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��ارش ن�$�$ر" ت ��' واک�, ت+$�*( ا��ان �
 

�'�&�� ��زم�ن ان#ژ� ات�$ ا�#ان �! روز  � از ان���ر ��ارش روزن�م� « ن����ر� ت����» از و��د ا���د� در ��ر� ا	���ل ه���ر�
�! دان���) روس �� �#ن�م� ه��2 ا� ا�#ان، �� �0ر ت/��.$ ا�- ا���د را ,+ب خ�ان).

م.2- د;و��، �'�&�� ��زم�ن ان#ژ� ات�$ ا�#ان، روز ش��7 در �89 و �� �� خ#7��ار� ر��$ ���6ر� ا�5م$، ا�#ن�، از 4ژان� ��-
ال�//$ ان#ژ� ات�$ خ�ا�8 «�� ��6 دادن �� م>�ل@ ,+ب و اد<�ه�، ��? از ا�- �� ا<��7ر خ�د ل>�� ن�ن).»

در م�- �'��ن �'�&�� ��زم�ن ان#ژ� ات�$ ا�#ان ,� ا�#ن� م���# ,#د، از �Bل م.2- د;و�� ت��A.$ در ��ر� «م>�ل@ ,+ب» داد� ن�)، ام�
در  ���ن ��ارش ا�- خ#7��ار�، �� ��ارش روز ���C روزن�م� ن����ر� ت���� اش�ر� ش)� ا�8 ,� از «ا	���ل ,�! �! دان���) رو�$»

�� �#ن�م� ه��2 ا� ا�#ان خ7# داد� ��د.
در ��ارش ا�#ن� 4م)� ا�8: «ر��ن� ه�� خ�ر�$ م)<$ ش)� ان) ,� 4ژان� �� دن�7ل ,2@ ا50<�ت دان���)� رو�$ ا�8 ,� �� <��ان م��ور

در 4زم��? ه��$ ش#,8 ,#د� ا�8.»
ن����ر� ت���� م)<$ ش)� ��د ,� 4ژان� ��- ال�//$ ان#ژ� ات�$ در	�ل �#ر�$ م��Aع ه���ر� �! دان���) ات�$ رو��� �� ا�#ان ا�8.

�� ن�ش�� ا�- روزن�م�، �! دان���) روس �� ,�! ا�#ان در ان�Kم 4زم��? ه�� م#��ط �� ت�ل�) ��H ا�Gار ات�$ م�F6 ش)� ا�8.
��# �'�ان�):��

ا�- روزن�م� �� نOL ازم���C$ در 4ژان�، ام� �)ون ذ,# ن�م 4ن�ن ا<5م ,#د ,� «��) م�LM$» درد�8 ا�8 ,� ا�#ان از ,�! ا�- دان���) روس
در 4زم��? �Pش�$ ه�� ان�K9ر� �#خ�ردارش)� ا�8.

ا�- روزن�م� ن�ش8: «ت#��� ان&/�9Q R�  $2.� از ا�- ��) ,� اOQ 4ن �� ز��ن �Gر�$ ا�8، �#ا� ا�7Mت ا���� ���ن� زن$ ه�� 4ژان� �#
م)ار� ا����د دارد، دراخ���ر م�Lم�ت ا�#ان B#ار�#8G. ام� ا�#ان 4ن را �C/$ دان��2 ا�8.»

در �'? د�&#� از ��ارش ن����ر� ت���� �� نOL از م���C$ در 4ژان� ,� ن�م$ از 4ن ه� �#د� ن�)�، �� ا�6Tر نS# اول$ ه����ن-، ر���
�'?  �دم�ن ه�� 4ژان� ��- ال�//$ ان#ژ� ات�$، درن�82 ه�� م.#م�ن� 4ژان� اش�ر� ش)� ا�8.

دو م�Lم 4ژان� ,� درن�82 م.#م�ن� م�� �Gر�� ا�- ن�6د 	�Uرداش�� ان)، �� ن����ر� ت���� ���9 ان) ,� اول$ ه����ن- ���9 ا��CG :8ل�8 ه��
ه��2 ا� ا�#ان درم�2#� ا�8 ,� ن�$ ت�ان) ,�ر�#د� �V# از ت�ل�) ��@ ات�$ داش�� ��ش).

Wره� �# ادام� ����8 ه�� ن�در�8 خ�د ت�,�) م��م.2- د;و�� در �'? د�&#� از �89 و �� �� ا�#ن� ���9 ا�8: «�� نS# مW ر�) �#خ$ ,
ورزن) و در ت5ش�) �� ارا�� ا���د م')وش و O��B #�V ا����د، 4ژان� را ت.8 ت��M# ال�X�Lت و اد<�ه�� خ�د B#ار ده�).»

�'�&�� ��زم�ن ان#ژ� ات�$ ا�#ان ت��A.�ت ����#� درا�- ��ر� ن)اد�، ام� در م�- ��ارش ا�#ن�  � از 4وردن ن�B OLل از او، �� ��ارش
ن����ر� ت���� از �'��ن اول$ ه����ن- اش�ر� ش)� ا�8.

«م>�ل�Cت اد<��$»
��# �'�ان�):��

��� ت��م ����Xت �#ن�م� ات�$ ا�#ان ا�8،  ���# ا<5م ,#د� ��د �� ا���د� د���G�� 8 ا�8 ,�G- ال�//$ ان#ژ� ات�$ ,� خ�ا���ر ا�� �4ژان
ن��ن م$ ده) ا�#ان م>�ل�Cت$ در زم��� ا���9د� از ��ن�#��9ژه��  ��#��G �#ا� �V$ ��ز� �#�Y ت# اوران��م، 4زم��? م�اد م�K9#� و ت.�L�Lت

�# رو� ,5ه! ه�� ه��2 ا� ,� �# رو� م�ش! ��ار م$ ش�ن)، ان�Kم داد� ا�8.
ا�#ان ,� از ا�- م��Aع �� ن�م «م>�ل�Cت اد<��$» ��د م$ ,�)، ا�- ا���د را «�C/$ و ��خ�&$» خ�ان)� ��د، ام� � (C	�A# ش) ت� در زم���

 ��'&��$ �� ا�- ا���د �� 4ژان� ه���ر� ,�).
4م#��� و ا�#اO�X، ا�#ان را �� ت5ش �#ا� ت�ل�) �5ح ه��2 ا� در  �ش? �#ن�م� ه��2 ا� Z/Q 4م�� خ�د م�F6 م$ ,��)، ام� ا�#ان ه��ار�

ا�- اد<�ه� را رد م$ ,�) و ه)ف از �#ن�م� ه��2 ا� خ�د را ت�ل�) �#ق <��ان م$ ,�).

�7( از �
6$5ن د��4 �3	 ا2 ���0�1 � زداش	 ش.
�6#وز ,�رون$

G#زن) 8�4 ال/� 	C��2/$ م��S#� در �89 و �� �� « راد�� G#دا» از ��زداش8 ��زداش8 م2^�ل ا50ع ر��ن$ د�G#  )رش در FB خ7# داد و
�89 ,� م�م�ران ام���$ م��ل دام�د ا�- م#�Y تL/�) و رو	�نW �/�) ��� م��L) دول8 ���6ر� ا�5م$ را ن�� ��زر�$ ,#د� ان).

در 	�ل$ ,� ا	�) م��S#� م$ ���) ,� ات�6م ��B4 ل>9$ ا<5م ن�)� ا�8، �#خ$ از ���8 ه�� ن�د�! �� دول8 ن�ش�� ان) ,� ات�6م و�، ت��6
��وات �B #�Vن�ن$ و ه�_��- اB)ام�ت �B#�Vن�ن$ ��د� ا�8.

ت�,��ن م�Lم ه�� ���6ر� ا�5م$ در م�رد ا�- ��زداش8 ,� روز ه9)هF م6# ان�Kم �#8G، ا�6Tر نS# ن�#د� ان).
در ا�- 	�ل، ا	�) م��S#�، در �89 و �� �� راد�� G#دا، دل�O اQ/$ ا�- اB)ام�ت را �'��ن ان��Lد� 8�4 ال/� م��S#� در خ>�7 ه�� ن��ز <�)

G># ام�2ل دان82.
8�4 ال/� م��S#� در دو ده� اخ�# از ����8 ه�� م�Lم ه�� ���6ر� ا�5م$ ا�#ان ان��Lده�� ز��د� ,#د� ا�8.

�'��ن ان�Lد 4م�� 8�4 ال/� م��S#�، �! ��ر �� ��زداش8 و� در خ�ن� �� م)ت �P) ��ل ان�Kم�). و� ��ن��- 8�4 ال/� خ���$ در ده� ن'82
 �#وز� ان5Lب ��د� ا�8.



