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  E#9 3ب و ا&�%�دCدن'�� دوران ان
�)���	
� "Cن 
�Gب� �( 

دن هH� ار� ص#/�  ب�  ب���

و از ای نJ>� �� �^� اس� �2 " .٣ب
د� ب�دن�اش پ�"  �#'� 	#MN ه�8. 	�ل را �� <� ن'�L ) دول(


� ده�  ر���F!ن- وارد م
�ان م-
fم�ل را ت   .��د �2 ��ار اس� ای


�ات . ت! ای�O !F�ح م�}ل�
fخ�د ت !� Kا�ه� �

fت 
� ��2 و ای
fان ت�د ای!B#ار اس� م�ل ت�س^� ا���


�ات تL^- �^�ا خ�اه. دیG�) را ن
M خ�اه� 1ورد
fت  ام! /زم اس� �2 ��  �^*.
3 8�داخ��� خ�د ای

٨�ه�
 ا�Y!رات م���ط �� ت%�ل ا�#B!د) ت! س!ل  &F3 1ن�! را م�رد س�Jدازی3 و ص%� و س�h� M
 ن

3
  .��ار ده


� اصZ%� -N 1ذری مL#�- �� تQ�!J دو م�ل R�2 ت  م#R- �� �!زاره!) داخN- و ت�س^�ن'�� ای

م
#�ان� در ه� ��رس- از ت%�/ت ا�#B!د) 8| از ���9ر) ای الL#� .  مL#�- �� ص!درات اس�ت�س^�

ام! سDال اصN- ای اس� �2 1ی! در یl ��رس- �! دا<
� م!ر�2
�#- . اس*م- 9!یK!G م^
�- دا�#� �!��

 و ت�وی اس#�اتT) س�س
!ل
�#- ن
M از ه�
 نJ>� �!ی� c1!ز 2�د ی! ن�؟ @�ا 1ذری ��رس- را از ای


� م�رد ن]� را ن
M �� درس#-  "#-��2؟  نc1 �<J!ز م-
fت (�
G#�9 ن و��eم  �! ��ض ای �2 1ذری


M دیG�) ت�LیQ خ�اه� ��؟ @ �@ �� (M

j دادK �!��، �!ز ای سDال O�ح خ�اه� ��د �2 @� @'Aت




M) در�!رK س>~ م�!سL!ت @ }
ان#J!ل از یl م�ل ت�س^� �� یl م�ل دیG� ت�س^� ه��ز �Pی!) ه


�K ن
��ت�ل
�)، م�!سL!ت م!c و -Nزار داخ!� �

�، را�>� �
 2!ر و س�م!ی�، و ^Rل . 

 ه�>

در در 9!م^� م�رد ��رس- 1ذری  �� �Oر مj'A. ت�ان در م�رد م!ل- و �c! ه3 2!ر ��د �%Z را م-

 یl انJ*ب رخ داد �2 �� یl  �انJ*ب خ#3 �� و �! س�ن�Gن- یl رژی3 و 9!یMGی�- ١٣b٧س!ل 

 ���/�@�ا در ��رس- ت%�/ت ا�#B!د) رژی3 ت!زK �!ی� از ال�G) ا�#B!د) . اK ��درژی�- م#�!وت ه��

  c1!ز 2�د؟

او ت%�ل ا�#B!د) در ���9ر) اس*م- ت! . ده� م� �ع را نA!ن م-��ق نG!ه- �� ه�
 ا�Y!رات 

��2 و ن
!ز) �� ��رس- نMدیR#� 1ن   ا�#B!د) دوران �!K م^��- م- را اس!س! ادام� ت%�ل٨�١٣س!ل 


�ات اس!س- در .�
��  ن�-
fت !� KTو ��ی �
Rم!ل xات در روا��

fرس- ت�� !� -�R" 
 ا�Y!ر @�

��
 نRم!ی� م��2!ر و س 
��، 1ن���  اP� 1ذری در ه� �2ام از ای دو و�9 وارد �%Z م-. را�>� �


!س�  را ادام� ه�!ن س٨�ت�ان�� �� ه�
 س!دP- س
!س� ا�#B!د) ���9ر) اس*م- ت! س!ل   ن�-

ت�ان�� @�
 اد<!ی- را O�ح ��2 ه�!ن �%Z   ت��! 9!ی- �2 او م-. ا�#B!د) دوران �!K م^��- ��2

1ذری �! نA!ن دادن Y!ه� مA!�� دو . م�ل�!) ت�س^� مL#�- �� �!زار داخN- ی! م#R- �� ص!درات ��د

 اس� و ی! �� �
!ن خ�د ��2 و �� ای ن#
�F م
�س� �2 ای دوم- ادام� ه�!ن اول- �8ی�K 2!ر را ی�R�K م-

اش پ�"   را �� <� ن'�L ]دوران ��� [�#'� 	#MN ه�8. 	�ل"او ت%�/ت ا�#B!د) ���9ر) اس*م- 


J#! ن
M ای ه�!ن ��دا�� <!م
!ن�" .ب
د� ب�دن�J"  (ت ��رژواز) �!زار 1زاد!
ا) اس� �2 در اد�

) �� اس#�/ل ��ا) ث!�� 2�دن 1ن ��د و در اذه!ن خ�ان��P!ن ن
M ن
!ز  ا�8زی�
�ن �� و��ر ی!�� م-

��
ت�!م م�}ل� ام! در ای�F!س� �2 ای تA!�� ص�ر) �
 م�ل�!) ت�س^� زم!ن �!K و دوران اول
� . ن


�ات <�
	 ت�) �2 در م�ل انL!�� س�م!ی� در ای�ان ��  ���9ر) اس*م- ات�!�! 8�دK س!ت�)
fت �ان� �

3 ���9ر) اس*م- را ادام� ده��K رژیK!� 3 ن��دار اP� نK!G �� م�ل ت�س^�، رژی. ان� و��ع 8
�س#�


	 ای دو را از ی�RیG�   م-�> Mت�!ی ��!Lو رون� ان �
Rت م!ل!Lات در م�!س�

fت �� K!Gس!زد، ن


	 ا�!رK م-. R�1  ��2!ر م-�> Mت�!ی �2
3  ��ا) ن��ن� �xJ �� دو م�رد از ای.  


l م#R- �� ال
G!ر�- م!ل- مQi زم!ن �!K ن'�� ای �2 دول� ���9ر) اس*م- یl دول� ��رو2�ات

��
ا) ��  ای دول#- اس� او/ ��ات� از دس#K!G ادار) زم!ن �!K و م#R- �� یl 8!ی� ت�دK. ن�LدK و ن


K�� Q از م�اM2 م#^�د ��رت س
!س- و ا�#B!د)RAت !

� دول#- دوران . م�ات�P d#�دK ت� و ث!نRم!ل

 Kو�9 ادام� س!د }

� دول#- زم!ن �!K ن�LدK و ن
�����9ر) اس*م- �� هRاس� . م!ل -#
Rم!ل ای

 K!G#م دس!Fان�ن�!) ن]!م- و س!Pو او�!ف و ار -LهXده!) م!

 م�اM2 م#^�د ��رت، ��� K�� 3
�Jت


� دول#- . ��رو2�ات
l دول� �� سlL س!�	Rم م!ل�ن�!ده! را ن� �! ت 
� در ��
!ر) از ایRرا�>� م!ل


� خ�Bص-م
#�ان ت� 
~ داد و ن� �Rم م!ل�اس� . ! ت K�Aن "#- در س>~ 1م!ر) ن
M ه
[K!G رو�



XPار) ��
!د 1س#!ن ��س ر �) در زم�K س�م!ی� XPار) �'& خ�Bص- �� "�!ب   �2 مi* س�م!ی�


!ده!ی- "! � ��ن� و MPار�- از �^!ل
#�!) . ��د  1ی� ی! دول#- م%��ب م-  م-�� 
�@ �Pا Kت!ز

���2 �A#د) خ�د م�!B#م-ت�9. ا� �
ی!�� �2 دس#K!G ادرا) دول� در  � �� ای نR#� از 1ن رو اه�

 Q2 و ��د�9 �#�ان� (Mن!م� ری�ن�!) ��
�
���9ر) اس*م- دیG� 1ن �!در ��ر��رت- ن�Lد �2 در �2

ی^�- م�#QJ از ای �2 ه
}ت وزی�ان �'�اه� م�ل ت�س^� را از �!زار . "
!ت ا�#B!د) را دP��Pن ��2

^>�ف ��2 ی! ن�، س�م!ی� ه!) <]
3 م#��M2 در ��
!ده! و س!زم!ن�!) 8� ��رت داخN- �� ص!درات م

ای را ه3 . خ!رج از "
>� دس#K!G ادار) �� ه� ن%�) �2 خ�د ص*ح ��ان�� <�Q خ�اه�� 2�د


� . ر���F!ن- �� تN'- تF��� 2�د و ه3 خ!ت�-Rم!ل xات در روا��

fو�9 م�}ل� ت lام! ت��! ی ای


 K���2 دیG� ای ��د �2 �! ��و8!�- رژیK!� 3 ن��N2 q ��� یl و�9 ��
. اس�
�JLO !ر م�3 و ت^

ا) از ت!زK �� ��رت رس
�P!ن در مJ!م ص!"L!ن س�م!ی�   دار ای�ان از �
 ر�� و �'& �P#�دK س�م!ی�

ا)   مL!رزان ���9ر) اس*م �� ه
{ و�9 مF!ه�ان ن�#�K وارس#�. دار 8
�س#��  �� خ
�JLO Q س�م!ی�

1ن�! 2!سRL!ران- دQc و زی�q ن
M ��دن� �2 �� . ن� xJ� �2 ��ا) ���A 1س�!ن- �� م
�ان 1م�K �!���ن�Lد

دار  س�<� مMای!) م��^
� �9ی� را دری!�#� و در مJ!م ص!"L!ن س�م!ی� �� �'& اص�JLO -N س�م!ی�


� را از �N�9 در وارد 2�دن ن�ع س�م م!لR. ای�ان ت�LیQ ��ن�
fت 
� ان^R!س �!ن�ن- ایRم!ل ،�



� . ٤ت�ان مA!ه�K 2�د ت^!ون-، در �!ن�ن اس!س- م-Rم!ل x�2 ت! 9!ی- �2 �� روا� خ*ص� ای

P�دد، ���9ر) اس*م- از ن]� ا�#B!د) ن� ت��! ادام� س!دK دوران �!K ن�Lد، ��RN ���- �>^-  م- ��

XPارد   ا) 8! �� م
�ان م- دار ت!زK  در ای ���9ر) اس� �JLO �2 س�م!ی�. 1ی� �! 1ن دوران �� "�!ب م-


Q م- �2 در �2!ر �'�A!) �!�- م!ن�K از �JLO س�م!ی�RAان را ت�رژواز) ای�� K!� ده�  دار دوران .


�ات را نA!ن م-
fت 
Q �� رو��- ایN%ص� ت�> 
 1ن را در   وارد ��ن �� ای
Lا) ت�داد و ت*ش �

او ت�9
~ داد �! . دی�  ورود �� ای <�ص� ن�-�� ه�
 دل
Q ن
M 1ذری ن
!ز) �� . XPا��  دس#�ر 2!ر م-

K3 <!م� ���8 9! ا�#!د

Q   م�!هL� ا) از"-G�9 د!B#�2 ز"�� " ا� 
��، ��ون ایA�� او !ع Q
N%ت ��

2�د، 1ن���   اP� او ای 2!ر را م-. ��رس- م'#B!ت ه�!ن ا�#B!د G�9- را ن
M �� خ�د ه��ار ��2

در . ��<xJ� .|R �� مDل�� ا�Mای& وزن دول� خ*ص� 2�د��  دی� �2 1ن ا�#B!د G�9- را ن�-  م-

 vوم��) از ص�!ی�
ه�!ن دورK ا�#B!د G�9- و ��ا) م�N�!J �! ت%�ی��!) ن]!م- و ص�^#- �'& ن

�!ی� خ�ان��K . داخP QR� -N��� �2 الL#� �� ی� "�!ی#�!) دول#- ��ام P���، ام! خ�د دول#- ن�Lد

XPار) در   ه�!ن دوران ا�#B!د G�9- س�3 دول� در س�م!ی�RF�2!و "
�تMدK ��د �2 از �e! در 

  .ص�^� �� �Oر م�اوم 2!ه& و در مQ�!J س�3 �'& خ�Bص- ا�Mای& ی!��


� در م�!سL!ت 
fی^�- ت (�Gر م�3 دی!
�� Qس� و <!م lاز ی ،�
Rم!ل xروا� �

fق، ی^�- ت�� Qام�>

 K!� !وت- را �! دوران�2!م* م# xای�م!ی�، ��2!ر و س 

� را�>� �
 . �QR دادن��
fت! 9!ی- �2 �� ت




 K���2 م-  2!ر و س�م!ی� �!ز

� ت^
fن!�- از ت �

fت ا) ��د �2 در ت�ازن ��ا �
 2!رP�ان  P�دد، ای

س��2ب خ�ن
 c1!ز ده� ��B و �vN و ��v ت�NRA!) 2!رP�) . و JLO!ت "!��2 �� و�9د 1م�K ��د


 K���2م�#QJ از 9!نd دول� و ا<�ام و "L| و

� �^!ل
 L�9& 2!رP�)  ��!ت ت^^Lرت   ت�� �ا) �

�� ویKT در 8�ت� "!�2
� �G�9 (!e- �� . مJ!وم� �JLO 2!رP� در مQ�!J ت^� !ت س�م!ی� وارد 2�د

<*وK �� ه�� ای��! س
� . 9!م^�، ه� �Pن� ا<#B!�-  �انJ*�- خ�ان�K و �� ��ت س��2ب P�دی�


M اس�- دس#�Mده! �� ��ت �� س�Jط س>~ زن��JLO -P 2!رP� و ص^�د) ت�رم در مQ�!J ا�Mای& ن!@

 Q2 د ازM�#ارزش2!ه& س�3 دس�
ه�� ای ت%�/ت در ه�!ن .  ت�ل
� ��K و ا�Mای& س�3 س�د انF!م


� �'�A!) .  ن
M وا�v ��ن�٨�١٣س!ل�!) �QL از N2 م!ی� در�س�د1ور) س �
در اث� ای ت%�/ت "!�

�#�ش 8
�ا 2�د و ه�
 ن
M �� ن��� خ�د �� �^!ل
� در �!زار داخ��X9 -N دار) ای�ان �� ��ت P س�م!ی�


A#�) م-� dات�ا) ص!درات  �� م�� �
  .داد ت! �� ت�ل


 K���2 م�ل�!) ت�س^�
 و 1ن[� P �2�#� �� از ای زاوی� "!`M اه�
� اس� �2 ه�
 <�امQ در ن�!ی� ت^

اس� در   م>LN& را م�#A� 2�د�٧٩K در س!ل خ�د 1ذری 2. ن
M ه�#��ن�ع را�>� �! �!زار �9!ن- 

ه!) �9!ن- �!ز   �� رو) س�م!ی��!ی� �!زار ای�ان راا) �2 �� ز<3 و)  ارزی!�- از ت%�/ت ا�#B!د)


� م�ل ت�س^� ن!م م-" �3ش"2�د ه�G!م ص%�L از ت%�/ت دK س!ل �QL از 1ن از   م-
fا) ت�د و   ���

�

fت*�- اس� �2 �� ز<3 . ن� خ�د ت او در دوران ر���F!ن- c1!ز ��K و در دوران خ!ت�- ن
M ای

رو� اس� �2 ت%�ل- �2 �
& از دK س!ل اس� �2 در دس#�ر 2!ر ��ار P��#� و ه��ز . ادام� دا�#� اس�

ه� م%J	 م�B�- �! مA!ه�K ای م� �ع �!ی� �� . �� ��9!م ن�س
�K اس� ن
!زم�� ��رس- �
A#�) اس�

1نK!G �� س!دP- 8- . 2�د �
	 دول� در انF!م ای ت%�ل را ��رس- م-ا�#!د و د/یQ <�م ت� �R� م-

���ی�!) ن
�وم�� ا�#B!د)  داران و �9!ح ��د �2 �!زار رو �� ر�� داخN- و س�د س��!ر س�م!ی�  م-

او <�م ت��
	 ر���F!ن- را . ه! 2!ر) ن�ارد 1ذری �� ای �L�9. خ�اه!ن ادام� ه�!ن و v م��9د ��دن�

 ~
دول( ر�!#�7ن  ب
ا� ���0
 در �����ر 	��9د &�رت ����  رژ�� "...ده� �2  م-�! ای ت� 


د ,Gا� پ�
ا�3	  ��3  ن=
د و ب� ا�. �
��V ن� ���0
ات ����  ?زم و ن� ن�
و� ا�8�9-  ���  ب


د و ن� ��ان!( اد�4م ا�
ان در ص@#� ����( ب�.� W�!ا&�%�د� را ب ��Eل ال�Cان� ��و
الDD8  را  پ


� س!خ#!ر س
!س- " .�٥م ده�ان7
fی^�- <�م ت ،دو <!مQ اصN- <�م ت��
	 ر���F!ن- �� ز<3 1ذری

ان� 2!ذب  ای��! ص��! د/یN-. ا) ن
�#�� رژی3 و <�م ��
� ن
�و) ا9#�!<- 2!�-، مL#�- �� ه
{ ��رس-


�K م-A2 &
8 �� Z%� 
� س!خ#!ر ��رت س
.��ن� �2 ��ا) 9! ان�اخ#
fس- رژی3  ت! 9!ی- �2 �� ت!

 را در ای س!خ#!ر وارد 2�دP  ��م-Rات م��

fت در دورK او ��د �2 . �دد، ات�!�! ر���F!ن- �
A#�ی

�� M�Fم &

A#� از 8� dات�رات- �� م!
. ��8 ن'�� وزی�) �2!ر XPا�#� �� و ر`
| ���9ر �! اخ#

 زم!ن در رأس ام�ر ��ار <*وK �� ای ر���F!ن- ی�R�K ت�!م خx ام!م- ه!) دوران m�9 را �2 ت! 1ن



��!�P 2!ر �س �ات را ��2��Rات و ت�اران ��رو2MPا�#� و �� 9!) 1ن!ن 2!رXP . دا�#�� �2!ر �از ن]


� ا9#�!<- ن
O !� M�ح ��"-Pس!زن� "Kا) دور�دول�، � �
ا) �� ان�ازK 2!�-   �� <��ان م%�ر �^!ل


�. ن
�و �A8 س� او K�� v�9 ��د
fن- را در ت!Fر��� 
!ر خ�ب. دان�  م�ل ت�س^� م��	 ن�-1ذری�� .


