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� ������ن �� �ه� ا��ان ا������ن �������ن ����
	��ن و ��� ���� 

 %��$ ر�"��! ��زاد

&'(�� )*�� �1ر0��س و .-وه,+� 

 

 ا��ان �ه� �� ��وژ� ���� ا���ن ������ت �� ����ط 	�ا������

 ا�/�. �� 2010 ��ل ا, +� در )$� و '�'$&� �ن 	�%$�! �ن ا�#�"! �ن
 ,�9ر ��8 ا. �$�ن 	�7ه����6 . ����$�د 3ا� ر�$�2 '�ارداد 1���0.

،� 	�ا"&� � �ه� �� ا��ان و ا�#�"! �ن 	�%$�! �ن، '�'$&� �ن، )$
 ��<2 و ه&ار٢ درازا. �� �ه� را� در ">� ا�3. ا�� ا��ان 	� )$� از

 ١E٨ و ��0&ار ���� �ن از �&ر�B �Cد و �A@ �� ا���د ,$?�� �

 ��8 �$�ن 	�7ه����6 �$�د,�.2��� �� G+�ر ا�#�"! �ن از ,$?�� �
 ا�� ا' <�د. و ��� ه�. ��ر�� 	� ��?2�7 ,�9ره� از �H ه� ,�9ر

 6G?� ,�ر 	� ����"�2 ����ن �� �$Kد.٢٠١J "$�6 ��ل 	� در را ��وژ�
�ا�$�ا "$& در د�2ار �����ت ���G ا��ان و  .�Bد ��Lز ��وژ� ا�

 ا�#�"! �ن در 	0�ان ��  ا�� 1�ح 	�,�2B 2$ ا�3.

 

��� ه8& ا7"� از 1��6ور ���� ر�5!: ا���3د2 �� 	��	! و

 ا�� ا"2از. را� از ا. C! �د� و �O+3 در وا'N اG/� د� �ورده�.
در  	�ا"2 �� �ه� را� ا��. دا3B ��اه�2 ا. ����� و �?� ��2 در �ه� را�

 ��%R و �ورد ار�#�ن �� را �?� ا' <�د و"�P ر2B حP6 ,��ر ا�&ا�@
 در. C�دد �?� ا' <�د. 	���� C�دSB�.، ا�&ا�@ 	��ر.، ا�&ا�@ روا��

��ه� �� �$�ن، ا� �2B د��را�  P6ح P�"و �"�Cزر��ق �$�ن %�0"� �B 
 ,�9ره�. و ,�ه@ را) L��� ارو��.( %�0ن L�ب و) ا��ان 	� )$� از(

 �$�"2 �$2ه2. در ��رس �?8$ �زاد ه�. �ب �� ا��ان ��V از G/� را
 و  ���ن را ����� ,�9ره�. �$�ن ر�� 	�ا"&�3 و حP6 "$& ا�� ,��ر

 و "�@ ,�ه@ را ��ر حP6 ه�. ه&��� و ز��ن �!$� 2Bن 	� ,�	�� ��
 ا��ان �ه� ,�9ره� را ا�&ون �$��2. در ��2 د�S�. �� 	�ا"&� �
 �$��� روا�� ر2B �� 	�ا"2 �� )$� و '�'$&� �ن 	�%$�! �ن ا�#�"! �ن

 ������ ,��ر �ن ��%R ,�2و در ,G H6/� ,�9ره�. %�"+� )�2  دو%�"+�
 ��9ر,3 ��( %��ب ـ �6Bل ,��2ور G/� ,�9ره�. �$� در ا' <�د. �9$ �

�ه� �� BYC .2B � از ا�� ه� )�2  ��اه2) ,�9ر )�0رد� �و  ���س ، 	�
 در �$�"� ��$�. ,�9ره�. ر�?� ه�. ه�. ه&��� از ���]، �209 و �209

 	�%� دا3B ,� �� ا�� ���2 ,��3،... و ه�2 ��رس، �?$8  �� د� ���
� ر�?� ,��2ور ا���د��" � از( ,�B#� 	� ا��ان از )$� و ا��ان �$

 و ر�?� ��\?�) '�'$&� �ن و 	�%$�! �ن ا�#�"! �ن، ,�9ره�. را�
 �� '�'$&� �ن و ا�#�"! �ن، 	�%$�! �ن ,�9ره�. و )$� د� ���
ا�� ا�� در ح��� ا��B  . �, 3د �� ,6 � ��رس �?$8 و ارو�� ا��ان،

� �0[ و ا�6??� �$� ا� �"2ارد �ه� � را ���7د� ا�� را� �ه� ح?����	 
%�0ن ا�3 و در \�رت 	_�] ,B  ]0� ��6�ق در �ه� � را "�29 ا"��م �!$�
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 "�ع ه� �� هS6�ا�� �$��� و ����� ا. ��اه2 ,�د. )�ا ,� C! �ش
� �N���� N���� V� 9 	�>$[ ����� �� ,�9ره�. �$� ه��6ر.$� � ا�
 	20�2 �$&ان ��ردن ����N از C�� �$��2 و ,H6 	20�2 ,�ه@ و ,�9ره�

�0"� 3+!" �� �S�2�� <�رت�,�� �  1+$��  ����	 ��ت و �+b ا��$3 و 
 ��اه2 ,�د. ,H6 ����� در ���2ار

 

� ا7"�����     

 

:��� ����� 

� و ��� و ز�$�� ا���9[ %�د� اح$�. را� �. در ���BYC .�0 � در )$
 '�ار %�د� ا�� �!$� در ,� ,�9ره��� ��زر�C"� ه�. ز�����3 	����
� ��C ،2"م �$9 � اKGد ,�د� ا��,�  ��د� ,� اه6$ � وا��� �% 

 ��2د اح$�. ��ا. دcر �$?$�رد 40 دارد، ��ا�@ ز�$�� و ��� ا���9[

� در .,�د ��اه2 ه&��� �ن$� �� ,�9ر �$Kد.، 2015 ��ل در ا�$( 9000 
� )$�� ا"2از. �را 2%�2 �ه� را� �� ,$?�� �$� � ه� ,�د� ا�3. در ا�

�ه� ��  ه� )�2 �� رو. �$!� .�S�د � ـ �&ر در��. ـ '&ا'! �ن ـ )$
 را �2 ">� دار"2، ا�� را� ارو�� �� C�%! �ن ـ �ذر�����ن %�06ر.

� ����N در%30 	�,�6! �ن و ا�#�"! �ن 	�%$�! �ن، )$� '�'$&� �ن �ه
 "$�ز��2 ��د ا' <�د. روا�� ��c. ح�[ �� �"�0 ا�3 و ��� �?�
 ��ا. �Yا و ا�3 ا"�ژ. ����N و 	��ر. ��زاره�. �� � ��ع ه�. را�
���$�، L�ب �� )$� L��� ���1] از ا. %�د� و ر�?� ار	+�ط )$ 8$?� 
 ار	+�ط ��'�ار. ��?� در ا�� را� � �!$�. دارد اه6$3 ارو�� و ��رس
� و \�درات ��ا.( ��ور�$�"� ��$�، L�ب آ�9ره�. �� )$� آ�9ر �$

� و آ�cه� واردات$�f6رس �?$8 "7 � ��اد ه��  ( ��ه �� ��� ا�
 ,�	�� 	� �$�9د.

 

� ا��ان:���� 

 1��] از اآ��ن ه[ )$� و ا��ان را� �ه� ه� )�2 ا,��ن ار	+�ط
 و از�g! �ن '&ا'! �ن، آ�9ره�. از G+�ر.( �$�"� ��$�. آ�9ره�.

 	�ا"2 �?� �� ��2 در ر�?� %2�2 آ��2ور و�� ا�3، ��'�ار) 	�آ�6! �ن
 ده2 و ه�6 اG/� ا�&ا�@ �� "A!3 وه?� در را ا��ان  ا' <�د. 	+�دcت

 ����� 	���� ��ا. دو�3 ه�. ��"��� �� 	�%� �� "$& ا. ����� ��2 در
 ا.، ����� و"�P حP6 ه�ب �� 	�ا"2 �� ا��ان )���0ر، ��2ر و ���ان
 	��' �0%� P	�b$� 	�ا"2 �� %2�2 ر�?� و �� �$��2؛ �$9 �. د� ���

. ��2B داB � ����� ,�9ره�. �� ا��ان 	��رت ح�[ ر2B و 	�ا	&�3 در
 ا��$3 ح�ز� در ه��� ��	�. و%�د �� ژH$ $?��i و �$��� ��2 در

 �$��3 ا��ان ��C V! �د� از 	�ا"&� � ه�. �_G ���6+�ر و 	�ا"&�3
 و ا' <�د. �0[ ه�. 1�ح در ا��ان زدن دور و ا��ان �2ون )$& ه�6

H$ $?��i2. ����� "�,�م ژB 2اه�� 
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�������ن �����: 

�ه� را� B+�� ���3 و ا%�ا ز�$�� در دوBYC �+�B � از وا'N در  �$� 

 	Kش 	�%$�! �ن–ا�#�"! �ن –	�,�6! �ن و 	�%$�! �ن-ا�#�"! �ن-ا��ان
 ,��"� و�k$3 از ,�9ر ��وج �� ��ره� ,�9ر ا�� �����ت و ��د ,�د�

 از ��وج ��ا. دو�B+� ا,��ن "$& 	Kش.��د"2 ,�د� 	�,$2 ار	+��1
� ��ا%� از��! �ن ��9ره�. ا�&ا�@ در ح��� ا�3 ,� �� ار	+� �1�3! �
 اح2اث و ز�$�� "�P و  حP6 ,��2ور �H �����ا�� ا���د. ا�3 ��د� 

