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�د���دا�-%�ی,ن *��از ام�وز ت%�$ ا#��ا"! �� �ار 

���: ت��� ا���ا�� دا����ی�ن دا����� ���از در ا���اض 	� د������ � ت" از دا����ی�ن ای" دا����� 	� ��م ه�� م$#"! ����م� ام��
�/ا�4�2- ر��ی�، ��12ن 0/ی�� .- ت,� و ��+* ر��ی� ام�وز ج�'� � ،��� 	�.:ار �/.٢٠/١٠/٨٧زری" 

در ای" ت��� �� 	� وج�د �0ار دا��" در BC- ام�$���ت و ت@/ی/ ه�� م?�ر ح�ا�= دا����� م�>� 	� �/م 	�.:ار� ه� .��� ت���، 	� ا��1��ل
./�/� ��دا����ی�ن م�اج� �/ C'��2" ج>�G دا����ی� دا����� ���از  �ا���ر Fزاد� دا����ی�ن در 	>/ ت� ح/ا��E پ�ی�ن و0= ادار� روز �>

���4 پ���ده�� �@�ده�� �H2 ر و��Iزاد� دا����ی�ن مF در ص�رت �/م ����د�/  �Cدا����ی�ن در ادام� ا�� ����	� .:ارش  ����م� ام��
 ت" دی�� از C'��2" دا����ی� از �Qف ادار� اPQ��ت 	� ��	�گ �L0 ��0ی�� و ه�M>�" م���ع١٠	�ون و درون دا����ه� ه��Mن اح�Lر 

 ت� 	�اورد� �/ن  �ا��� ه�ی��ن٢١/١٠/٨٧ ��S از C'��2" دا����ی� دا����� ���از از روز �>�� ١٨ ت�م م$�وم�= از ت$�B- 	�ا� ٢٨
د�= 	� ا���Bب ITا� ��م$/ود  �اه>/ زد و از 	�.:ار� ام�$���ت م���'= 	� ��-  �اه>/ Fورد.

دا����ی�ن ه�M>�" ا�Pم ��د�/ ت$= ه�X ��ای�W د�= از ح��ی= از دو������ن 	� ��Vاه>/ دا�=.
���4 تPش ه�� C �����0'��2" دا����ی� دا����� ���از 	�ا� Fزاد� دا����ی�ن در 	>/ 	� 	" 	#= م�اج� �/� ا�=. 	� ��ای" در ح��2 ا�= 

 �� �� ت>@� داد.�� ا�P1ب ���از از پIی�F "�Cن ��	�ز زد 	4?� 	�١٠/٨٧/]١وج�د ت@�� وث��1 م�رد ��Y 	�ا� Fزاد� دا����ی�ن در روز دو�>
4= ���دن� �	 :�� ���I. ر دا�=. در روزIح �	/ت � �	ر دو������ن ��ت@/ی/ و ار��ب دا����ی�ن و وث�I. �1ار، دا����ی�ن را از پ����� 

 ت" از دا����ی�ن دا����� ���از ه�M>�ن 	� �4= ا���1ده��!داد���ن و م'�ون داد���ن داد.�� ا�P1ب ���از 	� ��ر دا����ی�ن ر��/.� ��/ ت� 
 �د از م#\��2" ���ر در	>/ 	���>/.

C'��2" دا����ی� دا����� ���از ��: در ا���اض 	� �/م ر��ی= م�ات` �����0 ت��^ م#\��2" ذ� ر	^ و زی� پ� .Iا��� �/ن ح�1ق او��2 و
ا�#���  �د ه��Mن Fزاد� 	��ن و حa ت$�B-، 	� 	�.:ار� ت��'�ت ا���ا�� ��4 رT* ت��م� ��Cره�� م�ج�د ه�M>�ن ح�1ق  �د را

��د�/. ��2�Wم

2
,1ن 0/�ق �-� در ای�ان
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 م�Pد� در ای�ان 	�د.٢٠٠٨ دی��� ��ل ج�ر� ز�/ان م��:� �>>/ج ��ه/ ا�/ام ه����" ��ج�ان در �Q ��ل bدر م$/ود زم��� 

 ����2 در رو���� م$- �?��=  �د در ح�م� �@� �>>/ج م�ت?` �C -�0د دی��� �/� 	�د پd از١٧اح�/ زار�� ��ج�ا�� �� در �" 
��ر در م$��Q ای" ز�/ان پ�G ازb ��ل ز�/ان از 	>/ ]�,�� ���دن 	�G از Iم>�1- و در م$/ود� زم��� م �e2�4@�� وی� �	ای" ز�/ان  

./� ��VویF دار �	چ� �	ن ا�/ام ص�رت ������د F در g��'م ����وع م�� م$�م 
ج#/ و� پd از ا�/ام، ج@= �Q م�اح- �����0 و ت/�C" 	�  ���اد� ای��ن وا.Iار .�دی/.

د#�ت از دو=3 ��ی� >م�ی;, ��ا7 ��:�رد *�ی� �, ای�ان
 

ج��: ��4:ی>��، وزی� د�Cع ��	a ای�gت م�$/�� Fم�ی?� از دوF =2ی>/�� ���رش  �ا�= در 	�ا	� 	���م�� ات�� ای�ان 	� ا0/امه��
�/ی/ت�� د�= 	:�/. ه*زم�ن �0ار ا�= د��d راس، م#\�ل ام�ر ای�ان در وزارت  �رج� Fم�ی?� ��د.

وزی� د�Cع پ���" Fم�ی?� .��S ا�=، در دور�� وزارت  �رج�� ه�Pر� ��4>��ن 	� دو2= ت@�ان 	�ی/ ���ن داد� ��د �� یi ح���4 م��1	-
��د� و از ای" اح#�س ام>�=، dج��: ��4:ی>��، ای�ان  �د را ام" ح ���S. �	 ،ای" ص�رت ��T ا�=. در a	�� #��ر م�$�-ت�" از	ات�� "

در ج@= ا0/امه�� ا�Cا�Q ��ا���Sد�  �اه/ ��د.
) �� ژا��ی�) در وا�>��" در	�ر� ����=  �رج� ای�gت م�$/��٨ج��: ��4:ی>�� ، ای" �V>�ن را در ���>�ر� ای�اد ��د �� روز پ>��>

Fم�ی?� 	�.:ار �/� 	�د. ��4:ی>�� در دور�� ری�Mرد ��?#�ن و ج�ا�C /2رد، وزی� د�Cع Fم�ی?� 	�د.
ج��: ��4:ی>�� در��"ح�ل ت@/ی/ ه�Pر� ��4>��ن ���4 ای�ان در Fوری- ��ل .���I را ی�دFور� ��د. �>�ت�ر ��4>��ن در یS. i=و.��
��د، /��ت�4ی:ی��� در ج�ی�ن م��رزات ا���V	�ت�  �د .��S 	�د، ای�ان در ص�رت ح��4 	� ا��ائ�-، ��مP ��	�د  �اه/ �/. ج��: ��4:ی>�� ت�

�� م@* از ��� ت@�ان �Cام�ش ��د.Iای" ت *<���� �?C
ز	��>�� 	�ژی>#?�، م��ور ام>�= مF �4م�ی?� در دور�� ری��= ج�@�ر� ج��� ��رت� ��: از ج�V� �4>�ا��ن ه��یG وا�>��" 	�د.
�= 	� ح��Y� ��4م� ���4 ای�ان ه�/ار داد و .S=، چ>�" ��ر� 	� �'�4ور �/ن FتG ج>l در م>�1W از ��اق ت�#� G��<V� ژی>#?� در�	

ا��HC#��ن و پ��#��ن م>��  �اه/ �/.
م#\�ل ام�ر ای�ان در وزارت  �رج�� Fم�ی?�

d#��ر زی�د، د��	اح���ل  �	م�ی?�، F ��/<یF �4>��ن، وزی� ام�ر  �رج���در ای" م��ن روز��م�� ���ی�رm ت�ی�:  �� داد� ا�=، ه�Pر� 
راس را 	� �>�ان م#\�ل ام�ر ای�ان در وزارت  �رج� ت'��"  �اه/ ��د. د��d راس در زم�ن ری��=  ج�@�ر� 	�- ��4>��ن، ���ی>/��

ویF ��eم�ی?� در مIا��ات صo4  �ورم���� 	�د.



mرا�	>�ان م#\�ل ام�ر ای�ان، ���نده>/�� روی?�د � �	راس  d1- از ت$�4-.�ان ����=  �رج� ����� ا�=، ت'��" د��� �	ت�ی�:  mی�ر���
او	�م� 	�ا� ارت��ط و .S=و.� 	� ج�@�ر� ا�Pم� ای�ان ا�=.

mد: «م" ت@/ی/ ای�ان را در�	 ��S. ای�ان ا�=. او �	م#��1*  ���	�راm او	�م� در ج�ی�ن م��رزات ا���V	�ت�  �د ا�Pم ��د �� Fم�د�� مIا
م��>*، ام�  �M�F	� Fن ا���1د دارم ای" ا�= �� ت>@� ���ی/ 	� دو���ن  �د .S=و.� �>�*. 	�ی/ ج#�رت ای" را دا��� 	���* �� 	� د��>�ن ��: وارد

مIا��� و ت'�م- ��ی*. م'>� دی,����4 ای" ا�=.»
	���م�� ه#��ا� ای�ان در رأس م#�ئ- م�رد ا �Pف م��ن وا�>��" و ت@�ان ا�=. ای�gت م�$/�� Fم�ی?� و 	#��ر� دی�� از ���ره��
�� /<��T	�، اه/اف 	���م�� ات�� ای�ان را ، M�F>��?� ت@�ان اد�� م��>/، صFo4م�: ���دا�>/. �Pو�	�ای"، Fم�ی?� دو2= ای�ان را م�@* م�
در مIا��ات ا��ائ�- و �W#4C>�ه� ��ر�?>� م��>/، در 2�>�ن 	� ح��ی= م��2 و ��Yم� از ح:با�42، م��� FرامG و ت��'�� ����� در Fن

���ر ا�= و در ��اق و ا��HC#��ن 	� ح��ی= از .�و�ه�� ا�Cا�Q، در ادام�� ��Fرام�ه�� ای" دو ���ر د�= دارد.
د��d راس �� �0ار ا�= م#\�ل ام�ر ای�ان در وزارت  �رج� Fم�ی?� ��د، در م�� ��ام�� .S. ���I=: «	�ا� دو2= او	�م� در ����=

 �رج�، چ���2 	:ر.�� از ای�ان وج�د �/ارد.»

