
www.goftaman.com 

��دی ا�������ن در ��و�ت و�دت ��� ���ت �� ��و�ت 
	�ن!��ھش ��  ر	د ا


رو�دان ��ورا��دوار 	� ����ر در ز�د� ا����دی ا�����  ودر �ل 	
	ود در و���ت  � �	� آ!�ز 	 �ر � و�ت و�دت �
��ھد  � ��ود �� �� ��
� آرزو��دی ��ن 	� �&�&ت �%�و$ت 	 ا����دی ��ور 	ود�د. ا�� 	� �ذ�ت �زد�) 	� � $�ل ازآن  د�ده �

� ��د. ا,	�� ا��دواری �ردم  	� ����ر �) ا�ر در$ت و	�� ا$ت،ا�� � دو,ت +را  	د�ر �دن و���ت ا����دی وا������	
��وا�$�� 	$�ر���$ب ر�د ا����د را �$��د $�زد ودر ����� 	
	ود را در و���ت ز�د� �ردم 0راھم $�زد، ���ز 	� �/�ه 

  ژر�0ردر �و�وع  دارد ��  	��د 	� آن � ث  �ود .

�/�ری و��� �ت ��ری در ا����د %�ش از ھ�� ر��� در ����� ھ�ی � و�ت $�زده $�,� آ��ی �رزی و�	ود 	� �ظر 	�ده ��ل 
  دارد.  ا�ن دو �ورد ���ل 	���دی ا�ن ��ول �اراده $��$، د�د��ه ، 	ر����  و���وا� �د�ر�� در � و�ت 	� ا�ط8ح و�دت �

 ا$ت. 	رای �و��:  �ط�ب  ���ز�ر �روری �ذرا 	� ��� رد � و�ت �رز����م وآ�/�ه در رو�	 ���ی در $�زده $�ل آن  دا
 را 	رر$ ����م.  -آن ��ل وا�/�زه ��دی و��ھش ر�د و ر�0ه ا����دی  �  ا����� در � و�ت و�دت �

  

	� �دا;�� �ظ�� ا�ر� � و���و و$ر�/و� �����ت ط�,	�ن وا$�&رار �ظ�م �د�د ا,  2001طور� � ��دا��م ا���0$��ن از ا;�ر $�ل 

0ر�ت ا$�?��� را از �ظر ���	< ��, و%و, وا� ���ت $��$ ود�%�و��$  در ��ر�= ا� ��ف ا����دی  وا�����   2014$�ل 

 و;�ر� ;ود را �;و�ش 	د$ت آورد. ا�� ��وا�$ت از آن 	�ورت ��را وھد��0د ا$��Aده 	رد. ا�� � +را ��وا�$ت د@�ل دا;
�	  دو,ت �د�د �� دارد. در 	�د دا;��$ت در ��م �;$ت �) 	رآورد �$	�B  ��	ل �	ول را از ��زان ;$�رات وارده 	� ا����د �

 ، �� 	� �	�رت د�/ر �) ��ر�ف ��;ص از و���ت ا����دی وا����� آ�ز��ن را ا���م �وظر�0ت ھ�، ا� ���ت و���	< دا;
 �دا	�ر ���ل را در 	ر����  	�ز$�زی ��وا���ر ا����دی رو�د$ت � �ر0ت �� 	رو�ت آن ���	< � داد و 	� ��) ����� 	�ن ا,�

  ��و�ل   �دارک � �رد�د.  ا�� در ��ل ؟!

  

�روع �رد �� ا����د اش  %س از ��ر	� ر�ود  و�;ر�ب   1381دو,ت �و در $�ل   ��0,�ت ھ�ی ا����دی ا����� را در ��,

 د$ت ����0 	ود. دو,ت �ؤ�ت 	��08�� 	�د از ا���د آن  در ا����د دوره %�ش و�	ود ز�ر	�� و	$�ر�$��د  	� ا�ن 0ر�ت ا$�?���
���رد دا,ر �;��ن ��ود  �����2001 �وا0&�ت 	ن در د$��	ر � 	�د از ارز��	 ھ�ی �&د��� ;$�رات وارده 	� ا����د را �دود $

�زی ا���0$��ن را ط ده $�ل ھز��� 	�ز$ 2002و $�ز��ن ��ل ���د در ��Aرا�س 	�ز$�زی ا���0$��ن در �و��و در ��ه ��وری 

