
 

 همقدم

پییاز  ز مییتیزه   یی ززسییال   زتیینی ز صیی ایکییاز  ز

خنوجزبنی اه از  ز تحادی ز روپاز ی زبودهزکی زززپنسازهم 

آیندهز ی ز تحادی زب زکد یزسمتزپ شزخو هیدزرتیت ززز

تع لز هگ  ازدرزآغا زتنآیندزمذ کنهزبیاز تحادیی ز روپیازززز

زهیایازز مزمی زوززپ میا زی بینو  ززز50میادهزززبنز ساس)

مننازبنزمدیزتمایلزدویتز هگ  ازب زخنوجز  ز تحادی ز

درو ززشییدهزههادینیی زهییا زضییع وززسییوزییی   زز روپییا

بنوکن ساز تحادیی ز روپیاز  زسیو زدیگینیزمح ایازر زززززز

بوجودزآوردهزک زماهعز  ز ر ئ زپاسخزدق ی زبی زپنسیشزززز

چنیدزززپاسخزبی زیزدرزبد یتز منیزحالزبا ی  زشودزماتوقز

تنمازوزمکملزتصوینزبه ین ز  زآینیدهز تحادیی زززززسال ل

ز دهیدززمیازقین رزززغ ن روپیایاز روپازپی شزرو زهیاان  ززز

بین  زززجهتز   ی ز ص ازسال لیزپاسخزب زتنزدق  زطورزب 

 ین هازحیائزز هم یتزبیودهزکی زمنیاتعزوزززززززگ ن  تصم م

بی زتو تی ززززمید ززم ا  من تزم از ین  زک زدرزکوتاهزوز

بیاززز  درز بعادزگب ندهپ وهدز دهزشدهیزز  زهب  جامعز

منتنطز ست زهازوزباورک ازآیندهز تحادی ز روپازس است

 تحادییی ز روپییایززدرزم مومیی هیی زتحییولزیزهنگودرو قییع

همگن یازییازو گن ییازدرززززههای اًتقویتزوزتضع  زآ زوز

کشورزبخصیو زززها زس استمضوزدرززها زدویتم ا ز

زمب ق مزخو هدزد شت ززتأث نگذ ر درزمنص ز ق صاد ز

تهییمزآینییدهززدرزخصییو کیی ززسییال یاهخبیی   ز

 تحادی ز روپازباییدزماینکزکیندزمعایو زبی زرهنین ززززززز

یزکید یزم مومی زززدیگینززمنیار ززبی ز تحادی ز روپاز سیت زز

س اسازخو ها زدرز خ  ارزگنت  زرهنن ز تحادی ز روپاز

بخصو زپاز  زخنوجزبنی اه از  ز یی ز تحادیی ز سیت زززز

دیگیین زر زتیین همززسییال لپاسییخز ییی زپنسییشز م نیی ز

 یی زد ردزکی زتصیوینزوزتصیورززززززوزآ ز شارهزب زسا دزما

پنسیشززز تحادی ز روپازچ بت ماه تز  زز زجدیدرهنن

 بز رها زبیایقوهزوزززچ زسویزوزههایاز ی زخو هدزبودزک 

رهنینز تحادیی زززتصوینزذهناززازدرزر س ا زتحق بایفع 

 روپازدرز خ  ارزآ زقن رزد رد زپاسخز وی ی زبی ز یی زسی ززززز

دی ز روپازدرزپنسشزمننایازتصوینزبه ن ز  زآیندهز تحا

زطیورزز یی ززتیو  ززمیاززدرم موع خ  ارزقن رزخو هدزد د ز

 اهارزد شتزکی زشیو هدزوزقین ئ زحکاییتز  زتنیدیلزززززز

زد ردز روپیازدرزسیا ززز من  یاز-آیما زب زبا یگنزس اسا

بن  زدیگنزکشورها زمضوز تحادی ز روپازدرزز  زچارهک ز

 زدرزهمی  ززگیذ ردززهماپذینشزرهنن ز ی زکشورزباقاز
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بی ز تحادیی ززززبنی  غ نکارکند ز)وجود  ززر س ایزهگاه

