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	�� دی���  ��در ه �� ه�� ا�� ��وش ����� ا
�اج دری�� ��� ��د� ه� �
�"�� �� از ��د� ه�� . &� %��� ��� دی�����ر� ح�#� "�ا�!�
�ن ��� *+

� داغ ,�� و# �� ��ل ح�#�! �45را"� رژی� ٣٠ ��� "�0� از ���/ی/� و در ز".
 �� ا
?�ی�<س� ���5ر� ا�>
� را &� ;�د� 
� #�:/، در ا8��اض && �وا&س�
�C D 0/� &�ا� ا"��B&�ت ح��
��، ر�8� &� ا"/ام �����ران C از ���Eو/:F


�گ &� دی�����ر"5:�ی���ر ا"/ا�! و �Gی�ده�� " ،"�

�گ "، "
�گ &� ���5ر� ا�>
� ا�"،"� دو<! 
�دم �GیJ&� ای:

�گ &� ره�4"، "
�گ &� ��" ،" ��# �
 ،��# �



س�M �0ی�"و &�K " ���Lن #� &�ادرم #�! �K"�� ز
� را در زی� ��C " وا� &�وز� #
  . ا����Nر;�ان ح�#� <�زا"/

  
 ��C د� ه� در�� O0�#/"/ &� "��ی�G Dی��4را"� ح�Pر و� �
 �Q/ار� &:/ان ح�#� #

���Eو/:F ی��� ��د� ا��C Jح�F و R�C D 0/� ��د، ��د را رژی�� د
��ا�C از 
 Dی��" Oر ��ی�5��� ده:/،در 
�ا�5� &� ا&ع�د ا"�5Tر 
�دم از "�Sم ح�#�، &س

 �� #�ر� ره� ����� و �0ن را " د
��ا��"�Gی��4را"�&� ;��دن D� K &� رو� "
�5ا"�ن و "��5ا"�ن 
ع��ض و ��Sه� #::/;�ن و &� ��W و ��ن �V�Q"/ن F/ ه� �� از 

 ����� �C �در �8ض %:/ روز ���Z #�د� و 
�ه! Y/ "��یD ا"��X&��� ��د را &
8�ن ��ی� و�5� در 
ع�ض دی/ ا��Gر ��8
� �Eار داد"/ �  . ��]� ��د را &

  
� از �����C ���ان رژی� 5:�ی���ر ���5ر� ا�>
� C:/ا0�:/ #� &� #���ر ��د� ه�� &


/ان ی�س� و &� �> �
/� ���ط &K دم &.�ن�
 ��� D�K �ش &�ا� 
��ر زدن &
� یR "س��G) Z��دن 5>دان و �Gی��4را"� ه�[�ن 
���� و #�و&� ���E ن و��دژ�

 �از " T4� D4:5"و " اF>ح +�J"در <�4س ) ٠_از &���ی� �Gز"/ان 
�دم ای�ان درده
 �#�ر;�ان و ��د� ه�� ��� دی��، ��اه:/ ��ا"س! ای� &�ر "F T/ا� حc ��اه�"

�"و " �0Kب"���/ی/� را &س�8! در ;�� � � #�د� و :�G " �ا����Nر0/;�ن &� 8�

�رش ! ا
� زه� ��ل &�+�F . Zح�4ن زر و زور را &�Xا&�":/ �& �# ��4:5 �%�ا #

/، &� ��ن F/ ه� �0/ و هTاران 
.�وح و "�C/ی/ 0/� و �# ��"� ��د 0ع��

 و " �ت ��د� ه�� �	! ���� #� ��اه�ن از &:�د &�ا�G:/ن ا��، و &� �Gی�د ���

در �/اوم ��د "
�ج"0/ و ای� " ��خ"#�! "�Sم ا����Nر ;� ح�#� هس�:/ &س�8! 
 �"��K �& �  . "/ارد" �� &�ز;�!""��ن داد #� &��Q ���م ���N4ت د��0 و 
��.ع

  
� د��0& ������C �T ��د� ه�� زح���D و &" �5 � ز&�ن و ��"�Xار ا
�وز �� ه�

 �/ا #:/ ا
� ��ریg را &� 5�� &�د� ا"/ و "��ن داد� ا"/ #C �Tش K"�� ه� ��"�0�� #�
� د��0 در +�ل ��<�� 
� . ��ریg را "�� ��ان &� J[8 &�ز;�دا"/# �Vدر �0ای

0�#/ &� ��دادن &�"E h/ر E/ر�� ��یD،ه� ;�"� �5ا"� ه�� ا
/ را &� داس 

،/"��:& W�� �� ��#�ب &# �Vدر �0ای 
رژی� ح�#� &� رژ� �40"� روز� هTاران �� از 

Tدوران 5�� ��ار و ��#�&�� ��یD در 
 �
�&�"��� ��0 ه� و رو��� ه� �>ش �

�4رز� ا"]>&� و ای.�د  �& ��G �#�د ه� ;�"
� در ز"/;�  #�ر;�ان و زح�����ن و *�
��د� ه�� 
	�وم را "�&�د ����� و ��د� ه� 

 �س�� اراد� ا����Nر;�ان #:/؛ و را 
��8ب و
� �Gی��4ران و ��ز��0ران # �Vدر �0ای
! +�J ر"��ر"h &� �5ودان C:/ا0�� G�8

��8��� ،  ��Y ت�*�4� �& Dی�� ��س�
� �	�یk  و�Cچ +4]� ح�#�	 F ارانTه 

gن��ری�"K �4رز� و  ���ط
 D"در ��ز ،
 و ��� "�یس� ه� #�د"/
]�و
! ��د� ه� 

0� ; ���ن ��ز� "�ا
/� را ��
l و �4
ه�� Y/ ا"]>&� ح��
! را رو�Q #�ر� 

، D4:5 �5ر� &� "��یE D/رت ��د "��د"/
� #�ز� ه�� 5>دان را ��# �ه�  رده�

 !
/;� و Gس�د ای� ح����C و اوج !Xری
 �س�� ح�#� را &� "��یm; Dارد؛ &� Z# و
ای� ���J در ��Kی� 
�� &��ر،از �C �V8ی/اری�� 

T8یTان �5ن &���� در ای� �Tش و 8�.0! 
 !	� �
ا"]>&� "س�� ��ز� &� ��ز

� وزی/ و ��"� ��ز� در ر;���  �V��

  . ا����Nر0/;�ن و 
	�و
�ن �5ر� 0/
  

ی�د ���
� ��د� ه�� دLور، �5ا"�ن، ا��ا و 

]/م ای�  kF در �# ��&�ی�n ز"�ن د<


�گ &� دی�����ر" 
�4رز� &� �Gی�د" ،" ،/���"
/���"�
� زن و " و" ، 
�ه�� &�ه� هس�

��:.& �� h:.& ،�E/رE/ر�� " 
�د 5:�
ا��4/اد ح�#� را &� �G�; ��X�:/ و در 
 !��C J0 ن�.
Tدوران و &س Z&�[

� ا�Gا0�� و ح�� �5ن ��د را "�Nر Kزاد� :�
� 5:�ی���ران ح�#� V�� از �
و ره�ی� 
�دم 
�"K م &��ر��C داری� و �
 �
ن #�د"/ را ;�ا

 �%�C ��0ا�Gا�& �& �# �
� ده WواnC را
� &�د &��رد +��Gن �"K ی�د زد"/ ه��G زاد�K

                   !درو ��اه/ #�د

  

