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��د ���*ی/�. ��ر-�ان ���& وا+* از و)'�& %�زاد �#�ن � ا"!م ن �ان

� ا�، ��� ا��م ���ا�� از و���� ��زاد ��	���، ��ا�
	ر �زاد� ��ر���	���(#ی'	� �	ر&�ان ش��� وا$# ات�����ا�� ت!�ان، �	 ا�
�	ر 
و �#ون �0# و ش�ط ای� م�-,ِ  ز�#ا�� ُ��د ش#�#.

� ام1	� ��	ی(#&	ن ای�ان� �� ال�--� ���� ا�4ل � �� �م#6 ا��:« م	 ا ز م ��و7ن �5!�ر� ا��م� م� ��ا6 ی, �	ت�5��	�� �در �8�� از ای
� ا�5ا� �#ون �0# وش�ط ه�� � م9	د �ن �#ا�# »���; ر��#6، ر�
	ر ��	ی(# و ��د را م-;م 

� >�و�#6 ای� م�-, درداد&	ه���(#ی'	� �	ر&�ان ش��� وا$# ات���س را�� ت!�ان �	 م='�م ���دن م='�م�� �0	� ��	��� ��ا�
	ر ر��#&� 
4	ل? ش#6 ا��.

��زاد ��	��� ی� ه�'	ر� �	 ا$;اب ُ��د م8	لA �5!�ر� ا��م� م
!, ا��، و ه, ا�(�ن در ز�#ان �@� م� ��د. �0	� ��	��� ای� ات!	م را
�� >	ی� م� دا�#.

�1� �و)'�& و��5 د��� "34. در زن*ان ر�2ی

� ا���& ��� دار� ��	ن �� Cاز ش�ای �D� ،در م� ش�د	4 ��	��ن 	ا� ز�#ا���� ����D	م� ام�����D: م#ت� ا�� �� ��و6 �� ا$'	م �(��(� �
� &�ش م� ر�#.��	م� �#ا�@	�� در ز�#ان ر5	ی� ش!� ��ج 

�@�	ر Cدار� م� ش��#. ش�ای �ز�#ان ر5	ی� ش!� از م�8ف ت�ی� و �A�G ت�ی� م'	ن ه	ی� ا�� �� ز�#ا��	ن ��	�� ��; در �ن 5	 ��

�ی� ارزش� �#ارد و $
� ا&� ز�#ا��	ن و �4�J	 ز�#ا��	ن ��	�� در اث�'K�� 	5 ن در �ن	ز�#ا�� �	ز ه	�� �
#ای� ت�ی�
� ا$ �� �D�	)م	�
،�Lد، م�گ ت#ری	�
� م� ش�د. 0
N، ل�اط، ا�
��& Oه� ��ای� و���� 5	ن ��د را از د�� �#ه(# &�ی� �� ه�O ات9	�0 ��9
	د6 و 5	ن ا�@	ن ه	 
��	ر، �#م �!#اش�، م'	ن ه	� �	م(	�P و ه;ار م�رد دی�� از ام�ر� �	د� در ای A�ای� اQR ش، و����	ا� ام�ار م����	ر اD5	ر� 

.#)
ز�#ان ه@
� ری�S ”�	��ن ��D8	ن ای�ان“، از ا�9(# م	6 �	ل�)Tو ه� ���وهU< ی@(#6 و�� ،VW=و ��وق، م P-0 YJ8
د�
� مJ]�9 �-�� >;شZ م

� 0	�� $#اد �	زداش� و >S از �ن ت	ری^ در �#ت�ی� ش�ایC در ز�#ان ه	� اوی� و ر5	ی� ش!�[٨�� د�
�ر $@� زارع ده(�� م��وف � 
� دار� ش#6 ا��.��

� د7یN ��	�� م�DLر ا�� ��� ��ی` را در ز�#ان ه	 و زی� �	ر ش#ی#ت�ی� ��	ر� �� &;ارش ���D	م� ام�����D، ای� >Uوه��� ای�ا�� ��
� ا�
J	ب�� ر�
	ره	� �#ا�@	�� �� در م�رد او ا�L	م م� ش�د د�� ��	ر ��ا� ا�
�اض  �ه	� 5@�� و روا�� ت-A ��	ی#، ت	 �(�ن K(#ی

� ا��.
QRا و دارو زد6 ا�� و در ای� م#ت >S از ت=�N ای� ��	ر ه	 و در اث� ا�
J	ب ه	� م
�#د دK	ر ���	ر� ه	� ��اوا�� &�
�!#ار� ز�#ان اوی� �e یZ &�اه� >;ش'� ��م
� د�
� �-�� را در م��ض �]� 5#� دا�@�. >S از �ن در �ذر م	٨c6در م!� م	6 �	ل  

 #)�� �-�ل ا��9اد� �
�	ش در ز�#ان Rواه� ا ��	!� �� ،��D6 ام���	��6 دا�	)& �� ��L�دا� �� ,
 م(
NW ش# و >S از٢g٠>S از ��ب و ش
� ز�#ان ر5	ی� ش!� ��ج م(
NW &�دی# و در ��0]�(� ای� ز�#ان ت=� ��i �0ار &���. دل�N ای� ا�
W	ل از ��� �-��	�� ری�S ز�#ان��ن ��; 


�	ش در ز�#ان �(�ان ش#.R، ا	ه
� �!#6 � �!�اب �-��	�� و٨c د� م	6 ٢٠د�
� �-�� در ت	ری^ �، ا��م ا�
J	ب QRا� ت� ���د6 و م@�jل�� ��اP0 �	ش� از ای� �	ر را 

�� �#)� �WDe و Z�'9ان ���د: ”�#م ت�)� ���& ��-� $	ج �	k, ( ری�S ز�#ان ر5	ی� ش!�) دا�@�. �-�� د7یN ا�
J	ب QRا� ��د را ای
� و درم	ن و ا�
9	د6 ازLل	د�، 5-�&��� از م�	و � l	��[� ن	م�Lم ���� 6�0 10	ئ�� و ��!#ار� در �R��ا�	س �ی�� �	م� ه	� 5	ر� و ا

 �ی�� �	م� ز�#ا�!	 �� ا�
W	ل �� دل�N و �� م�رد �	رج از K!	ر�Kب �ی�� �	م� ز�#ان ��٢٢٩م���J ا�
���5 و 0	����، م���ع م	د6 
� و���� ز�#ان ر5	ئ� ش!� و $�ادث� ��	 ت�5 ��	5 ��(#� دی��، �W#ان و �#م ت	م� �� �#)�� ز�#ان دی�� و از �ا�
W	ل ز�#ا�� از ز�#ا�� 

5	ر� در ای� ز�#ان“.
� و�	م� &�ای�#. ���	ری!	� $	د و ا�
J	ب QRا �	�p &�دی6# ��د�در ای� زم	ن و در $�� ای� ا�
J	ب QRا، و���� 5@�� د�
� �-�� رو 
�#.ای� در $	ل� ��د �� د�
� �-�� دK	ر ���	ر� $	د دی	�� و	��� و �	را$
� ه	� �-��� و �D-0 او ش#ت 
��(	ئ� او ت	 $# زی	د� �	ه` ی	� ��
����	ری!	� $	د و ا�
J	ب QRا 5	ن ای .#�� Vن ت;ری	�ای �� �� از روز ش�وع ا�
J	ب QRا ��@�ل��)K ,و ه ��ا �� ��@�ل�� �
@�وا