� م�ل ت�س^� ت��! یl و�9 از 2!ر ر���F!ن- ��د
fن- در خ�م� �� . ام! ت!F2!ر ر��� �
اه�


� م�ل ت�س^� ��د س�م!ی�
fاز ت &
� dات�ان �� م�م�ل . دار) اس*م- ای 
� ای
fاو در ت �
Jم م���>

دار) ای�ان ات�!�! در دوران او ��د در 9!م^�   س�م!ی���2 �2  ه
{ از اه�
� ای 2!ر ر���F!ن- 32 ن�-


� �Mرگ ر���F!ن- در ای ��د �2 اخ*ق 9!م^� س�م!ی�. <�
J! ری�A دوان�Jان 9!  م���دار) را در ای

در دوران ر���F!ن- ��د �2 ��دی� و ت�Jم م�!�v ��د) �� م�!�P v�وه- ��ا) ه�
�A در . ان�اخ�

�� �
Liان ت�م!ی. 9!م^� ای�س�  �
دار) ای�ان ت! 8
& از ر���F!ن- از ن]� م�!سL!ت "!32 �� روا�x ت�ل

دار) ن
M در ای�ان �QR    ر���F!ن- ��د �2 ان�!ن 9!م^� س�م!ی�دورانام! در .  ��ددار) س�م!ی�

���P . دن�ز 2!� M9 �� د�Lن (M
@ -Pن- در دوران س!زن�!Fای�`�ل�ژ) زدا`- 9!م^� از س�) ر���

  . �ن- ��رژوای-راK ��ا) 9!م^� م

"#- <�م ت��
	 ر���F!ن- در ادc!م 2!مQ ای�ان در �!زار �9!ن- ن
M را ن
M �!ی� �� �Oر ن�L- <�م 

�
ن'�� ای �2 ت%� �8�& ه�
 "��2 ��د �2 ت^�یQ ا�#B!د) در دس#�ر 2!ر . �� دو دل
Q. ت��
	 ن!م


�- از �
R!رس!ز) ه!) وس
v س�ت!س� 2!رخ!نF!تGو م�ج س� ���P ار�����P ا�را �  . خ�د 1ذری

 M
ن
M �� ای ام� اذ<!ن دارد، ام! از 1نF! �2 �� ز<3 او ای��! م�Jم!ت ورود �� �!زار �9!ن- ��دن� و ای ن


� ر���F!ن- در �!زس!ز) س�م!ی�Jا��ام!ت را ن� �� 8!) م�� دار) ای�ان ��RN ��  وا�v ن�A، او ای


� او �� "�!ب م-Jاز . 1ورد  <��ان <�م م�� lی نJ>� ن]� ت}م
 ��ایx انL!�� س�م!ی� ام! ای


� 2!مQ ��دJو . م�� �
� -� 8
�س# K!G]
دوم ای �2 ن� در دوران ر���F!ن- و ن� در دورK خ!ت�- ه

در اوج دوران . ��ط �� س!زم!ن تF!رت �9!ن- در دس#�ر 2!ر ���9ر) اس*م- ��ار ن�ا��

ه!) م^
�- از ت�ل
�، "�!ی#�!) دول#- از �!خ� خ�Bص- س!ز) ر���F!ن- و �>v س���
� از �!خ� 

ای "�!ی#�! P�@� ت%� ن!م 1م!دK س!ز) ��ا) ر�!�� در �!زار . ه!) دیG� �! ��رت ت�!م ادام� دا��


� م- �9!ن- ص�رت م-^Lای!ن� ت�G#ه!) "�!ی�Gاز ال Qر 2!م�O �� !ام ،���P د�ن��ن� . 2 �!رز ت�ی


Q م-Lات�م vس� را در ص�!ی!
ت�ان دی� �2 ه
[K!G "�!ی� �P�2- را از دس� ن�ادK و ه��ارK در  ای س

���P ار�خ!ر9- م�رد د�!ع � (!Lر� Q�!Jم!ی� .م�دول� در س &J2!ه& ن Kر   در�!ر�J�
XPار) ن
M ه�

��!
1ن[� ت%� <��ان . 2!�- اس� �2 ��ان
3 �2 ای نJ& در دروان ر���F!ن- �� ه
{ و�9 2!ه& ن


� مL!رزK �! دول� س!/ر) 
fت �� �Y!در در�9 اول ن ���P ار�ن- در دس#�ر 2!ر �!Fدر دوران ر���

�QL از ه� @
M ت^�ض " مA!ر�2 م�دم در ام�ر"ت}2
� �� اه�
� �'& خ�Bص- و . نJ& دول� ن�Lد

�� -Rت اخ*لای�`�ل�ژی!Aای�P �� ان�  د�P 3رژی (�
GNR� !� Kا�ب در ا) �2 ه�*Jان�  lی ��!i�� 



��رس- 1م!ر دو دورm�9 K و �!زس!ز) �� . ��ن� د 1ن ��K و ا��2ن �!ی� م�!ر م- وارمQ�!J انJ*ب،

XPار) دول#- در ای دو دورK �! ن�س!ن!ت- M9`- 2!م* مA!��   داد �2 ن��L س�م!ی� �1!) 1ذری نA!ن م-

 ��#� ��د. ٦، ی^�- س!ل�!) م
!ن- ه� دو دورK، ای ن��L 2!م* ��ا�� ��د٧٢ و ����د و در س!ل�!) 


N- ژورن!ل
�#- c�ب، �� ��رس- �9) 1م!ره! م-N%9!) ا<#�!د �� م�ل�!) ت �� ن��A و �%Z   1ذری

K�
Fم ن��!R"ا 
�@ �� Qد ا) س�ار ن�- خ�د را /ا��2 .  


P�دد �xJ �� ا�!رK �� ای نR#� ا2#�!  ال�NN- �!ز م- ت! 9!ی- �2 �� ادc!م ای�ان در ن]!م س
!س- �


3 �2 ای، مQRA ا�R
مQ2 QRA رژی3 اس*م- اس� �2 �! . ی ی! 1ن دول� در ���9ر) اس*م- ن
��م

�J<م� �
ا) 1ن و م� v 1ن در س
!س� م���ط �� خ!ورم
!ن� ن��L  ه�ی� ای�`�ل�ژیl رژی3 و م��^


3 داردJ#ارد. م�XG� �س �A8 زه! را�م ا�!رK �� ای م� �ع از ای نJ>� . خ!ت�- ن
M ن#�ان�� ای

دار) در ای�ان �! X8ی�ش ای م%�ودی� س
!س- در س>~   �2 رون� "��2 س�م!ی�ن]� م^�! دارد 



. ال�NN- اس� �2 ت! �� ام�وز �N9 ر�#� اس� �� �
ال�NN-، �! اوج و ��وده! و �! ت�!وت�!)  ای م��^


^- "��2 س�م!ی� دار) ای�ان اس� و O�ح 1ن در �%Z ت�س^� �-LO xای�ء �M9 ،
  .م^�!س� م^

دی�ی3 �2 1ذری . �! Z%� Q2 ت�س^� ام! نR#� دیG�) از اه�
� �!ز ه3 �
A#�) ��خ�ردار اس�در را�>� 


 خ�د از ت%�/ت ا�#B!د) ای�ان ت! س!ل 
L١٣در ت�٨ K!� د) را ادام� ت%�ل دوران!B#ت%�ل ا� 


�ات- زد، ن!�- از L9�   م-
fدان� و م�ارد) را ه3 �2 رژی3 ���9ر) اس*م- �� ز<3 او دس� �� ت


دن ب�ن='� و ب!��ر� از ص#��Y �� Z  : "ن�ی�� او در ای �!رK م-. دان�  ت%�/ت م-�  D	 �4
�D-

� ب�دان3Cب ب'8. ب
ا� �� 

�4 دول( 9��� ا�9#�ب ن�پ���D- ار�، و
N[ت ا�	ا�ا& ،A#9 دوران 


^ پ���٨\	�ل ا&�%�د� ا�
ان در ��ل �G	 �� �."  دا�(٧`١٣ا� ب� ا&�%�د پ�" از ��ل    و�9


�ات- �2 رژی3 اس*م- ت! س!ل 
fت Q2 -رت!L>� در م�ل س�م!ی� دار) ای�ان وارد 2�دK اس� م%�ود ٨

رژی3 س
!س- در ای�ان از . �� ه�
 ا��ام!ت اس� �2 1ن ه3 از ن]� 1ذری �� ای رژی3 ت%�
K�� Q ��د

 و ن� �� <��ان ��د  ن]� 1ذری �� <��ان یl �!2#�ر م��^Q ن��L �� ت%�/ت ا�#B!د) وارد �%Z م-

ه� 9! ه3 �2 1ذری از �^!ل
� ا�#B!د) رژی3 .  یM9 lء �^!ل در �QR دادن �� رون�ه!) ا�#B!د)

XPار) دول#- و �^!ل
� ا�#B!د)   زن� ت�اوم ه�!ن س
!س� ا�#B!د) دوران �!K، ی^�- س�م!ی�  "�ف م-

 دول� �9ی� در س!خ# و 1ذری نJ& �^!ل. ده� �� مi!�� یl <!مQ در <�ص� ا�#B!د را ��ان ن��L م-


� و Rت م!ل!Lات ه3 در م�!س�

fت �QR دادن �� ال�G) م#�!وت- از انL!�� س�م!ی� و ایF!د <�
	 ت�ی


�د  ه3 در م�!سL!ت �
 2!ر و س�م!ی� را ی�R�K ن!دی�K م-P . د) در!B#ات ا��

fس'�- از ت }
او ه

ن m�9 اس� �2 رژی3 �� <��ان یl �!2#�ر �! 8!ی!. 1ورد    �� ز�!ن ن�-٨� ت! b٧ای�ان �
 س!ل�!) 

پ
و�� ب�ز��ز� ا&�%�د�، �� 	�/�&A#9 V ا�
ان و -
اق : "ن�ی��  او م-. ��د �^!ل وارد �%Z م-

ای�F! ص%�L از �!زس!ز) " ٧.��ان!( در 9#," ��ر�
� ا�
ان ب�ز��ب ن�ا��� ب���  ، ن8 �45ز ��




 �!زس!ز) ا�#B!د)نMد و).  اس��!زس!ز) ا�#B!د)خ�!رات G�9- ن
��، از �@ m�9 ا)   ت! 8!ی!ن


� م�ل 
fار اس� �! ت�ن- اس� �2 �!Fزس!ز) �! رو) 2!ر 1م�ن ر���!� ص�رت نG��#� اس� و ای


� م�ل ا�#B!د) . ت�س^� انF!م ��د
f�2 �� ت ��
در ای مv<J ن
M ای خ�د دول� ���9ر) اس*م- ن


�ون از ای دول� اس� �2 ای دول� را وادار �!ز ه3 ای �A!ر  �ورت�! و <�امQ. رو 1وردK اس�� 


� م�ل ت�س^� م-
fا) ت���2 �� ت*ش � .  

ان� �2 رون�ه!) مL!رزJLO K!ت-   ��د �2 نMد 1ذری ای م�ل�!) ت�س^� از ت�!م 1ن[� P�#� �� رو� م-


 م-
��ن- ت!ریE ت!ریE �9امv ت! 2"اP� �� 1ذری �!�� �!ی� �� ای <L!رت م!ن
��� �2 . ���2  را ت^

ت!ریE ��خ- �9امv ت!ریE مL!رزK الL> ،"  �#L!رت دیG�) را ا�Mود �2"مL!رزJLO K!ت- ��دK اس�


�- ه� @�Jر ه3 �2 م!ر�2
�3 و اد�
!ت م!ر�2
�#- را �� <!ری� ."م�ل�!) ت�س^� ��دK اس�
Lت 
�@ 

��

�- م!ر�2
�#- ن
Lت ،��!� �#��P .ت�س^� ص�^#- اس� 

Lت .  

  

  و دیR#!ت�ر) �!زار �9!ن- 8!یJLO K!G!ت- �!��دول� 
  

Kا�!ر Z%� ات م�رد�

fن ت��eم Kم-  در�!ر ت�ان�   ا) م�Jم!ت- �� یL> l!رت از ن��#� 1ذری

��!� �G��رو . ~
او در /�*) �%Z �� س� ال�G) ت�س^� �9ی�) �2 ��ار اس� م#%J	 ��د و در ت� 

 
�د �2 ه� @�� در Q2 ���� نJ& ات%!دی� ه! در ای ال�G ت�ص
�- را ��ا) ایG
ال�G) ر�� �� 2!ر م

K���2 

��2، ام! �� خ��- رو��G� دی�K!P و) در م��eن ت%�ل م�رد   ا) ای�! ن�- م�رد �%Z نJ& ت^


، ن���7 ��ار ب� : "1ذری م
�Gی�. �!�� ن]�ش م-Eا&�%�د�ب� -,�رت د� ���9 ��Eال �C,Y ا�
 ب


�د �2 " ...��ر�
 ا��7د �� �=�ف ب>رگ ��ز� ا�(G
	!eل� ا�. "و 8| از ت� 
~ ای �R!ف ن#
�F م

 ��E( �� ا�. ال�ا���	
��ا) �'& R@�2- از �JLO 2!رP� �� ات%!دی� ن
!ز دارد ت! " داران� ر�� �

� ن]�  یl لMfش �3N �"داران� ر�� س�م!ی�" وارد ��ن �
� �!ی�. �#�ان� 1ن را از �'�A!) دیG� �9ا ��2


���v، ام! 2!م* م�>J- ام! ��رس- م! . ��س�� -�Mfل �@�P شMfل 1ذری . اس�نA!ن خ�اه� داد �2 ای

ده� و در ه�
 ت� 
~ اس� c �2�N#! از ای الXP   (�Gار �� یl ال�G) �9ی� ا�#B!د) را ت� 
~ م-

ت�ان�� �� ه�!ن ال�G) ر�� ا2#�! ��2 و  او م-. ��د  ن!م م-داران�  �
	����9ی� �� <��ان ال�G) ر�� 

رو� اس� �2 �� ای . داران� س�م!ی�ام! او م
�Gی� ال�G) ر�� ". م#�!وتای ال�G) ر�� " ��Gی� ی!


 /�� س�م!ی� داران� ن�LدK اس� و "!/ �2 ��ار اس� س�م!ی�،اس!سA
داران� ��Aد 1ن   ال�G) ر�� 8

1ی! �!ز ه3 ر<!ی� ام! 1ی! ای ��دا�� م! یFR!ن�L ن
��؟ . �R!ف در �JLO 2!رP� را ایF!د خ�اه� 2�د

Kد�ف را 2!Bد. ای3 ان��   .�� مDل�� ه!) دیG� �Z% 1ذری �h�دازی3 ت! م� �ع رو�




3 �2 1ذری ت! س!ل #�P� نJ& �^!ل- ��ا) دول� در �QR دادن �� ال�G) م#�!وت- از انL!�� س�م!ی� ٨

��
رژواز) و دول� م! در �'& ن'�� ن��#� ن
M دی�ی3 �2 1ذری ه�G!م ص%�L از را�>� ��. �!`Q ن


�3c ت}2
� 1ذری �� ای �2 . ه��ارK ت�Bی� دو ن
�و) مQ�!J ه3 را ارا`� م
�ه�N> �2 اس� 
�J ایJ"

 ه�!ن ال�G) زم!ن ��K ��د، را�>� ��رژواز) و دول� ام! دیG� 1ن را�>� ٨�ال�G) ت�س^� ت! س!ل 

2
�- ��K ��د (�

fد و د@!ر ت�Lن. !B#رس- ت%�/ت ا��ان 8| از ���9ر) او در ���� ��د) ای

Kا�!ر �
 1ذری الL#� در "�ف دول� ای�ان را دول� .��2  ا) ه3 ن�- اس*م- �� م� �<- �! @�
 اه�


Q ه��ارK   دار) م- س�م!ی�N%- م-دان� ام! در س>~ ت��دول�   دول#- را م^ lن- از ی!Aن }
��2 �2 ه

در م�رد ��Yر ای دول� 8| . از) ن�اردا) �! ��رژو  دار) ن�ارد و م�3 ت� از 1ن ه
{ را�>� س�م!ی�

ا� ب�د� �� 	gh    ب
ا� �9	/� ا�
ان <=�	( ا�3	 ٧`	�
اث ان3Cب "... : ن�ی��  م-b٧از انJ*ب 

 	  #�E#� �/	�9 

�- ای س�m ل%� �� " .�٨#� �#A ل@� بGل �� " 9!م^�"س�!" 
نMد و) در <

 �JLO �� 1ن -�
Gم!ی�م^�!) س��ه�� س M
 در �%Z �� س� ��رژواز)  ی نR#� را 1ذری و ادار ن

" 	'8  از بi"... : ن�ی�� در ��رس- ��رژواز) ای�ان م-. ��2 م-�� ص�ا"� O�ح ای�ان 

 	 g�=G� را �C,Y .ا� �دادن� و ن� �
زن�ان  ب�رژواز� ا�
ان ا	
وز ن� 5ن'� ه!�#� �� در ز	�ن ��


���بi" 	'8  از ب�رژواز� ا�
ان در دو ده� ا��
،. 5ن'�� g=� ،
ا�( و از   و ب���� در ده� ا��

ا�. ب�رژاز� . ... ل@�ظ ا&�%�د� 	@%�ل اص3<�ت ار]  و ب
ن�	� ه�� دول�  ص#/�  �
دن ن�!(

�
 ا&�%�د� دول( ]�	.   9���، ب
 �3ف ب�رژواز� ز	�ن ���، ه�k دور=D8- �� ارد�ا� را ب� ��د ن


د ا&�%�د� دول( ه�8ار� <��ت ا&�%�د� او ب�د� ب���؛ ب
-=l، ب
ا� ا�. =D8- از ب�رژواز� "iب

� ا�(�� 

�) ��رژواز)  �� ای" .٩بg=G 	@�ود��  ب
 ا	=�ن �!V و ��ر او �nهGNR� d
ت�ت

 3c�
N> �RN� ،دول� �9ی� ای�ان در دوران ���9ر) اس*م- ن� �� ��#� ��ایx ��اهK�� 3 ت�سx ای

 �9ه� درq 1ذری از را�>� ��رژواز) و دول� ای.  وا�K�� v اس�دول� اس*م-" س�m ل%�"و�9د 

م! �!/ت� �� مF!ه�ت�!) <]
3 دول� اس*م- در ت}م
 ��ایx <��م- . در ���9ر) اس*م- اس�

"��J- ه! ��  �vN و ��v ه�� ت�NRA!) 2!رP�) و ت%�
Q وس
^#�ی �-. ای3 انL!�� س�م!ی� ا�!رK دا�#�


^#�ی "�!ی#�!) �P�2- و "�!�Y از �!زار داخN- 8� �! وس �JLO 2!رP�، ا�Mای& ن�خ س�د س�م!ی�

ه!، م��F<� <�ی� و �OیN- از ��ان
 م!ل
!ت- و از �N�9 �!ن�ن م^!�
� 8�داخ�  س�د ��ا) س�م!ی�

�����  �� K�K و 32 ، اخ#B!ص س�Q و س!دK وام �-"م�!O	 م%�وم"م!ل
!ت ��ا) س�م!ی� XPار) در 

XPار) و �� ��ل  -، تMری	 در1م� ن�#- �� <�ص� س�م!ی�2!رP!ه�!) l@�2، واXPار) ارز دو ن�خ


Q م-RAان- ت�ه!) <� Kوژ�م�3 1ن را 8 &'� l�2 ی K!� ت�س^� زم!ن (�Gادام� ال داد؛  خ�د 1ذری

 
!ت ا�#B!د)"ه�� و ه�� از ن]� 1ذری" از Q2 ت%�/ت . ان� ��رژواز) ای�ان ن�LدK"  !م

- او ت��! �� م�ارد دس� دراز) ه!) دول� و ن�!ده!) ��L ا�#B!د) دوران �
�� س!ل� ���9ر) اس*م



داران م^
�- و ا"#�!/ �� P�ای& دول� در �2#�ل ای رون� ت��9 دارد و از  دول#- �� م!ی�lN س�م!ی�

��رژواز) ارزی!�- " م%�ودی#- �� d�2 و 2!ر"ه�
 رو ن
RN�> M�د ا�#B!د) دول� را �� <��ان 

��2 و 1ن را "#- �� دوران  دوران اول
� ���9ر) اس*م- م%�ود ن�- �! ��او ای م�!ن^� را ت�. ��2  م-

ه��P" kی� �2 ��رژواز) ای�ان در �
�� س!ل اخ
�  ده� و از ای س' م-  ر���F!ن- هx�� 3 م-

�
د ا&�%�د�ا� را ب� ��د ن�ارد ��  دور=D8-�ب�� �و د�
J! �� "  دول( ]�	. <��ت ا&�%�د� او ب�د

%�/ت دوران اص*ح LNO- را ت!زc1 K!ز <�RN�د ا�#B!د) م#�!سd �! ن
!زه!) ه�
 دل
Q ن
M ت

ده� �2 ات�!�! <�RN�د   ه!) ا�#B!د) ام! نA!ن م-  ��رس- دادK. ��2 دار) ای�ان- ارزی!�- م- س�م!ی�


 2�د، ��RN ه�[�
 دورK درخA!ن- �eد) ��رژواز) را ت!B#ت ا�!
ا�#B!د) دول� ��د �2 ن� ت��! "

!Lن 1ورداز ان!fای& ��رت ا9#�!<- و) �� ارمMان و ا��رژواز) ای�� . �� را ��ا) ت�Rی

 lس- و ای�`�ل�ژی!
م%�ودی#�!) رژی3 �� س� راd�2 K و 2!ر ��رژواز) اس!س! در <�ص� <�RN�د س

  . اش 1ن ��د و ن� در <�ص� <�RN�د ا�#B!د)


� م�ل ت�س^�ت*ش �" �� �^� را ٨��! ای م�Jم!ت اس� �2 1ذری ت%�/ت س!ل 
fا) ت�ارزی!�- " 


� م�ل را در دس#�ر 2!ر ���9ر) اس*م- و دول� ر���F!ن- . ��2  م-
fت ام! �2ام <�امQ ای


� دول( ر�!#�7ن  ا�. ب�د �� از ا�. 	�ل : "8!سE را از ز�!ن 1ذری ���Aی3. ان�  XPا�#��E�'9] �/���

 Dب�زار دا� 

د و ب�7] 	�=  ب�Eب �Dص�� 
�Gب� �( 
ا� را ب#�Gن� �� ب�" از پ�"   �" 	�ل ���/�ه

 	 Wم را���ره�� 9'�ن �G� ن'�ده�� ب�. در ���و از  �وق   ��ب�ن� 9'�ن  و ص# 
�pن  DD8ال


R- 1ذری در �� 2!ر ��دن ��N2 ت�ص
� ." ��١٠د �� و 	  	 " ��ص��"الDD8  پ�ل  ب�.�Rا�� ت�Y


�م� �� ان�ازK 2!�- ن]� او رP ار دادن 1ن در�اس�  ا م-و � �#Rدی ،��
ای . رس!ن� �2 ای ت�ص
� ن


� س
!س� رژی3 م-
fت �ورت�!) "!32 ��  Kدر�!ر در ه
{ F2!) . ده�  ت�!م ت� 
%- اس� �2 1ذری

Kا�!ر  ا) ��  �ورت�! و ن
!زه!) انL!�� س�م!ی� در داخQ ای�ان  ن��#� و �� ه
{ �QR دیG�) �2#�ی


� وادا�#� �!�� دی�K ن�- �2 ر���F!ن- راو رون� مL!رزJLO K!ت-
fم 1ن ت!F1ن[� را �2 . ��د  �� ان 1ذری


�) ��رژواز) �9ی� ای�ان را در م�Jل� انL!�� س�م!ی� ٨�ت! س!ل GNR� دی� و "#- ه�!ن�P vوا� 

ای انL!�� ��ار اس� �2 �! ر���F!ن- .  وا�v نK�A اس�٨�از ن]� او @�
 انL!�#- ت! س!ل . �
��  ن�-

ب�Cء رژ�� "... : ن�ی��   او در ت� 
~  �ورت XPار �� ال�G) ا�#B!د) �9ی� م-.ت!زc1 K!ز ��د

 
ا�3	  در ���D"، ب!�� ب� ا�. ا�( �� �� �� دور� 9��� از ان,��( �
	��� در ا�
ان را 	�!

