
نیطسلف تمواقم یوزارت نیهاش :شبح ژرژ
.تشذگرد ندرا رد یگلاس ۸۲ نس رد هیوناژ ۲۶ رد نیطسلف یدازآ یارب قلخ ءههبج راذگناینب

سانش قح بارت
 زا ی;ی زا ه+++ن ما هدینش وا یسایس یاب+++قر زا ی;ی زا ار ه+++نافصن+++مِ یبایزرا نیا ن+++م .وزار+++ت نیها+++ش

 نیط+سلف شخبیدازآ نا+مزا+س ریفس هP ینا+مز ،حتف+لا شبن+ج ناراذگ+ناینب زا ی;ی ،نس+حلا ینا+ه .ش+ناراد+فر+ط
 هار زا نیط+سلف ت+مواق+م هP نا+مز ر+ه دوز+فا و در+ب راP ه+ب شب+ح ءهرا+برد ار ریبعت نیا )۱۳۵۹( دو+ب نار+هت رد
.دهد یم رادشه هP تسا شبح ژرژ نیا ،دوش فرحنم دوخ ءهنادنمدرخ و لیصا و یبالقنا

 دو++ب نیا ر++س ر++ب ثح++ب ا++ه ینیط++سلف نیب هP ینا++مز ،۱۹۷۰ ءه++هد ط++ساوا رد هP دراد دای ه++ب هد++نراگ++ن
Pاذ+م دیا+ب لیئار+سا ا+ب ایآ« هPهر Pر+ب )نا+مز نآ یبون+ج نمی تختیا+پ( ند+ع رد یقطن یط شب+ح ژرژ ،»ه+نای در 
 ع+ضو+م نیا ا+م هP دوز+فا و دیزرو دیPأ+ت دو+ب ه+نابل+ط میل+ست و ه+نارا;شزا+س شرظ+ن ه+ب هP ییاه+هار در ترور+ض
 هP داد یمن لامت++حا و ت++سا نایر++ج فال++خر++ب شا یریگ ع++ضو++م هP ت++سناد یم وا .میریگ یم خیرا++ت یار++ب ار
Pیم یفرع++++م »خیرا++++ت یار++++ب« ار نآ ور نیا زا ،دراپ++++س شو++++گ ناد++++ب یس Pمیناد یم .در Pو د++++هعتم ر;فنشور ه 
 .دراش+ف یا+پ خیرا+ت یار+ب یعضو+م ناون+ع ه+ب شیو+خ یلو+صا ع+ضو+م ر+ب هP نآ ز+ج دراد+ن یا هرا+چ ها+گ یبالق+نا
 ءه++++هد ءهمین رد قل++++خ ءههب++++ج یرب++++هر زا شا یریگ هرانP ه++++ب ر++++جنم هP ول++++سا دادرار++++ق هیلع یو ع++++ضو++++م نیر++++خآ

.تفرگ ل;ش هیاپ نیمه رب زین دش ۱۹۹۰
:میزادنیب وا رابرپ و رثؤم ،کرحترپ یگدنز هب هاتوP یهاگن ادتبا
 یا هداو+++نا+++خ رد .د+++ش هداز زور+++ما ویوا ل+++ت کیدز+++ن )ادیل ای( د++ِ+ل ر+++هش رد ۱۹۲۶ لا+++س رد شب+++ح ژرژ

