
 

	� ��م �ذر ��٢٠٠٨ب��� و ��م ن�ا�	� -  ١٣٨٧

 

"! و رو��� ب� ه#"!ر  در ��رد ا�ان��� %&'(
 


� 	���م �� «���» (����
)، در $
!�، ��ی#"� ��و، ��Apecرو��� �! �ر� �	�ی�� و رو�
�، روز ش��� در ��ی�ن ���� ��ان ��
� ا
ی�%ی/� دی%ار و ا.-م ,�د�% ,� در 	�رد 	�+*� ه�#�ا� ای�ان، و ��خ�رد �� دزدان دری�ی(، ه!)��ن �� ه!��ر� ادا	� خ�اه�% داد.


0ا$!**(» ��� �

8 �43 ,� دو �7ف 5!0 �43و�3 در 	�رد ��2ان ا#1�د� ��ر� و «ا	�� ،�
��3( 9وروف، وزی� ا	�ر خ�ر�� رو�
ت�ا>< ر�
%�% ,� در 	�رد 	��ئ*( ,� 	��>; دو �7ف را در ��دارد، 	���% دزد� دری�ی( در ا�7اف خ*
: ��	�$(، �� ی�%ی/� ه!��ر�

«.!*(» داش#� ��ش�%.
دی%ار ��ج ��ش، ری
D �! �ر� ای�9ت 	B%2#، و دی!
#�� 	%ودیA، ه!#�� روس او، در ��ی�ن ���� ��ان ��ز	�ن ه!��ر� ا#1�د�

�، در ح�$( ص�رت �3>� ,� دو دو$� �� �� 	��ئ*( چ�ن د>�ع 	�ش�( در ارو��، ��ز	�ن ��ت�، و ��G در ���3#�ن اخ#-ف����

� ا��

��L دار�%.
�� 9وروف در ای0 	�رد �� خ���/�ران �43: «دو ری
D �! �ر اش�رB ,�د�% ,� �� رMN اخ#-ف ��Lه�� 	���د � #� ا�� ��� �%�

«.%���� A%رته�� �8رگ و��د دار�% 	#� 0
� ��
	��ئ*( ,� ه!

» 0!5 8	��Q» خ�ا�%ن �43و�3� دو ری
D �! �ر �43: «�� � �
�#� در 	�رد �
�ز �� �
P ر>#0 و ��� ��� 0
ی�( از 	��وران ,�	*

R3اشR3 0#ش#� �43و�3 ,�د�%.»
Bای�ان در دور �+*� ه�#�ا�	رد �	در  �ر��
�ز �� ادا	� ه!� �� �� Aودی%	 ��#
�� 43#� دی�� ��ی��، �"�/�� ,�خ �4
%، ��ج ��ش و دی!

ری��� �! �ر� ��راU او��	� ا.-م 	�ا>�T ,�د�%.
��ج ��ش ,� ش�,� در ���� «ا��»، �خ�ی0 ��4 ر�!( او �� .��ان ری
D �! �ر� �	�ی�� �� ش!�ر 	(رود، در 	�رد را��V خ�د ��

�ز ��� �, )#دی!
#�� 	%ودیA و ه!
0 �7ر و9دی!
� ��ت
0 �43: «ه!
�� �"� ت-ش ,�دم ,� را��V ص!
!���ا� داش#� ��ش
M... ت� و

ه!��ر� ه�� �#�ا�
M ه!��ر� ,�
M و ه� و� اخ#-ف ��L ه�� اح#�ام دو 	*� حW4 ش�د.»
Bد�	� �در ه4#� ��ر ،��در ح�$( ,� رو�
� خ�د را ��ا� رز	�ی�( دری�ی( در �8دی�( خ*
: و�8وئ-، در چ�% ص% ,
*�	#�� �به�� �	�ی


8 روز ش��� وارد ��%ر ��ت�	( در ���3#�ن ش%.� B%2#	 ای�9ت )	�L� و��ی�  ،%�,)	
ای0 ��و �ار ا�� در .!*
�ت دری�ی( ای�9ت 	B%2# در دری�� �
�B ش�,� داش#� ��ش% ,� ��.Y خ�M رو�
� ش%B ا��

* (	� داد!ا�ان از �!(� دو ن!و.� ��ش, ان%از و , ز�در
 

Z%از و ی� زی�دری�ی( ��� ت���ش�ا�	وچ� ��5!0 ا.-م خ�� ��خ� دو  �����
�و� دری�ی( �! �ر� ا�-	( ای�ان، روز ی� B%��	�<
ای�ان، ا.-م ,�د ,� ای�ان �� دش!0 ا��زB ورود �� �به�� �! �ر� ا�-	( را �"�اه% داد.

