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�ا,+�اض !�ر زه�ا ب" �&%�ب ب� رون� ب�ر
" !�ون�
�;:�9 داد8-� دو �3 از 7&-�ن ک3�45 �2 /���1ن ا/.-

/3 ا�3 >�ف ه- را ن@دم: ,%G ن;�" /&-ون ا>5�� نFاد از اDE-رات /A ��B/�@ درب-ر� /�دم ا
�ا<�9 ؛ ر>�� /;-�"
-:��/A � �ر�-J وز�� :"/K
/�1D دو هL+� ا� ب� ��D5ر� ا
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ب��+-ن�- ,�1� ب�ن-/� ه�+� ا� ا��ان ه;�ار داد

در ژن� BN�+" از �&M�1 ن;�: �1�1"
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�ا,+�اض !�ر زه�ا ب" �&%�ب ب� رون� ب�ر
" !�ون�
 


	ا� م����ن ��� ن��� 
� ��ور �	ار م�� ت���ی�(ب دان$*(� )'ش%� دان$#�" ه��ان در ن�م�ا� 
� روزن�م� ا����د م�
)�ر د-�	 زه	ا 
)	ون�" ا��	اض -	د.در9(اس� ای8 )�ر دا�7ی�" در �6ل� اس� -� 
�ز)	س ش��� س(م دادس	ا� ��(م� و ان1ب ه��ان م(0(ع ��. را رد و

ا�1م -	د: 6�=>وی'� 
� �;� 9(د-$� ان*�م ش�" اس�.
�ی�(ب 
�ی8 ش	ح اس�: 
� م(ج� ت���0 ای�*�ن� در 
��8م�" س�ل BCش�� از >ی�ال�� ش�ه	ود�، ر@�? �(" �<�ی�� و�
 Gس�م�8 ن�م� ا
(ال
� دی(ان ��ل�-$(ر، )	ون�" در ت�ریJ ه�IهH G	وردی8م�" 
� دس� ر@�? �(" �<�ی�� رس�� ام� ت�-�(نHو م(ا �
ه�%�ر� 6*�اKس1م -	و
0� ش����� ���-�
� دس� ن��م�" اس� -� )	ون�" در ت�	ان اس� ی� ه��ان؟ ��N نI	 از �<�ت د�H	 ری�س� �(" �<�ی�� ا��Lر م ��P�� ج(اب
0� در ه��ان را� ��در -�� م*	م ش����9 م�ش(د. <م>�� 	Cون�" را ن�ارن� و ا	( �C��ه��ان 6= د�9ل� و رس �	��Cا ی� داد	س(م دادس

� ای8 )	ون�" اس� -� 
	ایQ �	ار 
�زداش� �N. م���(ن ت(م�ن� از داد��C	� ه��ان ��در ش�" اس�.�م*	م ا�
�= از ای8 شRS را 
���ر س�#�8 م�دان�. <زه	ا> د�9	م 
���G م�	م�" س�ل Tت ،�
� ن�م <ح> در )�رW ه��ان٨Vم�(ول 
�زرس �
� ج(ان 


	اس�س م%�ل�� ��
�زداش� ن�اش���. از ج� G%6 	%ازم��
(د N	ا-� م�م(ران ام	
�م�	وف و ن� �دس�#�	 و 
�زداش� ش�. ای8 ا��ام 7�	��ن(ن

	ادرش در س���  ��I�
���وی%G م�	م�" و ه�[��C 8(اه� )'ش%� ��ن(ن� ه��ان، م	گ <زه	ا> در س��� ٨/]Zت � ��_ ه��ن٩ د��


(د -� ��0� م	
(�P ت��ی� 
�زداش� <زه	ا> را ت�ی�� ن%	د" 
(د N	ا-� م����ن س��د ام	
�م�	وف و �روز ا�1م ش�. ای8 در �6ل
 د���٩/]Zن��ازم�%	 ه��ان م��� ش�ن� -� اسG م��G را ن��دان�� در �(رت� -� 9(دش�ن 
	ا� دس�#�	� ا��ام -	د" 
(دن�. م8 س��� 

٨
���وی%G م�	م�" V8م �
 � (ه��ن روز) ج�(� در س��د ام	 
� م�	وف و ن��ازم�%	 رG�H. ام� م�(وKن س��د ش	وع 
� ت(ه�8 -	دن� و �6
�� اس��Iد" ش�. در روزه�� 
�� از �6د`� و��� وارد س��د ام	 
� م�	وف وaان م)�� �

(د  Gون�" از <ح> -� ��1 م��	ور ش�ن�. در )���6


(د. ام� ج�� د�9	م رو� زم�٢٠8ن�� از م�%	 ش�م ت%� )�ر�Nا�  ��H	C ار	در ات�ق � ?%�Hر�
 �� س�ن����	� 
� م� ن$�ن دادن� -� رو� م�
ا��Hد" 
(د.

٠]١م�م(ر >�Cه� ه��ان 
� م�IC 8 ج��ز" را در راه	و� س��د دی�" اس�. م8 و و-�1 )	ون�" مT. ��. د�9	م را 
�زدی� -	دیG -� �6ود 
�� داش�.��H ر@�? س��د 	�Hد �
م�	 

�ت ان*�م�Tاس�س ت 	

�ز)	س ش��� س(م دادس	ا� ه��ان ��در ش�" >م�" اس�: 
� ت(ج� 
� ای�%�  _�� -� از س(� ج�I	�م;
در را� 7��
 م�م(ر م	-' اج	ای� ام	 
� م�	وف و٧ش�"، C'ارش م	ج� ان��fم�، C'ارش م��ی�� ج�� در )'ش%� ��ن(ن� و ان%�ر ش�ی� م����ن (م�ی	 و 


���وی%G م�	م�" س�ل ���ن�� از م�%	 س�h" ن�6�� ه��ان) و ��م ارا@� دل�. از س(� ش%�ت و س�ی	 �	ا@8 م(ج(د در )	ون�" از ج��� �(رت*
٨V.
�� <ح> و… م	گ >ن م	6(م 
	 ا`	 H$�ر 
	 ����	 6��ت� C	دن 
� ج�G رش�� م�ن�� ��aرات م��Lو ا .�� "iوی j�$- س	ز)�
 


(د" اس�. <�ان��aف و �(ارض ن�ش� از <6�=>وی'�> از س(� م	6(م <9(د-$

�� W م�د"  �

	ا� م$�رال��G ��در و ا�1م م�ش(د٣
�ی8 ت	ت�� م����  �� ا�61� ��ن(ن ت$%�. داد�C"ه�� ��(م� و ان1ب �	ار م�� ت�

 روز از ت�ریJ ا
1غ 
� ش%�ت ��
. ا��	اض در دادI�- "�C	� اس��ن ه��ان اس�.�١٠	ار ��در" L	ف م�ت 
��ا����د م

���- .� ی�(ب را 
� ت�	ان م���
دس�(ر دی(ان��ل� -$(ر 
� دادس��ن ه��ان: )	ون�" زه	ا 
G���
� ی�(ب 8�0 ارا@� Kی�T ا��	ا0� و-�1 م�ا�H )	ون�" م	گ H	زن�ش 
� م�S(م� ش�ن ای8 )	ون�" ، 
� ارا@� ن�م� � ش��� �
)�ر زه	ا 

� >ن در داد��C	� ای8 �C��ان و رس	ت� �
دی(ان��ل� ��ل� -$(ر 
� دادس��ن ��(م� و ان1ب داد�C" ه��ان ،9(اس��ر ان��ل )	ون�" د�9	ش 

ش�	 ش�.

�ز)	س ش��� س(م، _�� ی�(ب -� دو روز )�K Qی�T ا��	ا0� �9نG ش�	ی8 ���د� و ���ال��Iح س��aن� را 
� ج�I	� م;�
 Gس�ا
(ال

� دادس��ن �;Sی�:“ در ای8 ن�م� -� ش)C �دادس	ا� ��(م� و ان1ب داد�C" ه��ان تT(ی. داد" اس� ، در 
�ر" ن�م� دی(ان��ل� -$(ر ن�' م

	 نf	 ری�س� �(" �<�@�� و G%6 ش��� 
���G دی(ان��ل� ��ل� -$(ر داد��C	� ه��ان م�'م 
� ان��ل ای8��
ه��ان تT(ی. داد" ام ،>م�" اس� -� 

)	ون�" 
� 6(ز" �<�ی� دادس	ا� ��(م� و ان1ب ت�	ان اس�.“
� از ج��� ن�م� م(رخ دهH G	وردی8 م�" ام��ل ،از داد��C	� ه��ان در9(اس� ا��ام�ش��� 
���G دی(ان��ل� -$(ر 
� ارس�ل ت;(ی	 ن�م� ه�� ��



 در ت�ریJ )�ن'دهH٢٠V٧١G(ر� و ا�1م ن��*� را در 9;(ص ان��ل ای8 )	ون�" 
� ت�	ان -	د" اس�.ای8 ن�م� 
� دادن�م� ای8 ش��� 
� ش��ر" 
اس��Iم�" ن�' اس���د -	د" اس� .

 j(ب، )'ش� ی��
���ن� P	ح �9م�ت )'ش%� در ی%� از روس��ه�� دور ا��Hد" -$(ر 
(د، روز٢٧زه	ا Pس�ل� ، -� در �6ل ان*�م داو 
 ��_ در مT(�P )�رW ه��ان 
� ه�	ا" ن�م'د 9(د ت(سo م�م(ران س��د ام	
� م�	وف 
� دل�.١٠ج��� 
���G م�	م�" س�ل BCش�� س��� 


(دن و�0�� ت�ه.، 
�زداش� و 
� س��د م�%	ات م��. ش�.دو روز 
�� مpم(ران 
�زداش�#�" ا�1م -	دن� -� زه	ا 9(د را در RS$ن�م
6�= >وی' -	د" و ج�ن 
���9 اس�.راه	و�  �� دوم 
�زداش�#�" 
� اس��Iد" از )�ر�N )1-�رد ت����qت�P�%ای� �
ام� �9ن(اد" زه	ا 
� ا���د 

H	زن�ش�ن -$�� ش�" اس� از م�(وKن س��د ام	 
� م�	وف ه��ان ش%�ی� -	د" ان�.

� ��IC )�ر زه	ا دادس��ن ه��ان 
� او ��IC اس� -� ن��� از )	ون�" را 
� ت�	ان ارس�ل -	د" اس� و ن��� دی#	 را ن�' ارس�ل -	د" اس�.