�#�١١ ".Kن- را ه3 دور!Fر��� Kاو "#- دور ،��N2 	
ا) از انL!�� س�م!ی� در  �^L!رت-، �� م^�!) د�

، ی^�- در دوران ٧٩ا�Y!رات و) در م�رد دورK �9ی� از انL!�� س�م!ی� در س!ل . �ان�
ن�ای�ان 

3 �
�� س!ل 8| از �� ��رت رس
�ن ���9ر) اس*م-، . ان� ��Kخ!ت�- ن��#� �
1ذری م�<- م!ر�2


�) یR- از  �
�� س!ل 8| از ت�Aی� اس#�i!ر �-GNR� س!ل 8| از ��
� ،�P2!ر �JLO �J�!س



 ه!) انL!�� س�م!ی� در �9!ن م^!ص�، ه��ز در ان#]!ر دورK �9ی�) از انL!��   دور��K!وت���ن�ی


!ت ا�#B!د) ���9ر) اس*م- م-. ��د س�م!ی� �� س� م-" Kاس� �2  ه�� 1ن[� �2 او در�!ر �Pی� ای


 K���2 در ت�!م ای . م�ل ا�#B!د) ���9ر) اس*م- ادام� م�ل ت�س^� دوران �!K ��دK اس�
نR#� ت^

Lاه� م�� 1ذری م�ل ت�س^� م#R- �� �!زار داخN- را ن�<- از انZ"! ��!L ای اس� �2 ��! �� ه�� ای

 "!ل �!ی� رو� ��K �!�� �2 او @�ا ه�G!م ص%�L از ال�G) �9ی� ا�#B!د) .دان�  س�م!ی� ن�-

�

Qت�صL� م!ی� "!ت- از�ر�� س (�Gو "داران� ال "-#�
�R!ر  را "ادc!م در �!زار �9!ن- 2!8
#!ل

  .��د  م-


!ت ه�
 �!زار  در �%Z 1ذری ای �!زار �9!ن- اس� �2 م^!دل 2!8
#!ل
���N� 3اد م-e#Jدد و م�P


 م-
ال�NN- �8ل و س!زم!ن   �9!ن- و ص��وق �
�l!ن. ��2  �9!ن- اس� �2 س�ن��� دول#�! را ن
M ت^


�ات م�رد 
fم ت!Fا) ان�زار �9!ن- �!� 
O�ف دیG� را�>�، . ن]�ن��9!ن- 2!ر ن
M اه�م�!) ه�

ا) M9 انF!م دس#�رات  �� ای �!زار �9!ن-، ن
M @!رK" ادc!م"خ�اس#!ر " �9!ن س�م-"ی^�- �A2ر 



	��� ب�."... : ال�NN- ن�ارد  ه�
 ن�!ده!) �� �
 ب�ن� (الDD8  و ��ز	�ن'�� 9'�ن  5ن،  ا	
وز�pن


 -�	g 	'8  ب
ا� )
�" در 	) )'�ن  و ��ز	�ن 9'�ن  ��7رت�pره��  ن�G� ا&�%�د� �ل ر��

���	
��ار� ��ر9 ، ان��Cل   ا�
ان ب� ب�زار ا�
ان و اد�4م در ب�زار 9'�ن  ه!�#�، و -38 �


وط 	�=##�G	 �
ار 	�ل ر�� ��زC��ش ��7رت ��ر9  را ب� ا

 " ١٢.�=#�ل�ژ�، و �!�
Lت ای

Nه�!ن ت �� !J
8
�ام�ن"و " م�J"M2- را�>� 1ذری از رون� ت%�/ت ا�#B!د) اس� و ای ن
M د� "


 K���2 اس� و 8
�ام�ن ت!�v. مd#R ت�س^� در ت� 
~ �9!ن م^!ص� م�>L	 اس�
مL!رزK . م�M2 ت^

XP�#� از نJ& ای س!زم!ن�! �2 در 8�ت� �P#�ش م�!سL!ت . JLO ��2!ت- نAJ- در ای ت�Bی� ای�! ن�-

- ای �A2ره! ا��2ن خ�د ن
!زم�� ا) از �A2ره! و ا�Mای& ��رت م!ل دار) در م��F<� س�م!ی�


 K���2 در ای دی�K!P 2!ر2�د م#�!وت- اس� �2 �!زار �9!ن- در را�>� �! 
��رس- م�Fد اس�، م�}ل� ت^

ا�!رXP Kرا) 1ذری در �%��NP Z!ل
Mاس
�ن م�L- �� ای��R ای ��ا) . ��2 �!زاره!) �A2ر) ای�! م-

Kت!ز Z%� !�#�
ن
�� �2 او در ه�
 �%Z �9!ن- ��ن �� دی�P!ه�!) ا) ن
��، م!ن^- از 1ن  م!ر�2

2
�- در نJ& و را�>� �!زار �9!ن- �!  (�

fورد و ت!
. �!زار ه!) داخQ`!� -N نG�ددمd#R ت�س^� رو �


 ای زم
�� را درم#�R�ی مd#R ت�س^� �� ص�ا"� نjJ دی�K!P م!ر2| در � l
R�م ت�> 

"���	
� �h	 دار� ب� ���	
J- 1ذری ه�!ن تN. ���2  ا<*م م- "���١٣� ��ل��ب� �� دار� 9'�ن  و �


�د، �- 1ن �2  را �R!ر م-P ا"#!را1ن���2 ا<*م ص . اس� " دار) �9!ن-  س�م!ی�" نMد 1ذری ن
M ای


 م- �2 ه�� @
M را ر�3 م-

�K ت�ل
�) دار) �� مi!��  ��2 و ن� س�م!ی�  زن� و س
� ت%�/ت را ت^�

��ر��رت- س�م!ی� . دارد  ��2 س�م!ی� در @�!ر@���!) مN- را ن
M مN%�ظ م-�9!ن- �2 در <
 "!ل "

  . خ
Mد  از ه�
 نG�ش ��م- مN-�9!ن- و م��^Q ��دن دول�



  

"!ل �!ی� <�N ای �2 @�ا 1ذری ام�وز ن
M ه�G!م ص%�L از را�>� رژی3 ���9ر) اس*م- و س�م!ی� 


!ت   �RN رژی�- م-دار) ای�ان، � ه��ارK ای رژی3 را ن� رژی3 س�م!ی�e#Jم �دان� �2 �!ی� خ�د را �

 م! در �'& ن'�� ن��#� "! � ��خ�رد 1ذری �� ت%�/ت .، رو� ��K �!��دار) م�>L	 ��2 س�م!ی�

�!ی� " ان�از و تR!ل
3A@ w"م^!ص� در رژی3 را ��رس- 2�دی3 و "!/ و �! ��رس- دی�P!ه�!) و) در 

!L> رت @
M) ن
�� M9 ای �2 رژی3 ���9ر) اس*م- نMد رو� ��K �!�� �2 م^�!) وا�^- ای


J#! راK ر�� س�م!ی�J" ای راK ر�� را �!نl �9!ن- در مQ�!J رژی3 . دار) را O- نR�دK اس� 1ذری

ان�از و   @3A" در ای راK ت*ش 2�دK اس� ام! ت! زم!ن نG!رش ٨��١٣�ار داد و رژی3 ن
M از س!ل 

w
89'�ر� ا�3	 ، در " الL#� در ه�!ن ن��#� ت}2
� دارد �2 1ذری. ه��ز م��	 نK�A اس�" تR!ل

و ه�N#�8ر د��8DH�  (��8	��" ب�h8ب� �� رژ��، ]
ورت انN,�ق ب� وا&/��ت ا&�%�د� و ا�8�9-  

در ای�F! ن
M رو� اس� �2 رژی3 ���9ر) " ١٤.را ب
ا� ب�Cء ��د 	��'��( در^ �
د� ا�() 9'�ن 


� س�م!ی�دار) ن
� اس*م- یl رژی3 س�م!ی�c ء خ�ددار) �2  �، رژی�- اس�!J� (ا�ن!@!ر از � 


!ن "س�m ل%�"ام! ای �2 خ�د ای . دار) اس� ان>L!ق دادن خ�د �� ن]!م س�م!ی�� 
��، 1ذری@ 

س
!س� �>�R@ K!ن- . <�N ای ام� ن
M رو� اس�. م!ن�  او در ه�!ن س>~ N2- �!�- م-. ��2  ن�-

در مv<J ان#A!ر .  ن]�ات& را ن� یLR!ر�RN� ،K خ�رد خ�رد �
!ن 1��2ذری �� ای مL#�- اس� �2 ��2

"3A@ w
ای درq در م
!ن م!ر�2
�#�! م�xN ��د �2 رژی3 اس*م- ��i!�� یl رژی3 " ان�از و تR!ل

 �انJ*�- و �! رس!ل� س��2ب انJ*ب 8! �� م
�ان XPا�#� و �� ن
!�� ��رژواز) انJ*ب را س��2ب 


Q ��رژواز) تF!ر) ی! 1ن در�2!. 2�دK اس�L� از -�
ی- در درون @a �2 ��ا) رژی3 8!ی� ا�#B!د) م^


� ران�K�� K ��دن��!" �� &
درq م�xN در @a �!زم!ن�K از . خ�دK ��رژواز) را �!`Q ��دن�، �
& از 8

 Kدورbس- �!�- م-٧!

Q سN%د و در س>~ ه�!ن ت�Lن Q`!� 3ا) رژی�� -�
. م!ن�   2!ر2�د ا�#B!د) م^


!ن رو��- در�!رK نJ& ا�#B!د) رژی3 را در خ�د ام� }
! ای �!�- م!ن�ن در س>~ س
!س� ه��ز ه

�� در ه�
 س>~ N2- �!�- م!ن� و م!ه
� رژی3 را �� ا<#L!ر س��2ب انJ*ب ��رژوای-  م-. ن�ا��

x دار) �� یZ%� l م�N �! 8!ی!ن Z%� m�9 �� س�  �ورت ان>L!ق �! ن
!زه!) 9!م^� س�م!ی�. خ�ان�

�� Qی�Lرژی3 ت Kا) ارزی!�- از 1ی���� -�*Jان a@ ن!
رون� ت%�/ت �^�) ام! نA!ن داد �2 خ�د . در م

 Z%� ا) ای �%Z �2!ر  در "!ل- �2 ��ا) <�K. �� از زوای!) م'#N�O -�ح م-"  �ورت ان>L!ق"ای

*م �� یl 9!م^� داد و م�}ل� ��خ�رد اس XPا�# "�A و زوا`� انJ*�- ن�!`- دوران اول
� م^�- م-

P���، ��ا) <�K دیG�) و �� �Oر مj'A ��ا) درq م�xN ��  م�رن در م�Z%� M2 ��ار م-


� 8!ی� JLO!ت- رژی3 ��د
fورت ت�م^�!)   �� Z%� 
در م
!ن در�2!) . 9�ی!ن ��2ن
�3 2!رP�)، ه�


� مc ق را!L<ان  م-م�xN �� 9�ی!ن ��2ن
�3 2!رP�) ت�!وت در ای ��د �2 نG��- ایR�  دان�� و



در اصQ . 2�د، �� امR!ن X8ی� ��دن ای ان>L!ق ت}2
� دا�� نG�ش دیG�) �2 1ذری 1ن را ن�!ی��P- م-


� �2 رژی3 ���9ر) اس*م- رژی3 ��رژواز) ای�ان ن
��، ات�!ق ن]� و�9د دا��e� . !� 1ذری

 Z%� �� د�Fق"ر�9ع م!L<ورت ان�اس#�!د م-"   xNم� qای. ��2 �� ه�!ن در  �!ر ام! ت�!وت در ای


 س
!س- ��ق را ی!�#� اس� و �� دنL!ل ��ص� 
L3 م��9د در ت�Lم �<Jن Eد خ�د 8!سMاس� �2 او ن

 ای ��ص� ١٩٩٩ت%�/ت درون "Mب ��2ن
�� 2!رP�) در س!ل . م�!سL- ��ا) O�ح 1ن اس�

8�دازد   i!ت و تMه!ی- م-XPارن� و 1ذری ن
M ��ا) اول
 �!ر �� O�ح مL!"  م�!سd را در اخ#
!ر او م-

دی�یA'� �2 3- از ای مi"!L!ت ن!Y� �� 1ن�� �2 در . ا) O�ح نR�دK ��د  �2 8
& از 1ن در ه
{ ن��#�

ه�[�
 دی�ی3 �2 . ص�رت نG��#� اس� �
�� س!ل اول ���9ر) اس*م- در ای�ان انL!�� س�م!ی�

 Kد�Lد) ��رژواز) ن!B#ت ا�!
" اس� و خ�د ن
i�� M!�� رژی3 در �%Z 1ذری ه
[K!G  !م

�>��Fم  (�Gار اس� �! ال��9!ن- � lح �!ن�O اس� و �#��P ار�د) �!B#ت%�/ت ا� Q�!Jدر م -N^�م�


� ده�دا  ر�� س�م!ی�
fم-. ران� او !ع را ت مB!��! و ��د �2  م^�- وا�^- ه�� ای��! ه�G!م- رو�

او م^Qe س!زم!ن�ه- 2!رP�ان در . �
�� م�ور �2
3  م^e*ت- را �2 1ذری در م�JLO Q�!J 2!رP� م-


�) مQi ن�� و ذوب 1ه و ��/د و م| و امi!ل�3 را ���9#� ن�-N2 vارت&  ص�!ی Qe^��2، �� م


�ن- �
R!ران �� <��ان ی�JN" l 8!س'�Gی- �� مB!��!) اس#�اتTیl ن�-N
1ن[� او �� <��ان . 8�دازد  م

� ��
ده� 8
& از ه� @
M م^Ne- اس�  �ار م-م^e*ت اس#�اتTیl در م�JLO Q�!J 2!رP� س�س
!ل


J#! ن
M و�#- �A2 -�2ر) را ت!زK در 1س#!ن� ". م^Qe 2!رP!ه�!) ت�ل
�) l@�2"�� ن!م J" ��!Lان

الL#� 1ذری از 1نZ%� �2 !F خ�د را رو �� . س�م!ی� ��ان�، �! م^e*ت- از ای دس� رو��و خ�اه� ��

Qe نJ& م��- در مL!رزK 2!رP�ان ای�! خ�اه� L�9& 2!رP�) ن��#� اس�، م�<- اس� �2 ای م^

  .�� ��رس- اس#�/ل و) �h�دازی3. 2�د

  

 �
   داخN- اتز ت�ل
� "�!ی� ا"س�س
!ل
�#-"1ل#�ن!ت

  
 �
c -�*Jاص�ل ان �ر) �!A�!8 (!�^م �� � !" Z%� �2 3�2 Kا�!ر Z%� �� از وارد ��ن QL� م#! و�Jم

��

� ن
fت Q�!� .ان�P2!ر -#�
در  در دورK ه!) م#�!وت- @� ��! ن!@!ر از 1ن �!�� L�9 �2& س�س
!ل

 -�

�- ه!) م^
�- ت دادK و "#- در ��ایx م^Aن dJ> �� -R
وارد ا`#*ف �! �9!"�!) س>~ ت!#2

 -�
مF!دل� م! �! 1ذری �� س� ن�| @�
 ن�م�A!ی- . ��داز ��رژواز) در مQ�!J �9!"- دیG� م^

از نJ>� ن]� م!ر�2
�#- ام! �!ی� �#�ان او/ نA!ن داد . 3 �!���ن
�� �2 @� ��! در م�ارد)  �ور) ه



 
�2 @�
 ن�م�A!ی- از خNB#- ت!#2
R- ��خ�ردارن� و ث!ن
! در ��9 ت�Rی مL!رزJLO K!ت- و ت}م


 ن
��. م�!�v دراز م�ت �JLO 2!رP� ��ار دارن��@   .خ�اه
3 دی� Z%� �2 1ذری

 خ�د از ت%�/ت 1ت- ا�#B!د ای�ان و نAJ- �2 س�م!ی� خ!ر9- ان�از م�رد ن]�  8| از O�ح @13Aذری

8�دازد �2 8|   در ایF!د ص�!یv ص!درات- �! �!ر1ور) �!/ ای�! خ�اه�� 2�د �� O�ح ای م^Qe م-


w 2!رP�ان 2!رP!ه�!) l@�2 @� م-NRا . ��د ت�او�2@ �ت ��ر در ا�. ��ر��ه'� : " از ن]�-�� 
ا�


دازد، ����� ��د، د��8>د ب�? رودHب  E�!Gب��8 و ب�زن M> �	
، ��5 ا�. ��ر��ه'� ...و ، ��ر�

	�ن#� �� وا&/� �/g�N ��اه#� ��؟ ��، ب� زب�ن �#  ا&�%�د�، ب� )� �vN د��8>د،  ��د5ور ب�&  	 

)� 	�>ان ب',�د در �
ا�x ��ر، )� 	C�ار ��ه" از ��-( ��ر، )� 	�>ان از پ
دا�( ��ر�
	� ب� 

زاوی� O�ح �%Z از س�) . "١٥	�ن#�؟ ه#�ز ا�. ��ر��ه'� ��د5ور ب�&  	 .. .ص#�وق ب��8 ه�، و

م! �^* �� ای 2!ر) ن�اری3 �2 @�ا م�}ل� . ��د  1ذری م�}ل� ا�Mای& دس#�Mد 2!رP�ان <��ان م-

K��� �� دM�#م- دس Kزد K�P ار م-. ��د ور) 2!ر�� 
J#! در 8-  ��ض را �� ایJ" ده
3 �2 1ذری


�) از �*�2 2!رP�ان ای 2!رP!ه�!س� و از ه�
 زاوی� �%Z را دنL!ل ی!�# 8!س'- �P�N9 (ا�

�2
3  م-. 	/gy، ه�i8ان  �� ن�ه�i8ان  	�Nل,�ت ��ر�
� ب� : "ن�ی��  م-" م^Qe" او در ت� 
~ ای


 و در 	�hل 	/�. 	�، ا�
 �@ MC	�Nل,�ت . ��د5ور� �
	��� ا�([�> xا�
ب� ا�. دل�g ��د� �� در �


" ١٦.��ن� � در ��ر��ه'�� ��ل��� ��)� ��د5ور� 5ن'� را نzC �#� ا�. وا<�ه� �/g�N 	 ��ر�


 : "�Pی�  م�}ل� ��ا) 1ذری ت! 1نF! م�3 اس� �2 ��ا) �!نv 2�دن دیG�ان م-� 
� ب
n�#	 رد�	


�( 	�Nل,�ت ��ر��ه'�� ��)� در ا�
ان Gل� ب� پ�e!	 .ا �� ا�

 ب!��ر �9لV ا�(، )pاز ا�. ن


 ب� -#�ان �� 	!eل� ا���  �e	�. و<�ت �C,Y پ
و���Gب� �( 
 ان��Cل ال��E ا&�%�د ا�
ان ه


 ��اه� ��� ��D9 ان
��د  ��2 و م�<- م-   سh| <!مQ ت��Rل�ژ) را وارد �%Z م-و)" ١٧.��ر�
 ا�

از زاو�� ]
ورت �e	�. و<�ت �C,Y ��ر�
، 	!eل� ا�. ا�( �� در ا�. &,�g ��ر��ه'�� "... �2 

 ��)� �@ MC	�Nل,�ت -�8	  ا&�%�د� 	� ب
ا� �C,Y ��ر�
 وا&/� ب� ادا	� ��ر ��د5ور 5ن'� ��ل���


 	�Nل,�ت -�8	  �C,Y ب� �vN 	��9د �=#�ل�ژ�. ��ان�L  ن�اردEو درن���7 ( ب� -,�رت د�

 8| از " ١٨در ا�. )#�. �
ا�N  )� ب��� �
د؟.  ��ان�L  ن�ارددر ا�. ر��� از ص#/(، )ب�ر5ور�

 در�!رK مMNوم!ت ر�� ت��Rل�ژ) و را�>� 1ن �! ر�!�� �%1Zذری �� " س�ن��� س!ز" سDال O�ح ای

K�
c 3،    م-و�
 ه�
 <!مQ را ��!ن� ص���>� 2�دن از  �� ز<3 او8�2�دازد و  � ا�A!) ر��م

 Z%� ��2 خ�د را ��  او ت*ش م- .h�دازدم
 خ�د 8!سE ارا`�  ��،ده� م>!ل�L ا�Mای& دس#�Mد ��ار م-

راK اول ت . ی!�� ا) ه�� 9!نO �L�ح ��2 و از ه�
 رو ن
M ��ا) م�}ل� م�رد �%Z دو راQ" K م-  �Pن�

 �2 ��2  راK دوم م�رد ن]� خ�د را O�ح م-سh| و ن��دK او �! 1ن م'!ل�� دادن �� 2!ر ارزان اس� �2 


�د" ت!زKتR!ل
w  "در زم�K ه�!نG
���O را �� <�N ت�!م 8!راP�اف م���ا) درq ��#�، . ��ار م




، : "3�2 اه�
#- �2 در ��!خ� ن�ع ت�R� 1ذری دارد نQJ م-[�> �	#�pر 	. از �=�ل�} 9��� در دور

��0
 �=#�ل�ژ�� در ��ر��ه'�� . د&��C پ
دا��. ب� ا�#�Eن� -
ص� ه��(�  #/� ،
در 	�رد 	�hل <�]

���	
� <�
8
. ه�� 5ن'� 	8=. ن�!( ��)� ��ل���، ا�. ا	
 ب�ون �8�  |D�i	 ا�=�ل ���	
� <�


د �� ه�8 5ن'� از ل@�ظ -�#  	C�ورن� 	 �Eب� ��د ب �ا�. ���� را . ��ان �ان���	ر ن�8ن�، دول( �Nب

���	
ه� و �8
�> ��ل�� در وا<�ه�� ب>رگ �#�، و ��د ن�> 	�>ان 	/�#  ب� 5ن'�   	�n} ب� اد�4م �

8
�> در ه
(��8 �#� �� وام ب�ه� �	 ���	

 �#  و ه� از ) وا<� ب>رگ	3h 	/�دل �pا�#'� ه� از ن �� ،


	��� ?زم &�رت �
�� �=#�ل�ژ� ن� را دا��� ب��#�� 
p( �� دول( ��د . ن�ا�. ا 
Eد� ��� را

رأ�� اد�4م �
	��� و �8
�> ��ل�� ا�. ���� را ان�7م ده� و 	��
�( را ن�> از ص�<,�ن ��ر��ه'� 


د و ب
ا� 5ن'� �'�م ص�در �#� �E3( بh	����� ��'ل��ل���  �	ه��  �	رن��'nا ��#,	 
، �� )��ن  ب


 ا�. ا�( �� دول( ا�. ����Eد� ��م �
	��� ه� و �8
�> ��ل��  را از ص�<,�ن" ب�ز�
�� �#� و اد4را


د �Eور از �/�ون  ه� ب
و 	��
�( را ب� �/�ون  ه�� ��ل��� ��ر�
ان ب!�Hرد و ه>�#� ا�. ��ر را ب� 	

)
�Eن ��E;د�� ه� .( را "Cق ��ق ب�ن='� ا�. ن�C� �8در ه )( �� ب� ��9 دول�ا�. ا 
Eد� ��� را


 ب@~ <�]
 ان��iب �� .ب�ز� �##�pرد ن�	ن=��  �	، ا�ن�> و�9د دارن 
Eد د��/�	ن����ه�� 
 5ل�

5ل�
ن���� 	
v9 ن�!(؛ ن=�� ن�Gن دادن ]
ورت د��ل( �
ا�" �����ل�!�  و �C,Y ��ر�
 در ا�. 

از ه�!ن نK!G اول رو� اس� �2 ای دی�K!P یl اس#�اتT) ت^� - را O�ح نR�دK " ١٩...�vN ا�(


�- را Aن dJ> م!ی� ن�<- از�س M2�وس� ت��دادن �� 8 QR� ورت دخ!ل� در�ح  �O !�  �RN� ،اس�

�QL از ه� @
M /زم اس� Z%� �� �2 �� س� ه�
 ا��ام!ت . �JLO �� ��2 2!رP� س�س
!ل
�� ت�ص
� م-

3
�
A��-م 
�ن�K م�!��JLO v 2!رP� و 1ن[�!ن �2 1ذریP�در� !#J
J" -�
Aن dJ> 
3 �2 1ی! ای�
L� ی�    و�P

  . ت}م
 K���2 و"�ت 1ن ه�� ی! ن�


�ن �� ت��M2 س�م!ی� در س�<�اس!س 8
��A!دات 1ذری در ای �%Z م�9�# A'�  (�
ای �!خ� ت�ل

دول( 	���ان� ا�. ... " از �N�9 ای �2. ��2  اس� و �� ای م�]�ر او راه�!) م#�!وت- را O�ح م-

8
��A!د را در ".ه� و �8
�> ��ل�� در وا<�ه�� ب>رگ �#�  ب� اد�4م �
	���	�n}���� را   او ای


 ا�. ا�( �� دول( ��د رأ�� اد�4م �
	��� " �Pی� ده� و م- �QR دیG�) ن
M ارا`� م-Eد� ��� را


دو �8
�> ��ل�� ا�. ���� را ان�7م ده� و�Eرا ن�> از ص�<,�ن ��ر��ه'� ب )�
��	 "...  �Pو ی! "#- ا

���Gار ن�� 	م�ارد م�رد ت�ا� 
 ا�. ا�( �� دول( ا�. ���� را از  "ه
[�Rام از ایEد� ��� را

�#� ��
ت�Jی� دول� و �P#�ش دام�� ا�#�ار  ای م�ارد س�رو� اس� �2 در ه� . ..."ص�<,�ن" ب�ز�

از نJ>� ن]� م��^� 2!رP�ان س�س
!ل
�� در انAR!ف . ا��ام!ت- خ�اه�� ��د ن#
�F �*واس>� @�
 ،1ن

مL!رزJLO K!ت- @�
 �P#��- در دام�� ا�#�ار دول� ام! ت��! در ��ای>- �!�X8 Qی�ش اس� �2 1ن دول� 

��!� -�*Jدول� ان lی �RN� ،->!Fدول� ارت lش . خ�د ن� ی�#�P "#- در @�
 ��ای>- ن
M ای



 @�!ن مR!ن
���!ی- �!�Q ت�ص
� اس� �2 ن!�� دخ!ل#G�) 2!رP�ان دام�� ا�#�ار #��P �[دول� �! در ن

��!Lط �� 1ن ن���در رون�ه!) م . M
O�ح @�
 م>!لL!ت- "#- در مQ�!J دول#�!) ت��
'�اK و انJ*�- ن


�د  ن�-G� ان ص�رت�Pدخ!ل� 2!ر K���2 
� در م�رد ای�ان 2. ت�ان� ��ون O�ح 1ن مR!ن
���!) ت}م

 ی^�- ،یl دول� س�اس� ارتF!<- در رأس ام�ر ��ار دارد، خ�اس#!ر ا�Mای& ا�#�ار ای دول� ��ن

 �� ��
ت�m 2�دن و م%�ود 2�دن �!ز ه3 �
A#� دام�� <�Q 2!رP�ان �� �Oر N2- و 2!رP�ان س�س
!ل

 L#R-رو� اس� �2 دول� اس*م- �� ��ض X8ی�ش @�
 م>!لL!ت- ��ادران م. �Oر ویKT �� دس� خ�د

�
J� م �� و/ی�M#Nو م M
 خ�د را در رأس @�
 8�وژK ه!ی- ��ار خ�اه� داد و �� ویKT و �QL از ه� @

 ��
ت��9 2!مQ �� ای م�3 خ�اه� دا�� �2 مL!دا @�
 رون�) �� ا�Mای& م
�ان <�Q 2!رP�ان س�س
!ل

ت�Jی� ن
�و) انJ*�- ا) �� دس� خ�د دس� �� ا��ام- ن'�اه� زد �2  ه
{ دول� ارتF!<-. م�F� ��د

ا) ت!زK ن
�� و �!رز ت�ی ن��ن� 1ن را  در L�9& 2!رP�) ای م�i"!L. م'!ل�& را در �� دا�#� �!��

س�س
!ل دمR�اس- 1ل�!ن در ��ن!م� �Pت! . م!ر2| در ن�J ��ن!م� �Pت! م�رد ان#J!د �!vO ��ار دادK اس�

v و �1م�ن � 	ا) �!`�3 ن]!م 1م�ز�- خ�اس#!ر �
��K ��د �2 ��ی�ا " ش م�دم ت�سx دول�1م�ز" وخ

 �2 ���P ار�د م!ر2| �!J#دم"م�رد ان�ف م�O �9ل . دی� را /زم م-" 1م�زش دول� از 
مA!�� ه�

. ��ن�  �!ی� ایF!د م-" l�2 دول#-"را ن
M او در زم
�� ت^!ون- ه!ی- انF!م م
�ه� �2 �� ز<3 ��ن!م� �! 

M
) در�!ر�L�� Kد و ^
� م^
A#- 2!رP�ان ای وا"�ه! را م�}ل� م�3 ای اس� �2 ه�� ای��! ه��ز @

Kد�Rن ن!
  .ان� �

 �Aرا - ن -�
م�رد دیG�) از 8
��A!دات 1ذری ن!Y� �� ای اس� �2 اP� دول� �� انF!م @�
 تR!ل


 ا�. ا�( �� ب� ��9 دول( در ه�C� �8ق ��ق ب�ن='� ا�. نC" را ب�ز� �##�"Eد� �  ای �!ی�".�� را

 . �2 �!ن�R! از رو) خ
�خ�اه- دس� �� ت��M2 س�م!ی� در 2!رP!ه�!) l@�2 ن'�اه�� زد �!��رو�

XPار) ��ا) 1ن!ن ه��اK �! س�د1ور) خ�اه� ��د �2 در ای ص�رت دیG� ن
!ز) ��   ی! ای س�م!ی�

�2 @�
 س�م!ی�  س�د /زم ن'�اه� ��د  XPار)  ت�ص
� س�س
!ل
�#�! ن'�اه�� دا�� و ی! ای�e#ا) م


KM ه!) س
!س-، ی^�- �!ز ه3 ه�!ن ��رت دول#-، م
#�ان� 1ن�! را وادار �� �2 دGص�رت ت��! ان ر ای

ای . م!ن�� 8
��A!دات 1ذری ام! در ای "� �!�- ن�-. ی^�- �!ز ه3 ا�Mای& ا�#�ار دول�. ای 2!ر ��2

 ��RN ه�[�
 در ��ن�،  8
��A!دات ن� ت��! از ن]� م��eن- �� زی!ن �P#�ش مL!رزJLO K!ت- ت�!م م-


 ا�.  "��2 �2   1ذری در �'A- از 8
��A!دات <��ان م-. م�ارد) 2!م* ت�ه3 زا ن
M ه�#��Eد� ��� را

�م �
	��� ه� و �8
�> ��ل�� و 	��
�( را  را از ص�<,�ن" ب�ز�
�� �#� و اد4ا�( �� دول( ا�. ����


د ب� �/�ون  ه�� ��ل��� ��ر�
ان ب!�Hرد و ه>�#� ا�. ��ر را ب�Eور از �/�ون  ه� ب
	 �) ��E;ه� ��


د�Eه�! و ").ن!Pی�ن 2!ر��2 در "!ل خ �
 ��ا) یl ل%]� ���9ر) اس*م- ای�ان را ت�Bر �2


!ر ن
�وم��) . واXPار) 1ن �� 2!رP�ان اس��� Q

J#! از ��K ت'J" ،ر) ��ی��Bت 
اP� م��	 �� @�



ل#�ن!ت
� ت^!ون- ه!) ت�ل
�) ت%� �2#�ل  و در �A2ر) ١٣٧٩1ای�ج 1ذری در س!ل . ��خ�رداری�

 و ��ا) "�� م��^
� "��J- خ�د ��2 �2 2!رP� در 1ن �!�� ه� �Pن� "J- اس� 2!رP�ان را O�ح م-


Gن!@!ر از س� �Pاس� �� <��ان 2!ر Kرزات ��د!Lم 2!رP� �! دول#- رو��وس� �2 از ه�!ن . ت�ی

و �� ویKT در رف 2!ر �! ��ارداد �
v و ا9!رK ��دK  م#^!ه!)c1!ز 8
�ایA& �� دنL!ل 9!یMGی�- ��ارداد

 -#" l@�2 (!ه�!Pان را از ���له�!ن 2!ر�P2!ر M
<*وK �� ای . خ!رج 2�دK اس� �!ن�ن 2!ر ن


Q ��ن� و 2!رP�ان �2#�ل ت�ل
� در 1ن�! را ن
M �� دس� RAت^!ون- ه!ی- ه3 ت 
�@ �2 "#- �! ��ض ای


�ن�، ت!زK در مQ�!J م^e*ت �G� !� �
!زاری!�- م%�B/ت خ�د و خ�ی� م�اد اول
� و ت�اوم ت�ل

���P ار خ�اه���� dام- م-ه�� ای��! . س�د1ور) م�!سMن- را ال!Pدخ!ل� ن�!د ی! ار �Gر دی!� l��2  ی

خ*ص� ای . �2 �� "�!ی� از ای 2!رP!ه�! �h�دازد و ای ن�!د و ارP!ن ه3 �!ز ه�!ن دول� "!32 اس�

�2
3، 1ل#�ن!ت
�ه!) 1ذری ن� �� ن�v انAR!ف مL!رزJLO K!ت-، ��RN �� ت�Jی� �2 از ه� س� �� م K!Gا ن�9!

�

�) ت�!م م-. ه� @� �
A#� دول� خ�اه�� انF!م�/ !� �Pی� �2 از ن]� او ه
{  �! ای "!ل 1ذری

��
 ام! @�Gن� م
#�ان ای�[�
 در�!رK ن#!ی� 8
��A!دات- �2 �� ز<3 1ذری. 1ل#�ن!ت
�) م�9~ ن" w
تR!ل

Kد) م- "ت!ز!B#ار) ا�XG#س!
8�دازن�،  ا) ه�#�� و �� دخ!ل#G��JLO ( 2!رP� س�س
!ل
�� در س>~ س


 دخ!ل#- �2 م�F� �� ت�Jی� دول� ارتF!<- ��د و دخ!ل#- �2 ا�Mای& م
�ان <�Q . �- ت�!وت ��د�


�) از ت�Rی ��رت یR- در را�JLO .N9 K 2!رP� را �� دنL!ل دا�#� �!�� ت�!وت- 2
�- م��9د اس�P�

ت�ان ن��L ��  ت��! در یl "!ل� اس� �2 م-. �JLO 2!رP� اس� و دیG�) در ��9 ت�Rی ای ��رت

8
A���  ای دو ن#
�F م#e!د �- �RN� ،-ت!JLO Kرز!Lف م!ARم- اس� �2 ن� ان!G!وت ��د و 1ن ه3 ه��ت


��ا) 1ذری . ن]� 1ذری ن
M ه��M) اس� �2 م� ص�^#- را م� ن]� دا�#� �!�
3 و ای د�
J! ه�!ن @

دول� ارتF!<- : 1ی�  اش ن
�وم�� ت� �
�ون م- ای م�3 ن
�� �2 @� �2- از دل ای 8�وس� 8
��A!د)

�P2!ر �JLO !د. ی�
G� ار�� l@�2 (!ه�!Pر 2!ر!
  .م�3 ای اس� �2 ت��Rل�ژ) /زم در اخ#

8�س& ��
!ر . ��2 س� �2 او 8
��A!د م-ام! ای �xJ ی�L�9 l از �%Z 1ذری و ن#!ی� <�N- ا��ام!ت- ا

دان�  ا) �2 1ذری 1ن را ��ا) س�د1ور ��دن 2!رP!ه�! /زم م-  م�3 ت� ای اس� �2 س>~ ت��Rل�ژ)

-#�

 اس#�اتT) س�س
!ل�@ Qم!� 
Nc!� ه�! و �! @� ت^�اد!P�2ام 2!ر ا)  @
��؟ <*وK �� ای

	�Nل,�ت -�8	  �C,Y ب� "...  2!رP!ه�!) l@�2  در��ن�؟ م�L!) اس#�/ل 1ذری �� ای اس� �2  م-

@�ا ن#�ان ".  ، در ا�. ر��� از ص#/( ��ان�L  ن�ارد)و در ن���7 ب�ر5ور�(�vN 	��9د �=#�ل�ژ� 

32 ن�Lدن� 2!رP!ه�! و 2!رخ!نF!ت �MرP- �2 ه�
 اس#�/ل را ت! س>~ 2!رP!ه�!) �Mرگ ن
M ادام� داد؟ 

K�
A2 -G#�R�ور �� �
. @�ا نL!ی� ه�
 �%Z را در م�رد 1ن�! ن
M ارا`� 2�د. ان�   ��Kدر س!ل�!) اخ

 l@�2 (!ه�!Pدر م�رد 2!ر Z%� اP� م�L! �� س>~ ت��Rل�ژ) ر�!�#- �!��، �� ه�!ن ان�ازK �2 ای

ای �2 . ��2، �� ه�!ن ان�ازK ن
M در م�رد 2!رP!ه�!) �Mرگ و 2!رخ!نF!ت ن
M ص!دق اس�  ص�ق م-



ان�ازد، ه
{ ر�>- ��  م- #�Mد 2!رP�ان س�د1ور) س�م!ی� را �� م'!O���K ز<3 1ذری ا�Mای& دس

"#- در مDس�!ت <]
3 ن
M س�د1ور) س�م!ی� از �N�9 م#}ث� از س>~ . ان�ازK وا"� ت�ل
�) ن�ارد

 �

fت �P2!ر v�2#�ره! �� ن!� دس#�Mد 2!رP�ان و م
Mان س!<!ت 2!ر و ��ت 2!ر اس� و ه� @� ای

م� �ع س>~ ت��Rل�ژ) ه3 �� ه�!ن در�9 . 
M س�د س�م!ی� 2!ه& خ�اه� ی!�����2 �� ه�!ن م
Mان ن

ت�ان�   �2 در 2!رP!ه�!) ت�ل
�) l@�2 و 2!ر�� م
#�ان� O�ح �!��، در �MرP#�ی 2!رخ!نF!ت ن
M م-

دل
Q 1ن ن
M �� س!دP- در ای اس� �2 2!رخ!ن� �MرP- �2 در مJ!ی�� �! 2!رK!P ت�ل
�) . O�ح ��د

 از ت��Rل�ژ) 8
A��#� ��خ�ردار اس�، @� ��! در مJ!ی�� �! 2!رخ!ن� مA!�� ت!زZ%� l@�2 K 1ذری

و�9د ص� دس#K!G ت�اش روم!ن
!ی- در یl . ت}س
| دیG�) از ت��Rل�ژ) <dJ م!ن�K ��خ�ردار �!��

 l@�2 (2!رMN� ن*� Kس�ه!ن و ار �� �Lن� �#Lال (�
 "R!ی� از ت��Rل�ژ) 8
A��#� ا����س!ل ت�ل


�ت�) یl 2!رخ!ن� ت!زK ا"�اث ��K، خ�د ت��Rل�ژ) <�� دارد، امhی�� �! س- ان س- ه!) 2!م!Jدر م !

ا) م!ر8
[-   ای "�JN. خ�د ای س- ان س- ه! ه3 در �
!س �! رو��ت�! ت��Rل�ژ) ���2 ان�. ��ق اس�

�ژ) ن� و��� در "!ل "��N9 �� �2س� و دا`�! در مQ�!J ایF!د 2!رP!ه�!) �! ت��Rل  اس� �O �� �2ر �-

وارد . XPارد و �! �!ر1ور) �!/، 2!رP!ه�!) �! ت��Rل�ژ) 8!ی
 ت� و �!ر1ور) �2#� از خ�د �� 9! م-

2�دن ای م�>	 �� مL!رزK ا�#B!د) 2!رP�ان @
M) ن
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M 1ن�! �! ارا`� ای 1ل#�ن!ت
�ه! س^- �� 1ن دارن� �2 م�LJل


M) "#- در ارو8!) 8
A��#� ن
M @�  ��!ت- �� 8
R� L�9& . ا�Mای& ده��@ 
�@ �2 ص���]� از ای

 ا�!رK �� یl م�رد .�
��>- 2!مQ اس���2، �
!ن& در ای�ان دیG� نA!نG�  2!رP�) وارد 2�دK و م-

8
��A!دات �! رون� وا�^   .- او !ع را �� خ��- نA!ن م
�ه��
��>- 2!مQ ای
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� ن�-

 ت'BB- �� ،ران��P- ل�در و ��ل�وزر. �fل �� 2!ر س!دK ن
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��وخ� و 1ن�! ه3 ه�!ن   ه�� ت�م!ن- �� ه�!ن ص!"L!ن 2!رP!ه�! م- د/ر،دول� �! دون�خ- 2�دن ارز

"!ل 1ذری از �JLO 2!رP� ��وخ#��؟  زار 1زاد �! س
�B و @�!رص� ت�م!ن م-د/ره! را در �!