رأ7 داد ,5 ��ادران #Cی! ه�A	 >ی@�5 ?,در م! *�د
 

-���� در زم�>� م��رز� 	� ای/ز در ای�ان C'��2= م��>>/، و i�:ادر پ�	ی�، دو P�  م��ر��	'/ از .G� =�I م�� از زم�ن د������ Fرش و 
��Fن ا�Pم ��د �� ح?* داد.�� 	�ادران �Pی� هF ��Sی>/� ا�Pم م���د.

، مsم�ران ام>��� داد.�� ا�P1ب 	� ورود 	� م>:ل د��� Fرش �Pی�، و� و 	�ادرش ��م��ر �Pی�، را 	�زدا�=١٣٨٧ص�o روز پ>�* ت��م�� 
�� ر��� در م�رد ات@�م�ت ای" دو پ:�i، از ��� م�1م�ت �L0ی� ج�@�ر� ا�Pم� ای�ان  ���.Xزدا�=، ه��	'/ از ای" 	د�/. ت� م/ته� ��

ا�Pم ��/.
ح/ود دو م�� 	'/ از د������ 	�ادران �Pی�، ح#" ح/اد، م'�ون ام>��� داد��ا� ���م� و ا�P1ب، در .S=و.�ی� از د������ دو 	�ادر
C'�ل در زم�>� م��رز� 	� ای/ز، 	� ات@�م تPش 	�ا� 	�ا�/از�  �� داد� و .��S 	�د: «Fم�ی?� �� �S� /B0ذ 	� ای�ان را دارد، 	� ��T از ا���Sد�

.«/<�از ����ه�� ت>/ و  �"، از را�ه�� دی�� ه* 	�ا� جIب ا�Cاد� �� م�?" ا�= در Fی>/� 	�ا� م�1ص/  �د ا���Sد� �>/، ا0/ام م�
او 	/ون ذ�� ��م 	�ادران �Pی� .S=: «در ه��" زم�>� پ�و�/�ا� ت�?�- �/� �� م�@��ن Fن دو 	�ادر ه#�>/، �F@� 	� ت�?�- ه��یGه�ی� 	�

زم�>�ه�ی� از ج��4 ای/ز، ا0/ام 	� جIب ���و و 	���م�ری:� 	�ا� ا�:ام ای" ا�Cاد 	�  �رج و Fم�زش ج@= ه/فه�� 	�ا�/از� م���د�/».
 ����، ی'>� ه�= م�� 0�- از د��������ن در م��� 	@/ا��� "ا�,"" در Fم�ی?�، �� یi .�ده��ی� از م��BBVن٢٠٠٧	�ادران �Pی� در ا

��د� 	�د�/. =�	�ج#��� ام�ر 	@/ا��� Fم�ی?� و ��ی� ���ره��=، ��
یi م�� پd از ا+@�ر ��Y ���0 ح/اد در م�رد 	�ادران �Pی�، �����4 ج���/�، ��L0 ��0 ���<Vئ��، د�2- 	�زدا�= ای"دو را «ا0/ام

	�ا� 	�ا�/از� ج�@�ر� ا�Pم� از �Qیa ت�?�- ��زم�نه�� ��Tدو��2 �� Fم�ی?� در �?-.��� G1� �@�F دا���» �>�ان ��د.
��د� و .S=: «ات@�م�ت ای" دو �Cد �Y� ی� ا+@�رP� ادران�	ئ�� در م�رد پ�و�/� �L0 ��0 ���<V� ر دی���	iده* د�م�� ی ��روز ���>

ا0/ام ���4 ام>�= دا �4 ت��^ ه�?�ر� 	� ���ر Fم�ی?� و C'��2= ت��Y� ��4� �H�4م و ��L.��� در .�و�ه�� ��Y� ��4م 	�د� ا�=».
ت�?�- داد.�� 	'/ از �G م��

روز ده* د�م��، داد.�� ر��/.� 	� ات@�م�ت Fرش و ��م��ر �Pی� 	� ح�Lر و��- ��Fن 	� ص�رت ��T�4>� ت�?�- �/. 	� .���S م#'�د
 ���0ن م��زات،b٠٨ ���0ن م��زات ا�Pم� ا�=: «م�د�� �S�b٠٨'�، و��- ای" دو پ:�i، م�رد ات@�م� ای" دو 	�ادر، ا��>�د 	� م�د� 

ت�1ی�� C$�ایG ای" ا�= �� ه� �tV ی� .�وه� 	� دو2= م��Vص* ���4 ای�ان روا	^ دا��� 	��/، ا.� م$�رب �>� �� ���د، 	� یi ت� د� ��ل
ح�d م$?�م  �اه/ �/».

��S'� م�.�ی/ از Fنج� �� C'��2=ه�� ای" دو پ:�i ه�X.��� ج>�� ����� �/ا��� و ت>@� در زم�>�ه�� ���4 و پ:�?� 	�د� ا�=، 	>�	�ای"
 ���0ن م��زات 	��/، م��ج�� م���4"ام ���	�>*. 	�b٠٨ ��#=: «اص�g ات@�م� �� مB/اق م�د�� b٠٨ات@�م وارد� 	� ��Fن مB/اق م�د� 

ه��" د�2- �/ی/ا ا���1د 	� ص/ور ح?* 	�ائ= دارم».
از زم�ن 	�زدا�= Fرش و ��م��ر �Pی�، ��زم�نه� و ا���"ه�� 	�"ا�44�2 م�S4�V از C'��2=ه�� ای" دو پ:�C�Q i/ار� ��د� و  �ا���ر
Fزاد� ای" دو �/�/. ا���" 	�"ا�44�2 ای/ز، ��زم�ن پ:�?�ن 	/ون م�ز، پ:�?�ن ح�م� ح�1ق 	�� و ��,�" 	�"ا�44�2 د�Cع از ح�1ق 	�� در

ای�ان و ��زم�ن دی/�	�ن ح�1ق 	�� از ج��4 ای" �@�ده� ه#�>/.
�Cپ:�?�ن م/ا ./<�ات$�دی� اروپ� ��: دوم�� پd از 	�زدا�= 	�ادران �Pی�، �Q 	�����ا� از دو2= ای�ان  �ا�= ت� ای" دو پ:�i را Fزاد 
��رزار 	�"ا�44�2 	�ا� Fزاد� ای" دو 	�ادر را�ا�/از� ��د�ا�/. در ای" ��رزار از م�دم  �ا��� i: در ج/ی/ت�ی" ا0/ام  �د، ی�� ��	ح�1ق 

�/� ت� 	� ار��ل ا�م�- 	� ���ی>/.�ه�� ��زم�ن م4- در ���ر م$- ا�0م=  �د،  �ا���ر Fزاد� 	�ادران �Pی� ���/.
د��� Fرش �Pی� م�tBV ای/ز و ا����د و ی?� از 	>����Iاران �i�<�4ه�� م�E4E 	�ا� درم�ن ای/ز و ا����د در ای�ان ا�=. Fرش �Pی� و

، م��#� ��T دو��2 "پ�رس" را 	>��ن.Iار� ��د�/ �� در زم�>� پeوهGه�� ای/ز و ا����د C'��2=!٢٠٠	�ادرش ��م��ر �Pی� در ��ل 
./<�م�

	� .��S 	�ادر ای" دو پ:�i، ای" م�u#� 	� ص�رت  ��ی� و 	� ��iه�� م�دم� ادار� م���د و ��ر اصF �4ن ح��ی= از  ���اد�ه��
ز�/ا���ن م'��د و ��: ��i 	� ت�m ا����د ای" ز�/ا���ن پd از  �وج از ز�/ان ا�=.

,Eارو 	وش  ,ز ��*,�G ای�ان ��ا2 7
 

���?Gه� 	�ا� ت$�ی- .�ز رو��� 	� او��ای" و اروپ�، ���ا��ه� در م�رد ام>�= تsم�" ا��ژ� در ای" ات$�دی� را اC:ایG داد� ا�=. 	#��ر�
از ��ر�>���ن م'�1/�/ �� اروپ� 	�ی/ 	� د���ل م>�	� .�ز� ج�ی�:ی"، از ج��4 در ای�ان 	��/.