� ن�اد" اس�.;S$م Jان ارس�ل ن$�"،)�س	ت� �
دادس��ن ت�	ان 
� ای8 )	سQ )�ر زه	ا -� N	ا )	ون�" 
a(ر -�م. 
� ی�(ب ،)	ون�" را م�S(م� ا�1م -	د.�

	ا� ه�� م����ن م	گ زه	ا  ��
� ��ور �	ار م�� ت� �
�ز)	س ه��ان _�هBC ��Iش�� ج�I	� م;
o ت�	@� م����نH ��
� ا��	اض �9ن)اد" و و-�1 م�ا�H ای8 (	ون�" ��IC اس� -� م�f(ر م8 از ��ور �	ار م�� ت� Jدر )�س �
�ز)	س ه��ان


� ج	ایG دی#	 ای8 )	ون�" از دس�(ر �9رج ن$�" اس�. �C��.و رس��� 	@� >ن�� از ��. 7�	د و ن� ت�)
از ��. ��� 
� ی�(ب ارس�ل -	د" ، 8�0 م�S(م� ا�1م -	دن�
ای8 در �6ل� اس� -� او در G%6 ��در" 9(د -� در ت�ریJ ،ن(زدهG ت�	م�" 
	ا� �9ن(اد" 
�� اس�،
	ا� ه�� م����ن )	ون�" �	ار م�� ت��� ��در مIم�� ���وا�� ن$�" و و�(ع ��.  �)	ون�" ،ن(ش�� 
(د:“ 
� ت(ج� 
� ای�%� ا�1 ج	م

ش(د.“

	ا� )	ون�" G%6 ور�� �

	 19ف دس�(ر دی(ان��ل� -$(را��ام  �
� ای8 )	سQ )�ر زه	ا -� N	ا 
�ز)	س ه��ان Jدادس��ن ه��ان در )�س

	 ان��ل ای8 )	ون�" ت�-�(ن 
� دس�$�ن ن	س��" اس�.ای8 در �6ل� اس� -� ن�م� دی(ان��ل� -$(ر دهH G	ودی8 �-	د" ،��IC اس� -� ن�م� ا� م��

م�" ام��ل ��در و ارس�ل ش�" اس� .
��IC ه�� دادس��ن ن$�ن م� ده� -� ن�م� )? از ��Nر م�" ه�(ز از ت�	ان 
� م;� 9(د در ه��ان ن	س��" اس�.

�-�ن(ن زن�ن ای	ان

�;:�9 داد8-� دو �3 از 7&-�ن ک3�45 �2 /���1ن ا/.-
 

 داد�C"١٣ ت�	م�" ج��� داد�C" ن��G �9	و� و را6�� ��#	� زاد" دو ت8 از ا�<�� -�h�8 یj م���(ن ام<� در ش��� ��٣٠_ ام	وز 

	���" داش���. �� -	م�ان1ب 
	C'ارش�. و-�ل� >ن�� را ش�	ی8 ���د�، ن�	ی8 س�(د" و ل�1 �

 G�و ن� ��
��8 ]٢را6 ١٣٨V زداش� و�
 روز را در زن�ان اویBC 8ران�ن� و 
� ���١٣ BCش�� ه�#�م ج�� >ور� ام<� در )�رW دان$*( 
م���(ن ری�ل� >زاد ش�ن�. ن�	ی8 س�(د" م(-. >ن�ن در
�ر" N#(ن#� ج��� داد�C" و ن(ع ات��م >ن�ن �IC : «ام	وز 
� ات�Iق م(-���١٠٠G-�Iل� 

��� ن�fم 
(د.»١٣ن��G �9	و� و را6�� ��#	� زاد" در ش��� � �q��� از P	ی= ��Hل�� ت�� داد�C" 6<(ر ی�G�H. ات��م >ن�� ا��ام ���� ام��� م
��� ن�fم �P= س(ا
= م	
(�P ج�� >ور� ام<� 
(د" اس� -� ای�*�ن� 
� اس���د 
� >زاد� >�6د م�� در ان��د از �(ان�8� �q��م;�اق ��Hل�� ت�

� م(ج� G. م(-1ن��ای�%�  �

= ��ن(ن ان*�م دادم و ام��وارم 
� ت(ج� �aت 9(د را م����Hان�8 د)� 	��q1م در9(اس� ش�ن ج�� ت�و ا


	ا@� 
	ا� >ن�ن ��در ش(د. G%6 ���م ن	رات ج�ر� ج	ه�[�j از �(ان�8 و م
�	

	ا� 
	ا 	��qت

/3 ا�3 >�ف ه- را ن@دم: ,%G ن;�" /&-ون ا>5�� نFاد از اDE-رات /A ��B/�@ درب-ر� /�دم ا
�ا<�9 ؛ ر>�� /;-�"
 

	
 �«اس��Iی�ر رG�6م$�ی�» ر@�? س�زم�ن م�	اث H	ه�#� و م��ون ر@�?ج��(ر�، س��Sن م��$	ش�" از 9(د م��
� ن�اش�� اس�.��T� 8��N 1ش� آ� ا� �ای��u «م� 
� م	دم اس	ا@�. دوس� ه���G»، تBuی� آ	د و م��

Qای	ان ا�(ل#�Tم� "iوی�
ای8 م��ون ا���6نiاد آ� س��Sن و ا��ام�ت 
vTان#�'ش از زم�ن ورود 
� دول� 
�ره� 
�� و 6�	ت م��P�Sن و 

� )	سQ �9	ن#�ر� آ� )	س��: «N	ا در س��Sن 9(د در ه��یQ روز BCش��، Jه��ت دول� در )�س ���را 
	ان#���S، دی	وز در �6ش�� ج

vT دوس�� م�� ای	ان را 
� ه�� م��ه�، �6� م	دم اس	ا@�. مa	ح آ	دی�؟»، �IC: ا�1 
vT م8 ای8 ن�(د؛ ش�� �9	ن#�ران ه��$� 
�دن��ل
8�
�، ای8 
(د آ� ��(ان آ	دم، ام	وز �
vT آ xم8 در ی ��N�'ه�� ��9� ه���� و ش�� ایN 8�'ه� را م��. م�آ���. او ادام� داد: ��8 ج�
xا@�.. ای8 ی	اس �� در دن�� �6��� دارد و ن� ه�y م��
� م �م��ه�� دن��، ا�S�Hر م�� ای	ان ای8 اس� آ� ه�y دش��� ن�ارد، ن� ای	ان دش��

� م	دم ه�y آ$(ر� ن�ارد. در وا��، �
QS، از ا�S�Hرات م�� ای	ان اس� آ� ه�y دش�� xر روش8 اس� و ت(0�_ دادم آ� ای8 ی���
 ��zم�
�

. >ن هG ه��8 اس�، ی��� دش���ن م� ام	وز در دن�� ش�وت���ت	ی8 و ن�ج(ان�	دان�ت	ی8 دش���ن ه���� آ� ای8 دو �م�� ی��� م	دم و ن�a م

���ر ش�ی��� اس�. ر@�? س�زم�ن م�	اث H	ه�#� و C	دش#	� ا��Lر داش�: «م��@. ج��(ر� ��هG ن$�ن م�ده�� آ� م�� ای	ان، یx م
�اس1م� ای	ان روش8ان� و ای8 روش8 اس� آ� اس	ا@�. 
� رس��� ش����9 ن��ش(د. اس	ا@�. اس�س� رژیG ن���. 
��" دو روز )�Q س�S	ان

داش�G و ��(ان آ	دم آ� رژیG اس	ا@�. ا�1 م	د" اس� و ت��� ت$��� ج��ز" >ن را �� ان�اaN ،���9(ر ای8 را ن��ن(ی���؟

� دروغ ن(ش��� و 
�ج�� ای��u از �(ل م8 
�(ی��� آ� ��(ان آ	دم، م� 
� آ�� دش��� ن�اری��IC ،Gان� آ� 
��" ��ICام، م� 
� م�� اس	ا@�. دوس�
� را ن'د"ام». ا��Lرات رG�6م$�ی� و م��Gآ	دن رس�ن�ه� 
� «دروغ ن(ش�8» در �6ل� �(رت م�C�	د آ�H	6 8��N 1آ� م8 ا� G�ه��
س�S	ان� روز ش��� و� ت(س�9 o	C'ار� �Hرس- از ن'دیxت	ی8 رس�ن�ه� 
� دول� ن�G- م��$	 ش� و سh? در رس�ن�ه�� دی#	 ان��uس )��ا
آ	د. و� در >ن س�S	ان� آ� روز ش��� در ه��یQ ن(>ور� و ش�H)uی� در ���� C	دش#	� در مT. م	آ' ه��یQه�� ��اوس��� ای	اد ش�،
� در دن�� دش�8 م� ن���؛ ای8 ا�S�Hر اس�. م� م	دم >م	ی�u را از��
(د: «ای	ان ام	وز 
� م	دم >م	ی�u و اس	ا@�. دوس� اس�. ه�y م ��IC
�
	ت	ی8 م��ه�� دن�� م�دان�G». تBuی� ای8 س��Sن از س(� رG�6م$�ی� ال��� ��Nان م(رد ت(ج� رس�ن�ه� �	ار ن#	N .�H	اآ� م��ون ج�*�ل
ا���6نiاد در د��Hت ��. هG آ� ه�[(ن 6<(ر در م*�? ر�R در ت	آ�� ا��ام�تQ در رس�ن�ه� م��u? ش�، 
�ون ارا@� ش(اه� و م�ارك
�
� از س�ی�ه�� ا�(ل#	ا uی ،Gه �
� تBuی� م����ات رس�ن�ه� و H$�ر 
� >ن�� دس� زد. از ای8 رو، در )� تBuی� دی	وز رG�6م$�ی �H	�

� )�$���د آ	د 
	ا� روش8 ش�ن م(0(ع �Hی. �(ت� س�S	ان� م$�ی� رو� 9	وج� �9	C'ار�ه� �	ار C�	د.��aان�$�ر م



اس���ل روزن�م�ه�� اس	ا@�.

� اس���ل روزن�م� �ه�� اس	ا@�. م(اج� ش� و >ن را 
� )Pر ��C	د" ((شQ دادن�. روزن�م�ام� �Hرغ از تBuی��� دی	وز، س��Sن رG�6م$�ی

ه�� ای	انم$�ی� در �6ل� ای	اد ش�" اس� آ� م�م�ت ای	ان در BCش�� ن��� 
� دوس�� م��«ی�ی�(ت >�6رون(ت» در ای8
�ر" ن(ش�: ا��Lرات 
و م�. دی#	 از ج��� >م	ی�u اش�ر" آ	د" 
(دن�، ام� ای8 اول�8
�ر اس� آ� یx م�م ای	ان� ن��� 
� اس	ا@�. �N�8 ا��Lرات� را 
��ن داش�� اس�.