ا�#ان ����# از �� �'��ن م.��د ا	�)� ن`اد، ر��� ���6ر� ا�5م$ ا�#ان، در 4م#��� ,� «4زاد� در 8�4 ال/� م��S#� اخ�#ا �A- اش�ر�
» :89����$، 4ن�K ا�#ان را 4زادت#�- ,��ر دن�� P#ا ش�Cره�� ش�� �� <�/�#دت�ن در داخO م���87 ن)ارد. از ه�� ��� دن�� و��د دارد»، 

,��). از ��ب ن��ن�، ... ��? از د� ��ل ا�8 در 	����2 ش6)ا .... ت��4aزاد� ه�� م�#وع و �Bن�ن$ را �/@ م$ دان�)، ام� در ,��ر م�،م$
 /�@ ش)� ا�8.» م2^�;ن

87.Q 89: « �� ت��� �� ا�����G#زن) 8�4 ال/� م��S#� �� ان�'���ت  �? رو� ر���8 ���6ر� در ا�#ان هF اش�ر� ,#د و �� راد�� G#دا 
ن�م�د� م.�) خ�ت�$ در ان�'���ت �)� ا�8، ش��) ا�- �#خ�رده� 	�و� ا�-  ��م ��ش) ,� ا�# �'�اه) ر��� ���6ر ���د، ���) در ان��Sر

�#خ�رده�� ام���$ و ��UB$ ه��ن�) ��ل��ن$ ,� ر��� ���6ر ��د، ��ش) ول+ا از ش#,8 در ان�'���ت خ�ددار� ,�). »
�#و� ه�� ����$ در ا�#ان �� 8�4 ال/� م��S#� د�)ار ,#د� ان). ��U>5ح 0/@ و ه�_��- اQش��، ش��ر� از ������)اران ا+�در ه��9 ه�� 

در ا�- د�)اره�، <�)ت� در م�رد ان�'���ت ر���8 ���6ر� �89 و �� ش)� ا�8.
« �CGل�8 تC)اد� از ا0#ا��Gن 8�4 ال/� م��S#� در ش#,8 ه�� ه#م$»

در ا�- م��ن، �#خ$ از ���8 ه�� ن�د�! �� 	�م��ن م.��د ا	�)� ن`اد در روزه�� اخ�# م>�ل7$ در خ�cص 4ن_� ,� �CGل�8 تC)اد� از
�CG;ن د�G# 8�4 ال/� م��S#� در ش#,8 ه�� ه#م$ و ,5ه7#دار� از م#دم ن�م�)ن)، ن�ش�� ان).

���8 ه�� « ر��» و « ر�� ن��ز»، در ا�- م�رد ن�ش�� ان): « �� دن�7ل ش���8 تC)اد� از دان����Kن دان�&��  #د�� FB در��ر� م�U#رش)ن
،�#Sن م����Gاد� از ا0#ا(Cش) ت d'��#خ$ از 4ن�6 در �CGل�8 ش#,8 ه�� ه#م$ و 0#ح ش���8 در ا�- زم��� از ��� تC)اد� از 4ن�6 م

�CG;ن ش#,8 ��دش)� ه��2).»
�� ن�ش�� ا�- ���8 ه�، مf�G $7�K؛ دام�د، ��C)� م��S#�؛ دخ�# 8�4 ال/� م��S#�، ن�Q# م��G ،�#S#زن) ا	�) م��S#�، �� �+ب تC)اد� از

دان����Kن، ن�د���ن و اش'�ص د�&# در FB و ت6#ان �� �CGل�8 در ا�- زم��� م��gل ه��2).
	8K ا;�5م ا	�) م���A �#S- ت���) ا�- م��Aع ,� ا�- اG#اد �#ا� م)ت$ در ا�- ش#,8 ه� �CGل�8 داش�� ان)، �89: «4ن�6 م)ت ز��د�

ا�8 ,� ا�- �CGل�8 ه� را ,��ر �+اش�� ان).»

ا:�9 ب � زار� ن ا��ان '
��ش � 4	
 

��2#ش دام�� ا<�#اض ه� و ا<��cب ه� در ش6#ه�� ا�#ان، دول8 م.��د ا	�)� ن`اد از م#دم خ�ا�8 ت� نS#ات خ�د در ��ر� �Bن�ن ��
���Kل$ م�ل��ت �# ارزش ا�Gود� را ا<5م ,��).

ا�- ا<�#اض ه� و ا<��cب ه� �� و�`� در ش6#ه�� ت6#ان، ا�69Qن، ش�#از، م�6)، ,#م�ن، ,#م�ن��� و ... �� و�Bع  ����� ان).
��ارش داد:  � از 4ن�� ��زار 50 و ��اه# در ا�69Qن در ا<�#اض �� �Bن�ن م�ل��ت �# ارزش ا�Gود� �7��خ#7��ار� ,�ر، «ا�/��»، روز ��

ان).ر�) ,� ��زار��ن، تC>�/$ را �� <��ان را� م�B �� �/��Lن�ن م�ل��ت �# ارزش ا�Gود� �#���)�تO�<C ش)، از د�&# ش6#ه� خ7# م$
i�Q #&ش، �/�ر و ل�ازم خ�ن&$ و د�#G ،�Pن  �ر����ر، در دو روز اخ�#، G#وش�), Oار� ه�� داخ��ه� �� ��Y ا<�#اض�� ��ارش خ#7

��ن ا�G�A ش)� ان).(��,
��ش در ��زار ت6#ان»�Vا »

��)� ش)., $/�<Cت �� �ود�Gن�ن م�ل��ت �# ارزش ا�B �� �7 در ادام� ا<�#اض����زار ت6#ان روز ��
��$ از ��زار��ن ,� ن'�ا�8 ه���? �Gش ش�د در �89 و ���$ �� «راد�� G#دا» �89 ,� ��زار ت6#ان و 	�$ ��ن! ه�� ا�- م�>�L، روز

 ،�7�� م6#م�� تO�<C ��دن).��٢١
و� ا�Gود: روزه�� ش��7 و ����i�Q �7 ه��  �ش��، ,�9ش�ن، G#ش G#وش�ن و �V#� در ��زار ت6#ان �� 	���8 از i�Q ه�� G50#وش�ن

و  �رG �P#وش�ن ,�  ���# ا<��cب ,#د� ��دن)، د�8 از ,�ر ,��)ن).
ا�- ��زار� ه�_��- �i�Q aLG :89 خ���7ر و م�اد V+ا�$ در ��زار ت6#ان روز �����7 م��gل ,�ر ��د� ا�8.

او ا�Gود: روز �����7 �#خ$ از ��زار� ه� ,#,#� ه�� م�gز� ه� ران��� ��ز �+اش��)، ول$ �P) ش��� ش���2 ش) و ���L م�gز� داران از ت#س
م�gز� ه�� خ�د را تO�<C ,#دن).

 ��ل� ا�8 و ا	���ج �� �#ا	$ دارد٩٠ا�- ��زار� ه�_��- در م�رد �Bن�ن �)�) م�ل��ت �� راد�� G#دا �89: ا�c�Bد م�/�8 م� مOl �! 4دم 
-��P .Fن���� (��G(و �� ه F��, Y<B ران� ه� را�� Fم$ خ�اه� (����ول$ دول8 م$ خ�اه)  �R �#ا	$ را ه��م�ن ان�Kم ده). از �! 0#ف م$ 

,�ر� ت�رم در ,��ر را Q) در Q) م$ ,�).
��ارش ا�/��، ��زار��ن تp�/C ا�- �Bن�ن ت��a ر��� ���6ر را ,�G$ ن)ان��2 و خ�ا���ر ل�g ا�#ا� ا�- �Bن�ن ش)� ان). ��

��ش و ش���2 ش)ن ش��� م�gز��Vار� ه�_��- ا<5م ,#د: « ا��ه�، ,�ر را �� دخ�ل8  /�� ,��ن)� ا�8.»ا�- خ#7
در ه��- ارت�7ط، م.�) 4زاد، ر��� ���p ش�را� ا��Qف ,��ر و ر��� ات.�د�� 4ه- G#وش�ن، در خ�cص 4ن_� ,� خ#7��ار� �Gرس،
�#و� aت�� �ب ����د 4م)�c�>ش و ا���V89: « ا��#و� ه�� ن�ش��س در ��زار ت6#ان خ�ان)، �� ا�- خ#7��ار�  aت�� �ش ����د 4م)���Vا

