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ءا��ی� ��ر��  ����   / د��� ��� ���

  ٢٠١۶ا����� �
ل  

  ھ��ی� ��و��� در �رد ا�������ن

���� ������ وا����� ���ر ���  ""!�ه ھ�ی ا����" 

ا�������ن �� �*�ان �(رگ ا"�'�دی �ا�� دی&ه ���د، �$� و ��"�� در ��ھ#�ی� ھ�ی 

ھ-&و�� ��&اد ��ده، ���1ری ���0ده، ��ی/ه در ��. ��ا��ن ���ر، -,� �� ��ار ����� از 

"ی1'& ھ(ار �(" از �ز ھ�ی ���ر �0دی&ه ا28. �� در ��6 دا25 ای. و34 ر"2 ��ر  و ��ی/ه 

9�& ا��6 �� :�: "����� �9�� م و(دو در "<�ل ا�������ن =>ی����، در اوای� ا����� �8ل �� "

��B" �� ا�������ن دای� �0دی&. در ای.  8�م ا�����)  C��" رد�"ھ��ی� ��و���" در 

ھG H-�ن ���ی-&�0ن ���2 ���د ا��5اک �0ده ��د�&، =E از  و ھ��ی� ��  �8ان ھ��Dد ���ر

��ر �8ل آی-&ه G 5& :� ط� �K'��  ���D0 ر ا�������ن  ١۵دو روز���Nدر ا �Bرد دا��K�>ا0 ��5

  . 5�د

 "�B�""!�ه ی �� ��-& ای-�1 دوا ��ده و ی� را ���ر  ا"�'�دی"  درد"آی� ای-�1 ای. "��C ھ�ی 

���دد �$K: "داغ P-8، رد  .در ای�ا�������ن "�S�ل ��( ���ا:�  &ی� ،��4ءاB&ی. Q&ر

�� ��D0� ����� ، ���ر"�'�د �8��8 دا���-& ا�����Q �8،  د��� �8&��  ،ا�وز"

   ا28. 

  B��4&ی. Q&ر: 

  

-�6 و ���ز-&ی ھ�ی  ھ��ی� ��و��� را �G ��5��� ارزی��� �1-�&؟   E=  

����Q �8�  :د��� �8& 
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���0ده   ا�������ن، در �-�ر X&م ا-�2 ���5 از ھ�اس ا�1-� و ���د ادرای H��V، �$�در 

�2 ��ر�4ی���H�N و  ،���5 از و34 ر"2 ��ر ا"�'�دی ��&اد �1-&؛ :�9]ت ای. �Y9 در 

�-� �8زی ��ده و � :�ا�& B�5�ده ا�����X را در ���ر ����� از داد N�اھ� �دم، ز

2 0>��5 ھ�  آ�8[ =>ی�1V" �0ا�& �� ھ-�ز 5&ت ی��&، �� وی/ه ا��� �Y9� �8زد. ای. 

 "�K��B در د28 دا��5  –وV&ت  )�G�� دی و  –��6 ��  ظ���2 ھ�ی�X ات&����ا�& :9

 2*: ،����� �9��روز�ه اش را ای�D ���ی&. �� در ��6 دا25 ھ��. ا�Q ای,�ب ��1د :� 

�ی� ��و��� را  در �رد "��C ھ�ی ��B" �� ھ&ای2 و رھ<�ی ای�bت �*&ه ا�ی�1 ھ�

  . &��0(ار �-ا�������ن در اوای� �ه ا����� �8ل 

2 وV&ت �K را در "<�ل �1V م :�ا��ی� ھ�ی&X او�4ع ��ھ-,�ر ا"�'�دی و &�-� d!B �0ر: ا&Q

�ef �8زی& H"ر &-G ات آن �� ارای�&�9:  .  

 :����Q ر وا�������N�8  ،����1دی و ا��X �f� �� ���� در ��6 داH��$: 25 ��د

�N �Kر�� ��V در �8ل  3��-�f��� رو5. ���دد. ��د�� �Xدی  ٢٠١۵ ا�������ن �� 

 �����Kرد دا�B ا�ی�1ی�. -��3 دا�KN ای. ��د i-= �� دد��� jB�� ��٢،٣�ر در ای. �8ل  

��N�8ر ��د��ی  .���Kرد دا�B ر"H زده 5&ه ا28. ای  ٢،٧  ���Kرد دا�B و -���N 3ر�� آن

در Q& ��د�� �Xدی از -���N 3ر�� :��ی�  ۵۴ ،� ای. ���1 ا��V �� 28 در ھ��. �8ل�����

���0ه ی ای. وا����� در �رد ��د�� ا�����1 ���� رو5. ���دد. در  �0دی&ه ا28.