�I#ش �
>ور ت(��{ آ	دن ا��Lرات م��ون ر@�?ج��(ر ای	ان ادام� داد: «در �6ل�آ� م�T(د ا���6نiاد، ر@�?ج��(ر ای	انای8 روزن�م� 
�� در ج��ن ن���». روزن�م� ���(ن�����ا�1م آ	د" اس� آ� ای	ان دش�8 اس	ا@�. اس�، م��ون و� ا�1م آ	د آ� ای	ان دش�8 ه�y م

��ن ش�" اس� آ� هBC ��Iش�� م�م�ت ��ل�	ت�� ای	ان �«ه�>رتR» ن�' در C'ارش ای8 �9	 ن(ش�: ا��Lرات م��ون ر@�?ج��(ر ای	ان در �6ل


��ن داش��� آ� م(شxه�� دور
	د ای	ان ��در اس� اس	ا@�. را ه�ف �	ار ده�. ه�>رتR ادام� داد: م��ون ا���6��T� 8ای �ه�نiاد در �6ل

(د. ��S�#ان	
را آ	د" اس� آ� ر@�?ج��(ر ای	ان 
� ا��Lرات 9(د در
�ر" ه(ل(آ�س� و ان��ل اس	ا@�. 
� ارو)� ی� >Kس�u ت(ج� ج��ن� را 

س�ن�(ر �9	� در م�a(��ت ا�(ل#	ا

	ا� م(C�0�	� م��ون �در ای8 م��ن، ا��ام روزن�م�ه�� ا�(ل#	ا در س�ن�(ر س��Sن رG�6م$�ی� ن$�ن از >ن داش� آ� >ن�ن ت(ج��

� BCش�8 از آ��ر �9	 C	��Hان�. روزن�م�ه�� آ���ن، رس�ل�، ج��(ر� اس1م�، ج(ان، ج�مجG و G��;اد ن�اش��ان� و از ای8رو، تiا���6ن
�

(دن� آ� ا��Lرات رG�6م$�ی� در >ن�� م��u? ن$�. از ای8 ج��، سu(ت روزن�م� «آ���ن»  �س��س� روز از ج��� روزن�م�ه�� ا�(ل#	ای

� ��(ان «سu(ت �*�� ��G ا�(ل#	ای�ن» ن(ش�: آ���ن آ� 9(د را ���aوز در م	ك م(اج� ش�. ای8 س�ی� دی��
واآ�Q س�ی� ا�(ل#	ا� ت�
�س�
� م��ون ر@�?ج��(ر از م�� >م	ی�u و
�س�
� در روز BCش�� و ت�*�� 
��G رس�ن�ا� ا�(ل#	ای�ن م�دان�، 
� رG7 ات�Iق ا��Hدن ر�9اد� 
اس	ا@�.، سu(ت آ	د" اس�. ا��Lرات م$�ی�، م��ون ر@�?ج��(ر، در س��یQ از م�� >م	ی�u و ا�1م دوس�� ای	ان 
� «م	دم اس	ا@�.!» در

� سu(ت ای8 روزن�م� رو
�رو ش�" اس� آ� ای8 روزن�م�، ر@�?ج��(ر س�
= را 
� دل�. ا�1م ل'وم ا�6	ام 
� م�� >م	ی�u و ج�ا آ	دن ��6ل


� «س�انان» در  )Cو�IC از10>ن�ن از دول� ای8 آ$(ر در �uو� از �(ل ی ���
� ش�ت م(رد �6�� �	ار داد و م�aل� ت��� را � ،Q�( س�ل 
��س	h9(س��ن >م	ی�u! م��$	 آ	د" 
(د. ای8 در �6ل� اس� آ� م$�ی� در س��Sن 9(د م�� >م	ی�u را از 
	ت	ی8 م��ه�� ج��ن دان��� و م
���a����ن 
� ش��ر م�رون� و �6� واژ" اس	ا@�. در اد
��ت رس�� ج��(ر� اس1مH 8�زم	ان اج��ر� و ����7ن س	ا@�. را آ� م��ج	اس
م��(ع و 
� ج�� >ن از «رژیG ���(ن����» و اش�qل#	 اس��Iد" م�ش(د را «دوس� ای	ان» �a9ب آ	د. ت�
��ك ی�د>ور ش�: «از ن#�" س��س�
��a�8 و 
� زور ن�fم��نH دم	زم�8 م	ل س�qاش �
� م�ش(ن� ام� ی�(دی�ن� آ� ��9رج� ج��(ر� اس1م�، ی�(دی�ن از ���(ن���ه� ج�ا ت

� دول� �uی	دم >م	ج�ی#�" م �uن< G7ر �
� ای8 س	زم�8 در >ن س�آ8 ش�"ان�، ���(ن��� ش�	د" م�ش(ن�. ه�[��8 ���� ����6ن ا�� ��اس	ا@�
� در ج��ی�ت دول� دم(آ	ات�x >م	ی�u آ� 
� رأ� >ن�ن ان��Sب ش�" و 
� م�(ل و ی��G و$>م	ی�u ج�اس�، ام� 
�ی� )	س�� >ی� ای8 م	دم ه�y ن
� )	دا��9، ن�ارد و ت�ز" ج'ء 
	ت	ی8 م��ه�� دن��س�؟
� نf	 م�رس� ا�uHر ��(م� درaدم م�	از م 	Iدن د"ه� ه'ار ن	�9ن��ن آ�

�{ )	سQه�� زی�د� دارن� آ� 
�ی��Sص م�Sاش �
آ$(رم�ن ن��� 
� ت����ه�� م(ج(د در �<�وت رس�ن�ه� و م�(وKن دول�� ن��� 

)�سJ�S داد" ش(د»

-:��/A � �ر�-J وز�� :"/K
/�1D دو هL+� ا� ب� ��D5ر� ا
 


���� )�$���د� C	و"  �
 ��Iف دو ه	L ان در	6%(م� ای �- � )�سJ م��� ن�ه� و �7�س�ز�١+]-�ن�ول�'ا رای? ��IC اس� در �(رت
اوران�(م را م�(�{ ن%��، 
� ��C	ش تT	یGه� م(اج� 9(اه� ش�. رای? 9(اه�ن )�سJ ج�� ای	ان ش�" اس�.

 "��Iدو ت���8 از "دو ه
���ت ارش� ج��(ر� اس1م� درhدی ،����)�سJ ج��ا� -� وزی	 �9رج�� >م	ی%� ان��fر >ن را م�-$�، در م(رد م(0(�� اس� -� س��� ج
� در م;����6 م�a(��ت� 9(د در ت�	ان )? از���� �(رت ن#	��H اس�. س��� ج�T
مBا-	ات ات�� م��� اس� -� در م(رد >ن در ژن( 

�7�س�ز� مa	ح ن�(د" اس�.١٩
�زC$� از ژن( ��IC -� در مBا-	ات روز ش���� BCش�� ( =�� ژو@��) م(0(ع ت�
� م<�(ن �ICوC(ه�� ژن( را ت���8 م��	 مBا-	ات 
��� ��(ان -	د" اس� و >ن�N را -� -�ن�ول�'ا رای? از >ن 
� ��(ان "م��� دو���ج
W	�$رو� ای�" م 	
� ��IC اس�: «ت(اH= ش� ���ه��Iا�" ن�م 
	د"، H	�� زم�ن�ا� 9(ان�" اس� 
	ا� -�ر رو� ای�"� )�$�	د مBا-	ات. ج

	ا� ادام� �IC#( -�ر -��G و >ن�� هG ای8 ن#�" را م(رد ت(ج� و اس���ل �	ار دادن�» و اH'ود" اس�: «
	اس�س ت(اH= ا
��ای�، یj ای�" در
�ر"
ادام� مBا-	ات از س(� >ن�� مa	ح ش�" 
(د و یj ای�" و ا
�%�ر ��. هG م� در ای8 اج1س ارا@� -	دیG و �	ار ش� P	H�8 رو� ای8 م(0(ع

-�ر -��� و L	ف دو ه��I، دو
�ر" 
vTه� را ادام� ده��.»
رای?: ج�ی� >م	ی%�


� >س��، ه�[��٢١8-�ن�ول�'ا رای?، در م;����6 م�a(��ت� روز دوش��� ( 	Iی�ن س	ل�� در ج	ژو@��) در ه�#�م ت(�{ در ش�ن(ن ای 
��-pی%� ت	ج�ی� >م 	
 ،.
�ج��(ر� اس1م� را م��G -	د" -� در مBا-	ات ج�ی� ن�ارد و ت1شQ در ج�� ات1ف و�� اس�. رای? در م
-	د" اس�. او 6<(ر م��ون 9(د، وی���م 
	ن' در مBا-	ات ژن( را ن$�ن#	 ج�ی� >م	ی%� 
	ا� )�#�	� )	ون�"� ه���ا� ای	ان 9(ان�" اس�.


	9(رد >م	ی%� 
� ای	ان ت���	 ش�" اس�. �")Tج�� در ن �	��qات ژن(، ه�[(ن ن��د ت	ا-Bن'، در م	
�، 6<(ر ��در رس�ن�ه�� 
�8ال�
رای? 
� ل8T ت��ش در ���ل ای	ان -(ش�� ای8 
	داش� را ت��ی. -��. او ��IC اس�، اC	 دول� ای	ان م(Q�0 را تq��	 ن�ه� و �7�س�ز�
���IC �
اوران�(م را م�(�{ ن%��، 
� تT	یGه�� سC�S�	ان�ت	� م(اج� 9(اه� ش� و >م	ی%� ن�' دی#	 در مBا-	ات ش	-� نS(اه� -	د. >ن#�" 

.��- �	�CG��;ان ت	ای �رای?، ش(را� ام��� 
�ی� در م(رد )	ون�"� ات�
ا�a9ر 
	اون

� در م(رد )	ون�"� ات�� ای	ان س��IC 8S اس�. C(ردون 
	اون در س�S	ان�ا� در -���، )�رل��ن�
ن��S وزی	 ان#��? ن�' 
� ل8T م$�
� 9(اه� -	د.  او درC9(ان�"، ای���د �
� س1حه�� ات� �
اس	ا@�.، تp-�� -	د -� ان#����ن ����Pن� در 
	ا
	 >ن[� و� ت1ش ت�	ان 
	ا� دس���
�IC ا@�. «ان'ج�ر >ور» 9(ان�.  او	ان را در م(رد اس	ان ت�	رات ت��ی�>م�' ره���Lه$�ار داد و ا �م(رد 
	ن�م�ه�� ات�� ج��(ر� اس1م

�7�س�ز�، ی� ان'وا� 
�$�	 و ان��fر ای�%� 
� وا-�Qه�� ج��ن�١+]-� ای	ان دو را" در 
	ا
	 9(د دارد: ی� ��(ل )�$���ده�� C	و"  =�� و ت�
ش�ی�ت	� م(اج� ش(د.

