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��345 ,ت0 رو��	 ب��01 ب	 ��/ان ه".�ر� ا��ان ب� ,ژان( دارد: &�% ش��#�"!ار

������� ،�	
� ا
�، ی� روز �� دی�ار وزرا� ��ر�� ���ی� و رو��در *�ای�� (� )'�ن ��ر&�، ت$#ی" �������ا� ! 	� ای�ان ��
/.�رم *#را� ا��	� 
�ز��ن � , ��+�! 	� ای�ان ت$#ی" *�!

ای> ������� ب��;ف �#ا
� و ت'�ی, ���ی� و ��+�ان9، ت+�ی8ه� ! 	� ای�ان را ت�7ی� ن�د5 و ت�.� ب� ل2وم ا��ا� �������ه�� �0 � از
.�

#� ای�ان ت�(	� ورزی�5 ا

�، در )��و)# ب� دوی<� ول�، !�#ان ��(�� (� دل	, *��ب در ت$#ی" �������� /.�رم ! 	�
�	
حC> *�ی��'�ار�، &��ل و ص�ح"ن?� 
�Dدی �#
� ان��Hب�ت ری�
� �'.#ر� ���ی� از ی�
# و اG.�رات �$'�ن�� �+'#د اح'��نEاد ! 	� ���ی� و ا
�ای	, از ای�ان، ن2دی

.�
ب#د5 ا
� ���� *�ی��'�ار� ����I ا
� (� ب� ت#�� ب� ��Hل�� اول	�� رو
	� ب� �������� ��ی�� ! 	�
�	
حC> *�ی��'�ار�، &��ل و ص�ح"ن?� 

.�
ای�ان، ص�ف ت$#ی" /�	> �������ا� ه8، از ن?� �Jب )��� ب� � # ب#د5 ا
�، تM		�� در �#KL رو
	� ن�0C ب� ای�ان ب�و�#د ن	���5 و �#KL �ت� رو
	� در ��0ل ت�7ی� ت+�ی'.� ! 	�
�	
از ن?� ای> ص�ح"ن?� 

� ب� �	2ان ه'�ر� ای�ان ب� �ژان� ب	>ال'  � ان�ژ� ات'� دارد.D�C2 ب	ای�ان ن
 ب�*� ت� ��
R ای�ان ب� ��
7.�� �ژان� و ات.��.�� ا�	� ��0� ب� ت;ش ب�ا� ت#ان� (�دن١+OحC> *�ی��'�ار� ��)#ی�، )�و5 

 �.� ح', (;ه�ه�� ات'�، ب� &��ل	�.�� �#د ادا�� �#اه� داد.�٣#*�ه�� *.�ب 

?<; =ر�>�ن; :!ور 89#���	 7!�! ش5را� ا���� را ت��% ����0 56ان!

�#ِر
� �#ان�. و� در ن�U �	9 از د
�	
 �� ای�ان ص�ور ������� ��ی� *#را� ا��	� را !' �;
� Wری�Vن� ری	� �V � *#را� ا !
�� او ب� ی��� ای�ان در ن	#ی#رY، نX� 9Iا�)ات را ب� (�;
روز ی�0�7 �#د )�� ص�ور ای> ������� ه'��2ن ب� حZ#ر ری	� �'.#ر� ا

.�
� » تI 	, داد5 ا
�	
 <��0�Cان� » و « ت
 ��Dب�زی »

�زن�1835،5ه'<�	> ب� )2ارش ��0)2ار� ای��C، ن'�ی��)� ای�ان در 
�ز��ن � ,، ص�ور ������� �	J ،��#��	J � ! 	� ای�ان را« ا��ا�

ب� رب] وJ	���ن#ن� » �#ان�.
.��) �
�ز� اوران	#م ت�(	� � ��J ب� ادا�� ،��;
ب	�ن	� ن'�ی��)� �'.#ر� ا

�� *�5 ت� ب� در�#ا
� ه��
*#را� ا��	� 
�ز��ن � , ��+� روز *��0 ������� ��ی�� را ! 	� ای�ان ت$#ی" (�د (� در �ن از ت.�ان �#ا
���ح *�5 در ������� ه�� �	7	>، ب� \#ر (��, و ب�ون ت��	� !', (��.


�ز� اوران	#م ب#د. ��J ^�#، ت�	> *#را� ا��	7	� ������� �
 ��+#ر اص 
.�
در ������� ��ی�، ��Vزات ت�ز5ا� ! 	� ای�ان در ن?� )�&�� ن5�7 ا

ا��ان ��ن3 ت5اAB ا����0 ���ن ب@!اد و واش���1% ا��: ,���.�

� ��ی� �	�ن ا��ی� و !�اق، �#رد ان��Iد��	� ا��ی� در ب�Mاد دول� ای�ان را ب� ��\� ت;ش ب�ا� � #)	�� از ت#ا&U ا��	
رای�ن (�ا(� 
��ار داد.

�ِ  ت.�ان، ب� رو*�� ن�7ن �� ده� (� �'.#ر�
�	
����س )�� اG.�رات ! �� /.�5 ه�� �Xه0� و 	*#
���� (�ا(� ب� ��0)2ار� ا
�> ب�ی� ت� ��ی�ن 
�ل D�	*اد و وا�Mن ب�	� ��� در �Xا(�ات دو��ن�0 �	�ن !�اق و ا��ی� د��ل� �� (��. �Xا(�ات ا��	�;

� ��20085ا ،

.�
دی�D، ب� ��ی�ن ب�
�	� ���ی� در !�اق �� )#ی� ای�ان �� �#اه� !�اق را ب� �0aت ن�D دارد ت� ب�#ان� ���
�0ت �#�#د در (7#ر ه'�Cی� اش را ب� دلH#ا5 �#د


��ل (��.�)
.��) ����، *�ای] حZ#ر ب ����ت ن	�وه�� ���ی�ی� در !�اق را ت�		> �Cا(�5 درب�ر5 �ن هX� درح�ل �ت#ا&����I ��ی�� (� !�اق و ���ی

ا��ان ب	 ���7ا0�57 ات"0 56د پ���ن ده!: ,ل"�ن و �Bان�	
 

����� �
��� ت� �#ا
��0Iل (�دن� و از ای> (7#ر �#ا
�ل'�ن و &�ان�C از ت$#ی" ������� /.�رم *#را� ا��	� 
�ز��ن � , ! 	� ای�ان ا
�� ا� �#د را ا��ا (��.Cدرب�ر5 ��ون�5 ه ��.�ن

�	 ! �+�&�ان� وال�� ا*��ی> ��ی�، وزی� ا�#ر ��ر�� �ل'�ن، روز ی�0�7 در وا(�9 ب� ت$#ی" ������� /.�رم *#را� ا��	� 
�ز��ن � , �
�� ا� �#د ��ی�ن ده�.»Cه �ای�ان، ت$#ی" ای> ������� را ن�7ن� «ادا�� ات+�د ����� �.�ن�» �#ان� و )��: «ای�ان ب�ی� 
�ان�Vم ب� ����ا�#ی
��0Iل از ت$#ی" ای> �������، از ای> (7#ر �#ا
� ب� ��#�^ (�دن ب�ن��� ه��
وزارت ا�#ر ��ر�� &�ان�C ه8 ب� ان��7ر ب	�ن	� ا�، L'> ا

�� ا� �#د «راX� 5ا(�5 را ان��Hب (��» و در �#رد ای> ب�ن��� «*��ف» ب�*�.Cس ه�Cح



در ای> ب	�ن	� ه'<�	> ���5 ا
�: در ص#رت� (� ای�ان «ب� ت�.�ات ب	> ال'  � �#د !', ن��»، &�ان�C درب�ر5 ه'�ر� ب� ��+�ان �#د در
.�
�#رد ت+�ی8 ه�� ب	7�� ب� ��?#ر «ا&2ای9 &�7ر ب� ای�ان»، �$'8 ا

�� ا� �#د، *#را� ا��	�Cدرب�ر5 ��ون�5 ه �+�� ای�ان از ا��ا� در�#ا
� ه�� ������� 
#م *#را� ا��	� 
�ز��ن � , �>	��
ب� دن�0ل 

�ز� اوران	#م را ��J ه�� ��ب#ط ب� �	ل��& �
روز *��0 ب� ات��ق �را، ������� دی��D ! 	� ای�ان ت$#ی" (�د و ب�ر دی�D از ت.�ان �#ا

ب� ح�ل ت� 	U در �ورد.
�� ا�Cس ه�Cدن ب�ن��� ه�� ح�) ^�#���0Iل از ت$#ی" ������� ! 	� ای�ان، از ت.�ان �#ا
� ب� �
وزارت ا�#ر ��ر�� &�انL �C'> ا

�#د «راX� 5ا(�5 را ان��Hب (��» و در �#رد ب�ن��� ات'� اش «*��ف» ب�*�.
�� *�5 ا
� «ب� درنc و ب�ون ت��	� ت�.�ات �#د در ��0ل
در ������� /.�رم، ت+�ی8 ه�� ت�ز5 ا� ! 	� ای�ان ت�	> ن5�7 ب � از ای�ان �#ا

*#را� ا��	� [ ب�ا
�س ������� ه�� ��ت0] 
�ز��ن � , ��+�] و *#را� ح�م �ژان� ب	> ال'  � ان�ژ� ات'� را ب� ا��ا بXDارد.»
������� /.�رم *#را� ا��	� 
�ز��ن � , ��+�، �� از ان��7ر )2ارش �+'� ال�0اد!�، ��ی� (, �ژان� ب	> ال'  � ان�ژ� ات'�، ت$#ی" *�.
> ا
� (� ب�#ان تZ'	> داد ای�ان &��ل	�'� �	J» :����ح	� ن�C7 *#را� ح�م �ژان� در وی> )���ی� (, �ژان� روز اول �.���5 در ا&
��� ب�ن��� ات'*X( 5ات.�م ه�� ���ح *�5 درب�ر R
� ه�� و
	K داد5 *#د و ��
� ن'� (��، ��D ای�� ا��ز5 ب�زر�H� ا� �#د را ��Cه�� ه

ت.�ان دری�&� *#د.»