���Kرد د �٢،۶ ��د�� ا�����1 در ھ��. �8ل �� �� jB�� �Bدد،ا��  ��-���N 3ر H�8٢،١ 

 �Bرد دا��B�� .&5�� ��در Q& ��د�� ا�����1 ار -��3  �٨٠،٨دد��  1در :�,� وا���د 

���دد. �� در ��6 دا25 ای-H�G  �1 ا�&از ا���1ف ا"�'�دی ���ر :�ریC ��ده �Nر�� :��ی� 

V �0ان �� �8د�: � ،&-1�2 وV&ت �K و ر��د ا"�'�دی ���ر را :�&ی& �1V �� س زد&

 ٨٠،٨در Q& از ��د�� �Xدی و  �۵۴&ا��5 ��5& �� ھ��. 8���� ا :�ا��ی� آ�� ٢٠١٩:� �8ل 

��ا�&. در ���,� ا�0 "!�ات "���و ا�(ای" -���N 3ر��، در Q& از ��د�� ا�����1 را :��� ��ده �

ا�����X در ���ر -�8��8 �� وی/ه از -��3 ای�bت �*&ه ا�ی�1 �8ازی� ���ر ���د�&، �*�ان

2 ��ی�H�� 2 از �1V ،ھ� C�� .م ای&X رت�Q ری(ی 5&ه ا28. در �0�ی� از "<� ����

�ت ا�����X و ��ھ-��، از ����ر��8ن ھ�  :� &N از H�� و ��N�8 .��� ���N د را�N ان&-��ر

 "�X����را ھ�s دا����ه ھ� را �� V& ا"� ����8&.  �2�B�S ای. "ر8�ای� �*�ان زای ا

2 �� =���& "وV&ت �K" ھH آرا��8 ��5&. �1V .ا�0 ای ��V ،ا�& �#>ی�د�: ��� ���1V  

���د�&؟ �,�ھ��� در ��6 دا25 ای. ا�، �B�G ھ�ی �X&ه در  Q&ر:  

:����Q  �Y9�9 :-� زا  و =� 2��0 از ���ه �� Cی ���t�8 ز�. ھ-&و �� �� 

�� در Q& از ��2�9 ���ر ا���1ف ا"�'�دی �� �B�G ھ�ی 8-��-� G .&5�� � ���ا

��  ،:*uN 2 �$� "�ار دا��5، ���1ری ���0ده و روز ا�(ون، �� وی/ه ��. ��ا��نG ود&V در ��
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 .&-� �ا�0 در ای. *�8<� "���1ری �Df" را ��( د��N در V &Q&س زده � 5�د، ��&اد 

��8& ه���زیv!8 E= ،H ���1ری  �� ����� از =-,� &Q ر، ھ��1ر .  در��ط�ری�1 ��ی��� 

" Hی�:  �K,Time وداده ا28" از ���� 0(ارش ���� از ط�ی}  ��ھ�  ، �5ی& در ا�������ن :--:

 .&ھ-&�د28  ھ(ار ��D ��ر N�د را از ۵٠٠��|� در ��f ھ�ی 2��5 ھ�ی وا���� در V&ود 

���Kرد دا�B  ��٢٠١۵ار �8�ی� و ا�<�25 آن در ���C ھ�ی �Nر�� �� در �8ل  Cی H� 28د

� ��5&. ��ار دو��ره  "2�-� 5�د، ������ X&م ا���Xد �� vKQ" H����1 و ا ��D0 ه�در 

ی �( ھ� �� ���t ��4ع {�وت �K 2��4 �(ر�0 ا�B �1�= �� �� 28زان ���ر ھ�� روزه وارد 

� �0دد.   