�2ام 2!رP� N�!>- . خ�اه� �2 ��ا) دادن وام �
A#� از 9!نd دول� �� ه�
 2!ر��م!ی!ن مL!رزK ��2  م-

8
��A!د) �8زخ�� نMن�؟ 
  اس� �2 �� @�

P2!ر �JLO v از م� � و �^!ل
 س�س
!ل
�� 2!رP�) ت! ای�F! �!ی� رو� ��Z%� �2 ��!� K 1ذری


�د ص�رت ن�-P .�
�!" �#Rن lرس- ام! /زم اس� �� ی�� ا) ت� در �%Z ن
QL�   M از خ!ت�� ای

 Kرا lاس� ی! ن�؟ ی K�9ی- ��د �J
J" ل!Lخ�د اص�/ �� دن Z%� �`در ارا 
3 �2 1ی! 1ذری�
L� دازی3 و�h�

م^Qe "از ای زاوی� ن
M نG!ه- �� �%Z . �ا) اس ��3 ای م� �ع د�� در ص�ا�� <�N- ه� ن��#�

l@�2 (!ه�!Pازی3" 2!ر��
�.  

م! �!/ت� دی�ی3 �2 نJ>� ورود 1ذری �� ای �%Z ت��Rل�ژ) و ت��M2 س�م!ی� Y!ه�ا ن!خ�ان!`- م>!لL!ت 

از زاو�� ]
ورت �e	�. "... ن�ی��   او م-. 2!رP�) �! س�د1ور) س�م!ی� در ای �!خ� ت�ل
� ��د

� �C,Y ت�( �� و<�ل� ا�. اe!	 ،
	�Nل,�ت -�8	   ��ر��ه'�� ��ل��� ��)� �@MC در ا�. &,��gر�


 	�Nل,�ت .  ب
ا� �C,Y ��ر�
 وا&/� ب� ادا	� ��ر ��د5ور 5ن'� ��ان�L  ن�اردا&�%�د� 	�Eب� -,�رت د�

 ��ان�L  در ا�. ر��� از ص#/(، )و درن���7 ب�ر5ور�(-�8	  �C,Y ب� �vN 	��9د �=#�ل�ژ� 

ا) از مZ@!L م>�ح ��K در   <L!رات ��ق ت��! ن��ن�. "؟در ا�. )#�. �
ا�N  )� ب��� �
د. ردن�ا

"3A@ w
ا��!م و دو�P �N�8ی- <L!رت ��ق R�1!را �� @XP . 3Aارن�  را  �� ن�!ی& م-" ان�از و تR!ل



1ذری . ان�  �! @�
 رو�- نG!رش ��K" ان�از و تR!ل
3A@ w"م�}ل� ای اس� �2 ت�!م ا"R!م . زن�  م-

 <L!رات دو م���م �� ه3 8
�س#� و در <
 "!ل از ه3 �9ا را در @�!ر@�ب یl اس#�/ل وا"� در ای


�د �� 2!ر م-P .م اول���حم�O  ت!Lد) <��م- م>!ل!B#ر  ا��O �� �2 م دوم���اس� و م �P2!ر �JLO

���]� ص. � اس� یl �!خ� از ص�^م>!لL!ت مj'A��د   �8�
�K در مQ�!J م���م اول ��ار دادK م-


 م-
��د ای اس�  ��ن�، سDال- O �2�ح م- از ای �2 ای م>!لL!ت <��م- @� ه�#�� و @�Gن� ت^

 ی^�- م>!لL!ت 2!رP�ان یl م�رد م�JLO  j'A اس� 8| @�ام>!لL!ت <��م-اP� ص%�L �� س� �2 

Z "�ل ��ا) �%��ن�؟    �� <��ان <�ص� مj'A ��رس- وارد �%Z م-�!) ت�ل
�) 2l@�2!رP!ه

<�ص�  در یl � و ن� در 9!م^� اس� �2 �!ی� وارد �%Z � مL!رزKس>~ <��م- از ،م>!لL!ت <��م-

 j'Aل�ژ) س>~ و ن� درم��Rر�#� ه!و 1ن ه3  ت و اP� �Z% �� س� م>!لL!ت  .در <dJ م!ن�K ت�ی

j'Aم dJ> @�!ن  �2ام وا"�ه!) l@�2  ت�ی ر�#� ه!س�، �!ی� نA!ن داد �2 2!رP�ان م!ن�Kدر ای

 1ذری �!ی� نA!ن  را O�ح 2�دK ان� �2 س�د1ور) س�م!ی� را �� خ>� ان�اخ#� اس�؟مB'A-م>!لL!ت 

ال�Qi در مv<J ان#A!ر ن��#� اش و ی! در ت�!م �
�� س!ل ���9ر) اس*م- ت! 1ن زم!ن @�  م
�اد �2 �-

� �#�R�ور (�Pت 2!ر!Lح م>!ل�O �N> �� l@�2 (�
�� 9!) .  ان��Kت^�اد وس
^- از 2!رP!ه�!) ت�ل

8
{ "Q تe!ده�� ای 2!ره! او !]

 خ�ان��K را �� ن� ت�) 8� Lان  <��م-!ت م>!ل�Pو س�د1ور)  2!ر 

 ��ت� از 1ن ای اس� �2 او �%Z در ای <�ص� مj'A را @�!ن .��د 2!رP!ه�!) ت�ل
�) l@�2 م-


�د  ار م-��2 �2 ت%J	 1ن م>!لL!ت <��م- در P�و "Q ای <�ص� مj'A ��  ���9#� م-P.  

ه�� 1ن[� �2 او در م�رد @�GنG- ت��یv رون� ت��M2 س�م!ی� در 2!رP!ه�!) ت�ل
�) �� ای اس!س 

 P l@�2�#� اس� R@�2#�ی ر�>- �� مL!رزK وا�^- 2!رP�ان @�
 2!رP!ه�!ی- ن�ارد �2 از �2#�ی

8
&. ��ن�  س>~ تQRA ��خ�ردارن� و در ��ت�ی ��ایx م�رد اس#�i!ر وا�v م- Q2 در  ��ض 1ذری

ورود �� ای �%Z �� ای "3R مL#�- اس� �2 مL!رزK 2!رP�ان ��ا) ���Lد ��ایx 2!ر خ�ی& در 

��د و ن�| ه�
 ی^�- X8ی�ش 8�وP!8!ن�  2!رP!ه�!) ت�ل
�) l@�2 �� ت^>
N- ای 2!رP!ه�! م�F� م-

�2
��م!ر��ا) یl .  � 2!رP�) ��رژواز) و ��ار دادن 1ن �� <��ان م�L!) اس#�/ل  �!ی� رو�

l@�2 ن!P���2�
 م%�Bل دار) و  یl رون� <��م- 9!م^� س�م!ی��!�� �2 رون� خ!ن� خ�اب ��ن ت�ل

ت��M2 س�م!ی� و ر�!�� س�م!ی� ه!) �MرP#� اس� و ن� م%�Bل ا�Mای& دس#�Mد 2!رP�ان ای وا"�ه! 

تJN- ام! 1ذری . �2 در ه�� �A2ره!) س�م!ی� دار) از �2#�ی م
Mان س!زم!ن�ه- ��خ�ردارن�

  . ده�   را م�L!) اس#�/ل خ�د ��ار م-��رژوای- ای رون�

ده�� �2 م%�q 1ذری در O�ح مZ"!L ایF!د ���Lد در  ه�� م*"]!ت ��ق و ن#!ی� �%Z نA!ن م-

او م^#�J اس� �2 ورود س�م!ی� خ!ر9- م�F� �� ایF!د �R!ف �
 ص�!یv . و ^
� 2!رP�ان ن�LدK اس�

�!/ت� دی�یZ%� �2 3 او �� . ��د  و 2!رP!ه�! و 2!رخ!نF!ت �! ت��Rل�ژ) 8!`
 ت� م- �! ت��Rل�ژ) �!/



ه
{ و�9 م%�ود �� 2!رP!ه�!) l@�2 ن
�� و Q2 2!رخ!نF!ت م^>�ف �� ت�ل
� ��ا) �!زار داخN- را 

دان� و ��  ای ن%�K نG��- 1��! ��ا) @a ای�ان اس� و خ�د 1ذری ن
M ای را م-. ��د ن
M �!مQ م-

��
. ه�
 دل
Q اص�ار �� ای دارد �2 س
!س� 8
��A!د) و) ه�!ن س
!س� د�!ع از ��رژواز) مN- ن


�3c انR!ر 1ذری ام! ن#
�F ه�!ن اس�N> .�Gدی -A'� Q�!Jم!ی� در م�از س -A'� ی� از!�" . ای

 �� 9!) ��2، ام! "�!ی� �LNc �� 8!ی� م!د) �R!ف �
 2!رP�ان �'�A!) م'#wN را ه�ف خ�د ا<*م م-

1ن �2 ای را در خ�د مL!رزK 2!رP�ان �F#�9 ��2، در O�"�!) "�!ی#- از ��رژواز) دارا) 

در ��#�ی "!ل� و �! X8ی�ش ای �B� �2 1ذری "�!ی� از ��رژواز) خ�د) . ی!�� ت��Rل�ژ) ���2 م-

 ��ا) ای س
!س� را ه3 در ه�!ن مd#R ت�س^� م-Rم� 

Lت��! ت ،��
�L �� ت�س^� Nc: ت�ان ی!�� ن


& ازدر ��ت�ی "!ل� ام! ای. ن!م�زون� (M
@ �N
" lی   lری�pت (�P  �P2!ر �JLO س*ح vNا) خ��

��
 ت�س^� در ای�F! ن
M م� v 1ذری م� v یl 2!رP� س�س
!ل
�� ن
��، م� v یO l���ار .ن


�) ��RN در ه� م� ^G" م^Qe 2!رP!ه�!) ت�ل
�) l@�2"ای نG�ش ن� �xJ در . ص�^#- اس�

  .از �N�9 در 8!سE �� م�}ل� ر�� ا�#B!د ای�ان. دیG� 1ذری ن
3A@ �� M م
'�رد

  

  دار) ن
�� ص�^#- و م^Qe ر�� س�م!ی�
  


Q ت�د1Kذری در L� از -N`!م� �� v9م- را��> (!�N
N%ارا`� ت ا)  ���� اول ه�!ن ن��#� و �� م#

K�
c ر و�A2 ب در*Jن و ان�
�� �%Z در " ا)  "!�
�" از �N�9 و �>�ر ��ن س�س
!ل
�3 و ��NP!ل
Mاس


�� و ای س�م!ی� دار) ای�ان ن
M م-  م�رد س�م!ی�Aم-  ن w
: ��2 دار) را @�
 ت�ص

 ا�. �@�ل  ا�( �� از .دار� ن��8 ص#/�  ا�( ا�
ان �� ��Gر �
	���: دار� ا�
ان �
	���)ال}"

 او سh| �� ت� 
~ ٣٨ص ه�!نF! " . ��ل پ�" �45ز ��`٢ ��ل پ�" و ب#@� �����
� از `٣


�� و ن#
�F م-  م^e*ت ا�#B!د ای�ان م-Aد �2   ن�
P" 
Eان د�

 ا&�%�د�، 	!�gL پ��Gرو� ا�pاز ن

ر�� �5  ا&�%�د  .ص#/�  ا�( 	/gy ��ار ب� �� ا&�%�د ص#/�  ن�!(، ب �=D	gy/ �� ا&�%�د ن��8

 ��

ش 	#��,�ت )  ��ل�� �
د ب�ب� ��ار از ����(ا�
ان، ب
�3ف دوران �� پ�" از ان3Cب، ص�!�

���	

، ب� ب�? ر��.  �Eا&�%�د ص#/�  د� 

 ن�!(، بD=�، 	�ن#� ه��H=�ن	ص#/( ا �دار� و ر�

اP� ��ار �!�� 9!ی- م�Bا�- " ٢٥.ب�ر5ور� ��ر و ا�>ا�" &�رت ر&�ب( در ب�زار 9'�ن  	C�ور ا�(

1ذری "F . 3R! ه�
�F!س�ی!��، 1ن" ��e" 3�ت <L!س و دم خ�وس"م�!سd ��ا) مQi م^�وف 

�!) دار) ��دن ای�ان از س!ل س�م!ی�. ص�^#- اس� دار) ن
�� ده� �2 ای�ان ی�A2 lر س�م!ی�  م-

 ن
M 1خ�ی b٧و �! ان#A!ر ن��#� م�^�د ا"��زادK ��ا) @a ای�ان رو� ��د و انJ*ب  b٠اول
� ده� 



ن
�� "ام! م!9�ا) 1ن . ا) ن
�� ت!زKای "3R .  ن
�� م�#^��K را 9!رو 2�د-�J!ی!) تM ن
�� ��pدال


Q 1ذری از س�م!ی�"ص�^#-N%در ت Kر!LRر م-  �2 ی��Y ان�دار) ای  
��؟ @� ن#!یF- از ای@ ��2

 Z%�"-#^ص� ��

�K ��د؟" نA2 ون�

�� �2   �2- �2 ای 8!رP�اف را �� د�� �'�ان� م-��ار اس� ��

�F

�د  �ان ن�-ص�^#- ��دن ای  ا) از �%Z ن
�� 1ذری ه
{ ن#P .-م �
در "...�  �2 ��2�R>|، او ت}2

���	
و م^Qe ا�#B!د) ای�ان را  "دار� ��م و ��8م ب�د 5���ن� ان3Cب ب'8. ن�> ا�
ان �� ��Gر �

 Kر!LRی M

"نEا&�%�د ص#/�  د� 
ب�? ر��. ب�ر5ور� ��ر و ا�>ا�" &�رت ر&�ب( در ب�زار  ... 	�ن#� ه


��؟ 1ی! ای ت�ص
�- اس� �2 ص��! د�� " ن
�� ص�^#-"�� 1ن �
� R" |8. ��2  م^��- م-"9'�ن @

ات�!�! ه�!ن �
� . خ�اه� نA!ن ده� و ه
{ ن#
�F م^
�- ��ا) �%Z ن�ارد؟ @�
 ن
�� مDلw را م-

��
ای�#�!) ص�^� در   ص�^#- اس� �2 �9ه� م#A�q ��رژوای- ن]�ات ای�ج 1ذری �! ه�� /�-  ن


Q م-RAان را ت�ده� ای .!Gن م-ن!Aرات ن!L> 
ده� �2 از �e! ت}2
�ات 1ذری ��   K د�
	 ت�) �� ه�

 ه�!ن ��e" 3�ت <L!س اس� �2 ��ا) "م!ن�� ه� ا�#B!د ص�^#- دیG�"دار) ��دن ای�ان و  س�م!ی�

�8�!ن�ن دم خ�وس 1رزو) 8
A��� ص�^#- ای�ان <MیM و رس
�ن �� اس#J*ل و خ�د2�!`- �� 2!ر 

K�� �#��P ان�.  


!ت <L!رات 1ذری �h�دازم �K ص�Lر �8زش م-از خ�ان�`M9 �� ی�!� �Gر دی!LR1ل�!ن- ه! . خ�اه3 �2 ی


!ت خ�ا�
�K اس�"ال�Qi خ��- دارن� �2 م
�Gی�   �ب`M9 ن در!<

>!ن را در /�*)" ��  و ای


� م- �N2!تم'�
G!ه- م
#�ان ��!خ� �2 ازL^ا) خ�د ت�رات �!L> رات �. ��2   و!L> ز!c1 قاز ه�!ن�، 

ا�
ان �� ��Gر "�Pی� �2  م-. ��د �!ز) 1ذری ��ا) �8�!ن�ن "�ف خ�د در �!لL- م#�!وت ��وع م-

���	
 ��ل `٢ ��ل پ�" و ب#@� �����
� از `٣ ا�. �@�ل  ا�( �� از .دار� ن��8 ص#/�  ا�( �


�د �2 �2ام ت%�ل از   خ�ان��K در مQ�!J ای سDال ��ار م-". پ�" �45ز ��P٣b ٢ وb ز  س!ل!c1 &
8

 س!ل �QL از نG!رش اث� �1!) 1ذری مB!دف اس� �! ٣b دار) ی! ت%�ل ن
�� ص�^#-؟ ت%�ل س�م!ی�. ��

انJ*ب س�
� �!K و ت!��2ن در اد�
!ت @a ای نJ>� ن� �� م^�!) c1!ز رون� ن
�� ص�^#- ��ن ای�ان، 

. 2��#� اس� �- ��ار م-دار) در ای�ان م�رد ارزی!  ��RN �� م^�!) نw<> �<J ت�xN م�!سL!ت س�م!ی�

یl رون� خ�ان�، ای رون� @
M) ن
�� M9 رون� ص�^#- ��ن و " c1!ز"اP� ه3 �#�ان 1ن را �� <��ان 

��
ص�^#- را ن
M در خ�د ن��#�   ا) از ت�س^� ن
��  دورK- الL#� ص�^#- ��نه� . ص�^#- ��ن ن� ن

 ٢b و ٣bم 1ذری c1!ز ای رون� را  ��ن ��ا) @
��؟ دوص�^#-  ن
��ای ت}2
� �� c1!ز رون� . دارد

 س!ل 8
& از 1ن ام! ن!Y� �� �%�ان �9!ن- ن�� در س!ل ٢b.  س!ل 8
& را دی�ی٣b3. دان� س!ل 8
& م-

ای مJ>^- اس� �2 �! . س� ا و ا�Mای& �
�� ن�� و دورK رون	 ن�#- c1!ز ده� K!F�8 در ای�ان١٩٧٣

 مv<J را �� <��ان مJ>^- در ا�#B!د ای�ان اP� ��ار �!�� ای. ��د ر�� س�یv ص�!یv مj'A م-

در ای دورK ن� ت��! . ت�ان �� 1ن اO*ق 2�د  ای�ان را ن�- س�یvمj'A 2�د، @
M9 (M ص�^#- ��ن




 و ص�!یv ت�ل
� 2!/ه!) مB��- ��ی�ا �P#�ش ی!��، ��RN ه�[�
 رون� ص�^#- ��ن Gص�^� س�

v�F#د م!Fای !� ��Rاز ی M
و ص�^� و از س�) دیG� �! ا�Mای& واردات ه!) A2  �A2!ورز) ن

د�
J! در اث� ه�
 <�امQ ��د �2 م�ج م�!9�ت از روس#! . س!��J ی!�� م%�B/ت A2!ورز) �#!�- �-

�� KودMروس#!ی- ا� �

 در ای�ان �� �9^Aن��� �
^�9 �Lز �� و ن�!c1 ��� �� .  