 �� ا��. ا�3 �60 � 	�%$�! �ن ا�#�"! �ن ��ا. ��V را� از �ه� را�
� L$� و ا�#�"! �ن �� �! �$[ �C"� �� را ! �ن	�%$� �$ �ا"2 �ه

,�2 و از  و\P)  ز��ن ��ر�� ,�9ر دو ��Gان ��(  ا��ان �� �! �$[
 .���ه2 رو�$� و از��! �ن �� �$��� "$�ز 

 

�����
	��ن: ���� 

 	���3 �� 	� ا�3 ,�د� 	Kش ,�9ر ا�� ا�$� ����0. '�'$&� �ن در
. دهC 2! �ش ,�9ره� ه�6 �� را ��د ��ر%� روا�� ا' <�د. ز�����ه�.

 	Kش ,�9ر ا�� ا�3 �! � ,�9ر. '�'$&� �ن ,� �"�� از ح�ل ا�� در
 ,�دن ,�2 �����ا�� � ��ع ا���د را �$9 �. ار	+�ط ه�. را� 	� ,�د�

 ا,��ن و )$� '&ا'! �ن، �� را ه��� �ه� را� ��د \�درا	� �!$�ه�.
�ه� �� ا��. ا�3 داB � ">� �2 	�%$�! �ن و ا�#�"! �ن K6G �� دور 

 ا	��. از ه�!6��Sن �� ��9ر در �ن ,?$2. "�@ ,�ه@ و از��! �ن زدن
,�هBYC.2 � از ا�� ����N   �� از��! �ن ر�?� ���ط �� '�'$&� �ن

�$��� و ا' <�د. ا�� ,�9ر از '+P ا�� �� ��  �!$�ر.  از ,�9ره�. 
 د�S� ا�� �� ه6!�ن ا�3.

 

����� : ا������ن 

 درح��$!3 ا�� ��د �ه�� را� �C"� ه� ��'2  2011 ��ل 	� ا�#�"! �ن

� ا��. ا�3 �ه� را� ���ط "$�ز��3A� 2 ا�� ,�9ر ,�$� � ,�9ر در ا�
 ,�9ر ��ا�� در را ر�?� "�P و ح �� 2�, ��+B . P6	Kش ���9 در �_<�ر
� در. ده2 	����$� � اه6$3 ار	+��1 ه�. �!3 �� از YCار ,��ر در ا�

�ن ا	<�ل و ��د� ��c را ا�#�"! �ن ���ا� �ا	m ��'�$3 و �� 
 و �زاد ه�. �ب و رو�$� )$�، ه� ،2�� �nس و ا��ان، ه6!��� ,�9ره�.
 در. �$�"���2 ا' <�د. �$9��3 �� و ,�2 	� ��اه[ را %�0ن ,�9ره�.

�را "���  از ,$?�� � ١E٨ و (��0&ار 2%�2، �ه� �� ���3 را� � ا�
@B 2وز ، ا� �ن از�' ،p?� %ب، �ن،%�ز��س ��ر$Lد��رد) �� ه�ات و YC 
�ه� �� . B+�� �� ا�#�"! �ن د� ��� ا���ن .�$�� را ارو�� و �$�"� 

و  ��,&. ه�.  ا� �ن �ه� �� ا�� ا"2از. را� .ده2 �� ا�&ا�@ "$&
  '�ار �$2ه2 و �� 	�%� �� YCر �� 	���� و 	�'� �!$� در ���6B را
���" �  ��1+�ن "�7ذ  ح�ز� در (,6 � ا�#�"! �ن  ���6B�A@ ه�. از �ه



www.goftaman.com 

,6 � ا�3. در  ��1+�ن C�و� )��@ ه�. ا��$ � اح �6ل ) دارد '�ار
� ��B@ و را� �$� �A@ ه�. ">� ر2B از آ��2ور ��2 د�S� ���3 ا�

� �$ �ا"2 ��\ �  ا�3 اه6$3 دارا. "$& �!$� �$� 0B�ه�.$�f6و ه
 از ا�� ح�[ ���دن C! �د� ,�9ر ��BYC .2B � ��2"� ��اد \2ور ��ا.

.�k��	 .��ا�	 �ا�3  ا. �Kح>� '��P "_� �� �!$� ,�9ره�. G/� از ا�

�"c�� 2"ا�	و ��  � "<$R 	�ا"&�3 ح] دcر �$?$�ن 300 ا�� 200 �$

 از ,��P �9 $+�"� �� �����ت 	� ا�R%�� �2B 3 ,�2. ه$6� ا�� ,�9ر
� �"! �نا�# ,�9ر �?� ا' <�د ر2B در ��60 "�@ �ن را دارا. 1�ح، ا�

 .,��2 ارز����

 

 


