

	 ��م ��داد ��� و ���رم ج��� - �١٣٨٧���٢٠٠٨ب

دور/�ز" �.ا-�ات ه�*	 ا� %(�ز �) ش�د: %$�زاد"
 

��زاد� ر��� ��ز��ن ان
ژ� ا��� ا�
ان ا�
وز، ��� ���� (� ��
 ژو���) �� از د�'ار ب� �)�' ال�
اد&� ر��� �ژان� ب�$ ال�""�24! �
ان
ژ� ا��� در و�$، از �
وع دور ��ز� �/ا.
ات درب�ر� �
ون'� ه+*� ا� ا�
ان (�
 داد.

 اح+�س �� .��' وارد �
ح"� �� از �/ا.
ات 5'� �� �4ن'5+1ب� 31*� ر��� ��ز��ن ان
ژ� ا��� ا�
ان، ن����'�1ن ا�
ان و ا&��2 1
و� 
.� ن��ز ب� �5: ب�'� و ر��'ن ب� �98'ات د�*� �8�5 دارد.

��زاد� ��.�' .
د� .� �/ا.
ات ب
 ����� ب+*� ه�� ��=��9د� اه��; ز��د� دارد و ب� دن��ل �ن �� �4ان �+��"� ��ن�' و��8; (�ور���ن�� ����

اق و ا@�8ن+*�ن و ه��A$ �4�4ع ان
ژ� و ا@?ا�< ���; ن3; را ب
ر�� .
د.& ،


19روز ����، C�'D� ان، در ژن4 ب�
 ژو���، (�و�
 �F4ن�، �+4Eل ����; (�ر�5 ا�)�د�� ارو��، و ��8' 5"�"�، �/ا.
� .��'� ار�' ا��� ا�

 ���G ا�
ان ب� ب+*� ��=��9د� H*�� ن� 31*� .� ه�4زF4� 

دن' و �� از ����ن �/ا.
ات، (�و�. 4C*311+5.;ا� 

�J ���س �"��3 در ار���ط ب���' و �� � ��ت .��'.K از �� �'���
د� ان' .� �K دو ه3*� . J@4ا� $�@
K


اح� �'� .� ب� 31*� !
ب ب� ��4Hر ��(; �+"�)�ت5+1ب+*� ��=��9د� .=4ره�� K ز� اوران�4م�� ��! N� ب
ا� �
!�O ا�
ان ب� �4
ا��� ان�Qم �� �4د. ا�
ان ه�4ار� ��.�' .
د� .� ب
ن��� ه+*� ا� اش ب
ا� �4ل�' ان
ژ� ا�;.

��� �F4ن� ب� ا�
ان� ه� �
��D در �ژان� ب�$ ال�""� ان
ژ� �� �41' .� ��12
�4Cر� �4ل*�، ن����'� دا��� "G���" R� 9"; داد .� ب��ه3*�  
Sه�
@ 
�ن�9 ب� ذ. ;U�U5'� ن�4د. در ح Vد�
1
دن'. او در 4C*31 ب� بW< @�ر�� ب� ب� �� �W���" :;31 .� �� از د.*
 5"�"� در��@; .
ب

3
� ر@*�'. ا1
 چ� �� ب� @
ه�S و ��ر�G ا�
ان اح*
ام �� 1/ار�V ا�� �ن چ�?� .� در 1
و� K دادن G��� ان ب� ن4&� از
 ��5+1و ��ر�G ا�

ف ا�
ان ب
ا� �/ا.
� ب4د و وا.�=� ب� ��=��9د� 5'� .� ب� �ن�9 داد� �'� ب4د."K 5'� از G��� R� V�4�=ب V�*4ا�)

ا�
ان ه�4ز ن� ا�$ ب+*� ��=��9د� را رد .
د� و ن� �ن را �/�
@*� ا�;. ا1
چ� ��Uم ه�� ا�
ان� 31*� ان' .� �J�"8 !�� ��ز� را ن�� �/�
ن'.

��D ��&��� �� از ����ن ا�$ �/ا.
ات ه='ار����� 5"�"� �� از �/ا.
ات ژن4، ن+�; ب� رون' �/ا.
ات اب
از (=�4د� .
د، �در ح�ل� .� 


 (4اه' �'.Q�� ان
داد .� &'م ه��Dر� دول; ا�
ان ب� 1
و� ��� ب8 و� �R ب� ان?وا� ب�=*
 ا�

��D ب� 1
و� ����� �4ل*� �� �41' .� �
��D و 1+5�� V�41': "��3ه ��ا�; او  �'�U& V�8ون5+1 ه�ب� ا�$ ان'از� ن�4د�. ا�$ .�  ;� ه�Z و


ف د.*
 5"�"� در 5"+� ح42ر دا�*� ن=�ن �� ده' .� �� ب� ا�$ 1
و� ه�
ا� ه+*�V وK از G��� م ارا���Cه� �D�
��وزارت (�ر�5 

� ا�;."5+1ا�*
ا�]� �C�� \ب�� Vه� ه V�
 ا�$ ا�; .� ه�� �4ا@J �/ا.
� ه+*�V، ا1
 ا�
ان ���د� ب��' و ال�*� �+�
 ادا�� �)

ن��	 ب	 ر6�5 ج��4ر ای�ان درب�ر" ب�ادران 12ی)
 


��D�?�" ���Dن ب
ا� ح4Uق ب=
" در ن��� ا� ب� ر��� 49�5ر ا�
ان از 1?ارش �
ب4ط ب� ب�زدا�; دو �?�R ا�
ان� @�8ل در����ز��ن 

ان� .
د� و (4ا�*�ر ا& م ا��9م �� �زاد� @4ر� �ن�9 �'� ا�;.Cاز ن
���رز� ب� 1+*
ش ب���ر� ا�'ز اب

ا�$ ��ز��ن ه���A$ از دول; ا�
ان (4ا�*� ا�; .� �)\ ب�زدا�; ب
ادران & �� رو�$ و د�*
�� ب� و.�\ و ا��Dن ���س ب� (�ن4اد� ب
ا�
�ن�9 @
اهV �4د.


 در ب
ن��� ه�� ���رز� ب� ا�'ز در ا�
ان]^� �=U'ت ب�< از ب�+; ��ل ن�ر & �� .� ب� ���رش و .�� ،
ب� 31*� ��ز��ن ه�� ح4Uق ب=
دا�*� ان'، اوا(
 ��� ژو�$ –اوا�\ ��
���- ب�زدا�; �'� ان' و ب
(� �'ار` و و���\ �ن�9 ��_ �'� ا�;.


د� ان' و ه�4ز ا��9�� &"�� �ن�9 ا& م ن='� ا�;.Dن O�/D� �� '��a� ن�9 را���U��ت ر��� ا�
ان ��.�4ن ب�زدا�; 
ا&��2 (�ن4اد� �رش و .����ر & �� �� ��41' ا�$ دو ب
ادر ه�Z @�8ل�; ����� ن'ا�*� ان' و از ان�C?� ب�زدا�; �ن�9 ب� اK ع ه+*�'.


انR دان�ه�4، �'�
&��\ ��ز��ن �?��Dن ب
ا� ح4Uق ب=
 در ن��� ب� ر��� 49�5ر ا�
ان اب
از ا��'وار� .
د� .� "ن��'�' �'ن" ب
ادران@
& �� ن��� از ا�*��� ب��' و �ن�9 ب� زود� ب� �!4ش (�ن4اد� ��ن ب�ز1
دن' و .�ره�� ���9 را .� ب� �ن ا�*�bل دا�*�' ادا�� ده�'.


� و�C=�� ن��ه�? ��ن�
ب
 ا��س اK &�ت ��'رج در ���; ا��*
ن*� ا�$ ��ز��ن، ب
ادران & �� از ب�+; ��ل ��< در �� وارد .
دن ب

ا��; ب
ا� ب���ر� ا�'ز، ب���ر� ه�� ��Uرب*� و &4ارض ا&*��د ب� ن�Hم ب9'ا�*� ا�
ان ب4دن'.�

 �R ب
ن��� ��Uب"� ب� 1+*
ش اچ �� و� و ��4ع ب���ر� ا�'ز را، �=iWً� ب� ��
.? ب
 �8*�دان �?ر��U در ا�*�ن .
��ن=��١٩٩٨�ن�9 از ��ل 
دن��ل �� .
دن'.

ب
ادران & �� & و� ب
 @�8ل�; ه��=�ن در ا�
ان، دور� ه��� ��4ز�� را ب
ا� .�ر.��ن ن�9ده�� ب9'ا�*� ا@�bن+*�ن و ��D�5+*�ن �
��O داد�
.'��. O�!
� �?.
� �����ان' و .��4'� ان' ه��Dر� ه�� ���Uk ا� را در ز���� ب9'ا�; ���ن دوازد� .=4ر (�ور���ن� و 

 ��ز��ن ده�'�1ن اص"� ن=+*� �� �5ن�� ���ن ا�
ان، ا@�bن+*�ن و ��D�5+*�ن در٢٠٠nب� ن�4*� ���; ��ز��ن �/.4ر ا�$ دو ب
ادر در ��ل 
.'� 4C*31 و p(8*�دان ب�ا� 

ن�` و ه���A$ روش ه�� در��ن� �5ن=�$ بk) درب�ر� ر@*�ره�� �=W�1ه� ب�9
ان ب4دن' .� در �ن از �

 ب� دل�\ @�8ل�; &"�� ��$ ه�� ز���� ب
ن'� �=*
` ��5?� ص"r ن4ب\ �'.��١٩٩٧ز��ن "�?��Dن ب
ا� ح4Uق ب=
" در ��ل 

 ن=� ش>9ا/;�دی	 ارو�� :�ا�*�ر /�9$ ��8��ر 
 

.'�. �

د .� �*V9 ب� زن� �'� ان'، �14"5� R� ر ه=; زن و�+C�� ان (4ا�*� .� از
ا�)�د�� ارو�� از ا�
 ن3
 در �
ون'� ه�� 5'ا�1ن� در �9
ه�� �N"*W ا�
ان ب� ��C+�ر �)4Dم �'�19
وه��9 ح4Uق ب=
 در ا�
ان روز �D=��� ا& م .
دن' .� 



ان'.

s.ان�ن ن�4*� ب4د .� ا'�4Uاز ح \Uب� ن ��د� ب4د. ا�$ روزن�
. 
روز دو���� ن�? روزن��� �1رد�$، چ�پ ل�'ن (�
 ا�$ ��C+�ره� را ��*=

ب�ن��ن (=4ن; ه+*�' و �4اد .�@� ب
ا� در` ا��9��ت &"�� (4د ن'ارن' و & و� ب
 ا�$،�زن�ن� .� (�
 حC�� VD+�ر �ن�ن ان*=�ر ��@*� ا�; 

ب�=*
 ا�$ اح�Dم �� از ب
1?ار� �)�.��ت !�
 &"�� و ب'ون ح42ر �49د و و. � �'ا@: ص�در �'� ا�;.
ب
 ا��س �4ان�$ ا� ��، زن� در ا�
ان حC�� VD+�ر دارد.

ا�)�د�� ارو�� در ب��ن�� ا� ا& م .
د� .� ا�
ان "�4ل داد� ا�; .� حC�� VD+�ر را �*4�N .�'" و ا��@� .
د� .� ا�$ .=4ر ب��' ب� �98'ات
ب�$ ال�""� و �4ان�$ ح4Uق ب=
 ب�$ ال�""� �����' ب��'.

��'�: "ا�)�د�� ارو�� ،�'� 
در ب��ن�� ا�)�د�� ارو�� .� ��4_ @
ان+�، .� در ح�ل ح��
 ر���; دور� ا� ا�)�د�� ارو�� را ب
 &9'� دارد، ��*=
از دول; ا�
ان و �Q"� ا�$ .=4ر �� (4اه' .� ��Qزا���9 ب�
ح��ن� را در �4ان�$ و در ا5
ا� �ن4i) ،�9ص� در �4رد ��C+�ر، ب� &�4ان

��D از رو���9 ا&'ام از ���ن ب
دارد."
ا�)�د�� ارو�� از دول; ا�
ان (4ا�*� .� "ا�$ ا&'ام ه� را @4را �*4�N .�' و ��Qزات ��C+�ر ا�$ ا@
اد را �N�3W ده'."

.'�. 4bم زن� را ل
�����2 ا�
ان (4ا�*� ب4د .� اح�Dم ��C+�ر �� ن3
 ب� 5 �4�در ��� @4ر�� ن�? ��ز��ن د�'� ب�ن ح4Uق ب=
 از ر��� 
��Qزات ��C+�ر در �4ان�$ 5?ا�� ا�
ان و45د دارد و در �4ارد� ب
ا� �)4D��ن ص�در �� �4د، ا�� ��U��ت ����2 ا�
ان ب�ره� ��.�' .
د�

ان' .� ا�$ حVD ��ل��9; در ا�
ان ا5
ا ن�� �4د.

ای�ان ی< ن�8ان) 42>" ا��: اوب���
 


ن�` (4ان'� و د�F\ (4د ب
ا�k) ان را

 ب
ن��� ا��� ا�Cب�ر د� �D�
��ب�را` اوب��� ن��?د د�4.
ات ه� در ان*�Wب�ت ر���; 49�5ر� 

د� ا�;.. r�
ل?وم 4C*31 ب� ا�
ان را �=

�=Uا��\ از ن
ه�?��ن �5ن �R .�$ ن��?د 49�5ر� (4اه�ن در ان*�Wب�ت ��� ن4ا��
 31*� ا�; .� ا�
ان "اب?اره�� Fزم ب
ا� �)4 .
دن ا�
�95ن" را دارد.

����4ر اوب��� .� در �3
� دو روز� ب� ا�
ا��\ ب� �
 �� ب
د ب� ا��ر� ب� ب
ن��� ا��� ا�
ان 31;: "دول; ا�
ان ب��' ب'ان' .� چ� دول; ب4ش
".;��D�
��
ان� &�'� C، ا�$ ن��ر ب��' چ� دول; اوب��. 
� �D�
��در 
و� ه�R�" :;31 $��A ا�
ان ا��� �
ا�_ ب�ز� را &4ض (4اه' .
د."


د .� ب
ا� ر��'�1 ب� "�9'�' ب�ل�4U" ا�
ان ه�Z 1?��� ا� را ن�د�'� ن�� �1
د. '�.�� ،�D�
��اوب��� ن�? ه�4Aن 45رج ب4ش، ر��� 49�5ر 
.� ا��ر� ا� ب� و45د 1?��� ن�H�� ا�;.


د� ا�; روز چ�9ر���� د�F\ (4د ب
ا� �/ا.
� ب� ا�
ان، ����*� .�. '�.�� �D�
��ا�� ����4ر اوب��� .� ه�4ار� ب
 ل?وم 4C*31 ب� د����ن 

د.. r�
�4رد ان*�Uد �5ن �R .�$ ن��?د 49�5ر� (4اه�ن ا�;، را �=


�W*�ن�، 5'� و �+*V�U، ن��� از ا�$ ن�+; .� �$ در �4رد ��ه�; ا�$ رژ�V ه�� ����"uد� R� دن
و� 31;: "ه'ف �$ در ز���� دن��ل .
��د� ان�Cر ه+*V، ن� چ��$ ن�+;؛ ب� ا�$ دل�\ ا�; .� ا1
 ����\ (4د را ب� 4C*31 ن=�ن ده�V و ب
ا� ر��'�1 ب� ا�$ �+��\ &�5\، ه��4 و

".V�

ار �� �1��4 �
 ب
ا� ب+�� �5��8 ب�$ ال�""� 95; ا@?ا�< @=�ر ب
 ا�
ان � �*�8�چ��ق را ��=��9د .��V، در �4

��D �� (4اه' ح
@< را ب� زور��41 ��< ب�
د.�� �. '�4Cان ن*4ان' ب

د� ب�&p �� �4د ا�Dاو ا@?ود .� چ��$ رو�


 ب
 �9'�'� .� ب� 31*� او ا�
ان �*�54 ا�
ا��\ �� .�' ��.�' .
د.Cن< ب�ر د���W� در �
Cاو ��5 د�
����4ر اوب��� 31;: "رژ��� در ا�
ان .� از �
ور�+V ح���; �� .�' و � ح ه�� ا��� را دن��ل �� .�'"، �9'�'� ب
ا� ا�
ا��\ ا�;.

".'�. �

� ن�41ار را �*�54 (4اه' .
د و �95ن ب��' از د�*��ب� ا�
ان ب� � ح ا��� �14"5k) ان ا���
و� R�" :;31 ا�

����D ب� ن=+; روز ���� ���ن �'رت ه� و ا�
ان در ژن4، ب� دول; ا�
ان �4ص�� .
د .���و� ه���A$ ب� ا��ر� ب� ا&?ام �R د�u"��ت ار�' 


د دول; ب4ش ب9
� ب
دار� .�'.Dدر رو� 
��b� از

د .� ب��' در ازا� .���4 ��'ن ا�
ان از ب
ن��� ا��� اش، ا��Dن ب4�9د رواب_ ب� �5��8 ب�$ ال�""� ب� ا�$. '�.�� $��A4ر ا��ل; ا�"���4 ه�����

.=4ر داد� �4د.

 ب
ن��� ا��� ا�
ان ب� (4iص ب� دل�\ "ح���; �ن از �
ور�+V" ه='ار داد: "ب+��ر� از ا�$ .=4ره�، از �5"� ا�
ان، ب�k) او ن+�; ب� ��ا

��ز��ن ه�� �
ور�+*� ار���ط دارن' .� ب'ان ���8 ا�; .� ن��91ن ��D$ ا�; ��ه' ا@*�دن �4اد ا��� در د�; �
ور�+; ه� ب���'."
���? دارد و ب� دن��ل � ح ا��� ن�+;. ب� & و� ا�$ .=4ر ح���; از �
ور�+V را رد �� r"���5 ص �@
ا�
ان �� �41' ب
ن��� ا��� اش ص
.�' و ح���; (4د از ��ز��ن ه��� چ4ن ح?ب ال"� ل���ن و ح��س در �
ز��$ ه�� @"+���k را ح���; از ��5< ه�� ��Uو�; �
د��

.'�. �� N4ص��
�ن در (�ور���ن� را ".��  �D+��4 و !�
وا��8" (4ان'� ب� >Uان و ن
وزارت (�ر�5 ا�
ان ��  ارز��ب� ب�را` اوب��� از ب
ن��� ا��� ا�

��ب\ ��4ل ا�;." 

ت ���Dر دارد و !���b� ان
���? ب
ن��� ه+*� ا� ا� r"ه�; ص��ب4ط ب� 
� J��U4ر� .� "ب� حK

د و 31;: "ب��ن ا�$ �+��\ ن��� از ال���Uت. Nن�" �4ص���"K ;ص

ش ه�� ����4ر اوب��� را "@C< در ب��ن�� ا� ن�� ���وزارت (�ر�5 


��D ا�;".��ص4�9ن�+*� و �4هV زد�1 ا�$ ن��?د ان*�Wب�ت ر���; 49�5ر� 
'ا�
ان اب?ار �)4 .
دن ا�
ا��\ را دارد'


 �5ن �R .�$ ن��?د ح?ب 49�5ر� (4ا� در ان*�Wب�ت ر���; 49�5ر� 31*� ا�; .� ا�
ا��\ از �5"� ب� دل�\ ا�
ان، ب�Cاز ��4 د�
ب?ر1*
�$ �9'�' در ��ر�G (4د روب
و�;.

1
و� ه�� �
ور�+*� ب� �
زه�� ا�
ا��\ و �Dان، ن?د�

 ب
ن��� ا��� ا�k) :;31 ب��� در ا��ل; ��+�"4ان���W*ان :�Q� R� در $�. R� �5ن
� VK ����� دا("�، �C"�5 �9'�'� ب
ا� ا�
ا��\ ا�;.

�

ات ب?ر1*k) ض
و� 31;: "اح+�س �$ درب�ر� ا�
ا��\ ا�$ ا�; .� �ن�9 اح*��F از ب+��ر� �95ت ح*� از ز��ن ا�*U ل ن�? در �8
ه+*�'."

����4ر �R .�$ ب� ا��ر� ب� ا�9yرات �)�4د اح�'� ن]اد ر��� 49�5ر ا�
ان دا�
 ب
 ل?وم "�)4 ا�
ا��\ از نU=� �95ن" 31;: "�ن�9



اب?اره�� Fزم ب
ا� ا�$ .�ر را دارن'."

»��BC�Dت اد�2ی)«��ی�ن ه4@�ر� ای�ان ب� %ژان5 درب�ر" 
 

��زاد�، ر��� ��ز��ن ان
ژ� ا��� ا�
ان، ب� 4Kر ���� 31; .� �9
ان در (4iص ا���د �
ب4ط ب� �)�U�Uت ن�H�� و� ��
� !

 ب� ب�زر��ن �ژان� ب�$ ال�""� ان
ژ� ا��� ه��Dر� ن4Wاه' .
د.Cان، د�
ه+*� ا� ا�

�ژان� ب�$ ال�""� ان
ژ� ا��� د�'ار و 31; و41 .
د. \.

د� ا�; روز ��Q=��� ب� �)�' ال�
اد&�، �'�. 
��زاد� .� ب� و�$ �3� ��
� !
-���Hل�8ت اد&��� ن�k� 4صi) ژان� در���زاد� روز ��Q=��� درب�ر� ه��Dر� ا�
ان و � ��
��4*'�
س، ! ���ب� 1?ارش (�
1?ار� 

�ژان� ا�;». �kدرب�ر� چ��$ اد&�ه��� «(�رج از ح� J�U(� :;31 ا���

� ب
(4رد (4اه' �'»Cدر ا�$ ب�ر� «ب� ص4رت د� 
و� ب'ون رو�$ .
دن 5?���ت ا@?ود: در �4رد �
�< ه�� ب�=*

�ژان� ب�$ ال�""� ان
ژ� ا��� .� (4ا�*�ر ا@=�� ���م 5?���ت ب
ن��� ا��� ا�
ان ا�; ��=*
 ا& م .
د� ب4د .� ب� ب
(� از ا���د د�; ��@*�

 اوران�4م، �ز���<*8�
ا�; .� ن=�ن �� ده' 49�5ر� ا� �� ��kل���8 در ز���� ا�*�3د� از ��ن*
�43ژه�� ��=
@*� ب
ا� !�� ��ز� �


� و �)�U�Uت ب
 رو� . هR ه�� ه+*� ا� .� ب
 رو� �R�4 �4ار �� �4ن'، ان�Qم داد� ا�;.Q3�� 4اد�
�
�1 �Q�*ن (4دش ب� ن��ژان� در ز��ن ا�'ا���� را .� در راب�k ب� �4�4ع ��kل�8ت اد&��� ب��' ان�Qم �� داد�V، ان�Qم �'� ا�; و » *

Fزم (4اه' ر��'».
��زاد�، ر��� ��ز��ن ان
ژ� ا��� ا�
ان،� ��
� !

ا�
ان ا�$ ا���د را «85"� و ��(*�C» (4ان'� ب4د ول� ب8' ح��
 �' �� در ز���� �����4CW ب� ا�$ ا���د ب� �ژان� ه��Dر� .�'.
�ژان� ب�$ ال�""� \. 

ح در ا�$ ز���� ���G ده'، ول� �)�' ال�
اد&�، �'�k� ه�� >�

ار ب4د ا�
ان �� اوا(
 ��� �� ب� �� �Dا�� V!ب� ر


داد ب� �4را� ح�Dم ا�$ �ژان� ارا�� �'، ��.�' .
د� ب4د .� �9
ان،١٣ان
ژ� ا���، در 1?ارش (4د از ب
ن��� ه+*� ا� ا�
ان .� ) 
�)���U�U در ز���� �+"�)�ت ه+*� ا� ان�Qم داد� و «ب��' �4��)�ت .�@� در ا�$ ز���� ارا�� .�'.»

«��kل�8ت اد&��� �4�4&� ح���� ا�»
��زاد� �� از �/ا.
� ب� �)�' ال�
اد&� روز ��Q=��� ب� (�
1?ار� دول*� ا�
ان، ا�
ان�، 31;:« در ا�$ � ��ت .� ب�� ��
در ه��$ ح�ل ! �

د&4ت ا�=�ن ان�Qم �' ه��Dر���9 ��� ا�
ان و �ژان� و ن�?�
ور� ب
 ن=+; ا(�
 ه3; .=4ر در ����4 ان�Qم �'. »

رات ا�$U� Jب�k� ژان��
@�; و ه��Dر���9 y از �'���
ف �4ا@J دا�*�' .� ب*4ان�' در K دو 
ر��� ��ز��ن ان
ژ� ا��� ا�
ان ا@?ود: «ه

@�$ .��  ��54 دا�*�' .� �4�4ع ��kل�8ت اد&��� �4�4&� ح���� ا� ا�; و ار����K ب� رواب_ .�ر� �+*�
 وK ن�9د ا�*�3د� .��' و

�5ر� دو �5ن�� ن'ارد.»
��زاد� وا.�< ن=�ن ن'اد� ا�;.� ��
ا�$ در ح�ل� ا�; .� �ژان� ب�$ ال�""� ان
ژ� ا��� ��.�4ن ب� ا�$ بW< از ا�9yرات ! �


د:«�ن ا�'ا���� را .� در راب�k ب� �4�4ع ��kل�8ت اد&��� ب��' ان�Qم �� داد�V، ان�Qم �'� ا�; و. r�
i� $��Aزاد� ه���� ��
� !
�1
� Fزم (4اه' ر��'». �Q�*ن (4دش ب� ن��ژان� در ز�

��4*'�
س، از (�
 ا�$ .� ا�
ان��در ه��$ ح�ل، ��4C�W� R وزارت ا�4ر (�ر�5 ب
�*�ن��، .� (4ا�; ن��< @�ش ن=4د در 31; و41 ب� 

ان� .
د.Cاز ن

 ح��
 ن�+; در (4iص ��kل�8ت اد&��� ب� �ژان� ان
ژ� ا��� ه��Dر� .�'، ابCد�


د� ا�;:«�ژان� ب�$ ال�""� ان
ژ� ا��� ن�Dت ب+��ر 5'� در (4iص @�8ل�; ه�� ا�
ان ب�. r�
i� ن���*�
ا�$ ��Uم وزارت ا�4ر (�ر�5 ب

ح .
د� ا�;».k� [ه+*� ا� ا�$ .=4ر ��ن�
و�]� ا��Dن و45د اب�8د ن�H�� [در ب

در ه��$ ح�ل، د�u"��ت ه�� ن?د�R ب� �ژان� ب�$ ال�""� ان
ژ� ا��� �� ��41': �/ا.
ات در ا�$ ز���� ب� ب$ ب+; �4ا�5 �'� ا�;.
 از ا�
ان (4ا�*� ان' @�8ل�; ه�� �
ب4ط ب� !�� ��ز� را}+���١ .=4ر دارا� حJ و�4 در �4را� ا���; ب� ه�
ا� �ل��ن، 1
و� �4�4م ب� 

.'�. N�4*�
ا�$ در ح�ل� ا�; .� ا�
ان ��.�' �� .�' .� ه'ف از !�� ��ز� اوران�4م، �4ل�' �4(; �4رد ن��ز ن�
و��1 ا��� ا�$ .=4ر ا�; و ب� �98'ات

ان �ن ه+*�' .� ا�
ان ا�$ �4�Dل4ژ� را ب
ا� د�*��ب� ب�Cب� ن
ب�$ ال�""� (4د در ا�$ ز���� �����' ا�;. ا�$ در ح�ل� ا�; .� .=4ر ه�� !

� ح ه+*� ا� ب� .�ر �1
د

��ب�Hت زن�ن در /�GیFی�ن ای�ان� I1ش ب�ا� ن�4ی/
 

�ن �"�4?�4ن دول*� ا�
ان ب*4ان' �+�ب�Uت ����� 

را�� ه+*�' .� بU� 
��b� ر�� اح*��ل
��U��ت 49�5ر� ا� �� ا�
ان در ح�ل ب
زن�ن در ب�ز���9 ال�R�u چ�$ را ن���< ده'.

ورز��Dران زن ا�
ان� در ��ل ه�� ا(�
 ا�5ز� ��@*� ان' در ب
(� �+�ب�Uت ورز�� �
.; .��' ا�� ���D ه�� �"�4?�4ن� در ا�
ان .� دول*�

ار دارد، ا�$ �+�ب�Uت را ب� دل�\ �ن�A ��4< ن�����O و !�
 ا� �� ورز��Dران زن در �+�ب�Uت ب�$ ال�""� ��� �

 ن�9د ره�Hن 
و ز�

(4ان'، �W< ن�� .�'.

 �4ر�)�'�، �+4ل ب
ن��� ه�� ورز�� در �"�4?�4ن دول*� ا�
ان 31*� ا�; .�bدر چ�$، &"� اص R�uت ال��U+�ب�1?ار� 
ا�� در ��*�ن� ب

.'��. >W� را از �"�4?�4ن $D� R�uت ب�ن4ان در ال��U+�ب�ا�5ز� و�]�  O+. د ب�
� ش (4اه' .

ار ا�; در �+�ب�Uت ��روزن� ، ��
ان'از� و٣}در .�روان ورز�� � ن3
� ا�
ان در ر��ب; ه�� ال�R�u، �� ورز��Dر زن ح42ر داد .� 
.'��. ;.
�4Dان' �

@��u� ��Kن�Q، .�ر���س ورزش در �9
ان، در ا�$ ب�ر� �� �41' .� ر��ن� ه� در ا�
ان �4�Qر �'� ان' ا��4kر وان�4د .��' .� ��41 در ا�
ان
ورز��Dر زن و45د ن'ارد.

ب
 ا��س �4ان�$ ا�
ان، زن�ن ���9 ا�5ز� �
.; در �+�ب���U را دارن' .� در �ن ب=4د ح�Qب ا� �� را ر&��; .
د، ب� ه��$ دل�\ زن�ن ا�
ان�
.'��. ;.
� R�*و ژ����� ��� 
�Hن�� �4ان�' در ر�*� ه��� ن

@���4ل ، ��
ان'از� و ��روزن�، �4Dان'و، وال���ل، ب+D*��ل، 45دو، .�را��، ه�'ب�ل، ب'���*$، دوچ
(� �4ار�، دو ��'ان� و @�4+�ل (@���4ل



دا(\ ��ل$) از �5"� ورزش ه��� ا�; .� در ا�
ان زن�ن ا�5ز� �
.; در ر��ب; ه�� ب�$ ال�""� �ن ه� را دارن'.
را�4ن� Fزار ، ��D از ا&V�� ��2 ��روزن� ب�ن4ان ا�
ان، چ�' ��ل ��< �� از �ن�D در5
��ن �+�ب�Uت ������ ب�ن4D`، ب� دل�\ �ن�D ب�

د����u در �)\ ا���; ورز��Dران را� ر@*� ب4د، از ��V �"� ��روزن� ا(
اج �'.
�)�4د اح�'� ن]اد ر��� 49�5ر ا�
ان در اوا�\ دور� ر���; 49�5ر� (4د .��4' ا�5ز� ح42ر زن�ن در ��C��5 �����چ��ن �+�ب�Uت @���4ل

را @
اهV .�' ول� �� از ان*�Uد و ��Wل3; �'�' 1
وه� از ره�
ان �/ه��، ا�$ ب
ن��� را .��ر 1/ا�;.

ان��W� ل�3ن ورزش زن�ن در�W� از �D� �'9ال V"& �"ال ;��
�$ &��\ �)'ود�; ه�� ورز�� ب
ا� زن�ن @=�ر ره�
ان �/ه�� ا�;. *�9�

(4د در ��D از ن��ز�8�5 ه�� �=9' 31; �
.; زن در�+�ب�Uت ورز�� ح
ام ا�;.
ب
(� روح�ن�4ن ح*� ب� �4ارد� �s\ ��; ����ن �+�ب�Uت در ورزش ه�� رز��، ز��ن� .� داور �
د د�; ورز��Dر زن ��
وز را ب� ن=�ن�


وز� ب"�' �� .�'، ا�
اد �� �1
ن'.��

ب� �
د ب
ا� ��V �� ورز��Dران زن ا�;. �4�4&� .� ه��=� ب)p ب
ان�C? ب4د� ا�;. در چ��$ ح�ل*�� ،
Cد� \D=� �
)Fو ب�

���4'� ن�? ب��' ���م �4ارد ح�Qب ا� �� را ر&��; .��' و �
ب� �
د ن�? در 4Kل� �K4(� در $�
ورز��Dران زن ح*� در ز��ن ��

��4زش و ��
�$ ب��' @�ص"� Fزم را ب
ا� �
ه�? از ه
41ن� ���س @�?��D ر&��; .�'.

�@� ب� دادن �Mب ا�جK ب	 /��ان� �=C�N�
 

�U�4=� ب� ب+*� ��=��9ده�� G��� ا�

F �E1وُرف، وز�
 (�ر�5 رو��� ��  :'�41�4D+ ب� دادن �
ب ا5F\ ب� ا�
ان ب�
>�
�ن »، ب� � ��ِ �» ،������� Fوُرف .� در ح���� ا5 س �5��8 .=4ره�� 4�5ب �
ق �.=4ره�� ��� ب8 و� �R، �4ا@J ن�+;. 

ن�Cران ���G �� داد، ا@?ود: « از ا��Qد �)'ود�; ه�� �4�i&� ب��' �
ه�? .
د؛ چ� ا�$ �)'ود�; ب=D\ دادن �
ب ا5F\ ب� ا�
ان�)

ب��'، چ� ب=D\ روش 49�5ر� ا� �� در ب� درازا .=�ن'ن رون' �/ا.
ات.»
�� از ا& م ا�$ (�
 .� 49�5ر� ا� �� ب� ب+*� ��=��9ده�� �=�U�4 .=4ره�� ��� ب8 و� �R در �/ا.
ات روز ���� 1/�*� در ژن4،

��D روز دو���� 1/�*� ب� �
ان 49�5ر� ا� �� ا(�kر .
د .� �� ب��' �K دو ه3*�������W ن'اد� ا�; ، .�ن'ول�?ا را��، وز�
 (�ر�5 

���'� ب� ا�$ ��=��9د ه� ����W 5'� ده�'، �� ب� �='�' �)
�V و ��Qزات �9
ان روب
و �4ن'.

8��ر �� O@ح �QC ارو�� :�ا�*�ر 	ن=� در ای�ان ش>٩ا/;�دی 
 

R� ا� ه=; زن و
ا�)�د�� ارو�� روز ��� ���� ب� ص'ور ب��ن�� ا� از 49�5ر� ا� �� ا�
ان (4ا�; �� اح�Dم ص�در� ��C+�ر ب
.'�. 4bان� را ل

د ا��


د در �
ون'� ه�� 5'ا�1ن� در �9
ه��� R� د .� ه=; زن و
1
و� �'ا@: ح4Uق ب=
 در ا�
ان روز �D=��� در 1?ار�� ا& م . R�
�N"*W ا�
ان، ب� ��C+�ر �)4Dم �'� ان'.


م حC�� VD+�ر ص�در .�'. ب
ا�Q� د
���� �� �4ان' ب
ا� @ ،��i(� م زن��
ب
 ا��س �4ان�$ ا� �� در ا�
ان، در ص4رت [�ب; �'ن 5
ا5
ا� ا�$ حVD، زن را �� 1
دن و �
د را �� ن�ح�� .�
 در (�` @
و �� .��' و �
��ب ��S �� ز��ن� .� از �
گ �ن�ن ا����Kن ح�ص\ �4د

ادا�� �� ��ب'.
��ن4ن� ب
ا� � J�48��Qزات ��C+�ر �98' داد� ا�; و ب��' ب� ;"9� R� ان ن+�; ب� دادن
ا�)�د�� ارو�� در ب��ن�� (4د 31*� ا�;: ا�

ا�*�ن'ارده� و �4ان�$ ب�$ ال�""� در (4iص ر&��; ح4Uق ب=
 �*98' ب��'.
ا�$ ب��ن�� .� ��4_ @
ان+�، ر���; دور� ا� ا�)�د�� ارو�� ��*=
 �'� ا�;، �� ا@?ا�': «ا�)�د�� ارو�� از دول; و �Q"� ا�
ان �� (4اه' ��

«.'�. �

��ن �14"5Q� زات�Q� ا�
از ا5
ا� ��Qزات ب� رح��ن� و ��+4خ �'� ��C+�ر ب� &�4ان ���4 ا� ب
.'�. 4bر ص�در �'� را ل�+C�� م�Dا� اح

 ا5� :�
ا�)�د�� ارو�� ه���A$ از ا�
ان (4ا�*� ا�; �� ه
 چ� �

1
د (�
� 31;: ب�=*
 �)4D��ن ا@
اد�?�� R� در ���=D� ان روز
��د� ص'ر، @�8ل ح4Uق ب=
 و از ا&�D�� ��2 و. � داوO"K در ا�
ب� �4اد و از �U�Kت �)
وم �5��8 ان'.

 ا��9���� از �5"� @)=�، زن�� ب� �)�رم و �� زن�� �)��i درn٣ �� ٢٧زن�ن �)4Dم ب� ا&'ام در 1
و� ��� K�) ار دارن' .� ب�
� ��ل 

ان*�Hر ا5
ا حC�� VD+�ر ه+*�'.
و� �� ا@?ا�':«�)4D��ن در !��ب و.�\ �'ا@: ����O، ب� ��C+�ر �*V9 �'� ان'.»


د در ا�
ان .� ب� ��C+�ر �)4Dم �'� ان'، و. � �ن�9 را وادار .
د �� از� R� ا&'ام ه=; زن و VDح �H(ل 

ان� درب�ر� ا5
ا� هCن
.'��. R�. ;ب�$ ال�""� در(4ا� �
ن�9ده�� ح4Uق ب=


 ا��9���� از �5"� @)=�، زن�� ب� �)�رم و �� زن�� �)��i درn٣ �� ٢٧زن�ن �)4Dم ب� ا&'ام در 1
و� ��� K�) ار دارن' .� ب�
� ��ل 
ان*�Hر ا5
ا حC�� VD+�ر ه+*�'.

ب
 ا��س 1?ارش ه�� ر��'�، ���9 �
د� ن�? .� ب� ��C+�ر �)4Dم �'� &�'ال"� @
�4ر، � V"8��U��4 ا�; .� �*V9 ا�; ب� ��D از ��1
دان

ار .
د� ا�;.�
(4د راب�k ن��=
وع ب

�����2 49�5ر� �4�
�$ ب�ر� .� حC�� VD+�ر در ا�
ان ب� ا5
ا در��' �R ��ل ��< ب4د .� ب� و45د د�*4ر ��; ال"� ��ه
ود�، ر��� )�
���� ا5
ا� اح�Dم ��.+*�ن ا�$ حVD ا5
ا �' و ان*�Uده�� �'�'� را از ��4 �
�C�� ن�، ب���. 
ا� �� درب�ر� �4�N حC�� VD+�ر 385

ا�)�د�� ارو��، ��ز��ن ه�� �'ا@: ح4Uق ب=
 و � R�4E+ل ار�' ��ز��ن �"\ در �� �ورد.
 از ��2ت (4ا�*� ب4د .� �� ح' ا��Dن از ص'ور ح٢٠٠٢VDص'ور ا�$ اح�Dم در ح�ل� ص4رت �� �1
د .� ��; ال"� ��ه
ود� در ��ل 

��C+�ر (4ددار� .��'.
.'�. N�
 ن�? ��ز��ن &43 ب�$ ال�"\ از ا�
ان (4ا�; �� - ب� 31*� �نC�� -�9+�ر، ا�$ «��Qزات �R(2» را �*4*=��



��ن� .� ب� ��C+�ر �)4Dم �'� ان' در داد��1 ه�� - ب� 31*� ا�$ ��ز��ن- «�
م �ور و !�Q� 
ا�$ ��ز��ن در ب��ن�� ا� ا& م .
د: ب�=*
&�دFن�» �)�.�� �'� ب4دن'.



�FTارش�8ان ب>ون ��ز :�اه�ن %زاد� �Sر� �;
�ب	 -��) ا�
 


ان ب'ون �
ز از ��U��ت �+4ول ا�
ان (4اه�ن �زاد� @4ر� �)�4ب� .
�� روزن��� ن�Cر و ه��Dر (�
1?ار� ا�+�� ا�;. ا�$C1?ار�
 Gر از ��ر��Cن ��ت ب�٢٤روزن��� � Jان� ب�زدا�; و از ح

داد ��� در �� ا&*
اض ب� ر@*�ر (=4ن; ���? ���4ران �"�� ب� �D\ (4د�) 

4�; �'� ان'.� N��
 دو ه3*�ن��� در ب
و5
د و ا� م از ��4 وزارت @
ه�S و ار��د ا� �� �4Cوم ا�;. از ��4 د�
و.�\ 4)د �(


ان ب'ون �
ز در ا�$ ب�ر� ا& م �� .�' “ ادا�� ب�زدا�; �)�4ب� .
�� ن�&�دFن� ا�;. وا.�< ��U��ت �+4Eل ا�
ان در ب
ابC1?ار�
�4�k&�ت و روزن��� ن�Cران ن��*���O و .��  ا!
اق ���? ا�; و ه'ف �ن ا��Qد ر&O و وح=; ب
ا� &'م ان*�Uد از �'رت ح�.V ا�;. ب�

 ن=
�� در ا�
ان �4��N �'� ا�;.“١٥ب�زدا�; ه� و �4��N ه�� (4د�
ان� ب��' ����ن داد� �4د. در �K �< ��� 1/�; ب�< از 
 Gدر ��ر� ��

.;.��'�1ن٢٤�)�4ب� .� O�U8� در �. ���H*و� ان

داد ��� ب� ه��C�� .� ب� ا�4ب4س &�زم ��?ل ب4د از ��4 ���4ران ن�) 


.; در ا�$ ��Q: را ن'ا�*� ا�;. ا�� در ��� 'i�
د� ب4دن'، ب�زدا�; �'. ا�$ روزن��� ن�Cر . N�در ��8�Q ا&*
ا��، ا�4ب4س را �*4

 و ب� ب�' �C*د� V*� ب و
 زن'ان٢٠٩ا&*
اض ب� �4�N ا�4ب4س و ر@*�ر ن�����O و (=$ ���4ران �1رد و�]� �' �4رش ب� �+�@
ان ب� �


ار 1
@*� ا�; �)�4ب� .
�� ب�ره� در ب�ر�� @�8ل�; ه��
ان ب'ون �
ز Cدر ا(*��ر 1?ار� �. ���& Kا 
او�$ ان*�Uل �� ��ب'. ب�� ب

ار 1
@*� ا�;. و���4ان�$ ����8 ���? ن+�; ب� زن�ن“ �4رد ب�ز��45  
��b� ا�
�4�k&��� و ه��Dر�< ب� .�رزار “ �R ��"�4ن ا��2 ب
1
د�'، ا�� ه���Aن از � ��ت ب� و.�\ (4د �)
وم ا�;. ب
ا� ا�$ \U*�� $زن�ن در زن'ان او� ��ب !/ا ب� ب�' &�4�i*&ه3*� ا R� �� در
�U�]دا(; چ��$ و
روزن��� ن�Cر .� ب� “ ا�'ام &"�� ا��ــ�; �"�“ �*V9 �'� ا�; و[��U ا� ص' ��"�4ن �4��ن� ص�در �'� .� (�ن4اد� ا��Dن �

ا� �����C را ن'ارن'.
Vن�) �
�C*ز 31*� ا�; “ د�

ان ب'ون �Cدر ا�$ ب�ر� ب� 1?ار� 

�$ &��د� ب
ن'� ��5?� ص"r ن4ب\ و ر��� .�ن4ن �'ا@�8ن ح4Uق ب=��
���$ ن��� دادر�� ن�+; “ و� ص'ور و[��C�� �U$ ص' ��"�4ن �4��ن� را ب
ا� روزن��� ن�Cر� .� ا��Dن �
دا(; �ن J�K 
�)�4ب� .
�� ب

را ن'ارد “ ن��*���O “ دان+;.

د.. N��
، ادار� .\ @
ه�S و ار��د ا� �� ل
�*�ن ه3*� ن���� ب�9ر ب
و5
د را ب� “ ب� ا��9م ن=
 ا.�ذ�O“ �� اK ع [�ن4� �4Cاز ��4 د�

 �+4ول ا�$ ه3*� ن��� ن�? ب� ���D; ه�د� �U'�� ن����'� �Q"� ب� داد��1 اح�2ر �'� ا�;. ا�$ روزن��� ن�Cر در �
داد�'� 
��3ki ره�

�زاد ب� دان=��4Qن د(*
 ب'ح�Qب “ ب� داد��1 اح�2ر و ب� �'ت  ��C=4رد دان)
 ��&;٢٤��� ��ل 1/�*� ن�? ب
ا� ان*=�ر (�
� در ب�ر� “ ب

ورد�$ ��� ��ل �5ر� ه3*� ن��� ���bم ب
و5
د ن�? ب� حVD داد�
ا� &�4�� و انU ب ب
و5
د و ب�٣١ب�زدا�; �'� ب4د. ��< از ا�$ در @ 

�� ا@��Dن� و اه�ن; ب� �
دم “ �4��N �'� ب4د.
���? و �3 R�
(� “ ��"k� ا� ان*=�ر
���D; وزارت @
ه�S و ار��د ا� �� ب
در ا�*�ن ا� م ن�? ه3*�ن���� �)"� بR�4 در �� ان*=�ر ��Uل� ا� ان*�Uد� ن+�; ب� ا�*�ن'ار ا�$ ا�*�ن ب� حVD ��8ون داد�*�ن ا� م �� اK ع

.'� N��[�ن4� �4

��� ش>T�Gج �Gی�دب�د اح4> ش�� Oار� ��ا�FTاز ب�
 

Vا�

دن ا���?اد� �Kه
 و 41ر�*�ن وا�: در �ن، روزچ�9ر���� دوم �
داد���، ��ن: از ب
1?ار� �. �
���4ران ان*�H�� ا�
ان، ب� �)�ص

د در1/�; اح�' ���"4، ��&
 ن��'ار ا�
ان�، �'ن'.Cه=*��$ ��ل


9y دا 31;: «ب8' از

(�'� ح��5 زاد�، ن�4+�'�، ��&
، و ن��
، .� �V��i ب� �
.; در �
ا�V روز چ�9ر���� را دا�;، ب� راد�4 @@
�را���C اح�' ���"4، ان�4ه� از (4دروه�� �*J"8 ب� ن�
وه�� ا���*� و 
� 
ا�
وز، از ��&; از ��< ا& م �'� ب
ا� �!�ز 1
ده���� ب

ان*�H�� ��ن: از ورود �
دم و ن�? ه
 41ن� و��"� نU"�� ا� ب� �)�K4 ا���?اد� �Kه
 �� �'ن'».
�' �4Qز�@ Vا�

اف ا���?اد� �Kه
 31*� ا�; «ا�$ �Kدر ا 
در ه��$ ح�ل، (�
1?ار� @�رس 1?ارش داد� ا�; .� ن�
و� ان*�H�� ح��

��ن4ن� ا�;».
J�K �. د� ا�;: &'�ا�
ا�$ (�
1?ار� ب'ون ا��ر� ب� �8'اد .+�ن� .� ب
ا� ح42ر در ا�$ �
ا�V ب� ا���?اد� �Kه
 ر@*� ب4دن'، ا��@� .

1
دان� ب� �9
ان ب�ز1=*�'.
��"� ب� ا�4ب4س از �9
ان ب� .
ج ر@*� ب4دن' �� از �'�� � �Cه��ه�

ا�V ��ب4د اح�' ���"4 را .�ن4ن ن�4+�'�1ن ا�
ان ��ز��ن'ه� .
د� ب4د.�


از و@ 
.�ن4ن ن�4+�'�1ن در ب��ن�� ا� ب� ه��$ �����; ا& م .
د� ب4د:« اح�' ���"4 �
�*�ر ب� (4اب �
وان� و ���V، در �
ا�
 زن'1ِ� �

د�1 را. �8
 ره��� بWِ< او، 5? ص � �زاد�، ه
1? ب
ا� (����4 و @
ا���4 �
ود�u�
ن=�O (4د، ن� �4Dت را ��ب �ورد و ن� �

ن='».

د� ا�; .� «. م و .
دار �زاد� (4اه�ن� او .� َ�ِ�< و �
�=Jِ ن+\ ه�� ُ�
 ا��' ا�
وز� ���;، �� را. r�
i� ان
.�ن4ن ن�4+�'�1ن ا�

5? ب� راِ� ���رز� ب
ا� �)V�D و 1+*
ش �زادِ� ان'�=� و ب��ن د&4ت ن�� .�'».
 در �9
ان ب� دن�� ��'� ب4د.١٣٠nاح�' ���"4، ��&
، ن�4+�'�، روزن��� ن�Cر و �*
V5 ا�
ان� .� در ��ل 

9
ان در 1/�;.١٣٧٩و� روز دوم �
داد � 
 در �� �R دور� ب���ر� F4Kن� در ب���ر�*�ن ا�
ان �9

د� �'� ا�;.u� `�) ان، ب�

ج، در !
ب �9. 
9�
اح�' ���"4 در ا���?اد� �Kه
 در �9

4 �8
 را �*�[
 از ن��� �!�ز .
د ا�� راه� ن4 1=4د .� �
ن�4; وزن و &
وض را در �8
 ��ر�� ب
ا� ه��=� د�*4Wش �)4ل ��(;."���
 
&�� _U@ 4"��� ��5 ١٨ب� ا�$ ه��
4&� �8
 ن�4د. ��Q� *4ن .9$، چ�' ده�٣٣�د�4ان از  �� r�(i� ،ب� @�ر�� ��و ن���=�� 
 ر��ن و �8


دب�
� د�*VD ��?د� ه3*� ن��� و ��ه����، از او� �
)Fا� .4د.�ن و ب�

ه���C�� چ�' د� 5"'� «.*�ب .4چ�»، ��ل�N د� ا[
 ب@ Nل���
�4
 �*�3و�� �� ��زد.i�


د� �'� ا�;، در ��ل ه�� ا(�
 ب� ن�مu� `�) ن �5 ب��
� از ه�
��'ان ا�
ان� ��8ص
 در �C�=ر چ��� 
D�� �. 
41ر�*�ن ا���?اد� �Kه
�را���C ه�
��'ان» �9
ت ��@*� ا�;.»


� ����� و ������ �	 �� ��م ��
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