
 
٢٠٠٨ب��� و ��� ن�ا�	� - ١٣٨٧��ر�
	� ��� �ذر 

 

�
�ژان0 ای/ ه-,� +*ارش ا)	�اد'! را در ب�ر% ای�ان ب�رس! �!  

 ن�'� /.	م �ژان, ب*� ال�))$ ان'ژى ات�$، در ن�"! دو روز�  �د، در روزه	ى ��� ���� و ���� ا�� ه��� –ه�� و ه�� �ذر
	�-���٣راى 
�'دازد.  $
ب� ب'رس$ 78ارش ت	ز� 
3�5ال�'اد$4، 
�3' آ1 �ژان,، درب	ر� ب'ن	
� ه	ى ه"�� اى ا�'ان 

در 78ارش ت	ز� 
3�5 ال�'اد$4 �
�3 اس! آ� اب=	م ه	>$ درب	ر� ;�	ل*! ه	ى ا/��	ل$ ه"�� اى ن:	
$ ا�'ان و��د دارد، و ب3ل*1 34م ه�.	رى
ا�'ان، ا�� اب=	م ه	 ه��A	ن ب@�ت  �د ب	<$ اس! .


$ ده78.3ارش ال�'اد4ی �

� ه	ى ��راى ا
�*!، ادا	��C> فE 'زى اوران*�م ن*7، ب	س $�F ن ب�	�Aآ�3 آ� ا�'ان ه� $
ا�� 78ارش ت	آ*3 
 �ذر ب� ��رای /G	م ارا>� �3. G� در روز

در ن�"! ا�� ه��� ��راى /.	م �ژان,، 78ارش 
3�5 ال�'اد4$ درب	ر� ب'ن	
� ه"�� اى س�ر�� ن*7 ب'رس$ 
$ ��د

ای�ان ب� �ژان0 ب�/ ا)663! ان�ژ5 ات3! ا',�اض  �د

4)$ اKL' س)C	ن*�، ن�	���3 ا�'ان در �ژان, ب*� ال�))$ ان'ژى ات�$، در ن	
� اى ب� 
3�5 ال�'اد$4، 
�3' آ1 ا�� �ژان,،از ن�! ا4EI	ت

$، اب'از نM'ان$ آ'دEه"�� اى ��=�رى اس �

	نۀ 
'ب�ط ب'ن	'5
4)$ اKL' س)C	ن*� ، ب	 ا�	ر� ب� 78ار�$ در روزن	
� ن*���رك ت	��7. 


	ن� اى درب	ر� ب�S$ اس�	د در ا �*	ر �ژان, اس! « آ� ب� ���8 او '5
ب'اى ا�'ان رو�� ن*"! آ� ا��:، ن���� اس! » /	وى ا4EI	ت 

$، ا4EI	ت 
�3رج در ا�� اس�	د را آXب و ��)$. ا4EI	ت چ�Mن� از �ژان, ن�! آ'د� اس!Eرى اس�=�� Zض�
س)C	ن*�، ب� �*'وی از 

.ت�L*\ آ'د
ا�� ن	
� در /	ل$ ن���� 
$ ��د آ� <'ار اس! ��راى /.	م �ژان,، ;'دا و �, ;'دا ب� ب'رس$ ت	ز� ت'�� 78ارش 
3�5 ال�'اد4$ درب	ر�

.ب'ن	
� ه"�� اى ا�'ان ب['دازد

ای�ان �! +�ی� ;
: ه*ار س�ن,�ی-��ژ 89�ل دارد


'ض	 �<	زاد�، ر>*, س	ز
	ن ان'ژى ات�$ ا�'ان، ا
'وزEF)ر����	ل:�8! ) چ=	7 ;��Cت ه"�� اى ن	س*"	ن�'��*�ژ در ت	ه7ار س ���ه اآ��ن 
.اس!

 ت� س� !٣٠ ه7ار دس�M	� س	ن�'��*�ژ نbc آ�3 ت	 ب� ت�ل*3 �٠ا�'ان ب	�3 در �Iل ��� س	ل ����3 : ر>*, س	ز
	ن ان'ژى ات�$ ا�'ان ا;7ود
.ه"�� اى دس! �	ب3


'ض	�<	زاد� درب	ر� را� ان3ازى ن*'و8	� ب��=' ن*7 �8!EF:
 ت�ل*3 ب'ق در ن*'و8	� ب��=' �F	ز  �اه��٨٨3د و درس	ل ه	 ب3<�ل$ ن.��3، ا
"	ل 
'/)� س� ! X8ارى در ا�� ن*'و8	� انe	م 
$  ا8' روس

3�.

ا'*ام ن��وه�5 ب��: ب� =	�� ای
,�ن�: ی�ددا��
 

ه�7
	ن ب	 ب'78اری 
'اس س	لM'د تjس*, ب"*� ، اE4م ��3 اس! ک� E4و� ب' ک	رک'ده	 و وi	�\ �3�3 ا
�*�ی و ان�:	
ی ک� ب� ا�� ن=	د

�5ل ��3، ب"*� وi*�� «ت�ل*3 و 4'ض� 
��5ای ارز�ی در ا���'ن!» را ن*7 ب' 4=�3 8';�� اس!.

���8 ��3 اس! ب'ای تl@5 ا�� ک	رک'د ت	ز� «د� ه7ار وبEگ در د� ه7ار �	�M	� ب"*� را�ان3ازی»  �اه3 �3.

*)*�ن وبس	�!» در ا�'ان  �' داد. ��� m��'�*(;» ی در ه�*� ه��� از�	S> م	@
 n� ،'Mاز س�ی د�

ن�'�� L o�L	دق، از ار8	نه	ی ب"*�، ن*7 ت	ک*3 ک'د� اس! ک� د� ه7ار وبEگ �3�3، در ک�	ر 3Lه	 وبس	�! 
��)l ب� �	�M	�ه	ی �8ن	�8ن

یده�3 و ;S	ی ا���'ن! را ب	 4'ض� �
ب"*� در ادارات و ن=	ده	ی دول�ی و ن*��دول�ی، ک	ر «
@	ب)� ب	 ت=	� ;'ه�Mی» را در ا���'ن! ادا


ی و ب"*eی»  �اه�3 ک'د.E��5ای ارز�ی»، «اس
»

�5ر اول: «
@	ب)� ب	 ت=	� ;'ه�Mی» در سی س	ل ���X8 ن� ;@q در س	ز
	ن ب"*�، ک� ن=	دی ا
�*�ی ــ ان�:	
ی اس!، ک� /�	 در ن=	ده	�ی

یک��3، ب� س	ن"�ر ک�	ب، ت�<*\ r3� 7*ی» را نMه�';» !�L ی، ک�
Eد اس	و ار� mی و وزارت ;'ه�Mب ;'ه�E@لی ان	چ�ن ��رای4

	ه�ار� و ;*)�'ک'دن س	�!ه	ی ا���'ن�ی 
35ود و اد4	ه	�ی چ�ن «ت�ل*3 ;'ه�m در ب'اب' ;'ه�m» از ��	ره	ی sع ک'دن د����
ن�'�	ت، 

ک)ی �	 ت�ل*u� 3	ر ه�'ی، ادبی و ن:'ی بیارزش ;'ات' ن';�� اس!.

�5ر دوم: «ت�ل*3 و 4'ض� 
��5ای ارز�ی» در ا���'ن! ب	 را�ان3ازی د� ه7ار وبEگ ن*7 ب� د1�v �8ن	�8ن چ�ان3از 
�;@ی را ن��3

ن�یده3.
ن	ت�انی تe'ب���3 س	ز
	ن ب"*� در ت�ل*3 
��5ای ارز�ی و ;'ه�Mی ب� دوران o(L، د��ار ب�دن ت�ل*3 ارزشه	ی ;'ه�Mی در چ	رچ�ب ب"��
oCن ب"*�، س	
7
ی رس�ی در  )l ه�'ی و ادبی و ن:'ی، سoC ن	زل �"�3 ه�'ی ــ ادبی 
")q ب' س	ز� b�G

�ی، س�'ونی �G/ b�G


ن	زل 
�	/x ن:'ی 
C'ح در ا�� ن=	د و... د� ه7ار وبEگ �3�3 را ب� ک[ی 3Lه	 وبس	�! ک��نی �	�M	�ه	ی ب"*� ب3ل  �اه3 ک'د.



د� ه7ار وبEگ در 3Lه	 وبس	�! ک��نی ض'ب  �اه3 �3 ا
	 /	1L ا�� ض'ب در �L'4 ارزشه	ی ک*�ی و /';�ای ت�	وت چ�3انی ب	
���X8 ن�yاه3 دا�!.

ک	رن	
� س	ز
	ن ب"*� ، ب� ��4ان س	ز
	نی ���ن:	
ی و ن=	دی 
��Gی ــ س*	سی، در 
@	�"� ب	 ک	رن	
� س	ز
	نه	ی 
�	ب� �ن در ک��ره	ی
ن*�� ت�ت	ل*�'ی چ�ن چ*�، ک�ب	،س�ر�� و 4'اق دوران 3Lام /"*�، در �L'4ه	ی س*	سی، ن:	
ی، ان�:	
ی و ا
�*�ی ک	رن	
�ای اس!
�
در �	ن و 
�;l؛ ا
	 ک	رن	
� ب"*� در �L'4 ت�ل*3 
��5ای ارز�ی در ز
	ن o(L، ک� �7 ب	  )l ;'ه�Mی 
��G ن*"!، ن� ;@q ب	 ک	رن	

س*	سی و ا
�*�ی �ن ک� /�	 ب	 ک	رن	
� ;'ه�Mی دوران ��m ا�� ن=	د ن*7 <	ب1 
@	�"� ن*"!.
«4'ض� 
��5ای ارز�ی در ا���'ن!» چ�ن 4'ض� ه' ک	v و ;'�ورد�ای ب� ت�ل*3 �ن 
�'وط اس! و ت�ل*3 
��5ای ارز�ی، ;'���3ی ک� در

ی�	ب3، ن� در <	لb ت�m س	ن"�ر و چ	رچ�به	ی �7
ی 
��G اس! و ن� در سoC ن	زل �"�3 ه�'ی، ادبی و ن:'ی l@5ت mه�'; �L'4

��vه	ی ک;'ه�m /	�*�ن�*�	ن �='ی و /e'�ن�*�	ن ب	زاری ک� ب� تG'ار <	لbه	، زب	ن، ال�Mه	 و س	 �	ره	ی س	د� ک)*��ای 
��	دان3.