��
!ن <L!رت �!/ ه��ز یl م'
�K!G دیG� در ه�. ی!�� ص�^#- �� ه�
�F! خ!ت�� ن�- ام! 1ن م!9�ا) ن

 M

�نL^اس�ت K��  . Eدو ت!ری �ذ2 !�  س!ل ��O �� QLر �!@!�- خ�ان��K را �� �P�اه- ٢b و 1٣bذری


w ای . ه� دو مv<J م�رد �%Z 1ذری در دوران �!K ��ار دارن�. A2!ن�  م-NRس� �2 ت!Fال ای�Dس

م- @� ��؟ �2ام ��رس- 1ذری را �� ای ن#
�F ��ن در دوران ���9ر) اس*" ن
�� ص�^#-"رون� 

 Q�!� -رون� در ���9ر) اس*م 
�K اس� �2 را از F2! ای تM  ن
��؟ ذ2�رس!ن�K اس� �2 ایA2 ون�
�


 ا&�%�د� �@�ل ��| ..."pاز ن  �در و ب� ه�8. 	/#�  (ا� در ��ص�D ان3Cب ب'8. �� ا	
وز رخ ن�اد

م�]�ر او از ت%�ل 2
�- ". )دار� ��م و ��8م ب�د  ��Gر �
	���5���ن� ان3Cب ب'8. ن�> ا�
ان ��

ای ت%�ل 2
�- دار) م� ن]� اس�،  @
��؟ اP� ت%�ل 2
�- �� م^�!) دP��Pن- در م�!سL!ت س�م!ی�


 .  س!ل 8
& 1ذری و �! و��ع اص*"!ت ار - وا�K�� v ��د٣b ی^�- ه�!ن ١٣�٢ت��! در س!ل �@

�! ای "!ل 1ذری 1ن .  ن
M وا�v نK�A ��د س!ل 8
& 1ذری،٢b^�- ه�!ن ، ی در c1!ز ده� K!F�8-ت%�ل

 را �!�� ٧٩ ام! مv<J انJ*ب ��� ت! س!ل ��2  مv<J را �� <��ان مv<J ��ت ی!�# 1ن ت%�ل ذ2� م-

دار)، ��RN م���ط ��  ن� م���ط �� ��x و �P#�ش م�!سL!ت س�م!ی��%Z 1ذری . دان�  @�
 ت%�ل- م-


� ای �2 در �!ص�N انJ*ب ��� ت! ام�وز، ی^�- ت! س!ل و)8!سE . �^#- ��ن اس�ه�!ن رون� ص� !� 

١٣٧٩-�

� م�!سL!ت از 8
A!س�م!ی� ، ت%�ل 2
fت �� �Y!ن Kم!ی� ا) رخ ن�اد�دار) و ی! از  دار) �� س


�K ن
��  دار) �� �8!س�م!ی� س�م!ی�c د �2 ت%�ل- رخ ده�. دار) و�Lار ن�زاوی� � 
. از ای� �

دار) ��دن ای�ان در 1س#!ن� انJ*ب ��� و ��ار دادن 1ن در یl 8�ان#M یl تR�1 dNJ!ر در  س�م!ی�

او . "�ف اصN- او ای اس� �2 در ه�!ن رون� ص�^#- ��ن ت%�ل- 2
�- رخ ن�ادK اس�. �%Z اس�

 ���9ر) ��2 ام! در م�رد ت�!م �
�� س!ل c1!ز ده� K!F�8 را نJ>� ��ت ی!�- ای ت%�ل ارزی!�- م-


w ای رون� در �
�� س!ل . ��2 اس*م- س�Rت م-NRس� �2 ت�h� دارد از خ�د 	" K���9ر) خ�ان��

�ن �A2ر در ه�!ن "� زم!ن �!K م#��w م!ن�؟ ی! ای �N9 �2 ر�� و ی! اس*م- @� ��؟ 1ی! ص�^#- �

�ر) اس*م- را ام! دی�ی3 �2 او �
�� س!ل ��9. 8�دازد  <dJ ر��؟ 1ذری ه
{ 9! �� ای سDال ن�-

��2 و از ای زاوی� 8!سE ن��#� او �� ای سDال ای اس� �2  �
�� س!ل انL!�� س�م!ی� ارزی!�- ن�-

ه�
 9! او در ���� ن#
�F . ت�س^� ص�^#- در ای�ان �
�� س!ل اول ���9ر) اس*م- <dJ ر�#� اس�


 "�R- را �� �Oر ��8!ن �
!ن م-�@ (�
P ��2.  




 ا&: "ن�ی��  م-pار ب� �� ا&�%�د ص#/�  ن�!(، از ن�� gy/	 
Eان د�
�%�د�، 	!�gL پ��Gرو� ا�

 ر�� �5  ا&�%�د ا�
ان، ب
�3ف دوران �� پ�" از ان3Cب، .ص#/�  ا�( ب �=D	gy/ �� ا&�%�د ن��8

 ��

ش 	#��,�ت �
	���) ب� ��ار از ���� ��ل�� �
د ب�(ص�!�   
��H=�ن	ص#/( ا �دار� و ر�


، ب� ب�? ر��. ب�ر5ور� ��ر و ا�>ا�" &�رت ر&�ب( در ن�!(، بD=�، 	�ن#�Eا&�%�د ص#/�  د� 
 ه

اA#c!ش م��9د در ای 8!راP�اف R�1!رت� از 1ن اس� �2 �� خ�د 1ذری  ".ب�زار 9'�ن  	C�ور ا�(

��!� K��8!ن م!ن� .��
او ت^��ا �%i& را �� ای �QR م�Afش O�ح . ای اA#c!�- در �%Z 1ذری ن


P 3�#� �!��2�دK اس� ت!J#م� �
c ت وا�^- خ�د را!

� ��K .  نL^اول ت �N�9 ش در ه�!ن!A#cا 
ن'�#


 	/gy ��ار ب� �� ا&�%�د ص#/�  ن�!(، "اس� �2 Eان د�

 ا&�%�د�، 	!�gL پ��Gرو� ا�pاز ن

رو� اس� �2 در یl ا�#B!د ن
�� ص�^#- م^Qe ه�!ن ." ص#/�  ا�( ب �=D	gy/ �� ا&�%�د ن��8


 .  ا�#B!د ص�^#- اس�XPار ���@ Qe^ا م�ص�^#- اس�، 8| @ ��

J#! نJ" ان�د ای!B#ا� �Pا

دان� �2   1ذری م-. ��د؟ دل
Q 1ن رو� اس�  ا�#B!د) R�1!را XPار �� یl ا�#B!د ص�^#- ���Nاد ن�-

�� ه�
 دل
Q ن
�R" M- ای�[�
 ی!وK . ده� @�
 ص�ا"#- او را R�1!را در �2!ر ��رژواز) ��ار م-


!ن ��2  را �� ز�!ن م-� �Gدی -A��8 را در &��" Q�2 . 1ورد ت! در �9*ت �^� اص او 8| از ای

ر�� �5  "��2 �2   ص�^#- ��ن را �� <��ان م^Qe ا�#B!د ای�ان Y!ه�ا رد 2�دK اس� ا<*م م-

 ��

ش) ب� ��ار از ���� ��ل�� �
د ب�(ا&�%�د ا�
ان، ب
�3ف دوران �� پ�" از ان3Cب، ص�!� 

���	

، ب� ب�?  	#��,�ت �Eا&�%�د ص#/�  د� 

 ن�!(، بD=�، 	�ن#� ه��H=�ن	ص#/( ا �دار� و ر�

�� ای اس!س دوران ت! 8
& " .ر��. ب�ر5ور� ��ر و ا�>ا�" &�رت ر&�ب( در ب�زار 9'�ن  	C�ور ا�(

��دK " /(دار� و ر�� ص# ��ار از ���� ��ل�� �
د ب� �!�
ش 	#��,�ت �
	���"از انJ*ب دوران 


�K ت�ل
� خ�د"ام! @�ا . اس�� " Q�!Jم!ی�"در م�ت س!Lش م�!س�#�P  (ار م-" دار�د ��
P . �

�K ت�ل�

 (�

�K ت�ل� خ�د @� �
�K ت�ل
�) اس� �2 ت!��2ن در اد�
!ت م!ر�2
�#- راK ن
!�#� اس�؟ 1ی! ای

Kد�دال- اس�؟ ��p� اس�؟ -`!

�K ت�ل
�) اس�؟ 1ی 1س� �@ 
�K ت�ل
� دار) اس�؟ ای� 
! و�9د ه�

��

 م-  ص�^#- س�م!ی�  خ�د اس� �2 1ذری 1ن را �� <��ان خ�NB ن
Lان ت�دار) ای  
�@ �P��2؟ ا

��2 �2 م^Qe ا�#B!د ای�ان م^Qe ص�^#- ��ن اس�؟ ت!   اس� 8| @�ا او یl �!ر دیG� تXRیd م-


Q م!ر2| از س�م!ی�N%ط م- 9!ی- �2 �� ت���دار) م  
� خ�د در م�ا"Q اول
� ت�xN ��د، و�9د ت�ل


A#�) ��خ�ردار  دار) یM9 lء از ت%�ل ای ن]!م اس� و �� در�9 س�م!ی�� M2�م!ی� از ت��ا) �2 س


�! �� �2#�ل خ�د رون� ت�ل
� در ای �!خ� ه!  ��د، �! 2!رخ!ن�J#ص� ه! م��> ا) 2�دن ت�ل
� در ای

ر�� 1ت- ا�#B!د ای�ان از ن]� او . ��2 - ن�-ام! 1ذری ه��ز ای را ن
M م^Qe م^��. 8�دازد  ن
M م-


، ب� ب�? ر��. ب�ر5ور� ��ر و ا�>ا�" &�رت ر&�ب( در ب�زار 9'�ن  "Eا&�%�د ص#/�  د� 
	�ن#� ه

 ��دن ای�ان "ن
�� ص�^#-"ت}2
� �� 8| 1ن��� . X8ی�ی3  ��
!ر خ�ب م! ن
M ای را م-" .	C�ور ا�(




j م- R�M8- �2 <!ر � �LN- را ��ا) @� ��د؟'Aر ت!�
� lا"-   در ی�9 Q�> ده�، او را �� ات!ق

 اP� م^Qe ای ا�#B!د ن� XPار از �
�K ت�ل
� خ�د �� �P#�ش م�!سL!ت .��2  �
�- روان� ن�-

/ر�# �!ر1ور) 2!ر اس�، 8| @�ا 1ذری دار)، ��RN م!ن�� ه� ا�#B!د ص�^#- دیG� م^Qe �! س�م!ی�

��2؟ 1ی! 1ذری ه�G!م  دار) ن
�� ص�^#- خ�NB ن�!`- م-  دار) را �� <��ان س�م!ی� ای س�م!ی�

دان�� �2 @�  او خ
N- ه3 خ�ب م-. نG!رش ای �9*ت م^�!) وا�^- 1ن�! را ن���
�K اس�؟ ن�

ص�^#- ��دن   c�ض از ت�!م ای ت�!�� �Pی- ه! ای ��د �2 از ی��R در ذه خ�ان��K ن
��. ن�ی��  م-


�!ن خ!O� " ن
�� ص�^#-"!ل و �! ذ2� ه� �!ر��N2 K ای�ان را 9! �
��ازد و در ه�!ن "�Oا Kخ�ان�� ��


�) س
!س- �� م�]�ر ت�Jی� ص�^� خ�د) را ن�اردP �F
دان� �2  او م-. ده� �2 از ای �%�B� Z ن#

�� ه�
 . X8ی�د  �! @h- رو��وس� �2 ا�R!ل نE ن�! و ���2 مZ"!L ت�س^� ص�^#- را �� را"#- ن�-

 راv9 �� انJ*ب �9!ن- و ��NP!ل
Mاس
�ن و امi!ل�3 ا"R!م 8� �O>�ا�- /�*) دل
Q در م^��- �%Z و

Z%� �2 ��2 ن
�� ص�^#- ��دن ای�ان را 9! �
��ازد، ��ون ای �2 �*واس>� از 1ن ��   �� ای ا2#�! م-

K ای ن%�. ��2 او ای ن#!ی� را در �'& م���ط �� L�9& 2!رP�) اس� �2 ات'!ذ م-. ن#!ی� س
!س- ��س�

ده� �2 ت%� �8�& د�!ع از م�!�O  &L�9 v�ح �%Z ای خ!ص
� را دارد �2 �� 1ذری امR!ن 1ن را م-

3�

 م�N�!J �! ر��مcس درو!Lدر ل KTو ��ی (�Pرا ،2!ر MیM> ان�ح ص�^#- ��ن ای�O ح�O��2 . در 


 ن��#� دی�ی3 �2 م^Ne- �2 1ذری در ای�F! 1ن را �� <��ان A
#B!د ص�^#- م!ن�� ه� ا�"���� 8

(�Gار م-" دی�� Kرا م�رد ا�!رXP ر�O ��  3ده�، @��ان ه"�
Eا&�%�د ص#/�  د� 
 .ن
��" 	�ن#� ه

 ��ر��ه'�� ��)� ��ل�� ب
ا� 	%
ف در ب�زار دا�D  �� وا&/�( ا&�%�د� ا	
وز "...��ا) 1ذری

8
�ا م- از ن]� او در رون� XPار �� ال�G) ا�#B!د) �9ی� @�!ن ای وا�^
�".ا�
ان ا�( �
 �2 ��2   اه�


 ب/#�ان �� 	!eل� "...�Gب� �( 

�( پ
و�� ان��Cل ال��E ا&�%�د� ا�
ان هGل� ب� پ�e!	 .ا�

��D9 ان
٢٦.�
 ��اه� �� ا���  �e	�. و<�ت �C,Y ��ر�
 ا� " ��!�� ای ا�Y!رات 1ذری در �!ب ای



 اس#�اتT) ��ا) )��2 م^Qe ا�#B!د ای�ان م!ن�� م^Qe ه� ا�#B!د ص�^#- اس� ه
{ ت}ث
 در ت^

 XPر از ت�ل
� خ�د �� ت�ل
� زن� ه�!ن 1ن[� نMد 1ذری ای اس#�اتT) را ر�3 م-. �JLO 2!رP� ن�ارد

��2 د�
J! ه�!ن   و راN" K- ه3 �2 1ذری ��ای& 8
��A!د م-ص�^#- ��ن اس� م^Qe ص�^#-، ه�!ن

ر�� �5  ا&�%�د " �P *L�#� ��د �2 او .اش 1ن را رد 2�دK اس�  @
M) اس� �2 خ�د او �L* در ن��#�

 ��

ش 	#��,�ت ) ب� ��ار از ���� ��ل�� �
د ب�(ا�
ان، ب
�3ف دوران �� پ�" از ان3Cب، ص�!�

���	

 ن�!( ���H=�ن	ص#/( ا �دار� و ر� " 
ام! در �%Z �� س� اس#�اتT) س�س
!ل
�#- د�
J! ه�

 O�ی	 ت��M2 س�م!ی� و دار) و ر�� ص�^� از ی�XPار از �
�K ت�ل
� خ�د �� �P#�س م�!سL!ت س�م!


�) ت��Rل�ژ) �9ی� را یl م�}ل� اس!س- ت}م
 و"�ت �JLO 2!رP� م-Pر!R� ه�!ن . خ�ان� !J
ای د�

ت�!وت 1ذری �! . ر�� ص�^#- اس��� م�ا�^!ن تdJ> M م!ن�K ��دن ص�^� در ای�ان و مfNL!ن س
!س� ه




!ن م-1ن�! در ای اس� �2 1ن�! ه�
 "���! را� K��2 و �8س� qر    	ی�O از ���2 در "!ل- �2 1ذری

ال�G) " 1ذری در O�ح �%R� Z!�- �2 �! .رس� O�ح م�}ل� ت}م
 و"�ت در �JLO 2!رP� �� 1ن م-

ده� �2 م�]�ر او �� ه
{  ��ار اس� در �JLO 2!رP� وا�v ��د �� خ��- نA!ن م- "داران�  ر�� س�م!ی�

در مQ�!J س�م!ی� خ!ر9- م�]�ر "�!ی� از Q2 س�م!ی� داخN- . ن�وxJ� �9 2!رP!ه�!) l@�2 ن�Lد

-�8	� بi" (�� بi" از ��ر�
ان �� در ���� ��ل�� ب
ا� ص�درات : "ن�ی��  م-. - اوس�وا�^

�##� از 	�&/�( 	��8ز�
� در ز	�#� �g=G و د��8>د و �
ا�x ��ر ب
��ردار  ��ر 	 ) �
	��� ��ر9 

. د ��ر�
ان 	�ه
 ��g4 در ص#��Z ب� �=#�ل�ژ� ب�? ص�دق ا�(ا�. ا	
 بi%�ص در 	�ر. ��ن� 	 

) الDD8   ب�ز -�8	� �
	��� ب�.(ا	� <�  ��ر�
ان ن��8 	�ه
 در ص#��Z ��رب
 در ��ل�� ب
ا� ص�درات 

در ��ل�� ب
ا� ب�زار دا�D ، �%�ص� در . ��ن� ا� ب
��ردار 	  ن�> ه#�ز از ا�. ا	���زات ب� در�9

م^�!) ای <L!رات �� ان�ازK 2!�- رو� ." ، و]Z ��	3 ب
-=l ا�(�����ل��ر��ه'�� ��)� 

 راK ت�Jی� 2!رP!ه�!) l@�2 و �!/ ��دن ت��Rل�ژ) ،دی�ی3 �2 1ذری در 8!سE �� ه�
 م^Qe. اس�

ام! �
 ه�� 2!رP�ان �!Qc در �'�A!) ص�^#- �! م�رد �%Z و) �R!ف . 1ن!ن را ت�ص
� 2�دK اس�


M م!نv از 1ن ن
�� . ��2  و ��ون مA!ر�2 س�م!ی� خ!ر9- هQ�> 3 م-مA!ر�2 س�م!ی� خ!ر9-@ }
ه

ه�� <�!ص� @�
 . �2 در P!م �^�) 1ذری �� O�ح  �ورت "�!ی� از ه�� 2!رخ!نF!ت مN- نh�دازد

�2 م�تe- م%
x ��2   را O�ح م-ه�!ن @
M) 1ذری . س
!س#- در �%Z او "- و "! � و�9د دارن�

ص�^#- از س!ل�! 8
& از  س�م!ی�و م�ا�^!ن ر�� " ا�#B!د انNG-"ه�� م�#�Jی ��یL�ز ر`
| دان! و و 

Kد�ح 2�O ت�!وت در ای اس� �2 1ن�! �%Z خ�د را ص!ف و �8س� K��2 و در �!لd مZ"!L . ان� 1ذری

���2 و 1ذری ه�!ن مe!م
 را در �8�&   <��م- ت�س^� مN- و انJ*ب دمR�ات
l و امi!ل�O 3�ح م-

  .م��eن JLO!ت- تM 1ذری ه�!ن اس�. �JLO 2!رP�ت}م
 و"�ت 

  

  م�رد مj'A س
!س� ارز): �JLO 2!رP� و �!ن�ن
  

 �RN� ،ان�Pت- 2!ر!JLO Kرز!Lف م!ARن� ان از 1ن[� ت!��2ن P�#� �� �!ی� رو� �!�� �2 ام� 1ذری

R!ل
w ت"<B!رK و 9!ن 2*م . A2!ن�ن وزن �JLO 2!رP� �� رون� �QR دادن �� م�ل ت�س^� 1ت- اس�


M9 (M ای " ن�ی@ ��2 
1ذری �2 �!ی� دخ!ل#G��JLO ( 2!رP� در زم
�� ت%�/ت ا�#B!د) را ت}م

��
م�رد س
!س� ارز) ن
M یR- از ای م�ارد اس� �2 �� ا<#J!د 1ذری �JLO 2!رP� �!ی� در 1ن . ن

8
& از وارد ��ن �� م� �ع ام! O�ح. ای م�رد ن
M ارزش ��رس- دارد. دخ!ل� ��2 M`!" الDس  ای

اه�
� اس� �2 از نJ>� ن]� م!ر�2
�3 و از م� ^- س�س
!ل
�#-، 1ی! �JLO 2!رP� ه
[K!G مF!ز �� 



 دخ!ل� در ام�ر �!ن�نXGار) ه�� ی! ن�؟ اP� ن� �� @� دل
Q و اP� 1ر)، "� و "�ود و @�GنG- ای


 م-
& 2!رP�) ��دK اس� و ��2؟ ای م� �ع ن
M از �9ال�!) ه�
L�9 -GA  دخ!ل� را @� @
M) ت^

ان� �2 ��    ال�Gه!) ه�F!ر) م^
�- در L�9& 2!رP�P QR� (��#�،�� ت�!سd 8!س'�!) م#�!وت �� 1ن

�!رزت�ی ن��ن� ه!) ای ان�اع . ان�  �� انAR!ف و ی! ان��اد مL!رزJLO K!ت- مDث� وا�K�� vن��� خ�د

 م�رد – و ��9ب ارو8! –!ن�ی�!و)  ��یKT در اسR–م#�!وت دخ!ل#G�) در �!ن�ن را در ��!ل ارو8! 

