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ن+�
 #�ز$ *�( � )'و$ �& در ��ر$ ��ن�� ا#"! ا��ان
 

�� در 	�ر�� ��� و� �� روز 	� ب� $#و� �" آ� ب�اى �!��  ���ى در ب�ر� ب�ن��� ا��� ا��ان را��ن� �� آ	 �����ان %��%� ��و
.��*ه�ى ��ز� اى در ا�( ز��� ان)�م �� ده

�51� ا$#م ��� آ� در ا�( ن5+�، ����ان %��%� وزا��4ن� ه�ى ا�*ر �3رج� ب���1ن��، رو%��، ���0/�، -�( و ,�ان+�در ��ارش ه�ى �
ه��ا� ب� ��90ن 78*ر 3*اه� دا��.

:�ار ا%� در ا�( ن5+�، ��30( �#ش ه� ب�اى 8< و ,!< ��ز$� =�ب ب� ا��ان ب� %� 	�ون�� ه+1� اى �;�ان �*رد ب�ر%� :�ار ���د.
3����ارى ا��1,�آ� ��ارش داد: %���A ر��ب/*ف، �?�ون وز�� ا�*ر �3رج� رو%�� ب� ن������ از ا�( آ5*ر در ن5+� ��د ��� 78*ر

3*اه� ��,�.
3����اری 0%*���1	�س ن�� ��ارش داد� ک� اH��18 و�G��م ب�ن�، �?�ون وز�� ا�*ر �3رج� �F���0 ب� ن�����ی از ا�( ک5*ر در �Dاک�ات

.�	�ر�� ��ک� �ی ک
� ب� $#و� �" �#ش �� آ� �� ا��ان را ب� د%� آ5��ن از ,?�9�� ه�ى ��ب*ط ب� =� %�زى اوران�*م ��K1$� آ� ک� ک�رب�د دو ��ن�	 ���و

ن��Mی و =�� ن��Mی دارد.
ا�( ��و� ب+1� اى �8وى �5*ق ه�ى ا:1!�دى و %��%� ب� ج�;*رى ا%#�� ا��ان ارائ� آ�د� و از �;�ان 3*ا%1� ا%� �� ,?�9�� ه�ى 8+�س

.�ا��� 3*د را �P:*1 آ
ا�� ��Kم ه�ى ا��ان ب�ره� ا�( در3*ا%� را رد آ�د� ان�.

 ��Q� و �%��%� �Dاک�
� ب� $#و� �S را در �Dاک�ات ب� �;�ان ب� $;�� دارد 3*ا%�1ر 	�%R ���ف �;�ان ب� ب+1� 	�5;�دی =�ب	 ��3و�� %*Hن� ک� ن�����ی ��و

ا%� و9ی دب�� �*رای $�9ی ا��� �Gی ج�;*ری ا%#�ی ب�ون ارائ� 	�%R رو�ی ب� ا�( ��Kض�، 3*ا%�1ر ان)�م �Dاک�ات ب��15 ��� ا%�.
ا��ان ه�1� �1�D� ا$#م ک�د، 0:�ی %*Hن� در ن��� ای ا$#م ک�د� ا%� ک� 3*ا%�1ر ��� و �*ه�ی ��ز� ب� �;�ان ب� %� ب�ن��� ه+1� ای

ج�;*ری ا%#�ی ا%�.
4%V*ی ا��Qد�� ارو	� ار%�ل ن��� از %*ی �3و�� %*Hن� را ����� ک�د و9ی �8ض� ب� ان�51ر ج�ئ���ی در ب�ر� 0ن ن�5. S�

ج�;*رى ا%#�� ا��ان �1;  ا%� آ� در 	*�X ب�ن��� ا��� 3*د ب� دن��ل %��3 %#ح ه+1� اى ا%� و�9 �;�ان ا�( ,?�9�� ه� را در
.�را%�1ى �*9�� ب�ق �?�,� �� آ

��� اج�ا�� $G�� ا��ان?Y: و دو ����Q� ���?Y: �% ن*� ب� $#و� �" 78*ر دارن� �� آ	 �� آ5*ر $7* دائ  �*راى ا��� آ� در ��و	
��� در ��� %1�D� ����1Z� و ب� ر=  ب�وز ا13#ف ���ن وا��1V( و �+/* ب� %� ب�Qان ��ج+�1ن ب�?Y: )��30 .ان� �ب� �!*�] ر%�ن�

�!*�] ر%��.
� ب� $#و� �"، روز 	 ��) ب���ار �� وD� �9اآ�ات ن������ن آ5*ره�ى $7* ا�(٢٩ اآ1�� (��30٢٠( ن5+� د���GZت ه�ى ��و���;� 

��و� ب� ن1�)� اى ن�%��.
�ب� ا�( �8ل، راب�ت وود، �?�ون 4%V*ى وزارت ا�*ر �3رج� ���0/� ا_;�ر دا��: د���GZت ه�ى �8ض� در ا�( ن5+� ب� « �?;� 3*د ��

�» ��آ�� آ�دن�.��( ادا�� ���س ن�د�" ب�اى بaQ در ب�ر� �H*Qت `� روزه� و ه�1� ه�ى �0bو ه� �ى دو ��نcب� دن��ل آ�دن ا%�1ا�
ب� ا%�س ا%�1ا�cى دو ��ن� آ� در د%1*ر آ�ر ا�( ��و� :�ار ��,1� ا%�، ا$��ل ,�5ر ب� ا��ان ب�اى د%� آ5��ن از ب�ن��� ه+1� اى 3*د و

�( ارائ� �5*ق ه�ى ا:1!�دى و ,� ب� �;�ان ب� `*ر ه����ن دن��ل �� �*د.bه�
ا$��ل ���Q  ه�ى ��ز� $G�� ا��ان ب� ���9�4 ه�ى ج�ى از %*ى آ5*ره�ى -�( و رو%�� روب�و ��� ا%� و %��H �Aوروف، وز�� ا�*ر

�3رج� رو%�� ��� �1�D� ��� آ� ���Q  ه�ى ج��� «=�� %�زن��» ا%�.
KY� اى 3*د د-�ر ا13#ف ن�M ا%�� d,�-�( ن�� آ� ��اودات ب�زر��ن� �+�1د� اى ب� �;�ان دارد و از %*ى د��V ب� ���0/� ب� %� �

3*ا%�1ر 8< ب�ن��� ه+1� اى ا��ان از را� �Dاآ�� ا%�.

