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ه 7ی�ن ھ
%�� ا�5
م ی	

ده در  
ی
ن ����  ا
  

:!��   
1 - �� ���	�
 ���
��دن ط������� 
�ی�����ن  ����در  �ن  �� ط����ن را 

��1ا
��، ا��  2001-�و"ۀ �+ در ا�#�ای ()�ۀ ا��ی�� �& ا%$�
�#�ن در "�ل 
ا��ی�� �� ط����ن ��  �� 
)�د ی� آن ھ� را در 	�6�ا
5 �+ د�4ت �� 	�د، آی� 
@�1+ @1?ی در <�م اول ا���ن دا�>؟ آی���  �� آ
:� �& ��9ت ا%$�
�#�ن ��8� 

��؟ � 
)�ھ�� ��، ی��� ��C4 ظ:�ر دو��رۀ آن  
 

 :;�
   
� 	�دن ط����ن در �Dا	�ات �+ در "�ل ���، "�ل ھ� ��� از روزھ�ی آن 2001ط�ح 

�Dا	�ه، یG" J+ آ"�ن و 4)�� �& 
I� �� ر"�. ا�� ای+ "G+ و ای+ ط�ح در آن 
 11د��ار و 1� 4)�� ��د. ا��ی�� -5 از ()Mت L�وری�#�  ،روز ھ� و در آن "�ل

 ��(#N"2001 & د"> ط����ن را	�4ه و  �O& ()�ی> از ا��ت M() +ای PO4 در
 �
� ا"��& را �& ا��ی�� �QLی�R
 �S�) د و ط����ن�	ھ�ه �R� دنT +� &��"ا

+(�
� (���> ط����ن �& ��4ان د�U
()Mت 
�V ���Iد را آ�ز  ،دھ��، ��ای "�

1�وھ�ی �W��G ط����ن در ا%$�
�#�ن 	&  J(	 &� را +(�	�د. و<#� ا��ی�� ای+ د

�� 	�د،  �&M#� داد و (���> آن ھ� را <����Y:ۀ �)�ل ���وف ��ه ��د، 
���> �Vرد و %�و-���1ه در �Dا	�ات �+ +(�� "�V#+ ط����ن ی� د��� ،ط�ح 

�>. (#� -�	�#�ن �& ��4ان (��� ط����ن 	& �� D� �(
�& ذھ+ ا��ی��ی� ھ� 
�& ای را �& (���> آن ھ� روا�\ ر")� و دیJ1L����N دا�>، @�1+ ط�ح و �]��

��1ن 
��1R. ھ���O� ]1 از ط����ن ���> �Vرده و در (�ل %�ار از ��Rر	> در 

& ا��ی��ی�  .��#6U
 +G" +� ه�	اD� ی+ ا��ی�� -1^ ھ��Q#� ی از�Uر دی�R	 &
و 

 �[V ���I

1�وی  J& ��4ان ی�ره ��ط����ن دو ���ل �" ��@ &	 �

)� 	�د ��1�

�#& �� دو�> ا%$�
�#�ن و 
�ک �& ا%$�
�#�ن ��ز �� ��دD� �� و a�Y را �`

 .�
  ا��ی��ی� ھ� و 
1�وھ�ی 
��L از "� �� �1�
	& (���> ��<> �& ری�">  2001��� �� ای+ از ھ)�ن آ�ز �D	�ات �+ در د")�� 

� در �Dا	�ه ���� 	�دن ط����ن در ذھ+ ھ1[ ط�ف ��� ،�� &#V�" زی�	 ���)

I� <�ار  ،ی دا��V و �Vر�Y ا%$�
�#�ن
��د و از ط�ف ھ1[ 	�ام از (�O& ھ� ��

<%�U
.  
از ط�ف دیU�، ط�ح ��یJ "�زی ط����ن در آن روزھ� �& ��ت از "�ی �Y:ۀ  

�W��G ط����ن 	& 	��� را در د"> دا�#�� و ط����ن از L)�م وTی�ت ا%$�
�#�ن 
 ،�
���> �Vرده ��د
� و 
�-�ی� ��ه ��د .�� �(
(#� ا�� ا%�ادی از -Dی�%#& 

��	> و �Lا%b آن در �1ن ط����ن � ،��"�ل �� %�Rر ا��ی��ی� ھ� وارد �Dا	�ه �� 
آن ھ� 
)� �Lا
�> ��PY ��  دای)� �� ط����ن ��د. زی�ا ط����ن در آن و<> 

 &
��ه ��د
� و 
1�وی 
�V ���Iد را از د"> داده ��د
�.  ھ� �� ��M#� ا�#�1زی
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�S <��) & ط����ن در	را �V ردۀ�V <���د از �Dا	�ات �+ ��"> �� W و 
 ،�
آورد
�، در "�ل ھ�ی ��� 	& 
1�وھ�ی �Vد را �& 	)J -�	�#�ن دو��ره ا(�1 	�د

 .�
  �Lا%�Oت �Vد را در �Dا	�ات �+ 
)� -Dی�%#�� و �& ��  -����ی 
�Rن 
)� داد
 �U& ��4رت دی�رده و �V <�����	> ط����ن در �Dا	�ات �+ از ��<�W1�S <11 و 