�
اول�	ت، ن��Sوزی	 اس	ا@�. ن�' در روز دوش��� در م(رد ای	ان در -��� ا��Lرات� داش�� اس�. و� ��IC اس� -� اس	ا@�. ن��ت(ان� 



ای	ان� -� دارا� س1ح ات�� اس�، ه���ز� داش�� 
�ش�. او م(����� را -� یj ای	ان ات�� ای*�د م�-�� "ت�T.ن�)Bی	" ت(��{ -	د" اس�.
�� و ای	ان ات�aم�

� اس�. �9	C'ار� �Hرس  
� ن. از "ال$	ق اKوسo" ن(ش�� اس� -� وزی	انaدر -. م� j�ت���hدی W	Tو ت vT
ای	ان ات�� م(0(ع 
 ژو@�� در�9٢١رج� و م�K)zن س	وی?ه�� ام���� >م	ی%�، م;	، اردن، �	اق و ا�<�� ش(را� ه�%�ر� 9��� �Hرس در روز دوش��� 


	رس� ��Hل��ه�� ه���ا� ای	ان )	دا��9ان�. در ای8 �9	 از �(ل ��6م ز-�، س�S#(� رس�� وزارت �9رج�� م;	 >م�" اس�: �
 ��L)
ا
ه�ف از ای8 ن$�� 
vT و ت��دل نf	 در
�ر"� ج�ی�ت	ی8 و�0�� 9��� �Hرس و ن��ی� مBا-	ات ای	ان و 7	ب در ارت��ط 
� )	ون�"� ه���ا�

ای8 -$(ر اس�.

ر�� /�از� ب�:-ر� و رک�د ��ر/" در ا��ان
 

 �
 در�� رس��" اس�. 
� ��IC -�رش��س�ن ای	ان س�له�س� 
� ر-(د ت(رم� د�Nر اس� و ای8 
� م����٢V / Zن	خ ت(رم در س�ل ج�ر� 
� اج����� اس�.Cد	�Hر� م'م8، ا�%�

�K ر8�H ن	خ ت(رم و C	ان� اس�. از ن�(ده��  �

�%�ر�، ه�	ا"  Qای'Hا


� ت�`�	 
�%�ر� 
	 رو6�� اH	اد )	دا��9 و 
� اس���د 
� )iوهQه�ی� -� در ای8 زم��� �“، �9	C'ار� دان$*(ی�ن ای	ان، در C'ارش -(ت�ه ای���
W)'ی'ان ش�از دس�دادن  G7 �%وج(د ای��
 .��-�� م'م8 مCد	�Hو ا �Cر �9(د�Nر� ان��ن را د�%�
در >ل��ن ان*�م C	��H، ن(ش�� اس� -� 
� >ن در روح ان��ن 
� ان�از" 
�%�ر� ن���. ایC 8'ارش -(ت�" ه�'م�ن ش� 
� ه$�ارCد	�Hی�ار� ان�و" و ا�( �-���" و 
���ر ش�ی� اس�، ول
م�K)zن در
�ر" 
�%�ر� در اوای. هBC ��Iش��. 
�%�ر�ا� -� وزی	-�ر هG ن��� 
� >ن ه$�ار داد" اس�، 
�%�ر�ا� اس� ن�ش� از ر-(د
��Hا دری�	" >ن	9K�
 Gه Gم�ت دول� ن��ت(رم�. -�رش��س�ن م�C(ی�� ای	ان س�له�س� د�Nر ر-(د ت(رم� اس�، ت��� ن%�� ج�ی� ای8 اس� -� م

ان�. >ی� دول� 
� H%	 را"ه�� 9	وج از ای8 و�0�� ه��؟ -�رش��س�ن �N م�C(ی��؟

�%�ر� و ت(رم

� ا��;�د ای	ان�� در C'ارش� ن��� 
� اH'ایQ ت(رم و 
�%�ر� ه$�ار داد" و >ن	ا از �NلQه�� ا�Cت�ز �
م	-' )iوهQ ه�� م*�? ن�' 
دان��� اس� . ه�'م�ن 
� >ن م��ون س1م� وزارت 
��اش� از اH'ایQ ن	خ رش� ج���� -$(ر �9	 داد" اس� . 
�$�	ی8 ت��اد ج���� -$(ر

 س�ل�ه�س�. ایC 8	و" ن��ز م�	م 
� ام%�ن�ت >م(زش� و سh? اش��qل دارد .٢٩ ت� ]١
� ��IC او در C	و" س�� م��ن 
�

�%�ر� از ی%�( و ت(رم از س(� دی#	 م$%1ت� ه���� -� 
� م(ازات هG در ای	ان در�6ل رش� ه����. ن	خ ت(رم در ای	ان در س�ل ج�ر� 

Z / ٢VK�
 �

�%�ر�، ه�	ا"  Qای'Hم���� ا �
 در�� رس��" اس�. -�رش��س�ن م� C(ی�� ای	ان س�له�س� 
� ر-(د ت(رم� د�Nر اس� و ای8 

� ر��� م��دل  �Iان از ن	اس� . در>م� ای ��٨V م����رد دKر در س�ل ٧٨ / ٨ر8�H ن	خ ت(رم و C	ان
 رس��" اس� . اس��Iد" از ای8 در>م� 

س�
�، در ری�S و)�ش ه�� دول�� و در ا��ام�ت 7�	م(ل� اس�. ای8 نT( ه'ی�� -	دن، م�ن� از م��ر 
�%�ر� H'ای��" ش�" اس�.
� دول�Pس��س� ه�� ان���


	ا� '*
G*6 ن�ی�#� در ای	ان در �� س�ل ا9�	 
� ان�از" س� س�ل BCش�� ن�(د" اس�. ا��;�ددان�ن م�C(ی�� 
	ا� ه�� N�' ه'ی�� م�ش(د 

� ���رت دی#	و��� )�� ���� در م��ن اس�، 
� م$%. ”-��(د ن�ی�#�“ رو
	و م�ش(یG. ن�ی�#� در ای	ان از ن(ع .��ت(ل��ات دا9

.��-�7�	م(ل� >ن اس�. اH'ایQ >ن را اH'ایQ واردات ه�	اه� م
� دول� اس� -� در ی%�، دوس�ل BCش�� م(ج� ت(رم ش�" اس� .Pی�: «س��س� ه�� ان���)C �د-�	 ج�$�� )iوی�ن در م(رد اH'ایQ ت(رم م

س��س� ه�ی� -� دول� در زم��� اH'ایQ ه'ی�� ه� و -�	 
(دج� د اش�� اس�.»
9;(�� و س	م�ی� BCار� ام%�ن رش� ن��ده�: «ن��*� ای�%� QS
 �

	م�C	دد -�  �ر-(د ن�' در ا��;�د ای	ان ن�' 
� ��IC او 
� س��س�ه�ی
�(ب، و از 
	ن�م� ت(س�� ��Nرم -� ای8 رش� را ه�ف �	ار داد" 
(د، 
�ش�ت دور ش�"ایG. م�f(ر رش� 
QS ن�I و �Cزaاز رش� ا��;�د� م
�%� م�f(ر رش�� اس� -� ای*�د اش��qل م� -��. رش� 
QS ���� و �9م�ت اس� ، -� م� ت(ان� ای	ان را از ر-(د و ت(رم 19ص
ن���، 

«.��-
�ر-(د ت(رم

�

�نj م	-'�  	Cد" -� ه$�ار ده� ا	- "���
-�رش��س�ن م�ت��س� در م(رد وج(د ر-(د ت(رم� در ای	ان �9	 داد"ان�. ول� وزی	 -�ر 
� ای8 
0� 9(د ادام� ده�، -$(ر د�Nر ر-(د ت(رم� 9(اه� ش�. د-�	 ج�$�� )iوی�ن م� C(ی� -� 
�نj م	-'� ه�[#�" اس�1ل و ��رت��س��س� ان
� در 
	ا
	 ت;����ت دول� ن�اش�� اس� و9(د ت;��C G�	ن�" ن�(د" اس�. 
�نj م	-'� ه	زم�ن -� دول� ن��ز داش�� اس�، از ذ9�	"H�-

 م����رد دKر م�Sرج ارز� داش��١٠٧ارز� 
	داش� -	د" اس� و >ن	ا در ا�9��ر دول� �	ار داد" اس�. دول� در س�ل BCش�� ر��� م��دل 
اس�.


� ��IC -�رش��س�ن )�ی�" ج�ی�� اس�، ج�ی� ال��� درم��س یj �	ن . د ر س�ل  �
	د،١٩٧٣ر-(د ت(رم K�
 ه�#�م�%� او)j ���� ن�I را 
�

(دن�، د�Nر ه'ی�� ت(ل�� 
�Kی� ش�ن� . اC	 ت� ��. از >ن ه��$� ت(رم و 
�%�ر� را
�a م�%(س  �Iج��ن -� وارد -���" ن �-$(ره�� ����

�%�ر� را، Qت(ل��، -�ه _a8 س�Hر K�
ی%�ی#	 داش���، ی��� اH'ایQ ت��0، در -��ر اH'ایQ ���� ه�، اH'ایQ ت(ل�� را 
� ه�	ا" داش� و 
���� 8�Hر K�

�%�ر� و ه�'م�ن  Qای'Hا �ن�� م(ج< �K�
ای8 
�ر و�0 تq��	� >ش%�ر -	د" 
(د. -G ش�ن �	�0 ت(ل��ات، 
�دل�. ه'ی�� 

(ج(د >م�" �Iن �K�
�%� ه'ی�� ا� 
(د -� 
	ا`	 ���� 
-�Kه� ش�. ��م. اH'ایQ ���� ه� دی#	 
�K ر8�H ت��0 و 
� ه�	ا" >ن ت(ل�� ن�(د، 


(د .
�0�س��س� اH'ایQ ت

-�رش��س�ن ا��;�د� م�C(ی�� >ن[� در ده� ه$��د در -$(ره�� ����� ات�Iق ا��Hد، ا-�(ن در ای	ان ات�Iق ا��Hد"  اس�. 
� ای8 ت�Iوت -�

�(� اH'ایQ �	�0 و ت(ل�� ر���H و
	 ر-(د ت(رم� 9(د 7��� -	دن� . در�6ل� -� در ای	ان 
(یi" در س� ��	�
-$(ره�� ����� >ن'م�ن 

	ن�م� ا� 
	ا� م��ر ای8 ���H د	
 �
�ور م���ان دول� س��س� ه�ی� -� دول� 
%�ر م �

%�ر 
	د" م� ش(د.  �0�س�ل ا9�	 س��س� اH'ایQ ت
�رون� اس�. ر-(د ت(رم�ا� -� ای	ان س�ل ه�س� 
� >ن رو
	وس�، ن��*� س��س� ه�ی� اس� -� در>م�ه� را �	ف ت(ل�� ن%	د" و 
� نf	 ن�

 ه'ار م����رد ت(م�ن ن�ی�#� در١٨>ی� در >ی��" ن�' 
	ن�م� ا� 
	ا� ای�%�ر داش�� 
�ش�. ��Nن[� 
� ��IC م�K)zن وزارت -�ر در س� س�ل BCش�� 
QS
 ��-���ل� P	حه�� اش��qلزا ه'ی�� ش�، ام� ن��*�� -�ر 
�زهG اH'ودن 
	 ن�ی�#� 7�	م(ل� 
(د. وزی	 ���ی� در ای8 را
�a اذ��ن م

���� و م��ن ای	ان م�<. ج�� C	8�H ت���1ت 
� ن�م ت(ل�� و ه'ی�� -	دن >ن در ام(ر س(داC	ان� دارد.