>Uوه��� را در م��ض �]� 5#� �0ار داد6 ��د.
#� Cش�ای ,R��-� .د��� م�0	ت و ه� &��� ت�	س �	 �	��اد6 اش ت��C $	ج �	k, رئ�S ز�#ان ر5	ی� ش!� م�(�ع &�دی6# 
�0	� �-�� از داش
� 9$	�e ا��e	ت ز�#ان م� ��د�# و م�رد �	ز�5ئ�، ت�ه�� و ت!#ی# ا��اد� م	�(# �-� م=�#� م�	ون�5@�� ای�	ن ت�WیD	 روزا�� او را 

 #)� Sن رئ�	ز�#ان و ���ی ��زر	� Sرئ� �� ز�#ان �0ار م� &���.gز�#ان و �	دم از ا��اد 9$	�k ز�#ان، ت�ا
��د و از ت�م�, �ن ��ددار� م� ��د�#. و���� �
� ��م	، و�	ئN &�م	ی� و �ب &�م را q[0 م� ��د�#، ش��� ه	� �(#ه	 ش'@
�	 ش#ت ی	�
� ل=	ظ ���� و ����9 ت	 $# زی	د� >	ی�� �ورد6 ��د�#. &�ش�، م��6 و �D;یL	ت را از QR 6��5ائ� ز�#ا��	ن $Qف ��د6 و $
� �	ن�QRائ� را 
��د �� ا&� �0ار ا�� م	 (�i	م) ت=�ی, ش�ی, ش�	ه	 (ز�#ا��	ن ��	��) >��	>�` �و 0(# ز�#ا��	ن را 6��5 �(#� م� ��د�#. ا�
#7ل ز�#ا�D	�	ن ای

�	ی# �0�	�� �ن ش�ی#.
� ات9	�0 ا�
	د؟ ا&� ت� ه, ����� �ب از �ب ت'	ن ��8اه#K #ش �
�� �� ��k	� د: ”زه�ا�� �
� او &9��-� م=�#� در ���ی� ت!#ی# ��د 



� ���ی	ن در $�1ر �)K ,٢��رد.“ ه“.��� �
�� 	L)ت� ای ���د6 � ��(	 ای ،	L)د: “ ت� را �ورد�# ای�� �
9& ��-� �	0� �� ز�#ا�� دی�� �]	ب 
�	�#ه	 در $Qف ��;ی'� ز�#ا��	ن �W` ا4-� را ای9	 �$	ج �	k, و �-� م=�#� از ت�'�N ده(#&	ن ا4-� �	�#ه	� م	��	ئ� در ز�#ان ه@
(#. ای
6#))� `8< Nم	� ��)Tه� 	�1 ش#6 ا�# ��!� tW� ر	Kد 	#6 ا�# و ی��ر N
0 ���	�#ه	  �� $	ل ت�#اد زی	د� از ز�#ا��	ن ت��C ای�م� �((# �� ت	 

.#)
م�اد م8#ر در ز�#ان ه@
�	ر دی�� د�
� مJ]�9 �-�� در ت	ری^  �� ا�
J	ب QRا٨٧ اردیD!�� ٢>S از ای�� ش�ای��R Cا�@	�� و �#م درم	ن وادار �، در ا�
�اض 

#J0 ���د�# � �
� او &9�ش#. $	ج �	k, و �-� م=�#� رئ�S و م�	ون 10	ئ� ز�#ان، م	�q درم	ن ای� >Uوه��� ز�#ا�� م� ش#�# و �	ره	 
دار�# او را ز�5 �` �((#.

� $	ل� دراز �` و ��(	ئ� K��	�` ت	���د6 و ت�WیD	 در �e روز  ���$ ��8
� 0	در � �� �� ا� ��د ���& ��ش�ایC د�
� �-�� در ای� زم	ن 
,R��-� ��Dام��� �� &;اش ���D	م�� دK	ر ���	ن �	م(P-0 ,i ش6# ��د. �)Tد. او ه��� �L�& �� و A�� ر	Kو د �
$# زی	د� �	ه` ی	�
��ا� ای�	ن ���5د �ورد6 ��د�# �� ��i م� �م# �	 ای� ش�ایC $	د ��ت�	م� �	را$
�!	� ��ق ز�#ا�D	�	ن از درم	ن و� ��ددار� م� ��د�# و 

� ی	د �ور� ا�� �� ی'� از م�	و��� ز�#ان در روز ���د:Q$ #J0١٨ف ��;ی'� ای� ز�#ا�� را داش
(#. 7زم  �
9& ��-� �
� د�� ��!Dاردی 
.“������ون  	L)ارم از ایQ& ��� 6#ز�”

� و
� $	ج �	k, ری�S ز�#ان ر5	ی� ش!� �	م� ��ش��!#ار� ز�#ان دو �	ر  Sری� �� $#� �]��	l ش# �� ��-� �
و���� 5@�	�� د�
�� �-�� در ���ون ز�#ان م� ش�د و در �	م� ��ی` از ��اP0 ا$
�	ل� ای� و���� �-P م@�jل�� ���د. در >� دوم�� �	م�Lل	ر م�	
��ا�
�
9& ��-� �	0� ��� د�
� ��د ��ا��ا�#6 و �	 ل=(� ت!#ی# �م�; �]	ب ��!#ار� ز�#ان، �-� م=�#� م�	ون 10	ئ� ز�#ان د�
� �-�� را  Sرئ�
	L)ه;اران ای ،����� 	L)م!, ��@� ا&� ه, ت� ای �Tه� 	ا� م����د: ”م� از ه�S� O ��� ت��,، ت� دار� �-�� �i	م �5�	ز� م� �(�، 
�� را $N �(�,، م-j@م �� �
� و &9
�!#ار� �	م� ا� ��ش ،��	 م�دن ت� م�'-� ��ا� م	 در�� م�� �م�دن ��ا� م	 ه�O اه��
� �#ار6، �'� �'

“.�'���� را 	J
ه, م� ��(, و��� ��-� �	�5ر6، ��و ا�
� ٨٧ ش!�ی�ر ٢در ت	ری^ Dش� �� #)��(# و د��  	< 	��@�	ر ت�ه�� �م�; ه��ا6  �
�	 و��� ��-� �
 ا�5ا� ا$'	م داد&	6 ا��Wب ��د6 ش#.٣، د�

� م� ش�د. &9
(� ا�� >S از &Qش� ��` از 
��& 6�!���ا� ت=��W ز�#ا��	ن ��	�� از �ن  � م	6 از د�
���� ای� >Uوه��� و١٧ش��6 ا� �
 ��� $', داد&	6 � �	ل $SD ت�;ی�� م='�م &�دی#6 ا��.[١>;شZ ای�ا��، او 

� ز�#ا��	ن ��	�� 4	در م� ش�د.�-� �� دور از ه�&��� �#ال� �� ت(!	 یZ $', از �� ش�	ر $', �(��(� ا�� ��� و ��)� ��'$