�8�ی�  ]K�2 و�Nر�� >اری ھ�یQ0&ر: آی� در ای. �رد �1V از  ، �� ��ای �KV&ت 

،&5�� ��� داد  در را��8ی ا�(ای� �Xی&ات ���ر و  KN} ا���5ل  اھ��2 زی�د ��N�رد دار 

2 ����8&؟�1V  

 :����Q ی� 0>اری در��8 &X��د. در �Vل �4�V و ��6 �� ا�} 1&ر �8��8 و ��Yی �� 

&ه ��� "�� ��ان و �&ون H�G ا�&از ا���5ل دی���ر، ��ر ا�&ی ��ای �>ب و �K[ ای. 

   5�د.

�8�ی� 0>اری ھ�ی �Nر�� و دا�KN، از ���K �� ای. X�ا� وا����� دارد: H,V  

١ ( u�*S�!. ،�8��8  

-���،او�4ع ا) ٢  

٣ ( ��N2 "���ن و در ا����V  

����، در اوای� �8ل  در 0(ار�5 �� در �رد "داد و� C��� "2��0٢٠١٣ ا"�'�دی  �f=

� �0دی& �� در آن "ز�-� ھ�ی   dی. ���ر ھ� ی ردی�N�0دی&ه ا28، ا�������ن در "!�ر آ

) ���C ٢٠١٣(�8ل �ن �8�ی� 0>اری ھ�ی ��0�ار" H��V ا28.  در 0(ارش �ه �-�ری ھ�

����، در ��. � ١۶٠در ردیd   ا�������ن ���ری �� در �&ول �8�ی� 0>اری درج ا�&، ١٨۵

�K� �� �6-& ��دن N v!8!�ات،  ز�-� ھ�ی �8�ی� 0>اری در "�ار � ��0د. �� ای. :�:�[ 

!�S.��ای �8�ی� 0>اری از���K �� ی�Y�" Cی >ا��N 2�د را از د28 �&ھ&����ر  

��ز ا28 �� -,� �� ��ھ� N!�ات 5&ه و در ���,� ز�-� �8ز  �8 �ی� 0>اری �8��8" �

  ھ�ی ����� �0دد. 

���ا�& ��زی �-&؟ ِ�$� �G ��  Q&ر: در ای. *�X u&م ا���Xد ا���1ف :,�رت �Nر

:����Q E�[��  (�ا�������ن از یC دھ� �� ای. 8� 0�ی� �� ��� �Nر�� :,�رت (:�از��

. و ��N�8ری )��$�H و  ���ا�� اE�[�� ��� .28 :,�رت از ط�ی} ��C ھ�ی �Nر

�<�ان � �0دد. ط�ری �� رو�& ��N�8ری :,�رت (واردات و H�$��*'�bتت ا�Qدر |��  (

؛ �� دوام ��ده ا28 ٢٠١۴دوره =�� �Nوج، یE= �-9 از �8ل  ���ن �&ھ&، ای. ��� در

&Q ود ده در&V درات ���ر در�Q H,V �� �>�:�: وارد H,Vد.ت ���ر را ا����در را�!�  در �� 
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." از ی�1� و ��ھ� ��C ھ�ی ��N �Bر�� از 8�ی )�� ای. ا��N�8 ���" �Qری و 

�2 :�{��ات -�D وارد � �0دد:�  دی��، �� ا"�'�د ���ر از دو 

  و  ) ا�98رارز ( از ����V =�ی�. آ&ن ارزش =�ل ا����� در $��� اول 

 2 ھ�.�ط�ی} "ا�D]�8�ن واردا:�"،  �K-& ر��. v!8 "� در ���,� از دوم٢

��ای Q-�ی3 دا�KN را �K-&  �4وری�K-& ر��. =�ی� ا�D]�8�ن از یC ط�ف "��2 ��5. آbت  

 H�G ی� 0>اری  ا�&از��ده و�1&ر   �� در ��6 دا25 =�ی� �Dد �'&ی�ن �8�ی� 0>اررا �8

 ���'��ت ا:�دوار���زد. از 8�ی دی�� �K-& ر��. "��2 �اد ���Vاد "ا� �f� ی/ه در�� ،

-,� �� �$� �8�:�8ی 5&ه و  "��B�0او �B�Nان را ھ-�ز {�و:�-&ان ا"�'�دی ��.  ه&-���و 

� �8زد. ����� Hھ   

   Q&ر: �� در ��6 دا25 ای. C�� ،��8 ھ�ی ��و��� �G دردی را دوا �1-&؟

 :����Qدھ H�� و Cی�1 از ی� �در ای. �� ��ی�2 ��� :�� ��د. |�ب، �� وی/ه ای�bت �*&ه ا