تخص صزتمامازمنیابعزخیودزوزپیذینشزززززمنزی زب  روپاز

درزحفی زوزتقوییتز تحادیی ز روپیازوززززززهیاززهزین تماماز

درززتندیلزآ زب زبا یگنز من  ازدرزسا زجهیا ز سیت زز

مد یزهمودزم نازتحق ز ی زهد زر ز ح میا ًزدرزززکوتاه

یز  ز یی ز تحادیی زززوجخینزبن  ززبنی اه ازبازتنآیندزمذ کنه

هظاماز تحادی ز روپازوزکنشیگن زز-دتامازهویتتقویتز

زتو  زشاهدزبود زمنفازدرزقنالزروس  زما

 اتحادیه اروپادر  دوفاکتو رهبر جدید

قیدر زززمنیو  ززبی زمی تد ززز2014دویتزآیما زتازسالز

 ق صیاد زدرزسیا ز تحادیی ز روپیازشیناخ  زززززززبدیلزبا

وززهییازخو سیی  یزباوریکیی زبامییمزتحم ییلززشییدزمییا

 ق صاد یزپیویازوزمیایازخیودزبی زدیگینزززززززها زس است

یز ی زکشورزتاقدزقیدر ززحالزبا ی مضوزشد ززها زدویت

درزسا زمناقی زوزجهیا زززز م نازقابلس اسازوز من  از

 من  یاز  زسیو زدوززز-ر هنندها زس اسیاززممدتاًبودزوز

کشییورزتن هبیی زوزبنی اه ییازبیی زدیگیینزکشییورها زمضییوز

 زبحن  ز وکین ی زوزتقابیلزززشدزماز تحادی ز روپازتحم ل

آیمیا ززز  زمناقی زبازروس  زهقای زمافیازدرزرویکیندزززز

زهیا ززتحینیمز ز ی زکشیورزپ شیگایزدرزززآیدزمازحبابزب 

درزز  زتعا هی زکنشیگن زز ق صاد زم   زروس  زبیودهزوزز

  زخیودزهشیا زد دهززززگنوهزهنماهید زجنیا زگف گوها ز

یزدویتزآیما زکی زم نصیدزتنصیتزبین  زززززدرو قع ست ز

 من  ییازدرزسییا ز-فییا زهقییشزدرزسییاوکزس اسییا ی

 تحادی ز روپازوزجها زبودیزبی ز یی زتصیم مزر هنیند ززززز

دستزیاتتزک زبحن  ز وکن ی ز م نی زمناسینازبین  زززز

ز یفا زهقشزجهاهاز ی زکشورزتن همزکندهز ست 

خارجی ز یی زکشیوریزززز مورزآیما زیازب زتعن نزو ینز

شیین یطزبوجودآمییدهزدرزپنتییوزززز"مییندزقییو ز روپییازز"