ا���45ل ���2 ک1 �ژان/ از �.اک�$ ���ن ا��ان و ����,�
 

a$ط ب� ا��ان �� �*ان� ب��� X�	 ب�ون ����Q ا9��اد$� �ی �*��: ن�Vانی ه�ی ز��دی در ب�ر� ا��ان وج*د دارد و ��0د�� اوب��� ب�اى �Dاک�
ن�د�" �� ��ن �;�ان ب� 0ژان� �*د.

���� آ< 0ژان� ب�( ا�GG�9 ان�ژى ا��� آ� روز %� ��� در �" آ��ان� 3��ى در 	�اگ، 	���41 ج�;*رى -"، %4( �� ���، ا_;�ر
دا��: �( ,/� �� آ  ا�� ���ن ا��ان و ���0/� ��� و �*ى �+K1��� ص*رت ���د، ا��ان ه�/�رى ب��15ى ب� 0ژان� 3*اه� دا��.

.��( ا��ان را ��K1$� 3*اه� آ�د آ� ب� �� آ�ر آ� �� �+�ئ< ,� ب�:���ن�� را 8< و ,!< آbه� �%��% X��5� "� :وى ا,�ود
���� آ< 0ژان� �� �*��: از ن�M �(، -�ر-*ب %��%� �*ض*ع (ا��ان) ��� و �*ى �+K1�  ب� ا�( ک5*ر را �� `G�� و ا_;�رات ب�راك

.�اوب���، ر��� ج�;*ر �41]، در ب�ر� �Dاآ�� ب�ون 	�X ��ط ب� ا��ان ه��ن -��ى ا%� آ� ��ا د�V9م �� آ
0:�ى ب�اد$� ���: �( ب+��ر ا���وارم، ا�� ا�( %��%� ج���ى ب���.



���� آ< 0ژان� ب�( ا�GG�9 ان�ژى ا��� ه�*ار� از ��K1ان ان�واى ا��ان ب*د� و ب�ره� 3*ا%�1ر 8< و ,!< ا�( �+GA� در -�ر-*ب �Dاآ�ات
���ن ا��ان و ���0/� ��� ا%�.

� ���0/� ن�Vان ه+1� آ� ا��ان در -�ر-*ب ب�ن��� ه+1� اى 3*د ب� دن��ل %��3 %#ح ه+1� اى ب��� و�9 �;�ان ا�(c�*آ5*ره�ى =�ب� و ب
اد$� را �/�D] آ�د� ا%�.

��� از ا��ان 3*ا%1� ا%� آ� ,?�9�� ه�ى =� %�زى اوران�*م آ� آ�رب�د دو ��ن� ن���M و =��?Y: ��*راى ا��� %�ز��ن �G< ب� ص�ور 	
ن���M دارد را ب� �8ل �?G�k در 0ورد و�9 �;�ان «�?G�k» را «j3 :���» 3*د دان+1� ا%�.

� «ن��l45» ب�ن��� ا��� ا��ان��0
���Q ا9��اد$� در بX4 د��Vى از آ��ان� 3��ى 3*د ب� 3��ن�Vران آ� آ�رل �*ار��ن��گ، وز�� ا�*ر �3رج� ج�;*رى -"، ن�� در 0ن

� ا��ان را �" ن�Vان� $��� دان+�.�78*ر دا��، �l45 ن�*دن ب�ن��� ه�ى �0
���� آ< 0ژان� ���: �� در �8ل �8ض� ��ه� ب( ب+� در وض?�� ا��ان ه+1� . �� :�در�  آ� ���م ,?�9�� ه�ى ا_;�ر ��� �*%j ا��ان و

ب�ن��� ه�ى =� %�زى اوران�*م را را%�1 0ز���� آ�  و ا�( 3*ب ا%�.
وى در $�( �8ل ا,�ود: و�9 ه*ز :�در ن�+1�  آ� 	�ر� اى از �+�ئ< ��Yح 	��ا�*ن �9�Y?�ت اد$��� ا��ان آ� ب� بX4 ن���M ا�( آ5*ر

ار���ط 	��ا �� آ� را �*رد آ� و آ�و :�ار ده� .
0ژان� ب�( ا�GG�9 ان�ژى ا��� آ� 3*ا%�1ر ا,�5ى ���م ج�ئ��ت ب�ن��� ا��� ا��ان ا%� 	��15 ا$#م آ�د� ب*د، ب� ب��3 از ا%�د د%� ��,1�
X*م، 0ز����زى %��?�1 اوران�% �ا%� آ� ن�5ن �� ده� ج�;*رى ا%#�� �9�Y?��� در ز��� ا%��1د� از %�ن���1*ژه�ى 	�1,�5� ب�اى =

� و �KQ��Kت ب� روى آ#ه" ه�ى ه+1� اى آ� ب� روى �*�" %*ار �� �*ن�، ان)�م داد� ا%�.�(��*اد �
ا��ان ا�( ا%�د را «ج?�G و �V13�%» 3*ان�� ا%�.

�...��0 0ن;��0:�ى ب�اد$� �� �*��: «ن�Vان� ه�ى ز��دى در ب�ر� ا��ان وج*د دارد؛ ن� �;� در ب�ر� ا��وز بG/� 	��ا�*ن ا�( آ5*ر در �0
� �� ا�/� ب� %�� %#ح ا��� �� رون�.»�ورى (ه+1� اى) را �*%?� �� ده� �� از 0ن ا%��1د� آ,

ب� ��1� وى، ا�( ه��ن �+GA� اى ا%� آ� �*راى ا��� را ن�� ن�Vان آ�د� ا%�.
ب�راك اوب��� آ� روز %� ���، -;�رم ن*ا���، ب� ر��%� ج�;*رى ان�41ب �� از ���Q� ���5  ه� $G�� ا��ان در ص*رت ��KبG� ج*�� �;�ان

در ب�اب� �*راى ا��� %�ز��ن �G< %4( ��1� ا%�.
.�و�9 وى در $�( �8ل ��1� ا%� آ� ب� ا��ان ��� و �*ه�ى ب�ون 	�X ��ط 3*اه� دا�� �� �+GA� ا��� ا�( آ5*ر را 8< آ

�;�ان از ان�41ب 0:�ى اوب��� اK1%��ل آ�د� و�9 ��1� ا%� آ� �n� �M1���ات $��G در %��%� ه�ى ���0/� در ز��ن ر��%� ج�;*رى وى
ا%�.