ه�� خ�رج از ��زار و اراذل و او��ش ا�8.»
�K, �� ه� �و#�و� ا�Gود: « ن�#و� ان��Sم$ وارد م��#ا ش)� و <)� ا� را هF د��&�# ,#د� ا�8 و ن�#و� ان��Sم$ ا<5م خ�اه) ,#د ,� ا�- 

وا���2 ان).»
 ��زار و �#,5ن�#� هF�9 ت6#ان �� 	�Uر در ��زاره�� ���2 ش)� از« ,١١٣�72ه�_��- �� ن�ش�� ا�- خ#7��ار�، مqم�ران ,5ن�#� 

خ�ا���) ت� م�gز� ه� را ��ز ,��) ,� �� �#خ�رد ا<�#اض 4م�� ��زار��ن م�ا�� ش)ن).»
</$ ا,7# <#ب م�زار، ر��� ,O ��زم�ن ام�ر م�ل��ت$ ,��ر، �� Q)ور ا<5م�� ا� خ>�ب �� ا��Qف ,��ر، ت�iB ا�#ا� �Bن�ن م�ل��ت �#
ارزش ا�Gود� و اB)ام�ت م#��ط �� اخ+ ه# ن�ع در ا�#ا� �Bن�ن م�ل��ت �# ارزش ا�Gود� را �#ا��س د���ر ر��� ���6ر ت� زم�ن ت��6 و

ا�5غ د���رالO�C ه�� ;زم ا<5م ,#د.
��ارش خ#7��ار� ر��$ ���6ر� ا�5م$، ا�#ن�، �� ا�- 	�ل، ا�- د��#خ�ن� ت�,�) ,#د: �� ت��� �� ا�- ,� �Bن�ن م�ل��ت �# ارزش ا�Gود�، ��
��م$ �)� و ا���$ در ا5Qح ن�Sم م�ل��ت$ ,��ر و اخ+ م�ل��ت از مc#ف ا�8، دول8 <�م$ �)� در ا�#ا� Z�.Q و دp�B ا�- �Bن�ن

دارد.



<5و� �# ا�-، م�C2د م�#,��T$، وز�# ��زر��ن$ دول8 م.��د ا	�)� ن`اد، روز �����7 در 	�ش�� ن�7Q 82.�ن� ات�ق ��زر��ن$ و Y���Q و
م�Cدن ت6#ان �89: ل�B �gن�ن م�ل��ت �# ارزش ا�Gود� ام��ن  +�# ن�82 و دول8 ن�$ ت�ان) ا�- �Bن�ن را م/g$ ا<5م ,�)

ن ��د ر� س	 =��$ر0 �( ش$م: ک�و�(
 

م6)� ,#و�$، د��#,O 	�ب ا<���د م/$ و ر��� ���p مK/� ش�را� ا�5م$، روز �����7، در FB �� �0ر ر��$ تF��c خ�د �#ا� ن�م�د�
ده��- دور� ان�'���ت ر���8 ���6ر� ا�#ان را ا<5م ,#د.

�89 و��ه�� G#اوان، م��ور� ه�� G#اوان و 4��ه$ از ن�Lط �Bت، iCA و م��5ت و ��» :89�م6)� ,#و�$ در �! ,�9#ان� خ�#7 
دش�ار� ه��  �? رو، �� ��ر� خ)ا و 4ش���$ �� ه�� ت/'$ ه� و ش�#��$ ه�� م���د و �� <�p �� ن�Sم، ,��ر و م��YG م/$ و م#دم �#ا�

«.F�, $م $�داو7/0$ در Q.�� ان�'���ت خ#داد ��4)� و ر�B�8 ا<5م 4م�د
�)�- ت#ت�@ �� ن�م�د ش)ن م6)� ,#و�$، ا<5م ن�م�د� وا	) از ��� ا5Qح �7/0ن م��9$ م$ ش�د، م&# ا���� i�0 ه�� د�&# ���ح ه��

ا5Qح 0/@ از م6)� ,#و�$ در ان�'���ت ��4)� ر���8 ���6ر� 	���8 ,��).
د��# ,O 	�ب ا<���د م/$ اول��8 �#ن�م� ه�� ر���8 ���6ر� خ�د را ا�c�Bد <��ان ,#د و �89: «در 	�ل 	�A# م��6#�- م��O م#دم
م�2ل� ا�c�Bد� ا�8 و م� ��� دار�F در �86 ,�ر، ت�ل�) و رونp ا�c�Bد� 	#,F��, 8. م����9ن� ن#خ ����ر� در ,��ر م� ���2ر ��;�8 و
��$ در�Cد� و م�c�Bم�2ل� ا Fن)ارن)؛ از ا�- رو اول��8 اول م- و ه���ران Fه$ ه���� درم�ن ����ر� خ�د را ه��<5و� �# ا���6 م#دم 

���6 م'�/i ا�8.»'�
م6)� ,#و�$ اول��8 دوم �#ن�م� خ�د را مOX�2 ����$ داخ/$ �#ش�#د و �89: «اول��8 دوم م- مOX�2 ����$ داخ/$ ا�8، مOl د�Gع از
4زاد� م�#وع م#دم و 	�Lق 4ن�6 در 	)� ,� در ت�ان م)�8�# ,��ر ا�8. <5و� �# ا�- 4زاد� روزن�م� ه� در �Pر�Pب �Bان�- م���د
��ر �#ا� م- ���2ر مF6 ا�8، ه��P F- مL�C)م ام��8 م#دم ن�� ���2ر مF6 ا�8؛ �� ن.�� ,� 4ن�6 در ر8G و 4م)ه�� خ�د ��H روان$,

ن)اش�� ��ش�) و ا	�2س ,��)  /�� و م�2و;ن ام���$، 	�uG ،  ��ه&�� و خ)م�&�ارش�ن ه��2).»
م6)� ,#و�$ ,� در دور نF6 ان�'���ت ر���8 ���6ر� ا�#ان ن�� �#ا� ا�- م�Lم ,�ن)�)ا ش)� ��د، ن��ان82 �� دور دوم ان�'���ت را� ���).

��B4 ,#و�$  � ازا���� ن���R دور ن'82 ان�'���ت ا<5م ش)، در ن�م� ا� �� 8�4 ال/� خ�م�� ا�، ره7# ���6ر� ا�5م$ ا�#ان ا�6Tر داش8
,� در 4را د����ر� ش)� ا�8 و ��$ از G#زن)ان ره7# ���6ر� ا�5م$ را م�F6 ,#د ,� در ان�'���ت �� نY9 �! ,�ن)�)ا� خ�ص �CGل�8 ,#د�

ا�8.
 �? از ا<5م ر��$ ,�ن)�)ات�ر� ��B4 ,#و�$، ا	���ل ا<5م ن�م�د� و� �� وا,�? د�&# i�0 ه�� ا5Qح 0/@ و �� و�`� ��67 م��ر,8

ه�#ا� ��د. م6)� ,#و�$ اول��8 �#ن�م� خ�د را ا�c�Bد ا<5م ,#د و �89 ر�B@ اQ/$ و� م.��د ا	�)� ن`اد ا�8.
دام�� اخ�5ف �# �# ا<5م ,�ن)�)ات�ر� م6)� ,#و�$ 	�$ ت� 4ن�K  �? ر8G ,� ش6#��ر م�� ام�2ل، م6)� ��4$ ��$ از ا<��U ش�را�

م#,�� 	�ب ا<���د م/$، در ا<�#اض �� ا<5م ,�ن)�)ات�ر� م6)� ,#و�$ از <8��U در ا�- 	�ب ا���9C ,#د.
$�در ا�- م��ن م.�) خ�ت�$، ر��� ���6ر�  ���- ا�#ان ن�� ,� ه�_��ن ���ن� زن$ ه� �#ا� ورود و� �� <#�Q ان�'���ت ادام� دارد، �� ت�ز

 �? ش#ط ه��$ �#ا� ان�'���ت م>#ح ,#د� ا�8.
��ار ش) �89:« ا	�)�#� FB #6�7 ,� در ش�����6ر ا�8 ران`اد �� ل.�ظ ا���� در 	�ل 	�A# ر�X�م6)� ,#و�$ در ن�82 خ7#� روز ��

دانF.»م��6#�- ر�B@ خ�د م$
و� در  ��w �� ا�-  #�? خ7#ن&�ران ,� ��4 در �Qرت ا<5م ,�ن)�)ات�ر� م.�) خ�ت�$ �#ا� ان�'���ت ر���8 ���6ر�، از ن�م�د�

�(>» :89�,��F و �� ا�-���9) ,� م- 	�Uر ن���F؛ ام� م� ,�ر ت���5ت$ م$ا� م$ا� خ�ا���ر 	�Uر م- ��دن) و <)�انc#اف خ�اه) داد، 
��#� ,�). ام��ن دارد در روزه�� 4خ# مO��2 ت��g# ,�)، م-ا�F ,� در ان�'���ت 	�Uر ����F.خ�ت�$ �� ت���5ت? ن�� ���) تF��cن���K ر��)�

 ��<O7B 8 از ان�'���ت مL)ور ا�٢x«.8دهF ام� ا���9C ت� ���F ا���9C م$ن�$
 �#ا� ن'��2- ��ر وارد مK/� ا�#ان ش) .١٣z٨ در ش6#���ن ال�&�درز ا���ن ل#���ن �� دن�� 4م). و� در ��ل ١٣١yم6)� ,#و�$ در ��ل 

م6)� ,#و�$ در دور� ه�� ��م وش�F ر���8 مK/� را �# <6)� داش8. و� در زم�ن 8�4 ال/� خ���$، از 	�ب رو	�ن�8 م�7رز، ان��Cب
,#د و �� ه�#ا� �P) رو	�ن$ �/�)  ��� د�&#، مY�K رو	�ن��ن م�7رز را  ��� �+ار� ,#د.