ن ھ� در @�1+ ��<�11> �� "�ی� ط�ف ھ�ی �Dا	�ه �� دا�#��، �& ھ�L ]1ا%�O 	& آ
��. ای+ ��ور 	& ��	> ط����ن در �Dا	�ات �+،  �(
��رت ��
c ظ:�ر ��8د آن ھ� 

�Lا%�Oت �+ را از ظ:�ر ��8د ط����ن 1���Y�ی �� 	�د، ��ور 
�در"> ا">. زی�ا 
د ط����ن د"> �� زد. -�	�#�ن �& 
�V c6د ارزی��� 
)� 	�د و �& ا(�1ی ��8


& 	& @�1+ 	�د. �U
 آ
 

ھ�ف ��اری ���4 ��  	& از ی��� اد�م ��8د ��ر��1ن ط����ن ��1
& و  - 2
��د در ای+ را"#� ��%1U(R@ <1O�ی  از "�ی دیQ��d� �U& �� "�ان ط����ن


�R؟   ���) <1O%�� +ا ای�@ ،<�
�	��� ای+ ��را ��ای 
�ا �(� �I
 &�
 ای+ ھ�ف در @& ��د؟

  
:;�
   

 ���I
"�1"� ��رد ()�ی> -�	�#�ن و �& �dVص ��رد ()�ی> –ط����ن یJ ��وه 
) ا">. -�	�#�ن در ای+ ()�ی> ISI"�ز��ن ا"#��Gرات 
���I ارL^ آن 	�Rر(


1�وی %�Rر  J& ��4ان ی�ط����ن  b& از ط�ی	دارد  �I
اھ�اف و ���%���V c را �� 
�ن و a�Y ط����ن در ا%$�
�#�ن ی�V �� Jاھ� در ا%$�
�#�ن ��"> ��1ورد. ط���

-�وژۀ ا"#��Gرا�L -�	�#�ن ا">. ا�� <�ار ���� 	& دو�> ا%$�
�#�ن �� ط����ن 
راه ��  �� �& ��  �� ط����ن ��"�، ا
�8م دھ� و از راه �Dا	�ات  �Dا	�ات ��  را


:�د در">،  Jرای ���4 ��  ی����رای ���4 ��  
)� �Dرد.  bط����ن از ط�ی
�]��ب در ر"�1ن �& ��  در ��ا�� یJ -�وژۀ ا"#��Gرا�L -�	�#�ن 	& ی�O��  Jل و

��د. ای+ ���1ر  �(
-�وژۀ 
���I ��ای a�Y و GL�یP ا%$�
�#�ن ا">، ���Qب 
رو�+ ا"> 	& ا�� <�ار ���� �� ط����ن �Dا	�ات ��  ا
�8م ��د، ای+ �Dا	�ات را 


�#�ن �& 	)J -�	�#�ن و ��ی� دو�> ا%$�
�#�ن و 
:�د ھ�ی 
���I و ا��1#� ا�$%

:�د ا"#��Gرات 
���I آن 	�Rر ا
�8م دھ�.   

 ^O

:�د 
)�ی�R و RL�ی�L�6 ا"> و ھ1[  Jن ی�#�
��رای ���4 ��  در ا%$�

�Rن داده ا"> 	&  ?1
و 19�L�ی در ��رد ��  �� ط����ن 
�ارد. دو�> ا%$�
�#�ن 


O^ وا<�� را ��ای �Dا	�ات ��  �& ای+ ��را ًM)4  ات�	اD� �#دھ�. ( �(

�#& و  دو�> و 
)�ی����ن رY 51n):�ر �-�:�
� ��1ن ����Oت ا��#1D� زی در�	

T�)  +ی�ن ای�Y رای ���4 ��  در���� ���V از ���4� ط����ن ��رت ��%#& 	& 
 .�
�R
  �Dا	�ات <�ار داده 

 

�، ط����ن 	& در  - 3��در"> ا"> 	& ط����ن �L"\ -�	�#�ن ()�ی> �� 

�
#�ن @�� "�ل ا"> �1U�Yه ا
� @�� "�ل ھp (���> 	�د
�. ��ون ا%$�
��ه ا
�. در 4)�م �� ��د 	&  �� �& یJ <�ه 
1�و���ی ��LیVدر دا J�
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�� �L��9 و 
�ا��� را ��Yۀ �1�و
� و درو
� داد. ی��� ط����ن ��ون ()�ی> 
 ��R� ادا�& دھ��؟ a�Y ا��� و�
��د 	& �&  �� �Uر دی�R	 ن و ی��#�	�-

�L��9 و 
�ا��� 	& �L"\ ط����ن ��ون ()�ی> �Vر�Y ��رت �1U�د  ��

& ا
�8م داد؟ �U@ 1^ ر%>، ای+ را- &Q��d� ا�� از راه �:
 ��M4وۀ ���رزه �� آ

 
:;�
   

� ا%$�
�#�ن و در ��1ن ���Yۀ "�#� �& V& ط����ن در دا	ای+ در"> ا"> 
�ار دار
�. ���1ری از �dVص در ��1ن ���Yۀ <��1& ای -R#�ن 
�6ذ دار
� و ط�%