ر-(د ت(ل��

� ه�y رو ��
. م�ی�� ن��� . Q�( س�ل �
��� ی� س �
�	ت	 از BCش��ان� . ��رت 9	ی� م	دم H �ات	م �
-�رش��س�ن م�C(ی�� ای	ان� ه� ا-�(ن 
� ��در 
� ت(ل�� -�K ن��� و 
� ریK�- 8�Sه�� وارادات در 
�زار ن��ت(ان ر-(د ت(رم� را ا��Hر زد. ���� وH�- "ان�از �
ا��;�د ای	ان 
ت(ل��ات در ای	ان 
� ت%�(ل(ژ� �9رج� وا
��� اس�، از 9(دروس�ز� C	��H ت� ���ی� م(اد B7ای�، ت� س�د" ت	ی8 ت(ل��ات. واردات از ه	ن(ع


	ا� ت(ل��، �N م;	ف 
� دKر  �N ،٧٠٠>ن.��-� ت(م�ن، ه'ی�� ا� 
���ر 
�K را 
� ا��;�د ت�T�. م
� �<( ه��ت ر@��� ات�ق ای	ان�� ا
	اه�G ج��Cت�ز �
o یj ن�(ن� اس�. H �hت �Iه 	ن�$% ���aر� ورش%��� ش�" ان� . ت����
-�ر�9ن� ه�� 

 وا�6 ت(ل��� �9	 داد" اس�. او 
� وزی	���ی� -� م���ن ات�ق ای	ان 
(د"، ��IC اس� -� ���� س	ب و رو�V٠٠از و�0�� ه$�ار ده��" 
در 
�ت	ی8 ش	ایo �	ار دارد و س�Sت	ی8 روزه�یQ را م�BCران�.

��);9 QS

� ا�9��ر دول� در>م�ن�. دول� 
� ��IC -�رش��س�ن ن�-�ر>م�ت	 از  �)? از ان1ب ت��اد زی�د� از وا�6ه�� ت(ل��� 9;(�

�زار س	ازی	 ش�" �
 �Iدر>م� ن Qای'Hا 	P�S
� روی�ا� -� 

� دول� م��. ش�ن�، از 
�8 ر���H. واردات  �- �ای	ان اس�. ا-�	 وا�6ه�ی


��� ش�ن وا�6ه�� ت(ل��� 
�$�	� ان*�م��. 
	ا� ای8 وا�6ه� س	م�ی� BCار� H	اوان� ش�" 
(د. �
اس�، 
��);9 QS
 Qم�

�
��" -�رش��س�ن -(ت� 
�8 اس�، ی��� س(د ام	وز را � �

	ا� ادام� -�ر دارد،  �9;(�� ای	ان، >ن*� -� ه�(ز رم QS
از ایBC 8ش�� 
Gه ��);9 QS
رش� >ی��" ت	ج�_ م� ده� . ی%� از م�G ت	ی8 دKی. ای8 ن#�" س(دج(ی�ن�، ��م ا�P���ن 
� >ی��" و ن�)د ام��� اس�. (? 
س	م�ی� BCار� اس�س� و دراز م�ت ن��-��. > ن -��ن -� در ای	ان 
� ا�1aح 9(ب -�ر م� -���، ت*�ر ه����. `	وت� هG ان�و��9 م�ش(د از

>ن >ن�� اس�.
�� ش�"� 	

� ��IC -�رش��س�ن ن$�ن� -�� >�Cه� دول� از �(ان�8 ا��;�د� اس�، 9(د م'ی�  �- ،�
�ن% "	�
ا��ام�ت دول� م�ن�� )�ی�8 >وردن 
اس�. ای8 ا��ام�ت 
��v ش�"ان�، )(ل 
� ج�� >ن%� 
	ا� ت(ل�� س	م�ی� BCار� ش(د، وارد 6(ز"ه�ی� N(ن 
�زار م�8%، 
��ز و
I	وش� و


�$�	 م	دم 
(د" اس�. 	H و 	س�م>ور ���� م�%8 در س� س�ل ا9�	س Qای'Hزم�8 ش(د. ن��*� ا �دKل

�%�ر� اس�، )? ن��ی� ت�*� -	د -� ج�م�� ای	ان، 
S;(ص 
QS ج(ان >ن 
� ��IC -�رش��س�ن د�Nر �� دا@�Cد	�Hی. اKاز د �اC	 ی%

� و س	C	دان� اس�. از اH'ایQ ا����د و 9(د-$� هG ن��ی� 6�	تزد" ش�.Cد	�Hا ،�C9(رد	س
P	ح تT(ل ا��;�د�

د-�	 ج�$�� )iوی�ن م�C(ی� ام��وار اس� -� P	ح تT(ل ا��;�د� دول� ��م� در را" 6. م$%1ت ا��;�د� 
�ش�. او ت�-�� م�-�� -� ای8 ت���
در �(رت� اس� -� درس� و ��6ب ش�" ��. ش(د. و اC	 ن�، 
� ��IC او «>ن#�" 
� م$%1ت 
���ر ج��ت	� رو
	و 9(اه�G ش�.»

�
 .G�
� یj م(رد م�Tود ش�" اس�: تq��	 ی�ران� ه�� 7�	 م���G و )	دا�9 >ن 
;(رت م�� 1�H رش��س�ن�- ��IC �
P	ح تT(ل ا��;�د� 
� از دهjه�� )�ی�8 ج�م��، -�T�T� م�ر< y�ای8 دل�. -� ه�(ز ه �
 ��Sان ام��وار-���" ن���: ن��N ش(د�� م��
 Q�( �]ن< Gه 	P�9 8�ه�
	

�ش��، دردس� ن���. ای8 ام	 م�ت(ان� 
�زار س(داC	� و دزد� را 
�$�	 از ام	وز دام8 
'ن�. دوم ای8 -�  	f8 ی�ران� م(ردن�H	C =Tم��

��	� ن�م��س� و 
� دل�. ا��;�د� ل��، ای8 ام%�ن -� ه'ی�� ه�� ت(ل�� 
$�ت 
�K رود، سa_ ��(م� ����ه� 
�زهG اH'ایQ ی�
�، ت(ل��

-�هQ )��ا -�� و 
�%�ر� اH'ایQ ی�
�، م��T.ت	 اس� ت� �%? >ن. 
�ی� دی� >ی� دول� ای8 م��@. را در نf	 C	��H اس� ی� ن�.
م	یG ان;�ر�

ب��+-ن�- ,�1� ب�ن-/� ه�+� ا� ا��ان ه;�ار داد
 

ن��S وزی	 
	ی��ن�� در س��Sن� در اس	ا@�. در م(رد ادام� 
	ن�م� ه�� ات�� ای	ان ه$�ار داد" و ا��Lرات ت��ی� >م�' م�م�ت ج��(ر�
��� اس	ا@�. را ن%(هQ -	د" اس�.� �اس1م

 ت�	)، C(ردون 
	اون، ن��S وزی	 
	ی��ن�� -� 
� �9ورم��ن� سI	 -	د" اس�، در یj س�S	ان� در ج��� ویi"31 ژو@�� (21روز دوش���، 

� ت����Tت ات�� م� 9(ان� ت�-�� ن��د. �
-��� - )�رل��ن اس	ا@�. - 
	 �'م دول� 
	ی��ن�� در ج�(C�	� از >ن[� -� ت1ش ای	ان 
	ا� دس���

.��- �
�ر اس� -� ی%� از ن��S وزی	ان 
	ی��ن�� در اج1س ویi" -��� س�S	ان� م 8���Sای8 ن
��� ای	ان را 
	 ���" داش��، ه�	ا" >م	ی%� و� �
	اون �IC -� "ه��ن#(ن� -� 
	ی��ن�� ه�ای� س� ����aم� س�زم�ن م�. �6و� تT	یG ه�ی ���<


� ج�(C�	� از ��Hل�� ای	ان در زم��� ت����Tت ات�� اس�." G�;دی� ارو)�، ه�[��ن م�T-�� 9(د در ات	ش
�7� س�ز� و ��(ل )�$���د م� 
	ا� مBا-	"، =��
	اون ا��Lر داش� -� "ای	ان در زم��� 
	ن�م� ه�� ه��� ا� 
� دو C'ی�� رو
	وس�: ت� ���<

�%� -$(ره�� م���د."
ی� ان'وا� 
�$�	 و وا-�Q ج��� ن� ت��� یj -$(ر، 

� ن. از ه�	اه�ن >��� 
	اون C'ارش -	د" ان� -� اC	 ای	ان م$(ق ه�� C	و"  �
9� م��	
�7� س�ز� اوران�(م را ��(ل1+5 =��
	ا� ت� 

��� ای8 -$(ر 9(اه� 
(د.� ���ن%��، �Cم 
��� ت$�ی� تT	یG ه�� 
�8 ال�
���. از ای8، ن��S وزی	 
	ی��ن�� 
� 9;(ص از تT	یG ���ی� ن�I و �Cز ای	ان، -� 
	ا� ت(س�� و 
�زس�ز� 
� س	م�ی� و 8H >ور� �9رج
ن��ز دارد، ��6ی� -	د" اس� -� م� ت(ان� ش�م. ای*�د م(ان�� در را" واردات ت*��'ات و وس�ی. ی�-� Kزم 
	ا� ادام� -�ر ���ی� ن�I و �Cز

و )�Kی$#�" ه�� ای	ان ش(د.
� را ���� ای	ان و�0 -	د" -� ���ت� ���ی� ه��� ا� و م(ش%� ای8��ش(را� ام��� س�زم�ن م�. م��T ت� -�(ن یj رش�� تT	یG ه�� 
�8 ال�


� >ن�� را ه�ف �	ار داد" اس�. oت�	اد م	Hر و ش��ر� از س�زم�ن ه� و ا)$-

� اج	ا BCاش�� ان� -� �9� تT	یG ه�� ی%*�ن�� را ���� ن��ده�� م�ل� ج��(ر� اس1م	
در ��8 �6ل، ای�Kت م��T" و ات�Tدی� ارو)� ن�' 


	وز دش(ار� ه�ی� در ان*�م م��م1ت �9رج� ای8 -$(ر ش�" اس�. v��
�Lه	ا 
ت��ی� م(ج(دی� اس	ا@�.

