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                                     1390 خرداد 6

 2011 مه 27

 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 


	       ��١١١ار ا��      ��� � ��ر
��م .   ژو�� �����	 ����     ٣در  

ای� ��ر�ان ���� در                           
" �'&"ا$#�ا"�ت ��ر�ان              

	 در ا�'�را در ��ل        ���٢٠١٠ 

از ��.	 �-��, �	 +	                .  ا��
1 �
���0 ��م                       �
0� 	�����
�2�345 ا���دی	 ��ر�ان                  
خ�ار+�ر، ر�#�ان، ه#& و                     
                           	
 ��0ورز95+ 2 �� �

(TEKGIDA-IS)  ,:;<�
 �:� از           ٤���& +	 ه��ا1                 

 �:�  ١٢��ر��4ان �., ا���دی	 و      
از رو��2 ���4, و ��+<                       

ه�2 ��4@< �5#.?                          ��خ	
 A-ان دی�و دو  (DISK )  ��ر

�:� از ره�Bان +95 خ���ت               
   A-� 	ا���دی ,���$  (KES ) 

      �
و دی�DE �3ل
� ��ر�2 و �DEل
ا�#��$,، را �
#�ان ��0ه�1                

 .��د


	 "  �'&"ا$#�اض ��ر�ان   ���
، در      ٢٠٠٩ د����B           ١٥از      

 هJار    ١٢ا$#�اض +	 اخ�اج          
 ��رخ��	 ��B4�� و      ٥٧��ر� از    

ال'& �	 +	 ا���دی	 ��ر�ان                 
+MN 95ا�, ��+�ط +�د��،                   
                  1�� �4O ت�� 	وع �� و +��

. ادا�	 دا��                   

 خالد حاج محمدي

طبقه كارگر تركيه پاي 

 ميز محاكمه

اخ#Tف �
�ن اح��Q� 2اد و �و1 +2�4                
داخ& ح'��#, اش، +� +
� ره2�B و                     
��را�BX3� 2ن و �V.W، �	 از ا$#�اض          
اح��Q� 2اد +	 دخ�ل� خ��4	 ا2 در JNل            

4	 او، ��وع ��، ه��4Yن                  +�� Z<� و


�0د  � >
�D� �4ر    .  ��0ی� و�+2�4 ه�،  	د�#

�2 ه�2 ��ی� و �و1               Mا�#� ه�، ی�ر
��ی�، در �V.W و در دول� و                   2�X�4ی+
��ار�BX3� 2ن و    �
�ن �����Eه�ن �]�1             

�E#	 ا�� و ه� روز دا�4	             ...  و    &'�

�0د      � �� \
ص? پ
0#� �#��     .    اش و�

   ،�
. ، +	 ه_ �
�یJد      "اص�ل�3ای�ن"ح���
��دن اح��Q� 2اد در       "  ��X"�`�و�� و     

                          a;� ،2ا 	دخ�ل� ه�2 خ��4 &+�`�
��ی�2 �
�Bد            2���`�و�� .  اخ#Tف را 

اح��Q� 2اد در �`�+& خ��4	 ا2،  $�م                    
 روز1 اش از ���� در                    ١٠ح�bر    

�.-�ت دول� در ا$#�اض +	 دخ�ل�                     
خ��4	 ا�Nc ،2ز دور دی2�3 از ��ال در            
ح���
� و ه���Jن �Ncز دور دی2�3 از            

+�ز��ب cن در �
�ن اپ�زی-
�ن درون و                

�ون ح'��� ا��     +  .      	4
ای� ��ایe ز�

د�#	 +2�4 ه�2 ��ی� +�ا2 ا�#�5+�ت ��ل            
cیV.W� 1�4 و ا�#�5+�ت ری��� ���Xر2           

�4'
 . c�,، را �Eاه_ �
���Xر                              V
@��Eاران خ���,، ر�

:#2�3 ���ن     "و ر�
V         "  اپ�زی-
�ن"
4
�       "ه�O در ح-�ت ،"�X�    "  ,#و �`�و�

      Z���اصTح�ت، "  ���W� 1ع ال�ی�     "از 
           �
اح��Q� 2اد، +�        !  ��ن +	 ل�0Bن ر�

�`�و�� در �`�+& خ��4	 ا2، +�ز ه_ در                 
                  2�ص? اپ�زی-
�ن @��Eار رژی_، 
�B`� را از ر�JB� 2�B و دو خ�داد و                     

 .  �MهB, ر+�د –�., 
پ
9 از پ�داخ#� +	 ای� ��ال �	 ای� دور            
د$�ا، �� �+ _X�c�� ��O ,-ن اح��2               

                        	��X+ 	+ ا��وز 	�اد،  Q�" ن�
Eا@�ا
3
�د، +�          "    ���4ف
��رد ح�.	 ��ار �

                       1�
0� �W� 	+ ا���#
�� O, ا�� و �
��د،  hزم ا�� +	 +�ز��ب ه�2 ای�                         

 . �'�ف در اپ�زی-
�ن، ��3ه, +
�4ازی_
���Xر                 V
خ���,، �-, �	 در �`�م ر�

_ �Eود          iD� �� ،��c ,#یhدر �`�+& ح'_ و
cورد و ��0ن داد �	 ��i� �D:4م +�ای9                

J �`�س ا��، ا��وز +	                 O 9 از ه�
+
ه�
� ا$#�Bر �]� د�E$, خ��4	 ا2  ��1                

k._ ه�ی, �	 +	 ره�B ��1                  "��    .  ا��
k._ ه�ی, �	 +	 ��دم ��1           "را +�     "  ا��
+	 ای� ا�
�   !  +	 اص;Tح ��خ� +��J   "  ا��


�3"�	 +� ای:�2 �`9                W��
�"    ,-��� ،
���Xر2         V
+�ا2 ا�#�5+�ت دور +2�D ر�


'�4     .  +�ا2 خ�دش +�ز ��4  � �'E  	� ,-�
ای� پ�وژ1، ی4D, $�وج ��Wد ا��mل                       
خ���,، ����� ��خ#	 ا��، �Oا �	 ��دم           
ه�	 ای� ه� را ��W+	 ��د1 ا��، را +�ی� +	               
           ,B.@ ص��E 2�X#س +, ا����

� ا�E�k

. +95 ا$i_ اپ�زی-
�ن، ر��ع داد                      
�MهB,   –ی�دcور2 ��د �	 ��3O	 از �.,          

