـ یـ  ر
 ـــ ،زن ِ روز .   ت ،د ره  
 ی  .د   نز  و د در ز ت    

    ن  دروی یز- رس ه-  ــ ـــ ی
  ـ یـــ   ن درز د. و ده     ی

  ــــ      ن درد. ز  ب ع در
رو د ت  د ه   روی  ـر ـ ده و  

ی   ی    ن   یـ ـ  ه ز   .ن
یو ب رژیر در ی   ه ِن ه ، ـ   ـ نـ

ــ نـز    د، ه  د  و دی یه  .ــ
  ــ و     و  ،نز  ی و در ، ه

 دورده رزن ر   و ـ  ی  ، ی و  ی ٔرزه
 ه ی.  د ٔن

... ی    نز د 

 د  ده ن ر ه، ر". 
 در  یـــیـ    ورن  د    ی  رد  در  دع  وزرت

  ه ل و  ن  ر  رد    ،  ـــیـ 
   "  ن  ز  یر    ـ  ــ ــــ  ـ  ــ 

 ر  ـــ  ــ هـف  هـ ه ی د ز و   وره
 ."ده  ر ن درر
زه     دی    هو ن   ی   " ــ  ز  دتـ 
 هـ روش  ـــیـ   "یـ  ـــ  ی  .ن م دد  "   درورده

 ور  فه  ِ  "عرت دوز    ـــ یـ  ـ  ـ  تــــ 
،در    ه  رس  و    ٢٠١ ،ه  ر     د درــ  یـ 

،   ی     ٔ       خ  ر  دو  ـ  ه  درـ 
 یــ  در  درــ  ــت    وم  ت  ز"       م

 ."  ر و هس در
    ـــ  خـ  در  ــــ م  یــ  ـد  ـ 

 روزـ  ـ  “”   در  در    ت  ز  ی  ره،  رن" 
٠    ر    نر  در   ده  ی  ر  فه   ٔــ  پـ  رـ 

    ".در   ٔد    ه   " :یـ  ــو  رـ  ـــ  ـ 
 ٢٠١  ـرسـه   ز  ـ ... .ــ  ر رد در  ت

دی   ی   ٔد    رش  ه   .   ه  ه 
ه  و   ت ،در  ِ م ور   ٔـــن دو 

  د  ". 
 ــق  ـر    ز    وه ی     ش

  نز      در   ِ رد    ن  ٔدو    
  ٔن  و  د- ر ی    ن ه  ری  ه 

  ن درق ه ر  ه ر ردد-     ـــیـ 
 رهـوهـ  در  ـن ـ  ر  رــ  یـ  در    و      .م

 .د هه  زن
 ه   در    ت  ن  و  در ه  و  هـه هـ 

  س      ٔن دو   ـ  ـــ هـ ،ـ  ـ 
  ِیــــ  ــ  ،ـــیــ  تیـ ،هـــ  نـــ ،نـ  و 

 ."ده  ه ن، دهن "وره"
 ـــس”   ـیــــ  ،رر  وزی  ون  ز“  ”   روز  در
 ز  ـــ  ـه  ـ  ـــه، یت      ی “،   ود

 ز ه "   د در ر  ده دیر د  ن
     ن  در  د  در   ٔق  ز  ـ " 

ـل   "دردو ــن ر  ه  و ی ی م   ل
  ه یی رتوز رر و ”ره    “

ی  د  و رد در ق و در  نـــ  و دــ 
  ن    ه   ن  د ه  ن  در  دــ 

 ده    ".ن ی ه   در
 یـ  ت ر  “ ود”   ز     ر ن  وزرت

 ـورهٔ   ـ  ـــن،  رهــ ـ  ف     ه رش. د
ـی  و  یـهـ  ـــ  تیـ هـــ   "وه  یــ  ـــ 

ر " دهد   "دهروی"ی ر )  ی  ن هو  ده 
ی ه        ( رــ  نــر  ـ   "ــــ  "و 

 .ده ر ردر "زش"
،ی  ـ  ـــر  هــ  ـ  لــ  ـ زـ  ــ 

 ز  ر  ررد  ر  !ن  دهز     ،ـ  هن دیــ 
 هـ ن  درــ  ــت  ز   )   ز ون ن   ،ق

 یــ،  در  ـــرن     ٔرزر  و)    ر    رد
،ه   ِر  ـــ  در  یـ  ـــ  و  ــر  دـــ  ـ 

   ن     ل  بر  ی  ی ه   ر ـــه
 ن  ه، ی ز ی  ر ن ه  .    دیه  ر

و  ر  ی   ،ندی   ز  ده ،ن   ُنــ  ـ  ــ  ز 
 ر    و  ه د  زی، ی ی و  ن ر ز د دده ن  ه م

ه ز د .دی ری دی  ز د ر. 
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 در ی  ِ  زن  
  ر رد ی  

 ن  س زد    ،وزی یون، دی ر  ِ   ٔـیـ 
وزیـ  ِـــ  ـ  ر    .    ده  م  د  ر ر   ق

 ـــن  ی  ز    .  ،رد  ور    ق    س  در  ن
د  ه در   روزدر ل ی ٧    م  ر  د   ) ه  دن  ر 

 ون  دد  ر  هن  دی ض در ت دین  ر ن و) زد
دن  رزه د ز     ِنر  ر  ـی  ـ  رــهـ  ـ  نیـــهـ 

د ن  ز. 
 ٔو  ی  ،نر  دن یهو ر    دــ ن ر

   ز ز ،ی در. د ی در د  و ه هف رندر 
ه  ن  رت و ه ،  ی د ه  یه  رـ 

 .ی   ن ه در  ٢٠١٣    و  ی  دن  رـ  زد 
وزیـ    د،  وین  ه] ه  ] ز ر ن   ه  و

ـــن  ه در م  رِ   ٢٠١  ١٠ در ی .د زر ر  ن
  د  ١١  ر - ی  ل  ر ل  ٢٠  در  -  ن   

 ِ     ن ر   "م  در   م ه    "     رز و ر
 .د  و   ن   ر  ر   و  یــ  ـ  قــ  ـ  یـ 

 ِن  وی  ه  د؟د  ر ه     یـز  رهـ   ،ـ هـ
 ز  ـرهـیـ   ورِ     ل   در  یل   در    ن

  ،  ،  ره  و  ر و ی ن  ه ر ه     ن  ١٠ـ
 .دده زه  ر د ن    هر ٢٠٠و  

 ور رـ ــت  ـ   ی      ون  دو  رد  و  رر
 یــــ  ٢٠١١  در      ه  رو  ، زه یو درد.

  ز ر"   ٣٠  در  یو " ن در   هـ ــ مـ تزــ ه
 ی   د و   نــرـ  رتــ  ـــیــ  ن  در 

 ره "ی     در  ده  ر یــ ز  ـ   ِــ  تزــ 
 ـم  ـــ  ی  در،  " در م  ل،  در ف ز  م

 رــ  هــث،  ـ  ـ  یـ ـــ  ـد: ــ  دیـه  ــد  ن
 ر   ِ ، ن ر   در  دری   ”ـی “،   "تــ ور "

 .  ی ،روه  رتوز ر  ”ی “م ـ ــ 
  رس در ٢٠١ "  ز  در ـ یره  رشـ   ٔــــ 

 ـر  ه ز  ه    م  زت م در ن  ق
م  ی    ن  د  ی د دِ   ور  تزــ  مـ  ن   در

 ر  ه ره ".   ــ  ــــ  ردـ  .رِش   درـ 
  " تز  م "،    هوی     ره   "دِ  ه  ر  "و 

 ـــن  ز  ــ  و  درد  وـد  ه یت     و ر  ی ره
د ن در هدی  د. 