 I����رد دا,ر را ظرف %�J $�ل طور� � �	� J�% I�	�,I 	� ده ����رد  دا,ر%�ش 	�� �رد و ��ور ھ� و�ؤ$$�ت �ر�ت ���ده  �	
در ا;���ر 	�ز$�زی ا���0$��ن 	/ذار�د .دو,ت 	��$   2003و�	�I �دود دو ����رد را در $�ل  �2002���رد را در $�ل اول  1.8

، ��ر��	، $رک �و��� ��� از آن  	ر���� ای را ��ت ��م �� ( 	ر���� 	زرگ 	�ز$�زی ا���0$��ن)  در �ش 	;ش ( ھ�	$�/
(��ده) $�زی، آ�وزش و%رورش و	
دا�ت، آ	��ری و�و$�زی $�;���ن ھ�ی دو,�) طرح و	� ���� ا�را �رارداد. در���< 

0 ا���0$��ن 	��ر�= ���د �� در   2007ا%ر�ل  30ا�  ��A� ور
ھزار �ر�� ��ت %و�ش ا�ن 	ر����  �26�	ت ر�Nس ��

).  وا�ن 	ر���� 	� �دت %��$�ل ادا�� ��0ت واز �و0&�ت 	ر;وردار 	ود. و	را$�س 	����ت وز�را��� و ا� ��ف �1رار�ر��0 ا$ت(

0 رو$���  	��ر�= اول �و�	ر ���ورا ھ�ی ا�  �ھزار �ر�� ��ت %و�ش  35  در ��	ل، 2015دھ�ت در%����ن ��Aرا�س �

 در 	;ش �و$�� رو$��� ھ�وز ھم ادا�� ��
0  وزارت  �ر	وطO �رار �ر��0 ا$ت. ا,	��  ��) ھ�ی ����� ���	ر���� ھ�ی ا� 
  دارد ھر+�د 	� ��زان ���ر.

 در آ�ز��ن  و�ذ�ت �دت %�J $�ل وھز��� ����رد ھ� دا,ر �� از ��ل ��) ھ�ی و, 	� و�ف �و0ق ;وا�دن 	ر����  ھ�	$�/
 ، دو,ت  ��وا�$�� �ط�,��ت ;و�ش رادر �ورد ��زان ;$�رات وارده � ��ل وطول ز��ن 	�ز$�زی  را %�ش 	����
� �����

وھز��� �ورد ���ز را ��;ص $�زد و	ر���� د��ق وز���	�دی �ده ای  	�ز $�زی ور�د ا����دی را طرح و	� ���� ا�را �رار 
!رض ��و�ل 	�    "ا��را��ژی ��� �و��� ا�������ن"دو��ن طرح 	ر���� %��$�,� ��ت ��وا� دھد.  ا�� رو�
�ر��0 دو,ت 

��8دی ارا�� �رد  و���	< ��و�ل آ�را 	د$ت آورد  وا�ن 	ر���� را 	� و�ف ��	ودی ھ�ی  �2008ون  A��12را�س %�ر�س 	��ر�= 

0ت.( ا,	�� ھز��� طرح 	ر���� 	�,I 	ر ده ھ� ���ون دا,ر 	وده ادا�� �� 02012راوان 	� ���� ا�را �ذا�ت، و �ر��ن �ط	�ق آن �� 

�ده 	ود.��;ص ھ�ی ر�د ��ز در آن 	�ورت  ��� �ذا� �&��و���رول 	را�رای آن ��ز 	�  �
ده +�د �;ص واداره �دا���� و$
	رای �دت( ) $�ل طرح �رد  د��ق %�ش 	�� �/رد�ده 	ود). در ;�م ا�ن 	ر���� وزارت ا����د ا���0$��ن �) 	ر���� ا����دی را

 از�ر��ن ��&ق آن  ���و��ت درد$ت ��$ت،ا�� از ���A ھ�ی وز�را����د � و�ت و�دت �و	�  رو��رآ�دن � و�ت و�دت �
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 در �) ����	� 	� ��و�ز�ون ط�وع ��ن ��ر0 	ر���� ھ�ی �د روزه وزارت رو�ن �د �� ��@ ��روف  ��ر روی ��
  رآ��ده ��ر 	�@ی طرح 	ر���� ھ�ی دراز�دت را ��ز %�ش 	�ن ا$ت؟!	ر���� ھ�ی �د روزه  ا$ت و د

 

آ�/و�� �� ا��ره �د دو,ت ا���0$��ن  از %�� ش ا ر��م ��;ص ود��ق 	رای ��ب  ��) ھ�ی 	���ر در ��Aرا�س ھ�ی ��) 	�  