م6)� ,#و�$  � از ش�82 در ان�'���ت نF6 ر���8 ���6ر� از 	�ب رو	�ن��ن م�7رز ,��ر� �#8G و 	�ب ا<���د م/$ را  ��� �+ار� ,#د.
هF ا,��ن روزن�م� ا<���د م/$ د�)��� ه�� ا�- 	�ب را م��C� م$ ,�).

 ات� م = س$س( ��ا0 ا��ان � داد' ? ر��4.� )��� س
 

�! م�Lم ��UB$ ��- م$ ���) ,� �� ش��C اهO ا�- ,��ر، روز ش��7، �� ات�6م �����$ �#ا� ���6ر� ا�5م$ ا�#ان م�رد م.�,�� B#ار
�#��G ان).

 ،$Kل; F�#٣١ ��ل�، ه�ن$ د�- م.�)، ٣٣<7)ال� ،i�� �/ل�، و ا���)ر <7)ال�� zن�ن$» �� ا�#ان٧�B#�V م «ارت�0�7ت#� �� O7B �ل� دو م��� 
در ش6# <)ن در ���ب ��- د��&�# ش)� ان).

���9 م)<$ ال��Cم، ا�- اG#اد «ا50<�ت، ا���د، و <�� ه�� م#��ط �� ا�#ار ن�Sم$ و و8�CA ����$ و ام���$ و ا�c�Bد� ,��ر را �# ��
��ر ��-» ل� داد� ان)., (A

 ا,�7# دو��ر� �� داد��� و�`�  #ون)� ه�� ت#ور��2$ خ�اه�) ر8G، ا�- ات�6م�ت را ان��ر ,#د� ان).١٨م���6ن ,� ه��9 د�&#، م�رخ 
ه��- داد��� در م�� �Gر�� �+ش�� �! <#ب اهO <#���2ن ��Cد� را �� ه�#ا� �! ا2G# ارت? ��- �� �#م �����$ �#ا� مc# �� ا<)ام

م.��م ,#د.
	�م) ال)ه��، اp��� #2G ارت? ��Cد� ,� اQ/�8 ���$ داش8، و <7)ال���C ال.��7ن$ م�F6 ��دن) ,� �� ��9رت مc# در �C�Q ا�- ا50<�ت
a/V را داد� ان) ,� <#���2ن ��Cد� و ,��8 �� ا50ع دول8 ��- ه��2 ا� ت#ور��2$ را �#ا� 	�/� �� ت�ر�82 ه� در مc# ت�م�- م�ل$ م$

.(��,



��# <�دل ا�)� ن��، �#,��2ل ���p ا�#ان در د�$ ,� �P) ��ل  �? �� V#ب  ��ه�)� ش) در م�c	�7 ا� �� ر��ن� ه�� <#�$ �89 ,� ا�#ان� 
ش��7 ه�� ا50<�ت$ و ه��2 ه��  ��6ن 4م�زش د�)� در ,��ره�� <#ب 	�ز� خ/��G Rرس دا�# ,#د� ,� در �Qرت ل�وم �CGل خ�اه�) ش).

در ت�#م�� ��ل ��ر� ن�� ر��ن� ه�� <#���2ن ��Cد� ا<5م ,#دن) ,� ه�8 �.#��$ در ا�- ,��ر �� ات�6م �����$ �#ا� ���6ر� ا�5م$
ا�#ان ��زداش8 ش)� ان).

در وا,�? �� ا�- ��ن� اخ�7ر م�Lم�ت و ش'8�c ه�� دول�$ ��6ن <#ب اخ�#ا از 4ن �P خ�د «ن�9ذ �Gا��)� ا�#ان در م�>�L» م$ خ�ان�) ا�#از
ن&#ان$ ,#د� ان).

 8�C�� 8�#l,ر١٩م2/��ن�ن ��$ ا��, (�P ا�8 �#خ5ف YB<#ب وا �ش�7 ���# $�#V م$ ده�). ��- ,� در ���ب O��� م�/��ن$ ��- را ت
<#ب د�&# �� ا�#ان روا�a د�{/��ت�! دارد

� نC ت�اش( اح�.0 نAاد �� س� رش. ا@�9 د ا��ان
</�#�A ,#م�ن$

����O ا�8»؛ ا�- �'- ���ن&# د�)��� ا �ز���2ن داخ/$ �� خ�ر�$ 	��م8 ن�82، �/�� د�)G ��Cد� دول8 �� ت��م م�c�B8 ه�� ا����»
��زر��ن �� ن�9ذ� در داخO م��K<� 	��م8 ���6ر� ا�5م$ ا�#ان ا�8.

ه��م�ن �� م�c	�7 م.��د ا	�)� ن`اد، ر��� ���6ر� ا�5م$ ا�#ان، �� ت/�����ن دول�$ ا�#ان، ت�رم را م�6ر ش)�، ا�c�Bد ا�#ان را �� �7Mت
89�و ا�c�Bد ��6ن$ را رو �� �#اش��L� $7ط ت��c# م$ ,#د، ا�)ال/� <2&#او;د� ,� ��ل ه� ر��� ات�ق ��زر��ن$ ا�#ان ��د� ا�8، در 

و�� �� روزن�م� «��م �F»، ����8 ه�� ا�c�Bد� دول8 م.��د ا	�)� ن`اد را م�نY ت#اش$ �# �# را� رش) ا�c�Bد� ,��ر خ�ان).
 د;ر� CG/$١٢٠ د;ر ��د و ,��ر ادار� ش). ش�� ا�# 4ن 8��B را �� ١z 8��B ت� ١٢و� �89: در دول8 م�#	�2- م����، ن89 ���� ا� 

م�2��L ,��)، �� ا�- وا8�CB ت��i ��ر م$ ر��) ,� ا,��ن �>LG Z# در ��مLG Z<� �� �C# در 4ن دوران ت�9وت$ ن)ارد.
 F, 8م#دم ا�#ان د� #�� درB (Q)رت١zال��7 ر��� ���6ر� ا�5م$ ا�#ان در �89 و�� �� ش��7 �! ���� ا<�#اف ,#د ,� در ه# ��ل ��

خ#�) خ�د را از د�8 م$ ده�).
در ا�- م��ن، 0#ح ت.�ل ا�c�Bد� دول8 م.��د ا	�)� ن`اد از د�&# م�ارد� ا�8 ,� 	�$ م�رد ان��Lد 6P#� ه�� �� ن�9ذ در داخO ن�Sم

.�/Kن م�����6ر� ا�5م$ ��د� ا�8، از ��/� </$ ;ر��Kن$، ر��� مK/� ش�را� ا�5م$ و ش��ر� از ن����)
�# ا��س ��ارش خ#7��ار� ه�، </$ ;ر��Kن$ در ��Y ا<��U «,�ن�ن ��زن��2&�ن» �89: �# ا��س م.���7ت$ ,� ,�رش����ن ان�Kم داد�

.F��2م� زدن ا�- ت�رم �# م/8 ه(Q ان)، ت�رم ا�- 0#ح ز��د ا�8. ����#ا�- م� ن&#ان
</$ ;ر��Kن$ در ���$ د�&# ���9 ��د: ت� مK/� نS# خ�د را ن)ه)، ا�- ,�ر O��B ا�#ا ن�82.