  

  

  !يكي از شعارهاي خيزش توده اي اخير در ايران

  ! اخير از حركات اعتراضي فعالين چريكهاي فدائي خلق در حمايت از خيزش توده ايبرخي
  

� Cس از �Cی�ن "��ی��ت ا"��X&�ت �F�G<& �# ،�

/� از 
�S<� رژی� ��#�&�� ���5ر� ا�>K د� ه�� &.�ن�� �"��
Tش �
�]�4� ���5ر� ا�>
� �QKز 0/ و ار#�ن ح��
! را &� <�ز� درKورد، &�Vر +4ع� 
�ج ;س��د� ا� از 
�4رزات ای�ا"�ن ��رج 

T� ���5ر� ا�>
� دا
� زد#��ر را در ح��ی! از ای� �"�� ��#�&��ی��� وح�&�Vر� #� در +�ل ای� . ش ��د� ا� و &�8�
� "�Sم �8 �& ������C �� و ا
/ D4:5 ��د� ا� 
�دم && �& �
/ت �]�ی�4 روز� "�4د� ا�! #� ای�ا"�ن 
�4رز ��رج از #��ر #

k و Y/ ا����Nر;�ا"� ح�#� را د"�4ل 
� #::/، ح�#�� را در ح��ی! از �N# ���% ���Gا ��د� ه�� 
�4رز ��ز
�ن "/ه:/ و &

:ع�س #::/� �ع/اد� از ای� . ��]� ح��
! در ا��Gر ��8
� #��ره�� 
X��k "?�داز"/ /:# �

V�4� را #� در زی� 
��ه/� 

� Gع�<� %�ی���� G/ای� ��c در ��رج از #��ر ی� 
س�]> و ی� در # !� ���Yا��و ا8 �ه���ر� &� ��ی� ح�#�ت ا��G;�ا"
� ا
?�ی�<س� ���5ر� ا�>
� ��ز
�ن داد� ا"/& �� رژی� وا&س��وه�� ا"]>&� در ح��ی! از 
�4رزات 
�دم ای�ان &�8�" .

�وه�� ���� در ��رج #��ر و &�X� از ح�#�ت " ��PG ا�  از �عEو وا R%�# /:% ی� ه��B� ��:� �" J�V

�V<ع� ای� 
� رژی� ��#��8 �& �Yا��از � ��ات ا8 �ا":/� را در �5ی�ن &���� �&�� ���5ر� ا�>
� را در ا���ر ��ا":/� �Eار 
� ده/ &��

5��ت "�در�! 
X��k  در F/د 5��;�� از �� �& ��وه�� ���� ��رج #��ر �Eار 
� ده/ #" �و 
�اOY "�در�! رایp در &
��ی�� &� ��"��"� رژی� ��#�&�� ���5ر� ا�>
� و "�Sم رادی��<�T 0/ن D4:5 و اG��دن Kن در 
س�� هس�:/ #� &�ی/ "


:.� ;�دد �
 ������C �
�دم & ��Fد��0 ا �&�N
 ��     . ا����Nر;�ا"� ح�#� &	 F٢در  

 

ردآن كه مي گفت حركت م  

 ! برود شرم كند، در اين وادي خاموش و سياه

  



  

��� ��ز� رژ�� ����ر� ٢٠٠٩ ژو�� ١٢ �	داد �	ا�	 �� ٢٢ روز : كانادا•�� روز #���" ! �	� و 
405 س�3رت ����ر� اس.!- �2 ه��0 د. اس.!- ,ح$ *(�ان  ا#'����ت ر��س$ ����ر� ��د

��اد� از :���05 س�ز!�#��� ١٠ح�ا5- س�*$ . در ا,�وا !	78 ا�� !�ر06	� ا#'����,- ��� ��د, 
س�0س- و !���035 رژ�� �� =.�8رده� و �(	ه�� ��د در�>�� ;#2 ��س�س- ����ر� اس.!- 

�C- از ا�� #0	و ه� :��D �05	����C :�ا�- �>B در �8#�دا  . دس$ �A� 2 ,@�? ا*'	ا<- زد#� 
 -�.E#ره�� ا�����د#� 28 ��  �(	ه� و =.�8رده�� ح�و� *C ���- از �(���ت رژ�� و س	  دادن 

ح�Iر !7دوران ����ر� . �2 ا:�H و !ح�Cم 8	دن د4F �8ر� ����ر� اس.!- =	دا�'(�
� اس.!- �� 5��س ��ص- در �>�� درس�3رت �8!. !ح �س ��د و D(� #3	 از K 70# ��#Lص

�� و  :'2	6 ��#L ��<� 0س<= O28 ,�س �)'�#3	 از L#�� #70 دس'0P	 ٢ح�>2 �2 !�'	<�0 را دا
�#���8ر8(�ن س�3رت و ز#�ن و د�'	ان L#�� 28 �	�- ��ون ح@�ب ( ��#�اد� ه�� !7دوران رژ��  .
��� ��د#� و ) ��د#�  �0P�H� -<0� اض 8((��6ن	د� و از د��ن ا*'	70 �>�� س�3رت ,@�? 8#
2��)'�ا�� #���"  . L#�� :ح���H رA08 !- داد#� و D(��� ��ر Kص� ح�>2 �2 !�'	<�0 را دا

ا#'����,- ��ر د�P	 ��U$ 8	د 28  ح'- ,حBE ا�'�ا�- ,	�� ��اس'2 ه�� !	دم !�0(��ن  ,(�� و 
  . ,(�� �� س	#�P#- �8!4 ا�� رژ�� �(��'�Cر ا!�Cن =�V	 اس$

  
ه�7!�ن �� را� 06	� I!ح2C ا#'����ت دور ده� )  ژو��١٢(در ه��0 ,�ریX ی�(-  :انگلستان •

 �> A0,ا	C!ان و س�ز!�ن د	ای B<� -ای�: ���Cی	D �05��ر��س$ ����ر� در ا�	ان :
ا!Y	ی�05 '- ای	ا#�0ن در ا#P> '�ن �� ا#'�Hر :	ا��ا#- در !P5� )8 4��E	� ����ر� اس.!- 

��� ��ز��� ��H:ا<- زد� و �2 ا	ا*' ?�@, A� 2� $2 دس@)C� ا#'����,- رژ�� دار و 
 اوC# �05'2 ا� 28 در ا�� ح	8$ �>^ #[	 !- 8	د ص] �Z;#-  .����ر� اس.!- =	دا�'(�

�>0_�,- رژ�� , ��P'ن !- داد دس�H# 28 ,- ��د����2 ا#'C8$ 8((��6ن درا�� ����5س	�
�	8$ در ا�� ��ز� !'�س�3#2 ,�ا# '2 اس$ #[	 ,��اد 4��K ,���- از ا�	ا#�0ن !�0E 5(�ن را �2 

�A دس'2 از را� ده(��6ن را 40CH, -#� 8 !- داد#� ! 28	L $5� 8  . 2� ^,ور �>^ #����
ا�	ان س3	 !- 8((� و �2 و��د !�	 ا#'����,- در �(�س(�!2 ��ن #�0ز دار#�، در ا�� !�0ن ح�Iر 

D70# د��0P�H	 دا#H@�ی�ن ��رس20 ا� 28 !��رج ,حص�H<0ن *��,� ��س0>2 دو�0!�, $5 !- 
�	د س�0س'��� H0= ?3# 2� ر�H8 در ��رج از	2 از ا�� ا!#�PD ن !- داد 28 رژ���H#  د 28 ��د��

��05$ #0	وه�� اZ.*�,- رژ�� در ص�3ف را� ده(��6ن و . ��د س�د !- ����: ���� 2'C#
�'	<�0 ��د ! �� 2<��E! 2� ��#L A�	:'2 . ,ح	د405 ,ص��0 6 	8 �#- 28 �2 ه 	c82 اC05د#� در ح���

 �	داد �	8$ 8((� در !4��E  ا:6�H	� ه�� !�'	<�0 س�8$ ��د#� ا!� در D(� ٢٢در ا#'ص���ت 
��ره�� "�- و�Z " #��$ و �	ا� 5ح[�,- ,��اد� از ��ا#�ن را� ده(�� �� :	��د� �� 2<��E! 2�

�'	<�0 =	دا�'2 و #�Hن !- داد#� 28 ��ز�2e دس��س #0	و ه�� اZ.*�,- !���د در !ح4 !
������ ��د را �2 *(�ان .  ا#� -P#ر $HP#ا �	P5� )8 وج از	اد =س از �	از ا�� ا: -�	�
در �	��ن ا*'	اض �2  .از �	8$ در ا�� #���" ! �	� �2 !�'	<�H# �0ن !- داد#�"ا:'��ر"

#���" ! �	� ا#'����,- د�C'�,�ر� ح��8 �	 ا�	ان 28 <�� س	�8ب وح�0H#2 ه�L 2زاد���� 
�8�� ��د را د!C	ات �>�� داد� و ا�'��*- در سgح ��! -! -,�H���# �0)D 2� 42 �� ,�س�

��ر ��د را �C�  �)8 i7- از !�'	<�0 ا�Kام �2  =	,�ب  � '2 �7ر6- ر#h �2 س	 در '��)� �	�D
�� 	0P'د 28 ��س0>2 =>0س دس��# �	P5� )8 . -�	� س���	 اU	 ا�� ا�Kام ا*'	ا<- !ح�2Z و 5

� 2'HFL د از �8ر!(�ان س�3رت��H! ��#L س��5 	� h#ر ر�UL 70# $8	28 ,� =���ن ا�� ح �#�� h#2 ر
. #C'2 د�P	� 28 در ا�� ح	8$ �>^ #[	 !- 8	د �	��رد =>0س ا#P> '�ن �� !�'	<�0 ��د . ��د

L#�� در ح�5- 28 از ه	 �6#2 ,��س ��0 !�'	<�0 و را� ده(��6ن �>�06	� !- 8	د#�، ��308 و 
�اس'(� �2 ص] ا*'	اض 8((��6ن ��0Y#�#� را !- H6'(� و در س����8 ه�2 8 �#- 28 !- �

!�ارد� !H�ص�ت ا:	اد را ��ددا�$ !- 8	د#� و �2 ا�� وس�H# 2<0ن !- داد#� 28 در 
�)��� -! 	0P0= ر�ED -!.ا=� �(��$ ����ر� اس	ن از رژ�� س�H'ر 28 . ح����Z ه��ن

	P�� 06	� را !(�Cس !- 8	د و �� در ح�2C05 5ح[2 �2 5ح[2 �	��ن را" �- �- س- " 76ار
�'	<�0 و ا#��Cس درس$ د;�4 ! �� 2��	8$ 8((��6ن !ص�ح�2 !- #��د ا!� ,���>- �2 !ص�ح

  .  ا*'	اض L#�� وه��$ س�0س- #0	وه�� �	8$ 8((�� در ا*'	اض #�Hن #�اد
  
�2  :كانادا •)HC� ١در روزj ٢( ژو��jداد	د� ه�� ,ح$ س'� ا)  ��, �H� ل ا#3@�ر�� ٣٠ز و ��#

س�ل m>� و س	�8ب و �(�ی$ ����ر� اس.!- در ای	ان، � �0ر� از ا�	ا#�0ن Lزاد���ا� س��8 
��Hن از د��ن *Cس ه� و :0>� ه�� ا*'	ا<�ت وس0? ,�د� ه�� !��رز در دا�4 (,�ر#'� <K 28

�(�0#� 28 ,[�ه	ا,- در !�0ان ) �H8ر �	�ح2 دار ��� ��د -'Kا� ح���$ از " (!4 5 '��"و	�
ح�ود #�0- از ���0$ . �	76ار ���، �L 2ن !ح4 �'�:'(�) ات !	دم س'����� �H8ر!�ن!��رز

��ون ح�4 ه= n0	�D و #�H#- �2 ,[�ه	ات L!�� ��د#�، ا!� ,��اد ز��د� =	�D س�7 و =	�D ا�	ان 
���05 (6	و� ه�� L �� . oDرم �0	 و ��ر��0 ه� در !�0ن ����HD 2� $0 !0��رد: 2<�@)!

��ل دا�'(�) >B ا�	انD	����C :�ا�- �: $8	��- 28 . در ا�� ,[�ه	ات ., 2 �2��, ����#L
درس$ !�#(� ,�2pZ ا!Y	��05 '�� در ,ح�40 8	دن (�	ا� ,ح�40 !�س�� �2 *(�ان ره�	 !	دم 
در �	��ن ��د �� اس'(�د �2  �(���ت !�س�� در )  q٧��0(- �2 !	دم و �C $ دادن ا#E.ب 

ا:6�H	� C0!	د#� ) �0E' !t٠ او در H8'�ر ��ا#�ن !��رز ده2 و #E" (دوران #� $ وز�	� اش 
ا��  .را �	ا� ,ح�40 !�س�� ا:�Hء !C0	د#�) و ا!Y	��05 $ ه�(و ,�2pZ �(�ح اص.ح Z>^ رژ�� 

�>�م �� (#�ع س�(	ا#- ه�� �6Lه- ده(�� ��8#0 '�� ا*ص�ب �	76ار8((��6ن ,[�ه	ات ! ��� 28
��ن و ,�د� ا�<Z از  اص.ح/'�	c8ا�)�را درب و دا�Fن و L#�� را ����أ ) - ه�� ,�ر#'� !- ��

6	و� ه�� oD در د:�ع از !��رزات !	دم و در !ح�C!0$ س	�8ب ,�د� ه�  .��0P�H 8	د� ��د
 ��#L �� 28 رز�����ره�� ا#E.�- !�0اد#� و ه�	ا� �� ه��Z(�ن ��6L و !�,�سO ����ر اس.!-، 

 و ��ق !��رزا,- �L 2� ���#���0," و ��ن ��0H8 ه�ص�ا ��� ��د#�، �2 ا�� ,[�ه	ات ��ر
oD ه� *C ��� �(���ت رژ�� را ���* 2	�� �H#ن !�0اد#� و �(���ت . ��� ا�	ان را داد� ��د#�

��� و �2 صح�'����Hن �6ش !- داد#� ?�� ��#L دم دور	د#�، !	C0! ء�H:رژ�� را ا.  
!- �C- از :��D �05	����C :�ا�- در ا�� ه(�Pم و �� �2 اه'	از در L!�ن =	�D ����ر� اس.