داد��5ن #:�ان ا��95د$ از دور��8 ه�7 �2ار��5 در �,�ن ه�7 )"��! را #�6�2 ک�د

%?�� ���7*ی داد%�1ن �;�ان �ی �*�� ن!] دورب�( ه�ی ��ار ب+1� و 0نb� 0ن را ��ن�1*ر�p ن�Kط ج�م 3��، ا��ک( �)�ری و ب�نF;� 3*ان�،
.�*رد ��q�� داد%�1نی ا%�

��Q*د ا��8ی نcاد، رئ�� ج�;*ری ا%#�ی، در ن��� ای ب� ,���ن�� ن��وی ان��M1ی ��1� ب*د ا�( ا:�ام ب� 3#ف �!�s9، در ج;� 	G�+ی
.ک�دن ,�7ی 0رام و ا�( ک5*ر و ب� ��1� ی وی رو در رو :�ار دادن 	G�� ب� اک���t ��دم و زدودن ا��� �3`� و ا$��1د از ج��?� ا%�

.:Y?ً� ر��%� ج�;*ری ب� ب54ی از ا�( `�ح ا��اد ��,1� ان� ز��ا اص< �*ض*ع :�ب< ان�Fر ن�*د� و �*رد ��q�� ا%�: داد%�1ن �;�ان ���

»
»<�ن�ن ان���B5ت @'ف <�ن�ن ا���! و <�ان�8 ��8 ا=">>! ا�

ک��1� د,�ع از ان�41ب�ت 0زاد، %�9  و $�دHن� در ا��ان `ی ب��ن��ای ب� �s��5 �*ارد �1�:w :�ن*ن ان�41ب�ت ا�( ک5*ر ب� :�ن*ن ا%�%ی،
ا$#���ی ج;�نی K8*ق ب�5 و ���tق ب�(اGG�9ی K8*ق ��نی و %��%ی 	�دا13� ا%�.

در ا�( ب��ن�� 	� از ب����دن �S�S ا�( �*ارد، از دو�9 ج�;*ری ا%#�ی ا��ان در3*ا%� ��� ا%� �� در ک*������( ��ت ن+�� ب�
.�اص#ح :�ن*ن ان�41ب�ت ا:�ام ک

�8ود �S %�ل 	�X و در 0%�1ن�ی ه�15�( دور ان�41ب�ت �)�G �*رای ا%#�ی، ب� د$*ت «ک�ن*ن ��ا,?�ن K8*ق ب�5»، ��وهی از وک# و
�، ک��1�ای را ب� ن�م «ک��1� د,�ع از ان�41ب�ت 0زاد، %�9  و $�دHن�» �F5�< دادن�. ا$�7ی ا�( ک��1��V5%ی و ا%�1دان دان��ن %H�?, ،ان�ن�:*K8
را ا��4صی -*ن ����( $��دی، اب�اه�  ��دی، $��س ا���ان�M1م، داود ه����اس ب�ون�، ���Q ب+1�ن�Vر، $�تاG9� �Q%بی، $��ا�1�9ح

.�%�YGنی، �% ��Q�Pزاد�، ��ض�� ����ضی 9�Vودی و ن��� ���Qی �F5�< �یده
ا�( ک��1� ب� �F5�< ��و�ه�ی ک�ری �PG14 %?ی در ب�ر%ی د:�k و �GQ�Gی :�ن*ن ان�41ب�ت دا�1� و در `*ل ا�( �S %�ل %?ی ک�د� ا%� ��

.��*ارد نwK :*ان�( ب�(اGG�9ی را در :�ن*ن ان�41ب�ت �F�0ر ک
�51 ��� ا%�، �S ب�ر%ی ��Y�Kی ���ن :�ن*ن ان�41ب�ت ج�;*ری ا%#�ی ا��ان ب� :�ن*ندر ��30( ب��ن��ی ا�( ک��1� ک� در ه�1� ج�ری �
ا%�%ی ج�;*ری ا%#�ی، ا$#���ی ج;�نی K8*ق ب� ،�5��tق ب�(اGG�9ی K8*ق ��نی و %��%ی و ن�� �?��ره�ی ان�41ب�ت 0زاد و �!��ن�

 ب��١٩٩y!*ب �*رای ا��Qد��ی ب�(ا�9)��9 ص*رت ��,1� ا%�. ا$#���ی ��ب*ط ب� �?��ره�ی ان�41ب�ت 0زاد و �!��ن� در %�ل 
�!*�] �*رای ا��Qد��ی ب�(ا�9)��9 ر%�� و ج�;*ری ا%#�ی ا��ان ن�� 0ن را ا��7 ک�د.

در ب��ن��ی ک��1�ی د,�ع از ان�41ب�ت 0زاد، ب� د:� و ب� �*��F,ی %?ی ��� �� �S�S �*اردی ک� در :�ن*ن ان�41ب�ت، در ��:w ب� ه��S از
:*ان�( ب�(اGG�9ی وج*د دارد، ��%�ن�� �*د.

$��ا�1�9ح %�YGنی، K8*:�ان و �Fی از ا$�7ی ک��1�ی د,�ع از ان�41ب�ت 0زاد �ی�*��: «اص*H ه�b�S از �GF5;�ی K8*ق ب�5ی :�رت
� ا�( ا%� ک� ن�5����Mن را ب� ا%�س ض*اب�G$ jی ب� �+H*Aن ارائ� ب�ه� و ا�� �+H*AنFب �اج�ا�ی ن�ارن�، و9ی 0ن ک�ری ک� �ی�*ان
�*ش �*ا�ی دا�1� ب��� و ا�� �!��  ج�ی ب�ای �n��� :*ان�ی ک� ب� نQ*ی ن�:K8 w*ق ��G ا��ان ا%� دا�1� ب���، ��F( ا%� در

دراز��ت �qث�� دا�1� ب���».