"���زان و �8U�Yی�ن ط����ن از ��1ن <��1& ھ�ی �R- W�#G#�ن در رو"#� ھ�ی 
 �I
ا%$�
�#�ن ھ�#��. (#� ط����ن در ��1ن ���V ��ارس دی�� R- �1#�ن از 
�)�ری از �8U�Yی�ن ط����ن را ط��P ھ�ی ��ارس دی��  .�

�6ذ دار ?1
�Dھ�� 

1� �� دھ�. 
�6ذ JY�L و از� J��dV &ص JY�L ھ��RL ن�#�
ی ���RVن ا%$�
ط����ن در ��1ن ��ارس دی�� "�#� و ��1ن <��ی� -R#�ن در رو"#� ھ�، ��ای آن 

�ر�Sی#� و 
���RVدی از دو�> ا%$�
�#�ن  .��	 �� p�8ی�ن زی�دی %�اھU�Y ھ�

��: %��د و 
�	�رای� دو�>، 
��Lا
� در %O� زدای� و ای�8د �� W�#G� ��& دTی

$#�
DY PY�� ?1ب ��8U�Y �#R1 ��ای ط����ن �� ��د. 
�ر�Sی#� از �ل ا

�1��Iن 
1? ز��1& را ��ای 
�6ذ �R1#� ��1ن  �1
1�وھ�ی �Vر�6�L ،�Yت 
�)�ر �8U�Yی�ن  &� �L ��	 �� �4��� ن�#�
رو"#��11nن و ��ارس دی�� در ا%$�

  �Vد �61?ای��. 

�� �& a�Y ادا�& دھ��. a�Y ا�� ط����ن ��ون 	)J و ()�ی> -�	�#�ن 
)� �Lا

ی+ ا��dرف زی�د 	�ر دارد. ��dرف a�Y ط����ن ��ھ�
& �& ���1ن ھ� دا�� �� ر"�. 
��dرف را ط����ن از رو"#� ھ�ی ا%$�
�#�ن ��"> آورده 
)� �Lا
��. -�	�#�ن و 

ی+ ��dرف را L:1& �� 	���. ا4�ب  
���?1V <6�W�#G� c 4��� در 	�Rرھ�ی 
-�	�#�ن 
)� �Lا
�� �& a�Y ادا�& دھ��. -�	�#�ن ��ای  ط����ن ��ون ()�ی>


ۀ ا�+ �Y PO4:& ا">. رھ��ان ط����ن در -�	�#�ن �& "� �� ��
� و �V ط����ن
  L^ -�	�#�ن a�Y را در ا%$�
�#�ن p1I�L و رھ��ی �� 	���. راز آ
�8 ھ)�اه �� ا

��د،  c[> از ط����ن �Yر�V <ی�() &
��  �� ا�� ()�ی> -�	�#�ن و ھ� ��
ھp آ"�ن ا"> و ھ�L .��(4 p ز��
�1& ط����ن از @�1+ ()�ی> ھ�ی  ،ط����ن

� ا">. �R� آن ھ� ��  �� ،���  �Vر �Y���Vردار ��
 

���1د 
�ا��� را �� ��د "�V <"�1ر�Y -�	�#�ن 	& ()�ی> از ط����ن  - 4
ا"> �6>، و<#� "G+ از ()�ی> -�	�#�ن و از ط����ن �� رود، د�1� 4)�ۀ 

�& -�	�#�ن �� �� ��دد، �& ای�8د را�]ۀ 1� دو"#�
ۀ (���> ای+ 	�ر 
. ا	`� 	�ر���"�ن ا%$�
�#�ن در 1947ا%$�
�#�ن از آ�ز -�1ای^ -�	�#�ن در 

 �� �dO� �
ای+ ��رد ا%$�
�#�ن را �& �Vط� �& ر")1> 
V +#V��R\ دی�ر
 &@ �L +ای ،�
 در"> ا">؟(� �)�ر

 
:;�
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�
+ 	���ه دارد. دوام a�Y و 1#�ن 
O^ ا��� و 1�L-�	�#�ن در a�Y و ��  ا%$�
�� �L��9 ا%$�
�#�ن �L"\ ط����ن �& "�1"> و 4)���د -�	�#�ن �� �� ��دد. 
 v"�- ن <�ار دارد؟�#�
-�	�#�ن @�ا از ط����ن ()�ی> �� 	�� و در a�Y PO4 ا%$�
��د. �� ���
 �Uدی � ای+ -�"^ از اM#Vف دو 	�Rر �� "� ��ز دی�ر
� و ���ی

1� -�	�#�ن در "�ل �RL 5 از- �
 1947اM#Vف ا%$�
�#�ن �� -�	�#�ن �� ��ز دی�ر
��ه ا">. ای+ اM#Vف را  ا%$�
�#�ن �]�ح �� 	��، یJ اM#Vف دوام دار و �
 �)