خنوجزبنی اه یاز  ز تحادیی ز روپیازر زتنصیتززززززپنسازهم 

دیگیین زبیین  زت ن ییتزقییدر زس اسییازخییودزق میید دز

وززیزتاریخزمعاصنز روپازوزهقیشزمنفیاززحالزبا ی  زکندزما

اریخزموجبزشدهزتاز یی زکشیورزززآیما زدرز ی زتزمخنب

 من  ازخیودزر زدرزقاییبزمحیورزززز-س اسازآتنینازهقش

خیودزر زززها زس استکندزوززریز زطنکبنوکبلز-بنی  

مییذ کنهزمبیی ق مززدرز ییی زچییارچوبزبیی زپیی شزبییند 

ساب ز هگ  ازبازدویتزآیما زبن  زدریاتتززو ینزهخبت

 م  ا ها زب ش نز  ز تحادیی ز روپیازپی شز  زبنگیز ر ززززز

جدییدزززو ینزهخبتیزهخب   زسفنزخارجاز1پنسازهم 

بحیمزدرزخصیو زتنآینیدزززززمنظورزب  هگ  ازب زآیما ز

پ میا ززز50 روپیازدرزچیارچوبزمیادهززززخنوجز  ز تحادی ز

رویکندزسخ گ ن ه زتن هبی زدرزقنیالززززههای اًوزز2ی بنو 

ک زمننعیمززز3تع لز هگ  ازبن  زخنوجز  ز تحادی ز روپا

دوی مییند  زتن هبییو زبیین  ز تییولزقییدر زز  زهگن هییاز

س اساز ی زکشورزدرزسا ز تحادیی ز روپیازوزکمنهی زززز

پییاریازد ردیزجم گییاز-شیید زجایگییاهزمحییورزبیینی  

آیمیا ززز من  ا-س اسازهمایازقدر د لزبنززهایازمالیف 

م عیددزززهیا ززچیایشزدرزسا ز تحادی ز روپیازدرزقنیالززز

بازوجیودزز  ز تحادی ز روپا ز ست ززبنی اه اخنوجزز  جم  )

 روپیایازبی ززززهیا ززدویتتصدی زصنی زیازضمنازدیگنز

رهنن زدوتاک وزآیما زدرزسا ز) تحادیی  ز روپیایز یی زززز
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ر یگا زبی زدیگینزززد د ز زسو ر زکشورزچند  زتمای ازب

