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 ا� ا��ان ب� ���� ��ن��«�»���$ ه�� �#"� در �!رد ب�ن��
 ه�
 

�� ا� �� م��� ����ن� ز��ن «در ا��
	�» ���: «ه��ز�
# ا����� ا"��، روز ���� در م��� �م+�( ا��%اد*�، م(ی% '� �ژان& ان%ژ
پ%س4 ه�� م��3 در م�رد �%ن�م� ه-,� ا� ای%ان �� پ�س2 م�ن(1» و «پ
�م� '� ره�%ان ای%ان م� ده�( ای# اس� '� در م(دت ن-�,� '�"�ه�

ای# '�8ر �7در �� س�6,# ��5 ا"�� اس�.»

�ن م� ��د '� ��;�ل م�<�ز، م=�ون اه�د او��%ت، ن>-� وزی% اس%ا;
� '� ه�:م�ن وزی% ��� و ن�9� ����ای# س>��ن ��7� ا��%اد*� در 

«.@
ای# '�8ر ن
: ه-� ��,� اس�: «ا�% ای%ان �%ن�م� س��6 سBح ه-,� ا� �6د را دن��ل '�( م� �� �ن ���� م� '�

�"� را �� ���ی� ای�Eت م,+(1 �م%ی�D ان��م �6اه( داد.��* #
�F ،)م� �:ن�Gای%ان دس� �� ا7(ام ن �

( '%د '� ا�% اس%ا;
� �>�اه( *�'�" �و
H�-ای%ان م %I6 در م�رد �
دان� پ%ی�� س>�	�� '�خ س�
(، در وا'�4 �� س>��ن ای# وزی% اس%ا;
� روز ج�=� ���: «�م%ی�D ن	%ان� اس%ا;

�� ای# �+%ان پ�ی��( اس�.» ��� ��5 ا"�� را درN م� '�(، و�� ه���Mن �� رویD%د دی����"
L �%ا
�� ��� '� ای%ان ه��Dر� Eزم را �� �ژان& نD%د1 اس�.��� �:ارش 6�%�:ار� ����ن، م+�( ا��%اد*� در ای# م��

��Dم �ژان& ارا;� '%د1، از �م(ی%'� �ژان& �
# ا����� ان%ژ� ا"��، در �6%ی# �:ار�� '� در��ر1 <=��
� ه�� ا"�� ای%ان "3
� و �� ��را
ای%ان �� R�6% *(م ه��Dر� �� ��زرس�ن �ژان& درم�رد اد*�ه�� م%��ط �� وج�د �%ن�م� م>�� "��
( سBح ا"�� ان,�9د '%د و ای# م-��P را

ه���Mن م�ی�« ن	%ان� ج(�» دان-�.
ج��3ر� اسBم� م� ��ی( �� ه�� پ%س4 ه�� �ژان& پ�س2 داد1 و �6اس,�ر �-,� �(ن پ%ون(1 ه-,� ا� �6د در ��را� ام�
� و �ژان& �(1

اس�.
�� �:ارش 6�%�:ار� رس�� ج��3ر� اسBم�، ای%ن�، *�� Eری��ن�، ری
& م��& ��را� اسBم�، روز ���� ���:« ج��3ر� اسBم�

�6اس,�ر 6%ی(ن و�7 �%ا� پ%ون(1 ه-,� ا� ای%ان ن
-� ���D درپ� �� ری�8 ا� ای# م-��P اس�.»
«%I6 ج�3ن� و ان پ� "� در Hص�»


# ا�I6ر '%د '� "3(ی( *��
�ت ن�Gم� *�
� "�س
-�ت م��Gن �� <=��
� ه�� ه-,� ا� م� "�ان( �� م=�ه(1 �
# ا����� *(م�Mاد*� ه�%��7� ا��
�-,%ش سBح ه�� ه-,� ا� ص(م� �:ن(.

�7� ا��%اد*� ا<:ود: *��
�ت ی��Dن�� ن�Gم� <�F �� U9ر�Fب م=�ه(1 �
# ا����� *(م �-,%ش سBح ه�� ه-,� ا�-ان پ� "�- ص(م� م� زن(.�
� "�ری>� ��د.%

V" 5م� "�ان( م�ج �"�
��* #
�F �' ر داد�I6اد*� ا<:ود '� ا%�م+�( ا�

4 ����ران "�س
-�ت ه-,� ا� ه8(ار

# در م�رد ا<:ایI6 4% م-���9 "-�
+�"� �%ا� دس� ی�<,# �� ��5 ا"�� و ا�,��ل �
4 از ��Mه� �و
داد1 و �ن را "3(ی(� ج(� �%ا� ص�H ج�3ن� �6ان(.

٢ "� �7�٢٢� ا��%اد*� �6اس,�ر �%�6رد� ���ف از س�� م��م�ت س�ر� �(1 و ��� ه
P,� از ��زرس�ن �ژان& از Y)ژو;# �� س�ری� م� رون 
��ر» و �F( م��9I دی	% ��زدی( م� '��(.Dران �(1 «ا����� Z�,از م� �"

6�%�:ار� �س��
,(پ%س از �7ل دی����ت ه� ا6
%ا �:ارش داد '� س�ری� �� ه�-�ی	�ن *%�4 ��,� اس� '� �� در�6اس� �ژان& �
# ا�����
ان%ِژ� ا"�� �%ا� ��زدی( از "��م� ام�'�� '� \# وج�د "�س
-�ت ه-,� ا� در�ن�� م� رود، م�ا<�9 ن>�اه( '%د.

�� ��,� ای# دی����ت ه�، س�ری� "��3 اج�ز1 ��زرس� از یL ن�I9 را '� ه�اپ
��ه�� اس%ا;
� ه�� م�1 پ
4، �ن%ا ����ران '%دن(، �6اه( داد.
��ران �(1 ، یL س�6,��ن م,%و'� ن�Gم� ��د1 اس�.�� Z,& ��� '� م���ی5 '%د ام� س^D" ن را�Dران ای# م��س�ری� ا�,(ا ��

��ب� $�ب!ش از ارو�� �� �!اه� &'�ر ب� ا��ان ا&%ا
 

ج%ج ��ش، ری
& ج��3ر� �م%ی�D، روز دو���� �� اروپ� س�% م� '�( "� �� ره�%ان '�8ره�� اروپ�ی� در��ر1 ا<:ای4 <�8ر �%

8,% �� ا<�Vن-,�ن و ه��Dر� �%ا� م����9 �� �%م�ی4 زم
# ��� و �� '�(.� L�' ،ای%ان

�7� ��ش ��� �اس,��ن ه�د��، م�8ور ام�
� م�� �م%ی�D، ا*Bم '%د1 اس� '� �%ن�م� ه-,� ا� ای%ان ی�D از م��aع ه�� م3@ ��� و ��
ره�%ان اروپ� اس�.

�7� ه�د�� ا<:ود: «م� از '�8ره�� م>,�b م� �6اه
@ '� <�8ر را �% ای%ان ا<:ای4 ده�(. م� <D% م� '�
@ ای# �>�8 از را1 �� اس�.»�



م�8ور ام�
� م�� �م%ی�D ���: «'�خ س�
( ه��ز �� یL را1 �� دی����"
L �%ا� پ�ی�ن دادن �� �+%ان ه-,� ا� ای%ان ام
(وار اس�.»