ی��د و ا�� ;'���3 ن*7 ن� ;@q ب� �8	هی، 1L	/ ن	ی ن:'ی �=	ورده	دس� 	ی ب'G; sل	در چ 	ن:'ی ن*7 ت�= �L'4 ��5ای ارز�ی در

ا�'اف و و<�ف ب' ا�� دس�	ورده	، ک� ب� درونی ک'دن ;'ه�m �=	نی ن*7 ن*	ز
�3 اس! و ا�� رون3 ن*7 ب� �=	دت بx5ه	ی ن:'ی سی س	ل

���X8 در ا�'ان ک	ری �س	ن ن*"!.
ب� دورانی ک� ب"*� در ک�	ر ک	رک'ده	ی ا
�*�ی و ان�:	
ی  �د، ک	رک'د 
)ی ــ 
��Gی د;	ع از 
*=� و ان@Eب را ن*7 ب' 4=�3 دا�!، ب' ی
�"�3 و در u� �L'4	ر ب	ارزش ه�'ی، ب�  E<*!ه	ی�
ه�'
�3ان 
3ا;Z «;'ه�m و ارزشه	ی ب"*eی» در دو سoC ب	زاری، ک)*��ای و 4	


�;@*!ه	ی ه�'ی ب'�
�3 از ب"�' «;'ه�m و ارزشه	ی ب"*eی» ب� دوران o(L تG'ار ن�3. 	
�3ی و 8	� ب	ارز�ی دس! �	;��3 ا

!ه	ی ن*��ت�ت	ل*�'ی چ�ن چ*�، 4'اق و س�ر�� تjس*, �3 و�G/ ی  )@ی	هsی واب"�� ب� ارت	*�*(*
ب"*� 
"���S*� ب	 ال�Mب'داری از 


! و... ب' 4=�3 8';!.�G/ ! از�	را در /� 	سی و ب"*� ت�د�ه	ن س*	ل�	y
س'ک�ب 
nسی و ا�3>�ل�ژ�	رک'د �ن س'ک�ب س*	ک 	نی ک� ت�=	
/�)� 4'اق ب� ا�'ان ا�� ن=	د را، دس!ک ب'ای دوران ��m، از ب3ل �3ن ب� س	ز
ت'�� و ک	رات'�� ن=	د ب"*� 
)ی و د��ی 4)*� ارتs 4'اق ب3ل �3 و د;	ع از 
*=� و ان@Eب=
اس!، نe	ت داد و ا�� ن=	د ب� دوران ��m ب� 

را ب	 ک	رک'ده	ی د�M'  �د 8'� زد.

ی 
یک��3 ت	 ا�� ن=	د را ب'ای س'ک�ب ��رشه	یEری اس�=�� 	
ب	 �	�	ن ��m ب"*� ک	رک'د 
'د
ی، 
)ی و 
*=�ی  �د را از دس! داد ا
 �دان��y*M ا/��	لی /	�*�ن�*�	ن �='ی، تC	ه'ات و اc�4	ب	ت ا/��	لی دان���e	ن، ک	ر8'ان، زن	ن و 
@	ب)� ب	 �'ا�q ب5'انی 
�'وض


	د� و �ن را در 
�	رز� ب	 ا���'ن! ن*7 در8*' ک�3.�

ی ک�	ب و ن�'�	ت ب� را/�ی ت�<*\ و س	ن"�ر 
ی��د ا
	 /�	 ;*)�'��m 8"�'د� ا���'ن! را� را ب' ن��ذ �ن در 
*	ن ��ان	نEدر ��=�ری اس

ن�یب�3د.

�ی، ک� ا���'ن! در �ن ن@�ی ک	رس	ز دارد، ن� ;@C  q'ی�G/'*F mن را ب� ;'ه�	8"�'د� ��ان sی 8'ا�
Eی ��=�ری اس��G
 !
�G/

;'ه�Mی ک�  C'ی ا
�*�ی ارز�	بی 
یک�3.

ی ب'ای 
@	ب)� ب	 ا���'ن! از ه�� i';*!ه	ی ک��ر، از ��)� ب"*�، ب='� 
ی8*'ن3 ا
	 ا74ام ب"*e*	ن ب� ��=� ��m ب	Eره�'ان ��=�ری اس

�ر ک'دن ب"*� ب� ت�ل*3 و «4'ض� 
��5ای ارز�ی» و ;'ه�Mی، د��ارت' از �ن اس! ک� 3Lه	 وبس	�!، را�ان3ازی د� ه7ارj
ا���'ن! و 


*)*�ن وبس	�! 
�;@*! �ن را ت�S*� ک�3. ��� m��'�(*; گ �3�3 وEوب
3�
چ'ا ک� ا�� ب	ر ب"*� ب� ��=�ای ا74ام ��3 اس! ک� ب� �	ی «ا��	ن، ;3اک	ری و ا�|	ر» ب�  'د ن@	د، انE  ،���3<*!، �8	هی و دانs ن*	ز

اس!؛ و ا�� �	 {ه	 ب	 س	 �	ر س	ز
	نه	ی ���ن:	
ی ه�	ه�m ن*"!.

 B	� داد٢ای�ان از ;�ت�ب ��9?�� ���* را �  �وش 
 

�'ت	ب ��3 اس!.٢ �'78اریه	ی ا�'ان روز چ=	ر���� ب3ون اE4م �7>*	ت  �' دادن3 ک� «راک! ک	وش  !*@;�
» ب	 
 د<*@� �, از �'ت	ب، ب	 اس��	د� از چ�' 
�cyص ب� ز
*� ب	ز���8 اس!.�٠�ن �8ن� ک� ت)����7ن دول�ی ا�'ان اE4م ک'د� اس!، راک! �3�3 

�'ت	ب ا�� راک! اE4م نG'د�ان3. 15
ب	 ا�� /	ل ه*��n از رس	ن�ه	ی ا�'ان ��7*	ت د�M'ی از ز
	ن د<*l و 
 'Mو�	��4ان «ک 	ی ب'Mم ک'د� ب�د راک! د�E4ن*7 ا�'ان ا s*��'ت	ب ک'د� اس!. ال��� در �ن ز
	ن اE4م١در ب=�� دو س	ل  	S; را ب� «

 'Mو�	ب'س3�١.3 ک� ک �*
 ن��ان"�� اس! ب� 
3ار ز
 �'78اری دول�ی ا�'ان، ا�'ن	، ن*7 78ارش ک'د� اس! ک� �'ت	ب ا�� راک! ب	 ه3ف «�u! و ارس	ل o*5L داد�ه	ی 
C*5ی، ارس	ل o*5L و

ب� 
�<Z ;'ا
*�، انe	م �4)*	ت �3ا �3ن 
�ت�ر و 
��5ل� و G(�4'د o*5L س*"� ب	ز�	بی» �Lرت ��X';�� اس!.
ه�*�  �'78اری ن���� اس!: «ن�	�� /	L)� در �Iل 
3ت /�Sر در ;S	 ب	 اه3اف 
�رد ن:' 
�l�C ب�د� اس!.»


�4��e �ز
	��M	� S;	�ی و 
�4��e ب	ز�	بی ب�د� اس!.٢ب� 78ارش ا�'ن	، راک! ک	وش  ،1
	/ �4��e
 ،1
	� �3�4 syدارای س� ب 
 در 
*	ن ک��ره	ی 
�y)\ واک�sه	�ی را ب'ان��y*M ب�د و از ��)�، س�M�yی ک	خ س�*3 ب	 اب'از تjس\ از�٨ در ب=�� ١�'ت	ب راک! ک	وش 

ا<3ام ت='ان، اE4م ک'د ک� «ا�'ان ب	 انe	م چ�*� ک	ره	�ی ;@q  �د را ب*��' 
�7وی 
ی ک�3.»

	ه�ار� ب' ا�'ان، 
��b ا;7ا�n� s و ت'د�3 n��
الG"	ن3ر ل�س*�ک�، 
�	ون وز�' ا
�ر  	ر�� روس*�، ن*7 در �ن ز
	ن �8!: « �'ت	ب 

در 
�رد 
	ه*! وا<�ی ب'ن	
� ه"��ای ا�'ان ��3 اس!.»
 �	

	ه�ار�ب' س�*' ا
*3 را �ز
	�s ک'د ک� انe	م ا�� �ز
	�s ن*7 واک�s د�M' ک��ره	 را ب� دن�	ل٨٧ا�'ان �, از �ن در 
'داد  n��
 ن*7 

دا�!.

@	مه	ی ا�'انی 
ی3���8 انe	م �ز
	�sه	ی 
'ب�ط ب� 
��nه	ی 
	ه�ار�ب'، 8	
ی در راس�	ی �*�';!ه	ی 4)�ی ا�'ان اس!.

�'ت	ب 
��n س�*' ���8 ب�د: «
	 ن*	ز دار� ک� /�Sر �4)ی و 
�u'ی در ;S	 دا��� 
��5د ا/�3ین�اد، ر�*, ��=�ری ا�'ان در 
'اس
«.ب	�*

!"G� 	7 ن��د� و ب*
�!*@;�

	ه�ار� ا�'ان  1
	/ n��

'�G	 3���8 ک� در 
��eع، �'ت	ب � o("
8'چ� 
@	مه	ی وزارت د;	ع و ن*'وه	ی 

�ا�� ��3 اس!، س�M�yی ک	خ س�*3 ا�� �ز
	�s را «
�1G �;'��»  �ان3 و �8! ک� ا�� ;�	وری ب'ای /�1 
��nه	ی ب	ل"�*n ن*7 <	ب1

اس��	د� اس!.



�'ت	ب  �اه3 ک'د. 	S; ل ����3 ب�	ی س� سI ه�ار� را	

ی اE4م ک'د� اس! ک� چ���3 Eری اس�=��
�'ت	ب ک'د و در 
3ار ز
*� <'ار داد.�٢٠٠ا�'ان �*��' در اک��' س	ل  	S; روسی ب� n��

	ه�ار� س	 ! روس*� ب	 ن	م س*�	 �n ب	  n� 

ب�ز ه� ا'�ام ه�5 دس,� =83! در ای�ان

 �ذر) د� ن�'، از ��)� �n زن، در زن3ان او�� ت='ان ب� دار �و���y �3ن3. ا�'ان از� ن�ا
�' - �٢در �n ا34ام دس�����ی، روز چ=	ر���� (
ن:' ت�3اد ا34امه	، �, از چ*� در �	�M	� دوم �=	ن <'ار دارد.

