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 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 

رد �� �
	� در ����          ��� �����
در  �ی�ن اس�، ���� اه���              

در او��& 
%�$، ه�� #�ه"        .  اس�
دی- ,� س�� +*(ت در ���� ��    �

1 و ی� ��0 ا+/�ق            
	� در +�
ا�45د +/�وت ه�2 زی�د2 دا#� و        
ه��& +/�وت ه� در �6وس� �د          
#�ای�7 را �5اه- �ورد ,�                    
��رس�  ���� را، �� ��8�� ,���        

 .�=>;، ���م �� ,9"


��� ه�ی� ,�                   ��ا2 �� ,�
ا�A��4 ص"ای��ن �� ?ش                      
,�ر?�ان و ��دم ���� در ��ل            

�� رس"، و +ان ��ن              �C��
��ا2 +�ث�� ?�ار2 در س�� ای&           
ا+/��Eت ,- اس�، ���رد ��                
(ت ����  �ی%�$ ��ص�                *+
دارد چن �� +ا
" درس ه�ی�          
��اH�9  2 �� در ای�ان دا�4#            
                            Iص  -�J*+ و در  "#��

���K�L  �4 ,�ر?�، �ث�           �,

ه"ف از ای& ��رس�                .  ��#"
 .+O#� در ای&  �N اس�

ط               ��� ��J� �� �, �Q
� �+
در ����، �� ��0   " دو��"اس�،  


� �4/�وت اس�              . ه=�4د ����
                          ،Sف ���رO� �� �5اTE
اس�4 از  9%� و 
��ی9"?�        ���
               Uس
����- �Wب، ,� +
�س�
د            �

�ص� 
��ی9"?� �� #"،  .
              ،�K5ا+ �Q�4
��,��� TEا�5  

� ����، در ���ن          ه� چ9" �=

در .  س� ����E اص�� در ���� �د       
��0 دو��، ��4  در ���ن و                
�/�X Yه� ه- ,� #"$، �� ��8��          
      �J�+ردو�� ��7ح �د، در ص

در ���� چ�9&                     

 امان كفا

ليبي و درسهاي آن براي 

 كارگران ايران

���

1 و ��0 ��                 :  ,�(ت +*+
               2�C�4اWاق ه- ,=�"$ #"$ اس� و ا�W
ع                        Eاق �� و�W I�4<� 2ه��N# در

�6س�4 اس�  ،        �Cرا�
اس�4 ه�2 ��دم �
در �Wاق و �>0ص در �["اد چ��� ،             
 +_�ه�,99"$ ?�ن ��ا2 ای&                          �+�
�4��

 و��aC چ��� ؟
ای& 
�ر�Cی�4 ه� در�Wاق ,�      :  	�����دل

                   1
�� +�ث�� ?�45& ازا
OKب ��0و +
#��a ور #"$، زاد$ �K5 و س��4 اس� ,�              
               "99J�� �?"
. ��دم �Wاق در س�ی� �ن ز
ای& ا�4Wا�Cت روز�� روز در ��ل +[���        
��  �9=� ه�%�
� +�و��رگ اس� ,�                  
                ��*� 2�N4�J� �
%
ا��aد �ن +� س�

ه�	�9ن ,� �c�7          .رو�� ?��4ش اس�         
                    �, ���
 1
ه��W "�4اق،��0 و +

�dL�9 .  دو��4 ��,�2 و�4*" دا�4# ��#"       
�� و W=��$ ا2         E 2وه���
�Wاق در ��& 
+��K- #"$ اس� و �� ای& ���L اس� ,�                 
د را �� س�                   � ��
��0W �9" ��دم����

�Nی� ,� �� ا
�Q& ه�2      �،��*� 2�N4�J�
ای���a� �4وف ه�99J�� ���� ،"94" و                     

درای& چ�Nرچب اس� ,�      
س����4ن اس�4
"ار2                     

  )     �Qیدر )  واس� و�
S و ا
�N# &�Qدر        ,�,
            �Jدی�

�0 در   ����



" و +a"اد2 از            "# $"

�ص�ی� سزا �N#
��دم ��4aض �� س����4
2�N ا
�Q& ه�2        
                    h��� ح ا�"ی& وOای���4 در ��0$ و ص

   "
در #�N �["اد ه- ��ا2                .  ���� ,�د
?��2 از ورود ��دم ��4aض ��                     � 
              iن را در 6=� ی�ار2  "
س����4ن اس�4
دیار ��9" ��94 �*0ر ,�د
" و +a"اد2            
                      h��E ه�ی� از�N# 2ار2 ه�"
از اس�4

�h��� ، $�0، واس� و                       

 مسير اعتراضات در عراق

������ ������� �� 	�����دل ر��� 
�"��!  زاد� ��اق و ��� ره��� 

 %$ب ������� ��ر��� ��اق

 

 3صفحه 

ا+*�دی� "�����0 �� آ��ل ا��7�W از                  
آ�رآ�9ن  �c �ور2 �����ت �� ا�Oك                     

�+O��a�"   �0� ـ)RETA" (�4ری"  
 %��+ �*��ش: ت�'�&

�����0 ا2  :  م/.م& از ������� ه���,     
     "�9J�� �_�O� �,،         2 �5رس��N4در س�ی 

ا� ��7W از ���a5&    .  ز��ن �49=� #"$ اس�   
     �0� �K�در ای& �����0      ،,�ر?�2 �� س� 

#� ه�2 ارز#�9"2 از +�Qرب �د و             ?

           hK4�� 2�?2 ا+*�دی� ه�2 ,�ر��? hJ#
                    �K�L 29" ,� ��اJ�� در ��0 را ���ن
,�ر?� ای�ان و ره��ان و ���a5& �ن ��و2         

�� ه��& د���Q+  .       �� hر�� ارز#�9" اس�    
 � ,�ر?�ان ای�ان و �0ص� ره��ان        +
             q�  رب�Q+ &ر?�2 را �� ای�, &���a5 و

-�9J��: 
ا+*�دی� آ�رآ�9ن   "آ��ل ا� �7�W، ره��          

        �+O��a� كOور2 �����ت �� ا�� c� )  "
RETA"  (�4آ�      "ری hK4�� او��& ا+*�دی� ،
 +*� رژی- ���رك +�س�1       ٢٠٠٩در س�ل    

#"، س��2�N زی�د2 را زی� 5=�ره�2 #"ی"        
در .  ه�2 �زاد زی��4 اس�             ���W ا+*�دی�   

ه�2    ���� آ� ���� و یv ��ر �L رژی-               
س�دات و ���رك دس4%�� #"$ اس�، او                   
                        q�E د �� آ�ر?�ان دردر��ر$ آ�ر �

ه����ن �� ��وز      .  ?ی"   ا
OKب س>& ��     

ه�I�4<� 2 در      ه�2  "ی" در �>H      ا+*�دی�
س�اس� آ=ر، او 
��زه� و �2�N5�0 ای&          

ه�2 �زاد را آ� 
��وه�2 �*�آ�               ا+*�دی�
                  �W��4 ا�� ا"W �� �94�� 
 �0� vی

 .آ9" اس� را �Lح ��
�a" از 
��د س>�4 آ� ��ا2 س��2�N      :  	�ال

ای"، چ� ا���س� �L          زی�د در H�6 دا�4#      
روزه�2 او��� ا
OKب                       

 
اين انقالب آرزوي روياي 

زندگي من است كه به حقيقت 

 پيوسته است
م�3%�& �� آ��ل ا����1&  از ره��ان 

 ��ر��ان م�3

 4صفحه 

 2صفحه 

��
را2 ��E س�ا2 �زاد�N# 2 س����# 
 !�� س2�N�O ?�م

9ان                         W �*+ ��J� 1ا��� ر�� 
�� �� �����7ت ��دم      "J� 1اب ر��  "

ه�چN�� "9- و        (در 
ع �د ا�4Wاف              
�� اراد$ ��دم ���رز ,�دس�4ن       )  ��x#/�ف

. و اث��ت ,99"$ �����7ت ���d ��س�                     

?�چ� ��دم ,�دس�4ن ,��d*� Oً ا
" +�دی"       
 "2 دا#�4 ��#9" ,� چ�9&  ا��� ا2 ��                
اس�4 ه�ی=�ن ��#"، زی�ا               � dK*+ �9a�
            �� ���
 ��J� &چ9"ی& س�ل اس� ه��
                    $"Wد$ و و�����7ت ��دم �� +/�وت �

 "
ا�� ص�ِف اذ�Wن ��    .  ه�2 درو�x& داد$ ا
                �d ��دم و وW"$ دادن، یi ?�م ��  �
در ���رزات +د$ ا2 �� س2 ��6وز2 ��     

چ��ی�J در E"م دوم �6=�و2 و ادا��        .  ��#"
          �� &��|+ c7K� &ی{$ در ای���رز$ را �
,��W ،"9رت اس� از �?�ه�، ا+*�د و +"اوم         
         dK*+ �� ����7ت� ���, �, �
���رز$ +� ز��

چ�9& ا��2 +|��& ,99"$                 .  �� ی��"     
�� در 
�,�م                    J� ر
?��2 از ��� 

?Tا#4& ای&  H�9 و ��
c ادا��  س��س� و           
 H9�٢٠"#�� �� ��J� س��� . 