#، روس
�، و <%ان-�، پ��e* f دا;�� ��را� ام�
� س�زم�ن م�� وd+١اس,��ن ه�د�� ا<:ود '� �%و1 م=%وف �� F ،�
 (�م%ی�D، �%ی,�ن

����ن) �-,� ج(ی(� از م�8ق ه�� ا7,��د� و دی����"
L �� ای%ان *%�a م� '�( و "3%ان ن
: در ��ل �م�د1 '%دن �-,� پ
�3�8د� �6د اس�.
�� �+%ان �� وج�د م� �ورد ی� ن�.» �� ج(ی( �%ا)
م�8ور ام�
� م�� �م%ی�D ���: «م� �6اه
@ دی( '� �ی� م^ا'%ات ام

�6وی% س�Eن�، م-�Pل س
�س� �6رج� ا"+�دی� اروپ� "�ی
( '%د1 اس� '� �� زود� ره-��ر "3%ان �6اه( �( "� �-,� م�8ق ه� را �� "3%ان ارای�
'�( و�� ا<:ود1 اس� '� «ن��ی( ان,�Gر م=�:1 دا��.»

«م� از '�8ره�� م>,�b م� �6اه
@ '� <�8ر را �% ای%ان ا<:ای4 ده�(. م� <D% م� '�
@ ای# �>�8 از را1 �� اس�.»
�Dم�� �م%ی �
اس,��ن ه�د��، م�8ور ام�

ای%ان "� '��ن یL ��ر �� �-,� م�3��8 «ن�» ��,�، و ه���Mن، �% B6ف �D@ ��را� ام�
� س�زم�ن م�� �� ��h س�ز� اوران
�م در ای%ان
ادام� داد1 اس�.

س�% ری
& ج��3ر� �م%ی�D از ده@ ژو;# �� س�% �� اس��ن� ��hز م� ��د. و� در ای# '�8ر در اجBس س�Eن� �م%ی�D - اروپ� �%'� م� '�(
و س�& �� ����ن، ای,��
�، وا"
�Dن، <%ان-� و �%ی,�ن
� م� رود.

�� نG% م� رس( س�% ��7� ��ش '� �(ود یL ه�,� �Rل م� '8(، �6%ی# س�% م3@ و� �� اروپ�، "� پ�ی�ن دور1 ری�س� ج��3ری4 در ژان�ی�
س�ل �ی�(1 ���(.

�6�%ن	�ران ��,� اس� "�Z7 ن(ا�,� ���
( '� در ای# س�% 6�%ه� �� �Dم�� �م%ی �
�� �:ارش 6�%�:ار� <%ان-�، اس,��ن ه�د��، م�8ور ام�
م��3 ا*Bم ��د.

�7�١٢� ��ش در �� iوار اس� ای# '�8ره� را "�8ی)
 ژو;# در '��%ان& '�8ره�� '�L '��(1 �� ا<�Vن-,�ن در پ�ری& �%'� م� '�( و ام
���ی� �
8,% از ا<�Vن-,�ن '�(.


8,% �� ص%�-,�ن� �
�� ه�، ���ی� از دم�'%اس� در ����ن و ه��DرI-�> و �

# اس%ا;� Hص� �روا�U د��ار h%ب �� روس
�، ��� و ��ه�
از م��aع ه�� دی	% ��� و ��� ج%ج ��ش �� ره�%ان اروپ� �6اه( ��د.

ه'�"30 روز ت345 در دان'��2 ت�ب0/ �.-� ,�ج
<%ی# *�ص��

j"+�# دان��8ی�ن دان8	�1 "%�
� م=�@ پ%دی& '%ج روز ج�=� وارد ه8,�
# روز �6د �(. "=(اد� از دان��8ی�ن ای# دان8	�1 
روز اس� در ا*,��ب h^ا �-% م� �%ن(.

 "# از دان��8ی�ن ای# دان8	�1 در ا*,��ب h^ا �-% م� �%دن(.١٠j"� �=(از\3% روز ج�=� �(ود 
ای# در ���� اس� '� <�8ره�� ن
%وه�� ام�
,� و م-�وEن دان8	�1 �% دان��8ی�ن م,+�# �
8,% �(1 اس�.

ی�D از دان��8ی�ن ��a% در "+�# دان8	�1 "%�
� م=�@ پ%دی& '%ج '� ن>�اس� ن�م4 <�ش ��د، در ��� و �� �� رادی� <%دا در��ر1
�(ود  ��
� ج-�� دان��8ی�ن م,+�# م� ��ی(:�5 پ���8=a1 م�,�9 �(ن(. "�6�٢٠%ی# و�	دان8 � "# از ا*,��ب h^ا '��(��ن �� �3(ار


Bت �6ا�	�1 دان8	�1 را "%N '%د١٠j1\3% ج�=� I=" � "# از دان��8ی�ن دس� �� ا*,��ب h^ا زد1 ان(. "=(اد� از دان��8ی�ن� '� �%ا
��دن( و ا'��ن �%ا� ام,+�ن�ت ��ز�8,� ان( و �� "=(اد ا*,��ب '��(��ن ا<:ود1 �(1 اس�.»

 :

# م� ا<:ای(:«ص�H ج�=� ن�Mای# <=�ل دان��8ی� ه�Y ی� dاز د6,%ان �Dی �
=a1 م�,�9 �(ن(. و�	دان8 � "# از دان��8ی�ن �� �3(ار
دان��8 و6
@ ا*Bم �(1 و د�Fر "f�8 �(1 اس�.»

*Bو1 �% <�8ره�� روان� '� در ای# ه�8 روز از س�� م-�وEن دان8	�1 �% دان��8ی�ن وارد �(1 ��د، ن
%وه�� ام�
,� ن
: در ای# روزه�
8@ �
% در م
�ن م,+��
# دا�,� ان(.F ���eر

� دان8	�1 "%�
� م=�@ پ%دی& '%ج "+��e> �' )م=�@ پ%دی& '%ج �� رادی� <%دا م� ��ی �
یL <=�ل دان��8ی� ��a% در دان8	�1 "%�
�%ایU �(ی( '�,%ل ام�
,� 7%ار دارد.


�� �6د را� @Gر م��R �� �,
او م� ا<:ای(:« م��
# ه�� ن
%وه�� ام�
,� م%"5 م�V8ل ��8 زدن در م+��R دان8	�1 ه-,�(. ن
%وه�� ام�
*�ض '%د1 و �� �%اس� دان8	�1 '�مB ه��ه�l ه-,�(. �%اس� دان8	�1 "%�
� م=�@ پ%دی& '%ج از دان8	�1 "%�
� م=�@ وا�( "3%ان ��

%ون� دان8	�1 ه@ "+� '�,%ل ن
%وه�� ام�
,� اس�. در م���9� �R�+1 '%د1 اس�. م�	وارد ای# دان8 �,
ان(از1 یL م
�� ��س ن
%و� ام�

س%در اص�� دان8	�1 م��
# ه�� ن
%وه�� ان,�Gم� �� "=(اد زی�د "�b7 '%د1 و م�نZ��" Z در ای# ن�I9 م� ��ن(.»
دان��8ی�ن ا*Bم '%د1 ان( "� زم�ن رس
(ن �� �6اس,� ه�ی�8ن �� "+�# و ا*,��ب h^ا ادام� �6اه�( داد.