روز��م� "د� و2="، چ�پ ��2Fن، م���ی#/ م�دم ای" ���ر از .�زپ�وم رو��� وح�= دار�/. .�ز روز 	� روز .�ا��� م���د و ���ر ��:
)Gazprom: Das Geschäft mit der Macht م�Pد� ���	� ت$= �>�ان ".�زپ�وم، ت��رت 	� ت?�� 	� 0/رت" (٢٠٠٨وا	#��ت�. در ��ل 



وارد 	�زار ��2Fن �/ �� پ�G	�>� م��/ در C@��= پ�ت��اژت�ی" ���	@� �0ار .��د.
 ��ل 	�ا� ت$�1�1ت  �د و0= ص�ف ��د�/.!��ی#>/.�ن ای" ���ب وا��2 پ�����?�" و م��Vئ�- ��ی��ر،  �����ران روس، ه#�>/ �� 	�G از 

 �� درص/ .�ز �P<C/ را .�زپ�وم ت�م�" م��>/.١٠٠ درص/ .�ز ات�یG و ٧b درص/ .�ز ��2Fن، b!در ای" ���ب Fم/� ا�= 
��د� و اروپ�ئ�ه� ��: 	� ای" ا�/ی�� ا��Cد�ا�/ �� م>�	� .�ز� دی���، �W0 ر اروپ�ئ����ح�ل .�زپ�وم ص�درات 	��V از .�ز  �د را 	� د� 
�� ����C dوش .�ز ای�ان 	� /<<�از ج��4 م>�	� .�ز� ای�ان، را ج�ی�:ی" Fن �>>/. 	� � از ص�ح`��Yان �T	� ای" C?� را م�Wح م�

اروپ�، ا�>�ن 	�G از ه� زم��� اC:ایG ی���C ا�=.
.�زپ�وم ی� .�ز ای�ان؟

.�ز �Pح� ا�= �� م���زد، م>��S م���د و م�ت�ا�/ ج�ن Fدم� را 	���د. ای" �V>�ن ویP#Mو ��م=، ی?� از رو��� ا��a .�زپ�وم
ا�=. ح�ل 	>� 	� اد��� وgدی��� ����ر، ��ر�>�س م��#� ت$�1�1 "	>��د ج��: ت�ون، در وا�>��"، رو��� ای" �Pح را ���4 اروپ� 	���ر

.���C ا�=.
و�2 ����ر ��: ه*چ�ن 	� � دی�� از ��ر�>���ن ����2F ت���/ دارد �� �W0 .�ز رو��� "�Cص= PQئ�" 	�ا� ���ره�� دی�� ص�ح`
ا��ژ� .�ز، از ج��4 ای�ان و ���ره�� ����F م��:�، �Cاه* ��د� ا�= ت� وارد 	�زار .�ز اروپ� ���/. .�ز ای�ان و ح�ز� دری��  :ر، 	�

��Y ای" ��ر�>�س، م�ت�ا�/ در Fی>/� وا	#��� ات$�دی� اروپ� 	� رو��� را ��هG ده/.
�Cص=ه�� "PQئ�" ای�ان

��ر�>�س 	>��د ت$�1�1 "ج��: ت�ون" م'�1/ ا�= �� ای�ان 	� �>�ان دوم�" ���ر ص�ح` ذ �ئ� .�ز� د���، در ح�ل ح��� 	� ی�C" iص=
�� ا.� ای�ان در 0��ل .�ز ����= ��ی>� را ات�Vذ ��د� و /<�PQئ�" م�اج� �/� ا�=. و� در م�Bح�� 	� 	�C GVر�� دوی�M و�2 ت���/ م�

./<�C'���2 ��- ���ی/، �0در  �اه/ 	�د در Fی>/� 	� رو��� در 	�زار اروپ� ر�0	= 
��ر 	� م�EلFوردن م�ا�� 	�ژی>#?�، م��ور ام>�= مF �4م�ی?� در دور� ری��= ج�@�ر� ج�����رت�، و را	�ت .��d، وزی� د�Cع��
Fم�ی?�، 	� روی?�د ج/ی/ ای�gت م�$/� در را	�W 	� ای�ان ��: ا��ر� م��>/ و م�.�ی/ �� در Fم�ی?� ���Hه�ی� �>�/� م���د �� مIا��� 	� ای�ان

را م�Wح م��>>/. C�Q/اران "����= دی��2گ" در Fم�ی?� م�aC  �اه>/ �/.
و�2 ����ر ��: م��>/ 	� � دی�� از ��ر�>���ن �T	� 	� ای" 	�رو ا�= �� ای�ان 	�ا� �Cوش .�ز  �د 	� اروپ�، از .�وه@�� ح��س و
ح:با�42 دور� ج�ی/: «	�g �� ای�ان 	�ی/ ���ن ده/ �� م>��C م�4 ای" ���ر و ��FیG م�دم م@��� از ه� چ�: دی��� ا�=. م�1مه�� ای�ان
�� ا.� ج�@�ر� ا�Pم� ح��ی=  �د را از .�و�ه�� ت>/رو ادام� ده/، 	�ا� اروپ�ئ��ن ��: د��ار  �اه/ 	�د 	� ����F از /<<� mی/ در�	

ت$�ی*ه�� ا�B�0د� د�= 	?�>/.»
م�ا�� ����� �Cوش .�ز ای�ان

	� ��Y م���ئ- gو	G، رئ�d 	>��د م/اF �Cزاد� و ح�1ق �@�و�/� در ����F م����، �Tب ���ز �/ی/� 	� .�ز دارد و ا��ژ� ج�ی�:ی>� ��: ت�
	� ح�ل ی�C= ��/� ا�=. 	����ی" .�ز ��2Fن از ه4>/ و ��وژ  �ی/ار� م���د. ��2Fن و اروپ� 	�ی#�� 	�ا� ر�C ���زه��  �د 	� ت>�ع م>�	�

./<�.�ز� او�2ی= ده>/. gو	G در را	�W 	� ای�ان 	� م�ا�� ����� ��: ا��ر� م�
iی *<�و�2 د��� ه�م" پ�����، ا���د دا����� دی,����4 و روا	^ 	�"ا4�2- در ژ��، م�ا�� ����� را از ج��` �Tب ��: م�	�>/: «م" C?� م�
	��V از ای" ����=، 	@���/ن روا	^ ای�ان 	� ای" ���ره��=. و �2	F �/�� GVن م#\�4 ���� وا�0.�ائ� و وا�0	�>� در ����= ���ره��
�T	� ا�=. ی'>� 0��ل 	?>>/ �� ���ت�ا�>/ ای�ان را از م'�د�2 �����، ا�B�0د� و ام>��� م>�1W دری��  :ر 	��ون ����دار�/ و 	�gج��ر 0��ل

�� ای�ان در ای" زم�>� ���1 را دا��� 	��/.» /<<?	
�>��ل .�ز ای�ان ت��^ روس ه� �W 

	� ��Y 	� � از ��ر�>���ن �T	�، مS2�V= 	� ��م�ی� .Iار� در ص>'= .�ز ای�ان 	� ��ر اروپ��=. �F@� د�2- م�Fور�/ �� ای" م#\�4 	�
�� رو��� مy2�V ورود ای�ان 	� 	�زار .�ز اروپ��= و /<���ر 	� ای" م#\�4 ا��ر� م��� �eوی�	ای�ان و رو��� ا���م�/� ا�=.  ����	دی?� :�

دو2= ای�ان ��: 	� د�2-  �ی/ �Pحه�� رو�� و ����= �/ی= 	� �Tب، 	� رو��� ه��ا� �/� ا�=.
�>��ل .�ز ای�ان در درازم/ت 	� د�= روسه� ��ای" ��ر�>�س ه�/ار م�ده/ �� م��ر�= رو��� و ای�ان در ام�ر .�ز ��`  �اه/ �/ 
�� 	� ادام� رو�/ �>���، ج�@�ر� ا�Pم� م���ر ��د .�ز  �د را از �Qیa �2�2ه�� .�زپ�وم 	� /<�	���C/. و� 	� ای" م#\�4 ه* ا��ر� م�
اروپ� ص�در �>/. ای�ان 	� رو��� وا	#��  �اه/ �/ و م#?� در ����=ه�� Fت� ای�ان در ح�ز� ا��ژ�، حa ت��B* .���  �اه/ دا�=. در

�/ام ���ر �Cو �� ��د ��: ت�ث��.Iار  �اه/ 	�د. �	 ���@�ی= م#?� در ح�* و م1/ار ت��2/ .�ز ای�ان و ای"
���Vو پ�� =Cاه/ ی��  Gه���� .�ز رو���  /<���ر در ادام� ص$�=ه��  �د، 	� ا��ر� 	� پ�وژ�ه�� مy4�V  ^ �2�2 رو��� اد�� م���

	�زاره�� اروپ� ��Vاه/ 	�د. و�2 رو��� از �Qیa ت�ا�:ی= .�ز دی�� ���ره�، B0/ دارد 	�زار .�ز اروپ� را در ا�$�Bر  �د ����دارد.
ام�/ 	� تF =���� ���Hم�ی?�

	� ت�ج� 	� �W0 ص/ور 	��V از .�ز اروپ�، ا�>�ن 	$z پ��ام�ن "م>�	� ��T رو��" ��: �/ت ی���C ا�=. ���ره�� ��L ات$�دی� اروپ�
./<<�م�B* ه#�>/ 	� دور زدن از رو���، 	�ا� د����� م#��1* 	� .�ز ح�ز� دری��  :ر ا0/ام 

وgدی��� ����ر، ��ر�>�س 	>��د ت$�1�1 "ج��:ت�ون"، 	� ای" 	�ور ا�= �� 	� رو� ��ر Fم/ن 	�راm او	�م� در Fم�ی?�، مIا��� 	� ای�ان در
�� �/م ��م�ی�.Iار� در ص>�ی� .�ز ای�ان، ����= /<� �Bص ت�م�" .�ز ات$�دی� اروپ� ��ورت 	����� پ�/ا  �اه/ ��د. و� ا��ر� م�

��	�Vادا��ا� ا�= و �W0 ص/ور .�ز رو��� 	� اروپ� ��: ��در��� ای" ����= را ت�ئ�/ ��د� ا�=.
و�2 ات$�دی� اروپ� 	���Y د��� ا���Sن م�ی#��، ��ر�>�س ام�ر ا��ژ� ��را� روا	^  �رج� ��2Fن، �V#= 	�ی/ در ا���Yر����= او	�م� در
0��ل ای�ان 	��/. ا���Sن م�ی#�� ا���C م��>/: «���d  �	� 	�ا� رئ�d ج�@�ر ای�ان، اح�/� �eاد، �Cاه* �/� �� 	� اروپ�ئ��ن در م�رد .�ز
�>/. ای" 	� ��S ه� دو�Qف ا�=. اروپ� 	� .�ز ای�ان و ج�@�ر� ا�Pم� 	� دا�G و ت?>�i پ�����C و ��م�ی�.Iار� اروپ�ی�ه� ���ز ���مIا

دارد.»
�>#�ن 	:رگ ا��ژ� ��2Fن، �� در پ�وژ� "��	���" م��ر�= دار�/ 	��QرRWEای" ��ر�>�س 	� ای" م#\�4 ا��ر� ��د �� ���ی>/.�ن " ،"

./<<��F?�ر از  �ی/ .�ز ای�ان ��: ص$�= م�
��,��� ا��ژ�  :ر"" dت���

	� �/ت ی��C" "	$�ان .�ز�" در اروپ�، ات$�دی� اروپ� 	�ا� �V#��" 	�ر، ت�م�" ام>�= ا��ژ� را ی?� از او�2ی=ه�� ����=  �رج�  �د ا�Pم



��د �� م#\١٠�4��د� ا�=. وgدی��� ����ر، ��ر�>�س در ام�ر .�ز، 	� ای" م#\�4 چ>�" ا��ر� م��>/: «اروپ� 	�g �� پd از  mل در�� 
 �ی/ .�ز ای�ان و ت���>#��ن �� ت��^ 	�B  GVص�، 	4?� از ��� م�1م�ت 	4>/پ�ی� 	�و�#-، م#����1 	���م�ری:� ��د.»

�= ا��ژ�  :ر" م���م 	� "��" dت���Caspian Energy Comany" ^ت�� "RWE" =�" ات�یV� ،G#��" ا0/ام��2F "OMVن و ��
ج@= ص/ور .�ز ح�ز� دری��  :ر ا�= �� ت��^ دو2=ه�� اروپ�ی�، ح��ی= ����� و ا�B�0د� م���د. ای" ��,��� B0/ دارد �V#= در

./<� a�1$اروپ� ت �	زم�>� ص/ور .�ز ح�ز� دری��  :ر 
�= ا��ژ�  :ر" ��:��" dت��� �	و�، ح��  �Y� �	 .ت�دی/ م����د �	 =���ر�>�س ����2F، 	� ���ی| �Cر� ای" �� ،G	وg -و�2 م���ئ

���Q �@2ل  �اه/ ���/ ت� .�ز ای" م>�1W م#����1 وارد 	�زار اروپ� ��د.
�= ا��ژ� .�ز" در 2>/ن را ح�� او�2" ����� ت���H ����=ه�� Fم�ی?� در 0��ل ای�ان ارزی�	� م��>/. ای"��" dن م�ی#��، ت����Sا�� ���د
��ر�>�س ��را� روا	^  �رج� ��2Fن م�.�ی/ �� .S=و.�ه� پ��ام�ن .�ز، ه*زم�ن 	� ���ره�� ����F م��:�، 	�ی/ 	� ای�ان ��: ا���م .��د.

س,:�J 3ی��یI م�;�وس;�پ ��,ن در >=�,ن
 

م/ر�� ��F �<C �2 " و م��: پeوه�� "ی�G�2" م�aC 	� �� = �0ی��ی" م�?�و�?�پ ا2?��و�� ج@�ن �/�/. ای" م�?�و�?�پ "پ�?�" ��م
 پ�?�م�� �0در 	� ���یG ات* و ح��= Fن ا�=. از Fن م�ت�ان در �� = م�?�وچ�{ ا���Sد� ��د.b٠دارد و 	� د0= 

���یG ج:ئ��ت ذرات ات�� 	�ا� �V#��" 	�ر از �Qیa م�?�و�?�په�� ا2?��و�� م�#� .�=. در ���ره�� م@* ص>'��، ر�0	�� �/ی/ 	�ا�
�� از �� =  ،"G�2وه�� "ی�eپ :��� = ای" م�?�و�?�په� در ج�ی�ن ا�=. 	� ت�ز.� م/ر�� ��F �<C �2 " در ��2Fن 	� ه�?�ر� م�

�0ی��ی" م�?�و�?�پ ا2?��و�� ج@�ن را داد� ا�=.
 پ�?�م�� 	�ا	� 	�b٠ پ�?�م�� ا�=. 	/ی"  ��Q ��ز�/.�ن Fنرا "پ�?�" ��م�/�ا�/. b٠ای" م�?�و�?�پ �0در 	� ت��2/ ت�Bوی� ذرات� 	� 	:ر.� 

پ>| ص/م ����م�� و ه� ����م�� یi م���4ردم م�� ا�=، د��0 �� در ت�Bر Fدم� ��: ���.>�/. از ای" �Qیa �� ت>@� ات*ه�� م>�Sد �0	- روی=
ه#�>/، 	4?� م�ت�ان 	� ت��2/ ت�Bوی�� از اج:ا� ات* و ح��= ات*ه� ��: د�= ی�C=. پ�?� 	� د��0 �*���Y �0در 	� ث�= ح���ت ات* در C'- و

ا�g�'Sت ����ی� ا�=.
������S�2 ا�Pم ��د �� �0در 	� �� = �0ی��ی" م�?�و�?�پ ج@�ن �/� ا�=. د0= م�?�و�?�پ٢٠٠٨در اوای- ��ل  �4� م�Pد�، دا����� 	�

Fم�ی?�ی� یi ده* ����م�� ا�=. 	/ی" ت�ت�` "پ�?�" (پ>| ص/م ����م��) از د0= و ت�ا��ی� 	����� �#�= 	� رF `�0م�ی?�ی�  �د 	� �ردار
ا�=.

��ر	�د "پ�?�" در �>��ل ����ه�د�ه�
�� ای" م�?�و�?�پ م�ت�ا�/ ��i 	:ر.� در زم�>� =S. "�?د "پ��	ر��ی?� از ��ر�>���ن م��: پeوه�� "ی�G�2" در ت���$� پ��ام�ن 
��C�. ر���� = م�?�وچ�{ه�� ج/ی/ 	��/. م�?�وچ�{ه� W0'�ت ا2?��و��?� 	#��ر ��چ?� ه#�>/ �� در و��ی- مy4�V از ج��4 رای���ه� 	� 
م����/. در ج@�ن ��م,��ت�، �� = م�?�وچ�{ه�� ��چ?�� و �0ی�� در د���ر ��ر ���=ه�� مy4�V �0ار دارد. م�?�وچ�{ه�� ج/ی/ در

	�.���/� م���4رده� ت�ا�:ی#��ر 	� رو� ور�0ا� 	#��ر ��چi ه#�>/.
م�?�وچ�{ه� 	��Qر م'��ل از ور�0ه�� ��زm ���4#��م ت�?�- �/�ا�/. 	����Y در ��ی#��له�� ات*، ��` ا �gPت� در ح��= ج�ی�ن 	�ق
=�م���د. اC= ج�ی�ن، ��` ای��د .�م� و ��هG 	�زد�ا� م�?�وچ�{ م���د. در م�1	-، ت�ت�` م'�" ات*ه�� ���4#��م، ���= ح�
ا2?��ونه� را اC:ایG داد� و ���S= م�?�وچ�{ه� را 	@��د م�	�V/. م@>/��ِن م�اد 	� ��i "پ�?�" �0در 	� روی= ��ی#��له�� ���4#��م و

�?� ات�� و 	��Qف ��دن ای�اده�� اح����2  �اه>/ �/.�
ا�/از�.��� ح��= ات*ه�

.�چ� در ح�ل ح��� رو�� 	�ا�ا�/از�.��� ح��= ات*ه� وج�د دارد، ام� د����	� 	� Fن، پ���Gط �� = پ�داز�/�ه�� پ�0/رت و ��ی� در
��ر�>���ن، ت�ا�:ی#��ره�� م#��1 در م�?�وچ�{ه�، در Fی>/�� �:دیi ا	'�د� 	� ا�/از� یi ات*  �اه>/ دا�=. ای" �Y� �	 .=رای���ه��

 	�ا	� ات*ه� دار�/، ت>@� 	�٢٠ ت� ١٠رو�/ م�رد تsی�/ ا��E ��ز�/.�ن م�?�وچ�{ ا�=. 	�ا� ��یa	>/� ای" ت�ا�:ی#��ره� �� ��Vم�� 	� ا�/از� 
��i م�?�و�?�په�ی� ���Y "پ�?�" م�ت�ان م�اد م>��` را 	�ر��، Fزم�یG و ا���Vب ��د.

	@�� م�?�و�?�پ ج/ی/
	>� 	� .��S ��ز�/.�ن "پ�?�"، ت��>�ن م�ا�: م�'/د پeوه�� و دا���>/ان �Cاوا�� از ح�ز�ه�� ا��ژ� و ����ه�د�ه�،  �ا���ر ا���Sد� از ای"
م�?�و�?�پ �/�ا�/. ه:ی>� �� = "پ�?�" را م/ر�� ��F �<C �2 "، م��: پeوه�� "ی�G�2" و م��: ت$�1�1 "ار�#= رو�?�" پ�دا ��ا�/.