ا��mی�، و را�� و oO                 -�� ��د1            

���ل
-�، در ����0ن ��دم +	 د��Bل              ���

��ز1 اپ�زی-
�ن ��1      "  ه� �� و ����ر        
�B� 2`�       "  ا2 ،2���� �
�Oن �
�ح-

+�ی� ��i#4 �� و دی� �	             .  از ه_ ر+�د��     
��3O	 +�ز ا��mل خ��_ ��Xا�3
J ��ر و                  


�ن    "  �;�لB	 ���ری�Xی, ".
� Aی �
و ��]
�� "ا��b، �	 در +�ل���'	         

 ثريا شهابي

 !  دخيل ببنيد، النگوي سبز و سياه  را بهم ببافيد

 ! درون حاكميت شكاف ديگري سرباز ميكند

 

 2صفحه 

 3صفحه 

                    	
ا�]��
� ز���, ص? �`�م ��Bرز1 $.
               �

-_ در اروپ� +�د، ا��وز ای� ا�]����E

 .ا�� �	 ��Wدا در ص? اول �, ای-#�                
���ی_ اخ�Bر ا$#�ا"�ت ا�]��
� از @�ف          


�ی�2 ��Xن �Nب +�ی� دل
., دا�#	 +���         � .
روژ��ل
-_ وا+-#	 +	 دول� ه� و احJاب               

2J را ا$Tم ی�                  O �X�+�رژوای, +, 

   �44'
دل
., +�ا2 ���ی_ اخ�Bر          .  حMف ��
���ی�, �	  .  ا�]��
� +�ی� و��د دا�#	 +���       

                     ���� _-
�	 ��X4 از @�ف ای� ژور��ل
ص:�، +.'	 از @�ف ا���دی	 ه�2                           

��ر�J+ 2رگ و ��AO اروپ�ی, ه_                 
0_ �
�5رد  Y+  .         , ای��0#�� �D:4� 	O

�XB	 و�
\ را �`�+& ��دم ا�]��
� ��ار                 
 داد1 ا��؟

                     �
:
ا$#�ا"�ت اخ
� در ا�]��
� از �
��اب ای�W4 ا��      .  دی2�3 +�خ�ردار��    .


�ر �:
� خ�اه�          -+ �
�`�ی-	 �Eا�-	 و ا�]��

در �Eا�-	 �� ��ه� ا$#�ا"�ت                   .  +�د

#��#, +�دی_ �	 ا���ً� +� �Eاخ�ان و                   .
�
��ز����ه, ا���دی	 ه�2 ��ر�2 ��ز��ن       

در�Eا�-	 ا���دی	 ه�2 ��ر�2    .  داد1 ���� 
+�4Dان ��ز����ه�4�ن اص., و ا$Tم                  

ه��i� 2ه���44�ن    ��44�ن اص., خ�ا�#	   
                _#-
پ� را از �XOر�Oب �


	ام ��ر��� 

ما انسان را فراي پول و : اسپانيا

 بازار قرار ميدهيم

 

 

  ��� زی	 از ��م        :  ����� ��������
ال ��%و# ا�� �� ���" �!�  ����ش           

��' ا��       ��(	�  .       *(	�� ��-!, ی�دا
 در    ٢٠١١ ��       ٢٠ای/ ��/ در ��ری.             

         34� 	���' و �� 	5�روز���� �7ردی/ �6
�� ��/ �8ردا�� از ��ر       .  از �7ردی/ ا��   

��ش �� ه�ف ا���9ل                  ��  �!� �6��ارز
�?�رب ��ر7	ان �>	 �� -!�9 ��ر7	                    
��9* از ز��ن �ABل�/ ��ر7	#              ای	ان و �

�/ �Bق را در ������ ����D* و       ،�>	� 
�Fا��ن Gن را �� �Fا��7�6ن �5	ی�                         

 : ��ص�� ����6*

ا�`Tب $.
	 رژی_ ��Bرك +�د، ا�� Y�c	 آ	          
ای_،     �� ای�W4 �� ��در +	 ا��Wم cن +�د1                        

آ-��, آ	  .  +�دا�#� خ�د ��Bرك +�د1 ا��     
            2�Xآ�0ر را در د�� دار��، ژ��ال hح�
��Bرك ه-#�4 آ	 �#�ن E`�ات دیu#���ر2          

 .ا�� او از روز اول +�د1

 ,.

�v             +�4+�ای� خvا��v� �v<� �E�0
ه� از پ
1��              �v@�v5v+ _v#-ه �
4O �#ا��، ول, �� آ�


�v��vYv ا��viv#vرات +v�h�v, از                   vه �� 	u4ای

J در    .   ��ر�3
�2 ار�9 ��ا�#	 ام   O ا�� دو


� آ�vد1        
w� �<� در 	#�M@, ص� روز 
 ,� �
ده�v4v و ه�v دو +v	              ا�� آ	 +	 �� ا�

ای� ح`
`� ��+�ط ا�� آ	 ا�Tv`vب ��v�v��vم         
�'#	 اول ای4-� آ	 ا$#>�+�ت ادا�	      .   ا��

�vvا2             .   دار��vv+ ان�vvدوم ای�vv-vv4vv آvv	 آ�vvر

V ا���دی	 �x�        	v#vدا��v+ ه�2 �-#`& ��م     �vا�

         �v� د�v`#$ا 	+ 	آ "    	vلv�v.v" ه1�v`v� 2�v ا2          
 .+�ا2 ه� دیu#���ر2 ه-�

            �v
vل�vDvE در ح�ل ح�"� ا��ا���, از @�ف
@`B	 �e��# در د�#�ر آ�ر ا�� �� ح�v و            
         �y�;� آ�44 و �

D� بT`ز +�ا2 ای� ا���
+�vv4vv��vv آvv	 ا�Tvv`vvب در ��vv�vvود�vv��vvE 1ل                 

     ,v� ,��+ ,#��
+v	 ��vی�X�     �v��v�   .      �vده�2 �
       _v
v4vN &vر وا��X0� (Wael 
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 3صفحه 

 4صفحه 

 4صفحه 
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 زنده باد جمهوري سوسياليستي

�ی}            "،      "و ا�#�5+�ت      	EاJ�Mب 
����، و +� د�� خ
& و�
J���  "       ,Dده�

            ,�Tر2 ا��X��از ��ا��ن �#4:� از 
                 Zی�E د�� و ��دم را�� JB� 2�34ال
داد��، ای� +�ر O	 ر�3, +	 خ�د                            