!
  اس!س!در ��!ل ارو8! مL!رزK ��ا) دخ!ل#G�) ات%!دی� ه!. ت�ان مA!ه�K 2�د   م--مj'A ای#!ل

ن#
�F درازم�ت @�
 رون�) ت�LیQ . م^>�ف �� دخ!ل� ای ات%!دی� ه! در ارP!ن�!) �!ن�نXGار) ��د

م�#QJ از ای �2 ای دخ!ل#�! . دار) ��د  م!ی���ن ات%!دی� ه! �� اM9اء دول� و ارP!ن�!) "�� ن]3 س�

8!داش ات'!ذ ه�
 . ان� ی! ن� در �2ت!K م�ت @� ن#!ی� مLi#- در ���Lد و ^
� م^
A#- 2!رP�ان دا�#�

 M
در ات%!دی� ه! ��د 2!رP�ان  اL9!ر) ��ن <�eی� - �>�ر مi!ل در س�`�–س
!س� از 9!نd دول� ن

�� ه�
 دل
Q اس� �2 م
Mان س!زم!ن�ه- 2!رP�ان در ات%!دی� . F!م
��2 �� ت�Jی� 8!ی� ه!) ات%!دی� ه! ان

در مQ�!J ن��ن� ای#!ل
! م�رد) . ه! در اسR!ن�ی�!و) �� م�اتd �!/ت� از س!ی� �A2ره!) ص�^#- اس�

در 8!سE �� م�}ل� 2!ه& م�اوم ارزش ل
� . ده�  2!م* م#�!وت از دخ!ل#G�) در �!ن�نXGار) را نA!ن م-

ا�Mای& دس#�Mده! " �!ن�ن اص*ح مL!رزK ��ا) ٨�١٩ از س!ل !دی� ه!) 2!رP�) ای �A2رای#!ل
!، ات%

م��	 �� ت�Bیd  س!ل 8٩| از  را در دس#�ر 2!ر خ�د XPا�#�� و )scala mobile ("�� ت�!سd ت�رم

  .  نG!ه- ه� @�� XPرا �� تF��� ای مL!رزK /زم اس�.1ن ن
M ��ن�


�) از و��ع " d ت�رما�Mای& دس#�Mده! �� ت�!س"�!ن�ن GA
در ای#!ل
!) �^� از m�9 و �� م�]�ر 8

�� ن��L ن�خ ت�رم ه� س� م!K یl �!ر �� اس!س ای �!ن�ن دس#�Mد 2!رP�ان .  ��و vا<#B!�!ت 

را م�L!) " خ!ن�ار م#�سx"مQRA اس!س- در ای ��د �2 �!ن�ن ��ق س�L هMی�� یl . ی!�� ا�Mای& م-


 ��K ��دداد �2 <�* م%!س�L ��ار م-
Lت �J� xای& ��!) 2!/ه!) . در "� خMا� �Lس  در ای

!� -Lی�ن!ن �!   Q
L� از �ور) ت�م-  �Lوارد م%!س �ای& /تMت! ا� �� �2!/ه!ی- �2 �2# (!�� 


Q ژام�LنL� ور) ��دن� از�ار م-.  �ت!��2ن- � -Pس>~ زن� �را � !�Lت او/ م!L
دادن� و 1ن[�  ای ت�ت

و �� ای ت�ت
d 2�دK اس�  ��#�� �2 یl خ!ن�ار 2!رP�) ت! ام�وز مB�ف م-P  را در ن]� م-


 دس#�Mده! م�تxL 2�دن�؛   ن
!زه!) �9ی� را مN%�ظ ن�-A

�! �! س>~ 8J#درص�) 1ن م� (!�Lم !
ث!ن

 ات%!دی� ه!) ٨�١٩در س!ل . ��دن� 1م�ت� ���K @��ان- از 1ن ن�-  ��د و �� ای ت�ت
P d�وه�!) 32 در

 (�P3 خ�اس#!ر 2!ر#�
 �!ن�ن در) punto unico" (ام#
!ز وا"�"ل�f ای ن]!م م%!س�L و وارد 2�دن س

 وا��#G- ا�Mای& دس#�Mده! �� �!خ� ه!) م'#wN و P�وه�!) ،�� اس!س ای س
�#3 �9ی�. ��ق ��ن�

ر�� و ه� 2!رP�) ه�!ن م�NL وا"�) را �� مL9 ��!i�ان ا�Mای& ت�رم   "��J- م#�!وت از �
 م-


� �� ٩مL!رزK ��ا) ای اص*ح �!ن�ن �
& از . 2�د ی!�� م-درJم �! م��!Fان�و س �
A2 ل�O س!ل 



�
 �!نl �9!ن- در @�!ر@�ب مXا2�K ��ا) ا<>!) وام �� دول� ای#!ل
! ١٩٧٧در ه�!ن س!ل . 8!ی!ن رس

در س!ل . � ادام� دا�١٩٩٣مL!رزK ��ا) د�!ع از ای �!ن�ن ت! س!ل . ٢٧خ�اس#!ر ل�f ای �!ن�ن P�دی�

 و در @�!ر@�ب س
!س- 2!م* م#�!وت ارو8!) وا"� و ��ا) وارد ��ن �� "�زK ارز) ی�رو، ١٩٩٣

  .O- یl ر��ان�وم از م
!ن ��دا�#� ��" ا�Mای& دس#�Mد �� ت�!سd ت�رم"�!ن�ن 

�2 دخ!ل� ات%!دی� ه!) اسR!ن�ی�!و) در ارP!ن�!)  ان�ازK �!نه  ��ا) �%Z "! � ای م�3 اس� �2 ��

!� M
مL!رزK ��ا) ن�نXGار) �� انLJ!ض و ان��اد در مL!رزJLO K!ت- 2!رP�ان انF!م
�، �� ه�!ن ن��L ن

از ن]� . �!ن�ن ا�Mای& دس#�Mد �� ت�!سd ت�رم در ای#!ل
! م�d9 انAR!ف مL!رزJLO K!ت- P�دی�اص*ح 

�� P1!ه- JLO!ت- از ن]� ر. ت�!وت @��ان- �
 ای دو ن�ع دخ!ل#G�) و�9د ن�ا��ن#!ی� م��Nس م!د) 

  . و نA!ط مL!رزات- �JLO 2!رP� ام! ت�!وت �
 ای دو ن�ع دخ!ل#G�) از زم
 ت! 1س�!ن اس�

M

Q 2!ه& – در م�ارد) ،در اد�
!ت 2*س
l م!ر�2
�#- و مB'A! ت�سx خ�د م!ر2| نL� از 


� ��ان
 ا2
�ا ت�ص
� ��K و در م�ار-س!<� 2!ر روزان� 
fا) ت�� Kرز!Lدخ!ل� و م  M
د) دیG� ن

�#��P ار�زن& ��3 م�3. ان� 2!م* م�رد س�

 س
!س#�!ی- در م!ر�2�@ 

 ه�!ن ،ت�ی �!خj در ت^

�! ای . ام� l�2 �� انAR!ف مL!رزJLO K!ت- در <
 8!س'�Gی- �� ن
!زه!) ��ر) �JLO 2!رP� اس�

Z%� دازی3 �� خ�د�h� م!ت�Jم.  


 س
!س#�!) ا�#B!د) یM9 lء م�3 از 1ذری م^#�J اس� �2 دخ!ل� �JLO 2!رP� در ت
^"" تR!ل
w ن�ی


ا�" �����ل�!�  در �C,Y ��ر�
 ب��� در : ان� �vN دوم �=�ل�} 	� ��8	� ��ز�: "�Pی� او م-. اس��

�#� �Dا��	ان 

� ال��E ا&�%�د� 9��� در ا��ED=� ��و
ای م�اخ�N �� ز<3 و) از 1ن رو " ٢٨.پ


دب� ه
 	�>ان"...  �ور) اس� �2 � {�/y� را 
،  ب��ان پ��� 	�د� �=�ف 9��� در �C,Y ��ر�

 	 g�'!� <ن�  �!�	

ا�" ر�� )�
م! �� ن!درس#- ای تM 2!ر) ن�اری3 @�ا �2 ." ��د 	�Cب�D ب� <

ت�ان� مL!رزK ر��م
�#- را "#-   خ�د مL!رزK ��ا) 2!ه& �R!ف �
 �'�A!) م'#�JLO wN 2!رP� م-

م�3 ت� از 1ن ��رس- ای م� �ع . 1ن ه�!ن �A2ره!) اسR!ن�ی�!و) اس�ت�Jی� ن
M ��2 و مi!ل �!رز 

یl ن��ن� از ای دخ!ل#G�) را م! در 9�ی!ن �%Z "�ل . ��2  اس� �2 1ذری �2ام س
!س#�! را ت�ص
� م-

3
م�رد دوم و �!ی� ��
!ر 9!لL#� دخ!ل� در س
!س� ارز) دول� . 2!رP!ه�!) l@�2 ت�ل
�) ��!خ#

دان� �QL از O�ح 8
��A!دش در�!رK   م^�!) وا�^- ای��Gن� دخ!ل#G�ی�! را م-1ذری �2 خ�د . اس�

-Lار م-  <�ارض 9!ن�Aب!�� "... : ده� �2 اش ه ،

 �C,Y ��ر�pرد ن�	ات 
ن=�� ا��7#���0� �� )

�
p�#	 
 اس� �2 او مi!ل 1م!دK س!ز) ذه خ�ان��Kو 8| از ای " ا� ��اه� ���( ب� 	�رد، <�	��ن �4

O ح م-خ�د را�=#�: "��2 �	ل ب��ن �h	 �� رم را ب��p#	 : ال ، �=  از
ب
 �3ف �,�0�Dت ن��ل�,


د ب�زار ن�!(=D8- ,�دل� ارز� ب�	خ 

دن �/��. نH� ا�ت اد�4م در ب�زار 9'�ن  اب�	و<D	 . 
�eث�

�#� )#�. ا&�ا	 ، �� در ا�
ان ن�> �� <� ز��د� ص�رت �
��� ا�(، در وه�D اول ب�? ر��. ���� ه>




 ��ه" د��8>ده�� وا&/  ا�(Eب� -,�رت د� ��  ��. زن 	ان و ���	  �C,Y Z��#	 از زاو�� �ب��

 
h� .�8y,�( 5ن ���x دول( در ب� ��Cط 5زاد ن
خ 	,�دل� ارز� 	�iل|( �
د و 	3h ��ا���ر ���ر�

�� .�/	 vN� �� . ا� ب�زار
دا�D  ا	� ه�8. ا&�ام از �9نV 5ن بi" از �
	��� �� ��ل��ش ب

���	

ح )#�. ��ا��� واب!�� ب� واردات ��?� �Y (، و�ا �|�	(، ن�> �ان  ا� ا
ا� از �9نV ��ر�

"!م
!ن "ن
�� �2 @�ا 1ذری از م^�Nم  م^
 مi!لای  O�ح �!" ٢٩.��
د 	�رد <��8( 5ن'� ن�> &
ار 	 

K�[#م� �
c" -ف م�ح م-. زن�  "�O �2 -الDاس� �2 @� �2!ن- س  در ای�F! "!م
!ن ��د �
A#� ای

K�[#م� �
c   3ه �P؟ ا|R>�� !� -Nن ��رژواه!) م!
ا) از م
!ن �2!ن دیG�) ی!�#� ان�؟ 2!رP�ان در م


� م�#]�K ی!�#� �!��، ��رژوا) ص!"d 2!رخ!ن� اس� �2 ت!��2ن �R� م-c -م!" !F�2- در ای�   Kد�2

ام! . ) خ�د) ��ن'�اه� خ!س�@a ای�ان "Mب ت�دK را �2!ر زدK اس� و دیG� �� "�!ی� از ��رژواز


�� �2 از دل ه�!ن @h- �2 در ت�!م س!ل�!) 8
& و 8| از انJ*ب �! اس>�رK ��رژواز)   ن!�P!ن م-�

K�� ا�
�� <L!رت 8�دازی�!) ان� �2 الL#� ه��ز در س>~ N2-   مN- و م#��- مL!رزK 2�دK اس�، �2!ن- 8

��A2 �2   مj'A 1ل#�ن!ت
�ه!ی- را �� م
!ن م-، ام! در ه� P!م8�دازن� م-انJ*�- دار) و   �س�م!ی�

ر�� ص�^� ��م- را از O�ی	 . ان>L!ق 2!مQ دارن�د�
J! �! م�!�v ه�!ن "!ج �1!) مN- ص!"d 2!رخ!ن� 

زن�� و   خ�اه��، دس#�Mد 2!رP�ان را �� �!ر1ور) 2!رP K!P�K م- ت�Jی� م!ل- 2!رP!ه�!) l@�2 م-

ت�م!ن- ه�#�� �2 "!ج �1! ��#� �#�ان� 1ن�! را در �!زار 1زاد 1ب "!/ ه3 خ�اس#!ر ادام� س
!س� د/ر ه�� 


J#! @� �2- �� . ��2" س�م!ی� XPار)"��2 و در1م� "!ص�N را در س!خ� وی*) �9ی�ش در ��!ل J"

  "�!ی� از @� �2- ��خ!س#� اس�؟


J#! ه3 م>�ح اس�J" -م� �<- اس� �2 در س>~ �9!ن �#Lال �A�!م� �ع م�رد م� . �!رز ت�ی

!Rی�و 1م ��Rاز ی 
@ 
 و �!نl  و ارو8!ن��ن� ای م�!��A را در �9ال �� س� ن�خ مL!دل� ارز) �

ن 1 �
�� ی�1زادس!ز)در "!ل- �2 �!نl �9!ن- خ�اس#!ر . ت�ان مA!ه�K 2�د �9!ن- از س�) دیG� م-

 
) ادام�  د/ر از س�ی- �� "�!ی� از ص�!یv خ�د��ن 1 ارزش ی�8
�ن��� ه�!ن ن��L �! اس�، @


�- از م�!�v ارز) ن!�- از م!زاد تF!ر) خ�د را �� ه�!ن 1م�یR! و   م-[> 3F" �Gده� و از س�) دی

ن#
�F ای س
!س� ه3 در . 1ورد c�ب ص!در ن��دK و م��^
� ��ت�) در �!زاره!) c�ب �� دس� م-

. ��دK اس� ص�^#- در @
 و ا�Mای& ��ی� �R!ف JLO!ت- –در�9 اول ر�� <]
3 یl ا��ا�
� م!ل- 

و �JLO v 2!رP� در @
 �� دل
Q رون	 @��ی س!ل� ا�#B!د، ن!�� 1ن ن
�� �2 در ه�
 م>N	 ���Lد 

O �� �P2!ر �JLO v اس�س!ل�! و K�� M
ت! 9!ی- . �ر ن�L-، ی^�- س�3 1ن در ن]!م ت�زیv، وخ
3 ت� ن

و م��^
� ��رژواز) �2 �� 1ن س
!س� ارز) ��م
G�دد، ات'!ذ ای س
!س� اس!س! �� ا�Mای& ��رت 


، انF!م
�K اس�@ �P2!ر �JLO !� �N�!Jخ!ر9- و @� در م (!Lر� !� �N�!Jدر م �@ ،-�
@ . lی !Fو ای�




w ر�L! در c�ب و ��یKT در 1م�یR! ن
O M�ح م-^eس�، ی^�- ت!
 �2امو . ��د �L�9 دیG� از ه�
 س

�
  . دK ن�Aدزان�از) ذوق  �
 @3Aا) اس� Y !� �2!ه� ��ن @ مd#R ت�س^�  و O���ار� �امh�ی!ل

د�
J! �� دل
Q ه�
 نJ& تQ�!J �! س�م!ی� م�xN و ��یKT تQ�!J �! 1م�یR!س� O �2���اران مd#R ت�س^� 


� ن�خ ارز ه�#��Liس� ت!
" �R!ف درون �JLO 2!رP�"1ذری الL#� ای س
!س� را �! . ن
M خ�اس#!ر س


 م-
Lم!ی� خ�د)، ی! ه�!ن ت  ت�ی� س�J��2 و ت Q

w س�م!ی� �9!ن-، را ن#
�F ای س
!س� و ن� دل^e


��!) اص
Q ت� ای س
!س� ام! �! ص�ا"� و ��!م� �
#A�O �� (�ح . ��2  ات'!ذ 1ن م^��- م-
Lت

 �در -
ص�  : "�Pی� س�
� ام
 در ای �!رK م-. 8�دازن�  د/یQ  �ورت ات'!ذ @�
 س
!س#- م-

 �� 9#�ب 	8=. ا�( ب��ان� 
د� �  �= g	�g ب��� از   �  #� ��Y�N	�p>3 	،�ا&�%�د


�=�� ��زن� ب�   �� 9#�ب را 	�  	#���G� Zره�
ا� از 5ن د��ع �#�، ز د��87/Eا
E8دارد�  ه  .


ح ��� ا�(�� ه� ب��� �
	�  الDD8.� �� ان��Cل ب��� ا.�اN	 � <!�ب 
دنب�ز �.  �#�
ل ��د دوب�ر

 ه�ف را دن,�ل �� �
د� �#'� �g د�� �@��8ن را ه8;�ن  پ�ل 5  الDD8.� �� ص#�وق ب� ا�� �
	��ه�

	 �#�  :'!��g�	
� ب
ا�?ت� ه� ب� ا�� ان��Cل ��@�	 �
 روزا�>ون 5ن را 9,
ان �#�، � 5ن=� �!


.  5ن ا�(  ن�p	� و �!�
ش ا��
ا��=�� ا&�%�د 5	
�  �� ��د <�صg ]/} و ن�ر��� ا��!


�و و ه� �� �
	��>� ��ن
.� در ا  ن|/9�k#�ب هEان
 � ه��رش� از   ن��  ا<��8ل� ه��

 5ن   	#�CN ��7 از �#�ور ب�دن ارز �� ن�  ن��� از ب3ه�(� �,/�7،�در ن�.  ب�رس ن�ارد�ا<�=�ر


ار.  ��ال رود
� ز��ا�( ب�&
   ث,�ت ن!,  �� ن�-� 	#�CN ا  ��ز	�ن�ه� ن�pم ه��در -�ض، ب

 9#�ب � 5ن را دا��� ب��� �� در درون ��Gره� E!�� ���� �#� ��  	.� ارز �e	�را در 	,�دل� 


د� &
ار � 	�رد ب@~ و ب
ر� .
، )١٩٩٧ـ٩٨ (� �� 5�� ��Gره�� ب@
ان ا&�%�د�ن�ب�8ن� �� در 9


ار�	�ل>&

ل 	7�د �,�� اب�=�ر ب�#� �gو در ا )�
��د . �� 	,�رز� 	��M .� ارز را ب� د�( �


!ن ص�ی~ و رو� و �- " ٣٠. بG#���(�ب� ر�8 �� 5ن را 
� پ�ل ه� ن��>  الDD8.�ص#�وق ب� ای

 �N
8 �N

�K اس�" �R!ف درون �JLO 2!رP��LNc" �� س
!س#- اس� �2 1ذری در زرورق ه�!ن �]
8. 

�9ه� ای س
!س� در د�!ع از ��رژواز) �A2ر �9!ن س�م- در م�A2 Q�!Jر امh�ی!ل
�� اس� و 


�3c اص�ار ��  ن
Mخ�د 1ذریالL#� . ��- ن
!زم�� اثL!ت ن
س
!س#@�
 م!ه
� ��رژوای- N> " |�9

-#�

�K" 1ل#�ن!ت
� س�س
!لc و، 
 �� م��eن ��رژوای- س
!س#�!) 8
��A!د) خ�د وا�w اس� و �� ه�

 Z%� 3ن"اس!س ه�
م!ن� ای اس� �2 1ی!   ا) �2 م-  ت��! م�}ل�. �A2 را 8
& م-" نa در ا�8زی�

� 8!ی� ه!) م!د) �R!ف درون �LNc �JLO خ�اه� 2�د و �� ای اس#�/ل و) م�L- �� ای �2 ای س
!س� �

ت�ت
d امR!ن م�N�!J �! ر��م
�3 را ��اه3 خ�اه� 2�د، ن
M ا<#L!ر) دارد ی! ن�؟ �!ی� اذ<!ن 3�2 �2 در اث� 

 lر�� م�زون ص�^� خ�د) ی �F
ات'!ذ @�
 س
!س#- الL#� امR!ن 2!ه& �R!ف درون JLO!ت- در ن#

م! ت�!م م�}ل� و ت�!م ت�!وت س
!س� س�س
!ل
�#- و س
!س� ��رژوای- در L�9& ا. امR!ن وا�^- اس�



2!رP�) در ه�
 نR#� اس� �2 س
!س� س�س
!ل
�#- ���Lد و ^
� م^
�JLO -#A 2!رP� را ن� �! 

 3
J#م� Q�> در �RN� ،!Lر� Q�!Jرژواز) خ�د) در م�� �
واس>� ت�Jی� ص�^� خ�د) و ت�Jی� م��^


Q ن�!ی- م�ز �
 مL!رزK ��ا) ر��م از م� ^- س�س
!ل
�#- و . �JLO  ��2 2!رP� �F#�9 م-N%در ت


 م-
��ا) یl س�س
!ل
�� مL!رزK ��ا) ر��م �!ی� �2 امR!ن . ��2  مL!رزK ر��م
�#- را ه�
 نR#� ت^

ا)  �� �Oر �
�اس>� �*واس>� ��رت و س!زم!ن
!�- �JLO 2!رP� را ت�Jی�انAR!ف مL!رزJLO K!ت- و 


� ه� مL!رزK ��ا) ر��م از م� v س�س
!ل
�#- ت��! در . ��P#�ش دهJم�� jخ!� ،�Gرت- دی!L> ��

 �JLO رت س!زم!ن- و ا<#�!د�� Kرز!Lه�� �2 1ی! 1ن م M
d�2 1ن م>!لL!ت �*واس>� ن
��، در ای ن

د�
J! �� ه�
 اس!س . 2!رP� �� خ�د را ��ا) دس� زدن �� نL�ده!) �MرP#� ا�Mای& دادK اس� ی! ن�

دار در  اس� �2 در س
!س� س�س
!ل
�#- ���Lد و �JLO v 2!رP� از O�ی	 ���Lد م��^
� �JLO س�م!ی�

  . زن� "� یl ت!�� اس� و ای د�
J! ه�!ن 2!ر) اس� �2 1ذری دس� �� 1ن م-

 �� �� یl س
!س� ا�#B!د) م^
، ی^�- ن�خ مL!دل� ارز)،س�س
!ل
�#- 8!سE یl  ارا`� 1ذری �! اد<!)



