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در ا��ان ���0ب وب ن%�ران -,+�+*( ادا� دارد: '&ار�%�ان ب"ون ��ز

 
��م ����. ��وی� ارد�ن، ���� ��اه��، �ی
 	�����ا� و��� )* زن�ان )�ا� '&"ر وبن#"ر ! ����� را ���-,ار+#�ان )�ون �ز 

 ;"ن�ن :"زات اس8�، )�ا� ن�+.� در س"ی� ه"� ت��6� )�ا� )�ا)�� و زن�."ن �* از 	�5ق زن"ن د!"ع٥٠٠ن"ه�� �0"ورز )" اس.�"د )* "د� 
��م +�� ان�.�� ����، ه� ��ام )* += "� زن�ان ت>,ی�� 

-,ار+#�ان )�ون �ز در ای� )"ر� ا?8م � ��� : ت�&" ��م ای� '&"ر وبن#"ر ان.0"ر 5"�ت و ن<�ات ��د )� رو� ای�.�ن� اس�، ن0�ی"ت
"ت ;@"ی�"5 *����ر ;�)"ن� سA�-���ه"� ن"Cن&" ن�, ��= از ای� ت�;�B +�� )�د. وبن#"ران ! ����� )" ا	@"ره" و )"ز��ی�ه"� 

“.
ه�.��. " ��اه"ن ت�;�D Bور ا	�"م زن�ان و ا	@"ر و Cزار وبن#"ران و روزن"* ن#"ران ه�.�
��م +�� ان�.٥٠٠ای� وبن#"ران )" اس.�"د )� "د� � ;"ن�ن :"زات اس8� و )�ا� ”تF��G ?��* نE"م � &�ر� اس8� ای�ان“ )* زن�ان 

�ا!C Lن&" ا?8م ��د� اس� �* )* را� داد-"� ا?.�اض � ���. )�ن�� �"ی,� J�D ن�)I و ری�H �"ن�ن �ا!>"ن 	�5ق )0�Iد� و��"G? ی���+
)* -,ار+#�ان )�ون �ز ا?8م ��د “ ای� '&"ر وبن#"ر و �ا!L +�"�.* +�� 	�5ق زن"ن )�ا� ن�+.� 5"�ت� در ا?.�اض )* ;�ان�� ن")�ا)�
� Cی� �* در Cی��� وضL )�ت� ه
 ��اه� +�. زی�ا در �Dرت� �* ”�ی�* ت�0ی� :"زات �Eن* )* ن"Nس".��م +�� ان�. �"� زن�ان  =+ *(


 ا?�ام D"در ��د.“�	 
ا�8ل-�ان ا��� روان�“ )* ت�QیP رس� � ت�ان )�ا� و)8گن�ی�"ن ه
 و ?@� ت��ی�� س"ی� ت��6� )�ا� )�ا)�� در س"ل �"ر� )�ا� '�����٢٠٠٧�وی� ارد�ن )�ن�� � �"ی,� 	�5ق )0� او�ف �"ل * در س"ل 

��م +�� اس�. ای� وبن#"ر ! ����� ت" ا�وز )* += س"ل و ن�
 زن�ان �* ی��"ل Cن زن�ان ت>,ی���)"ر از س�� دس.#"� ;@"ی� )* زن�ان 
��م +�� اس�.�اس� 

 Wرس* ! ����.� در ت"ری� Cذر "� ن�, از س�� دادس�ا� وی����١٠�Y ��اه�� وب ن#"ر و ?@� ت��ی�� س"ی� ه"� ت��6� )�ا� )�ا)�� و 
ا��� ت&�ان، )" ”ات&""ت�“ '�ن “ ت�0ی= اذه"ن ? ��، تF��G ?��* نE"م، ن0� ا�"ذیP از [�ی\ ان.0"ر ا�G"ر �]ب در زن�."ن و ت��6� )�ا�

����ن و5�b* از زن�ان اوی� Cزاد +�� )�د.٥ )" سa�دن ١٣٨٦ د� "� ١٢)�ا)�� “ زن�ان� +�� )�د. ای� وب ن#"ر در روز  
 !�وردی� "�١٣ن"ه�� �0"ورز وب ن#"ر و ?@� ت��ی�� س"ی� ت��6� )�ا� )�ا)�� ن�, ت" ���ن دو)"ر دس.#�� +�� اس�. �C�ی� )"ر در روز 

١٣٨٦c�<Gء )�ا� ت��6� ;�ان�� ت"@����ن ا eی” ��a � ت8ش !>"�ن ��G� =+�� ران )* ه�#"م�" gل* ت&�ان، ت�س� hدر �"ر “ ,�C
ا��.� دس.#�� +�� )�د.

 *G�0� C)"ن "� از س��٢٧�ی
 	��� ��ا� روزن"* ن#"ر و وب ن#"ر ?@� ت��ی�ی* س"ی� ت��6� )�ا� )�ا)�� ��= از ای� در روز ی
دادس�ا� وی�Y ا��� )" ”ات&""ت“ '�ن “ ت�0ی= اذه"ن ? ��، تF��G ?��* نE"م، ن0� ا�"ذیP از [�ی\ ان.0"ر ا�G"ر �]ب در زن�."ن و

����ن و5�b* از زن�ان اوی� Cزاد +�.٥ )" سa�دن ١٣٨٦ د� "� ١٢ت��6� )�ا� )�ا)�� “ دس.#�� +�� )�د. و� در روز  
 W"ن�ن زن"ن ای�ان� در ت"ری� �ی* و وبن#"ران س"ی" +&�ی�ر از س�� +>G*١٢از س�� دی#� ژی8 )�� ی>�5ب روزن"* ن#"ر روزن"* س�

اول داد-"� ان85ب اس8� )�ون ه�j ت�ض��� ا	@"ر +�� اس�. ژی8 )�� ی>�5ب روزن"* ن#"ر +�"�.* +�� ای�ان� در [� دوس"ل -]+.* از
"ت ;@"ی� و ا��.� '��ی� )"ر ا	@"ر و )"زدا+� +�� اس�. از � �* )* ه �ا� "5 ت� از �ا!>"ن 	�5ق زن"ن )�ا� +��� در٩س�� 

٢٣ ��داد، روز ه �G.#� زن"ن )* +�I ��دس�ان* )"زدا+� +�، ه * � دس.#�� +�-"ن در اول�� س"?"ت � >* ٢٢ت: >� در س"ل�وز 
��داد )" ;�� ض "ن� Cزاد +�ن�.

د�%� زن"ان، ��ن6 ن+*(: -5�4+3 ج��1 زن�ن

!>"ل�� ��G= زن"ن: دی#� زن�ان، "نL ن���
در ?�G�� *D=��وی� ارد�ن، ن"ه�� �0"ورز، ���� ��اه�� و �ی
 	��� ��ا�، '&"ر !>"ل ��G= زن"ن �* ا���ا )* دل�I !>"ل�� ه"� ��د 


 زن�ان، "نG�� L= )�ا)�� �	” *� ���� ���م +�� ان� در "Q	G* )" روز ت"��� ���اه� ن���“ و ا)� ا	�"م ت�&" ”ن0"نزن"ن )* زن�ان 
� Cی�.ده��� ن#"� ��"ن� اس� �* در ��� ا�ر ه�.��.“ .� ای� -,ارش ـ -N� و -� در  ��

�� از [�ی\ تF��G ?��* زن"ن )" ٨٧ �داد١٢ !>"ل زن"ن )>� از )�-,ار� داد-"ه0"ن در mای�  ���ن�+.� در دو س"ی�، )" ات&"م ا;�ام ?��* ا
 *G<+ .م +�ن����"د�  داد-"� ان85ب ای� ١٣زن�."ن و ت��6� )�ا� )�ا)��، )* += "� 	HG ت>,ی��  �"�G
 را )� �	nزات٠٠": ;"ن�ن 

 �ای�ان ی" )* نLN -�وه&" و س"ز"ن&"� A"لB نE"م )* ه� ن��اس8� D"در ��د� اس� �* 5�ر � دارد ه� �H ?��* نE"م � &�ر� اس8
��م ��اه� �+�.!>"ل�� ت�6��G ن "ی� )* 	HG از س* "� ت" ی��"ل 

ارد�ن: نC c5زاد� )�"ن

 را نD c5�یC Jزاد� )�"ن و �ان�ی0* � دان� و در��وی� ارد�ن، !>"ل ��G= زن"ن و )�ن�� �"ی,� 	�5ق )0�� او�ف �"ل * �Dور ای� 	

<�G?"ت� اس� و ه
 ن���. ان0."ر دادن  
س"ی� و ن�+.� <�P، ��مای� )"ر� )* س"ی� روز � -�ی�: ”)* o"ه� ات&"م وارد +�� ه

 +�� )* ه�j ن�+.* ی" <��D"� P ا+"ر� �&N"ل ات&"م ت	د، ول� در ?�� �+ �
 را �8ف Cزاد� )�"ن و<�G?"ت� ت��5 �ن�ارد. � ای� 	

 *�< �p" ای� ا	�"م ن � ت�ان� ���� 	��.� را�* )�ا� رس��ن )*نc5 	�5ق [�G>� ان�"ن� "ن � دان
 و )* Cن ا?.�اض دارم. ض � ای�
)�ا)�� qC"ز +��، )#��د.“



 I ��ی
 	��� ��ا� و ���� ��اه�� )* ه �� ات&"م را زی� س�ال � )�د و � -�ی�: ٧٧و� ه ���r ت gروز زن�ان ت�س “"ت"ز� ا?.�اض 
� I زن�ان +�ن� در 	"ل� �* �ت�P ه�j ��م �QA0 ه
 ن��0 ٧٧ای� اس� �* ای� دو نN� '�ا .)�دن�. در 	"ل� �* ?8و� )� Cن روز 

“. 

