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هویج و چماق در شمال سوریه!
 10روز پیش آمریکا از تصمیم خود برای
ایجاد پنج مرکز دیدهبانی در شرق فرات
در شمال سوریه در نزدیکی مرز ترکیه خبر
داد و دلیل آن را تمرکز بر شکست داعش و
جلوگیری از نفوذ تروریستها به خاک ترکیه
اعالم کرد؛ روایتی که این کشور نپذیرفت
و به آن اعتراض کــرد .دیــروز هم خلوصی
آکار در دیدار با نماینده ویژه آمریکا در امور
سوریه شدیدا به این تصمیم اعتراض کرد و
خواستار عدول از آن شد .به گفته منابعی،
این پنج مرکز دیدهبانی در امتداد قامشلی تا
عین العرب (کوبانی) به طول  ۶۵۰کیلومتر
احداثخواهدشد.واشنگتنمعتقداستکه
هدف حقیقی از ایجاد این مراکز دیدهبانی
تثبیت قــدرت یگانهای مدافع خلق کرد
ی.پ.گ ،قسد و جلوگیری از حمالت ترکیه
به این نیروها در شرق فــرات است.منابع
ترکیهمیگوینددولتآمریکاازاینطریقاین
پیام هشدارآمیز را به آنکارا مخابره میکند
که در صورت حمله به ُکردها در این منطقه با
نیروهای آمریکایی مواجه خواهد شد.ترکیه
مدتی اســت تــاش میکند با شــرق فرات
همچونغربآنبرخوردکند،اماواقعیتاین
است که چنین امری در سایه حضور گسترده
نیروهای آمریکایی ممکن نیست .راهبرد
دولت آمریکا در قبال ترکیه در شمال سوریه
برمبنایسیاست"هویجوچماق"استکهدر
غرب فرات رویکرد "هویجی" دارد و در شرق
آن "چماقی" .راهبردیترین منطقه هم در
استراتژی آمریکا در سوریه همان شرق فرات
است که نگاهی به وضعیت آن نشان میدهد
که آمریکا عمال در حال ایجاد زیرساختهای
نظامی و سیاسی یک منطقه کامال مستقل
است.سیاستهای آمریکا در شرق فرات
گویای این واقعیت است که این منطقه به
خطقرمزواشنگتنتبدیلشدهاست؛نهفقط
برایترکیهبلکهبرایدولتسوریهونیروهای
همپیمان آن هم.دولت سوریه مدتهاست
که به دنبال باز پسگیری مناطق نفتخیز
دیرالزوراست؛اماآمریکامانعمیشودوراجع
به هر گونه حمله به نیروهای قسد (سوریه
دموکراتیک) در آن هشدار داده است.شرق
فــرات در آینده آبستن حــوادث و تحوالت
مهمی خواهد بــود .فعال وجــود نیروهای
داعش در بخشی از این منطقه توجهات را
به خود جلب کــرده است و نیروهای قسد
از سپتامبر گذشته جنگی را علیه داعش
آغاز کردهاند؛ اما متحمل خسارات زیادی
شــدهانــد .مشکالت در شــرق فــرات روزی
عمیقتر و بزرگتر خواهد شد که به حضور
داعش در آن پایان داده شود؛ آن وقت تازه
مرحله جدیدی از نزاعی پیچیده و چندالیه
شروع خواهد شد .به نظر میرسد عربستان
هم که این روزها از سیاست ترکیه به دنبال
ترور خاشقچی حسابی به ستوه آمده است،
قصدداشتهباشدتقاصآنرادرشرقفراتاز
ترکیه بگیرد.ناگفته نماند که حدود دو هفته
پیشمنابعخبریازورودنیروهاییککشور
عربی در خلیج فارس به منطقه حدفاصل
میان داعش و نیروهای سوریه دموکراتیک یا
همان قسد خبر دادند .در پایان ذکر این نکته
ضــروری است که آمریکا حــدود  ۲۰پایگاه
نظامی در شمال سوریه در مناطق تحت
کنترل ُکردهاداردکهمهمترینآنهاعبارتند
از -۱:پایگاه "رمیالن" در شرق قامشلی-۲
پایگاه "مبروکه" در غرب قامشلی -۳پایگاه
"خراب عشق" در غرب شهر عین عیسی در
 ۵۵کیلومتری شهر الرقه -۴پایگاه "عین
عیسی" کــه بــزرگتــریــن پایگاه محسوب
میشود -۵پایگاه "کوبانی" -۶پایگاه "تل
بیدر" در شمال حسکه -۷پایگاه "تل ابیض"
در مرز سوریه و ترکیه.