�89:« �� د,�# ا	�)� ن`اد ارادت دارم، ام� ا�- اG#اد ا�- ,�ر� ن���2) ,� «F� �7 �� روزن�م� «��م	�cه�_��- ا�)ال/� <2&#او;د� در م
«.F������ان�) ��Pن 0#ح ت.�ل ��ر�$ را ا�#ا ,��). در ه��- 	) و �� �Qرت �# ���2 م$ 

اش�ر� ا�)ال/� <2&#او;د� �� 0#ح ت.�ل ا�c�Bد� دول8 م.��د ا	�)� ن`اد ��د.
٣٠٠ا�- ت��# ��ن�9ذ، ا�#اد ا���$ ا�- 0#ح را از د�)��� خ�د ��P- ���ن م$ ,�): ت�cر ,��) ���2ر� از خ�ن�اد� ه�� ا�#ان$ �� <��ان م�lل 

ه�ار ت�م�ن در4م) داش�� ��ش�). �G# م$ ,��) �� ا�-  �ل  � ان)از م$ ,��)؟ خ�#.
م�ل��ت �# ارزش ا�Gود�

از د�&# Q.�� ه�� ا�c�Bد� ,� دول8 م.��د ا	�)� ن`اد در روزه�� �+ش�� �� ش�82 در 4ن م�ا�� ش)، ا�#ا� �Bن�ن «م�ل��ت �# ارزش
ا�Gود�» ��د.

�� ا<�#اض ��2#د� G50 i�Q#وش�ن و ���2 ش)ن ��زاره�� 50 در ا�69Qن، ت6#ان، م�6) ش�#از و ,#م�ن���، دول8 ن��Pر ش) �{+�#د ,�
ش��ب زد� <�O ,#د� ا�8.

ام� 0#ح «م�ل��ت �# ارزش ا�Gود�» 82�P؟
م.��د ا	�)� ن`اد در ت�Z�A ا�- 0#ح �89: ,2$ ,� ارزش ا�Gود� م$ ��#د و �� نC� #9)� م$ ده)، ���) �� درQ) 4ن را م�ل��ت ده). ا�-

,�ر �P) د�8 ت�#ارم$ ش�د ت� 4خ#.
,�روش ��ه#��-، ر��� ات.�د�� i�Q 50، ��اه#، نL#�، ��� و Q#اف ت6#ان، �� « راد�� G#دا» �89: د�8 �� د�8 ش)ن 50 و ���

.8G#�م�ن�) د�8 �� د�8 ش)ن  �ل در م��ن م#دم ا�8 و ن�$ ت�ان ه# ��ر از 4ن �� درQ) م�ل��ت 
و� ا�Gود: ا�- 0#ح م�Cدل ا�- ا�8 ,� ه# ��ر م#دم �'�اه�) از ��ن!  �ل �&�#ن) �� �&+ارن)، ���) �� درQ) م�ل��ت �)ه�). 50 و ��اه#
O�> -وش�). ا�#G $ن��ز داش�� ��ش�)، ��� را م ���م�Q �� ;��Cرت ان)وخ�� ا��C� ،8$ م#دم و�B$  �ل داش�� ��ش�) ��� م$ خ#ن) و ه# 
م��- ا�8 در �0ل ��ل ��ره� ت�#ار ش�د و ا�# B#ار ��ش) ه# ��ر �� درQ) م�ل��ت �)ه�)، د�&# ,2$ ��� و 50 ن�$ خ#د و �� i�Q م�

A#ر م$ خ�رد. ا�- ا<�#ا�Aت �� ه��- دل��Q Oرت �#��G ا�8.
���8 خ7#� «ت�����» ن�د�! �� م.2- رG ،$��A#م�ن)�  ���- �{��  ��)اران و د��# ,��ن$ مY�K ت�'�d مc/.8 ن�Sم، <L@ ن���$ دول8

در �#ا�# ���2 ش)ن ��زار 50 و ��اه# را ت6)�) ام���$ �#ا� ن�Sم ���6ر� ا�5م$ ا�#ان دان��2 ا�8.
ت����� ن�ش8: م����9ن� �� </8 ,�ره�� <�K;ن� و �V# ,�رش���$ ت��a �#خ$ م)�#ان، در��8G م�ل��ت �# ارزش ا�Gود� از م�Cم5ت 50 ��
4��ه�ن� در �)ن� ا�c�Bد� دول8 	���8 دارد، ���ن&# iCA دور �#�� F��cت iCA # 4ن ,� از� �د�&# م�,�ل ش). ا�- ام# <5و �م� ��

ان)��$ در رو��رو�$ �� م��5ت ا	���ل$ ام���$ ن�� ه82.

 D��@ ن$ن( �  ا��ان+� E� ات� م دس�K��0 = س$س س ز� ن اHI: ت 3ل� ن �

�! ش6#ون) ا�#ان$  ,� ��? از �! ده� �� <��ان ����س �� ��زم�ن ا50<�ت 4ل��ن ه���ر� داش�� ا�8، �� ات�6م ش#,8 در م�Cم5ت
ت2/�.�ت$ �B#�Vن�ن$ �� ا�#ان در G#ان��9رت د��&�# ش)� ا�8.

 ا,�7#) از ن&#ان$ در م��ن م.�OG ام���$ 4ل��ن خ7# داد و ن�ش8 ,� از B#ار مC/�م ��$ از8���١١ ا���#ن�$ "اش{�&O 4ن ;�-" در روز ش��7 (
م���Y مF6 ا50<�ت$ ��زم�ن ا50<�ت 4ل��ن در م�رد ا�#ان، در م�Cم5ت ت2/�.�ت$ �B#�Vن�ن$ �� ا�#ان د�8 داش�� ا�p70 .8 ا50<�ت$ ,�



��#� ا�- م#د  �2K8 داش��، م�م�ران تGدر�� "O&�}اش"yان).١�ان��9رت د��&�# ,#د#G ل� را در�� 
�+ش�� ( �7�� ا,�7#) ت��a م�م�ران ادار� ����$ ��#� در G#ود��� G#ان��9رت �Qرت �#��G ا�8. �z��9د��&�#� ش6#ون) ا�#ان$ روز ��

م$ش�د ,� ا�- م#د در �P) م�رد �� ت��6 و ار��ل ل�ازم �),$ از �#ن�م� م�ش�$ ا�#ان 	���8 ,#د� ا�8. �� ��ارش خ#7��ار� G#ان�2
Fم$ و ه�Sن �Q#> در Fه $�C� ،,#د �ن� ا���9د��و���/$ ,� ا�- ش'd �� ا�#ان G#���د� ا�8، ��و و���/$ ه��2) ,� از 4ن�6 م$ت�ان دو

 ش#,8 4م)� ا�p70 �, 8 ا50<�ت٢z<#�V �Q#ن�Sم$. ام� در��8G,��)� ا�- و���O در ل�82 ���� دول8 4ل��ن B#ار دارد. در ا�- ل�82 ن�م 
دول8 4ل��ن ��  ��7#د �#ن�م� م�ش�$ ا�#ان ,�! م$,��).

ا�#ان$ د��&�# ش)�، ��? از د� ��ل �� ن�م م�C�2ر "��)��د" �#ا� ��زم�ن ا50<�ت 4ل��ن ,�ر  ,#د� ا�8. ���9 م$ش�د ,� و� ��$ از
م��6#�- خ7#ر��ن��6 ��زم�ن ا50<�ت 4ل��ن ��د� و ا50<�ت$ ,� م$داد� در ���2ر� از م�ارد در اخ���ر G#ان! وال�# اش���- م��#، وز�#

ام�ر خ�ر�� 4ل��ن، B#ار م$�#��G ا�8.
 ا,�7#) م���# م$ش�د، م$ن��2) ,� ش6#ون) ا�#ان$ از ��/� �����ت$ را١٣خ#7��ار� G#ان�2 �� ا����د �� مK/� "اش{�&O" ,� در روز دوش��7 (

در ��ر� ان�7ره�� م'9$ و م)ار,$ را در ��ر�  ��#�G 8G$ ,5ه���6 ات�$ در ا�#ان در اخ���ر ��زم�ن ا50<�ت 4ل��ن B#ار داد� ا�8.
��ارش "اش{�&O 4ن ;�-" دول8 4ل��ن ن&#ان ا�8 ,� ا�- م�رد م��@ ا��Kد ت�? ����$ م��ن دول���6 ا�#ان و 4ل��ن ش�د. ��زم�ن ��

 مg/7$ 	)ود �! م�/��ن ��رو �� <��ان 	p ال�	�� �� "��)��د"  #داخ�� ا�١٩٩٠.8ا50<�ت 4ل��ن از م��ن� ده� 
"اش{�&O 4ن ;�-" م$ن��2) ,� ,�ش?ه��$ و��د داش�� ,� �/��  �&#د و د��&�#� ا�- ����س <�ل$رت�7 �#��G ش�د. ام� در �! �/�2

 در ا�- ��ر� ت���O ش)، داد���ن ,O 4ل��ن G)رال، خ�نF م�ن��� ه#ام�، �# ل�وم ت�B @�LCن�ن$٢٠٠٨اA>#ار� ,� در م�� 4ور�O ��ل 
ش6#ون) ا�#ان$ ت�,�) ,#د.