 ��ی� ن�, دری"!� � داری�	
ن"ه�� �0"ورز: N- "( *�("5. "ن )�ا)�� ��اه�


 را ت8+� )�ا� ت�;B ی" N- "( *�("5. "ن )�ا)�� �����ن ا@" ای� 	 eی ��a � زن"ن و =G�� �#اه� در ای�انن"ه�� �0"ورز، !>"ل دی��
� �* )�ا� !>"�ن ا�. "?� D"در � +�د، یe ن�.* 	"ئ, اه �� "��t )�ا)�� ��اه� )�=� دان�و>.�5 اس�: ”در ه * ا	( *�اس�؛ ای�

 �
. یe روز )" ات&"م � C Lور� ا@"، یe روز +���از ای� -�.�ش ن�")� و )�ا� ای� ��Eر ه� روز +�I ��ی�� از 5")�* و ت&�ی� ���(
�, و یe روز ه
 ن�+.� در C � ل"�س"ی�.“در ت: L ;"ن�ن� و 

 � "��س��ن� �* '�ان"ه�� �0"ورز �* دان0:�� د�.�ا� �">* +�"س� اس� ات&"م وارد +�� را ;�Gل ن�ارد و � -�ی�:“ در )"ز��ی� ه" از 
�� ?��ان +�. Cی" ای��*از ه"ن" ?��G و رون"ND h"رزاد� و !>"�ن ��0G&"� دی#� د!"ع ��د� ای
. و در )"ز��س�، ای� ات&"م، ا;�ام  ���?��* ا

“ )�Aاه�
 دادرس� ?"د�ن* )�ا� ا!�اد �Dرت )#��د، ��م اس�؟

 س�"س������ ��اه��: 	

����ن ا@" )�ا� ت��6� ;�ان�� ن")�ا)� ?��* زن"ن، �* س"ل -]+.*  eی ��a � �#ه �� ات&"م) روز را ن�, (ت" ����٣٢ ��اه�� ?@� دی 
�&Nت

 را س�"س� �
 D"در +�� را 	� � س�"س� � دان�. او )* روز � -�ی�: ”	�� دان
 زی�ا و;.� )* ه�j [�ی�5 ن �در زن�ان )* س� )�د، 	


 )* )���رده"ی� �D Iwور ا	�"م � 
زن�ان و )"زدا+� رو � Cورن�. Iw )���رد� �* �ت�ان�� ���� !>"ل�.&"� ;"ن�ن� " را )#��ن�، �

 )" دان0:�ی"ن و س"ی� !>"�ن ا�. "?� و �ن� � +�د.“���(

<�P ی" 5"ل* �"�D را ه�ف ن#�!.* � -�ی�: ”ه�-, -N.* ن�0 اس.�"د ات&"م  jای� ات&"م ه� *�تF��G ?��* زن"ن )*او ه ���r )" ا+"ر� )* ای�
��ام ن�+.* ی" �G� و 5"ل* ا� اس�. یe ات&"م ��� )�د.“

�ی
 	��� ��ا�
����ن ا@"، �* س"ل -]+.*  eی ��a � زن"ن و =G�� ن#"ر و دی#� !>"ل *�ی
 	��� ��ا�، روزن"mn I �.
 روز �زن�ان +�، ن�, ای� 	

 "
 تQ�یJ +�� �* ات&"م �<�G?"ت�. او� -�ی�: ”در 	 ��q *دان� و ن �<�G?"ت� )�د� زی�ا ن�+.* +�� از [�ی\ ن�+.�را ن* <�G?"ت� 

 را D"در �<�G?"ت� ن���!“و !>"ل�� در س"ی�، ا" از [�ف دی#� داد-"� ان85ب ای� 	 
���د� �* ن0"ن � ده� 	

 "� ��ان� و � -�ی�: ”ای� 	� &" ن0"ن ده��� ن#"� ��"ن� اس� �* در ��� ا�ر ه�.��. ا ����� ��در وا;L ن* " و ن*او ای� ا	�"م را ن" ا
	�ا;�� )�ا� رس��ن )* 	�5ق )�ا)�و��ان )��ار �">* 	��� )* س � )�ا)�� ��اه� را ��م ن � دان�
. و ت"ز� 	��.&"� " ت8+&"� 

اس�.“
 *.Nل� در زن�ان )�د. ه" Iئ"�w"ل� در)"ر� ی�� از ه
 س��ل� ه"ی= � -�ی�: ”ل�8 )* �"[�  �.N- "( ا��� ���	 
��= +���م �* د�.��ی

�t ��اس.� " و ن�Aاس.� دی#�ان س"ل* +�ه� داد� ان� و د�.�h ��د��0 ��د� اس�. )�t 	�5ق زن"ن ٣n س"ل* اش را )* �د� ١١(
�t وا;>�.&"� � �س� Iw د�.� ل�8س� �* ���� '0  "ن اتN"ق � ا!.� ( *�:�Gر )* ادا* ای� راه�
.“ن���. )� "و )"ی� )" Cن 5")�* ��د. 

*(�G�زن"ن ه�.�� �رن ن���0 ��د� زاد�: دنG"ل ?G"س��5 
*(�G�در:�H �"ن�اد� از 	 "ی� ��:"ل� �ی�* +�ن �"رج �"ر دس.�ر از ت���I )* روز )" و-� -N� در زن"ن 	�ز� !>"�ن از زاد� ?G"س��5 
 ��د� ��دن ن&"دی�* )�"ی0"ن و ه�.�� ن�)��"د-�اه" ��"ح +�� ی"د �ی�* اس�: ”	"�"ن >.�5 س�#�"ر )�ون ;"ن�ن � ��a !>"ل اس�. ای� ��دا�.*
-N� اس�.“ Cن"ن ���� &��س� ه"� س�"س� ه"� �"زل از ی�� �"ن�اد� از 	 "ی� �ی�* ت�QیP و وا��#�ای"ن* ;�ان�� [�ی\ از �رن ن���0
��ان��. � را و-�
 +�؟ در:�H �"ن�اد� �ی�* +�ن �"رج �"ر دس.�ر از )* �:� رون�� '*

 �ی�* ای� ���"ت )" ;@"ی� � ���ن �* ��د ا?8م :�H ;@"ی� � ���ن و رئ��* ه�"ت ?@� ;�)"ن� �س� C;"� �* )�د ��= "� یe 	�ود
�c )* و ��د� �ا!5�:�H، ای� +�ن )"ز  *��� )* �یD . ا?8م ��اه��ه �� ر! �G� t?"( �+ *� ف�o ��' ه"� -�و� روز B�.A 
=G�� )" زن"ن �ن* !>"ل�"G+ روز� eرگ ائ.8ف ی,( *��? *� رس"ن* -�.�د� �G&* یe +�ن )"ز از ائ.8ف ده��. ای� ت0��I �"ن�اد� ض� �ی

�ض�ع هN.* س* دو o�ف و +� +�وع زن"ن ��G= ه"� س"ی� وب و دا��� ه"� روزن"* و <�G?"ت س<J در �"ن�اد� ض� �ی�* ?��* ا� 
*� ارس"ل [�ی\ از :�H ن "ی��-"ن -]ا+.� !0"ر ت�� )* +�وع >.�ض زن"ن ه ,"ن��د.  ت�GیI ا� -�.�د� ا�. "?� -N.#�� )* را �ی

 و �ن� ه"� روش ا-� �* +� )��� ��= ای� ه
 ن&"ی� در و ��دن� B�.A ه"� )�"ن�* و )�و+�ره" و ا?.�اض� ه"� ��."ل ن"*، �"رت
I("5 در ت��Q [�ی\ از ن�ه� ن.�:* ��ی"ن* �"ل � H�: را �ض�ع ای� ه
 ?G"د� �"ن
 و ده�
 ن0"ن دن�" )* را ��د"ن ��� ا?.�اض 
��د. ا?8م

 +�؟ qC"ز +��� '* )* و ز"ن� '* از زن"ن ا?.�اض"ت
B�.A ه"� -�و� =G�� ا?.�اض زن"ن *( *�:�H ن "ی��-"ن )* ��= س"ل از را �ی 
.Nه "ن از و +�وع ه L;� ���: را )��� ��= ای� ه" 
�ن ه,ی�* �* )�دن� ��د�C ای� *��� )* �یD �"( اه��� *.Nائ.8ف ا?@"� -]+.* )�د. ه 
� Qن �* -�!.�� ت" از 	 "ی� �ی�* [�ح )" ه ,

��، �* در �"ن�اد�D "�( د�( ���"ل � !0"ره"� )"+�، �C�ی� هN.* ه �� روزه"� از ی ,�C @�ر [�ی\ از را ��د	در  H�:-N.#�� و 
"د� �* �;>� درس� +&�ی�ر د� ی�G�0* روز �&� ه �� )* و ���� وارد :�H )* ن "ی��-"ن )" رودرروC � 
:�H [�ف )* �* +�ی 
 )�وی

�G� دار 
:�H وارد �* ه
 و;.� و +�د �"رج �"ر دس.�ر از �ی�* ای� �* اس� ��اس.* �ری:"ن� C;"� �* +�ی 
 )�ای "ن �* '�� ه� +�ی
 +�د؛ ت "م ن�ا+.�� را رو در رو -N.#�� ت:�)* )�د )"ر اول�� )�ا� �* دوس."ن� GD� �* )�د ن,دیe )"ره" و )�دن� ن��د� �&� ;�, !�ش


اس�. +�� �.0� رس " ه
 �G�ش �* ���� :�د �"ر+�"س� را �ی�* دارن� )�" Cن&" و اس� ��� ;@�* �* !& ��ی
:�H �* دا+.�� ان.E"ر Cی" *� ���؟ دس.�ر�"رج از را �ی

*�"د� ��اس.�� � )>� و رس�� � ت�QیC *( Pن ���"ت ه
 ا-� �* دارد !"	�0 �"ر+�"س� ا+�"�ت �"ن�اد� از 	 "ی� اD<8ح )* �ی *( 
:�H از زی"د� ان�ژ� ���� ت�QیC Pن را �,ی�"ت و )�رس� "د� � �* +�ای<� در ه
 Cن ���؛ ت� �0 #�� را �دم ت�ان�� � و )�د 
�� در Cن "د� )* "د� دارن�. )�رس� ه
 ت�� ;�� �اتP )* 	�5;� و �"ر+�"س� ;�رت و >.�ض�� Cن )* زن"ن ه"� [�B ه *D t?"( � 
� ا!�"ر 	�"س�� +�� ? *( *��دم و +�� )�0.� �ی �� *( B<ن� ;"ن�ن#]اران ض�G( "D�Q� *� ن"Nل"A *� در �� " و ن��0.* س"�� �ی

�.0� را ��د نE�ات ه" رس"ن* ��اد س� )� ;@"ی�* ;�� و دول� ا�.8!"ت )* و ���
 ن#"� ه
 زاوی* ه �� از !g5 ا-� ��دن�. 	.�  



 ای� ه * دا+�. )* و��د �"ر، )"ل��5 دس.�ر از �ی�* ای� �;� ��وج )�ا� �"!� )"+�
، د�یI ا?.�" )� دول� ت�سg �ی�* +�� دس.�"ر�
II("5 در Cن"ن ت��Q ا	. "ل ه
 ه��ز �* را زن"ن ه"� -�و� س")5* )� و � >� اراد� ���� اض"!* ?�ا H�:در س�"س� )��ان یo e&�ر و 
+�د، �"ر� !�D� )* ت�GیI زن"ن س�� از ا	. "ل� ت&�ی� �* ��� � ای:"ب س�"س� ��د دارد. )�")�ای� و��د � &�ر� ری"س� ان.A")"ت Cس."ن*