ری�7 ب���د "34. در ن�3ی3ر6 ب�زدا�& �*
 

Zل'�� ی	م-� ای�ان و م Z�	� 	��(�	د �-��  C���د ��دن ا�(	د� در ارتD	ط �	 روا	� �k ��>-�S �#رال �م�ی'	 روز ��5� ��ش�# 5	ه#� را 
�	زداش� ��د6 ا��. lی�ر��� �
� م(!W[)ادار� در م q�
Lم

9�ا� �� >�و�6#J)ت مxر ه�	�
� �0	� 5	ه#� ه�#ار داد6 ��د �� م#ار�� را در ا��� &;ارش ���ش�
#>�س، >-�S �#رال �م�ی'	 >�`ت� �
� ��Dد.��ش��� ��	 را ��ر�� م��(# �0ار م�ده# و ��!	 را از 

� ��د در �رد�-� در�	� �� �D)شy)< د6 و روز�� �T�<�� 	'رال �م�ی#� S�-< ر�
�(�	د �-�� از ای� د� S، ری�	ی� �م�ی'	10 �	مه	Wم �
9& ��
� ا��.
� و م#ارl را در �]N ز�	ل�ا� در ش!� ا�#ا�
���ی�رl ر�

) �D)ش y)< روز 	دار� �م�ی' �� ��	ی(#&� از ��� �	�Z م-�١٧وزارت �;ا�� � د�	م�D) ش��� ��	 ، م@
�W در ���ی�رl، را م
!, ��د �
� ا0#ام	ت ��RمL	ز در �م�ی'	 د�� زد6 ا��.�ای�ان 

� ای�ان تx��S ��د6 ا��.�� وزارت �;ا��دار� �م�ی'	، �	�Z م-� ای�ان ش��� ��	 واq0 در ���ی�رl را ��ا� ا�
W	ل >�ل از �م�ی'	 
9& ��
،�
� ش�ا�Wی�e ���	 وام �	�Z م-� ای�ان تxم�� ش#6 و  lدر ���ی�ر 	�ش��� � �	)��8�� از ه;ی(�ه	� �	��  �مW	م	ت �م�ی'	ی� م�&�ی(# �

�(�	د �-�� در ���ی�رl تx��S ش#6 ا��. C�ت�
��ا� ��>�ش �!	دن �� ��-�	ت «�'�	��e �	له	� ا��� �م�ی'	 �	�Zه	� دول
� ای�ان را م
!, ��د6 ا�� �� از روشه	� «�#���م�; 

�	�'� ��د در «$�	ی� از ت�وری@, و ���	م� ت�ل�# ��حه	� ��
	ر ���5» ا�
9	د6 م��((#.
وزارت �;ا��دار� �م�ی'	 در ت	ز6ت�ی� ا0#ام ��د ا��م ��د6 ا�� ه�&��� دارای� ش��� ��	 �� در ای	7ت م
=#6 >�#ا ش�د، ت�A�0 ��اه#

ش#.
 Zل	د �-�� م	�)� �
�	ن c٠مW	م	ت 10	ی� �م�ی'	 م�&�ی(# ��	� Zم ی	!�٣ در4# c.��ا lدر ش!� ���ی�ر ,L)< ن	�� در ��	WDe 

 �� ا��م ��د6ا�# ��)Tه� 	ی� �م�ی'	ت 10	م	Wمgو در٠ ��م-� ای�ان ا Z�	�� �eر ��Rم@
�W, از دارای�ه	� �
�	ن �	� � در4# �!	م ای
4#د مJ	در6 �ن ���م#6 ا��.

�ه	� �(�	د م@
9�1	ن ��د6 ا��.٧[١٣«�(�	د �-��»، �� >�` از ا��Wب �	ل ���Lم�#6 م�ش# ی'� از زی� م	د >!-��» �	�)�» 
� مL	زات $#ا��G د6 �	ل ز�#ان م='�م ��اه# ش#.�در �4رت اثD	ت �5م �0	� 5	ه#�، و� 

او?< ��ه= ت3ل�* را ت� ز��ن ت:
�& �9#& ه� ادا�	 �� ده*
 

��� ر��#، رئ�S �	زم	ن او>Z ت��x# ��د �� ای� �	زم	ن 
� >	ی��ت�ی� $# y)< �e �	ل &Qش� ��!	� ��9 در �	زاره	� روز ��5 �در $	ل� �
�	ه` ت�ل�# «ت	 زم	ن ت��DG ���0ه	» ادام� ��اه# داد.

ش'�N�-� P، وزی� ��9 الL;ای� و رئ�S �	زم	ن او>Z، روز ��5� در $	ش�� ��@� ت�ل�#�((#&	ن و 4	در�((#&	ن ��#6 ��9 در ل(#ن در
&�9و&� �	 ����D	ران ا��م ��د: «�	ه` ت�ل�# ��9 ای� �	زم	ن ت	 ت��DG ���0 ��9 �	م 4	درات� ادام� ��اه# ی	��.»

��ا� �	ه`  Z<او �D)رش	!K روز ,��Jت ,Rر �� ��ا�٢٠٠ م�-��ن و ٢�8(	ن رئ�S �	زم	ن او>Z در $	ل� ای�اد ش#6 ا�� �'�� ه;ار 

� از �� �� lزار ���ی�ر	��	ر دی�� �	ه` ی	�� و در  �� ر��# �� >	ی��ت�ی�٣gت�ل�#، �!	� ��9 در �	زار 5!	�� روز ��5'�� د7ر در ه� 

� ا��.
���0 �ن y)< �e �	ل &Qش
� ا�� و �	ه`
� از م�;ان ت�ل�# روزا�� ��د �	�'����` از K!	ر م�-��ن  �
�	زم	ن ���ره	� 4	در�((#6 ��9، او>Z، در �� م	Q& 6ش



S��xن ت	از زم Z<ه` ت�ل�# ��9 او	م�;ان � �� ت�JیP ا�1	� ای� �	زم	ن ر��#، �	7ت�ی� �
� &QشD)رش	!K �� Z<او �ا��� ت�ل�# روزا�
 �� ش�	ر م�رود.١٩c٠ای� �	زم	ن در ده� م��د� 

��� ثD	ت در �	زار ��9 را در >� �#اش� ام	 تxث��ات� را K�& �D
� وزی� ��9 الL;ای�، �	ه` ت�ل�# در م	6ه	� �}
	م�D و ا�
9& ���	 ای� $	ل 
� ا��.
5	� Q&اش

رئ�S او>Z در ت��ی? ای� م���ع &�9 �� ا&� ای� �	زم	ن در م	6 �}
	م�D و ا�
�D، ت�ل�# ��9 ��د را �	ه` �#اد6 ��د، ���0ه	� 5!	��
��د. �
��9 از �]? �(��� �ن ��; >	ی��ت� ر�


	ن �	ل 5	ر��٣g	ه` ���0 ��9 ت	 م�;ان @��!	� ��9 در ت	 �� در �	زار روز ��5� ���ی�رl در ش�ای]� ا�� �'�� د7ر ��ا� ه� 
��د.١g٧ر��رد ��Dر از م�ز  �-�� ���0 ����` از K!	ر ��ا �� را �� 5	� Q&اش�، �'�� د7ر در ه� 