م در ا�ن �دت 	� 	ر�B	  ز$�زی ا���0$��ن �� ا;�ر دوره $�زده $�,� �رزی ���ز ���د. ا���	را�س ھ�ی A�� ت ھ� و$��ذاری �

�� ��و 	� ��ر�=  ���2002ددی از��Aرا�س �و��و،��وری  ��
د  ��2012ه � $�ل  21و 20�روع  ا,  ��Aرا�س 	�ن ا,���

���رد دا,ر ط ا�ن  ��60  �57���رد ھ� دا,ر ��) 	رای 	�ز$�زی ��ور را 	د$ت آورد.ط	ق �ذارش ھ�ی وزارت ��,�� �دود �

در�د آن از طر�ق دو,ت و	��  	و$��� دو�رھ� و$�ز��ن ��20  18ز$�زی ا���0$��ن ��) �ورت �ر��0 ��  از �دت 	رای 	�

�ده  �� دو,ت ا�ر� � در �دود  ��A�  ل��ده ا$ت. در ھ��ن ����رد دا,ر و��ور ھ�ی د�/ر  104ھ�ی !�ر دو,� 	 �ر 	رده �

در ا���0$��ن 	� ��رف ر$�ده ا$ت. ا,	�� 	��	رو�ود ���	< �;��ف  ����رد دا,ر و�) �ر,�ون دا,ر در 	;ش �ظ�� 50در�دود 

  ��و�ل وھز���، ار��م ا����Nوی وا�د را دو,ت 	� ��ر �ر$���ده ا$ت.

 ،%و, و ��ور �ظ��,��، ���� از �ظر ز����% ;��8 � و�ت آ��ی �رزی در $�زده $�ل ��وا�$ت از 0ر�ت ھ�ی 	
 (در�دود +
ل ��
� �����  � ا$��Aده �و?ر را 	 �د.و���ور) از ���� ��ور ��0ل ا�ر� � و���وو$�ز��ن ��ل  و���	< دا;�  

 در ����� ��/
�ی  �دود $� دھ� ��;$��ن ����� ا�ن � و�ت از ���وا� در $��ش و	رآورد ;$�ره ھ�ی وارده 	� ا����د �
  	� و�ژه و�?	�ت ���ز��دی ھ�ی 	ر���� 	�ز$�زی ا���0$��ن �روع و	� ���وا��در طرح وا�رای 	ر���� ���< ا$�را��ژی �و$�� �

��ورزی،����< و���دن)، ا�;�ذ $��$ت د��ق و�ؤ?ر � ،���,��،ا$�را��ژی �و$�� ا����دی 	� �A �) 	;ش ھ� ( ��,،%و,
  ا����دی وا��;�ب �دل ���$ب ا����دی در +و��ت �ظ�م ا����د 	�زار ادا�� ��0ت. 

ز���� 	رای ا�رای !�ر ھد��0دا�� ���رف  و�وا�د و0$�د �$�رده ��, واداری  ��Aف �ظ�رت و$�$�مدر �	ود 	ر���� ��$�م 
 ��ت ��م ;�و� $�زی،!�ب �� �ت ھ�ی دو,� و... �$��د �رد�د. ا�ن و���ت $	ب �د �� �،!�رت دارا� ھ�ی �

;وب، ����ن ا���ت و��: ووظ��ف ا$�$ � و�ت ��وا�د وظ��ف ;و�ش را در ز���� ھ�ی �	�زره 	� �واد �;در،� و��داری 
  دو,ت در ا����د �8ن را 	� و�ف ھز��� ����رد ھ� دا,ر ا���م دھد.

	� و�ف ��	ودی ھ� ،آ�/و�� �� در 	�@ ا��ره �د 	دون �رد�د ��رھ�ی در ز���� 	�ز$�زی ور�د ا����دی در ا���0$��ن �ورت 
�ذ��� �� در ����� ��S ھ� از 	�ن ر��0 	ود و�و$�زی  ھ�ی ز�ر 	���،  	�ز$�زی $ر�< ا� ���ت ��دود از -�ر0ت �� �
��ر�ن: 

ا���د �ظ�م �درن 	�� داری ;�و� 	� دوران 	�ش $� ����رد دا,ر، 	 �ر ��ری � �و,وژی %��ر��0 در 	;ش ار�	�ط�ت 
��و�ری ، $�;���ن  ھو�ل ھ� ���ون د$�/�ه)،  آزادی ر$��� ھ�( +�% ،�و� و 8و�;�	رات وا$��Aده از ��Aون ھ�راه (	�ش از 