 ینعی دل++ب یفن د++ها++ش و ت++شاد لا++س ۲۲ )۱۹۴۸( لیئار++سا ت++لود لی;شت ماگن++ه .د++ش گرز++ب ه++فر++م و یحیسم
 هت+++فر+++گ رار+++ق هع+++قاو نیا ریثأ+++ت ت+++حتً اقیمع هP وا .دو+++ب ناش+++ها+++گداز زا ش+++نایر+++هشمه و دو+++خ یگشیمه جار+++خا
 هلسل++++++س یهد++++++نا++++++مزا++++++س ه++++++ب دو++++++ب توریب ییا;یر++++++مآ هاگش++++++ناد ی;شز++++++پ ءهت++++++شر یوجش++++++ناد هP یلا++++++ح رد و دو++++++ب
 زا یرام++ش ا++ب هارم++ه ۱۹۵۰ ءه++هد رد .د++ند++ش هتشP ش++نات++سود زا ن++ت دن++چ اه++نآ یط هP ت++خادرپیم یتار++هاظ++ت
 هیا+++پ ار )برع+++لا نییموق+++لا ةPر+++ح( بر+++ع یا+++ه تسیلا+++نویسا+++ن شبن+++ج یبر+++ع فلتخ+++م یا+++هروشP زا ش+++نار;فمه
 راP )ندرا تختیا+پ( نامَ+ع ءهبع+ش رد دو+خ شب+ح .ت+شاد هبع+ش بر+ع ناه+ج فلتخ+م ق+طان+م رد هP درP یراذ+گ
 نیا کشز+پ ۱۹۵۸ لا+س ا+ت شب+ح دو+خ و دنت+خاسیم ه+سرد+م و هاگ+نا+مرد ینیط+سلف نا+گراوآ یار+ب اه+نآ .در;یم
 یا++++تدوP زا س++++پ و دیدرگ++++ن باخت++++نا هP د++++ش ندرا سل++++جم یگدنیا++++من یادید++++ناP یتح راب;ی وا .دو++++ب هاگ++++نا++++مرد
 )دننP یم هسیاق+م قدص+م ا+ب ار وا هP یسلبا+ن نامیل+س ینعی( روشP نآ یلم ریزو ت+سخن هیلع ندرا فورع+م
.درP اهر ار ینوناق ءهزرابم یاه هار ،بوPرس دیدشت و

 ءه+++++هد رد بر+++++ع یت+++++سر+++++پ نهیم و یلم مه+++++م نایر+++++ج ه+++++س زا ی;ی )۱( بر+++++ع یاهتسیلا+++++نویسا+++++ن شبن+++++ج
 نآ سأر رد هP یشبنج ینعی( مسیر+++صا+++ن یرگید و ت+++سا ثع+++ب بز+++ح ی;ی ،رگید یا+++تود ،ت+++سا ۶۰ و ۱۹۵۰

 ت++سا بر++ع یاهتسیلا++نویسا++ن شبن++ج نیمه ینمی ءهبع++ش .)ت++شاد رار++ق رص++م ت++قو روهم++ج سیئر ر++صان++لادب++ع
Pد++++ش ث++++عا++++ب و دز ت++++سد ه++++ناحل++++سم ءهزراب++++م و ت++++مواق++++م ه++++ب ،سیلگنا ءهرمعت++++سم ،نمی یبون++++ج شخ++++ب رد ه Pه 
 رد اه++نآ ءهبع++ش .دیآ دید++پ ۱۹۶۷ رب++ماو++ن رد یبون++ج نمی کیتارPو++مد یروهم++ج و دور++ب هقطن++م نآ زا نات++سلگنا
Pو++++مد ،یلم یط++++خ اه++++لا++++س نآ رد م++++ه تیوPدر;یم لاب++++ند ار کیئال و کیتار Pینا++++گرا و دو++++ب دن++++مورینً اتب++++سن ه 
 یخر++++ب و رص++++م و هیرو++++س و قار++++ع رد رو++++بز++++م شبن++++ج .]ماگشیپ ،دراگ++++ناوآ ینعم ه++++ب[ »هعیلطلا« ما++++ن ه++++ب ت++++شاد
 د+ندو+ب اهتسیر+صا+ن و ا+ه یثعب هP نآ نابیقر یلو ت+شاد یناراداو+ه ای دو+ب لاع+ف م+ه بر+ع یا+هروشP زا رگید



 نیا هP هدو++ب م++ه یدراو++م هتب++لا .د++ندیدر++گ نآ ت++فرشیپ زا ع++نا++م دنت++شاد م++ه ا++ب هP ا++ه یرا;مه یخر++ب نیع رد
.تسا هتشاد دایز دیما مسیرصان هب شبنج