ن��S وزی	 
	ی��ن�� در م;���6 ا� در روز ی%$��� �IC -� ای	ان ت���ات 9(د در �NرN(ب )���ن م�� ��C	ش ج�� اH'اره�� ه��� ا� -
� ت����Tت� 9(د �C	ا" -	د" اس�."Cد >م�د��
� را در م(رد ا��ان )� ت� - را زی	 )� BCاش�� و "ج�م�� 
�8 ال�

C(ردون 
	اون در س�S	ان� 9(د در -���، ا��Lرات م�T(د ا���6 نiاد، ر@�? ج��(ر ای	ان در م(رد م(ج(دی� اس	ا@�. را 
� ش�ت
مT%(م -	د.




	ن�م� ه�� ه��� ا� و م(ش%� ج��(ر� �
>��� ا���6 نiاد در م(ارد� از مT( اس	ا@�. س��IC 8S و ای8 ا��Lرات 
� 9;(ص 
� ت(ج� 
� م(اج� ش�" اس�.�9� از م�م�ت اس	ا@�	
 =��� �
� ا
	از ن#	ان �اس1م

�- �
� -��ن" �IC د و	- _��ن��S وزی	 
	ی��ن�� در س�S	ان� 9(د در -���، ا��Lرات م�T(د ا���6 نiاد در م(رد مT( اس	ا@�. را ت
� ا����ی� �	ار 9(اه� C	�H، ی%;�ا م� C(ی�G -� ان'ج�ر >ور اس� -� ر@�? ج��(ر ای	ان
م���ن� -� س��Sن ت��ی� >م�' >ن�ن م(رد 

9(اس��ر مT( اس	ا@�. از ن$� ج��ن ش(د."
�

	ن� و 
� ت(س.  �C(ردون 
	اون در ��6ی� از ام��� اس	ا@�. ا��Lر داش� "
� -��ن� هG -� 6= م(ج(دی� اس	ا@�. را زی	 سz(ال م
� -��� و از >زاد� و ام���Cا@�. 6= دارن� در ای�*� زن�	دم اس	م :�- G�ی)C �� ش�	ون�ان ای8 -$(ر را ت��ی� م� -��� مCزن� ،Gوری�	ت


	9(ردار 
�ش��."

	ی��ن�� در -��ر ای8 -$(ر 9(اه� ای���د. ،��Hا "	P�Sم �
�_، `��ت و م(ج(دی� اس	ا@�. � 	Cاون ت�-�� ورزی� -� ا	
 ���<

� روز دوش��� �9ت�� م� ی�
� و و� )�Q از ای8 در -	ان� 
��9	� رود اردن 
� م�T(د ���س، ر@�? ت$%�1تaم� �

	اون  ���< 	Iس
�، دی�ار و �IC#( -	د" اس�.��a��H دان	C9(د


� -	ان� 
��9	� س�8�9 ش�	W ه�� ی�(د� ن$�8 در -	ان� 
��9	� را م(رد ان��د �	ار داد و �IC -� ای8 ا��ام 
��v رن� 	Iاون در س	
ا��� 
.��- ��_ م�ن� ای*�د م� �
 �
��a�8 م� ش(د و در را" دس���H دم	م


� س(� W�9 اس	ا@�. ش�. jت�ب م(ش	ن و )����a��H ر��T8 �6ل 9(اس��ر ت(�{ 1�6ت ان���ی��ن�� در 	
ن��S وزی	 

در ژن� BN�+" از �&M�1 ن;�: �1�1"
 

�7� س�ز� اوران�(م مa	ح ن$�. =��ن��ی��" ای	ان در مBا-	ات ه��� ا� ژن( ��IC اس� -� در ای�IC 8#(ه� م(0(ع ت�
� و س	)	س� مBا-	ات ه��� ا� ج��(ر� اس1م�، )? از31 ژو@�� (21روز دوش���، ��، د
�	 ش(را� ��ل� ام��� م��� ت�	)، س��� ج


� ادام� م��	 و N#(ن#� س���9ر مBا-	ات و 8�H	P د	ر" روی%�

vT ه�ی� در  �H	C ن[� -� در ژن( �(رت<" �- �IC ان	ت� �
 �$Cز�

زم�ن���� >ن 
(د."


	 م���� م$(ق ه�� C	و"  ��7� س�ز�5+1مBا-	ات ژن( 
	ا� 6. و H;. م��ل� ��Hل�� ه��� ا� ج��(ر� اس1م =��
� ای	ان در 
	ا
	 ت� 
اوران�(م 
	C'ار ش�.


	ا� ادام� �IC#( -�ر -��G و >ن�� هG ای8 ن#�" را م(رد ت(ج� W	�$رو� ای�" م 	
� در م(رد ادام� مBا-	ت ژن( �IC -� "ت(اH= ش� ���>��� ج
و اس���ل �	ار دادن�."

".Gی	�
 Q�( ر را�- =Hا)و ت Gه�Iت �
 G�ت(ان �و� ا��Lر داش� -� "در ادام� مBا-	ات م
� از 0	ب اKج. دو ه��I ا� C	و" -�6 �� در م(رد C'ارش ه�ی���
��� )�$���د� ایC 8	و"5+1از >��� ج �

	ا� دری��H )�سJ ای	ان  

سz(ال ش�.

	اس�س ت(اH= ا
��ای�، یj ای�" در
�ر" ادام� مBا-	ات از س(� >ن�� مa	ح ش�" 
(د و یj ای�" و ا
�%�ر ��. هG م� در ای8" �- �IC و�

اج1س ارا@� -	دیG و �	ار ش� P	H�8 رو� ای8 م(0(ع -�ر -��� و L	ف دو ه��I، دو
�ر" 
vT ه� را ادام� ده��."
� از س(� C	و" Cن��ی�� �
 ه�ای� مBا-	ات را 
	���"5+1در )�ی�ن مBا-	ات ژن(، �9وی	 س(Kن�، م�z(ل س��س� �9رج� ات�Tدی� ارو)�، -� 

� 9(د در م(رد 
��� )�$���د� 
� ایC 8	و" را ا�1م دارد.Iم��� ی� م� Jان )�س	ر داش� ای�fان� �- �IC ،داش�
���< �- �IC '�ی%� ن	1م -�� و وزارت �9رج� >م�9(د را ا 	fی��" ن< ��Iف دو ه	L ��9وی	 س(Kن� ا
	از ام��وار� -	د -� ج��(ر� اس1م

 را L	ف دو ه��I ارا@� ده�.5+1س(Kن� از P	ف ای	ان� 9(اس�� اس� )�سJ ن��ی� 9(د 
� م$(ق ه�� C	و" 
ا
�%�ر ای	ان و 6<(ر >م	ی%�


��� )�$���د� C	و"  �Hاز دری� ?( �� اH'ود -� ج��(ر� اس1م��� در م�" ژو@8 س�ل ج�ر�، و��" داد -� ای8 )�$���ده� را5+1>��� ج

� ن�م� وزی	ان �9رج�  ،����H 8ان در ای	ود -� ای'Hد و ا	9(اه� - � -� ه�	ا" 
��� )�$���د� دری��H ش�" 
(د )�سJ داد و P	ح1+5
	رس

� را هG در مBا-	ات ژن( ارا@� -	د.;S$م
و� در ت(0�_ م$S;�ت ا
�%�ر ای	ان �IC -� ج��(ر� اس1م� "یP j	ح م$RS و ن$� راه��� در ای8 زم��� ارا@� -	د" اس�."

� ا� و دس�(ر -�رaو م� �
� ی�د>ور� 
��� )�$���د� ای8 -$(ر 
	ا� 6. م��ی. ج��ن �س	)	س� مBا-	ات ه��� ا� ج��(ر� اس1م

� یj ای�" م$�	W در
�ر" ادام� G�ان)�

� هG ت�I�= ش(د ت�  W	�$اس�س ن%�ت م	

�ی� ای8 دو ای�"  ،�aر م�)P �
" �- �IC ���
مBا-	ات 

".G�س	
مBا-	ات 

(دن� ��م ه�%�ر� ای	ان 
� C	و"  ��IC �- ال ش�)zدر ای8 م(رد س �� در م(رد ا��Lرات م�م�ت >م	ی%�ی��� ان'وا� 
�$�	 ای58+1از س��� ج

-$(ر را در )� 9(اه� >ورد.
�� �IC -� "در >ن*� هG مa	ح -	دیC �- G'ی�� ه�ی� -� در 
	ا
	 ه�� وج(د دارد ای8 اس� -� 
� �N ن#�ه� و �N روی%	د� م���>��� ج

.، ی� ن#�" ه�� 7�	�
	م���� ت���ات م� W	�$ه�� م �
	 ه�%�ر� و ت��م. س�زن�" و ت(ج� 
� ن#	ان �
� >ی��" ن#�" -��G: ن#�" م��� G�9(اه

س�زن�"."
�7� س�ز� ای��IC1+58 م� ش(د -� C	و"  ��H	L ش	��C ا�	

	ن�م� ه�� 9(د  ����H1

	 اس�س >ن، ای	ان  �- ��- �6� ��6ی� م	P از 

��� ای8 -$(ر� 	�$�

.، ش(را� ام��� س�زم�ن م�. ن�' از ا��ام 
	ا� و�0 ت���� ه�� �-$(ر را 
� م�ت شQ ه��I م�(�{ م� -�� و در م
9(ددار� م� ورزد.


� ت�IهG در
�ر" ت���= ت��م� ��Hل�� ه�� �7� س�ز� اوران�(م ای	ان در 
	ا
	 لq( ت���� ه�� �

	ا� دس��� �در ای8 م�ت مBا-	ات م�م�ت
 �(رت م� C�	د.5+1ش(را� ام��� و اج	ا� 
��� )�$���د� C	و" 


.، ج��(ر� اس1م� ه�(ار" 
	 ادام� �7� س�ز� اوران�(م 
� ��(ان 6= ان%�ر ن�)Bی	 ای8 -$(ر ت�-�� ورزی�" و ��IC اس� -� ای8�در م
�
 �

� م�f(ر ت(ل�� س(�9 
	ا� ن�	و�C" ه�� ه��� ا� دن��ل م� ش(د و ات��م ت1ش 
	ا� اس��Iد" از ای8H 8 >ور� 
	ا� دس��� �H	� ن�م�	


اس��T ات�� را ت%Bی� -	د" اس�.
�7� س�ز� و ی� تq��	 م(C �0	و"  =�� و5+1اC	�N ج'ی��ت مBا-	ات ژن( ان�$�ر ن����H، ام� C'ارش� در م(رد ت;��G ای	ان 
� ��(ل ت�



0	f�H	 -	دن از ای8 ش	ط در دس� ن���.

��P وزارت J-ر�� ا��ان ��Q
R;%-و� 
 

س�S#(� ج�ی� وزارت �9رج� ای	ان م�;(ب ش�" و >ی� ال�� �9م�� ا� اج�ز" ادام� �9م� س	)	س� وزارت ام(ر ا��;�د� و دارای� را
��در -	د" اس�.