��زم�ن ا50<�ت 4ل��ن ن&#ان ��ن م�Y7 ا50<�ت$ خ�د  � از ت.�O م�Kزات ا	���ل$ و 4زاد ش)ن? از زن)ان ا�8.
 ا,�١z�� (#7خ#7��ار� G#ان�2 �� ا����د �� م.�OG ام���$ 4ل��ن م$ن��2) ,� ه�qت ت.p�L  �رل��ن$ مK/� ن����)��ن 4ل��ن در روز �6Pرش��7 (

�#ر�$ ا�- م��Aع خ�اه)  #داخ8.
اش{�&O 4ن ;�- و خ#7��ار� G#ان�2

 �  ان+K�M؟N�ن�1 در را .�.Oت

را�>�� ا�#ان و ان&/�� در �� ده�� �+ش�� �� ت�?ه�� G#اوان$ ه�#ا� ��د� ا�8. �� �#وز ه# 	�د�Mا� ,� اB)ام خ��cن�� ل�)ن ت/L$ ش�د
�.� در م�رد ,�ه? �>Z روا�a د�{/��ت�! دو ,��ر ن�� �� م��ن ,��)� م$ش�د. ا�- م��Aع در روزه�� �+ش�� و �� خ7#ه��$ ,� در م�رد

4زاد� ��$ از اش�gل,��)��ن ��9رت ا�#ان در ل�)ن ان���ر ��8G ��ر د�&# در م.�OG ����$ و مK/� ش�را� ا�5م$ م>#ح ش)� ا�8.
�� ��Lط 	��م8  6/�� و ت���O ���6ر� ا�5م$، دول8 ان&/�� روا�a د�{/��ت�! �� ت6#ان را Y<B ,#د و 	8T�9 از م��YG خ�د را ��

���$ ��9رت ان&/�� از �#�#��G ش) ام� �! ��ل ����# دوام ن��ورد.�9�٩رت ��X) �{#د. 	)ود � ��ل �C) روا�a ����$ دو ,��ر �� ��ز
 �� Q)ور ��Gا� O�B �/��ن رش)� ن���2)�� ,��ب ��4ت ش�>�ن$ از ��� 8�4ال/� خ���$ ��ر د�&# را�>� �� ل�)ن ت�#� ش).١٣y٧��6- م�� ��ل 

�8 و  � از ه�8 ��ل �� �>Z ��9# ارت�Lء ��8G. از 4ن زم�ن را�>���ا�- روا�a 	)ود �! ��ل و ن�C� F) در �>Z ,�ردار �#B#ار 
�#ا�X) و �� ا8G و خ��ه�� G#اوان$ رو�#و ��د� ا�8. $�د�{/��ت�! م��ن ت6#ان و ل�)ن Y<B ن�) ام� ��ره� �� ت�#

در ��له�� �+ش�� دور�ه�� ,�ت�� 4رام? در روا�a ���6ر� ا�5م$ �� ان&/�� ه���� �� م��#ا�$ د��'�ش تF05 ش)�. ام���ع از  +�#ش
 م/�ان ان&/�2$ �� �#م ت�Kوز �� 4���6 ا�#ان، G#اخ�ان)ن م�8B ��9# ���6ر� ا�5م$ از#�9�٨  ����6د� ل�)ن �� ات�6م �����$، د��&�#� 

ل�)ن ن��ن�ا� از م��#اه��$ ه��2) ,� را�>�� دو ,��ر را ت.8 4ل��Cع B#ار داد� ا�8. ا�#ان، ان&/�� را م�F6 م$,�) در ن�4رام$ه��
خ�ز���ن و ش#ق ,��ر د�8 دارد و ��9رت ا�- ,��ر در ت6#ان ��ره� م�رد ه�Kم ت�Sه# ,��)��ن B#ار �#��G. از ��� د�&# ل�)ن ن�� ��$
از د�{/��ته�� ا�#ان$ را �� ات�6م د�8 داش�- در <�/��ت ت#ور��2$ د��&�# ,#د� و درQ)د ا�8 او را �#ا� م.�,�� �� م�Lم�ت ام#����$

ت.��O ده).
م��#ا� ��9رت در ل�)ن

م��#ا�$ ,� �� ن�4رام$ه�� ���ب ا�#ان ارت�7ط دارد ا,��ن زم�����ز دور�� ت�ز�ا� از ت�#�$ روا�a دو ,��ر ش)� ا�8. ارد�67�8 ��ل
١٣zو ٩ �ل ,#د�g٢، ش? ت#ور�82 ��9رت ���6ر� ا�5م$ در ل�)ن را اشy$وه#� ن9# را �� �#و��ن �#��G). ا�- <)� ,� وا���2 �� 

�)ا�$0/@ م.�2ب م$ش�ن) �Tه#ا �� ت.#�! و �� 	���8 دول8 و8B <#اق د�8 �� ا�- ,�ر زدن) و خ�ا���ز 4زاد� تC)اد� از اG#ادش�ن داز
زن)انه�� ا�#ان ��دن). �� 	�/�� ن�#وه�� و�`��  /�� ان&/�� �#ون&�ن&�#� �� ,��� ش)ن  �R ن9# از اش�gل,��)��ن خ�ت�� ��8G. م����6ن،
�#وه$ از اB/�8 <#بز��ن خ�ز���ن م$خ�ان)ن)، دو <�U ��9رت را O7B از 	�/��  /�� �� O�B ر��ن)ن). ت��6 ��U>خ�د را از ا �,
��زم�ن)�� ا�- �#و�، �Gز� �)او�ن`اد، �! ��ل �C) م.�,�� و �� 	7� ا�)، م.��م ش). در �Bان�- ��UB$ �#���ن�� 	7� ا�) ��;ت#�- م�Kزات

 ��ل از دوران م.��م�8ش�ن ت٢z.(��, �9> ��A�Lا�8 و م.��م�ن م$ت�ان�) �� �{#� ش)ن 
 ��ل را در زن)ان٢٨درخ�ا�8 ت6#ان �#ا� ا��#داد �)او�ن`اد �� دل�O و��د 	�F ا<)ام در ا�#ان ه��ار� رد ش)� و 4زاد� م�#وط او، ,� 

 م6#، <5ءال)�- �#و�#دي ر�X� آ����2ن ام��8 م/W و٢٠�+ران)، ��ر د�&# �� �.� ,�ه? روا�a دو ,��ر دام- زد� ا�c> .8# د�#وز، 
Oان). �#و�#د� ل�)ن را �� دل��ش) �دول8 در را�>� �� ان&/� #Sن (�(Kا�- ,����2ن خ�ا���ر ت ��U>خ7# م$ده)، �#خ$ از ا W8 خ�ر�����
وارد ,#دن ات�6م �� د�{/��ته�� ا�#ان$ و 4زاد ,#دن �)وا�ن`اد �� داش�- ر��Gر دو��ن� در �#خ�رد �� ت#ور�F2 م�F6 م$,�). او �� خ#7��ار�

�Gرس م$���)، ا�- درخ�ا�8 ا��Gر <��م$ ا�8 ,� �� ا�- ر��Gر ان&/�2$ه� �#خ�رد م�O��L ش�د.
�/Kدر م �.�

�Tه#ا ,����2ن ام��8 م/$ و ����8 خ�ر�$ ت� ,��ن دو �/�2 را �� �.� در م�رد روا�a ت6#ان و ل�)ن اخ��cص داد� ا�8. ش6#��ر م��
ام�2ل ا�- ,����2ن �� د<�ت از ��9# ���6ر� ا�5م$ �� ش��)ن ��ارشه�� او از ��/� در م�رد خ�رج ,#دن ن�م ��زم�ن م�Kه)�- خ/p از
�#و�ه�� ت#ور��2$  #داخ8. 4ن زم�ن ن�� ن��@ ر�X� ا�- ,����2ن �� خ#7��ار� ا�/�� ���9 ا�8 ��ارشه�� ��9# ا<��U ,����2ن 8�#6G

را م��L<) ,#د خ�اه�ن �#خ�رد م�O��L �� ل�)ن ش�ن) و در م�رد ,�ه? �>Z روا�a د�{/��ت�! ه�)ار ده�).
O2ار ش) ,� ��$ از اه)اف 4ن 4ش�� ,#دن ن��ه��م�ن �� ا�- ت.�;ت <c# ش��7 ن�82 خ7#� ه����$ �� ن�م «ا�#ان و ا����Cر ان&/��» �#