�� �6د را *�ض� @Gر م��R �� �,
* « م��
# ه�� ن
%وه�� ام�
,� م%"5 م�V8ل ��8 زدن در م+��R دان8	�1 ه-,�(. ن
%وه�� ام�
'%د1 و �� �%اس� دان8	�1 '�مB ه��ه�l ه-,�(. �%اس� دان8	�1 "%�
� م=�@ پ%دی& '%ج از دان8	�1 "%�
� م=�@ وا�( "3%ان یL م
�� ��س

%ون� دان8	�1 ه@ "+� '�,%ل ن
%وه�� ام�
,� اس�. در م���9 س%در اص��� �R�+1 '%د1 اس�. م�	وارد ای# دان8 �D�' �,
ن
%و� ام�

دان8	�1 "=(اد زی�د� از م��
# ه�� ن
%وه�� ان,�Gم� "�b7 '%د1 و م�نZ��" Z در ای# ن�I9 م� ��ن(.»
��a% در "+�# �یL دان��8


� دان��8ی�ن م,+�# �-
�ر *��� اس� و�یL <=�ل دان��8ی� ��a% در دان8	�1 "%�
� م=�@ پ%دی& '%ج در ای# ��ر1 م� ��ی(:« رو

� �ن�3 دی(1 ن�� ��د و ه���Mن م� ��ی�(���"�8ن ه-,�(. ه
n ن�8ن� ا� از پ& رو� و b=a در رو��Iم %o'ا)�ه���Mن �6اس,�ر رس
(ن �� 

��"�8ن ن%س�(، �� "+�# و ا*,��ب h^ا ادام� �6اه�( داد.»��Iم %o'ا)�"� زم�ن� '� �� 
��"�8ن ن(اد1 ان(.��I1 ه��ز پ�س>� رس�� �� م�	# م� ��ی�( م�9م�ت دان8�دان��8ی�ن م,+

ی�D از <=�Eن دان��8ی� ��a% در دان8	�1 "%�
� م=�@ پ%دی& '%ج در ای# ��ر1 �� رادی� <%دا م� ��ی(:« ری
& دان8	�1 "%�
� م=�@ پ%دی&
�� �5 وارد دان8	�1 �( و درم
�ن ج�=� �� fج پ�%'d٠%a�� � ن�%� م,�D8 از '�ر'��ن دان8	�1 و دان��8ی�ن �-
�� س>�%ان� '%د. و

&
��ت دان��8ی�ن پ�س2 ده(. دان��8ی�ن ا*Bم '%د1 ان( ��a% �� م^ا'%1 �� ری��I1 و �� م)� %a��ن8( در "%ی��ن �زاد دان��8ی�ن م,+�# 
«.)�,-
دان8	�1 ن

�
# م� ا<:ای(:« �� ��,� دان��8ی�ن ��a% در س>�%ان� ری
& دان8	�1، و� از دان��8ی�ن م,+�# �6اس,� اس� '� در س>�%ان� و�Mه� �و



��ت را �� �ن�3��Iت دان��8ی�ن ��د و ای# م����Iم ��eام �� %a���%'� '��(. دان��8ی�ن م,+�# ه@ ا*Bم '%دن( ا�% ری
& دان8	�1 

% ای# ص�رت ��a% �� �%'� در ج�-� ام,+�ن�تh �6اه�( ��د، ام,+�ن�ت پ�ی�ن "%م را �%�:ار '��(. در %a���(ه(، پ& از د1 روز 

«.)�,-
ن
از روز س� ���� م-�وEن دان8	�1 �ب �6ا�	�1 ه� و �%�6 از ن�R�9 '� دان��8ی�ن در �ن "+�# '%د1 ��دن( را ZI7 '%د1 ��دن(. ای# <=�ل
دان��8ی� در ��� و �� �� رادی� <%دا م� ��ی( '� �ب دان8	�1 در م���9R '� دان��8ی�ن "+�# '%د1 ان( ه��ز ZI7 اس� و م� ا<:ای(:« �ب

دا�6 �6ا�	�1 وص� �(1 اس� ام� در س�6,��ن ری�س� '� دان��8ی�ن در �ن�� "+�# '%د1 ان(، '�مZI7 B اس�.»
�� #
�Mاس� و م���ی� ه� �� �(ت '�,%ل م� ��د. ه� ZI7 م=�@ پ%دی& '%ج �
�� ��,� <=�Eن دان��8ی� ار"��ط ای�,%ن,� ن
: در دان8	�1 "%�

��,� <=�Eن دان��8ی�، دان��8ی�ن� '� در "+�# �%'� '%د1 ان(، �N%" i '%دن دان8	�1 را ن(ارن(.
��a% در دان8	�1 "%�
� م=�@ پ%دی& '%ج '� ن>�اس� ن�م4 <�ش ��د، در ��� و �� �� رادی� <%دا در��ر1 ه8,�
# روز �ای# دان��8
�� "=(اد� از دان��8ی�ن �-
�� وارد "%ی��ن �زاد�� f1 م� ��ی(:« �5 پ��	دان��8ی�ن ای# دان8 �"+�# و ��8
# روز ا*,��ب h^ا
دان��8ی�ن م,+�# �(ن( و ا*Bم '%دن( '� �� م,+��
# ه�-� و ه@ *9
(1 ه-,�(. ام� زم�ن� '� �� �ن�3 <%ص� ص+�� '%دن داد1 �(،

# �(1 7�( دا�,� ان( دان��8ی�ن م,+�# و ا*,��ب '��(1 را د�-%د '%د1 و از ادام� ا*,��ب
=" 4
مp<8 �( '� �ن�3 �� �%ن�م� ا� از پ

��زدارن(.»
���ی� از دان��8ی�ن م,+�# "%�
� م=�@

��ی� از دان��8ی�ن م,+�# دان8	�1 "%�
� م=�@ پ%دی& '%ج ���ی� '%دن(.R��R م�B* 1�	8روز ج�=� دان

% ن
: �� ص(ور �
�ن
� ا� از "+�# و ا*,��ب h^ا� دان��8ی�ن دان8	�1 "%�
� م=�@ پ%دی& '%ج�' %
ان��# اسBم� دان��8ی�ن دان8	�1 ام

���ی� '%دن(.

% �a# ا�%از ه��-,	� �� دان��8ی�ن م,+�#�' %

% �م(1 اس�:« ان��# اسBم� دان8	�1 ام�' %
در �
�ن
� ان��# اسBم� دان��8ی�ن ام
��ت �% ��89ن و "+-
# اس,�9م� و پ�ی(ار� دان��8ی�ن ، �%�6رده�� "3(ی( �م
: م-�وEن دان8	�1 ����Iی� از م���
� م=�@ پ%دی& '%ج، �%"
دان��8ی�ن را م+�Dم '%د1 و "�'
( م� '�( '� ادام� <�8ر �% دان��8ی�ن و س
�س� ه�� س%'�ب �%ان� ا� '� �� 7�( ار*�ب و �6م�ش '%دن
ه% ��ن� ن(ا� م�,9( در دان8	�1 ه� ا*��ل م� ��د، در '��ر ���7 م�ن(ن روس�� ان,���� و م(ی%ان �� �
��7 در دان8	�1 ه�� ن,
�� ا� ج:

ا<:ای4 پ,�ن-
� ا*,%ا�a دان��8ی�ن ن>�اه( دا��. »

%1 او�
# ن��د1 و �6%ی# �ن�3 ن
: ن>�اه( ��د.»h م=�@ و �

%از، س�3( ، "%�� �ای# �
�ن
� در ادام� م� ا<:ای(:« "+�# ه�� دان8	�1 ه�

دان��8ی�ن دان8	�1 س�3( ن
: '� �3F روز پ
4 دس� �� ا*,��ب h^ا و "+�# زد1 ��دن( و م�<i �� رس
(ن �� "��م �6اس,� ه�ی�8ن �(ن(، در
���ی� از دان��8ی�ن "%�
� م=�@ پ%دی& '%ج �
�ن
� ا� ص�در '%دن(.

زدوب�� دول/ ا��ان ب� ��ز��ن ب30 ال"--� ,�ر ب�ا� �"�ن./ از �7��ان� ن"����� ,�ر�6ان ا��ان
 

�%ا� ن>-,
# ��ر �R س� س�ل �^�,� ن��ی�(1ا� از س�� ج��4 م-,�9 '�ر�%� ای%ان �� د*�ت ��."�.ی�.س� ('��(راس
�ن �
#ا�����
س�(ی�Dه�� '�ر�%�) در اجBس س�Eن� ��.ال.او (س�زم�ن �
#ا����� '�ر) ��eر ی�<�.

 ژو;# ادام� دارد. در اجBس س�Eن� ��.ال.او ن��ی�(��ن دو�,�3� *�e س�زم�ن م��١٣ م� در ژن� ��hز �(1 و "� روز ٢٨ای# اجBس از روز 
م,+( �%'� م�'��(.