�� ای. 8�، ��6 �� اB(ا�ت ا��8ا:/ی ا#�ا:�ری N�د، در ا�������ن زی�د �8�ی� 0>اری ��ده 

2 وV&ت�1V ��1�: .28ا �K �KNا&� ��5&، ��اورده  C�:ا�����و2�X د &"�� �� ،

 2�1V ��9ر �-�ی��ن ��ی،  �� �����$�H ای. ا#�ا:�ری در او�4ع دا�KN ���ر ��د. ز

�&ا��2  ���f�  ،&ھ���� �:���fرزات ا���>وV&ت �K، :�ا��2 �� ا�������ن را از �*�ان 

 �1K� ،�8��8 از ���ه ��در ای. �رد از ���ه ا"�'�دی ��( �*�ان زده ا28. �� ای. ���ر �� :-

 ٢٠١٢ در �8ل ��6 دا25 "���2 :���� در �رد ��H1 ھ�ی ا"�'�دی �� ا�������ن"  �� در

. از ھ��. ���ه "ھ��ی� ��و��� در از �&و ا� رو5. ��د "��C ھ�ی ����� ا"�'�دی"���ز 

���د. ای-�1 در ای. ھ��ی� �8ان و  �رد ا�������ن" در وا"3 :&اوم " ���N "����: 2�ا�&ه

��ن ا��5اک ��ده ��د�&، ������ :�{�� 0>اری ا�یN �1�ا�&ه 5&ه �ی� ���ی-&�0ن ھ��Dد ���ر 

���� �� دوش دارد: ای�bت ���B" را از ���K �5 ���ر و ���د  C��" .ای �KQا�&. ��ر ا���

����، ���C :��98 آ��8ی، ھ� C��� ،ن��Bی�1، ا��*&ه ا H,V �-& و ا:*�د ارو=�. و�B ا�0 

�� و :-�� ���ز-&ی -: H"ای. ر ،Hن ��6 �� ا�&ازی��K H�� ود �8 و&V در ��b�8 �B� C�� .ای

���د����5 از ھ�ی  � ���X راو ��N�8 2 ای,�د ا���5ل  �� ، و��آورده��"=�ی�ی� ا"�'�د" در 

 ]K�ار ای. ���ه ای. ��C ��زی ��ده ��� :�ا�&.  ��رزی :��ی} �8�ی� 0>اری �$� و و ی� 

 H��V �5ر���B2 "�� ا&N 0>��5 ھ� در &-���ش �8زی" آ:� را دا��5 و �N" �$� u$�

  "�ار دارد. 

 ��2 ا�������ن :9�&ات �� ا��5اک در Q&ر" �1V رد�ھ��ی� ��و���  ن�--& �0ای. 

    ��#�ده ا28؟ 
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���ر  ����Q: در 28 ��-& 0>��5 ھ� ای. �� Eزی، ا�5ف |-�، ری��� &�V در ازای �>:

�� f8-�ری ��ع N�دش 2D0 �� "���رش <�رزه �� ���د را در Q&ر �� ��� ھ�ی N�د  ���ر 

   "�ار داده و ��ای <�رزه �� ای. =&ی&ه :]ش N�اھ& ��د."

��ر ���ر را �� : �2�f از ھ�� ای. "���ل �-&ی"  �� Eری� &��K�" �15 0�ی�" �� 9

� در ای. را��8 ��دا��5 ��� 5�د، ��ای ��ظ�یو  ���ن �&ارد�� sھ� ��X او�4ع  .در

، ���2 ٢٠١١ا"�'�دی ���ر ����ر آ5-� ا28. در ���2 ھ�ی �. دوم در �8ل - �8��8

& ��ز "�یآ، ٢٠١٢:���� در �8ل  ���0�1�52� و �Vا ی&Q �� ن���ر ھ��ن ز�� Eیری� 

 &-K�8 &�ادرای و N�ی��و�& =���8 <�رزه   #�د، �� �� ھ� ��ع ���دو �&ی2 ��ع N�دش،  :9

"ھ�s دی#C�:��K، آ"�ی ��زی �� ی�1 از وX&ه N�د و�� ��1د.  وN �� �B]ف اظ��رات N�اھ& ��د. 