 ع++ضو++م مسیر++صا++ن هیلعً انل++ع بر++ع یاهتسیلا++نویسا++ن شبن++ج ،۱۹۶۷ لا++س رد بار++عا تس;ش زا س++پ
.درP عطق نآ اب ار دوخ ءهطبار و دیمان »تس;ش هب مو;حم و ییاوژروب هدرخ یتPرح« ار نآ و تفرگ

 نآ ینیط+سلف شخ+ب و د+ش میسقت یروشP یا+هد+حاو ه+ب ۱۹۶۷ زا س+پ بر+ع یاهتسیلا+نویسا+ن شبن+ج
 دیPأ+++ت دو+++خ یژو+++لو+++ئدیا ءه+++باث+++م ه+++ب مسینینل - مسیسPرا+++م ر+++ب هP دروآ دو+++جو ه+++ب یتالی;شت ۱۹۶۷ رب+++ما+++سد رد
 نیا رد مه++م باعش++نا ود هP ت++شذگ++ن یزیچ .ت++فر++گ ما++ن )PFLP( نیط++سلف یدازآ یار++ب قل++خ ءههب++ج و در;یم
 ... کیتارPو+مد ءههب+ج یرگید و ،لیرب+ج دم+حا یرب+هر ه+ب )لP یهد+نا+مر+ف( ...قل+خ ءههب+ج ی;ی د+مآ دید+پ ههب+ج
 رد و دو+ب هیرو+س ه+ب یگت+سباو ه+ب شیار+گ لوا باعش+نا ءهصخش+م هد+نراگ+ن نام+گ ه+ب .ه+متاو+ح فیا+ن یرب+هر ه+ب
 فر++ط زا و درP ت++مواق++م یباعش++نا نایر++ج ودر++ه ر++بار++ب رد شب++ح ژرژ .یورو++ش ه++ب یگت++سباو ه++ب شیار++گ یمود
 ت++ساو++خ یمن ،رو++بز++م روشP ود ا++ب یت++سود ط++باور ظف++ح نیع رد یو ءههب++ج یلو ،د++ش یورت++سار ه++ب مهت++م نا++نآ
 حتف+لا شبن+ج ،قل+خ ءههب+ج لی;شت زا لب+ق لا+س ه+س هP ت+س ینتفگ .د+هد+ب ت+سد زا ار دو+خ نا+مزا+س لالقت+سا
 ا+ت ار هقطن+م یسایس و+ج و هداد ما+جنا ۱۹۶۵ هیو+ناژ لوا رد لیئار+سا هیلع ار دو+خ یماظ+ن تایلمع نیت+سخن
 یلاغ+++شا یا+++ه نیمزر+++س ل+++خاد رد تایلمع فورص+++م ار دو+++خ ش+++شوP ادت+++با ههب+++ج .دو+++ب هداد رییغت یدایز د+++ح
.تشاد یدج یاه ششوP هار نیا رد و در;یم مالعا راP ساسا ار نآ و دومن