 و     "  و  د،   ده  م  ن  و  ردن ز" م زت" زی ِن
ره     ر  "  هوی    د  .،ر  ،ـ 

  ن، وی ژ )   ٢٠١ در ر  م  د (،  مری  م  ووی  هـ 
 ن  زی .  ِد   دیه  د  ن  ز       .ر  ره  رد

 "  ز   ِلِ   "،     ز  یون،  دی  در  ری  ٩   ــد
٢٠١،   ه      ی " :  رهه  در  .ـ  "ــ   ول

 ی ل   ده           "  [] ن  ـ  ،نــــ 
 یـ  ه  در ن ردِ .  ه وین دین و ن  ه ده

    د ".در ی  م  ر  ز  رهـ  هـ  ـ  .ـو  ـ 
هــ   در ن،  ویـ   ونهِ  ِل   ود  د  ،ن

 ـــ  "ــن  ــِ   و  ی   " ِ  ن  زی  .  د   ی ره
  د"رتوز ر و ره     "در   ٔری  ٢٠١  دره 

 و  ـــ  رهـــدِ (”   “      ”OSJق  ه   رد در   ه ح
درج در د ز ر“ (در .د "دره     م ه 

ی   د  ر     ور    ه  د  ی  ــ  در 
ی وردن ه  رد در ق  ر ی ". 

ی ِ  ،  ،  یون  دیـ  نــ  ــن  و  زـز  ورو  رزیـ 

      ِد      نز   ِ      ــــزیـ  یــ 
 ــ  “ـ د  ــ   ”ـ  ـر هن. زد  ر ق در   ق
) “ ـق  ریـ  دو   ِوه” (   “     ”IHATی ه  "ده  ن

 ." ده وه ١٠٠  ١٣٠٠  ر ل   ه رل
رــــ  یــــ هــ  ــ ــــهــ  و  دــ  ردِ   درــ  رــــرــ  مــــهــ 

د ،      ر   ده  ،  ز  گ  ن  دردور  ـزدـ 
 ز ر  ،ی  گ  رج  در  ز  هی  ر  ی  س  در  ی    ـر 
،ی ر و ر در "ه ز." 
  ز  ،ن  دو  ی  در    مـ  ـــ  ـــ   ”ـ  د “-  ـز  یـ 

 ه   در  ی  هو ه-   ” .نور    نـوـ “
ــ ــ   هٔ   درــ ــــ  دی   نــ   رــ   ردد  .ــ   ٔــ ــــ    ”ررزــ    ِــ   رتــــ  
 ر ) “ ”CAAT “ (،  ـی دو  ـ  ٢  رـ  ز  در  ٢٧ ـ رـ 

  رهه ی " ق  ل  رـی  ـ ـــ   "ـــ 
و    ن ،ر د   درد  ِ / رد   

 ِی ٧٢ ه” ه یرو ن “ز .د   ،  
  ٔ  ”رو “،  ِ”ررز  ِ  رت   ر “ : "م  ـ 

ی  ـ  قــ  ـ  ــ   ٔـدر  دوم  در  ــ  دـ  ــ رد  هـو."  د 
 :ی "م  و  دو ه    در  ــ  رـ  ز  نرـــ  ـد  یــ 

    .  نــ  ن ــدو و ن هــ  ـ  دنـ رجـ 
یــــــ رــ  ز  نــــــ  دــــ  ــــ  ــ  ــ  دمــ  نــدــ 

 ر   م ده". 
   رش  ٢     نـزـ  ــ  رد  درـ  نرـــ  ـیـ  ـ 

رـ  ب  ره  ،  ن   د   ژی ٢٧ در   ه وه
-  ” ر“-   ِر  وِش  ح    نـ  دــ   رـ  ز 

 ی وه  و ر ر ، . 
 در  و  هـ ـر ـ  ـر ــ  ـوِش   رد  در  ی:   "د ون م

ه  د  ی تر رد رد". 
  رش  نز    م   ردد     " ِوه  ر  ـ  نرـــ  ـیـ 

د  ر ررد  درد    ی ِ  ف  ف  ـــ  قــ  ــ 
 در،  ی   نر  ید  ه  ف  وهـ هـ  ـــــ  ـــز 

ـر،   در  ـه رـه  ــ  ز  ـیـِن  ــه  و  ـد ـــــ  ه ردوه
یده ـ   دم در ه ـوـ هـ ،  یــو   ٔــــ 
    س ،ه   ه    ،  ت  ،ـدر 
 دیــ  و  ـیــد   ذــهٔ   ــرهـ  و  ه ر  ه،  ه ،زه

هزی  ور      هود  ،  رــ  ،هیـــ  ه  ور هـ 
 و  ،زده  د د  ـ ".  رشـ  ــ  ـ ــ :   "،وهـ  ١١٩ 

 ٔرد  یه  وه  فـ  هـهـ  ـ   ِــ  ـــ  قــ  ــ 
  ر  ده ". 

 ی ،وه ه  یرده ره      ده  و  فــ 
    و  ز    نری    د   .وهـ رش  هـ 

 ده  ،  ن     ٔه   ه    ،    و  ـم  دیـ 
ور  زم ی ،ن ه  ر ی ده . 

ی وه     " ه  ر  ی  ر 
 در  ـدم  ـن     ه هن   ه ه  ر  ِ  و   دیه

  "ر   ور   ” .یم  دی “،  ــه  رن دیــ  قــ  ـ  ـــ 
،  ر د  "دی  ل ی ”ه“]وزی [ رر 

 ید  در  ه  و ه  ه:  لد     ِ  ـ  ـــ  ز 
  ن  د-   ی

 ١٣د  در    ــف  ــوهـ  ـ  دی  و  -

     ه  ١٧دو  ١٣٩   رۀ٩٩ 

 د رویده ین ...

ِر زی  ًــ . د  ر ر ِ
ه  ر در ون رو ِن  نز  ،ـزی

 م و" :ن زی یِف  هـَ ـ ،"زی
 ز ر ن و در  ر د    هـ

  نو رو  یـ .ــد د ت ٔر
ـو رهـــد ٔیـ  یه  ٔـــ و ـــ

   ط ه ـــ ر  زیــ 
 ه د.

ه و رس   ی هی هی ،ی ِزه
ـــ ع  ورود  دی  ِــو در ـزی

د  ی وه"    ٔ در زو ه
  نیــ ن وـــرو ـ ز  د "زی

 ،ــی رـ . ن  ودر٣٠ری 
ــ  نـــــ در" :ــ ـرـ ه، درـ
  م وـ یــدر هـ زو ده و زی
  در ــ ـ    ورِت ،زی

ت زی ر  ... .ـ ر  رد 
وهــــ ــــــ ــــ در زوــ هــ  ــزی

".هر 
ه ـیــ  ی ، ر ز م ش ده

زی زـــ ـث  ه  در   ٔل
ه ،ه رد، ویز در ــورت  ده

 و دری  ه  ٔه ر و زی  ه
ن وی و  نرو ٔ  ،  ــ

د ه رن و ده ـــ  ه  در ن
 و  رت .د 

  ،ی  و ــ   و  یه
 ر  هز در   ـــ دهـــ 

 زی ـر ِنیـ و -  ز وهــ ـــز
ـ ـ ــــ ندر  رو ـیـیــ هـ

 ی دـ دـ ــ  -ه  در ده
   و   ن و .زد 

 ِی ٔ ــر ـ ـ در زی  یـ
ـــ و  ه رـ رژیـ ویـ   دیه

  .ردن د ِد د ه  ِ ن
 ـ ر هز در   ٔــ در وهــ" مـ

 ــ رس و و ده   "زی  هـ
 ــد و ر ن در ل د و در رو ه

  .دـ ن ز زم و ورـ ـــ و زی
د ــ ـــ در  ده   هـ

 و  د ه    ر  ـ ،ده
 ر ِی ز ن و د  ه،  هــ ِز

 ـ ـس رـ نــ دــ ن، و د
ر ـــ رـ و ی  ر  یٔه  هـ

  ر و دی ـزی ـ ه  ــــ
  ر ورد؟  

 یـن هی ر، در   ز ی در
 م و"  ــ":ـم د  ،"زی

  رگ ز ر ِهر زی  .   ی
ـــ  ی  ِد ...  مــ سـ ـزی

 ، ر] "٢٨   ه٩.[ 
  نز ِر ری رو ز  زی 

   ن  ن نـه . ز  و 
 و ده هدی ر ه  ر یس  هـ 

    ر ر زی   . 

