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�+��ر *(�ل #'�ق زن در ا��ان ب� #�" �! �م ��ن
 

������ ��	 
ر�� از ا��� ����� �� ������ن ا��ء ب�� :� ! 
�"# 
د�، ب�ن0. /��. -�, ن�ب* و و��* داد!)'��، روز $�� ����#
��23م #0. ان0.

�ر �� از ا����د� در ! � و !� ب راد�� :�دا ا:�ود: پ�و�� ارد8ن، /��. /�اه��، ���7 	)�� �6ا. و نه�0 �4ورز، �� ����#
����� /�B Cور� �� �����ن ا��ء در 	��� از ل�A @�ان�� ض0 ����< زنن در ا��ان، ب
 دل�* ن�#'� �=ل�; در $�� ه� ا�"'�ن';

. 	�� ������ ��23م #0. ان0.� D# 
«����A ب�ا� ب�اب��» و «زن)'ن» ب
 د:ع ��د�7».�ر ن � ب�د�7 �
 در داد!. � FG از Bن��
 ��د:«�� و ه�2رم ن)��� $'�د. و��F ا�� :6ن7 ��د� اض

�7 #0. ان0، ! � :«ا�'�اض ���
 @�ان�� نب�اب� ن�;'� «Iذ�د� ب ا#ر. ب
 ا�� �
 ا�� ا:�اد ب
 « �D��4 اذهن ����; و ن�4 ا��� ����#
دت �� ��د ا$� و � د�
 �� زن نKG د�
 �� ��د�دت دو زن ب�اب� #���ان0 /�م ب#0 و ن�4 ا�ذ�I ه7 ن�)�. و@'; @ن�ن �; !��0 #

.«0#ا$�، ا�'�اض ب
 ا�� @�ان�� ن�; ��ان0 ن�4 ا�ذ�I ب
�M0�0 نN� �ضO� ر�O� 0��� و در �ن�) P�="� ان�� ��/�د�@ د8ن
 �6ان0ن ا�� ا	2م ! �: «ا�� ا	2م ب� د� ه�Q"�� ب ن�� ����#

�6اه7 ��د».
ل�� #ن در�: 
ر زن ��ب�ط ب��م ا�� �
 ب راد�� :�دا ! '
 ب�د:«ا��	G� ر زن در��پ�4'� ن)��� $'�د. �2; از دو و��F �0ا:C ا�� 

�� ه� زن)'ن و ����A ب�ا� ب�اب�� ب�د �
 ب
 دل�* درج �=لI در ا�� دو $�� �3� ��I�O @�ار !�:'
 ب�دن0».$
نه�0 �4ورز، ��V(� ��0ل ���� :�ه"T; زنن،

ت دول'; :��'� #0. ان0.�O� W$�� 0""� ;� �ل��: ���B >���� ب�اب� و
 ب�ا� ����� @�ان�� ن� ا�� وب $�� ه
 
'#Y! .
 ن)��� $'�د.، بب� ا�� :�ل�� ب�د �
 /��. /�اه�� و ���7 	)�� �6ا. در Bبن �' ! 
 روز در بزدا#� ب
 $� ب�د. ب�دن0 وZ٠ب


 پ"\ �����ن ���ن; Bزاد #0ن0.O�]دن و��$ م بNان�$
نه�0 �4ورز، ��V(� ��0ل ���� :�ه"T; زنن، و از :�8ن ����� /�B Cور� �� �����ن ا�� ب�ا� ����A @�ان��� ����< ���B در

��ر� ا$�F; ا$� �
 پ�D از ا�� دوبر بزدا#� #0. و��0; را درزن0ان !Yران0. ا$��/
ت ا��ان ��"�ع�O� W$�� زن0ان ��23م #0. و 
�"�ن دو بر ب� ،
پ�و�� ارد8ن، از :�8ن 	�Oق زن در ا��ان و ب�ن0. /��. او8ف پل�

ال`�وج #0. ا$�.
 
ر� را از اوا�* ده
 Z١پ�و�� ارد8ن �Tن 
�
 زنن، :G* زنن، و٧٠ $ل دارد روزن�N� ،

 Bد�"�ل�� در �ه"�: 
Oبز ��د. و $cB 


 ه� ن4ط و �B �Gزاد!ن را دارد.�
 ه� �`'�K از /��
 روزن�روزن
و� در $ل ه� ا��6 ب�4'� در $�� ه� ا�"'�ن'; /"�D زنن در ا��ان :�ل�� ��د. ا$�. 6ن7 ارد8ن از ب"�نYTاران ���� :�ه"T; زنن

ده� ا�"�'; @�ار دا#'
 ا$� .�7 :�ل�� ه� :�ه"T; و ا/'��; در 	�ز. زنن در دو $ل ا��6 �3� :4ر نcر 
ا$�، ����� �
 ب
ل 6٢٢ن7 ارد8ن روز $ .ل�� ���B د$'١٣٨g.0# ��T �6داد �(� C�N� �� ن در ��0ان ه � ��� ���ان در /��

پ�و�� ارد8ن از :�8ن 	�Oق زن در ا��ان
از ��0ان ه � ��� � داد!. انFOب

;�F$ر� ا��ز�ن ��c دول'; �0ا: C	�Oق زنن و ��د�ن در ا�'�اض ب
 ب�6; @�ان�� /�$ 0"��C�N ���وف ��0ان ه � ���، ب
 د��ت 

 Bن را «����< ���B» �; �6ان0ن0 ب�!�ار #0. ب�د.�

��ران زن ن��و�� 

 ب�0 از ا�� /��ن �"'�4 #0 ن4ن داد �� ;�ن �:�. ��2 ه��; پM'ران زن ن��و� ان��ا�� �C�N ب د6ل� �
�; ا��ان زنن را ��رد ض�ب و #'7 @�ار داد. ان0.M'ان


 ا� �
 ب�ا� ا�� �7�M"� C�N #0. ب�د،�6ن7 ارد8ن، ب�ا� پ����T اه0اف @=�" 
پ� از Bن �"0 �� از :�8ن 	�Oق زنن در ا��ان، از /��
رزار �� �����ن ا�� را ب
 و/�د Bوردن0.�

��ر� ا$�F; ا��ان، �� �����ن ا�� از ��دم $�ا$�ا��� ا�� �راز �Fش �; �""0 ب
 �"�Mر در�6ا$� ����A @�ان�� ����< �/ ���B
.0""� C�/ ا��ان

ل ١٣روز $ . ن � د��T از بزدا#� 0#!ن �C�N ��0ان ه � ��� ب�د.Z، ز�ن ب�!�ار� /�)
 داد!. پ�و�� ارد8ن و ١٣٨g ا$ "0 �
 ;�M'دن0. ن��و� ان�� C�N� .6'�ن داد!ب* $O� ;�6ن7 ارد8ن٣٢در Bن روز ��0اد� از زنن :�ل ا/'� 
ن از /��!0""� C�N� ن � از 

را بزدا#� ��د

در�4ا�3 ��ز��ن �12 ب�ا0 ت�.- ا# �م ا,�ام در ا��ان
 

;�F$ر� ا��
 از ا:�ا�D ���ان ا�0ام ه در ا��ان اب�از ن�Tان; ��د و از /��"# 
ل; $ز�ن ��* در ا��ر 	�Oق ب�4 روز $� �ر�(���
.0"� K@�'� م #0. ان0 را�/ I2��� ;در $"�� ن�/�ان 
�6ا$� � ا	2م -در. ا�0ام ب�ا� �)ن; �

م @'* در ���ض 6=� ا�0ام @�ار دارن0 و ا:�ود:�ا�� ���)ر� از �0�3 :0ا�; و ا��� ا��ال��; ب
 �"�ان دو ن �� نم ب�د. ا$� �
 ب
 ا�
I��G� را ��� ب @�ان�� ب�� ال���; در بر. ا:�اد� ا$� �
 در $"�� ن�/�ان; ���I2 /�م #0. ان0 و ���ان ن�� BنA� 72 ا�0ام	0ور -



��د. ا$�.