 یا++++هورین یزا++++ساد++++ج ر++++ب ینبم )ا;یر++++مآ ت++++قو ءه++++جرا++++خ ریزو( زر++++جار حر++++ط ر++++صان++++لادب++++ع ه;نآ زا س++++پ
 پ++چ یر;ف شیار++گ و ت++فای یرتشیب تد++ش یبر++ع یا++ه میژر ا++ب شب++ح تف++لاخ++م ،ت++فریذ++پ ار لیئار++سا و بار++عا
 رد ت++لود ود دو++جو هP ا++جنآ زا ،ت++شاد قر++ش کول++ب و یورو++ش ا++ب یبو++خ ط++باور ه;نیا ا++ب .دیدر++گ تیوق++ت وا رد
 یو هیلع یتاغیلبت ۱۹۷۴ لا+++س رد یورو+++ش ،ت+++فریذ+++پ یمن ار )لیئار+++سا :یدوهی رگید و یبر+++ع ی;ی( نیط+++سلف
 ا+++ب ه+++ناحل+++سم ءهزراب+++م رد قل+++خ ءههب+++ج یژ+++تارت+++سا ۶۹ لا+++س رد .دیما+++ن »ا+++من یبالق+++نا« ار وا و ت+++خاد+++نا هار ه+++ب
 هزا+ت کیتPا+ت ه+ب درP یم یراش+فا+پ ،نآ یا+هزر+م رد ه+ن و ،نیط+سلف ل+خاد تایلمع کیتPا+ت ر+بً الب+ق هP لیئار+سا
 حار+ط .ت+خادر+پ »مینP بیقعت د+شا+ب ا+جر+ه ار نم+شد« راع+ش ریز یجرا+خ تایلمع یحار+ط ه+ب و د+ش هدیشP یا
 نا++++سال;مه و نات++++سود زا ی;ی دز ییا++++بر امیپاو++++ه نیدن++++چ ه++++ب ت++++سد هP تایلمع عو++++ن نیا ءهدن++++هد نا++++مزا++++س و
 لالدت+سا .دو+ب ف+لاخ+م تایلمع عو+ن نیا ا+ب حتف+لا هP مینP هرا+شا تسین د+ب .دو+ب داد+ح عیدو رتPد شب+ح یمید+ق
 یم ار ا++مِ ر++س د++نراد ش++نایما++ح و لیئار++سا یتقو هP دو++ب نیا ییا++برامیپاو++ه ه++ب ندز ت++سد یار++ب قل++خ ءههب++ج
 یم تو;س یئانت++++عا یب ا++++ب ای ت++++سا رب++++خ یب ایند و دننP یم لا++++مدگ++++ل ار یتلم یناس++++نا و یلمِ قوق++++ح و د++++نر++++ب
Pیم راط++خا ایند ه++ب ا++م ،ناه++ج یا++ج ر++ه رد نم++شد بیقعت قیر++ط زا ،دن Pمین Pءهز++م ت++سا ن;مم زین ا++ه نآ ه 
 را;فا ر+++++ب ریثأ+++++ت و نم+++++شد ر+++++ب راش+++++ف ای یتاغیلبت فد+++++هً ا+++++تدم+++++ع داد ما+++++جنا ههب+++++ج هP یتایلمع .دنشچ+++++ب ار جنر
 ا++++ه ینیط++++سلف رامشیب یا++++ه جنر و لاغ++++شا ردً امیقت++++سم ور چیه ه++++ب هP ینار++++فاس++++م نتشP ه++++ن ،ت++++شاد یموم++++ع
 یم نایناه+++ج لP شو+++گ ه+++ب ار نیط+++سلف ءهع+++جا+++ف رب+++خ تایلمع نیا هP دو+++ب نیا ههب+++ج یبایزرا .دنت+++شاد+++ن ت+++سد
 و ع+فاد+م یالPو ،تایلمع ه+نوگنیا هلم+ج زا و نیط+سلف مدر+م میقت+سم و ءهب+نا+ج هم+ه ءهزراب+م ءهجیتن رد .د+نا+سر
 نداد نایا++پ یار++ب هP د++ندیسر هجیتن نیا ه++ب  )مسیرور++ت ندرP مو;حم م++غر ه++ب( ا++پورا رد یددعت++م نار;فنشور
 .د+++ندرP عا+++فد تا+++عوبط+++م و ا+++ه ها+++گداد رد تایلمع ه+++نوگنیا نال+++ما+++ع زا و درP یراP دیا+++ب نیط+++سلف ءهع+++جا+++ف ه+++ب
 رد وا زا عا+++فد و هیضق حر+++ط و دو+++ب هدز ت+++سد یئا+++برامیپاو+++ه ه+++ب هP ینیط+++سلف یرت+++خد ،د+++لا+++خ الیل یریگت+++سد
.تخادنا هار هب ناوارف یادصورس اپورا

 هل++حر++م نانب++ل ه++ب لاقت++نا و روشP نآ زا فا++س یا++هورین جور++خ و ۱۹۷۰ ندرا هایس رب++ماتپ++س ثداو++ح
.دوشیم بوسحم زین قلخ ءههبج تایح رد مهم یا