�و� 
� س�� دس���ر ویi" وزی	 و س�S#(� وزارت ام(ر �9رج� ج��(ر� اس1م�31 ژو@�� (21روز دوش���، $� 8�6 �H	م� Gاس	)، م	ت� 
�، در ت�	ان 
	C'ار ش�.��� �)#�Sس ،����6 ��� ��Tت(دی� م �
ه�	ا" 

�6��� در ش�	ی(رم�" س�ل  ��� ��Tج�� �6��ر1385�0م �
 و یj س�ل )? از >�7ز 
� -�ر دول� م�T(د ا���6 نiاد، ر@�? ج��(ر، 

� س�� س�S#(� وزارت �9رج� ای	ان م�;(ب ش�" 
(د. �I�<

8�
� و �)�6��� -� س	)	س�� م��ون� >س�� و ا���ن(س�� وزارت �9رج� را 
	���" داش� ا9�	ا 
� س�� م��ون وزی	 �9رج� در ام(ر 6 ���<
� م�;(ب ش�" 
(د.��ال�

 ت�	 ا�1م -	د" 
(د -� س�S#(� ج�ی�� 
	ا� ای8 وزارت �9ن� ت���238
� C'ارش �9	C'ار� �Hرس، م�(�N	 م�%�، وزی	 �9رج� در روز 
ش�" اس�.

�� او درH)م �
� س�S#(� ج�ی� ای8 وزارت �9ن�، از �9م�ت >��� �6��� ت�ی	 
� ��. >ورد و �IC -� ارزی�H	م� Gاس	در م �>��� م�%
س�� س�S#(� وزارت �9رج� 
	���" رس�ن� ه�� C	وه� اس�.

ت� 9	داد م�" س�ل ج�ر� سI�	 ج��(ر�8�61383 �$�و�، -� از روز دوش��� س�� س�S#(ی� وزارت �9رج� را 
	���" C	��H، از س�ل 
اس1م� در س(@� 
(د" اس�.

� س�S#(� وزارت �9رج��� م(ا�0 دول� ج��(ر� اس1م� را از ج��� و�Lی{ ا�aروز دوش��� ت���8 م� �Hم��ر Gاس	و� در م�$� ���<
ت(��{ -	د.

ادام� �9م� س	)	س� وزارت ا��;�د
� و ام(ر م*�? ر@�? ج��(ر، ��IC اس� -� >ی� ال�� �9م�� ا�، ره�	 ج��(ر��)در �9	� دی#	 از ای	ان، م��T ر�0 ر6���، م��ون 6

� -	د" اس�.Hم(ا �
� در9(اس� ر@�? ج��(ر 
	ا� ادام� س	)	س�� �6�8 ��;�م� در وزارت ام(ر ا��;�د� و دارای ،�اس1م
� ر@�? ج��(ر، از >ن*� -� H	�� ��ن(ن� س	)	س�� >��� ��;�م� در ای8 وزارت �9ن� 
� ات��م رس��" 
(د، م�T(د�)
� ��IC م��ون 6

� ن�م� ا� 
� >ی� ال�� �9م�� ا� 9(اس��ر ت��ی� ای8 دور" ش�" 
(د.P ،اد، ر@�? ج��(رiا���6 ن
 ��ن(ن اس�س�، ر@�? ج��(ر م(L{ اس� L	ف س� م�" از 
	-��ر�، اس���I، ی� H(ت ه	یj از وزرا، H	د دی#	� را 
��P135= ا�. 

� -�� و 9(اس��ر -�� را� ا����د 
� او ش(د.H	م� ?���(ان وزی	 ج�ی� 
� م*
>��� ��;�م� )? از 
	-��ر� داود دانQ ج�I	�، وزی	 س�
= ا��;�د و دارای�، در اوا9	 H	وردی8 س�ل ج�ر� 
� س�� س	)	س� ای8

وزارت �9ن� ت���8 ش�.
 ت�	م�" 
� )�ی�ن م� رس� و )? از��N28 روز )�Q ی%� از ن��ی���Cن م*�? ه$�ار داد -� م�ت ��ن(ن� س	)	س�� >��� ��;�م� در روز 

>ن، و� 6= ام<�� اس��د و ن�م� ه�� ای8 وزارت �9ن� را ن�ارد.
� وزی	 ج�ی� 
� ت�a�1ت ت�
���ن� م*�? م;�دف ش�" وH	ا� م�	
 �� و ام(ر م*�? ر@�? ج��(ر، )�ی�ن م��� ��ن(ن�)
� ��IC م��ون 6


�ی�� 
	ا� 9(ددار� از ن� ��ن(ن اس�س�، 9(اس��ر ت$%�. ج��� م*�? و 6<(ر ن��ی���Cن در ای8 ج��� م� ش�. �>��� ا���6 نiاد م

�� 9(د 
(د، ر@�? ج��(ر 
	ا��Sن از 6(ز" ه�� ان��Cن��ی�� �$Cز�
 �
� م�� ?�>��� ر6��� اH'ود" اس� -� از >ن*� -� ت$%�. ج��� م*
6. ای8 م�<. ن�م� ا� 
� ره�	 ج��(ر� ن(ش� و در9(اس� -	د دور" س	)	س�� >��� ��;�م� در وزارت ام(ر ا��;�د� و دارای� ت�

� وزی	 ج�ی� ت��ی� ش(د.H	م�
� ن�اد" اس�.T�0)ن ت< �
 �� و م*�? ر@�? ج��(ر در م(رد م���� ��ن(ن� ن�م� ر@�? ج��(ر و )�سJ ره�	 ج��(ر� اس1م�)م��ون 6

ب- >15� ب� ا��ان ��ا�U ب�Bان" �� /" ��د: ژن�ال /�ل3
 

ژن	ال م�یj م(ل8، م$�ور ن�fم� -�خ سI�� م� C(ی�: او ن#	ان اس� -� ه	 C(ن� �6�� ن�fم� ت(سo ام	ی%� ی� اس	ا@�. 
� ای	ان،
ش	ایo �9ورم��ن� را 
T	ان� ت	 -��.

ژن	ال م(ل8 در ای8 م(رد، روز ی%$��� 
� ت�(ی	ی(ن �H-? ن�(ز �IC:« مH 8%	 م� -�G -� ای8 
T	ان 
���ر ج�� 9(اه� 
(د و م8 ن#	ان >ن
«.Gه��

�
� س1ح ه��� ا� م� دان��، م��T. م �
-�رش��س�ن >م	ی%�ی� ام%�ن �6�� ن�fم� >م	ی%� 
� ای	ان را 
� دل�. >ن[� ت1ش ای	ان 
	ا� دس���
دان��.

>م	ی%�، ات�Tدی� ارو)�، اس	ا@�. و 
���ر� از -$(ره� ای	ان را م��G م� -��� -� �;� س��9 
�� ات�� دارد ام� ت�	ان ه�(ار" ای8 ات��م را رد

� 8H >ور� ه��� ا� را ��_ >م�' دان��� اس�. �
-	د" و ا��ام 9(د 
	ا� دس���

� ن��*� 
(دن ا��ام�ت� از ای8 دس� ه��G.» او �IC -� )�$#(ی� در
� از ج��ن و aدر ای8 م� �� `��ت
ژن	ال م(ل8 ه�[���IC 8:« م8 ن#	ان 
م(رد ن��*� �N�8 ا��ام�ت� 7�	 م�%8 اس�.

� و H$�ره�� وارد" 
	 ای	ان س�� م� ش(د ای	ان م��	 6	-� 9(د را تq��	 ده�.»��* «مH 8%	 م� -�G مBا-	ات 
�8 ال�
��Iخ س�- �ژن	ال م�یj م(ل8، م$�ور ن�fم

م$�ور ن�fم� -�خ سI�� ت�-�� -	د:« ت�-�(ن م8 در دو ج�� ش	-� داش�� ام و 
� ج�� س(م ا�6��ج� ن�ارم.»
� ورود 
� س(م�8Cی%� >م�د	ام Qود -� ارت'Hا ����H1
 �IC �او -� در م(رد 6<(ر 9(د در دو ج�� ا�qHن���ن و �	اق س8S م

روی�روی� را دارد.
� ن��*� 
(دن �N�8 ا��ام� ن�' اش�ر" -	د.
م�یj م(ل8 ه�[��8 
� ا���6ل 



�� و H$�ره�� وارد" 
	 ای	ان س�� م����" م8 ای8 م$%. 
���ر )�[��" اس� 
� ای8 ه�� مH 8%	 م� -�G مBا-	ات 
�8 ال�� �
 »:�IC و�
ش(د ای	ان م��	 6	-� 9(د را تq��	 ده�.»

ش(را� ام��� س�زم�ن م�. م��T ت�-�(ن س� ����aم� تT	ی�� ت;(ی� -	د" و از ج��(ر� اس1م� ای	ان 9(اس�� اس� ت� ��Hل�� ه�� ه��� ا�
را 
� �6ل ت���= در >ورد. ام� ت�	ان 
� ای8 9(اس�� م�Sل�I -	د" اس�.

��� ای	ان ش�" اس�.� �
	�	ار� تT	یG ه�ی v��
 �ای8 م(�0 ج��(ر� اس1م
.��I�ق ن�Iت� ای8 ات G��- ا��( �
��زد. و� �IC:« م� 
�ی� راه �م(ل8 م��� اس� -� ای	ان �;� دارد س1ح ات�

Y ��ن�» ر
-ن� ه-� ب�P-ن�«ورز�:-ران از /V->�� ب- /
 


	 رو� 
�ن 9(د م��(ع ش�ن�. �

� «رس�ن� ه�� 
�#�ن�» و �9ل%( )C و �IC از j�h-� -���" در ال�	ش �ورزش%�ران ای	ان
�
�ز� ه�� >س��ی�، ج��ن� و ال�j�h، در �IC و C(ی �
�ن� و د
�	-. س��د ن�fرت H	ه�# ��
م�T(د ���ان�(، م�ی	 -. H	ه�#� س�زم�ن ت	

�ر در دوران ج��(ر� اس1م�، از ��ور دس�(ر ال��. ت�ز" ا� 
	ا� ورزش%�ران ای	ان� ش	-� -���" در 8���Sا� ن	

� �9	C'ار� م�	 


�ز� ه�� ال�j�h )%8 �9	 داد.
�
 ���

� ش�%� ه�ی� ای	ان� 7�	 وا )C و �IC 8 از%( j�hال� �
 ���� ورزش%�ران، م	
��ن و س	)	س��ن ا�'ام- )C و �IC 8از ای �$S
در 

� رس�ن� ه�� )C و �IC ن�)C	ه �(ا��1م ش�" اس� -� >ن�ن از �و ی� ت�ی�� ن$�" از س(� >ن�ن، رس�� م�� ش�" ان� و در -. ا �ج��(ر� اس1م


�ش��. "�C< ی��
 �

�#�ن� و ��. 7�	ا�19� �9ل%(

	 ای8 -� �� ن�اد و ت��� 
� اش�ر" 
� ت�-�� >ی� ال�� �9م�� ا�، ره�	 ج��(ر� اس1مT�0)ای8 دس�(ر ت ����ان�( در م(رد �(ا�� ن
��H	$�( ه�� G�ت �
«ورزش%�ران، سI�	ان ج��(ر� اس1م� ه����»، �IC: «ورزش ای	ان در 
���ر� از رش�� ه� ت(ان�ی� ر��
� )�ی�)�� 
� ج�� 
� 6	ی�Iن$�ن داش�� 
�ش�� و م�ال �1P ای8 روی�روی� را از >ن�
ج��ن� را ن�ارد ام� در 
vT ا�19��ت ورزش%�ران م� م� ت(ان�� ر��

9(د -���.»
* «ش(را� ��ل� ان1ب H	ه�#� ه	 C(ن� �IC و C(� ورزش%�ران 
� رس�ن� ه�� 
�#�ن� را م��(ع -	د" اس�. ای8 م��(��� 
	ا� ت��م

� �9	ن#�ران و ��T� =6 �aای	ش y�ه �Tای8 اس�س ورزش%�ران م� ت 	
دس�#�" ه�� -$(ر و از ج��� ورزش Kزم اKج	ا اس�. 