  نِه زی ده، و ِ ِه 
 در 

در م  ط  ــت 
 ــ ،نـــ  و ر 

 ِ و ـیــِه  ه ه  م
 ــ ده  ز نر نز

یو رژی در . رت   ـ
 ـر ــ در ـرـب 

 زن ه  ٔـیـ ت ،رژی ِ
 ی ر  نز ر  ِه

 ز   م    ،د  ـر ر ر ده در ِ ه
.ر ی ز د و 

ه ـ ،ـ  ت ی ٔه  ِر زن   ،ز ر در ن
 ی١١   رأ  ـ ــدر ر ـم دیــ ،ــ یـ ،ر ی
 یو رژی ِ ه  ن دره زی ِ    تــ نـــ ه

 ،درو .  ر ز  ه ب ِ نـــ ِیـــ" مـ  هـ
هی ور در ـ ـیـ ـن  م م ه  ر  ده"،  ده

و دهو زن ره ر ٔی ی ِت  ،د ه   فهـ ـ ر 
  ز نز ِ ر ش    و  و  -ه  و 

.ر ی ز ، رد 
  د و ِن ی     ٔ ٔری ِزدـز ِـــد و 

یـ ز  زدی وی ه  ٔ  ، و ه ِـ ـر زـن هــ رت
  نِم ز  ترد و ده و ه ـ .د ه درت رت ر  ،نــ

 یـــ   ٔ ن  ر و  ر ٔی ی ت ِی ِه
 . ده  ه  هِت  وی ز ده   م    ،نز

ر ی در ه  ره  ز  ، ههه ِد  ،ـر ده ر ِ ه
 ، ر .د غ و ی١١   ـــ ـــ در" :ـ ر ه، در

 ـده، ریـــ ن ور ز در ر ون ری ر   م  
رز وز ن دیر و  ده ر ن ون ز نز و ه  ـــ ه

 وی و ر ، ر  رد زیــ و ــ رـ رـرده در د  ه
 ز ]  ــ   ی ت ز ".ر ی  [ ه

 م درص زن و ده، رت  ز: " دِن ـرـِد ــده و 
 ِـــ  ِدی ، ده و ز  ...و  ِیِء هر و   

 و   د در ِ ... جزدو  و وی    و یــ هـ
 و رت ی و ی  ...ِس     ٔ ، م دـــن 

  ِ ...د ف رو و و  رزش ُِ ده.  هـ ه
ی ِ ی  "...  ز ه  دهـــرهـ در ر ًده، د ِ ه

و ر و   رد ور د ه ب ِ  ،ه ِظ و زن ـ  ـــ
. 

    ،یه  ـــ در  ِ ، نز ر  ِه هوی
ـ رـ نص زدر  و   ِه و ژر ی و   صـ

   ِو ز  نز ی و د.  ه ه ه ر  وم ه 
  ،ی ر  د ١   و ـــ مـ  ره  ،ر  ،ه

ی ِت ی ٔه  ِر زن ، یدور " :ه  ِر هٔ زن 
 ن ر  ه ... .    ی و  ند ِ ن دوز ر ر ن

 ردور ی ر  ِه ". ه  ر رز ز نز ری ِف 
 ی و   ٔ ٔی   ، عو در  ـــ و  ه

 م    نز ِ و  ،نز ِ  رـ ـ در  نه زوی
 و   و ر ن  هدر دور رژی ِ“م”  ـ ِ و ز

 زن ر یل و د ه د.
یٔ زن در هه و ه ِ  یی و رـ و  رزٔه  و زن

 ،ن       ِــــ ــــ زه ِش ز د و ن ِن
- د و  ت ٔ ن درزِ   .دد  ن 



 ١١    ه  ١٧دو  ١٣٩   رۀ٩٩ 

   ر در    ی .د  ب وـ ی  
ین   ، ه دو ِح  و  ِـ در 
ر       ـیـن و ــرـ ن در 

رِد  دوو ــ ر  ،دوره ی در . ی و ده  ه
وـد ورد ـ  هی ر ـ ه     و زی ِن

ویـه  ه ، ـ ه زید] ن:ح    وه
 ره –  ــ ردهـ هـــ ه، و  ِــ [دـ

 ]. ٩ه   ١٧ه رگ و دورده " [روز ٔق،  وت
ر  ی  -”ورِد  ِ ِ”  “  ر“ن 

 ری   -  ز ـ ه ِ :ز د رت
رو  ،ه ز   ٔ  ی ِه  ز

و  د ِزدز و ، رِف ی     و در هـ
 ٔرِف ی  ٔب،  وه  ِزدز و  ه

ق و ز، در ِن ز  د ه د. در ـ ،ن 
  ر ِ  د ـرٔه و  بـرـ و در ـــ

  د –  یـو رژی ِ  مــ ـــ  ،دد
“  ر یورد ه دو”-  ری یِر  -هـــو در

ی ی ِ وت و  هـ ،ــــ  در د نی رد
 و    و   ن، درأ ،رت ر  نـ

ه  یِن  ِی ی”، م“ی .ن در دورن 
 ــدـ   و  ِ  یی  ر ـ-  و

ل در- ـدــ ز دم ِف م و ِ ع در  هـ
 ، ٔ و ه  ِ هر ی  . 

 ــر وردهــ ٔی  ،ر ٔد ق، در ٔروز
 ، ه   ی" :ی  ی ه  ـ د 

 و رت  ده ی در وی ر ـ ِیـ ـد و 
ه  ِخ  ... . ـ ِیـ ـد یـ  دری ِی وم

 ر    و د ، من و    ی  یـهـ
هـ  ز و    ِــــ ص دد    رم

 و د  ده ز١  .  ه  یـ ز 
 ز ر رج ه  ... . دّوم   ـزهـ و 

  و ر م  هــ درو ... . ده ر
    ی ِ  و زر در د درـه 

  ه   ٔ ی ... .   و  ه
 ر ه در  ــ ی  ً و ی ِد ع

 و  ر [ت رت و]  ل وـ و    
 م در ً دم ر و و  ز رـ دـــ ه

 ]. ٩ه    ١٧رج " [روز ٔق، 
 وردی  رش ی ی  در  ــ ز " :د

ی دــوردهـ  [ین و ق]   ن ی ز رگ
 دِن   ب ی] وه ی ...د و  ه ــ هـ

ی ِ  دِن   درت  [رد  ٔ ،ه
 ـدی  در [ ِ  أم] دزی   ر 

  ... .د ف  ـ رـ ِــ و    ـ
 ی  ، دهق د   ف ِ  تردو ی
 ر...  وـ و نه دم ی درو ... . ف ی

ه   ه]  ن:ح  ًع  وه
 [رژی   [ و ]  ِ و  ه

 ح و   و    ـ ـزـ    ،د
 رت دم ر ِ و ر ِی و وه    د

ی د    دم و  ِی ٔــ و ـر در 
 ].  ٩ه    ١٧" [روز ٔق، 

 د  م–   ندر دور و رژیـ ـدو ِــــ
ه د ِ و ـ  ِف  و  “ م“

ه .   ؟ه  ده  و ی   م ن ز  یـ ز ی
 ن  و  "ی" ه ی نه در ه  ،ــرـ ــــ ه

  و د ر درد!
ه زدٔه ین ـ ز ــ   ی ٔورِد ر دو  ، دری و ل

،  دت زر  دی ٔرو  ت ی ـهـ یــ .یـ” م“
  ، ن در ِ و ر رگ ٔی ِن  و  زه تردو 

  . ،رِن  و دم ی دین
ه  ـ ــ ـم  ن دو و دِن ریودر ده

 -وـر" ز ِ و  و "ِد   زدی  ،   ،رت ده
 ـ د و ه  ن  ـ    ر و   ن ِ 

 نی د دِن ردور  .ده  نه ،رت دی  م ندر دور ه
ه و دردر  ٔ   ِب   ـ ِد رژیــهـر ،ز ی در .ی

