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 ا����� ه�� ����� در ��د� ��ز� روا�	 �� رو��� 

 ر����� ���� ��زاد

�� ا����  !�"� '&وه%�� و ��ر$��س 

��-,�ت *()����� ��/ ا-.((�  

 روا�	 ،��د� ��ز� روا�	 �� رو���  ا����� ه�� �����، واژ�3ن �(�1�:
 ����� �� رو���، روا�	 �"�6 و �6�7را

 

 

� روا�� ������ � از ��� ه� ��ود ���� از ����� و  �� �� در رو!
 ��"#��!$�%� .%- دو�,+" ا$ ���� ار!�ل �� اردو(�ن رو!� '&#&�� ه"ا�

01� /+��ن /��"اد� �� ه%�رد$ ا��از� داد� رخ ا �ق از رو!� ��� 

� �� را��� �,�"د /"ا!�0ر و ��د� !4 � ا��از�در ه%�- را!�0  .�� رو!

� ر'�/� ا�"ر وز:� او(+"، �8ووش �"6"د�� روس ه%�0$ >ورف، !��� ��  �
� در /"د�� !"�8 در !��� در:�$ ا�0@�د$ ه%?�ر$ !�ز��ن ا'<س ���� رو!

�و �� از ��د��  �0#" و د:�ارAود���  ��د�B Cر" � D ،ا!���0"ل  E��
 ��ن Dب �G�$ ��م  � ��د ����ار  +&�  %�س �" �- �� اردو(�ن

� �� روا��16�8,�$ ��"��0ر ز:� در ه%�- را!�0 ��  .��داردرا  رو!
� ��دا/0� ا!�.�� در �Jد$ !�ز$ روا�� �� رو!�� ا�#��E ه�$  �

 

 �����:دا8(� و ا����� ه�� 

�#�يه� 8&� L���در ا:- �"ز�  �Eا���0ن و Dذر��:�Lن ره��ان ه�ي �
�� ��ار  �"دA� ، ا�� �+Nا OP�  ه�$ �"���"ن �E�را  "'� و ا�#

� ا:���  ��"&���د . در وا�� ره��ان  ��6�&�� Q:�:�+: ��R� �:وز 
0�- در '�:��R� ا�� روز�&R! م  /"د�P� در�!�� ��R� $�:وز ) �� 

�)  �� را��� T� O6�8 .�ورت�در . ��د رو�- را روا�� 8�اغ ا��ر� ورو!
��E  ��� ه�$ ���0� ���د� �"د �'"  �� ا:- ��+� ���� �:�� �

��ا ��W  �N�J را در -:"� X'را /�ر�&� او(+"  ر�L� -0Bم ده� و �� 
X6�&���  داOJ، از رو:?�ده�:� �":- 8"ن دور$ :�+�:�م ����� $"! 
���T و رو!Yا�ا! �ار ده�� �Z� �� روا��را ��1"ر ا:- . 8&��] �� 

T�Yا�ا!  E�1�- از��� ��G.ف و ره� و�$ دو\�ا�[�را  !& �د��� �� از 

$"! �&����ه�اس ه�$  ���0� از ا:-   .���ار��B  @":^ �"رد دو\�ف ه�$ 
� 8"ن�� �"."عO6�8  دا/+�، ا�&��0  ,�:�ه�$ اEBا:O دا/+� دو�6  �

��ز ��  ، ارو�� ا `�د:� �� �&�ه&���ن����W  ار$ و ا!�!� ���"ن���� 
�� ��ادن د!� از و �1"ر �� Dرا�O ��ز��دان،  ر:�!�Z� X0مPB"� $ه� 
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#1��$ و وز:�:��R� O دوران���هO از � �`���ره��ان و �Eب ،  "�
� و J�اE� �6ب و ���� �Eب �� ��:�- از �1Bره�:�G!"  اردو(�ن و ، 

و... �"'^ ��   !��!� �"ز� �� ار L� O�د ��ز��1 ا�0%�ل'+"���$ از 
� در  ��ا���  دو�6  �&`N ا � در���W  �� �:� �":- در �&�ر  "'

 �  اA�ات  ودا/+�  <ش �&� از دا�&�  &O در  �"ز� ���و�� �?�ه�  
1��� �1"د.� آ&"�X �#�� در �����ه�$  &O در �"ز� ���و�� �� درون 