�روز چ=	ر���� (G/ .ی��د
��و� ه د��3 !@*@/ ��I	; م	ن ن	ن ا34ام�83	*
  �ذر) د� 
�G5م ب� ا34ام در ت='ان ب� دار �و���y �3ن3. در 
 ه�"'  �د را ب� <�1 رس	ن�3 ب�د، چ�3 ب	ر ب� دل*1 ا�4'اضه	ی ب*�ال�))ی ب� ت���l ا;�	د� ب�د. وی در١٣٨٠ا34ام /@*@!��و� ک� در س	ل 

�)"	ت رس*83ی داد8	� ���8 ب�د ک� ه�"'  �د را ب� ا�� دل*1 ب� <�1 رس	ن�3 ک� <3c تe	وز ب� د �' ا�� زن را دا��� اس!.
 ،���X8 �<ژو �	
 س	ل �*s ت	٢٨ ن�' در زن3ان او�� ا34ام �3ن3. ا�� ا34ام دس�����ی، ب� ن����  �'78اریه	، از ٢٩�*s از ا�� و در �	�	ن 

ک��ن بیس	ب@� ب�د.
 ا34ام ب'ای ا;'ادی ک� در ز
	ن ارتG	ب �'م، ک��' از G/ ی /@�ق ب�'١٨ا�'ای	نه	
 س	ل دا���ان3 ن*7 از 
�	/|ی اس! ک� ;�	ر س	ز

دا )ی و  	ر�ی را ب' دس�M	� S>	�ی ا�'ان ا;7ا�s داد� اس!. ا *'ا بx5ه	ی ز�	دی در ا�� 
�رد در 
5	S> 1;	�ی و /@�<ی دا 1 در
8';! ک� ال��� ب3ون /�cل ن�*�eای رو�� ب� دس! ;'ا
��ی س['د� �G� .3ی از اس�v3له	ی دس�M	� S>	�ی ا�'ان در 
�رد ا34ام ا;'اد ز�'

 س	ل، 
�c>" x5	ص" در اسEم اس!. �ن	ن ب' ا�� 4@*�3ان3 ک� ا/ECL	 c>"	ص ن�," از /@�ق اول*	ی دم 
@��ل اس! و ب	�3 ا�'ا١٨
��د.

 ن�' ا34ام �3ن3. ت�3ادی از ا�� ا34امه	 در 
E 4	م ب�د� اس!. ا�'ان ب	 ا�� �
	ر �, از چ*� در 
@	م٢٩٠ در ا�'ان دس!ک ٢٠٠٧در س	ل 

�اد 
3yر، از ��)� �'ا��ی ه"��3 ک� در ا�'ان ب	 
e	زات �*Mق س�	چ	ن� و <	5("
دوم �=	ن از ن:' ت�3اد ا34امه	 <'ار دارد. <�1، س'<! 

ا34ام 
�ا�� 
ی��ن3.
ا�� در /	لی اس! ک� روز ب� روز ب' ت�3اد ک��ره	�ی ک� 
e	زات ا34ام را از <�ان*�  �د /Xف 
یک��3، ب*��' 
ی��د. ک��ر �;'�@	�ی

 ن�ا
�') ب� ه��Aن اک|'�! ک��ره	ی �=	ن ک��ره	ی ت�س���	;��، 
e	زات ا34ام را ل�K ک'د.�٢ب'ون3ی ن*7 روز س����� (
 از١٩٨٧ و در �ل�	ن �'<ی در س	ل ١٩�٩ ک��ر �=	ن ا�'ا 
ی��د. ا�� 
e	زات در �ل�	ن F'بی در س	ل �٢
e	زات ا34ام هچ�	ن در 

<�ان*� /Xف �3. ا34ام در /	ل /	ض' در 
*	ن ک��ره	ی ارو�	�ی ت�=	 در روس*� س�*3 (بEروس) ا�'ا 
ی��د.

�رد ا34ام �Lرت 8';!. ال��� ب	 ت���٢�٢ ک��ر �=	ن 
4��e	 ه7ار و �٢ در ٢٠٠٧ب' اس	س 78ارش س	ز
	ن ��4 ب*�ال�)1، در س	ل  

 در3L از٩٠ب� ا��ک� ب"*	ری از ک��ره	 �
	ر د<*l ا34امه	ی  �د را اE4م ن�یک��3، ر< وا<�ی ا34امه	 ب*s از ا�� ب'�ورد 
ی��د. /3ود 
�	ک"�	ن (١�٣) ، 4'ب"�	ن س��دی (٣١٧) ، ا�'ان (�٧٠ ک��ر انe	م �3ن3: چ*� (� در ٢٠٠٧ا34امه	ی س	ل  ، (�١٣) 	G�'
).�٢) و �


	ن در ا�� ک��ره	 ب� چ�ب� دار، �� � ا34ام، ات	ق 8	ز �	 3�Lلی الG�'�Gی س['د� �3ن3. ال��� �*��ه	ی <'ون وسC	�ی ا34ام هچ�ن'e

8'دنزدن �	 س�M"	ر، ه��ز در ب' ی ک��ره	 
	ن�3 4'ب"�	ن س��دی و ا�'ان رواج دارن3.

 	
 �'م �	
1 ا�� 
e	زات 
ی��ن3. در�٠
e	زت ا34ام ��4
	 در 
�رد �'ا� ب"*	ر س�M*� هچ�ن <�1 �	 �	س�سی ا�'ا 
ی��د. در چ*� ا

ی، 
e	زات تK**' د�� (ارت3اد) ن*7 ا34ام اس!. در 4'ب"�	ن س��دی ;'دی ب� �'م �	دو8'ی 8'دن زد� �3.Eی اس	ب' ی ک��ره

89�Eن D?�ق ب�� در ای�ان
�F,� G6� ن�ز��د9,� س Gب�ب�و=�د5 در �? Hن�اد% و ه�اداران �ی� ا�B I3Jت

 
در �ی بی ا��4	�ی 
"��ل*� 
'وب�C در داد8	� و��� رو/	ن*! ن"�! ب� وض�*! �"�ی نM'ان ک���3 ��! ال)� س*3 /"*� ک	�i*�ی ب'و�'دی،

رو/	نی 
��'ض زن3انی ، ک� ب	 ا;7ا�s ;�	ره	 و ت��*3 ا��	ن ب� زن3ان �=' �7د ه�'ا� ��3 اس!.
 o�L در 
@	ب1 د;�'١٠ از س	4! ١٣٨٧ �ذر
	� � 	ن�اد� و ���ی از ب"�M	ن ا��	ن ب	 ���*�ی ب	ل� ب' س*3c ن�' در روز �	ری 
�ر � 


�35 در �=' ت='ان دس! ب� تZ�e ا�4'اضی زدن3. 1(
س	ز
	ن 

Xک�ر و 
5	L'�  *	ب	ن 15

	ه*! 
"	ل�! �
*7 ب�دن و �رام ا�� تZ�e ، ن*'وه	ی ا
�*�ی ، ل�	س �cyی و ان�:	
ی ب	 ه�eم ب�  F'*(4

ه	ی اI'اف، ا�� تZ�e را ب' ه زدن3 و ب	 ت=3�3 ا���	ع ک��83	ن و ا�e	د رb4 و و/�!، �ن=	 را 
��'ق ن��دن3.

� ای 	��C> Z�eن ا�� ت	�	�
	د� ای از س�ی تZ�e ک��83	ن L	در و <'ا>! 8'د�3 ک� ا���	ع ک��83	ن Iی �ن  �اس�	ر�٣	�	ن ذک' اس! در  


! �"�	نی و ت	
*� ا
�*! �	نیEزن3انی 4@*3تی، رس*83ی ب� وض�*! س n� ی ب'و�'دی ب� ��4ان�*�i	زادی بی <*3 و �'ط ��! ال)� ک�
ا��	ن �3ن3.


� تZ�e روز �	ری 4*�ً	 در ذ�1 
ی ��3 :	��C> 1

�� ک	
ب� ن	م �;'�83	ر 
='ب	ن

درود ب'o(L، 34ال! و �زادی

�35 در ت='ان 1(

"��ل*� 
�5'م د;�' س	ز
	ن 


	 ;'زن3ان،  	ن�اد� و ب"�M	ن ��! ال)� س*3 /"*� ک	�i*�ی ب'و�'دی، ب3ون دا��� ه*� �8ن� 8'ا�s س*	سی ب� دل*1 �'ا�q ب"*	ر و *
s
�"�	نی �3ر
	ن ک� 
�رد ت	>*3 �<	ی دک�' /"	م ;*'وزی �n�7 ب*� ال�))ی ن*7 
ی ب	�3، در ا�� 
Z�� 15 ��3 ا� و در س�Gت و �را

:ک	
1  �اس�	ر �*M*'ی ا�'ای 
�ارد ز�' از 
"��ل*� 
�5'م س	ز
	ن 
)1 ه"�*
) �زادی ب3ون <*3 و �'ط �3ر
	ن ��! ال)� ک	�i*�ی ب'و�'دی ک� �n زن3انی 4@*3تی اس!.١
) دا��� ا
�*! �	نی و ا�4@	دی ب'ای �3ر
	ن و  	ن�اد� اش.٢

! �"�	نی و 
�	ل�e س'�Z ا��	ن در ب*'ون از زن3ان.٣Eرس*83ی ب� وض�*! س (

3
��	ن ارس	ل�٢٠٠ب� �*�س! ن	
� ا��	ن ب� س	ز
	ن 
)1 و س	�' ن	
� ه	 و 
3ار�L rتی و ت��c'ی از /�)� ب� 
�7ل ا��	ن در اک��'   ،

ی 8'دد.