ل; $ز�ن ��* در ا��ر 	�Oق ب�4، در �� ن4)� ���6 ! �: «� از دول� ا��ان �; �6اه�7 �� �ر�(��� ��T"`$ ،ل��لروپ�ت �
��ت Bن ب ��از�� ب�� ال���; ل�A ��د. و از -0ور ا	2م /0�0 ا�0ام ب�ا� ن�/�انن درA� *دل� 
ا�0ام �0�3 :0ا�; و ا��� ا��ال��; را ب

�B"0. �6ددار� �"0.»
. ه� ا��6 اب�از ن�Tان; ��د. ا$�.� ;i در ا��ان ا�� ���)ر� ه�Q"�� از ا:�ا�D ��0اد ا�0ام ه

ل��* �; !��0: ا��ان از اب'0ا� $ل /ر� ��Fد� � �"�ن ب�D از � �@Bن � از٢٢٠ D# م، ن� ن � را ا�0ام ��د. ا$� و در ��ن Bن
ا:�اد� �
 در ن�/�ان; ���I2 @'* #0. ان0 و/�د دارد.

، نم #D ن � از ا:�اد� �
 در ن�/�ان;٢٢٠* «ا��ان از اب'0ا� $ل /ر� ��Fد� � �"�ن ب�D از � ن � را ا�0ام ��د. ا$� و در ��ن Bن
���I2 @'* #0. ان0 و/�د دارد.»

ل; $ز�ن ��* در ا��ر 	�Oق ب�4� �ر�(��� ��T"`$
��ر� ا$�F; ا��ان در �/ 
�; ا$� �	 
 پ"\ ن � را ب
 دار Bو�`'
 ا$� �
 در ��ن ا�0ام٢٩ ژوئ�
، ٢٧!�ارش ه'#Y! 
 ن � و ه '

ن ه '
 پ�D، �� زن ن�� و/�د دا#�.!0#
ن�ا��ان در رد. دوم /

ن ا$� و $ز�ن � � ب�� ال��* ا�� ��4ر را در رد. دوم پ� از ��� @�ار داد. ا$�.�ا��ان دارا� �� از ب����8 ن�خ ه� ا�0ام در /
ز�، دو /�ان ا��ان; �
 ب
 /�م ار�2ب @'*N	 م زارع و رض"�ل; $ز�ن ��* در ا��ر 	�Oق ب�4 ه�Q"�� از ا�0ام ا��6 ب� �ر�(���

لT;، در ا��ان ب
 دار Bو�`'
 #0ن0، اب�از ن�Tان; ��د. ا$�.$ .0Nدر ز�� ه
م زارع �� روز پ� از ان'4ر"�����ر �.، ب0ون 	��ر و��* و 6ن�اد. اش ب
 دار Bو�`'
 #0. ا�0ام ب# 7N"پ ،
�"# 
م زارع، روز $"�ب

ز�، -�رت !�:�.N	 
 ا�3د�
 اروپ در ��23م ��دن ا�0ام رض��Fiا
�; پ� از Bن ا� ق ا:'د �
 ب
 و��* او ا�Fم #0 ا/�ا� 	72 ب
 ����P ا:'د. ا$�.�ز� ن�� $N	 ا�0ام رض

ز�ن د�0. بن 	�Oق ب�4 و ����� ب�� ال���; 	�Oق ب�4 در ا��ان ا�� ا�0ام ه را ��23م ��د. ان0.$
د. � P�i، ا�0ام٣٧�ا��ان ن�� ر$�0. ا$ I��G� 

 ب� ،;$ق ب�� ال���; 	�Oق �0ن; و $�n�� \"د. پ �"�ان)��ن 	�Oق ��دo و ب"74# 0 �

ل ب#0، ��"�ع ا$�.١٨ا:�اد� �
 در ز�ن ار�2ب /�م $� #ن ز�� $ 

 و در $ل ١٣٧٢ا��ان در $ل ':��Yرا پ oق ��د�O	 ١٣ �"�ان)��نgZ.�$ا 
ق ب�� ال���; 	�Oق �0ن; و $�$; پ��$'n�� 
 ب

 ��'� از �ل; �
 در ز�ن ار�2ب /�م $� Bن iزات ��گ ب�ا� اN� لل١٨در ه� دو $"0 ب�� ال���; ب
 -�ا	�، دول� ه از ا��$ 
ب�د.، �"C #0. ان0.

ب* ب�!4� ب
 زن0!;، در �د. @ ��c زاتN� ا�� C"ن�٣٧��Tر$�0. و #�را� ن ;�F$را� ا�# ��N� I��G� 
 �"�ان)��ن 	�Oق ��دo ب

 �6د ه�q !�ن
 ا��اد #��; ب� ا�� �د. @ن�ن; وارد ن�ورد. ا$�.��Mدر ن


 ا�Fم ��د���@ .�@ ��T"`$ ،�0�4�/ م ه� �cب ��"; ب� ن >O	�Oق ب�4 را رد �; �"0 و ا��6ا ����ض���ر� ا$�F; ا��ان ا��/
ص ب ا�0ام �' وت و 	�G6 P-; :�د ا$�.�١٨
 ه�q ا�0ا�; در �C=O $"; ز�� G@ م ن�; #�د ا�Nل ان$ 

ل ��دo �3)�ب �; #�ن0 ول; /���ر� ا$�F; ا��ان ب ا$'"د ب
 @�ان��١٨در 	ل; �
 ب� ا$س �"�ان)��ن 	�Oق ��دo، ا:�اد ز�� $ 
ل @��� �; دان0.٩ $ل @��� و ب�ا� د6'�ان ١g#�ع، $� @ن�ن; ب�ا� پ)�ان را $ 

ا*>ا�; ن:�ان5 ه� از ب�زدا�3 را��96 ��د��� �8 �67!5 ا��ان5
 

Dل ا:�ا�ت ا�"�'; در �4�0 بردا#� #0.، در 	�O� ��$ ه�ا ازt 
� ;3�(� ���B را�'�� $�د�"0 از پ��وان �از وض�� ن�Tان; ه
ا$�.