 ��، ک� ب� �*ج] 0ن:١١٠ اص< ٩در ب� اول ب��ن��ی ک��1� د,�ع از ان�41ب�ت 0زاد، ب� ب�� � :�ن*ن ا%�%ی ج�;*ری ا%#�ی ا��ان ا��ر
«ص#8�� داو`G��ن ر��%� ج�;*ری از ج;� دارا ب*دن ��ا�Yی ک� در ا�( :�ن*ن �ی��0، ب��� :�< از ان�41ب�ت ب� ����� �*رای نV;��ن و در

دور�ی اول ب� ����� ره��ی ب�%�».
 ����ن ا�( ب����، ا�( ب� 3#ف ب�ه�ی %���ن�ی ��د ���tق ب�(اGG�9ی K8*ق ��نی}٢ ا$#���ی ج;�نی K8*ق ب�5، ��د� ٢١ب� ��1�ی ا��7ک

 ب��ن��ی ا��Qد��ی ب�(ا�9)��9 ا%�.٣ ��د�ی ٧و %��%ی و ن�� ب�ه�ی �S و 
$��ا�1�9ح %�YGنی، از ا$�7ی ک��1�ی د,�ع از ان�41ب�ت 0زاد، %�9  و $�دHن� در ا��ان ر��%�ج�;*ری :�< از ان�41ب�ت �*%j �*رای نV;��ن
X دو ��G8�ای��� S� d:+�، در وا�رت ن�Mن �Vرت د��Mن �ن*Vرا �3رج از �+A*9�� ن�Mر�ی �*رای نV;��ن دان+1� و �ی�*��: «ا�
ا%�. اول ب��� ه� ک�ن���ا�ی �*%j �*رای نV;��ن ���X �*د و ب��15 ا�( ���Xه� ن�� ���Xه�ی $K���ی − %��%ی ا%�، �?ی :�7وت
�*رای نV;��ن در رابY� ب� ب�وره�ی %��%ی و �*ض?V��یه�ی %��%ی - $K���ی ک�ن���اه�%�. ن�م -�( ان�41ب��ی را ن�ی�*ان�  ان�41ب�ت 0زاد
و $�دHن� بDVار� . D9ا �� �?�K1 ه+1� ، �� ز��نی ک� ن�Mرت ا%1!*ابی ب� ا�( �?� وج*د دارد، ه��� ن�ی�*ان�  بV*��  ان�41ب��ی ک� ان)�م

�ی ب�(اGG�9ی ه�� 0ن را ب� $*ان ان�41ب�ت 0زاد و $�دHن� :�*ل دارن�».Qدر ص �ی�*د دارای 0ن اوص�,ی ا%� ک�
 :�ن*ن ان�41ب�ت ا%�. ��Yبk ا�( ��د�، ن���د ر��%�ج�;*ری ب��� ���( و �?�K1 ب�}F�٣ی د��V از �*ارد ا$�1اض در ا�( ب��ن��، ��د�ی 

���ن ب��ن��، در ��:w ب� ب� �S ��د�ی ،١٨ ا$#��� ج;�نی K8*ق ب�5، �*اد D�٢١ه] ر%�ی ک5*ر ب���. ا�( ��د� ن�� ب� ا�K1$د ا��7ک
 ا$#���ی �*رای ا��Qد��ی ب�(ا�9)��9 ا%�.٣ ���tق ��نی و %��%ی و ن�� ب� �S ��د�ی }٢ و ١٩

،��ای در �)�G دا�1� ب���$��ا�1�9ح %�YGنی در ا�( �*رد -�( �ی�*��: «ه��نV*ن� ک� �� �ی�*��  �+�Qیه� �� زر�15یه� �ی�*ان� ن���
PG14� ه�ی���*: �� �FG�� ؟ -*ن در�-�ا ا�8اب �PG14 ن�ی�*ان� دا�1� ب���؟ -�ا �GF5;� و ب�وره�ی �PG14 ن�ی�*ان� دا�1� ب��
وج*د دارد، زب�نه�ی �PG14 وج*د دارد، �F5<ه�ی %��%ی �PG14 وج*د دارد. �� �یب��  ه��Fbام از ا�;� ا��Fن 78*ر در ان�41ب�ت

.«�ر��%�ج�;*ری را ب� $*ان ان�41ب�*ن�� ن�ارن�، �?ی $�# از ��ک� در ان�41ب�ت ب� $*ان ان�41ب�*ن�� ��Qوم ه+1
�( ب� ��د�ی �S :�ن*ن ان�41ب�ت ا$�1اض ��� ا%�. `�k ا�( ��د�، F8  ر��%�ج�;*ری ب���bی د,�ع از ان�41ب�ت 0زاد، ه��1�ی ک���ن��در ب
� و ن� از «���D» 0ن. در ا�( ب��ن���� ��Qره�� ص j%*� « F8 از «ا��7ی �;�*%�K� jم ره��ی «���D» �*د، �8ل 0نF� در :�ن*ن ا%�%ی �
�، 0ن :�ارداد ب�`< ��� و اج�اFن D���، K8ی در اص< :�ارداد دارد ک� ا�� 0ن را ����0�ا%�: «در $K8  G*ق، ���D ب� 0ن �?�%� ک� ���Dک

.«�ن�ی�*د. �8ل 0ن ک� ره�� در ���X ر���ج�;*ر K8ی ب���H از ��دم ن�ارد و :�ن*ن ا%�%ی ه  -�( K8ی ب�ای او :�ئ< ن�5
�( ن+�� ب� ��+�� ک�G�ی «رج�ل» در :�ن*ن ا%�%ی ب�ای ن���د ر��%�ج�;*ری ا$�1اض ��� ا%�. ا�( ک�G� از %*یb، ه���ن��در ا�( ب
� ا%� و ن� «�4!��»، ب�ب�ا�( ��Yبk ا�( ��+��، ن��ی از ج�?�� ک5*ر، �?ی زن�ن، از k8 ان�41ب ��ن�� ��*اری نV;��ن «��د» �?