درچهارمین«شنبهسیاه» 1000معترضبهسیاستهایدولتفرانسهبازداشتشدند

نبرد زرهپوشها با جلیقه زردها

"گــرد مــرگ بر پــاریــس"؛ ایــن توصیف رسانه های
فرانسوی در چهارمین«شنبه سیاه» فرانسه بود .با
شدتگرفتناعتراضاتضددولتی،نیروهایپلیس
در پاریس عالوه بر استفاده از گاز اشک آور و ماشین
آب پاش برای متفرق کردن معترضان ،زرهپــوش
ها را هم وارد میدان کردند که این درگیری ها

دست کم  7۰زخمی به جا گذاشت .وزارت کشور
فرانسه هم اعالم کرد که حدود  1000نفر از آن ها
را بازداشت کرده است .خیابانهای منتهی به کاخ
الیزه ،اقامتگاه ریاست جمهوری هم با خودروهای
زرهی بسته شده بود.معترضان حاال در شعارهای
خــود امانوئل مــاکــرون رئیس جمهور فرانسه را

دیکتاتور توصیف کرده و از او می خواهند که استعفا
دهد.هر چه دولت ماکرون عقبنشینی میکند
«جلیقهزردها»پیشرویمیکنند.نهمشخصاست
گامهای روبهعقب دولت تا کجا ادامه دارد و نه این
که جلیقه زردها تا کجا پیش خواهند آمد .بسیاری
ازچهرههایمستقلجامعهفرانسههم،اینجنبش
را به جنگ داخلی یا انقالب تشبیه کردهاند .در این
بیندرخواستاریککانتوناکهخواهاندستگیری
ماکرون به جای جلیقهزردها به عنوان عامل شر
شده بود یا اظهار نظر میشل اوال ،رئیس باشگاه
فوتبال لیون که شرایط کنونی حاکم بر فرانسه را با
شرایط جنگ داخلی اوکراین مشابه دانسته بود،
در رسانههای بینالمللی بازتاب وسیعی داشته
است.حاالدانش آمــوزان دبیرستانی معترض به
وضعیتآموزشیپیشتازاعتراضهایامروزهستند
و بازنشستگان ،کشاورزان و کارگران نیز حضور
گسترده ای در اعتراض های روزهای شنبه دارند
دوروزپیشنیزچندیندانشآموزبهصورتزانوزده
توسط پلیس دستگیر شدند که دیروز در اعتراضات
فرانسه جلیقهزردها به نشانه حمایت از آنها روی
زمین مینشینند و همچون آنهــا زانــو میزنند.
به هر روی،شمار قابل توجهی از فرانسوی ها از
جنبشجلیقهزردهاکهدراعتراضبهسیاستهای

ترامپ با فحاشی از خجالت وزیر خارجه سابقش درآمد

اقتصادی «امانوئل ماکرون» ،رئیس جمهور فرانسه
شکل گرفته و اکنون دامنه خواسته های آن ها به
درخواستاستعفایماکرونافزایشیافته،حمایت
می کنند .این مسئله نشان دهنده نارضایتی اقشار
مختلف جامعه فرانسه از دولت فرانسه و سیاست
ها و اقدامات ماکرون است.در این زمینه 75درصد
پاسخدهندگان به یک نظرسنجی پشتیبانی خود
را از اقدامات جنبش جلیقه زردها اعالم کرده اند.
تظاهرات جلیقه زردها که در اعتراض به افزایش
مالیاتسوختآغازشدتاکنونتوانستهدولتفرانسه
را وادار به عقب نشینی کند.قرار بود دولت در سال
 2019مالیات سوخت را افزایش دهد ،اما در پی
اعتراض ها این طرح لغو شد که یک عقب نشینی
بزرگبرایماکرونبهشمارمیآید .دراینزمینهباید
ازمطالباتدانشآموزانیکهخواهانتغییردربرخی
آزمــون های دبیرستان ها هستند؛ خواسته های
بازنشستگان برای افزایش مستمری؛ درخواست
کارگرانبرایافزایشحقوقودستمزدهاوخواسته
کشاورزان برای دسترسی به انرژی ارزان تر نام برد.
گروهی دیگر هم خواهان استعفای دولت فرانسه
هستند .بدین ترتیب باید گفت حداقل تا آینده
نزدیکاعتراضاتگستردهدرفرانسههمچنانادامه
خواهدداشت.