وززسیا  زز ئی ت زکشورها ز روپایازهید ردزوزقائیلزبی زززز

کاهای زهزکند زقدر زوزهفوذزخودز  زطنی زساخ ارها ز

دورز  ز ه ظارزه بتزکی زآیمیا ززز تحادی ز روپاز ست زیذ ز

بن  زرهنن زخیودزدرزسیا ز تحادیی ز روپیازقائیلزبی ززززززز

)وزهی زمحیورززززبنوکبیلز-محورزبینی  زهنودهزوززرو زت 

پاریا زتصم مزگ ینز صی ازدرزتحیو  زززز-سن ازبنی  

یزهک ی زحیائززتوجی ززززباشد ز تحادی ز روپازپاز  زبنگزیت

بنوکبیلزوزز-قدر زبنتنزآیما زدرزمحورزبینی  زز هم ت

رهنینزدوتیاک وز روپیا زبی ززززززمنیو  ززبی زهوعزهگاهزآیمیا ز)ز

 پ شزروز ست زها زسالماه تز تحادی ز روپازدرز

از اتحادیده   رهبری جدیدد تصویر و خواسته 

 اروپا

 من  یازز-آیمیا زدرزتحیو  زس اسیاززززآتنینازهقش گنز

پ ش  زوزکنوهاز تحادی ز روپازبخصو زبحن  ز وکن ی ز

وزمبئ  زخنوجزبنی اه از  ز تحادی ز روپازر زد یلزکیاتازز

بن  زتمایلزجد زآیما زبی ز یفیا زهقیشزرهنین زدرززززز

صح  زهبینتززکز در سا ز تحادی ز روپازبد ه میزآهگاهز

 تحادیی ز روپیازززز  زوضیع تزوزموقع یتززتهیمزآیمیا ززززب 

ه یززد ر  ز هم یتززز ی زمبیئ  ززبنرساز زضنور ز ست

زکارویژهز تحادی ز روپازبن  زبنی  زچ بت  ستزک ز

دوزهگاهزدرزم ا زکشورها زمضوزدرزقنالزماه یتزز

 تحادی ز روپازوجودزد رد زهگاهزهخبتزکی زبی زتعن ین زززز

یز شارهزب زتنعزآیدزمازحبابزب هگاهزکارکند زوز بز ر ز

وززهیاززس اسیتز تحادیی زبینززززهیا زز ویویتبود زمناتعزوز

پ شیگایزدرز یی زززز هد  زکشورها زمضوز سیت زدوییت زز

زد شیتززمیازکی زهمیو رهز اهیارززززز سیتزرویکندیزبنی اه از

 تحادی ز روپازه زی زهد یزب ک زی ز بز رزبن  زرس د ز

زهیایاززدوییتزدرزسو زدیگنز ی زط  یزز4ب زهد ز ست 

درو ز تحادی ز روپازهب ندزک زهگاهزوجیود زوزهیوی اززز

ب ز تحادی ز روپازد ش  زوزتحق زکاملز هید  ز تحادیی ززز

 روپازر زدرزر س ا زمناتعزوز من تزم یازخیودزق مید دزززز

جمهور زآیما زدرزخطزمقیدیز یی زرویکیندزززز ز هدزکنده

قن رزد ش  زوزو ینز مورزخارجی ز یی زکشیورزدرزمقایی ززززز

بی زز ز2015ز و ر ز تن ز)جو  / خ نزخودزدرزم   زتا

 میتیزززصن ح اًدهنالزتن   زهقشزجهاهازآیما زبودهزوز

ز هید  هززبی زکشیورها زمضیوززز  ززیی ززه چآیندهززکندزما

درزپ وهدزبازبقازوزموتق تز تحادی ز روپیازززشد زب آیما ز

ز5ه بت 

درزق اسزبازدیگنزکشیورها زمضیویزآیمیا زد ر  زززز

وزضیدزززگن زم ازها زجنیا با تنی زثنا زد خ ازبودهزوز

وحد ز روپازدرز ی زکشورزدرزحاش  زقین رزد رهید ز یی زززز

تضا زم نیتزد خ یازدرزکنیارزقیدر ز ق صیاد ز یی ززززززز

تدری ازوزآر یزحضیورزآیمیا زدرززززها ز م ن کشورزک ز

وزح ازجهیاهاززز  زمناق س اسازوز من  اززها زمنص 

وز هید  زززهیاززس اسیتزر زتن همزساخ  یزموجبزشدهزتاز

ادی ز روپاززهخبتز  زبینی  زتائ دیی زخیودزر ززززکت ز تح

مضیوزززهیا ززدوییتزدیگنززتائ ددریاتتزکندزوزسپازب ز

 زهیاززس اسیتزیزتفکنزآیماهازدرزتیاروپودززدرو قعبنسد ز

وزموضوعزپنهاهازبین  زززخوردزما تحادی ز روپازب زچشمز

غ ن روپیایازمحبیوبززززهیا ززدوییتزوزدیگینزززهیازز روپایا

ر هنندز»سندززتوج زب  زبازتوج زب ز ی زگز رهیزشودزهما

پنجزرو زپیاز  ز میتیززززدق قاًک ز«زجهاهاز تحادی ز روپا

خنوجزبنی اه از  ز تحادی ز روپازمن شنززپنسازهم ه    ز

                                                           
4. Dear Donald: Cameron’s letter to Tusk, 10 

November 2015, Politico, at: http:// www. politico. 

eu/article/tusk-cameron-letter-brexit/ 

5. Frank-Walter Steinmeier, July/August 2016, 

"German's New Global Role: Berlin Steps Up", 

Foreign Affairs, p. 113. 
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وزجهاهازمحورزز  زمناق رویکندززتو هدزمازتنزدق  زشدی