 �1�RL ن در ط�ل "�ل ھ�ی�#�

& -�	�#�ن. ���V از دو�> ھ� و ز��م داران ا%$�
1+ ا�)��� ��1ن دو 	�Rر �& ر")1> 
)� -�	�#�ن ��ز دی�ر
� را �& ��4ان ��ز �

L)�م  1949���"��. (���> �Q)� ظ�ھ� ��ه و -�ر�)�ن ا%$�
�#�ن در "�ل 
���ھ�ات و �Lا%�Oت <��� ��1ن ا%$�
�#�ن و (���> ھ�� ��ی#�
�ی را 	& �L "�ل 

 1893ا
�8م ی�%#& ��د، �$� و �� ا4#��ر اM4ن 	�د. �Lا%���Oۀ دی�ر
� 	& در "�ل  1947
�ن ��4ا��()+ �Vن -�د��ه ا%$�
�#�ن و ��رL)� دی�ر
� وزی� �VرYۀ ھ�� ��ی#�
�ی در �1

� ای+ �$� <�ار ��%>. ��� از آن روا�\ ��1ن ا%$�
�#�ن و ��� ?1
� �& ا��� ر"�1 ��	

& ھ�ی ��L W�#G ا	��ن ادا�& دارد. �� &� x�RL +و  ای �� x�R#� ن�#�	�-  


)� -Dی�د و ا�$�ی �Lا%��Oۀ دی�ر
� -�	�#�ن اد�4ی ا%$�
�#�ن را در � �
�رد ��ز دی�ر

� و %�<� ا4#��ر و اھ)1> ��1ا
�. -�	�#�ن ��ز  دی�ر
� را ��ز ر")�  و �
�> �1را 
�1+ ا�)��� دو 	�Rر ��1ا
�. -�	�#�ن ا"#�Tل �� 	�� 	& ای+ ��ز را L)�م 	�Rر 

�& ر")1> �� ھ�ی د
�1 و "�ز��ن ��� �& ��4ان ��ز �1+ ا�)��� دو 	�Rر 
�& ا��� ر" ،�1��� �L"\ @:�ر  1893���"��. �Lا%���Oۀ دی�ر
� 	& در "�ل 

-�د��ه دیU� ا%$�"#�ن در @:�ر �Lا%���Oۀ �Yی� �Lی�1 ��. ��� �� ای+ ا%$�
�#�ن 

�ارد.  �

��ۀ دی�ر b%ا�L �$� در ��رد �>�O) و �
�
�> b) &
�Uy1ھ  

&#�
اد�4ی �Vد را �&  ،"�ل 67در ط�ل  وا<�11> ای+ ا"> 	& ا%$�
�#�ن 
#�ا
 �

��ۀ دی�ر <O%و �$� ��ا �

� ���� �� �4م ���"�ی� ��ز دی�ر�
�> b) J��4ان ی

� و (#� ی J	�Rر را �:Y ز��ن�" Jو ()�ی> ی ��	1+ ا�)��� �]�ح � cYدر ��ا
 �Sن، اد�4ی ار�#�	�- �I
�& د"> ��1ورد. اد�4ی ا%$�
�#�ن در ��رد ��ز دی�ر
� از 

�L ر�R	 Jی C1) &� ن را�#�	�- �S1> ار��(L )1> ��� و	& (�	د �� �� �O
 &�1
L:�ی� �� 	��. از ای+ "�P -�	�#�ن در ای+ ��رد ���1ر (��س ا"> و �L ز��
��، -�	�#�ن S��& زدن �� ا%$�
�#�ن را د%�ع �� &#�ا%$�
�#�ن ای+ اد�4 را در "� دا

�#�
  ن �O�L �� 	��. از �Vد و ��O��& �� د"�1& و �Lط|& ا%$�

& اM#Vف ��1ن -�	�#�ن و ا%$�
�#�ن 
�1>. -�	�#�ن �Uی �
ا��#& �S�� �:�Lع دی�ر

�& ��1ن دھ�� و 	���، �� "� آب ھ�ی �Y ]ۀ دو�"� را ��ف، M#Vای+ ا ��وه M4
ا%$�
�#�ن 	& �& -�	�#�ن "�ازی� �� ��د و �� "� و�Yد یJ دو�> دو"> و ی� 


�#�ن، "�ء ظ+ و اM#Vف دارد. -�	�#�ن در ر"�1ن �& ای+ �W��G -�	�#�ن در ا%$�
  �> ا%$�
�#�ن ا"#�6ده �� 	��. وW1��L د در Y:>اھ�اف �Vد از ط����ن 

 

�ی�����ن -�	�#�
� "�1"> -�	�#�ن در <��ل ا%$�
�#�ن از  - 5 ���� �I
 &�

1979 – 1947  &� �:�L ن�#�
� ا%$���O� #�ن در�	ده، -��� �R�	وا �#R1�

�#�ن و V\ دی�ر
� ��ده ، و�� �#R- ن در ��رد�#�
�Vط� ��cS �1�ی ا%$�



www.goftaman.com 

� ا%$�
�#�ن �& �Vط� ھ�� �� "� ��O� ن در�#�	�- �Yر�V <"�1" ھ� ���
� ��%>. ا�� �Dا	�ات در ��رد �4م ��	R)1� و ��9ت دا��V -�	�#�ن 