ــ شــ و ": ه   م و ی ِندور  ِـز
 گ ِ ...د در دو  دـــ رـ ی ... . نی ر درو– 

  .د ر رزی رد ر  و   نـیــرـ ـ رو
رـز و ــ ــ ِـــ ...دـ ــ [نیـــر:ن]  ِهـ

] ز  [ِه   ه د،  هـــ ــد ـروز] ١٨ 
  ه١٣٩.[ 

 ِر دو  م ندر دور ِد رژیهر ، ره  نو  ه ز
  د ِزدز  . ر رو ٔدی و ی  ت  ِ

 ی ٔ ی  ی ه ی نه ِز یـــ ـ ه  ـ رد
 ؟ ،رد " ٔ" و ه رژی  

 ،ی ر١   ـ هـهـ و ه رو ِ ن ر ه، در
ی و  و  ردده ن وردِت  ز ی دو ر و دی ٔرو و 

  دهـرد " : ،رو و ی  نی   ِره ر
".[] ده  ِ  ه   و ی   د 

 ی هـ ـرو و ی  رد رو ی م ز و  ه ـ ؟ـ  ـ
 ده و دی دو  ر ،ر ِی ز :ز  رت   ـ ی  هـ

 ده و     نر  . ـ ــ ی  ٔـهـ ـ ن رِدـ
 در ی   د. ه  ر در ده ز ر ز و  ح

 ی ٔی وت و  ِ  م ه ی ه  ــ رد
 و  ، ه، و در  رشـ ی .زد ه د  در ر  

 ن نی ر  ل در ، ده  ی  ٢ه  یــ نـه
 ی  ی  .ـ ــ در  و  ِش و در ٔد زی ِ

 رِش  ـ نـــرم هـ و ر ،ِد ژرفر   ن ز   
ـ .ـ هـ نـ یـ رت ِه  ورده و ر دم ِ  ،وهـ

 ، ر٩  ـــز و تــــ یـی" :د م ًه، ر
د   ه ر ٔیه ِی ز ر ج٧و  ِـ ِرــ ن وــ ره

ـن  ــ ـ ی هر ن ی درد." ٠ ن و  ٣رج [ه] ز 
دد.  ٔزدز ِد در ویِ رژیـ     د  ِف  ژرف

ین  ویــ در ـرو  ن     .ردر د ن ِو دو 
 یه     یه ی و در .د ه زدرو ِ 
 .و هـــ  ه ر   ،زدز ِد   ٧ز ِت 

 یــ ـــ یـ و  ود زدرو ِ ز دو ِی :د م
ن ـ ـــ ٔزدـز    ِد. ن رو ی ه  ب

 ی .  ٔی   بر در د  ِـــ ــدر ه
ی  دم ِ  رد ور د ذ   ی  هــ ن وـــــه زوی

   هوت و در ِ . تی ل در یـ یـ ٔو  ـ ،هـ
 ه و ه ردی ِ و  ف ِژر  . 

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

١ .    ” مدریو   ِخ  “،    ی  ر ،دو ٔ ن  ٢٠٠ــــ
در ت در  درن ت  و  در   د. 

در    ی ی  ، د ٔ  ـزیـ ِـوت   .٢
 ـ ز ـ  در ً ر در ی ی ی دِن  . دم ن

   ر در ی در در ِ و  ِف دن د.  

... د ز دز ،ز  د 

     ه  ١٧دو  ١٣٩   رۀ٩٩ 

ی  .ــ هدی ی  وش و  ر  ه
  وز در ی ر ِر ــ ِـ ِ  ــــ

  ل در ١٩١٠ه  . ز  ،ـ ر ِد
 ، ر ِ  ِر  ـرـ نۀ ز ِد

   ی ن  نـ و ـ  ر ی  ه
 ـ ــِز ه روِز (رس ه) روز ی ،د ه ه

ر . رزۀ زن در  ز یـ ـٔه  رزۀ زن ن م
در    ز ره ٔ ی-  در  ن

ی و ، ی ، ره- لّ   ف وــ ه
  ن درـز   . ده هه   ه

 ، ن درز ِ رد در  ِه   دِن  ۀز
، و ـ “ د ـر”ه  ۀ  در ه ِ  زن

ـ ، و ،د ، ق وردِن د  هـ
 ر و  ـ ـــ و ـ د  ه

ی ش  ِن ِط  ِ ر در ر ز 
. نن د ره   

  
 زن رز ین!

 هـــ ز ن ن و ره  د   ترز
و    ن -هـرــ و ه ،ه

 ِ  در د ز  ه ـن، یـ  ه
 ـر ـ ـده و  ه ری ِر رهی ی گ درن

ه  ر  ِ روِز  .  ِز  ش
ل   ،ـ  ٩٣ر، ی  ١٣٠١ه  ١٧زن در 

ِر زن و ن در  ر ر ِ  ، زن 
 وز ره درز ر ده  .رزٔه زن ـــو ـ ـدن 

 ۀ درون  ه   تّ  رزهـ ن، ون دور ِنی ۀ
ّو ق    دِنـ نــدر د ،رأ ِ نه 

ۀ و   در ــــ  ِ ه و در رو
 . د ژر  نی 

ری  ن   ز رزت  ــ زـن 
 ر در  ه ه  ،ــوـ ِب نه 

 و  ّ ِن ـــ ــ  ، ِ  ده
 ـــ ِب ،ه ِردی رژی ِ  ترز ،ر

١٣٧ ٔــ ه   دنن دی  و  ِهرزه در ر ،
  رزه ق، و ن وی  رژیـ ِـر ه ” یـو

  .“ ـ رهـهـ ،ـ دهۀ  ن درق ز  ِب
رو ـده ـ و  ـ و  و ۀ زن   رو

ِر ِ زن  زن، ـ ـ ـ ـوز  ه د.
هن د درد، و  ن ر ز ی رزِن ـن، 
 ـ ،(دیــ ـــ) ر ٔ   ر  ز

ه  در زن ١٣٨ور ۀ  ب،  در وردی ه 
ون ویِ رژی  ۀ م ده  ،ۀ ـم ــر 

 .  د  ر ن دری نز 
 

 یو ن در رژیق ز  ب ٔد 
 روی  نی زن در  ل روز  ی ل در 

   دو  ٣٧   ب وز ز لن   ،٧ـز ـ
 و    ز رــ ،ـــن د وزـ در 

  نــ    نز رزوه ن وز  ه
ه ب  زی  ـــل ـه   و ن  رن

 . 
   ، ” ل “ وـ زـ در ـ ردر دی ،رژی

١٣٩٣ ــ  ر دی ،د "ُ و ه نز"    هـ
 ش زن-  "نـِم زــ ز عدر "د  ِ زی 

 ر-  بر و ورزی   ردـ در ر رژی ِ ه
 .د  نز  ژیـــیـ ِ   در 

 ،ِـــ یـ دِنه دــ ــــ د و زن و  

  ز دور ،  ـ ر    ل، و ، ه
 ن ر ز  و   و  نز”ّ  “ ــ و در . ری و

 ِه" : د ن ز  ــ ز ،د  ن درز ِ  ر
و  و دنل دّ زن و   ه ل و  ـ ـ دی  ،

 ــّـــ و ـ ً نرٔه زدر ر  ت  ،ند ت 
 ،"ره د" ع ر هی) ". ٣٠ وردی  ه١٣٩٣.( 

 ر  ین در  ن  در ـرــ ٔــهـ ز 
  ، ر  د زن   در ر  در ی زــ  زن

 ن ز  ،د ن ری ن درز  ق ت ز  ،د   :
 ق ن ق  زن و ن  ٔی ز ق زن، و ِــل 

.ن و روّی ن درز   
  ر رش، دو ی س   و ن درز ر ی نی

ر و ی ن در  زن ر در ن ره   ـد ـــص 
دده . د زن  ز دو ین در ـده ـ ـ ـــ و 

و  روّی ،دـــ ،ـــ ، ن در زز ر ر  در یه
  ذّ .  ـــرد و در  نز رش د ی در ه

  ، ز  و ــرـ ـ١٣٩  ق  در ین  در  ه 
ِ  ل    زن و ی ن رب   زـن 

 نی ر در ی ،د  ــ تز ن د : ه ده   در
رد دت زن و ن دی زن، د ن  در ص ز زدوج دـن 
 ــد ی د ر جزدو و  جزدو  ده ز ی ن ل، و ده
. ه  ،ی ٔز ره ه  ـ ـ ــ ن زدوج 
ره و زه ی ، و د زن  ی ـ ر ــ ــق 

 دن و  ت دو ین  ن ق د م د.
 