ن��ی���Cن رس�ن� ه�� 
�#�ن� را ن�ارن�.»
�
�ن ��
م�ی	 -. H	ه�#� س�زم�ن ت	

او م�ال 1P در ای8 زم��� را م���	 از )�	وز� در م��ان ا�1م -	د و N �- �IC#(ن#� 6<(ر ورزش%�ران ای	ان� در ر��
� ه�� )8%

�$�	 از ن��ی� ��6�� �6@' اه��� اس�.


	9(رد و ر��Hر 9(د )��م ه�� �
�ن� ج��(ر� اس1م�، ورزش%�ران ش	-� -���" در ال�j�h م� ت(ان�� 
� N#(ن# ��

� ا���د س�زم�ن ت	
زی�د� را 
� ج��ن��ن ا�1م -���، 
� ه��8 دل�. م��@. ا�19� – H	ه�#� م	
(ط 
� )�%�ره�� ال�j�h )%8 را 
� ش�ت )�#�	� م� -��� و 
� ه	

�{ در ای8 زم��� 
	9(رد م� ش(د.Sن� ت)C

	ا� ورزش%�ران �
م�� �9ل%(

�
 �9� از ت�G ه�� ا�'ام	

�ن� �IC: « ورزش%�ران  ��

	 رو� 
�ن ورزش%�ران ای	ان�، م�ی	 -. H	ه�#� س�زم�ن ت	 �
در م(رد �9ل%(
 j�hز� ه�� ال��
� ای*�د -	د"٢٠٠٨
� از 
�ن 9(د -� ات���I در م�	ض دی� هG ه��، P	ح ه�ی� را 
� �(رت �9ل%(P�
	 رو� ن 8%( 

ان�. ای8 اH	اد 
� ای8 �(رت 6= ش	-� در ر��
� ه�� ال�j�h را ن�ارن�.»

�ی� ر��ی� ش(د.» ،�� و �N �9رج�� 6(ز" جq	اH��ی� ن�� ش��س� و در ه	 م��ان� �N دا9
او �IC: «م��(��� �9ل%(

�- j�hت ال��

�ن�، >م�" اس� -� «اC	 در )%8 ورزش%�ر� ای8 م(0(ع را ن�دی�" 
#�	د و 
� ویi" در ج	ی�ن م�� ��
در ه$�ار س�زم�ن ت	
�{ ش����9 ش�" و 
� او 
	9(رد م� ش(د.Sش(د م� �
� ش�" وارد زم�8 م��

�ن م�Q و �9ل%( �
ت(سo -. ج��ن )�#�	� م� ش(د، 


�ن 9(د را 
� ه	 نT(� -� ش�" 
h(ش�ن�� ت� از م�	ض دی� �9رج ش(د.» �
ورزش%�ران 
�ی� ���� ه�� �9ل%(
م;���6 م��(ع!

� ی%� از�H <�� -�در�زی%��ن و ا�
9� از 	
 Q�( ���N» :�IC �%ی	ا� >م�� �

� اش�ر" 
� �IC و Q�( ���N �)C ورزش%�ران  )����ان
�
�ن ��

� >م	ی%� م;���6 ه�ی� را 
� ی%� از ش�%� ه�� رادی(ی� >م	ی%� ان*�م دادن� -� ال��� از دی� م�K)zن س�زم�ن ت	 �ت�G ه�� ا�'ام
� در زم�ن 
	C'ار� م��
�ت ال�H 8�N j�h	ات	��I8 ات��N اس� -� ن��*� رو� دادن �)���ن ن��ن� و وا-�Q >ن�� را 
� دن��ل داش�. ای8 در �6ل

از یj وا-�Q 9(اه� 
(د.»
�)C و �IC ن�)C 	ه �
�ز� ه�� >س��ی�، ج��ن� و ال�j�h ه�[��8 ت�-�� -	د: «ش(را� ��ل� ان1ب H	ه�# �د
�	 -. س��د ن�fرت H	ه�#
	
ورزش%�ران 
� رس�ن� ه�� 
�#�ن� را م��(ع -	د" اس�. ای8 م��(��� 
	ا� ت��م دس�#�" ه�� -$(ر و از ج��� ورزش Kزم اKج	ا اس�. 


� �9	ن#�ران و ن��ی���Cن رس�ن� ه�� 
�#�ن� را ن�ارن�.» ��T� =6 �aای	ش y�ه �Tای8 اس�س ورزش%�ران م� ت

�ن� در م(رد ورزش%�ران ی� م	
��ن� -� ه	 یj از ای8 م(ارد را ن�دی�" ��

� ای8 س(ال -� س�زم�ن ت	 Jدر )�س �
�ن ��
ای8 م�م س�زم�ن ت	
�I�8 ت��رف ن�اریG. ن(ع 
	9(ردSم� �
 Gش(د و م� ه ��{ م�T(ب مSاز ای8 م(ارد ت �
#�	ن� �N ت;���� ات�Sذ )9اه� -	د، �IC: «س	(�[
،Gی	�#
 	fرا درن �� دارد. �6� م�%8 اس� 
	ا� >ن�� مT	وم�� ه�ی#��

� �(ام. م���د� از ج��� ش	ایo ر��
� ه�  �P�9 اد	Hا �


مS;(�� اC	 درای8 زم��� س�
� دار 
�ش��.»

در�Jا
� ��D� /;-رک� ب�ا� �L-ف 
-ز� /Zاک�ات ژن�
 

���س� ات�Tدی� ارو)� و C	و" )�� 
� �1و" یj، ی%� ازا6'اب م�Sل{ دول� م�T(د ا���6 نiادhری�? دی �

� دن��ل مBا-	ات ای	ان 
9(اس��ر ش�Iف س�ز� ن%�� ه�� م(رد �IC و C( در ن$�� ژن( ش�.

�� ج��(ر� اس1م�، در 
��ن�� ا� ��IC اس� -� د�H	 س��س� ای8 6'ب در ج��� ی%$���P از ا6'اب ا�1ح ،�ج��� م$�ر-� ای	ان اس1م

	رس� C'ارش ه�� م	
(ط 
� ن$�� روز ش��� ژن( )	دا�9. �
ش�، 



���س� ات�Tدی�hن�، ری�? دیK)س 	ان، �9وی	ای �� ج��(ر� اس1م��، د
�	 ش(را� ��ل� ام��� م���ن$�� روز ش��� در ژن( 
� ش	-� س��� ج

	C'ار ش�" 
(د. j1و" ی� �
ارو)�، و ن��ی���Cن -$(ره�� �<C )	و" ��( 

د�H	 س��س� ج��� م$�ر-� در C'ارش 9(د ��IC اس�: «اC	�N اH= ای8 مBا-	ات ��Nان روش8 ن���، ول� ��Nن[� ای8 مBا-	ات را" 
	ون
��
� س��س� ا�(ل� ت�Q زدای� دول� ا��61ت در �	�� س��س� �9رج� ت �$Cز�
 G%6 و در �
��
 ���H �از و�0�� ن�م��س ��Hر


�ش�.» �ش(د، م� ت(ان� �Cم >�7زی�� در وا��#	ای� و دوران�ی$
� -$(ر، ی��� م	دم،�د�H	 س��س� 6'ب م$�ر-� 9(اس��ر >ن ش�" اس� -� «ه�y ن%�� اس�س� در مBا-	ات ن��ی� از م�	ض ����6ن ا�

)(ش��" 
��ن�.»

��� )�$���د� -$(ره�� >م	ی%�، ،�

� ��IC م�م ه�� ش	-� -���" در ن$�� ژن(، م(0(ع �IC و C( م��ن ن��ی��" ای	ان 
� -$(ره�� 7	


	ی��ن��، H	ان��، روس�� و N�8 ه�	ا" 
� >ل��ن 
� ای	ان 
(د -� در ه��I ه�� BCش�� 
� ت�	ان ارا@� ش�" 
(د.
�$Cز�
 G%6 و در �
��
 ���H �از و�0�� ن�م��س ��Hون ر	
* «اC	�N اH= ای8 مBا-	ات ��Nان روش8 ن���، ول� ��Nن[� ای8 مBا-	ات را" 
�� ش(د، م� ت(ان� �Cم >�7زی�� در وا��#	ای� و دوران�ی$�
� س��س� ا�(ل� ت�Q زدای� دول� ا��61ت در �	�� س��س� �9رج� ت


�ش�.»
�ج��� م$�ر-� ای	ان اس1م

�7� س�ز�، =��ای8 -$(ره� -� C	و" )�� 
� �1و" یj را ت$%�. م� ده��، در 
��� م$(ق ه�� 9(د )�$���د -	د" ان� -� ای	ان در ازا� ت�
�، از ج��� ت�س�? ن�	و�C" ه�� ه��� ا� >ب س�j و ام���زه�� ا��;�د� 
�	" م�� ش(د.�H ه�� j�- از

Gی	Tاز ت�س{» از ت	
«ا
��� ای	ان -� 
� ��IC >ن�ن، >`�ر >ن�� -��
�Q ن��ی�ن ش�" اس�،� ���
� ا
	از ت�س{ از ت;(ی� س� ����aم� 
�8 ال� �ج��� م$�ر-� ای	ان اس1م
6(ق 	

	 ت��م. 
� ن�fم 
�8 ال��. و ت�Q زدای� در ای8 �	�� ت�-�� -	د" و ��IC اس�:«م(0(ع ه��� ا� از ای8 ره#Bر، 
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