���
3
ه��4O �	 +�خTف ��ی�ن            .  �
�JB و ��ای;, �	 +� �#� cن ��ی�ن                
�JB $�وج ��د، �'�ف ��ی� در                       
ح���
�، در ��ایe �#:�وت ��2 ��             

�4'
 . +�ز �
+�خ, �Oن ��-� ��ز�را و                               
��yری-
� ه�JB� 2، ه��4O در پT�:�م        

��, اح��Q� 2اد، �	 $�Bرت ا��              �

پ�ر�{  ��دن ر�{ ای�ا�, در               :  از

� ح'��� و         �Tن دم  "ا��
O  " ,ول


	، ��یA +���4، +� ای� و��د                          `E
خ>��� �5>, ��ن +� اح��Q� 2اد           
         ,��
� 2��� Z;� 	� ا�� >
�4Oن $�
��ن را +�0ت ��� ��ث
� ��ار داد1                    

" دره_ ری5#3,  "ای� @
? +	        .    ا��
و "    ��رش ��دم  "ص? ح��
�� و         

                    2�Bره ,��� 	+ �X�c د�W� پ���ب
ا�
�2 �	   .  ا�`Tب �JB،  ا�
� +-#	 ا��          

        J
� ،���#
.

���ل
-� و ���� oO نc در
��ز�را cن را ا�`Tب          .  ��یA ا��   

�JB، و ای� c oOن را ا�`Tب ��دم                    

�5ا��� . 

و +�خ, �Oن �Eخ ��X3ار، از دل ای�             
د�'�ا�
A "د$�ا2 ��ی� در ا�#�iر               
! ا��"    ��ن +
0#� ا�#�5+�ت ه�                


:���ی�4 �	 ���Xر2 ا��T, +�ی�                  �
         ,�� ,B.@ ف و ا��>�رM+� ح 	�ی�د M[+
��ا�� ادا�	 ده� و +�hخ�1 +�ا2                             
Jار2 ا�#�5+�ت ه�2      �+ V��� ���'ح

ای� @
?   !  د�'�ا�
�E �� Aاه_ �
�0د     
ا��mی�، +�ا�E–      2ص� @.Z ��د1           

����ر و خ�ل, ��دن زی� $2�B ول,                  

	 و رE#� زی� +
�ق اح��Q� 2اد، ی�             `E
خ���,، ح#�� ���Eل2�4B ��دم پ-�4ا�	           


� در �
�ور��#�c ا2، از . 
+�Xرو، از را�� و 0O ،oO_ ا�#�iر            
��Wت و ر�#�3ر2 از دل ��5ص��ت                

ی', +	  .  درون ح'��#,، ص? +-#	 ا��    
د�'�ا�
A �� ��ن ا�#�5+�ت ه�2                  "

c�,، دخ
& +-#	 ا��، و ی', رای�	                 
��ن                     ,+ �Bل��ن ��ز1 در ��ا�`Tب "

JB�  "              �5رد
� 9��0� 	+  . oO

-� ه_، �	 ���م        �����
N �-

���ل���
����ی	 ز��, اش را +	 �����3,                  
                  ,B
رژی_ +�X �'& و ح#, +	 �'& ل
               J#4� ل ا�#�5اج�B��+ ،1 زد1 ا���

�J و �c#,      "از  �`�+&        "  ا�`Tب ��دم  "
J�  "              2ت ح'��#, و ر�#�3ر�W#د�

              �� �
خ�د+�5د2، ه� روز از ای� ��]
��w0�  " 1�3ل"cن ��]
� خ�د را                    


J پ
�ا                  .  �
�اردO 	در ای� +�زار ه�
                 _
`#-� \E�4� 	� ,ص�ای J�
�0د، �
��دم، @B`	 ��ر�، ز��ن، و ��ا��ن، و        

�4� V'D4� �0ن را��Bل�;� . 

                     �+ _X�c ،ای� دور د$�ا 	�ای� ��ال 
���� �-, �Oن اح��Q� 2اد،  �	                  

            	��X+ 	+ ن ���4ف   "ا��وز�
Eا@�ا  "
              ,O �� �+ ،د�
3
��رد ح�.	 ��ار �
ا��، �Oا  ای� �'�ف ا��وز ��+�ز              
                    1�
0� �W� 	+ ا���#
��د1 ا��، و �
��د، ���� دور2 و �Jدی', ه� در                 
ص? پ�زی-
�ن و اپ�زی-
�ن، و                       
رو��ه�ی, �	 در پ
9 ا�� را +���                


�ه��  . 
�%ف ��                   Fوج و ا	J ،#ادK� #ا���

 !ره!	
 اخ#Tف در درون �وه2�4B ه�2                   
ح���
�، ا��وز در ��ایe دی2�3،               
��+�ز ��د1 ا��، �	 +� ��ایe $�وج          

ای� د$�ا   .  �JB و خ���, �#:�وت ا��        
                  �
D+ ر�
-+ ،,+�0ت درون خ���اد
ا�� �	  +�ز��ب ا�#��$, و�
D, در              


�ن �9B4 ه�2 ا$#�ا", دا�#	 +���       � .
ا�� $�م ا�#`�Bل ��دم از ای� ��ال، و               
$�م ا�D'�س cن در ص:�ف �9B4 ه�2         
ا�#��$, و ا$#�ا", ��دم ا��وز،                
        ?
4, �
-� �	 +�ا2 @D� ای� 	ا�� +Jال
و�
D, از �5>
� ه� و ��ی���ت                    


��, در اپ�زی-
�ن روز�	 ا�
�2 +�ز        �
 .    �1�0 و ��, ��د

ا�� د$�ا +� �� O, ا��؟ ه�	 �#:<                
                 �

w� 2ای� د$�ای, +�ا 	�ال`�ل ا�� 

. cرای9 در �
�ن ص:�ف ح���
� ا��         
ا� ای� ح'_ وا�D, ا��، "�ورت               


�0د      � ,��� �W� رای9 ازc �

w� و .  ای�
             �4'
.  �Oا ا��وز ای� �'�ف ��+�ز �

                �
�4�ه, ح���O ه� 	�ای� �>�ر 
+�ا2 �`�+.	 +� ��رش ��دم،  +	 ��ن               
ه_ �
�E#� و cرای9 ص:�ف خ�د را                     