 واداری و���ر� ،ا���د �ر�ت ھ�ی ھوا�وردی ;�و�  و�و$�� �، ��,ون ھ�ی �رو$ ،$�;���ن ھ�ی �درن رھ��
 و��زی و�وز�< آن در $را$ر ��ور 	� و$��� ���) ھ�ی ��ل ��ری �A� س ذ;�ره ��ه ھ�ی �واد�$B� ، �را�$%ورت ز���

�;ت ده ھزار ���و��ر از $رک ھ�ی ��&وی و��ھراه ھ�  و�و�< $�;ت ا$ت %�J ھزار ���و��ر و$�$�م �وز�< ;��� 	� ;��� ،$
�و��ر �� ;ط آھن  2،$�;ت و��د�د ;ط آھن از 	�در ��ر��ن �� ��دان ھوا� �زار �ر�ف 	� طول( 2020د�/ر �� $�ل �� (

�8ت ��, و	
دا�ت، $ر���� �ذاری �	�I از	� $��ن را 	� ا���0$��ن و�ل � ��د ،%��ر0ت در 	;ش آ�وزش و%رورش و���
11  ��13  �د. و,�	 ���رد دا,ردر $�زده $�ل،ا�8��ت %و, وا�دا��ت در ز���� ا0زا�ش ��,��ت و���ول ��ر��ت و ...  ��

 ، �ط�	ق 	� ا��ظ�ر �	ود.60	� ���$ب �دود ( � در $�زده $�ل و�ت  و���	< دا;��
���رد دا,ر ��) ����� �� (  

  %ول� ��
�ن، ��دوق 	�ن ا,�� (��	 )��و	��) �و$�O آ$���) 	�  از��;ص ھ�ی را �� � و�ت �رزی،$�ز���
�ی 	�ن ا,�
��وان د$�Bورد 	رخ ���ده ا�د �	�رت از ��;ص ر�د ا����دی ا$ت ��  	� 	زرگ ���� و0ر�ب ودر 	ر; �وارد ���� و 

  �����ض ارا�� �ده ا$ت.

(� ، ر�د ا����دی را در $�ل آ��ده ����د �2004زارش از 	
	ود رو�د ا����دی ا���0$��ن در 0	روری  	��) �و$�� آ$���  ط

 %ول ا�ن ر�د را 10$�ل �	ل آن �� �رد و��دوق 	�ن ا,���	�% ا�8م ��ود.و ھ+��ن ھ��ن 	��) �و,�د  ��;�,ص %30 %�

  را در $�ل �
�ر ����رد و+
�ر�د ���ون ;	ر داد . 2003دا;+  

 در �) �زارش در $�ل 	���
ا�8م �رد �� ا���0$��ن 	� �&��$� 	� $��ر ��ور ھ�ی ��/زده  %��ر0ت ھ�ی ��	ل  �2004) �

�8�ظ� دا���  و	� �&��$�  	� و���ت دو$�ل �	ل ، ا��ون ��ھد ��0,��
�ی ا����دی،$��$ وا�����  ھ$��م ودر ��ن ��ل 
 �� در $�ل  	;ش ��	ل �و��  ����ت در 0&ر 	$ر ��	ر�د.�در��	ل ����ر �د � �و�د ��  2005ا�ن 	��)  در �) �زار
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ا����د ا���0$��ن در دو$�ل �ذ���، %���ه در �د ر�د دا��� ود@�ل ��ده ر�د را 	
	ود و�< ���ورزی �$	ت 	� $�,
�ی �� ا�ن 
، ���رول 	�زار  2002, در ا;�ر��ور در ��S 	ود ، ا���ی ��0,��
�ی ا����دی،$��$ت �ذاری دو,ت در�ر�� ا�8��ت %و

�ور ���	رد. در �زارش 	�دی ا�ن 	��) در $�ل � Jاز %ول را� ��	���
�ر $�ل ا;�ر را 	رر$ �رده، ��ن  2006ارز و%+ ��

 ا	راز �/را� از ر�د آھ$�� ا���0$��ن آورده ا$ت �� ظر�0ت ھ�ی اداری در $�$�م  ��, ا���0$��ن ���ف ا$ت ودر 	ر;
  �V و�ود �دارد. �وارد، ا

  