��` از  �� �9� �	!���(� ��د6 ��د�# `�< ���� �� K	ل��٢٠٠>S از �ن و در $	ل� ��� ��4د �(#، ر��د ا0
J	د 5!	�� '�� د7ر در ه� 
�#ل ش# و �	زار ��9 را ��` از >�` ��ثD	ت ��د. �9� �	�	Wو ت ��#6 در �	زار ���

ت��DG ���0ه	، ��ا�� م�
�l ت�ل�#�((#&	ن و م�Jف�((#&	ن
�ا0#ام م�
�l در D0	ل ��ثD	ت� در �	زار ��9، م���ع ا�5س روز ��5� ت�ل�#�((#&	ن و م�Jف�((#&	ن ��#6 ��9 در ل(#ن ��د و از �5-
�
9& �� �� ای� ا�5س، ��ا�
	ر ا0#ام در زم�(� �	ه` ���	ن در �	زار ��9 �$	

&�ردون ��اون، �8@�وزی� ��ی
	��	، در �8(�ا�� ا�

� ا��، ش#.
�@	رته	ی� را �� ا0
J	د 5!	�� در >� داش
� م�	ر�
� ت	ز6 م�	ن ���ره	� ت�ل�#�((#6 و م�Jف�(#6 ��9 ��	ز ا��؛ �Kا �� ه��Tن �=�ان م	ل� 5!	��، �=�ان در� ���اون &�9 � �	0�

.�@�� N$ N�� د�� یZ ���ر ی	 یZ 0	ر0 6	��	زار ا��ژ� ��; ت(!	 
� ت-�ی;ی�ن دول
� ای�ان، &�9 �� ام(��� �
@�وزی� ��9 �5!�ر� ا��م� ��; در $	ش�� ��@� ل(#ن در &�9و&� �	 وا$# م��;� ��D، وا
�	ی# �	 ام(�� تW	�	 ه��ا6 �	ش# �Kا �� در ��R ای� �4رت در م�ارد� م	�(# ا�� ش#ی# �!	� ��9 و ��Dد ام(�� ��ا� ��وش، �9� ����

�رو ��اه# ش#.���م	ی�&Qار� در 4(�� ��9 �	 �]� رو
�!	ی� ��
� از  ��� ��9 ��	زم(# ��اه# ��د و ا&� ��9 � د7ر[٧ ت	 �R٧٠م=@�� ��ذر� در ت��ی? ای� م���ع &�9: «5!	ن در �ی(6# ��; 

� ش#ی#
� �-� ���Dد ��9 و �	7 ر��� ��اه# ر�� و م@-�ً	 در �ی(#6، ���ره	� م�Jف�((6# �����#، ا���;6 ��م	ی�&Qار� در 4(�� ��9 از 
�!	� �ن، ���P ��اه(# دی#.»

�ا� '�� �9� �� ،Z<در�((#6 ��9، او	4 �	ره��� �	ا�1 �K�&ذر� &�9: «ا�� �	0�٨٠ �� ���
�٠[ ت	 [g د7ر م�ا�#ی�(#، د�� د7ر 
� �eر م
��C در �	ل �ی(#6، ��-� ا��.»� ،�9� �'��ازا� ه� 

�رو م��(#.�� م�Jف �((#&	ن را ��; �	 م�'N رو'-��9 �� ت(!	 ت�ل�#�((#&	ن � �	!���دن  ��9 �� >	ی�& ��)Tو� ه�

���ی/� تA�1Bات )* �3�< ب	 ا��رات �� %�و�*
 

� ارزش �6# ���� در 0	لP �0ارداد �i	م� 5#ی#� =
� &;ارش یZ روز�	م� K	پ ا���Dk، ام	رات م� م�-��ن د7ر،٣٠٠ م�-�	رد و ٣

,ه	� م#رن م�ش'� از �م�ی'	 دری	�� م��(#.@��

) �D)روز ش ،�Dk�� د�	م�D) &;ارش ��د �� ام	رات در K	ر�Kب ای� م�	م-�، �(	ور� 5#ی# م�ش'� از �م�ی'	٢٠روز�	م� ��(	ل، K	پ ا

,ه	 ت=� �م�زش �م�ی'	 �0ار ��اه(# ��د.@�� �دری	�� م��(# و ���وه	� �i	م� ام	رات ��; ��ا� را6ا�#از� و �	ر �	 ای

6# ���� در روزه	� ا��� م(
�� ش6# ��د.=
��D 0]�� ش#ن �0ارداد م�	ن �م�ی'	 و ام	رات م
� ارزش ��@�	ر م#رن �#م�ش'�،٩وزارت د�	ع �م�ی'	، >(
	&�ن، در م	6 �}
	م�D >��(!	د ��د6 ��د در 0	لP م�	م-�ا�  ,
 م�-�	رد د7ر، ��@

� ش�د.
6# ���� ��و�=
� ام	رات م� ،�
ش	مN د�	ع ه�ای� K(#7ی� و ه-�'�>
�ه	� >����
� «ت	د» ا�
J	ص دارد.��ا�، م���م W[)ع م	د� #)-�� ا�
�Wار ت�م�(	ل ارت9	ع �مD-� ه�9 م�-�	رد د7ر از ای� �0ارداد >��(!	د�، 


,ه	� ارتD	e	ت� و �(
�ل >�ت	ب، رادار و@�� ��)T، و ه�	ب �((#6ه	و >�ت 	هZات ره���� م�ش;�!Lت Nم	د د7ر� ش	ه�9 م�-� �ای� �	م	�
�م�زش ا��.

� �	م	�� د�	ع در ��ا�� $��ت م�شZه	� �	ل@
�Z دور��د و م�	ن��د، و �	رج از ��6 زم�� ا��.�
ت	د �8@
�ا� از م�شZه	� >	ت�ی�ت ا��.
� ام	رات، ا��اع >������ >��(!	د� >(
	&�ن 
@�� ی'� دی�� از ا�0م �)Tه�

در��ا�� ����ردار ش#ن از �}� د�	ع م�ش'� را ���ر ام	رات >�`ت� ارائ� ��د6 ��د ام	 K(#� >�` �(��6 ای	7ت م
=#6 از ای� در��ا��
$�	ی� ��د.