�ه�، �;�, �� و ��د���	 ��             � �

w�
از cن ا�� �	 +#�ا�� +	 ری0	 ای�                         

            ���+ 1�� AدیJ� ,#ت ح�ET#اخ  . ,+
��دی� ��ر"�ی#, $���,، �0Eر                           
�ا�, و               	
ا$#�ا"�ت +5>�ص $.
اخ#�4ق، +� رو�� �`�+& ��4ح ه� در                      

M3ارد، ا��              � ,�X� ات�
ح���
� ��ث

�-
 . ای� ری0	 ای� اخ#�ETت �
���Xر2 ا��T, ای�ان، در �Ncز دور1       
ا2 ا�� �	 +� اح��Q� 2اد �Ncز و +	                 
اوج خ�د ر�
� و ا��وز +	 پ�ی�ن cن                   

اح��Q� 2اد ���ی1�4 ا���د         .  ر�
� ا��  
در ص:�ف دو +95 از ح��
��، و                   
���ی1�4 ���م +�رژواز2 ای�ان در دور             

او ه_ +	   .    �M#	 و پV از ا�#�5+�ت +�د      
ا��از 1��E, ا��T, +�د و ه_ +	 ا��از1            

ا�Tم "ه_ از �
-	 ا��ن و   ! ��E, ای�ا�, 
خ�ج �
�3د و ه_ از          "  �-#>D? پ1�4  

ای�ا�
� و $B.@ ��i, ای�ا�,     "  ��+�1"
اح��Q� 2اد +� خTف خ���,      .    �
�5رد

و "  اصTح�ت"و ه�	 ���ی�4�ن                    
         ,#-
+�خTف ��ی���ت اص., ���
���ل
�	 0O_ ا�#�iر +���ت ��ر��ز2 و                 
او+��� +�ا2 ر�
�ن +	 ��0و@	 ��ن               

، "ای-#�د"ا��، او  در �`�+& �Nب                        
و �2�345   "  ح< ای�ان ا��,     "���ی1�4   

او  .  +�رژوازZ.@ ��i$ 2 ای�ا�, ��      
+�خTف خ���, و ����2، �	 +�                         

و ���ی9         "  :#2�3 ���ن ه�                 "
" ,�T2    "د�'�ا�, ا��
، �	 +� ا�#
�ز


? ���N 1ب در                     Db� �
D��� از
$�اق، +	 پ�2 �
M� Jا���N �+ 1ب                     

�Eر  .             ���
و +�hخ�1 او +� ا��ا2 �
�;\ ی�را�	 ه� و �]�دن ��ن و ��خ� و         
��ت اول
	 ��دم +	 +95                                �
اح#
خ>�ص, و +	 �'��
Jم +�زار، د��             
را�#, ��ی� �
��� ا�#>�د2                              

. +�رژواز2 ای�ان را پ
�د1 ��د                           

	، از ای�         `E ,د�'0, او در �`�+& ول�


�0د     � ,��� �
D���    .    2ا�� روی�اه�
خ�ور�
��	، ا�`T+�ت در ��Xن $�ب و          
���Xر2                        >+�� �
D��� ?
Db�
ا��T, در خ�ور�
��	 و ���ود ��ن cن      

� از              ;-.E 	.y-� 1 +�دار2 از�X+ در
یA @�ف، و �`�ی� ��رت ا�#>�د2              
+95 خ>�ص, از @�ف دی�3،                       

 . ��از�	 �B., را +�ه_ زد
�د�'0, ا��وز اح��Q� 2اد در �`�+&        
                          ,30
ره�B، و �-5
� ��34 ه�

     ,4Dح�ت یTاران اص�E�@"  در �
�����

��,         "�`�+& وhی�  � �
D��� از ای� ،

�M#	  .    و ا�#>�د2 ���, �
�0د  Z
���
                     �
پ��2�35 ��ایe ا��وز ح���

�-
.  ای� ه� +	 ����ن �Jد1 ا��              .  �
اح��Q� 2اد  �	 خ���, ا�� و �	                          
& دادن ��Wا2                    �
����2، �	 +	 ا�

:#2�3 ���ن ه�" " �E�4ر ر�خ� و ��
�.Z ر"�ی�                 JB� }ر� �
و �	 +	 ا�

   _Oب +� پ��N" ,�Tدر  "د�'�ا�, ا� ،
او خ�د را +	               .  خ��	 ���Bس ��         

+�رژواز�N 2ب +�ا2 وارد ��ن +	              
+�زار ���X, ����ی	، +� +�ج +3
�2 و            

اح��Q� 2اد +�      .  دی].���,، ���
& ��د     

��� ا�#>�دی ،9�	 �B$رت ا�� از         �

0#� +�ز��دن د�� +�زار و                + 	Oه�
����1 ��دن د�� دول� و ��+-
�ه� و           
                 �+ T� و ��زی\ و �
�`�را�9 +� ��ل
ا�#>�د ��0ر، �	 ��X4 ��رت ا�#>�د2           
�ن و        �+95 خ>�ص, را یB� A	 د
�`�ی� ��د �	 در $
� ح�ل cر��ن                      
��ری5, +�رژوازJ+ 2رگ ای�ان را                

اح��Q� 2اد +� �
���         .  +�cورد1 ��د  
                               ���
خ�ر�, و دی].���, و �
ا�#>�دی9، ���
���ل
-� ه� و                               
+�رژواز2 ای�ان را ���#� +	 ��0و@	         

در دور1 او +�V�h را+;	      .    ��ن ر���� 
���E& و �����2�X ��رت ا�#>�د2 و              

��, در ص:�ف +�رژاز2 ح��_،                �

ای� ��ایe ز�
4	       .  ����� +�ه_ خ�رد      
��د2 +�د �	 +� �#� cن +95                                   
خ>�ص, را +�ا2 �0د �� ��دن                    
ص�4ل, ح���
� +	 �:\ خ�د +	 ����            
             	� 	
`E ,ن را در �`�+& ولc ورد وc در
��خ� دخ�ل� ح'��� و دی� در                     

+� +�h رE#�       .  ا�#>�د ا��، ��ار داد         
وزن +95 خ>�ص, در ا�#>�د و                   

���D	، ای� +95 �	 پ�0 +	                        �
��ل

       _Oاد دارد، +� پ�Q� 2در  "اح�� �
�����
و +� د�� دراز2 +	            "    �`�+& وhی�  