 م���4ن ی�رو ا�=.١b	>� 	� 	�Fورد ��ر�>���ن، ه:ی>� �� = ای" م�?��?�پ 	��2 	� 

م�رس	 2��@���!
!�,K�* ی��
�L �@���! در �0ز5 دا�-5,8 در  7�8�A س
��5 اسCم! �, مKس�,س3 ه,7 ت

 
G�م�ی* �����، از g�'Cن 	� ��	�1 در ج>�G دا����ی� ا�= �� ام�وز 	���� 	� �>�ان یi روز��م� ���ر �>� �� م� ��د. 	� و� در	�ر� ج>
ز��ن و ����= ه�� ت�'�� Fم�: ج>#��� در ح�ز� دا����� .���Sی� ا���م دادم. �����، ت�Bی� ج�2�� از چ�G2 ه�� ج>�G ز��ن ارائ� م�
ده/: «	� .��ن م" ز��ن 	� دو چ�G2 اص�4 م�اج@� ه#�>/. اول چ�G2 	� ح?�م= 	�ا� 0���g/ن ح�ف و 	���م� ه��  �د 	� �� ��ر ح?�م=
4�� 	� ای" دوT ���و دوم ��: چ�G2 	� ز��ن ای�ا�� 	� �>�ان ج����� �� 	�ی/ از �G1 و 2�0` �>��  �رج ���/ و ح�1ق  �د را 	�>��>/. ا2
4�/ و ��ر م/اروم و  #��� ��پIی� و 	���م� ری:� ه�� پ� در پ�. ح��= ز��ن ���ن داد� �� در پ����د اه/اف  �دQ ت>@� زم�ن م� :�� G2چ�

��� ا�= ح�� ا.� ����� ا0/ام�ت ��� دی�  �د را ���ن ده/.»Eپ���� ا�= و ای"  �د ����� م
و�، مB/اق 	�رز ای" پ����� و ت/اوم را در ج�ی�ن �>G ا���ا�� ائ�Pف 	:رگ ج>�G ز��ن �g ��4ی$� �/ زن و  ���اد�، م�Eل م� ز�/،
و م� .�ی/: «�G1 و ت�ث�� g�'Cن ح�1ق ز��ن در م��رز� 	� ت�Bی` gی$� ح��ی= از  ���اد�، مB/اق 	�رز تPش 	�ا� رو�>��� 	�د و ای"
رو�>��� م�رد ���ز ��: ت�ث��.Iار �/ و gی$� از د���ر��ر  �رج �/. م#�4ً� ا.� ز��ن 	� مS2�V= 	� ای" gی$� 	����  ���>/، ای" م#\�4
ا	'�د� اج����� ��: پ�/ا ��� ��د و اح���gً در �?�ت م�B	� ا� م� �/ از ص/ه� م�B	� م�d4. پd 	/ون ا�Tاق م� ت�ان ���1 م@* و



	>��د� 	�ا� C'��2= ه�� ز��ن در رد ای" gی$� 2$�ظ ��د.»
����= ه�� ت�'�� Fم�: ج/ی/� �� در ح�ز� دا�����، ج/ی/ًا ت��^ 	m�4 ت>/رو ح����= پ����� م� ��د، از ج��4 دی�� م�����ت� ا�=
���@� -���� 	��g�'C �/� zن ج>�G ز��ن و دا����ی� �?�ت  �د را 	�?>>/ و ز	�ن 	� ا���اض 	���ی>/. ت� ج�ی� �� 	� � �Qح ه�ی� از 0
	>/� ج>#��� و 	�م� .:ی>� ج>#��� را ���� ا�P1ب �Cه>�� دوم ��م �@�د� ا�/. ����� در ای" 	�ر� م� .�ی/: «ه�.��� ا���ل م$/ودی= 	�ا�
�Vو�0ی� ت�ری �	د و ی� ��ت$�B- دا����ه� ج�ا��ن در مS2�V= ص�یo 	� ���0ن ا���� ا�=. ح�ل م� ت�ان �>�ان ه�� مy4�V ه* 	� Fن ح�- 

��: Fن را ه�#�ن 	� ���ر Fورد.»
و� در ادام�، 	� ��ارض و پ��م/ه�� ��.�ار چ>�" �Qح ه�ی� در ز�/.� د ��ان و ز��ن ج�ان ا��ر� م� �>/ و م� .�ی/: «م������S 	� د�2-
�Cه>l وی�e ح��* 	� روا	^ اج����� ای�ا���ن، دا����� از ج��4 م?�ن ه�ی� ا�= �� دا����ی�ن �Cرغ از �0/ و 	>/ه�� 	��و�� م� ت�ا�>/
روا	^ اج�����  �د را .#��ش ده>/ و ��BV= اج�����  �د را ت���* �>>/. م#��4 م$�وم ��دن د ��ان از ورود 	� دا����� در ر�/
C?�� و اج����� ��Fن ت�ث��.Iار  �اه/ 	�د. اج�ا� ای" �Qح ح�Lر اج����� د ��ان را ��هG م� ده/ و ای" ��هG ح�Lر ه* 	� م'>�

�>/ �/ن رو�/ ر�/ اج����� ��Fن  �اه/ 	�د.»
�� ای" �Qح ه� م�ج` ��ه��F G` و C#�د اج����� م� ��د، ام� م�ی* ����� 	� ���ه� /<<�ا.�چ� 	� � م/اC'�ن چ>�" �Qح ه�ی� اد�� م� 
��1دا�� 	� ای" ��Y ا�= �� « ������ ��F` ه�� اج����� را دا����� دا�#�" 	:ر.��ی" ت�ه�" 	� دا����ی�ن و ج�م'� دا����ه� ا�=. �Cا.��
�/ن ��F` ه�� اج����� �� م#\�4 ام�وز، �� 	� درای�� دی�وز م#\��Y� "�2م را 	� ���یG م� .Iارد. 	� �رد 	� ای" م#\�4 ه* م2�W'� و
درای= ���ز دارد و 	� ���� ه�� د���ر� و 	� �رد ��� ت�ان 	� م�1	�4 	� ای" پ/ی/� رC=». و� در ه��" را���، در ا��ر� 	� �Qح ��م��/ه�
م/ و 2��س م� .�ی/: «اص�gً ه�.��� �Qح ��م��/ه� و ی?#�ن ��ز�  �ص ج�ام� ت�ت����2 و 	#�� ا�=. در ج�م'� دم���ات�i ا�#�ن ه�
�@�F ا��	م ا�=. و��0 م/ ه>�ز �Y� ":رگ ای	س ه* ی?� از ت>��0 ه�� ��Fزاد �Cض �/� و  �د حa ا���Vب دار�/. �Qح ��م��/ه� م/ و 2

��ی/ �?#�� ��د، ��ر	�د ���ی�� Fن ��: درد� را دوا ��� �>/ و ت>@� 	� درده�� پ���" م� اC:ای/.»� ��ت�	�ی� ا�= 
و در پ�ی�ن، ����� 	� ا��ر� 	� ت$�gت درو�� ج�م'�، چ>�" �Qح ه�ی� را 	� ���� ��م- ای��د ��F` اج����� م� دا�/، و م� .�ی/: «ای"
�'��Q ��#د. ای��د م��� در م�	اه/ �V� ر�Yچ>/ان م>��` و م�رد ا�� �� /��V	 /^ اج�����  �اه	روا �	م$/ودی= ه� �?- ج/ی/�  ���.

«./���C ه�ا م� �	و  /<�ر�/ اج�����، ���4 را ت/ارm م� 	�>/ �� 	� و0= ج�ر� �/ن ه� V� �M�F= و ا���ار ا�= را ��: دود م� 

�ا�Nس�E :دار�� P�ای�ان و >م�ی;, م@,2$ م-�
 

�C�<ای�ان دارا� م �	�1 W<ت در م��دی�ی/ پ��ائ�س، ری��C dم��/ه� م��:� ارتG ای�gت م�$/�، م�.�ی/ وا��>��" و م�$/ا�G در 	��0ار� ث
م���m ه#�>/.

=Cره�� iن «���زم>/ ی��#��HCه�.��� را�ح- در م>���0ت ا ����د  oی�Bدر وا��>��" ت «o4در «م��#� ص ��ژ��ال پ��ائ�س روز پ>��>
م>�1Wا� ا�= 	� �Qری?� �� در	�.���/� پ��#��ن، ���ره�� ����F م��:� و ح�� چ�" و رو���، و چ� 	#� در 	�ه�ا� ای�ان» 	��/.

ری��C dم��/ه� م��:� ارتF Gم�ی?� �� ه/ای= ����4ت ���وه�� Fم�ی?�ی� در ��اق و ا��HC#��ن را 	��@/� دارد 	� ت���/ 	� �G1 ای�ان
�� ت�Lد م>��C ��/�ا� ه* وج�د دارد.» =#�� ��.S=: «م>��C م����� م��ن ا��HC#��ن، ���وه�� ائ�Pف و ای�ان وج�د دارد، ا2��� gزم 	� ذ

ژ��ال پ��ائ�س .S= وج�د ای" م>��C م���m م�ت�ا�/ .S=و.� 	� ای�ان را ام?�نپIی� �>/ ام� و� ت�ج�o م�ده/ ای" م���ع را 	� دی,��4ته�
./<�و ����=.Iاران م$�ل  

ژ��ال پ��ائ�س 	� 	��ن ای>?� ای�ان ��: م��>/ ای�gت م�$/� از �0چ�ق م�اد مV/ر و اC:ایG ت$���ت ا�Cا�Qه� ���ان ا�=، .S=: «ای�ان
«./<<��� �>�مIه��ن ا�Cا�Q ی� 	/ون �i ا�Cا��Qن 	� �/ت 	>��د.�ا، ا��HC#��ن را ادار� م� /<����� �اه/ 	

ری��C dم��/ه� م��:� ارتG ای�gت م�$/� در ح��2 از م>��C م���m ت@�ان و وا��>��" در م>V� �1W" م�.�ی/ �� 	�راm او	�م�،
ری�dج�@�ر� م>�V` ای�gت م�$/�، در ��رزار ا���V	�ت�  �د از ت��ی-  �د 	�ا� مIا��� م#��1* 	� ای�ان ���S. "V 	�د.