OWو$ �� ای& ا��Nم و W"م #/���5 در                       
�� دس� �
�N را ��                  J� 1ا��� ر�� 
         $"=
 �9�� H�6 رو2 ����ر2 از ا���4(ت

و ��
ر و وW"$ و و�W" دادن          

درباره جوابيه رئيس حكومت 

 اقليم
��م& 	���4د! %$ب ������� ��ر���           

 ��د	��ن �& ش�را� م��5 م�.ان  زاد�

 

 3صفحه 

ر 
��وه�2 
_��� �xب، در ����،        |� 
روی"اده�2 ا
OK�� در  �Nن �Wب و                     
. ��ور���
�، را وارد �5ز دی%�2 ,�د                   

ورود 
��وه�2 
_��� �xب �� ����، و              
����Wت 
_��� ای& 
��وه�،  ,� 
� ��ا2               

از ��دم ���� در �h��K �د�J=� و         "  د�5ع"
,=�4ر و  �9ی�ت  TEاO�W �J�� ،�5 در                   


�N و              ،�h��K ��دم  � ��OK
 S�*+ ���W ا
د صرت                      � �W�Q+ا2 اه"اف ار��

�5�?. 

,=�4ر و  �9ی�ت TEا�5 ��ا�x 2ب،                        

� �ن �5ص�4                  �N� �� "
�4 #" +� �4ا,��
                      ���� ���_
��OL ����" و �� د���� 
(ت ا
OK�� در ��ور���
� و #��ل                 *+

 �5ص�4 #" +� د����      ،ا�5ی�K را +[��� ده"    

د و ادا��             � �#
��دم ��ا��a+ 2& س�
�cQ+�� 2�N4 را س"              J� زی� ,=�"ن ��

"99,  .                    ���_
�5ص�4 #" +� �� د���� 
�xب �� ��دم ا
OK�� اOWم           

 محمد جعفري

حمله نظامي آمريكا، فرانسه و 

بي و ضرورت بريتانيا به لي

 !هوشياري مردم

 %$ب �����7% 

تالش در خفه كردن تحوالت 

 انقالبي منطقه 

در م>�7م�� د;�:� ��9م, �8ب در 
,��: 

 5صفحه 

 5صفحه 
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د$ و                  �
د N=� �a��  ص*�9 ا2 در
���
اه� س���ی� و                        .  � -Nس


����- �Wب در ��0، و �� ه��&         
�س�
د��H4,�# h در ا
OKب در ��0 و                   

	� در              � �� ،�
0رت  �9=� ه�%��

���
  .���� #�ه" �د$ ای- �K� h��Eی�� 

در ا
OKب ���a�  ،�0 وس��a در              
�h��K ���رS و دو�H4 ?�ده- ��"
" و             
            ��J� &45اه�ن �6ی�ن ی�یi ص"ا �

   "
"# Sو               .  ���ر "=
در ���� چ�9& 
        ��K� ف ��0 ,�  +���� �6وس�O���

"  ���� �
=� ��x  "     د، از ه��ن ا�4"ا�

_��� ?��5، و ��رج ,�دن                 $�Nچ
�*Oت و #�Nه� از دس� دو��                          

ی��Jر$ .  ��,��W��� 2 #�وع #"            
+a"اد2 
��ی9"$  �د?��ر ��دم #"
" و            

+=h�J داد
" و �اس94" ,� در        "  دو��"
      "
. س�7 ��& ا����� ��س��� �4��9# #

        iی� ی�� ای&    "   �9 دا���   "+0
�6وس� س�ی� ا
"ا��4 �د،  ,� �� ا
OKب            


1 �4/�وت �د   �5ا+� از  .  در ��0 و +
             ،1
ای&، در ���� ���Oف ��0 و +
ن ��دم و                  ?�
+=�N�J و +�a�Qت ?
,�ر?�ان، �Lح �اس� ه�2 ا�04Eد2       
و س��س� ,� در �Wص� ه�2 �4/�وت               

%��5 و                  hJ# ،د را ��وز ��"اد�

     "���
د  �� ��Wر+�، �|ر            .  �
?��4د$  ��دم در ��0 ,�  �� �اس�            


�ن و �� 5=�ر �� دو��            �0<=�" �/���
، ,�  �� �"ت چ9" ده� در ای&                         "ا2

        $*
 �� ،"
ره� ��J/���ی� ���Jد=,
�� ��"ان ��"ن ��دم در ���� و �اس�           

ه��& ا��     .  ه�2 �
�N، �4/�وت �د              
#�ای�7 را �5اه- �ورد ,� �Eا�5 ��                
�Oف ���رS ��ا��4 ار+H را وارد             
     &J5ا q�� و i
ص*�9 
��د ,9"، و �� +�

 . ��  �ن ��دم ���45"

در چ�9& ص*�9 ا2، و در روی�روی�               
                ��J� نری� چ+�4Jدی �� ���_

�Eا�5،  در #�ای�7 ,� ��دم در ����             

           �N
� ،"
ا��Jن د�5ع از �د#�ن را 
"ار
را در ��E �4�aEار �� ده" ,� ��ا2              
                   ،c2 از ,=� و ,=�4ر وس���?� 
ت ه��  �
�� از               Wر �� د�Q� چ�ر�


_��� دول �x��، ��ا2                     2�N+ر"E

"
 . ��K��� �� ار+�E Hا�5 #

          �
 ،�9a� &ای �� ���_
اس� د���� �
��x وا�aE و 
� �>4; ��  ���9 از              

                       �
 ص��5س���ی� در ���� اس�، و 

�4ری�- و                                   
�#� از و� ���W

  ���x ی� دول0ل  .    �� �ا *� �J��
,h ص*�9 
��د2 اس� ,� در ���� چ�"$         

ه��& ����� �� �xب ای&             .  #"$ اس�   
ا��Jن را داد$ اس� ,� 
� ��W h8اق،               

، وارد   "د�5ع از ��دم     "���J �� �6چ-         
ه��ن دو�� ه�ی� ,� +�                .  ���� #د   

دی�وز در چ�دره�2 ص*�ای�  �Eا�5            
در,�9رش ای��4د
" و 1JW ?�945" و               
�Eارداده�2 �����رد2 ��94"، ا��وز               
ی��Jر$ ?ش ��دم د
�� را از                                   

. #�ن ,� ,�د$ ا
"                  "  �=�دوس�4"
           Hو دو�� ه�ی �
�N  دوروی� س���ی�
           ��

	�9ن �=��� ,99"$ اس� ,� ?ی� د�
رو�
"ا را 
"ی"$ اس�، ,سا را 
"ی"$               
اس�، �Wاق و ا5[�
��4ن را 
"ی"$ اس�،         

        "9�� ��
�6واز � .  و ��5ی�K ا��وز را 
4م و �#i ه�2 ارس��� از             
ه��5  2
,=�4 ه�2 چ9" ص" ,����4 دور+�، ��         
ه�� و � ,��J �� +[��� ای& ص*�9                  

      "9, ��
  .             ،���
����، ا5[�
��4ن 
    ���
م ��#" ,�        .  و�Wاق ه- �a� "ی��


� از زاوی�                         ،���_
چ�9& د���� 
ا
%��$ ه�، ���J ,��� ا�{,�4، چ�                     
              �K79� ال در+�ث��2 �� او�Cع و ا�

 .�� ?�ارد

ت چ�& و روس�� در                 Jر ���-، س"E
س�ز��ن ��h و W"م رأ2 و اس4/�د$ از                
          ���_
و+ س�49 در �h��K د���� ه�2 
���ی�J و #�,�2 ارو�6ی�، ��,� از                

�ت و �"$ ���4ن ه�ی� اس� ,� در            �Jا�
6=� �6د$ ا
�Qم ?��45 اس� و ی� ��4               
در �5دا2 �6ی�ن ���� 
_��� ��ا2                     

س���ی� چ��9 و روس� ���� �اه"                
�5ا+� از ای&، 
=�ن دادن +ان و               .  #"

زور 
_��� در +h��K �� �زادی>اه� و            
ا���س E"رت ��دم در �6ی�& ,=�"ن                
دو�� ه�، �اس� �=S�4 +���� ای&             

ر   .  دو�� ه� �د$ و ه��          |� �J9ای

�م س�ز��ن ��h و در                       �*+ ���_

           +�
 �� H
�5ص�� ,+�ه�  �ی%�ی& #"
ی� ��=�4 �ن                       K+ ی��و  ،�
د ی� =��
 �N ا���4ز ?�45& ه�2 �+� ����&                     
         ،�
���ی�J و ارو�6 ، صرت ��%��د ی� 
سا(+� اس� ,� (زم اس� �=>; +�        

ا�� .  و در  �2 دی%�2 �� �ن �6دا��            
د اس�، ای& اس� ,�          N=� H�6 از �	
�
              �
د���� 
_��� ه"h��K+ H5 �� ه�?
0ی�2 اس� ,� ��دم 
�را�C و                  +
ا
OK�� در �ن ا���س E"رت ,99" ،                    
ه"�K� H5��� �� ای& ��ور اس� ,� ��دم            
                &��a+ را Hی� �#
ا
9" س�+ ��

ا��2 ,� در ��ور���
� و                       .  ,99"
دس�4س� �� 
/�،   �ی%�$ ��ص� ��ا2         
رژواز2 دارد، و  ��%� در ای&           � h,
            �� c/
اس�4ا+{2 س�N- ه�94" و از �ن 

 . ��د

+���& ا���9 س���ی�، و ��4 ��                             
س�,�د?� و E"رE"ر+� 
_��� �xب و        
���ی�J، ��ا2 س���ی� چ��9 و روس�             
ه- �/�" اس�، چ� ��� ,� ای& دو�� ه�              
را از رو در روی� ���K4- �� ��دم                      
�/��X �� ,9"، و ا��Jن +���& سد                
                &��|+ ��
س���ی� اش در ��K79 را 

"9, ��. 