وزارت ا@T$�ت و دخ�ل� در ح�ز1              

_ دراز��                     .
	،  پ� از `E ,رت ول��


#�ا�-�، +� در���,        .  ��د� eای� ��ای

	 و ��زش خ��4	 ا2        `E ,ض ول��Nاز ا

��9 رو+�و ��د و خ��4	 ا2             Eو ا@�ا
ه_ ��م زه� ���ود ��ن اخ#
�رات ول,        


	 را ��+'�0`E . 
ا�� �X_ خ�اه, +95 خ>�ص, و در           
                �+ 	� ,E�'� اد، وQ� 2ن اح��c راس
                �� 	+  ،�E�ای� �X_ خ�اه, �'& 
��ا�\ دی2�3 خ�رد �	 خ�رج از �4#�ل       

ای� �`�+& و       .  ���Xر2 ا��T, ا��      
�'�ف ��ی�، �	 �
#�ا�-� دی�وز ��د1        
�� ح& ��د، +	 �� ا�`T+�ت ��Xن                       

� ��Dدhت ��رت در                        
w� ب و�$

. خ�ور�
��	 و در ��Xن خ�رد                               
روی�اده�2 خ�ور�
��	، ا�`T+�ت در                 
               �

� ��ازن ��ا2 +
w� ن $�ب و�X�

� ای�ان و                            D��� �

w� ال�..,  و
                       ،	��
+�رژواز2 ای�ان در خ�ور�

         ,+E�'�" _X, را �	 �
#�ا�-� +	 ��د

< و +	 ��ی, �1���0 ا��             "  cی��D� را

�	 ا��وز �>�ر پ� ��ن cن  +-
�ر                   

�1  ا��Y
 . د��ار و پ

                        ?
ا�`T+�ت در ��Xن $�ب، �5:
             ،&
��5ص_ +�رژواز2 $�ب +� ا��ا�
       ،&
��cد, ح��س +�اM� 2ا��1 +� ا��ا�
د�� +�h پ
�ا ��دن ��Xن $�ب در ح&       
��b��4ت خ�ور�
��	،  در اول
�  وه.	              
پ�و�	 ��زش ��cی'� و �Nب +�                         
���Xر2 ا��T,، ای� د�#�ورد اح��2       

ا��وز .  �Qاد، را +	 پ�0 ص�4	 را��            
                            �
D��� ,..ال� �
در ��B��4ت +
          ,��X����Xر2 ا��T, در دی].���, 


? ��1 ا��   Db� �0ت+  .  	��
در خ�ور�
ز�
4	  $�ض ا��ام ��رت ه�2 دی2�3          
             ,�Tر2 ا��X���Eاه_ ��1 ا�� �	 
الJا�� در ردی? اول ای� ��رت ه�                       

�-
�  .                    �
D��� &� ،�
Dای� وا�
���Xر2 ا��T, و +�رژواز2 ای�ان           


� داد1 ا��            
w� را 	��
از .  در خ�ور�
��i +�رژواز2 ���X, و +�رژواز2            
$�ب، ���Xر2 ا��T, ا��وز �	  در         

;� و �	 در ح& +��ان             -.E 	.y-� &ح
$�اق، �`0, ای:� ��, ��4 و ��Bی� ای:�                 


1J ��ن اخ#Tف اح��2            !  ��4���#�c
��خ و ���	          "�Qاد و خ��4	 ا2،                    

2�X��
0�  "          	
@��Eاران خ��4	 ا2 $.
اح��Q� 2اد و دول� اش،  از ای�                          
      ,�Tر2 ا��X�� 1�� ?
Db� �
D���
            ،	��
در ص�4	 +
� ال�.., و در خ�ور�
�	 اح��Q� 2اد ���ی1�4 و پ���4ژ اص.,          

3
�د    
� 	�0O��  ،ن +�دc  . ,�-
���#�c

#�ا�� ه_ ��� ��ث
� �E�#�ره�2                � 	�
داخ., و ه_ �E�#�ره�2 +
� ال�..,، +	             

A از                       Y
�#�یW, +��� �	 +�ا2 ه

4, ا�� و �	                     + 9

� �	 ��+& پE�@
ا���� در را�#�2 ��4ری�ه�2 �����4,           

 .   ��ن ا��

 ...دخيل ببنيد، النگوي سبز و 
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��ر�ان +	 اخ�اج و +
'�ر��ز2 و                 
4
� +	 ��ر ��ارداد2 �	 @�ح د1              Yه�
��ه	 دول� +�ا2 ا�#�5ام ��ر�ان +�د         

��X0ر ا�� ا$#�اض   "  ٤س  "و +	 ��م    
دا�#�4 و خ�اه�ن ���
� ��ر +� ه��ن                   
��ایw� e., خ�د و +� ه��ن �Jای�                      

ای� ا$#�ا"�ت +�ره� در �'&           .  +�د��
��W\ ده�X هJار �:�1 ��ر�ان از                     
                         	
��� ?.#5� 2�X05+ ه� و�X�

 ژا��ی	  ١٧از ��.	 در     .  خ�د����, ��د 
 ح�ود ص�هJار ��ر� از ه�	            ٢٠١٠

��Xه�2 ���
	 در د�Eع از ��ر�ان               
در �c'�را د�� +	 ا$#�اض              "  �'&"

ای� �����ت ��ر�2 +�ره�                .  زد��

	 ��رد ح�.	 ��ار                   ��� V
���e پ.
��E و �2�X�T زی�د2 +�ا2 �#:�ق            

 و +�ا2 ا�0`�ق در               ،��دن ��ر�ان   
                        �+ 	� �E�ص:�ف �X�c ص�رت 

      �� ,m4ان خ�دول� +�   .  ه��
�ر2 ��ر

�ان cوردن رو�-�2h�+ 2 ا���دی	          � 	+
ه�ی, �Oن �A ای9  و ��45ا�, در                  

��\ ��ر�ان  ،         ,Y
 ا$#�اض �X�c را �
و +	 ��زش +'�4��0 �	 ��ر�ان او را           

. ه� ��د�� و ��45ا�, او را �;\ ��د��       
��ر�ان در �`�+& �2�X�T $�ا�&                  

-#, +� ��Dر                    ��E ی���ت��دول� و 

و +� ��4ر     "  ��ر� ��� و ��د ا���د        "
     	
��� 2�X�Oا�#� پ�M ه�B-#3, و      ،

ه�-����#, @B`	 ��ر� را +	 ه�	                 
ص:, از cزادی�5اه�ن در        .  ��0ن داد��  