6�i !�و�0ن ب
 �)��3� ب
 /�م ار�0اد ا�0ام #٢٠.0را�'�� $�د�"0 پ)� �D�4 	)�� $�د�"0 ا$� �
 	0ود  
ل پ�D در زن0ان �4�0 ب$ 
ت ���
 او �u`4 ن�)� ا� بزدا#� او در ادا�
 بزدا#� #�ر� د��T از �)��3ن در ا��ان����� د$'���T را�'�� $�د�"0 و ا�

-�رت �; !��د.
� ��. در ا��ان ب�د، ! � و !� ��د.(��� D�4� Dل پ�ر $�� 	0ود � 
دربر. بزدا#� را�'�� $�د�"0، راد�� :�دا ب �D�4 «ل;» �

� $�د�"0 پ�D از بزدا#� در ��س ب�د.@B ز!; ب
 ا��ان $ � ��د. ب�د و ب� 
� ل; ب@B .�$ا

 ز�ن; را�'�� $�د�"0 بزدا#� #0؟�راد�� :�دا: 

�� ،
'#Y! 
�"4N"ن را �6ا$'"0، ���:; ��دن0، پ0 �
 ا�4�ت �4�Fiا 
�D�4 ل;: 	0ود دوازد. روز پ�D ب�د، �
 ا�4ن �6د را 	��را ب
در Bن ز�ن ا��ان ب�دم .

ت �4�0، ا�4ن را �6ا$'
 ب�دن0؟�Fiوزارت ا

 دا#'"0.Tزد. روز ن0 �. پ�D ا��� و :�#'
 د��ج را بزدا#� ��د. ب�دن0 و 	0ود �"� 
ب�
، ه�ن �)ن; ب�دن0 �

�"0 و@� د$'��T #0. ب�دن0؟ 
�"�Mر�ن ا��� و :�#'
 د��ج، از �)��3ن; �

 را �
 Bزاد ��دن0، از P��i ا��� �"'�M;، ه�)� :�#'
 د��ج، �"��0 بر �� � ��دن0 و را�'�� را �6ا$'0. را�'�� ب
 دل�* ا�"2�ب�
، Bن

.0#ت �4�0 ب ا�4ن �ر دا#'
 ب�Fiا 
��ان زن0!; �; �"0 دل��; ن0ا#� ��


 ا� ن0ارم � �t0 ه)'"0، و�(و� �; ! �) ا!� �ر� دا#'
 ب#"0، از ���ان ب
 �� �� � �""0، �� �6د را ���:; �; �"7، ول; ��ن از �4

.0�4ر Bوردن0 �
 ب�0 را�'�� ب�: ;�M'"� ا��� 
 ب�وم. ول; بNنB


 �6د را ب� �7 !�:��G� ،0# ا[� ب�0 ن0ا#'
 ب�پ�ون0. ا��� �"'�M; و :�#'
 د��ج ه"�ز ب)'
 ن04. و را�'�� ب�ا� ا�� �
 ب�ا� Bن
ل7 ه)'7، ب�ا�$ �� 
در#ن، �
 در �4�0 ه)'"0، ��س !�:'
 و ! '
 ا$� �� ت �4�0 ���:; �"0. دو روز ب�0 از ر:'�، ا�4ن ب�Fiا

�� ن�Tان ن�#�0 و �� � را @=C ��د.. -0ا� را�'�� ب�د..
 زن0ان; ا$�؟N� 
درش ! '
 ب�د. �� 
ب


� ،0"��! ;� ،0""� ;� ��3- ت �� � �; �""0 ��Fiا 

 ب���� د���T ب0��T. ب�0 از Bن د��T ه�q ���6 ن0ا#'"0 و ه� 
ا/ز. ن0ادن0 �



�0�0 ��د. ان0 .� 

 ب��0 �; #�د. ا�� !�نN�'ه� �"�0، ن د��T $� و -0ا ن2"�0، ا!� ب�4'� از ا�� ه��#
� $�د�"0 را ��0�0 ��د. ان0 �
 	�:; ن�ن"0؟@B .ن�ادت، 6�Fiاز وزارت ا ،
�"�Mر #� ا�� ا$� �


� $� و -0ا ن2"�0 و $�� ب�ن�0، ز��ا ه��# 
�"��0 بر ر:'
 ب�د و ب�0 �� � ��دن0 و -�3� ��دن0 و ب
 او �; !��"0 � 
ب�ادر را�'�� �
ب�4'� $� و -0ا �"�0، ب��0 �; #�د .

� $�د�"0 ��)� و ��ا او را بزدا#� ��دن0؟@B م�ا-u`4� F ه)� �
 ا�
.0"' Tن ;'�� qه�

 ا	'�ل �; ده�0، �
 بزدا#� ا�4ن در راب=
 ب د�"4ن، ��"; �)��3� ا$�؟�#
�G`# ،0; از# 
6�i ا�� �
 ا�4ن �ر� ب� F6ف @ن�ن ا��ان ن�2د. ان0. از �6د را�'�� #"�0م، � 
ب�
، ��c از ا�� ه�q دل��; ن0ارد. ب

ن
 را�'�� را �6ا$'
 ان0.�ن ا�4ن، �
 در �4�0 بزدا#� #0. ، در ������� او ��2 را�'�� را پ�0ا ��د. ان0 و ���2 ا$� ب
 ا�� ب�"#B
4ره رو� �)��3ن ا:�ا�D پ�0ا ��د. ا$�؟: 
 ز�ن; �
 در ا��ان ب�د�0، ا	)س ��د�0 ��B ،00. ا��B ز!; از ا��ان� 
0 �
 ب�' ! �#

نن ب
 �iف �)��3� ب�ون0.��(� 

، /��!��� �"0 از ا�� �':�! 7��G� �0 دول�ب�
 ا��6ا :4ره ب�4'� #0. و #
 ب� ا$س �4ه0ات �6د، :�2 �; �"�0 ��0اد �)��نن; �
 ب
 �)��3� رو� �; Bورن0، در 	ل ا:�ا�D ا$�؟�B

.0#
 $�; �"0 ب
 ا�� -�رت ن�� 
':�! 7��G� ا��ان �دول �ا��، ���2 ا$ �i6 

 پ�0ا ��د. ان0 و ب@F� ��3�(� 
ب�
، ��دم ب
� را�'�� $�د�"0 ه)'�0؟@B ان�Tن �#

د� و Bرا�D ب ه7 زن0!; �""0.# 6ن�اد. ب�!�دان"0 و ب 

 زود�� ا�4ن را ب�7 �
 ه��"� ;� د�
Iل/ �ن راد�� :�دا ��ض�, ده�0؟ ��ن 	'� ب�ا� Bن�i7، ��6; ���. را/C ب
 �6د�ن ب�ا� �`"� D�6اه � ل;، ���2 ا$� از #�@B

.0$
 دارد و ا��ان را �6ب �; #"@F� ا��ان 
�=�ر �� ��. ا� ب
 ا�� �6ب; :ر$; -�3� �; �"0 و � ا�� ان0از. ب 
ا$� �
� ��. در ا��ان، ن�زد. $ل(��� D�4� ،ان�"� 
�3ن ا��ان; �
 در 6رج � در ا��ان ه)'"0، ���2 ا$� دربر. �� #"�0. ب#"0. �� ب�(�

 دول� ا��ان ا@�� �� را ��0�0 ن�2دن0 و ���Nر #0م �
 ب�!�دم ب
 ��.. ب�ا� ا��ان ��6; د� �; �"7 و ا��ان�06٢٠٠Z� ��دم. در $ل 
را دو$� دارم.