��ا�C �� H�9  2ور2 اس� ,� از                
ه��& ا��وز �د را ��ا2 چ�9&                          

��Wرت  ��aوف      .  او�W�C ���د$ ,9"     
                             Uاز #�ای ;<=� h��*+ ،&�9�
�=>;، ��H از ه�ز��ن دی%� ��ا2           

��- ,�ر?�2 در ای�ان ص�دق                   �,

���� ، ���� اس� و ��0،                       .  اس�
دور$ ا
OK��ت  !  ، و ای�ان، ای�ان    "��0

ه�%�
� در ای�ان �"ت ه�س� �� س�               
 . ��"$ اس�

0ی�2 ,� ه�� ��دم در ای�ان را ،              +
           ،"����hK4 از �K�Lت و 
HK #�ن در +
           I��<�  9" و ه�%� را�	در ,�9ر ه- ��
                 �
ر2 اس��E ��O"اد �� ,9"، N� 
ه- و ا+�J�� ،�6 ری�,�ر�K�L 2ت                +

���[�& ای& +0ی�، را$              .  دی%�اس�
ا
OKب در ای�ان را ��"ود �� ,99"، و            

       "
��ا�K� 2��� ��    .  در �h��K �ن ای��4د$ ا
ر2 اس��O، ��ا2 ا
OKب          N�  دو��
���W س���ی� ��ی" ��
��� دا#� و از                  

د    � �C�� H�6  .     و ا���س ���*#�
E"ر+� ,� ه� �زادی>اه� از �
	� در             
��ور���
� در  �ی�ن اس� �� ,9"،                  
5|�ی� را ��ز ,�د$ اس�  ,� �� #د              

و ه�	�9& ��ر دی%�     .  از �ن اس4/�د$ ,�د    
�� �� ث��� ,�د$ اس� ,� ��ی��4 ��ب            
و +=�K�L ���� hJ را H�6 �5ض                    
                -�

� ��6وز2 در ای& را$، �"ا. ه�?
د، ا?�        =
 hJ=4� ا?� ,�ر?� در ای�ان
���H و +=hJ ���� اش را 
"ا�4#                
               ��Oر2 اسN�  و ا?� دو�� ،"#��
س���ی� ,� �� چ�9 و د
"ان از                               
�H4 د�5ع �� ,9" را �"ون چ�9&              J�
���د?� ��  �9 ���7"، �� ص*�9 ه�ی�            
.  ���ا+q ه�ر+� از �Eا�5 �ا � ��=د        

  ���_

� د���� ?�2 س�ز��ن "و ه�?
h��"                   $س�� ، ای�ان را �� یi س�9ری

 "9J�� hی"�+  .      ،��ا�K� 2��� �� ای& س�9ری
د  � �C�� �4ای&     .  ��ی� �� ����K� 2و��



� از ���ون ���J ��ی��4 از                ، س�9ری
?�رد .    درون س�ز��ن داد$ #"$ ��#"           

�زاد2 ی�J از اص�� +�ی& ا��ار ای&                
��ی" ا
اع +=O�Jت �*�� و       .  ,�ر اس� 

,�ر?�2، ��ا2  �?��2 از +*�,�ت          
رژواز2 ��ا�J� 2ر ?��2        � �W�Q+ار
ا
اع و ا��Eم ?�وه��C 2��4 و                       

در یi    .  س�,�%�، را 5را س���          
 ���، ��ی" �hJ=4 #" و ص*�9 
��د را           
د��ن ���زی-، و +��a& ,�9-، +� ��ر                �
دی%� ?#� دم +پ ��اE 2"رت ?��2       
ی-=
ن �K�Lت دی%� ?�
 . �9ح ه�2 ?

 

 ...ليبي و درسهاي آن براي

��aE ز
�ن در  H�9                    :  	�ال �
 اhK4�� 2  "ی" چ���؟ ا+*�دی�
س��د$ 
/� از چhN و #H                    :  '�اب

 آ���4 ا �ا��       |W"�4زن ه�94"   "  ری

�N .  و ��aون ر��1 �� یv زن اس�              �

ه�	�9& 
��ی9"?� ��� در س7ح                   
ز
�ن 
HK آ��"2 در            .  ا2 دار
"       �6ی�

                ��� �ی�ن ا�04W��ت دا94#"، ���
             h��# �04�� آ�Wا ���W ه�"
س�ز��

���� و �Q96  .      �96$ ه�ار آ�ر?� �د        
                       hK4�� درص" از ره��ان ا+*�دی�

 .+�N� 2�N9��9"ا#�، زن ه�94"
�=�Oت اص�� #�� در ��ل             :  	�ال 

7ر �=>; آ"ا�9"؟� �C�� 
�� �I7 ا
OKب +N"ی"ه� ���W              :  '�اب


��وه�2 ا���9 و            UساW|� و ���� +
��0ف .  ص�����ران �4IE #"$ اس�      

اص�� �� در ��ل ���C ای��9 آ�                    
                h��=+ 2ه�2 زی�د2 را آ� ��ا�C�K+

آ�9-    ه�2 س�7 �6ی� دری��5 ��           ا+*�دی�
               "9
4ا� �N
را �"ی�ی� آ�9- �7ری�� �
����W و در �ا�K5 �� اصل �زاد2            

ق ا+*�دی�   K� و     "
�a" از  .  ا2 ای�Qد #
ا2 ��ا2    ز
"?� +*� س��v+ -4 ا+*�دی�      

ه�، آ�ر ���� زی�د2 (زم اس�                     ده�
9ان                 a� -ا2 +[��� ذه��9 ��دم، ه��
9ان �Wدت و ز��ن                           a� -ا�5اد و ه

��=�4 آ�ر?�ان ه�?� �Eدر       .  ا2  ا+*�دی�
د$�
ق ا+*�دی�  K� "
. ا2 را +��ی& آ99"    ا

 .آ�ر ��ز#� W_��� (زم �اه" �د
چ� ���ی���N4 را از  H�9                :  	�ال 


� ا+*�دی�    �N               4_�ر
ه�2 آ�ر?�2 ا

 داری"؟
 از اول آ�ر ����ITUC      -Nی�  :  '�اب

د$ اس� �.        hس� ه��=� �� اص ا2 +� ی
ه�2 آ�ر?�2 و�5دار ��
"$     �زاد2 ا+*�دی� 

را رد   "  ا2 +� ی اف     "اس� و آ�ر ��        
آ�د$ اس� آ� آ�v زی�د2 ��ا2 ��                     

د$�. 
��& ا���h      "ه�	�9& �6س4& �� ��                     

   ���W ت��"�)  "PSI  (        vآ� �� ��
ا2 ��ا2 ��      +� ای�Q9 �6 اس     .  آ�د$ اس� 

د �ورد$ و                            �5ص� ��زش �
���
ه�2 ���ی�4 آ� از �Lف                                  

 �6 اس   |W 2�N
ا2 �� ���رك و      س�ز��
�5س�4د$ #"$ ���ی�      "  ا2 +� ی اف       "

 .��ر?� ��ا2 �� �د
��9��ای& ��زش و آ�ر��ز2          :  	�ال

          H�9  2 اس�س� #�� از�N4اس� ���W

 ه�2 آ�ر?�ی��؟ ��& ا����� ا+*�دی�
یv س�2   .  �اه�-    �� 6ل 
��       :'�اب

+�Q���ت 
=�ن داد$ اس� آ�  �ی�ن 6ل        
       ��
�ورد و    از ��رج 
�4ی� ��� �� ��ر 

                         �N49� د?� �� س�ا#��� ��5د���
زش و آ�ر��ز���W 2 در     .  #د  ����

�� ه�	�9&   .  ه�2 ��س�     ص"ر �اس�4  
اه�- روا�U ��ن را �� آ=ره�2            ���


1 و                 + ��_
 ،����# 2�K�5ی�دی%� 
  -�*� Hدر ز���9      .  +� آ�9-     ��اآ �N9ای

                     2�4=�� ���Q+ ���W زش آ�ر��
�� .  دار
"؛ �O8 ��ا2 ز
�ن و  ا
�ن             

+�Q�� �*��� در ز���9 ا�04Wب                     
�� +�Qر���ن را �� ه�"ی%� �hK49       .  داری-

اه�- آ�د و از ه�"ی%� �اه�-                       �
����. 
 ��٢٠١١رس 

 ...اين انقالب آرزوي روياي 
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�چ�ر #"
" ,� دس� از                           S,�,
"
"# h�7a+ 9" و=J�ر�,. 