*� �";C ری:"ن�� *( L;���د. ��P ا?.G"ر زن"ن )�� در 	�ا;I ��دش )�ا� و ��د 
�ا!L ��"ن� '* *��� Cی" )�دن�؟ �ی  �"ر ;�ار ده��؟ دس.�ر را در �ی�* دو)"ر� اس� 

�ا!5"ن *��رن ن���0 ��د� ��دن ن&"دی�* )�"ی0"ن و ه�.�� ن�)��"د-�اه" ����، ��"ح � �"ر +�� 	�"ب ���� �* -�و� ه�.��. یe -�و� دو �ی
 ه"� اس�. �"زل Cن"ن ���� &��س� ه"� س�"س� ه"� �"زل از ی�� �"ن�اد� از 	 "ی� �ی�* ت�QیP �* اس� وا��#�ای"ن* ;�ان�� [�ی\ از

Pی�Qدی#�، ت *�:"زات �ی � �Dا س�و )� دارد و +�� ت�QیP ;@"ی� � ����ن در Cن ���"ت �"ن�اد� �ی�* )" ه ,"ن �* اس� اس8
I	ا� Pی�Qدر ���"ت= ت ��D =�� ��"ن �رد ه�.��. در ن�)��"د-�اه" رو� دنG"ل* ه"� س�.� دی#� رود! -�و� :�د [�ح ا *� در �ی
��؛D ی�"( 
�"ن اس�. ا" ��ی"ن در ه�یz و ' "ق )"ز� !>8 �* )#�ی��؛ در Cی��� "� '�� ت" Cن :�د [�ح اD از �Eن "ن�ارد. و��د 

*( �Eن " + ��b"دن �"رج ت�� *� )�د؟ ��اه� '#�ن* :�H )" اش را)<* و زن"ن ��G= رو� )� �ی
 ان�. & .�ی� دا+.* ه �G.#� ای� از ��)� ه"� ت:�)* 	"ل )* ت" دارن� +��� ),رگ ائ.8ف در �* ه"ی� -�و� زن"ن، )�QAص ��G= !>"�ن

 +"ه�ش � +&�ی�ر د� ی�C �,�' *� *G�0ن ن�ا+.*. ت�Qر س")5* :�H در زن"ن ��G= !>"�ن 	@�ر 	"ل )* ت" ٠| س"ل از �* اس� ای� اش
�� �q� ت5�یG" )�دم  ا?.�اض در ;8G �* را دی#�� G"رز زن ه" د� و ا?. "د )�� ر�0"ن و ?G"د� +��ی� و )&G&"ن� س� �� �* )�د. ای� 

 	"� )�دم دی�� ��")"ن� ه"���G( *� 5* راه�وه"� درG] 
.Nو ه 
0+ H�:
 اس8� +�را�  Qراه�وه" در �"ی0"ن �Dا� و رون� � را� 
���* ���r. ای� D �"ه"�< س�"س� 	"� �� )" ).�ان� �* +�� )���ردار ;�رت� '�"ن از زن"ن ��G= �* اس� ای� & .�ی�= �* دارد زی"د� 

+�د. ;�رت �ازن* ن�?� وارد
Gw� وا��= )* �:� �* تC �+8ی" H�: �+ � ;�ار-��د؟ ت��* �رد س�#�"ر �ض�ع Iw ه
 دی#�� ه"� در	�ز� ت�ان� 

 Cس"ن� ای� )* -N.#� !@"� ��دن !�اه
 �* '�� دارن�. ه� رو در رو -N.#�� ت� I �* دادن� ن0"ن زن"ن )" 8;"ت0"ن در :�H ن "ی��-"ن
:�H در زن"ن ��G= !>"�ن ;�رت �� زن"ن 	@�ر ن���. �0.�ان* *.Nن* �"ر ه" ه"G+ @�ر ائ.8ف در در-�� ه"� -�و� ه * روز�	د. �( 

-�.�ش را ا?.�اض� و ? �� !@"ه"� ت�ان � '#�ن* ده� � ن0"ن �* اس� �ن� ا?.�اض"ت در ?<�N ن5<* نE� ای� از :�H در زن"ن
"ن�� +�ایg ت�ی� )�.* در ن���. 	.� دادن +>"ر و ر!.� ��")"ن )* را� ت�&" و داد gای�+ ��<! 
 ا� ت"ز� ا).�"رات ت�ان� � زن"ن ��G= )"زه

ده�. ن0"ن ��د از !@"ه" +��.� )�ا�
�"!E* �* داری� ان.E"ر Cی"
 ای� )* �"ران � Qت H�: دو)"ر� ت" )�"ورن� !0"ر B�.A ه"� �"ن"ل واز دو)"ر� و)�Aاه�� )�ه�� ن0"ن وا��= 

H�: +�د؟ [�ح در
 �ی�* ای� :�دا زود ی" دی� )"���� ول� اس� +�� نP5? ���0 ای� )"?t زن"ن !0"ره"� �* داری
 را ا[ ��"ن ای� اس�. " زی"د ا	. "ل ای� )�*

�� واردD �
 و +�د &A"لN� Cن )" ).�ان�
 �� دس� )" +�ایC gن در �* اس� ای�  " .
داری
. ز"ن )* ن�"ز �ی�* ای� ?85ن� ن�5 )�ا� ���
�� وارد را Cن !0"ر )" و ���� ?:�* )�Aاه�� ا-� ا" ��اه�� � ز"ن :�د �"ر+�"س� )�ا� ه
 Cن&"D ����( " 
� ن"'"ر ه 
 وا��= +�ی
ده�
. ن0"ن ��د از D�ی�.�� ه"�

> "ری"ن ��س"را �5م و ا
روز

و=5+( ج*,8 ا>�;�ب ��0"'�ن در زن"ان ه� و:+� ت� �8 ��د

[G\ -,ارش ه"� رس��� از زن�ان&"� اوی� و ارو�* وض>�� �� � دان0:�ی"ن و !>"ل�� س�"س� و �ن� ��د �* در ا?.Q"ب )* س� � )�ن�،
رو )* و�"� -]ا+.* اس�.

� رس� �* )* دل�I ض>B ن"+� از �G� در زن�ان اوی� *� �+ ��a"ل� س	ن� ��د در �ا�وز ده �� روز ا?.Q"ب !>"ل�� س�"س� و 
��ر +�� ان�.ا?.Q"ب q]ا، ا?.Q"ب ����-"ن د'"ر )� ه�+� ه"� �� در �� و 

� رس��. ای� در 	"ل� اس� �* ��pل�� ای� زن�ان ه"� در ای� )"ر� ه�j وا���0 ن0"ن ن�اد� *.� � *( �&("0از زن�ان اور�* ن�, �G�ه"� 
ان�.

ه ���r در ت>�اد� از ا?.Q"ب ����-"ن )* س��ل ه"� انN�اد� �.I5 +�� و ه�-�ن* ارتG"ط ت���N و 8;"ت )" �"ن�اد� ه"ی0"ن ;<L +�� اس�.
��P ن#�ان� �"ن�اد� � !>"ل�� س�"س� و �ن� ��د �* درا?.Q"ب q]ا )* س� � )�ن�، +�� اس�. �ای� ا

� �.* 	 "ی� از ا?.Q"ب q]ا� س�اس�� !>"ل�� س�"س� و �ن� ��د

ان�B�ل ��"د ���داد ��4ا��8 ب ��Aل ان?�اد<

 )* س� )�د�٢٠٩ ت��"� ا�"ل )* ات&"م +>"رن�ی�� )"زدا+� و �ت� را در )�� ١٨&�داد ل&�اس�G از زن�ان�"ن ��� دان0#"� ت&�ان �* در 
:�دا از )�� ? �� )* س��ل انN�اد� )��  *.+[- *.N٢)�د، هm.٠�ان.5"ل ی"! 

��م )* ا?�ام در ای� ��ون�� ل�Gد� اس�، �H از -]+� nل&�اس�G �* از � �* .& "ن ردیB اول ��ون�� ��� دان0#"� و ی�� از � س"ل٩ 
ه �r"ن در زن�ان ن#&�ار� � +�د.

"( �.��� )�د �* ه �� �~ل* ��P )���رده"� ا zو روان� رن �	8ت +�ی� رو�0)* -N.* � زن�ان�"ن س�"س�، و� در 	"ل 	"ض� از 
و� +�� اس�.

� �.* -,ار+#�ان 	�5ق )0�

 
 



 ن?� از 0�ر'�ان 0+�ن ت��� در ب�اب� ن��د ر���( ج,��ر<C٠٠ت�,6 

 *( eوز ن,دی� نN� از �"ر-�ان ای� �"ر�"ن* I("5 ن&"دm٠٠)* دنG"ل ��دا�� ن�0ن <"لG"ت �"ر-�ان �س.�e الG�ز ��)"ن ت"ی�JGD ،( ا
ری"س� � &�ر� ت: L ��دن�.

�N- ز در�Gال e�.از �"ر-�ان �س ��“، -N�: ای� ت: L ا?.�اض� )* دنG"ل ��دا�� ن�0ن وام وزارتی و-� )" �G�ن#"ر -�و� �"ر-�� ”ای��"
�N- ر )* ?��ان ن "ی��� �"ر-�ان )�ا�"� �و-� وارد ن&"د ری"س� � &�ر� +�ن�.�D"یL )�-,ار و [� Cن ا?@"� +�را� اس8

���"رد ت�"ن وام )")� ��دا�� <"لG"ت �"ر-�ان در ا�.�"ر �"ر�"ن* eی F�G ،Lی"�D ان وزارت��( *.� � Pی�Qو� ا!,ود: ;�ار )�د )" ت
�س.�e الG�ز ;�ار -��د.

���"رد ت�"ن )* س"ز"ن ت"�� ا�. "?� )�ه�"ر اس� �* ای� �ض�ع )"?t +�� ازmی�� دی#� از �"ر-�ان �س.�e الG�ز -N�: �"ر�"ن*  
ه"� ت"�� ا�. "?� �"ر-�ان ت �ی� ن�0د. ت" )* 	"ل، د!.�'*|C٨)"ن 

L :ت *.N- *( ز ?��� و �"داش س"ل�Gال e�.رن�.|����٨-"ن، �"ر-�ان �س"�G�] ""� ت"���ن را از �"ر!� �0&Gای"� اردی, و 	�5ق و 
ای� �"ر-� اo&"ر دا+�: وزارت �D"یL )" ت��6� �"ر)�� )�0A از �"ر�"ن* �* در :"ورت �"د� ;�ار دارد، �ا!5� ��د� اس�.