             	+ �Xاز ��ارس �� دا��30ه 	
خ�د ���
���D	 .  د�Eع از ��ر�ان پ�داخ�4#              

                        �
4
�ن ��1 ��� ��ثO 2ا�+ 	
���
روز���	 و    .  ���� @B`	 ��ر� +�د         

Jاری�X و �& �
�ی�2                �B�0ی�ت و خ�
              �E�
	 ��� ��ث
� ��ار ���  . ���

        	`B@ \
��ث
� 2�bE $���, و �0Eر و�

	 ��ا��Wم داد�1 و��                     ��� ���ر

 .��BWر �� +	 �:\ ��ر�ان را2 +�ه�

        1�� AدیJ� �� T�$ 2�ای� ���� ��ر
  	�٢٠١٠  �Eی� 	و در      .   ادا� 	در اول �

و "  �'&"ادا�	 ا$#�ا"�ت ��ر�ان           
��� ��ث
� �bE و ��از�, �	 ای�Wد ��1           


	 اول
� +�ر +�D              ،+�د��� � @B`	 ��ر

 ��ل ��ا�-� ��ا�_ روز ��ر�       ٣٣از  
ا�#���Bل +�      "  �`-
_"را در �
�ان                

   ,#
D��.  هJار �:�1 +�Jار ��4         ٣٠٠
   	
 هJار پ.
V را +�ا2             ٢٢دول� ���

�`�+.	 +� ��ر�ان در اول �	 +-
� ��د          
�	 +	 اه�اف "���ر�2 خ�د ���
� و        
��ر�ان ���
	 +�ر دی�3 و +�D از                      


�ان       ١٩٧٧،����ب ��ل       � "_
-`� "
در ا�#���Bل را در اول �	 +	 ��&                      

 . ه�B-#3, خ�د ��Bی& ��د��

" �'&"ا$#�اض و �����ت ��ر�ان           
�	 ��X4 از پ#0
��B, و�
\ ��ر�ان                     

���X ��ر� در ��ا��           .
� 	'.+ 	
���

��Xن +�خ�ردار +�د      .     J4+ ان�از ��ر
              �cل��ن �� +B@ ?.#5� 2�X05`	 ��ر

 ا���دی	 ه�2               ،در ��ا�� ��Xن              
2� از   ، احJاب و ��ی���ت oO         ،��ر

د�Eع ��د�� و یA            "  �'&"��ر�ان    

� ال�.., در د�Eع از            + \
ه�B-#3, و�

 �E�
	 در    .  ��cن �'& ��� �@B`	 ��ر
د�Eع از �X�c و $.
�N_ �`9 �4:, و "�          
��ر�2 �`���ت +�2h ا���دی	 ه�2                 

          	.��یA "  ،��� ای9   "��ر�2 از 

         �
@B`	 ��ر�   .  روز د�� از ��ر �0

	 در دل ای� �����ت �#�� �� و               ���

 هJار �:�1 اول �	 و                    ٣٠٠����    

�ان          � �
5-�"_
در ا�#���Bل     "  �`-


W	 cن +�د#�. 

          	#�Mدول� ���
	 پV از �'-� ��ل 
 ،خ�د، ا��وز +� �����	 ای� ��ر�ان           

           _0O زه� �
�5اه� از �& @B`	 ��ر�
3
�د+  .       ,�T� 	
�����	 ��ر�ان ���

�E#� د�#�ورده��4O 2 ��ه	        Vا2 پ�+
و �& @B`	 ��ر�           "  �'&"��ر�ان    


	 در ا$#�اض �4O ��ه	 ��ل                       ���
ای� -#�خ, +�رژواز2      .   ا��  ٢٠١٠

               Z���
	 @B`	 ��ر� +�ی� از .$ 	
���
   	
��� � از ���Z ��ر�ان      ،@B`	 ��ر

د�Eع از ��ر�ان     .  ��Xن ��اب +3
�د    
                  	����� 	
��ر $.Jم ا�T$و ا 	
���

  2� ا��وز +� دوش @`B	         �DE،ل
� ��ر
���X, +	 $�4ان یB@ A`	 و +	             ���ر

��ر�ان .  $�4ان یA �� واح� ا��             

	 0O_ ا�
� +	 ه_ @B`	 ا2 ه�2                   ���

 .خ�د در ��ا�� ��Xن دوخ#	 ا��

 ...طبقه كارگر تركيه پاي

برنامه هاي هفته حكمت در 

 سوئد

 :استكهلم

 �!6�٤ �J�� /N١ ژو	
Pاز�A�  

 �
� a��E : در ���ای�' ه�# �6>�ر �

���ل
-_،�Eرال
-_��ر' ��� ,.� 	.y-� و 

��ر7	 در )
�ن ���6 : ���ل $.,
�� �6>�ر ��������� 

2���� �:i� : # و	7 ��ا�9% ،����
Q�?A� 

��R' ���� �� ��ز��ن، : ر��ل +�4و��
��D� ب و �6� ه�D� 

   Nedrosgatan 12:�'�ن

 Husby  ای-1�3#        

 :گوتنبرگ 

 �!6�٤�J�� /N٣  ژو 	
Pاز�A� 

,��
�6>�ر ���� و  :�.
��ن ����

 ��9ق ��د��ن

,Wم ذیT� : ب وD� ���� 6>�ر�
 )��D� �Aب و �8رت �����

 �-
��45ا�, از @�ف حJب ����
�6>�ر ���� و : ��ر�2 $�اق
 	!� ا�9%ب ا�

�A	 �Fا�� 	4
 $., cی

از �U9 �6>�ر ���� در �	د���ن 
@�ف دو�#�اران ح'�� از ��د�#�ن 

 ای�ان

   Stigbergstorget 18   :���ن 

  W3�٠٧٦٧١٠٩٠٠٥/ ���س 

پ95 ��ا�� و �Jوات ����2 از 
 a;� 2 �#�ع �4>�ر ح'�� در�Xm�+

 	B4گ روزه�2 دو��B4�� �Xی��, �٦ 
  ی��,٨ �B4	 ٤و 

 	B4� روز 	پ95   ی��,  ١١+����
 2�Xه� و ��45ا� _.
E �X-'$ ی� ازT�
4
� پ95 ی', Y4>�ر ح'�� و ه��
 \��از +�2�Xm �4>�ر ح'�� +�ا2 

 ح�"� و +����	 ه�2 �#�4ع دی�3
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#��� .  پ�رل���, ����د �Eا�� ��X4د��    .
�
+�دن +	 ��X4ی, ���ودی� دا�4	 $�& را        