	�راm او	�م� در �Qل دوران م��رز� ا���V	�ت�  �د، ه�M>�" ا��HC#��ن را ج�@� اص�4 م��رز� 	� ت�وری#*  �ا�/� 	�د و م�'@/ �/� 	�د �� در
 ه:ار ���و� دی�� 	� ا��HC#��ن٣٠ ت� ٢٠ص�رت پ��وز� در ا���V	�ت، ت�ج� وی�eا� 	� او��ع ای" ���ر �>/. ا���Yر م�رود دو2= او	�م� 

./<�ا�:ام 
��د �� او��ع ام>��� ا��HC#��ن ت>@� 	� اC:ایG ���و� ��Yم� 	@��د ���ی�	/ و /��ژ��ال پ��ائ�س در 	��V دی�� از �V>�ن  �د ه�M>�" ت�

ا��HC#��ن در ��" ح�ل 	� ت'@/ات دی,��4ت�i و ا�B�0د� ��: ���زم>/ ا�=.
*�ژ��ال دی�ی/ پ��ائ�اس �� ی?� از �Qاح�ن ا	�?�ر ��- وا��>��" 	�ا� اC:ایG ���وه�� Fم�ی?�ی� در ��اق 	�د، 	� ا��ر� 	� ای" ت��	� و 
��'� م����ی/، ام� رو�" ا�= �� ا��HC#��ن 	� ��اقQ ن��#��HCاق در ا�� �	د� از ت���Sچ� ا���. �� =S. ر����/ن دام>� ��Fرام�ه� در ای" 

ت�Sوت دارد.
در �>�Sا�#� �� «م��#� صo4» در وا��>��" 	�.:ار ��د و ژ��ال دی�ی/ پ��ائ�س در Fن �V>�ا�� م���د، چ�G2ه�� دوF =2ی>/� Fم�ی?� 	�

	$I. zا��� �/.

��2ار �	 �,ر ��3A  7 و � در ��ا�� ای�ان ه���: او�,م,Q
 

�� 	� وج�د �F?� از ��Y و� ای�ان ه>�ز ت@/ی/ ج/� 	�ا� ام>�= مF �4م�ی?��=، ام� =S. �/$ت م�gای� `V�<ج�@�ر� م dم� ری��	او mرا�	
و� 	� ��ر	�د .S=و.� در 0��ل ج�@�ر� ا�Pم� م'�1/ ا�=.

�� 	� ت��یo ����=ه�یG در م�رد =S. ا�2 در م�رد ای�انu� �	 در پ��� ،���  dا��S<� iم� در ی�	��0 اوF ،ار�ه�:.��	� .:ارش  
ای�ان ��Vاه/ پ�دا = چ�ا �� 	� ای" اص- �� در زم�ن ح��� ای�gت م�$/� ت>@� یi ری�d ج�@�ر� دارد پ�ی�>/ ا�=.

��د �� پ���� در م��رزات ا���V	�ت�  �د .��S ا�= �� «ای�ان ت@/ی/� ج/� 	�ا� ام>�= م�4 ای�gت م�$/� ا�=». �Cای" ح�ل و� ا�� �	
��0F او	�م� ه�S. "�<M=، ه��ن �Qر �� پ���� ا��ر� ��د� ا�= ای�gت م�$/� 	�ی/ دی,����4 را 	� �>�ان ��زو��ر� 	�ا� د����	� 	� اه/اف

 �د در زم�>� ام>�= م�4 	� ��ر 	>/د.



*<���د: «ت�Bر م� /��sد و ت��رئ�d ج�@�ر� م>�V` ای�gت م�$/� در ��" ح�ل از .:ی>�ه�� م'��C �/�  �د در ح�ز� ام>�= م�4 د�Cع 
��ر	�د� و ����4ای��� در زم�>� ����=  �رج� ا�=». ��Cت�* ام>�= م�4 م"، ا�'?�س ره��

 ژا��ی� زم�م ام�ر را از ج�ج 	�ش ری�d ج�@�ر� �>��� Fم�ی?� ت$�ی- 	���د، پ�G از ای"٢٠ا���Vب ��0F او	�م� �� �0ار ا�= در 
وا�>Gه�� م��Sوت� را در م��ن م�1مه�� ای�ا�� 	�ا�����V 	�د.

م$��د اح�/��eاد ری�d ج�@�ر� ای�ان �� در زم�ن ��رزار ا���V	�ت� ��0F او	�م�، 	� 0/رت ر��/ن و� را ��T م�$�- دا�#�� 	�د، 	�CPص�4
.=S. iی��پd از ا�Pم پ��وز� او	�م�، در ا0/ام� ��در در ت�ری� روا	^ ج�@�ر� ا�Pم� و ای�gت م�$/�، ا���Vب و� را در پ��م� ر��� ت

پ��م� �� .�چ� در او�2" م�Bح�� ری�d ج�@�ر� م>�F `Vم�ی?�، 	� «پ���V در �ر» و�/� داد� �/، ام� پ�� �V	� Fن داد� ��/.
در م�1	g �4� -ری���� ری�d م�d4 ای�ان �� در F �ی" روزه�� م>�@� 	� ا���V	�ت ری��= ج�@�ر� م�� ��ام�� Fم�ی?�، او	�م� را .:ی>�ا�

م'�1لت�  �ا�/� 	�د، 	� �Cص�4 چ>/ روز پd از ا���Vب ��0F او	�م�، ارزی�	� روی?�د دو2= ج/ی/ Fم�ی?� را ���زم>/ زم�ن 	����� دا�#=.
�� 	� ت�ز.� .:ارشه�ی� م�>� 	� ای��د 	GV وی�e ای�ان در وزارت ام�ر =����F ت م�$/� ت�gاه��= م���ع ای�ان در ����=  �رج� ای�

 �رج� Fم�ی?� در ر����ه� ا����ر ی���C ا�=.
^�	� ا��س .:اشه�، �0ار ا�= در دو2= 	�راm او	�م�، پ#= ج/ی/� در وزارت ام�ر �رج� تd��s ��د �� م#\�F =�2ن ه��ه>�� ام�ر م�ت

	� ای�ان ا�=.
یi م�1م وزارت ام�ر  �رج� Fم�ی?� چ>/� پ�G 	� ا�Pم ای"  �� 	� روز��م� وا�>��" ت�ی�: .��S 	�د �� ا��س ��ر ای" 	GV ج/ی/، ه��ن

	>��نه�� دی,��4ت�C i'�4  �اه/ 	�د.

�د� RJان را م���2�وش م1�STت :�د �	 ای !E اچ
 

.=C�. /ت  �د در ای�ان را  �اهg�B$وش م�C ��4ج ���= ه��2=-پ���رد در F �ی" ����ت روز پ>��>�� ا�Pم ��د ��
ای" ���= ت��2/�>>/� رای��� و چ�پ�� تsی�/ ��د �� 	� وج�د ت$�ی*ه�� ت��ر� ���4 ای�ان از �Cوش م$g�Bت  �د در ای" ���ر اPQع دا���
��ر �����0��T ا���م �/اد� و از ای" پd «ورا� ���رت ���0ن» ��- ��د� و ج��4 Xه� ��ا�=. 	� ای" ه�� ���= اچپ� ا+@�ر م�دارد 

.=C�. /ت  �د را  �اهg�B$وش م�C
��د� �� از ت��م �0ارداده��  �د 	� oی�Bت ��C�. پ�س �0ار/�����F ار�:.���Pو� 	� ای"، ���= اچپ� در 	�����  �د �� در ا ���ر  

ت�زی��>>/.�ن م$g�Bتاش ر�C ا	@�م ��د� و «	� ص�اح=، �Cوش م$g�Bت اچپ� در ای�ان را م�>�ع  �اه/ ��د».
�>��ل 	����� 	� ��ر ت�زی��>>/.�ن م$g�Bت  �د ��:  �اه/ دا�=. dاز ای" پ =���د� �� ای" �� /�0 "�<Mه� �����	اچپ� در ای" 

��/ دارد �� ه�.: م$���2ا� 	� �Qر م#��1* 	� ای�ان ح�- �?�د� و ��رم>/� در ای" ���ر �/ارد.sای" م#\�4 ت �	رد ���= ه��2=-پ���
	� ای" وج�د ا ��ا در .:ار�� در روز��م� 	����ن .�4ب Fم/� 	�د �� ی?� از م/ی�ان اچپ� ای�ان را 	�زار م@��  �ا�/� ا�=. ای" م/ی� ا	�

 درص/ ر�/ دارد.b٠ در م�رد 	�زار ای�ان .��S 	�د، �� �Cوش در ای" 	�زار ���2 ��١٩٩٩�= رای���ا� 	>�	� 	�Fورد� از ��ل 
�� ت��^ یi ��زم�ن  ��� ای�ا�� ا���م �/� ا��ر� دارد �� 	� ا��س Fن چ�پ��ه�� اچپ�  ��<��Y� iی �	زار١!ای" .:ارش �	درص/  

ای�ان را در ا ���ر  �د دار�/.
دوF =2م�ی?�، ای�ان را ح�م� ت�وری#* م� دا�/ و م�?�m ا�= �� 	���م� ات�� Fن ���ر اه/اف ��Yم� را د���ل م��>>/. از ای" رو ای"

���ر را م���ل ت$�ی*ه��  �د ��د� ا�=. م�W	a ���0ن ت$�ی*، ص�درات ��g،  /م�ت و C>�ور� از Fم�ی?� 	� ای�ان م�>�ع ا�=.
./<�ای�ان ات@�مه�ی� �� 	� ا��س Fنه� ت$�ی* �/� ا�= را رد م�

��	� .��S ا�/رو د��زا، �V>��� وزارت  :ا��دار� Fم�ی?� �� م��� ا���ل ت$�ی* ���4 ای�ان ا�=، 	� ای" ���0ن ا��E>�ئ�ت� ه* وارد ا�= 
	���� م�	�ط 	� م�اد ITای� و داروی� 	�د� �� 	�ا� ح�- Fن 	� ای�ان 	� م��ز  �ص� از �Qف دوC =2/رال ���ز ا�=.

