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 �����ه�ي د��� در ��دي ��زي روا� ��آ�	 و ا��ا���

 ��� ������زاد ر� 

 -��ipscآ) �' ا$&  � �%�$#�ت ! �

 ،�����ه�ي د���  در ��دي ��زي روا� ��آ�	 و ا��ا���واژ,�ن آ �*ي: 
ا��/�1 	 ه&�0ا/� ��آ�	 و  ،��دي ��زي روا� ��آ�	 و ا��ا���

 و ا��ا��� 234 ا�*از روا� ��آ�	 ا��ا���،

 

��ن ر�*اد: 

� را ������  �1949	رس  ��28آ�� از ����� آ��ره	�� ��د آ� ��ا��ا

 ��	�� ��� �	�� !��- 	%�. دو +�ف روا�( د�)'�	��& %�د را $#	ز  و ر

�  ��1950آ�� در  ��ا���ار �	�� %�د را �� �1. وا��0 ر��! رژ�. ا��ا

�� در ه�� �	ل ���د5 -� و ارا�� داد. ه�4 � �3	رت ��آ�� در �� $و
روا�( ��:�ار -�. در ا� 1	ل ه� 9 � روا�( دو ���� در ده� ه	ي �7� 
�	5 �	 ?�از و ���< ه	�� �� 9 �ان =�ي ه��ا5 ��د، ا�	 روا�( ه�4 	ن 

�7� از ا�A	 :�ارداد او�'� ��آ��  ��1990:�ار ��د �	 ا� @� در �	ل 

ا�( ور�	��. در ا� دوران ر �� �BC ���3ي 3�1991	رت %�د را در �	ل 

����ش و -�	ر ز�	دي :�ارداد  �E�	= رت ه���F� �����آ�� و ا��ا
 ه�@	ري دو =	��E ا�A	 و �I	�	ت H	�G �� دو آ��ر ��3 آ�د��. ا�
روا�( در دوران 1@��ا�� 01ب H�ا�G و����7 �� ��آ�� ه. ه�4 	ن ادا�� 

��	�� ه	�� از رو�@�د �	?� و ��:�ار ��د. در ا� دوران �7� از ��وز 
 �7� K�H و ��$ ���L ���� در روا�( دو ��	M�G	9 اي ��آ�� ��	ور��	%

� �� آ	روان در�	�� آ�& ا��	�� �� #50 در �� ��2010  31از �1'� ا��ا

 ��7E ��آ�� ، دو�G ��آ�� ���3 %�د را  8در $�M	ي �� ا�G''� و آ��
ي ��� -�. در ا� 1	ل در از �� $و�� ?�ا %�ا�� و روا�( وارد دور5 ا

�� �	ل �N-�� ا� روا�( �	 9	M�G	�� ه��ا5 ��د و ��ا�H �� �� �7	دي 
�	زي آ	�� روا�( و=�د دا-�� ا��. ا�	 اآ �ن در NH �Lر%�اه� 
� �1'� �� آ	روان #50 در �	5 �� �	ل �G�� آ���� �Gه� از دو	��	��

2010 O� زي	دي �	H �� ��د روا�( دو ���� ��Kدي ��	�� ه	�� از ��	�

��ن در 	���و=�د دارد. در ا� ��-�	ر �Kش ����د �	 ���P�� QIه	�� 
� �� H	دي �	زي روا�( ��ر�� -�د.��� ��آ�� و ا��ا�	�� Qا?0ا� 

 

 �5 �� ر�*اد:

�  -روا�( ا:�F	دي $�R	را: 7و/� �� -ا�)ا/� روا� ا:��9د8 �6�7را �

K�H د����ش ����Pات 9 �ا�S  2010$و�� �7� از � �M	ي ��	�� در �	ل 
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��ن ا� روا�( ا�7	د ����د5 ��ي 	������. 9 	��4 � 	 �� $�	ره	ي 
:�ارداد �O	رت $زاد ��آ�� و  ��?� و ا?0ا�Q �	?�. ا� در 1	�G ا�� آ�

� (آ� در �	5 �� ��ا=�ا�� -�) ه�4 	ن ادا�� �	?�� و �	  1997ا��ا
E�	=رت دو	O� ��	�� ي	ه Q � 5 اي د�� و=�د ��%� ازVو� �W�	= �� �

 �����	?�. ا� در 1	�G ��د آ� $���@	 و ا�X	د�� اروL	 ه�4 	ن �0ر
� و ��آ�� ��د5 و دو +�ف ه�@	ر�M	ي %�د را در ��-��@	ن �O	ري ا��ا
��ن ا:�F	د ����7 �� داد��. 9 	��4 در �	MG	ي ا%�� 	�����Q ه	ي 

 Qو ا?0ا� ��Y�� �� ���درZ�Z [	درات  42-	ه� ا?0ا�Z Q	درات ا��ا

 ���� و آ�< =	�W	M9 5	ر�� Z	در   Y�Y 5	\ �� ا��ا������Y �� ا��ا

ا� ا�� در 1	�G ا�� آ� L! از ا� @� ��ر�� ��زه	] %�د �� رو]  .��د�.

� =	د5 ا] ��آ�� ���، $�@	را اKHم �Yد S'L �Y در�	�S از I� و ��1
Rا� 	� � Y S� د	Oا� 	ر 3�1� � 	رون �� Rر ا��ن � ���	Y ل	Iن ا��	

� و %	ور��	�� ���H ?�اه. -�د��=�ا از ا� ��0  .ه	] ����Y �� ا��ا

 " �IC � درات $ن از  دو	Z ز و	�� در ا����اج ���	 ��=� �� �Kش ا��ا
��	ر " و" ��3�G	ن " در در�	] �����ا�� K�H �	 ا�O	م �Nاآ�ا�� �Kش 

M= زار	� �� ��Y�� 5ز از را	� 	��H S`� -�د. ا� ا�� -�5 ا�� �	 ا�
 SWوا��� Qه	آ �� �O � �ا��� �� ���=�ا از ��د Z	درا�� ��اي ا��ا
��آ�� �� واردات �	ز از رو��� و ا��ان ���� و ����Y را S'L ��ا] 

� �� اروL	 آ ��� .Z	درات �	ز ا��ا

   

���3 ا��/�1 	 ه&�0ا/� ��آ�	 و ا��ا���:  	;�� ��-N�در 9 � ده� 

� از ��آ�� و ا���� ��X�ان $���R	 در � �IC ��د5 و $���R	 ا����M�
در -�ا��Y SC $� �5 ��ع ه�@	ري ه	�� Q	 ��F ه�4 	ن وا���� �� 
 �IC � ش در�X�� ����M�  ر���� ��b� ��	Mا��X� ا�� و ��	ه��P��
� را �M��� �� @� �Kش ��@ � �	 آ�-Q �����ي در راH 5	دي ���7 � ا��ا

 در دور5 �	ري و ����ش روا��� � $و�� و $�@	را ��دارد. در ا�� )
 �IC � �� ��	@ت ا���	�	I� ي	�3ه� 	و � 	�	ري او��M�= ��	ر� ���

ا� ا�� ه�4 	ن در د���ر آ	ر اZ'� ره�Eان ا���@	�� ��د5 ا��.  
 Qا از ا?0ا��د =�% ا���@	�� ه	 �� آ�- � در 9	ر�9ب رو�@�ده	ي ���

� از��ا� ا�� در ��ع ��	�� �0اري %�د در ��رد  ���L� ��آ�� و ا��ا
$� �5 ��ر��،  ��ا=�M �	 ا��ان، ��@�� ا��Kف ه	ي :�ر�� � �� و 
�����. ا� در 1	�G ا��  5�M� ����Nا�Yات B'Z ��	ن ?'��C �	ن و ا��ا
� و ?'�M� �C	 ره	 -�5 ا��، ��آ� اآ �ن ���M	�� �Nاآ�ات B'Z ا��ا

���7� �� �1	س و  ا�	 �	 ����P دو�G در ا��ا�� �G	% 5ر	دو� ��	و ر�
ه�4 � ا?0ا�Q روا�( �1	س �	 ��آ�� و 01ب H�ا�G و ����7 ا���@	ه	�� 
ه	 اآ �ن ا���وار ه�� � از �& �� در �	�� H	دي �	زي روا�( ��آ�� و 

�Nاري ��آ�� �� �1	س و وارد آ�دن $ن �� ?	ز ��	����c	� از ��� و ا��ا
��� 5�� ���� و از ���� از ��3ذ  ا��ان ��  #50 و �Nاآ�5 �	 ا��ا