 س
زن� �2 از O�ی	 ت�Jی� م�Jم!ت- ��رژواز) �� ���Lد و �JLO v 2!رP� 8!سE   !س#- دس� م-ت^

خ�د او اذ<!ن دارد �2 س
!س� ��!ور . راK ات'!ذ س
!س� س�س
!ل
�#- ام! 2!م* م#�!وت اس�. ده�  م-

او �� R�2 (!9!ش در تF!رب �9!ن- L�9& 2!رP�) و . 2�دن ن�خ ارز ا��2ن در ای�ان ا9�ا ��K اس�


� ارز) را �� ��رژواز) Liس� ت!
در تF!رب و س�#�!) خ�د L�9& 2!رP�) ای�ان، �!ز�AP �� س

��2 و ��ا) ای �2 ای ت�ص
� را هN�> 3- ��2 �� ��رژوا) ت�ل
� K���2 ��ا) �!زار داخN-  ت�ص
� م-

س>�، راK �*وا. ده� �2 م! ن
M وزن �JLO 2!رP� را �A8 س� ای س
!س� خ�اه
3 1ورد  س
�G!ل م-

JLO!ت-، نMدیl و س�س
!ل
�#- در ات'!ذ @�
 س
!س#- ام! O�ح م�Fد اه�
� مL!رزK ��ا) ه�!ن 

اس� �2 ه3 در L�9& 2!رP�) �9!ن- م�ارد) از " ا�Mای& دس#�Mد �� ت�!سd ت�رم"خ�اس� 1��!) 


� را �A8 س� دارد و ه3 در L�9& 2!رP�) ای�ان �^!ر) اس� 1��!J�2- وا�^! . م�� �c�cد �Pا 	`!�

ت�ان   1م�ن �� �R!ف درون- �JLO 2!رP� �!��، 1نO �� K!G�ح ای �%Z خ�اه� 8�داخ� �G@ �2ن� م-

!Lم 
� �2 در خ�د ای مL!رز� K� �R!��!) ایAه!ی- �!ی� ان�ی �L�9 �@ �� دا س!زم!ن داد و�Fرا م Kرز


Q تF��� ای#!ل
! �2 �!/ت� ذ2� ��(درون- �JLO 2!رP� ن
� �!`	 1م� L� از(  . M
��ی�- اس� �2 ای ن

Kرز!Lن�ن  م!� lی v ا) و�ا) خ�اه� � .Kرز!Lم 
1ذری در ای " �9| 1ل#�ن!ت
�"ا) �!   ام! ��ق @�

 اس� �2 ای مL!رز�JLO K را در م��^
� ��#�) ��ا) P!م�!) �^�) ��ار خ�اه� داد و 1ل#�ن!ت
� 1ذری

  . �اه� 2�د�JLO را در ��� اس!رت O�ح ت�س^� ��رژواز) خ�د) خ�� خ

  

�<Jن- /زم اس� �� ن!
 ت اس#�//��ا) ادام� �%Z یl �!ر دیG�. ا) رس
�K ای3 �2 ی��L^�9 l) م

3
ا) از انL!�� س�م!ی� تJN-  دورKن'�� ای �2 او �
�� س!ل اول
� ���9ر) . 1ذری را م�ور �2



P�دد �2 م-  د م-��2، دوم ای �2 دول� ���9ر) اس*م- �!�� ه� �Pن� خJLO �NB!ت- ���Nا  ن�-

��2 	L<8!ی� ا9#�!<- م� lی ��2 دول� ���9ر) اس*م- در ت�!م ت%�/ت �!ی�� خ�د را � ؛ س�م ای

دار) ای�ان یl  ��د؛ @�!رم ای �2 س�م!ی� ا�#B!د) در نJ& م��^Q و ت}ث
� X8ی� Y!ه� م-

 خ�د �� دور ؛ 3F�8 ���9ر) اس*م- ��ا) �J!ءP�دد دار) ن
�� ص�^#- خ�NB ن�!`- م- س�م!ی�

 Qe^م!ی� م�س ��!Lدور  �9ی� ان �9ی�) از انL!�� س�م!ی� ن
!زم�� اس�؛ �3A ای �2 در ای

 2!رP!ه�!) l@�2 ت�ل
�) یl م�}ل� اس!س- در ت}م
 و"�ت �JLO 2!رP� اس�؛ و س�انF!م ه�#3 ای


�3c و�9د دول� ��د  "
!ت ا�#B!د)�2N> از دول� و QJ#ان رون�) م��م!ت . ��رژواز) ای�Jم �! ای


Q دورK 1ت- ت%�/ت م-N%اغ ت�و) . رود اس� �2 او �� س�

 م�Jم!ت- ن�@ (!�Lم �اس� �2 � رو�

در ای نJ>� اس� �2 س�م!ی� �9!ن- . انF!م ای ت%�ل را در 9!ی- �
�ون از ای م��F<� �!ی� ��9


Q م-N%دادن. ��د  وارد ت 
!ت ��رژواز) ���9ر) اس*م- �2 ��ا) �J!) خ�د ن!@!ر از تe#Jم �� 


�د �2 از دو س� 1ن را �� س�� انF!م ای ت%�/ت م- اس�، در "� �!صQ دو ن
�وی- ��ار م-P  ران�� :

�! ای . ��رژواز) ای�ان �2 خ!رج از رژی3 اس� و س�م!ی� �9!ن- �2 1ن ن
M خ!رج از رژی3 ��ار دارد

(Tات�اس#  مL!رزK �! دول� در م�M2 1ن ��ار زن� �2 ا) دس� م- ت�Bی� اس� �2 1ذری �� ت�وی

  .ن�ارد

  

 -#�
   ر��م
��؟امh�ی!ل
�3   �ی!ر��م
�3 امh�ی!ل
  

 یl " ان�از و تR!ل
3A@  w"دی�ی3 �2 1ذری در #��P &

� م�ل ت�س^� و در 8
fر�� "ت (�Gال


�- م
��R" داران� س�م!ی�� &
و �! رو) 2!ر  ٨���2 �2 ای رون� الL#� از س!ل   او �� ای ا�!رK م-. را 8


�-   ��ا) دور �9ی� ام! او @�
 س�ن��#- را 8
&. 1م�ن ر���F!ن- c1!ز ��K ام! ن!2!م م!ن�K اس��

���O!) س
!س- 1ن را  ��<R| او @�!ن �� 8
A��� ای ال�G م#J!<� اس� �2 "#- ه�� 8
&. ��2  ن�-

8
& �  ��2 و ا<*م م- ن
M ت^�یQ م- �� �@�Pوس� ا�8 ��O!) س
!س- م^
�- م��ط دارد �2 انF!م ای

 ای ی! 1ن �9!ح در رأس "!2
� ن
�#�� و ن#
�F م-#��P ار�ام! �Mال !�O�� &
8 
�د �2   اس� ام! ایP

اد�4م ا&�%�د� ا�
ان در ب�زار 9'�ن  �� ا	
 �� و ب�" 	@��م ا�(، ا	� ا�=�ل  �� ا�. اد�4م "... 

ادc!م "�Gی
3 �2 در ت�!م ن��#� م�!ه
3 ه�
�F! �" ٣١.ب� ��د ��اه� �
�( ب'�;��9 	@��م ن�!(

ارز ه3  ه3" م�ل ا�#B!د) �9ی�"و " داران� ال�G) ر�� س�م!ی�"و " ا�#B!د) ای�ان در �!زار �9!ن-


!ت �%Z در�!رK ای . رون�  �� 2!ر م-`M9 �� در ای�F! م�رد " داران� س�م!ی�ال�G) ر�� "8�داخ#

8
A. ن
�� �%Z م! 
w ای رون� ام�وز @� "#- 8�داخ# �� ن#!ی� ایNRال �2 تDس 
�- و O�ح ای� -



��
�2
xJ�   3 2!�- اس� �� یl نR#� م�3 �>�ر "!�
�. ��K اس� ن
M م�رد ت��9 اصN- م! ن Kا) ا�!ر

و 1ن ای �2 در ای ال�G) �9ی� �� ز<3 1ذری 2!رخ!نF!ت �MرP- ت�سx س�م!ی� �9!ن- در ای�ان ایF!د 

ال�NN- �8ل و �!نl �9!ن- م�!سL!ت �
  F!ت ��! �� ت�ص
� ص��وق �
خ�اه�� �� �2 در ای 2!رخ!ن

ه!ی- ص�رت خ�اه� P��� P �2�@� ات%!دی� ه!ی- ه�#�� م�#QJ،  2!ر و س�م!ی� از O�ی	 ایF!د ات%!دی�

ه�
 ات%!دی� ه! ه�#�� �2 از ن>� 1ذری 8!ی� م!د) . ان� ام! خ�د داوLNO!ن� خ�اه!ن ه�R!ر) �! س�م!ی�

 3�

Q خ�اه�� داد �2 "#- از ر��م
�3 س�#- "Mب ت�دK ه3 راس� ت� اس�ر��مRA�9ی�) را ت . �#Rن

�
ان#A!ر 1ن ن��#� ت! �� ام�وز "#- یl م�رد از @�
 2!رخ!نF!ت- ا) �%Z ای اس� �2 از زم!ن   "!�

! �^* �%Z م! ام. ایF!د نK�A اس� و �� تvL 1ن "#- یl ن��ن� از 1ن ات%!دی� ه! ن
QR� M نG��#� اس�

��

& از 1ن �2 . �� ای نR#� م#��M2 ن� نR#� م�3 ت� ای اس� �2 م%#�م ��دن ای رون� نMد 1ذری

، نA!ن ده��K در2- اس� �2 او از – �2 ه�� –نA!ن ده��K ن!درس#- ارزی!�- و) از او !ع �!�� 

`!" �#A
� dات��� qدر M اه�
� اس� ت! �� را�>� �
 �9!"�!) م'#wN س�م!ی� دارد و 8�داخ# �� ای

Q
N%ن!درس#- ت . �JLO ن!
�!/ت� دی�ی3 �2 1ذری م^#�J اس� �2 ال�G) �9ی� یR� l!ف ا�#B!د) در م

ایF!د خ�اه� 2�د �2 م�F� �� ایF!د /ی� ن!ز2- در م
!ن 2!رP�ان خ�اه� �� �2 8!ی� م!د) ر��م
�3 را 

-� �JLO �
J� ��ن��س �� �Lخ�اه�� داد و ن� Q
RAاس�. اه�� ��دا<#�! خ� ت 
�@ 
 ارزی!�- 1ذری> :

رود �� ب
ا� اول�. ب�ر �� پ��� 	�د� ن�
و	#� ب� �
ا�"  ان��Cل 	�ل ���/� ا&�%�د� ا�
ان 	 "... 

�Gi,ب  �!�	
� 	#� ��ن ��ر�
ان از  ر�
	�!� در 9#," ��ر�
� 	 . ر�
رود �� ا�M وا&/  ب'

���	
� M��	 د
=D8-  ان ب

د دار� را پ�" )�G ��ر��E ... V�%ن �'#� ��#	 �
و ا�
 )� ا�. ب'

 g4�� ان

��'�� )#� 	��D ، ص�درا� ، و ب� �=#�ل�ژ� ب�? در وا<�ه�� ?�� ب�ر�=  از ��ر��

ا�. . g8 ��اه#� �
دب8#>ل� 	���ر ر�� ا&�%�د� -، ا	� ه�8. ���� ه�� ص#��Z ه!�#� �� ��اه� ب�د

��

، بD=� بi%�ص ب� �,V ?�� ب�ر�� ��ر�
ان، ن� �xC ب� ل@�ظ ب�G'�رت ب�	اد و ��ردار� از 

��##� .��/� "Cان ن|(  ن
ا� �� در ��ل�� ص#/�  و �3 در ا&�%�د ��Gر ��اه#� دا�(، ه8;�ن ��ر�


�( ��C,Y g ��ر�
 ا�
ان ب��#�> "iال'�م ب �ان#���	( �� . در دور پ�"، �ا ���9 �!�	
ا�. �� ر�


ا �� �@�ل در ���/� . �� د�
پ�� ل�,
ال�!� ا�
ان �9	� g8- ب��H���ان� ب
ا� اول�. ب�ر ب� رو� 	 (

د�� " 5.٣٢ورد پ��� ب�د �
اه� 	  ا&�%�د� ا�#�ن پ��� 9���� ب
ا� ل�,
ال�!8  �� در دور� ����� ب 

Kن ام�ر در 1ی��!�> ا) ن� @��ان دور در اخ#
!ر  @��ان- ��ا) ��3 ای نR#� /زم ن
�� �2 از ن]� 1ذری


#- و ص!درات- ��ار خ�اه� P��� و ه�
��! ن
M ه�#�� �2 ��ار اس� 8!ی� م!د) ���#2!Nم ��@ (

�� 3�
�!/ت� ن
M م! دی�ی3 �2 از . اتd س!ز�R!رت� �9ی� را در L�9& 2!رP�) ای�ان ایF!د ���2�ر��م

. 1م�ن]� 1ذری ای /ی� ن!زq در �'�A!ی- ایF!د خ�اه�� �� �2 �! س�م!ی� خ!ر9- �� و�9د خ�اه�� 


 <L!رات را یl �!ر دیG� نQJ م-> 3
�� بi" از ��ر�
ان �� در ���� ��ل�� ب
ا� ص�درات  : "�2




	��� ��ر9 (� "iب �	) -�8 	ر ��  xا�
�##� از 	�&/�( 	��8ز�
� در ز	�#� �g=G و د��8>د و �

#�ل�ژ� ب�? ا�. ا	
 بi%�ص در 	�رد ��ر�
ان 	�ه
 ��g4 در ص#��Z ب� �=. ��ن� ��ر ب
��ردار 	 

ب�ز -�8	� �
	��� (ا	� <�  ��ر�
ان ن��8 	�ه
 در ص#��Z ��رب
 در ��ل�� ب
ا� ص�درات . ص�دق ا�(

در ��ل�� ب
ا� ب�زار دا�D ، . ��ن�  ا� ب
��ردار 	   ن�> ه#�ز از ا�. ا	���زات ب� در�9) الDD8  ب�.

 را م�رد ا�Y!راتم! ای  ."، و]Z ��	3 ب
-=l ا�(��ل����%�ص� در ��ر��ه'�� ��)� 

3
 و ��رس- دو سDال 8
& از 1ن ام! یl �!ر دیG� ر�9ع �� مA!ه�ات تF��-. داد ��رس- ��ار خ�اه


J#! م�#MNم ورود   ن'�� ای �2. /زم اس�در 8�ت� ای مA!ه�اتJ" -�!R� 1ی! �� و�9د 1م�ن @�!ن


J#! 2!رP�ان �!Qc در ص�!یv س�م!ی� خ!ر9- اس�؟ J" !�2 1ی �! مA!ر�2 س�م!ی� خ!ر9- از و دوم ای

8!سE ده�� �2  @�
 و ^
� م�#!ز) ن��L �� س!ی� 2!رP�ان ��خ�ردارن�؟ مA!ه�ات تF��- نA!ن م-


 �'& R@�2- از �JLO 2!رP� و اi2�ی� ��یd . �� ه� دو سDال م��- اس�� 	
�> -�!R� ان�در ای

ده� A'� �2- از �JLO،  1ن نA!ن م-ای �R!ف �QL از ه� @
M خ�د را در . �� ات�!ق �JLO و�9د دارد

-Nا) �!زار داخ�� �
 ی! ��ا) ص!درات ا�#f!ل دارد ی! ن�، از "�ا�N- م�#QJ از ای �2 در �!خ� ه!) ت�ل


Q ص�^� ن��، ام�وز ن
M مQi زم!ن �!K . از ت}م
 م^!ش ��خ�ردار اس�L� از ،-�
در �!خ� ه!) م^


!ن ای وا�^
� �� . ا) ه!) خ�د ��ار دارن� 2�JLO 3!رP�ان از و ^
#- �� م�اتd ��#� از س!ی� ه�

ه
{ و�9 �� م^�!) ارزی!�- از ای �'& �JLO 2!رP� ��i!�� ن
�وی- م%!�]� 2!ر و ر��م
�� و امi!ل�3 

��
در ت!ریL�9 E& 2!رP�) ای�ان ات�!�! 1ن �'�A!ی- از �JLO �2 از و ^
� م^
A#- م�!سL#�) . ن


� ن�L#! ن!@
M. ر مL!رزات �JLO ��ار دا�#����خ�ردار ��دن�، م^��/ در ص�Nا�  خ
Q ،ام! در مQ�!J ای


3 هA#!د درص�) �JLO 2!رP� ��ار دارد �2 "#- �!�� ��ارداده!) ث!�� 2!ر) اس�[> . �Pن�! 2!ر�
N
م

�'& �!�Q ت��9- از ای . ���2  ه3 ام�وز �! دس#�Mده!ی- زی� خJ� x� �� زن�P- �'�ر و ن�
� س� م-

م�ت�J" dق خ�د، دری!�� دار)، ی^�-  ��
!ر 8
& 8! ا�#!دK ه� 9!م^� س�م!ی�"#- از مMی� 2!رP�ان 

��#�
ه�� ای �R!��! ه3 در ��ای>- �� و�9د 1م� �2 �� ز<3 1ذری انL!�� در ای�ان . ن
M ��خ�ردار ن

ف ای از یO l�. ص�رت نG��#� ��د و "#- یl س�� س�م!ی� خ!ر9- ه3 �� ای�ان راK ن
!�#� ��د

�
e� . -9ار) خ!رXP م!ی��س !� (�

� ه3 �2 ت�ل
� ��ا) ص!درات و �!خ� ه!) ت�لe� �Gف دی�O

ده�! هMار 2!رP� �!ل- �!�- ه! در . ��2 �!��، و v د�
J! خ*ف 1ن @
M) اس� �2 1ذری ت�ص
w م-

�ی و ه! اس!س! در 2!ر ت�ل
� ��ا) ص!درات�� و م�3 ت ��ت�ی ��ایx 2!ر و �! ن!زل ت�ی دس#�Mد


3 خ!ر9- در م
�ان�!) P!ز) <��Nی� ص�رت P��#� اس� �2  �
A#�ی م
Mان س�م!ی�J#ار) م�XP

خ�ان��K <*���� را �� MPار�- ر�9ع م
�ه3 �2 . 2!رP�ان 1ن در زم�K م%�وم ت�ی 2!رP�ان �A2رن�

ر م�#A� ��K اس� و و ^
� ر�� �!" ای��N�> !Fی� اس�، 1خ� 3��9"@�� س!ل �QL ت%� <��ان 

/ی� "در ای�F! ای س�م!ی� خ!ر9- ��د �2 �� 2!ر ان�اخ#� �� و ن� ت��! . ��2  2!رP�ان را ت�س
3 م-



را �QR ن�اد، ��RN هMاران خ!ن�ادK 2!رP�) را در م^�ض تL!ه- " ن!ز2- از 2!رP�ان ص!"d ام#
!ز

ش نG!ه- ه3 �� ا ا) ا"�!س م��pل
� دا��، �QL از ان#A!ر م�ل�!) ت'
N-   اP� ذر1Kذری. ��ار داد

1نK!G /ا�i%� Q- را م>�ح م
R�د �2 @�
 R�1!را �
��x �� وا�^
!ت س�س'� . ان�اخ�  وا�^
#�! م-

  .9!م^� ای�ان ن�Lد

-��Fارزی!�- ت  1ذری را از @�� �L�9 �� ه3 8
�س#� و در <
 "!ل م�#QJ از  "!ل ا�Y!رات،8| از ای

؛ دوم  و)^
� و 9!یK!G رژی3 در ت%�ل م�رد ن]�ن'�� م��. ده
3ی�RیG� �!ی� م�رد ��رس- ��ار 


Q از ر��م
�3 �9ی� �2 د�
J! در را�>� �! و�9 N%�9ی� و س�م ت (�Gم!ی� خ!ر9- در ال��9#� س�� &Jن


�د دوم ��ار م-P.  

3
��ن�K ان#J!ل �� ال�G) �9ی� ��ار  در ت�Bی� 1ذری دو ن
�و) �^!ل و 8
&. از م�رد اول c1!ز �2

��د و   ��رژواز) ای�ان �2 از 9!نd رژی3 ن�!ی��P- ن�-: 1ی��   ای ت%�ل �� "�!ب م-دارن� �2 م�ت�ر

در درون خ�د رژی3 ن
M اص*ح LNO!ن در را�>� �! ه�!ن ��رژواز) خ!رج از رژی3 . س�م!ی� �9!ن-


 م-
Lا) . ��ن� ت�2!ن!ل�!ی- �� س�� ��رت � K���2 ز!� &Jن ن!LNO اص*ح �L* دی�ی3 �2 نMد 1ذری

ه�!ن ت�!م
� رژی3، م#QRA از ه�� 1ن[� در ای م
!ن 2!م* c!یd اس� . ���2 �رژواز) را ای�! م-�

در ای �!رL� K* 1ذری ت��! �� ذ2� ای <L!رت ����K 2�دK اس� �2 . ن�!ده!) دارا) ��رت وا�^-، اس�
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 ����  �@=�� ��ن�pاز ن  �> �=D، ب�ب�&  ب�8ن# xC� ل در م�رد " ٣٣در ب�زار 9'�ن  ن�!" �! ای
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