�=ه�ی� �� م�  �اه>/ 	� �Qر م#��1* ی� 	� وا��W م$�2�B را 	� ای�ان 	���S>/ 	�ی/ 	� دوC =2/رال .:ارش �>>/ ی� در ص�رت ��1��
���0ن 	� ج�ی��ه�� �>��" م�اج�  �اه>/ �/.

 م���4ن دgر در ���C�. �Y �/� ا�=. در١ ��ل ح�d، ج�ی��ه�� �1/� ت� م�:ان ٢٠	�ا� ��1 ���0ن ت$�ی* ت��ر�، ج�ی��ه�� ج:ای� ت� 
 ه:ار دgر ی� دو 	�ا	� ارزش ��g  �اه/ 	�د.٢b٠م�ارد ح�0�1، ج�ی�� �1/� ت� 

�� Fی� در م�رد م���ع �Cوش م$g�Bت ���= اچپ� 	� ای�ان، تa�1$ و 	�ر�� G- ای" پ��	م�ی?� در م�1F وزارت  :ا��دار� ���<V�
 �اه/ �/ ی� ��، پ���V ارائ� �/اد.

 

�* 5�V در !WW�=ا I�� Iا���J درم�رد X�/Tاس�,ر ت�: YWس,زم,ن م �م�]�ل 0/�ق �-
 

���#� ���2 ح�1ق 	�� ��زم�ن م4-  �ا���ر ا���م تa�1$ و تtِ$S "م'��� و م#�1-" در م�رد ��1 �0ا��" 	�" ا�44�2 در ج�ی�ن ج>l در
./� �:T

��و� پ��P در ��#= وی�e ��را� ح�1ق 	�� ��زم�ن مS. -4= ا��ائ�- و ح��س 	�ی/ "ت>��`" را ر��ی= �>>/ و 	�ا� 	� ح/ا0- ر���/ن
ت�S4ت �Y���Tم��ن اح���ط ه�� gزم را 	� ��ر 	>/�/.

�CPران ه�� ت��- 0��ل" ا�=، و از ��� دی��، 	�	�0��T" ا��ائ�- ت��^ ح��س، ام�� �	 �:T از ��ار =� ��* پ��P اC:ود، پ�ت�ب را
ج�ی��� ا��ائ�- از ح�z ت'/اد ت�S4ت 	� �W$� " ت$�- ��پIی� " ر��/� ا�=.

 ���= 	'/، Fن  ��� را 	� ت�پ��24زم�ن م4- م� .�ی/ ���وه�� ا��ائ��4 ی?B/ و د� �W#4C>� را 	�  ��� ا� در �@� T:� م>�1- ��د� و 
	#�� ا�/. ی?� از �V>��ی�ن ��Yم� ا��ائ�- .S= ارتG ا��ائ�- ��.�م تa�1$ در ای" 	�ر� ا�= ام� از ای" وا0'� اPQ�� �/ارد.

 
 



 س,ل ا:�� رس����16;,ر7 در >م�ی;, �	 �,1ت�یI �0 :�د در 
 

 ه:ار � -H	� 	�gت�ی" �oW 	�?�ر� در ���:د�524	� .:ارش وزارت ��ر Fم�ی?�، در م�� د��م�� .���I ا�B�0د Fم�ی?� 	� از د�= دادن 
��ل ا �� ر��/. 	�ا��س ای" .:ارش ��خ 	�?�ر� در ام�ی?� 	� هS= و دو ده* درص/ ر��/� ا�=.

��ر  �د را از د�= داد� ا�/ �� ای" 	����ی" م�:ان 	�?�ر� از ��ل2 در Fم�ی?� 2008	>� 	� ای" .:ارش در ��ل  �S� ه:ار /B�� م���4ن و 
 ت� �>�ن ا�=.1945

 
2
,=�I 0/�ق �-� و دم;�اس!

 ز��ان اوی7Iا��/,ل دا�-%�7 ز��ا�! ه�د ی,زر=� �	 �@� 

�� 	� ت$�- �2�4@�� ا��Sاد�،209 م�� در 	>/ م�Vف 7	>�	� .:ار��ت ر��/� از ز�/ان اوی"، دا����� ز�/ا�� ه�د ی�زر�2 �� 	�G از  
 /<	 �	 ��Sاوای- ای" ه ���C =0�Q ^ره�� و ��ای��C ، ز�/ان اوی" م>�1- .�دی/.�7?>�� ه� 

 ز�/ان اوی" ا���1ل داد� �/.او ��7 د� م�� 	� 	>/ 17 د� م�� 	� �W��0>� ز�/ان اوی" م>�1- .�دی/و روز ی?�>�� 8دا����� ز�/ا�� ه�د ی�زر�2 
 ت$= �?>�� ه�� ج#�� وروح� �0ار209 	#� 	�د و م/ت@�� ��g�Q را در�2�4@�� ا��Sاد� 	>/ 209 م�� را در 	>/ م�Vف 7	�G از 

"�<Mد�/.او ه��	ز ��� دا��� �	�4ل را � �Mد و دری�	0/ و��ئ- .�م�ی� �C ��دا�=. در ه��S ه�� F � او را 	� �2�4@�� ا��Sاد� م>�1- ��د�/ 
از دا��" 2��س .�م و پ�� ���C م$�وم 	�د. درح��2 �� ��ز ��م� �� 	'�L م�ا�0 	� چ>/ درج� زی� ص�S م� ر��/ ��ای^ ���C =0�Qی� را

	�ا� او ای��د ��د� 	�د�/.
دا����� ز�/ا�� ه�د ی�زر�2 در 	/و د������ م/ت ��g�Q را در ��4ل ا��Sاد� در ��ای^ 	@/ا��� 	#��ر 	/� 	#� 	�د و در اث� ای" ��ای^

	#��ر 	/ 	@/ا��� ح��* 	� ��4ل دچ�ر ��راح�� ح�د ری� .�دی/ و ری� اش � /� ���S	�Wر� ��  4^ ه�� او Fم���V 	�  �ن 	�د.
 ���2) را در50 ���2 دا����� م/ی�ی= ص>'�� دا����� 0:وی" ا�=.او م�درش ( ��* ��زیP د��� g21زم 	� ی�دFور� ا�= ه�د ی�زر�2 

���S 	� �0ار.�� ا��ف در ��اق ه��اه� ��د و 	�ا� او�2" 	�رت�ا�#= 	�  ��2 اش دی/ار ���ی/. پd از 	�ز.�= 	� ای�ان ت��^ �Cد� 	>�م
�� 1387  �داد م�� 4پ�ری��y م'�وف 	� ���Tم� روز '� �	 �<S4د���ر ح#" زارع ده>��2 ت �	 d,� /�/� �/ا�� F�C بP1داد.�� ا� 

 ز�/ا�� 	�د209 ا���1ل داد� �/ . او در �Q م/ت� �� در �2�4@�� ا��Sاد� 	>/ 209م'�وف 	� ���0 ح/اد د����� و 	� �2�4@�� ا��Sاد� 	>/ 
ت$= �?>�� ه�� ج#�� و روح� 	�زج�ی�ن وزارت اPQ��ت �� 	� ��م ه�� م#�'�ر ��/ و ���4 ه#�>/ �0ار .�C=. 	�زج�ی�ن 	�ره� 	� او
��د� ا�/ �� 	�ا� ا���1م .��� از  ���اد� اش او را 	� ای>�� Fورد� ا�/. 	�زج�ی�ن وزارت اPQ��ت ه��F ��4� "�<M@� پ�و�/� ��ز� ���د�/ /��ت�

 �� داد.�� ا�P1ب ����Cد�/ ،�� ت��^ ص�4ات� رئ�d ای" �'�� 	� ا��س ���0ن م$�ر	� ��0F ی�زر�2 و م�درش  ��* ��زیP د��� را15و 	� �'
م�رد م$���� �0ار داد�/.