�ز� اوارن	#م را ��#�^ (�� و ب� 
#اWت ��J �) �
�� ا
�� ب� ت$#ی" /.�ر ������� از ای�ان �#ا*X( ل�
 �
 �\ ������ �.�ن


R ده�.�� �ب�زر
�ن �ژان� ب	> ال'  � ان�ژ� ات'
�
�� ا� ب#*.� و ن	�و)�5 ه�ی� (� در دCو)�5 ه�	ن ��#

�ز� اوران	#م را حU ��ن#ن� �#د �� دان� و �� )#ی� ب�ا� ت.	�  ��J ا�� ای�ان


�ز� اوارن	#م دارد ت� ب�ا� ت.	� 
#�� ن	�ز��� (7#ر ه�� دی�D ن�0*�. ��J ز ب��	دارد، ن ���

.�
��ش داد5 اC( دارد را �
�ز� اوران	8 (� (�رب�د دو)�ن� ص d ��	2 و ن?�� ��J ��

�ل �	9 ت�(�#ن، ت# �
ای�ان از 

وا(�9 ای�ان
ای�ان ه'��2ن ب� ت$#ی" ������� /.�رم ب� ان��7ر ب	�ن	� ا� (� در �+, *#را� ا��	� 
�ز��ن � , ��+� در ا��	�ر ا!��Z ای> 
�ز��ن ��ار

 ������� ،�&�(١٨٣O.» �#ان��	ب, ت#��� �	J و � (������� /.�رم) را «J	� ��ن#ن
� ای�ان و ا��ا��ت ای>�;
�� اي ص d ��	2 �'.#ر� اCدر راب�� ب� ب�ن��� ه �	د��ل� *#را� ا��» :�
� ای�ان ���5 ا'
در ��> ب	�ن	� ر

«.�
� اI��� و ��#I(��; &��� ه� )#ن� ����0 ح �� ا
�، ب 
�	
��ن� و $�� �	J �.را در ای> �$#ص ن� ت�#*
Uی�I(�د5 ای8 و ه'�ن )#ن� (� ح �	ت�( ^ �H� �0 ه��
ای�ان در ب9H دی��D از ای> ب	�ن	� ت�(	� (�د5 ا
�: «ه'�ن )#ن� (� (�ارا و در ���
� ای�ان (��; ص d ��	2 ب#د5 ا
� و ص d ��	2 ب��� �#اه��;
�� ا� �'.#ر� اCده�، ب�ن��� ه h� ��C 8 �#�#د ن	2 ب� �#ب� )#اه

��ن�.»
8 �� (���. ا�� ای�ان ه'#ار5.��� ا� �#د �C2 ه	�� d ا� در �#*9 ب�ن��� ص ��Cح ه;
���ی� و ا
�اi	,، ای�ان را ب� ت;ش ب�ا� ت#ل	� 

.��) ��� ا� �#د را ت#ل	� ب�ق !�#ان �Cای> ات.�م را رد و ه�ف از ب�ن��� ه
در وا(�9 ب� ص�ور ای> ������� و ه'<�	> )2ارش ان��Iد� �ژان� ب	> ال'  � ان�ژ� ات'� از ای�ان، ! � Wری�Vن�، ری	� �V � *#را�
� ا!��Z )�وj�� 5 ب� !;و5 ی� در �	D	�� ������� ! 	� ای�ان» ن��	�،
�	
�، روز ی�0�7 از ر&��ر �ژان� و �ن<� (� «/��9 �;
ا

ان��Iد (�د.
�
�	
 <��
�ان� تI 	, داد5 ا
� (� *�ی� ن	�ز ب�*� درب�ر5 ادا�� ای> ت �0
 ��Dب�زی �و� )��: «ای> )#ن� ر&��ر، نX� 9Iا(�ات را ب� ن#!

�� *#د.»&�( ��D8 دی	ن�ن، ت$'�
U��� ��� او، �	D	� ص�ور « ������� ب����� Wری�Vن� ا��ام 7)#ره�� !�( #Zوj�� 5 ب� !;و5 ی� را « /��9 �#ذی�ن�» ن��	� �) ب� (

دی��D» ! 	� ای�ان ب#د5 ان�.
�� �	�7.�د� (7#ر ه�� ���ی�، رو
	�، ب�ی��ن	�، &�ان�C، /	> و �ل'�ن، �#
#م ب� (7#ر ه�� C> ت� (�#ن ب� ب	ای�ان ه'<�O+١5ن�اد R
�� 

.�
ا

�ز� در ��0ل ��J ^�#ای�ان ب� ت Uز��ن � , و ب� ��?#ر ت7#ی�

#م *#را� ا��	�  ������� �
� ای�ان از �#ا>	��
 �ای> (7#ر ه� در �
�� �	�7.�د�Cب� ای> ب �
�ز� از 
#� ای�ان *�ن�. ا�� ای�ان ت�(�#ن ��
R رو*� ��J ^�#ر ت��
�، ا��$�د� و ! '�، �#ا
�	
('� ه�� 

.�
ن�اد5 ا

,���.� رادار 4! �5ش.0 ب	 ا��اE�G تE�5F داد
 

� ب� ای> (7#ر*#� �L ی� رادار ,	iا�
� ای�ان ب� ا� ا
�اi	, روز ی�0�7 ا!;م (�د: ���ی� ا�	�ا ب�ا� ��Iب � ب� ��� �#*�رادی# دول
.�
ت+#ی, داد5 ا

.�
ب� )2ارش رادی# ا
�اi	,، ای> رادار ���ی�ی� ت� *��ع دوه2ار (	 #���� را �#*9 �� ده� و در ��#ب ا
�اi	, (�ر )Xا*�� *�5 ا
�� ای> رادار را در ��ی5�D ه#ای� «ن#ات	8» در ص+�ا� نI" (�ر )Xا*�� ان�.١٢٠ای> )2ارش �� ا&2ای� *X( ��� ن�� از ارت9 ���ی�، ه

� ب�*#� �L ��'ن� ��رت���
�� ب#د (� راب�ت )	��، وزی� د&�ع ای�Wت ��+�5، ب� ت+#ی, ی� �( �	iدر ��5 ژو �ی� ��Iم ب ����ی� ���ی�ی
.�
ا
�اi	, �#ا&�I (�د5 ا

�� ن��9 &�ش ن7#د، ن#*�: ه�ف ای> ا
� (� ب� ا
�اi	, ب�ا� ای�Vد �G&	� د&�ع
��0)2ار� &�ان�C ب� نI, از ای> ��Iم ����)#ن (� �#ا
� و �+�&?� از ه�)#ن� ت.�ی� دور و ن2دی� در ����I ی�ر� ر
�ن�5 *#د.*#�

�� ل+�ظ *�5 در ت#ا&U ���ی� ای>
�زد، ا�� ن �� �$#ن �ب� ن#*�� روزن��� ه��رتp، ای> رادار )�/� �
'�ن ا
�اi	, را از ح';ت �#*
�> ب�*�.D�*ز وا#V� ری� ب�ی� ب�#
ا
� (� ح' � ب� ای�ان و 

"Iن� ه�7ار ده��5 در ص+�ا� ن���
����0 )2ارش داد5 ب#د ��Iم ه�� ���ی�ی� ت#ا&U (�د5 ان� (� ی� q
 87* «pروزن��� «ه��رت ��7	�
�I	'� از 
#� ن	�وه�� ���ی�ی� ادار5 �� *#د.C� �) زن��
 �I�C�

��I در ارو�� در ارت�0ط �#اه� ب#د و ب� �ن.� ت�0دلC� �ب���ی� )2ارش روزن��� ه��رتp، ای> 
���ن� ه�7ار ده��5، ه'<�	> ب� ن	�وه�� ���ی�ی



ا\;!�ت �#اه� دا*�.
5�	
ه��رتp ه'<�	> ن#*�� ب#د (� ت+#ی, ای> 
���ن� ه�7ار ده��5 در ن5�D بC	�ر� ب� !�#ان ه�ی� �#رج ب#ش ب� ا
�اi	, �	9 از ب� ��ی�ن ر

� *#د.� �I ر� اش ت#.'� �
دور5 ری�
�
�� ل+�ظ *�5 در ت#ا&U ���ی� ای> ا
�زد، ا�� ن �� �$#ن �ب� ن#*�� ای> روزن���، ای> رادار )�/� �
'�ن ا
�اi	, را از ح';ت �#*

�> ب�*�.D�*ز وا#V� ری� ب�ی� ب�#
(� ح' � ب� ای�ان و 
� ن#*�� ب#د: ت+#ی, ای> 
���ن� ه�7ار ده��5 ب� ا
�اi	, ن�7ن� ��Hل�� ای�Wت ��+�5 ب� 	iا�
ه�ر�رتp ه'<�	> ب� نI, از ��Iم ه�� ب ����ی� ا

.�
�� ا� ای�ان اCت ه�C	
ح' � ا
�ای	, ب� ت�
� (� روز �'�� در ص�+� ن�CH �#د ����7 (�د، ن#*� (� ا
�اi	, در $�از 
#� دی�D، روزن��� ب�ی��ن	�ی� « )�ردی>» ن	2 در )2ارش �
ب.�ر 
�ل ��ر� ب�ا� ح' � ب� ت�
	�Cت ات'� ای�ان از �#رج ب#ش، ری	� �'.#ر� ای�Wت ��+�5 ���ی�، /�اغ 
20 �#ا
� و در ��Iب, ب�

� و !�م ح'�ی� از \�ح ح' � ب� ای�ان �#ا�� *�.��� R
��
روزن��� )�ردی> (� )2ارش �#د را ب� ��ی� اG.�رات /�� ��K0 ب ����ی� ارو��ی� ب� /�پ ر
�ن�، ن#*� (� اه#د ال'�ت، ن�CH وزی� و��

� رو ب� رو *�.١uا
�اi	,، در � �C ا� (� روز ��� R
��5 �� ب	> �ن دو ب�)2ار *�، درب�ر5 ح' � ب� ای�ان ب� ��

»ا��ان �0 ت5ان! از ��M� �65ف ش!K ب"J ات"0 ب��زد«
حC	> �ری>

�� ا� ای�ان ��ار داد5Cدرب�ر5 ب�ن��� ه ��� ا�» در وب 
�ی� �#د وی�i#یCای�ان ه �	ب� !�#ان «ات+�د !  �� ��#ز*!���ی� 
�ز��ن J	� ان
.�
ا

�� ا� ای�ان ���ح *�5 ا
�. از �' � ت#ل	� اوران	#م ب� J ?� ب�W و ای�� ای�ان ��در ا
� ی� 
�لCب�ن��� ه �	 ! �در ای> وی�i#، اد!�ه�ی
�� ا� ب�Cزد.v٠ ت� ٣٠ب�� از را5 ان�از� ن	�و)�5 ب#*.� Cب'" ه 