پ���ن �Bا�Aات ب��� ن�6و?�< ات=5 ب���� در ت��ان

زن0. ن��و!. ا��; ب�#��، ب
 ر�$� " ا�7 ا$'�و� ا�)��رت"�Yا��ات ه�V'; از �)8�Vن #��� $ ���# ،
ب" ل�Vن�0 رزن����ف"رو$�
�:ن ��زد. #����ر(ا�� ه�ت از روز دو#"�
 . ه�ت ا��ان; ب
 ر�$� ا	�0 :�ض ، از ��ونن $ز�ن ان�ژ� ا��; ا��ان، در ���ان پ�(

ن ا�� �Yا��ات �"'�4 #0، دو �iف ا�Fم ��دن0 �
 در. ب
 ا��ان ر:'
 ب�د�ب
 !�ارش ��6!�ار� ه � ا��ان، در ب�ن�
 ا� �
 در پ
��� ن��و� ان)ن; و ار$ل ب
 ��@Y� "Cا��ا�4ن � ��"Qر� پ�وژ. وه�� 
�ب�$� ر��� ��ا:P ه و @�ارداده� @��; و ر��� ب�ن

���ات ��رد ن�ز ن��و!.، ب
 ��ا:P ر$�0ن0N�".
 اوائ* $ل F�� .0"�Bد� را. ان0از � ن`�اه0 #0. @�ار ب�د� ��0 �
 ن��و!. ب�#"' ! Dپ� .� 0"� 
�)8�Vن #��� ا�7 ا$'�و� ا�)��ت رو$�

ل $ 
 ژوئ�� .ر�| ���2* و را. ان0از� Bن بره ب
 ����P ا:'د. ا$�.١٩٩٩ا�� ن��و!� ل پ�D ���2* #�د، ا�$ 
 ، ن

» �HAر ب�اB? ������ 0ار0 در �G(3 ن3F ا��انB�١Eا�A< ب� «
 

 ��١ون #��� ��; ن � ا��ان از �Yا��. بg;ز ا��ان ��6 داد ول
 !Yار� در پ�وژ. ه� ن � و !��; ب�ا� $���$B و ;� ��4ر اروپ
ن�; از #��� ه� ن '; ن��د.


 !Yار� #��� ��; ن � ا��ان �
 ا�� ��6 را در ! � و !� ب ��6!�ار� «:رس» ا�Fم ��د، از�	N� ال�
 c"��; :�د، ��ون $��

 در 	ل �Yا��. ب ا��ان ه)'"0 نم ب�د. ا$�.� ;�ن، $�ئ�� و ن�وژ ب
 �"�ان ��4ره'(�ا$�ن�، :�ان)
، Bل�ن، ا���D، ا�'ل�، ل


 �iف �Yا��. ب ا��ان ه)'"0 را ذ�� ن�2د. و ��ض�, ب�4'�� دربر. ا��� ;�
 !Yار� #��� ��; ن � ا��ان نم #��� ه�ون $���� ا�
�Yا��ات ن0اد. ا$�.

دOن را ب�ا� ان��2 #��� ه� ب�رگ ن '; /���B 

 ا��ان در $
 ده
 اI/�� ��6 #0. ا$� ���� 2���B د�G'@و ا ;$�$ 7��3�
@�ارداد ب ا��ان �3� :4ر @�ار ده0.

0# �
 #��� :�ان)�� ���ل و #��� I/�� ا� ا��ان 

 و ه���ن ب ا:�ا�D"� D ب� $� پ�ون0. ه)''#Y! ل$ 
2 در $���B ر4: Dا:�ا�

 ب�دن0 از':ز� و ن '; /"�ب ا��ان ب
 ��ا:P ه� اول�
 د$� �! �ب��'ن��; – ه�"�0 رو�ل داچ #*، �
 ب ا��ان ب� $� ��$�
 ��0ان ه

ا��� @�ارداد ب ا��ان �6ددار� �""0.
دOن را ب�ا� ان��2 #��� ه� ب�رگ ن '; /���B 

 ا��ان در $
 ده
 اI/�� ��6 #0. ا$� ���� 2���B د�G'@و ا ;$�$ 7��3�

@�ارداد ب ا��ان �3� :4ر @�ار ده0.
�
 ا$�: «8�iن; #0ن �Yا��ات ب ��4ره' ! ;�	N� ال�
 c"��; :�د ه7 در $`"ن �6د ب0ون ا#ر. ب
 �7��3 ه دربر. #��� ه� اروپ
 ب ��F24; رو ب
 رو ا$� و ب
 ه�� ;�
 �iف اروپQن"� 
� 0""� 
@F� اب�از ;��$B �اروپ�; ب�~ #0. ا$� �
 ب�6; از ��4ره

دل��; �; �6اه0 $�7 @��ل ��د. @��; �6د را �هD ده0 و � از پ�وژ. 6رج #�د، ا�� $�7 را ب���0. !��ن0.»
�; نم ب�د.�$B �ون وز�� ن � ا��ان از ا�� ��4ره ب
 �"�ان /����T ه�� 
�; ه)'"0 ��$B �ه"0، ���، ژاپ�، ��. و �ل�� ��4ر ه

ا$�.

'#Y! ل@�اداده� -"�� ن � ا��ان در $



 ا��ان ��:P #0 �� @�ارداد ب�رگ -درات !ز ب $�ئ�� ا�� �"0. ب� ا$س ا�� @�ارداد ا��ان �'��0 #0. ا$� �
 ب'#Y! .ا$ "0 �
ل، ه� $ل 0�٢gت $ g.g���@ 
در �"0. ارزش ا�� @�ارداد ب)'
 ب- ز ���i; از W6 �� P��i ل�ل
 ب
 اروپ! I�2� �'� رد���� 

رد ��رو ا�Fم #0. ا$�.٢٢ � ١٠ان�ژ� ب�� ���� 

 !Yار�» ا��� @�ارداد ب���$ �8ل و #* ا�Fم ��دن0 ب
 دل�* «ر�)� $�$; ب��� �0 �. پ�D از Bن ه7 در 	ل; �
 #��� ه"�



��� ��6 داد. ا��ان را �'�@K ��د. ان0، #��� ��; ن � ا��ان از ا��� �� @�ارداد ن '; ب
�"�پ�» ب�ا� ��$�
 ��0ان !ز� �دBوران وا@C در$» ���# ل �Yا��. ب$ 

 و پ� از $'#Y! ل$ .ا�� @�ارداد دو ����رد د8ر� Bذر �

.0# در /"�ب �cب; ا$'ن �6ز$'ن ا��
ز ن04. ا$�. #��� ن � ا��انcB در ا��ان ;"��ا� ب !Y#� 	0ود �� $ل از ز�ن ا��� ا�� @�ارداد، ه"�ز �ر ا/�ا�; ا�� #��� 

ز �"0.cB ر �6د را
 ا�Fم ��د �
 ب
 �iر ر$�; از ا�� #��� ��"; �6ا$'
 ا$� �'#Y! .� ���

 !Yار ��ض
 ��د. ا$����$ I�/ �6د را ب�ا� �ن  �ب�رگ -"� �
، ب و/�د Bن2
 ا��ان پ�وژ. ه'#Y! ل��c از ا�� دو ��رد در $

ا� ��:P ب
 ا��� @�ارداد د���T ن04.


