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 ا�������ن             ��   ����ت و ����� ورود روس ه� �
                                          ������ا! ام ا��ی"�  

�ی� و�دی��� ���� ���وه�� رو�	 �� وی�� �ا� های	 و را�
	 رو��� را وارد 
� ��ا� ر�وس ه� 0/��ۀ ا-,��+
�ن %*�� (�)'�ن و دا%$ #اه" ��د؟ اه��  ای� �

5+0 در �43 0��23 ا� و  	0�6� 	(��
�9+  و ���0" د#�)  و �80ر�  ا7
   ��� ا)�**	 9>�� ارزی��	 0	 :د؟

  

 ا�������ن��  ه�# ورود روس ه� ����� $���%�:  

�< از ��B0ت ���� ر?�< ��=ر رو��� �� ا�0م %*	 ر��7 ر?�< ��=ر 
 	9
�ن در :=� �+5�7(����
ر (�)'�ن در  ��از �>�ا�	 ه�و ا) 2015 ا�J7 دو از

 از �ل ا-+� رو�	" ��س"و�ی�ت :��ل :�ق و :��ل ا-,��+
�ن،  #'�KLار� 
"��5� ۀ �0�6	 �0��K رو���، از ا%Kام �9#'�ل ه�� ���ی�"ۀ 7ز" ی�ر�Bو ُر:

 	���=�M24P ب�V ��
0�	 در �	 ��*�% ��L-�ود  �� 	ر�W+و �9#'�ل ��ا� 
 �'�ای� �9#'�ل ه� 0/�ً� ��ا� 0�0ری  ه�� �0�6	 �=���	 .  � داد#':=� دو:

"���L 	0 د� ��ار�Z
0رد ا� .  
� �� (�)'�ن و دا%$ �� �ا7
��ل �80ر�  �9#'�ل ه�� �=���	 رو��� را در �
ص در :��ل ا-,��+
�ن %Bو� �� ا��از �>�ا�	 ر?�+�ن ��=ر رو��� و \#

�
�ن دو �[ل دی>� �2ی  0	 �+5���":  

�6ۀ :=� ��"وز �0�K و�ی  ه` �0ز �� ���5+
�ن �"�   -1�0 ��V ط2�

 b)��
�دۀ ���وه�� (�)'�ن در و)+ا)	 در�" و ��ی� 0+L رJ7 ن و�'(�)
 . �0ز� �� ���5+
�ن


�دۀ های	 5+0 در �ری� -2+L و �'��
0��V �2د و %�*��ت
 �"ون ��� �� ا�
 .ر ا�"و Z(�c0  ا�0ی�5 و ��� و �Z(�c0ن %�ب ��8

  
  اه��) ا�������ن � ا# رو*� (��)؟

ری� را �"-�ع از دو)  � ����� ر?�< ��=ر -"را��e رو��� �80ر�  در �� �Lا
0��23 ا� و �=��	 5+0��8ر ا�" در �=  اه"  f-�� ارزی��	 و �*2	 ��" اف و 0

ری�� ���� Z(�c0  ا�0ی�5 و �Vب را �� ورود در �L ه� h+، ری	و �� ای� �*2 
  �����ب �0زه�� ��iWی�-
� ��:"، �"ون ��دی" اه��  ا-,��+
�ن ��ا� 5+0 در �


� از �ری� ��+ ، �*�5 ��8
� از �ن #اه" �د�� �=��ی� دو)  رو��� . ����0، �� �
ر ��وریKم (�)'	 و دا%8	 را در ���ر �0ز �J7 ان�% �� ����0 �����8ره�� 

��7ط# f-��ذ و 0Z� زۀاه" ��د؟  #*ت و 7# k�]� ،د  
ر ���وه�� (�)'�ن و �Lو� ه�� ��وری+
	 دی>� 9ن دا%$ در :��ل J7 دوام
ذ Z�  ]� fو دو)  ه�� در وا� 5+0 �ا-,��+
�ن ��� �� ه� k0�% و د)�*	، از �
ان �="ی" �+��ر �"� و l�� �3# ارزی��	 و �% �� ����0 ������ن در  "]
و ی� 0

د: 	0 �
#���L � �="ی" را �� ��� �Lو� ه�� �=�د ری+h ایروس ه� . :
 e0/ۀ 0+*����ن -"را����و  �K��0 �����ا�0B	 را �"رون �اf0 0+*��ن 

"���0 	�� 	��� �L ی��" و ��6ر�i� 	�� ،"��8� 	0 رو��� .  
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 ا�������نه�# ���-�� ,) ز��� ه� و ��   :  ورود روس ه� �

�

�ش �� ه� 7"� �� دو)  و7"ت 0*	 ا-,��++L ذ وZ� از ���Lن در �*

�ن ���ان و در��0"� ���	 ������وری+
�ن (�)n و دا%$ در :��ل ا-,��+  o�- ،"