  �4'
�� 	
�ه�2    در �Eا�-	 خ�ا�#	    .  ��
ر��, ا���دی	 ه�2 ��ر�2 +� ه�                    

#��-, �	 در خ�د دا�#�4، رادی'�ل           .
�

رادی'�ل ��Bد�� �Oا �	 پ� از               .  ��Bد��
�XOر�Oب �
-#_ پ�رل���, احJاب                  
             2���د �	 خ�د ا���دی	 ه�2 ��ر��
ه_ +�X� 95, از cن ه-�4# ، +
�ون                 

 .��X4د��

در ا�]��
� ا�� ا$#�ا"�ت +� ��Dر                       
د�'�ا�, وا�D,، در "�ب اول پ� را           
                   1�� 	#Eی�Mب ر��, و پ�Oر�XOاز

+�خTف �>�ر2   .  ����د +
�ون ��Xد    
�	 ژور��ل
-_ ���� ص:� +�رژوای, از     


� در ا�]��
�                       خ�ا�#	"�#D� 2ه�

	 دو حJب +Jرگ           �
�ه�، cن .$ �X4� ه�

                          _#-
� &� 	
.$ ،�4#-
پ�رل���, �
+	 .  پ�رل���, ����د +	 خ
�+�ن 1��c ا��          


	 ا$Tم ��1 از @�ف                                          ��
+
    	���ز����ه�4�ن ا$#�ا"�ت ��دری� ��

�
4�: 
�� ا# ��ی�                   B	5�X �A��( 	اول�ی� ه
�G ، �Rزاد#        �	ا�	# ، 5�X	B� ، ه�!
د��	�� �� B	هYW� ، Z6 ا���ن                    
زی� و����A و ر�B' و ��Aدت �	دم           

����. 

��9ق ا���� ا�� �� ��ی� در ای/                    
)�ا�\ �]��/ ���� J!�ر��6 از �,              
                    ، ��
�ا� ، Z6ه	B ، ر�� ، /��
��Gزش ، ��5ر�� ����� ، Gزاد# و            
�]��/ ا���ن ���ن و ر�� B	د#                       
ا��ن ، �, ا���Wد' از ا��ال ��رد                 
���ز �	ا# �]��/ ی[ ز��G �7زاد،                  

 ��ل* و ��د �	ا# ه��

�* ����� و ا8�>�د#                3�J�	د ��
�]�/ ��9ق �Bق                        � �
6� �� �3AB
�، �3�� �Fد ����A �	 �	 را'                   ��

 .�]��/ ای/ ��9ق ا��

       ������ /�[�د��	ا�� �	د�� ��ی� �
  ���� ��5ر ��       .  �	دم ������ *���

          �6���� Q�J /�6^  .      *��� �W�Pو
              ��ه�#     ������ ای/ ا�� �� �Fا�

�	دم را از -	ی_ ار�7ن ه�# ا)	ای�             
��9* �	دم �	ا# ا�	از ای/              د�Fل� �

��ه� �!�3ر �!`�5، �� ای6�� ��                 �Fا�
���ی�7�6 �	دن ا���ل �8ر�
�# �Dرگ            
       Q��b� ���8 �� د# و ���زه�ی�5ن�<�ا8
�5Bر �	 دوش �	دم، �Xی� ه�# �8رت              

 .دی�����ر# �Fد را �]��/ ��6
�� ��	�D �8رت در د�� ا�38� ��)�د           

�� ^�� /�6	�D# ��          .  را رد ����6*      
�6!\ ���	ا�	#، ���Jال�� و 8
	 ا�� را   

��' ������       .  رد ����6*   �6
� *���
ا8�>�د# ����6 ���� 7	دا�� ا�� ��            
در Gن c	وت ا�38�� و 9B	 و ��ار#                     
                        Q� ن����X *ی� را �� �� از ه	dا�

 .ز���7 �]��/ ����6
          ���* ��)�د ا�!�ه�ف و ���� ��

c	وت و �Xل �?�# �]��/ �%�� و              
����د# ��6�\     .  ر��ی� )���A ا��        

-!��A و ��b" زی� و ����ر# ی��            
�* ا�� .از ���یe ای/ ��

        �6��	دم ^	خ ه�# ��^[ �����6 ه
  �W�Pو ��           ��اش c	و����6	 �	دن ا�38

��ج �� ^��؟ ��       bا�� �� ����ا��6 ��ی
��* �� ��ون ��                 ����R هF�6�ا�� ��

 .ه�D�^ h ���/ �`�اه� ��د
�A��(                                 ی�6' وG �� د���Jا# �� ا
��ه�# ا�d	ی� را �A6�� i��F          ،�6ا�

���� ^�6/ ��ا���Wد' و و�\                              
 ��)�د# �Fاه� ��د

�� ا��ن  .  �Fاه�ن ���j	 و ا�9%ب ��ی� 
�� .  را B	ا# �Xل و ��زار 8	ار ���ه�*            
��*، �� �k�<bت ��زار ا��ن ه

         �X4� �3ا��وز دی 	� �
ا$#�ا"�ت ا�]��
        &� ،�4#-
+	 +�ر�.�ن و ��دری� ���ود �

��, و ا�#>�د2 ح��_ را                     � _#-
�

ای� cن �`;	   .  �`�+& خ�د ��ار داد1 ا��     
             �
اخ#Tف ا���, �
�ن �Eا�-	 و ا�]��
ا�� و ه�
� دل
& ��خ�40د2 احJاب               
+�رژوای, و ا���دی	 ه�2 ��ر�2 را             


�ه�� a
"��. 
�� �TًB در ��ی, :#_ �	 ا�`T+�ت ��Xن        

. $�ب �Ncز پ�ی�ن یA دور1 ه-�4#                    
ا�]��
� ا��وز ��وع ای� رو�� در ��Xن     

         �4'
��Xن پV از       .  �Nب را ا$Tم �
                _#-
�'-� +.�� ��ق �#�ا�-� �

��, و ا�#>�د�N 2ب پ
�وز را                   �

���	 cن  .  +�4Dان را1 ح& خ�د ��Bل ��4      
را ���V و �>� زد��، ��دری� ادا�	 cن         

 .را در اروپ� ��0ن �
�ه�

�� ��+�ه�ی,          �
ا$#�ا"�ت ا�]��
� �� ه�
را �	 �& �
-#_ پ�رل���, �Nب ��خ#	          


-#_ پ�رل���, و         .  +�د را �'-�        �
زی�+2�4 ا�#>�دc 2ن ح�ا�& در اE'�ر            
            	#E�$���, ��دم ��رد ��ال ��ار 