 دو” و “ نق ز و 
ل ه زید درـرٔه   ١٣٩٢ رو در ین ت  ٔه ل 

 ،رو ن دو ر رو ٔ د. درن دز   و   ـیـدر ه
ر ـ،   در ن  ن " ت زن ین" ١٣٩٢ه  ١١ در روز 

  ــــ ــ" :دی ن  ی  ی ز دو نز  ه
 و  هدر د   و ــ دهـــ ـ ــ زٔه دند ،ه

 هــد ـ نت ز ٔن ردز ،زه ی در دو و  ه ،هـ
ر    ن. هن ز   ه ف  ب در ی ر

 ــ ردو رد رد زن و  ه     ه دی ٔ 
 . در ی م،    ر ه   زن".

 ن رو دو ٔدو ٔر  ه   ه  دهدر ر ّـ  
  ، ه د نی ن درق ز  ن و زن ه  ٔـــ

 در  یو رد.  رژید د نن ه ه 
 هن  د وه ـ  ر ز ن ق زن در ین، 

 د د رزٔه  ل  رژیـ ـ رو دن دو   ره  ،ده  هـ
  رژیـ ــ ٔد ی در   نت ز ٔهی ه  ،ش

 ره  یز  و ن وق ز و  ق ل ،م نر  ن ز .
ه ق  ـد    “     ی ن  ”ن 

 ـد دوــــ رد ن دری . د زد ر و ی ٔ نی در
 نق ز ٔ در رو  :ی ”  ًـیـــ ـــ لـ ن درز ه

هی ده  ز ّول ب  ن ح ده و در  رد    ّٰز  هن
ب  دد.   ز   زن  ز ن  ده د ، وع 

ی  ب  ... ه  ز ره  ــِ ـ ـ  ر رد در 
   و د  ز٧  ه  در ٔه  -  رتـ در  

 ر ،در جزدو د ز ر ز ِ -   ــ در  ت 
 ـر در و ی ه ه  ،ه م نز   و  ر

 ،ی و   رو د ،زن ه ده ه    ...ی ــ  ــ
ز ر  در  ودی دی و هد  ز  ه ـ ه

  در  د   ه  ـــ ،نـز ــز یزو ی
 ــ . دهن رخ دزٔه ز در  ه  ز دی ،ررد ز 

  ره  ، هرزد نز   رد در   درون ـز 
 ن درر ن وز  م    د  ه  ــ ؛ـز

 ـ ه  ،       ،ی .ن در  ٔ
 ... نز ه “  یــ ز  )

”ین وی“ ،ه  ١٧١٣٩٣( 

 د ۀ   ب ...

   در  د٩ 



 ٧    ه  ١٧دو  ١٣٩   رۀ٩٩ 

د ِز ــ ـ–     ین  زیِن ل –     ی  ل
  ٔد ق یهو  ـ ی   ن و ِِ  ِــ ِــ ِفهـ

ی ن ِ و ی  د. ه ه 
در دی  ده ی یو رژی ل  هـ در در ١٣٩١ ،

وه ـده ـ  ه  ن،  ین رِ دو ی در  ه
  ،د هر  ز ی ِ  ،رت رژی ِمه  و 

ه،  ر و  ی ،ِن رِد  ـ ً  ب
  ر  ر  و ی ـ ـن د ـ و د  .ـزد

 رت دِن و ن  ،یو ن رژی ،ن  -دی در  ی
 لد  در –    و یــ و د   دم ٔ  ی

 ر ر  ِ زه درو و ِز  ـ ـ نی .
رِش روز   ،  ه“ردی”  و  در“ِره”  ،ـ در

ِر م وزه  ه  ده  ی و   ز ل
ـ ن ریـ ـــ   یه و  و   ِرـــ

 ٔـِف هـ .د ن زیی   ٔ ٔ ز 
 ی ی  ،ِت و ه  ِــ و  وِن نی   ٔ

 ی .دی م  
 ز  در ین، دـِت ـــ ١٣٩٢در ت ری ر ل 

  ی دم و“م ” ر ِی ِد  ه-  ٔـ ی
زم  در ت   ، یـ -  ٔی و   ین

  .د ه م رگ درو    ــز ٔــ ن در د
 ی ر یو رژی   در ــو ِی  ، ر ٔ 

 ـــ ِدـو ٔدر ز .  ِ دم و ِ ز ر و دروِن
، ی ت  دِن د ن دم و ـ، ١٣٩١و در ل 

  ح ِن و  ر ه و  -هــ هــــ ـــز
ــ ـ ـده   هِ دو م ر  ـ“- یِن  ل” 

   دو ،د ن  نه ی  زده د رت  هــ و ،
 د ز: 

 ، یـ ”ـــــ“ورِت ر رِ ز ٔزم  م    .١
  ، دی  ،ی  در یو رژی ِ  دنورِت دـ هوی

 ٔ در  یزه  ه رـــ ِ و   
 ت و ِع در  ه ه ر ی .نی   

ـ  ه ِ ٔه ی ر یـ درــ”، م“د   یِش 
ه  ٔــ در . ی ر ِ ز یو رژی ه ِ ز ی

ر  ٔ ذ و یو رژی ی ،  ِـــ    
  بر در ی  ره ِ  یه“یــ ٔور ح” 

 . م ه 
٢.    ِیی ِل ورِت ـ ، ز  یٔه  هـ هویـ

ـوـٔه ــ  ِ و  ی و وزرت ر ،ز  ِ ٔوه ل
ی ـدرهـ ـــ،  ه  ب ی، و ور ِن - د

در رــ ِـر”،  ــم“ِن دروِن  دی و د ِرد
“ ”ـ  د  یو رژی  .  ِنـــ هــو

ر و و در ـ  ه ِ، در ن،  ر ز ی ون
ش . ؤ دی ی دره ٔ  ی  ”١+  “دٔه دوِد ت

ِ ، ر ن  و دم د.  ــ  ِٔب د و زه
ــ   ِدِن  ــٔه یـ ـدرهـ ــِب ـد و ـزه

  ،   ،ن  ز رتـ ٔ در یزه دِنو د ی
     ““ ر ه  د-  ز ررد 

 یوه   “ز نرر“  و“ ل و ب”-  در
 . ر د ن ِر رت  ، ،ز در   دیــ دِنو د

 ٔز ده    رت ٔ٧٠  ٔـ ر و در ره دره ر
ــٔ  ٨ و د و ِٔه  ده  ، در دورٔه 

 دو   ِ ِ  هد، ه  رت مه ٔ  
 ره ه د.