ام#وز �� �����L ت�ر�'$ روا�a دو ,��ر و نL? و ن�9ذ ان&/�� در ا�#ان <��ان ش)� ا�8. <�7س �/��$ ن��- ,� از �#��ار ,��)��ن ا�-
�+ش�� ارت�7ط �#B#ار مWآ�).» او در م�رد A#ورت �#��ار� ا�- ه���? �� W/ره�ي آ�Cام#وز �� �� �#ي ش O2ن» (���ه���? ا�8 م$
��#يه� B�G) م��2)ات  86� W�4) آ� �#خW�2س �� و��د م	ا�- ا Fآ�� �ر ��2)�Cش �� #�م$ا�Gا�) «ش�Cر ت�ر�w مc#ف خ�د را دارد، و ا

ت�ر�'W و  ���ان� </�W ا�8 و ا�- ش�Cره� �� A) خ�دش تO�(7 مWش�د.»
��6اد ,���#� �ر

�R لQ	 دول	 �  �$9� �M+O ��ا0 ا4�ا�, 4�P�	 دان�K ه� 
 

در 	�ل$ ,� مK/� ا�#ان ت��c@ ,#د� م���Y م�ل$ م�رد ن��ز 0#ح ا�Gا�? 8�G#T دان�&�ه�6 از م.O ا<��7رات م�Cون </�$ ر���8
���6ر� ت�م�- ش�د، �Qدق وا<u زاد� م�Cون </�$ ر�X� ���6ر ���9 ا�8 ,�  �ل$ �#ا� ا�#ا� م�c�� مK/� اخ��cص ن'�اه) داد.

d'�مK/� ا�#ان ه��9 �+ش�� د� در8�G#T (Q  +�#ش دان��K را در ن�زد� دان�&�� م�در دول�$ ا�G�A ,#د ام� ش�را� ن&�76ن �� دل�O م
�8 داد.�#� �/K4ن را �� م ،���cت�م�- ��د�� ا�- م Y�ن�7دن م��

�#8G ,� 	)ود  F��cم6# ت F�� �7، ��82 و�� م�/��رد ت�م�ن ��د�� م�رد ن��ز ا�Gا�? 8�G#T دان�&�ه�6 از م.9OمK/� در �/�2 روز ��
��د�� م�Cون8 </�$ ر���8 ���6ر� ت�م�- ش�د.

�Qدق وا<u زاد� م�Cون </�$ م.��د ا	�)� ن`اد، در وا,�? �� تF��c مK/�، �� خ#7��ار� م#6 �#��G ا�8: "م�Cون8 </�$ �#ا�
ا<��7رات م�cب خ�د �#ن�م� م�cب دارد و م�C7$ �#ا� ت�م�- ا<��7ر م�c�� مK/� ن)ارد."

���B4 ��9 وا<u زاد�، ��د�� ا� ,� در اخ���ر م�CونB $�/> 8#ار دارد ر�>$ �� 4م�زش دان����Kن ن)ارد و مK/� ���) م�Y7 م�ل$ 0#ح ��
خ�د را از ��� د�&#� ت�م�- ,�).

8�G#T م$ ش�د و �G�Aدر �#خ$ رش�� ه� ا �K��# ا��س ا�- 0#ح دو�Gر��$ ,� در مK/� ت��c@ ش)� د� در8�G#T �� (Q  +�#ش دان
رش�� ه��$ ,� در ��ل ��ر� ن872 �� ��ل �+ش�� ,F ش)� ��د �� ان)از� ��ل �+ش��، ا�Gا�? ���).

دان�&�ه��6 ت6#ان، �C�Q$ ش#�F/> ،i و 8C�Q ا�#ان، ام�# ,�C�Q ،#�7$ ا�69Qن، ش�#از، م�6)، ش�6) �6��$، ت7#��، م�6) ود
�/Kن م��ان�&�ه��6 </�م  �ش�$ ت6#ان، ش�6) �6��$، ا�#ان، ش�#از، ا�69Qن، ت7#��، م�6)، اه�از و ,#م�ن ش�مO 0#ح م�cب ن����)

ه��2).
ا�- 0#ح �C) از ا�#ا� �#ن�م� "��م$ ����$" از ��� وزارت </�م و ا<�#اض ��2#د� داو�7/0ن دان�&�ه�6 �� ن���R ,���ر در د���ر ,�ر

.8G#�م/K� B#ار 
از نS# م�A#�Cن، وزارت </�م �� ا�#ا� 0#ح ��م$ ����$ ��<� ش)�، داو�7/0ن ش6#���ن$ �� و��د دارا ��دن رت�7 ه��  ��X- ن��ان�) در

دان�&�ه��6 م�7B #7�Cل ش�ن).
��G#&رت ن�Q د ,� ه�_&�ن� اش��7ه$ در ,���ر�� (L�Cه�&$ م$ دان82 و م#G 5بLرا 0#ح ش�را� <�ل$ ان "$����وزارت </�م "��م$ 

ا�8 ام� م�c�� مK/� ن��ن م$ ده) ,� ن����)��ن نS# وزارت </�م را �7Bل ن�#د� ان).
�# ا��س 0#ح م�cب مK/�، ا�Gا�? aLG 8�G#T �# ا��س ����6 م��p0 �!، دو و �� �� �Qرت 4زاد �Qرت م$ ��#د و ه�_&�ن�

����6 ��)� د�&#� در ا�- زم��� ا<��ل ن'�اه) ش).
وزارت </�م ن�� �� 0#ح ن����)��ن مK/� �#ا� ا�Gا�? 8�G#T دان�&�ه�6 م'�لi ��د و 	�$ م.�) م6)� زاه)� وز�# </�م ���9 ��د ,� ��

ت��c@ ا�- 0#ح، ���) ت#م م6# دان�&�ه�6 تO�<C ش�د.
���B4 ��9 زاه)�، وزارت </�م ام��ن ا�#ا�$ ,#دن ا�- 0#ح را ن)ارد. ��

 ه�ار در دان�&�� �C�Q$ ش#�16iدان���K$ �� رت�7 
�# ا��س 4خ#�- ��ارش�6، 0#ح ��م$ ����$ ��<� ش)� ت� تC)اد� از ش#,8 ,��)��ن ,���ر �� رت�7 ه�� ��;� د� ه�ار ن�� در دان�&�ه��6

م7�C#  +�#ش ش�ن).
م.��د ��G	$ ر�X� دان��)� �#ق دان�&�� �C�Q$ ش#�i �� خ#7��ار� دان����Kن ا�#ان ���9 ا�8 ,�  �ن�د� ن9# از ,�2ن$ ,� ام�2ل در

رش�� �#ق ا�- دان�&�� �7Bل ش)� ان) دارا� رت�7 ه�� ��;� �� ه�ار ه��2).
 ه�ار دارد.16�� ���G ��B4 ��9	$، در م��ن ا�-  �ن�د� ن9#، ش? ن9# دارا� رت�7 ��;� د� ه�ار ه��2) و �! ن9# از 4ن�6 رت�7 

دان�&�� �C�Q$ ش#�i م��6#�- دان�&�� �C�Q$ ا�#ان ا�8 و رش�� �#ق ا�- دان�&�� از رش�� ه�� م7�C# و در <�- 	�ل دش�ار 4ن ا�8.
��&���ارش�6 ن��ن م$ ده) ,� در ��ل��6 اخ�# ت��6 دارن)��ن رت�7 ه�� دو ر�B$ و �� ر�B$ ت� 	)ود رت�7 �! ه�ار در رش�� ه�� اQ/$ دان

 ه�ار ن�� در ��6#�- رش�� ا�- دان�&��  +�#ش ش)� ان).�C�Q16$ ش#�i  +�#ش م$ ش)ن) ام� ام�2ل دارن)��ن رت�7 
 ن9# از44 ن9# 4ن�6 در دان��)� �#ق  +�#��G ش)ن) ام� ام�2ل ت��6 70 ن9# اول ,���ر ����# از 100�� ���G ��B4 ��9	$، در ��ل �+ش�� از م��ن 

 ن9# اول ,���ر �� رش�� �#ق دان�&�� �C�Q$ ش#�i را� ����G ان).100

�ال( در S )S � ن D 	از در� ن ه.ا� T6$5ن زن.ان او�
 روز ا:�9 ب WDا0 اوV٠خ$د دار0 �
 

خ7#ن�م� ام�#,�7# : در  $  ���ن ���G- ا<��cب �Vا� ه)ا��V 8ال$ ,� ه�#ا� �� د�&# زن)ان��ن ,#د ان�Kم �#��G ��د و �)�8 4وردن خ�ا���
ه�� �� 	p ا���ن ، 	�ل ���2ن$ و� �C) از  ���ن ا<��cب رو �� وخ�م8 �+اش�� ا�8 .