�>D �� B(�ن ��H و #3	ت ����� �= 2	�D ا} ا8�	 �	76ار8((��6ن ا*'	اض 8	د، 28 ص�ا�" از 
��او :	��د . ص�ا� س�(	ا#- H= 28$ �>(� �6 ��د :	ا,	 ر:$ و ,��2 ه�2 ��	#�Pران �2 او �>^ 

�{ �	ا� د:�ع از !	دم !��رز ا�	ان ��? ��:"!70د Kوا 	ا6 �D	= نL �0 وHC� $5�@� 4Kا��، ح�ا �

=	�D ����ر� اس.!- #��د . �(��'�Cران را �	دار��
 س�ل ز#�ان و �C(@2 و ٣٠ س�ل �(��$، #��د ٣٠

 س�ل :E	 و ����'- و ٣٠ا*�ام !��رز��، #��د  
 ،2���Eت !ح	وم ��!Z ا�	ا*'�0د و ر#~ و !ح($ �

 س�ل ,@�وز �2 ح�Eق و Lزاد���� !	دم !� ٣٠#��د 
 !..."�@��0HC� $5! ا�� =	�D را �	دار��. اس$

 �)'3P0! و �#�H0! او ه�ص�ا �� -C� -C� دم	!
  !"راس$ != ،2P0	�D ����ر� اس.!- را �	دار��"

�	76ار8((��6ن !	اس� ه�2C)0 د��#� 28 
��رز در #7د ! ���' 0#��8 Oن دارد ,�س�H'0ه�!
!	دم ا:�Hء !- ��د، دس$ و =���Hن را �6 

��ن را ه�ل ه�= ?�� -C5	D. 8	د#�	�� ا} و ا8
8	د#� ا!� ��C0ر #(H '(� و =>0س را �2 ��ن 

&�;Tار#::/;�ن 
�ا�� #� . ��8#0 '�� ا#�ا�'(�

�گ &� ���5ر� ا�>
�"&� �r�Gد 0ع�ر  "

 �س &�C ��د"/ &� ا"/ا��& k>�X
در 
�ا�� 
� ا�r 0ع�ر را �� داد� # �r���س�5ن #��"


����Kزاد� &�"&�د"/  
 ��م  R4�  " را
ه��"�Vر #� F/ا� . &�  ه���ن "��ن داد"/

"�
وا� &� روز� "، "
�گ &� ���5ر� ا�>
�r�0 M�س
 �# " �
و د��r 0ع�ره�� 
�دم 

� "��"/ه:/� ��� ا"]>&� K"�� (در ا�rان #
! رژ�r ا�!�# ��8 ( �در هs ر��"

ر��� 
:��� "�� �0د، F/ا� 
 T ده:/� #� ا"ع��س(#��"س���� 
�4رز "

 ��5
ع �

	�و ��rر;� و د�# �F/ا� +4]
س�� ) هس�:/>�r�?
در #��ره�� ا

/&�r ��" �ع� ای� . ا"ع��س و�&�.�
ح�#�ت و &���رد �5"4/ارا"� و ��� K<�د 
ر��"� ه�� &�VF>ح 
/اK OGزاد� &�ن و 
د
��ا�� &� ح�#�ت رادی��ل 
�4رزا�� "��ن 

 �
� در ا�rان &��>داد # �/r/��� دم�
ف 
� &�:/;�r� دار"/ و " ،D"ارا/G�+ و ����

� دو<��� و ر��"� ه�� &�Q� F/ا��rن را "

/::# �

:ع�س  . � � ا�r و,.در"�
ا"س�"��� Kزاد�Xrا� ا�! #� F/ا� 

	�و
�ن �5
ع� �	! ��� ���5ر� 
��� در ��ا�� & �ا�>
� را &� ��ا"� ه�%

/:"T& د�r�G ��5ن .  
  
�2 :انگلستان •)� ٢٠٠٩ژو��  ١٨ روز =(~ 
�� از �m	 ,[�ه	ات ٢ ,� ١٢از س�*$ )�	داد٢٨(� 

ا� '�د� ا� در !4��E س�3رت ����ر� اس.!- 
در 5(�ن در ح���$ از �70ش �7رگ ا*'	ا<- !	دم 
ا�	ان و ا*'	اض �H8 2'�ره�� دد!(�H#2 ����ر� 

 �����05 . اس.!- در روز ه�� ا�0	�	76ار:
�ه(��6ن ای� D	ی���C :�ای- �>B از ز!	� س�ز!�#

#7د�A �2 ص� #3	 از ا�	ا#�0ن !��5] . ,[�ه	ات ��د#�
 $8	�����ر� اس.!- در ا�� ح	8$ ا*'	ا<- 
��ره��-  �Dن �دا�'(� 28 �� س	 دادن 

���5ر� ا�>
� &� ه� 5:�ح و د��� "�&�د "

�گ &� رژ�r ار�.�8� ���5ر� "،"&�r/ ;�دد
�
��� و " �ت " 
�گ &� د�r����ر"،"ا�>
 رژ�r دارو �0:.� ح�#� &� ا�rان را &� ��د از

در �r�Cن ��Sه�ات �m; Dr��".  �4ا0�:/
س ���5ر uاد رn" �/ن اح��
� ح�# /ر�
 �r�:5���ر ���5ر� ا�>
� در ا8��اض &


> –��4 ر��"� &� &� �� �# �E� ا� �# 
 /0�& �
 –در �5! 
:��S" Z# OGم ح�#� 

 ��r Z&�[
د�! &� O�.� Rr ا8��اY� در 
ز د���G ا�r &:��� ��4 ر��"� زد� ا"/ &� ا

ه�� د<Z ه� �ع/اد� از �0#! #::/;�ن 
� و &� 0ع�ر �Gر Z	
 �rا �در ��Sه�ات &
 �Tه�� #�&:/� &� ا���G اح�/� "nاد و ا"�

ا�r ح�#! .  ح�
�ن 5�� ��ارش �Cدا��:/

�r�C Tن &DX ح�#! �C �0ر K ![G�
١٨ 

/rرت ;�د� � Z&�[
  .ژو�u در 
  
�2  :انگلستان •)� ��ن ٢٠ (١٣٨٨ �	داد ٣٠روز 

�� :	ا��ان :��D �05	ی���C :�ای- �>B و ) ٢٠٠٩



  

�	�- دیP	 از #0	وه�� س�0س-  ,@�? ا*'	ا<- �7ر6- در !4��E س�3رت ����ر� اس.!- در 
���4C 6	:$ 28 !	دم ��ن �2 5^ رس��0  .5(�ن �	76ار  -gا�	�ا�� ,[�ه	ات ا� '�د� در 
28 و0Kح�#2 !	دم !��رز و !�'	ض (��2 �2 ,��ی�ه�� ره�	 �(��'�Cر ����ر� اس.!- ای	ان ��ون ,

 Oا<- ,�س	8$ ا*'	�6#2 ح 	�8ب ه	را ,��ی� �2  س ��#L ��0 و!�# 	P���L ر و�Cا�	ان را �	ا�
و �- ا*'(�ء �2 !�س�� و 0F	� ��د �	 اس�س ,ص��0 ,[�ه	ات ) !7دوران ای� رژی� 8	د� ��د

�>�H0ن �2 ���0K�)'�ر .  �ن ه� ری���در �	��ن ح	8$ ا*'	ا<- 5(�ن، ,[�ه	8((��6ن �� س	 دادن 
ه�� !�'>] ��H و #3	ت ��د را از س	�8ب  !��رزات !	دم �V6 "���# 2ا�'(� و از �70ش �7رگ 