��ا� د#�)  و �80ر�  روس ه� در %�*��ت �0�6	 n(�) ��*% و دا%$ در :��ل 
%	 از �iی�ش و 0ا-2  ا�
��%	 و دا#*	 ��ا� . 0+�%" و 0=�� 0	 :د�
� %*�� (�)'�ن در و�ی�ت :��ل %�*��ت �0�6	 روس ه� �و �80ر�  ��=� در �

د 0	 �ی"���ا� �+��ر� از ���0"ا��ن �p0ه"ی� و ���وه�� :�ن در :��ل �� . �
�" و ای� دو)  را در ��20*� �� (�)'�ن �د را در دو)  و7  0*	 0�Kو� 0	 ��#

��ن ����0	 ��0�7ن qدو)  و ه� 	ا���� ،"�ا�0ی�5ی	 دو)  در��0"� و ���ان 0	 ی��
د: 	0 �
�"ا:� K�0� �r)ای� o�- ، (�7  0+�%"� را ��ا� . یh ا�0 %�"� و �

"�� %*�� (�)'�ن ای�pد 0	 ��ن، ���ال . �80ر�  5+0 در ��ه��� ا�
 i0ا��� �  ��=ر� �� �0�20ت رو�	 در �7ل%'"ا)�:�" دو�
` 0/�ون اول ری�

اه" �� ا-,��+
�ن را درc�0 �=��� %*�� (�)'�ن ه��5ر� �0�6	 ��"ا�  و از ��  .
:�ی/��	 ��K از ��KLار� ���س و را��3 ��0ن ���0"ا��ن ����p0 bه"ی� و ���وه�� 
 �=���20وs  0" (�)'�ن در :��ل ا-,��+
�ن �� روس ه� در �=  �+n ��7ی  از 

� %*�� (�)'�ن و�د دارد�  . در �
  

�0 /�.��ن- 
  :(�.4 و �1ا�3 ���ر!) ��12 در ��
� %*�� (�)'�ن و ا��pم �Z(�c0  �"� ا�0ی�5 و ��� �� �80ر�  5+0 در �
���80 �ری� ��t ���وه�� رو�	 در :��ل  	
%�*��ت های	 و را�


�ن، �9)$ و f��0 %�"� در ��ا�� رو��� ا� ا-,��+ .  Z(�c0 	�K�0ان �9)$ �-�ی

>	 �� %�*�5د ��=� در k��20 %�*��ت �0�6	 +� 5+0 از �� ا�0ی�5 و ��� ��

ن ��8
� از ��ر�sی
	 و ا��از . روس ه� در �8ر �ری� ا� �ا�0ی�5 و ��� ا�
. �ا�� 5+0 ا��pم �"اد� ا�"در � �"وی� �8+ ، ��ر %�*	 ��زدار�"� Z(�c0  و

ا�	 و ی� %"م ارادۀ ��V	 ه� در �=  ��e %�*��ت �0�6	 روس ه� در �ری�، ���
 ��5+0 را �� ��Vز %�*��ت ���80 در :��ل ا-,��+
�ن %*�� ��وریKم (�)'�ن و�

"�� 	0 f�p8� ن . و�

�ش ���وه�� (�)'�ن در و�ی�ت :��ل ا-,��++L ای$ وK-ا
)  ا-,��+
�ن در :5+  و ���ب ��=� از :��ل، و��ۀ 5+0 را و ���ا�	 دو

"��8� 	0 0� �� ا�"ام �0�6	 در ای� �+� .  
  


 ا�������ن در ��5# و����� ور��   د روس ه� �
�) و �:��9 �8ی� �� 7 ب,�%�:                 

� ا-,��+
�ن در -��J �/�رض و ��'/�ت و ���0" د#�)  ا7
��)	 روس ه� در �
د:��	 :"ی" �� ا�0ی�5 و �Vب و 0
["ی� %�ب و 0+*��ن :�ن در 0��23، ��ا� 

:���L k5 ای� -��J . ا-,��+
�ن و 0��23 �+��ر ���q"� و 0\�'  ��ر #اه" �د
ز K�0ان روی�روی	 . #\0  از �k��2 دو (�ف �� �� �ری� ��Vز 0	 :د�ا�0 ه
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$ روس ه� ��K در ��ا�� وا��. �Vب �� روس ه� در �0"ان �ری� ��vc80 ا� 
  . ا�"ام و %���V k	 ه� رو:� ��+ 

��ن �� %�*��ت #د در رو��� qه� ،�ی� 5+0 %*	 رV` �="ی" �"� و %�*	 ���
  ادا�0 #اه" داد؟ 