ب� ا
*3 رس*83ی ه'چ� س'���' ب�  �اس�� ه	��	ن
'Gت� 	ب

ا)	�ز
Kان ون�ز در ���	ا) K�,سE ر+�ان�  I3Jت

 

*3ان ونn ت='ان ت�٠٠Z�eت�3اد ن7د�n ب�  nب1 د;�' ا�� �'ک! ن7د�	@
 ن�' از ک	ر8'ان �'ک! vس�*n س	زی ال�'ز ه ا��n در 

ا�4'اض ا
*7 ک'د� ان3.
 3���M*

	� اس! ک� ب3ون در�	;! /@�ق و ه*� 
7ا�	�ی از ا��٧ا�� ا;'اد ک� �Eک	رده	�ی در دس! دارن3 س�ی در اس�*�	ی /l  �د دا��� و  

�'ک! ک	ر ک'د� ان3 و اک��ن ب"*	ری از ان=	 ب	 
�EGت �3�34 ا�	ر�  	ن� ه	ی 
��<� ، ه���7 ه	ی س�M*� تc5*1 ;'زن3ان و ا
'ار 
�	ش
.3��G*
دس! و ���e ن'م 

“ 	;'L ن3ا��� و !
�G/ سی و	م س*	ن: 	ی ب(G�
ا�� 78ارش /	کی اس! در �	رچ� ن���� ه	ی ا�� ک	ر8'ان ت	ک*3 ��3 ک� ا�4'اض ک��83	ن 
از بی ت��=ی ب� ا/@	ق /@�ق  �د �	کی ه"��3.


ی  �اس�	رEب اسE@ان :�
از ��)� روی ا�� �Eک	رده	 ن���� ��3: ک	ر8'ان �'ک! vس�*n ال�'ز ض�� اE4م ت��*! از ;'ا
*� ره�' 
("
 l/ 4ی	ا��� �*

	 74ل ب	�3 8'دد. دس��ر ر>*, ��=�ر درب	ر� ک	ر8'ان ب	�3 ا�'ا ��د. ت	 l�v	�3' ن
ت��� ب� /@�ق  �د ه"��3. 


*3ان*3  	�� !'�3

	� ب3ون /@�ق ک	ر ک'دن ���ی چ� ؟٧
	س!. �<	ی  
ه ا��n ن*'وه	ی ان�:	
ی در تEش ب'ای 4	دی �3ن وضZ ر;! و ا
3  �دروه	 در  *	ب	ن ه"��3 و ب' ی از 
'دم ن*7 ب'ای ک�Ge	وی ا��
��5L را ن:	ر� 8' ه"��3 . ه��ز دورب*� و 
*G'و;� 3Lاوس*�	 در ا�� 
15 /	ض' ن��3 اس! . س	 ��	ن=	ی 
'ک7ی و اL)ی رس	ن� 
)ی

 ک*�
�' ب	 ا�� 
; 15	L)� دارن٣.3ک��' از 

ا',3�د
 روز یK �8�نM! ای�ان!  �,� �! ��د١Lه� 

 

*)*�ن ت� ان�اع 
�اد 
�3نی از�٢١� '�� �
	ر 
���' ��3 در  �cص وض�*! ا���ی در 
�	دن ن�	ن 
ی ده3 در س	ل ���X8 ن7د�n ب�  


�3نAی دچ	ر س	ن�5 ��3 و�١ 
�3نAی �	ن  �د را از دس! داد� ان3. ب� �4	رت د�M' در ه' ٢٢
�	دن ک��ر اس�y'اج ��3 و  n� روز 
�	ن  �د را از دس! داد� اس!. ان�e	ر در 
�	دن زF	ل س�m (بsy دول�ی و  L�cی)، ر�7ش در ت�ن1 ه	، �'ت	ب س�m و س@�ط از

�	دن ت5! 
�3'�! بL�c  syی در 
'گ ا;'اد ب	vت' اس!.ا�� �
	ر /	کی ارت�	ع �3�4 ت'�� دل*1 ک��� �3ن 
�3نA*	ن اE4م ��3 ک� س=


*)*�ن ت� 
	د�٢٠٠ 
*)*�ن ت� اس�y'اج �n ن�' �	ن  �د را از دس! داد� ک� ب	 ت��� ب� �/٩ ب� ازای ه' �١٣٨از �ن اس! ک� در س	ل  
 ت	٨٠ ن�' ب� 
'گ 
�G5م ��3 ان3.ب'رسی ن"�! ت�ل*3 ب� 
'گ در 
�	دن ک��ر Iی س	ل ه	ی ٣٠
�3نی ک� در ا�� س	ل ب� اس�y'اج رس*�3 

� ب� ازای ه' ١٣٨٢ 
*)*�ن ت�، در س	ل ٨/٣ ب� ازای ه' ١٣٨١ 
*)*�ن ت�، در س	ل ٨/٢ ب� ازای ه' ١٣٨٠ ن*7 ن�	ن 
ی ده3 در س	ل �٨

�3نAی �	ن٧/٣ ب� ازای ه' �١٣٨ 
*)*�ن ت� و در س	ل �/٣ ب� ازای ه' ١٣٨٣
*)*�ن ت�، در س	ل  n� 3نی�

*)*�ن ت� اس�y'اج 
	د�  


�3ن ک��ر �u!�٣ ب	 دا��� �١٣٨ �د را از دس! داد� اس!.ب' �	�� ا�� 78ارش س	ل  syل ب'ای ب	ت'�� س �uد	/'�
�e' ب� 
'گ  �uد	/ 
��3 اس!.

ا',3�د
�N,ی�0 ;0�6 ;�Oز داری�: ر�ب��: ن� K3  ب� ��
ب�ا5 ت���/ ا�

 
�	��I ،3� !y'ح ا
�*! ا���	4ی را ب� ا�'ا X8ا�!. I'/ی ک� 3�4تً	 ن	i' ب' ب3����ی ��ان	ن ,*(�س'ت*� ا/�3رض	 رادان و<�ی ر>*, 
در 
'/)� اول و ��Z �وری اراذل و اوب	ش در 
'/)� دوم ب�د. ا�'ای ا�� I'ح 
L�cyً	 در 
'/)� ��Z �وری اراذل و اوب	ش �Gی از
د1�v ارت@	ی رادان ب� س�! �	ن�*�ی ;'
	ن3هی ن*'وی ان�:	
ی ک��ر و ن*1 ب� در�� س'ت*[ی ب�د. اک��ن س'دار ر�b زاد� ک� ب� ت	ز8ی ب'

"�3 <�)ی رادان تG*� زد� از ا�'ای I'ح ان�S	ط ا���	4ی  �' 
ی دهI .3'/ی ک� ب� ���8 او ب*��' /�ل 
�5ر ن: ب�y*3ن ب� زن83ی
�='ی، ک��'ل ت'ا;*n، ا;7ا�s �8! ه	ی �*	د� و س�ار� �)*,، ��Z �وری 
��	دان ت	ب)�، �'س� زن	ن و ولM'دان 
ی 8'دد. س'دار ر�b زاد�
<3c دارد ب	 ا�'ای د<*l ا�� I'ح ک� ب� ���8  �دش و از <S	 I»'ح ه ن*"! چ�ن ز
	ن �	�	نی ن3ارد و ه�*�� ا�'ا  �اه3 �3» ن	م  �د
را ن*7 ب� ��4ان ;'
	ن3هی 
@�3ر در س	
	ن دادن ب� �	��y! �	د8	ر بXMارد.ا
	 ا�� I'ح ن@	ط اب=	م ;'اوانی دارد. �'سs اL)ی ا�� اس! ک�
ن: ب�y*3ن ب� �=' و ��Z �وری 
��	دان و ولM'دان وi*�� ذاتی �)*, اس! و چ'ا س'دار ر�b زاد� 
	�1 اس! ب' ا�'ای وi*�� <	ن�نی
�)*, ن	م I'ح و��� بXMارد؛ س�الی ک� در ا�� ن�"!  �'ی ب3ون �	س� 
	ن3. از س�ی د�M'  �'نM	ر ا��4	د از س'دار �'س*3؛ Iی چ�3 ه���

3ن ب"*� ب'ای ت	
*� ا
�*! �=' ت	ک*3 ��3 اس!. 
M' ن*'وی ان�:	
ی  �د <	در ب� ت	
*� ا
�*! ن*"!؟ و او �	س�� ��5L ب' ب� 	ره	ب ���X8

ی 8*'�.  �'نM	ر ا��4	د �'س*3؛ ��	 ن*'وه	ی nاز ب"*� ک� 
ی ک��3. 
	 ه nک� !*�
داد؛ در ه�� دن*	 
'دم ب� �)*, ب'ای ب'<'اری ا

�ر�! �ن=	س!؟ س'دار �	س� داد؛ �ن=	 
�3��i ه�� دس�M*'�83	ن را ب� 
	 ت1��5	
ب"*� ;@q وi*�� ار�	دی دارن3 �	 دس�M*'ی ن*7 �7ء 

ب"*� ب�yی از ت	
*� ا
�*! �=' را ب' 4=�3 دا�!. Iی ب*"! س	ل ���X8 ��	 تe'ب��٠ده�3.  �'نM	ر �'س*3؛ ب*"! س	ل �*s و در ده� 
ان3وزی ن*'وی ان�:	
ی ب� /3 ک�	�! ن'س*�3 اس! ک� �ن=	 را از ک�n بی ن*	ز ک�3؟ س'دار �	س� داد؛ ��	 ا8' ب� ;'ان"� �	 ک	ن	دا ه ب'و�3 
ی

3 د 	ل! ک�3. ا��e	 ه� s*�ب*�*3 ک� در ;'ود8	� ه	 و 8*! ه	ی ب	زرسی ن*'وی �)*, ب	 تe=*7ات vزم و سEح ا�"�	د� اس! ت	 ا8' 
�ردی 
ب	�3 ه�*��Cر ب	�3 و 
	 �8	ن 
ی ک�* /�Sر ب"*� 
�*3 اس!. I'ح ان�S	ط ا���	4ی از روز �����G ده �ذر
	� در 
�C@� س� �='داری
 ب	vی ک*\e/ و��د �@C�
ت='ان �F	ز 
ی ��د و ر;�� ر;�� ت�	م �=' را در ب'  �اه3 8';!. ب� ���8 س'دار ر�b زاد� دل*1 ان�y	ب ا�� 
�ی، س'<!  �درو و ل�ازم  �درو، �'س� زنی و س	�' ����Mی ه	 ب�د� اس!. ب� ���8 ر�b زاد� I'ح ان�S	ط ا���	4ی ���ل ب*��'ی از	>

�)*, در��I٢'ح ا
�*! ا���	4ی دارد و ه�� 
�ارد �ن I'ح را ن*7 در ب' 
ی 8*'د. ا;7ا�s دس�'سی �س	ن ب� �)*,، اس�@'ار  �	M�"ا� 




�ران ن*'وی ان�:	
ی ب	 س	ز و ک	ر �3�3 در ا�� ا�"�M	� ه	 از ��)� اه3اف ا�� I'ح اس!. س'دار ر�b زاد�	