 ار کیتPا++ت نیا قل++خ ءههب++ج ،یجرا++خ تایلمع ه++نوگنیا زا ه++نو++من دن++چ زا س++پ و دع++ب لا++س ود اهن++ت ا++ما
 تیلاع+++++++++++ف زا دوب+++++++++++ن یضار میمصت نیا زا هP تایلمع نیا یحار+++++++++++ط لوؤس+++++++++++م ،داد+++++++++++ح عیدو رتPد و داد نایا+++++++++++پ
.دش هدراذگ رانP ینامزاس

 )فا+++س( نیط+++سلف شخبیدازآ نا+++مزا+++س یئار+++جا ءهتیمP وض+++ع هP نیط+++سلف یدازآ یار+++ب قل+++خ ءههب+++ج
 یریگعضو++م هرPاذ++م ر++ب ینتبم ل++ح هار یلامت++حا لوب++ق ر++ب ر++ئاد تا++فر++ع ت++سایس ر++بار++ب رد ۱۹۷۴ لا++س رد دو++ب
Pزا و در Pیئا+هورین رگید ا+ب و د+مآ نوریب فا+س یئار+جا ءهتیم Pما+ن ه+ب یا ههب+ج دنت+شاد ار تف+لاخ+م نیمه ه 
 تمس+قر+ه لوب+ق ینعی( »یلاقت+نا ل+ح هار« ر+ب ر+ئاد تا+فر+ع حر+ط دع+ب لا+س جن+پ ا+ما داد لی;شت )عانت+ما( ض+فر
.تشگزاب یئارجا ءهتیمP هب و تفریذپ ار )دوش دازآ دناوتب هP نیطسلف زا

 رد روشP نیا زا فا+++س یا+++هورین جور+++خ و توریب ا+++ت روشP نیا لاغ+++شا و نانب+++ل ه+++ب لیئار+++سا زوا+++جت
 یسایس مه+++++++م دروات+++++++سد ار فا+++++++س تیدو+++++++جو+++++++م شب+++++++ح .درP رتگن+++++++ت ار شب+++++++ح تیلاع+++++++ف ءهدود+++++++حم ۱۹۸۲ لا+++++++س
 م+++++غر ه+++++ب ،ت+++++فر+++++گ یم رار+++++ق یا ه+++++بر+++++ض ریز زین فا+++++س هP نا+++++مز ر+++++ه و ت+++++سناد یم نیط+++++سلف مدر+++++م تازراب+++++م
 تد++حو ت++سایس هاگچیه شب++ح .ت++خادر++پ یم فا++س زا عا++فد ه++ب ،ت++شاد تا++فر++ع ر++سای یرب++هر ا++ب هP یتفلاخ++م
 ت++++سایر ه++++ب تا++++فر++++ع یرب++++هر ف++++لاخ++++م یا++++هورین زا ی;ی هP ینا++++مز .در;ن ا++++هر فا++++س ا++++ب هط++++بار رد ار داقت++++نا -
 ءهل+جم ،داد رار+ق ه+ناخ+پو+ت ءه+بر+ض ریز ار نانب+ل لام+ش رد تا+فر+ع هاگیا+پ هیرو+س ت+لود یرا;مه ا+ب لیرب+ج دم+حا
 رگید هP داد راد++شه و درP ر++شتنم نو++خِ ت++شرد ءهرط++ق کی ا++ب ار دل++ج یور حر++ط شب++ح ههب++ج نا++گرا فد++هلا
!تشذگ دیابن خرس طخ زا !تسا سب

 یرگید و لیئار+++++سا ی;ی ،ت+++++لود ود دو+++++جو ل+++++صا دیعبت رد نیط+++++سلف یلم سل+++++جم هP ۱۹۸۸ لا+++++س رد
.درP دییأت ار نآ و تشاد روضح شبح ءههبج ،تفریذپ ار لقتسم نیطسلف