اس�4 ه�2 ��دم �Wاق 
�دیi اس�          �
چن ��دم �اه�ن     .  ,� ی��Jرچ� #د    

��K��� �� ��5د و ���Jر2 و �Oص� از             
�K5 و +9%"س�4 و ���Eار2 �زاد2 ه�2          
ق ا�4"ای�              K� �� دن�N
س��س� و ارج 


� ه�94" ��
اه�ن �زاد2 ه�2      .  ا� �N
�

� و ���4 #"ن ز
"ا
2�N �>/� و                 "�
�6ی�ن دادن �� #�Q9J و ��زدا#� ��دم           

ا�� در �["اد ا�4Wا�Cت ا��aد            .  ه�94"
             �� ���
س��س� �� ��4 +�2 �� �د 
دی%� اس�4
�W 2�Nاق ?��45 اس� و ای&         
ه- �� ای& ���L اس� ,� �["اد �6ی4>�             
��,��W 2اق اس� و �� دی%� #�N ه�         
از �*�ظ س��س� و ا �W��4 +�ث��                        

در �["اد OWو$ �� ای&                     .  ��%Tارد
اس�4 ه�، �اس�4 ه�2 س��س�                         �
دی%�2 ه���W �, "94ر+9" از واژ?ن             

      ��E -4دن س���,–      -��K+ 2ا $��=W
ن ,�دن                   %
E"رت  و +��,� �� س�
ا
�Q& ای���4 �["اد و ���
�a از ,�ر                 
ر �� ای&                   N=� �, در �["اد ���,��
�� �Tه�� را در           J� "اهاس� ، ��>

   "9, h��*+ 2    .  �["اد�N+وی{$ ?� +_�ه�ا
�["اد در ای& �د ,� �� #�$ ا2 ����ر              
           cوس� �,�# h8� ،"

� ا �ا #"�
"�4�
         �� �4#T? در ه=� س�ل hEن ,� �"ا�
ز
د$ اس�، ا �ا2 #ه�2                          � ��_

س��K و �واز و +�+� و 
��ی=%�$                       �
1JW ، و  �c #"ن دور یi �6چ- و              

N- �6چ- �زاد2 و �ن �اس�4 ه�ی�                  �
اس� ,� اOWم ?�دی"$ و ه�� #�aره�2          

"
�� و W=��$ ا2 را �� ,�9ر ���E. 

" ,� ��دم �� ه#��ر2                        ��
 �4/?�

ا
OK��  ا��aد �اس�4 ه�2 �د را E"م              

" وای& ه#��ر2 از          ���� �� E"م ��  �
ای �Q9��J#ر ��=د ,� 
��وه��L 2ی/�           

     "9
�� ��E 94" "    را$ ص"ر "ا2 و�
4ا

                     �� �, ،"9=J� د��دم را �"
��ل �
اس� �� ,=�"ن ��دم ��ا2 �*��                  �
                        �
�N� �� ،ان +*�ی�"�� �Q� �%دی
          ،��J� 2ا"
ا �ا2 ر�5ا
"وم ��ا2 
اس�4 ه�2 ��دم را �� ,� راه� ���د        � .
 دی%�2 را ��          �+�
در ���� ,� ه�� ���4
         �  ��J� 2�9 س�ز2 ��ا�N� از ��x

 .را$ ��دم 
%Tا#�4 اس�
چ�  2�N�"E �6ا+��J و             :    �������


� ��ی"                          9, Uس��س� ا2 در #�ای
��دا�4# #د +� +_�ه�ا+�N در ا��aد                    
          ،"
ا �W��4 وس�c و س�ز��ن ی��45 ?�د
                 �?"
7ر2 ,� +��م �Wص� ه�2 ز�

 ا �W��4 را در �� �%��د؟ 
ع ای& �4Wا�Cت         :  	�����دل   Eو ��

��د��  را �6=���9 ,�د$ �دی- و �� ای&          
                          -��0+ h�E -�
د��h در یi ��$ و 
�45- ,� �اس�4 ه�2 ��دم در ه��               �?

��� ,�ر?�2           � از �Lیd ��ب ,�
�Wاق و ,9%�$ �زاد�W 2اق و ا+*�ی�              

را ه� و س9"ی�Jه�  و ا+*�دی�          # ���W
       �
زان و  ا
�ن ��E�4، �4*"ا�� H
دا
اس�4 ه�2           � $اOWم ?�دد و �� ای& #�
��دم در زی� یi (ی*�  س�ز��ن داد$             

"
,��O�W  " �4 ,���4 ا2 ه- �� اس-       .  #
از "    
�ر�Cی�4 ه�2 ��د�� در �Wاق        

       h�J=+ �N

��ی9"?�ن و ���a5&  ای& س�ز��
دادی- و �a"ا �� ه�� 
��وه� ��ا2                           
�6س4& �� �ن �5ا�ان دادی- و �� ای&                
�6س4& 
��ی9"$ ?�ن 
��وه�2             �� dی�L
دی%� و#>2�N4�0 ا �W��4 و�زاد2            
 و ,�ر�9" و ,�ر?� ��                Q=
ا$ و دا�

�a"ا .  �ن،  ا��aد ,���4 ?��4ش �6"ا ,�د         
         �
,���4 دس� �� ا
4=�ر 
=�ی� ا2 روزا

داد ,� ه��    "  روزا
� ا
OKب    "  �� اس-    
             �J�# dی�L روز$ چ�پ ��%�دد و از

د      =�� H<� �4��,  .       لو ,���4 �=[
درس� ,�دن ,���4 ه��W�5 2 ا2 در            
�dL�9 و �*Oت و دا
=%�$ ه� و,�ر?�$          

+� �*�ل +ا
��4 ای-        .  و ,�ر��
� ه� #"      
چ9"ی& ,���K79� �4 ا2  و +a"اد2 ,���4          

م .  دا
=%�ه� و #2�N درس� ,�9-      �a�
اس� ,� ای& ,��UK5 �4 در �["اد را,"                

"$ اس� و در #�Nه�2 ��0$  و                  ��

S و واس� و صOح ا�"ی& #���           ,�,
         -�9J�� شO+ د اس� و ه�ی� از �ن �
           hن وص�اق را �� �W 2ه��N# م��+ �,

,�ر ای& ,���4 ه�  س�ز��ن ده�              .  ,�9-
ص/ف +��م (ی� ه�2 ا �W��4 در ه��        
                �, "9J�� شO+ اق اس� و�W dL�9�
                        �� hم +�"ی"E �� م"E ای& ,���4 ه� را

�� ه�2 �*�� ,9"   J� �+�
ا,9ن  .  ���4
+Oش ���9J- ��ا,� ا�4Wا�Cت را ��             
          �W�5 2ی� ���ی- ,� ای& ,���4 ه��N�*�
در دل س�ز��ن دادن +*�N90 و                             
                        �Q
ا�04W��ت و +|�ه�ا+�N  در �
+=h�J #"$ ا
"، �h8 دا
=%�$ ه� ،                         
��ا,� ص�4a9 ، ��ا,� +��"2 و ,�ر2       

" ��ا2 ای& ,�ر             .  و ادارات دو��4        
سا2 ,�� ص/*�ت    "    روزا
� ا
OKب    

و +��اژ �ن �� ��OJ=� �Lت ���� ،               
"9J�� �/ای ��N� ر2 و*� HK
. 

�� ای& وصI ای& 
=�ی� ، س�چ=��                   
�� ?�دی"$ اس� و OWو$          J� �

%�ا
                       �

��ل �ن ��,� و ,��"� �J9ای ��
��%�د
" ,� در 6=� ای& 
=�ی� �Eار               
دار
" ، در ��=�4 چ�6>�
� ه�2 �["اد ه-          

                "
چ9"ی& .  چ�پ �ن را ��9ع ,�د$ ا
�C�� ا��4�9 �� ,���4 
�ر�C+� ه�2             
                    "9
��د�� �Wاق زد$ #"$ اس�، ��
یرش �� ��K ای& ,���4 ,� در د�45                   
,9%�$ �زاد�W 2اق واcE #"$ اس� و               
دس4%�� ,�دن #��ر2 از اW|�2 �ن از 
 ���  ��ر ا��"2 و �*�د ���و و                 
���& O45و2 و ,��h ا���Wر ,�  ��                
$ ه�2 ��5ی�J و رو��                    �# ����+
#�Q9J #"$ ا
" و ه�	�9& ز��� ,�دن         
��وان ص��� �� ?��� در +_�ه�ات                  

 +��م ای& �C��ت ��       .���� و�96 5ری�   
د������a5  h و ���رز$ ای& ,���4 ا+/�ق             
ا�45د$ اس� و �� �Eدر �د$ ای- ای&                           

�C��ت و ���رات �
�N را �� و د                  
              ، "
�=OJ+� ,� ��ا2 �� ای�Qد ,�د$ ا

 . ��ان ,�9- 
در�6ی�ن سال ای& اس� ,�       :  �������  

چ� �ا
�a �� س� +*(ت ا
OK�� در            
               �� �
�Wاق �Eار ?��45 اس� و چ%

د �
�N را �� ,�9ر زد ؟# 
,���4 "  �� در  ���          :  	��� ��دل       

و در   "  
�ر�Cی�4 ه�2 ��د�� �Wاق         
�� +/��� در      "  روزا
� ا
OKب  "
=�ی�   

ای&  H�9 چ�    .  ��ر$ ای& �ا
c ?/�4 ای-        
اه�-  ��,�4                      <
اه�- و چ� <� ��
?��4د$ و ��رگ اس� و از +ا
�ی�                   
ه�� ا��اب و 
��وه�ی� ,� در �ن                       

ی�J از    .  #�,� دار
" ��ر?�4 اس�         
�=OJت ای& اس� ,� ای& ��,� از                 
               c

�ت �� ��ر?�4 اس� و ���Jم ا���+
                     H�9  &دن ایدی%� �د �>د2 �

�� ه��& د��h و�X/� �� ای& اس�         .  اس�  
,� �� س�ز��ن دادن ��د��، در �ن                      
,���4 ه�ی� ,� ذ,� ,�دی- �� ای& �د               
دH�9  2 �6ی�ن ده�-  و �� ای&                   � ��

#�4 ای- و ?/�4 ای- و +�Jار              �� �L��

س�ز��
"ه� ، س�ز��
"ه� ،       (  ,�د$ ای-     
و )  .  س�ز��
"ه� و ��زه- س�ز��
"ه�         