�، ری	� �	7	> 
�ز��ن ا\;!�تC'2 وول	ز��ن � ,، ��
�، ت#
] ری<�رد ه�ل�0وY، ن'�ی��5 �	7	> ���ی� در !���ای> 
�ز��ن J	� ان

�ز��ن 
	�)، دن	� راس، ن'�ی��5 �	7	> ���ی� در ��ور�	�ن� و ��رY واWس، ن'�ی��5 ا
U0 ���ی� در 
�ز��ن � , ��+� ��ی� )Xار�) �2)��
� ب�ا� دور��;
�� ا� ای�ان و ��نK (�دن �'.#ر� اCب�ن��� ه �	دم �.�ن درب�ر5 ��ه�� �*�5 ا
� و ه�ف �#د را ب�W ب�دن 
�d �)�ه

.�
�� ا� ا!;م (�د5 اCح ه;
 ���
�> از C�
�� ا� ای�ان، ب�Cز��ن در ��0ل ب�ن��� ه�
��7 *�5 در 
�ی� ای> 
�ز��ن و �#اKL ای> �� �#iرادی# &�دا درب�ر5 اد!�ه�� ���ح *�5 در وی�

.�
�� و )# (�د5 ا( ��) ��� ا�» ه'�ر� �Cای�ان ه �	ز��ن «ات+�د ! �
� از (�ر*��
�ن� (� ب� �، یCل#)#
ه��� 
� *#د (� ای�ان ی�� ���( ،�
�� ا�» ��ار داد5 *�5 اCای�ان ه �	ز��ن «ات+�د ! �
�، در وی�i#ی� (� در 
�ی� Cل#)#
رادی# &�دا: ���� 


#�� �$�ف *�v٠5 ت� ٣٠
�ل ب�� از را5 ان�از� ن	�و)�5 ب#*.� �� ت#ان�  ،�	
�� ا� ب�Cزد. ول� ب�اب� ��ار داد ای�ان و روCب'" ه 
�� ا�Cف *�5، ب'" ه�$� ��#
ت+� ن?�رت �ژان� ب� رو
	� ب�ز)�دان�5 �#اه� *�. ب� ت#�� ب� ای> �wC � ای�ان /D#ن� �� ت#ان� از 

ب�Cزد؟
�: ن� ت�.� ای> (�ر ا��ن �Xی� ا
�، ب � ب�ز)�دان�ن 
#�� �$�ف *�5 ی� (�ر )'�ا5 (���5 دیq '�ت	� ا
�. ب�ز)�دان�نCل#)#
ه��� 


#�� �$�ف *�5، ت� ی� ی� دو 
�ل ب�� از ��رج *�ن از ر�(�#ر ه�#ز در ا��	�ر ای�ان١٠
#�� ب�ا� ی� ��ت  .�

�ل� ت�		> *�5 ا 
.�
�� ا� ا
� (� در ه� ز��ن دا�, ر�(�#ر ن	�و)�5 اCه ��#
ا
�. �ن /� �� ���ح (�د5 ای8، 

�?�٢٣ ت� ٢٢ ��5، ح�ود ١O ت� ١٢ه� +� �
� *#د و در �V'#ع ن	�و)�5 ه� � ���� ا� )Xا*Cو)�5 ه�	ن ��#
 �?� ت> 
#�� در �+
 �
#�� دارن�. ی��� ب� \#ر ت�Iی0vد.٠#* ���د5 ��
 ت> 
#�� در ه� ز��ن در ن	�و)�5 و�#د دارد (� از �ن ب�ا� ت#ل	� ب�ق ا

�� ا�٣٠٠ ��5، ای> ��Iار 
#�� ١O ت� ١٢ول� ب�� از Cح ه;
 ���
� ت#ان� ب�ا� � �) ��) � (	 #)�م ی� ��ر� ب	7�� � #ت#ن	#م ت#ل	� �

;ح ب� (�ر �� رود. از ای>  ���
��د5 ��ار )	�د. ال0�� ای> � #ت#ن	#م، ی� در�� ��ی	> ت� از � #ت#ن	#�� ا
� (� ب�ا� �
�٣٠٠#رد ا

�� ا� 
���.v٠ ت� ٣٠(	 #)�م � #ت#ن	#م، �� ت#ان Cب'" ه 
(�ر� (� (�ر*��
�ن ای�ان �� ت#ان�� ب���، ای> ا
� (� ر�(�#ر را ���#ش (��� (� ای> (�ر ب�ا� (�ر )Xار� 
#�� ��ی� در را(�#ر ان�Vم
��#
� ت#ان�� ای> � �q
 .�
� )	�د و ب�� بD#ی�� �� �#اه	8 
#�� �$�ف *�5 را �ز��ی9 (�	8، /#ن ا*�Wت *	'	�ی� �	�ا *�5 ا�

�$�ف *�5 را ب� ��� دی��D ان��Iل ده�� و �ن را در ت�
	�Cت ت2Vی� *	'	�ی� ب�ز &��ور� (���.

�ز� اوران	#م را ن�ارد و �� ت#ان ی� (�ر��ن� ت2Vی� *	'	�ی� در ی� �+#\�  ��J ت�C	
١٨ ��� در ١٨ای> ن#ع ت�
	�Cت، �	<	�)� ت�
.�
�� ا� ��ی	> اCت ه�C	

�ی� ت� ���
� در ی� ان�0ر ب2رگ ب� �� (�د. ه2ی�� 
��� ای> (�ر��ن� ه8 در ��Iی�C ب� ���، ح�

��د5�
�	�ن� و در ��ت *9 ��5 ب� �� (��. ای�ان �� ت#ان� ب� اH� ت#ان� �ن را �ای�ان دان9 &�� Wزم ب�ا� 
��� /�	> (�ر��ن� ا� را دارد و �
�� ا� ب�Cزد.١٠از ای> (�ر��ن� ت2Vی� *	'	�ی�، ه� Cروز ی� ب'" ه 

�� ن'� دان	8 ای�ان /�	> ت�
	�Cت� را دارد ی� �	�، ن�7ن� ه�ی� ب�ا� و�#د �ن در د
� ن	�C. ا�� ا��ن دارد /�	> ت�
	�Cت� و�#د دا*�� ب�*�
.�
�� ا� اCح ه;
� از را5 ه�� �#�#د ب�ا� ت#ل	� ��د5 (��. ت'�م ای> ه� &I] ی�
و �� �#��� از �ن �)�5 �#اه	8 *� (� ای�ان از �ن ا

�I, (��. ای> (�ر�� ��Dن دی�� ن	�و)�5 را (� از رو
	� ت+#ی, )�&�� ب� ب.�ن� �ز��ی9 ب� �&�$� ��#
را5 دی�D ای> (� ای�ان �� ت#ان� 
،�
� *�5 ب� J ?� ��ی	> را (� ه'�ن 
#�� ن	�و)�5 ه��J #م	ت#ان� اوران �زنc ��� را ب� ص�ا در�#اه� �ورد. ا�� ب� و�#د ای>، ای�ان �

�� ا� ت�0ی, (��.Cح ه;
ب� اوران	#م ب� J ?� ب�W ب�ا� 
�
��د5 �� *#د، �#د ی� درد
��د5 (�د و &I] ب�ا� ت#ل	� ب�ق ا�
�� ا� اCح ه;
ن	�و)�5 ب#*.� (� �Gه�ا ن'� ت#ان از �ن ب�ا� ت#ل	� 

.�
ب2رگ ا
�� ��ب, ت#�� ای> (� ح�ود دو ه2ار و  ن�� از (�ر*��
�ن رو
	� در ب#*.� (�ر �� (��� و �� ه	z ا\;!� از ای> (�ر*��
�ن ن�اری8 وv٠٠ن

ن'� دان	8 /� دان9 ه�ی� را ب� ای�ان ان��Iل داد5 ان� و ی� �#اه�� داد. ب��ب� ای>، ای> ای�5 (� ن	�و)�5 ب#*.� از ه� �.� �� ن?� ��ار دارد و
.�
� ا��� �(��; ای'> ا
�، ای�5 ا� ب

ب� ن?� *'�ر� از (�ر*��
�ن، ن	�و)�5 ب#*.� ی� (�ر��ن� ب'" 
�ز� ا
�. ب� ه'	> دل	, (�ر*��
�ن �ژان� ب� \#ر ��ت" از ای> ن	�و)�5
� wC� <	'و)�5 ب#*.� ب� ��\� ه�	, و ��ل ه� درب�ر5 ن	و)�5 و�#د دارد. ه'� ��	ای> ن Uح از \�ی;
ب�زدی� �� (���، زی�ا ا��ن ت#ل	� 



.�
ا
��نC)�� از �) �

�ن��ی�#ژه�ی� ا �در ای> وی�i#ه'<�	> ت�(	� *�5 (� ای�ان اوران	#م ب� J ?� ب�W ت.	� (�د5 ا
�. ا)� ��?#ر �ل#د)

��ی�ار� *�5 ب#د، 
�ان�Vم ای> �wC � ح, *�. �ی� ای�ان ه�#ز اوران	#م ب� J ?� ب�W ت#ل	� �� (��؟
.�
7, ا� ���C	وارد ن � wC� <ب� ای �) �� ا
� (� درY ن�ت &�� �ن ب�ا� (�Cن!#L#� <ای ،�'�ح

�
�؟ و /#ن �#اب� ن�ارن� ��V) ار زی�د�I� ن ه8 ب�� Wب� �? J 5 ب��* ��J #م	؟ اوران�
�V) ا� ��Cی�� ب'" ه#( �ب��� از ای> ا&�اد �
)#ی�� �wC � ا� در ب	> ن	�C. ا�� �ن /� ای> ا&�اد ب�ی� ب�ان��، ای> ا
� (� ت�
	�Cت ای�ان ب�ا� ت#ل	� اوران	#م ب� J ?� ��ی	>، �� ت#ان�

�� ا� ن	2 ت#ل	� (��.C#م ب�ا� ب'" ه	اوران
�� �#د*X( ه�� �	ا� و &��ل ��Cب�ن��� ه �	ژان�، درب�ر5 ��ه� �#
ب��ب� ای> بC	�ر �.8 ا
� (� ای�ان ب� ه'� 
#ال ه�� ���ح *�5 از 


R ده�.��
[I& ای�ان .�C	ن �	د�، ��ب, ت#��$�
�ز� اوران	#م، /� از ن?� &�� و /� از ن?� ا� ��J د5 ای�ان ب�ا���C( ت�C	
�� دی�D ای> (� ت�ن