“ �� ن��ی�(�� از س�� ج��4 م-,�9 '�ر�%� ای%ان �-
�ر� در ای# اجBس �%'� ر'(، 
%�a ث��9، س%د�
% روزن�م� "�7
b �(1 ”را1 �ی�(1�*

%�a ث��9�* �� ���ا�ام� �%ا� R%ح م�%م,%ی# �6اس� �ن�ن �� م�نZ رو�%و �(. م��

،)
دوی�Mو��: ��7� ث��9، ��� ام-�ل �%ا� ا�%از در�6اس�ه�� '�ر�%ان ای%ان در اجBس ��.ال.او �%'� '%دی(. ��� روزن�م�ن	�ر ه-,
روزن�م�� م-,�9 '�ر�%� «را�1ی�(1» را �
%ون م�دادی(. F%ا از ��� �%ا� ای# '�ر د*�ت �(1 ��د؟


%�a ث��9: ��ی( �	�ی@، �� "�ج� �� ای# '� "�D8ه�� م-,�9 '�ر�%� در ای%ان ن,�ان-,�( �� اصBIح ن��ی�(��ن *��م� �6د��ن را ان,>�ب�*

#ا����� در د*�ت از ن��ی�(��ن م-,�9 ج��4 '�ر�%� �� ای# م�D8 م�اج� ه-,�( '� �F '-� را �� *��ان ن��ی�(1 د*�ت� ����D(، ن�3ده�
���D(. ه%�F( '� ا"+�دی�ه�� م-,��9 وج�د دارد، ام� ای# ا"+�دی�ه� ن��ی�(1� ه��� ج��4 '�ر�%� م-,�9 ای%ان ن
-,�(. �� ه�
# د�
� ��ی�
�."�.ی�.س� �� ای# ن,
�� رس
(ن( '� یL ن�% از ا<%اد� '� روزن�م�ن	�ر ���( ی� ن�ی-�(1 ���( '� �� م-�ی� '�ر�%� ای%ان ���� ���(� #
��P-م
و �,�ان( م-�;� ج��4 م-,�9 '�ر�%� را در ای��� �
�ن ��D(، از ای# <%د د*�ت '��(. �� ه�
# د�
� از م# �� *��ان یL ژورن��
-� د*�ت
�'%دن(. در ه��ن ا�,(ا ه@ �+u *��م� �% ای# ��د '� م# در ای��� �,�ان@ م-�;� ج��4 م-,�9 '�ر�%� و �6اس�ه�ی4 را �
�ن ��D@ در ج�-�ا

'� م%��ط �� م-�ی� ای%ان اس�.
دوی�Mو��: �� ج: ��� از ای%ان دی	% �F '-�ن� �ن�� ��دن(؟


%�a ث��9: ه
�ت دو�� ای%ان ��د، ی=�� ه
�ت ن��ی�(�� '� �� اصBIح م>��ص ای%ان ��د. از وزارت '�ر، وزی% '�ر و �F( ن�% از�*

� �(1 اس�. ��را� *��� '�ر<%م�ی� 7��� را م�+�D8" وزارت '�ر ���

# ��را� *��� '�ر<%م�ی� '� ا6
%ا �� وس�Mاش ��دن(، ه�#
م=�ون

��:1ا� ��د. ��7� دروی4 از ��راه�� اسBم� ��د و از R%ف �6ن�� '�ر�% '� ج(ا از دو�� �م(1 ��د، ��7� #
�Mد1ان(. ه�%'
دوی�Mو��: ی=�� در م���ع �F( ن�% ��دن(؟

 ن�% از ای%ان ��eر دا�,�(.٩*�
%�a ث��9: در م���ع 

(؟�D� ح%Iم-�ی� '�ر�%ان را م )
دوی�Mو��: ��� "�ان-,

� ای%ان ��دن( داد1��P-د و ای# م,# �� '-�ن� '� م%��ط �� م�� �-

%�a ث��9: م,# س>�%ان�ا� '� از 7�� م# �م(1 '%د1 ��دم، �� ز��ن ان	��*
#
��P-% از م	و دو ن�% دی �� ای%ان م��6اس,�( ص+�� '��(، م�o ه
�ت '�ن�دای�، ه
�ت ه��(��P-�3ی� '� در م�رد م"�
�4 �� ه��Iو م )�
�.ال.او، در م
�ن �^ا�,� �(. م� م5��I را، ��ز در ص+��ه�ی� '� دا�,
@، در ج�-�ت �� ای��3 ��,
@، و �ن�3 ه@ م-�ی� را مI%ح '%دن(. م�,�3�

( دا�,
@ �% ان,>���ت ا"+�دی�ه�� م-,�9 '�ر�%� '� در �%ایU <=�� �,�ان�( ان��م'�" %,8
م-��Pا� '� ��د، ای# ��د '� م� در م5��Iم�ن �

 ��.ال.او در م�رد م�9و��ن�م�ه�� bو\�ی #
�M٩ و ١١١، ٨٧، �٩٨(ه�( و ه�dم�ن(1 اس�. ام� دو�� i�=ن م��Mای# م�9و��ن�م�ه� ه� �' 
 �
yه�� �7م
,� و و١١١ای%ان در "�ا<�9 '� �� ��.ال.او '%د1 ��د، <U9 در م�رد م�9و��ن�م�=� م��6اس� ص+�� ��D( '� م%��ط �� "



���P-م �
�.ال.او از ای%ان دا��، در ��ر1 ای# دو م-��P ص+�� �(1 ��د. �� ه�
# د�� �ج�-
,� اس�. زی%ا در �6%ی# ��زدی(� '� ن��ی�(1
Nو م(ار @

y �7م
,� و ج�-
,�. در ای# زم
�� ه%�F( م� �م�ره�� م8>�� دا�,=�" ���P-م #
م�رد �+u در اجBس م+(ود �(1 ��د �� ه�
�,� در دو�� <=�� ا<:ای4 ه@ پ
(ا '%د1 �D�� ،�,>�

yه�� �7م
,� و ج�-
,� در ای%ان ن� "��3 '�ه4 ن=�م8>�� در دس� م� ��د '� ای# "
U6 #,>رE�� ���P-زن�ن اس�، م �
�Dر�ه� '� �
8,%ی# <�8رش �% رو� ���P-ه�3، م�	دان��8ی�ن در دان8 �,
� ج�-)���
� س�3��P-اس�، م
<9%، '� ای# ه@ �
8,%ی# <�8رش �% رو� زن�ن اس�، ای��3 م-�ی�� ��د '� م�"�ان-� مI%ح ��8د و "� �ن��ی� '� م�  "�ان-,
@ مI%ح '%دی@. ای#
��7�9س� '� م%دان دری�<� م�'��(. ای��3 م-�ی�� ��د '� "� �ن��ی� b�ن ،��V� ���7�9 '� زن�3 م��
%ن( در �-
�ر� از م�Dن�3 �' ��P-م
� "�D8ه�� م-,�9��P-ح ��8د و �ن م%Iم� '� م�"�ان-� �ن�� م%�� م��P-دن( از م%' �%
'� م� م�"�ان-,
@ مI%ح '%دی@. ام� ج���
'�ر�%� ��د �(ون د���6 دو��. در ای# زم
�� اج�ز1 ن(ادن( ص+�,� ��8د. ه%�e=� )�F از س>�%ان�ن مI%ح '%دن(، ام� ن��ی�(��ن دو��

yه�� ج�-
,� و �7م
,� و ا�7
�ه� ص+�� ��8د، �� ای# م-�ی� اصB پ�س>�=���R�6% �ن "�ا<�9 '� '%د1 ��دن( '� ��ی( <U9 در م�رد "