0��#- #��د#�'H= ان	دم ر#@���� ا�	.!  	رت از ای� ��د 28 ,[�ه��#C'2 اس�س- ای� ح	$8 *
�� 4��E, دم در ح�$ 8((��6ن در	ا<�ت !	دن ا*'	ش �(�ج ه�� درو#- رژ�� ��$ �8#��705 8., 

��ر !ح�ر� �ح���ر� "و " !	گ �	 ����ر� اس.!-"ح�3 8>0$ #[�م ��5�m#2 !���د، 
=س از =���ن ,[�ه	ات 28 از . را س	 !- داد#�" اس.!- �� ه	 �(�ح و دس'2 #���د ���� 6	دد

 �2 ,�ر�~ = 28 -#� 8	�D س�7 ح�4 !- 8	د#� �2 !ح4  ��� از �m	 ادا!2 دا�$،j ,� ٢س�*$ 
�4 ,�ارi د��� ��د#� �	76ار 8((�K ا,- را 28 از	ه�], �, �#�!L . نL ز ��اه�ن�FL ا�� *��  در ه��ن

��#� ,� 8 �#- 28 ,ص�و�	� از �(���ت ا�0	 ����ر� اس.!- �2 د��ار زد� ��د#�، ا�� ,ص�و�	 را 
ی� س�7ه� � 28�Hً� اc8	ی'- ه�� ���� ��د#� در ح�5- 28 �2 ای� س�ز!�#�ه(�� �6ن ا. ��? 8((�

,	,�H# ^0ن !- داد#� 2D �� 28 و�Kح'- از !���دی$ رژی� دارو �C(@2 ����ر� اس.!- د:�ع 
�)'�ای� ا!	 . !- 8((� �� ای� �	��رد زور�6ی�#2 ��د Kص� ای@�د ,(" ��0 ا:	اد ح�m	 در !ح4 را دا

L د�E'*ردر *�0 ح�ل در�2 ا���Lزاد� " #�� �2 د!�8	اس- را ه� ��0ن #��د� و #�Hن !- داد 28 
2� -�# 7���ل س �� 2H��#0$ " ا�Kر �� وا�ED �#داد 	ات س	8((��6ن در ای� ,[�ه 	28 ,[�ه

��ق داردg#�8ب و . ا	وه�� س	دم �� #0	ی��� !	ط �2 در06��	ر !��در �	ی�ن ای� ,[�ه	ات ا�
���  . �2 اZ.ع *��م رس�0ه�e(�0 ,�ریX ,[�ه	ات ه�� �

  
در ادا!2 ح	�8ت ا*'	ا<- ای	ا#�0ن !�0E ��رج �H8ر 28 در ح��ی$ از ��اس'���  :انگلستان• 

*�د;#2 ,�د� ه�� �2 =���س'2 �	 *>20 رژی� س	P��8	 ����ر� اس.!- �	76ار ��� اس$، روز 
 2�)�ص�رت 6	:$ 28  ,[�ه	ات �7رگ دیP	� در !4��E س�3ر,��#2 رژی� در 5(�ن ٢٠٠٩ ��ن ٢٧

��ره�ی- �2 ز��ن . ,��اد � �0ر زی�د� از ای	ا#�0ن در Lن �	8$ 8	د#��,[�ه	 8((��6ن �� س	دادن 
ا#P>0 - و :�رس- �2 ا:6�H	� �	 *>20 رژی� �(�ی'�Cر ����ر� اس.!- =	دا�'2 و H8'�ر و 

�Cان را !ح	ای 	ر� ح��8 ��,�'Cدی Oس�, ��!L �0#2 ,�د� ه�� �@�نHوح �'�. م 8	د#�<	ب و 
 2� �� 28 ����ل و ح��ی$ 0P�HD	 *��	ان و رهVPران !(2Eg رو�	و E'8((��6ن �� اس 	8$ ,[�ه	ح

0��#- !- 8	د#�'H= ا#�0ن	ا<�ت ای	0>��� ��د از ا*'�در ای� ح	8$ . . ص�ا درLوردن ��ق ا,�!
��ره�ی- ه��eن �"�
���5ر� ا�>
� &� ه� 5:�ح و " ، "
�گ &� ���5ر� ا�>

� ه�! ��د� ه� Kزاد &�ی/ ;�دد"،"د��� "�&�د &�ی/ ;�دد& ������5ر� "، "ز"/ا"� �
�/� " ، "E�Z �8م 
�دم &�ی/ 
��kE �0د"، "ا�>
�، رژی� ار�.�8� 
�;! �Gا ر�"

�وز�C �� �4د" ،�  "��زش "� �س�
ن و �� ص�ور :	ا��ا#��� ��ا�6#2  از س�� #0	وه�� س�0س- !�'>] ,[�ه	ات :�ق ��gر ه�7!�

 <� ا!Y	ی�05 '- -:��D �05	ی���C :�ای- �>B ای	ان و س�ز!�ن د!C	ا,A0 . س�ز!�ن ی�:'2 ��د
ای	ا#�0ن در ا#P> '�ن �� ا#'�Hر :	ا��ان !H'	8- از س�ز!�#�ه(��6ن ای� ,[�ه	ات ��د#�؛ 28  

ه�� 'P- �� ا�� :	ا��ان و در ح��ی$ از �(�" ,�د� ه�� ,ح$ 6	وه- از ر:oD ��E ,	208 در 
0��#- ��د 'H= د� و	8$ 8	�س'� �	 *>20 رژی� <� �>E- ����ر� اس.!- در ای� ,[�ه	ات 

  . از !��رزات ا#E.�- �8ر6	ان و �>���E ,ح$ س'� ای	ان را ا�	از 8	د#�
 

درا*'	اض �2  س	�8ب ه�� ��#�0 ) ٨٨	  ,١٢0( در اس'	ا�05 #70 روز ���2 س�م ��;�  :استراليا •
!	دم Lزادی��ا� ا�	ان ,�سO #0	وه�� ! >ح رژی� �(�ی'�Cر ����ر� اس.!- و �	ا� ا*.م 
��رزات ا�0	 ,�د� ه�، ,@��- ا*'	ا<- در !4��E =�ر��5ن ای�5$ #�0 س�5$ و75 در ! �� -P' �ه�

$ �2 :	ا��ان  0�8'2 ه�� 'P- ا�� ح	8. س�0#- �	 *>20 ����ر� اس.!- ای	ان �	76ار 6	د��
��D �05	ی���C :�ای- �>B ا�	ان در س�0#- #70 �� ح�4  .�� !	دم ای	ان ص�رت 6	:'2 ��د :

��ر ����5ر� ا�>
� &� ه� 5:�ح و د��� "=.�8رده��- از ��>2 =.�8رد� 28 رو� Lن 
��� ��د، در ا�� !ح4 ح�Iر ��:'2 و �H, 2	یح و ,�""�&�د &�r/ ;�دد 2'�<0ح !�ا<? س�ز!�ن  #�

  .و ا:�Hء �D	� 8	ی2 د�C'�,�ر� ح��8 و �(�ی�ت ا�0	 رژی� �	 *>20 !	دم ,ح$ س>2g ای	ان =	دا�'(�
��ر �در !�0ن ����8V! $0ر از Z	ف " !	گ �	 ����ر� اس.!- �� ه	 �(�ح و دس'2"س	دادن  

��ر� ,�د� ه�� !��رز :��D �05	����C :�ا�- �>B، در �	ای�8V! 2'0�8  28 -gر از ��0ن ای� 
 ����ل و ���ح�5- �	�- از �	8$ 8((��6ن !�ا�2 E'د#�، �� اس	C0! ان ا�'(�ب	�0 . ای)Z �!ا