]، ١٣٩٢در ه ٔی رزر ت ری ر دوره یزده [در  
  ِی و  ِ    و  ، ـ یــ   مـ

 ”ی ل“
ی  ـِد  و

 و “دو ـ
ــــــــــــــ”، 

ـــ  ـــرـــ
ه، ـ  ب

ــ ٔــن 
ــــــ و  در

ــــ  ــــــــ
 .ــ دهــــ
 ،ـرو 
یـــــــــ ز 
ـــــرـــــرِن 
 ٔـــ ـــ ـــ ـــ 
ــ و  ــــــ

ــ   هــ ــ رــ 
ــ و ز  ــی در
 ِـیــ ِنری

 ٔری، در ـِ  ه ر، هه   ره ح
 ـ د وـ  هه رده د ن  ،  در ،ی 

 و   دم  ،ر ِ ِب  دـــ رـــ م ری
.دی 

 و  ن ،ر ز نز ه   هوی  ـــ یـ  ،
و ددن ـ ”  ـــ  “زٔه ر و ر   و ده

 ِن و ر   “ل نی”، ــ  ـــ  یـهـ
ویـه ــ رـــِن  ـ- یـن هی ز ل ه ز   ب

ر ه -   نــ ر ِ   . ه 
 ِ دم و و “ت  “ رهــ د ز ر ١٣٨٨و رژیـ ،

   دند زٔه ر ز“ل ی “ ـوــ دــ دِن ه و  
ی   . رٔه دی ت رددر  ر  ز  

، ـــ ِــت و ٩ه  ٧در رزر ت  ،” ل“ح 
 ِر ِ   دم ر“ م” ،ــ ز   یـ

 ر ن   نی و ه  ِب در ، ل و  ه 
در ر ـــ  .ین    ه  رِن  ل

ی ـ ـد ـدل، ـــ  ه ل  ود ف ِن ه
 رــ ز  ،ن ر ِ رت ،دح ی و ،دی

ه و در ،زِن و ر در ــ ـن  ت،  ٔدِن ح
 ه ر  ده د.  ح

ــ   ددِن   و ز ـــ ـرج ـِن ــح ـزه
 ر ه ر و  رو ،ِط  ـدن  ” ل“

 ،  ن هر    ی  دم، و ز  ه 
ه   در یِ   و،  ز هن  ط ح

ی .د  ز ط ه ـــ   د یس  هـ ـ 
  رزه“ ”، ن یر  ًی   ـــ  . هر ورزی ه

ــرـ  ، ی” دز   ِ“  ن   ٔه ح
ل  درل یـ  دی  ، دیر، رو ده   ز 

ـــ ز یت، دری ،مر  ز ز  . ـــ در هـ  هـ
  ی و ر ره هه  و ه  ه  یــ

  ت ره ن ن دورده ٔ٧و  ـ ،روی  ه
 ه     ن دی ط  ه ــ  ٔ  در 

 ی ِن  رد“ح   “ ـدیـوم د ح“وـ نـــ”، 
هـیـ ز  هــــ رویــِد ــ . - ی ِح ری ه

ـ ،ـ  ل ی ه در  رع د-     ن ح
  ن ٔ ن ن و ِن ه   یو  ه ر

    .ر  ً ،ز   ه
 ی“ح  ن”، هر   وه ِی  ــ  ن ز ر

   ول در در  ِ و “  زد” ـی ،

  ت  د١٣٩ ... 

   در  د٩ 

 ١٠    ه  ١٧دو  ١٣٩   رۀ٩٩ 

  ِزدز ،ز  ،د
 ِف ِو ژر 

 یو رژی ِد و  ه ی ِ :
 در  ِش 
، و م  ٔی ن در ٩ه   ٧ین  ِت 

  در یِن ن دم ـ-  ن و دی ه ر
 و ز رژی ن رر ر دی م ِ    بـ ه

دن د ن ر ٔ و-   رٔهدر    یه
ـــ ـ  -هـ ـــد ویه ــ”،  م“ دورِن 

  نی  ٔ در ی ِرد.  -هن دیـ رت 
 ِم ره ت و نی ز    ِـ دو ِ"  ش

ی و "ه رت و ــَ هـی ِ"   و ــ هـ
ه رـ و  وی  ه ه د"، در ِر م

ه"  یِن ر ،ِز  ی ز هــ ـ  رو  در ن
ـــ ِه ِ د ،د ه  "د ِی  هـ

د-  ز  ِس ٔ ی در    و  ِه
 ه . ، ری ِی ح

 ـ ،نـــ ر  و ز  ت ِر ز 
 هش،  رِد دٔه  ــدهـ ـر در 

ـــ ِز   و ید و "ر ل ت  ز "هـ
ویه ری و  ِیــن دوـ ـ  ه   ، ح

 ـ شــ لـ در رو  ،ن دی ،ن ر
ه" ، ـــ ِ    ٔ هه و هر ِح

" ِ    ونـ ِر  و ـــ ـــز و ـر
د  ـــ یـ  و . ر ر ر د ر  ی
 ٔین در  ٔـــ ر  م د و ٔ ه ”٢ِم “د 

 ١٨وِ  ل و  ِن د. روزٔ دــ ـــد، 
 یـ ــ در رـ د: "ریرش د ،ه روزه  ـ ش

ر ٔ  ر ز ـــ. ...    ...٢د، ی م 
ه رأ ه د. ...  ـیـ  ه  ه  وق

 ِ ... در  ر ز ه  .ِط ن وـت، 
ه ،ه  ـ ِٔد ه و  ر در ،ر ،د ،ز

دل ی    ز ــِ  ه [د. ی ز وز ] ن:ح
". ده ر ٔ  م 

و ،ز رو   -  ِغ مه  ٔ ِ ه
 -  ـ "مــ ِنردن و وری ِق ه و ه" 

 ـــ "مـ ِی و د ٔ" در ر ی ز ده
  ِ .د ده   یِن  هـــدـ ن و ِز

ِط ــ ٔـر و  -   ری ٔه ی ز و- م
د ِی و ر-  ــ در  ن ،د ه 

 ر، ـــ٩  ٔی ،  ٔ ٔی ٔد ٔل 
  ،و ِد  رد  هـ و در ر ی ،و

 د  ه  رد  . ه 
 ی ِ  ر و   ور ـ ن  هــ ــ

  و  ،ن ده ِ  ه ی ِد  ه   
 ه و ِ ٔه ی ی ت ت و  ذــ و  ه

 .  ی ، ی در ،د رت ه  در ،ـدیـ
     دـــ ِـــ و ــ ه .- 

 ج ِد در  ،  و ـــ ِـــ ،ـ یه
ی  ه ـ ـ و  ر    .ـــ  ،وهـ

 و دو ِ  ِ  ِـهــ ،ن  ِ
  دمـ   ِدر ِزی ِ ن و و د ه

ـ ـــ ر  .ــ
ــیـ، در دورِن 

“ــ ــی ــ ــ ”  ــ ی
، ـ ــ” ــــم“

ــ ــ ــ   ــ  ــ ــی ه
  ن وــرت یـ

 ِــــــ ــهــــهــ
ـــ   ونـــ ـــ  لـــ 

ن  ریر "ه
 ـــ ر " در

 رو ، رش ر و  د  . رو  ـــ ِه ،ه ه
  ر و رژی دو ِد  .ز د ود  ن  ـــ 

ِت یـ”  ِٔن    “ ز ین  ِت، 
 ر ی د. ٩د ٔل 

، و    د و  ِیــ ٔـــ ٔــ  ٩ ی ٔد ٔل 
ری ِزه ،-  ی ـرت د ـ-  ـ ،دـــ ِزـدز

د ه د .ی ٔ د و  ١٣٩٩د ٔ  ی  ،ل 
 ،  دم ِ  ن ،  ،ــو رو ــ نـــه زوی

 ِیــ ،ــــ فــ ِـژر . د در ر ر ه
 ـــ و ،ــ ِ ٔ ِو ،ر ، ، ه  یـهـ

یز  ـ أمـ دـــ ِزـدز ـ ِــــ هــ هز ز ،د
  ز  ر  ـِر دی ٔ  ،د ِزدز   .ی
 ی-   و  ِر در  -در ـ ــــو ،یـهــ  ر

ر  و  ر ت د و ه ه ِر ر   ــدـ ن 
 یـ و  ِ و   ِ و ، ،ی ،ن د، و  هـ

ی ی ،   و  ه ی ٔ ز ی   ر ره و  د ِه
یو رژی ِ    د  ی .  م“ه  “ ـ ًـــ  یـ

ی  ر  ی رد  ِ   ر ل و در  ه .ر
ه  ی ـ و  ت  ، در  ٔ و ت ح

ری ی ر ر د، دً در  ی و ی :ـزِن ـ در دروِن 
 ِن  رژیح در دور ِه هی و ، ، ِ ِفم“هـ “  ٔیــ و