+�"� '� دو�� ای%ان داد و در ان,�3 �6اه�نa�" ن8( از Zت ن��ی�(�� ای%ان �� ای# م-�ی� پ%دا�6، ام� ج� *��م� �7ن�
ن(ادن(. ه%�F( '� ه
#

� ه�=aرس� و%� �
# <%س,�دن یL ن��ی�(1� وی}1 �� ای%ان، �%ا�Mص در م�رد ای%ان �(ن( و ه���پ�را�%اف م> Lداد1 �(ن ی

.�,

yه�� �7م
,� و ج�-=�"
دوی�Mو��: �� �F *�� م�نZ ص+�� راج�D8" �� Zه�� م-,�9 '�ر�%� �(ن(؟

Boال.او �� دو�,�3 م�'�(. م.�
%�a ث��9: �� *�� "�ا<�9 '� ��.ال.او �� ای# ه
�ت دو�,� ای%ان '%د1 ��د. م=��E "�ا<iه�ی� 7�� از ج�-� ��*

� "�ا<i �(1 ��د '� در م�رد "%ور <=��
# '�ر�%� ص+�� ��8د، زی%ا در س�ل �^�,� �
4 از � ن�% از <=��
# '�ر�%� در١jدر م�رد '��

 �
� "%ور �(ن(. ی� در م�رد '�8ره�� دی	% م�� �o	Bدش ص+�� �(1 ��د، "�ا<i �(1 ��د '� در م�رد م�9و��ن�م�ه�� ص+��٨٧ و ٩٨'��
7�� از اجBس، ��.ال.او �� '�8ره� "�ا<iه�ی� م�'�( '� در م�رد �6ص� ص+�� ��8د '� در �ن م�رد ه% دو R%ف دEی���ن E��=�8د. م�
را ارا;� �(ه�(. �%3��ل �ن�M م-�@ اس� و م� ه@ م=,9(ی@ '� ��.ال.او ن��ی�(1� دو�,�3س�، ن��ی�(1� '�ر�%� '� ن
-�. �ن�3 م-�ی� �6ص
�6د��ن را مI%ح م�'��(. �نD> �� �3% ای# ه-,�( '� مBo �%دش س%م�ی� در ای%ان را�� ���(، �� <D% ای# ه-,�( '� '�ر�%ه� �%3��ل �3,%
� �%ا� س%م�ی�ه� "��
( '��(. ه%�F( ه-,�( ا<%اد� در ��.ال.او '� م-�ی� ��9ق �8% و م-�ی� ان-�ن� ه@ �%ای�8ن%,8
� �>�aر '��(، س�د ا�'
�.ال.او 'B �%ا� دو�,�3س� و م� ه@ ان,�Gر �
4 از ای# ن(اری@. م�,�3 م-��P ای# اس� '� م� �� ای#� %� @'��مI%ح اس�، و�
D# ج� *��م� 
د�
� در ��.ال.او �%'� '%دی@ '� �	�ی
@ اس,�ن(ارده�� '�ر '� در ه�
# ج�امZ س%م�ی�دار� در '�8ره�� دی	% ر*�ی� م���د، در ای%ان

ر*�ی� ن����د. ی=�� ه��ن اس,�ن(ارده�ی� '� �6د س%م�ی�دار� �%ا� '�ر�%ان �^ا�,�، در ای%ان ه��ن اس,�ن(ارده� ه@ ر*�ی� ن����د.
دوی�Mو��: ��� م���ی
( '� R%ف ص+����ن دو�,�3 ه-,�(. پ& ن��ی�(��ن م-,�9 '�ر�%� �ن�� �F و\
��ا� دارن(، 7%ار اس� �F '�ر ���D(؟


#ا����� اس�.� �� اس,�ن(ارده�� '�ر، اس,�ن(ارده�� پ^ی%<,��(1��P-�9 ه��ن م

(، �ن�M '� در ��.ال.او مI%ح اس�، د7�
�
%�a ث��9: ��*

#ا����� و �ن م�9و��ن�م�ه� ن��"�ان�( ص+�� '��(. ام� ه�
# م�9و��ن�م�ه�ی� '�� �ن��ی�(��ن '�ر�%ان ه@ �6رج از اس,�ن(ارده�� پ^ی%<,��(1

 �
( دارد �% ای# '� '�ر�%ان ��ی( �(ون <�8ره�� دو�,� در ه% "��D8 '� م��6اه�(٨٧ و ٩٨دو�,�3 پ^ی%<,�ان(، م�o م�9و��ن�م�'�" �' ، 
� ��D(، ه�
#ه� ه@ در%
�i ن(ارد �ن�3 را م���ر ��D( '� در "��D� �'%� ��D8( ی� ای# '� از "�D8 �ن�3 ج��� &' n
�%'� ���D( و ه

ای%ان اج%ا ن����د. م� در ای%ان �+uم�ن �% س% ��9ق او�
�ا�س� '� در ه��ج� پ^ی%<,� �(1 اس�.
دوی�Mو��: در م���ع ��� <D% م�'�
( '� ای# اجBس �F دس,�ورد� �%ا� '�ر�%ان م� اEن دا�,� اس�؟


#ا����� '�ر�%� م%��ط ��� �
#ا����� و ��.ال.او، ��."�.ی�.س�، �� اصBIح ن�3ده�� �
%�a ث��9: م# <D% م�'�@ در م���ع ج�م=��*
ن
%و� '�ر '� اEن ه-,�(، ای# م-��P را <�3
(ن( '� ای%ان اس,�ن(ارده� را ر*�ی� ن��'�(. ج� *��م� �% ای# اس� '� �� ای%ان "� �ن��ی� '� ای#

#ا����� اج�ز1 م�ده(، وادار '��(، ن��ی�(1� م>��ص� ��%س,�(. و ا�% ای# '�ر را ���D(، ن��ی�(1� م>��ص را ��%س,�( و ای%ان� �اه%م�3
را در م^ا'%ات �7ن��D� Z( '� ��^ی%د ن��ی�(1� م>��ص ��.ال.او �
�ی( ای%ان. م�دان
( '� اEن م("�3س� ن��ی�(1� م>��ص� '� م�ل
� م���د. ا�,(ا �6د ای�8ن �� *�,� س�%��ن را �� "=�یi ان(ا�6 و اEن ه@ �F(ی# م�1 اس� '�%
�.ال.او ��د1، از ورودش �� ای%ان ج����
)
8,% �
�ی�( ای%ان، م�
وزارت '�ر اج�ز1� ورود �� ای�8ن ن��ده(. ا�% ای# م^ا'%ات و ای# <�8ره� ��*u ��8د '� �,�ان�( ن��ی�(��ن �
#ا����� �
4�
#ا����� '@ و �
4 پ^ی%<,�ان( '� ج�� �� اص�� م��رزات �6د '�ر�%ان اس� و ا�% ام%وز ه@ ن�3ده���P-م� م=,9(ی@ م �' )�F%اس�. ه
م-,�9 '�ر�%� ای%ان وج�د دارد و ن�3ده�� م-,�9 '�ر�%� م�"�ان�( ن��ی�(1 ��%س,�(، �>�R% م��رزا"�س� '� '�ر�%ان در ای# م(ت دا�,�ان(،
�>�R% ا*,%ا�aت و ا*,����ت و "Bش �%ا� ای��د "�D8ه�� م-,�9 '�ر�%�س�. '�ر�%ه� در ای# م(ت زن(ان ر<,�(، ',L �6ردن(، �Bق

