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  وا������ن ا��ان روا�� در ی ����ھ� ��
	����ھ� و 

� ر���� ��زاد-��  

 ��  '&وھ%$� و ��ر#��س ���!  ���

 

ن دو�� ار�� 	�م دو	�� �����ا���ری �ل در �� ا�� ا��� ��  ر��( )"!، ا��ف ا�� از $�#. �"� 	! � � ا��ان 

ن �,+*ری����ا�!، ر��� دوم 	5ون 	4�3 	3,� را ���هللا آ0ی � � ا�� در .�*د ��ده � � ا��ان �� ھ- ا��� ا

6�"7�,3	 ��,+*ر، ر��( 	:! ا	"�� 	9ور ا8, ���7��� !,�� !;:� ���� وز�� و 8=رت وز�� ر� ھ,�*ن ، 	+

>��! ���ا��ری ،?"+� ��ا�! ر��� و... ��ھ"B، و اط@�ت وز�� �E98F ز	ن در ا�� ��� از. �""� 	! ھ,�اھ! ا

�	*E7 :! و�7ت	 ��ا ����;� ��ا��� ر�G( ر�,! � �ن ا���ھ! .ا�� ا��ان �� ا��H� !ر��� �� در ا�� �*��ر 

�� F����$ �?� و ھ� ن $�دا��J 	�9*د. ا��ان روا�I در ھ���  وا��

  

 (�   وا������ن ا��ان روا�� در ھ� ا*�(�دی ��
	 و ھ� '��

�9� �� ا�� �!�9*رھ �;�� رد�6 در ھ� K"� ا��ان��زار در آن �Lھی �ن ����� 	��ان و �*د 	! ارا�� ا�� ر0

�ای�5Lن � !�Mزر���L، ا��ان �  دی ھی 8*ا�,"�یا	N�0ا ��ر � ����M ه�� I�*8 9*ر، دو� O�"�	 � 

ت��دی �5Lن و 	�دان دو�� �� ?*ر8! در ����؛ 	*�*د 	�9N�09*ر دو ا� �� �5�*8 �دو �*  8=ری �ت	"

F�دی روا�I 8*��5 ا�� زمL دار�� 8,N�0در ا ��ار ھ�ف و او�*�0 � ����د. درا�� �M ��*8 ��ن ا�3ق ����� ا�� 

�! 	! 8*ان 8=رت �ز	ن+��ای را ز	�"� �ی R	ارداد ا�ن و ا��ان ��� آزاد 8=رت 0����اھ- ا���  ��*8 ��د و �

F�+�8 ن*K !��دھE�رو ���ای رواد�� ?�ور �ن �Mزر� در و�Sه �� ز�دی ھی ��?� و ھ 8*ا�,"�ی �9*ر دو 

�?�دی �N�0ا  ��ش د اد. در ا���M دلرا�8 �"K �دی ��� ھN�0ان ا�ن و ا������L ا��� #�� دLر 	�:�رد دو از 

�� در?� 	!�Lی از � F� ان ا�� واردات�ن از ا����ی  ��ا	 	��*ان .ا��� واردات �ھ� ورود 	*اد 	;�ر

��! و 	 �� �LھیN	 ن�����- ا��ان �� ا����ا�س. �  داد. را ا�Vا�# �9*ر دو 8=ری 8*ا�,"�ی ��ه ا�=م 8*ا��ت 

�� دا�� ��  �����WMV از ا�� *8 ����زاي 7	� دو�� �� ا��ان و ھ"� ���WM دھ� �X در� Z,� يدي ھN�0ا [,+	 

�Gده ارا�ن �0ل در J*د 58+�ات �� ھ��"�\� 	�5ودي \9*رھي �Vو ا��و ���� �"*ان �� \9*ر دو. ا�� �*ده $��"� ا��

ر و �ورE,ن ھ���ز�زي در ا��� �J��ز�زي �,:� از ھ ز��ده � � و ھ�ن 	�زي 	"ط4 ���� 	�3*ب ا��

[	 ��*�.  �E"�ا �� ��*8 � ���ندر ا�� ���ر �"�ر ط��4 از 8 دارد 8@ش ا��+�K ان�زار �� ا�� !�+� F?د و  و*�

F���8 ر�"�ر +�K �� Z� ر�"� ���8�ا�V�� ا�,::!  L� !E� ح از�ن و ھ"� ا��ان، 	�9�ک ھی ط��� (ا��ان،. ا�� ا��

ن و ھ"�����ای را �	� 	*ا��� �;���� 	�@دی، ٢٠٠٣ �ل در ا���ر �"�ر �5�*8 +�K R	د��)ا�" ا�*ن دو �9*ر �

 Z� ن از���د ا��N�0دردات در ار در 8�ا�V�� و واردات و ?+�K #��  *رد	در  ��ده 8��M  ��*8  �	��*ا�"� 

!H���ھ# وا� �� F�ن �Lھی ا���ل �* �� ھ�ف ����ن 	��� از ا������VH�"! و $��ای ��"�ر  »!Kا��« �"��� 

ن���ر ر�"�« از 8 دارد 8,�F ( ا��+�K« ای���9� �"� ا�� ده J*د �Lھی ورود و ا���ل �� ا�� �Lھی و ا�"*ن 
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ن ط��4 از 7ض� در7ل �9*ر���$ �� وارد �9*ر � ��� �9*رھی H�در د�� ). �*د 	! ? V�� �H�و از �*ی د 

8�ا�V�� در را ا��ان ��# L�ش 	"��f در \��M ري را���ر �"�ر 8*����5 �� ا�� ا	� در 7�! ا دھ"�. +�K از 

دی 	+- ھی $�وژهN�0ان ا��;9! ھ"� و ا� V�� ھ"� 8@ش از �+� !�ن �� د������زار ا���ن E	و ا [�=�� L� 

ن ا��. ھ"�ي �"�رھي از����� 	"��f  و دور زدن  $  

  

$�ھ� ��  (�  وا������ن ا��ان روا�� در ا��)�� و +)�+� ھ�ی ��
	 و ھ� '��

ن، در دا�# R7*ر ا�Vا�#����ش و 4�,58 ا����M ریE,ی ھب را �9*ر دو ا	"��! ھ"��� ا�W$در  .ا�� ��ده �

 ��� ا�� � ��*8 �� ��E� ی�وه ا�� ���� ���*ب و ��اق در دا�# �"��H ھM ، در��ر �*رh! ا��	رود   !J��

ن �� دا�#، ���وھی����از�� ا��� ��*�.  ��ھر« ا��ن K"� دا�#در ا�� 7ل ھH"�« ق در�ن ������ را ا�� 

�! ھی ا��ن در ا	 ا��، ��ده ا��;ب �9*ر ا�� در J*د ا?:! �5��� 	F3 �"*ان*"� �"�	 F� ھ,=*ار ��,�وز و زا

��ا�� و ا�� ��ه 	9ھ�ه ھ- ا��ان 	�زھی �"�ری E,ی ھ��� روا�I در �9*ر دو ا	"��! ھ� ا�5ده �*ق اھ,�� از دو

�J*ردار ای��*د J*اھ�  .�:��ای 	�� در ا�� 	�ن ��وه M ! 8*ان دا�# �*ظ+*ر	وه �M و �Jن از ھی ���را ��   ط

�ی 	Wا�$ ��ات  ?:3! وا9� !50�  و �$ !�ن ?:j ا��ان درH� M*ھی در	���� ا���ن ��و از آ�ن در �+�   ط

�د. در ��5 د���ه +� دا�# � F�� ا��ان	�H از ���رزه �;# در �Vرگ 8=�	 ��J*ردار 	;�ر 	*اد ���. ا�� �=8 

�ای 8*ا�� 	! �;# ا�� در ا��ان�ن ����� 	 �� ا����ای �Vرگ ھی 	��� از �E! ا��ان. � ��Vا��. ا�� 	;�ر 	*اد 8

�9�ک 	�ز ��:*	�� ٩۵٠ �7ود در ا�� ��� و�*د	 ���ن، و ا��ان ����! 8,��! $��9"� ا��� و ��9 ، ��ھ"H! و ز

رت=8 #;��! 	��5د $�	�ھی  و ���! و 0*	! 	��5د ھی �آرا	! و�*د و ��0! ھ,��� در 	;�ر 	*اد �,�ه �� 

�ای ا	"��!  –�3ظ �� را �9*ر ا�� اھ,�� روی ا�� از و دا��� ا��ان � !E��:$*Gو ژ !E�S8ا��ده  K"�ان دو ژG*ا��� 

ن در 	;�ر 	*اد ��اوان K ��9*ن �Wا 8+���ھ�!. ا����� دو ا��ان 	�زھی ط��4 از آن 8�ا�V�� و ?�ور و ا��

ری �� را �9*رE,! وا ھ	دارد  .FG�ی 	�H��5 د��"� 	+,! 	*ض*�ت و در 	 !H�*HK اری�0��ت و ا	"�� �n 

�ای �,5! 8@ش 	"��f، در $��ار�رزه �	 �ق و 8*��� K3* 8��� از 	+- 	;�ر 	*اد 0	!� �� ا��  رھ� و ھ,��! 