.�ب�ای ر��%�ج�;*ری ��Qو�
���1ا �)�$ی

����,�، ا��ان و �FG را$ ه�7 د�5���! � ا���
 در ا�DEن��5ن

��5وران اوب��� �ی�*�� ک� ه��Fری ا9��18ی ب� ا��ان ب54ی از راه��د ج��� �F���0 در ا,�nن+�1ن ا%�. در ه��( �8ل، ا��ان از ادا��ی
78*ر ن��وه�ی ب�(اGG�9ی در ا,�nن+�1ن ����8 ک�د� و �Dاک�� ب� `�9��ن را �Y3ن�� 3*ان�� ا%�.

)�� ن*ا���) 3*د، ب� نK< از ��5وران ا��� �Gی ب�را� اوب���، رئ�� ج�;*ر ج��� �F���0،١٢روزن��� وا�1V( 	+� در ���ر�ی روز %��
ن*��: «دو�9 ج��� �F���0 ب� دن��ل �S راه��د �KY�ای ب�ای جp در ا,�nن+�1ن ا%�.» ا�( راه��د، ب� ��1�ی ��5وران اوب��� ه 

� �t����ی ب� ���و�*ه�ی دو�9 ا,�nن+�1ن و $�ص� "%�زش	��D" `�9��ن دارد.�Vو�*ه�ی ا9��18ی ب� ا��ان را ���< �ی�*د و ه  ن���
�( ب� �?;� �F���0 ب� �?K�] ا%��� ب( Hدن ��ک�� و 	�,�5ری 3*اه� ک�د، ا��ی ک� ج�جbاوب��� ه� �ا%� ک �ن*�1 �+� در ادا�	1(Vوا�

�، 0ن را ک  اه��� �KGی ک�د� ا%�.�$�K9ی ره�� ا��V1%در د �+F� از %�له� �	 �F���0 ج�;*ری ��ب*ش، رئ
وا�)1V	�Z% �+ ��د0ور �ی�*د ک� اوب��� ک� در دوران ��G��nت ان�41ب��ی، از %��%� ب*ش ب� %�] ���ک� ب�X از �8 ب� $�اق و ک �*ج;ی

ب� ا,�nن+�1ن ان�K1د �ی ک�د، 3*اه�ن 	�5��د `�ح ا�K1%ار ه�اران ن��وی د���F���0 �Vی در ا�( ک5*ر ا%�.
�8 )���Hب� �ی در %�ل ج�ری ب��F���0 ن����Mت ن��G� �8#ت `�9��ن و �ک �GA+� )ا� �ب �در ادا��ی ��ارش روزن���ی ��F���0ی ض�( ا��ر

��0� ا%�: «ب�3ی ,���ن�ه�ن ن��Mی ن+�� ب� :*ل اوب��� ��ی ب� $K]ن5�ی ن��وه�ی ��F���0ی از $�اق _�ف3٢٠٠١*د از %�ل  ،� ر%��
�، �*ض�1Q� d`�ن�ای دارن�. ��5وران اوب��� �ی�*�� ک� ا�( F8  در او9�( ه�1�ه�ی دو�9 اوب��� ص�در 3*اه� ��.»�١�� 

�( ا$#م ک�د ک� دو�9 وی ب� دن��ل ���و�* ب� ک5*ره��ی ه -*نbت ان�41ب��ی ه��n�G�� اوب��� در دوران �یا,�ا�� ک� �Z% �+	 )1Vوا�
ا��ان و %*ر�� 3*اه� ب*د و ب� ا�( ����] ا%�س %��%� و �?�ر ب*ش را رد ک�د.

� �یب��  ک����ارش وا�)1V	�Z% �+ ن�Mات ��K� Sم ن��Mی �F���0 را نK< �یک� ک� ب� ا��ر� ب� ا��ان ��1� ا%�: «ب� ن�Vهی ب� �0
دا�S� )1 `�ف صQ�� ب�ای 	��ا ک�دن اه�اف ���15 ( در ا,�nن+�1ن) %*د�� 3*اه� ب*د... ا��انیه� ن�� ک��1 از �� ���< ن�+1� ک� ب�

«.�یه�ی ا,�ا`ی در ا,�nن+�1ن %�وک�ر ن�ا�1� ب��%
����8 ا��ان از ادا��ی 78*ر ن��وه�ی ب�(اGG�9ی در ا,�nن+�1ن

ه ز��ن ب� ان�51ر ��ارش وا�)1V	�K� S� ،�+م ا��انی ن�� �*اضd دو�9 ا�( ک5*ر در �*رد �+��< ا,�nن+�1ن را �s��5 ک�د� ا%�.
ب� ��ارش 3����اری دو19ی ا��ان (ا��ن�)، ا%�Qق 0ل 8��]، �?�ون ن�����ی دائ  ا��ان در %�ز��ن �G<، در 4%�نی در نd�(� �+5 $�*�ی
ا�( %�ز��ن ��� ک� ا,�nن+�1ن در �8ل �8ض� در ��G8�ای 8+�س :�ار ��,1� ا%�. ب� ��1�ی وی ��دم ا,�nن+�1ن در %�له�ی ا3�� ب�

�*,K��ه��ی د%� ��,1�ان� ا�� ا�( ک5*ر ه*ز ب� -�X9ه�ی $���ای �*اج� ا%�.
0ل �8��Z% [ ا,�nن+�1ن را ک5*ری �*ص�P ک�د ک� �S ب�ر د��V در ب�ه�ای 8+�س و %�ن*��%�ز :�ار ��,1� ا%�. وی ض�( ا��ر� ب�
ب� �)�ب� �RG 78*ر ��ور�+  و ا,�ا`ی��ی در ا�( ک5*ر ��� ک� ب�:�اری صsG، ث��ت و �*%?� ا,�nن+�1ن اه��1ی ا%�%ی ب�ای ه�� ج;�ن