در ��ن ��ل ا��ھ�ن و��ر���$�ن ا�ور ��   	رر$ ھ�ی �ورت �ر��0 %�را�ون و���ت ا����دی ا���0$��ن  از ���ب �و$$�ت 
�د�د ��  � �
  را از �زد�) ��&�ب � �رد�د 	� را�� ��و��  ������ت �و�ود در �زار��ت وارز��	 ھ�ی آ���ا�ن 	�ن ا,�

�?��A� V �/� دور از وا����ت، �����، .�راه ���ده و,رض آ(ود  �ود ،���� �' �وع �	و�ق ��%� ��ز �ود. �وع �رر�� ھ� �� �
�
�ر����رد و+
�ر�د ���ون دا,رو���د $را��  2003در $�ل   �ده ا$ت ��  ��م �و,�د ��;�,ص �+ �	 I,�	170  وده در	دا,ر 

 را  �و,�د �واد �;در � $�زد.و$
م �واد �;در در �ر��ب % �و,�د 50��,� � 	��	ر �زار��ت ھ��ن ���	< �دود ���;�,ص دا;

 ��A� د ا����دی���ر آن �Aظ �رد�ده ا$ت. و�� $;ن از�رخ ر�	 �ور  ا, ا��ون در ھ��ن �دود و��� ����د ��;�,ص دا;
، �و,�دات �واد �;در 	� آن ��< �ده  �ده ا$ت ،  �و,�دات �واد �;در در آن ���$	� ��ده  ، ا�� و�� ���د $را�� �طرح �رد�ده 

 	ر ����ت ��ور ا$ت.�  ا$ت. ز�را ���د $را�� ���ل �&$�م �و,�د ��;�,ص �


م 	��) �و$�� آ$��� ر�د ا����دی ا���0$��ن را 	�ن   2009از $�ل �B	 در�د در $�ل  3,5و���ت رو	� ;را	 ر0ت و,

و   2014	��) �و$�� آ$��� ر�د ا����دی ا���0$��ن را در $�,
�ی   ).3%�ش 	�� �رد(  2014در�د در $�ل   5,1و  2013

  .)4( %�ش 	�� �رده ا$ت  4,5و 3,5	� �ر��ب  2015

  

ط	��$ت �� 	� 	 �ر ��ری ����رد ھ� دا,ر (ھر+�د !�ر �ؤ?ر) ر�د و����ر در ا����د ا���0$��ن رو��� �رد�ده ا$ت. ا�� ا�ن ر�د 
 	ر �ور�د ��@ ھ� و��) ھ�ی ;�ر� ��د�B در 	;ش ;د��ت 	وده �� 	� ;روج �وای ;�ر� و��ھش ��) ھ�  ��	� ���و�

 ����رد  9,1رد ا����د وا��. دو,ت ا��ن 	�@ی ا����د وا�� ��ر � رده ا$ت. ھر��ه (رو	� ��ھش ر��0 ا$ت) �� 	� ا?ر ���

 ھ�وز ادا�� دارد ،�ط< �ود،+ر;� ا����دی ا���0$��ن از ��ر ;واھد ا��0د.  ا�ن را  �دا,ر ��) ;�ر� �� در 	;ش �ظ�� و�
�روع �رد. ط	��$ت �� ھر �&ط� 	�د ��0,�ت اش را در 	;ش ا� 2002ھ�� ��دا��م �� � و�ت ا���0$��ن در $�ل  Xدی از ھ����

�ود �A�� را %ر � ��د. �
م ��ھ�ت  و���Aت ر�د ا$ت. ���  از �Aر �ذا

 را ا���د وظر�0ت ھ�ی 	�&وه را در	;ش  زرا�ت،���دن، �دو,ت ��وا�$ت 	� ا$��Aده از ا� ���ت 0وق ا,��ده ز�ر 	��ی ا����د �
�دی) 	� ظر�0ت 	��Aل �	د�ل و�د�ر�ت ��د. ��ر ھ�ی را �� در ا�ن �و�� ھ� ا���م داد آب، �را�ز�ت،��را��0 ($��$ وا���

،���ص و	� �ر�0 �	وده ا$ت . از���� ا�0;�رات �رزی ا�رای �&د �رارداد ���دن  �س ,و�ر(ھر+�د ��@ در � و�ت و�دت 
�ود)(  ا� �ر ��  آ�و در�� 	� �ر�ت +�� ا$ت.  	� آ� � ذ;��5�A� وزه�زر��ر�ن ���دن در ) و	از  ره آھن ا���0$��ن � 