#ا����� ����3ن�( '� ج��4 م-,�9 '�ر�%� در ای%ان وج�د دارد و� ��6ردن( و م+%وم �(ن(، ا6%اج �(ن( و م���*� "�ان-,�ان( �� ن�3ده�
�6اه�ن ن��ی�(��ن م-,�9 '�ر�%� ه-,�(. م# <D% م�'�@ ای# اجBس ه@ در ج�3 ه�
# م-��P، �� رس�
� ���6,# ج��4 م-,�9 '�ر�%� ��د.
ای# '� �%3��ل �=( از س� س�ل، از روزن�م�ن	�ر� م�o م# '� م-,�9 اس� و م���*� از ج��4 م-,�9 '�ر�%� د<�ع م�'�(، د*�ت �(1 "�

� م��رزات '�ر�%ان در دا�6 '�8ر.��
�� م�دان@ و ن,oم# ای# را م ،)�D� ح%I5 را م��Iای��� �,�ان( م

�ان(�6 �37ر�  / رادی� دوی�M و��'

اب� ���0 رودررو�� ن:��� ب� &�از ��ور��0ن
؟
 

�ج%ج ��ش ه�� م�1 پ
4 از پ�ی�ن دور1� ری�س�ج��3ر� �6د، ره-��ر اروپ� م���د "� از �F( '�8ر م3@ ای# �7ر1 دی(ن '�(. ای# س�% �%ا
�4
%ان� *�
� ای%ان اس�؟
� پ��%a Lی �
�ر� از ن�\%ان م=����ن� اس�. �ی� او در پ� �%ن�م�ری:-�


# F	�ن� �6اه( ��د.'Lاو��م� ی� ج�ن م Nر�� �
��( س
�س� �6رج� �م%ی�D "+� ری�س�ج��3ر�
�ر� از م%دم ج�3ن دران,�Gرن(، �-�
���%a Lی �� :)�' N%" ا����� را#
� �ن�8ن�ه�ی� وج�د دارد '� ��ش م��6اه( "Bش '�( �� یL ا7(ام پ%س%وص(ا� س
�س�، ص+��

# ���(، دی(ار ��ش از �%�
#، رم، پ�ری&، ��(ن و ن
: '�8ر�F %7(رت ا"�� اس�. ا� Lی� �(ن �� ی)��4
%ان� *�
� ای%ان '� در "Bش "
پ


�ر I6%ن�N اس�.-� :
اس��ون�، از ج��� در 6(م� "(ارN ای# ا7(ام م����87%ان	
8
# ����ن ا6
%ا ن��,� اس�: «I6% یL رودرروی� �:رگ ن�Gم� دی	%، م�ن�( ا�% س
�ه� �% <%از

8%، وزی% ام�ر �6رج�� پ> �D�ی�
�3 �
#ا����� *�
� ای%ان، ام�Dن یL رودرروی� ن�Gم� ا<:ای4
��" ��6ورم
�ن� در �%'� اس�». �� ��ور و�، �� D� %R�6-� س
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��oت س>� م
�ن وا��	,# و���4
�� د�3%�1ور <
8% در �-
�ر� از رس�ن�ه�، ��وی}1 روزن�م�ه�� اس%ای
�� "�ی
( م���د. ای# رس�ن�ه� از م
پ
اور��
@ در ای# م�رد �:ارش م�ده�( '� �ی� زم�ن a%�� ن�Gم� �� ای%ان <%ارس
(1 اس� ی� ن�.

� ن�Gم� "3(ی( '%د. و�١٧ ژو;# (jروز ج�=�، ��%a Lرا �� ی�D�� ان "3%ان را%� 6%داد) ��;�ل م�<�ز، م=�ون ن>-�وزی% اس%ای
�، ره
�� روزن�م�� "ی(ی�ت �6%ون�ت" ���: «ا�% ای%ان �%ن�م�� �6د را �%ا� دس,
��� �� ج�lا<:ار ا"�� ادام� ده(، م� ���� �6اه
@ '%د».

�
ا<:ایL�' 4 �� اس%ا;
�اس,�# ه(�� م�8ور ام�
,� �م%ی�D، "ن	%ان� <:ای�(1" در م�رد ای%ان و "���و��ه�� م�G@" �� اس%ای
� در��ر1� ای%ان و ص(ور س
-,@ه�
�ج(ی( "-�
+�"� �م%ی�D �� اس%ای
� را "�ی
( '%د. و� ا<:ود '� �م%ی�D '��'�ن �� یL را1 �� دی����"
L م,=3( اس�، ا�% �F ه��� �:ی��ه�

دی	% ن
: رو� م
: 7%ار دارن(. �� ��,�� ه(��، ��ش م��6اه( �� اروپ�ی�ه� <�8ر �ورد "� �ن�ن <�8ر �� ای%ان را ا<:ای4 ده�(.
� �6اه( '%د و س
�س� "و�7'�8"%
ر;
& ج��3ر �م%ی�D ه��ارR�7 1=�ن� "�'
( '%د1 اس� '� از "�(ی� �(ن ای%ان �� یL 7(رت ا"�� ج���

# س��	%د ��
�د�^ار� اس%ای
�، در �%ا�% پ�ر���ن ای# '�8ر ('��س�) ه%��ن��,�� �"3%ان را ن��پ^ی%د. و� ا6
%ا در ج%ی�ن ج8#ه�

"س
�س� م����ت" �� ��6ن(ه�� "3%ان را رد '%د و ��ر دی	% �ن�ن را از نI6 %G%ن���Nدن4، �� ن�ز�ه� م�9ی-� '%د.

# ن
: ج�� "%دی( ���7 ن	^ا�,�ان(' Lوج�د ن(ارد. او��م� و م �%Gف نB,6ع ""3(ی( ای%ان" ا�a,# �% س% م�	م�رس( '� در وا�� %Gن ��

� �6اه�( '%د.  / رادی� دوی�M و��%
'� در ص�رت �:وم �� 37% ن�Gم�، از "�(ی� �(ن ای%ان �� یL 7(رت ا"�� ج���
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@ و�(ت �� ص(ور �
�ن
� ا� از "+�# و ا*,%اض دان��8ی�ن دان8	�1 "%�
� م=�@ ���ی� '%د.D+" %,>م� د��* Uروا� :%
�'%
6�%ن�م� ام
م,# ای# �
�ن
� �� �%ح زی% اس�:

در���� '� دو�,�%دان ن3@ "��م "Bش �6د را �%ا� س%'�ب ص(ا� م�,9(ان در دان8	�ه�3 �� '�ر �-,� ان( و�م�ر "=�
i از "+�
�، س,�ر1 دار
�3� م-,�9 و ا<:ای4 م+(ودی,�3� <%ه�	� ه% روز <:ون� م� ی��( ازس�� دی	% دان8	�ه�3� '�8ر از�D8" ��
I=" ،)9,ن دان��8ی�ن م�)�

� ��دج� ��E در ���� رنf م� �%ن( '� 7
�� ن�� �� �
4 از %-' �
 دEر رس
(1 اس� و درای# م
�ن س3@١٣٠'���د ام�Dن�ت ر<�ه� �� د�
!!)��' �%D> دج��� #
دان8	�1 از ای# در�م( ه�	�� "��3 "�رم اس� و ر;
& دو�� از دان8	�ه�3 م� �6اه( �6د �%ا� در�م(زای� و "�م

در ای# م
�ن ه�	�م� '� دان��8ی�ن �� م+%وم
� از "+�
� و م+(ودی,�3� <%ه�	� و '���د ام�Dن�ت ر<�ه� ا*,%اض م� ن��ی�( پ�س2

# "Bش �
8,% �%ا� س�'� '%دن ص(ا� �ن�3س� و ا"���7ت ا6
% در دان8	�1 "%�
� م=�@ �6د ��ا1 دی	%� �% ای# م(*� اس�.��P-م

��ت مp<8 ص��� �ن�ن ا*@ از �3��د ام�Dن�ت٩��Iم=�@ م� �^رد و پ�س2 �� م �
 روز از "+�# و ا*,��ب h^ا� دان��8ی�ن دان8	�1 "%�
�,