E5ت و ه��A*� اس�@'ار 
» ن*7 در ا�� I'ح س	
	ن3هی١١٠ه��A*� از ا;7ا�s �8! ه	ی �*	د� و س�ار� �)*, در ا�� I'ح  �' داد و �8!؛ 
'ک7 ;�ر�! ه	ی �)*"ی «


�ر�! ب	 س	
	ن� 
'ک7 ;�ر�! ه	ی �)*"ی «٧�٠ �اه3 �3، ب� �Iری ک� در /	ل /	ض' در راب�C ب	 	
» ت�	س 8';�� 
ی ��د ک� در١١٠ 

�ر�! ه	 ب� 	

�رد ک	هs  �اه3 �	;! ت	 رس*83ی ب� ا�� 
�ض�4	ت ب	 س'4! ب*��'ی انe	م ��د. ن*'وی ان�:	
ی٩٠ا�� I'ح ت�3اد ا��  


�ران <Eبی در �	��y! اس!. ه��A*� ن�4ی ن: و ان�S	ط ن*7 در	
در I'ح ان�S	ط ا���	4ی ب	 ورود �)*, ه	ی 
�yی ب� دن�	ل دس�M*'ی 
\(y�
س*"� دا )ی ن*'وی ان�:	
ی ت='ان ب7رگ انe	م  �اه3 �3. س'دار ر�b زاد� در �	�	ن ت	ک*3 ک'د؛ ب' �رد ب	 
�ت�رس*G)! س�اران 

ن*7 ک� در ���X8 ب	 ت�ان vزم ا�'ا ��3 ب�د، ب	 <3رت ب*��'ی در ا�� I'ح ا�'ا 
ی ��د.
 ر/��ی���

 �ر+*اران
=5�6  ,�ب ه�5 �	� '�9�ن! و �	� ان?Pب! +�9,� ��% اس�: وزی� ار��د

 

ی 
ی3��8 ک	ر��	س	ن ا�� وزارتy	ن� �)�ی ان��	ر س)")� ک�	به	ی ���4';	نی و ���ان@Eبی را س3 ک'د�ان3.Eد اس	و ار� mوز�' ;'ه�
	�
ی ب'Eد اس	و ار� m15 وزارت ;'ه�

�L �*"/3�5	ره'ن3ی �*s از i=' د�'وز در 
'اس�ی ک� ب� 
�	س�! ب7ر38ا�! ه��� ب"*� در 
1<	"
 ��*
��3 ب�د، س�y  �8!. ب� �L ���8	ره'ن3ی، ب	 ه��*	ری ک	ر��	س	ن وزارت ار�	د �)�ی ان��	ر س)")� ک�	به	�ی ک� در ز
���4';	نی و ���ان@Eبی ن���� ��3 ب�دن3، 8';�� ��3 اس!. وی �8! �)�ی ا�� دک	نه	ی 
G5Sی ک� در ب'اب' ان���3 وا<�ی زد� ��3ان3،
8';�� ��3 اس!. �L	ره'ن3ی 
ی3��8 «ه�*� دک	نه	 8	هی در /�ز� ه�' وارد ��3 و در س*��	، ت�	ت'، 
�س*@ی و 
4��C	ت ت'و��

ی ا�� 
"	>1 راEد اس	و ار� mر ��3 اس!. وز�' ;'ه�	=

ی��د»ا
	 «ب	 ت��=ی ک� �Lرت 8';�� و ا�'ا;ی ک� ب' ا�� 
"�)� ه"!»
« E�47تی» �ان3 ک� از دک�ه	ی ���4';	نی، دک	نه	ی F'ب و 
	دی ا
'وزی L	در ��3ان3. وی ه3ف از I'ح ا�� 
"	>1 را �Xب 
'دم ب�

«����'��!»در ب'اب' «�'��!»دان"! ک� «را� ب� �=� دارد.»

G�QFت RD ن����D /3Jان
 انD /3J����ن RD تTG�QFاPS'�� �3�ر% 


ی ب	 ب' �رد �3�3 
e'�	ن <	ن�ن اس	سیEسی ��=�ری اس	ن�ن اس	3رج در <�
 l/ ��'7 ب�3=یت*

C'ح ک'دن �رام و 
"	ل�!� 'Mر د�	ب

� �I	�I	>ی در ا�4'اض ب� 
5'وم �3ن از تc5*1 ب	 ت�ه*� و س[, ض'ب وE4 �	Mی دان��eر دان�	35ود و �رام چ=
 �cّ5روب'و �3. ت


�ا�� �3 و ب	o�L �' v س�����   �ذر، �n د �' و س� �"' دان��e ب� �G)ی ب"*	ر زن��3 ت�سq /'اس! ب� ب*'ون از دان�M	� ک�	ن����3

@3س دان�M	� ت)@ی ن��د. �3ن3 ت	 ب	زدا�! �ن	ن در ��! درب ت�سq ن*'وه	ی ا
�*�ی و ان�:	
ی، ورود �)*, ب� /'�


	ت وزارت 4)�م و	@

=��3 8)'و ، 
e*3 دّری، L	دق �e	4ی و س�*3 ;*�ال)� زاد� �, از ن	
�نM	ریه	 و 
'ا��	ت 
��3د ب� ب"*	ری 
/�ی 
e), ن� ت�=	 �	سyی <	ن�نی در�	;! نG'دن3 ب)�G ب	 ت�ه*� و ت=3�3 روب�رو ��3 و س'انe	م ب� ا�� ن�*�e رس*3ن3 ک� �رام در دان��3G  �د

یEب اسE@اران انXMن	ق  �ن �=3ا و ب�*	|*
ب��*��3 ، ولی س'انe	م ب� زن3ان ب'د� �3ن3. ا�� در /	لی اس! ک� <	ن�ن اس	سی ب� ��4ان 


*�) ن*l/ 7 ادا
� تc5*1 <	>1 ��3 اس!.'e
دس��ری ک	
Eًً ب'G4, را L	در ک'د�اس! ؛ ���ی /�ی ب'ای ب� زن3ان ب'د��83	ن (
 7*

*	ن /l تc5*1 در /	لی ک� دس!ان3رک	ر ت=*� ب*	ن*�ای در 
�رد ت�cّ5 و ا�4'اض 
"	ل�!�	/ ��eان��
E4 ی
Eاس ��eی ان�eدان� 

ب�د ب	  �' س'ک�ب �ن	ن 
�ا�� �3 و س[,  �' ن	
��:'�ی ب	زدا�! ;'زن3ان�	ن 
���' �3 . ب�	ب'ا�� انl/ ��e  �د 
یدان3 ک� �*'و

ی ، ه�3ار �3�3  �د را ن"�!Eرای اس�� ,(e

	ت ذ�'بq و ن�	��83	ن 	@
ا4EI*�ه	ی <�)ی و ب3ن�	ل 
Xاک'ات �*�*� انe	م ��3 ب	 ب' ی 

ب� �4ا<b س�ء ا�� ا<3ا
	ت F*' <	ن�نِی بsy ت�3رو /	ک�*! اE4م ن�	�3.
  "	رتد�83	ن اس!.(ّ"
ب�3=ی اس! I'ح �G	�! از �
'�� و 4	
)*� ا�� وا<��  ن	�8ار و �ی8*'ی <S	�ی از /@�ق 

١٣٨٧ �ذر �
1*c5ت l/ ن	*
	/ ��eان

روز
Uوس���B :�% ان�وم ��F� 5�ون��� RD از ��9وه�ه

 

�ر��ب� 
�	ن�!  روز ب	 و�8 �8! در ا�'ان 
)! /7ب ودب*'ک1 س*	سی ;�	ل س*\  "'و	
 ;'وه'ه	 س	لM'د ده�*� ا
�*�ی ازب'78اری 

3�5 	ت�ی دول! درز
	ن چ� ا8' 
'اس ا�� ب'78اری 34م ب'ای ;�	ره	 وی ���8 اس!. ب� �'دا ��  ن= دول! ز
	ن در ا
	 دا�! و��د ه
 �ان*3. 
ی را و�8 �8! اس!. ا�� ��3 ب*��'
 ��د؟ 
ی 
�ا�� ا
�*�ی 
"��ل*� 
y	ل�! ب	 ;'وه'ه	 
'/�م 
'اس ب'78اری چ'ا


ی ا�	ز� ه	 
35ود�! س'ی �n ب	 اول س	ل=	ی اس!. در دا��� و *7 ا;!  *)ی س	ل د� ا�� Iی در س	ل'وز ب7ر38ا�! 
'اس ب'78اری 

"	�3 ودر دادن3 
ی ب'78ار 
'اس 	
 ت'ت*b ا�� ��د. ب� ن�ی داد� ب'78اری ا�	ز� ن= دوران دول! در ب�cyص ا *' س	ل چ�3 در �3. ا

�7ل در ا
"	ل 
�ر�� اEL  ن�ی ��	ر ب� 
	 ب'ای �3�3ی چ*7 ود�M' ��د ب'78ار 
'اس ا�� ک� ن3ادن3 ا�	ز� ه	
ک"ی ن3ادن3 ا�	ز�رود. 

�7ل ب� 
��4د درروز nدم ��د ن7د�'
ک'دن3. 
��'ق را و


'اس ا�� در ک"	نی چ� v���
 دا���3؟ �'ک! ک"	نی ;'وه'چ�  	ن�اد� 
�7ل در ا
"	ل ک��3؟ 
ی �'ک! 