;<��	 �

�ت( را .**!. [
ا	
� دری�دار، ح�
[ا$*� �
�ر�، �43: «	� ت!�	( ت�2,�ت �
�وه�� �
/��� را در 	��TV ,�#�ل 	(,�
M و ا��زB ه
«.M
�! �ر� ا�-	( �� ���ن �!(ده

او ا.-م ,�د ,� در روز �
�و� دری�ی(، هM#4 �ذر، دو ��وچ� 	�ش�ا�%از �� ��م «,-ت» و «در>P» و ی� زی�دری�ی( ��� �� ��م «N%ی�»
.%
�� � ���Bدار� خ�اه% ر�


�ر� ه!)�
0 ه%ف از راBا�%از� 	��TV دری�ی( ای�ان در ���� را «ای_�د ی� خZ �%ا>�%� 	�2#�M در دری�� .!�ن» .��ان ,�د.� ���

�و� دری�ی( ارتP ای�ان در ���� خ��� خ�د �� 	����� روز �
�و� دری�ی( ز	�ن ��83ار� 	���ر دری�ی( 	���م �� «ات2�د � B%��	�<٨٧«


!� دوم �ذر	�B ��ر� ا.-م ,�د.� 8
را �

�ر� �43 ,� ای0 	���ر در ح�زB 	�	�ری� دری�� .!�ن و ت�/� ه�	8 و «�� اه%اف و 	� �TV	�b" ا�_�م 	(ش�د.»� ���

��ن و ��ش0 را ��خ#�
�ئM و ��وچ�ه�� 	�ش�ا�%از � 0
/���!
�� 83ارش خ��83ار� �
!�ر�!( «>�رس»، ای�ان «�
P از ای0 زی�دری�ی( �
ا��.»

�, MایBان ,�د��. ��*� ،M(��%ی	8 را 	ت�/� ه� �, M4#�ای/� B�3[

�ر� در 	�رد اح#!�ل ��#0 ت�/� ه�	8 از �7ف ای�ان �43: «	� ه� ���
�L�م �! �ر� ا�-	( ت�ان ای0 ,�ر را دارد.»

ای�ان ��ره� ا.-م ,�دB ا�� ,� در ص�رت ح!*� �� ای0 ,��ر ت�/� ه�	8 را 	�%ود 	(,�%.
���4ا�D خ��� �43 ,��دری���9ر ,�ی0 ,��/�یA، >�	��%ه��و3�ن ��_M ای�9ت 	B%2# �	�ی�� در خ*
: >�رس، �
8 در ت
�	�B ��ل ��ر� در ی

واش
�/#0 ا��زB �!(ده% ای�ان ت�/� ه�	8 را 	�%ود,�%.
c٠ ��9�� 0
 ه8ار ش��ور از 	�
� ت�/� ه�	8 وارد١٣ درص% از ص�درات ��4 � �ن از ت�/� ه�	 �� 8�T�ط 	"#*A د�
� 	�# eT	)ش�د. ه!�(


� ا�_�م 	(ش�د.٩٠خ*
: >�رس 	(ش�د و �	0 
 درص% واردات و ص�درات ای�ان �
8 از ه!
B%رن دری�ی( خ�� داد	از ��خ� ی� �-ح >�ق  �ل ��ر�� B�	داد�	 �!

P از ای0 �
�< 8	��B�l� e, B% ���%اران ا�T-ب ا�-	( ای�ان در ��

��د ,� �� 43#� او ��ا� �"�#
0 ��ر در � �ن ا�#4�دB 	(ش�د

 



 
��9!ن%8 ان70!�* )&�ان از �6!ز ���45 %1% �3ح ا�
�� ا01#!/* (	� داد

–��� �� 83ارش خ��83ار� 	 � .8ی8 اn ر�[ زاد�< B	��B% ا�#L�	( ت �ان از �N�ز 	�ح*� � �%ی% �7ح 	���م �� ا	�
� ا�#!�.( �� ه%ف 
و� ا>8ود ��ا� ا��ا� ای0 �7ح از ت!�م ت�ان و ت_ 
8ات �*
D ��ی#"�. �3#�ش و ��Z ا��p�ط ا�#!�.( از ه4#� �ی�%B خ�� داد– �� 43#� او 