# و�,� ص(ور ا��Dم '���P-8,% م
� ��3
�D��3 ا<:ای4 "3(ی(ات و '�ر�"%

%�%�6 م(ی%ان �� "(�
V" و �	ه�%> �ر<�ه�، ر<Z م+(ودی,�3

Bت و ZI7 �ب ���م
(ن� اس� '� ن�8ن از م�iI م(ی%ان ای# دان8	�1 در �%�6رد �� �6اس,� ه�� دان��8ی� دارد و�6دI=" در ای�م �R��Gان

�i ��دن "+�# و ا*,��ب h^ا� ای# دان��8ی�ن ص+� م� �^ارد. �� %�
٣دان��8ی�ن دان8	�1 "%�
� م=�@ در ���� �� "+�# وا*,��ب h^ا پ%دا6,�( و ��ل "=(اد زی�د� از �ن�3 و6
@ �:ارش م� ��د '� 7%ی5 �� 

م�1 پ
�R 4م�ر� ه:ار و پ�ن�( ام�eی� �� وزارت *��م ارس�ل دا�,�( و�6اس,�ر �� مBD8"�8ن �(ن( '� در�6اس� �ن�3 �� �%�6رد
B�* ی� م�+� ن��د1 ان( و i
�3� م�,9( را "=��D8" �

# ای# دان8	�1 '���P-% م	دی �
# وزارت *��م پ�س2 داد1 �(. از س���P-ن�م��س5 م
�� �Dن� �
# �� ج���P-ن م�

�ن �6اس,� ه�� ای# دان��8ی�ن ���7 ن��ن(1 اس� و در ای# م� �
% از "+�# و ا*,��ب h^ا �%اh �� راه�

 �
� ج�-��6٨اس,� ه�� ای# دان��8ی�ن "�ج� ن��ی�( �ب را �% �ن�ن ZI7 م� ن��ی�( و�%اD8" و �(ون �
I=" # در ای�م�از دان��8ی�ن م,+ #"
�

i از "+�
� ص�در م� ن��ی( و �� "3(ی( دان��8ی�ن و �6ن�اده�ی�8ن م� پ%دازن( و در ن�3ی� �� دروغ پ%ا'�� �%*��=" @D��7ن�ن� 

% ���7 �%�ورد1 �(ن م� �6ان�( وh دان��8ی�ن را �دان��8ی�ن پ%دا6,� ودر ��,	� �� 6�%�:ار� "+� ام% وزارت *��م (ای-��) �6اس,� ه�
�
# �%ا��P-ورود م Zوا�-,� م(*� م� ��د '� دان��8ی�ن م�ن �م�D% ا*,��ب h^ا� دان��8ی�ن م� ��ن( و در ن�3ی� ن
: �ن 6�%�:ار
Z
�I" دان��8ی�ن و "3(ی( و Zر در ج��e� �� #
��,	� م� ��ن(!! و ای# ا6��ر '^ب در ���� م�,8% م� ��د '� "� '��ن �F( "# از م-��

# و ن
%وه�� ام�
,� ه-,�( '� م�نZ ورود و 6%وج �زادان� دان��8ی�ن �� دان8	�1 م� ����(��P-را دا�,� ان( و ای# م Z��" �� ( پ�ی�ن دادن�7


4 از Y٠و "� '��ن �
4 از � #

4 از ه:ار ن�%1 م,+��� Zم%اج=� ن��د1 ان( و از ج� � دان��8 در ا*,��ب١٢٠ "# ازدان��8ی�ن �� �3(ار
h^ا ه-,�(.

�i دان��8ی�ن �� �
# دان8	�1 "%�
� م=�@ ���ی� �6د از �6اس,� ه���P-م Z

@ و�(ت �a# م+�Dم '%دن ا7(ام�ت ��D+" %,>در پ�ی�ن د

� ر<�ه�، �^ف م+(ودی,�3� <%ه�	� و �%'��ر� �%�6 م-E�Pن �ن دان8	�1 را ا*Bم م� ن��ی( و ��=aد و��3�%� ���دان8	�1 "%�
� م=�@ م


# "�ص
� م� ن��ی( "� دی% ن8(1 اس� در ج�3 �%�ورد1 '%دن �6اس,� ه�� دان��8ی�ن ا7(ام ن��ی�(.��P-م


 ن�ار��:Gر�	�ن�DB= �� E�ب
 د�F-"��� ه%ار و 
*�� Eری��ن�، ر;
& م��& ای%ان ��ر دی	% �� ان,�9د از �:ارش ا6
% �ژان& �
# ا����� ان%ژ� ا"�� ��� '� '�8رش *�7B ا� �� E�Rن�

�(ن م-��� ه-,�ا� ن(ارد.
�7� Eری��ن� در س�� ج(ی( �6د از *��D%د ای# �ژان& ان,�9د م� '�(. از زم�ن ان,>�ب *�� Eری��ن� �� س��� �' �-
ای# �%ا� او�
# ��ر ن

ری�س� م��& ای%ان، او �F(ی# ��ر از ای# �ژان& ان,�9د '%د1 و ن-�� �� ادام� ه��Dر� ه�� ای%ان �� �ن ه8(ار داد1 اس�.
�7� Eری��ن� ام%وز ����، ه�(1 6%داد در ر�� ��� '� �:ارش ا6
% م+�( ا��%اد*�، م(ی%'� �ژان& دوپ��3 اس�. او ا<%ود '� ای# ن�3د�

�� اس� '� م%"�� زم�ن م��
%د."� Lس� ه:ار و ی����دی Lل ی��س�زم�ن م�� "��ی( �� دن
ر;
& م��& ای%ان ه8(ار داد '� ا�% م� �6اه�( م-��� ه-,� ا� را د�Fر پ
4M '��(، �%ا� �6د��ن م�D8 درس� م� '��(.

�
م+�( ا��%اد*� در �:ار�� '� ا6
%ا از <=��
� ه�� ه-,� ا� ای%ان ارا;� '%د، ای%ان را �� '�"�ه� از ارا;� اBR*�ت Eزم در م�رد <=��
ه�� ه-,� ا� م,3@ '%د. ای%ان م� ��ی( '� اBR*�ت در�6اس,� �ژان& را �� ای# ن�3د وا�-,� �� س�زم�ن م�� ارا;� '%د1 اس�.

�� '��( و �%ا� ه�
# �� �ژان& "رو راس�" '�ر ��7� Eری��ن� ��� '� ای%ان �� دن��ل 6%ی( زم�ن ن
-� و م� �6اه( م�D8 را ری�8 ا�
'%د1 اس�.




� او�
# ج�-� م��& ه8,@ ای%ان، �� ای# �ژان& ه8(ار داد1 و ��,� ��د '� در ص�رت ادام� ر<,�رD8" ل��ر;
& ج(ی( م��& ای%ان، �� دن

# �6اه( '%د.
"<%ی��Dران�"، م��& ای%ان �( و م%ز ج(ی(� �%ا� ه��Dر� �� �ژان& "=

� ن}اد، ر;
& ج��3ر ای%ان ��,� اس� '� در ��ل ��a ،%a%ور"� �� "�(ی(نG% در ه��Dر� ه� �� ای#)��ای# در ���� اس� '� م+��د ا
ن�3د وج�د ن(ارد.

%
� ن}اد ��� '� م^ا'%ات �� ه(ف، ن,
�� ا� ن>�اه( دا��. او از م-)��ر;
& م��& ه8,@ ای%ان در دی(ار ه�,� پ
4 �6د �� ��7� ا
م^ا'%ات ���ی� '%د و ��� '� ن-�� �� �-,� پ
�3�8د� '�8ره�� پ�B=� fو1 یL، ن	�1 م��� ن(ارد.