ی ب'78ار را و
'اس ن�*��3 
ی در 	ن� ک� ب�دن3 ���8 ا��	ن ��د. ;'زن3ان 
ی ب'78ار س	ل ه' ;'وه'ه	  	ن�اد� در
�7ل 
'اس 	
 ک��3. ا
�'وان� و
	در  �اه'ه	 ات�	ق ب� ب�دن3  	ن� در ک� ;'زن3ان�	ن ن�*�e ��د. در ب'78ار ا;�	د� ات�	ق ه	 <�1 ک� در�	�ی 
'اس ا�� ک� ن3ادن3 ا�	ز�

 س	4! س' ک��3. 
'دم �'ک! ک� ب�دن3 ک'د� د�4ت ��4م از ب*	�3. ;'زن3ان�'وه' ه	 دا 1 ا�	ز� ن3ادن3 ک"ی ا
	;'وه'در 
'اس ب�دن3 
�3. �)�8*'ی �ن=	 /�Sر از ا
	 ک'دن3 
'ا���



 /@�ق از �Gی س	لM'د 
'اس ب'78اری ه'/	ل ب�("
 ا;�3؟ 
ی ات�	ق ا�� چ'ا ��	 ن:' اس!. ب� �='ون3ی 
 34ال! دول! را  �دش ک� دول�ی در ه"�*. /3ا<1 
�ا�� 
35ود�! ب	 
	 ک� ه"! ه د�M'ی ن*"!. 
�ارد 
�رد �n ا�� �='ون3ی /@�ق

'اس �n ب'78اری از ب	�3 ک�3 
ی اE4م �'ور 
ی ن��د. 
�	س�	ن� �)�8*'ی  � 
ی زد� دارد. ��	ره	 ز�	دی ;	L)� 1�4 ب	 /'ف ک� ب*�* 
��د. 
ی 1�4 د�M'ی �8ن� ب� در1�4 ا
	 ��د
 ک�3؟ 
ی �)�8*'ی 
'اس ب'78اری از ن�اد ا/�3ی �<	ی دول! چ'ا داد� رخ  	ت�ی �<	ی ز
	ن در ات�	ق ا�� ا���G ب	

اس!. ��3 ب*��' 
@3اری �n دا�!. اvن و��د 
�EGتی ه'/	ل ب� ه  	ت�ی �<	ی ز
	ن ن*"!. در 
C'ح ه	 دول! 
"	ل�
 ب'78ار��د؟ <'ارن*"! د�M'ی 
'اس

	
�*3ا /�Sر �=*3ان ا�� 
7ار در  	ن�اد� ات�	ق ب� ���� روز   �نe	 در ال��� ک� ک'د� ت'r را 
15 ;	ت�5 و �ان3ن X8اری 18 از �, و ک'د�

�ر�� ه	
 ک'د� اE4م 
'اس ب'78اری ب	 را  �د 
y	ل�! <�E ا
�*�ی ب�دن3. 
'ا�Z /	ض' دور از ک��3 د 	ل�ی �ن�G و;�ر،ب3ون /3 ب� 

نG'دن3. د 	ل�ی ب�دن3 /	ض' دورادور چ� ا8' زه'ا ب=�! ب�دن3. ا
	 در
 ک��3؟ ب'78ار را 
'اس ب��ان�3 د�M'ی �='ون3 ه' و
|1 ن*	;�3 ات�	<ی چ�*� ����3 س	ل=	ی در ک� ن3ارن3 ای ب'ن	
� ;'وه'  	ن�اد� ��	

  �د 
'اس. ب� ب'78اری ب'ای را س�' رن�  	Lی n� �>E4 ب	 ک� اس! ا�� ک	ر ب3�G. /3ا<1 ت�ان3 ن�ی  	Lی ک	ر ;'وه' �'س��  	ن

�ی ه	ی دس�M	� ا�� ک�3 
ی ه�'ا��G/ 3��"3 ه�	ز� ب	ده�3. ا�� ن�ی ک� ب3ه�3 ا� l/ ی ه' ب� �='ون3ی(G� !اس 	5'وم �ن از �ن=
ه"��3. 
3*

��	ر�	ن ا 

روز
در ;! ���WD ان,V��! ا'Pم ن��% ��ن�ره�5 ن��و5 ان,V��! و ب��: ادا�� دارد

 
�8! ه	ی ا
�*�ی ب"*� درا�'ای چ�3 
	ن�ر از س�ی ن*'وی ان�:	
ی و ب"*� در ت='ان و �='س�	ن ه	 Iی ک��' از دو ه���، ه�7
	ن ب	 �F	ز 

اس!.
E5ت، ;S	ی �)*"ی ـ ا
�*�ی را در ت='ان و ب"*	ری کEن�='ه	ی ا�'ان /	ک ک'د� 
“ و��� س'ک�ب ن	 �را
ی ه	ی �='ی و ه"�� ه	ی �١روز س� ����  “، ”ال7ه'ا ن:	
ی ”ک'بE“، ه7ار �S4 8'دان ه	ی ”4	��را


e=7 ��3 ان3، ب	 /�Sر”ذوال@	ر“، و ”ا
	م /"*�“ ک� ب'ای انe	م �4)*	ت ه	ی 
"�@1 در �Lرت ب'وز /�)� ن:	
ی ب�  �*Mی س�	ح هEس

��5د ا/�3ی ن�اد 
	ن�ر �3�3ی ب'78ار ک'دن3.


ی ا�'ن	 در ه�*� ز
*�� 78ارش داد: ”ه�7
	ن ب	 ا�'ای ا�� 
'اس در ت='ان، Eه7ار 8'دان ن��ن� ب"*� ٣ �'78اری رس�ی ��=�ری اس
ن*7 در س'اس' ک��ر ن�	�s ا<�3ار  �د را ب'78ار 
ی ک��3.“


	ن�3 ب"*� در �F	ز ا�� 
	ن�ر ک� ب	 /�Sر ا/�3ی ن�اد در س�	د ;'
	ن3هی ن*'وی ز
*�ی س[	� '; b<	I �*"/ز	F� س3اران در �'ق ت='ان	�

*)*�ن و 3�١٣، �8!:“
	 ب� ن�	��83ی از  �٠٠ bل	ی ک� در <e*"را،  �١٩٠ ه7ار ب��	م٢�٩ 8'دان ال7ه'ا و ���8'دان 4	
8'دان ا

ذوال�@	ر ا��e	 ��Z ��3 ا�.“ 8'و� ٢١٣ 8'و� رز
ی ک'بE و �٨٠ ه7ار و �١/"*�، 
ا�� �, �M	ن ه	ی و���وی ا�'ای 
	ن�ر روز ���X8 ب"*� در ت='ان و س'اس' ک��ر را ”تe)ی ا<�3ار ب"*�“ ت�L*\ ک'د و �8! ک� از 

 �اه�3 دا�!.ب"*� ض��“
�	رک! ب	 ن=	ده	ی ا
�*�ی“، ”/�Sر 
�u'ی در ن	�را
یه	ی ا���	4ی“ 
ب='�8*'ی از اب7اره	ی �'78اری ا�"�	 ه��A*� ب� ن@1 از ;'
	ن�3 ب"*� 78ارش داد ک� ”ت��� رد�ه	ی 
@	و
! ب� ت3و�� ب'ن	
�ه	 ب'ای 


ی“  �ان3 در دس��ر Eب اسE@م ان	*�ک	ر ب"*� <'ار 8';�� اس!.رس	ن�ای و ;S	ی 
e	زی“ ب'ای �ن�A وی ”ان�@	ل 
 s��� l@55'وم، ت
 lI	�
ن'ما;7اری، ت@��! س	 �	ره	ی/"*� I	b< ب3ون ذک' �7>*	ت ;�	�! ه	ی ا<�c	دی ب"*� �S/” :!�8ر در 

د�M' ب'ن	
� ه	ی ب"*� اس!.“ب"*� ا<�	ر و 
�ccy	ن، i';*!س	زی ب'ای /�Sر ��ان	ن و ن���ان	ن از 

ی ب� تn ه7ار ب"*eی در ت='ان �8! ک� �١ه�7
	ن /"� ;*'وز �ب	دی، ر>*, س�	د ک1 ن*'وه	ی 
")o ن*7 در 
	ن�ر Eره�' ��=�ری اس


	ن3ه	ن ن*'وه	ی 
")o دس��ر داد� و ���8 اس! ”ت=3�3 و��د دارد 
� از ��	 '; nت'*M(;	F ؛
	د8ی 
@	ب)� ب	 ا�� ت=3�3ات را 
ی �اه�
ن���3.“

 n3ن3 ن7د�

�*� س�	رش 
یک�3 ب	 د���	نی ک� ��

'�G	�یه	وی ه�C  �*�A	ب ب� 8'دان ه	ی و��� ب"*� �8!:“<'�ن ب� � .3*M�eب ،	��
“.3��Gس �3ت ب	ا/" 	3 از ���	3ن3 �)� ب
�

�ی 	*�
ی در ادا
� در �	س� ب� ان�@	ده	 در 
�رد ب'78اری 
	ن�ره	ی Eری اس�=�� o("
در ک��ر �8!:“
ی3���8ر>*, س�	د ک1 ن*'وه	ی 
ب�*��3. ا�� تG)*\ <'�نی و د��ی 
	س!.“چ'ا رز
	�s ب'78ار 
یک�*3؟رز
	�s ب'78ار 
یک�* ک� د���	ن از 
	 F):! و �3ت 


@	م ;*'وز �ب	دی در س�	د ک1 ن*'وه	ی 
")o و از ;'
	ن3ه	ن ار�3 س[	�  
�)ی ر�*3، <	>EF لی اس! ک�	س3اران ا�� در/	� روز �*s ب�٣
“ �'78اری ا�"�	 ���8 ب�د:“ک	هs <*�! ن�!، ا/��	ل /	د�u س	زی از س�ی اس'ا>*1 و  ال@	�34، و تv�5ت ا���	4ی ا/��	لی س� ت=3�3 �3�4


ی ه"��3.Eک�*! ��=�ری اس	4)*� /

'ا<�! ک�.“ ت*' دا��� ب	�* ک� ب	�3 در ا�� ١٨وی در ت�ض*o تv�5ت ا���	4ی ن*7 اi=	ر دا�!: ”
��G اس! /�ادuی 
	ن�3  ��*
ز


E5ت در دس! ب"*� !*�
ا
روز� ای ک� ه��� ���X8 در �در ه�*� /	ل ا/�3 رض	 رادان از ;'
	ن3ه	ن ار�3 ن*'وی ان�:	
ی اE4م ک'د ک� ا�� ن*'و �, از ا�'ای 
	ن�ر 

ه��� ه	ی ����3 
	ن�ره	ی 
�	ب=ی ب	 ��4ان ”ا
�*! وت='ان ب'78ار �3، در س� اس�	ن  �زس�	ن، س*"�	ن و ب)�چ"�	ن، و ه'
87	ن ه در 
�را
s“ ب'78ار  �اه3 ک'د.

�	ن�*�ی ;'
	ن3هی ک1 ا�� ن*'ووی ک� ب	ا�'ای I'ح ا
�*! ا���	4ی و ب' �رد ب	 بe/3	بی در ت='ان، از ;'
	ن3هی ن*'وی ان�:	
ی ت='ان ب� 
در ب*� دوس�3اران ن:	م“ 4)! ب'78اری 
	ن�ر ه	ی ن*'ویارت@	ء �	;�� ب�  �'78اری ه	 �8! ک� ”ا�e	د ه'اس در ب*� د���	ن و ا
*3واری 

ان�:	
ی در ت='ان و س	�' اس�	ن ه	ی ک��ر اس!.