<
�(S  1�د آی�U� ن ��رت�#�
-�	�#�ن از ط����ن �& �Vط� �� �L��9 در ا%$�
S�� �1�	 �(

�Gاھ� ��د؟ ی��� �%��  p:� ن�#�	�- �� �Uدی �
ع دی�ر

-�	�#�ن �])|+ ا"> 	& ا%$�
�#�ن در ��رد V\ دی�ر
� ھ1[ 	�ری 	�ده 
��، ا%$�
�#�ن �& �Vط���

)� �Lا
�. و<#� V\ دی�ر
� در �Dا	�ات �]�ح  


)�دن �4م ()�ی> ط����ن �L"\ -�	�#�ن در �D� ?1ا	�ات @& دارد؟  �1	�L 
 

:;�
   

�ی�����ن -�	�#�
� در"> ا"> 	& ا"Mم آ��د �L "�ل  �V�� �I
 1979ای+ 

 �R�	از آن، ای+ "�1"> وا ���ا��  .<�"�1"> وا	��R در ��ا�� 	��� دا
> �#) .�� �ای+  �1979� از "�ل ا"Mم آ�� �& "Y�:L <"�1)� و ��L �S��Lی

�Q)�داود -�� 	�	�ی ظ�ھ���ه �� 	�د�Lی  1972ا�6Lق ا%#�1. ز��
� 	& در "�ل 
���I
��ه را از <�رت 	��ر زد، رژیp -�د��ھ� را �$� اM4ن 	�د و �& �Yی^ 
�Iم  ،

Y):�ری ��<�ار "��V .<Vدش را رY 51n):�ر �Vا
�. �Q)�داود 	& �� ��روی 
	�د�L را ھ�N@ ����4 \"�L p ھ�اداران ��روی در 	��� روا�\ 
?دیJ دا�> و ای+ 

"�ل ��� د"> �& ��%#�ری و P1O�L ا��4ی Y�ی�ن ا"Mم ��ای� �& راه ا
�اV#& ��د، 
�)�ری از آن  .<V�" �
ا%$�
�#�ن 	�د. ���V رھ��ان ای+ Y�ی�ن را د"#1U� و ز
�ا

����د و دیU�ان �& ھ� ��
��: ��ھ�ن ا��ی+ ر��
�، ��P ا��ی+ (�)#�1ر، ا()� ��ه 
)^L�4ت ارMو "�ز��ن اط ^Lص ار�dV &� ن�#�	�- .�
) از ISI-�	�#�ن %�ار 	�د

ای+ -��ھ����ن ا"W��G� ��M (���> �Q)� داود -Dی�ای� 	�د. در وا<c ای+ 
O]ۀ 
  آ�ز "Y�:L <"�1)� -�	�#�ن 1�4& 	��� ��د. 

ا"��M در �Yن  
a�Y +1#�G را -�	�#�ن 1�4& (���> �Q)�داود Y \"�L�ی�ن
در ���V ���طb ا%$�
�#�ن، @�ن: �$)�ن و -�1R8� �& راه ا
�اV>. ا�� @&  1975

 ��M"ی�ن ا�Y د، ا���	ب �	ن آن را "��Vو (���> داود <�
�ا &81#
 a�Y +ای
�R% <QLر �R1#� <�ار ��%> و �� �)�ر -��ھ����ن و %�اری�ن ای+ Y�ی�ن �& -�	�#�ن 


 Jی c>در وا .��� در اV#�1ر -�	�#�ن <�ار ��ا%?وده ��	 <���) W��G� و 1�وی <%
��رد ()�ی> ��روی در 	��� <�رت را �&  -�	�#�ن در "�ل ھ�ی ��� 	& @�N ھ�ی

�& ا%$�
�#�ن ()�ۀ 
���I 	�د، از ای+  1979د"> ��%#�� و ��روی در آV� "�ل 

ۀ Y�:L)� ا"#�6ده 	�د. �U� ن�#�

1�و 1�4& دو�> ا%$�  

ای -�	�#�ن در ��رد "�V <"�1ر�Y اش در را�]& �& ا%$�
�#�ن -5 	& �� %��#�
ای�8د ��، %��> طMی� ��د. -�	�#�ن از ای+ %��> (� ا	`�  1979از "�ل 

ا"#�6ده را ��د. 
& �L:� "�1"> وا	��V �Rد را 1�4& 	��� �& "Y�:L <"�1)� و 
دو�#� در ��L �S��L  \Vی� 	�د، ���& �& ��4ان دو"> ا��ی�� و �ب و �& ��4ان

 ���I

1�و���  ^Lار .�� ���روی و 	)�
1?م، �& <�رت ا��L ���Lی �� &:�Y م�O�
� داد و از L)�م ای+ %��> ھ� در ��O��& و د�)�� �� ھ�� ا"#�6ده 	�د. ��  را 