 ءهرPاذ++++م هد++++حتم تالایا ا++++ب فا++++س یتقو و د++++ش ر++++ت ور ه++++نایم فا++++س یشم ط++++خ ۱۹۸۰ یا++++ه لا++++س رد
 نیمه .دو+ش اد+ج فا+س زا وا هP د+شن ب+جو+م یلو دیدر+گ ه+جاو+م شب+ح دید+ش ضارت+عا ا+ب درP زا+غآ ار یمسر
 ار فا+س رد ند+نا+م وا زا+ب یلو د+مآ شیپ م+ه دیردا+م س+نارفنP رد تPر+ش ر+ب ر+ئاد فا+س میمصت زا س+پ ع+ضو
 .ت++++سنادیم نیشیپ یا++++ه ینیشن بق++++ع ءه++++مادا ار نآ و دو++++ب ف++++لاخ++++م ول++++سا یا++++هادرار++++ق ا++++بً اعب++++ط یو .دیز++++گر++++ب

 د+مآ دید+پ نیط+سلف راتخ+م دو+خ تالی;شت ییا+پر+ب ا+ب نیط+سلف رد سپ+س و بر+ع ناه+ج و قار+ع رد هP یتالو+حت
 یلعو+++با وا یا+++ج ه+++ب و ت+++فرگ هرانP ههب+++ج یرب+++هر زا وا و ت+++فر+++گ رار+++ق تیلقا رد ههب+++ج دو+++خ نورد رد وا رظ+++ن
 ا++ب یرا;مه رد یفطصم یلعو++با .د++ش هدیز++گر++ب نیط++سلف یدازآ یار++ب قل++خ ءههب++ج لP ریبد تم++س ه++ب یفطصم
 یدن++++چ زا س++++پ یلو ت++++فر نیط++++سلف ل++++خاد ه++++ب ول++++سا دادرار++++ق لوب++++ق ع++++قاو رد و نیط++++سلف راتخ++++مدو++++خ تالی;شت
 ت+شاد تیلاع+ف یتد+م ههب+ج لP ریبد ناون+ع ه+ب م+ه تادع+س دم+حا یو نیشنا+ج .د+ندرP رور+ت ار وا ا+ه یلیئار+سا
 نآ یسایس یا++++هداه++++ن رگید و نیط++++سلف تا++++باخت++++نا رد ههب++++ج .دربیم ر++++سب لیئار++++سا ناد++++نز رد نونPا م++++ه یلو
 یا هداو+نا+خ زا دو+خ هP ت+سا لیئا;یم ت+ناژ منا+خ ،هللا مار رادر+هش نونPا م+ه .ت+سا هت+شاد تPر+ش هراوم+ه
 ههب+ج ءارآ نازیم ،یموم+ع تا+باخت+نا رد .دراد و هت+شاد یرا;مه نیط+سلف قل+خ ءههب+ج ا+ب و هت+سا+خر+ب یحیسم
 لیصحت و نار;فنشور ل++++++فاح++++++م ردُ یرظ++++++ن یسایس ءهزراب++++++م رد ههب++++++ج ذوف++++++ن .ت++++++سا د++++++صرد ۱۰ ا++++++ت ۷ دود++++++ح
Pههب+++++ج یمسر ریغ نا+++++گرا ،فد+++++هلا ءهل+++++جم .ت+++++سا ریگمشچ بر+++++ع و ینیط+++++سلف نا+++++گدر Pو د+++++قا+++++ن ،هدنسیو+++++ن ه 
.دوشیم رشتنم مه زونه درP سیسأت ۱۹۷۰ یاهلاس زاغآ رد ار نآ ینافنP ناسغ ینیطسلف گرزب دنمرنه

 ًاب+لا+غ و در+ب ر+سب نام+ع و قش+مد رد ت+فر+گ هرانP دو+خ ینا+مزا+س تیعقو+م زا هP ینا+مز زا شب+ح ژرژ
 ه++++ب یلیم++++حت یا++++ه ل++++ح هار هیلع وا ع++++طا++++ق یا++++ه یریگ ع++++ضو++++م .دو++++ب ور++++بور ن++++س ت++++لوهP و یرامیبِ تال;شم ا++++ب
 وا هیلع دو+++ش یم هدیما+++ن »یللملا نیب ءهع+++ما+++ج« حالط+++صا ه+++ب هچ+++نآ و لیئار+++سا هP د+++ش ث+++عا+++ب نیط+++سلف شبن+++ج
 هP هس++نار++ف ه++ب ه++جلاع++م یار++ب ۱۹۹۲ لا++س رد یو رف++س .د++نزادنیب هار هریغ و مسیرور++ت ر++ب ینبم یفنم تاغیلبت