ی�� دی#� از �"ر-�ان �س.�e الG�ز ن�, از ان.0"ر +"ی>"ت� در)"ر� !�وش �"ر�"ن* )�ا� ��دا�� )�ه� )"ن�� �G� داد و -N�: �"ر-�ان
�ر )"نe در ��ی"ن ای� ��p* ;�ار -�!.*"ان�.)<�ر اتN";� از ز)"ن '�� 

�N- ن �"ر اس."ن ت&�ان در"�ی� روا)g �"ر س"ز ،����	 � � ���	 � �“، در)"ر� ای� ت: L اo&"ر و-� )" �G�ن#"ر -�و� �"ر-�� ”ای��"
���"رد� �* از ا).�ا� س"ل در -�و )"نe ;�ار دا+� )* 	�"ب �"ر-�ان واری,٣٠٠دا+�: ;�ار )�د JGD ا�وز  eن از وام ی"����ن ت� 

+�د.
�ا!5� وزارت �D"یL )" ت��6� �"ر)�� )�0A از �"ر�"ن* -N�: ای� ;@�* �)�ط )* +&�دار� اس�. �( ��Gو� در)"ر� اد?"� �"ر-�ان 

*(�Q jه��ز ه� :�N- *ن )* ای� �"ر�"ن�<� � 	���� در را)<* )" وام ���"رد� )"ن�D e>� و ا� از س�� دول� )* " ا)8غ ن��0 اس�.
ای��"

ت�,6 ��دم ج��م در ا>��اض ب :����8 ه�

��ر )�ق در ای� +&�، I("5 ادار� )�ق و !�"ن�ار� �&�م ت: L ��دن�. L>; *( در ا?.�اض *.+[- P+ دم �&�م�
�دم �&�م د;"ئH� �5 از �اس
 ا!<"ر، I("5 ادار� )�ق ت: L ��دن� و در س"?� *.+[- P+ ،ه" در اس."ن !"رس �+�)* دنG"ل ا!,ای= �"

 د;�5* )* دنG"ل ?�م �"سA#�ی� ���pن ادار� )�ق )* س � س"�. "ن !�"ن�ار� راه�a "ی� ��دن�.٣٠ و ٢٢
�دم >.�ض 	"ض� +� و !�"ن�ار �&�م از رئ�H ادار� )�ق ای� L � ادار� )�ق �&�م در Hن�ار و رئ�"�H از �ت� ا)�ال5"س
 رن#"ن� !�

+&� ��اس� ?�� ;<>� �"رج از )�ن"* )�ق را ا?8م ���.
�+� ه" ا?8م ��د."� ��Dا �ل� را ?�"��رئ�H ادار� )�ق ه
 �"ه= ت�ل�� )�ق و )�وز �0

در ادا* رن#"ن� !�"ن�ار �&�م از �دم ��اس� ه�-�ن* �"�+� �"رج از )�ن"* را )* !�"ن�ار� ا[8ع ده��.
�I را ت�h ��دن�.٣٠)* -,ارش ای��"، �دم >.�ض س"?� یe و  �"E.ن��و� ان �ن�ار و ه�ای" د;�5* )"�اد )" در��اس� !�

اص�ار ��ر�0ز< ب� نE 1B-���8 ا�" در ��رد ا��ان
 

�Gر دی#� از ره"( eات � ای�ان، ی *رئ�H � &�ر !�ان�* )" ا+"ر� )* "�<�ن"h )�دن وض>�� �"ر�" در �رد )� )�� �)�ط )* )�ن"
س�ری* ��اس.* اس� از �;>�� ��د )�ا� ;"نL ��دن ای�ان )* ه �"ر� )" q�ب اس.N"د� ���.

ن���� س"ر��ز� در��اس� ��د را در سN�� )* د0\، �"ی.A� س�ری*، <�ح ��د.
� )* ای�ان، ;�ل داد �* )�ا� ی"!.� را� 	�� )�ا� ای� )�"E* ن� 	ر س�ری*، ض � ه�0ار� دو)"ر� ?��* �& � H0"ر اس�، رئ�( I("5در 

.�+��( ��(
"� و ن�
 ;IG در ا�8س� )" 	@�ر س�ان ات�"دی* ارو�" در �"ریH از )0"ر اس� ��اس.* )�د �" ��= )#]ارد و ای�ان eس"ر��ز� ا).�ا ی �";C

.��� �("b ات � اش را *�, )�دن )�ن"C J�D ی�"( *� ��� Lرا ;"ن
.��� I5.�ه�'�� رئ�H � &�ر س�ری* Cن ز"ن ا)�از ت�دی� ��د �* د�"ل� او �b� ��اه� )�د، ا" ;�ل داد �* ��"م !�ان�* را )* ای�ان 

� از س�� q�ب )�ا�"�� I"	 �N- �.	 ب و ای�ان را )"ز� ن � ��� و�q ن"�"� -]+.* )* ت&�ان ت"��� ��د �* ن5= �"ن:�#�  �Nاو در س
ت&�ان ن���، ا" ا!,ود س�ری* � ت�ان� در � e )* -�0دن -�� از ا�.8ف ای�ان و q�ب ایN"� ن5= ���.

در��اس� ت"ز� C;"� س"ر��ز� ن0"ن � ده� او ه��ز ا��وار اس� �* س�ری* )" ت��* )* )�= از س* ده* س")5* دوس.� )��"ر ن,دیe )" ای�ان

 ت&�ان اb� )#]ارد.� Qان� )� ت�.(

��ر ای�ان ه �r"ن ن�G� )* ه�ف )�ن"* ات � ای� ��0ر ���o اس� و � &�ر� اس8� را )* ت8ش )�ا� دس.�")�q�ب )��8ف ان�"ره"� 
.��� � 
&.)* س8ح ه"� ات � 

'J�D ت&�ی�� )�ا�'
 از د0\ دی�ن � ���2005رئ�H � &�ر !�ان�* اول�� رهq �G�)� اس� �* از ز"ن ت�ور ر!�\ 	�ی��، ن�A� وزی� س")\ ل�G"ن در س"ل 

در 	"ل��* س�ری* ��Eن )* دس� دا+.� در ای� ت�ور اس�.
C;"� س"ر��ز� در دN- \0�: "ای�ان نG"ی� س8ح ات � دا+.* )"+�.... ت����"ت ات � در دس� ای�ان ت&�ی�� )�ا� J�D در �<5* و �&"ن

اس�. ه *، و ه� �H )* +��� ��د، )"ی� ای� ��"م را )�س"ن�."
G� h�.0�� )" )0"ر اس� -N�: "س�ری* � ت�ان� در �"ل* ات � ای�ان ن5= ایN" ���. ای�ان نG"ی� )* س8ح Hان�N�� ارش ه" او در,- *("�(

�, از ان�ژ� ات � را دارد."C J�D د�"N.اس \	 "ات � دس� ���ا ��� ا
� اس� �* �<� وض>�� �"ر� را )�ا� رئ�H � &�ر *N�oا?. "د و��د دارد... ای� و �( ��.Gاو ا!,ود: "�"ن س�ری* و ای�ان یe را)<* 



".
اس� ت�ض�J ده
 و " )"ی� ه * ا).�"رات را )�ا� دس.�")� )* J�D )* �"ر -��ی
�"ل* �)�ط )* )�ن"* ات � ای�ان �" )�ا� دی�a "س� I	 ه��ز )�ا� �اس *.N- *G�+ن�, روز '&"ر Iوزی� د!"ع اس�ائ� ،hن اه�د )"را"ه ,

و��د دارد ا" )"ر دی#� ت"��� ��د �* در �Dرت +��� دی�a "س�، اس�ائ�I در اس.N"د� از "���* -,ی�* ه"" ��� اس�.
�"E* ن� 	ه�0ار ?��* 

� ��ه�, ��د."E"ر� )* در-��� ن� �ن )� )��+ �:�ا" C;"� اس� در س�A"ن ��د در �رد ای�ان ت"��� ��د �* )"ی� از 
*<�"! *( *��( ،I	 را� eزی�ا ای� �"ر ن* )* ی ��� I ��, را تC J�D��q I ? eه"� ی�و� -N�: "ه�H� j در دن�" ن�Aاه� ت�ان�� ��"

�:� ��اه� +�."
*او ا!,ود: "���اس� �* �"ن ای�ان و دی#� ��0ره"� در-�� در ای� �"ل* )� ا?. "د� و��د دارد. " ت8ش ه"� ��د )�ا� -N.#� را ادا

��اه�
 داد."
�� اس� )�ا� 	 �* )* ای�ان ی" 	.� ل�G"ن ی" س�ری* ت8ش ���."  Iاس�ائ� 
��� � ��! ")0"ر اس� یe روز ��N- �.0.* )�د �* "

 Hا�3و� )* �"ن"ل ت��ی,ی�ن�"!�ان�( g5! *، ن�ر ��اه� دا+"( *<�"! zه� ��0ر دی#� ن."ی gی" ت�س Iاس�ائ� g* ا� ت�س� 	د: "ه� �( *.N- "
5* )��* )�ا� �I �&"ن.">�

� �د ا	 �� نYاد، رئ�H � &�ر ای�ان، در ��ی"ن دی�ار )0"ر اس� از ای�ان �* روز "� اوت �Dرت -�!� -N.* )�د �* ه� '�� ��0رش2 
.�C اه��A�5ق ��د ��ت"� ن	ذر� ا� از  "از ]ا��� )� س� )�ن"* ات � اس.G5"ل � ��� ا

ای�ان ��q س"ز� را )�اس"س �� "ن �L -�.�ش ��� ا!,اره"� ه�.* ا� (ان �� ت�) 	\ ��د � دان� ا" CژانH )�� ال ��� ان�ژ� ات �
س"ز"ن �I و +�را� ا��� ای� س"ز"ن از ای�ان ��اس.* ان� )* ?�� )� ا?. "د� ن�G� )* ن�"ت Cن ��0ر، ای� )A= از )�ن"* ه�.* ا� ��د

را )* 	"ل� ت>��\ در Cورد.