��ری و �H ��ری" آ"�ی ا�5ف |-�، دH� 28 در ای. دو �8ل ا��N ������ ای. ا�Q ا28، �� 

�� ���-& �DK8 در ای. راه �0 Hی&  ���&ارد.  ا�5ف |-� او ھ����� او در ای. را��8 

���� 8-&ی را �� آ"�ی ا�5ف |-� �-�م "راه =���و" در �رد ":]ش N�اھ& ��د".  از ھ�� 

��2�0 =-�ھ-&ه ھ�ی ا����� �� در N�ا28 =-�ھ-&�0 �5ن رد ���د، ا�Y ��ده ا28، 

)��-��ی&. �� ا�5رت �� ری�� ھ�ی وا"�9 "��ار  �6� ]K�ھ�" از ���ر، آی� ا�5ف |-�  

 �-����ا�& و �f�اھ& �� در �رد ��2�0 ای. =-�ھ-&ه ھ� در را��8ی ای,�د ��[ و ��ر ز

 �8زی �-&؟ ��ای ای. ��ر ا�5ف |-� ھ�s ط�ح و ����� ی �&ارد. 

�2 وV&ت �K در  آ"�ی ا�5ف |-� در �اH8 ا�Yی �ا�2$ ���1V ��1�: رد� در 

�N ا���-f8 .�4 :2D0  2 «ی�Bا&X 2�1V ،2 "���ن�1V ،�K2  وV&ت �1V

�{�ی2 و 2�1V ،�X�����N 2�B�S�اھ& ��د ا 2�1V ی2 و�D� 2�1V ،2���D5 .«

 �� Hه ھ� ی �8دی&ی&Xدی&ه  ���ر را �� "و H�8 دم���ر �� Eد28  آ"�ی ر�� ".�N

  �B�N ���0دا�&.

� :�ان ��د؟ �G �,��� در E= :ر&Q  

�2 =��ده ��دن ھ��ن ��6 ا"�'�دی �� ���د  ����Q: از�آن ��ی� �� ای. ��C ھ� �$u در 

 ،&5�� ���� :�ان �& �� در ا�������ن =��ده �0دی&ه  ا28، ھ�ی :9<�� 5&ه در آن 

در -دی��  یاز 8�ا���1ف وا"�9 ���ی یC ا"�'�د 15��� و ��N�8 H. �$� ���0ده �0دد. 

� در �ه ��ن ھ��. �8ل �5ھ&  –ا"�'�دی آن �-�ر ھ��ی� ��و��� �� 2�8 و 8�ی 

 Eا��D-�8در ا�������ن  �وا ر �2 ��( در �رد ��C ھ�ی ��6�1V �� آز آ�,�ی� .Hھ���

�6� �� ��D-� �� �6ا�E 0�1�5� در �8ل � �f� ه&�X دوش ����0  ٢٠١٢ا�������ن از ��

 2N�4 5&�& :� =�دا�V �:�� �YX ر ھ�ی��� Hه ��� :�ا��2 در ای. ���2 ��زھ&��د، ��آ

��K�ن  آن از ط�ف وا5-��. را ��ا H�� �8 و �K����ر ���Kرد  دا�B ا�ی�1ی�، از G ��b�8ی 

ھH از ���ه در ���,� ا�������ن ا�وز ھH از ���ه ��6� و ھ(ی-� ھ�ی ��6� ا����� �#>ی��&. 
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ا"�'�دی �� یC ���ر وا���� �� ای�bت �*&ه ا�ی�1 <&ل �0دی&ه ا28، �� 15ِ� �� 

�K �8��8" آن در �0و ھ��. وا����� "�ار دارد.  2����V"  

  H��Bا�>�B �� ری :9<�� 5&ه در ��6م ��1ی��N�8 ا�������ن، �*�ان �� H��V ان ا"�'�دی�*�

� �>K| ری، ���ر ���ز �� دی��0��� ای. �*�ان  ���ده و ��ای��N�8رادای�=H ر�N �5�ه ��1ی در ،

2 وV&ت �1V د��یC ���ر =��ا��� و آن ھH آ�8[ =>ی� دارد. �f<��ن ���8 ���. در و

�K ��"& :�ا��ی�  .&-5�� �  در ای. را��8 

.H�-1�  Q&ر: �� :��1 از اظ��رات ��5، در ھ��. �� ��-&ه 

  ی�V Cف  �E ا���N--- "28 اE� �0 ھ�����Q 2: 8#�س از ��5، "در 