����ردار ا��. �� �	م	�� د�	ع م�ش'� مL!; م�ش�د. در �	ورم�	�� ��; ت(!	 ا��ائ�N از ای� �	م	�� �ام	رات اول�� ���ر ���� ا�� �
� ا��اع 5(�ا�;اره	� م#رن تL!�; ��د6 و ��ی#ه	� ت@-�=	ت��ام	رات در �	له	� ا���، در رو�#� �;ای(#6 و ��@
�	ت�Z، ارت` ��د را 

� وی6U از �م�ی'	، ا�;ای` داد6 ا��.�را، 
����ا� تxم�� ام(�� ��د در ��ا �� ا�� �� ت�ا�V ام	رات و >(
	&�ن �8�� از ت�ش ام	رات ��ا� ایL	د �}�د�	�� K(#7ی
روز�	م� ��(	ل ��ش

�ا� ا��.W[)م=@�س م �	ت!#ی#ه
�ا� ای�ان ا��از ���ا�� ��د6 و ��اه	ن را6 $-�
6# ���� و ���� دی�� از ام������ه	� �-�y �	رس �	ره	 از ���	م�ه	� ه@=
ام	رات م

� >�و�#6 ات�� ای�ان ش#6ا�#.
@�� م(�iر �م@	ل���5ی	�� م�	ن �م�ی'	 و ای�ان 
�ا� ش#ن
� ��� ه@�

�ا�» ��Dداد.
� وزارت �	ر5� ام	رات از «>	ی	ن مQا��ات �	 �م�ی'	 در م�رد ت9	ه, ه�'	ر� در زم�(� �(	ور� ه@
� &Qش
ه9
� ه�'	ر� ات�� �م�ی'	 �	 یZ ���ر ���� در �	ورم�	�� ر0, ��اه# ��رد.�
در �4رت �!	ی� ش#ن ای� مQا��ات، �8@

�W[)ا� در م�

�ش ��حه	� ه@@& �� �D@� 6��)� �	ا��ه��� ,Rر�-� ،�� ت	ی�# ��د�# �
� &Qش
مW	مه	� وزارت �	ر5� �م�ی'	 ه9
» ��» در $	ل ت'��N ش#ن ا��.١٢٣�	ورم�	��، ت9	ه, م���م 

�ا� �	ل 
� م�	ه#6 ه@�Dش �� ،Vت�ا� ��ا� در[٢٠٠�� >	ی� ای
 م�	ن �م�ی'	 و ه(# ا��، �م�ی'	 م�ت�ا�# ����، تL!�;ات و �(	ور� ه@
ا�
�	ر ام	رات �0ار ده#.



� -Dا��	 ان*: وزی� �5ر2	 . ���ی/�E�� ث��Gد ای�ان ت�H�9ی� ه� ب� ا�Iت
 

�� �	�#ال�;ا رایS، ت=�ی,ه	 �PD ش#6ا�# �� ای�ان در Q5ب ��م	ی�&Qار� �	ر�5 �	�	م ��	�# و ش���ه	� �9
� 5!	ن از >�وژ6ه	�
9& ��
� تxث�� م(�9 ت=�ی,ه	 اذ�	ن دار�#.�9
� ای�ان �	رج ش��#. در ای� م�	ن $	م�	ن دول� ای�ان ��; �

Zت م���ا� �	 «راD$	Jد6ا�#. او در م��� ��W#�6 �	�#ال�;ا رایS، وزی� �	ر5�� ای	7ت م
=#�6 �م�ی'	، ت=�ی,ه	 �-�� ای�ان تxث��&Qار �
�م	ه�ن»، م�	ون ��د��� �	ی� ش�را� روا�C �	ر�5 �م�ی'	 &�9 �� ت=�ی,ه	� ا��	ل ش6# �-�� ای�ان، ��م	ی�&Qاران �	ر�5 را از ای

� ا��.
� د�D	ل داش�� ا0
J	د ای�ان وارد �ورد6 و ا�;وا� 5!	�� ره�Dان ای� ���ر را ����ر دور ��د6، 4#م	ت �#5 
ت9	وت ت=�ی, ای�ان و ��اق

� ت=�ی, ��اق در�� ل=	ظ م	ه�� و ا��	د، در $	ل تD#یN ش#ن �� ای� ��ال �� �ی	 ت=�ی, ای�ان �� در >	�^ D$	Jم ���	�#ال�;ا رایS در ادام
� از م��@	ت
� �ن د��-� ،�-� �دوران 4#ام $@�� ��@�، م�&�ی#: «��، ت=�ی,ه	 �-�� ای�ان ت	 $#ود� م
9	وت ه@
(#. ای� ت=�ی,ه	 در و5
�� رایS، ت�ش
9& ��� ت�وری@, م���ط ه@
(# و ی	 م(	�D	ت� �	 �}	6 >	�#اران ای�ان دار�#.» � Z�� 	� ���� �� �� #)
و �!	ده	� ای�ان ه@
�� ز�#&� م�دم �	د� ای�ان تxث�� م(Q�� �9ار�#، ول� ا0
J	د ای�ان �Deَ	 از ت=�ی,ه	 تxث�� N-ن م	زم	�و ش�را� ام(��  	م�ی'� �	ش#6 ت=�ی,ه

� ا��.
>Qی��
�
� Q5ب ��م	ی�&Qار� در �8` ��9 و &	ز ��د ��@� و ه��� ش���ه	� م!, �9�وزی� �	ر5�� �م�ی'	 م�ا�;ای#: ای�ان ای(Z 0	در 
Z@ری 	ت=�ی,ه ،Sرای ��
9& �� 	)�ارو>	ی�، ای�ان را ت�l ��د6ا�#. ش��� ت�ت	ل ت(!	 و ���ی� ش��� �9
� ارو>	ی� ��	ل در ای�ان ا��. 

.#)
@�� ��[��< C�=م ��)K ار� درQ&�� ��م	ی� ��	$ ���د6 ا�� و از ای� رو 4	D$	ن ��م	ی 7	��	ز&�� ��م	ی� از ای�ان را �@�	ر 
ت���� رژی, ��، $�	ی� از 5	م��� م#��

� د�D	ل� 6#�� ��	 �	ی� ش�را� روا�C �	ر�5 �م�ی'	، &�9 �� ای	7ت م
=#6 در و5 �D$	J8` دی��� از م�وزی� �	ر5�� �م�ی'	 در 
����د.  �
� ا0#ام� را ��ور� �	��)K ،6#=

	ن و ��اق ه, م(	�q ام(�
� ای	7ت م@�	�ت���� رژی, در دی�� ���ره	 ��@� و در م�رد ا�
� ت�Wی� 5	م��� م#�� و ���وه	� دم'�ات ای� ���ره	 و م�	���� Z�� (ای�ان #)�	ی� م	ره��6 (در م�رد �#=
�� و�، ��	�� ای	7ت م
9&
از ����ب ای� ���وه	 ت��C $'�م�ه	� ��!	��. رایS ا�;ود: « م	 از ���وه	� ��اه	ن ا�4$	ت $�	ی� م��(�,، ول� ه��� ا�4$	ت

یZ روز6 �4رت ���&���#.»
q�	)م ��	$ �
��5	م �=p د�

�� 6	&O6 ه�#=

	ح د�
� $	�� م(	�q م-� �م�ی'	 در ای�ان &�9 �� ای	7ت م
� >���� در �	ر�6 �=p ا��وزی� �	ر5�� �م�ی'	 �}S در >	�^ 
���	ر6 ت��J, &��� و م	 ه, �	ر را  �� �eر ا�4ل� در ای�� در��ا�
� م]�ح �'�د6 ا��. رایS ا�;ود: «رئ�S �5!�ر �)K ���ر ر�e
Cو ��اق، ش�ای 	ن �م�ی'	م� �
رو� ای� تR� ,��J	ز ��دی,.» ول� ��#َا �	 $�ادث� ه��Tن 5(� &�5@
	ن و ��; م8	ل�9 ای�ان �	 >��	ن ام(�
� ��اه# ��د. ول�K م�رد �� وا�(` ا$
�	ل� دول� ای�ان در ای� ,�
� م	 دW�0َ	 ���دا�@� �� ر��. « ��� ای��و �1	 ��ا� �ن �eح از 
� ایL	د ت@!��ت ��ا� م�دم ای�ان ��د6 ا��. در واq0 ه#ف م	 از &�	ی` د�
� $	�� م(	�q م-� �م�ی'	 در ای�ان،�م���ع ه���� م�]�ف 
���د6 ا��، مNG ه�	ن �	ر� � 6#=
� ای	7ت م�ارتD	ط ��	نت� �	 ای� م�دم و روانت� ��دن رو�# دری	�� روادی# ��ا� ای�ا��	ن ��اه	ن ��9 