. ی  ت ِ 
در  - ه  ز ر ت ـــ- ه  ١٧روز ٔق، 

د"،  ٔ ـوت  وت در دو  –  ِن: "ی ٔ ِرت 
ه   د  .ـــ ٔـوت و  هی ص ی ی در دن وه

 ،رت در ی ٔو  ـــ ـن دودور    ل و ه
  ط د ی  ،د    ی  ــ ب ِ  هوی

٧  یـ   نز ز و  ز ر رگ ٔی  ِ و
  و ر ٔ ِ در ر در دو د  یـ .ـدر ـ

    ت و    در   و  ِوت  ی، درل
ه  م  ٔــ ِ  ِن  در  رد، ود د 

و ه ِ  ،ی  ت ِ  ِذ    ِـــ
 و ژرف   . ده ز ر   ٔی   

  ٔ در  ،روه ــ نـ یه  ِزـدز و زـ
د-  ِر   م“ه” ،  وتـ رت و ٔ ٔ  

 ٔی نن در د  نو و رو ٔی ،ر رگ  ه ز ،ه
ه ــ ـ  ردر . روز ٔق، در ی ز ،ز : "در ل

ه ـص ــ هـــ ـ ـــ ـ ِ   وت در ن وه
  ٔری ... . ه ده وه ه ی ِن دو  ه  یدی 

دد  در ِد ر ـ  ه  ِع ه ز درد. ... ری ٔی ی وه
ز  ِ ... .   وم ن ر وه ز د  ـ در 

 و د رت دروِن  ز ،ی .  وت زٔه رِدو ری  ِزی ه
 ِ    [ن:  ِ ِ ی و ـ ٔـد] 

ـر یـد  ی یـ رـ ه و    ز ن  م ه د .ی یه

   در  د١١ 



 ٩    ه  ١٧دو  ١٣٩   رۀ٩٩ 

 ١٣٩ زن و ت ه 
 رو  ن دو ر ز رو   ز دو  ل در

 ل ٔف ه ،رد ،ه دهد ه  ـ ـهـ ــ  ز یـ
  رهــ  ،     وم نز ه

 ـدن هــ ود   ده ررز ن وز  ن 
 ر و   ز .ردد ـد نن هز  ه

ی ٔیرن  و  در ـهـ  رزره زن
 نز  و     ن  ٔـ ز  ه، ه

 ـ و ـن و وــ ّ دن   ن رژیدور و
 . ٔ ن درز  نر  

ر دی  د  زن  ـ ـش   ٩ت ل 
 ن رــ ب ع   ز ده   
 رـ ــ ـ نز ز در زی د م . ح
 ـــر رژیـ ـ دن د ،  ع ردر ن

ـــ ـ دند ـد  نه   ّ   هـ
 ٔد ز ه  در ره ـــ ــق زـن در 
 یـ ـ ـ   .  ، ه ،

ـ “   دـز ”ن ر    ر ود ز ح
  عر   در  زٔه   ر ـــــ ه

ه ز ح  هن ب  ق زن در   ی
ـ   ن دی رو   ه ر    

 ـیــ ـــ ز درون   ی  ّ  .ی ردو
ــ دو یـ  نه   ه   نـ

 ــ .د ن رق ز در ر  ن ون ِ
 ـ هــر   ن دِم ت  ه ٔع در زر
 وم رژیــ ل و    م دن ی ل ّ

 ، یو د  ـــ و ـ ـدـ ـ ه دروی
ـ   و  ین   و و و  ٨٨ل 

 ده   ی هر  ن   زه رهرد، ش ده
ـ ر   نق ز ق  رزه .   نـ

ه  ده  رن    در ـ   ه ن
 ـ ــ در ن هـ ،ــ ش عر  ر

  .دـ ـ ب نز و د  ق ی
ه و   ر د د ه دد.         نز 

  
 زن ه و رز!

 ـ دــ  شد  نی دٔه ب  ٔ
  د د ی  ر دی ،زن  ن روزر  ـ 

 ه دز   رو یـ ز و ،  ن نز دز و در 
ی ز ر  و  ل در رزه و ش  ــ در 

  ی ه در  ه  ــ عـ هـ  و ه
دز رزــ ه  و  ٔو   .ـ هــ

 نی نز  ب ٔه ش ر ٔو ه ن  ه ه
 د، و دیـد هــ و  دهد د د ر  نه 
 ن روز  ره   ق  زن ـــ ـ و 
ر زد و   ده د. ــرزٔه ــ و 

ه  و ــوهـ ــ زد  یٔ ه ٔدن زن
 . ری ٔو ی دُ هدر ر   

  
هـ ـون  درود  زن زن رز  در زـن
 د د ٔر د  رژی یو !ده 

وز د  زن ین و ن   ق 
!  نی و 

  
   ٔب دٔه ین

١  ١٣٩ 

 د ۀ   ب ...

   مو ،یه ِ ِر ی وردِن د ِر ود   ِدــ رٔهدر .
 وِه ی   ،وف    ،ر  ، ن هـــ د ر د 

     ر دی  ،ی .ی  ــ در ،رف و ه 
 و ،ر   ه ره ر ز  ِر  ــــ وردِن دـو

 در و   یه“ “  و ِ در ی  عر و   ـ ز عـد
 . رزه و ر ن ِهدر ر ،ه و ی ، ،د دم 

د ه ر در  رزٔه ِنرر ـ نی  ـ ــ  ،ــد
  ،ر ِ وردن و د  ، ه  در ُر ی  و  ه

در یه، هره ـ ز رـ”    ِن  ح“د ، ی، رِر 
 ِ د    ه و در  ـ و رو  دو د ه  هویـ
  “ره “ ِن رأ   ی .د ه  ــ ن و ن درده

ه ر و ه دن در س ـ  ه و ن ز و  ن
 دی .ـد یـ طر ی در و ر  ده  ر ن و   هــ

،  ًیــه ١٣٨٨ویه در ل  ل ، و  ٢٠ه ر در ل  ن
  .ن ده  ِح

هی ز رژوز رـــ  ن  یٔه  ”  ِ ِل“ح 
ی دی     ه ی یـ ه  ـ ــیـ ـــ ـ ،رد

ی  ٔرد و زد  ِد  رد ــ ـــ یه  هـ
  و رد ــ .ـ ـــ و  ن ح  هــ ــد ِرو

ـوِم “ در ـ  ش، ور ن و ِش د”  ِین ل“
ر ِد و   ِِن    . زی  ره  رژی وی“  م

هـ  ی ِع ــــ ت د ی ،ز ی ِش  د در ه
 ن ِ و  ی ر وروِد ل ه ـ ـر   ِـــ ِتزـ

ی ی  ن  ِ و د ه  ٔـــ نه ی . ر ه
ـ هـــر  ”-  ِــ“دِ دو یزده    ِس 

ی ر و ن د ن در دورٔه  -هیـ دــ ِر ٔیزی  ر
   ز  ی ِ ده ،ی  هم ـــ دد. “ م“

  در   د ِن ٔ ِدُ“م” دـــ ِ  د ه  ش
ـر ـــِ دهـ ــ ـع  ه رت . هـ رد ِِع ح

هی ٔ ، دِ دو   ه ر ه دی ِ  وت ح
 ِ در رو یـ ِــ دـــ ِی یـــ یــ و  هـ رد

 ن ه د. رن ه
، ر  ــیـ ١٣٩ ِه  ١٣٩٢در هٔ ز ن ت دده 

  یه و  ِرو   ِفح ه ِ   هــ ر ی یه
یو رژی   ی ،د  ره  دل و  ِز و ر 

 ِزد و در و دل  زه ِح ِ رت و دِن .ر ده   
و یی دِن ن  رن و روـــِن ـــ ز ــ ”  ل“
  و وِم م در ی  و درل ــ ِــــ و  ،”ین ل“