دارد.
+�1ن، ا,�ود: «��ور�+�ه� و ا,�ا`�*ن از ه�� �#�یn,ی ب�ای 78*ر در اGG�9(ا�ی $�م ب�ب� ����8 از ادا� �Z% ی ا��ان���?�ون ن���
ب�ای ب;��ب�داری از ه� �*ن� $#�� و �� :�م ا�1��� �*%j ب�3ی ک5*ره� ک� �ی�*ان� �?��� ب� ک�هX $�م ب�(اGG�9ی در ک�S ب� ا,�nن+�1ن



در ���رز�اش ب� ��ور�+  و ا,�ا`ی��ی �*د ، در�� ن4*اه� ک�د.»
ب� ��1�ی 0ل 8��] «��1%��ن� ب�3ی ک5*ره� ا_;�را�ی را ��Yح و �� :�مه��ی ب� �یدارن� ک� ب� ن�Vانی ��دم و دو�9 ا,�nن+�1ن و ن�� ج��?�
ج;�نی در ا�( ز��� دا�( �یزن� و ا�( �*ض*$ی ا%� ک� ب�$a ن�Vانی ج�ی ا%� و �;� %�] 	��ا�X �*ج ج���ی از ا,�ا`ی��ی در
�ی ا��ان از «ا_;�رات و :�مه�»، 8+( اK1%��ل ب�3ی از ک5*ره�ی =�بی از ���س ب� `�9��ن و �#ش�KY� 3*اه� ��.» _�ه�َا �M*ر ن����

ب�ای ���Sک�دن ا�( ن��و در :�رت ا%�.
0ل 8��] در ادا�� ا,�ود: «ب� نK� �� �M*�� اK1%#ل و ب�� ار�X ا,�nن+�1ن، %�Zدن ا�*ر ا��1ی ب� ن��وه�ی ا��1ی ا�( ک5*ر، _�,��%�زی،
�0*زش و �*%?� بX4ه�ی �PG14 و �;  در ا,�nن+�1ن و ن�� �#ش ب�ای ا�F� ��دم ا,�nن+�1ن ن���1 ک�Sه�ی ب�(اGG�9ی را در زن��ی روزان�

«.�� از ج�G� ا:�ا���ی ا%� ک� �ی�*ان� ب� ب;�*د وض?�� ا��1ی و ن�� وض?�� کGی ا,�nن+�1ن در ز���ه�ی �PG14 ک�S ک3*د �8 ک
�( ب� �s��5 �;���ا�ی ن��ی از �*9�� و :�-�ق �*اد ��4ر در ا,�nن+�1ن ب�ای �KY� و ج;�ن، ��� ک� ا:�ا��ت :�`?�ن� ب��15ی ازb] ه��0ل 8�

%*ی ا,�nن+�1ن و ج��?� ب�(اGG�9ی ب�ای ��KبG� �*ث��� ب� ا�( �?H >7زم ا%�.
�*اض?ی ���1وت

ه  ��ارش وا�1V( 	+� در ب�ر�ی ا��18ل ه��Fری ب��15 دو�9 ج��� �F���0 ب� ا��ان ب�ای 8< ب�Qان ا,�nن+�1ن و ه  4%�ن ص��s :�ئ 
�ی ا��ان در %�ز��ن �G< در ����8 از 78*ر و ادا��ی ,?�9�� ن��وه�ی ب�(اGG�9ی در ا�( ک5*ر، در 9�8ی ا%� ک� ����Kت دو�9���Kم ن���
Sب� ا,�ا`ی��ی در ا�( ک5*ر و 18ی ک� �ی در ا�*ر ا,�nن+�1ن، $�م ه��Fری Hزم در ���رزFک�ر� �ج�;*ری ا%#�ی را ب �ب*ش، ����
�+G���Qی ب� ن��وه�ی `�9��ن �1;  ک�د�ان�. %��%� ج�;*ری ا%#�ی در :��ل �;�ج�ان ا,�nنی و �#ش ب�ای ب�ز��دان�ن 0ن;� ب� ا,�nن+�1ن ن��
از د��V ن��Fی ب*د� ا%� ک� در %�له�ی ا3�� ان�K1دا�ی را �1*ج� ا��ان ک�د� ا%�. ج�;*ری ا%#�ی 	�*%1� ب� رد ا�( ا�;���ت و ان�K1ده�،

:�رت��,1( `�9��ن در ا,�nن+�1ن را ب� ض�ر 3*د دان+1� و از �;��نن*ازی در ب�اب� �;�ج�ان ا,�nنی %4( ��1� ا%�.
ا%�Zن�� 3*اه�ن ب�زن�Vی در ا%�1ا�cی =�ب ا%�

در ه��( �8ل، دو�9 ا%�Zن�� 3*اه�ن �n��� ا%�1ا�cی =�ب در ا,�nن+�1ن ��� ا%�. ب� ن*�1�ی روزن���ی ال 	�ئ��، -�پ ��در��، دو روز 	�
از ک15���ن دو %�ب�ز ا%�Zن���ی در ا,�nن+�1ن، دو�9 3*ز� 9*ئ�� %�	���و ب� ارائ�ی در3*ا%1ی نYK�ن�Mات 3*د در ب� ر�ی �n���ات �*رد
�9وم در ا%�1ا�cی ��د��� را $*ان ک�د� ا%�. در ا�( در3*ا%�، ب� ض�وری���دن اج1�ب از ب���ران اه�9ی =��ن��Mی ا,�nن+�1ن، ب�
ه��هVی ب��15 ���ن ن��وه�ی ن��* و ن��M��ن �F���0 و �K*�� ن�Mرت %�ز��ن �G< ب� ا�( ن��وه� ن�� ��ک�� ��� ا%�. دو�9 ا%�Zن�� ��1� ا%�

ک� ه� �*ن� ا$�ام ن��وی ب��15 ب� ا,�nن+�1ن ��5وط ب� ان)�م �n���ات ��د��� ا%�.
در ه��( را%�1، وز�� �3رج�ی ا�( ک5*ر ن�� ب� روزن���ی ال 	�ئ�� ��1� ا%� ک� بaQ در �*رد ا,�nن+�1ن ن���� ب� ا$�ام ن��وی ب��15 ب�
ا�( ک5*ر ���1ک� �*د، بFG� ب��� ن�_� ب� د%1��بی ب� �S ا%�1ا�cی %��%ی و ن��Mی ب��� ک� ب1*ان� ب� وض?�� بیث��ت 0ن)� نYK�ی 	���ن

�Dارد.
 %�ب�ز در ا,�nن+�1ن ا%�.٧٨٠ا%�Zن�� ه  ا�S دارای 

ح/ رو��1ز، 0 اف پ

2� 
�:��ز M'�!، روزن�� ن�Lر و �KEل ح�4ق زن ��زدا�
 

 ��5F� �1�D� ق زن�ن، �] روز*K8 ر و ,?�ل�Vن �ز =#�ی“ روزن��� 0ب�ن3١٩��ن��� ا���ک���: ب�ا%�س ��ار��ت ر%��� از �����، ”�;
� و �� ک*ن اج�ز� ب�:�اری ه�� �*ن� ���%ی ب� وک�< و �3ن*اد� اش را ن�ا�1� ا%�.�� ��V1%1ی د�در ��ل �4!ی 3*د �*%j ���*ران ا�

ن��وه�ی ا��1ی ه�Vم ب�زدا�� ض�( ��1�X �3ن�، ک�1ب;� و د,�1-� ی ��ددا�1;�ی �4!ی وی را ن�� ب� 3*د ب�دن�.
 %�ل ب� د9�<} ب� ��ت ١٣٧٣ �� %�ل 1��١٣�٨ی ا%�، �;�ز =#�ی ���� وب#گ 0ذر زن و $7* ان)�( 3��ن�Vران زن (رزا) از %�ل 

� ب� د9�< ��ک� در ��ا%  �S �3داد،�١٣٨,?�9�� ه�ی %��%ی در زن�ان ����� �Q�*س ب*د� و ن�� در ��داد %�ل �� S� �ً���K� ت�� �ب 
 دV1%�� و زن�انی ��� ب*د.}٨او9�( �V9�%د ��Mه�ات ا$�1اض �0�� �3داد �;�ه�ی 0ذرب��)�ن در %�ل 

ا�>��-@�� OPاري ک�ر ا��ان
 ����S ا��Tد �S : ����ي Qري�U�� ،ري�:"V 
ک�2اX'ح <�ن�ن در ���5ن ان���B5ت ر���

 
وز�� ک5*ر دو�9 اص#�8ت ���: ز��ن� ک� 	�5;�د اص#ح :�ن*ن ان�41ب�ت در 0%�1ن� ب���اري ان�41ب�ت از %*ي �S ج���ن %��%� ��Yح

��0.ه�ي %��%� در اذه�ن 	��� ���*د، ��ئ��
�"، ب� ا��ر� ب� `�ح اص#ح :�ن*ن ان�41ب�ت در �)�G، ن*ع 	�5;�ده� و �!*ب�تHري در ���$��ا9*ا�8 �*%*يGر "ا��Vو�* ب� 3��ن

 ��!� �Y�8 ود ک�دن�Q� ن ب���;V*راي ن� �1�D� ن*ن ان�41ب�ت را �;  دان+� و ا_;�ر دا��: در�: ���n� �� ي راياص#ح����Gًن ک�����ده
�*ن�.�P9�4 ب*د و ��Yح ��ن ��ا��Y ��ن� %( و �Q!�<، ب�$a ان�K1دات ب+��ري �� ز��ا ا�K1$د دا�1� ک� ب� ا�( ک�ر ��دم ��Qود ��

�، ادا�� داد: و:�1 ��دم ��وي ب� ب��ن ا�( ک� ��دم ��� ک� �S ک�ن���ا، ��ر� �!Q��G ب���Hي دارد، ا���*ان� ب� در%�1 ان�41ب کب�
0ور� ؟دان�  و ا�( ��ا�j را ب�اي ک�ن���اه���5ن ب� وج*د ��ده�. -�ا ��دم را ض?�P ��د�59ن 3*ا%� ب� او راي ��

� ب�$7* ار�� �)�d رو�8ن�*ن ���رز ا,�ود: ه  ��ط %( و ه  ��ط ��ر� �!Q��G ک�ن���اه�ي ان�41ب�ت ر��%� ج�;*ري ن�5ن�ده
ده���ن ا%�.ا$��1دي ب� ان�41ب ��دم و راي

� �YK?�، �*ردي و �] ان�41ب���» ب� اص#ح :�ن*ن ان�41ب�ت، �!��s ک�د: �F5< اص�G ا�(�*%*ي�Vري ض�( اب�از ���9�4 ب� «نH
ه�ي =��اص*�9 و =��صQ�s �*راي نV;��ن و ه��ت ن�Mرت ا%� و ا�� �)�G ه15  ����< ب� اص#ح ا�(ن�+�؛ �F5< ان�41ب�ت، د�9�3

�.:�ن*ن دارد، ب;�1 ا%� ا�(Fرت در ان�41ب�ت، د�9�3 ن�Mج�ي ن �ب��3 ن;�ده� ب �� ��*ن� �F5#ت را 8< ک
�( در 3!*ص 78*ر ن��M��ن در ان�41ب�ت �3`�ن�5ن ک�د: ب�ب� �*ص��b( ک5*ر ه��5�	وز�� ���Mا�� ,�دي ن (�ه�ي �78ت ا��م(ر

�( ��تbد و ه���ک< :*ا :�ار � �ب4*اه� وارد ان�41ب�ت �*د، ��18 ب��� از 	+� ن���M 3*د ا%1?�� ب�ه� و ا�( ا%1?�� �*رد ����� ,���ن�
ز��ن� ه  از ا%1?��ي او �1�D� ب���.