�8 ���	) ا�L	م م�ده#.»
د�
� 9$	�k م(	�q م	 در ه	وا�	 (>	ی
�@'�او7د�: ت=�ی,ه	 اث�&Qار�#

��	�� N�	=م�دا�(#، ول� م ;�K	� د ای�ان را	J
�@�	ر� از د��ا�#ر�	ران دول� م=��د ا$�#��Uاد، تxث�� ت=�ی,ه	 �� ا0 �K�& ن	م� �در ای
� �	ه` ا��، �� ا0
J	د ای�ان اث�ات زی	�D	ر� م�&Qارد. ���� از�� ت=�ی,ه	 در $	ل� �� ���0 ��9 ��; رو � #�#W
و ا0
J	د� ای� ���ر م�
��� اث�&Qار� ای� ت=�ی,ه	 اذ�	ن دار�#. $P�Dال-� �@'�او7د�، از ره�Dان $;ب م�ت-9� در ��� ا�
W	د � Z)اد ��; ایU��#�$ن دول� ا	م�	$
� دل�N ت=�ی, ه	 �	 م�'�ت� ه��ا6�م=�# �	ت�� �� ��اه	ن ت�ش ��ا� «�L	ت ���ر» ش#6 ا��، اذ�	ن م��(# �� و�q ا0
J	د� م�دم 

ا��.

'ب�ن< �K	 %'�ل��= را در رم و ل�*ن از ��-�%&'
 

�� ا�� �� ��	ل�� ای
9& Z�	� �� ای�ان ت=� ت=�ی, ش�را� ام(�� �	زم	ن م-N �0ار دارد، $@(�-� ��D)0 م#ی� �	مN ای{� Z�	� �در $	ل� �
� ش#6 ا��.
�	�Z در رم و ل(#ن از �� &��

#��� را م���ل ت=�ی, ه	 �0ار داد و {� Z�	�� ا� ای�ان 4	در ��د، 
� >�و�#6 ه@�-� �ش�را� ام(�� �	زم	ن م-N در ��م�� 0]�(	م� ا� �
� ��Jص در ارو>	 م
�A0 ش#.� �{� Z�	�از �ن ��	ل�� 

A0�
�	�Z م �� رم ایDل�� ش�	�� �{� Z�	� ��-� �
� ا�#: "�	 ا��	ل ت=�ی, ه	� �4رت &��
� �NW از �0	� ��D)0 ��ش���D&;ار� ه	� ای�ا�� 
� ش#6 ا��."
�	�Z از �� &�� �� م�'N$ N و ��	ل�� ای
ش# ام	 �	 >����� ه	� �4رت &��

Z�	� ���	W$ م]�ح و 	ل�	
� د�	و� �	�Z در داد&	ه!	� ای
� ش# و م
��& Nو�� �{� Z�	� ���	W$ ت	Dا� اث�� ،�{� Z�	� Nم	م#ی� � �
9& ��
� اثD	ت ر��#.� �{�

� ی�رو تD#یN ش#6 ت	� ;�� Z�	� �� و ��م	ی� ای
� در ل(#ن ��; ��	ل�� ��د را از ��&��{� Z�	� �Dش� �� ت	��# ��د6 ��)Tه� ��D)0 �	0�

� و &@
�د6 ت� ش�د.!� �{� Z�	�ش�ایC ��	ل�� 

� م�Lز ��	ل�� دو�	ر6 در رم و ل(#ن را ����د.
� ت�ا�@���K ال�--� �0ار دارد ���� ت=� ت=�ی, ه	� � �{� Z�	� �@�� Y8�م
�	�Z ای�ا�� ا�� �� در �	ل  ��
�	�Z دول
� ای�ان و �8@ ���L)< �{� Z�	� ت	��S ش#.[١٩٢

� ال�--� ��	ل�� م� ��د.�� �{� Z�	� Vی�e دارد و در ل(#ن ��; از �Dش� Sری	در ��ا�'�9رت، رم و > Z�	� �ای
#��� �	�e ه�'	ر� �	 4(	یq م�ش'� ای� ���ر ت=�ی, ��د و یZ �	ل �� ای�ان را {� Z�	�
#ا وزارت �;ا�� دار� �م�ی'	 �دو �	ل >�` ا

� را در �!��� ش��� ه	� ت=� ت=�ی, �0ار داد.{� Z�	� N-ن م	زم	�از �ن ��; ش�را� ام(�� 
� ه��� دل�N ت=� ت=�ی, �0ار�� در �	رج از ای� ���ر در ���	م� م�ش'� �i	م� ای�ان �W` م!�� داش
(# و {� Z�	� Pش� 	م�ی'� �i� از

� ا�#.
��&



� ای�ان ت�JیP ��د6 ا�� ام	 ای�ان�-� �� دل�N ��ددار� ای�ان از ت�-�R V(� �	ز� اورا���م ت	�(�ن >(y 0]�(	م� N-ن م	زم	�ش�را� ام(�� 
� ام'	ن �	���� وی6U �م�ی'	 م� &�ی(# ای�ان J0# دارد ت	 �ای�ان م� &�ی# ه#ف ���	م� ات�� اش 4-? �م�; ا�� ام	 ا�1	� ش�را� ام(�� 

.#��	�� ��ح ات�� د�� ی	
��ا� مD	د7ت �4�J� `8� ��� ش#6 ت	 در ا�]	� ا�
D	ره	 و ت@!��ت تL	ر� 
در 0]�(	م� ه	� دی�� ش�را� ام(�� ��; از دول� ه	 ��ا�

� ��ج �#ه(#.� ��
��� �D0ای�ان م�ا 	��	زر&	�� 
� ��Jص �	�Z 4	درات و��	�Z ه	� ای�ا��  	�� ت	 در م�رد ه�'	ر� م��@	ت م	ل� در ���رش	ن 
� از دول
!	 ��ا��)Tش�را� ام(�� ه�

م-� ای�ان وش�P �	ر�5 ��!	 ه�ش�	ر �	ش(#.
� ا�#، �	�p ش#6 ت	 م�	م�ت تL	ر�
� ا�5ا &Qاش����� ���ره	 از �5-� �م�ی'	 �-�� ای�ان  �4#ور ای� 0]�(	م� ه	 و م=#ودی� ه	ی� م	ل� �

ای� ���ر �	 ���ره	� دی�� �	 م�'�ت� م�ا5� ش�د.
�	�Z م-�' �� V-�
ا0#ام دول� �م�ی'	 �-�� 'ش��� م

A�0ر ت��
�	�Z م-� ��N م� �(# و د� �	!
� �(�ان >�ش` ��	ل�� �دول� �م�ی'	 یZ ش��� ای�ا�� م@
�W در ���ی�رl را م
!, ��د6 �
ام�ال �ن را داد6 ا��.