����� دی%� �6س"ار2 از #�4ب ای&                     
 H�9  و  �?��2 از �C��ت ا��4�9            
ا2 اس� ,� ���a5& و #>2�N4�0 ای&               


c .  ا
OKب را ه"ف �Eار داد$ اس�            ��
دی%� ,��د ,�دره�2 س��س� ا2 اس�           
4ا
9" از او�Cع س� در ���ور
" و           �  �,
دارا2 درای� س��س� ��#9"  و در                        
ص*�9 ,�ر ,99" +� ای&  H�9 را ��                       

       "9
+��م �
�Nی� ,�        .  اه"اف �د ��س�
�6س�4 ا
" از           �
ا��وز �� ���رز$ روزا
�*�ظ ,�ر س��س� ��4"2 ه�94"،                           
        �
�
ا  �N
0ص �>H زی�د2 از �<�
ه�94" ,� ,�ر س��س� 
�Jد$ ا
" ا��                     
#�6ر
" و ه- ز��ن 
�ه��ه�%9            ����
4,�5ر دی%� و       H�9  &ره��ان ای Iص

c دی%�2 اس� ,� �� س� را$ ای&                  ��


�ت     .   H�9 ای��4د$ اس�        �Jد ا���,
��د2 ه- ی�J از �����K4�� h-  و                        
د  ای&            =�� �W�� �, 2 اس�"  �a
��

 "9J
 �E�+ H�9  . 
                  h�J=+ $ال اول در ��ردر  اب س
,���4 ه�2 ��د�� ?/O+ �� �, -4ش                   
���9J- ,� ,���4 ه�2 ��=2�4 از ای&                 

ع درس� ,�9- و در ��& +����                          
                H�9  &وه�2 #�,� ,99"$ در ای��


چ��K� �, 2"م ��     .  ه��ه9%� ای�Qد ,�9-   
م ,�دن �د ای&           �a� ، اس� c
ای& �ا
              �=K
ا
c اس� و E"م �ی9"$ �� ری>4& �
ا2 اس� ��ا2 6=� س� ?Tا#4& ای&                  

c

�+� ,� ه-                .  �ا�Jن ا��اس�س  ��
ا,9ن داری- را$ ه�2 ��  � ��دن ای&             

�� ��ی" �یH�9 .    $"9 را ��رس� ,�د$ ای-       
ای&  H�9 را ار+�K ده�- ,� �5ص�4                   
+�ری>� اس� ��ا2 �� ��
9" چ� ,�                   
س���2 س��س�  ���a را +�س�- ,�9- و            
 . �a"(ت س��س� �Wاق را از 
 ��ی�ی-

 ..مسير اعتراضات در عراق

��ی" E"رت    .  �� ��دم ��ز ,�د$ اس�              
��,�� ای& وا��aE را ��Tی�د ,� W"م                  
�� در  ���a �� س�7             J� ��  ��4دWا

��9��ای& .  ����ر ��(ی� رس�"$ اس�               
�� h�E از ه�             J� �, ورت دارد�C
          �W�Q� ،ط�# H�6 ان9W �� ر2 و�,
              iان ی9W �� را ���W ا��ت"Eا2 از ا
              dK*+ در �N
� ��
�K"�� و 
=�ن ده9"$ 

 :�����7ت ��دم ا
�Qم ده" از  ���
��س��� 4��9#& #را2 ��"ان                    -١

9ان #رای� ,� 
��ی9"$                  W �� 2زاد�
در ای&     .  ��دم و �����7ت �
�Nس�              

�� �Eار2 را                      J� "ص ��ی0�
                  �a�  2ه� �
ص�در 
��ی" و از رس�

�� ��ی" #را2 ��E    .  اOWم 
��ی" J�
9ان 
��ی9"$ �اس�4 ه�2 ��دم           W �� را
��س��� �=�9س" و �� �9_ر ا
�Qم                    
+���� �����7ت اس�س� �� �
T� �Nا,�$              


��ی". 
+��a& �*"ود$ ز��
� چ9" روز$                 -٢

��ا2 ا �ا2 �اس� ��دم ���9 ��                 
�6,��ز�N# ���,  2ه�2 ,�دس�4ن از              

 ��ا,� 
_��� ا��اب 
�5 5ر2، #/�ف و �#�Jر                   -٣�a�

 ٢٦ و         ���Q�١٧،١٩& روی"اده�2         
5ری� در #�N س����
��؛ روی"اده�2               
      H+� �� hا�W ل؛��	ر و چ�O, ،�Qه��
,=�"ن +�ی�ین 
����؛ روی"اده�2                    
ط �� ر�دن ا�5اد ��4aض و                     ���

         �Cرا�
�"ون .  ���a5& س��س� و ا�5اد 
ان ��         + ��
ا �ا2 چ�9& �اس�4 ه�ی� 

��  ه�� ا��4Wد2 دا#�J�. 

� +N"ی"، ار�Wب و                  -٤IE ه� ?+

دس4%��2 ا�5اد ��4aض و #�,�                   
,99"?�ن +_�ه�ات در س�+�س� ,�دس�4ن     

��J� q
7ر رس�� از  �� 
اOWم �زاد�E �� 2" و #�ط                           -٥

+_�ه�ات در س�+�س� ,�دس�4ن؛ �زاد2       
س��س� و ����a5 ���� و +د$ ا2؛                    
                   -����
. �زاد2 ا
"ی=�، ا
�K4د و ژور
ا
�& و +����0+� ,� در           E ���, لO*
ا

ن             �E $}ی+�aرض �� �
�E �Nار دارد �
             q
�c9  +_�ه�ات �7ر رس�� از  �

��J� 
اOWم رس�� ��چ�"ن 5|�2                     -٦

�����4ری�$ در #�Nه�2 ,�دس�4ن �ی{$        
5|�ی� ,� �� #�Nه�2 ار��h و ,Oر              

��J� q
 ��,- اس� از  �
+��a& �*"ود$ ز��
� �=>; ��ا2         -٧

 �Eاس�4 ه�2 او��� #را2 �� dK*+ 

�4ی� �Tا,�ات ��                            �Eرا2 �#
6رو+hJ اOWم 
��ی"           d�L را ��J�

  "#�� ��J� از hK4�� Oً�W "در .  و ��ی
          �
ارد ��( ه� ?� dK*+ م"W رتص
�Tا,�$ و +Na"2 از س�C�4a� 2& و           

اه" #"� را �[#. 
 

 %$ب ������� ��ر��� ��د	��ن
 ٢٠١١ ��رس ١٤

...درباره جوابيه رئيس حكومت  
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 دا#�4"؟
�& یv ا���س h��E��x                     :  '�اب

#� در دی"ن ای��9 روی�ه�2       � Iص�+
      �� ��aEوا �� -�?"

" دا#4-     ز"
�6  . ��

س���N +_�ه�ات �*"ود �����
� ��?�ار       
ه�2 وس�c      آ�دی-، ا�� دی"ن ای��9 +د$          

��دم ��0 �����
�N را �� +�0ف در              
ص�/� دا#�+ h��E��x 2د�# "
 .�ورد

#�h ?��2 چ�9& ��آ� W_�-       :  	�ال 
ا
OK�� در چ�9& �"ت ز��ن آ+�ه� را         

�� ��C+ �
 ده�"؟ چ%
ا
�ن �=�h ��ث�2 از ���5ك     :  '�اب 

ژ2  "ی" ار+���L اس4/�د$                    �و +�9
آ�د
" و �Eدر #"
" #��ر W_�- ��دم را         
در ���ی� از ا
OKب �� ��آ� در                     

"
 ��  ٢٠٠٦در �W& ��ل از س�ل        .  �ورد
�04�� �د را        Wآ�ر?�ان ��آ�ت ا "a�
در س�اس� آ=ر #�وع آ�د$ �د
" آ�        
. ز���9 را ��ا2 ا
OKب ���د$ آ�د$ �د            
از �Lیd ای& ا�04Wب �د آ� آ�ر?�ان        

"،  ��رت +_�ه�ات         "�� d��5 س�+ ��

� را ی�945" و �د را س�ز��ن                    �����

"
ه�2 ��د�� ای�Qد #" +�                 آ���4.  داد
ا�I�4<� dL�9� ��9 +���& ?�دد و                   
                      �N4در #�آ "��ه�	�9& از ا��ار +

د# ��Xا�. 