 ا$� �
 ه� $���� از /��
 پ�وژ. ه� ب�رگ ن � و !ز ا��ان، ��$�
 ��0ان !ز� !��4، @�ارداد W6 ل�ل
 -�, و @�ارداد !ز� ب

ن0. ان0.� P��� ن"Qه�
2���B � لن و ا�Fم �`'(�ن ب
 ه"0 ب�$ن0 ��"�ن ب
 دل�* اF'6ف ه"0 و پ'(�
 @�ار ا$� !ز ا��ان را از �)�� پ� ,�- 
W6 ل�ل

�; ن04. ا$�.��"�ن ن�
ن0 و و� P��� 0$ب� ;��
 ب
 ن�ا:P ن���� 

 در /��ن $ � ���3د ا	��0 ن�اد ب'#Y! .
 @�ار ب�د ��داد �� 
@�ارداد !ز� ا��ان و ����


 ن�$�0. ا$�.N�'ن 
�Yا��. ب �� #��� ن '; �ل���; ب�ا� ��$�
 �� ��0ان !ز� !��4 در ��6\ :رس ه7 ��"�ن ب
ض� در ا��ان ا$� و ا�"�ن در /"�ب ا��ان	 ;�
، #��� ن�وژ� ا$'ت او�* �
 از ��0ود #��� ه� اروپ'#Y! .ه�Q"�� ��داد �
7��G� ��� را 2 و ا�3د�
 اروپ���B �م ده0. ا�� #���، :4رهNار� /�0�0 در ا��ان انY! 
�ل�� دارد ا�Fم ��د �
 @0G ن0ارد $���:

�6د ذ�� ��د. ا$�.
6ر/; در -"�� ن � @�ان�� �03ود �""0. ا� دارد و در $ل ه� اF� ��6ش ��د. ا$� ا�� �
 !Yار� #��� ه���$ 
ا��ان در ز��"

�03ود�� ه را �هD ده0.

 !Yار���03ود�� @ن�ن; ب�ا� $��

6ر/; در -"�� ن � @�ان�� �03ود �""0. ا� دارد و در $ل ه� اF� ��6ش ��د. ا$� ا�� �
 !Yار� #��� ه���$ 
ا��ان در ز��"
�03ود�� ه را �هD ده0.

0، �4ر�� در ��ل�١٣��،0ب� ا$س @ن�ن ن � ا��ان �
 در $ل �Bر/; در در6 � ب
 ���N� I��G ر$�0. ا$�، �4ر�� #��� ه
�� ب
 �O)�7 $�د� از پ�وژ. ب
 دن�ل ��ل�0 از �`�ن; �"�N �; #�د ��"�ع ا$�.�
 در ن� o�'4� �د #��� هNا�


 !Yار� در�6ر/; را ب�ا� $�� �4ر�� در ��ل�0، #��� ه� ب*» �O'� Cن�ن «ب�@ 
 �Fش ��د. ا$� ب'#Y! لا� ا��ان در دو $
ز ��ل�0 #0. در �� بز. ز�ن; $�د ب��د.! 
 !Yار از ن � ����$ ���# 
ا��ان �P��4 �"0 ب
 ا�� ��"; �


 ا�Fم ��د: « پ��ن ه� ب�� ال���; وزارت ن � از پ��4:� �6ب; ب��6ردار ا$� و ب ا-Fح'#Y! .3�Fc)�� ن�ذر�، وز�� ن � ا��ان �
د ��د. ا�7.»Nر/; ا�6 �ب* ان��T. ب�4'�� ب�ا� #��� هO'� Cب� �ر��ب @�ارداد ه�


 !Yار� ��د. ب#"0 را ا�Fم ن�2د. ا$�.�
 !Yاران; �
 ب ا$' د. از ا�� @ن�ن در -"�� ن � ا��ان $�����$ ;�ا� او ��"�ن ن
 
'#Y! ل$ 

3�FcZ١)�� ن�ذر� ه�Q"�� ا�Fم ��د. ا$� �
 در $' Tاو ن 
 !Yار� #0. ا$� ا��رد د8ر در -"�� ن � ا��ان $������ 


 !Yار� 6ر/; ب�د. ا$�.�
 ب`4; از ا�� $��� 
ا$� �
 روزان
 	0ود �ن را دارد، �"�/ ;���i ز! Cبز ���i; ب
 ��4ر٢٠ا��ان بو/�د Bن2
 پ� از رو$�
 ب�ر!'��� �"! I�2� �'� ن����� 

ب* از ����")'ن ب
 ه��� �0Oار !ز وارد �; ��د.O� در 
'#Y! نز -در �; �"0 و � ز�)'! 
����

 $�د� ه�ا در ا��ان ب
 پ��� ���� در/
 در � 
'#Y! لل ا��6 ر$�0، ب @=C واردات !ز از ����")'ن، ���ان ب ��ازg٠ز�)'ن $$ 

.0# C=@ ;�0� 
���� 
�" ; ��ل�0 !ز ��ا/
 #0 و ��Gف دا�6; از ��ل�0 :�ون; !�:� �
 ب
 دن�ل Bن -درات !ز ب

ن=����< �� � ال(�ب�6 از ا��ان' ا�4اج'
 

���0 د:'� 2�#
 ال��ب�
 در ا��ان �; !��0 وزارت ار#د /���ر� ا$�F; اFiع داد. �
 از ا�� پ� ا/ز. :�ل�� در ا��ان ن`�اه0 دا#� و
.0"� o�� �� زود 
�0 6o ا�� ��4ر را ه� �ب

���6 2�#
 ال��ب�
 در @�ل �)ئ* ل�"ن و ��اق و �$� ه�$ 
م ه� ا��ان ن)�� بO� 
ر$; ب; ب; $; ! � �: D`ب 
	)� :u3 ب
ه�Q"�� 	�ادث دا�6; ا��ان، ��'�ض ب�دن0.