ت	��# او�	م	 �� ت�#ی# ت=�ی, ه	 و م��ق ه	 در ��ا�� ای�ان
� ای� ���ر و ��; ت�#ی# ت=�ی, ه	 �-�� ای�ان����	م� R(� �	ز� ای�ان �م	د6 ارائ� م��ق ه	� ا0
J	د�  A0ا� ت����	راl او�	م	 م� &�ی# 

ا��.
م#ی� �(�	د �-�� در �م�ی'	 �	زداش� ش#

�	زداش� ش6# ،lم-� ای�ان در ش!� ���ی�ر Z�	� �� V-�
� �م�ی'	 م
9& ��رئ�S ای�ا�� �(�	د �-�� در ارتD	ط �	 >�و�CD� 6# دارای� ه	� 
ا��.

���ا�� ای�ان از ���Dد م(	�q م	ل� در 4(�� ��9
ه�;م	ن �	 �	ه` ش#ی# ���0 ��9، مW	م	ت دول
� ای�ان از ���Dد ش#ی# م(	�q م	ل� در ا�5ا� >�وژ6 ه	� �9
� و ت	���ه	� ��7�e در ا�5ا�

ای� >�وژ6 ه	 ا��از ���ا�� ��د6 ا�#.

'ن�و-�وM ارت= ای�ان ب	 L�45 "*ن ر%&'
 

� ا��.
� �-�y �#ن ر�W[)م ��ای�ان ��D داد6 ا�� �� "یZ �	و&�و6 ای�ا�� از ارت` �5!�ر� ا��م�" 
� دزدان دری	ی� در ای� �-��D� y داد6�� ت	ز&� از ا$
�	ل $�-� �i	م� �� ای�ان � �
� �-�y �#ن ر��ش(	وره	� رزم� ای�ا�� در ش�ای]� 

��د.
� �	زم ای�ان ��د�# ت��C دزدان دری	ی� ر��د6 ش#�#.� �
از م�داد م	6 ام@	ل ت	�(�ن دو ��

� دزدان دری	ی� "�	ج" داد6 ا�� ام	 از ����ش� ��
� دوم�� ای�ان ��د، � V-�
��ا� �زاد� ��
� اول �� م �مW	م ه	� ای�ا�� ا��م ��د�# �
� ای�ان ا�� و � V-�
�	ر �ن �� &(#م ��د م CW� ��	ن م	6 ام@	ل ��D ر��د�` ت	ی�# ش#، &;ارش� م(
�� ��#6 ا��.�٢٨� 

��د ���رش ت�ان 7زم و ام'	�	ت �	�� را ��ا� ����رد �	 دزدان دری	ی� دارد. �

��-� e	ه��، م�	ون وزی� را6 ای�ان ه, &9��<
�8�� از ای� ا0#ام	ت ���د � �
�8(��� وزارت ام�ر �	ر5� ای�ان ه, K!	رم �ذر ام@	ل، �	 "راز �ل�د" ��ا�#ن ��
� ر�	ی� ه	� ا��� &9

�� �ب �D-e �[-� �دا�(#.ه	� 5!	ن دار�# و دری	ه	 را م-V-e Z ��د م����!#6 ���ره	ی� ا�� �� دا��
� ا�0	��س ه(# م
NJ م� �(# و ی'� از ش-�غ ت�ی� م@��ه	� ��Dر ��
� در 5!	ن ا��.��-�y �#ن دری	� ��خ را 

� ��ا$N ��م	ل� ا�
W	ل م� ده(#.�دزدان دری	ی� ��
� ه	� ر��د6 ش#6 را ��#ت	 
 �	0# یZ دول� م��;� ��0 ا�� و ا�;ای` ��	ل�� دزدان�١٩٩١��ر 5(� زد6 ��م	ل� �� دزدان دری	ی� از اتD	ع �ن ه@
(#، از �	ل 

� ا�;ام �((#.W[)م �� ای��� �	وه	� 5(�� ��د را �R �	ره���1 از ���دری	ی� در ��ا$N �ن �	�p ش#6 ت	 
 ����
� د�� Vر م����� �� ا��م ��د �� ���و� دری	ی� ای
� &Qش
 دزد دری	ی� در �-�y �#ن ش#.٢٣دول� ه(# ��; ه9

ه��ت ��EH	 ا. در ���ی/� ی< ای�ان� را ��Bم ���5&
 

� زاد&	ه`� �� �	�e ت�ش ��ا� ار�	ل تL!�;ات �i	م� م�(���9� داد&	ه� در ای	ل� �-�ری#ا در �م�ی'	، یZ زن ای�ا�� را J)ت م	ه�
� ا��.
م�Lم ش(	�

� &;ارش ��D&;ار� ���ش�
# >�س، ای� زن م
!, ا�� �� در �	ل �٢٠٠g�
� ه��ا6 ه�@�ش �� او ��; ش!�و�# ای�ان ا��، ��� داش� 
� ای�ان ار�	ل �(#.�� ه	� �i	م� دی# در شP �م�ی'	ی� را ��ی#ار� و ��دور

9� داد&	6 ای� ش!�و�# ای�ان را در دو م�رد ت�ش ��ا� وا�]� &�� 0��R	���� ��وش J)ت م	٠٠[٣ه�tW� و Pدی# در ش ��� د�
�	6 دور
ت=�ی, ه	� ای�ان م�Lم ش(	�� ول� او را از �� م�رد ات!	م� دی�� ت�Dئ� ��د.

.#��� Vت�ا� ����د در�	ر6 ات!	م ه	� او  �

�ا�@� �9J)ت م	ه� �>�` از ای
�D� �i� #ی#Lت ��ا� در��ا��9� از ت��J, ��د J)ت م	ه� �i� از ا��م S< ،6 داش�#!� ��ای� زن �� در �eل م=	��� د�	ع از ��د را 

".��	L)ت@-�, ��� ش�م. �#ا ای �داد. او &�9: "م
��5; �	ن، 0	�� داد&	6 زم	ن ا��غ $', داد&	6 در�	ر6 ای� >�و�#6 را ش�, م	رس ا��م ��د6 ا��.

� ش6# ��ا� ای� زن ای�ا�� >(y �	ل ا�� و او ت	�(�ن یZ �	ل را در ز�#ان &Qرا�#6 ا��.
��& �iزات در�	Lم �Gا�#$
� ای�ان دا�@�.�� ه	 ��ای� ش!�و�# ای�ان در داد&	6 ��د را �� &(	6 دا�@� و ه�@�ش را م@�ول ���	م� ری;� را ��ا� ا�
W	ل دور

��د6 و ش(�د ت-9(� و ال'
�و��Z او ��	ن م� ده# �	 �	م م@
�	ر ��ی6# q-[م� ��د6 م �داد�
	ن ه	 �	 رد اد�	� او م� &�ی(# ای� زن از �	ر� �
�!��� ��	ل�� م� ��د.