��د ��ا2                :  	�ال  I�4<� hا���

ق ا+*�دی�      K� و �W��4 ا�� ا"W    ا2 آ�
              h��=+ �� �Q9�"�4ری  "     �Nآ"ا� "#

د
"؟� 
�� در           :  '�ابQ=
�� O�E در آ���4 دا

��د       ١٩٧٢س�ل   ��OK
 ��ا2 یv چ�9& ا

ا�� .  و +_�ه�ات را #�وع آ�د$ �دی-          
���ش .  ه9ز ز��
H �5ا 
�س�"$ �د          


�ن و س�ی� آ�(ه�2            +د$ ���E ���W 2ا
 ژا
ی� س�ل         ١٩ +�         ١٧اس�س� از         

 یv �*_� آ��"2 در ای&  �9               ١٩٧٧
د آ� �L �ن                � �
)Lر در       ٢١�� 

 .رژی�2�N س�دات و ���رك دس4%�� #"م
 �� ��N9+ "a 5"راس�ن           ١٩٧٧از س�ل      
) ETUF(ه�2 آ�ر?�2 ��0           ا+*�دی�

رس�� �د و +=��h یv     "  ا2 +� ی اف  "
د               � &�����x "دو�� .  ا+*�دی�  "ی

           ���W H<� �� 2�0 5=�ر زی�د<=�
 �� ?�م اول را،      ٢٠٠٧در س�ل   .  ?Tا#�

�� س�ز��
"ه� ?�وه� از آ�ر?�ان و              
�� #�آ�   .  �5ا�ان ا�04Wب ��دا�4#-    

 ه�ار آ�ر?�  اب ����ر        ٥٠��H از    
 آ���4 در اس�4
�N و          ٢٩.  ��4�8 ?��45-  

یv آ���4 ه��ه�9 آ99"$ در �Eه�$                      
او��& آ�ر?�ان �>h��=+  .          H دادی-     

�� در +�ری�           �W)�0�  (    دی- آ��
آ�دی-؛   ��رج از �*h آ�ر ا�04Wب ��       

و ���� س����4ن �1�Q راه������                 
وزی� ا�04Eد ��(��$ +���-               .  آ�دی-

اس2�N4 �� #" و �� ا�5ایH دس��4د            �
                q2�4 آ�N� ��]# ء�K+و �5ص� ار


��ل ���K5 ا�04Wب  ���ت      .  آ�دی-"�
ه�2 �*�� و           �*� و +*��h �� آ���4            

س�اس�q�+�+ 2 دادی-، و ه�� �
�N، در           
اd5 آ�د
" آ� ا+*�دی�      + dL�9� ه�2   +��م

 .آ�ر?�h��=+ 2 ده9"
، آ� از وزی� ا�04Eد         "ا2 +� ی اف      "

                �� 2�N4اس� �� �N اس�4 �د +�

�9"، در ادا�� +Oش �د در س�ل                        

٢٠٠٩              ���W دن� �

�E��x م�  �� 
د�45 آ�ر ��       .  ا+*�دی� �� #��ی� آ�د         


��وه�2 ا���9                Uس���4 #" و �& +
9ان وآ�h      .  دا��� دس4%�� #"م     a� &�

ق +|��&             K� �� د، �� اس�94د� c5ا"�

ن اس�س� ���9 �� �زاد2                �E در $"#
ن          ��
+=��h ا+*�دی�، در +اd5 �� آ9ا

ILO             �0� آ� h�=+ 2زاد�رد  در �
�ن را ا�|� آ�د$ اس�، س��N4W از �د         

در 
�Q�4 �ن، �C�E،               .  د�5ع آ�دم    
در  �ی�ن  .  �6و
"$ ���W �& را رد آ�د        

       �
�*�آ�� ام آ�ر?�ان در ��ا�� س����4
               "
آ� �& را در �ن ��زدا#� آ�د$ �د

ا?� ای& +_�ه�ات    .  آ�د
"  +_�ه�ات �� 
      �� $�%
د، �& را ���� ��=�4 �
. دا94#"  

آ� �>=� از    "  ا2 +� ی اف     "ره��ان  
 NDPآ���4 س��س� ��ب ���رك                     

ه�94"، ه��ا$ �� ا1�Q� 2�|W ه� چ�         
در E"ر+=�ن �د آ�د
" +� آ�ر?�ان را             

ر �� +�ك     �Q�"�4در �>��/�  .  آ99""  ری

ن،          �E �� hاف         "آ�� یv "  ا2 +� ی

. ا+*�دی� رq�E در �>h��=+ �� H داد              
" ریx���W"�4- ه�� ای& �=�Oت                       

  qع      ٤١ص���Q� از |W ٤٨ ه�ار 
ه�ار آ�ر�9" ای& �>H در س�+�س�                   


��ی9"?� ����ر           .  آ=ر اس�    vای& ی
ا2 +� ی     "�� ای& ا�ال،       .  وس�c اس�  

ر آ�د       "  ری�4"اW|�2    "  اف�Q� را
ی� ا+*�دی�        |W d�                  ن�ا2 را �� 

ق                K� از v�+�����دازد آ� �7ر ا+

��ل ا�4Wا�C+� آ�   .  #"  #�ن آ�� ��  "�


/� از               ٦٠٠٠صرت ?��5،                
��� �6دا�� �ن �زاد #"
" آ�                    ���
ر �� �6دا�� �ن                 �Q� زاآ�8ی� ه9

 .اس�
از ز��ن #�وع ا
OKب چ�                  :  	�ال

        cCا� "K49� اف       "���ان " ا2 +� ی
 ای"؟ �د$

" ا2 +� ی اف    "او��& آ�ر2 آ�     :  '�اب
ه��� از    آ�د ای& �د آ� �� +=��h آ���4         

�6س4& ه� ?�وه� از آ�ر?�ان ��                   
. ا�04Wب و +_�ه�ات  �?��2 آ9"              

از �d     "  ا2 +� ی اف           "6�� آ�        
ی� ا+*�دی� |W          �4#��
ا2 و از دو�� ا

د �� ��E آ=�ن �6دا�� #" آ� ��                     �
ب             W�� را ��a�  ری>94" و �N
�����

"
��ا2 "  ا2 +� ی اف     "و�4E آ�    .  آ�د
   �� ���Eری�4"ر  "      �� H<� ا+*�دی� در vی

          ���� H<� آ�� از "=
+=��h داد �Eدر 
را �� ره��2 �ن �%��رد؛ +� ای��9 آ��           

�� �ورد
" آ� �a"ا ��                     �� H<� را از

_���  �ی%�ی&          "��+ H<� ره��2 از

ای& #>; �>=� از 
��وه�2                .  #"
د آ� در                                   � ��OK
���� "C"ا

در ��"ان +*�ی� #�آ�        "  #�4ساران

از "  ری�4"�& ه��ا$ �� اW|�2           .  آ�د
و س�ی� #�Nه� در ��"ان +*�ی�      "  �*��"

او �H�6 ���  �+ �4 ر�5 آ� در         .  �دی-
ه� ?/� آ� +_�ه�ات                  �h��K دور��&    

آ99"?�ن را ��Qزات �اه9" آ�د و                    
ا
OKب را در ه- �اه9" #��� و                      
�"+�ی& +ه�& را �� �� آ�د +� ای��9                     
سU +_�ه�ات آ99"?�ن ا
OK�� س�               +

     "# $"
�=
ه9ز ای& #>;    .   �2 �د 
    ��OE اف   "ره�� ا+*�دی� در "  ا2 +� ی

 !�>H ��س�
                -=� �N=<� آ�ر?�ان زی�د2 از ه��

       ���W 2اف         "زی�د ا
��#�4 "  ا2 +� ی
�� ای& ���L اس� آ� و�4E             .  ا
"   آ�د$

              "
آ�ر�9"ان دا
=%�ه� ا�04Wب آ�د
را آ� ��ا2   "  ا2 +� ی اف   "�
�a� �Nون   

                "
IE ا�04Wب ��"$ �د
"، ر�د+ .
5(د ا+/�ق                   �
ه��& ��دث� در آ�ر��

 .ا�45د
ا2 +� ی    "��( �� 2�N���6 روزا
� از          

ی" �d      آ�9- آ� ��       دری��5 ��  "  اف?
#�9س" و      �زادh�=+ 2 را ��س��� ��          

 .آ9" آ� �� ه- ه���ر2 آ�9- �6=�9د ��
" ا2 +� ی اف      "ا�� +�N9 ا�04W�� آ�         

���ی� آ�د، ا�04Wب �6رس�ل در                     
         �4
�+ �4a9ص �K79� در � ��
 �
آ�ر��

)Tanta  (دد���� آ�د +� آ�ر?�ان      .  �
              "Wل ��ز
=�H�6 �%4 از ��E �� را

ا�� �a" از #H       .  +*� 5=�ر �Eار ده"      
��$ ا�04Wب، آ�ر?�ان �� ��ل �د                 

ه"ف ��4&  .  ا
" و ه9ز ����ر
"      ره� #"$ 
د، 
� د�5ع از آ�ر?�ان آ�               � �
آ�ر��

"
 .اآ9ن ه�� ����ر
�ی� دو��4 آ� �"
��ل +�ك ���رك          :  	�ال

د ��"$ ا
4_�رات #�� را ���ورد$             �
 آ9"؟ ��


%�ا
�2�N  "2 در��ر$ وزی�     :  '�اب ��
ا�� آ=�"م        .  آ�ر داری- <�� q# vی &�

از ای��9 از +�ی�ین #�9"م آ� وزی�                
آ�ر دو��  "ی"، از اW|�2 ره��2                

�� �� ه�� و �      .  اس�"  ا2 +� ی اف     "
��
16 از �ن    .  +ا
��4- ای& را ��Tی�ی-       

��aون 
>�� وزی� �اس� �� آ��ل               
��آ� ا+*�دی�      (��WCTUWSس از       

آ� از    )  آ�ر?�2 و �"��ت آ�ر?�2          
آ9"      ه�hK4�� 2 ���ی� ��                   ا+*�دی�

��EOت آ9" و �� او �N9=�6د وزارت آ�ر         
ا�� �� ا��" ��& ال �را�� را          .  را داد 

            ;0<4� vد آ�دی- آ� ی�N9=�6ILO 
در ���� آ� آ�
"ی"ا+ر2          .  �د$ اس�   

    �
ه� H<6 #"$      ای=�ن +سa� U|� رس�
ا2 +�  "�د، �� آ��ل +qQa ��ا
� دار          

آ� �#��را در ��5د دس�                 "  ی اف    
ای=�ن �� �� و            .  دا#�، ا
�04ب #"       

 و  CTUWSه�	�9& �� آ��ل ��Wس از      
ه�hK4�� 2 +��س ?��5            س�ی� ا+*�دی�  

. ا�� �� ��EOت �� ای=�ن را رد آ�دی-                 

>�� وزی�              2�/a4ا��"واری- آ� �� اس
در سم ��رس ای=�ن ه-  �ی%�ی&                     

"
آ�
"ی"ا+ر2 ا��" ��& ال                 .  #
را�� آ� �رد ���ی� ��س�، ه9ز           �

 .س� �یH اس�
در دوم ��رس او��& آ9/�ا
1          :  	�ال 

ه�2    5"راس�ن  "ی" ��0 از ا+*�دی�           
��hK4 آ�ر?�2 در ادار$ ا+*�دی�                        
ژور
�����N4، در 
�دی�� ��"ان +*�ی�          


� ��   .  ��?�ار #"   د از �ن            چ%#
9ان ا��ارE 2"ر+�9" ��ا2 د�5ع از             a�
ق ه�� آ�ر?�ان �2�0 اس4/�د$               K�

 آ�د؟
 ٢٥چ9" روز h�E از ا
OKب                :  '�اب

ژا
ی�، �& و ره��ان چ�Nر ا+*�دی�                 
��hK4 دی%� +��0- ?��45 �دی- آ�                  
5"راس�ن  "ی"2 را ای�Qد آ�9-، ا��                  
�a|� از ��ه� +� �� داد
" آ� +� اول              

و�4E آ� ا
OKب        .  ��$ �� ص�� آ99"           
#�وع #"، س�ی�a +��0- ?��45- آ�                 
+=��h 5"راس�ن  "ی" را در ��"ان                   
دی-،         � $"# c�  �Q
+*�ی�، آ� ه�%� �

س�ی�a �5ا�ان یv               .  اOWم آ�9-       
�� را دادی-             �W �04بWاز     .  ا h�E

ا
OKب �� ه�� +�س دا#�4- از ای��9 چ�           

� ��Qزات �اه�-              آ�� از �� و چ%

ا�� �� و د ا
OKب ا���س ا���9          .  #"
او��& آ9/�ا
1 در دوم ��رس           .  آ�دی-

2 �د را            �N4اس�5ص�4 �� �� داد +� �
���9 �� �"اhE دس��4د، ا���9                             
ا �W��4 و ا��4ام �� �زادh�=+ 2 را              

�� اOWم آ�9-       �W �7ه� روز   .  در س
�� و      �W ،�N=<� ص"ه� آ�ر?� در +��م


" و        �0ص�، �� �� +��س ��             ��?
�� +Oش  .  �اه9" ا+*�دی� +=��h ده9"     ��
��                 $آ�9- �
�N را راه����9 آ�9- و #�

زی- ���� �N
ای& آ�ر ��ر?�   .  آ�ر را �� �
 .اس�

در ���� آ� ه�� چ�� ��ی" از 
         :  	�ال 
+� و      س���4 #د، �ی9"$ ای& 5"راس�ن           

�� �9�� H�6 �
 آ�9"؟ +�ز$ را چ%
�W آ� ��ی" روش آ�ر      :  '�ابC� vی

            �aEاس� آ� وا �
د س��4& 5"راس�#
�Eدر ��#" ه�� آ�ر?�ان ��0 را در                

آ�9ر ه-  .  اس�ع و�E دور ه-  �c آ9"         
ه�2 آ�ر?�2 و              �Eار دادن ا+*�دی�         

       ،�Nس9"ی��ه�ی� آ� ا��وز$ دآ�4ه�، وآ��
ژور
�����N4 و �9N"س�& را 
��ی9"?�               

ا�� ه�	�9& ��ی" در را ��و2           .  آ99"   ��
آ� )  Fellahs(آ�ر?�ان روس�4ه�              

               ،"

� +�Q�� س�ز��
"ه� 
"اره�	%
و�� q�E ��0 را آ� س�49 آ=ر                         
         -�
آ=�ورزان اس�، ��ز �%Tاری- و �4ا

�N را ه- در آ�9ر دی%�ان �Eار �"ه�-�. 


� ��  :  	�ال اه�" ای& آ�ر را          چ%�
 ا
�Qم �"ه�"؟

�Lح ای& اس� آ� ��اآ�                    :  '�اب
�� را در +��م     ا+*�دی��W 2�?ه�2 آ�ر

��ا2 ��8ل، ا?�       .  اس�4
h��=+ �N ده�-      
?�وه� از آ�ر?�ان آ=�ورز2 �>اه9"    

      �� �N
� ،"
# h04�        $"9ی��
 v9" ی
ا+
ا+*�دی� ا
4>�ب آ99" آ� �
�N را ��                          

      �� hن وص�a" از �ن        .  آ9"    5"راس�
��               �=<� 2�N
ا
9" 5"راس�+) �5��
 .+=��h ده9") ا2
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,99" ,� �"ون د���� �xب ادا�� ای&                 
      ���
 &J�� ت)و �5ص�4 #"       .  +*

                            ،�W�Q+ا2 ا �ا2 اه"اف ار��
�����4ری��4 و ا���ی�����4 �د، و                   
س�6ش ?TاE�9+ �� &4#|�ت                                 

 �
�N  2رژواز�5ص�4 #" +� �4ان    .  �

� �ن �� �����4ری�- �xب، و ای&             �N� ��

" �=�و��W"��ر در راس �ن ارو�6،               
                  ���_
9ان E"رت a� ب را�x داد و
 �Nن، �� س�ی� ر2��E ا�04Eد2 و                       


_���، چ�& و روس��، +*��h ,�د . 

د���� 
_��� �xب در ����، ر��7 ��         
ق �=� "ه���4%� ��& ا����� و       K�  " و

 �&    ،TEا�5.  د�5ع از ��دم ���� 
"ارد            
��W،                        س�ان ��K� و S�9 ���ر�� 

      ���W 2ره�=, cQ+��،       ن�
 ه- ���6

_��� و ا�04Eد2 دو��N4             –س��س�    
��
د$ ا
"  ..   ا��ی�J و     ، ا
%���4ن ،�5ا�

و وس��4aی& روا�U ���� ا�04Eد2 ��               
    "
از ��دم  "  د�5ع.  "ای& ,=ره� دا#�4 ا


�ن در �h��K ه-             � ��OK
و �اس2�N4 ا
               �K� ن دی�وز2  � ری�,�ر2 و�
���6
د              � I�8, ز2 ��ا2 �6=��د اه"اف��

        ���
 ��OK
7ر ,�   .���W ��دم ا
ه��
+*�,�ت ار+�Qع اس��O ای�ان در                    

از ���رزات ��دم در  �Nن              "  د�5ع"
            ��OK
�Wب، ر��7 �� �اس� ه�2 ا

ای& اد�Wه� و �6و�6?�
"ه�2     .  ��دم 
"ارد 
                         ���Q+ ن 16 از��
�N  ،9%� را 
�Wاق، ����ران  و ,=�4ر ص"ه� ه�ار            
ا
��ن ��%�9$ و +>�ی�a��  h��, q چ9"         

� �Wاق، 16 از +�Q�� �7��5& و       ����
         h�4ر ه� روز$ ��دم �"س� اس�ا��=,، 

و 16 از +����W ���Qت +�وری��4                   
ار+�Qع اس��O در ای�ان و �Wاق، از            
روس�2 �دم ,H در  �Nن، در ���ی�J و         
          ��
�5ا
�� و ای����4 و ا
%��1 و ای�ان، 

"
 . T6ی�

د���� 
_��� �xب در ����، ��ا2                  
دو�� ���� و در راس �ن TEا�5، ه-                    


�Q+�"��,�4 #" و �5 �            "   h��K� در
ای& د���� ��      .  +�aض ��دم ��ز ,�د       

ل TE ��Wا�5 ����5ای"، ���رز$ ��دم       L
                qKW �� را ��J� �
%
��ا2 س�
9=�
" و ��"ان را ��ا2 +*�,�ت                      ��

��، W=��$ ا2         E ،�W�Q+ه��    ،ارT� 
TEاq�49� �� �5 ,�دن      .  ��ز �اه" ,�د   

���رز$ ��دم �� 
��وه�2 
_��� �xب         
         ،�4����
و �� د��"ن در ا���س�ت 
�س�

9ان  �9 ��           W �*+"�
، +Oش   "��%�
اه" ,�د ,� 
��وه�2 ��=2�4 را                  �
O6  �=6+/�م �د ���� ,9" و ��دم را           

رد +�aض �Eار ده"     �  .  ���_
د���� 
�xب در ���� ���W �?�ه�
� و �9N"س�          
#"$ �xب ��ا2 �/� ,�دن +*(ت                 
                       "
ا
OK�� در ��K79 اس� ,� ��4ا

 ، ���a ���� را وارد �5ز ����ر س��ه�          
وارد س�9ری2  �9 دا��� و ��"ان                

       ��E ا2 و        ،دار2 دس�4  �ت $��=W 
ار+�W�Q ,9" و ,�a��  h را ��                            
س� �5و ��د ,� +�N9 +��ه� و �K5 و           ��,
 �9ی� و ,=�ر را 
�K�L q�0 ,�ر?� و      

 . ��دم ��4aض �اه" ,�د

��ب ����4�J د���� 
��وه�2                     

_��� �xب در +*(ت ا
OK�� در                
م ��9J"، �ن را                J*� ب را�W ن�N 

9N� �=K"س� #"$ �xب ��ا2 س"                      
,�دن +*(ت ا
OK�� در ��0 و                     

1 و ادا�� دا��9 ا
OK�� �ن �� س�ی�            +
9ن                   , �+ �, "
ره��W 2�� ��"ا=,
��دم ا
OK�� دو�2�N4 دوس� و ه-                     
���6ن �xب را �� ��0ف ���L"$ ا
" و             