ه�اد. $��د� ا$� و 2�#
 ���6 ال��ب�
 ب`4; از Bن �3)�ب �; #�د. ا�� ��$)
 از # �� 
 ���١٩!�و. ر$ن
 ا� "ام ب; $;" �'��P ب
6ر/; را ب ز�� ن��� :ر$; ن��D �; ده0. �ز ��د. �
 :��7 هcB را "2�#
 �������ن; ب
 نم "ام ب; $; پ�#� �� D`ل پ. ا�)�

ر$; 2�#
 ���6 ال��ب�
 را ب�ا� �6ان"0!ن :ر$; زبن را. ان0از� ��د. ا$�.: ��ا�� !�و. ه�Q"�� ا��6ا وب $
ل�� ه� "ام ب; $; پ�#�" و وب $�� ال��ب�
 ا�'�اض ن�2دن0 ا��: 
م ه� وزارت ار#د ب
 �iر ر$�; بO� 
� 0��! ;� u3: �@B

نC از �Fش ه� و� ب�ا� ه�2ر� ام ب; $; پ�#� ب #��� ه� ا��ان; ب�ا� دوب�
 :��7 ب
 زبن :ر$; #0. ان0.�

 ���0 ال��ب�
 در ���ان، ا�� 2�#
 ا��6ا ا@0ام ب
 پ`D ���6 دربر. �� :��7 �)'"0 دربر. �B� ال�
 ��6"; ��د. �
 ��رد ا�'�اض' ! 
ب

ا��ان @�ار!�:'
 ا$�.
�م هO� 
� 0��! ;� u3: �@B ه��"0 وزارت ار#د ا��ان ه��TQن
 ا�'�اض �'�; ب
 ���0 د:'� ال��ب�
 در ���ان ارا�
 ن�2د. ا�
،0# 
'4� 
'#Y! ن
 	�ب ال�
 ل�"ن �
 ز�)'�
 از :��ن0هن ب�"0پ�"A� د��ر� ا$�F; از ن�3. پ�#D ���6 �8�3ت ل�"ن و ��ور���/

نراض; ب�د. ان0.

 ا$�: "� از و/�د 	)� :u3 در ا��ان اب�از' ! ،��0 �* �=���ت 6ر/; وزارت ار#د ب
 ��6!�ار� ر$�; /���ر� ا$�F;، ا��ن�


 ب
 ����2د و� 	ض� ب
 ��0�0 و��ا�D ن7�04."/�� ن�6$"�0 ��د�7 و ب

ن ، ن�اره و�0ئ��; !�و. /"0ال�
 ب'(�2�#
 ���6 ال��ب�
 در ه '
 ه� ا��6 ض�� پ�#D ���6 �8�3ت و در!��� ه در $�)'ن و ب��
�"0 ن�ب� ���بران ;i ،0"'(ن ا�� !�و. هره��� ��0ال�ل� ر�T; را پ`D ��د �
 در Bن اد� �; #0 ن��وه� دول'; ا��ان �
 در !�و!

#0. ان0.





 ان��T); زبن "���ان ����" �'��P ب�ب0ن�ل ب`D :��7 و����0; $�بزان رب�د. #0. ا��ان; ��$W !�و. /"0ال�
 از 2�#
 ال��ب�
، روزن
D`ب 
ه�اد. $��د� ��د و ن�#� �# �� ��ت ا$�F; در ا��ان، ا�� 2�#
 را �'�7 ب
 ب�@�ار� راب=
 ب /"0ال�
 و 	�A���� نز�$

 @�ار دارد.���رت ا���2Mن �3� ،
ر$; ال��ب�:
6ر/; ���N #�را� ا$�F; ا��ان ن�� در ! � و !� ب ا��ن ��6!�ار� ر$�; �$�Fء ال��0 ب�و/�د� ر��� ���)��ن ا�"�� ��; و$�

2�#
 ال��ب�
 را �'�7 ب
 پ`D ا�ذ�I ��د. ب�د. ،;�F$ر� ا���/
� ا�"2
 � ���G	O�O; و واض3; دربر. رو�0اده� ا��ان ارائ
 �"0 ، ا@0ام ب
 پ`D ا�6ر/ 
نل ال��ب�
 ب� 
� ب�و/�د� ! '
 ب�د �@B

!��ا. �""0. �; �"0.
ر$; زبن 6ر/; �6ان0. #0.، ه04ار داد. ان0.: �2�#
 ه ;T"7 :�ه/�� 
QنB 
ن ���N #�را� ا$�F; ن)�� ب!0"�ا��6ا ن�

��ر� ا$�F; ��24* داد �
 در�/ ��; رئ�� $ز�ن -0او $��cض� 

 ا� ب 	��ر ��ت ال�(�/ 
'#Y! روز ��N� ;T"ن :�ه��(���
ن Bن دربر. ��TنT; ��24* راد�� و �������ن ه� �G6-; ز�� ن�M -0ا و $�� ب3~ #0. ا$�.��/

 �4�م ����3 ب
 �46ن� و /0ا�; ��i;، ب
١٣٨Zپ�4'� وزارت :�ه"� و ار#د ا$�F; ا��ان، 2�#
 ���6 ال���N. را در ارد��� ب
 ا�
. ��=�* ��د. ب�د. ا�� 2�#
 رو�0اده� ا�'�اض; #�� اه�از را پ�#D داد. ب�د.0�١Zت � 

;@ �� :�����دار در ا�� د:'� ب���ان از $�� او �"� o�� � :u3 �; !��0 ب@B ا��ان �; !��0 د:'� ال��ب�
 در���ان را ��=�* ن�2د. ا�
ن0 �
 ا�� ب
 ��"; :�\ #0ن :�ل�� ��@'; ال��ب�
 در ا��ان ا$�.� ;�

96M,ارد:  �=" ال�ا�� ر���P 3=��ر0 ا#=�0 نOاد ن��3�R اQ ����4 ا0 ت=��52 ب� ت=

;�'N� .�(ن� �3�G� 
ر دا#� �
 ����A دول� در #�ا�W �"�ن; ب�t�0ن�اد، ا�	از ا ��
 در $�. پ$0اران، ض�� 	��O: ;0.� ول"�ن�
م �06� ن�2د.ان0.Mن 
نD ! �، ا!� ا-�ل�Tا�ن ه7 �ن0�0 د���T �=�ح �""0، ب"`$ �
ذوال"�ر� در ادا�


ا� در ه��ت دول� �
 در Bن ب
 -�ا	� از ا	��0ن�اد، رئ��/���ر� ا$�F; د:ع ��د.ب�د،"�6 

� �B�ال�'#Y! �
ب�0 از $`"ن ه '

 را ���O� ��د. �
 #`u ره��� 	�; دول� ن�7 ا$�.�
 در $�. پ$0اران، �� بر د��T ا�� #��O: ;0. ول"�
� ن�'#Y! رات روز�tا

�N'�; ذوال"�ر� در $`"ن د��وز �6د ! �:

 ب�0$N�'ن 
ر$ل
 د��T ب��ب �;�"0 �
 در �� دور.� N�4ر ا�� �و �" � �3�G� 
� ا	��0ن�اد �ره�; را #�وع ��د. �@B �دول»

و ا8ن �ر در ��	�
ا� ن�)� �
 ����A دول� دا#'
 ب#�7 و �3�G� ا�� ا$� �
 دول� ��ض ن�4د».
ره�� رئ�� /���ر را �;�6اه0 � ن�;�6اه0؟


ب�"� �ب ب
 ا��=6 

ا� ا$� �"�6 

� �B�ال�'#Y! �

 ادا�
� 	�فه� ه '�O: ;0.� ول"�ب
 �0�O.� ن�tان $�$;، ا�� $`"ن ن�
دول� ! '
 ب�د:

ر $ل د��T در �0 ����0� #�$�. ب�� 
:ر �"0 �ر ب�G� ;"�� ،0�"2ر �"�0 �
 ا�� �� $ل ب
 اض� �$
 پ"\ $ل د��T ب"� ;(� *n�»

ر��� �"�0 و ا@0ام �"�0».�. �"�0 و �ر �"�0 و ب�نTا�� د�0 ن

ه; پ� از ان'4ر از رو� $�� ��6!�ار� /���ر� ا$�F; ا��ان 	Yف #0، ا���� �
�-: 
ه��"0 ا�� $`"ن ره�� /���ر� ا$�F; ب
ب�. #�د و ��T���3ان $�$; را ب
 ا�� بور ب�$ن0 �
 #`u ره��� �6اهن`� ه�ن �0ت ���. ان'4ر �:; ب�د � ا�� ��6 ب
 $�ا$� دن�

��ر� ا	��0ن�اد ب�ا� دور دوم ا$�.�/ �$ادا�
� ر�
�"0ان; از ا	��0ن�اد ن0ارد و �6اهن ��
ا� رض"�6 
7 ���ان ا� ��'0O ا$� �
 �B�ال��O� ;$�$ �T���3� ،��Mال�ا���# 
ال�#�

 ب
 دل�* /��!��� از :�وپ#; دول� از و� 	��� �;�"0. و� �;!��0:���ر� او ن�)� و �"�/�$ادا�
� ر�
*�� ا	��0ن�اد ن0ارد و #�0 ه7 ب
 ا�� ��@B ر����/ �$�"0ان; از وض��� ر� ��
ا� رض"�6 
«ب�دا#� ����; ا�� ا$� �
 �B�ال�

�� �;�"0. ول; ا�� دول� ب
 دل�* ض�K و ن��ان;اش ا!� ��رد 	��� �B�ال� � Dن دور.� اول� ا	��0ن�اد ه�@B 
� 0#دا#'
 ب


 از دول� ��رد ���0 �6دش 	��� ب2"0».M3���6 لB ر ا$� ��
ا� @�ار ن��Tد، $
 روز. $�Oط �6اه��0د. لYا ا�4ن ن"�6
�G`# 0; �6دش را ب�نO� ا�� :�د �و ���2 ا$ �ات ره��� ن�)�Mن 
 ال�ا��O:;0.� ول"�رات ن��tا ،��M0.� #��ال�ا��O� 
ب

.0#��د.ب
����K $�)'7 ره���

ل	 
 ب� 

ا� از ����2د دول� ن�7 نراض; ا$�. در 	ل; �"�6 
ت و ���3* �;��ان ! � ��Fi0ام ا� �
 ب� ��"� �$N"ا� D$پ� ا�
ه��4
 و در ���; $`"�ان;ه�D از ا�� دول� 	��� ��د.ا$�.

#��ال�ا���M پ$| ا�� پ�$D را ا�� !�ن
 �;ده0:
ل����D دول� ب�0 از انFOب ب�د.. ��"; ا!� رض�'; در ��رد ����2د ا�4ن و/�د�«ا�� دول� ض������K دول�، ن��ان���� دول�، پ�
دا#'
 ب#0، ��6; و	4'"o �;#�د. ��"; ب�دا#� ����;ا� �
 و/�د دارد، @=� ��رد ��/
 ره��� /���ر� ا$�F; ه7 ه)�. ��T ا��

6'; ه7 از ا�4ن و/�د ن0ارد. لYا ��'0Oم �"# ��"� 
. ��دم را ��رد ��/
 @�ار ن0ه0 �Tن 0# �
 �B Fnرا� ��دم �
 ا�4ن ���0 دا#'
 ب�

$�ه� دول� ا	��0ن�اد 	' �"�N ب
 ����K ��@��� $�)'7 ره��� ه7 در ا�� ��4ر #0. ا$� ».�$ 
ب�دا#� ����; �;!��0 �
6��;ه و ن�ر� رد-F	�� �6اه"0 0#

6��; و 
 در $�. پ$0اران در ب`D د���T از $`"نD ب
 ا	'�ل �ن0�0ا��ر� �0�3 6��; رئ��/���ر پ���4، �0�3رض�O:;0.� ول"�ن�

� $ ��0 ب�ا� #�را�=Oو ن 
��ر� ا#ر. ��د و ! �: «ه�0�qام از ا�� $
 ��رد، روزن�/�$��0ال�
 ن�ر� ب�ا� ده��� دور ان'`بت ر�

 را ����F- 0	�� ��د.».�ن ب@; نYTا#'
ان0 �
 ب�4د Bن��Tن

Oبر ن�M -��, در ��رد رد -F	�� رئ��/���ر پ���4 از $�� ن��"0. ره�� /���ر� ا$�F; ا��ان، ا!� ن7���T ب;$�tا 
ا�� !�ن
ت در /���ر� ا$�F; ب)�ر ا� ق�O� ;6ن از $�� ب�"`$ 

 ب�د.ا$�. ا� #��ال�ا�0O'�� ��M ا$� �
 ا��اد ا�� !�نOب	0ا@* �$7

$� �u`4 و از پ�D �����#0. @��0اد ��د:�$ �� �
N�'رات را ن�t0 ا�� ا�ا:'د. و ن�
ه; او@ت در ا��ان �� $�� ��اض�; !�:'
 �;#�د. ��Gر ب�ا�� ا$� �
 ا�� ��اضC ��6; د@�P و	)ب#0. ا$�. �� ا-F ا�� �iر!»
ت�O� �6د W$�� .�$ر :�اوان ا:�2 ن�;�"7. :;ال�0اه
!��; در ا��ان :�اوان ا$�. �0�O -�3� ن�2دن و �=�P $`�! '� در ا��ان ب)�




 ن�;#�د رو� Bن 	)ب /�0 بز ��د».N�'و در ن �ن�) P�@��6; د ��ر� ا$�F; ه7 ا�� ه)�. ب"ب�ا�� ا�� -�3�ه و 	�فه�/
د �"0 ول; ه�q !�ن
 بر ��Vر�� و � �2Nا� ;$ل ان'`ب�; و $�N"/ 0ان��;� �"� 
�O:;0.� ول"�#��ال�ا�0O'�� ��M ا$� $`"ن ن�


 ن�)�.' �6ص $�$; در Bن ن
0���N'�; ذوال"�ر� در ب`D د���T از $`"نD ا��� پ�و�2* ال3@; پ��ن �"C !)'�ش $Fحه� ه)'
ا� ��$W ا��ان را «ل2
 ن"T;» ن

ر ��د �
 دول� ن�7 در $ل �tا ��$ 
�O:;0.� ول"���ر� 6��; «ب� پ�4ن; ��دم ا��ان زد. #0». ن��/�$�١٣٨
 در دوران ر�Z
د$'�ر ��@K ا/�ا� ا�� پ�و�2* را داد و بI���� ��0 ا�2ن بزر$;ه� $�زد.� Bژان� ب��ال���; ان�ژ� ه)'
ا� از ��$�)ت ا��; ا��ان

از ب�� ر:�.
;�N# ا�'��

ا���2
�9��6 ,��د0 از ��4?>ار0 ا��ن�، روزن��� ه���6A 0ن، ا��ان و ر��ل�A 3�� � 3د


 ا��ان و ر$ل� ��6 داد.�
 ��6!�ار� ا��ن، روزن��� ��و��* #���� ��د� از ا�Fم 2#
ل
 ”ا$رت درO� .0"(و ن�� 
 ��6!�ار� ا��ن��� ��2# :� ! “ ر ”ا��"T��6ن 
د� ب ا�Fم ا�� ��6 ب�� ����# C:ز پ�ا�"0، و��* �0ا"��


����“، ���0ان �)�ول روزن�
 دوازده7 بزپ�$;��ر ب��# 
ن ب��� 
�ل
 ن��� روزنO� «م :��; ن�اده� ر$ل�، ا��ان و ن�� «پ�
داد$�� �ر�"ن دول� ارا�
 #0. ا$�.