ری�، ا?
Bف � ����ن (1 +4�ی� در �'( xب اK7 و b80ان، �,"اد، د�=� ،در ) 5+0
	���k �� ��7" در���L �0�6	 ادا�0 #اه"  �� #\0  و �2،��ا�� ��� و ا%�اب �

داد؟ �ی� ای� ا?
Bف از )[�ظ �0�6	 و ا�
\�د� �ا��ی	 دوام ای� �k��2 را #اه" 
  دا: ؟ 

ا�L ���| ای� ���$ ه�، 0}'  ��:" و ی� 7ادث در 9��� k5: ���+0 �>��د، 
ر (�)'�ن در :��ل ا-,��+
�ن و در ���ر �0زه�� ����� ����0، ازJ7 اوم"� �� 

د و : 	0 �
����0 ��"ا: �����%	 از �(�r و دا0	 ��ا� رو��� و � 5+0
��ب ���iی� در ��20*� �� 
روس ه� %�*��ت �0�6	 را در :��ل ا-,��+
�ن یh ا�0 ا�

د#�)  و �80ر�  رو��� در 9��� -k��2� ��J و . ای� �(�r ارزی��	 #اه�" ��د

�د� �� ا�0ی�5 و �Vب،+L و b��%  0 را از 0/��ۀ �ری� 1+4 در وا�f ا?
Bف #\

ر در ای� �i0 فB

�ش 0	 ده" و ا?+L ن�
� در :��ل ا-,��+��� �0"ان ه�� �

�ش #اه" ی�- ) ��9(1+ 6و ا7
��ً� �� ) ه�"(1 + 5 �� 1+�04"ان از +L .

ه�"و�
�ن �� �>�ۀ ('�/	 د�  ���+
�ن را در n2% ��وریKم (�)n و ه� �Lو� 
 �'k از �2ط  ده*	 �. ی>� 0	 ���" وارد ای� ا?
Bف #اه" :"��وری+
	 د


�ن ��K (�)'�ن +5��� 	��% ��Lن ه��5ر� دا:  و -�ود�'(�) "s  0ۀ �20و='� ��

� �� هKی�ۀ #د و -�L رو��� ��ار 	���2ار �9خ ��)=�� �=�
ن ��ی>�� ا��را �� ا�

د ��9 �� ای� ا?
Bف �� ا7
��ل ورو.  ��t ���0�6ن #ی$ ��ز ��ز� ��د� ا� 
 J% ان�8
� =�� و �>�ان��ز�0ن ه��5ر� :��>%�� K�� د از �اf0 0+*��ن #

��� و وی�ا�>� ��0ن ای� دو �n3 �"ی" 0
o�c` و ای� دو .  ا� # ��� hی fدر وا�
 -�L "اه  : ا?
Bف 0��23 ا� و �=��	 در #

 �� �+��ر� از ا%�اب 0+*� -1��� J% ره�� �ن ��	ا�0ی�5 و �8
2- ��9 �ً��
 . رو���، ��=ر� ا�0B	 ای�ان و ا%�اب :�/�، ه�" و ا7

��� و وی�ا�>� در �o�c0  و �k��2 ای� دو # ��ا-,��+
�ن ی5	 از �0"ان ه�� ای� �
ا?
Bف #اه" �د �� 7
	 �'/�ت V` ا�>�K و L�0'�ر �ن، �0دم و ��0/� را در ای� 

 `o�c
8ر ��0ن دو (�ف ای� ا?
Bف 0��"�� 	0 `�+2 ���# k��2� و �� و در �
  . ��0ن ه` ��ار 0	 ده"

  
  :و���ۀ دو.) و@�ت �0; و ر?�< ��=1ر ا8 ف 7�;

�	 ر?�< ای� دو) ، V 'ۀ ا:�ف��ص وو���Z و و��'ۀ دو)  و7"ت 0*	 و �� #\
���L از �2ط ا-,��+
�ن در 9��� ���>�� L�0'�ر �k��2 �"رت ه�� 0��23 ا� و *�

� ا-,��+
�ن ا� �=��	 و �� #\�دو)  . ص �*���L از ورود رو��� �� �
�	 -t2 ز��0	 0	 �ا��" ا-,��+
�ن را از �'"یk :"ن V رو7"ت 0*	 و ر?�< ��=
 ���� �0"ان �k��2 ا7
��)	 دو ا?
Bف 0
i��� و �� #\ص از ورود روس ه� �� �

ر ��وری+
�ن (�)n را J7 ذ وZ� *� �� "��� ���Lدر :��ل ا-,��+
�ن �*
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� �� �Lو� . ا-,��+
�ن �>���"��� ����  c0"وش و �Z: ��Vف در 0'�رز� و �L ه�
��وری+
	 (�)n و �� #\ص از �� ر?�< ��=ر و دو)  و7"ت 0*	، 

:  ��ریh و 0\�'  ��ر 0	 ��د��� �  . ا-,��+
�ن را �+
  

 