در:�ا�( ا��ان ب�ا< H,0 ب ب�ز'�( ���ه�"'�ن ا-G�ن
 

ای�ان از � ��"ری"� ?"ل� ��"ه��-"ن ��اس.* �* )�ا� � e )* )"ز-0� ��"ه��-"ن ا!6"ن از ای�ان )* ا!6"ن�."ن )" ای� ��0ر ه �"ر� ���.
?�� ��دان وزی� ��0ر ای�ان در دی�ار )" Cن.�ن��-�ت�ز � ��� ?"ل� ��"ه��-"ن س"ز"ن �I در ت&�ان -N.* اس�: ای�ان )* س�� )�ا�
ن#&�ار� ا!6"ن ه" ت�GیI +�� و ا-� ای� س� )0��� Cوار-"ن )* س � ارو�" رو� ��اه�� Cورد و )�ا� ه �� ارو�"ی� ه" )�ا� 	I ای� )��ان،

��pل�� )�0.�� از ��د ن0"ن ده��.
*��C;"� ��دان ت"��� ��د� �* +�ایg دا��� ای�ان )�ا� )"ز-0� ��"ه��-"ن )* ��0ر+"ن !�اه
 اس� و � ��"ری" )" ه �"ر� دول� ا!6"ن�."ن ز

.��� 
)"ز-0� اتG"ع را در دا�I ا!6"ن�."ن !�اه
����ن و  eود ی�	ره"، "C ی���C و وی,ا�200)� اس"س � ه,ار ا!6"ن� در ای�ان 	@�ر دارن� �* ت>�اد � � از Cن&" �رh ;"ن�ن� ا;"

�"ر دارن�..
�5
 ای�ان را دنG"ل � ��� ول� ای� [�ح )" وا��= ه"ی� در دا�I و �"رج ای�ان ه �ا� )�د.ای�ان از �ت&" ��= [�ح ا��اج ا!6"ن� ه"� 

�ز+�200 ه,ار !�D� +��6 و 300)� اس"س -,ار+� �* وزی� ��0ر ای�ان ارائ* ��د� ای� ��0ر )�ا� اتG"ع ا!6"ن�."ن C �D�! ه,ار
�ز+� ن�, ه,ار د�ر ه,ی�* ��د� اس�.20ای:"د ��د� و )�ا� ه� !�D� +��6 ن�, C �D�! �ه,ار د�ر و )�ا� ه 

 د�ر )�د� و )* -C *.N;"� ��دان، ای�ان از �">*50)� اس"س ای� -,ارش، س�ان* � e ه"� � ��"ری"� ?"ل� ��"ه��-"ن )* Cوار-"ن � .� از 
.��� IG5ی&"� ای� �"ر را ت���&"ن� ان.E"ر دارد �* )�0A از ن�"ز

C;"� -�ت�ز �* در ت&�ان )* س� � )�د ن�, اذ?"ن ��د� �* ای�ان )" � e ه"� ن"'�,� از [�ف �">* �&"ن�، 	 "ی� از �Dه" ه,ار
��"ه��� را )� ?&�� دا+.* اس�.

��ان ��"ه��-"ن )� ?&�� )#��د و )* زود� )�ا�( I	 )�0.�� )�ا� �ل��p�)* -N.* � ��� ?"ل� ��"ه��-"ن س"ز"ن �I، دول� ا!6"ن�."ن )"ی� 
0�8ت ��"ه��-"ن ��N�ان�� )" � e دول� ا!6"ن�."ن )�-,ار ��اه� +�. I	 رس� و�(

از ای�ان ن�, )�ا� +��� در ای� ��N�انH �* در "� ن�اG� )�-,ار � +�د د?�ت +�� اس�.

 �0دJ ا�(«A,K ا��ان »روز< :�اه+� ��+" 0 ا��اL+M ب
 

ن��8 س���ز�، ری�H �& �ر� !�ان�* )* � &�ر� اس8� ای�ان ه�0ار داد �* )" ادا* ت8ش ه"ی= )�ا� رس��ن )* ��� ا!,ار ه�.* ا�
� +�د زی�ا )" ای� �"ر ��د را در >�ض �<� 	 �* اس�ائ�I ;�ار � ده�. «h"ر �<�ن" ;» eوارد ی

C;"� س���ز� ای� ه�0ار را روز ��:G�0* در د0\، و در ��ی"ن ن�0� '&"ر �"نG* ا� )" س�ان س�ری*، ;<� و ت���* )�"ن ��د.
ری�H � &�ر� !�ان�* -N�: )* ا?.5"د او، ای�ان در ��� دس.�")� )* ) P ات � در [�ح ه"� ه�.* ا� ��= � رود و )�ن"* ه"� ات �

� دارد."Eن �ه�"ای�ان 
و� ا!,ود: «ای�ان )" ای� �"ر A"[�� ا� ),رگ را )�ا� ��د � ��د.»


 ن��� �* 	 �* ا	. "ل� )* ای�ان ا;�ا� ��د��ان*& �ن��8 س���ز� در �"ی"ن ]ا��ات رهG�ان ای� '&"ر ��0ر در دN- \0�: «ای� ا
«.
اس� ی" 0�و?�� دارد ی" ن*، در ه� 	"ل ?�ا;�G !"�>* )"ر ��اه� دا+� و " )"ی� از و;�ع '��� !"�>* ا� ���-��� ���

ری�H � &�ر� !�ان�* -N�: «یe روز )��ار ��اه�
 +� و ��اه�
 +��� �* اس�ائ�I )* ت"س��"ت ه�.* ا� ای�ان 	 �* ��د� اس�، !"رغ از
��* س�"س� اس�ائ�I '#�ن* اس�.»D "ی �وزی� اس ��Aن Iدر اس�ائ� ��� *' *�ای�

�"ر ��اه�
 ��د؟»' ،
C;"� س���ز� -N�: «)* راس.� در Cن ل�E* �* )" ای� وا;>�� رو)�و +�ی
Iدر اس�ائ� ��� *' *�* «یe روز )��ار ��اه�
 +� و ��اه�
 +��� �* اس�ائ�I )* ت"س��"ت ه�.* ا� ای�ان 	 �* ��د� اس�، !"رغ از ای�

��* س�"س� اس�ائ�I '#�ن* اس�.»D "ی �وزی� اس ��Aن
ری�H � &�ر� !�ان�*


 +�� �* )* دنG"ل ت�ل�� ) P ات � اس� ول� ت&�ان ه �ار� ای� اد?" را رد ��د� و ه�ف&. �(�q �"ای�ان از س�� ��0ره �� &�ر� اس8



از ای� )�ن"* را، ت�ل�� )�ق ?��ان ��د� اس�.
I ا?@"� دائ
 +�را� ا��� س"ز"ن �I ه �ا� )" Cل "ن )�.* ا� 	"و� �0ق ه"� ا;.Q"د� )*"+ e8و� ی? *( z�� �0ره"� ?@� -�و��

.��� B;�.ت&�ان ارائ* ��د� ان� و از ای�ان ��اس.* ان� ت" در ازا� Cن ��q س"ز� اوران��م را 
� دارد را رد ��د� اس�."Eن ��q و �"Eس"ز� اوران��م را �* �"ر)�د دو -"ن* ن ��q *� &�ر� اس8� ای�ان ه� -�ن* ت�;B در )�ن"

*5>�ری�H � &�ر� !�ان�* )"ر دی#� ت"��� ��د �* «ای�ان نG"ی� !>"ل�� ه"� ه�.* ا� از ن�?� دا+.* )"+� �* ��P ت&�ی� J�D و Gb"ت در 
و �&"ن )"+�.»

و� ا)�از ا[ ��"ن ��د �* «�"ی"ن را� )�ن"* ه"� ه�.* ا� ای�ان، رس��ن )* ) P ات � اس�.»
��ان ه�.* ا� � &�ر� اس8� ای�ان در��اس� «� e» ��د و -N�: « )* )"ور !�ان�*،( I	 س���ز� )"ر دی#� از س�ری* )�ا� �";C

«.��� "Nای *��س�ری* � ت�ان� ن5= & � در ای� ز

)0"ر اس�، ری�H � &�ر� س�ری*، روز '&"ر+�N- *G.* )�د �* ه� -�ن* 	 �* ا	. "ل� )* ای�ان «?�ا;�G !"�>* )"ر ��اه� دا+� و �b� ه

ن�Aاه� )�د.»
*�ری� ی"!� �* از س�ان ت&�ان )�Aاه� از )�ن"""� ژوئ�* ��د )* !�ان�* از س�� Cن ��0ر  �Nاس� در �� س �";C *� 0.� ا?8م +�� )�د��

.��0�ه"� ه�.* ا� و ��q س"ز� اوران��م دس� )
*( �Nدر س *.+[- �")0"ر اس� ه�#"م ا;"� در !�ان�* ت"ی�� ��د �* ای� ��"م ه" را )* س�ان ت&�ان ��اه� رس"ن�. ری�H � &�ر� !�ان�* 

ت&�ان )" رهG�ان � &�ر� اس8� -N� و -� ��د.
� &�ر� اس8� ای�ان ای� ا� را �* C;"� اس� �"ن:� ��ی� q�ب در ]ا��ات )� س� ��ون�� ات � ای�ان )�د�، رد ��د.

�"ئI ات � ای�ان در 	"ل� در سN� ن��8 س���ز� )* !�ان�* �رد )�t ;�ار -�!.* �* س"ل -]+.* در '��� روزه"ی� ت"س��"ت ن"ت "م س�ری*
�ی�" ;�ار )�د )* !>"ل�� ه"� ه�.* ا� س�ری* ا�.Q"ص ی")�، از س�� ن��و� ه�ای� اس�ائ�G ( I"ران +�.C و Iاس�ائ� *.N- *( *�

)* -,ارش �G�-,ار� !�ان�*، یe دی�a "ت !�ان��� �* C;"� س���ز� را در سN� )* د0\ ه �اه� � ���، )" ا+"ر� )* 	 �* س"ل -]+.* )*
�� اس� )�ا� ای�ان رخ ده� و )�")� ای�، س�ری* � ت�ان� ن5=  �;"Nدان� �* '* ات �س�ری*، -N�: د0\ 	 �* اس�ائ�I را ت:�)* ��د و 

��"م رس"ن )* ت&�ان را دا+.* )"+�.

Hدر او� )��O< >ب�ا Lد>�ت ا��ان از ب�ز�
 

وزی� ان�ژ� )�زیI ا?8م ��د �* � &�ر� اس8� ای�ان از ای� ��0ر )�ا� ���س.� )* او�e د?�ت ��د� اس� ول� )�زیI )�ن"* ا� )�ا�
?@�ی� در ای� س"ز"ن ن�ارد.

� �]ی�ا� س�N� ای�ان )�دم و او از )�زیI د?�ت ��د» :�N- ت�"?�G> Hان�N�� eدر ی *G�+روز '&"ر ،Iادس�ن ل�)"ئ�، وزی� ان�ژ� )�زی
�* )* او���a( eن�د. ای� ن* یe ���0&"د )��* یe د?�ت رس � )�د.»