م ا�� ر$ن�ه را ن�4 ا�ذ�I، ��ه�� و ا:'�ا ا�Fم ��د.و� ا�

5,�=�Pح ارت'�0 ا��36 ا�U ن�?��ور # � ا,�ام ب�ا0 دو ت9 از ب�زدا�3 �G
 



 در بزدا#� ب'#Y! ل$ .� �4�رز. ب اراذل و اوبش- �
 از ارد���� -;�� ا�"�� ا/'�Oار� 
ن �iح ��$�م ب��هن; �6ان0ار از �'
����o و ب"0 ١٧$� �; ب�د، پ� از � 
٣٢ �. بزدا#� در $�لg.�:ل �O'ج ان�� ��# ;�.، ب
 زن0ان ر/�$ 

“.0"� ل پ)�م ب
 ب"0 ����;، و� را ���Nر ��د. ان0 � 	72 ا�0ا�D را ا��O'در و� �; !��0:“ ب�ا� ان�
در #0. و پ�ون0. ب
 داد!. �0�0Nن�M ار$ل #0. ا$�.- .6ن�اد. �6د ! '
 ا$� �
 	72 ا�0ام او از $�� داد! 
هن; �6ان0ار ب


 �� ��6ا$� Bنن ا�0ام ا$�، �'�7 �; ب�)� در /��ن دادر$; دارا� و��* ب�د. و� ;�ن�ن در پ�ون0. ه@ Pب=� 
ا�� در	ل; ا$� �

 و� ب 	��ر و��* �0ا:C -�رت !��د.��ت �3(�/

6رج از زن0ان ��3وم ب�د. ا$�. س ب�� 
هن; �6ان0ار در �iل دوران بزدا#� 8�iن; �0ت �6د، از ه�!�ن

 در 	�� ب
 $� �; ب�د، از $�� داد!. ب
 ا�0ام ��23م'#Y! ل�0 ا���� �2; د��T از بزدا#� 0#!ن ا�� �iح ن�� �
 از $	 ��"Qه�

#0. ا$�.
ب�
 ب اراذل و اوبش O� ح�i ن٧٨١ �. ، ٣ ن � در ���ان بزدا#� #0ن0 �
 پ� از !Y#� ١٣٠٠! '"; ا$� در /��
 ن � ب
 دل�* ا�"2

�B 0زاد #0ن0.�� Y6ا م د$'���T /��; را ���I2 ن04. ب�دن0، بT"ه
د ر�I و و	4� در �F3ت، ��ا	�� ب�ا� ن�ا��� و .. �"�ان ن��د وN7، ا�Mن را، ب�ه7 زدن نت بزدا#� 0#!���;، ا�M'ن��و� ان

�;، ب
 /� هن; �6ان0ار و 	�0 ا����،٢٧ �� از Bنن را i; 	�2; ب
 ا�0ام ��23م ��د. ب ا�� و/�د از ل�)� ٢٧M'ن �. � ن��و� ان 

 Bزاد #0ن0.O�]0 و�@ ���� ب$

��ان، ب ��23م� ;�M'دار رادان رئ�� ن��و� ان�$ 
�; در /��ن بزدا#� ا:�اد در	�0 ب�د �M'ن; ن��و� انب��6رده� �46 و��cان)
�"0 �� از ن��وه� پ��� دان)� و ��6 از ب��6رد @ن�ن; ب Bنن داد. 
ن��دن ب�6; از ا�� ب��6رده، Bن را �03ود ب


�; را در Bن �2ن ��Nب$�: �@i W0. و #�ا�# *O'"� o����� � 
ا:�اد بزدا#� #0. در /��ن ا�� �iح، پ� از بزدا#� ب
 $�ل

 ه� #0�0 /)�; و رو	; �6د ��6 دادن0.N"2# زاد� ازB ن پ� ازن��دنB .0ن


 !�ار#�Tان 	�Oق ب�4'���

�ار ن�6و0 ان�5��M ب� ��دم و وا#�ه�5F�G 0 در ا��م ��< ر��VنHه
 


ه� بM� ب� �د8ل 
�; ب :�ار$�0ن �. ر��ن ض�� ب� 	Yر دا#'� ا:�اد از ه�!�ن
 ا��ل و ر:'ر� �M'ا�������: ن��و� ان 
���6ن
�O'(� 
 ا� ا�Fم دا#'
 ا$� �
 وا	0ه� پ��Yا�; ب�� راه; و ���Fiا ;i ت��0ن و ا$'��ل د6ن�#B ،ن"0 �6ردنروز.�6ار� ا$� �
.0""� Y6ا Wد� ذ��ب�06ت در �iل روز را دارن0 �; ب�)� ��Nز 8زم را از �� 
:�ب�� �
 @0G ارائ(� �در :�ود!. و ����"ل ه
 از �):�ان �7�O ا��:�- �(�پ و… �
 در دا6* ��ا�� ا@�'; ��A4ل :�ل�� ه)'"0 �; ب# ;:��ا�� پ��Yا�; از @��* ر$'�ران، �

ل�� در �iل روز را ن0ارن0.�: P	 
$I پ��Yا�; �""0. ��ا�� پ��Yا�; �)'�O در دا6* #��ه ب
 ه�q و/"� D#پ� ���� ب
رo ر��ن را�� .� ���	 
� ;:�"- �; ا�Fم دا#'
 ا$�: ب Bن د$'
 از ا:�اد �M'ن ن��و� ان�
 ا�������، در پ�ب
 !�ارش ��6ن


 ب��6رد @ن�ن; �6اه0 ن��د. �tو I(	 ،0"��� د�"; و �Yه�; ب;��/�; ن��# 
ر��� ن"��د. و ن)�� ب
ر ��د: روز.�6ار� �Fو. ب� ا�"2
 ���; نپ)"0 ا$�، /�م ن�� �3)�ب�t�4ر ا�;�M'ن0. ن��و� انه�Q"�� $�دار ا$���* �0Oم، :��

م @��; �;ده0.O� *��3� و ��T'$ن روز.�6ار� �""0، درo ر���� .�; ا:�اد� را �
 در �M'د و ن��و� ان�#;�


� ����� و ������ �	 �� ��م ��
	 ��� ا��ان �� - ������ �.ارو )� درج ��%$د �#�ات  �دا��� �ن ���


