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����*()�� �' & و$ د�!  ا#�"! ا از �

� از ای� �	��ار ا�����اد، �� �����ا� ���ی� ��د را از ���د� ��	���� �������’’ ی"� از �#"!ه�� ��  '	و( ‘‘)��د'	ان %$�د�
.������ ����� را «3��ی� �12�قش�( �� ا��م و ا-,ب»  ’’ ا7,م 3	د. ���526 ‘‘%���4 )��د'	ان %�ان

�87 دورا� د��	3! %���4 )��د'	ان %$�د� ی"� از �#"!ه�� ا>�ل'	ای�ن در ':� و '� �� �9	'�ار� 3�ر ای	ان، ای28� ر��� ا7,م 3	د �3
ای� '	و( در ا=6���ت ری��� %�$�ر� از ��	 ���� ����� ���ی� ��اه� 3	د. و� دول� ا�����اد را دول=� ���� �3 از ا>�ل'	ای�

���� �3 ��ان @�9ل اش=9�ه�ت ��د را �ارد. �A6اد را ش�ه�ی�2 ���23 ول� ��د را ��ی�2( ا>�ل'	ای�ن ��دا�. دورا� ه���2B ا����
�ی�ا� ا>�8 ای� '	و(، @�ل�9�ف ش$	دار ا>�ل'	ا� �$	ان ��د ':�: «��C ا�=	ام ����3 3 �="د��	3! )��د'	ان %$�د� ��C ����3 �	 ای� 

.«E�دی5	 3��ی�اه� از ��G� �8�% رC�ی� ا7,م �E��A ای#�ن را �	ا� ��Fر در ا=6���ت دی	 ��دا
�87 دورا� در �#	یJ دIی! )��د'	ان %$�د� �	ا� ���ی� از ����� ':�: «ای#�ن در ��(ه�� 'Hش=� هEز��ن �� ��Fر ����� ا7,م
K	 �� دارا� ���م �$�� ��د. ��� ����� و ����� �:�وت ':=��� و 8�7"	د� ��>� و%�د دارد و �� �8L�� �3 ای� ��ی�ا��ر� 3	د�3

���2د».����Fر هEز��ن ����� و ����� در 7	>� ا=6���ت #�ن داد �3 ای#�ن ��8-� ����� را 
د��	3! )��د'	ان %$�د� ���ی� �	�� از �#"!ه�� ا>�ل'	ای�ن از ا�����اد را «از �	 ا%9�ر» ���� و ':�: «در ���سه�ی� �3 �� ای�
$� ����3 3	د� �3 �� از �	 ا%9�ر 3��ی�ا��ر� ا�����اد را ��رد ��%� @	ار دادیE و ا�	وز ا7,م ��E�23 )@�� ا�����اد( E�=دو�=�ن داش

�ش�: �����». Eول� در رأ� ��د ��اه�
���526 ��ب )��د'	ان %�ان �� �3 ی"� دی5	 از �����ن ا>��G� �8د ا�����اد ��د و در �	وردی� ��( ا7,م 3	د( ��د �3 از ���د�
��1د ا�����اد ���ی� ��اه� 3	د، ه:=� 'Hش=� در ':� و '� �� اF7�� �=�د ��	 ���� ����� ':�: «�$�2س ��	���� ����� ��
��Fر ��د در 7	>� ا=6���ت ری��� %�$�ر� ����ا� ارزشه�� ا-,ب را �3 ا�23ن �7(ا� )$� را ��8=	 ���223، ا��� �23 چ	ا �3 و�
در ای� ار�9�ط دارا� �	��� ا��». ��� ���د� ه���2B اQ$�ر داش�: «�� در ای� ا=6���ت 9�ی� �� ��=� �	E�23 �3 �3 �$�2س ����� �3

�� ا��م و ا-,ب �12�ق ش�( ا�� �6	یS ش�د».
 �#"�! ش�١٣٨١'	و( )��د'	ان %$�د� و %�ان دو '	و( �S4#2 از ائ=,ف )��د'	ان ا�,�� ه�=�2. ای� ائ=,ف در ا=6���ت ش�راه� در ��ل 

 ��� ش�را� ش$	 را ١Y.�23 S�3 3	�� از 3	��ه�� ١Xو ��ا�' 
�	���(ا Z�رو����ن ا>�ل5	ا هE �	 �	 ا�����اد �� ��ا

%���4 رو���� �9�رز ی"� از ش��]�	ی� '	و(ه�� ا>�ل'	ا �3 در دور @�89 ا=6���ت از ا�����اد ���ی� 3	د(��د�، �	ا� ده��� دور
	���(ا�. \,�	9A� �C����-�م، �F7 %���4 رو���� �9�رز �$	ان، در اوای! اردی�#$9 ��( Z�ا=6���ت ری��� %�$�ر� ه�2ز �� ��ا
ا7,م 3	د �3 را� اF7�� ای� %���4 �	ا� ���ی� از ���د� ���Gد ا�����اد در ده��� دور ا=6���ت ری��� %�$�ر� �� ا�از( Iزم
	���( ا��. �9A��� �-�م ':=� ا�� �3 )را� ��ا�Z اF7�� %���4 رو���� در ���ی� از ا�����اد ��  ا�از(ا� �9د آ� �=�ان )ن را
	���ن اF7�� %���4 رو���� �9�رز در ���ی� از ا�����اد �� دل�! ا=-�دا�� Z�ا7,م 3	د. ای� ��ی�2( �81_ ا7,م 3	د �3 �87 �� ��ا

ا�� �3 ای� �#"! �� �����ه�� دول� $E دارد.
�� ���3 از �7م ���ی� اF7�� ای� %���4 از ا�����اد ا��. �87 �`$	� ��ی�2( E@ ���87 )ا�9�ر ر���( از %���4 ��ر��� ��ز
ا>�ل'	ا� �81_ و از �دی"�ن �� %���4 ��ر��� �� �,شه�� ای� %���4 �	ا� ورود ی"� دو :	 �#6] �� 7	>� ا=6���ت اش�ر( 3	د(
#�د ا�� ا'	 ای	اد� ه�� �� �3�� ا�� �3 >,��� ورود را �G8A� �و ��'�ی�: «�,ش زی�د� ا1�م دادیE �� ای� ��ر �-�-� @	��

� ��I ��ی� �E�2�9 در ش	ایa %�ی� چ� ��ی� 3	د».�#داش=�2 ول� 3��ی�ا 
�Hی	 در %9$� ا>�ل'	ای�ن�ش"�ف 3=��ن

���	G� ���7 .ش�( ا�� 	�94�ای�ن 	در ��� ا>�ل' Z��7 �-�8� ا�=,ف bای1�د ی ��#��7��1 ای� �9	ه� از ��� �	�� �58�8G	ان �� 
�Hی	 ا��. ش"��� �3 ش�� ������2��Hی	 ��دا�: «ای� ش"�ف دی5	 3=��ن�5�ر و �58�8G	 ����� ش"�ف ��� ا>�ل'	ای�ن را 3=��ن���روز
در �81_ ��رو� و ��� ا�����اد و ����� را� ��'�	�. در %���4 رو���� ��� ا�����اد و ����� را� ��'�	�. ورود 3��ی�اه��
%�ی� ���8� #�ن ��ده� �3 در ���ن )$� ای� �:"	 و%�د دارد �3 چ� �3�� را ����ا�2 در �-��! ا�����اد ���ور� چ	ا �3 از ر�=�ر و
3	دار و ه��� ��ر از ��ی	ی� ا��ر ا%	ای�اش �را�C ه�=�2. ال9=� در ه�=� �-�وم @�رت در ای	ان اراد(ا� ه�� �3 ����اه� ا�����اد
را �	 � �8���G! �23 و )$� هE �� ���م ارادت و ���م وIی��Hی	� �3 دار� �����22 �3 چ�8L�� ��2ا� �2��c ��8 3#�ر و �A�لJ %���4 را
� داش=� ��ش�2 و H5ار� در ���	� �3 ����ا� �	ا� 3#�ر->��� ��ز� و ��4 ���223 در ای� ا=6���ت �$���2 ش�( �� '�� ا� 

� �	و� و در >�د ه�=�2 �3 3#�ر را از ای� چ#Eا�از ه�ل2��3 �3 �	ای� �� و%�د )��( 1�ت ده�2».����%�4)��� ��ش� 
� ا%=���7�� bای�ن ا��. او ��'�ی�: «�� ی	ش� از ���=�ر ا%=���7 ا>�ل'� �$�ا��� زی�)��د� �58�8G	 ����� �4=-� ا�� ای1�د ای� ش"�
�� I�� ه� ش�( ی� )ن ش9"�ه�� را� ه�=�2 �3 ��"� ا�� در ای� دور( از )ن�ا>�ل5	ا �اریE �3 ��6اه�2 ا=6�ب �223. ه��� �#"�,ت ��ز��

� ش	�3 �223».�' d��� �6اه�2 �� >�رت� ی� )"� ای� د��4 �� دIی�8 ا>, �#� d��� ��3 bی c:
4=-�� �3 ه	چ� ��4اد ���ده�� %2�ح ا>�ل'	ا ��#=	 ��ش�، را� ا�����اد ش"�=� ��اه� ش� و ای�� S8ان ا>,ح�	�8!'G� از ��	ا�� �
در $�ی� �� :c ا>,ح�98�ن ا��. ا��� زی�)��د� ا�� �4=-� ا�� �3 )را� ا�����اد یb ��4اد �#6] ا�� �3 �� ورود 3��ی�اه�� دی5	
ا>�ل'	ای�ن ���f	 چ�5�#	� �6اه� 3	د. و� ال9=� ����3 ���23 �3 ���ان )را� ا�����اد زی�د �6اه� ��د: «)$�ی� �3 ����اه�2 �� )@��



ا�����اد را� ��ه�2، ��4اد @�8�8 ه�=�2 �3 �� K	 �� �E��Aش�ن را '	�=�ا�. �� اIن )د�$�� ���8 زی�د� �اریE �3 ��دش�ن را �	دد ��22�9
�ی�ا از ا>�ل5	ای�ن ا�� \�	 از )@���3 bی� ی S8ی�ا� ا>,ح���3 bی ,g� ،	5اد را� ��ه�2 ی� �� ��3 دی���� ای� �3 �� )@�� ا����

.«��� �223�� 	"�ا�����اد. در $�ی� هE �� �4=-�م )را� ا�����اد )-�ر �3 ه�� 
��=	ا ش1��7

+� �," :��ا� ان ب ا� ا� ا�,2 ب0رگ ت �+ ت���� ا

)وی�5ور ل�9	��، وزی	 ��ر%�� ا�	ای�!، در ادا�� �:	 ارو��ی� ��د وارد �	ل�� ش�. او ':� �3 �$	ان ��ی�� «5	ا� ��ر'�» �	ا�
ا�	ای�! ا��. اQ$�رات ل�9	�� %�� �	دی� ��@� H5اش� �3 )ی�2(� رو� >J8 ��ور���� ه�2B�ن �روش� ا��.

) �92#12� ��) وارد �	ل�� ش�، ای	ان �	ا� ا�	ای�!، ��رگ�	ی� �$�ی� �� ش��ر ��رود. �-���ت٧ اردی�#$9/Z9�١٧ ارزی��� ل�9	�� �3 روز 
�_ از ':�و'� �� وزی	 ��ر%�� ا�	ای�! ':=�2 �3 و� در �26�ن ��د از یb «را( �! K���» ��6 �� ���ن ��ورد( ا��. �)ل��

J8< �)ی�2(� �روش� رو
��ی�2'�ن �����3ن ��ر%� �81_ )ل��ن در ':�و'� �� وزی	 ��ر%�� ا�	ای�!، �� ��%� �� �G	ان ��ور���� )ش"�ر ���=�ا� �3 �	ا�
ارو��ی�ه�، را( �! �9=�2 �	 ای1�د دو 3#�ر از اول�ی� �	��ردار ا��. ��I�Lن ����� ��ر%� ��ب �9�ه�� )ل��ن از دول� ای� 3#�ر

��ا�=�2 �3 از ل�9	�� ��ا�=�ر ی�54C�� b	� >	یJ در��ر(� را( �! �9=�2 �	 دو 3#�ر ش�د.
ول� وزی	 ��ر%�� ا�	ای�!، در �6=�� دی�ار ��د از �	ل�� %�� �	دی� ��@� H5اش� �3 )ی�2(� رو� >J8 ��ور���� ه�2B�ن �روش� ا��.
�2�`�8�و� در ':�و'� �� ��ی�2'�ن �����3ن ��ر%� �81_ )ل��ن، از �� ر���� ش2��=� ����=� �9=�2 �	 دو 3#�ر ��=-! ا�	ای��8 و 

��ددار� 3	د.
 ��) در یb �:	 ارو��ی� �� �	 ���	د. و� در دی�اره�� ��د از رم، ��ری_ و �	اگ �� از �	��XE اردی١X/�#$9ل�9	�� از روز دوش�92 (

��	7�C ��ه�	�54C�� !ش=� ��ره� �� دل�H' ای�!، در	ر%�� ا��� 	د. وزی	ای�! ��ددار� 3	ز(� ا���روش� �`�ط ����� ��ر%� 
��د ��رد ا=-�د @	ار '	�=� ��د.

�26�ن ��ی�س�223(
ل�9	�� در دی�ار �� ��ی�2'�ن �����3ن ��ر%� �81_ )ل��ن، ��ر دی5	 از «>2�یJ8< c» ��6 ':� �3 �� �23ن 3�ر� %� ه�ر دادن ��ل ا1�م
�اد( ا��. ور	 ه�ی	، وزی	 �#�ور ��#�� )ل��ن �3 ی"� از دی�ار�223'�ن �� ل�9	�� ��د، �_ از ای� دی�ار ':� �3 �26�ن وزی	 ��ر%��

ا�	ای�! ��ی�س�223( ��د( ا��.
� از ورود ل�9	�� �� ای� 3#�ر، ��ر دی5	 از را( �! �9=�2 �	 ای1�د دو 3#�ر ��=-! د��ع 3	د. �� ':=����5, �	3! >�راEK7 )ل��ن، (

>�راEK7 )ل��ن، ه�k ��ی�8 در ای� ��رد و%�د �ارد.
ل�9	�� در �:	 یb روز(� ��د �� )ل��ن، ��C دی�ار از �2�� ی�د��د @	����ن ه�ل�3���، �� ول:5�l ش�ی�89، وزی	 3#�ر و �	اb وال=	
اش=�ی���ی	، وزی	 ��ر%�� )ل��ن �� دی�ار و ':�و'� ���23. ول� از 23:	ا_ �`�7�9�� �=#	m �3 در ای�52� �:	ه� �	��م ا��،

��ش� ش�( ا��.E#چ
� از دی�ار �� ل�9	�� ':�، از �	>� دی�ار �� ل�9	�� ا�=:�د( ��اه� 3	د �� روش� �23 �3���	اb وال=	 اش=�ی���ی	، وزی	 ��ر%�� )ل��ن 

.�23 !�7 �ا�	ای�! �� ��ی� �� �4$�ات ��د در رو� >J8 ��ور���
اش=�ی���ی	 ':� �3 از وزی	 ��ر%�� ا�	ای�! ��اه� ��ا�� �� را( �! �9=�2 �	 دو 3#�ر را �� ر���� �#2���. �� ':=�� وزی	 ��ر%��

)ل��ن، ای� «�2$� را( �! �	ا� >J8 و ا���2 در �2`-�» ا��.

�� �8ا4 $ ب) ا� ان ن6 5�اه� �� �4�(,�� :� �9) درب)ر$  $ !�4

a��3=�� روا� 	�23. �� ه��� ��� 	ان �2=#	ه�=�ا� ای ����@	ار ا�� 523	(� )�	ی"� �� ��ی�ن ه:=�� %�ر� '�ارش ��ز(ا� در��ر(� �	
K	 د�7ت 3	د( �� �� K	ات )$� در ای� ��ر( '�ش ��n�رد. S��< ���2ی"� از چ	ر%� �2�� )���

 ��، �2���ر %�ن 3	� رئ�_ ��3=�� روا�a ��ر%� �81_ �2�� )�	ی"� �� ه�	ا( اF7�� ای� ��3=� K	��اه�ه�� ��دoروز چ$�رش�92، 
را در��ر(� �	���� ه�=�ا� ای	ان ادا�� داد�. %�8�ت ��3=�� روا�a ��ر%� �� �27ان «�Hا3	( �� ای	ان : ��اc و �	>�ه�» �	'�ار ��

ش�د.
� �	دن �	���� [ه�=�ا�] ��د��در #�� دی	وز ای� ��3=�، را�	ت ��ر'2=�ئ� داد�=�ن ��ی�رm ':�: «ای	ا�ه� �� %�ی� �$8"� در ��ل 
� ش9"�ا� از $�ده�� ��ل� را ����ه�=�2.» را�	ت ��ر'2=�ئ� ی"� از @�رت ��2�	ی� ش��A6ه�� @�F@ �)�ئ��� �(	ی"� ا��. او چ��2 
.�:c ای	ان، �� ا=-�ل ���8�ره� دIر %$� �	ی� �A�لJ ه�=� ا� �	ا� %�$�ر� ا�,�� ی�ر� ر���( ��د �� �"دام ا�ا�� �3 �� ���8ه�� ��

��ش�� �4��,ت ��د �� ای	ان ��91ر �� �	دا�� I م	���85 ل�ی�ز �� %�، در ژا�ی�� 'Hش=� ��b ا� ����8ن��٣Y٠ ه��� ��5	د @�
دIر %	ی��� -�� ش�.

،�$�، او �� �=AA6�ن ����ر� ':�و'� 3	د) و ه��� (�را�	ت ��ر'2=�ئ� �� ��3=�� روا�a ��ر%� �2� ':�، �� ه��� ��5	ده�� @�
�( �3 %�8 ��شbه�����=�ا� ر���( و �	ا� �� و@� زی�د� ��@� 	#��«��28 و واcC ای� "=� را ا�	از �� �223 �3 ای� ��ز� �� �	ا�! 

.«Eی	ان را ��5	د و �,حه�� ه�=� ا� ای	دور�
�3ام '�یH� :�2ا3	ات �24� دار �� ای	ان ی� ��6 ':=� �� "ز��ن �$�ی�"؟

�� �K	ا� �3 در �2�� )�	ی"� ش$�دت داد، �",س �	�، �4�ون ���Z وزارت ا��ر ��ر%�� )�	ی"� ��د. �",س �	S��< از 	ی"� دی5
�����2 ا�=��ل ا>`"�m %�� ���ن دو 3#�ر را �`	ح 3	د و ':�: «�� ای	ا��ن را یb �$�ی� %�� �	ا� 3#�ر��ن �� ��E2. %�� �	دی�
$� در �� ��ان ���=� l2%ا��ار ه�=�ا� ا�. ه�k 3_ در ای� ��رد ش"� �ارد. )$� �$E�	ی� �c92 ���ی� ��ل� از ��#=	( �3 ���
� �3 ��ام �� �� ��	ا�از� �� �223 وا�	ای��8ه� و ��8`��2ه�� ���� را ه�ف @	ار �� ده�2.��3 ،�'	و(ه�� �	وری�=� ��ور���� ا

:�ذ�، )نهE �� �	ز� �3 �	ا� �2��c )�	ی"� =�یd ����ر �2:� در �	 دارد». S��< ن�=��f�ای	ا�ه� ه���2B در 7	اق و ا



�$�",س �	� �� �2���ره� ه#�ار داد �3 در E2=f� ��7 ش�	دن �	>� �	ا� دی�8n���، ��ی� دا�� �3، «ز��ن �$�ی� �2$� ز��� ا�� �3 )
.«�2�$�]ره9	ان ای	ان[ �� 

K	 داش=�2 �3 ���-�� �G	ی��ت در '	و ه�"�ر� ��� ال��88 ه��� 3#�ره� ا��. �� Z�ش	�3 �223'�ن در #�� ��3=�� روا�a ��ر%� ��ا
.�ای� ��ریu دو 3#�ر رو��� و چ��، �� �4��,ت 3,ن ��د �� %�$�ر� ا�,��، �G	ی��ت )�	ی"� و ا�G�دی�� ارو�� را E3اث	 3	د( ا

�2���ر %�ن 3	� رئ�_ ��3=�� روا�a ��ر%� ��9 �� 3�ر)ی� �G	ی��ت �	دی� #�ن داد و ':�: «ا�23ن و@� )ن ا�� �3 �	 �4$� ��د ��ر
�� 3	د: «�	%�J )�	ی"� )ن ا�� �3 از�Cا �	ر 3��2�� «.Eان را ���ز��ی�	ان ای	ات �24�دار �� ره9	ا3H� _دی5	 �vی�� E�23 �3 �� ��اه�E ش�

�-���8 %�ی� �� >�رت �G	ی��ت ا@=A�د� �n	ه��د. ا�� ای� �� ��=� �� ا=6��� ا�� �3 ره9	ان ای	ان ��ی� �"�22».

�ز$ در�)� 05ر* �ن�=� ات>)د�� ارو�) �, ا��ن ان ژ

در ا%,س ا	ژ� دری�� ��ر در �	اگ، ا�G�دی�� ارو�� �� د9�ل ��2ع�6#��ن �� �c��2 ا	ژ� ��د ا��. �a ل�ل��"3	ی�ور %�2ب" در
���� �Z-G ای� ه�ف �8-� ��ش�د. ای� �a ل�ل� '�ز ��ر و ��ز(� ا�	اف )ن را �� ارو�� ا=:�ل ��ده�.

 �� �	'�ار ��ش�د، �97ال�8 '! رئ�_ %�$�ر� �	��3، رو��� %�$�ر� )ذر��ی1�ن، '	%�=�ن و �4�ون٨در #�� '�ز� �	اگ، �3 روز 
#�� �#=	m �-���ت ��28��ی� ا�G�دی� ارو�� و ��=�6رئ�_ %�$�ر� �	�2�3=�ن و ه���2B �-���ت ارو��ی� ش	�3 ��اه�2 3	د. ای� 

>�در�223'�ن '�ز �2`-� ا��.
ا	ژ� ��ر �	3� ��%� %$���ن

�	اگ، ��ی=�6 �� b2ار ش� و ای�'	� ���در ��ل دو ه:=� 'Hش=� دوه��ی� ��� ال��88 ��	ا��ن ا	ژ� ��ز) دری�� ��ر در �( Z#7�د و >�
%�$�ر� چb �����ن #�=� ا�� �3 �	ان 3#�ره�� >�در�223( و �	ی�اران ارو��ی� '�ز در )ن ش	�3 ��اه�2 3	د. ال"���ر راه	،
�آ�رش2�س ش�را� روا�a ��ر%� )ل��ن ��'�ی� �	ا� ا�G�دی� ارو�� ا	ژ� دری�� ��ر�S��2 �	ی� %�ی5�ی� �� ���ب ��)ی�. در ای� ه��ی

.�>�در�223'�ن و �	ی�اران '�ز @�A دار� �	حه�ی� را �3 ��ل$��� �-a از )ن >�9G ش�( �� �	��8 ا%	ا در)ور
� @�م ش���)ل��ن در ا=-�ل '�ز ��ر 

� "��n��3 ا	ژ�" را در ل�2ن ����_ 3	د� �3 ه�ف )ن �	ر��OMV و ش	�3 ا�	ی#� RWEدر �ا�9	 ��ل 'Hش=� �23	ن �n�3 �3	=#� 
 � در ��( 'Hش=� ���RWEZو �Z�-G در��ر( ا	ژ� دری�� ��ر و )���� ���� و ا�=6	اج و ا=-�ل )ن �� ارو�� ا7,م ش�( ��د. �23	ن )ل��

ش� ��ا�Z �	�2�3=�ن را �� �	ا� ا�=6	اج و >�ور '�ز ای� 3#�ر در ��ر را S�3 �23. �	�� از 3�رش2���ن \	�� از %��8 وIدی��	
bرا ی ���ر�� دوی�B ول� �:�ه�2��� ای� �23	ن )ل�� �6� �� �9��A� ون در واش52=�" در�� ��2�د %��� �-�-G� �����" �3ر 3�رش2�س��
وا@�4 ��ری�6 ارزی��� 3	د� و دل�! )ور� �3 ای� ���8L �	ا�ی� و ���	 ا	ژ� �2`-� را ��G ��ث�	 @	ار ��اه� داد و ز���2 را �	ا� �8�7

�	اهE ��اه� ����. �3���ش�ن �	ح 
�3���3	ی�ور %�2ب و��4=	 از 

وIد��	 ���3ر ��J�C ��ه� �3، از �	یZ 3	ی�ور %�2ب '�ز )���� �	3�� و ��ز( دری�� ��ر ��=-��� �� �	ی�اران ارو��ی� ��اه�
ر���. �K2	 او 3	ی�ور %�2ب یb �	ح ا�=	ا��یb ارو��ی� در را�`� �� ا	ژ� ا�� و و��4=	 از �	ح ����3 و �	ح ه�� دی5	� ا��

 �3���G�ل �`	ح ��د(.
� اش�ر( ���23 �3 ����3 �6#� از ای� �	ح �� ���ب ��)ی� واز �	یZ 3	ی�ور %�2ب @	ار ا�� �=� '�ز 7	اق و��G�C�� و� در ادا��
�� �� ارو�� ا=-�ل ی���. �K2	 ای� 3�رش2�س، �8�7 ش�ن ای� �	ح � �S9� �$2 ��2ع �c��2 ا	ژ� ��اه� ش�، �8"� وا��=�5 ارو�� را �� 	A�

'�ز رو��� �� 3�ه� ��اه� داد.
ا��� ارو�� �� '�ز ��ز( دری�� ��ر

) ، �4�ون ��6 وزی	 چb ا���وار ا�� �	ح ه�� ه�"�ر� در �2`-� دری�� ��ر �� ��ی�ن ��لAlexandr Vondraال"���ر و�را (
��ر�� دوی�B ول� ا�	از ��� در ':=6� �� �5 �3���%�ر� ��,د� �� ��ی�ن �	��. ای� ا���وار� را رای2$�رد ��bB ��ی	 a� !��7 ل�ل� 
3	د. و� �A	یJ 3	د �3 ��ا�-2��� ��� دول� ه� در ز���2 �	ح �a ل�ل� '�ز� "����3" را �� ��ی�ن ��ل %�ر� و ی� اوای! ��ل � ��,د�

.�223 �Fا�
��رو��� �3 اAG�ر >�ور '�ز �2`-� را در د�� دارد اQ$�ر �رC�ی=� 3	د( ا��. �-���ت '�ز�	وم ا7,م ���223 در �2`-� �� ا�از( 3�
� ��E1� �3 �23�� �2 '�ز�� �=� �3���'�ز و%�د �ارد. ول� �-���ت ارو��ی� ای� اد7�� رو��� را @�9ل �ار�. در ای� را�`� ��ی	 7��! 

�2`-� ��#=	 از '�ز ��رد ��ز ����3 ��اه� ��د.
�	اگ ز���2 ا� �	ا� >�ور '�ز ��ر ��#

#�� '�ز�" �	اگ از ای� %�92 اه��� دارد �3 ز���2 را �	ا� ا�F�� @	ارداد $�ی� در ا��ر '�ز �	اهE ����زد، زی	ا هE >�در �223'�ن"
� ���2 ��'	دد �3 در��و هE �	ی�اران '�ز ����3 دار� ز��ن �	ا� ا%	ا� �	ح ا=-�ل ا	ژ� ��ز( دری�� ��ر و �2`-� �	اهE )��( ا��. 

.�223 �F�3 را ا�	=#� ���	اگ ش	�3 �223'�ن ��� ��#��ی�ن 
���G�	ش� 	ی��2(: ��ه�

�G	ی	ی�: �	ی� و����

ب+ ب=� ��)��)ت ت�)ر� �,)ن ا� ان و :"()ن

S�\	� ان	در ای 	ار� ��#=H'ی���	ای� 3#�ر را �� � cد >2�ی	,ش 3�د �� )ل��ن �� 	ان، در �:	ای �:�ذر�، وزی	  ���G�,\ �"در��ل�
�#�ر� ���23.���23، دول� )ل��ن ه�2B�ن �	 ����� ا�وا� ا@=A�د� و �#�ی� �G	یEه� ��87 ای	ان 

��#9	د روا�a �1�ر� و ا@=A�د� �� ای	ان �S9 ش"�ف ���ن دول� )ل��ن و �6� ا@=A�د� ای� 3#�ر ش�( ا��. �5چ�5
دول� ��رال )ل��ن �� �#�ر زی�د �	 ش	�3ه�� )ل���، ��اه�ن 3�ه� �4��,ت �1�ر� )�ن �� ای	ان ا��. دول� )ل��ن �=� �� ��ز'� �`�ر

) ��ا�=� ا��، �3 از �	'�ار� #��ه�� ا�,7��� �	ا� ش	�3ه��3Numov=�9 از ا��1 ا@=A�د� ��ور �دیb و ���� (����م �� 



)ل��� ��ددار� �23.
�#�ره�� ����� ��ث�	ات ��د را �=�ریd )ش"�ر 3	د(ا�. '	چ� �4��,ت ا@=A�د� )ل��ن �� ای	ان در ��ل  �٢٠٠٨در ه��� را�=�، ا��ای

٣٠ د��E3 ٢٠٠٩ ا��ای� داش� و �E1 )ن �� چ$�ر ���8�رد ی�رو ر���، ا�� ���ان ای� �4��,ت در ژا�ی� ��ل ��٢٠٠٧,د� ��9 �� ��ل 
#�ن ��ده�. ای� رو� �	�,ف �4��,ت ای	ان �� دی5	 ش	ی"�ن �1�ر� )ن در 7	>� %$�� ا��. �در>� 3�ه

�6�ل:� دول� )ل��ن از '�=	ش �2��9�ت �1�ر� �� ای	ان
��� ا��� ���ن 3#�ره�� \	�� و %�$�ر� ا�,��	� 	� 	� 	Kرو� �4"�س �4��,ت ا@=A�د� ای	ان و )ل��ن، ��� از ه�� ����� ا�=,ف 
��#2$�د او����، ری�_ %�$�ر� )�	ی"�، �� �29	 �Hا3	ات ��=-�E �� ای	ان، �	ل�� �	 ای� ��ور ا��، �3 ادا�� �#�ره�� ا@=A�د� ��ا��. در 

�	 �$	ان، را( را �	ا� �	@	ار� ای� �Hا3	ات ه��ار�	 ���23.
 )وری! در ���ا� �� ��I�Lن ا��1 ��ور �دیb و ���� از )�ن ��ا�� �3 از��٢٧ �ش=� روز��� "ه�2ل��,ت" وزارت ا@=A�د )ل��ن در 

 ش	�3 )ل��� در دو��8ورف >	فK	 �٢٠٠.�223	'�ار� %��8 ا�,7��� در��ر( ای	ان �	ا� 
�ذر�، وزی	 :� ای	ان، در روز ��ش�92 (  ���G�,\ و �١#�� �#=	�3 ���ن ��ی	ان �23	نه�� )ل��Y�� اردی9$#�) در �	ل�� 

����ی�� �	�ش=� �#��� ��ی���، ا�� ��ر\E در��ا�� >	یJ دول� )ل��ن، ه	 دو %��8 در \��9 �6� ��ر'� از ش	�3ه� و ا��قه��
.���زر'�� )ل��ن �	'�ار ش�

� �1�ر� �� دی5	 3#�ره� ���23ن در )ل��ن �����-� ��د( ا��. در ��� وزارت ا@=A�د )ل��ن )��( ا��:���ا��8 ش�ی� ����� در �4��,ت @�
��ی� ای� #��ه� در �4�رض )ش"�ر �� ����� دول� )ل��ن ا��، و ����ا� ���رته�� �	اوا� �	ا� )ل��ن در 7	>� �������ر%�	�»
9�ل داش=� ��ش�. ��ی� دل�!، �� �م وزارت ا@=A�د و �� �م د�=	 >�راEK7 )ل��ن از ش�� در��ا�� ��ش�د، �3 از �	'�ار� ای� %�8�ت��

��ددار� ��23.»
� �� ای	ان ا��.�در �-��! �6� ا@=A�د� )ل��ن ��اه�ن %�ای� روش� ���ن �G	یEه�� ���ال��88 و �4��,ت @�

��#�� )ل��ن و �	�	�� ا�=6�ر� ا��1 ��ور �دیb و ����، در #�� �#=	m �� وزی	 :� ای	ان، ����3 3	د EK7ودر، >�را	ه�رد ش	'
�3 ش	�3ه�� )ل��� �8�م �� ر7�ی� �G	یEه�� �-	ر ش�( از ��� ��ز��ن ��G=� !8 ه�=�2.

ا=-�د �6� ا@=A�د� �� ����� دول� )ل��ن
ور	 ه�ی	، �4�ون �	ا���3ن ��ب ل�9	ال در ��رل��ن )ل��ن، در �6�ل:� �� ����� دول� )ل��ن ':�: «�� ��#2$�د ادا�� �Hا3	ات ازی��b و

ادا�� �G	یEه� از ��� دی5	، ����ان �� �`	 ��ای�2( د�=���� ای	ان �� ��G�8�ت ا��� �-���8 3	د.»
��ی��: «ش	�3ه�� زی�د� ش"�ی� از ای� دار �� ،�2=���م ��د  ��#�روز��� ه�2ل��,ت �� -! از �	�� ش	�3ه�� )ل���، �3 ��ی! �� ا

«.��#�ره�� ش�ی� @	ار '	�=�ا �G� �"ی	ای�! و )�	ان، از ��� �-���ت دول�ه�� )ل��ن، ا�	�3 �� )ش"�ر ش�ن �4��,تش�ن �� ای
��	�� ا��ق ��زر'�	� ،"bن�	� !�ش	�3ه�� )ل��� ه���2B از �"	ور� دول� )ل��ن در @9�ل ای	ان در 7	>� ���ال��88 ��#�2د�. "دا
)ل��ن در �$	ان در ای���ر( ��'�ی�: « در �$	ان ش�اه� زی�د� و%�د دارد، �3 ����ر� از ش	�3ه�� از 3#�ره�� �6=8} و �=� از )�	ی"�،

��اه�ن ورود �	یc �� ��زار ای	ان ه�=�2.»
�ش=� ه�2ل��,ت، در ��ل ��C	 @	ارداده�� ا�F�ء #�(ا� از ��� ش	�3ه�� )�	ی"�ی� در ای	ان و%�د دارد، �3 در ا=K�ر ا%�ز( ��

 د�� �� '�=	ش �4�ل��ه�� ��د در ای	ان زد(ا� و ��=�ژ ��له���PSA-���ت دول� )�	ی"� ه�=�2. ش	�3ه�� ��درو��ز� ر� و 
ای	ا� را ����4 داد(ا�. در ��له�� ا��	 �4��,ت �1�ر� ای	ان �� 3#�ره�� )���ی�، �K	 چ��، ه�2 و ژا�� ا��ای� چ#��5	� ی��=� ا��.
K	 دا�! �	ن�b، ا�=	ا��� دل�	د�223( �	ل�� �� رو� �2��9�ت �1�ر� ���ن ای	ان و )ل��ن ل`�� زد( و �	 �,ف ����� '�=	ش ��

�4��,ت ���ن دو 3#�ر ��د( ا��.
�,ش �	ا� S8% �	��ی�'Hار� >2�یc )ل��ن در ای	ان

�ذر� در �:	 ��د �� )ل��ن ��اه�ن S8% ��ا�-� ش	�3ه�� )ل��� �	ا� �Z��4 �2��9�ت �1�ر� و ه�"�ر� ا@=A�د� )�ن �� ���G�,\
ای	ان ش�. �ذر� در ':�و'�ئ� ا�=A�>� �� روز��� ه�2ل��,ت ':�: «�4��,ت �1�ر� ای	ان �� )ل��ن �	ا� ه	 دو �	ف ��د)ور ا��.

«.�23�� �C	7 ر'� را�زار ��� ��ا@=A�د )ل��ن وا��=� �� >�درات ا�� و ای	ان 
و� از �#�ر�3 ش	�3ه�� )ل��� در ���� �a ل�ل� '�ز ای	ان �� ارو�� ��6 را�، ا�� از ذ3	 �م ش	�3ه� ��ددار� 3	د. و� ����3 3	د:
�Hی	�=� ش�(ا� در ��زار ا	ژ� ا��.» Z`2� ل )ن �#�ر�3 �23. ای��-=«ه	 �3 ��اه�ن ا�=:�د( از '�ز ای	ان ا��، ��ی� در ز���2 ا�=6	اج وا
:� ای	ان 3$�2 و از 3�را�=�د( ��=�2 و هEا�23ن ای	ان، cی"�ی�، >2�ی	,ف ':=� �-���ت )��	,ت ���7 ش� �3 ���ذر� در ':=�5 �� ه�2ل�

 ����8ن �#"� در روز ا��ای� داد( ا��.X/ ٣ا�=6	اج :� ��د را �� 

�ر در ان�B)ب)ت ر�)�� ج(��ر� در ا� ان @�� ن)م 4 د$ ان�172C* � ن  ب ا

 �92#12� 	A7 �� ،ان �� '�ی�	6���ت وزارت 3#�ر ای=���د� ��د را �	ا� ��Fر در ا=6���ت ری��� %�$�ر�١٧٢ری�_ �=�د ا 	: 
 داو�S8 زن �� �23ن ث�9 �م 3	د( ا�.١١ داو�S8 �	د و ١o١ا7,م 3	د( ا�. از ای� �7(

 اردی9$#� ادا��١٩ اردی9$#� )\�ز ش�( ا�� و �� ��ی�ن روز ش١Y �92ث�9 �م ���ده�� ده��� ا=6���ت ری��� %�$�ر� ای	ان از روز 
��اه� داش�.

١٩ ��ل� و %�ا=	ی� )$� یb %�ان ٨o �	داد، یb �	د ��22 ':=� 3��	ان دا#�1 ری�_ �=�د ا=6���ت 3#�ر، ��� �	ی� داو�S8 ا=6���ت 
��ل� ا��.

ش�را� 5$9�ن �3 3�ر K�رت �	 ا=6���ت در ای	ان را �	 7$�( دارد �_ از ��ی�ن ث�9 �م 3�ر �	ر�� >,��� ای� ���ده� را )\�ز ��اه�
3	د و در $�ی� �$	�� ��ی�� >,��� ش�( ه� را ا7,م �� �23.

 ن  در ا� ان اE�ام ش�ن�18در �' ه�� &8ش�� 

:	 �� ا�$�م @�چ�ق ��اد ��6ر در ا�=�ن آ	��ن ، ش��ر ا�7امه� در ش� روز ا��	 ��  d2�:	 ر���.�١٨� ا�7ام  



:	ى را آ� �G	'�( چ$�رش�92 در ز�ان �	آ�ى ای� ش$	 ا�7ام ش�� « @�چ�@B{ ��اد ��6ر» �4	�{ 3	د وا7,م d2�داد'�=	ى ا�=�ن آ	��ن 
.�:	 �� ا���م داد'�( ا-,ب آ	��ن �� دار )وی6=� ش�(ا d2�داش� ، ای� 

.��� ر���ه� از از ا�7ام ه#� :	 �� ا�$�م @�چ�ق ��اد ��6ر در ش$	 ��ی9�د وا@c در ا�=�ن �	ا��ن ر�Cى �9	 داد( ��د 	=#��

$(F��� ش�د: G �)ن�$ (,�ب��B از ب=,H ��)ز ا�� وارد 
 

�ارد �1�ز }��K����اران ا-,ب ا�,�� در )�=�� ا=6���ت دهE ری��� %�$�رى ا7,م آ	د: �6#{ از ���d آ� �4�ل�� ه�ى  )�n� )���	�
ا�� وارد �9��� ����{ ش�د.

d��� از }��K d��� ،ى	ره9 EK4� -�م� 	����د، ':�: «�� 	آ }� }���G 87{ %4:	ى آ� روز �12#�92 در ه��ی� «���d ��ز�'{» �26	ا
�	ه52{ و ا@�ا��ت ا%=��7{ دارد.» ،}'���� ه�ى ����ر '�=	د( اى در ز���2 ه�ى �87{، ��ز	� d��� د�=� ��2ى ش�( و }��K 	�\

�ارد، %�و �	وه�ى ����G� J8ب �{ ش�د و �1�ز ا�� آ� }��Kوى ا��ود: «)ن �6� از ���d آ� �2� �� ����	 ... ره9	ى �4�ل�� ه�ى 
در را�`� �� ا-,ب ��د وارد �9��� ����{ و �4�ل�� ه�ى ��ث	 در ای� ز���2 ا��.»

}��K����اران ا-,ب ا�,�{ در �26�ن ��د اش�ر( �	د آ� ��K2ر وى آ�ا��� از ش��� ه�ى ���d ا��. ای� �	وى ش�9  )�n� )���	�
� )��زى ا�� آ� در دا#5�( ه�، �	اآ� ا@=A�دى، ��ارس و ��ز��ن ه�ىداراى �6� ه�ی{ چ�ن ���d دا#�1ی{، ��ز�'{، ادارات و دا

دول={ �4�ل�� �{ آ�22.
� و چ	اغ �9�ى �	اى �4�ل ش�ن �	وه�ى ���d در ا=6���ت ری��� %�$�رى روز �# � �	داد��(٢٢اQ$�رات ���G 87{ %4:	ى �{ ��ا

�8-{ ش�د.
�( �n�( در اQ$�رات >	یG{ آ� �� ا=-�ده�ى '�=	د( ا>,ح �98�ن و �I�4ن ����{ رو �� رو ش� �� >�رت )ش��ر از��	���ل 'Hش=�، 

%	ی�ن ا>�ل5	ا ���ی� آ	د و ��a8 )ن �	 دو @�( �1	ی� و �-�22 را «ا-,ب در ا-,ب» ل-S داد.
 �$�� ��( و در %�I�L�� cن ���d دا#�1ی{ ی��A دا#5�( آ#�ر ':=� ��د: «�	اى ��اوم را( ا-,ب ا�,�{، ���ی� از %	ی�ن١٨وى روز 

�Hی	 و ���8} ال${ �	وه�ى ا-,�{ و ارزش{ آ#�ر �� ش��ر �{  )ی�.»�ا>�ل5	ای{ C	ور�{ @`4{، ا%=2�ب 
وى ا��ود( ��د: «���d �� �27ان �6#{ از %���4 ��ی� ��ا� آ� در را�`� �� ا=6���ت چ`�ر آ�ر و �	آ� آ�2.»

�-���8 �� �$�ی�ه�� 	م
 و �� �	��ن )ی� ال�8 ���2{، ره9	 %�$�رى ا�,�{ ای	ان �4�ل�� ��د راd���١٣Y٨ �� �27ان ی� �#�! ش�9 K��{ روز �E12 )ذر��( ��ل 

�( آ!١٣٨o)\�ز آ	د و �� د9�ل @	ار '	�=� ���G 87{ %4:	ى در راس �n�( در ��ل ��	��ه{ ���d �	اى �6=�� ��ر �� ��	�، ���Lل�� 
�n� )�n	د( ش�.

 �$�� ��( ��ل 'Hش=� �� اش�ر( �� �`	ا�{ آ� �� ':=� او %�$�رى ا�,�{ را �$�ی� �{ آ�2 �9	 داد آ� ����ری� �-���8 ��٢١)@�ى %4:	ى روز 
�$�ی�ات 	م �� ���d وا'Hار ش�( ا��.

� روى %�$�رى ا�,�{ در )�=�� ده� چ$�رم ا-,ب را � از �ع K��{ و ا��2={ ���8 از �ع �	ه52{، ا%=��7{ و��وى �$�ی�ات 
.��ا@=A�دى دا

د��ل� �	وه�ى K��{ و ش�9 K��{ در ا=6���ت دو ده� 'Hش=� ه��ار( �� �27ان ی�{ از چ�ل� ه�ى %2�ح چ� و ا>,ح �S8 �� ش��ر �{
.�ر�=� ا�� و �I�4ن ای� ��} ��ره� ��9 �� ای� ���Cع ا7=	اض آ	د( ا

ا>,ح �98�ن �� '�ی�2، '	و( ه�� را�=5	ا �3 در @�لS ا>�ل5	ای�ن �4�ل�� �� �223 �� ا�=:�د( از اه	م ه�� رد >,��� ���ده�� ��=-!
.�=�یd ا=6���ت 'Hش=� را �� ��د ��د ر@E زد( ا ،���Kو �$	( '�	� از ا�"��ت و �	وه�� ش�9 

 ��ز �{ '	دد آ� در %	ی�ن )ن �$�ى آ	و�{، ���د ا=6���ت، در ���١٣٨Xاوج �رC�ی={ ا>,ح �98�ن �� ا=6���ت ری��� %�$�رى ��ل 
:c ی� ���د �� K	، در �� d��� وه�ى	�اى �� ره9	 %�$�رى ا�,�{ ای	ان، �1=9{ ����2 اى، ��	 او را �=$E آ	د آ� �� ا�=:�د( از 

ا=6���ت د��ل� آ	د( ا��.
{ �� دور دوم راى '�	ى را( ی���.�12��اش�ر( )@�ى آ	و�{ �� ���Gد ا���ى �اد، ش$	دار و@� �$	ان، ��د آ� ��ا�� ه�	ا( �� ه�ش�{ ر

�ه�ن K��{ در �26	ا{ ه�ى �6=8} �� ���ی� >	یJ از ����� ه�ى ���Gد ا���ى �اد �	دا�=� و ��ا�=�ر��	� ��در ه:=� ه�ى ا��	 
.�ادا�� ری��� %�$�رى وى �	اى چ$�ر ��ل دی5	 ش�( ا

����اران ا-,ب ا�,�{ ه:=� %�رى در �26�{ ':=� ��د: «ای� دول� ش9�� روز آ�ر �{  آ�2 )�n� در ��-���ی�2( ول{  ��#�1=9{ ذوال�2ر، %�
�8L�� ن �{ ده� ث��� آ�22( ای��#و ... K	 �12{ه� در ��Aص ا=6���ت ری��� %�$�رى آ� راى ��Iى دول� �84{ در -�ط �G	وم را 

«.�ا�� آ� �Z��2 زی�دى از آ#�ر �E4 ����ت دول� را آ#��( ا
:	 ث�9 �م آ	د( ا� و ای� در ��ل{ ا�� آ� ه�2ز ه�k ی� از�١٧٢	اى ش	آ� در ا=6���ت ری��� %�$�رى ��( )ی�2( ای	ان �� آ�2ن  

.����ده�ى �	ش2�س ����{ �م �ی�{ �	د( ا
�$�ى آ	و�{، د��	 آ! ��ب ا7=��د �8{، و ��	 ���� ����ى، )�	ی� ��6 وزی	 ای	ان، از %9$� ا>,��ت وارد 7	>� ر@��� ه�ى

.�ری��� %�$�رى ش�( ا
�=� ا�� و از ��ى دی5	��G� ، رC�ی{،	5در %2�ح ا>�ل5	ا ه�2ز ا%��7{ �	 روى ���Gد ا���ى �اد، ری�_ %�$�رى، >�رت 

K�م، ���دى ��د را ا7,م آ	د( ا��. �G8A� [�6#� c�1� 	و د�� )�n� Z��� )���	�

 �5�د �)�)ن داد'ر4=)ن) #)ب  �'ب� اL�E)ب 8Jا
 

5�ر ای	ا� - )�	ی"�ی� �3 در ای	ان ز�ا� ا�� �� اA=7�ب \Hا� ��د ��ی�ن داد( ا��. ���ر�3�� >��	�، روز
��ر ��E >��	�، '�ارش ش� �3 د�=	 او �� اA=7�ب \Hا� ��د �3 از دو16 �� (6روز چ$�رش�92،  ،�	��< �Cاز ر !- اردی�#$9)، �� 

� در ز�ان اوی� )\�ز 3	د( ��د ����� داد( ا��.��ه:=� 
E >��	� �� ش�94 �� )� داد'�( ��1ی� K	 ار��ل ش�( و %��8 داد'�( �	ا� ر���'�14روز دوشF@ )�@ ��526� ،�92�ئ�� ا ی	ان ':� �3 �	و



�� ای� �	و�( ه:=� )ی�2( �	'�ار �� ش�د.
 )وری! و در ا7=	اض �� >�ور �"E ه#� ��ل ز�ان �� %	م %����� �	ا� ای�Iت �=20)�G�E��A ر�3�� >��	� �� اA=7�ب \Hا روز 

)\�ز ش�( ��د ا�� �3��( ���� �_ از ا=#�ر ای� �9	، یb �-�م @F�ی� ای	ان ای� '�ارش ه� را �"HیS 3	د.
��9 �� و��4C او ا�	از 5	ا� 3	د( و ':=� ��د �3 د�=	ش �� ش�ت �رC� >��	� چ�2 روز �_ از ا=#�ر �9	 اA=7�ب \Hا� ر�3�

�4C} ش�( ا��.
E >��	�، �3 از ��ر� ای	ا� و ��در� ژا��2 در )�	ی"� �=�ل� ش�(، در �$�� ��( ��ل 'Hش=� در �$	ان ��زداش� ش� و ��4ا �� ز�ان اوی���

.��ا=-�ل ی�
�_ از ��زداش� ر�3�� >��	�، �-���ت @F�ی� ای	ان ا�$�م او را �4�ل�� �9	� �	ا� ر��� ه�� \	�� ��ون داش=� ��1ز Iزم ا7,م ����

3	د� و ':=�2 �3 ��1ز ��E >��	� از یb ��ل @9! از ای� ��ریu ���ی� #�( ��د.
ا�$�م %����� �� :c ای�Iت �=�G( ��4ا ��87 ر�3�� >��	� �`	ح و �	و�( �	ا� ر���'� �� ی"� از شS4 داد'�( ا-,ب �$	ان ار��ل ش�.

 ��( )وری!، '�ارش ش� �3 داد'�( ا-,ب ��E >��	� را در ��رد ا�$�م %����� �1	م ش2��=� و �� ه#� ��ل ز�ان �G"�م 3	د(18روز 
ا��.

�4�ل�� ه�� %����� �� :c )�	ی"� ��5Bدر ه� �	��< �در وا23� �� ای� �9	، ��راm او����، رئ�_ %�$�ر� )�	ی"�، ':� �3 ر�3�
در'�	 �9د( ا��.

.��	�� �58�8G	ان ه�ف %�$�ر� ا�,�� از ��زداش� ای� �9	5�ر ای	ا� �9�ر )�	ی"�ی� را وارد 3	دن �#�ر �	 ای�Iت �=�G( �27ان 3	د
�ن، �-���ت ای	ا� در K	 داش=� ا� در @9�ل )زاد� ��E >��	� ��ا�=�ر ره�ی� �d2 ش$	و� ای	ا� ش�� �3 در ��( ژا�ی� ��ل( �=:' ��

.��	وه�� )�	ی"�ی� در یb ���=��ن �=Z84 �� دول� ای	ان در ش$	 ار��!، �	3� 3	د�=�ن 7	اق، ��زداش� ش� a��� �=شH'
E >��	� و ��زداش� دی�8n�ت ه�� ای	ا� در ار��! را دو ���Cع�� ����"G� ع�C�� و ��-���ت ای	ا� ای� K	 را �� ش�ت �"HیS 3	د

.��%�ا'�� ��ا
@�( @F�ئ�� ای	ان �� و�7( داد �3 �� در��ا�� ��1ی� K	 ر�3�� >��	� �� د@� ر���'� ��اه� ش�.

bو ی ،�	��< ���#=	، ���Gد ا���� �اد در ا@�ا�� �� ���-�، �� ار��ل ��� ا� �� داد�=�ن �$	ان ��>�� 3	د( ��د �3 در ��رد ر�3�
و�,گ �ی_ ای	ا� �3 در ��زداش� �� �	 �� �	د، �-�ق �=$��ن 9�ی� C�یc ش�د.

�ن �� &��� ه��ز ز�,�� ت���� ت> �
 ه)� ا� ان G اه
 ن,=���,M4
 

"	د( ا��. Eاه	�ه�,ر� 2�83=�ن وزی	 ��ر%� )�	ی"� �� '�ی� �3 )�	ی"� ه�2ز ز���2 �#�ی� �G	یE ه�� ��� ال��88 ��87 ای	ان را 
� ه#�ار داد( ��د ا'	 ':=�5ه�� )�� '	و( �� �� ای	ان ش"�� ��6رد، ای	ان �� �G	یE ه�� �5d8+1وزی	 ا��ر ��ر%� )�	ی"� ��ود دو ه:=� 

�223( رو�	و ��اه� ش�.
ه�,ر� 2�83=�ن )ن ز��ن �� ش��ر� از ��ی�2'�ن 523	( ':� ه	چ�2 )�	ی"� �	��� �Hا3	E�-=�� ) �� ای	ان را دارد ا�� در ��7 ��ل �#�fل

�	اهE 3	دن �-���ت �#�ی� �G	یE ه�� ��� ال��88 ��87 ای� 3#�ر ا��.
�9�% bه�� ی Eی	G� �8�% ه�� ��� ال��88 از Eی	G� �ان ��ا%� ش� �3 ��ره	م ه�� ارش� �"��� ای�-� �ای� اQ$�رات ��E 2�83=�ن �� وا23

.�)�	ی"� را �� =��1 دا�=� ا
وزی	 ��ر%� )�	ی"� روز �12#�92 ':� )�	ی"� در ��ل �	داش=� '�م ه�� �-������� �� ش	3� و �=�Gان ای� 3#�ر را �=-��7 �23 در >�رت

�=� ش�د.	' 	K��ز، �G	یE ه�� ش�ی��	� ��87 ای	ان در 
�� ای� ه�� )ن ��ر �3 ه�,ر� 2�83=�ن �� '�ی� رو� �$�� �-���ت �#�ی� �G	یE ه� ��87 ای	ان ه�2ز �"��! #�( ا��.

و� از دی�ار �� �	'I �Lوروف، وزی	 ا��ر ��ر%� رو���، در واش52=� اQ$�ر K	 �� 3	د.
�1 �6� ��ش�.�1+5�E 2�83=�ن ا�	از ا���وار� 3	د �,ش '	و( (�=) �	ا� ':=�5 �� ای	ان در ��رد �	��� ا��� ای� 3#�ر 

�_ از دی�ار �� ��E 2�83=�ن ��ر دی5	 �	 ای� ��cC 3#�رش  �3�G	یE ه�� ���� '�ارش �9	'�ار� رو�� ای=�ر��س �	'I �Lوروف 
�� �23 ����3 3	د. b�3 ان	ای ���ا ���ی"1��9 ��87 ای	ان �� �! �#"! �	

�ارد، ال9=� ا'	 ای� 3�ر �� @�c 3	دن دول� ای	ان �Cا	ان ا7=	ای 	ر ��#��� ای� ��ل �2��� ای� '�ارش و� اش�ر( 3	د �3 رو��� �� ا�7�ل 
.�23 b�3 )	3اH� ��� ��� �=�#�	ا� 

".E�23 �� نIوروف ':�: "ای� 3�ر� ا�� �3 �� اI ��@(
هE ا�23ن '	و( �d2 �� 7,و( یb �=#"! از ��ی�2'�ن )ل��ن و �d2 3#�ر �F7 دائE ش�را� ا���2، �	ا� )\�ز دور %�ی�� از �Hا3	ات ه�=�

ا� �� ای	ان در �,ش ا��.
3�خ �:�� �� '�ی� �	�,ف دوران ری��� %�$�ر� %�رج ��ش، )�	ی"� ای� ��ر �� ��ر �4�ل در �Hا3	ات چ%�2��9 �� ای	ان ش	�3 ��اه�

3	د.
����9g� u ای	ان �� ��#2$�د �Hا3	( '	و( �d2 �� 7,و( یb ا��. 	K=2� �"ی	':� دول� )� 	�92 ��ر دی5#B2�وزی	 ا��ر ��ر%� )�	ی"� روز 

E 2�83=�ن ه	چ�2 در ه:=� ه�� ا��	 در ��رد �#�ی� �G	یE ه� �� ای	ان ه#�ار داد( ا��، ه�2ز ر��� در ��رد �	ح �G	یE واردات �2�ی���
"	د( ا��. �	Kای	ان �3 ا��	ا در 523	( )�	ی"� �`	ح ش�( اQ$�ر 

�LE)ن,� روزن)�� ب)زج� ش ��N(�ار� از :ش9)ر ش�ن ش���9 ه)� دان����)ن ��M ت�9,'
 

�� ��د را از ��ز'�ی� ش"�12 ه�� دا#�1ی�ت�9A7 و ش�2د �:' ���� ا��	�93	: �=�ن �ی_ %�7! روز��� �3$�ن ا�	وز در �6	9�
ا��	�93	 �	وز داد( و�ش=� ا��: ر��� ه�� وا��=� �� د�=5�( ه�� %����� \	ب، �	ی9"�ر� و �ش� '	� را از �� 'Hرا�( ا�. در )�	ی�
� از ای� ش��د� ه�، ��ی� روز )ن Iی� ��A� �7���9 �� ی"� از دا#�1ی�ن )زاد ش�( از ز�ان ش� و از @�ل و� �ش�: « �� ���8��

���ی"�. �� ��اE ��5یE چ� @�ر. @�A ��رد 3	دن ��ن را داش=�2». Eرو�� و ه Eه .Eش"�12 �� ش�ی



 روز ا:	اد� و ��G! ش"�12 ه�� ش�ی� %��� و رو�� �� ه:=�٨٠ای� در��ل� �3 ا�� �3 �d2 �� از دا#�1ی�ن دا#5�( ا��	�93	 ��4 از 
�اد( ه�� ای� دا#�1ی�ن و دی5	 دا#�1ی�� �3 �	ا� ا�=-9�ل از )�ن �� �-��! ز�ان اوی� ر�=� ��د�، ه��5 ش�ه� ای��� .�ا��	 )زاد ش�( ا

.���د� �3 دا#�1ی�ن )زاد ش�) �� و��4C و��( ���% Eزاد ش�
��ز%�ی�ن ا5#=�ن د�� �3روش دا#��ر و �	 ی"� دی5	 از دا#�1ی�ن را در ز�ان ش"�=� ا� و )ث�ر C	ب و ش=E �	 ��ن و >�رت

�_ از  ��:`A� ی��ن	�9د و  �9G< �� �1ی�ن �� ه52�م )زاد ش�ن �=� @�در#X٨دا#�1ی�ن �� و�Cح �#�ه�( �� ش�د. ی"� از دا
� �$=	 ش�( ا��.=�4Cو ����7 از )زاد ش�ن @�در �� ��ا���ن �9د و �� @	ص ه�� )رام �6

� ���a ��ز%�ی�ن �	 دا#�1ی�ن ا�7�ل ش�( ا�� �� )�ن �� ا�اع ا�$���ت �6=8} ا7=	اف �223 و������� ای� ش"�12 ه�� و�#��� \�	ا
�2�ری� وزارت ا�,7�ت �	ا� ا=-�م '�	� از دا#�1ی�ن �8�7 ش�د.

�� ای� و%�د ا�23ن ��ی	 ���Lل ��ز%� روز��� �3$�ن � �2$� �� ای� ��ارد اش�ر( ا� "	د( ا��، �8"� از اش"�ر ش�ن �=� '�ش� ا� از
ش"�12 ه�� %��� و رو�� �	 دا#�1ی�ن �� �#E )��( ا��. ا�23ن �� ش	ی4=��ار� �	ا� b�3 ر��� �	ا� ا=-�م '�	� از دا#�1ی�ن

.����7 ش�( ا�� �3 دا#�1ی�ن �� ار�9�ط �� �2��-�� و '	وهb �97ال��لb ری�5 ا7=	اف 3	د( ا
ش	ی4=��ار� ��ی	 ���Lل روز��� ا�,7��� �3$�ن �3 ��ز%� ��دن را ا�=6�ر� �� دا�، ا�=��I ش"�12 دادن دا#�1ی�ن را هE دارا� ث�ا��
� �2�ری� �	ا� دا#�1ی�ن �����#��E�K7 �� ش��ر �� )ورد Q �3�ه	ا ای� ����Z را �اش=� ا�� شA6� دا#�1ی�ن را ش"�12 ده� و ا�23ن 

�ی�� �� ��ی� و���8 ���� ر��� ��د را ا1�م داد( ��ش�.
ا�#�'	� ر�=�ر ش"�12 '	ان چ2�ن �	 �	د��	 ��ز%�� �3$�ن ��6 )��( �3 از روا داش=� ه�k ا�$��� �	 دا#�1ی�ن �-�وم و ش1�ع ا��	�93	
اه��ل "	د( ا��. ای� در ��ل� ا�� �3 �� چ�2 روز 'Hش=� روا�a ����7 ا��1 ا��	�93	 �� ����� ا� ه	 '�� ار�9�ط �� �1�ه�ی� را رد
�� ��ا�( ��د. �2�ری�ه�ی� �3 �� ��ل ه�� 'Hش=� �� ��7 در ��رد u3	د( و ���م ای� �I�ئ,ت را �	و�( ��ز� و �2�ری�ه�� 

دا#�1ی�ن ���=� ش�( و ه��5 در ا�"�ر ����7 �	دود و درو\�� @��8اد �� ش�د.
در ��ل� �3 �� ��ت ��زداش� ��E ��ز%�ی� �,ش �	اوا� �	ا� �	�a9 3	دن دا#�1ی�ن ش1�ع ا��	�93	 �� '	و( ه�� �	وری�=� داش=� ا� و
� ��ت و ش"�12 ه�� رو�� و %��� �2$� �6#� از ر�=�رI�� ��ز%�ی� ه�� .����م ��4 ش�ن را �	ا� '	�=� ا7=	ا��ت درو\�� ��د( ا
E$�_ از )ن ای1�د ش�( ا�� �3 وزرات ا�,7�ت دول�  Eد( ا��. ای� �2�ری� %�ی� ه�� 	�93	�1ی�ن ا��#��ز%�ی�ن وزارت ا�,7�ت �� دا
��زداش� دا#�1ی�ن �� دل�! ش	�3 در �	ا�E �$�2س ��زر'�ن و ی� ا7=	اض �� د�� ش$�� را �$�� ا� �S��2 �	ا� ا=-�م '�	� '�=	د( از

دا#�1ی�ن و >�ور ا�"�م ���52 �	ا� )�ن �ا�=� ا�� و د�� �� �2�ری� ��ز� %�ی� زد( ا��.

�ن ا�C)ء، 4)ن��� ر�)�� ج(��ر� ش�,M,� '� +,F)4 زن)ن و Qه(! ا�� ج�� �CE ،ه�(�� �N� ش Rژ�

ر%���ز: ی� داو�S8 ا=6���ت ری��� %�$�ري ':�:ا'	 7�تا... �G��� @�9ل آ�2 وي را �4�ون اول ��د �� آE2 واز ش�	ی� 97�دي
در��ا�� ��آE2 �� ری��� وزارت داد'�=	ي را �Hnی	د.

��وه5#	  )�2� ��ل� آ� �� ��رك �$���2 �87م در �=�د ا=6���ت وزارت آ#�ر ��C	 ش� و ث�9�م ����57 '�ارش:�رس، ژی, ���� ش	ی�4 
.�5�ران اQ$�ر داش�: ��7(�	ی� �#�! �� ای� ا�� آ� �	دم در ا��ر آ#�ر �#�رآ� آ��! �ار	9� c�% �7! )ورد در

 در>� ه	 ��ز��ن دول=� ��ی� �� ز�ن �Z84 ��5	د و ��Eه� ����ا�2 �=�30وي در ��Aص ��Fر ���ان در د�=5�(ه�ي ا%	ای� ':�: 
� آ�22.-در �-�م ری���%�$�ري ای:�ي 

وي در ��Aص '#� ارش�د ':�: ��Fر ای� چ�2�2 '#� ارش�د ���7 �#�ی� ����2 و ��ري، ���1��� و ل�d�زي �	�� از ��Eه� ��ش�د و
9�ی� �1�ب را �� زور و �#�ر �� )$� ���G! آ	د.

ش	ی�4 �2�( ادا�� داد: در >�رت ��AیS �81_ از ی� ��E �� �27ان وزی	 ا��ر ز�ن ا�=:�د( ��اهE آ	د و �� )ن ز��ن وزارت )��زش و
.Eار ��ده	@ E�	ورش را در ا�=��ر ی� ��

وي �� ���ن ای��2 ا'	 7�تا... �G��� @�9ل آ�2 وي را �4�ون اول ��د �� آE2 اQ$�ر داش�: از ش�	ی� 97�دي در��ا�� ��آE2 �� ری���
وزارت داد'�=	ي را �Hnی	د.