 عیسو لاجن+ج ا+ب )۱۹۹۲ هیو+ناژ ۲۹( ت+فر+گ ترو+ص هس+نار+ف ت+لود تق+فاو+م و خر+س بیلص ت+ساو+خرد ا+ب ادت+با
 ه+++ب ه+++جلاع+++م نود+++ب ار شب+++ح ژرژ هP د+++ندرP ریز+++گا+++ن ار هس+++نار+++ف ت+++لود ا+++ه نآ .د+++ش هارم+++ه یتسینویهص ل+++فاح+++م
.دنادرگرب ریازجلا

 ث+++عا+++ب ینونP عا+++ضوا رد یللملا نیب ءه+++صر+++ع رد عا+++جترا عیسو ذوف+++ن و تیمPا+++ح هP ت+++سا نیا ب+++لا+++ج
 تاب++سان++م ردً الومع++م هP د++نو++مو++ل ءه++ما++نزور و دو++ش ور++بور تو;س ا++بً ابیرق++ت شب++ح ژرژ رتPد ت++شذ++گرد هP هد++ش
 ه++++ب ،داد یم صاصت++++خا یو د++++ح رد یتیصخش یا++++ه تیلاع++++ف و یگد++++نز شراز++++گ ه++++ب ار یلماP ءهحف++++ص ه++++باش++++م
.)۲۰۰۸ هیوناژ ۲۹ دنومول( دنP هدنسب یلخاد تاحفص رد ی;چوP یربخ تشاددای

 ا++ب لو++صا ه++ب رادا++فو لقت++سم و د++هعتم ر;فنشور کی ناون++ع ه++ب ار دو++خ شق++ن وا هP د++سر یم رظ++ن ه++ب
 م++++++غر ه++++++ب میتفگ هP رو++++++ط نام++++++ه .درP افیا دیما++++++ن یم »خیرا++++++ت یار++++++ب یعضاو++++++م« ار ا++++++ه نآ دو++++++خ هP یعضاو++++++م
 یم دیسر یم ر+سب یا هل+حر+م یتقو .د+نازوس+ن م+ه ا+ب ار ر+ت و کشخ ،فا+س یا+ه ت+سایس یخر+ب ا+ب شتف+لاخ+م
 ن+هذ رد هراوم+ه نیط+سلف شبن+ج ینیع یموم+ع ع+ضو دن+چر+ه .د+هد رییغت ار دو+خ ت+سایس ه+نوگ+چ هP ت+سناد
 عا+فد و دو+ب پ+چ ه+ب وا یموم+ع شیار+گ یلو دیشخب یم تیو+لوا یلم لالقت+سا بسP و لاغ+شا ا+ب هزراب+م ه+ب وا
 و بر++ع ءهع++ما++ج ر++ب مPا++ح یا++ه ض++قان++ت م++طال++ت ر++پ یایرد رد .بر++ع و نیط++سلف ءهع++ما++ج ناش;تم++حز ح++لاص++م زا
 میژر ا++ب ،یرو++ش دا++حتا ا++ب فالت++ئا و یرا;مه رد .دنیز++گر++ب ار هار نیر++ت ت++سرد دیشوP وا یللملا نیب ءهع++ما++ج
 هP ت++شادر++ب یئا++ه ما++گ ادت++با یمال++سا یروهم++ج میژر ه++ب ینیب شو++خ رد ای و ،ریاز++جلا و هیرو++س و قار++ع یا++ه
 ه++ب ار پیسنر++پ ا++ب و لوؤس++م دقتن++م شق++ن وا ،نیط++سلف ءه++صر++ع رد .ت++شگ یمر++ب ریز++گا++ن و دوب++ن ت++سرد هشیمه
.درP افیا یبوخ