.��) �	
�� ا� دارد، �� ای> ه'� ت�
	�Cت ب�ا� /	�C؟ )# ای> (� �� )#ی�، �� �#اه� /�� ن	�و)�5 دی�D ن	2 ت�Cو)�5 ه�	ی� ن
��د5 در�
�� ا� را (� ��ب, اCه ��#
� Wزم ب�ا� ت#ل	� �& ��� ای> (� ای�ان �� ت#ان� اوران	#م ب� J ?� ��ی	> ت#ل	� (��، ول� ت#ان�ی'.�

ن	�و)�5 ب#*.� ب�*� ن�ارد.
.�
�� ��� ای> (� ای�ان ���دن اوران	#م (�&� ن�ارد و ب�ی� ای> ��د5 را از ��رج وارد (��. ت'�م (�ره�� ای�ان 
}ال ب�انD	2 ان

��ش 
;حC( �.� <	'زد. ب� ه�Cب ��� ا� ب� (�ر )	�د و در ��ت (#ت�ه� ب'" ات'Cب'" ه �	ت را ب�ا� ت#ل�C	
> ا
� ای�ان ای> ت�'�
�	� در ای�ان و ا\;!�ت� (� ب� د
� ���5 ا
�، بC	�ر� از (�ر*��
�ن را ب� ت�V" وا �� دارد.Cه�� ب�ل

�	� ای�ان ب�*� ت� ت#ل	� اوران	#م ب� J ?� ��ی	>Cا� ب�ا� �#*� ه�� ب�ل ��C(;ه� ه �	ب�ا� ت#ل ��ب� ن?� �� ر
� (� ای> ت�
	�Cت ب	7
�� ا�.Cو)�5 ه�	ب�ا� ن

�� (�� و ای> ا�� ب�!| ن�Dان� ��H� �2 را	ر /�Dان �) ��) �����Iت ای�ان� ت'�ی � ب�ا� ر&K ای> اب.���ت ن�ارن�. ای�ان \#ر� ر&��ر �
.�
(7#ره�� �Jب� ا

�� ا�» �� )#ی� ای�ان ه'� &��ل	� ه�� �#د را �*�ر ن�د5 ا
�. ا�� ����Iت ای�ان� �ن را ان�ر �� (��� و �� )#ی��Cای�ان ه �	ات+�د ! »
�� ا� رب�� ن�ارد و 
#ال ه� درب�ر5 
;ح ه�� ����ر&� ا
� (� �2و ا
�ارCه � wC� ژان� ���ح (�د5، ب�� �) �ب��� از 
}ال ه�ی

ن?��� ای�ان ا
�. �ی� ای> �wC � در
� ا
�؟
�� ن�ارد (� در �#ا
� ه�� *'�	Gو �� �L	^ رو� �ورد5 و �� )#ی�، ای�ان از ن?� &��#Iل حW��
� (�8 دول� ای�ان ب� ی� ا� �& <�

R داد5�� ���Wل ت� ح�� در
� ا
�، ا�� Wزم ا
� ب� 
#ال ه�� ���ح *�5 از 
#� �ژان� ب	> ال'  � ان�ژ� ات'
را ب��ورد5 (��. ای> ا

�� ا� ا!;م ن5�7 ا� دارد ی� �	�.Cد، ت� �� #م )�دد ای�ان ب�ن��� ه#*
�� ا� ت#ل	� *�5، (�ر دی��D ن	2 ب�ی�Cاد ه#� �C	ل �iب� �2 ارا ،�در ه	z ��� ��7#ر �ژان� ن#*�� ن5�7 ا
� (� (7#ره� از ن?� ��ن#ن
� ����Iت ای�ان ن�ت زی�د� را ���ح �� (��� و �� )#ی�� ح�ا�, (�ره�ی� را (� ب�ی� ان�Vم �� دادی8، ان�Vم�#Iم ده��. ب��ب�ای> از ن?� ح�Vان

داد5 ای8.
��Wل
7, ای> ا
� (� ان�Vم ه'	> ح�ا�, (�ره� و و�Gی^، �ن ��ر ب� درازا (7	� wC� �) � ب� *#را� ا��	� 
�ز��ن � , وارد *� و دی�D ا�

.�C	ز ن�
� �L	^ ای�ان (�ر�#Iح
�� ا� ای�ان ب� 
�ز��ن � ,، ای> (7#ر در ��(2 ت#�� �.�ن� ��ار )�&�� ا
�. ای�ان �7�	�0ن� �ژان� وCه � wC� د5 *�ن��
ب� ! � &�

.�
*#را� ح�م �ژان� را از د
� داد5، /#ن ه'� &��ل	� ه�ی9 از ن?� �ن.� �*�ر ن5�7 ا
� ب� ای> (�ر ن'� (��. ا)� ای�ان') ��#Iح ^	�L ل ه��W��
ب��ب�ای> ای�ان ب�ی� &�ص � ب	> ح�ف و !', را (8 (�� و ص�&� ���ح (�دن ا
�� ا� ن�ارد، ب.�� ا
� ب� �ژان� ه'�ر� (�� و ب� 
}ال ه�� ���ح *�5 ��
R ده�، ا�� ای�ان از ان�Vم ای>Cح ه;
ب�ن��� ا� ب�ا� ت#ل	� 

.�
5 �� رود و ب� ب�ور �>، ای> ی� ا*�5�0 ا��(�ر \
�� �#اه�� *� وC� ز��ن ه��
� (��� ب� ��
R ن�ادن ب� 
}ال ه�� �ژان� و !�م ه'�ر� ب� *#را� ا��	�، ای> � �& �*�ی� ����Iت ای�ان
� و در?�ای�ان را ب� ح�ل �#د ره� �#اه�� (�د. ا�� ب�ی� بD#ی8 (� در *�ای] &� � ��0رز5 ای�ان ب� ای> 
�ز��ن ه� &�ات� از زور�ز��ی� ل

.�
حI	�I، زور�ز��ی� اراد5 ه� ا

»���5% ن��	 ا�M�9ددان�ن ب	 ا&"!� نOاد در راK ا��«
 


� ه�� دول� �+'#د اح'�� نEاد، ��ار ا
� ن��� 
�)�7د5�	
��دان دان5�D7 ه�� ای�ان در ادا�� ان��Iد �#د از 
)�وه� از ا��$�ددان�ن و ا
دی��D ���ب ب� و� ار
�ل (���.

5�D7دان #Z! د�$���دان ا�
ه�� !;�� \�0\�0ی�، ت.�ان و دان5�D7ب� )2ارش ��0)2ار� (�ر ای�ان،« ای ��»، ای> ن��� از �' � ت#
] ا
.�
� *�ی^ ت�وی> *�5 ا�ص��

� از \�اح�ن ای> ن��� ب� ای �� )��: ب�� ن�اری8 (� ن��� 
#م را 
�)�7د5 ����7 (�	8، زی�ا ت�Vب� دو ن��� �0 � ن�7ن داد (� ر
�ن� ا� (�دنی
(�ه�.ه� از ت�a	� �ن ��ای> ن���

� از �#L#!�ت �#رد ت�(	� ا��$�ددان�ن، ت#�� ��� ب�و� ب� ا*�ر5 ب� ای�� دول� در ت�ارY ا��ا� \�ح ت+#ل ا��$�د� ا
�، ا&2ود: ی
9Hه�� ا��ا� ب���	'��	ز� ��
ه� ا
�.ه� و ��دا�� ن��I ی�ران�ه�ی� از ای> \�ح، ب� وی5E ب9H ��ب#ط ب� �زاد

\�ح ت+#Wت ا��$�د� (� از �ن ب� !�#ان « ��اح� در ا��$�د ای�ان» ن	2 ن�م ب�د5 �� *#د، در 
�ل ��� &��ل	� دول� �+'#د اح'�� نEاد
.�
ارا�i *�5 و �#&I	� �ن از 
#� ص�ح" ن?�ان و (�ر*��
�ن ا��$�د� ب� *� و ت�دی� روب�و *�5 ا

��دان دان5�D7 و ا��$�ددان�ن در *�ای�� ��ار ا
� ار
�ل *#د (� !;و5 ب� �+#ری� �#L#ع \�ح ت+#ل ا��$�د�، ه�7ار

#�	> ن��� ا
��د5 ب	9 از ان�از5 از ارز در ب#د��، ا&2ای9 ن�خ ت#رم و (�ه9 
���ی��
)Xار� �aب� در ب9H ت#ل	� در �ن �#رد ت�(	� ��ار )�&��ن�0C ب� ا

.�
ا

�ب�I ا� ا&2ای9 �#اه� ی�&�. �در ه'	> ارت�0ط، بC	�ر� !I	�5 دارن� (� ب� ا��ا� ای> \�ح، ن�خ ت#رم ب� \#ر ب



� ای�ان ار
�ل *#د (� !;و5 ب� �+#ری��;
��دان دان5�D7 و ا��$�ددان�ن در *�ای�� ��ار ا
� ب�ا� ری	� �'.#ر ا

#�	> ن��� ا
��د5 ب	9 از ان�از5 از ارز در ب#د��، ا&2ای9 ب� روی� ��ی� �#ل� ن�*� از &�وش ارز�
�#L#ع \�ح ت+#ل ا��$�د�، ه�7ار ن�0C ب� ا

)Xار� �aب� در ب9H ت#ل	� در �ن �#رد ت�(	� ��ار )�&�� ا
�.ح�ص, از ن�� ب� ب�ن� ��(�2، ا&2ای9 ن�خ ت#رم و (�ه9 
���ی�
 ا��$�ددان ���وفO٧ (� ب� ن��� �٨v	9 از ای>، دو ن��� دی�D ب� �+'#د اح'�� نEاد ن#*�� *�5 ب#د (� �� از ار
�ل دو�	> ن��� در ت	���5 

� را ب� �ن�ن ب�)2ار (�د، ا�� ب� ن#*�� ب��� ��0)2ار� ه� و ب��� از (�ر*��
�ن ا��$�د�، ن�	�V ا� در�C75 ن�� �	او روز ��ن2ده8 ت ،�*
ب� ن�ا*�.

 �) �C7١٠٠در �ن ن�
��د دان5�D7 در �ن *�(� دا*���، �+'#د اح'�� نEاد L'> *�	�ن ن��I ن?�ات ����Iان ا��$�د�، از �ن�ن �#ا
 ا
(� دول� را در �C	� ا��ا� ه� /� ب.�� \�ح ت+#ل ا��$�د� ی�ر� ر
�ن��.