��ا� ه�@�ش �	ر م� ��د6 ا��. �او �	 رد ای� اد�	 م� &�ی# ��ی#6 �!��� �	م یZ زن اهN ��ری� ا�� �



� ت(!	 در ا�
�	ر ���وه	� وی6U ارت` �م�ی'	 و ا��ائ�N �0ار دار�# و� #)
� ه	� دی# در شP ه@��� ه	� م�رد �=N@� ،p ��م دور��دور
� م�Lز وی6U وزارت ام�ر�	ر5� �م�ی'	 ��	ز داد.�� ���ره	� دی�� �4	در ��دن ��!	 

�	 م	م�ران مS�-< �98 م!	�5ت و٢٠٠gای� زن ای�ا�� و ه�@�ش در �	ل  � در ات�ی` �	زداش� ش#�#. ��!	 ه(�	م �	زداش� م���ل م�	م-
� ��!	 م�ا�5� ��د6 ��د�#.�� �(�ان د7ل � �&��l �م�ی'	 ��د�# �


(# ول� ای� زن در �	ل �&��� ای�ان �� �م�ی'	 ��&�� ت	 >	�٢٠٠٧���8ای� دو �S< �9 از یZ م	6 �	زداش� در ات�ی` �� ت(!	ی� � 
ات!	م	ت` �	ش#.

�	 م	م�ران داد�
	��، یZ م�رد از ات!	م	ت` را >Qی��� و ��د را &(	ه'	ر دا�@� ول� >S از ا�
�ف �� �� �eل م#ت Vا در ت�ا�#
�او در ا
.���& S< م` را	ی�ش ات!Q< ،د�� SD$

ب�ن�
٢N� درص* از �3د��ن ��ر ��5ب�ن� �9ب�ن� %�O ��ل

 
�	e(� ��د وارد �	زار �	ر م� ش��#و ��` از ١٠یZ روان ش(	س �	ل�(� م�
W# ا��: ت(!	  Nاز رو� م� ��	�٩٠ در4# از ��د�	ن �	ر ��	

NR	�م �� �� دل�N م�'�ت �	��اد&� ،��	ز م	ل� �	��اد6 و ��Dد $�	ی� م	ل� از ��� �	��اد6 در �(�� >	ی�� ��	�در4# از ��د�	ن �	ر ��	
�	ذب در ��	�	ن ه	 رو� م� �ور�#.

���	 در ��	�
� $�	ی� از ��م� و �!#اش� روا�� 5	م�� در &�9 و &� �	 ����D	ر ا5�Lا� ����	�4 0	�, زاد6 روان ش(	س ا5
�	�� و د
� از ��� �	زم	ن 5!	�� �!#اش� ��ا� ��د�	ن �	ر ارائ� ش#6 ای� ا�� ��،زم	�� ��د م�� �)� A�9: ت��ی& ��	���Jص ��د�	ن �	ر ��	

�-�غ ر��6# �	ش#. ���	ش# �� از ��i 5@�� و روا�� و �(�  �
ت�ا�# ش�ایC �	ر ��دن را داش
 ��	7ت� و در � �
� از ��د�	ن �	ر در �(�����@�	ر  � �	ل�� ا��.0١٨	�, زاد6 در ادام� ا�;ود: ���Q< Pی�� ��د�	ن �	ر در �(�� >	ی�

� ای� ��	زه	 در� #)
ای� روان ش(	س �	ل�(� م�
W# ا��: ��د�	ن �	ر ��	�	�� م	�(# دی�� ��د�	ن در 5	م�� دارا� ��	زه	� �	�9e و روا�� ه@
� �4رت ر�
	ره	� �	ه(L	ر ��وز م� �(#.�ه�	ن �� ��د�� ����ب م� ش�د و در �ی(#6 ای� ��	زه	 

� �4رت $��� ا� و �	��اد&� ت'#� &�� م� �((# و�� ��ه(� ه	� �	ص، � V-�
���� �	��اد6 ه	� م �� �� ای� �D@� A�	ر ت	!kا 	�و� 
� دل�N م!	Q<�5ی��،�ای� ��ه(� در م�	ن ��!	 و�5د دارد، ا�;ود: م�'N ا�	��، ��ا&��� ���D!	� ا5
�	�� در �ن ا�� �� ای� م���ع 

$	ش�� ���(� و ت#ا�N ��ه(� ه	 ایL	د ش#6 ا��.
� وارد �	زار �	ر و م�	NR �	ذب ��	�	�� م� ش��#،اk!	ر ��د: ��` از 
� �eر �	��ا�� ��	�
� ��د�	ن �	ر ��	��� �� �� ای�٩٠و� �	 اش	ر6 

NR	�م �� �� دل�N م�'�ت �	��اد&� ،��	ز م	ل� �	��اد6 و ��Dد $�	ی� م	ل� از ��� �	��اد6 در �(�� >	ی�� ��	�در4# از ��د�	ن �	ر ��	
�	ذب در ��	�	ن ه	 رو� م� �ور�#.


� ��د�	ن �	ر ��	�	�� در �	��اد6 ه	� از ه, >	ش�#6 و ی	 >�����5،���� $�	ی� از ��م� و �!#اش� روا�� 5	م�� ی	د�ور ش#: �Lا� ���د
وال#ی� م�
	د و در ��W م	ل� ش#ی# ز�#&� م� �((#.

�@�	ر� از �� ا�
9	د6 NGا�# م ���	ن ��د: ای� ��د�	ن �� در ��	�	ن ه	 �	ر م� �((# �	 ا��اع ���P ه	 و �]�ه	 در 5	م�� م�ا5 �و� در ادام
ه	� ا���0 �� ت	ث��ات �D5ان �	>Qی�� در �ی(6# ��ا� ��د �	�0 م� &Qارد.

�	 ای� ��د�	ن م� ش�د از �5-� م�رد ت�@�8 �0ار دادن و ��@�	ر� از ر�
	ره	 و �'S ال��N ه	ی� �� در 5	م� �� �� ای�0	�, زاد6 �	 اش	ر6 
� ���� �W#6 ه	� روا���ر�
	ره	� وا�(�� و ی	 م�رد ت�$, �0ار دادن �� ��م� رو$� و روا�� ��!	 ت	ث�� &Qار ا�� ،ا�;ود: ای� ر�
	ره	 

� ا�eا��	ن و 5	م�� >�#ا �((#.� �D@� م �5ی�	W
در ��!	 ایL	د م� �(# و �	�p م� ش�د ت	 $S ا�
� $�	ی� از ��م� و �!#اش� روا�� 5	م�� م�
W# ا��:ت(!	 �Lا� ����	e(� ��د وارد �	زار �	ر م�١٠د Nر از رو� م�	ن �	در4# از ��د� 

� دل�N م�'�ت �	��اد&� ،��	ز م	ل� �	��اد6 و ��Dد $�	ی� م	ل� از ��� �	��اد6، در٩٠ش��# و ��` از � ��	� در4# از ��د�	ن �	ر ��	
� م�	NR �	ذب در ��	�	ن ه	 رو� م� �ور�#.� �� >	ی��)�


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