بازرسمولر،جزئیاتجدیدیازارتباط
ستادترامپباروسهاافشاکرد

"تیلرسون مثلیکتکهکلوخ،کودنبود"!
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا ،به وزیر
خارجه سابق آمریکا ،رکــس تیلرسون ،حمله
کرد و او را "کودن و تنبل" خواند.ترامپ در توئیتر
نوشته" :رکس تیلرسون توانایی ذهنی الزم را
نداشت.مثلیکتکهکلوخ،کودنبودونتوانستم
به موقع از شرش خالص شــوم .مثل چی تنبل
بود".کمیپیشازآنتیلرسوننزدیکبهیکسال
پس از برکناری ،برای اولین بار در مصاحبهای
انتقادهایی را درباره دونالد ترامپ مطرح کرد.او
به سیبیاس گفت :ترامپ "بی انضباط" است
و گــزارشهــای تهیهشده بــرای رئیس جمهور
را نمیخواند و باید مدام به او یــادآوری کرد که
کارهای خالف قانون انجام ندهد.از چند ماه
پیش از برکناری رکس تیلرسون ،گزارشهای
متعددی درباره اختالف نظر او و دونالد ترامپ،
از جمله بر سر ایران ،منتشر شده بود .رسانههای
آمریکایی گــزارش کرده بودند که تیلرسون در
جلسهای در وزارت دفاع ترامپ را "ابله" خوانده
بود .دونالد ترامپ ضمن حمله به وزیر خارجه
سابق،ازمایکپمپئو،وزیرخارجهکنونیستایش
کرده و نوشته است او "فوقالعاده کار میکند و به
اوافتخارمیکنم".تیلرسوندرمصاحبهاشدرباره
ترامپ گفت که او به احساسات خودش بیش از

ترامپ در برابر
 2اتهام سنگین

واقعیتهایبیرونیاهمیتمیدهدوگاه"بهطور
غریزی" رفتارمیکند.اوهمچنینگفت":خیلی
اوقاترئیسجمهورمیآمدومیگفتمیخواهم
این کار را بکنم و میخواهم آن را این طور انجام
دهم و من باید به او میگفتم آقای رئیس جمهور،
متوجه کار مد نظر شما هستم ،اما نمیشود آن را
اینطورانجامداد.چوننقضقانوناست".البته
تیلرسونکهمدیراجراییسابقشرکتنفتوگاز
یشدن
آمریکاییاکسونموبیلبوده،پیشازمعرف 
به عنوان نامزد تصدی وزارت خارجه آمریکا هیچ
تجربه دولتی نداشت و هیچگاه با ترامپ مالقات
نکرده بــود.او در صحبتهای خود گفت :برای
منکهازشرکتاکسونموبیلمیآمدمکهبسیار
منظم است ،کار برای "مردی که کامال بینظم
است" ،دوست ندارد مطالعه کند ،گزارشها را
نمیخواند و دوست ندارد وارد جزئیات بسیاری
از مسائل شــود ،چالشبرانگیز بود.هنگامی
که ترامپ تیلرسون را به عنوان وزیــر خارجه
آمریکا معرفی کرد ،نظر بسیار متفاوتی درباره
او داشــت .ترامپ در آن زمــان دربــاره تیلرسون
گفت :سرسختی ،تجربه زیاد و درک عمیق او
از ژئوپولیتیک او را به گزینهای عالی (برای این
سمت)تبدیلمیکند!