��ر ا��$�د� ای�ان *�.��
��ر ارا�i \�ح و راه�ر ا��$�ددان�ن ب�ا� اص;ح 
و� ه<�	> �#ا
�	> ری	� 
�ز��ن ب�ن��� ری�2 وCHن �) ،�� ه'�ن�� !2ت ال � 
+�ب
�	
در ه'�ن ز��ن ا!;م *� (� ا��$�ددان�ن ب� )�ای9 ه�� )#ن�)#ن 

 ب#د، د!#ت ن5�7 ب#دن�.١٣O٧ب#د�� ای�ان �� از انI;ب 
�ل 
� ای�ان ب� ا��$�ددان�ن ب� *'�ر �� ر&�.�;
ای> دو�	> ن�C7 ری	� �'.#را

 ب�)2ار *�5 ب#د.١٣٨v ا��$�ددان ����I ب�ن��� ه�� ا��$�د� دول� در ت	���5 
�ل O٧ن�C7 اول �+'#د اح'�� نEاد ب� 

�)�7د5  ��*X( ل�
 ت> از ����Iان ا��$�د� دول� ب�)2ار *�.O٧نX� �C7(#ر، ی� ��5 �� از ن��� ��داد 

�Dن#D/ 9 ب�د5 ب#د؛ از
��د5 ی�&�، (�رن��� دو 
�ل ��ی�ی� ا��$�د� دول� ن.8 را ت�Iی�0 در ه'� ز�	�� ه� زی� ��C( �ای> ن���، (� ب�زت�ب

�ز�، ��0رز5 ب� ��، ب�زر)�ن� ��ر��، �$#ص
� ه�� ب� (�ر )�&�� *�5 در !�ص� ه�� �#ل� و ب�ن�	
ت�وی> و ا��ا� ب#د�� )�&�� ت� 

&�I و ن�ب�اب�� و رواب] ب� ��رج.
��دان دان5�D7 ه� و ا��$�ددان�ن در *�ای�� ��ار ا
� (� ب�ا� �+'#د اح'�� نEاد ار
�ل *#د (� ا��$�د ای�ان در

#�	> ن��� )�وه� از ا

.�
�� ب� �7;ت بC	�ر� �#ا�� ب#د5 ا*X( ل ه���

��د5 ا�،C( ده���I�� و 
�ی� �7;ت ا��$�د� �#�" ب�وز ان�� واح�ه�� ص��D�C�، ور*Dی��Iر�، ن�ا&2ای9 *�ی� ت#رم و )�ان�، ب	

.�
� از 
#� ب��� از ه#اداران �+'#د اح'�� نEاد *�5 ا�ح
� از 
#� �+'#د��5�D ه�� ا��$�د� دول
ای> در *�ای�� ا
� (� ب� ا!��Iد ب��� از (�ر*��
�ن ا��$�د� در ای�ان، تM		�ات ��ر در د

.�
اح'�� نEاد و وزی�ان9، ب� ن#ب� �#د ب� و�L	� د*#ار ا��$�د� ا&2ود5 ا

در ب�اب� ت5R& 3��Uق �6ن5ادK ک
5دون! �.5ت ن.���: ��ز��ن د�Bع از &5Rق ب�� ک�د���ن
 

� ح�(8 ب� ای�ان ب�ا� ��ی��0 ب#دن ب� ت�.�ات�;
��ن (� ب� ��م در�#ا
� از دول� ا

�ز��ن حI#ق ب�7 (�د �
�+'�ص�یU (0#دون� �#
 ��5 �ن در٧ ��5 از ب�زدا*� و� (� ح�ود ١OحI#ق ب��7 و ر!�ی� ن'#دن حI#ق ��دم، ب� ی�زد5 
�ل ح�0 �+#م *�5، در \� ب	9 از 

٢٠
 #ل ان��اد� زن�ان� ب#د5 ت�.� ی� ب�ر و ب� ��ت K> و در وا�	دو� .�
 د�	�I &�ص� دی�ار و �;��ت ب� &�زن�ان و !2ی2ان9 را ی�&�� ا
�.� ان�?�ر ��ن#اد5 (0#دون� در 
�ل> �;��ت���١Oی> �;��ت ای�7ن (� ب�ا� روز 
#م �.���5 ب� ��ت !�
 د�	�I ت�		> *�5 ب#د، �� از 

� ب� ����*��D و ت#ه	> و اه�ن� ��ن#اد5 ���� (0#دون� را (��;
زن�ان اوی> �.� دی�ار ب� و�، لM# )�دی� و ���#ران ان�Cن دو
� دول� ا
9 ���5 ����ض ب#دن� از 
�ل> �;��ت ا��اج (�دن�.	� �	�Lب� و

,I�C� ن و (#*��)�نW��& ���ن#اد5 (0#دون�؛ � �ر��ب� و اوب�*�)�� و زور)#ی� ای> /�	�� را ن�	�V ب�ی#ت و ت+�ی8 ر
�ن�ا�، ا\;!�ت
�I, ب#ی5E (#*��)�نC� �
�� /�ا ب��#رد ب� &��Wن ��ن���� و �
�	
حI#ق ب�7 ��دان�� و ) ����ن� از ر
�ن�ه�، انV'>ه� و �K��V ��ن� و 
� �+�&, و�� دا� � و ح�حI#ق ب�7 (�د از �' � ���� (0#دون� �#رد ب�ی#ت ���0 و ر
�ن�ا� روزن���ه� و ر
�ن�ه� و انV'>ه�� J	�دول
�8 ب� &��Wن و (#*��)�ن
� در ��رج از (7#ر ��ار )�&��ان�.��ن#اد5 ���� (0#دون� ��)#ی�� &�7ر و زور)#ی� و 
�	
�	J و �
�	
 K��V�
� (7#ر و ��i, ب#دن ب� ��!�5 «�#د�» و «J	��#د�»
�	

���ن� ت�0	���	2 ح�(8 ب� &��Z ر
�ن� ا� -  �V	��I, و ��ن#اد5ه�� �ن.�، نC�
�V	��� ب	�� را ب� ای> ن� و 
#ت در ب�اب� ای�D#ن� ر&��ره�� �Gل'�ن� ا
�. او�Lع و اح#ال �#�#د ات���� ه� ن��G ن�;
ره�ورد دول� ا
�ن'�ی�� و ی� �ن.�ی� (� درص�د� �� و حI#ق ب�7 ���&
ره�'#ن ��)�دان� (� �K��V و �+�& � (� �#د را ��ا&K �زاد�، ��ن	�، د�#(�ا
�� و ��ی�ن�ت& ��Cو ���#ف و �+�ود ب� ا&�اد واب �(C" و�.� در ن2د �K��V ب	>ال'  �ان�، در !', ا!'�ل و د&�!.�ی�7ن ت�(�#ن )2ی�7
�#د� �ن.� ب#د5 ا
�. ��ن#اد5 (0#دون� ه'<�	> ) ����ن� (� و(	;ن و� ن	2 \� ای> ��ت ه	<D#ن� )2ار*� را�K ب� و�L	� ای�7ن ب� و��ان
�، ���#� و ��د� ��ن#اد5 �+��م�\�! ،���ن رنj و �7;ت و ��Z;ت روح
و ا&�ر !'#�� ارا�i ن�اد5ان�. 
�ز��ن حI#ق ب�7(�د
�� ن�0C ب� *pH ای�7ن را �#رد ت�i	� ��ار ��ده�. ای> 
�ز��ن از ای�
�	
(0#دون� و و�#د ر&��ر دو)�ن� و ت�0	���	2 ن.�ده�� ��ن� و 
� ای�7ن ب� ��ن#اد5 و &�زن�ان و !2ی2ان9 *�5 ان��� و �W#wCن زن�ان ب� ب��#رده�� �Gل'�ن� ��نK از ارت�0ط !�\��5�Dه�� ��Zی� و ا��	
د
� ب� ��ن#اد5 و� �;ف اص#ل ان�Cن� و ��Mی��
^ و ����a *�5 ا
�. �'�#ع ال';��ت ن'#دن ���� (0#دون� و اه�ن� و ب� ح����ب� ن.�ی� �
� در ز�	�� ارت�0ط���ن �#اه�ن ب�/	�ن ه�)#ن� �'�#!	

�ز��ن حI#ق ب�7 (�د .�
ب� حI#ق �$+d در ا
��د ب	> ال'  � حI#ق ب�7 ا

� ای�7ن ب� ��ن#اد5 اش �� ب�*�.�\�!
١٣٨٧ �.���u 5ت.�ان- 

٢O �0���q
 ٢٠٠٨
(0#دون� �'�#ع ال';��ت *�

�� (� ب�ا� �;��ت و� ب� زن�ان اوی> ��ا��� (�دن�، ب� دن�0ل *X) �0�* (0#دون� /.�ر Uل>��ن#اد5 �+'� ص�ی�
ب�ر&��ر� ���#ران زن�ان از 
 ��5 ب�زدا*� رi	����١O#ران زن�ان اوی> 
� زد5 (� در \#ل �;��ت ا��اج و از �;��ت ب� و� �+�وم *�ن�. ای> ا��ام در ح�ل� از 

��ن، او 

�ز��ن د&�ع از حI#ق ب�7 (�د.�
ت�.� ی� ب�ر و ب� ��ت ب	�C د�	�I ا��ز5 �;��ت حZ#ر� ب� ��ن#اد5 اش را دا*�� ا
� و ����0، ��ن#اد5 (0#دون� ب�� از ��5 ه� �	D	�� از ��Vاه��  +� Kب��� �#
��ن#ن� و ان�?�ر، روز /.�رب�� ب� )2ار*�ت ����7 *�5 از 

(�دن� ا�� ن� ت�.� �#&U ب� �;��ت ب� و� ن�7ن�، ب � از 
#�*�U0\ �0 و!�5 ا� (� �W#wCن زن�ان ب� ان�ن داد5 ب#دن� ب� زن�ان اوی> ��ا��� 
 ��، ب�ر&��ر� و &+�*���ار )�&���.���#ران �#رد ب� ح��



 �!�
 ه'�ن روز١٣(�دن� و ت� 
�!�  �.���5 ب� زن�ان اوی> ��ا��� ٣ صd0 روز /.�ر*��0 ٨ه'�C و &�زن�ان �+'� ص�یU (0#دون� از 
 �) �از �#L#ع لM# �;��ت و �'�#ع ال';��ت *�ن (0#دون� �� Kدر 
�ل> ان�?�ر �;��ت زن�ان ب� ا�	� دی�ار ب� و� ب�C ب�دن�؛ ا�� ز��ن

���#ران در ��
R ب� ای> ا!��اض، �ن�ن را �#رد ت#ه	> ��ار دادن� و �0V#ر ب� ت�Y �+,*�ن� ن�0C ب� ای> �#L#ع ا!��اض (�دن� و 
(�دن�.