زهماید زززبنوکبلزر زتن   -بنی  

 روپیازدرزز) تحادیی  ززبازتین زرهنین زآیمیا زبینززززز

 من  از خ نزوز-بنوکبلیزسندزس اسازقو مدچارچوبز

یی زززصینتاًزب زدهنیالزتحقی ززززبب ارزمهمز تحادی ز روپا

بیا یگنز من  یازززهد ز ست:زتندیلز تحادیی ز روپیازبی زززز

 ی ز ویویتزر هنیند ز تحادیی ز روپیازدرزقیدیزززززز6 جهاها

هخبتز ویویتزر هنیند زقیدر زبنتینز روپیاز)آیمیا  زززززز

ازتوجی زبی ززز ز گنچ زدرزهگاهزهخبتزوزبآیدزمازحبابزب 

وضع تزشیکنندهزز تحادیی ز روپیایزتحقی ز یی زهید ززززززز

منای زر هنیند زززیز مازرسدزهماچند  زمح ملزب زهظنز

 تحادیی ز روپیاز)ذییلزززززرییز ززطینکزکی زززکندزما ی ابز

درزز رهنن زآیما  زبن  زتندیلزب زبا یگنز من  ازشیدز

زهیا ززدوییتزباشیدزکی زززز  زگوهی ززب زیب ندمد م ا زوزیاز

  زسیو زدیگینزززشدهزوززهازهزین پند ختزب ززیزمضوزم 

درززشییکلزگ ییندزکیی ز  زمناقیی درو ززهییوماز ئیی ت 

-محییورزبیینی  زکییت ِزهیا زز ویویییتر سی ا زمنییاتعزوزز

ززز تعنی زگنددبنوکبلز

جدید برای تقویدت   یابزار در دسترس رهبر

 اتحادیه اروپا

 من  ازسیا  زتضیا ز تحادیی ز روپیاز  زسیو زمحیورززززززز

سیبزمیذ کن  زززبنوکبلزدرزکنیارزمیدینیتزمنازز-بنی  

زتنهیاززه  تحادی زوزبنی اه ازدوز بز رزدرز خ  ارزآیما زبن  ز

ت ن تزرهنین زخیودزدرزسیا ز تحادیی ز روپیایزب کی ززززززز

رویی زززهبینتزبی ززک زر زمضوززها زدویتهمن هازدیگنز

ب زیزب زهمن هزخو هدزد شت زهار ضازبودهزرت ار زآیما 

یزکشورها زمضوز تحادی ز روپازدرزحیالززتنزدق  منار ز

                                                           
6. European union, June 2016, "A Global Strategy 
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د ر  زمنیاتعازدرزززجمعازدس  حاضنزبصور زمنفندزیاز

بنوکبیلزز-بازمنیاتعزبینی  زززغایناًسا زمناق زبودهزک ز

زکیارکند زمغاینزبودهزک ز ی ز منزه ززهاشاز  زهوعزهگاهز

زبی ز تحادیی ز روپیاز سیت ززززز ی زکشیورهاززوزمناتعزمحورِ

-محیورزبینی  زززمورده ا ز بز رهازوزسا وکارهایازروز   ی 

مغیاینزززممدتاًبنوکبلز ستزک زهخبتزمناتعزم عددزوز

کشورهازر ز ینزی زچ ینزو حیدزت م یعزهماییدزوزدوییززززز

مضوزر زبی زپند خیتزهزینی زبین  ز جین  زززززززها زدویت

بنوکبیلزم قامیدزوزم یزیزززز-محیورزبینی  زززها زس است

زسا د 

درز ی زر س ایز من  ازسا  زتضا ز تحادی ز روپیازز

-یزمحیورزبینی  ززتینززدق ی زیما زیازبی زتعن ینززز  زسو زآ

زهیا ززدوییتز ک نزز حنکتزهمبوزها ز م ن بنوکبلیز

 ز یی زموضیوعزززسیا دززمامضوزدرز تحادی ز روپازر زتن همز

 خ ینزززپنسیاززهمی زک  د زبخصو زپیاز  زبنگیز ر ززز

بنی اه ازک زه    زآ زد ر  زتنعیا زس اسیایز من  یایزززز

مضیوزززهیا ززدوییتز ق صاد زوز س ن تژی زبن  زتماماز

زم ابی ززبی زیزد ر  ز هم تزدوچنید  زشیدهزوزززخو هدزبود

بیازمنیاتعززززهیاززدویتمملزکندهزک زز  زپندهدستزپشتز

یزدرو قع زدهدزمام عددزوزم فاو زر زدرزی زمب نزقن رز

کی زقائیلزبی زهگیاهزکیارکند زوزززززززهازدویتهنزدوزدس  ز

کی ززز هیدززدریات  وجود زب زماه تز تحادی ز روپازبودهدیز

وز گینزذییلزززب زخانز ت یادهززززهازآ زها ز ویویتمناتعزوز

ه یززززهیاززآ رهنن زو حد زقن رزهگ نهدیز من تزوجود ز

زتهدیدزجد زخو هدزشد 

  زسییو زدیگیینیزببیی ار ز  زکشییورها ز روپییا زز

و هیی زمناسیینازدرزمقابییلزآیمییا زززشیینقایزبنی اه ییازر 

وزدرزحالزحاضنیزتحو  ز خ ینزدرزسیا ززززد هب ندزما

 تحادیی ز روپیازوزبنی اه یازبامیمزشیدهزتیازززززززرو بطزم ا ز

 هب ایزم ا زکشیورها ز روپیا زشینقازم  ی زآیمیا زززززز

 تز یشزیابد زر هکیارزمناقیازآیمیا زبین  زهمبیویازززززز
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ک زتنهیاز  زمهیدهز یی ززززز7 روپا زشنقاز)گنوهزویزگن د 