.E2( ��آ	اآH� ���م و �� او�	یH�ژی, ش	ی�4 � )�2�A	یJ آ	د: در >�رت رئ�_%�$�ر ش�ن �Z�84 \��2�زي را �� ��ت آ���ه� ��
� از )ن �� '�ارش ��ی� ���m�2 ث�9 �م داو�98�ن ری��� %�$�ر� دور( دهE �3 از ���7 �� >J9 �� ش�92 در �I8!Gزم �� ذ3	 ا�� �3 

:	39 زن و 6 :	 ر���( ��د �3 از ای� ��4اد �45=�د ا=6���ت وزارت 3#�ر )\�ز ش�( ا�� �3 در ه��ن روز اول ��4اد ث�9 �م �223'�ن ��  
.��	د ��د

� ب,+ ا"(2M ب &0ار ش�E ز�)ن(��ت Eرا در  :ب� دSام د�Eاض ب� ا �Eر 22ا��4 
 

��را �-�م
دارا�� و ��ی	��� از ���� و دو 3#�ر %$�ن روز 'Hش=� �� د�7ت ��ز��ن 7:� ��� ال�8!، �	ا��� را در ا7=	اض �� �"E ا�7ام دIرا 

3#�ره�ي �6=8} �	'�ار ش�.�%�ا�ن در ای	ان �	'�ار 3	د�. ��#=	 ای� �c�1 ه�ي ا7=	اض )��� در �-��! �:�ر�6�� ه�ي ای	ان در 
�� د�=��ن ر���(دروري دایb از ��ز��ن 7:� ��� ال�8! در ��J�C ای� �9	 �� '�ی�: 3#�ره�ی� �3 �م )$� �	اي ا%	اي �	ا�E، ���23ن 

	وژ، ل$�=�ن، 3��دا، �	ا��، ای=�ل��، ��ئ�_، ا�	ی-�ي ���2%،  ،b�8ی� ،����ر�2�3����، ��ئ�، )ل��ن، %�$�ري چb،ا�� 97�ر��2 از: �	ی=�
.���، ا�	ی"�، ��ل�ي، �	ا3� و ا�	ی�nي، ه�28، �52�ل، ا��وئ,، ��ل�و

:	 ��دیE. ی���50ود در �-��! �:�رت ای	ان در ل�2ن %�c ش�یE.  16:30دروري دایb در ��رد �c�1 روز 'Hش=� در ل�2ن �� '�ی�: ���7  
��� را �� ��ی	ان �:�رت ای	ان ��ه�E. در  �� Eدی�� �=����، یb د�=� '! و 7"�� از دIرا ر b3! ��ز��ن 7:� ���ی	ن ��ن د��	ی( �� c�%

:	 ر�=�2 و در �:�رت را زد�. ا�� ��3 در را ��ز "	د. ال9=�ال�8! و ال��=�	 3�ر��#! از ��ی�2'�ن �81_ �	ی=��� ه�F� Eر داش=�2. ای� دو 
از ا�=�ا هE �� دا�=�E �3 ای� 3�ر را �6اه�2 3	د.

 b#� ان	را دارا�� در ایIد 	9@ m�� 3! ��ز��ن 7:� ��� ال�8! ':� �3 ه�2ز 	د�� Eا�	ادا�� �� ده� �3 در ای� � bاندای	�3 ای )�#



 ��ل� �5	�S" %	م ش�� )��د( �� ش�د.�18	اي ا�7ام دو �	د دی5	ي �3 در زی	 
اول��ء دم یb ��( و@�وي �� اش�ر( �� ا��	 ��ل-� و >:	 ا�5�� دو �G"�م �� ا�7ام �%�ان �3 روز 'Hش=� ��ا�=�2 �	اي S8% رC�ی� از 

�، ����3 �� �23: ا'	 چ� ای� دو :	 ا�	وز �� ��ر ��@� �	اي یE"� )�� b ا�7ا�#�ن �=�@} 	�5�.��=� ا��1�ت  �$( c@ش�، ا�� در وا
�=� ��د ا�� @9! از 	' �<	� )�� bان ی	ئ�� ای�F@ )�@ _از رئ� ��ای2"� ای� �	>� ���م ش�د، ا�7ام ش�.زی	ا دIرا دارا�� 

 	K��K ش��، �I �"8زم ا�� از �G� گ	ن از ا�7ام و ���نای� ���ول 7:� ��� ال�8! ادا�� �� ده� �3 � �2$� ��ی� �%�ا( �� ��رو�� 
.�b�3 ش�د �3 �=�ا�2 ��د را ��ز��زي �223 و �� %���4 �	'	د

 E"� �fاي ل	�2�1 ا�� �3 �ا�7ام �,ش �� �223،ال��=�	 3�ر��#! ��، �3 از �8�% ��ی�2'�ن ا�"���28 در �81_ �	ی=��� و ری�_ ش�راي ا
ر��� �3 وا@4� ��ی� �	اي ��#�5	ي از����3 دارد: ز��� �3 �� �9	 ا�7ام دIرا را ش��2م در ا�"���28 ��دم. ����ر \���5 ش�م و �� K	م 

 �� �ا�F�ي �23ا���ن �-�ق �3دm و ��g�ق %$�� �-�ق �����ا�7ام �%�ا�ن 3�ري ا1�م ده�E. وي ادا�� داد: دول� ای	ان �� %���4 %$�
�2��	ای� و�Q:� �� ای� ا�� �3 �� دول� ای	ان ی�د)ور ش�یE �3 ��ی� �� �4$�اتو ��� @�ل داد( ا�� �3 %�8ي ا�7ام �%�ا�ن را ��5	د. 

��دش ��ی�29 ��ش�.
�	>=� %�ی� �	اي دو �%�ان �G"�م

چ$�رش�92 ز�ان�4�1�ت روز 'Hش=� در ش	ای`� �	'�ار ش�� �3 ه����ن، ا��	 ��ل-� و >:	 ا�5�� �3 در �$	�� د( :	( ا�7ا���ن روز 
 S8% اي	� ���2 =��	>� ی� )�� bی�� ی�F@ )�@ _ي چ��� دار، �� د�=�ر ری���رC�ی� >��9�ن دم �,ش� ��1د رااوی� @	ار داش=�2، در 

ا1�م ده�2.
 Sر �� دارد: ش�$Qان اوی� ا�ه�ل ا�5�ي ��د.�A� ��G`:�ی� و�3! �=$��ن �� ���ن ای� �`S8 در ��>�} و��4C شH' Sش=� در �-��! ز

اول��ء دم ��د� و �7( اي هE �	ايا�	اد زی�دي %�8ي ز�ان اوی� %�c ش�( ��د�. �	�� از )$� از ���اد( ه�ي ا�7ا���ن ��د. �	��، از 
�� ر���.b�3 �� رC�ی� '	�=� ��Fر داش=�2. از ه�� �	ف >�اي ی� ���� و >�8ات �� '�ش 

�اد( ه�ي >��S ��ن را �2�م >�ا زد� و )$� را �� Eش�ی �� bدی� E"� اي	ه�ي ا% �KGای� و�3!: و@=� �� ل �=:' ��.�وارد ز�ان 3	د
:�$� ���52 ش�( ��د. در ای� ��� یb ��در، از ��ن �	ز�ش  .��'Hش� و @��! او را �6##��. ای� ا�:�ق��"9�ر( �"�ت �	گ ه�� %� را '	

 c�% ف ش�. ه�� دور او	ان از ه�� �	C�� ی�	�7 ��28 ش�ن >�اي >�8ات و '��.�ش�( ��د� و 3�رش را �� �=�د
�( ا�. �� ای2"� �	��زي �� ��م )$� را �3 ���(�A`:�ی� ادا�� �� ده� �3 ��4 از ا%	اي �"E ه�2ز �� دا�=�E چ� �3�� ر�=� و چ� �3�

.���د� ��ا�. ��3,ن هE در )$� ��د� و ال9=� �=��:�� چ$�ر :	 ا�7ام ش�
��ر ��د �3 �� دل�! ه��	E"� �#3 ا�7ام دری��� 3	د( ��د.	K�م زه	(  �� �ی"� از ا�7ام ش�'�ن دی	وز ز

 �83�ت )نA� ��G�85`:�ی� ه���2B در��ر( Iی�G دادر�� ا�:�ل �3 ��4 از ر���'� در �����3ن �-�@� �81_ �� دل�! ای2"� در ��ل 
#�( و ی"�	( راه� ش�راي 5$9�ن ��اه� ش� ( �287 �G< وارد 	ش�(، دی5 Sی�A�1 ي از)، �� '�ی�: ی"� از	اي %�8'�	اده�ی� �3 �	ای

'Hاش=� ا�� زی	ا �� '�ی� �3 ا'	 �%�ا� �3 زی	ا�7ام �%�ا�ن �� ای� Iی�G وارد ا�� ای� ا�� �3 د�� @��C را �	اي >�ور �"E ��ز 
�	��S �#�6] ای2"� �3ام �%�ان �� رش� 7-�8 ر���( ا�� و �3ام ��ل دارد �� رش� 7-,� ر���( ��ش�، �"E او ا%	ا �� ش�د. �� ای� 18

�%�ان 	���( �� �C�@ )�$7 ا�� g� �3! %�2ن، E"� اي >�ور	د�� او � c@د. ا�� در وا	�' �� b�3 ��ا�=��I از ��6#] ��ش"� @�
.�� ��ز �� ����� ه��� ��2 @�

� از ا-,ب درا�� ��ر( و%�د داش�، �� ای� �:�وت �3 ا>, ��� ا�� �3 ��@ !g� ،ق�� �GیI :ای����1�زات �	گ �	اي زی	�A`:�ی� �� ا
18 �$در ز�ان. ��ل ز�ان ��د. )$E در 3��ن ا>,ح و �	���، � 8 ��ل �اش=�E و اش� �1�زات �	اي )


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