 ��٢٠;��ت دی�ار� ب� ��ت  ��5 ب�زدا*� (� ح�ود ن	'� از �ن در 
 #ل ان��اد� ب#د5، ت�.� ی� ب�ر �#&U ب� �١O+'� ص�یU (0#دون� \
او و ��ن#اد5اش در ن?� )�&�� *�5 ب#د (� �W#wCن زن�ان د�	�Iا� ب�ا� ١Oد�	�I ب� ��ن#اد5اش *�5 ا
�. ا�� \� ��5 ر��Zن، ی� �;��ت 

�وردن�.ب� دWی, ن��� #�� از ان�Vم �ن � #)	�� ب� !', 
��ن روز ��j *��0 ب� ان��7ر ب	�ن	� ا� L'> ا!��اض 
ب� ر&��ره�� J	� ��ن#ن� ب�ب� دن�0ل ای> ب��#رد، 
�ز��ن د&�ع از حI#ق ب�7 (�د

 ���ر ا!��اض 
�ز��ن ه� و ��ا�K ��ن#ن
� ه� *�.��ن#اد5 �#
� درب�� ای> 
�ز��ن، �#ا�حI#ق ب��7 ب� ای�D#ن� ��ن#ن *
� ب� ���ن ب� ت�(	� ب� ای�� �'�#ع ال';��ت *�ن (0#دون� و اه�ن� و ب� ح��
��ن#اد5 و� �;ف اص#ل
�ز��ن د&�ع از حI#ق ب�7 (�د

�� ا*�ر5 (�د5 (� �ن�ن ”� �ر��ب� وان�Cن� و ��Mی� ب� حI#ق �$�ح در ا
��د ب	> ال'  � حI#ق ب�7 ا
�، از �#ل ��ن#اد5 (0#دون� ب� ای> ن
 �V	��I, حI#ق ب�7“ �� دان��. در ادا��اوب�*��D و زور)#ی� ای> /�	�� را نC� ن و (#*��)�نW��& �ب�ی#ت و ت+�ی8 ر
�ن� ه��، ا\;!�ت

�I, و ��ن#اد5 ای> ب	�ن	� C� ن و (#*��)�نW��& 8 ب��

���ن��� �#ان	8:��ن#اد5 ���� (0#دون� �� )#ی�� &�7ر و زور)#ی� و  �V	�ه�� �ن.�، ن
� (7#ر و ��i, ب#دن ب� ��!�5 ”�#د�“ 
�	
� و 
#ت درت�0	� ��	2 ح�(8 ب� &��Z ر
�ن� ا� ـ �;
و ”J	��#د�“ ر5 �ورد دول� ا

.�
ب�اب� ای�D#ن� ر&��ره�� �Gل'�ن� ا
 �را�K ب� و�L	� او ب� ا&�رب� ا
�س ای> ب	�ن	� ��ن#اد5 (0#دون� ه'<�	> ) � ���ن� (� و(;� و� ن	2 \� ای> ��ت ه	z )#ن� )2ار*

� ارا�i ن�اد5 ان�.�#'!
� و �W#wCن زن�ان ب� ب��#رده�� �� و ا��	i�Z� 5�D�
� ای�7ن ب�در ��ی�ن ای> ب	�ن	� ���5: ای> 
�ز��ن از ای�� د��Gل'�ن� ��نK از ارت�0ط !�\

 5�* �a��
^ و ���� ب���ن#اد5 و &�زن�ان و !2ی2ان9 *�5 ان� ب� ن.�ی� ��ا
�. �'�#ع ال';��ت ن'#دن ���� (0#دون� و اه�ن� و ب� ح��
ب� حI#ق �$�ح در ا
��د ب	> ال'  � حI#ق ب�7 ا
�.��ن#اد5 و� �;ف اص#ل ان�Cن� و ��Mی� 

��ن در \#ل دوران 

�ز��ن د&�ع از حI#ق ب�7 (�د �	i0#دون� ر) Uص�ی �'+� �) �
ب�زدا*� �#د ه'#ار5 ت+� &�7ر*�ی�ن ذ(� ا
� در ب�� �� ب�ا� ���٢٠٩#ران ا��	�0� ب�ه�. و� در ا�a ای> ن#ع زن�ان اوی> ب#د5، ب� )#ن� ا� (� ح�) �
� ن	2 ب�ی� در�#اi#7�
ر&�> ب� د

� ^ از �' � H� '�ر� ه��	�7ره� ب� ب&.�
ب	'�ر� � 0� د/�ر *�5 ا
��ن �	�ن�و�ب ن	2 
��ن، �W#wCن زن�ان *.�
دو &��ل (�د ب� ن�م ه�� ��Zب��ب� 
�ی� ا��0ر ����7 *�5 در �$#ص &��Wن درب�� در (�د

در \#ل دوران ح�0، ب� ه	z !�#ان ه	z ن#ع �;��ت� ب� �ن�نر
#ل ��وت و
�Wر ی�و5 را ه8 �'�#ع ال';��ت و ب� �ن�ن ا!;م (�د5 ان� (� 
ت� U نH#اه� )�&�.

�
����Y ���ی
روز

ک"��	 &"��� از ا?��Mب VWا� زن!ان��ن ����0 و �!ن0
ه!ا�� W/ال0 دان�>5� زن!ان0 ب	 ب�!ار� زن!ان او�% ���ER ش!

.�* ,I�� و /.�ر�	> روز ا!�$�ب XJا ”ه�ای� 2Jال�“ ب� ب.�ار� زن�ان اوی> ��
در 
� و ��ن� (�د، ب� ای>
�	
ب� ا
�س ���ی> )2ار*�ت ”ه�ای� 2Jال�“ دانV7#� زن�ان� (� از روزه�� ��Jزی> ا!�$�ب XJا � زن�ان	�ن 
,I��� ب#د، صd0 ا��وز ب� و�	8 *�ن ي	7�� و�L	� �C'�ن� �#د و ب� ح� *�ن 
'� را
� ب�ن9 ب� ب.�ار� زن�ان اوی> ��
ا!�$�ب �	#

.�
� ��ار )�&�� ا��ن9 در زن�ان ت+� ��اوا� �2*
*�5 و ب� اص�ار *�ی� دو
“ ب� ه'�ا5   ت> دی�D از٨٣”ه�ای� 2Jال�“ دانV7#� دان5�D7 !;�� \�0\�0ی� ت.�ان و !Z# *#را� ن#ی��C)�ن ن�7ی� دانV7#ی� ”روژا��

� و ��ن� (�د در 
�	
 ا!�$�ب XJا� ن��+�ود� را ��Jز (�د5 ان�. ا!�$�ب١٣٨O *.�ی#ر u زن�ان (7#ر از روز دو *��0 ٨زن�ان	�ن 
� و
� و ��ن� (�د ا��وز 
�	
��ن و �#ج اح�م ا!�ام &��Wن 
XJا� ای> زن�ان	�ن در ا!��اض ب� و�L	� و�	8 حI#ق ب�7 در (�د


�زد. �� ��q
/.�ر�	> روز �#د را 
�D	� و �� از 
“��ی� �C#ول ”روژا��“ د � از 
#�١uای> دانV7# ب� ه'�ا5 ”ص�0ح ن$��
� و /.�ر ��ت�0 ت�#یU دادر�	  ��5 ب; ت

 داد)�5 انI;ب ت.�ان ب� ات.�م *�(� در تd'V روز �.�ن� زب�ن ��در� و ت0 	� ب� ! 	� ن?�م ب� دو 
�ل ح�0 ت�2ی�� �+#م *�.١٣*��0 

B#�=ن &5Rق ب�� در ا��ان
 �9ن5ن0 ن���٢٠٩ادا�	 ب�زداش� ک"�ن�1 در ب�! : وک�E �!ا�B 3Bزاد ک"�ن�1 

 Rدر ت�ری � &�زاد ('�ن�D ب� ا!�ام �+#م *�، ح8 ص�در5 ب� وا(�9 *�ی� �١٣٨٧K��V ت	� ��5 ٢١\� ���ی> ح8 ص�در5 از دی#ان !�ل
�.�ن� حI#ق ب�7 و ات+�دی� �� '�ن و ��#ز)�ران 
�ا
� دن	� �#ا�� *�5 ا
�. ات.�م وارد5 ب� و�، !Z#ی� درب��� اح2اب (�د� �� ب�*�

.�
،(� ب�ره� از 
#� او رد *�5 ا
���W��& �!#'V� �#Dن حI#ق ب�7 در ای�ان �	�ا�#ن ���ی> و�L	� &�زاد ('�ن�D، دب	� و &��ل حI#ق ب�7 ب� د(��ن<� در زی� �� �#ان	� )

 ��� ب�د.�٢٠٩ 	, ب.�ا�	�ن، و(	, ��ا&K و� �� ب�*� (� ه8 ا(�#ن در ب�� ا��	� �
 زن�ان اوی> ب� 
- و�L	� ��ون�5 &�زاد ('�ن�D در /� ��ح � ا� ا
�؟

.8	�) �� ��	D	� 8 و	ده �ت+� �	�Dد ا
� و از �.�ت ��ن#ن� ا��ا��ت ��ن#ن� را ان�Vم �
 زن�ان اوی> ب� ای�7ن �;��ت� دا*�	�؟٢٠٩- �ی� *'� از ز��ن ان��Iل &�زاد ('�ن�D ب� ب�� 

ی� ب�ر �;��ت دا*�8، ال0�� دی�ار در حZ#ر ���#ران ا\;!�ت� ان�Vم �Xی�&�.
� ای�7ن را /D#ن� ارزی�ب� (�دی�؟'C� و �- و�L	� روح




" ز��ن� ا
� (� �زاد ب�*� و��� �	�Lو ،�

" ��ار نH#اه� دا*�، زی�ا زن�ان� ا��� �'C� و �اص#W ه	z زن�ان� در و�L	� روح
9 ���
" ن	�C و ن'� ت#ان� ب�*�.�	�Lد، و�	( �� ان�Cن� در ح$�ر و ب�� ��ار ��ب�#ان� ح�ا�, *�ای] و ن	�زه�� زن�)� را دا*�� ب�*�، و�
�0� ای�7ن ���
" ب#د. ب� ت#�� ب� *��V ه�ی� (� ���� ('�ن�D اذ!�ن �� (��� در زن�ان (���ن5�7 *�5 ا
�، از ل+�ظ !0$Cن �	�Lا�� و
��� (� ای> !��, ��Z!^ *�5 ا
� و ب� ه'	> دل	, ن'� ت#ان� ب� ح�ل� اول	� و *�ای] !�د�Cای�7ن از ����� ب� دور ه .�* �د/�ر �7;ت
ب�)�دد ، ز��ن� و�L	� ای�7ن ���
" �+C#ب �� *#د (� ای> &�د ب� )��ه	9 ا!;م و �زاد *#ن� و ب� 
� (�ر ب�ون� و زن�)� روزان� �#د