� از �> �L #�ن�	دو�>  1979-� ��ا��در  �
	& "�1"> وا	� �R�� �S�� �"ع دی�ر
�:�L ی���در �Dا	�ات و در ای+ ��cS وا	��V �Rد �& (�  ا%$�
�#�ن دا�> و 
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��. ا�� -5 از  �� c
�> ،�
� دی�ر�R�1979  �(
 c
و (��L T:� �& ای+ ���Sع <�
��د. (#� ���V ھ� در -�	�#�ن �� -��ار
� 	& دی�ر
� ی�S�� Jع L)�م ��ه 
ا"> و ا%$�
�#�ن 
)� �Lا
� 	�ری در ��رد آن ا
�8م دھ�. ا��#& در ظ�ھ� �)�+ 
���، و�� در �6V ا"Mم آ��د از �� &#�
1:� دا�#�	�- �V�� را �O�L +1�@ <"ا


U�ا
� و 
�ر�Sی#� دارد. -�	�#�
� ھ� ��� از  �
 1979اد�4ی ا%$�
�#�ن �� "� دی�ر
ھ� @�� 
& ��dرت ���1ر ���4 و ��ی  
�Rن داد
�. �`Mً وزی� �VرYۀ ای+ 
U�ا
� را 

&	 ���Uدر ھ� �
�Lا%���Oۀ �Dا	�ات p1O#�� �1 ژ
� ��1ن 	���  -�	�#�ن زی+ 
�را

> ���� و وا��U#+ در "�ل �(S �� د��م آM"ی+  1988و ا�Vدر آ ،��ا��� �� 

 .<6� +G" ن�#�
ز��ن ا��� از �?وم �& ر")1> ���V +#V\ دی�ر
� �L"\ ا%$�

)�ی��ۀ ��� �#5N" �Q �� ��ی� 	& �+ P8�L 	�دم 	& "دی& ��	�ردووز" 

U@ ن�#�	�- �#) &	 �"��R� <1("& ر�را  �

& از دو�#� �� �Vاھ� V\ دی�ر�

� و د"> �
�> �1 &	 �
 �L �R��dرت ��#p1O �� آن دو�> �& ای+ د�1 �S�)


�ه ا">، �Dا	�ه 	��. �R
  

� ھ� در ز��ن (���> ط����ن 
1? از �M 4)� رھ�� ط����ن 	& در <��ھ�ر ��د �#�	�-

�16
& �S�OLی ���"�ی�G� رت�d�  ر���ان�	و(�1 ��ده از  .�
V\ دی�ر
� را 	�د
ار�� وزارت �VرYۀ ط����ن �& �+ �6> 	& -�	�#�
1:� �& (�ی �4M)� را زی� %�Rر 
ای+ �S�OLی �Vد <�ار داده ��د
� 	& �4M)� از وزی� �VرYۀ �Vد در 	��� �Vا"> 	& 

ھ� 	& ای+ دی�ر
� L)�م ا"��د و اوراق دی�ر
� را �& <��ھ�ر ��1ورد و ��ای �+ 1S�L  د
@& ا">؟ و<#� وزی� �VرY& اوراق و ا"��د دی�ر
� را �& �M 4)� �& <��ھ�ر ��د، -5 

 <6� �:1	�L & و<#� ط����ن L)�م �#�	�- &� ،�
از 	�P ������ت در ��رد دی�ر
 �� �

�، در ��رد دی�ر�R
 P��ا%$�
�#�ن را dL�ف 
���� و �� L)�م ��V +16��Gد 


 <�Q� #�ن�	. -���	1:� در ای+ )� 
و(�1 ��ده �� ��ی� 	& ��� از آن -�	�#�
 �(4M� �� رد�� .��#�
��د
� و �S�OLی �Vد را ����ت �Dا CQ� زی�د  

ی�� دیU� از دTی�� 	& -�	�#�ن �� �Vاھ� �S�� �Lع دی�ر
� را �� ا%$�
�#�ن از 
#�

��ۀ دی�ر
� �L"\ -�ر�)�ن و (���> ا%$� b%ا�L ی�ش ��8دD- bو ط�ی ��ن (

 �#�" +(�� 	��، �& د�)�� اش �� ھ�� �� �� ��دد. ھ�� �& (C1 دd%
�#ۀ "& ��ر a�Y ��1ن ط�1%+D� �� ن و�#�	�-،  �
از اM#Vف ا%$�
�#�ن �� "� دی�ر

�� -�	��ن ��ای �R% <QLر �Dا�#+ و W1��L -�	�#�ن ا"#�6ده �� 	��. دھ�� 
� ا%$�
�#�ن در�1� د�4ا و �Yی� �� �Vاھ� 	& -�	�#�ن در ��زھ�ی ��� اش �

 W1��L ھ^ و�	ھ��  �� <��dV > و�ی� اش در ر<��
���ز4ۀ دای)� ���� �L �Lا
ی���. ھ�� (#� �� "� دوام ���ز4ۀ دی�ر
� در ا%$�
�#�ن "���ی& �?اری دا�#& ا"> 