�� ن � ���.»! *�p���� +"[� زاد�، س�N� ای�ان -N.* اس� �* )�زیI ه
 ا���ن «)* ای�  *( =�� *.Nدو ه :�N- "ل	ادس�ن ل�)"ئ� )" ای� 
�)B0� L ��د� اس� �* )�Cورد � +�د ت" ه0�٢n٠ ا?8م ��د �* ��ان نN.� ت"ز� ا� )* ),ر-� ٢٠٠٧)�زیI در ن�اG� س"ل  �.���� 

���"رد )0�* ذ���� نN.� دا+.* )"+�.
��ان نN.� دی#�� �G� داد �* )�Cورد � +�د ت"  B0� از Iل ن�, )�زی"����"رد )0�* نN� ذ���� در �" دا+.* )"+�.m٠ا 

���"رد )0�* اس�. ا-� )�رس� ه"ی� �* در 	"ل 	"ض� در ای� ��ان ه"� نN.� ان:"م � +�د،١mه
 ا���ن ذ�"ی� نN.� ;<>� )�زیI 	�ود  
- "ن* زن� ه" را ت"ی�� ���، ذ�"ی� نN.� )�زیI )* ان�از� ن�:�ی* ی" 	.� ون,وئ8 �* ?@� او�e ه�.��، ��اه� رس��.

 ?@� اس� و ت�ل�� ����-"ن ? �� Cن در ��"ر� ���z !"رس ;�ار دارن�.١٣س"ز"ن ��0ره"� D"در ����� نN�، او�e، دارا� 
Q�ف ����� ? �� نN� اس�، س"ل ه" [�ل � ��0 �* ای� ��0ر ).�ان� )* ��0ره"� D"در ����� نN� ��a(ن�د. eد ی�� Iن:" �* )�زیC از

���"رد )0�* ذ���� b")� +�� نN� ه�.��.١٠٠?�)�."ن س>�د�، ای�ان و س"ی� ��0ره"� 	"+�* ���z !"رس ه� ��ام دارا� )�= از  
Q�ف ����� ? �� نN� اس�، س"ل ه" [�ل � ��0 �* ای� ��0ر ).�ان� )* ��0ره"� D"در ����� نN� ��a(ن�د. eد ی�� Iن:" �* )�زیC از

B0� �-ت"ز *( *� Iزی�( �.Nان ه"� ن��0�8ت !�� رو)�و اس� و ه,ی�* زی"د� دارد.  "( Iزی�( �.Nان ه"� ن��)" ای� 	"ل اس.A�اج از 
� +�د زودت� از س"ل  ���( �.�� زی� دری" و زی� �ی* ن e ;�ار دارد �* ��= ���� �Nدار� ن�س�.٢٠١٢+�� ان� در ه�( ��&( *( 

jه�» :�N- ،�ن ن#]ا+.* اس"�ادس�ن ل�)"ئ� در ادا* ��N�انG� H�� ��د )" )�"ن ای� �* و� ���0&"د ای�ان را )" دی#� وزرا� �")��* در 
��w (در)"ر� ���س.� )* او�e) در ��ی"ن ن���.»(

�<�D �" د و دورن�� ���+ eاض<�ار� او� �د?�ت ?�)�."ن س>�د� در ن�0 *( *.+[- * �" *� �N- ���r ه Iوزی� ان�ژ� )�زی
نN� )�زیI را در Cن ن�0� ت�س�
 ��د� اس�.

� ده�، ل�ی�, ای�"س�� دس���ا، ری�H � &�ر� ای� ��0ر �G� eای� ��0ر )�ا� ���س.� )* او� Iاز ?�م ت "ی I"ل� �* وزی� ان�ژ� )�زی	در 
<��ب )�س�، دول� ���س.� )* او�e را � نE� ;�ار � ده�.٢٠٠٨در "� !�ری* س"ل  �	 *( Iزی�( �Nای� �* ت�ل�� ن c� -N.* )�د )* 

�,م )* ر?"ی� س& �* ت�ل�� ه�.��، )�زیI ا	. "� eن:" �* ا?@"� او�C ن�ی��: از � �����در ه �� 	"ل روزن"* «!"ی���0"ل ت"ی ,» در ت
���. '�ا �* در �Dرت ا!,ای= ت�ل��، )�زیI )�ا� ت�س>*، ن�"ز )�0.�� )* د�ره"�( �.Nن I��5 )* ای� �"رت"یI ن��� "ن�� روس�* ��د را 

نN.� دارد.
� ����. )" ای� 	"ل )" )"� ر!.� )&"� نN�، اس.A�اج ���-��� �Nس& �* از �"ه= )&"� ن Lو وض �Nل ت�ل�� ن�.�� "( e�0ره"� ?@� او��

5�ون )* D�!* +��، و ت�ل�� ����-"ن ت"ز� ا� وارد )"زار +�� ان�. �.0�( �.Nن L("�از دی#� 

 
 
 
 



»ب�Rان '�ج*��ن ت�Q+�< ب� ب�ن�� ات,8 ا��ان ن"ارد«
 

t�( *�� )" ;�رت ه"� q�)� در �رد )�ن"�ی�ر� !�وت�ف، س�N� روس�* در )�ی."ن�"، ا?8م ��د �* )��ان -���."ن ت"�b�� )� ه �"ر� 
.��0�)�ان#�, ات � ای�ان ن�Aاه� دا+�، #� ای��* Cن&" ای� �ض�ع را )* �"ن )

�ی�" و ات�"دی* ارو�" را د'"ر ت�= ��د.C ���.�� )" ای"�ت ��"سG"ت  *.+[- �"��� روس�* و -���."ن )� س� اوس.�"� ���)� در 
:�N- ،�+ اه��� �b".)* -,ارش �G�-,ار� «روی.�ز»، C;"� !�وت�ف در �"سW )* ای� ��س= �* '#�ن* �ض�ع ات � ای�ان از ای� )��ان 

��ان در -���."ن ن�ارد.( "( ���.0ای� ��p* دی#�� اس� �* الG.* ه�j و�* 
*س�N� روس�* در )�ی."ن�" � -�ی� �* ان.E"ر ن�ارد �;>�� ���ن�، ]ا��ات ��0ره"� ?@� -�و� ��z )* ?8و� یe )" ای�ان در �رد )�ن"

ات � اش را �����r ��� ول� ه * '�, )* +��"� " )�.#� ��اه� دا+�.
*�ی�"، روس�*، !�ان�*، )�ی."ن�"، '��، ا?@"� دائ
 +�را� ا��� ه �ا� )" Cل "ن ا?@"� -�و� ��z )* ?8و� یe ه�.�� �* در )"ر� )�ن"C

.���� �ات � ای�ان و ت�0ی� ت��ی
 ه" ?��* ت&�ان )" ی��ی#� رای,ن� 
�"Eس"ز� اوران��م را �* �"ر)�د دو -"ن* ن ��q *ای� ��0ره" از ای�ان ��اس.* ان� �* در ازا� دری"!� �0ق ه"� ا;.Q"د� و س�"س� )�ن"

� دارد )* 	"ل ت>��\ در Cورد."Eن ��q و
*( e8و� ی? *( z�� * )�.* ���0&"د� -�و�� ��5 اس.<"ن�� -]+.*  
�� )" ا? "ل )��� !0"ره" )� ت&�ان �ا!\ اس�، ا" ه��ز ه�» *

ای�ان � ت�ان� ن."ی:� در )� دا+.* )"+�.»
س�N� روس�* در )�ی."ن�"

��q B;ت� �ل ت�ل�� س8ح ه�.* ا� )"+� ول� ت&�ان )" رد در��اس"Gدن *( *��0ره"� q�)� ن#�ان ه�.�� �* ای�ان )" اس.N"د� از ای� )�ن"
� دان�. ,�C J�D ه"� ه�.* ا� ��د را �!>"ل� �ه�"س"ز� اوران��م، 

ان.5"د از !>"ل�� س"ن.�ی�Nژه"� ��ی�
��p* ای�ان I	 س� در���س�N� روس�* در )�ی."ن�" در )A= دی#� از س�A"ن ��د )" ا)�از ت"سB از ای��* در ]ا��ات ا��� وی� ��0�!� 

	"ID ن�0، ا?8م ای� �ض�ع از س�� ت&�ان را �* '&"ر ه,ار دس.#"� س"ن.�ی��Nژ در ای�ان در 	"ل �"ر ه�.��، �رد ان.5"د ;�ار داد.
z�� * )�.* ���0&"د� -�و�� ��5 اس.<"ن�� -]+.*  
�� )" ا? "ل )��� !0"ره" )� ت&�ان �ا!\ اس�، ا" ه��ز ه�)* -N.* ی�ر� !�وت�ف، 

)* ?8و� یe )* ای�ان � ت�ان� ن."ی:� در )� دا+.* )"+�.
ای� -�و� )* ای�ان ���0&"د ��د� اس� �* در ازا� ت>��\ !>"ل�� ه"� ��q س"ز� اش از � e ه"� ا;.Q"د� و !��، "ن�� ت�ل�� ن��و-"� ه"�

Cب سeG ات � )���ردار +�د.
5"م ه"� روس�* ت"���ن اo&"ر نE�ه"ي .N"وت� را در ;G"ل ت"�b� ا�.8!"ت q�ب )" Cن ��0ر )� س� -���."ن )� �ض�ع ات � ای�ان ا)�از

دا+.* ان�.

 +&�ی�ر ه�0ار داد �* �ضL ای� ��0ر در ;G"ل )�ن"* ات � ای�ان و.Nون ن "ی��� روس�* در ن"ت�، روز ه"< ،��از � �*، ای#�ر س�ل."ن�!�

�� دری")� �* )* �"[� �";0* -���."ن )* �"!L روس�* ��+* وارد +�� اس�.��� اس� ت��6� ���، ا-�  ��� )" ت�وری�
 در ا!6"ن�."ن 
ه C ���rن�ر� ن�.�ن��، س�A#�� وزارت ا�ر �"ر�* روس�*، روز ه0.
 +&�ی�ر -N� �* س�"س� ن"ت� در �&� �";0* )" روس�* و !0"ر

�ه"ی� )�-0� ن"�]ی� +�د."�� *( �:�)� Cن � ت�ان� 
*�G+ "( ا��� ��د *G	"Q)" ای� 	"ل، )* -N.* )��� از ت����#�ان ا�ر روس�*، �H از Cن�* و�دی �� ��ت��، ن�A� وزی� ای� ��0ر، در 
�� ن0"ن داد �* در +�ایg ���ن� ت "ی�� )*�h�.0 دارن�»  L!"���p* ای�ان  I	 در "��یC ت��ی,ی�ن� س� ان ان ا?8م ��د �* «روس�* و

در ��= -�!.� ���� ��ا از ��0ره"� q�)� در ��ون�� ات � ت&�ان ن�ارد.