� درب�� ا
� ��'��w &�7ره�� زی�د� ب� ای�7ن وارد �� *#د.�را دا*�� ب�*��. و�
 �� اوی> ���بU ��ن#ن ا
�؟٢٠٩- �ی� ت�اوم ب�زدا*� ���� ('�ن�D در ب�� ا��	

�I, (�دن� ت� و�L	� ر&��ر� ای�7ن را٢٠٩ ی� ن#ع زن�ان ���U0 ب� ��ن#ن ا
�، )#ی� ای�7ن راب� ب�� ٢٠٩ب+�8 �> ای> ن	�C (� �ی� ب�� �� 
z	ای�7ن در ه �) �
� (��� و ب0	��� �ی� در راب�� ب� !Z#ی� در اح2اب (�د ا��ا�� (�د5 ا
� ی� �	� ؟ ا�� ت'�م ب+| �> در ای> ا
ب�ر

'�qت ه8 ن0#د، &�زاد ی� دب	���#زش و ��ورش و &��ل حI#ق ب�7 �� ب�*� و ه	z (�ر� �;ف ��ح2ب� (� ��Mی� ب� ن?�م ب�*� !Z# و ح

 نD.�ار� �� (���؟ �> �#اب �� ده8 �	� ���بU ب� ��ن#ن ن	�C، ای�7ن ب�ی���٢٠٩ن#ن ان�Vم ن�اد. ا�� ای> (� ���بU ب� ��ن#ن ای�7ن را در ب�� 
��د5 (���.�
��د5 *#د، و ��ن�� ه� زن�ان� دی�D از ح�ا�, ا��ن�ت ب��#ردار ب�*��، و ب�#ان�� از ا��ن�ت �ن ب�� ا
�& �ب� ب�� !'#�

 اوی> ����7 *�، ای> ا��0ر ت� /� ح� ص+� دارد؟٢٠٩- ا��0ر� در راب�� ب� ا!�$�ب XJا� ���� ('�ن�D در ب�� 
�I, *�ن� ه	z ا!�$�ب XJای� ان�Vم ن�اد5 ان�.٢٠٩ای�7ن از ز��ن� (� ب� ب�� �� 

��� ؟Cب��#ردار ه �D8 &�زاد ('�ن- ��دم و &��Wن حI#ق ب�7 از /� اب2اره�� ��ن#ن� ب�ا� ا!��اض ب� ح
pH7� �7ن�ای> دی�D د
� �#د &��Wن حI#ق ب�7 ا
� و �> ن'� ت#ان8 تV#ی�2 ون?�� در ای> ز�	�� دا*�� ب�*W��& .8ن حI#ق ب�7 &��ل	

.�ا
�، ت;*� ا
� ب�ا� ح�� ح��� و *H$	� ان�Cن
&��Wن حI#ق ب�7 در ای�ان

%�Zروز,ن
ه� ه/��	 ا� را پ�دا�6 �0 ک���: B#�ل�% 7�
] زن�ن

�#د5 اه�ا (�دن�. &��Wن 
� در ت.�ان، �'�� از &��Wن ��90 زن�ن ت��ی� ”&�*�� !�ال�“ را ب� ن�Cی> '
��90 زن�ن، ت��ی�دی�وز در ��ا
�#د5، ب�ن�5 ��ی52 ('	�� ب	> ال'  � حI#ق ب�7 ای��ل	�، در 
د&�ع از &��Wن ��90 زن�ن و ن	2 د&�ع&#ق را ب� ��س ت�Iی� از &��ل	� ه�� ن�Cی> 

از (#د(�ن ��ب�ن�، ب� و� ه�ی� دادن�.
� از &��Wن ('q	> ی� �	 	#ن ا��Z، ��دران ص d، (�ن#ن زن�ن ای�ان� و /�� ت> از �'� �#
�در ��ا
8 دی�وز، (� از !�'�&��Wن ا�

� را ��7 
� )Xا*�� ای8. �H

�ل.��  ��” :���#د5 ب� ت7� از اه�ا� ای> ت��ی� )

�ل.�� ده� *$� را (� 
	�5ت�ارY دی�5 *�5 ب#د، 
ه� ن	2 ر��� (�د5 ب#د. ت�ح�� (� *#�� ه�� رایjت�ی> دور5 ب#د ب#ی5E ب�ا� زن�ن. در ای> دور5 ه�E#ن� ت+I	� در ح�ی8 �$#ص� ��ن#اد5 

��د، (8 (8 ��� ه�ی'�ن را�.'�ن� ه�� ��ن#اد)� ن	2 ت#ه	> و ت+I	� زن�ن ب#د. ده� ه
�#د را �	�ا (�دی8 و �ن ��ر �� &�7دی8 ت� ا��وز (� �#ا
 ����ح �� (�	8 و ح��Lی8 (� ب� ��\� �ن ه� ه2ی�� ا� را ��دا�� (�	8. ب� زن�ان ��رو*> واdL در !�ص� ه�� !'#�� و �$#ص

ال�Hوج �� *#م، ا�� ه'<��ن ادا�� �� ده	8.“روی8، اح�Zر �� *#ی8، �'�#ع 
 �!�'��� ت�Vب� ب�ره� اح�Zر و زن�ان را در (�رن��� &��ل	� ا�*X( ل�
�#د دا*��� ا*�ر5و� 
�q ب� ب��� ح��Lان در �'K (� در دو 

(� و(�ل� داو\ �0ن� بC	�ر� از &��Wن(�د و �ن.� را �$�اق ای> 
H> و ”*�ه�ان زن�5 ��90 زن�ن ای�ان“ دان�C. ای> و(	, ��ا&K حI#ق ب�7 
7�م، ه8 ب� ��\� �/	2ه�ی� (� از *'� ��#��� ام و ه8 ب� ��\� ای�� ا!��0ر ای>��90 زن�ن را ب� !.�5 دا*�� ا
�، ه'<�	> )��: از *'� �

.�
��ی52 ب� ��\� د&�ع از *'� ب#د5 ا
�#د5 
��دا����.در ادا�� ��ا
8 ��ی�I� �Vم، �+0#ب� (��� و *.; &�وزان &�ب� ای�اد 
��Hن� ب� ت�Iی� از &��ل	� ه�� ن�Cی> 

�	> دری�&� (���5 ای> ��ی52 CHد5، ب� !�#ان ن#�
� ب� ن�Cی> '
� ر'
� ��ا\ �0��
ب	> ال'  �، اه�ا��ی52 ('	�� حI#ق ب�7 ای��ل	�، ��5 د
�#اه� *�.

دول� ا��ان �5[\ ب	 ا&��� ش5راه�� ?�ل0 ش!
 

� *#د � ^G#� ن?�م در ای�ان، دول� ای> (7#ر �+ $� p	H7ت K'V� "(��.١٨ب� ت$#ی �	را (� ��+, (�د5 ب#د، دوب�ر5 اح � *#را� !�ل
��� ا
� (� ب� ا
�س ت0$�5 ا�L&� *�5 از 
#� ای> �K'V، دول� ��Vز ا
� در ص#رت��+C> ر�Lی� دب	� �K'V تH7	p �$ +� ن?�م )

(� ن�0C ب� *#راه� و و�Gی^ �نه� و ت��اد ا!��Z �ن ن?�ات� دا*� ب� اراW �iی+� ب� �V � ت�L�I و اص;ح �#د را ���ح (��.
�� ا
� (� ا�� ت� �ن ز��ن ای> *#راه� ب�ی� ت7	, *#ن� و (�ر �#د را ان�Vم ده��.�( ����� ر�Lی

�#ر ان+;ل 
 *#را� !�ل� را ص�در (�د5 ب#د.�١٨+'#د اح'�� نEاد رi	� �'.#ر ای�ان، /��� �	9 د
� ای�ان در �ن�18.'��ی> *#را از �V'#ع  *#را� ��+, *�5 از 
#� دول�، *#را� �#ل وا!��0ر ب#د (� ت$'	8 ه�� (;ن �#ل� و ب�ن

.�* �ات�Hذ �
�	J ص�درات ��
ب� ا
�س ت$'	8 دول�، ب� �2 *#راه�� !�ل� �#ل و ا!��0ر، *#را� ا��$�د، ب	'�، ! #م، ت+I	�Iت و &��ور�، ا*��Mل، ت#
�G����ن�ارد، ا\;ع ر
�ن�، ان�ژ� ات'�، �ب، ان�ژ� و ح
�، ��#زش و ��ورش، زی�C &��ور�، ا��، ���\U �زاد� ت�Vر� و ص����ن

�+	] زی�C ن	2 ��+, *�.
�	iر ��Z'�ت �ن.� ب� ا�	ی� دارن� و ت$'#Z! ن�
� و (�ر*���در ای> *#راه� ��'#W ب��� از ا!��Z دول� و �V �، ن.�ده�� J	� دول
�#DH
� (��� (� دول� در ت.	� �ن.� ن9I /��ان� ن�ارد ا�� ب�ی� ��� KLو ��'.#ر ��ب, ا��ا
� ا�� دول� ����I ا
� (� ای> *#راه� ��Iرات

!#ا�" �ن ب�*�.
 8) �
�� و ت$'	8 ب� اب��I دCدان � *#را )�&���. ا�� *#را� نD.�0ن �$#ب� �V � را١٨ن'�ی��)�ن �V � ای> ا��ام دول� را J	� ��ن#ن

دارا� ا*�ل دان�C و ب� �V � ب�)�دان�.



ب�� از ب�)�7 دادن ای> �$#ب� از 
#� *#را� نD.�0ن، ���� اح'�� نEاد، ��وی2 داود� ���ون اول �#د را ���#ر ا��ای� (�دن ب�دا*�
دول� از ن?� *#را� نD.�0ن و ان+;ل *#راه� (�د.