�16
& �� -�دازد. از و ��RG از ��دYۀ وزارت ا<�ام و <��ی� ا%$�
�#�ن را G� رت�d�
�� �Vاھ� �L �& اM#Vف دی�ر
� �� ا%$�
�#�ن 
O]ۀ -�	�#�ن > 	& ای+ Y:> ا"

��د.   &#�  -�ی�ن �Dا
ای+ وا<�11> ھ� 
�Rن ��1ھ� 	& -�	�#�ن �� و�Yدی 	& ا%$�
�#�ن را ���1ر 
��Lان 
L� از آن �� ���1 	& در ��رد دی�ر
� 	�ری 	�ده �#�ا
�، ا�� 
U�ا
� دارد و ���1ر 

��dرت ر")� و �� �d1%ۀ -�ر�)�ن �Vد از اد �4�� M4  �"<)�� ا"> �L ا%$�
�#�ن
 .��	 �I
  دی�ر
� ��ف 
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�� و �� ^G� &81#
��د 	&  �Lا�	اD� "� ط����ن وارد ��#�ن �	-� ��ن �#�
ا�� ا%$�
�#�	�- �Sو را c
"�زد 	& از ()�ی> ط����ن د"> ��دارد و �& ��  ھ)��ری ن را <�

�ه ھ)1+ دی�ر
� ا">. ��ی� در ای+ ��رد �� 	��، ی�� از ���ی� �: p�� D� ?1� �"ا	

1? ��1ن ط�%1+ در �1?  �Uدی ���د. ھp @��ن ���ی &����� Jن وارد ی�#�	�-
� �Vا"> ھ� و ���%c ھ� ��� ���. ای+ ���ی�� &#��Dا	�ه �� �Lا
� و�Yد دا
 ���O#� و اھ�اف c%��� ن دارای��دوط�ف �� ��د. -�	�#�ن و ا%$�
�#�ن ھ� 	�ام 

	& �� �Lا
� �� "� �D� ?1ا	�ه ��رد �CQ <�ار �1�د و از راه ��ه و ��#�ن و ھ�#�� 
 .��"�� &81#
 &� �"�1" ����L +ن ای�#�
�Vا"> ھ� و �]����ت -�	�#�ن از ا%$�

  ���ی� ا">:
ا
d�اف ا%$�
�#�ن از ���ز4& دی�ر
� و ���V> ��ز دی�ر
� �& ��4ان ��ز دو  - 1

 .	�Rر
2 -  �� ���	 Jدی?
 و 
�Iرت -�	�#�ن آ��ھ�  در -��L  دھ�� 
� 	�ھ^ ���"��ت 
����c ا
�ژی و ��زار  ��
c -�	�#�ن �&  د"#�"� �M  و ای�8د L \V�ا
?ی>  - 3

 .آ"�1ی ��1
& از ط�یb ا%$�
�#�ن
 .�L)1+ د"#�"� �& ����R� c#�ک آ�� ا%$�
�#�ن - 4

c در ��
��& ھ�ی ��ز"�زی و ��زار ا%$�
�#�ن - 5��M� <	ر�R�. 
در 	��� ��ھ��ی و ��Qری> -R#�ن ھ� و ای�8د روا�\  ا<#�ار دو�> دو"> - 6

 .ا"Mم آ��د
?دیJ و دو"#�
& ��1ن 	��� و 
���%c ��� ���1ری در -�	�#�ن دارد. ا%$�
�#�ن ��ون د"#�"� �&  
1?ا%$�
�#�ن 

 ،���I
آن ���%c از ��9ت "�1"�، �4ا�> اR1- ،�4�(#Y�%> ا<#�dدی، ا<#�ار 
�
  . ای+ ���%c ��4ر��L از:آرا�^ و ا��Q� <1�وم �1)�


c ا%$�
�#�ن �& راه �Q�ی از ط�یb ���در 	�ا@� و  - 1��M� د"#�"� آ"�ن و
 ��ادر �� ای�8د راه آزاد L�ا
?ی> از ا%$�
�#�ن �L آن ���در.

�1dGL ز�1+ ��رد 
�1ز �& ا%$�
�#�ن در ���ر	�ا@� و ��ادر Y:> ای�8د  - 2
�1��Lات زرا4#� و ���#�  M1:�Lت ��درات و واردات ا��ال، ا�#�& و L)�م

.�Yر�Vو ��Vدا 
 دا��V ا%$�
�#�ن. ا��ر  از ھ� ��
& د��V> در -�ھ1?  - 3
1���Y�ی از V <1���%�ا���را
& �16��G+ ���  دو�> ا%$�
�#�ن در �Vک  - 4

 -�	�#�ن.
 �QLی� ��6��Gن ��� ، ���Y +1��8ی�، <�@�1yOن ��اد ��Gر و L)�م ا%�اد و - 5