   . �� J*اھ� 	4�3 �9*ر دو ا38د

�ی H��5 د�� ھی 	ه در 	:! و�7ت E7*	�در �Jده 8@ش ا�8 ا��، � ���ا�! H,ھ ��f"	 ای ��*8 ��9���� دا��� � .

�دE�رو ��ن ان و�Sه 8*�� از �9���ری �� ا��E,ی ھ��o.دارد ای 	"��f ھ"K  ا�"*ن�نا�� �9*ر K"� ھ��� �� 

�� ��ت Z,� یر�! ھJ �����! �9*رھی و ا�� وا��! و )�ری ����ه  K"�ان H� !��p	 ���ش و R7*ر ��M 

I�ن و  ا��ان روا���  و ��ار�� ا���!J���وه M �# و دا��� ا��ا�! ض� 	*اض< �*�! ھK !�� ا�J@ف K*ن ھ� �� 

ر�! R7*رJ �# و ھK �� �� �:q�	 -���8 یرود آب�زی ھ	 ���رود و ھ��	"� و�Sه �� ا	 ،ا�� دا��� و�*د ھ

��� � M امVی ا�ری �� را �9*ر دو ا���اS8�Z ھE,ا ھ�� !H9�,! ھ	ا�� *J . در �در ا�� 	�ن  دو �9*ر 	��*ا�"� 

� دا�� 	*� � ھ�! K*ن \-h� [��اي ھ��	"� در آ��� و ��م ا*N	  !:�0 ی�� 8*ا��8! �* در ا�� 7*زه ھ .�"���

 V�� ��از ا ���WMان���# �� ا�� !�9*رھ� از �E! ا�"*ن ا� ���8 �����! را 	+��� J*د در ا����r3 و داده  

ه H�  *رد	ه در M��ف د@�Jا����ن 	+�����ون �� ا�� د��ز	�! از ا�� F7 !0�ا��. در ا�� 	�ن  	��ه � ��*8 
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�� B"�ن در ����ده ��� و ا����M 8 و[��# ھ و ھV�"� ھی  و *ا�Kان� را��V! ھ�! ا�� و  ا�=م 	! 8*ان 

ت	�*N  ��ا ��دھی د8 4�0E�و رو �8� ا	�",�*��� �,*د. را 0*8 V�� ت دو �9*رR7@	  ���د و�  

  

$�ھ� ��  (�  وا������ن ا��ان روا�� در ھ�ی ��ھ�$� ��
	 و ھ� '��

�9�ک $�*��ھی	 !H"ھ�ن ر�9* 8,��! و ���� ا����ھ"H!، و 8ر�;! �+� روا�Iو  ا��ان � ��� اھ,�� o��*Gژ 

ن����ای ا���ن 8*ان 	! را�� ھ,�� در. دارد ا�ره ا��ان ����ا. دا��� ا��ان ��ھ"H!ادا	�  را ا��K �� ��3ظ � 

،!H"ھ��VH�"! ھ�s ا��ان ��ن در ���ی 8*ا�� �,! ھ�Eo(و  ��ارد ا��� !�J !H"ھ�� را �9*ر ا�� در ا��ان �$ 

,���� د4�0 8� و *8  �8����. در  ا�� ��� 	! 8*ان  ���9�ک ھی ارزش 	 [H"ھ�ري از �*�"] دور �t,ھ   آ)ز را ھ

ت رو�4 و �8*�� �� و ا�=د را +�]8*ا�,"�� ا	� ا�� ��د.��"	 !H"ھ��ا�� دو �9*ر 	! . 	�t"� رھ",*ن ���@وه 

��*�8 ��]د 8*ا�"� ,:u� [H"ھ��دھ�! K*ن �E�رو !���اث 	5��! و �"�	 !H"ھ��ای 8@ش و 	�9�ک 8,��! و �� 

��n ،!�+�پ K ر وری �8*�� �:,!، ھی 	=:� ا��9E,ھ ���ه H9دا� ،ن ھ��H"ھ�ن ھی ��ت، و ز��ن اد�"� 

ن��H"ھ���و  	�9�ک �:*م �*8 ���9�ك ارز�+ي 	 Z,� !��� ���ا�! H,و� ھ !H"ھ�  )u�!�دی و ��N�0ا 

.�""�  

 