�� �2 ه��ن ا#�از� 70#  	8V5ح�5- ��ا#�ن :�ق ا���ر در :��I !	اس�، ه	 �EDر ��*� ���ا�� 
$�0P#ا	و�'2 �6ن راس$ را �	د :�� �H�.  ر ��د���28 یC- از =س از D(�ی� ��ر ,C	ار ای� 

��ا#�ن �	و!(� و د;ور در یA ا�Kام س	ی? در ح�H= 28 -5$ س	 ردی3- از دوس'�ن ��د و درس$ 
��ره�� رادی�Cل ��>� Lرم D	ی���C :�ای- �>B ا�	ان، ای '�د، �� ,��!- ,�ان ��د یC- دیP	 از 

 اول �� ای� 28 در !	,�2". وا� �2 روز� 28 ! >ح ��ی�: ",[�ه	ات !	دم در �	داد !�� را :	ی�د زد
 ��E:ر,�(� ر�K -اه	ی�د او، ه�	ا!� در دو!�0 : ،����ر :OE ,�سO دوس'�ن ��دش ,C	ار �ای� 
��ل در س�0#- �� ای� ��ان 8L(�� از ��H و �08 # �$ �2 �(�ی�ت :@0? ����ر� اس.!- در :

$8	���ر و ,C	ار Lن از Z	ف ��H- از � 8((��6ن حB !	دم !��رز ای	ان، ��*� �� ا:'�دن ای� 
 $H6.  2<�� از �	Pر ه�� دی��� �0)e8$ ه�	در ا�� ح:  �"��& ����

�گ &� دی�����ر ، 

�ت ح��ی! ح��ی!، و Q �& �"ا�! ، ای�ا �� ا� "��":
  . س	 داد� ��...ا�! ��
  
�2  :انگلستان• )HCروز ی �	و ��;�q �;�� ٢٠٠٩ 2#�� 4 س�3رت��E! در �	Pات دی	ه�], 

در ای� ,[�ه	ات #0	وه�� 4CH'! oD از �	�- . �	 ا�	ان در 5(�ن �	76ار ��د�C'�,�ر� ح��8 
 �� 23K28 ��ون و �)'��	8$ دا 4E' ! اد	و ا: A0,ا	C!وه� و  0�8'2 ه�� د	س�ز!�#��، #0
 - 0<P#ر� اس.!- �2 ز��#��� ا���� 	P��8	*>20 8>0$ رژی� س 	ره�� رز!(�� ����س	دادن 

���05 . .!- =	دا�'2 و H8'�ر !	دم ��0:�ع را !ح�Cم #��د#�و :�رس- �2 ا:��H ����ر� اس:
�)'�  . D	ی���C :�ای- �>B در 5(�ن �� �(	 ه� و =.�8رد ه�� ��د در ای� ,[�ه	ات �	8$ دا

 Z&�E ه�ات�S� ای� �� ا� #� در ح�0��"
5� &�د �48رت از Kن &�د #� در اوا�� ��

� �5ی�ن ��Sه�ات، از ��� >�yس
ی�� از 
و ه�[:� �Gد " حTب #��"س! #�ر;��"

د���r ا8��ا��Y� "س4! &� ��دادن 
� از " 
�گ &� 
����"0ع�ر# !G�; رت�F

� ا�، 
�گ &� "�5�� در 0ع�ر :

�گ &� ��
�

�گ &� ���5ر� ا�> ،����
 "

 �;:.�"/� 0/� &�د؛ ا��/Lل K"�� ای� &�د #
� او و "�4ی" 
���� در E/رت "س!"�8 �& /

در �0ایV� " ا8��اض"ای� ! 0ع�ر داد
 ����

� دا":/  ��Fرت 
� mCی�د #� ه�
� �:�� در �r� از " ��Gی��4ر #س� �! #
� ���5ر� V�� ���"دورا �r�� ���

  �
 ��ل "Xس! وز�S" �rم &� �Eل ٨ا�>
&�د� " 
]/س ���5ر� ا�>
�"��دش

Z� از ه��ن �QKز �����&" zX�� O�.

 !	�B
� 8:�ان �r� از "��د ه�� " "�Sم&

E/ر��:/ ���5ر� ا�>
�، در Kن �P8ی! 
دا0�� و &� وا�r OE� از %��� ه�� E/ر��:/ 

/0�& �
ای� 
��� . "�Sم ,�<��"� ح�#� 

��Tار و و�Gدار &� "�Sم ار�.�8� /�
���5ر� ا�>
�،#س� ا�! #� در �5ی�ن 
 �& cG�
 �� D"��د� !B0 �E�Z �8م ده

� از #��"س��� و 
�4رزی� و ��ن هTاران �
� ا�! و ��QK �
�Gز"/ان &�و
:/ #��ر 
 �r�C ��	� ��>�� �rش اش در ا<� �ه�
 �

�د
� ���5ر� ا�> /Y �V�� ه��

/0�& �
 !�س�� در �	ایg- در ار,��ط �� .
�70ش ,�د� ه�� �@�ن L!�� س�- 8	د ��د را 

ا*'	ا<�ت  Z�K- ای� �(�" #��ی� 28 !- ��اس$
 ,ح$ س'� �	ا� رس�0ن �L 2زاد� و ,�د� ه��

د!C	اس- را 8('	ل #��د� و �� :	�^ ��H- از 
!	دم ا#	ژ� ا*'	ا<- L#�� را در ��Dر�Dب ا�'.:�ت 
�2E ح�2�8 �2 ه	ز ده�Z -#ح ه�� درو�)� .
�(��	ای� و230m #0	وه�� ا#E.�- ��$ دور 8	دن 
 ��H:را#2 ا�، ا�C�!	دم از D(�0 س�0س'��� :	�

�س'��� <� !	د!- دارو دس'�D 2	� و� و س0
���	اس'- ��ون ا:�D ��H	� . اش !- ��

�- و� �PD#2 !- ,�ان ا#'[�ر دا�$ 28 ,�ه� Kوا
�)CH� 2 و� در ه�� $�! !	دم :	�^ ��رد� # 
در <�� ه�2 !- دا#(� 28  او 8 - س$ 28 
رس�� از �K��Dاران و #0	وه�� ��د در ��رج �H8ر 

�03 #[�م ��اس'2 28 ص] ��د را از ص] !��5
" ��ا) "ی�(- ,�د� ه�� ا#E.�- و #0	وه�� !��رز(

س�ز#� و L#�� ه	 8@� 28 ,�ا# '2 ا#� �� زور و �� 
 $0#�E8س 28 از ح 	*>20 ه 	2 �2 =>0س ��!	ا�
��رزات !	دم �	 *>20 ����ر� اس.!- سح� !