E5ت از س�ی ن*'وی  !*�

=��'ی ک� �	ن�*� ;'
	ن�3 ک1 ن*'وی ان�:	
ی اE4م ک'د واX8اری ا '�  	
ان�:	
ی ب� ب"*� ب�د.ا


5)� ه	 ب� ن*'وه	ی ب"*eی“ �8!:  !*�

5)�“ب�	ب' 78ارش س	�! رس�ی ن*'وی ان�:	
ی وی ب	 ت	ک*3 ب'“س['دن ا !*�
ورود ب"*� ب� ا

�5ر 
ی ت�ان3 ب	x4 ر�3 ا
�*! و ا/"	س ب*��' �را
s در ب*� 
'دم ک��ر ��د.“

��)� �8!:“در �)"	ترادان ه��A*� از ب'78اری �)"	ت 
��3د 
*	ن ;'
	ن3ه	ن ن*'وی ان�:	
ی و ;'
	ن3ه	ن س[	� و ب"*�  �' داد و از 




�ر�! ب"*� در ب'<'اری 	

5)� ه	 
�y{ 8'د��3 و از ا�� �, ن*'وه	ی �ب و ک	رب'دی ک� ب	 ;'
	ن3ه	ن ب"*� و س[	� دا��* ن�ع  !*�
ا

�ارد  3Lو �8! زنی ب� ر 	5)� ه

�r�G  �اه�3 �'دا !ب"*eی ب	 /�Sر در .“

“. 
5"�ب 
ی ��د !*�
وی ا;7ود: ”ب"*� ب'ای ن	�	 �i n';*! و اب7ار 
�	سb ب'ای ب'<'اری ا
�7>*	ت I'ح ان�S	ط ا���	4ی

 ���X8 ی ت='ان روز
�7>*	ت I'ح �3�3 ا�� ن*'و دره�7
	ن ب	 
	ن�ره	ی ب"*� و ن*'وی ان�:	
ی، 7�74ال� ر�b زاد� ;'
	ن�3 ن*'وی ان�:	
ت='ان را اE4م ک'د.

 ����G� 4ی“ از	ط ا���	�Sح ان'I“��4ان 	ح ک� ب'I ی ��د ٧ا��
ب� ���8 ر�b زاد� ”I'ح �ذر در ت='ان و س[, در �='س�	ن ه	 ا�'ا 
“. ان�S	ط ا���	4ی وس*Zت' از ا
�*! ا���	4ی  �اه3 ب�د


�ران ب� 	

c	د�@ی ه��Aن 
@	ب)� ب	وی ه��A*� ���8 اس! ک�:“I'ح ارت@	ی ا
�*! ا���	4ی �Gی از وi	�\ ذاتی �)*, اس! ک� در �ن 
 !*�

�ر�!ه	یس	ر<	ن و ب' �رد ب	 اراذل و اوب	ش 
ی�'دازنI ،3'ح ان�S	ط ا���	4ی و I'ح ا	
ا���	4ی 
�	;	تی ب	 ه ن3ارن3 و ت�	م 

�)*"ی ن*7 در <	لI b'ح ان�S	ط ا���	4ی انe	م  �اه3 �3.“
 Z��” دان“، و'Mن و ول	س�زن'��وری 38ا�	ن و 
��3G	ن ازب� ���8 ;'
	ن�3 ن*'وی ان�:	
ی ت='ان در ا�� I'ح“��Z�وری 
��	دان ت	ب)�، 

“ در دس��ر ک	ر ن*'وی ان:	
ی <'ار دارد. �*	د� روه	

�ران <Eبی“، ”ت�3�3 ب' �رد ب	 
�ت�رس�اران“ ب� 	

�yی ب'ای دس�M*'ی  ,*(���4ان بsy د�M'ی از ا�� I'حوی ه��A*� از ”/�Sر 


�ر�!ه	ی �)*, وارد  �اه3 �3.“ن	م ب'د� و ب�  �'78اری ا�"�	 ���8 اس! ک�: ”ب"*� ن*7 در ب�yی از 	


	ن�3 ن*'وی ان�:	
ی ت='ان ه��A*� در �	س� ب�  �'نM	ران ک� از وی �'س*3ن3 ”��	 ن*'وی ان�:	
ی ت�ان ا�e	د ';!y��	�ا
�*! vزم را در 

“، اi=	ر دا�!:  ن*'وی ان�:	
ی ت�ان 
35ودی دارد و ن�یت�ان3 در ت�	م“ن3ارد ک� �8!ه	ی ب"*� ب'ای ا�e	د ا
�*! در �	��y! ;�	ل ��3 ان3

'دم را ب'<'ار  !*�
ک�3.“ک�چ� و  *	ب	نه	 ن*'و X8ا��� و ا

�'و�� ا
*3وار

ای�ان ب� وزی� ا��ر B�ر=� ب�ی,�ن�� ا',�اض  �د
 


ی ب� �3ت ا�4'اض ک'د� و �ن را د 	ل! در ا
�رEی ات�ی ��=�ری اس	ه �
ا�'ان ب� س�y	ن ا *' وز�'  	ر�� ب'��	ن*	 در 
�رد ب'ن	
دا )ی  �د دان"�� اس!.


ی در ا
	رات 
��35 4'بی ب	 3Lور ب*	ن*� ای س�y	ن د���3 
*)*��3، وز�' ا
�ر6 ن�ا
�' (26روز چ=	ر����، Eرت ��=�ری اس	ذر)، س�� 

�C@� و �=	ن و ل7وم تEش دول! ه	ی 4'ب ب'ای وارد ک'دن ;�	ر ب' o(L ی ات�ی ا�'ان ب'ای	ه �
 	ر�� ب'��	ن*	، در 
�رد  C'ات ب'ن	

ا�� ک��ر را F*'<	ن�نی  �ان3 و �ن را 
�G5م ک'د.
وز�' ا
�ر  	ر�� ب'��	ن*	 در س�y	نی ک� روز دو���� ا�� ه��� در اب��iی، �	��y! ا
	رات 
��35 4'بی، ا�'اد ک'د �8! ک� دس�*	بی ا�'ان ب�
;� �وری ن:	
ی ات�ی "ت=3�3ی ;�ری" را 
���� �u	ت  	ور
*	ن� و س	�' ن@	ط �=	ن 
ی ک�3 و از ک��ره	ی 
�C@�  �اس! ت	 ب	 وارد ک'دن


ی، دول! ا�'ان را ب� ت�<\ ب'ن	
� ه	ی ه"�� ای وادار س	زن3.Eر ب' ��=�ری اس	�;
 س	 �� و ا;7ود� اس! ک� در  Eل ��� س	ل=�
س�	رت ا�'ان در ب*	ن*�  �د �<	ی 
*)*��3 را ب� I'ح در �اس! ب'ای ا<3ا
	ت F*'<	ن�نی 


ی وارد ک'د� اس!.Eراتی را ب� ��=�ری اس	"  "	ن*	ن از ��)� ب'��	ی �=	3ودی از ک��ره�
���X8، "ا<3ا
	ت ب3 �اه	ن� 
ا�� ب*	ن*� 
ی ا;7ا�3 ک� ا�'ان ن*7 
	ن�3 س	�' ک��ره	ی ا
S	 ک���3 �*�	ن 
�Z 8"�'ش ��m ا;7اره	ی ه"�� ای - ان �ی تی - از /l انG	ر

*7 از ان'ژی ات�ی ب' �ردار اس! و ب'ای �	س��Myی ب� ن*	ز روز ا;7ون ���*! ��ان و رو ب� ر�3 ا�� ک��ر، از� o(L د�	اس�� '�X�ن	


*7 از ان'ژی ه"�� ای ;�	ل*! ک'د� اس!.1957س	ل � o(L د�	در �=! اس�� 

*Eدی1950ا�	ر� س�	رت ا�'ان ب� ت5@*@	ت ه"�� ای در ا�'ان اس! ک� ب	 ک�n ا�	vت 
��35 و در چ	رچ�ب ب'ن	
� ات ب'ای o(L در ده�  

�F	ز �3.

ی در ب*	ن*�  �د ت	ک*3 دارد ک� ا�'ان ه��ار� ب� ت�=3ات  �د در چ	رچ�ب ان �ی تی 1�4 ک'د� و ;�	ل*�ی 
���ع ن3ا���Eرت ��=�ری اس	س�

اس! و در ن�*�e، /@�ق ا�� ک��ر در ز
*�� ب='� ب'داری از ان'زی ه"�� ای ن�	�3 ن@� ��د.

� ه	ی ��رای /G	م	��C> 	ر� ب	ا� 	ی دان3 و ب

ی را 
�G5م Eی ه"�� ای ��=�ری اس	ه �
ا�� ب*	ن*� 
y	ل�! ب' ی از دول! ه	 ب	 ب'ن	

1 در �اس! تK**' در ا�� ب'ن	
� ه	، ب�  �cص ت�)*�F lی س	زی	� 35�
 1(
�ژان, ب*� ال�))ی ان'ژی ات�ی و ��رای ا
�*! س	ز
	ن 
اوران*�م، تb��c �ن=	 را ن	�ی از اس��	د� اب7اری از ن=	ده	ی ب*� ال�))ی ب� 
�:�ر 
5'وم ک'دن 
)! ا�'ان از /@�ق  �د و تe	وز ب� /@�ق


ی ک�3. \*L1 ت�(
ب*� ال�)1 و 
���ر س	ز
	ن 

ی در /	لیEی ه"�� ای ��=�ری اس	ه �
در ب*	ن*� س�	رت ا�'ان �
�3 اس! ک� "G(�4'د 
�3وی از ک��ره	ی 
�)�م ال5	ل" 4)*� ب'ن	


ی ده3." �
�Lرت 
ی 8*'د ک� اس'ا>*1 "ه��A	ن ب� 8"�'ش سEح ه	ی ه"�� ای  �د �ن ه ت5! /�	�! ه�*� ک��ره	 ادا
ب'ن	
� 'ب3ون اب=	م'


ی ه��ار� اE4م دا��� ک� در ب'ن	
� ه	یEی ن��"3 ک� ��=�ری اس
س�	رت ا�'ان در �	س�  �د ب� اi=	رات وز�' ا
�ر  	ر�� ب'��	ن*	 
ه"�� ای ا�� ک��ر اب=	
ی و��د ن3ارد و در ا�� راس�	، ب	 �ژان, ب*� ال�))ی ان'ژی ات�ی ه�G	ری ک'د� اس!.

 ��3 ان3 ک� ب	 I'ح اب=	
	ت و اi=	رات بی اس	س،=�

ی، ک��ره	ی 
y	ل\ ب'ن	
� ه	ی ه"�� ای ا�'ان Eرت ��=�ری اس	ن*� س�	در ب*
!*�

*7 ب'ن	
� ه"�� ای ا�'ان را ز�' س��ال ب�'ن3 و ب' اس	س اد4	ه	ی بی اس	س، �'ون�3 ه"�� ای ا�� ک��ر را در ��رای ا� o(L !*ه	



C'ح ک'د� ان3. 1(
س	ز
	ن 

ی، س�	رت ا�'ان ���8 اس! ک� � '�� 78ارش �ژان, ب*� ال�))ی ان'ژی ات�ی ن�	ن 
یEی ه"�� ای ��=�ری اس	ه �
در 
�رد 
	ه*! ب'ن	

ده3 ک� اد4	ه	�ی ک� در 
�رد تy)\ ا�'ان از ت�=3ات  �د 
C'ح ��3 بی اس	س ب�د� اس!.

ی ب	 تEش 
�ccy	ن دا )ی ب� ;� �وری ه"�� ای دس!Eی ن��"3 ک� ��=�ری اس
س�	رت ا�'ان در ا
	رات در ب*	ن*� ا�4'اض �
*7  �د 

�	;�� ت	 از ا�� l�'I "ا<�c	د  �د را ب� ر�3 و ��G;	>ی ب'س	ن3 و ه��u �*�A	ت و o(L را در 
�C@� و �=	ن ت@��! ک�3."
�
ا�� ب*	ن*� دول! ب'��	ن*	 را ب� دل*1 /�	�! از اس'ا>*1، ب� ��4ان �Gی از دارن83	ن ELح ه"�� ای، ;	<S> !*/EL 3	وت در 
�رد ب'ن	



ات�ی ا�'ان 
ی دان3.
l�'I از �@C�

ی ک�3 "س*	س! ن	ک	م 
	ن�3  �د در  �cص ا�e	د ت�'<� 
*	ن ک��ره	ی  �*Lت� 	ن*	رات ب� دول! ب'��	
س�	رت ا�'ان در ا
د���ی و ا �Eف را تK**' ده3" و 
ی ا;7ا�3 ک� "ت�=	 را� ت�u �*�S	ت و ا
�*! در ا�� 
�C@� /"	س از l�'I ه�G	ری ���ی ک��ره	ی


ی ��د." '"*

�C@� و 4	ری از د 	ل! ه	ی  	ر�ی 
�	س� ا�'ان ب� اi=	رات ا *' وز�'  	ر�� ب'��	ن*	 در �س�	ن� ب'78اری ا�Eس دور� ای ��رای /G	م �ژان, ب*� ال�))ی ان'ژی ات�ی ان��	ر

�	;�� اس!.
 ،����e�� ن�ا
�'، در 
@' �ژان, در و�� �F	ز ب� ک	ر 
ی ک�3 و ب'رسی 78ارش27ا�� ا�Eس ب	 �'ک! سی و ��� ک��ر �S4 ��را روز 


3�5 ال�'اد4ی، 
�3'ک1 �ژان,، در 
�رد ب'ن	
� ه	ی ه"�� ای ا�'ان و س�ر�� از ��)� 
�ض�ع ه	ی اL)ی در دس��ر ک	ر ا�� ا�Eس
 �اه3 ب�د.


�3'ک1 �ژان, ب*� ال�))ی در 78ار�ی در 
�رد ب'ن	
� ه	ی ات�ی ا�'ان ک� ه��� ���X8 ت")* اS4	ی ��رای /G	م �3 ب	 اE4م ا���G ن�	ن� ای
Z;ی در ر
E;ی ��=�ری اس	ک	ری ن	Gن از ه�	�A�3، ه�
از ;�	ل*! ا�'ان در ز
*�� ب='� ب'داری ن:	
ی از ب'ن	
� ه	ی ه"�� ای ب� دس! ن*	

.!�8 �yی ات�ی ا�� ک��ر س	ل*! ه	رد ;��
اب=	م ه	ی ب	<ی 
	ن�3 در 

	ت س�ری ا��	@
 	

:��ن ب� ;�	ل*! ه	ی ات�ی را 
C'ح ک'د� ا 15
 n� ی ب*��' در	زرسی ه	ی ال�'اد4ی ل7وم ب	رد س�ر�� ن*7، �<�
در 


��/ �@C	i! ��3 ن:	
ی دان"�� و ���8 ان3 ب	 ادا
� ت5@*@	ت ب	زرس	ن �ژان, 
�ا;l ن*"��3. n� 15 را


'���د% �! ��د'���دار ت��ان ب�ا5 ان,N�ب�ت ری�س� =3��ر5 
 


ی ��د 
3�5 ب	<' <	ل*�	ف �='دار ت='ان ک� ا *'ا در س�'ه	ی ب*� ال�))ی  �د ب� ان�@	د از وض�*! دا )ی و س*	س!  	ر�ی ا�'ان ���8
3
� چ**�ی ب'ای �'ک! در ان�y	ب	ت ر�	س! ��=�ری س	ل ����3 اس!.@
�'دا �� ب�د، در/	ل 


ی و "ا�'ن	"  �'78اری رس�ی ا�'ان از ;�	ل �3ن س�	ده	یEی ��=�ری اس	3ا و س*�L س تی وی" واب"�� ب�'����G انM)*"ی زب	ن "
ان�y	ب	تی �<	ی <	ل*�	ف در س'اس' ک��ر  �' داد� ان3.

ت	ک��ن ت�=	 
=3ی ک'وبی، دب*' ک1 /7ب ا��4	د 
)ی، 74م  �د را ب'ای �'ک! در ان�y	ب	ت رس�	 اE4م ک'د� اس!.

ی ��د �<	ی <	ل*�	ف ک� در ان�y	ب	ت س� س	ل <�1 ن*7 ن	
7د ��3 ب�د ا *'ا 
E<	ت ه	�ی ب	 ک	ر��	س	ن ا<�c	دی ت'ت*b داد� اس!. ���8

�*"/ '*
 ن=	�ی 
3�5  	ت�ی ر>*, ��=�ر س	بl و *�cم تE4ر ا	ری در ان�:	ت، ب"*	ب	yب� ان� �	
در ا�� /	ل و در ;	L)� /3ود ه�! 

�س�ی نy"! وز�' اس�l ا�'ان درب	ر� �'ک! در ان�y	ب	ت ه"��3. 
��5د ا/�3ی ن�اد ر>*, ��=�ر ن*7 ه��ز <3c  �د را ب'ای �'ک!


3eد در ان�y	ب	ت اE4م نG'د� اس!.
3
	تs در ت='ان از س�ی وب"	�! "�='دار �=	ن" (  'I	  دی ب�E*
 ���X8 �	
) در 
*	ن د� �='دار ب'ت'World Mayor�<	ی <	ل*�	ف 

�=	ن �	ی 8';!.
وی ک� 
5	;:� ک	ری 
*	ن� رو ��	 �� 
ی ��د ب	 ت�س�� س	 ! و س	ز ب7ر8'ا� ه	، �	رr ه	 و ب'ج ه	ی ب)�3 در ت='ان، از  �د ت��c'ی ب�


�3' ن�8'ا ت'س* ک'د� اس!. n� ��4ان
�<	ی <	ل*�	ف در 
	� ه	ی ا *' ب� ک��ره	ی 
�y)\ �=	ن س�' ک'د� و ب	  �'نM	ران درب	ر� 
"	>1 ا�'ان �M��8 دا��� اس!.

او ه��A*� ه��� ���X8 در ب'ج 
*Eد ت='ان 
*7ب	ن ک�M'� کEن �='ه	ی �س*	 ب�د.
�<	ی <	ل*�	ف در ن*�� دوم 
	� اک��' ب� �='ه	ی ت�ک*� و س*3نی س�' ک'د.

ب� 78ارش  �'78اری ژا��ی ک*�دو، وی در �'�	ن س�' ب� ژا�� ن"�! ب� س*	س!  	ر�ی دول! 
��5د ا/�3ی ن�اد اب'از ن	رض	��ی ک'د و

	 ب	�3 ب� �Iر ��G	ر از l�'I �ژان, ب*� ال�))ی ان'ژی ات�ی ن�	ن ده* ک� ب'ن	
� ات�ی را در چ	رچ�ب �*�	ن 
�Z ا�	�4 ت�س�� 
ی" :!�8

".ده*
�='دار ت='ان ا;7ود: "ه�7
	ن ا�'ان ب	�3 ب'ای ا��4	دس	زی ب*��' تEش ک�3. ب'ای د�	ل�گ ب	 �=	ن را� ب=�'ی و��د دارد."

ب	 ا�� /	ل او از �ن�A "اس�	ن3ارد دو8	ن�" �
'�G	 در<�	ل ب'ن	
� ات�ی ک��رش  �ان3 ن*7 ان�@	د ک'د.
	
ه'چ�3 �<	ی <	ل*�	ف در �ن ز
	ن از ارا>� �	س� o�'L ب� ا�� س�ال  �'نM	ران ک� �<	 <3c �'ک! در ان�y	ب	ت را دارد �	 ن� �I'� ر;!، ا
�3� 'e�
از س*	س! ه	ی ا<�c	دی دول! ا/�3ی ن�اد ان�@	د ک'د و �8! واردات ب*s از /3 و ن	ک	
ی در ب=��د وض�*! ت�ل*3 ب� ت�رم �3�3 

اس!.

ی ت�ان از او ان�@	د ک� د<*@	 ب� ا�� دل*1 ک� ب'ا�s ا/�'ام �
 .وی �8!: "ر>*, ��=�ر و 
� دوس�	ن  �بی ه"�* و <�E ب	 ه ک	ر ک'د� ا�

".(<	>

��@3م ک� دول! ب�3ی، L';�:' از ا���G چ� ک"ی س' ک	ر �
ب�	ب� 78ارش ه	 وی در �ن س�' ه��A*� در 
�رد دول! ب�3ی ا�'ان �8!: "


ی ��3، ب	�3 ب� 
"	>1 ا<�c	دی و ت�س�� ت��� ک�3 ب� �G)ی ک� ک��ر، ت�س�� ای ه�� �	ن�� را تe'ب� ک�3."


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