 ا%$�
�#�ن �& دو�> ا%$�
�#�ن. (�O& ھ�ی ��%�1ی� ا��Lع 	�Rر

Y�L c�ان ا%$�
�#�ن در  - 6��M� ی> و د"#�"� آزاد و?
ای�8د V\ و ی� دھ�L ?1�ا

ط�یb -�	�#�ن �&  ���#� از و  �T�dQت زرا4#�  ا��ال و ��ور و ورود 
  ھ��. 	�Rر 

 
6 -  cS�� ھ� دو �

� ��دن V\ دی�ر�
��1ن 4)�ا
� و %�
J ��1وچ در ��رد <�


�#�ن را ��ر"� 	�ده ا
�. آ
:� �& ای+ ��ور ا
� 	& ھ�ف ا��� -�	�#�ن و ا�$%
ا
51�U در آن و<> در ای+ ��ا%1�L \O% <O+ و �L�یW از ای+ "�(� �& �Vط� 
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��ده، (�زۀ 
�6ذ یJ دیU� ��ده ا">. و ھ�ف ا
51�U "�(� �1+ ا�) ���
R	 ���(��� 	�)ۀ و<#� ��زھ�ی  +1�L ر�border د ا���ر ر%#& ���در ��ز  �

"�(� ���ر ��ده ��ه ��د. ا�� ��|�ۀ دی�ر
�  ��Frontierرد V\ دی�ر
� 	�)ۀ 
 <�در �Dا	�ات �� -�	�#�ن ��رت �1U�د آی� ای+ 
�ع ا"#�Tل �� در
I� دا

 (��ر 	�Rر ھ�ی ��]O& در �Dا	�ات �Yی ��%#& �Vاھ� ��؟ 
 
:;�
   

��د. ی��� ی�� از دTی� ا%$�
�#�ن در ��رد دی�ر
� ھ)1+ ا"> 	& �#6&  ��

�ی و ��ه �L�� �6ذ ھ��
ا%$�
�#�ن اد �� �4	�� 	�L &ا%���Oۀ دی�ر
� �� "� <�)�و 
ا%$�
�#�ن ��ده، 
& �� "� 1�L+ ��ز �1+ ا�)���. ا�� ھ�Uy1ه در ھ1[ دور ز��
� ای+ 

��د. زی�ا: �(
  اد�Y �4ی ��%#& 
�Rه و در آی��ه ھ�Y pی ��%#& 
�& ��4ان یJ "�� و ��ھ� "�ل  67در ط�ل ای+ اد�4 را ا%$�
�#�ن 
�G>؛  

 J& ��4ان ی�را  �

#�ا
�#& �� "� دی�ر
� ا"#�6ده 	�� و �� ����ی آن ���Sع دی�ر
  (�V bد وارد �CQ ر")� 
:�د ھ�ی �1+ ا�)��� ���زد. 

�L ًM(4ا%���Oۀ دی�ر
� ��ز ر")� و �1+ ا�)��� ��1ن دو 	�Rر ا">. ای+ را  دوم؛
 �1

1? ا%$�
�#�ن ای+ V\ را L)�م 	�Rر ھ�ی د ��& ر")1> ���V#& ا
�. در 4)

"�(� ر")� دو 	�Rر ��1ا
� و ھ1[ ��
& ا<�ا�� از "�ی ا%$�
�#�ن ��رت 
 .���� &#�
U�%#& 	& د <�T�L &�دی� 4)�� ای+ ��ز دا  

��ی#�
�1 �& ��4ان 	�Rری 	& در ز��ن ��L\ �� ھ�� ای+ �Dا	�ه را ا
�8م داد و  "�م؛
 b%ا�L +& ای+ ��ز ای	ده ��
را ����4ا��()+ ��ه ا%$�
�#�ن 	�د، ھ�Uy1ه �]�ح 

 &��� .�"��� �(
ر")� و �1+ ا�)��� ا%$�
�#�ن و -�	�#�ن 
�1> و ی� آن را 
  ھ)R1& �6#& 	& ��ز دی�ر
� ��ز ر")� و �1+ ا�)��� ا%$�
�#�ن و -�	�#�ن ا">. 


��& 	�ام واژه �& 	�ر ر%#& وای��&  @:�رم؛ b%ا�L (� ر")� دو  در�" ���� &�

& �D	�ه ای ا"> 	& �Uی �
�� ی� 
&، ا�� �Dا	�ه �� "� ��ز دی�ر�� �
	�Rر �� �Lا

��4ا��()+ �Vن یJ ��ه در 	���  را در ز��ن -�د��ھ�دو�> ا%$�
�#�ن ای+ �Dا	�ه 
��. �& ای+ ���� 	& �Lا%b دی�ر
� �� "� ��ز ��Yب و  ���) b%ا�L +ای �L ادا�& داد

��ق ا%$ p:" و �

P ا%$��Y �� ه�	اD� 81ۀ#

& �Lا%�O ا"> 	& در �Uن ی�#�
و �
در (��� 	& ��ز ھ�ی ��� و �)��� را  
O^ (���> ا%$�
�#�ن ���Yد آ��؛

1�L ن�#�
  + 	�د
�. 1رو"L &1?اری و ��ی#�
�1 ��ون 
O^ و (��ر ا%$�
  
  

 