روز شنبه ،برای ترامپ روز بدی بود.بازرس رابرت
مولر،مسئولتحقیقاتدرپروندهاحتمالمداخله
روسیه در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۶
آمریکا ،جزئیات جدیدی دربــاره ارتباط افــراد
نزدیک به دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا،
با دولت روسیه افشا کرده است .افشاگریهای
مولر بار دیگر گمانهزنیها درباره احتمال پایان
ترامپ را احیا کرده است.بازرسان پرونده مایکل
کوهن ،وکیل و کارچاقکن سابق دونالد ترامپ،
از قاضی خواستهاند برای او حبس "قابل توجهی"
درنظربگیرد.بازرسانمیگویندهمکاریکوهن
با پرونده ترامپ-روسیه و بازرس ویژه این پرونده
نبایدبهنادیدهگرفتنجرایمفدرالاومنتهیشود.
فرارمالیاتیکهبهگفتهدادستاننیویورک،کوهن
سالهامرتکبآنشده،یکیازچهارجرمفدرالی
است که با استناد به آن ها دادستان درخواست
مجازات قابل توجه و پرداخت دست کم ۵۰۰
هزار دالر جریمه کرده است.دیگر اتهامهای مهم
کوهن ،تخلف در قوانین مالی مربوط به انتخابات
سال ۲۰۱۶استوهمچنینهمکاریدرپرداخت
حق السکوت به دو زنی که مدعی رابطه جنسی
با آقای ترامپ هستند.حاالگزارش رابرت مولر و
درخواست های دادستان های آمریکایی درباره
انتخابات، 2016دونالدترامپرابادواتهاممواجه
میکند– 1:ایناتهامبهاثباتمیرسدکهدونالد

ترامپ شخصا حق السکوت دو زن را برای تحت
تاثیر قرار دادن نتایج انتخابات پرداخت کرده و
با این اقدام  ،قوانین فدرال مربوط به انتخابات را
نقض کرده است  – 2 .این اتهام به اثبات می رسد
که دونالد ترامپ شخصا از تماس پنهانی ستاد
انتخاباتی خود با روس ها  ،از جمله پیشنهاد رشوه
 50میلیون دالری به شخص والدیمیر پوتین ،
رئیس جمهوری روسیه مطلع بوده و با این اقدام
قوانین فدرال مربوط به انتخابات را نقض کرده
است .البته پیش بینی می شود تا ارائه جزئیات
جدیدتر  ،تحقیقات رابرت مولر راسا دونالد ترامپ
را در برنگیرد  .با این حال  ،انتظار می رود حداقل
در موضوع حق السکوت های پرداخت شده به
وساطت مایکل کوهن  ،دونالد ترامپ به عنوان
شریکجرممعرفیشود.باتوجهبهاینکهازیکماه
دیگروبهمدتدوسالادارهمجلسنمایندگاندر
دستحزبدموکرات–حزبرقیب–خواهدبود،
چهبساسرانجام،تحقیقاتمولردرکمیتهقضایی
مجلسنمایندگانبهرایگذاشتهشودواینکمیته
بهآغازفراینداستیضاحرئیسجمهوریرایدهد
هرچندکهغلبهجمهوریخواهانبرسنا،شانس
برکناری ترامپ را کاهش خواهد داد مگر این که
در ادامه تحقیقات  ،آشکارا  ،قانون شکنی  ،دروغ
گوییوتالشرئیسجمهوریبرایاجرایعدالت
ازسویکنگرهبهاثباتبرسد.

ترامپ با دیوانه جلوه دادن خود سعی بر گرفتن امتیاز از طرف مقابل دارد

سال گذشته در مهرماه (همزمان با آغاز ماه اکتبر
ســال  2017مــیــادی) ،برخی منابع آمریکایی
گزارشهایی منتشر کردند مبنی بر این که «دونالد
ترامپ»رئیسجمهورآمریکاازدستیارانشخواسته
برای دریافت امتیازات بیشتر در مذاکرات ،وی را
«فردیدیوانه»معرفیکنند.حاالحدودیکسالودو
ماهازاینماجرامیگذردو«نیکیهیلی»نمایندهدایم
آمریکا در سازمان ملل که به زودی از این سمت کنار
خواهد رفت ،در مصاحبهای با نشریه «آتالنتیک» به

اظهار نظر روز
عطوان:

هیستری به نام "تونل ها"
اسرائیلاکنونبایکهیستریبهنام"تونلها"
دست و پنجه نرم میکند چه تونلهایی که
حماس و گروههای دیگر مقاومت در نوار غزه
ایجاد کردهاند و چه تونلهایی که مقاومت
لبناندرجنوباسرائیلحفرکردهاست.بعید
نیست که این تکنولوژی مهندسی به جوالن
نیزبرسد.هنوزسیدحسننصرا،...واکنشی
به عملیات "سپر شمال" ارتش اسرائیل برای
کشف و نابودی ایــن تونلها نداشتهاست
و معلوم نیست که واکنش چگونه باشد.
شاید هم حزب ا ...به طور کامل این مسئله
را نادیده بگیرد .این احتمال قویتر است
چراکه عملیات نابودی در طرف دیگر مرزها
صورت میگیرد .شاید هم پاسخی نظامی نه
از طریق حفر تونلها بلکه از طریق زرادخانه
موشکی که شامل  ۱۵۰هزار موشک است
که روز به روز دقت و قدرت آن بیشتر میشود،
بدهد.نتانیاهواینسپررابراینجاتمرزهای
شمالی نمیخواهد بلکه آن را برای نجات
خودشازطنابانزواییمیخواهدکهمحکم
به دور گردنش پیچیده شده و ممکن است به
مرگسیاسیاومنجرشودوباعثشودکهبقیه
عمرشراپشتمیلههایزندانبهاتهامفساد
بگذراند .در سایه محاصره شدن اسرائیل با
تونلهاوموشکهادرشمال،جنوبوبهزودی
در شرق ،فکر نمیکنیم نتانیاهو و وزیرانش
وقتاینراداشتهباشندکهروندعادیسازی
روابطبااعرابوسفرهایخودبهپایتختهای
عربیرانیزتکمیلکنند.

خبرمتفاوت

رمزگشاییهیلیازعربدهکشیهایترامپ
صورتعلنیاعترافکردهکهدرزمانانجاممذاکرات
با همتایان خود در شــورای امنیت به ویــژه دربــاره
موضوع تصویب قطعنامههایی علیه کرهشمالی ،از
اینمسئلهاستفادهوسعیکردهبادیوانهجلوهدادن
رئیسجمهورآمریکا،امتیازاتیراازآنهادرمذاکرات
بگیرد و در نهایت سه دور تحریمهای سخت علیه
پیونگیانگ را به تصویب برساند.نماینده مستعفی
آمریکا در سازمان ملل دربــاره این که چطور دولت
ترامپ توانست روسیه و چین را سه بار پیاپی در سال
 2017میالدی متقاعد کند تا با تحریمها علیه کره
شمالی موافقت کند ،گفت« :اگر قصد دارید درباره
موضوعی با طرفی وارد مذاکره شوید ،باید ابتدا از
دید طرف مقابل به موضوع نگاه کنید .نگرانیهای
طرفمقابلومنافعآنهادرموضوعمشترکراپیدا
کنیدوازاینطریقآنهارامتقاعدکنیدتاتصمیمی
که شما میخواهید بگیرند».هیلی ادامه داد« :در
آن زمان رئیسجمهور آمریکا نیز حقیقتا لحن تندی
در این خصوص اتخاذ کرده بود که این مسئله به من
کمکبسیاریکرد.چراکهمنبهآنهاگفتم«:همان
طورکهمیدانید،واقعانمیدانمکهوی(ترامپ)چه
اقدامیقصدداردانجامدهد...».البته،خیلیخوب
میدانستم .ولی به آن ها گفتم« ،وی (رئیسجمهور
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آمریکا)ممکناستازگزینهنظامیاستفادهکند»...
چرا که در آن زمان رهبر کره شمالی نیز شروع کرده
بود به مطرح کردن مسائلی علیه آمریکا ...و همین
شد که من هم از این موضوع استفاده کردم تا آن
ها را متقاعد کنم اگر تصمیم درستی نگیرند معلوم
نیست که چه اتفاقی رخ خواهد داد .به آن ها گفتم
«ما نمیخواهیم اجــازه دهیم که تهدید شویم .ما
نمیخواهیم مــردم آمریکا تهدید شوند .این باید
متوقف شود و رئیسجمهور آمریکا دارد عصبانی
میشود .من نمیتوانم به شما قول دهم که وی چه
اقدامیممکناستانجامدهد...همینشدکهکمتر
از یک هفته ،قطعنامه مدنظر تصویب شد».هیلی
همچنین تأکید کرد« :تصویب این قطعنامه مدیون
لحنتندرئیسجمهورآمریکابود».
▪بنسلمانمسئولقتلخاشقچیاستاما...