�  �b�Dرا ����Pت� ��  "ا��) آ�ده� �� ��b" �#�� �"ع در �":�c( رو!
� ار.�  %���� و ا�&�� ��ا$  ,�:�$���  �� رود �6ا  �%�ر ����   �� 

��د$  �"�� ه�$ O6�8 �� دا/+� �Z� از�و  ه%?�ر$ ه�� ���ز�&� �"ا'
�d&/  -0/�! ت�?:�`  ����د�1�- �&�\e در ا�0%��6 رو! ��� ه%?�ر$ و  �
��د  \+^ '�ا:� ه�$ ��و� �� ���رز� را!�0$ در �D?�را �� �1"ر ا:-

�  دارد.���هO&  O ��  رو! �� ��&���ا:- ا:- ا�� ا�#��E �,%� در  "'
 �"د� ا!�.

 

 :ا;:�9د� روا�	 ه�اس ه�� ا;:�9د� و ��ه�

�-  �Lر$ &� �QLه� 8� ��� و رو!��0�-  در  ��Rد$ 2000 ه�$ !�ل�>�� 

���رد 5 �+��� �� ��0�ش روا��  ا�� ر!��، �%� د>ر �B�f ار �"د�ا:- � 

QL� $ر�L  را �  g�! 100 رد��+� ده&� و در !�:� �OR اEBا:O د>ر �

و..  ه%?�ر$ ه�:� رخ  !�ز و !�/� و ��د�#�$ ، ��ار$ !���:� ا��ژ$
�1"ر دو ��- ه%?�ر$ �6�J �"را$و  داد T�?1  ،��  �'"  �� -�در ا:- �

��هO روا�� در �"ز� ا�0@�د$  �����ه�$ �&� � از ��> واردات و �&��
����  �� ����>$ �J"ر :� رو! ����1"ره�$ د:#� �� Dن �Nدرات :� و  � 
$��!D ���. ����� و ��هO ��0�د ��د وارد �1"ر ا:- ا�0@�د �� �,+?� �

�� ��د�#�ان روس !� ���� ��د�#�$ (  �� اN+� �&��� از در ��ا:�� 

� �D� در���"ن 3.5ا!� و  ) �+�� روس ��د�#� �� ����   Oه��در �&�ر 

QL� د��رت ��0�L  ا���8% ��<�! -���رد 8 �  11.5 �+�� ��J"&%� د>ر و 

� از ��1ورز$ ��>ه�$ ��/� ورود���  �� ���   رو!� Q,� $ا ���.
� زد. در ا:- ��ا:� �`�ان��� روا�� در ا�0@�د در ���� و  �� �� رو!

��G.ن و"�+�� ه� ���� در  �� ��A�  ا�������&"��. در ا:- ��ل  � � 
 �� ���ن ا/�B>0ت �T%?� T �"دن ا�0@�د دو �1"ر در �Z� دارد ��  "'� 

� ا!�.  در  �$�G&N و ��د�#ا�0@�د و ��Lت  !"د �� را �1"ر دو��� 
 "W6 �0!را -�� �� روا�� در ��� ا:�Lد ه�$ �`�ود:�  %���ه%��و   �

��  ه�)  "ر:�� �j: QL&� T روس (��ود ه�$  "ر:�� ��Eان از �%�ر ز:�د$
0� �&��B ا�0@�د$ را '"$ ��ز��دا��. Bب رD $���  �از ا:-  "ا� �0���

� /"د، ا��ژ$ �&��� !�ز$  &"ع !��!� را!�D $�0?�را در� � ��ز و �
�1"ر از واردا � ����!� را!�0$ در و وا��0� ا!� رو!! T:��  � ه�ب �

� در ا��ژ$P�&� E��  �:E������Jد$ !�ز$ روا�� /"د ��  �� ا!�. رو!
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�� ا� و ��� رو��� و ����� ه.�6ر� ه�� >�ز�ا����� ه�� 

�در وا�� �� و رو!���  Cا�ه�$ ا�0 ،�!��! �0���ر$� B�ه&#� و ا�&� 
�� Qه �دار� �� �� ا$ �"�� را ��> !�g در روا�� ه�، ا�0�اC ا:- 

E:�� �:���� �� �&��از �#�� �D?�را  ��E ا�&"ن. '" �� � �Z� ا/0<ف �
�،  !"ر:� �`�ان ���&� ه�:������  "ان  ��Pز، ���TY ه%]&�- و /�ور�
�j ر���� ه�$ �"ز� از را ه%?�ر$ ه�$ �"ز�?  ���د. در ا:- �-  ��

�� �'"  �!����Q0 ا!P0�ار ���س، ���ل در ��?" ه�$ !! �k! ع�Bد �?�"� 
� /�C در �� "���  ، �!��� ��ا�0- �&�ر ه�$ !� و ا��ژ$ ���د>ت از رو!