زن�، ب� ه��( د9�< ,�د ن���M ن���� در ا�*ره�ي او در ز��� ن���M 0%�] ��ه�ي %��%� �S ,�د ن���M ب� ,?�9��وي ادا�� داد: ,?�9��
.�اج�ا��، ن�Mرت و ک�ن���ا�*ري در ان�41ب�ت ر��%� ج�;*ري د�9�3 ک

ا�:�م در��ر$ ��ن��
 �,���ت دو=
 ا��ان از ر��ن ه�
 

4%V*ی دو�9 و وز�� داد�+�1ی ا��ان ��1� ا%� 18ی در �*اردی ک� دو�9 از �G$ ���F�� ر%�ن� ه� ص�ف ن�M ک�د�، ��F( ا%�
.�داد%�1نی �*ض*ع را 	�V��ی ک

 �� 0ب�ن در ن5+1ی ب� ����ان ر%�ن� ه�ی ا��ان ���: ا�� -� رئ�� ج�;*ر و دو�9 از ٢١k8ب� ��ارش ا��ن�، =#�Q+�( ا9;�م روز %� �
1� ا�� ا�( ا�� ب� �?�ی ���ح ��ن ار��Fب ج�م و ان)�م هS1 ن�+� و داد%�1نی ,�رغ از ب�ز	� ���ی ����Fت از %*ی�D� ن*نی 3*د�:

دو19ی ه�، ب�ای 	�V��ی ج�� $�*�ی ج�ا� ، و_��P و ا13��را�ی دارد.
R%�	 ن را در��س ���� �+A*ل روزن��� ا$��1د �Gی ک� در ا�( ن5+� 78*ر دا�� ب� بی بی %ی ��� 0:�ی ا9;�م ا�( 4%� k8 ج*اد ��Q�
ب� ان�K1د �Fی از ����ان �+A*ل ر%�ن� ه� ب��ن ک�د ک� از بی �*ج;ی ب� د%1*ر رئ�� ج�;*ر ��ی ب� 	� ��,���F� )1ت دو�9 از ر%�ن� ه�

ان�K1د ک�د� ب*د.
�س، �8ود � k8 0:�ی �1�� �از %*ی %�ز��ن ه�٩٠ �� ٨٠ب � درص� �����Fی ک� ب�3ی ����ان �+A*ل ر%�ن� ه�ی ا��ان ب� 0ن روب� رو ه+1

� ه�ی دو19ی ��Yح ��� ا%�.�V1%و د
ا�( در 9�8ی ا%� ک� ��Q*د ا��8ی نcاد رئ�� ج�;*ری ا��ان در ��ا%  روز 3��ن�Vر ا�+�ل و$�� داد دو�9 ه�� ����F ه�ی 3*د را از

ر%�ن� ه� 	� بV��د.
� ه�ی دو19ی د%1*ر داد از �G$ ���F�� ر%�ن� ه� و �Y�*$�ت ص�ف�V1%د �ای ب ���د,�1 رئ�� ج�;*ری ن�� اوا�< �;���� ب� ص�ور ب54

.�ن�M ک
ب� ا�( �8ل ب� ن�M �ی ر%� ن� �;� ب� ��1� 0:�ی ا9;�م 	� ��,���F� )1ت از %*ی ����Kت دو19ی �9و�� ��نd از 	��Vد :��7ی ر%�ن� ه� ن�ی

� ه�ی دو19ی، 	� ��,���F� )1ت 3*د را در �*اردی ب� $Dر3*اهی ر%�ن� ه� �*ک*ل ک�د� ان�.�V1%ا%�%ً� د �FGد، ب*�
ب� ��1� ���� �A+*ل ا$��1د �Gی، �Fی از ن������ن ر%�ن� ه� ا�( �*ض*ع را در ن5+� ب� 0:�ی ا9;�م ��Yح ک�د.

�س ب� نK< از ���� �+A*9ی ک� از او ن�م ن�ی ب�د ���: ا��5ن ا�( بaQ را از �Fی از وزار��4ن� ه� 	ی ���ی ک�د� ب*د، و9ی� k8 0:�ی
�� �� ���1��Fن را 	� ن�ی ���� .Fر3*اهی نD$ �� 1*ب ازF� ب*د ا�� ��� ر%�� و �1�� jذ��ب �وزار��4ن

"روابj $�*�ی"
�( از 0نb� "ج)�ل 0,��ی و ا$��لbه� ه� �ب� ����ان ر%�ن ��0:�ی ا9;�م ب� ا%�س ��ارش 3����اری ر%�ی ا��ان، در ن5+� روز %� �
,�5ر ب� �+H*Aن اج�ا�ی و ب�H ب�دن ه��� ��ب�� و �!��  ���ی" 3*ان� ان�K1د ک�د و ��� ا�( ا:�ا��ت ن�ی �*ان� ن�5ن� د9*ا	+ی ب�ای ��دم

ب���.
او ب� $*ان ن�*ن� ���: ��0 ن�Vان ک�دن ج��?� ن+�� ب� ک��*د %*�3 در ز�+�1ن در را%�1ی ا:�ام ان�K1دی %�زن�� و د9+*زان� ا%�؟

ا�� ���� �+A*ل روزن��� ا$��1د �Gی در ��V1* ب� بی بی %ی ب� ا��ر� ب� ا�( 4%�ن 0:�ی ا9;�م، ��q� >F5�( %*�3 در ز�+�1ن %�ل �1�D� را
� و ا�( ک�ر ب� ن�Vان ک�دن ��دم��د0وری ک�د و ��� `��?ی ا%� ک� ر%�ن� ه� �ی �*ان� ب� ا`#ع ر%�نی ب� �*:H*A+� dن را ه5��ر ک

���وت دارد.
� ج��?� ای ا%� ک� دو�9 را�� دو�9 ن�+� بFG� ن����او ���: دو�9 ��� ان�M1ر روابj $�*�ی را از ر%�ن� ه� دارد، در 9�8ی ک� ر%�ن� ن���

ب� %� ک�ر 0ورد� و ب��� ب� ک�ر 0ن ن�Mرت ک�، 	� `��?ی ا%� ک� ن��� 9�3ی 9�*ان را ه  ب��� و 0ن را ان?�Fس ده�.


� ����� و ������ �	 �� ��م ��
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