بین  ززیزتهدیدسیا  زم یددزروسی  ززززآییدززمیازکشورزبنز

 زتیازپی شز  زبنگیز رزززز سیت زز روپا زشنقازها زدویت

خینوجزبنی اه یاز  ز تحادیی ز روپیایزمقامیا زززززززپنسازهم 

بیاززز د ییاززتینشزرسمازآیما زدرزچندزهوبتیزسیخ ز  زز

پاز  ز میتیزه یایجززززک زدرحایاروس  زب ز با زآوردهد؛ز

یزدوی مند  زآیماهازدرزخصو زر با ز روپیاززپنسازهم 

وزروس  ز اهارهظن زهد ش  زوزح ازمو ضعزتنید زدرزز

ا زهشبییتز خ یینزهییاتوزدرزقنییالز ییی زکشییورزدرزجنییی

ز8یهب ا ز تخاذزکندهد 

آیندهز تحادیی ز روپیازبیازخاینزجید زززززززی یحالزم ا

مضیوزتحیتزرهنین زززززهیا ززدوییتز ستزوز گینزززروزروب 

منب مزوزقدرتمندزی زیازچنیدزکشیورزقین رزهگ نهیدیززززز

موردزتهدیدزقن رزخو هیدزززهازآ مناتعزوز من تزمب ق مز

بنوکبیلزز-گنتت ز ی زتهدیدزبن  زآیما زوزمحورزبنی  

بیودهزوزخو هیا زززز یم  یاززب  زآتنینازهقشک زب زدهنالز

بی زبیا یگنز من  یازدرزسیا زمناقی زوزززززززشید زززتندیل

 ست؛زیذ زهنگوهی زززتنزجد وززتنزم موسجها زهب ندیز

ر ززغ نمقنول/غ نمشینوماززوزیاز/مشنوعس استزمقنول

 س ا زتقویتز تحادی ز روپازبکیارزخو هنیدزگنتیت ززززدرزر

 ه شارزسندزر هنندزجهاهاز تحادی ز روپیازبیازتوجی زبی ززززز

وزژئو س ن تژی زدرزسا ز تحادیی زززژئوپ     تحو  ز

- روپازوز  زسو زدیگنیزهحوهزتعاملزهوشمند ه زآیمیا ز

درزقنالزمیذ کن  زپی شزروزدرزخصیو ززززز تحادی ز روپا

زهیا ززهشیاه ز ز روپیایزجم گیازززخنوجزبنی اه از  ز تحادییز

درز تحادی ز روپازدرکزتهدیدزو گن یازمننازبنزز  ز وی  

مضوز سیت ز گنچی ززززها زدویتوز هب ایزمملزدرزم ا ز
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 ی زهوعزرت ارز  ززمشخصاز  زها زهشاه درزحالزحاضنیز

مضییوزبخصییو زآیمییا زمشییاهدهززهییا زدویییتسییو ز

رهنن زو حیدززبقا ز تحادی ز روپازمب  زیزیز مازشودزهما

 من  ازدرزسا ز تحادی ز روپیازز-وزتقویتزهویتزهظاما

تضع  زهقشزخنوجزبنی اه از  ز تحادی ز روپیایزززمنظورزب 

تمایییلزبیی زکنشییگن ز من  ییازدرزسییا زمناقیی زوزززز

زپ شینندزپینوژهزهمگن ییاز روپیایازززززههای یاًزوزز یم لزب  

بنوکبلزدرزمدینیتزتضیا زز- ست زهاتو هازمحورزبنی  

ماعزسیا  زدرزسیا ز تحادیی ز روپیایزززززپبابنگزیتزوز ج

منهمییازپیی شزرو ز تحادییی ز روپییازبییاقازز هیید  زچشییم

بینزززهیامامئ زوززآم زز بهای ی زتضا زیزقامدتاًز گذ ردزما

رو بطز تحادی ز روپیازبیازشینکا زقیدیمازوزجدییدزآ زززززز

زخو هدزگذ شت زتأث ن ین   زه ززز  جم  )