وی دربــاره قتل جمال خاشقچی گفت« :دربــاره
خاشقچیکلیاتموضوعایناستکهمانمیتوانیم
به آن ها اجازه دهیم که قسر در بروند و دلیلش هم
این است که شما مقامات سعودی را دارید که این
(قتل) را در کنسولگری عربستان انجام داده اند.
حکومتعربستانچنینمجوزینگرفتهاست.قتل

خاشقچی در دولت ولیعهد عربستان سعودی رخ
داده بنابراین به لحاظ فنی او مسئول قتل به شمار
میآید اما عربستان شریکی حیاتی برای مقابله با
ایراناستهرچندنمیتوانیمازاینقتلچشمپوشی
کنیم.هیچ وقت چنین رفتارهای تبهکارانهای را
نمیپذیریم.اینمهمترینمسئلهاستوبهشریکمان
هم گفتهایم که این رفتارها نباید ادامه پیدا کند .اما
میدانید موضوع چیست؟ وقتی به مسئله ایران
میرسیمعربستانسعودیمهمترینمتحدماست
و وقتی به نبرد با ایران میرسیم این کشور شریک
واقعی آمریکاست پس شما باید بین این دو موضوع
تعادلبرقرارکنید.

رازطالقهمسرسابقپوتین
لیودمیال ،همسر سابق والدیمیر پوتین در
سال ۲۰۱۳از وی جدا شد و پس از آن جزئیات
جالبیدربارهزندگیشخصیاشمنتشرکرد.
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یکی
از تاثیرگذارترین سیاستمداران دنیاست و
هموارهاطالعاتبسیارکمیاززندگیشخصی
او منتشر شده است .حتی دربــاره لیودمیال،
همسر سابق او نیز اطالعات کمی وجود دارد؛
کسی که حــدود  30ســال پیش با والدیمیر
پوتین ازدواج کرد و در ژوئن  2013از وی جدا
شد .در سال  2016خبر ازدواج مجدد خانم
لیودمیال منتشر شد .او باArtur Ocheretny
که رئیس مرکز غیرانتفاعی ارتباطات بین
فردیروسیهبودو 20سالازلیودمیالجوانتر
است ،ازدواج کرد .با این حال او و دو دخترش
(که پدرشان پوتین است) در محافل عمومی
خــود را نشان نمیدهند.او قبل از آنکــه با
پوتین ازدواج کند ،مهماندار ایرالین روسی
 Aeroflotبود و به زبانهای فرانسوی ،آلمانی
و اسپانیایی تسلط داشت .والدیمیر پوتین بعد
ازکاربهعنوانافسرکمیتهامنیتملیبههمراه
همسرشبهسنپترزبورگبازگشتودردولت
شروع به کار کرد .رویترز گزارش داده ،با این
که لیودمیال شخصی جاهطلب بود اما پوتین
تمایل داشت او از مرک ز توجه دور بماند .پوتین
فکرمیکردهمسراوبایدمتواضعباشدوازاین
حالتخارجنشود.همچنیندرگزارشرویترز
آمده که لیودمیال از بودن به عنوان بانوی اول
روسیهمتنفربود.درسال،2013طراحلباس
لیودمیال به رویترز گفت ":در آن زمان او با من
صحبت میکرد و میگفت که از مسافرتهای
زیاد خوشش نمیآید و دوست ندارد خودش را
در محافل عمومی نشان دهد .او آمادگی نقش
جدیدخود(بانویاولروسیه)رانداشت.بودن
به عنوان همسر رئیس جمهور باعث سقوط
او شد".لیودمیال دلیل طالق خود با پوتین را
اینگونهبیانکرد":جداییمابهایندلیلاست
که ما به ندرت همدیگر را میبینیم ،والدیمیر
والدیمیرویچ (نــام اصلی پوتین) کامال غرق
کارهای خود شده اســت ،دختران ما بزرگ
شدند و من زندگی تحت توجه رسانه را دوست
ندارم".حرف لیودمیال در عمل هم اثبات شد،
اوپسازطالق،زندگیخصوصیخودرابهدور
از توجهات رسانهای آغاز کرد و سه سال بعد با
فردیجوانترازخودازدواجکرد.