آ$�� ا$ت �$	ت �	ود ز�ر	�� در 	�زار ���دن !�ر ا����دی ا$ت. �� 8ت �&و�،ز�ر	��،دا�ش �0 در ���دن و�ود دارد. ��,ب 
���رد �4رد دا,ر(��� 8ا�� � �����د��ن � و�ت �رزی در 	ر���� ھ�ی ارا�� �ده در آ$���� �دو�ر  ��Aرا�س �� ��و �� از آن ��
د �


�) 	د$ت آورد�د، ��ول  4	� 	;ش ا���� و�
� را ��  5- �3���رد در د�/ر 	;����رد �وا�د از ���دن و�) ����رد از $��ر 	;�

$�ل 	� ا�ن طرف ��A/و در 	�ره 	�در +�ه  8�� دھ� ��ول ��م داده ا�د ،%�ش 	�� �رده 	و�د. در 	;ش �را�ز�ت از  2018$�ل 

 �ر$�ده 	
�ر 	� ا�را��A� ود; �	  ���ود. در 	;ش زرا�ت ��ور از �ظر �و,�د ! ن وھ�د ادا�� دارد ا�� �ؤ?ر�ت د�ده ��
�	 I,�	 در $�ل ��ری ���0,6��ون �ن 	وده 	� آ� �  �) ا0زا�ش   4,6ا$ت.�و,�د !  ���ون �ن را ���ن � دھد ا�� �رورت دا;�

��ون �ن $��ر !�� ��ت) ا$ت � �0و �� ��د. ا���0$��ن  	�دا��ن ��/ل ھ�ی  2م و���ون �ن ��د �5��ون �ن !��( 7را �� $�@�� �

�ت %���ن 	ودن ظر�0ت و�	ود ا���ت 	ود�� ھ�ی  �6��ون دا,ر +وب $�;���� وارد � ��د( �200$�رده $�@�� 	� ارزش � �	 ، (

$ �	 0 از ���ب وزار�
� ��&ق ���0ت،���	< �� 	� ل 	ود�� ا��&�,���ل آ��د و�� دو	�ره 	� ��	< آن ر��ت ��0ت. ��
� از ا� 
   ���7���رد دا,ر آن ا$��Aده �ده 	�� �زد دو,ت را�د ا$ت( �1,7���رد ��) 	�ن �و$�� آ$��� در ا�ن �دت �رف  3,7  ��  .(

  در ��ر�= 	�� داری ا���0$��ن ?	ت ��ر�= ا$ت. 	�,�� �د�ر�ت ���ف و0
م  	�ران ��	ل 	��) 	� ��وان 	زر��ر�ن ر$وا�
���ص از�ظ�م 	�زار آزاد ��ور را ���ن 	� �) ��ور دارای ا����د ��ر0 و	�زار ��@ ھ�ی 	 ���Aت و�م ���Aت ��ور ھ�ی 
ھ�$��� 	� ;�وص %��$��ن ��د�ل �رد و;ود در �&ش �د�ر 	�زار ��	 	رای آ�
�  ��ل ��ود.  در ;�م دوره $�زده $�ل 	��8س 

���رد  ���11رت � ��در�د) ��درات ، ;زا�� ;�,، �ظ�م  �10���رد دا,ر ( 1در�د) واردات و �90���رد( 10دا,ر از ��

  �0$د،��ا�ن وآ���A را 	� ��راث �ذا�ت �� � و�ت آ��ده ��وا�د 	��8س ��� رد $�زده $�,� � و�ت اش را ارز��	 ��د.
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 �  � و�ت و�دت �

 ;ود ���ول  �$�&�م رژ�م �رزی�   � و�ت و�دت �,�� ��A� از آ�و�) زاد �����ون و�را�ط ���م در آن �� �دی ز��د ��
�د. آ�/و�� �� ا��ره �د � و�ت $�زده $�,� �رزی ��وا�$ت 	$�ر ر�د و�و$�� ا����دی را  ھ�وار $�زد و��راث ��	ل �	 آن �

	�ت ا���م داد �� از � طرف 	� ا$��Aده از �
ره ا�0;�ر را 	� ;�ف اش 	�� �ذارد. ا�ن ��ر را ھد��0دا�� 	� �
�د$ وطول دادن ا��;�
  از ���� در 	;ش ھ�ی ��, وا����دی �Aظ ��د �� � و�ت 0ر�ت 	رر$�ھ�ی و�0دار، �Aوذ ;و�ش را در � و�ت و�دت �

دو	�ره  ��ر�رد رژ�م اش را %�دا�رده ��وا�د  واز طرف د�/ر	� ا$��Aده از ��	ود ھ� و� ��د� � و�ت �و ز���� را 	رای 	ر��ت
  	� �درت �$��د $�زد.ا,	�� �8ش ھ�ی �و�ود ا���ن ا�ن اد�� را ���Bد � ��د.


