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 ��زاد ر	���� ����
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� ���  
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�� 8:03  

���ا �	دن ��زاره�� ����� �� ���� ���ا�� . ��� در را� ادا�# ر�� و &�%$# ا"! �د� ��د ���ز�& �� #� ��)���*� از �
���� �� ���	
�ن �� %	���# 12ار� �����ت �*� از %�ل ه�� ��. &. ا�� ���ز ��� را &� -�� ز��د� �	(	ف �+��� "�ر� ����

  .;:�9 در "�ر� %��� در را� 82!	ش �7�ذ ��د در ا�� "�ره5	و&+�� &4ش �+�د� ا��

  

 ٢٠ ه� 01/ روا�� ��ر�.# -,+ و *"(ره�' &%��$��# ر�"� در ��ر�! دا �� ا�	 ا�� روا�� دو ��ف از اوا�� ��ن ا�	اس؛
�5/ود �#�� ��ل ه�' ا��$ )6�� / و �@/ از &ن ه�  Aل �@/ از <0? <>�7# دوم �� ا=>�م �."# و ��:��89ار' از ا7/�"� ه�' 

Bداد 01/ روا�� دو ��ف وارد دور #C7 �$��%& را در ��0# ��"��%& D$7 Bز�و �(ان �1+ ا< ��E�7��- ��1� . ا' </�/  /، ا
�� ا�+ *"(ر �� 1�D= ه� و ��5ان ه�' داHI# و J0ا� �� ا' ��E�ر' در �@/ از اA$7ب �1+ و در دوران <0? ��د رو�$L0

در وا�R7 S(ذ ����# و ا��P�د' و ا���ا�N- +J- #J�O از ده� ه�' ا��I در &%��$� رو �� E9��ش �(دB ا�	 و . رو �(د
در دوران </�/ 
/م TU(ر �/ر�0C/ �1+ در ��ر�� B�N- +�1 . B از <0? ��د TU(ر I(د در &%��$� را �(�@� دادB ا�	

 V
����X وW@�	 <>�7# و �7�زه�' داHI# ا�+ *"(ر در *0�ر ر / ا��P�د' ���S و E9��ش �(ان ا��P�د' ����# �1+ ��
/ �� B��� Bر�در � '�Y*ا/U ر)TU ���ره�' �1+، �]�رت �1+ و &%��$� از U/ود .  / �� -,+ در ا7/�"& �� �0� �9(7� اي آ ��

���H(ن د_ر در ٩٠٠ ١٩٩١�  ����H�رد د_ر ٢٠٠٨ و در ��ل ٢٠٠٠ ���H�رد د_ر در ��ل ٣/٣ /d از D�� ���Aدي � 
   .ر��/ *� I(د ���R7 �f7(ذ رو �� ر / و %eا�B/0 �1+ در ��ر�� B�B ا�	 

  
  

�ا�@ �8!?�� ��. ��� در "�ر� %���► ;   
  

�1+ �� &%��$� ا�7ژ' �(دB ا�	:ا�	ژي و ��اد��م D�9ا� h<� ��� i,� +�1 از .  �J# از 
(اJ0ا� �� �>)� �� ��ا�+ ا
#��>e�  #Cر9���+ *"(ره�ي ��Pف *B/00 ا�7ژ' د�7� ا�	 و �.D ز��دي از &ن را e�7 وارد  �P0
�� و �
 �� ��/j� /0*

��Y ا��0	 ا�7ژ'، . ��ا' رو' &ور' ا�+ *"(ر �� &%��$�  /B ا�	 #H�_د �� �در ا�+ را��� �1+ در ا7/�"� &ن ا�	 *
� 89اري ه� و هJC�ر'ا��$Aل �����+ ا�7ژ' ���� S��0��0��R7 S�# و ��0(ع *�دن   /07��ه�' و��@# *"(ره�' &%��$��# 

�7]��� و �(دان -# ،#j�= ،ج�
 �U�� ،_)f7& ،د  �(دان)I د�P�ا� ��ا' ر / ��"�� �ا�7ژ' ا�+ *"(ره S��0�ر�e' و از 
�� د�f7 �f�B ا���ا�m�O و رو�� ر / B�<� .1 ��9د�
� ��ر�� B�B روا�� �]�ر' و ا��R�دB از ��زاره�' واردا�# *"(ر � +�

ه�' ا�+ ��رB و d�درات ��"�� �� ا�+ *"(ره� �(دB ا�	 در ا�+ ��+ ا%eا�nL� /�/  D روا�� �]�ر' و �@��� ا��P�د' 
ات &%��$� �� �1+  درd �* /d�در٧٣در ز��ن U�R7 �W	 I�م ��D از . ��+ دو ��ف ه�0oC+ رو7/ رو �� ر / دا �� ا�	

/0�Eه _)f7& دان و)� e�7 	R7 B/00*در�d #��$��%& '�ره)"* +���C<��# ده/ و  ��J"� را.   
  

� R7(ذ %eا�B/0 در ��ر�� B�d B(ر�# </' �� و -� اه�C	 �� �E:درات و %	���# 12اري� +J- ��# 89رد �(< � ه� روز *
� 89ار &%��$� را �� I(د اI�P�ص �� I(د �# ��9د، در ا�+ را��� ا�	 *� ا��وزC> B>(ر���ي e� r$= +�1 sHIر9���+ ��

/ �� i� B��� Bر�در � e�7 ر)<t)7 ي�89ار آ"(ر ه ����� -�h1 دار �eر9���+ ��,H� و 	ا� Bداد . u7�� ،+�1 �@�)� u7��
� آ"�ورزي �1+ در در ��ل - d�درات@�)� u7�� ري ٢٠٠٠ واردات �1+ و�,Cه +C[7",�� ا� �دي �A��&%��$� -ه�ي �1+ 

��Aدي 0d/وق �(�@� �1+ و &%��$� راB ا7/ازي ٢٠٠٧&%��$� و در ��ل - ��Aدي، ادارB ا�0�د ����	 ٢٠٠w+�1و در ��ل  
��ن *( �/ �� �� ����ار' روا�� ����# وeCد و ه�* Bر�' ا�+ ��م *"(ر ه�C� در Bر�' ا�+ ��*"(ر ه �� ��د' ��"�P�ا� 

/��C7 ذ)R7 ��$% . *�/ ��ار�رد �)�� 89ار' و �]�رت &زاد �� &%��$� ���� ه�' ا��P�د'، ���� %(ق ، ا�]�د �(ا%$	 7���7��
� ا�	�%�9.   

  
� ��ل ه�' .  د�}CH���m ا�	 *"(ر &%��$��# دارا' �0��j�ت ����# وzy *"(ر از �]C(ع y٨اآ0(ن �1+ �� Hd�% �1+ در
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٢٠٠٠ �٧، ٢٠١١ �z.y B/  '89ار ������ |=�j� �* h[0- m� hو ا�+ ر� 	ا� B89ار' *�د �������H�رد د_ر در &%��$� �� 
�  C�ر �# رود� Bر�در ا�+ � . |Hj� Bدور +�Cدر ه �J���&٩٠=�j� �� �� 89ار' *�دB آ����� �$��%& Bر�ن د_ر در �)�H��  |

���J� در ا�+ ��رe7 Bد�m ا�	& ��)� B/  �0�eه .  
  

F%��% و G�!H��Iه�ي ژ 	�J!� : و �1+ در 	ا� ��1+ �� &%��$� E9��B ا' د�}CH���m، ����# و ا��0�e�7 # دا � B�f7 Sدر وا�
C

0(ان  �H# ��اي ��ل ه�' اB/� )* ��I ا�	 �� �� ا�+ *"(ر ه� �(<� ��"��' دا �� �� / و از TU(ر ا��P�دي �

� ����# I(د را در �j�ل &%��$� �5	 
0(ان ����	 ٢٠٠w��ل . TU(ر ����B�<� i ��9د��7�� +��E.7 +�1 ان�jره 
� و�BO در . &%��$��# �1+ �/و�+ *�د7/� ��%��7 �ا��وزB دو=	 A�J"� +�1ت E9��دB ا' را ��ا' هJC�ر' �� *"(ره�' �(�@

 �HE> ر�jJ� ل�دارد و 01/ � �ص &%��$)PI/00* #��(<B/  r ا�	 i0�1 ه� . ��ان ا%��$� �� -J+ را ��e9ار  ��ا�+ ا
/0 �� �� �@/ از ا7�.�ب . TU(ر E9��دB اي در ��ر�� B�B دا �o7�01"?0�- +�> #  " +�"7�> �رC> N�6>(ر </�/ �1+ *