C'��2" ح�1ق 	�� و دم?�ا�� در ای�ان، ادام� 	�زدا�=، �0ار دادن در �2�4@�� ا��Sاد�،�?>�� ه�� ج#�� و روح� 	� د�2- دی/ار 	�
ا���L  ���اد� اش �� از ح�1ق او��2 ه� ا�#�ن م� 	��/ را م$?�م م� �>/ و از ��زم��@�� ح�1ق 	��  �ا���ر ا0/ام�ت ���4 	�ا� Fزاد�

�Cر� و 	� �0/ و��ط دا����� ز�/ا�� در ای�ان ا�=.
C'��2" ح�1ق 	�� و دم?�ا�� در ای�ان

2009 ژا��ی� 09 	�ا	� 	� 1387 د� 20
و�'�= دا����� ز�/ا�� �Cق را 	� ��زم��@�� زی� .:ارش .�دی/:

���#�ری�� ���2 ح�1ق 	��
��#��ن ح�1ق 	�� ات$�دی� اروپ�

��زم�ن ��S 	�" ا4�2-
��زم�ن دی/	�ن ح�1ق 	��

�د� RJان را م����3 ه@�7 2�وش �@�یI �	 ای�ی9 *
 

�= ه>/� ت$= ��Cر Fم�ی?� ت��C�. *��B ا�= از ای" پd دی�� 	� ای�ان 	>:ی" ��Sو�/.�� iی
�= "ص>�ی� ریPی>d" 	'/ از Fن �� .�وه� از ���ی>/.�ن �>��� Fم�ی?� از ی i	��F iم�ی?�ی�  �ا��>/ 	� ای" ���= ه>/�  /م�ت م��2��

��د� ا�=. y0ای�ان را م�� �	 GتPارائ� �/ه/، م'�م
در ح��2 �� ر���� ه�� ه>/� و Fم�ی?�ی� از ت��B* ص>�ی� ریPی>d 	�ا� �W0 ه�?�ر� 	� ای�ان  �� م� ده>/، ی?� از �V>��ی�ن ای"
�� در را���� �����@�� ����G و ح�S ا��ار =S. ای�ان ��/. او �	ا� ه�?�ر� �	 =��= ح��� 	� ا+@�ر ��Y در 	�ر� ت��B* ای" ����

./<� ��� �Y� ت  �ص ا+@�رPت��ر�، در م�رد م'�م
	� ای" ح�ل 	>��د د�Cع از دم���ا�� 	� ص/ور 	����� ا� ا�Pم ��د ص>�ی� ریPی>d 	'/ از ار��ل ��م� ا� از ��� ���ی>/.�ن �>��� 	� وزارت
y0ای�ان را م�� �	>:ی" 	وش �C ،�/� �/ا��  ��	ح��ی= از ت�وری#* و ��1 ح�1ق  �M�F م� ه#�� ا� ای�ان و���	ر� �	م�ی?� درF ا�� دار�: 

��د� ا�=.
.=��@���� داد و ��/ 	� ت@�ان ت@/ی/� ج/� 	�ا� ا����ر ه�� �� =S. ا����م�رm دو	�وی�:، م/ی� 	>��د د�Cع از دم�

 م���4ن دgر� 	� ص>�ی� ریPی>d را900	��i ص�درات و واردات Fم�ی?� �� از ص�در �>>/.�ن Fم�ی?�ی� ح��ی= م� �>/، پ���� وام� 
��د� 	�د �� 	�ا� ت��'� پ�gی���� ج�>�.� ا���Sد� م� ��د �� 	>:ی" ص�درات� 	� ای�ان را ت�م�" م� ��د. "��Lت

���ی>/.�ن �>��� Fم�ی?� 	� ار��ل ��م� ا� 	� ای" 	��i،  �ا���ر تa�1$ ج�م� در	�ر� ا���W ای" .��� ت��L>@� �/� ا�/.
 ���� م��#�ت م��2 ح��� ��#�>/2008	>� 	� .:ار�@�، �0ارداد ص>�ی� ریPی>d 	�ا� �Cوش 	>:ی" 	� ای�ان در د��م ���F و از ��Cپ�ی�ن ی� 

�>>/، ای" ���= ه>/� �0اردادش را 	� ای�ان ت�/ی/ �?�د� ا�=. "��Lای�ان را ت �	رج� �  ��@��ت$= ت$�ی�@�� Fم�ی?� م'�م�4 ��



 ��g�� /مFدر �	ص� ه>/ �B  =� م���4رد دgر ا�= و 	�ا� ه��" ��+�ان م� .�ی>/ �W0 ه�?�ر� 	�34ص>�ی� ریPی>d 	:ر.��ی" ��
ای�ان، رو� �#` و ��ر ای" ���= ت�ث��� ��Vاه/ .Iا�=.

�Q�V	 d<یPص>�ی� ری =�پ���� در م�� ��ام�� ��: �>�ت�ر ج� �2��م" و ج�ن ��ی- در	�ر� ح��ی= 	��i ص�درات و واردات Fم�ی?� از ��
ه�?�ر� 	� ج�@�ر� ا�Pم� ا	�از ���ا�� ��د� 	�د�/.

 

�* 5�V در G� \ا7 :�اس�,ر >ت 	م,@
]J !Q YWس,زم,ن م
 

ا���L ��را� ام>�= ��زم�ن م -4	� W0'>�م� ا� را� داد� ا�/ ��  �ا���ر Fت G	�C dر� در ��ار T:� م� ��د و در ای" م��ن ت>@� Fم�ی?�
از دادن را� ام�>�ع ��د� ا�=.

�� ا��L ���ان و�'�= ��.�ار �0	����ن و  ���اد� ه�� �F@� در ه� دو ��� م>���0 ه#�>/. =S. �#ا��C وزی�  �رج� �<���	���ر 
���� در م��ن ا��ائ��4 ه� 	�14 ���� در م��ن �W#4C>� ه� و ��765:د� روز ���ده� م��ن ا��ائ�- و پ�?�رج�ی�ن ح��س در ��ار T:� ح/ود  

ج� .Iا��� ا�=.
��د. y0را م�� �:T ر���� در i���� ح�Pت ا��ائ�- م��ج� ��رم>/ا�G م� �>/، ����4ت  ��W  ��پ���� یF iژا�d ��زم�ن م4- 	� ذ

�>>/Unrwaای" Fژا�d ام/ادر���� ��زم�ن م4- ( "��Lا�>/ ای�>� و ام>�= م� را ت��	م�1م ه�� ا��ائ��4  ���� ای" ����4ت "ت� زم���  =S. (
م'a4  �اه/ م��/."

���� و دو ��S م��وح �/� 	�د�/. �S� iر.�� "ِاِرز" یI. زم�ن م4- در�� �	g�	 م��ن��پ���� در اث� 	� �رد FتG ت�پ���V ا��ائ�- 	� 
�� ا��ائ�- ��مP از C'��2= ��زم�ن م4- و ��ی� ��زم�ن =S. ر���� i��م�رm ر.V� y>��� دو2= ا��ائ�- در وا�>G 	� ت'a�4 ����4ت 

./<�ه�� ام/ادر���� در T:� ح��ی= م� 
ا���1د ا��اب

م��ح�Eت در ��را� ام>�= روز پ>��>�� ��" ادام�  ���= ه� در م>�1W ت�/ی/ �/.
���/و�2:ا رایd وزی�  �رج� Fم�ی?�، دی�ی/ م��4�>/ وزی�  �رج� 	�ی����� و 	���ر ���>� وزی�  �رج� �Cا�#� ای" روز را ص�ف .���Sه��

��د�/. mره�� ��ب در ���ی�ر�����Cد� 	� وزرا�  �رج� 
��0F م��4�>/ .S=: "دو2= 	�ی����� از روز اول  �ا���ر ت��C y0ر�  ���= ه� 	�د. ام� ام�` - 	�g �� - ��زم�ن م4- 	� و��ح 	� یi ص/ا

�V" م� .�ی/. 	� و��ح از Fت G	V� d" م� .�ی/، از ا0/ام ���4 �0چ�ق �Pح، و .��یI. Gر.�� ه�."
d	 GتF ا��	>/� در �ا�= ه� 	رت ���2را ت�و��2ن  �����ر 	� 	� �� در ��زم�ن م4- م� .�ی/ ا���L ��را� ام>�= پ���� در م�رد �

��دن �0چ�ق �Pح از �Qیa ت��- ه�ی� از م�B 	� ��ار T:�، دچ�ر ا ��CPت� �/� 	�د�/. y0ا� م���	ر� و ا0/ام �C
ای" م�ا�� 	'/ا 	��Qف �/.

ا��ائ�- م�  �اه/ را�= پ�ا�� ه� از T:� 	� ج>�ب ای" ���ر و ه�M>�" �0چ�ق �Pح ت��^ ح��س از �Qیa ت��- ه� از م�B م��y0 ��د،
درح��2 �� ح��س م� .�ی/ ه� .��� ت�اF aCتG 	#� 	�ی/ ��م- پ�ی�ن ا�#/اد ��ار T:� ت��^ ا��ائ�- 	��/.

��م- ادام� ی���C ا�= و یi م�1م ار�/ ا��ائ��4 	�ا� �>�/ن ج:ئ��ت �Qح� �� م�B و �Cا�#� d	 GتF ا� م���������	ش ه� Pه�:م�ن ت
پ��>@�د ��د� ا�/ 	� �0ه�� ر��C ا�=.

دی,��4ت ه�� م�S. ��B>/ ا���Yر دار�/ یi ه��ت ���ی>/.� ح��س ��: 	� م>�Yر ا���م .���Sه�� "C>�" 	� ه��ن م�ازات، در �0ه�� ح�Lر
./�� tVن م�F / ام� زم�ن	ی�

اوای- روز پ>��>�� ح/ا0- �� را�= از 2�>�ن 	� ���ل ا��ائ�- پ�ت�ب �/ �� ا��ائ�- در وا�> G	� FتG ت�پ ���V	� Fن پ��� داد �� 	� ���ا��
در م�رد .#��ش م>���0 دام" زد.


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