�2 ا�� ,	,0^ #0	وه� و ا:	اد . 36'2، ا�Kام 8	د� ا#�
���ر !	گ �	 !�س��، #�!�	د� �� ا*'	اض �2 

#�Hن !- ده(� 28 ح'- از ,�د� ه�� ��6L ا!� 
,ح$ س'� و �@�ن � 28 �! ��!L	�F دیC'�,�ر� 
وحi�)'H ح��8 �	 ��!�2 ,ح$ س>2g !� �� ,��م 
و��د از ,��!0$ رژی� ار,@�*- ����ر� اس.!- 

اص.ح "و ,��!- دار و دس'2 ه�� :	ی��Cر Lن از 
^<Z " �, 2':	6"ا	P5ت دار#� و ای� ...و " اص�	3# 

#3	ت را از ه	 را� !��H# �Cن !- ده(�، 
�#	, ^E* ��P)س	م . :�# �'�� ��#L	V6 �Fا

�	 ��د �@�� ,.ش �	ا� زدودن " ��6L"و " =H0	و"
,�ه� Lن ��" از ,�د� ه� 28 ��;ی4 !�'>] :	ی^ 
�>0_�ت ر���8را#2 !�س�� و دارو دس'2 او را ��رد� ,

�� �.د و ا#� ،��د �� *�م ا:��H !�س
:	ی��Cری��� دار ودس'2 او ، ای� :�Eان �6Lه- را 
 -! 70# Aری�p, ن 2:�35 ه��L ا�	د� و �	�0 8<�,

�)�ا!	� CD�8 28'	ی� K	ا�'- �� =�س���P- . ,	ا
�2 و��m] ا#E.�- در ا�� �	ا�O #�ا�'2 و �2 
,�ه� =	ا8(- #0	وه�� !	,@? # �$ �2 !�س�� 

�)8 -! A�8.  



  

 2��0# ��� از �m	 ��#2 را �K 2ص� =�0س'� �2 ر:�Eی- K 28	ار  و !�� ح�ود س�*$ ی0, A	 qروز ��
ا�� ح	8$ در ا*'	اض �2e#L 2 ای� . ��د در !4��E ;#2 ��س�س- ای� رژی� 6	د Lی(�، ,	i 8	دم
ه��   س�ل *�	 #(�0P ��د �2 س	 ,�د�٣٠رژی� <��>E- وا� '2 �2 ا!Y	ی�05 � در �.ل �0" از 

 ٢٢:	ا��ان ای� ح	8$ ا*'	ا<- #� '�0 ��ر در . Lورد س�ز!�ن ��:'2 ��د رد� و !-س'� !� Lو ,ح$
��� اول !�� !2 در ای	ان"!�� !2 از ��#^  	0P'ان دس	زاد� �8ر6L ا�	0�8'2 �-�<�C'اس  " 	H')!

 ا,ح�دی2 ���#- �8ر6	� در !Kj 2#; 4��E	ار ��د 28 در راس'�� :	ا��ا#- از س�� . ��� ��د
��� و <�� د:�ع از حB و ح�Eق =�ی��ل ��� �8ر6	ان ای	ان، ��اس'�ر Lزاد� ��س�س- ��? 

���6ن اول !�� ا! �ل 	0P'از ��>2 دس �	�05 �8ر6��:�ر� و ��ون �0K و �	ط �8ر6	ان و :
=س از روی�اده�� ا�0	 و 2e#L 28 رژی� ����ر� اس.!- و !7دورا#" در ر��اده�� =س . 6	دی�
�	ایO  ه�� !��رز !� Lورد�  �	 س	 ,�د���ز� ا#'ص���ت �^ از �2�0 �� B��g! 70# ا��ان	ا#� ای� :

ا� در ار,��ط �� 2e#L در ای� اوا�	 رو� داد� اس$ از  ��ر� ,_00	 ی�:'2 و ای� ��ر �� ا:7ودن ��>2
در ای� . د*�ت �2 ,@�? ��� ��د" اس'�C>� – ا�	ان در !	دم !��رزات �� ه�� '�P س'�د"��#^ 

ه�� �	 حB �8ر6	ان در د:�ع  در ای� ,[�ه	ات <�� ح��ی$ از ��اس'L 2" :2!�� ��د:	ا��ان از ��>
���6ن اول !��	0P'ط دس	�   !2 از حB و ح�Eق ��د در !4��E رژی�، ��اس'�ر Lزاد� ��ون �0K و 

�����رزات !	دم ای	ان :	ی�د !	گ �	 ����ر� اس.!- و   و ه�	ا� و 8>20 ز#�ا#�0ن س�0س- ! �� 
س�*'- ��� �2 ای '��P ا,���س- رس�0م K 28	ار ." Lزاد� !	دم ای	ان را س	 ��اه�0 داد د:�ع از 

��د �2 ه�	ا� D(� ,� از ر:�E از L#@� س�ار ا,���س- �E! 2ص� !ح�2Z ;#2 ��س�س- ����ر� 
��ی� �<�C'ح�ود . اس.!- در اسqد#�٠�� �@#L در 	3#  . A7دی# ��P' 2 ای� ��ح�ود یA ر�? �

ه	 5ح[2 �2 .  #3	 =0" از !� ��د را �L 2#@� رس�#�� ��د#�١٠٠ح�ود . - رس�0ی�;#2 ��س�س
��اد !� ا<�:2 !-, ����ره�ی- . �زن و !	د، س�5��رد�، !�0# �ل و #���ان ه�2 در 8(�ر ه� 

رادی�Cل *>20 ,��!0$ ����ر� اس.!- س	 داد� و *>20 �(�ی�,- 28 ای� رژی� <��>E- در �.ل 
��� اس$ ا*'	اض !- س�ل !	0�٣٠" از  ^C, �#د	8 .  

را� ��د را =س "!� در !Iح2C ا#'ص���ت �	C# $8	د� ��دی� و از ای(	و �L 2#@� #	:'2 ��دی� 28 
س'� �	داری�؛ ,� �'�ا#�0  ه�� ,ح$ ؛ در L#@� ��دی� ,� �6م CD�8- در را� ره�ی- ,�د�"�0P	ی�

 ��د D 28(� س���� ه� در 8(�ر !� ��د#� ��5^ ای(@�. ا#� =س �0P	ی� !�0(��ن را 28 �2 ,�راج �	د�
در !�0ن !�'	<D �0(� #3	 ��د را �� *ص� و . ,� �2 !� در راه- 28 �	76ی�� ��دی� ی�ر� رس�#(�

  .ه� را س	 ده(� ص(�D -5	��ار �2 !ح4 ,[�ه	ات رس�#�� ��د#� ,� در 8(�ر دیP	ان :	ی�د ,�د�
D(� ,�ی- از �8ر!(�ان ;#2 ��س�س- . �در 8(�ر حص�ر س�0- و Lه(- ح�0ط ;#2 ��س�س- ��دی

ه� �2 ح�0ط L!�� و در �K �@#Lم زد� و �2 ا��Cل �6#��6ن ,[�ه	8((��6ن را ! �	�  از س��'��ن
�H! $0_�ل ��د#��� Aی	د� و �2 ,ح	2. 8,�� $H= #70 از �	3# �)D  $H= ه� و در�'�ن و از

=س از د�KیE- یC- از . د#�ه�� ;#2 ��س�س- س	6	م :0>��	دار� و *Cس 6	:'� �� =(@	�
�'ً� �7رگ ��D �8ر!(�ان از Lن # �0��! Aس�ار ی ،��!L �! -Cو  س�� حص�ر �2 #7دی ���زد#- 
��"�8ر"!H_�ل �2  Aی	وص�ا و ,ح	ت �2 �8ر . ، ای@�د س�Cی	2 ای� ,ح� Xر ,�ز� در =�س��� �)D
�� 2':	6: �H�6 و	#2 !� !- !ـ !7دور �	ون، و6	ی� ـ !7دور ��0 �0L�, !  