� درس� و م=�9ل �%�6ردار ���(.����7� Eری��ن� ا<:ود '� م^ا'%ات ه-,� ا� ��ی( از یL م�

� ه�� ��h س�ز� اوران
�م را اج%ا نD%د1��=> b7�" %� ����7� ا��%اد*� در �:ارش �6د ��,� ��د '� ای%ان I7=��م� ه�� ��را� ام�
� م�
�اس�. ای%ان م� ��ی( '� ��h س�ز� را �i �6د م� دان( و ��a% ن
-� از �i �6د �	^رد. ای# '�8ر �%ا� ر<Z ن	%ان� ه�� '�8ره�

R%ف در�
% در �%ن�م� ه-,� ا� ای%ان، ا*Bم �م�د�� '%د1 اس�.
�م%ی�D و م,+(ان اروپ�ی� �ن ای%ان را م,B" �� @3ش �%ا� دس,
��� �� سBح ه-,� ا� م� '��( ام� ای%ان ای# ا"�3م را ه��ار1 رد '%د1 اس�.

�ن7�/ وز�� =�اق وارد ت#�ان 
ن�ر� ا�����D ن>-� وزی% *%اق �%ا� دوم
# ��ر در س�ل ج�ر� ج�3 ��,	� �� ره�%ان ار�( ای%ان، وارد "3%ان �( و در <%ود��1 م�رد

اس,9��ل پ%وی: داوود�، م=�ون اول ر;
& ج��3ر ای%ان 7%ار �%<�.
"=(اد� از وزی%ان '��
�� ای%ان و س�%ا� �=�e از '�8ره�� *%�� ن
: در م%اس@ اس,9��ل از ��7� م���D در <%ود��1 ��eر دا�,�(.

�7� م���D، اد*�ه� در��ر1 ه��Dر� ای%ان �� ��� ن�Gم
�ن �
=� *%ا�7 ���(.� �7%ار اس� م+�ر اص�� ��,	�ه�
�%�6 م���Z دو�,� در �V(اد م� ��ی�( ��7� م���D در ای# س�% ��اه(� در��ر1 اد*�ه�� ه��Dر� ای%ان �� ای# ��� ن�Gم
�ن ارا;� �6اه( '%د.

"��زی�ن *%ا�7 ا�7%8
� ا*Bم '%د1 اس� '� ��7� ا�����D در دی(ار �� �ی� ا��� �6م�� ا� ره�% ای%ان، �%ا� او�
# ��ر "در��ر1 ن�3ده�� ای%ان�
��م� �%و1 ه�� *%ا�7" ص+�� �6اه( '%د.

� م9,(ا ص(ر اس� '� در م�1 ه�� ا6
% �� ن
%وه�� *%ا�7 و �م%ی�Dی� در�
% �(1 اس�.%�
=�، س��1 م3(� "+� ره� �از ج��� ای# �%و1 ه�
6�% داد1 �=
ن�ر� ا�����D در �%ای�I �� ای%ان س�% م� '�( '� در �س,�ن� س�% او �%�6 م���Z از "-�
@ �(ن ره�%ان دو �%و1 ��� ن�Gم� �

ان( '� �� اذ*�ن �
�ن
� ا� م�,8% �(1 از س�� ار"4 �م%ی�D، ی�D از �ن�3 "در �F�7ق "-�
+�ت ای%ان� �� *%اق" دس� دا�,� اس�.
ن�م ای# دو ن�% م�,8% ن8(1 اس� ام� <%م�ن(ه� ن
%وه�� �م%ی�Dی� در *%اق �ن�3 از �ن�3 �� *��ان ا*�eء "�%و1 ه�� وی}1" "+� ���ی� ای%ان

ن�م �%د1 اس�.
��ن� ر;
& ج��3ر *%اق در ��,	� �� "��ی:ی�ن دو�,� ای%ان "�'
( '%د '� ای%ان "ه��ار1" ن�89��R لBج ،��ام� از س�� دی	% یL روز 7

�� در ام�
� *%اق ای��ء '%د1 اس�.oس�زن(1 و م
ای%ان ه�
�8 ا"�3م دس� دا�,# در "+�Eت دا��6 *%اق را رد '%د1 اس�.

ن:دی�D �م%ی�D و *%اق، ��*u 86@ ای%ان
b��<م(ت دو '�8ر، '� ای%ان �� وج�د �ن م )��� Lاس,%ا"}ی �Iاد در��ر1 را�)V� ,# و	در��ر1 م^ا'%ات وا�� #
�Mان دو '�8ر ه�%�ره

اس�، �+u �6اه�( '%د.
1)�* Zن�، م%ج�,-

5 ن��ز ج�=� "3%ان �� ان,�9د از م�ا<9,��م� ام�
,� �م%ی�D و *%اق، از �ی� ا��� سI6 ،�,ج� )��روز ج�=� �ی� ا��� ا


�ن *%اق ، �>�R% �ن�D " ��,�( "� م# زن(1 ه-,@ ن���^ارم ای# م�ا<9,��م� *��� ��د"، "D8% '%د.=
�
�7� ج�,� �� �
�ن "��ی+� ای# م��aع '� ام�eء م�ا<9,��م� ام�
,� ��*u �� ا*,��ر و "�م%ی�Dی�" �(ن ��Dم� *%اق �6اه( �(، ���:�

��Dم� م%دم� *%اق ن��ی( از �م%ی�Dی� ه� �,%س(.""
� رس�ن� ه�� ای%ان را ��%�ای# در ���� اس� '� "��3 در روز س� ���� ه�,� �^�,�، م+�( م�
( ا�8
2 س�
% *%ااق در "3%ان در '��%ان-� 6

R�6% "ارا;� "��ی%� ن�درس�" از ��,	�ه�� *%اق �� �م%ی�D م�رد ان,�9د 7%ار داد و �ن�3 را م,3@ �� دروh	�ی� '%د.
ا\�3رات او وا'�4 �� �%�6 م�9م ه�� ج��3ر� اسBم� ��د '� س
�س,�(اران ام�eء '��(1 ای# م=�ه(1 را "�6;#" �6ان(1 ��دن(.

%�
� ن
%وه�� �6رج�، در م�1 ن�ام=aو ��
6�% "��ه@ �م%ی�D و *%اق �%ا� ��hز ��,	� ج�3 رس
(ن �� یL پ
��ن ���(م(ت از ج��� در زم
ا*Bم �( و م^ا'%ات �ن ه@ ا'��ن در ج%ی�ن اس�.


��KL %0ز ب
 آ�ر �J آ��: رو�0�� �#
 اي ب!�ن�0و��6 ه�
 

6�%�:اري <�رس: 6�%�:اريه�ي روس
� �� ن�9 از ر;
& �ژان& ا"�� ای# آ�8ر از �م�د�� م-�� �%اي ��hز �� آ�ر
ن
%و��1 ا"�� ���3% در پ�ی
: س�ل ج�ري 6�% دادن(.

�� �:ارش <�رس �� ن�9 از 6�%�:اري �س��
,(پ%س، 6�%�:اريه�ي روس �� ن�9 از "س%��P آ%ی���" ا*Bم آ%دن( آ� س��6 و س�زه�ي
ن
%و��1 ا"�� ���3% در م%ا�� پ�ی�ن� 7%ار دارن(. ا\�3رات آ%ی��� در راس,�ي �
�ن
� ر;
& �%آ� روس
� آ� آ�ر س��6 ای# ن
%و��1 ه-,�اي

 ا"��ق ن��ا<,(. ای# در ���� اس�2008را در ای%ان �%*3(1 دارد، مI%ح �(1 اس� آ� ���، ��hز �� آ�ر ن
%و��1 ���3% پ
4 از اوا6% س�ل 
#

4 از ی� ده� پ%وژ1 س��6 ن>-,� �
آ� "3%ان ��hز �� آ�ر ن>-,
# ن
%و��1 ه-,�اي �6د را "��-,�ن س�ل ج�ري ا*Bم آ%د1 اس�. روس
6
% در "��
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