 و یعامت++++++جا تیلاع++++++ف نادیم ه++++++ب ا++++++پ و هد++++++مآ نوریب یر;فنشور جا++++++ع جر++++++ب زا یناو++++++ج زا++++++غآ زا هP یو
 نیا مه++م ا++ما دو++ش هدو++لآ یئا++هاط++خ یتح و تا++هابت++شا ه++ب ها++گ هP دو++ب یعیبط ،دو++ب هت++شاذ++گ یبالق++نا یسایس
 ،یهاوخ+++نا+++مرآ زا یا ه+++ما+++نراP ،عوم+++جم رد و دنP راه+++م و دنیبب ار شیو+++خ یا+++ه شزغ+++ل ت+++سناو+++ت یم هP ت+++سا
.دزادرپب اه نآ زا تشگزاب و دقن و تافارحنا کرد ،اطخ و شیامزآ هب ندز تسد ،هزرابم رد تراسج

 هیو+ناژ ۲۵ زور زا ش+نادق+ف ا+ما .دوب+ن لاع+ف نیط+سلف یسایس ءه+صر+ع رد رگید هP دو+ب لا+س هد دود+ح
Pکش .دو+++++ش یم ساس+++++حا شیپ زا شیب ت+++++شذ+++++گرد نام+++++ع رد یگلا+++++س ۸۲ ن+++++س رد یبلق ءهت;س ءهجیتن رد ه 
 نخ+س .)۳( د+نا+م د+هاو+خ ناه+ج یتح و هقطن+م و نیط+سلف یبالق+نا نازراب+م یار+ب یسرد وا ءه+بر+جت هP تسین
 Afrique ایسآ اقیر+فآ یوس+نار+ف ءهل+جم رد نیما ریمس ت+شاددای زا یا هلم+ج ا+ب گرز+ب در+م نیا ءهرا+برد ار

Asie میر+++++ب یم نایا+++++پ ه+++++ب ۲۰۰۸ سرا+++++م Pهدر+++++من نیط+++++سلف یدازآ یار+++++ب وا را;یپ ا+++++ما ،در+++++م شب+++++ح ژرژ« :ه 
  .»تسا

)۱۰۱ شرآ رد هدش رشتنم(
---------------------
 هع+++جار+++م یسیبPُ ل+++سا+++ب رتPد ءهت+++شو+++ن ،ما+++ن نیمه ا+++ب یباتP ه+++ب ناو+++ت یم »بر+++ع یا+++ه تسیلا+++نویسا+++ن شبن+++ج« زا عال+++طا یار+++ب ـ۱
Pیم یروآدای .در Pمین Pه Pناس++غ و سیرا++پ رد یسیب Pیلیئار++سا ت++سد ه++ب یدالیم ۷۰ ءه++هد لیاوا رد ود ر++ه توریب رد ینافن 
.دندوب نیطسلف یدازآ یارب قلخ ءههبج ءهتسجرب یاهرداP زا هدنسیون ودره .دندش رورت اه
 هگ+++++++باو+++++++خ رد بآ« ناون+++++++ع ت+++++++حت ۱۹۹۲ هیرو+++++++ف ۱۳ هرام+++++++ش شرآ رد روط+++++++س نیا ءهد+++++++نراگ+++++++ن زا یا هت+++++++شو+++++++ن ه+++++++ب دو+++++++ش عو+++++++جر ـ۲
.»ناگچروم
 تیا+++س یور سان+++ش ق+++ح بار+++ت ا+++ب »یئارو+++ش یسارPو+++مد ویدار« ءهب+++حاص+++م ه+++ب دیناو+++ت یم نینچمه شب+++ح ژرژ رتPد ءهرا+++برد ـ۳
.دینP هعجارم peykarandeesh.org تیاس یور زین و ویدار نیمه
www.peykarandeesh.orgرا;یپ و هشیدنا تاراشتنا