 ��� Q �9 �H�� و �ه 	@� �C�'? .�  د آ	Oا� ��	ور��	و % �IC � در
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� در �e� QI  در ه�� را��	 ا�� آ���او�	�	 در ��3 ا%�� %�د �� ا��ا
 !L 0�� و اآ �ن �ه� -	f �����	�H SO	دي �	زي روا�( ��آ�� و ا�	را

� و ��K�Rت %�د��دان ?'�S �C :�ار ه	] ا� �	 �I	م از ��W�3ه	�����ا
  و��ه	ي B'Z را $#	ز آ �.  ا] از ��3 ا�� دور �	ز5

 

در �	MG	ي ��B  ��-Nا/� ��/' �A%@	 و �?ش ه�ي ��آ�	 در ا�)ا/� �=�ذ:

=�ا از ���ده	ي ر?�	ري و ژ��M	ي ��	�� ره�Eان ��ك 01ب ا�Kم ��اي 
ه	] د�)'�	��e ��	ن  دH�G�ا�G و ������P� K�H �7] � �	د� در �7	

�$و�� ا�O	د ��Rد. 9 	��4 ��اوم ���	ري از ه�@	ري ه	ي  $�R	را و �
�b	�� و د?	�H و �A1ر  �I	�	ت ا��ا��'� در �	MG	ي ره�Eي ا� 01ب در 
 Q � از !L 	را�� ��ا�� ��ك ه	 دارد. در ه�� h:ن از وا	آ�� ����

�	ن داد�� آ� ��	�'� آ��� ����5 �	 ا?0ا�Q روا�( ا:�F	دي ��ك ه	 �
� ��ار�� و روا�( در �1ز5 ������د5 روا�( �	 ا��ا Qه	آ 	� hC: ��
��	�� �	�� �	 ��XC �	:� �	��. در ه�� را��	 اآ �ن �	 NHر%�اه� و 
�Kش ��اي �Lدا%� #�ا�� ا��ا��'� ه	 و ه�4 � �W	5 ره�Eي ���� ��آ�� 

� �� H	دي �	زي و �� � �IC ��آ�� را ��Q از ه� ز�	�� وادا-�� ا�
� �)�دازد. در ا� را��	 ��ك ه	  �Kش ��@  � ��ا?0ا�Q روا�( �	 ا��ا
���ي از H	دي �	زي روا�( از � 	?h $ن (از =�'�  5�M� 	� �� &� از 	�
 Qآ��، ا?0ا���  � $و�� در � 	+i آ�د ���� �G	%ي از د����'=

و ه�4 � آ	هQ  ه�@	ر�M	ي ا+HK	�� و ��	�� در ��ر�� و  ?�	ر �� ا��
 �M= ش درK� 	� ���� و از ����� 5�M� (...و �IC � �3ذ ا��ان در�
� و ?'��C �	ن  �QI �����ي در ��ورود ����� �� �Nاآ�ات B'Z ا��ا
 دا-�� و V����L � 	�< ��ي در ا�3	ي �QI ره�Eي در �C�'? �G	��

 � �IC دا-�� �	- �.

 

�X\ت 9 � �	ل �� �IC � ��-N	 ��Xان ��ر�� و � �Bا/� ��/' ا��ا���:

� =�ا از د�� دادن �H �� �F �ان ه��	�� اي  دو�� �	 %�Cا�� ��ا��ا
ه��4ن $� �5 ��ر�� و ��ع �M���ات � �	د��ا�	ن و رو�@�ده	ي ره�Eان 
ا%�ا�� رو��و ا�� . در ا� 1	ل �	 ��=� ا���ا�Vي �N-�� ��	�� %	ر=� 

��L ي	آ��ره 	و�� در ��:�اري روا�( �$ �� ا� & �	 ���ا��ن �Hب ا��ا
��� �Gو  ��آ�< دو S� ��Y�� 	� �� [�: e��	�'(د� )اري روا��:��

��ا�� =�ا از H	دي �	زي آ	�� روا�( ��	�� �� ��EMد روا�( ا� ���، 
د?	�H، ا:�F	دي و �b	�� %�د �	 ��آ�� �� ����. ه�4 � ه�@	ري در 

 �� ��ا�� از �1ز5 ه	�� ه��4ن ��ر�� و آ	هQ ��3ذ ا��ان در ?'�C�
 .�-	� �����دد و در = � �M	h? ا��ا �I'� �E�	=دو i�KH 
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 :��C ده�ي�D� �@� ��3ك و� ����� و د��F� ل  ��آ��ه&�1ره�ي	7? �AH