 ات,8 ا��ان از S��T '?( و'� �"�U��� LK ن�اه�: ��ر�
 

)0"ر اس�، ری�H � &�ر� س�ری*، در ��ی"ن سN� ری�H � &�ر� !�ان�* )* د0\ 	 �* ا	. "ل� )* ای�ان را !"�>* )"ر ��ان� و ��اس."ر
�, )�ا� )��ان ه�.* ا� ای�ان +�.C J�D ��	 دس.�")� )* را�

 *G�+ر� س�ری* روز '&"ر�& � Hان١٣ری��� +&�ی�ر "�، �H از دی�ار )" ن��8 س"ر��ز�، ری�H � &�ر� !�ان�*، در د0\ در)"ر� )
�,� را ت� I ���، '�ا �* ن.�:* !"�>* )"ر ��اه�C J�D ��q ا;�ام jه"� ه� �ه�.* ا� ای�ان -N�: «ه�H� j در �&"ن ;"در ن�Aاه� )�د ��"

)�د ن* '"ر� س"ز.»
�� ن,دیe ای�ان در �"ور�"ن* اس�، ا!,ود: «)* وض�ح �"ن ای�ان و ��0ره"ی� �* در-�� ای� �ض�ع [��ون��.)0"ر اس� �* ��0رش 

«.
� ده� *ه�.* ا� ای�ان] ه�.��، ?�م ا?. "د و��د دارد. " )* ت8ش ��د )�ا� -N� و-� ادا
�,� را ت� I ���، '�ا �* ن.�:* !"�>* )"ر ��اه� )�د ن* '"ر� س"ز.C J�D ��q ا;�ام jه"� ه� �* ه�H� j در �&"ن ;"در ن�Aاه� )�د ��"

)0"ر اس�
ای� در 	"ل� �* ن��8 س"ر��ز� از س�ری* ��اس.* اس� ت" )�ا� �"ی"ن دادن )* )��ان ه�.* ا� )" �">* �&"ن� ه �"ر� ���.

در ه �� 	"ل C;"� س"ر��ز� در � G� L�ن#"ران -N�:«ای�ان دارا� س8ح ات �، ت&�ی�� )�ا� J�D در �<5* و �&"ن اس�».

 )* ت8ش&.�, ا?8م � ��� ا" ��0ره"� q�)� � &�ر� اس8� ای�ان را C J�D �D"5ای�ان ه �ار� ه�ف از )�ن"* ه�.* ا� ��د را 

.���� �)�ا� ت�ل�� س8ح ه�.* ا� در ��+= )�ن"* ه�.* ا� ��د 
 �* )�ا� :"ب١+nای�ان )* دل�I س����r از س* ;<>�"* +�را� ا��� س"ز"ن �I و ?�م ارائ* �"سW رو+� )* )�.* ���0&"د� ��0ره"� 

��دن ای�ان )* ت>��\ ت�س>* ��q س"ز� ���0&"د +�� )�د، در Cس."ن* ت��ی
 ه"� ا;.Q"د� و س�"س� ;�ار دارد.
ه ���r در "� ه"� -]+.* )* دنG"ل ا!,ای= ت�= در روا)g ت&�ان )" �">* �&"ن� )� س� ��ون�� ه�.* ا� ای�ان، - "ن* زن� ه"ی� در)"ر�

.�+ �0.��ی�" و اس�ائ�I )* ت"س��"ت ه�.* ا� ای�ان در <�G?"ت �&"ن )از � �* ن��ی�رh ت"ی ,( C *� 	 . "ل	ا
	�ود س* "� ��= از ای� ه
 +"ئ�ل �!"ز، >"ون ن�A� وزی� اس�ائ�I و ن",د ان.A")"ت ن�A� وزی�� اس�ائ�I در اo&"ر نE�� در)"ر�

��ون�� ه�.* ا� ای�ان -N.* )�د �* ��� )" ای�ان «ا�.�"ب ن"�]ی� اس�».




س"ر��ز�، ت8ش )�ا� �"ن:�#�� و ت&�ی� )* ت��ی
ن��8 س"ر��ز� �* از روز '&"ر+�G* )�ا� دی�ار� دو روز� وارد د0\ +�� اس� ��= از ای� ه
 در ��ی"ن سN� ری�H � &�ر� س�ری* )*

"ت � &�ر� اس8� )�س"ن�."5�"ریH، از )0"ر اس� ��اس.* )�د ��"م q�ب در)"ر� ��ون�� ه�.* ای�ان را )* 
�* ت��ی,ی�ن�« ال:,ی��» )* ای� در��اس� ری�H � &�ر� !�ان�* ا+"ر� ��د� )�د ا" دو ه٢n*.N)0"ر اس�، G+ "( �-و �N- در *.+[- �"ت�� 

 Wه�.* ا� ای�ان از س�� ��0ره"�١٣)>� در ت"ری *� در �رد )�ن""�� jه� I�داد "� در ��ی"ن سN� )* ای�ان ا?8م ��د �* «	" 
q�)� ن�Gد� اس�.»


 +&�ی�ر "� و �H از ?�م ارائ* �"سW ای�ان )* )�.* ���0&"د� q�ب در ��ی"ن س�A�ان� س"�ن* ��د )�ا�.Nر� !�ان�* روز ه�& � Hری�
*س�N�ان !�ان�* در �"ریN- H.* )�د �* ا-� ای�ان ه �r"ن از �"سW دادن )* )�.* ���0&"د� ��ددار� ��� و )* ت�س>* !�"ور� ه�.* ا� ادا

ده�، )"ی� «در ه * 	�ز� ه" ت��ی
 ه" ا!,ای= ی")�.»
� ��اه
 -N� و -� )" ای�ان ادا* ی")� )* [�ر� �* ای�ان )* ��ی� �]ا��ات )" ای�ان -N.* )�د: « *ری�H � &�ر� !�ان�* )" ت"��� )� ادا

ای� �ض�ع �� )G�د.»
0��� ن�ارد و �">* �&"ن� ت�&" )" )&�� ,�C J�D �D"5او ه N- ���r.* )�د: و� )" در ا�.�"ر دا+.� ت�ان"ی� ه�.* ا� از س�� ای�ان )�ا� 

A"لB اس�. �"Eن �D"5-��� ای�ان از ان�ژ� ه�.* ا� )�ا� 
ری�H � &�ر� !�ان�* اول�� رهq �G�ب اس� �* از ز"ن ت�ور ر!�\ 	�ی��، ن�A� وزی� !��5 ل�G"ن )* [�ر رس � )* د0\ سN� ��د�

اس�.
 *G�0:�� روز �١او ;�ار اسm.�("@�ر ی	@�ر س�ری*، ت���* و ;<� 	0.��� )"  +&�ی�ر "� در دو�� روز سN� ��د، در ن�0� 

L+Mن,8 �0+�: ا��ا �Vا< ص�ف ن ��&' X+در ب�اب� ا��ان، از ه
 

Iس�، اس�ائ�" �aدی ���وزی� د!"ع اس�ائ�I ض � ت"��� )� )"ز )�دن را� 	I دی�a "ت�e در ��ون�� ه�.* ا� ای�ان � -�ی� �* در �Dرت +
از«ه�j -,ی�* ا�» '0
 ��+� ن � ���.

 *G�+روز '&"ر ،Iوزی� د!"ع اس�ائ� ،hال:,ی�� در )"ر� ��ون�� ه�.* ا� ای�ان١٣اه�د )"را *�G+ "( ��-و �N- در ��ی"ن �" +&�ی�ر 
تQ�یJ ��د: «ه��ز ز"ن دی�a "س� و ت��ی
 اس�، ا" ت��ی
 ه"� �b� ت�.»

�Eن �
 �* -,ی�* ه"� دی#� را �� �� )* دی#�ان ه
 ���0&"د  ،
او ا!,ود: «" ه �r"ن � -�ی�
 �* از ه�j -,ی�* ا� D�ف نE� ن � ���
«.
دا+.* )"+��. ا" و;.� " [از ای� -,ی�* ه"] � -�ی�
، در )"ر� Cن ��� ه�.�

	�ود س* "� ��= از ای� ه
 +"ئ�ل �!"ز، >"ون ن�A� وزی� اس�ائ�I و ن",د ان.A")"ت ن�A� وزی�� اس�ائ�I در اo&"ر نE�� در)"ر�
��ون�� ه�.* ا� ای�ان -N.* )�د �* ��� )" ای�ان «ا�.�"ب ن"�]ی� اس�».

 )* ) P ات � دس� � ی")�.٢٠١٠اس�ائ�I، �* )* ا?.5"د ��0ره"� �"ور�"ن* دارا� س8ح ه�.* ا� اس�، )� ای� )"رو اس� �* ای�ان ت" س"ل 
� دان�. Iاس�ائ� �دی���رهG�ان ای� ��0ر، ای�ان ��J )* س8ح ات � را ت&�ی�� )�ا� 

.���� �
 )* ت8ش )�ا� دس.�")� )* س8ح ه�.* ا� در ��+= )�ن"* ه�.* ا� )�ا� ت�ل�� ان�ژ� &.�ی�" و اس�ائ�I ای�ان را C
.��� ��, و ت�ل�� )�ق ا?8م C J�D �D"5ا" ای�ان ای� ات&""ت را رد � ��� و ه�ف از )�ن"* ه�.* ا� ��د را 

 ت"���ن، س* ;<>�"* ?��* ای�ان ت�QیP ��د� اس�. در ای� ;<>�"* ه" از ای�ان ��اس.* +�� اس�|٢٠٠+�را� ا��� س"ز"ن �I از س"ل 
�* ��q س"ز� اوران��م را .�;B ��د� و )* س�ا�ت )"زرس"ن CژانH )�� ال ��� ان�ژ� ه�.* ا� �"سW ده�.

ای�ان ا" ��q س"ز� اوران��م را )� اس"س ;�ان�� )�� ال ��� 	\ ��د � دان� و ا?8م ��د� اس� �* 	"ض� )* .�;B ��دن ای� !>"ل�� ه"
ن���.