خ�د @�ح ��ال +	 �4D, رد                 .  ا��
ه�2 ����د از ه� @�ف ا��،            ��اب


�ل د�'�ا�, و O	 احJاب +	          ��� 	O
 .اص;Tح را��

ا$#�ا"�ت ا�]��
� را1 دی2�3 را �`�+&        
+��ان ��ل, دول#2�X اروپ�ی, ��ار                   


�ه��  .       ,ا�]��
� ا�#�iر دی2�3 از ز��
و خ��5B#, و +�ا+�2 و cزاد2 @�ح             

�4'
در �Nب cزاد ای� ا�]��
� ا��            .  �
4, �
'�4 و ه�	            D� دًا�W� زاد2 راc 	�

��2   ٢١ه� در �:'� ا�-�ن ��ن                  ای� 
 .خ�د را �E#	 ا��

ا�]��
� ا$Tم ��وع ای� ���� در                    
اروپ� ا��، ادا�	 cن +�ون �A دا��              
      V
��0ره�ی, �Oن پ��`�ل، ای#�ل
�، ا�3.

�E� .و +.QیA و ه.�4 را ه_ خ�اه� 

-_ �� +�ی� ��اE\ ا$#�ا"�ت                      ����

 ���+ �
ای4'	 ادا�	 ای� ا$#�ا"�ت     .  ا�]��
             �
و خ�ا�#	 ه�ی�0ن +	 ��W خ�اه� �0

#�ان ��bوت ��د، ای� ا��              �� TًDE را

�2 در $�
`#�ی�                       
w� ی��#'O��

 .ح��ی� �� از ا�]��
� را ��
�ه�
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Ghonim) 3صفحه در 

 پ, ����B� ,��3رك �1�3 آ4
� آ	                    
�� اح#�ام  ."  آ�ر ���م ا��   :  "�ی�  �,

4
_ و Y�c	 آ	 او +�ا2                N 2زی�د2 +�ا
�>� آ�د1 ا��، ���& ه-#_؛ ول, او              
                          	`B@ ���
ی� ��ع خ�ص, از �

       ,� ,آ�4 آ	 $`
�e��#�         1 را ���ی�4
���4ن از زح��ت ���، ح�h       "دارد آ	    

�� آ�ر +��دی�، ص� درص� ا��ژی#�ن        
را +�ا2 ��خ#� ی� �>� ��ی� ص�ف          

            �
4u� �Wو درد�� ای �
ار�9 و    ."  آ4
ده�4 و    ه� ای� خe را پQواك �,           ر���	

آ�ر�ان ا$#>�+, @�\ آ�ر و                            
 .���� خ�دخ�ا1 �.�1 داد1 �,

ا�� ��X#�ی� +95 ه� ا�`T+, +�ی�                     
ره��, ا�#>�د2 ـ ا�#��$, +�ا2                      
                         ��� ���Xو��ان آ�0ر +���؛ ا

خ�اه
� E-�د را از +
� +�Bی� ی�                        �,
خ�ی� رأ2 را �#��? آ4
�، +�ی� د�#�Jد        
��ی-#	 +	 ��دم +�ه
�؛ �X�c را از ح`�ق        
�1 آ4
� و در ��ایe ا�:�4ك                      c خ�د

      �
ی� �DEل @B`	       .  ا�#>�د2 ��ار ��ه
  ,� e��#�             آ�ر ��ی�ی� خ�د 	ا�� +��

        ,� �uE او �آ�4 آ	 ا�`Tب        +��دد ا
                   ����م ��1 ا��؛ ا�� +�ا2 ی� آ�ر
ح�& و �`& $���, آ	 +
-� ��ل                      

            �X4� ١٨٩ص�ف خ��� آ�د1 ا�� و 
              ,� �Eآ�4،     پ��� �>�2 در ��1 دری�

��ا�
� از او +�5اه
� آ	 �� آ�ر                   ��,
           	Y+ 	+ دد و�ه�2 ��4	 خ�د            +�

         ,��i��
N و�#, �� ی� دول� 	�3ی� آ+

J در�� خ�اه�                 O 	ه� _
دا�#	 +��

��. 
�Eز :  +�4+� ای� ای� �Eز دوم ا�`Tب ا��        

        ,$��#�
� ا�#>�د2 ـ ا
w�  .   	آ�ر2 آ
اآ�4ن +�ی� آ�د ای4-� آ	 ���ی� را +	            

ه� +�Bی_، +	 دا��30ه�B+ �Xی_،            آ�رخ��	
در ه� �� ��Xد2 در     .  +	 ��& آ�ر +�Bی_   

ای� آ�0ر ��Bرك آ�uO, ه-� آ	                  
در ه� ��Xدh  .   2زم ا�� ����3ن ��د   


#��X, از �
�وه�2 ا�4
#, رژی_          <5�
�M#	 ه-#�4 آ	 hزم ا�� ����3ن               

��ی� .  ای� ا�Eاد "�ا�`Tب ه-�4#    .  ����
"�ا�`Tب +;�ر رو�� +� ی� ��خ#��ن       
�����Eه, �50� ��ز��ن ی�E#	 ا��،       
            	+ Vه� آ 	ی_ آ�
ا�� �� +�ی� �Eض +3
                      Zدا�� و ص�ح >.D� >+�� _رژی
ا�#
�ز +�د �Tش خ�اه� آ�د آ	 از cن              
ا�#
�زات د�Eع آ�4 و +
0#� ��راح#, و            

4
_   ا2 آ	 دور و +� خ�د �,   +, ��ار2 
+
 .��+�ط +	 ای� �-y.	 ا��                                      

                       	+ �
�, در @B`	 آ�رi$ ت�:�

��#�y� 2�Xل
�Bال, آ	 �X�c را در                   �
$�ض +
-� ��ل #�M	 +	 E`� آ1���0        
            �

w� 2رز1 +�ا�B� د دارد، و��+�د و

. ی� ��Bرز1 ه
�Wن ا�3
2J خ�اه� +�د          

-� آ	 ��ر��N 2�X+, و                        � ,u�

ه�2 $�+, آ	 از Y�c	 آ	 �TB           پ�د��ه,
در �>� ا�:�ق اE#�د $�
`� ��را",                  
        �

w� 9 از ای�
ه-#�4، ح#, +
0#� از پ

ا�� �X�c ه� O	 �0Eر              .  ه�اس دار��   
                ,��i� 2زی�د��2 +� رو2 خ��#�ه�
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