� 01/ *"(ر &%��$��#  ��� ��e7ا�7�C> ،>(ر� ،�� رو��� �R� �� BوA
' د�(*�ا��f0* m( و &%��$�' ه( <�+ ��6(  /، وي 
   .<0(�# ر%	

  
  

 ►	!K�� ر�L- ه�ي .M�� 9 ا��از وK�   
  

B/� )* +�1 ا�	 �� �/ون . ا
L�' وام �� *"(ره�' &%��$��# �� �"AJت ��E�ر' از �(' *"(ر ه�' ~��# رو�� رو�	
� آ"(ر ه�ي &%��$��i وام ده/� id�I �1. ��اردادن  �ا�� �� i��$��%& ي�آ"(ره B�f7 +J- +و ا� B/  �� s�C
+ ��E�ر 


/م  �� �>)� �� �� C7��I D(اه/ 89ا 	، R7(ذ' *� Bر�� nL� را در iH�I(اه/ �(د *� �� 01/ ��ل &�R7 B/0(ذ و ا��/ار آ�
� ا��@C�ر' ا�+ *"(ر و �A�<Eت 9(7�9(ن و 01/ 9�7� �1+ ا��وزB هJ- h+ را ��ر' *�دB ا�	 �� در ه�j	 �J# از $���

� /0Cد �/ر��در ا�@ B/  ��I�0  '�fز��� +J- ���+ *"(ره�ي d�R7 rU(ذ در ��ر�� B�B در &�/ و �CHE� د��' 7.(اه/ -���/ *
   .����# وا��0�# و ا���ا�J�O# در &%��$� �9دد

  
���H�رد د_ر ر��/ 	Eود دو�/U �� ��ل 89 �� h[U روا�� �]�ر' *"(ره�' &%��$��# و �1+ �o7�01 . +� دا BوA
 ��

�)P�#��$��%& ر' از �1+ از ��ف�C@��ا /W و 	jY��>h در h"1 ا7/از TU(ر �1+ در &%��$� دا �� ا�	 �  D$7 �ه . ��ا
�.  A� +�1ش �# آ0/ در &%��$� �(%s �� /، ا�� 1�D= ه�ي %�اواe�7 i7 %�اروي &ن ا�	 ا�u0 ه� 01/ *�ر 0���ن �@�$/7/ آ

�1+ �� او=�+ *"(ر' �B/  ��/j . ي <B)H �9 ا�	ا�+ 1�D= ه� در ا�@�د 9(7�9(ن ����i و ا��P�د ��I' ا�ل ه�� #� i0@�
/���% #� ������ �$��%& �� �� &%��$� ��ا' d�% +�1	 ا�]�د �# *f7 ،/0�B ��ز��fان و �/رت ه�ي . *@�)� �ا�� هC�ن 7)9

�JC+ ا�	 �� *"(ره�' 89 �� از ا�+ %@�=�	 ه�' *0��ل B/"7 ا��P�د' e� .1رگ �� TU(ر �1+ در &%��$� �iR0 ا�	 ،+�
���e�ن &��r ر��7/.   

  
� ا�>�م � �f7# از �(' د�/@�� از �m �( و %@�=�	 ه�' -� �(د ا��.�اج �(اد $L0�در ا�+ U�ل ه�CاB  /ن �# :j��# در 

� د. ز7# ه�' �.��H ا7]���/B ا�	$L0�� �7�رت �5/ود دو=	 �1+ ��  �*	 ه�' �0�1+ در � �� اآ0(ن و �� �(<o7�01 ارد
/7�f7 i��1+ �� د�/B ا��@C�ر 7 �9(�+  �� i�U iI�� �$L0��1ا آ� اآ0(ن e�7 ه"��د درd /d�درات *"(ره�' . *� در 

�(اد I�م ا�	 ،+�1 �� #��$��%& . �P$� �0��� *"(ره�' &%��$��# ا�	 و j7��/ %$� �1+ را در ا�+ ز>)�� ��P$� از #".�
	E7دا .  

  
  

���8���: ،D7)� #7�T�
T(  (راي 9/0E�)7�ن ا��اس؛ %�زاد ر  
   

  
����ن �!�/  