��ی� ح�ود  	Pد و دی�� ��� 	'H0� �0>	'���اد !,j٠٠-! 	3#  ی���ه�� ح�<	 ,�ا#�ی-  =>0س. 
8('	ل !�'	<�0 را 28 از رژی� در ��H ��د#� و �� ,ح	ی�Cت !7دوران ;#2 ��س�س- �2 ا5'��ب 

�)'���اد =>0س. L!�� ��د#� #�ا, 2� $� ه� �Z;#- ��د و حص�ر �0	و#- ح�0ط ;#2 ��س�س- # 
 �0>	'�,�ا# '(� )  3#	٣٠��ی� ح�ود (=س از د�Kی� -E�H- از حص�ر :	و ری�$ و ��H- از !

D(� ,� از !7دوران �� �Dب و ��Dق و �K�D و اس>ح2 . ��د را �2 ح�0ط ;#2 ��س�س- �	س�#(�
و " ��0#7��ن"�8	� �2 س�� !�'	<�0 ح�>2 8	د#� و یC- از !7دوران �2 دیP	ان :	!�ن داد 28 

"	0, ���0#7�  ." "E# از اس>ح2 �2 دس'�ن ه��ن !7دور� ��د 28 در -C5^ ای(@� ��د 28 ی��
��D ل ��د�_H! �0>	'� س�25 ح�>2 8	د�، او را �2 ز!�0 ا#�ا�'2 و 2�t٠ ��#�- . زن �2 8('	ل !

یC- از !�'	<�0 را �� �K�D زد#� و �� ��Dق و �Dب D(� #3	 دیP	 را !ص�وم . !�رد <	ب K	ار داد#�
�	�- از !�'	<L A�8 2� �0#�� 28 !�رد ح�>K 2	ار 6	K'2 ��د#� �'�:'2 و �� !H$ و �P5 و . �8	د#

�2H0. س(h و �Dب �2 !7دوران ح�>2 8	د#�  �0 28��! �)D ه�� س��'��ن ;#2 ��س�س- و
��� ��د #70 ه�ف س(K ��P	ار 6	:'(� iرام  دس$. در ح�0ط =�رL ا�	از =>0 �� ه� � -C�8 ی

 .س>ح2 ��د را �0	ون ��0H8 و �L 2#�ن 28 در ح�0ط ;#2 ��س�س- ��د#� ا��gر 8	د8	دن او<�ع ا
�#�� O< ! او<�ع 	2 !�!�ران =>0س ,�ا# '(� �E0Kد �)D 0(- 28 ��د را �2 ح�0ط . =س از>	'�!

�$ D(� د2E0K دیP	 . رس�#�� ��د#� از L#@� �0	ون L!�� و در 8(�ر دیP	ان K	ار 6	:'(�V6 س از=  
  

�)0� =>0س ٧٠��ی� ح�ود (�� C�8- =>0س !�
h. �2 !ح4 رس�0#�) �� س �	ی�رش و در06 	��

��� ��د و 5ح[2 �2 5ح[2 �2 ,��اد ای	ا#�0ن  "�=
�� ح�<	، ا:	اد �C@)8و و ��	#�Pران ا<�:2 !- .  

��ر دیP	 ه�2 در ��رج از !ح�2Z ;#2 ��س�س- 
یC- از . ��دی� ا!� ا*'	ا<�ت �2 =�ی�ن #	س��0 ��د

��E:روا#2 ر 	�� !@	وح را �	ا� در!�ن �2 س�� 
��اه(� !7دور !@	وح- را  �(�0ی� 28 !-. 8	دی�

��0 از ;#2 ��س�س- �0	ون ��	#�، از ای(	و �! ��
ه�2 �	 ز!�0 �0	ون در ورود� #H '2 و را� را 

 س�ل ح�C!$ ٣٠ر:E0- 28 در �.ل . � '�0
#(�0P ����ر� اس.!- � �0ر� از *7ی7ان ��د را 

��� ��د؛ از دس$ ^<E)! ت�� داد� ��د �2 
-! A�ر:B0 دیP	� از . زد ری�$ و :	ی�د !- ا
36$ 28 �2 دس$ دژ���0ن رژی� از  �	ادرش !-
	اد ح�<	 از ز#�ا#�0ن :� �0ر� از ا. =�� ا:'�د� ��د

س��B یC- از دو رژی� س>g('- =�>�� ی� 
ر:E0- . ����ر� اس.!- و ی� ه	 دو� أ#�ن ��د#�

-! -��� س�ل ��٣٠;�	� =س از " 2� $36 28 
ر:�Eی- �	وع "! ر:'� ای	ان، او#�� ��ون V6ر#�!2

�2 س�(	ا#- و دادن ,�<0ح�ت �2 :�رس- و 
!�در� از 2e#L ����ر� اس.!- . س���� 8	د#�

36$ و :	��د  اش Lورد� ��د !- �	 س	 او و ��#�اد�
زد �PD 28#2 ����ر� اس.!- ز#�ان،  !-

� او ,ح�40 8	د� و از �C(@2 و !	گ را �2 ��#�اد
  2<��j ز#� و	: j�#2 ��د'H8 ادر او را	�  .

��ره� =H$ س	 ه� ,C	ار !-��� و ���0$ ه	  
-'�L 2]ار  5ح	C, د را �� 8>0$ رژی��� �	یV=�#

  .8	دی� !-
�'2 ��د ا!� ه(�ز ا:	اد ,�ز�٧س�*$ از V6   ا� ��د

D(� #3	 ه� 28 ح�س . رس�#�#� را �2 !ح4 !-
<= ��0س !�3- ��د#� !H_�ل *Cس زد� !- 

در �.ل ای� !�ت . 6	:'� و :0>��	دار� ��د#�
=>0س دو #3	 از !�'	<�0 را دس'0P	 8	د� و �� ��د 

س�*'- دیP	 در L#@� ��دی� و  .�	ا� ��ز��ی- �	د
�0)8 i	, را �@#L 28 �0':	6 �0س ,ص�Yدر . س
#�ا� . ا,���س �	وع �2 ��ا#�ن س	ود 8	دی�

س	 او!� "، "ان �@ '2 ��د���ر"س	وده�ی- �Dن 
28 در " ا� ��ا#�ن، ر:�K ،�E	!�#�ن"و " ز! '�ن

�0)Z اس$  ا,���س�� 	P#�H# ،د�� ���ا#�از 
A, رز����'- ,A !� �	ا� ادا!2 !L ,�  ا� 	یV=�#

 2g<8>0$ #[�م ����ر� اس.!- و س -#�P#	س
 ١٠س�*$ یA ر�? �2  .ار����ن ا!Y	ی�L $ 05ن ��د
� و ا#��Cس ح	8$ روز را در ��د 28 �2 ��#2 رس�0

��ر دیP	 ح	8'- دیP	 �2 ای� ,	,0^ . ه� دی�م رس�2#
*>20 ,��!0$ ����ر� اس.!- =�ی�ن ی�:$ ا!� 
��رز� �	ا� س	#�P#- ای� رژی� وا� '2 �2 !

دار� ���#- ه� در L#@�، ه� در ای(@� و  س	!�ی2
  .ه� در � �0ر� دیP	 از #�Eط ���ن ادا!2 دارد

  !ه�� ,ح$ س'� ات Lزادی��" ,�د�=0	وز ��د !��رز
 h� ،�
��"��ن &�د ���5ر� ا�>

�
�ی�� ��  !دار� ��5"� ز".
 �
� رژی� ���5ر� ا�>�8 �درود &� K"�ن #

�
 /:
  !رز
س�>�  !&��Eار &�د ���
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