-0!���OP� j از �"�"�ان J��� �#و ��ز: (�ب �� �ه%#�ا:  ��?"، ژY"ا
�  "ا�� �� و... ه%#����01� در را  �� T��P� ��ه%]&�-  .ه�د ��ار رو!

�1"ره�$ ��و� اJ[�$ از �1"ر دو ه� ��� ا�0@�د$ ه%?�ر:,�$ !�ز��ن ، �
��$ و'&"�� ��6�% ��Pز �"د� و در !��� در:�$!D، $E� در:�$ ، ��
���. در 8&�-  ���&� �� ه%?�ر$ �� ��L"ر در �&�ر ر���� ��6?�ن و !

�  �&,�ن و ���ا ه�$ ر����ه�$ �"'"د و  O6�8 ر(J Q+� ��ا:����� �� Cدر 
��تGوا� �� 4:�G ز�� �B�&� ا!�. /"د � و  ��هO&  O ��دا/0

��!�  �كدر �G� د:#�$ � �Z� � و ا T��� �b د!�0ورد آ&&� �X ا���س ه� �
T��� X,'"  ان در�`� �� روا�� ��ا�0� و  R�:^ !"ر:� ا:�Lد ، �� رو!

،X&ا��� O:اEBا Q�:ور�ت و  >b1� �#:د  ����. �ا:- ا�� �"د� ا!�
-�� ه%]&+%� �%0�- ا!���0"ل در D � "رB C�ود��� �� و هAد�� 

در در �G� د:#�$ . ه�1R� Q از ا:-  رو�� �"د '�ر$ !�ل \�  �ور:��0
$�&!�/�� �� ا/�� ه%?�ر:,�$ از J����0ن ��� ه�$ ���0���  �� 

��وه�$ و �D�:?� ا0Y<ف ���وه�$� j� �46�R !"ر$ J�ب و ��د د�"��ا 
�J+ ا!� ��1ر� OJان دا/+�  /�ر'�  دا�ات �":- ��ز:#���W  �/�� و

�   &,� در ز��-  (�ب و ��ز:#�ان �� را وادار ��د ���   �� !"ر:&`N
 �� �&,��� د:�اره�$ ��E !"ر:� در ��0 �6ا �D?�راJ��� ��ز$ �?&� و 

� ه�ي !��!� �&���ا:-  L�:��Z� در. داد ا��Lم ا!�P�&� ت اي��>Nدر و ا 
�!��! �� �� �Z� ا!�ا�&��� ا$  �P�&� د$ !�ز$ روا�� ��  �0 و�J و

� :�ر$ ���  �� J&"ان ��ز:#� �,Q در ا:- �"ز� ��0"ا�� �� "?��
�- روا�� ��ن �Jد$ 8"ب 8,�ر ر!���. 8&��]�  `">ت '�ر$ ��  "ا�� در� 

���� ه%?�ر$ و ��ا��� در و  �� �� �� و ���رز� !"ر:� �`�ان رو!
Q�:ور�و �   �&� j%�� �,�"د روا�� در .�&� j%� Qز� ه� ه"� �:�! 

0� از ا:- ��� ��"&���!� ره��ان � �Z� �� ����ور ا:- ���� ار ��ط 
� �� ه%��Eن�� ��رت  "ازن ��ز��1 �"'^ �YTا!�ا و رو!� �P�&�  و
�0N�B $ا�ح  �ز� ��\ �!��! ����. در ا:- ���ن �&� B�اهQ ا$ /�ور�

� ه%?�ر$��� و  ����ز� ',�در  رو! T��P0� و �B�&� C�01� �� ا��و ه% 
TPJ $ارEو  ا���) j:6"ژ"Y�:ا  �� ���0"ا��ا�0@�د �&��Bو  ?� $ 

� B��N ه�$ �":-  را �1"د� و �&�!^ ��زاره�$��G!"  ون روا��EBروزا 
0� �&L� ��دد.��� 
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