HK "  ا���"ه����ن وس��� ا2 ��ا2            
            �a
�����4ری��x �4ب در  �Nن، و ��
در �h��K ��دم و �K�L ,�ر?� ای&                        
                ��J� I��J+ &�a+ 2ره� ��ا=,

"
 . ه�ی=�ن ��"ا

. �� ای& د���� ��ی" ��5Oص�� �6ی�ن داد              
         ��OK
+�N9 یi ه���4%� ��& ا����� و ا
از 
��وه�ی� ,� �"اc5 ��دم ���� و                    
���رز$ �
�N ��ا2 �� زی�,=�"ن                            
4ا
" در                �� ،"
�� ��TE "�4ا�5 اJ�

+�N9 ه���h��K�  .   �%4 ای& رو
"، ��ی�4"      

��وه�2 ا
OK�� ,� دو�2�N4 �5س" در             
               ،"
ن ,�د$ ا%

1 را س���0 و +

د���� 
��وه�ی� ,� در س�ی� ,=ره�2     
��ور���
� در ��ل ���رز$ ا
"، د����            

��وه�2 �"ا�K�L c5 ,�ر?� و                               
                               "

��� ه�، اس� ,� ��4ا�,

� ا
TE ��OKا�5 را س���xز                 %
س�
               �K�L ای�7 ��ا2 دس��4�� ��دم و�#
,�ر?� در ای& ,=ره� ��ا2 �زاد2 و             

 . ��ا��2 �5اه- ,9"

%$ب ������� ��ر��� ای�ان 
�����7% 

 ��رس ٢١ -١٣٩٠اول �5وردی& 
٢٠٠١١ 

 

 ٢٠١٠اE"ام ��ز?�دا
"ن  �Nن �� س�ل           

��ل ا
OK��ت  .  C ���W" ا
OK�� اس�    "�

       $"
�� �
�N  2رژواز� ،1
��0 و +
              �
د ,� �� ای& �ج چ�Jر,9" و چ%�


��ی"             2��?��(��$ .  از دا��9 �ن  �
                    ،"
 ��� �#�Jر و �N96ن +=h�J داد

    "

" و ر945" +� سژ$ ?�� �ورد"��  . ����
                     ،�Jی���2 �N4�J� q=دی ���_

           $"# �J5 ام"Eا ���� �� ��
�5ا
�� و ��ی�4

� در ای& را��7 اس�        �N  2رژواز� .
           ���W ر�J59"س� اN� $ژای& �W& س

ی&                -_
�وردن ��دم  �Nن �� 6=� 

          �
�N� �� �
�N   "       ح ه�2 ,=�4رOس
�a�  "�9 �� ص"ام ���& اس�  . 

ای& ���� 
_��� چ9" ه"ف از  ���                    
            S�� $"# I�a|+ ��aE��زس�ز2 �
�xب �� ر2��E  "ی" چ�&، روس�� و                

      "9J�� q�Ka+ "9�4 از ای&،           .  ه�N� و
اه9" ���� ا
OKب ��د�� در س�7    <��

ض ,99"              W را �
�N   . 2�N4�J�
در ...  ���ی�J، �5ا
��، ��ی�4
�� و                   

��#�� ا2   ٢٠١١ �ی�ن ا
OK��ت س�ل         

  "
��دم ا
OK�� �"ون د����         .  #"$ �د
��N4، رژی- ه�2      )  رژی- چ�9 (  J� &ای

��+cQ و ه��Jران ای�N9 را ی�J 16 از          
           "
. دی%�2 +[��� داد
" و ای�N9 �چ�� #"
د           ای& اراد$ در ذه��9 ��دم  �Nن �
��"$ ,� ��دم در ه� ,=ر2 ا?� اراد$          

    �Jی���99" �"ون ,  ...   ��J� "9
ا+ ��
ض ,99" دارد �� روا
=�9س� ��دم             W

د    # �� hی"�+  .     �� �
�N  2رژواز�
اه" ای& رو
" را �E	� ,9" و س/�$ را     �


��ی"        c�  ل�J2 ��دم رادیا,9ن .   �
در �T/9 ,�1 ���� دار
" ا 9"$  "ی"                   
                        h�E �� �9N, 2 �Nن را �� س�9ری

و H�6 از ا
OK��ت ��0 و            ٢٠١١س�ل
"9

1 �� �� ?�دا+! 

از ��دم ���� �� �رد        "  د�5ع"  �����  
+�ی& ����� ای& E"ر+�N اس� ,� �� �ن                

    "99, �� �J5  .         ���W د$ ه� ��ر hاس�ا��
,�د و ���ی�     )   ��9ی"(��دم �7��5&     

����� .  ای& دو��N4 را �� �د دا#�                  
از ��دم   "  د�5ع"   �9 ایTE �� �N9ا�5          


���، +���� ��ا2 ��?�دا
"ن                     ����
صرت ����� ��دم �� H�6 از ا
OKب           


1 اس�    ای& اE"ام �J5 #"$     .  ��0 و +
?��2 از           �  �N  �
�N  2رژواز�
                      hJ# �� ه� ��J� ض ,�دنW

TEا�5 د$ س�ل دی%� در           .  ا
OK�� اس�  
ا
" ای& اراد$ از               + ��
 "
��� ��J�
��دم ��ز16 �%��د ,� �� +ان                            
ن ,�د؛ ا��                       %
�� ه� را س�J�

د���� 
_��� ای�N9 ای& +0ی� را                      
ض �� 
��ی"      W  .          �� دادن hJ# �?ا

                         2�Nب ,�دن س����Tهq و �*�
م ...  �رژوای� ��
9" ار+H و             J*�

اس�، د���� 
_��� ای�N9 ��7یd او��          
م اس�J*� ع +� و�Q+ار. 

                           �� hسا
OK��ت از �6ی� و �"ون +
               ��
�2�N4 ���ی�J، �5ا
��، ��ی�4J�

دا#� �� داد$ ه�2 ا��Jن T6ی�                  ...  و
          "# �� hن +�"ی�N  دم��  .   "
ای�N9 دار

ای& صرت ����� را �� چ��2 ,� �د          
دوس� دار
" ����� ��دم ,99" و +[���             

ای& اE"ام C" ا
OK��             .  ��ه�� ده9"    
��ز?�دا
"ن  �Nن �� س�9ریه�2       .  اس�

       2��?�  �N  �N4ا���ی���� �_
رد �
                   ���]+ �� cEاز ر#" رادی����J- و +
ا
OK�� و ر#" دا��9 ا
OKب ��دم ��                 

��ی" ا �ز$ 
"اد ای&     .  h�E٢٠١١ از س�ل     
        "9
ا+ ��
د ���ی" ,� ��دم  0ی� �+
               2�N+ر"E ه� را �"ون د���� ��J�

. ا���ی�����4 +[��� �"ه9"      "  د��Jاس�"
��ی" ��
Q� 2��? hJ# c"د ای&                              
            �� �Jد���� ا��ی �� �N9+ �, "#ر0+
             Uس+ H4م داد و د����Q
ان ,�ر2 ا+

د# �45�? i�
 . ��دم �� �5ل 
�2�N4 سژ$            J� &1 ���� ��ا2 ای�,


"ارد ��           :  ��9س�� اس�   2E ��9� ����
اب �"ه"       �N9ا�5 در        ٤٢.  ایTE س�ل

          ����,��� اس� و ای& سژ$  �ذ�� �
��ا2 +���[�ت ���W 9�6" در �N96ن ,�دن    

ه"ف 6=� ای& ��,� و ��ا2 ا�Wد$                 
س���K .  ه{��9 �د ��  �Nن دارد                 

6����4(سس�����-   TEا�5 و �6  (      "*4
رو2 در ز��ن  �9 س�د را ��                 #

چ�& و  .  ا�5�C ,�د )  رس��(+ان �� ای&   
           2�N4�J� "ی� ��
روس�� زی�د �"#�ن 
���ی�J، �5ا
�� و ��ی�4
�� در ����                      
       ��J� �
%
د���� 
��ی9"؛ چن س�
���� �� #hJ ا
OK�� را دوس� 
"ار
" و         
        ��
از ا
OKب ��دم ��H از ���ی�J، �5ا

 .و ��ی�4
�� �� +�س9"
 ��N  �9 ��دم ا
TE �� ���� ��OKا�5            
و ��دم ا
OK�� ه� ,=ر دی2�% ��                  
      �N�  �� ����+ ،�K79� cQ+�� 2�N4�J�

     �Jی���2 �N4�J� �9   ...      از ��� و
ه"ف ای�N9 ای��       .  ���9ن �4/�وت اس�      

,�دن �� ا
OK��ت، 
�ا��" ,�دن ��دم               
در س�q ا��4Wد �� E"رت �یH و                      
+�س�
"ن ��دم از د���� ��ر � ��                 
#��a ور,�دن  �9 دا��� و ��&                      


� در �6       .  ا����� اس�  �N  2رژواز�
س�9ری2 ه�� ,� ا
OKب ,�دن را                  
چ�9ن س9%�& و �6هTی�9 ��ا2 ��دم +��م         
,9" ,� ��دم O�W ر��x �� �ن 
=�ن                

��ی" �� ا
"از$ ,��5 درای� دا#�       .    
"ه9"
                              2�N4�J� �5 �� دام�L از �,
ا���ی�����4 
�/�4د و از �Lف دی%� ��             
�����7ت رادی�Jل �ج ا
OKب ,�ر?�2       
را ��و#�ن +� و از ا
OKب ره�2                      

 .�>H دس� ��
"ا#�
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