رو�دان از ا���ت وا� ��ف 	�دی او��ع، ز�ر	��ی � ��ر را 	� ;زا�� ;�,،��ھش ��) ھ�،	 ا����دی �� و�ت  و�دت �
 ا��د وار $�;ت و�و���ت ���ف آ!�ز �رد. �ردم را 	� و�ده ھ�ی 	$��ر +رب و�رم ��ن ��%��ن ھ�ی  ا��;� و	�د از آن ;���	�

 وا���د �ظر و��ل � و�ت را در ��ر�$��ل درو� اش $�;ت  �� �را 	�@ 	رد. �	ود اراده $��$ �وی ، درک وا�د از ���0< �
�� � ��ل ��$ت ��وا�د �� 	���ر از �ش ��ه ��	��� ;و�ش را �� �ل دھد ،+��� � �� ا��ون �� 	���ر از � $�ل � �ذارد ��	�

�ود.    وادارات ز��د 	� در $ط: �ر�ز و��ل 	و$��� $ر%ر$��ن اداره �

� رد $�زده $�ل � و�ت %���ن �� ���ور از��� �	� �ظر 	�ده � و�ت �د�د 	��د در ��م �;$ت �) ارز��	 د��ق ازو���ت �
 و;�ر�) را� آن ���� ���ز��دی وا� ���ت (دا;�����$	� و	را$�س آن 	ر���� ���< ا$�را��ژی  را ا���م � داد ودر رو

 را طرح و���� ا�را �رار � داد. 	� ��&ق �ر��� 	� �ر��� واو,و�ت ھ� 	� ا0ق ز��� ����ر در 	;ش ھ�ی �;��ف ��و$�� �
� رو��� � �رد�د و�ردم ا?ر آ�را �در�� ا�$�س � �رد�د و� و�ت ��ز درا�رای وظ��ف  ;ود ا��ھ��� ��و��  ��$� ھ

  �رد�ده و	� �و�< 	� ا���م ��د�8ت در	ر����  	� ا�8ح ا�ور � %ردا;ت. ا�� در ��ل +��ن ��د.

 در 	;ش �	�رزه 	� 0$�د از ���� ��	�	��) و�رارداد ھ�ی �� و�ت ��رش را 	� ���ب و$را$��/ 	� ا�رای +�د ا�دام ����
رد،ھ�وز ا�ن ��ر 	� ����� �ر$��ده 	ود �� �دا ی و�ود 0$�د وزارت د�0ع �� در آن �د ھ� ���ون ا;�8س و�ود دا�ت �روع �

در ادارات د�/ر(� ��ب ;��, در���رف و��A;��� ھ�ی ;��, در��ت،%ر$و�ل ;��, در 	;ش %و,�س واردو و...) 	��د �د. 
 	� �� ���د ا$ت. ھ���طور در 	;ش $��$ت ;��ر� و���$	�ت 	� ھ�� ا�ن �وارد 	���/ر 0$�د �$�رده ا$ت �� از � و�ت �	

 ��ز ���ز ا$ت. ��وض �ھ�$��� ھ� از ���� %��$��ن و��: 	� �;�,�Aن ��ز د��ق ��ل �رده ��وا�$ت. در ��ر 	;�طر ا���ع دا;
%ردا;�ن ھد��0دا�� و	���دی 	� �ل �$��ل �8ن 	� ��ر ھ�ی روز�ره � ��و$ل �د،��ر را از 	ر���� ھ�ی �د روزه �روع �رد 

ا ��روف آن $�;ت. در ��,� � ���ز��دی ��ور ��/زده و �و$�� �����0 ا���0$��ن را �� �وان 	� ا�ن ��وه وز�ران ووا,��ن ر
 	ر���� �	رطرف $�;ت. ا,	�� در �&$�م وظ��ف واھداف � �وا�د 	ر���� ھ�ی �د روزه رو�د$ت �ر��0 �ود و, آن 	��د 	;

�ود.   �8ن 	��د �� ا�رای آن 	� ا0ق ز��� %�ش 	��

�د�	 �ور و�ردم �� ��ھد ا� ���0ت ���وار ز�ر �� ، �  : ��@ در ����� ��ف رھ	ری و�د�ر�ت � و�ت و�دت �

 ا0زا�ش  	 ا����؛ - 

 0رار $ر���� (��دی و���وی)؛ - 

 و;�ر� ( �زار��ت اداره ����ت از $ر���� �ذاری  - �در�د ��ھش را در  26��ھش $ر���� �ذاری ھ�ی د ا;

 )؛��8ه $�ل �	ل ���ن � دھد)( ��9ه �ذ��� 	� �&��$� 	�  9 $ر���� �ذاری  ھ� در

ھزار ا���$���0 در  0122رار �وا��ن وا0زا�ش �
��رت 	$وی ارو%�(	را$�س �زارش ���$�ری ھ�ی ��ل ���د �دود  - 

�ور د��� در;وا$ت %��ھ�د� داده ا$ت)( 44�90). 9 � �ل ��  در�د ا�ن ا0راد را �وا��ن دارای ����8ت ��,
 دھد �� $ر���� ھ�ی 	�ری ا�ن ��ور ا$ت.

 ودر ����� ��ھش ر�د ا����دی؛ - � ��ھش �و,�دات دا;

 در�دی 	��8س ���رت؛ 96�$ری  - 

 �ورم و��ھش ارزش وا�د %و, در 	را	ر ارز ;�ر�؛ - 
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در�د ����ت ��ور را در ��ل ���ر ز�ر  ;ط 0&ر ���ن �  26ا0زا�ش ��زان 0&ر،�زار��ت وزارت ا����د  - 

 )؛10دھد(

؛ - � ا����دی �	 

 - ... 

 	�ز�/ری ����د  �	� �ظر 	�ده �� د�ر ��ده دو,ت د$ت 	 �ر�ود و از ����� ھ�ی ;ود ��ر	� 	/�رد، ���م ا�ور را 	ر 	���د ���0< �
��رو���ت ا����دی وا���� رو�د$ت ��رد. در دراز�دت ��ر 	���دی را 	�@ی طرح �	 �دا	�ر ���ل را 	رای ��و��ری از;را	
 و;�ر� را در$ت � و ا$�را��ژ�) آ!�ز ����د. .در ا�ن 	ر���� ھ� ا� ���ت وظر�0ت ھ�ی 	��Aل و	�&وه دا;�	ر���� ھ�ی �8ن �

$��ش واھداف ا$�را��ژ�) را د��ق 	� ا0ق ز��� او,و�ت 	�دی و���	< را در 	$�ر @زم 	 �ر��رد. %�ش از ھ�� ��ر در �
ت 
ا�رژی وا�Aر$�رو��ور) �ط	�ق ���ون 0$�د اداری �� و�ود ��ن $	ب �ده �� $ر���� ھ�ی �8ن  ر0< �� 8ت ا����،  ز�ر 	�� (

�و�ق ��و�د  را آ!�ز ����د.�  

��ون ھ ��ر  7.9از���� ظر�0ت ھ�ی 	�&وه �� ���وا�د در%��ر0ت وا$�&8ل ا����دی ��ور ��) ��د �	�رت از �و�ود�ت  �

�ود وز��ن ھ�ی 	 ر د�/ر؛   3.5ز��ن ��	ل ��ت در ا���0$��ن �� �رف  �ت �� V�0 ون ھ ��ر آن�����رد ��ر � �ب  �57�

�ود؛ ا$�;راج  �77���رد ��ر � �ب آب ھ�ی ز�ر ز��� �� ���B  20آب ھ�ی روی ز��ن و ���رد ��ر � �ب در $�ل ��

 ، راه �را�ز�ت (	�در ���دن؛ �و���ت ژNو%و,���) وژNوا� و�و��) ��ور، �و���ت �را�ز��؛ %روژه ھ�ی �8ن 	�ن %�� ��ا,�
+�ه 	
�ر 	�ن ا�ران ا���0$��ن وھ�د)، �8ش در �
ت  	�ز �ردن ��ر�دور وا;�ن ،راه ا	را��م و@�ورد (�� ا��ی !� از آن 	� آب 

  و��ب ��د � ��د)؛ 

 �وا�<���� (� 	دون � و�د�ر�ت �و?ر و	ر���� د��ق �و$�� ��در %��رو ��م 	� ��م  در �ورت اراده �وی $��$،درک �
�ده و��ور %�� ھ�ی �و$�� و�/و��0 را ط ;واھد ��ود و�ردم ��روم �� 	� ر�0ه ;واھد ر$�د. ���  	ردا

  د��ر د$�/�ر ر���

  ھ�,�د. 2015- 9-10
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