 مالحظه راهبردی برای ایران

س استز ین  زدرزقنالز تحادی ز روپازبازتوجی زبی زززغایناًیز

آمنیکیازتیدوی زوزپ گ ین زشیدهززززززم حیدهزز یا  م غ نز

کی زحید قلزتیازپی شز  زتو تی زجیامعزززززززز  زروی  ست؛ز

بودهز ست زبازتوج زب ز ی زم غ نیززصور زبدی ز  زهب  

وضع تزما وبزبن  ز ین  زدرزقنالز تحادی ز روپاز یی زز

تحادی زبی زیی زس اسیتززززمضوز زها زدویت ستزک زیاز

خارجایز من  ازوزدتیامازمشی نکزدسیتزیابنیدزکی زززززز

تحق زآ زب زمعنازتاص  زگنت  ز  زآمنیکازوزهیاتوزززقاعاً

خو هدزبود؛زرویکند زکی زمبیئولزس اسیتزخیارجاززززز

 تحادییی ز روپییازپییاز  ز ه شییارزسییندزر هنییندزجهییاهازز

وزییازآهکی زززز9د شیتززتأک یدز تحادی ز روپازبد  ز شیارهزوزز

زشید ززبی زم عددزشدهزوززها زبحن  ازدچارز تحادی ز روپ

وزح ازبی زززکاس  زشدهزهازآ ز یم  ازب  زآتنینازهقش  ز
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ودزوزتنصیتز ی یادزززسمتزو گن یازوزتنوپاشازپ شزبن

زهزین زبن  ز ین  زهد ش  زباشد 

درزحالزحاضنیزرویکندزدویزبازتوجی زبی زموضیوعزززز

گزینی زما یوبززززوجی زهی چززبی زبنجایزوزآثارزثاهوی زآ یز

  زسو زدیگنیزگزین ز  زه بتزوزهخو هدزبود زدویتز ین

زهیا ززدوییتزهخبتزه ززدرزر س ا زمنیاتعزببی ار ز  ززز

س اسیتزمبیی قلزززچن کیی مناقی زخاورم اهیی زه بیت؛ززز

هن ار زوزدموکن ت  ز ستززهایازمالیف  روپایازد ر  ز

زهیاززدوییتزسا ز صاکاکزم ا ز یی زززشودزماک زباممز

بازکشورها ز روپایازبخصو ز تحادی ز روپیاززدرزمناق ز

یزماه تز ق صادزجهاهازمیاهعز  ززحالزبا ی  تز یشزیابد ز

خو هیا زززهیاززدوییتزکی زببی ار ز  ز یی زززززشیودززماآ ز

و گن یازوزتنوپاشاز تحادی ز روپازباشیندیزیکی زتماییلزززز

درزحیو هزمبیائلززززصینتاًزجد زب ز هحصارز تحادی ز روپاز

بی زکنشیگن ززززمنیدززقی زمت ق صاد زوزت ار زد ش  زوز

ز من  از تحادی ز روپازه ب ند -س اسا

گوییا زآ ز سیتزکی ززززز ییذکنززتیوقززهیا زز س د ل

 تحادی ز روپایزبازرمایتزشن یاایزمب نزصح  زخیودزر زز

یزشین یطزبنجیایز ی یابززززحیالززبیا ی زپ د زخو هدزکیند زز

وزر هنندهیا زمبی قلززززهیاززس است ین  ز  زک ززکندزما

باشدزوزسا زتعیامت زز روپایازحمایتزمشنوطزد ش  ز

ر زبییازز  زمناقیی خییودزدرزموضییوما ززهییا زر یزهییاوز

بنوکبلزتقوییتزز-م موم ز تحادی ز روپازوزمحورزبنی  
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