 روز از  ���ن ا<��cب V+ا در و8�CA ���2ر وخ�F ��2$ �� �# م$ �#د �� ��ن� ا�x روز در ا<��cب V+ا �� �# �#د و �� �+ش8 x٠و� 
,� ,� ت�ان خ�ردن V+ا ن)ارد و م�اد 	��ت$ ت��6 از را� �#م �� و� م$ ر�). ام� م2^�ل�- زن)ان 	�A# �� ا<�ام و� �� �6)ار� ن���2). ��
#�نS# م$ ر�) ��P- ر��Gر� ��ن� ا� ان��Lم ��#� از زن)ان��ن ,#د ��ش) ,� �� ه��27&$ خ�د ت��� ا��Gر م#دم و ن�6د ه�� ��- ال�//$ 	�Lق �

را �� ن fL	�Lق ��# در ا�#ان �/@ ,#دن).
 م�� ��زداش�B#�V 8ن�ن$، �� ات�6م ت7/�� </�� ن�Sم و١xه)ا��V 8ال$ �� ه�#ا� �7Qح نc#� د�&# دان���K ,#د ش6#��ر م�� ام�2ل  � از 

ش#,8 در ت�B#�V Y�Kن�ن$ �� دو ��ل 	7� ت��C#� م.��م ش).



تX��� ��ا0 ��ا��0
 ح� �	 از خ ن$اد? ا4�ود? �( ش$د�٢٣ د? *�5  دو� ر? �

 
;�.� 	���8 از خ�ن�اد� ، ا�- دوم�د� O7B از �#ر�$ ;�.� در Q.- </�$ مK/� از٢zو٢٣ه#�P) �)ل�O م�ج ��2#د� ا<�#اض �� دوم�د� 

�8 م�د� �;�.� 	���8 از خ�ن�اد� در ,����2ن 	B�L$���٢٣ ,����2ن 	B�L$ و X�UB$ 	+ف ش)، ام� 4خ#�- خ7#ه� 	���8 از ا	���ل ��ز
و X�UB$ مK/� دارد.

$B�L	 �6دات �)�)� �� ,����2ن����) �/��ن ذا,#، <�U ,����2ن 	B�L$ و X�UB$ مK/� ه��F، �� خ#7��ار� م#6 ���9 ا�8:«اخ�#ا  �
 ;�.� 	���8 از خ�ن�اد� ��ر د�&# در ;�.� B#ار م$ ��#د. �� ا�- ت#ت�@ ,� ر8��A خ�ن��6 در ازدواج مK)د٢٣ر��)� ,� �# ا��س 4ن م�د� 

م#د ش#ط B#ار خ�اه) �#8G و �#ا� ر<��8 <)ال8 م#د در ه�2#دار� ن�� ش#و0$ ا�G�A م$ ش�د.»
 ;�.� 	���8 از خ�ن�اد� ,� 	+ف ش) <�- خ�ا��� ا�5م م>#ح ��د و م/K� cB) داش8 �� ت>p�7 نS# ا�5م٢٣و� ���9 ا�8:«در م�د� 

�#خ$ م��5ت CG/$ زن�ن و ��م�C را 	�B.(�, Oان�- م$ ���82 �# ا��س مO��2 ش#<$ ت��c@ ش�ن) و ا�# ا�- ن��ت در ت�B @��cان�-
ر<��8 ن��د ش�را� ن&�76ن م�c��ت را رد خ�اه) ,#د .»

ا�- ن����)� مK/� در 	�ل$ ا�- م��Aع را م>#ح م$ ,�) ,� م�ج م'�ل89 �� ;�.� 	���8 از خ�ن�اد� 	�$ �� م#ا�Y و </��� FB هF ر��)�
��د ه��ن �0ر ,� ام�م ���C م�FB 8B از مK/� خ�ا��� ��د در ت��c@ ا�- ;�.� <K/� ن)اش�� ��ش�) و �� ت��c@ ا�- دوم�د�،����# از ا�- ��

ن&#ان$ زن�ن ا�#ان$ ا�G�A ن���).
�� �/Kم �+ف م�د	+ف ,#دن ه�# ن�82 �/�� ��6# ��د ,� �� ��� 	ا�8:  �ت�,�) ,#د $��UB در ,����2ن �+ف ا�- م�د	د از �Lذا,# �� ان�

ا5Qح ا�#ادات 4ن م$  #داخ8 و ن��7) در ت>p�7 م�c��ت �� �V�V ��;ر��6 و ه��ه� ��ش ,#د.»
و� ا�#از <�L)� ,#د� ا�8:« م��- ا�8 ���2ر� از زن�6 �� ازدواج مK)د ه�2#ش�ن م��/$ ن)اش�� ��ش�). ازدواج مK)د م#د �# ا��س ش#ع و

 ;�.� 	���8 از خ�ن�اد� را� 	O م��5ت CG/$ ��ن�ان را �٢٣.82�� ر8��A ه�2# اول خ5ف ن��A 82- ا���� مK/� �� 	+ف م�د� 
و� ا�Gود� ا�8:  ����6دات �)�)� ,� �� ,����2ن 	B�L$ و ��UB$ ر��)� در ا�- ,����2ن در 	�ل �#ر�$ ا�8 ت� در Q.- </�$ �� 4ن�6

ر��&$ ش�د.

�ارش�Kان حZ$ق ���' ک���
 زن.ان او�٢V٠Tن�K.ار0 ح
T رح��(، E4 ل حZ$ق ��� در ��. 

 
 wدر ت�ر� �, #���ارش&#ان 	�Lق � ����, �U> و #� ش6#��رم�� در ت6#ان ��زداش8 ش)� ��د، ه�_��ن ��٢٢	2- ر	��$ �CGل 	�Lق �

�+ش8 ��? از �! م�� در ��زداش8 �� �# م$ �#د.
��ارش ه�� ر��)�، و� هF ا,��ن در ��) #����٢xزن)ان او�- ن&6)ار� م$ ش�د.٠ 

 (��٢xن�ن ش�ن)، �� �/�ل ان9#اد� ا�-٠�B زن)ان م#ت�@ ا<��ل خ5ف Oزم�ن زن)ان ه� م$ ��ش) ,� در 4ن زن)ان��ن$ ,� در داخ�� �� p/Cم� ،
��) ان��Lل  �)ا م$ ,��).

 �CGل م)ن$ ت#� را در �! م#ا�F اG>�ر� در ت6#ان ��زداش8 ن��دن) ,� از ا�- تC)اد هF ا,��ن١٨ ش6#��رم��، ٢١مqم�ران ام���$ در روز 
z.(ت- ه��ز در ��زداش8 �� �# م$ �#ن 

ک ن$ن زن ن ا��ان(
اح[ ر س$ل� ز ا�K.ر خ��نK ر ک ن$ن زن ن ا��ان( � داد' ? انHZب

 
 �7Cش �� �K� داد��� ان5Lب مL�2# در ش6#ر� ا	�Uر ش).��٣١ل��ز ا�&)ر، خ7#ن&�ر ,�ن�ن زن�ن ا�#ان$ و دان

�#ا��س 	�F ,�7$ ,� �� و� ا�5غ ش)� ا�8 ،���) روز ��82 و�6Pرم م6#م�� ��<8 ن� و�$ دZ7Q �L�B در داد��� 	�A# ش�د.
 O�.از ت �م�/��ن ت�م�ن$   (c�� �L�Mام�2ل �� ت�م�- و �ش6#��رم� Fروز زن)ان ان9#اد� 4زاد ش).��١٢ل��ز ا�&)ر روز ن�زده 

��ر���ن O��Lر زن)ان��ن ����$ در م���و� از �CG;ن ا����<$ و م)ا YG	�Lق ,�د� و زن�ن روز ���C ه��م�ن �� �����2- ��ل&#د ,
خ�وران ��زداش8 ش)� ��د .

او �� ��زم�ن ه�� �V# دول�$ ,�د,�ن ,�ر ، زن�ن �# #�8 خ�ن�ار و خ�ن� ,�ر �_� ه�� ش�ش ه���ر� دارد و هF در دان�&�� 4زاد در رش��
,�م{��ت# و در دان�&��  ��م ن�ر در رش�� </�م ا����<$ ت.O�c م$ ,�).


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