�	�� و ���	�� �� �A1ر در �	%�	ره	ي ��	�� و �b	�� #��� ا��. در 
� ��0 -��& و ه�@	ر �M	ده	ي �b	�� و ��	�� #��� ا��. ��ا� 1	ل ا��ا
در ا� 1	ل ���AH و �	 ه�@	ري ����د5 و ��	�� ����ك ��آ�� و 
� در �M	ده	ي #��� ���5V �	�� ��� ��ا�� ��ام �	 د-� S دو�� ا��ا

 5	W�	= .و ه �-	� ���+�ف �	-�. ���Y�� � 7 ��� ��ا�� ه. د-� ا��ا
 ��-N�� 	��E در �M	ده	ي ��	�� و �b	�� #��� دا-�� �	-�. در �& �	ل 

ا���Iار ��-e ه	] و ��0 �	 ا���Iار �)� ��-SR ا%�� در %	j ��آ�� 
L	����ت در �0د�SR ��زه	] ����Y �	 ��ر�� ?�	ره	�� از ��ي �M	ده	ي 
� و=�د ����	�� و �b	�� #��� در H	دي �	زي آ	�� روا�( ��آ�� �	 ا��ا
� آ� �@� از ه�@	ران و -�آ	 �	ز�	ن �� ا��ا�� دا-�� ا��. در ا�
ا� �� و ه�@	ري اروL	 و �AH " د�	�Gگ در�	ي �����ا�� �	�� " ا�� 
 	� 	Mا ��آNG .�-	� ��-د-� � ��آ�� را ?�اروي %�د دا �ا��� ���

�b1K�  د��	Xه��4ن ا� ��	ده	M� �� ر	و ?�  ��	در � ����QI ا��ا
� ��د5 ا��. KHو5 �� ��اروL	 ه��ار5 در ا����� ��EMد روا�( �	 ا��ا

 0�� از $�O	 آ� از �N-�� ه�@	ري ه	ي ����د5 اي در �1زb� 5	�� و ا�
� و=�د دا-�� ��  ��b ����� ��ك ه	 ا� & ا� ���  �� ��آ�� و ��ا��ا

ه�� � �	  �	 H	دي �	زي ����� روا�( ��%� ��ا?I 	�� ه	] �� $ن 
ا� ��S و �b	�1 �� S	i��7� �G در$�� و �	 ه�@	ري ه	ي �@ ��Gژ�@� و 
 �b� �� 0�� د?	b� �H	�� ���l: -�5 را  ?7	ل �	ز��. �N-�� از ا�
� �Kش ��@ � �	 از ������� ��آ�� �	 H	دي �	زي روا�( �	 ا��ا

� د��ر � � 5V��� �IC	 �E:س و ���	ن �� `� ��آ�� �	ر���ي ا��ا
���ي آ �.�'= 

  

: � 234 ا�*از روا

� و ����Y روا�( %�د را در ده� ����Kد] ����ش داد�� و ����Y  90ا��ا

eاز �0د� SR� �� �- ���E� ��� Y��ره	 در �1ز��L 5ا���S ا��ا���. 

روا�( ����ش  از �& �� �	�� -	ه� ا� & ��� 0	 H	دي �	زي روا�( دو ��
�Z�H در ���ه	] ���'l ��د و از  ��	�b� ،S	�S و ا:�F	د] ����Y و ا��ا

� و ��آ�� �	��  � ��b ���� ه. ��9	QG ه	ي ��� در ����ش روا�( ا��ا
دو ���� در ��	ن ��ت ��د. در ا� 1	ل در آ��	5 ��ت و �	 ��=� �� 

� در �1ز5 ه	�� ه����4ن ��ر��، H�م �A	د آ	�� � 	?h ��آ�� و ا��ا
آ	هQ ��3ذ ا��ان در � �IC، ��ق دادن �1	س �� ?	ز ��	�� روا�( �	 
ا�X	د�� اروL	 و  �	�� ه�@	ري ه	ي ا:�F	دي و �b	�� و �@ ��Gژ�& 
�	�� -	ه�  ا?0ا�Q روا�(  �� دو �� ��د. ا�	 �	 ��=� �� و=�د 

F� ت ��� ��ان�ن �	و ... در �� �IC � �� ي ��آ���Eا?� �9ن ره�ر اه�

� �� �BC روا�( ده� �� 90آ�د آ� روا�( د?	�H و ا� �� ��آ�� و ا��ا

 ��Kدي �	ز ��دد.
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