��q س"ز� اوران��م �"ر)�د دو-"ن* در ت�ل�� س��� ن��و-"� ه"� ات � و ه ���r ت�ل�� س8ح ات � دارد و ای�ان ه�ف ��د از ��q س"ز� را
ت"�� س��� ن��و-"� )�+&� و ن��و-"� ه"ی� �* س"�� Cن&" را در )�ن"* دارد ?��ان ��د� اس�.

"� -]+.* ت�QیP +�. در ای� ;<>�"* از ای�ان ��اس.* +�� )�د �* o�ف ��Nای�ان، اس *��? I�ت"ز� ت�ی� ;<>�"* +�را� ا��� س"ز"ن 
.��� B;�.س* "� ��q س"ز� اوران��م را 

�ی�"، )�ی."ن�"، روس�*، !�ان�*، '�� و Cل "ن �س�م )* -�و� ��0ره"� را )�Cن دا+�C �"�0ر ه� ،*س����r ای�ان از ��اس� ای� ;<>�"
�0ق ه"� س�"س� و ا;.Q"د�، ای�ان را :"ب )* .�;B ��دن ت�س>* ��q س"ز� و )"ز-0� )* ]ا��ات ����. *.�( eت" )" ���0&"د ی

ا" )* -N.* �"وی� س��ن"، ��pل س�"س� �"ر�� ات�"دی* ارو�"، ای�ان ت"���ن )* ای� )�.* «�"سW رو+��» ن�اد� اس�.
5"م 
از س�� دی#� ای�ان ا?8م ��د� اس� �* ه �r"ن در 	"ل -�.�ش ��q س"ز� اوران��م اس�. ه0.
 +&�ی�ر "� ?���ض" +�W ?<"ر، ;"ئ
وزی� ا�ر �"ر�* ای�ان -N�: «ه
 ا���ن '&"ر ه,ار س"ن.�ی�Nژ در ت"س��"ت ن<�, �60ل )* !>"ل�� ه�.�� و س* ه,ار دس.#"� س"ن.�ی�Nژ

دی#� در 	"ل نPQ اس�.»
� CژانH )�� ال ��� ان�ژ� ات � اس� و در ت"ز� ت�ی� ت��ل،� ? L :"� �"ر� �8د� �?� )�-,ار� ن�0� س"�ن* +�را� 	�"م و 

 Wال ��� ان�ژ� ات � در ت"ری ��( HژانC I� �ی�� � الG�اد?�، �داد "� )* ای�ان سN� ��د.٢٨اول� ه"ی��ن� >"ون  
> �ل �"ن ای�ان و CژانH )�� ال ��� ان�ژ� ات � ?��ان ��دن�. g(را، روا �Nای� س Iت ای�ان دل�""5

»ا��ان، راJ ا�3 ت� ب�ا< ص�درات ن?( �KزJ :&ر«
	��� Cری�

� روس�*، �Dور نN� از [�ی\ تH��N و )��ر س���" را زی� س�pال"Eدر -���."ن در ��ی"ن ? ��"ت ن �Nدی�ن ل�ل* ه"� ان.5"ل ن *�D
)�د� اس�.

�Nور ن�D را )�ا� �?��.)��� از ��0ره"� D"در ����� نN� و -"ز 	�ز� دری"� �,ر، از � �* Cذر)"ی:"ن، ��+= � ���� �* را� ه"� 
��د )�")��.

"�در ای� را)<*، � &�ر� Cذر)"ی:"ن ا���ن روزان* ��z ت" د� ه,ار )0�* نN� ��د را )* �Dرت >"وض* ا� ی" «س�Cپ»، از [�ی\ )��ر ن



.��� �در ای�ان، )* �"رج D"در 
رادی� !�دا در -N� و -� )" د�.� ��'&� ت���، �"ر+�"س ار+� ا�ر نN� در ل��ن، ��"�ه"� )��ان ;5N"ز و ��p* ان�ژ� در ای� �<5* را

�رد )�رس� ;�ار داد� اس�.
رادی� !�دا: Cی" ای�ان در 5"ی�* )" س"ی� ��0ره"� �<5* را� < �p ت�� )�ا� �Dور نN� اس� و ای�ان '* ت�ان"ئ� ه"ی� دارد ؟

�t ه"� س�"س� را ��"ر )#]اری
. در اوائI ده* ن�د �* ای� )�t ه" +� و +�وع )*( ،Iئ"�الG.* را� < ��p اس�، '�ن " )"ی�، در ای� ن�ع 
� ��دن� )* ت�ل�� )�س�، ه �0* " از ای�ان اD�ار دا+.�
، �* )�"ی�� از [�ی\ �g ل�ل* ا� �* " از ���")L دری"ی� �,ر ��دن� و ! B0�

���ب )* + "ل داری
، نN� ��د را )* )"زار Cزاد و دری"� Cزاد و +�ق Cس�" D"در ����.
�� ;8? *� �.Nه"� ن �ی� ه" رو� +��"��یC.از ای� �"ر ���-��� ��د "��یC )�� ای�ان و �س�"�	 "D�Q� ،س�"س� Iئ"�."سN"ن* 
)�دن� س�"ی* -]ار� در نN� ای�ان را )�رس� ����، !0"ر Cوردن�. ای�ان را �,و� ��دن� و �g ل�ل* +�;� q�)� را Cن [�ر ���0ن� و )*

ای�:" رس��ن�.
* «اس.N"د� از ��� ای�ان ، )�ن"* دراز �ت� اس� �* ا-� ��"د� +�د و ا-� ای� ��0ره" �"ئI س�"س� را ��"ر )#]ارن� و از دی� ا;.Q"د�

�� ����، )�ا� ه * ��0ره" ��N اس�».!
��'&� ت���، �"ر+�"س ار+� ا�ر نN� در ل��ن

� ��اه�� �")L ��د را )* ���� � ����، [�G>� اس� �* +��� ه" و ��0ره"، �* !C =�� ن".���- ���	"� �* ای� س�pال در �رد ا
.
���)"زار دن�" )�س"ن��، � -�ی�� '�ا از ��� ای�ان ای� �"ر را ن

� )* +�ق ت&�ان و �g ل�ل* )* �"�ی0#"� ت&�ان،C �" ه
 Cن ز"ن +�وع ��دی
، �g ل�ل* ا� س"�.�
 از ن�"ء �* از الG�ز رد � +�د و 
.
� -��ی �Nن 
" از ت�� ��."ن، '�� س"ل اس� �* داری ...���q ی,و�Gت

در 	"ل 	"ض�، ای�ان � -�ی� �* Cذر)"ی:"ن روزان* 	�ود ��z ه,ار ت" د� ه,ار )0�* از �"ی"ن* س�� '"ل � !�س.� )* ن�"ء. Cی" ای� وا;>"
یe ر;
 ;")I ت��&� اس�؟ Cذر)"ی:"ن 	�ود ن�د ه,ار )0�* از [�ی\ )"�� - س���" � !�س."د. ن�.* دی#� ای��* در دری"� �,ر �0.� ه"�
�"ن�5ار زی"د� )"+�. Cی" در +�ایg !>��، ا *��"ن"ت ای�ان ت" '* 	� اس�؟ )* نE� ن � رس� د� ه,ار )0),رگ ه
 ن�اری
. ت�&�8ت و ا

دارد �* Cذر)"ی:"ن، �5ار .�")&� از نN� ��د را، از [�ی\ ای�ان )* �"رج D"در ���؟
� +�د، 	�ود IDل�ل* دا��� ای�ان و g� *( ی� وC ��� ن � ��
. �!�o� �g ل�ل* ا� �* از ن�" و الG�ز� -]رد و)* 	�ض* ر� ! �ن* 

'�� �D ه,ار )0�* )�0.� ن���.
" در ای� 	� اس�. از نE� �0.� ه
، وا;>" < �p ن��.
. +"ی� �0.� ه"� ��'e ت� �"!� )"+�� ��!�o ار )�د �* ت�س>* ���ا ���، )�")�ای��;

)�ا� 	 I ای� نN��D *( ،رت �;.� )�ا� '�� "� ی" یe س"ل.
��ا" اس.N"د� از ��� ای�ان، )�ن"* دراز �ت� اس� �* ا-� ��"د� +�د و ا-� ای� ��0ره" �"ئI س�"س� را ��"ر )#]ارن� و از دی� ا;.Q"د� !
����، ه
 )�ا� ;,ا;�."ن ��N اس�، ه
 )�ا� Cذر)"ی:"ن و ه ��<�ر ه
 )�ا� ت�� ��."ن، �* )" ای� ��0ر �g ل�ل* h�.0 )�ا� D"درات -"ز

.
و )* [�ر ��� نN� داری
الG.* ای� �"ر ز"ن ��اه� )�د، یe، دو، س* س"ل ی" '�� س"ل [�ل � ��0 �* ای� �g ل�ل* ه" نPQ +�د و ه,ی�* زی"د� ��اه� دا+� و )"ی�

�G� از '�� د� ه,ار )0�* اس�.D ،" + ال�pت�ا!\ ����. در ��اب س 
)" ه
،
�5.�)* ه� 	"ل ن � +�د �"ئI س�"س� را از �"ئI ا;.Q"د� ��ا ��د. ا-� ت�ان"ئ� ای�ان، )�ا� ان.5"ل نN� از [�ی\ س�اپ، ی" )* [�ر 
)�0.� +�د !�� ن � ���� �* ای�ان در I("5 روس�* ;�ار -��د �* � ��اه� )�0.� نN� دری"� �,ر و Cس�"� ��,� از [�ی\ )��ر

ن�اروس��e در دری"� س�"� و ل�ل* ه"� ��دش رد +�ن�؟
�ی�" ه �0* )" ه
 تN"ه
 و ه "ه�#� دا+.* ان�. ا��D در �رد D"درات -"زC I("5ای�ان وروس�* از دی� ��p* س�"س� و ��p* ای�."دن در 

" ر;�P روس�* ه�.�
، زی�ا ذ���� دوم -"ز رادر دن�" داری
. )" ای��* ت�ل�� �
 اس�، ول� ای� �."ن��I را داری
 و در �رد نN� ه
 ه ��<�ر.
در �رد ��� �g ل�ل* ه
 [�G>� اس� �* " ر;�P روس�* ه�.�
. در ن&"ی� ای� ��0ره" و +��� ه"� ),رگ ه�.�� �* دارن� در ای�

��0ره" س�"ی* -]ار� � ���� )�ا� نN� و -"ز دری"� �,ر.
�G� از ���"رده" د�ر س�"ی* -]ار� � +�د، ه �0* س>�D *� �.;و �+"( �b�'�ن ای�&" ه� '�5ر ه
 �* س�"س� ای� ��0ره" )�ا� Cن&" 

� ���� ��G* ت:"ر� را در نE� )#��ن�.


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