 ,	�١٨از ن?� دول�، /#ن *#را� نD.�0ن ت7
�
 *#را� !�ل� را (� در �ن.� ا&�اد� ��رج از ه	�ت وزی�ان حZ#ر دارن�، ��Mی� ��ن#ن ا
�� ا
�، ب��ب� ای> ب�ی� ( 	� ا��	�رات �ن.� ب� ه	�ت وزی�ان �+#ل *#د.���*

�� ���� اح'�� نEاد "وا)Xار� ( 	� ا��	�رات و و�Gی^ ا��ای� *#راه�� !�ل� ب� ه	�ت وزی�ان"، "ت#�^ و�Gی^ و ا��	�رات
��ی> �#ا'.�
��ن#)Xار� *#راه�" و "ب�ز *�ن د
� ه	�ت وزی�ان در ت�#ی� ا��	�رات ب� (�ر)�و5 ه�� دا� �" ب#د.

� ای�ان، ا)� *#را� نD.�0ن ای�اد� ب� �$#ب� �V � بD	�د و �ن را ب� �V � ب�)�7 ب�ه�، ن'�ی��)�ن �V � دوب�ر5 �ن
�
ب� ا
�س ��ن#ن ا
� (��� و در ص#رت� (� ن?� *#را� نD.�0ن ت��	> ن7#د و �V � ب� ن?�ش اص�ار (��، �$#ب� �V � ب�ا� ت$'	8� �
�$#ب� را ب�ر

��د5 �� *#د.
)	�� ن.�ی� ب� �K'V تH7	p �$ +� ن?�م &�
 )�ن� ت�0	� *�5 و دول� �#G^ ب� ا��ا�١٨در ح�ل ح��L ب� ت$#ی" �K'V تH7	p �$ +� ن?�م دول�، ن?� �V � درب�ر5 *#را ه�� 

.�
�ن ا

ل@5 ن�^��ن0 ��� ,�9زادK ب	 ک���ان( ,ژان( ان�ژ� ات"0
 

���ش ب� وی> ب�ا� *�(� در ��5�V و دو�	> (���ان� 
�ل	�ن� �ژان� ب	> ال'  

�ز��ن ان�ژ� ات'� ای�ان، ب�ن���  �	iزاد5، ر��� �L��;J
.�
ان�ژ� ات'� را لM# (�د5 ا

�� ان�Vم نH#اه� *�.����29 ���زاد5 ��ار ب#د روز دو*��0 (
����0) در ای> (���ان� *�(� و 
��Hان� (�� ا�� ب� دWی, ا!;م ن5�7 ا� ای> q
 
.�
�� ���� ���زاد5 ب� (���ان� 
�ل	�ن� �ژان�، ه'��2ن ب� ت$#ی" /.�ر�	> ������� *#را� ا��	� ! 	� ای�ان، ا!;م *�5 ا
 #M�0 ل�

#D��( �	
� (�ی	�#" رi	� �ژان� &�رال ات'� روw(�

�ز��ن ان�ژ� ات'� ای�ان در ح�*	� ای> (���ان� ب� " �	iا!;م *�5 ب#د (� ر ��7	�
�#اه� (�د.

(7#ر !Z# �ژان� روز دو*��0 در ��I ای> �ژان� در5�V��١uu و دو�	> (���ان� !'#�� �ژان� ب	>ال'  � ان�ژ� ات'� ب� *�(� ن'�ی��)�ن 
وی> ��ی��H ات�ی�J� 9ز ��  *#د.

��ا�، /87 ان�از Cا�، (�رب�ده�� ان�ژ� ه��Cح ه;

� )Xار�، �#L#ع !�ر� 
�ز� ��ور�	�ن� از �	

�ل� ،(�رب�ده�� ان�ژ�٢٠ 
� ��ار ��)	�د.
��ا� از �' � ��0ح�� ا
� (� در ای> (���ان� �#رد ب+| و ب�رCه ���ا�، /��� 
#�� و ای'�Cه

در ��ی�ن ب�)2ار� (���ان� 
�ل	�ن� �ژان�، ب#د�� �	�7.�د� *#را� ح�م و �ن ب9H از �$#ب�ت ای> *#را
� (� ن	�ز ب� ت�ی	� (���ان�
� دارد، ت$#ی" �� *#د.�#'!

� *#د (� ب� �2 �#ارد ا��Lار�، 
�ل� /.�ر ��ت�0 ب�ا�٣O*#را� ح�م �ژان� در اص�;ح ب� � ��� 7)#ر !Z# ه	�ت ��ی�5 �ژان� (
� ده�.� �C � ,	� ��ون�5 ات'� ا!�Z ت7
ب�ر

ا!��Z ��ی� *#را� ح�م ن	2 در (���ان� 
�ل	�ن� �ژان� ت�		> �� *#ن�.
�� ب� وی> را لM# (�د5 ا
� (� (7#رش در ح�ل ر��ب� ب� 
#ری� ب�ا� ورود ب� *#را� ح�م
 �
�ز��ن ان�ژ� ات'� ای�ان در ح�ل �	iر

.�
ا
در روزه�� ا�	� �� از ان��7ر )2ارش ��ی� �+'� ب�اد!� ��ی� (, �ژان� از ب�ن��� ه�� ات'� ای�ان، ��Iم ه�� ای�ان� ای> )2ارش را " دو

�. #" �#ان�ن� و از ���� ب�اد!� ان��Iد (�دن�.
ا(�0 ه�*'� ر&�V�Cن� رi	� �K'V تH7	p �$ +� ن?�م روز �'�� ای> )2ارش را " �Gل'�ن� و &��� ا� ��ی� ! 	� ای�ان" ت#ص	^ (�د5

ب#د.

�ز��ن ان�ژ� ات'� ای> (7#ر، �+'� 
�	�� ���ون ا�#ر ب	> ال' , ای> 
�ز��ن در (���ان� 
�ل	�ن� �ژان� �	iی� ب� ��� ر#( �ای�ان �

.��) �� �)�*

واک�] ا��ان ب	 _��ر��% 89#���	 ش5را� ا����
 

�� و ا!;م (�د5 ازCو ��دود دان �ای�ان در وا(�9 ب� ت$#ی" /.�ر�	> ������� ! 	� ای> (7#ر، ص�ور ای> ������� را ا��ا�� J	� ��ن#ن
�	D	�� "حI#ق �C 8" �#د !I" ن7	�� نH#اه� (�د.

.�
�" �#ان�5 ا
�	
 ��� ا� �	7	> ای�ان ن	2 ت$#ی" ������� ��ی� را "ن'�ی7Cا(�5 (���5 ار*� هX� ای�ان و � V� �	iر �� Wری�Vن !
ن'�ی��)�ن� دا8i ای�ان در ن	#ی#رY ب� ص�ور ب	�ن	� ا� ا��ام *#را� ا��	� را "!W#Vن�، J	� ��ب, �0#ل و J	� ��ب, ت#�	�" ت#ص	^ (�د5 و

.�
�� اCی^ ای> *#را دان�Gی� و�M� را �	د��ل� *#را� ا��
در ب	�ن	� ن'�ی��)� دا8i ای�ان ���5 ا
� (� "(7#ره�� ب�ن� ای> ������� ب�ی� ت;ش �� (�دن� ت� ب� ��� ات�Hذ ا��ا��ت J	� ��ن#ن� و ا&2ودن ب�

ب� ا!�'�د� � � ای�ان، ن�0C ب� � " ا!�'�د �ن.� از \�یU ه'�ر� 
�زن�5 و ت�.�ات �'�� ب�qدازن�."
 �0�* �.G ز��ن � , ب�� از�
����0 ب� ات��ق �راء /.�ر�	> ������� ! 	� ای�ان را ت$#ی" (�د (� در �ن از ای�ان27*#را� ا��	� q
 

.��) U �� اش را ��� *�5 ا
� ب9H ه�� ح�Cس ب�ن��� ات'
�#ا
�> ح�و� ت+�ی8 ه�� ت�ز5 ا� ! 	� ای�ان ن	�C، ا�� ���ی� �ن را ب� !�#ان ن�7ن� ات+�د ب	> ال'  � ! 	� ب�ن���D�*, وا	ای> ������� ب��;ف �

.�
ات'� ای�ان ت�0	� (�د5 ا
��: "�ی� *'� (� ��را دم از ا\'	��ن 
�ز� ��5+1در اول	> وا(�9 ه� در ای�ان ���� Wری�Vن� در ص+> ! �� �V �، ���ب ب� )�و5 ( 

7� و ا!�'�دHن ب��	ب�ا� ا\' �� *'� �ن ه8 در
� ��Iرن حZ#ر اح'�� نEاد رi	� �'.#ر ای�ان در ن	#ی#رY ��ی
�	
زدی� ای> !', 
� )Xارد؟"� �
�ز� ب��

�" �#ان�5، ت$'	8 ت�ز5 ا�W ����1+5ری�Vن� ر&��ر ا!��Z )�و5 
�	
 <���� ا
� (� ب�ی� در ب�ر5 �ن<� و� "ت� را دو)�ن� ت#ص	^ �)د5 و (
از 
#� ای�ان )�&�� *#د.



������� ت�ز5
 از ای�ان �� �#اه� "ب� \#ر (��, و ب�ون ��� � ب� ت�.�ات �#د (ب�ا
�س ������� ه�� ��ت0] 
�ز��ن � ,) !', (�د5 و�������1835 

در�#ا
� ه�� *#را� ح�م �ژان� ب	> ال'  � ان�ژ� ات'� را ا��ا (��."
������� از ای�ان �� �#اه� 
� ������� �	7	> *#را� ا��	� را ه�/� 
�ی��� ا��ا (��.

� ب� �Xا(�5 ب�ا� ��Cل� ات'� ای�ان" ت�(	� �� (�� و از "روی�د دو�������1835 ��0� � ه'<�	> ب� "ت�.� *#را ن�0C ب� ی�&�> را5 ح 
.��) ���0Iل �
و�.�" ب�ی��ن	�، /	>، &�ان�C، �ل'�ن، رو
	� و ���ی� ا

��ر ت$#ی" دور ت�ز5 ا� از ت+�ی8 ه� ! 	� ای�ان ب#دن� ا�� ب� ��Iو�� /	> و ب� �$#ص رو
	� روب�و
���ی� و ��+�ان ارو��ی� �ن �#ا
*�ن�.

�� ا�Cح ه�� ه;
 ���
 �	&�G ب� ��	�ب
�� ا� ای�ان �7#Y ب#د5 و اح�'�ل �� ده� (� ای> (7#ر �$� دCه�� ه �	�0 ب� &��لCب ن�J
.�
را دا*�� ب�*� ا�� ای�ان ب� رد ای> �wC � ت�(	� دارد (� ب�ن��� ات'� اش (��; ص d ��	2 ا


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