 .د ه د نه رو ی د و  ور ن 
، در ــ ِـن، ٩ه  ٧رِت  ِر ن در ت 

“ز و”ی  ه ِ   ح ر ی  ـ و یی   ز  ه
 ٔ ِیِس د“  ِس”    د. در روز  ه  ٧١٣٩ ،

 ِی زِن ی ح و وه  ه   ِدر ر یو دروِن رژی ِه
ــ رده .ی و ر و ِه ، دم و ن ر   ِنـ

دــ درـ  ٔه در   ـن، ـ ٧ه  در  دم  وق
 ر یه ر  ز  ، ردی    ر ز ی

  ت دم در ِ  .ورد دت  ٧وــــ ی  ن ِر ه و
ه  ه وده ز   و  ر ی  .رود  ه 

، ”ـیـ ــل“ِ    ه درل   زِن ی وه و وه
  ِز ٔه١٣٩  دد ١٣٩   ِـــ ـ ر رـــ ت ری

ری  . ده ی  ردی  در   
ر ه زد،  ـــ ١٣٩  ِت   ِ ر ز   دد 

 در دمـ ـــــ و  ن ِ و زدهی دو د و  -ه
 ن ِتز- وت ِ   ل  و  ز ی ،   در ه

هر وه  و  ر، زن ی  و  د  رزه 
  .ی ه طر ،دی  ز د د و   م  هدر ر 

  ت  د١٣٩ ... 

 ٨    ه  ١٧دو  ١٣٩   رۀ٩٩ 

ِ زن، رِ در و ِ زن، رِ در و ِ زن، رِ در و ِ زن، رِ در و 
     ِ ه ِ ه ِ ه ِ ه    رورورورو    

 ه ز "م    . "  و  دن ه
 ،ی نن و روز " رِش ،ه ند  ورده و ر ،"ز  ه ـ

ر  و  ه ون ،ر وی  دـ ـ رزهـ د ِد ه
 ،ر  ل در":ی١٣٨٠   دی  رهــ دیــــ ر  ز در

  ل در ،د ١٣٩٠ه   ر یره  ٩ـدر ـه و ". هر در
 ــــ ـ ، ده دزی  د  ده ی ی در": د 
 ـ د  زی  ه ی د  ً ر د ی  ه

ر ر در ر  ". ن ن و ،نوه ز در  ه ،
زی . ده    ــ ر  و ر د ی ف  .ــ

  ،ی دوم  رو ید ر ر  ن  مـ .ـد  ن ه
ی ، ر ه ،ی  ن ن  ه و  عـو ـ ده

ز ی ل در   له ه  ـ ــیـ ــــ و  ه
 ر رد ره ن در ِن  .  ه ه 

 ،ی١١  ،ه  ز   لـ دو در ی": ورد د
ه   ز زدوج دن  ز رن    و  ن ه  ،ر ن

 دهـ ــ ل ز ده  نج دزدو ه  و  هر  د  ".یـ
ی در د ،ر ز  زدوج دن ـ ـ و ـل در ــن 

 نه  و ن  دهــ ن درر ن ن  دو ه":ی
ـ  .ز ی ــ ــ دده د ٠هن، ز   زدوج  ز 

ه ن هن در ب رس  و  ن رن ی ز ن
 ـ ،نــرـ نــ ن ر جزدو  د ،و ذر ،ر ی در
 ــو   ی ،   ی ر ز فرٔه هدر ر تد

ـیـ ـهـ ب ود   جزدو   فه ن  ر در- 
".   

 نج دزدو ع     لو در  ه ـو ـــ یــ و
 .   ع ن  و  ی  ر م هی ی

ده  د .  ر   د ن  ه دند رو   ه
 ن ز د ی  ،د ده   ط  ع  هــ .ـ ه

 ی دی  هی ی  ل و  در و ه  ـ ردــ 
ر  در رش  ،  رویدهی ر ه ــــ و   ، هن ده

 ی  نــج دزدو ـ ــدر ر ـر    ر و ی .
 هه لد  مــ رــهـ ـ   رد ود ز ی  ،

    ی   د  ر ـر ِ ن  .د
 نج دزدو رد در  ـ ــ ، لز  و ودـ ـ نـ
 ش ن  د.

 ،ی٢   ه٩ه  ،  ن ،  هــد 
 ن زن ن زن ویر د  در ر   ورده ر ه  ر":ی

در ر دـ ـ١  .ه ر  دو ده   زن و دن در ده
هـ در ـزٔه زــ  ودی  زن در زش  ه، خ ــر ن

در ی  ده ـ .ـرـ  ٠در٢٩    ز  ٨  ٩٠ه  ل
در ه  ٢٧در٣٩   د زن در   در دو ده  ز 

ر ون   ". ده   ـن ریــر ز و ِدهر ه
درـ ز زـن در یـن  ٨٠در ، ه ذن د   ر ر ه

   .رد 
یو در  رژی ــ ن ل در 

ه  ر  رویرویِ   زن ه

 ن در  هـز ــ ت و ،زن  روز 
 ر  رد ن   و  ن ن در .

ه  و ــ ر  ی در  ٔور و ژ ل
ه ٌ ت   ٔه زـ  ،ه ده  .ی ل

هـ  ر، و ت  د د . ـــ یـ ــل
  تر ٔ در وزه در  ه ن . ده 

هـیـ ر هـ  ه وه  ت ـیـ ،ـیـ  ی ل
  و ــرــ عـ ،تـــر ــ در . ورده د

ه  دهدر دور ر  م ی ن و  ی  د و
   ی د   ر ِ رده ر د در

     ر د. 
هـ      د  در ــر ز ــ ق 

  زن هز  ،ز ـرو یه  ـ ـیــ در ـ ـرویـ
  ه د  ،ه   ن  ور  ــ هـــ

  .ی  ت د زن در ط ـ ــن 
 ز ده  ،رن دز  یه  ـ . ن 

 ز درن هن ز در   یره ز نی   
  زن  دو د ریـ ،  ـــ ـ و ،یــ
هـیـ  وی در  ز  ده  ر ،ــ ون

ـ و  ن دری     .ـ دهـ ردن وـص زـ
  و ر  ه  ـ ن درز و ،

ین، ت   در  ر   ر ه ـده 
وب در دـ و ـرج ز  ر ه د .   رش

 ر ر  ن درـز ــ .ـهــ ــ یـ  ،ی
ر   در ر   ، ن د د و  ه

 ن ر     دوش زن    ـده 
. 

   در روز ،ورد د  ر  ر  ه
ون دری   دن رو  د:"روی در ن

ه وز  ه ه، هـ ز   .زن ن م ه
 ـــ ـ و هـ  د ر نر م ه   ی

ــ دـ ی ز ی ن. هیده  زه  ".دـ
 ــ  ورد در  دی ز :"در رد ده

 ًـ .ـدـ درهـ ن ر و د  نر و ی
 ز   زن ی  د   یـ  ؟  ه

 ل ه  ـــو ".  ن  هد  و
ون ود د و درد و ـــــ ًـ   در ن ن

ر رویده د ه دـ ـهـ دـ ،ـــت 
 ر  ده ر    و و  ه ـــ نـص زـ
 ندو  ی  ز ،  ـ ر  ی  ر ی

دوش  .ن ــ ز ـــن ـورد ـ در ـرد 
 م   ی ه  ر ی  در   یـ ی

و  ـــر  زده در  زهٔه ن ت د.  ه  م
هـ ــ ــون  ه،  ـــد ز ـــ١ رس، 

ر ": ده ن ور ز ر در ـ ــ  ونــ ـر
ن  رــ م   ده ح ر  تر ر

ون ن ر رد د و دد ـن ـــ  ن ن
ده ـ ــ ـورد ز  م د .ی ن  ین م

     و ـ ررد    د
  هزه ". ح ی  ر  م د  ی ده درز

 ورد  ر ن ـر ر ی    زد  
 و  ده  ز دن ررد  ر و و“ ٔ”  یـ در
  ز  ز   دن  نر ه  ،   در  د١٣ 