%����� )��*V	 %ی#"� را �� ح�� �

� ا	�r5خ�اه% ,�د ت� ��ی�ن ��ل و )r� D
.ا�#4�دB خ�اه% ش% و �*
 در �� 	�ح*� اص*( 	��رزB �� اراذل و او��ش، ��خ�رد �� �% ح_��( و 	��رز�7١٣٨s�� Bح ا	�
� ا�#!�.( ��ا� او$
0 ��ر در � �ر ��ل 

.>�وش�%3�ن 	�اد 	"%ر در ت �ان ا��ا ش%

 د@ر  ه? ادار8 �* ک
�?<ک��ر را ب! ن>� : ا5#%  ن:اد

 د9ر� ادارB ,�د و ه!�ن�7ر ,� ��2ان 	�$( تvث
�� �� ا#1�د ای�ان �%اش#�، �t�4رئ
D �! �ر ای�ان 	(�3ی% ,� ,��ر را 	(ت�ان �� ��4 

�	%ه�� ,�ه� � P� ��T 	(دا�%.� �
ارزان هM �(اث� ا��.اح!%��wاد �7ح ت�2ل ا#1�د� را 3���5

) ����� �ذر) و در ح�ش
� دی%ار از ���8ده!
0 �!�ی�/� B	��V.�ت، �� ���Pه�� خ���/�ران ���x داد.٣رئ
D �! �ر� ا�-	( ای�ان روز ی
و� در 	�رد تvث
� ��Tط � �� ��4 �� ا#1�د ای�ان، ا#1�د ,��ر را «درونزا» خ�ا�% و �43: «	� �در ه�#
M ,� ,��ر خ�د را ح#( ��


t«.M د9ر و ٨��4 �, Bادار �د9ر 
 �4�t �ی �؟١٠٠ د9ر�د9ر 


!� ��4 �� ا#1�د � ��( اث�ات ��ی( دارد. 	� 	T#r%یM ,� دوران �*�V ا#1�د� Pی�%: «,�ه��(	اد w��%!از اح eT� �� ��ای� �خ��83ار

!� ��4 �� ا#1�د P% ,� ,�ه�ه� ,� اص�ار دار�L�ر� zو رو �� ا5!2-ل ا��... ��خ-ف ��خ( ا B%
�L�م �*�V �� ��ی�ن راB خ�د ر�

ای�ان ت�ث
� ش/�>( خ�اه% داش� �� �7ح ری8� ه� و ����	� ری8� ه�� ص�رت �3>#� ت�Tی�� ت�ث
�� در ا#1�د 	� �%ارد».
� �� ��4 در ه4#�ه�� اخ
� و در �( ر,�د ا#1�د � ��(، رو�% �8و$( �� خ�د �3>#� ا��. ��4 و�� ت/8اسای�#�	%ی� در 	r�	-ت روز

8 ����ا� ١t د9ر و �r!�t٠ (اول �ذر) 
 ��� >�وخ#� ش%. ارزش٢t د9ر c٩ ��� در ه� ���� دادو�#% ش%. ��4 ���� دری�� ش!�ل �
8 �� ����ا� ح%ود 
 د9ر ر�
%B ا��.c٠��4 او�� �

 د9ر �� ,��� ��د�� 	�ا�� خ�اه% ش%. ص�%وق ذخ
�B ارز� هM �� اد.�� 	�#T%ان٨٠ ت� ��٧٠ ا.#T�د ,�رش����ن، ای�ان �� ��4 زی� 

��# �� ا#1�د� دو$� � M، �ن%ر 	���د� �%ارد ,� �#�ا�% ,��� ��د�� 9�7�(	%ت را ���ان ,�%. ا$�#� اح!%��wاد در �"��ن خ�د در�

«.Mداری ��#�ا�� �ارز B�
�!�ی�/� B	��V.�ت ا.-م ,�دB ا�� ,� «... 	� �� ا�%ازB ,�>( از ��L ذخ
B�	 �4، در ه� 	 �ا��. �� ا��س 83ارش خ��83ار Bار داد�خ����$( R3ش#� �
8 دو$� را در 	�rض واردات �3#�دB ,�9ه�� ا���( 


�ن ت0 �3%م �� ,��ر وارد ش%B ا��. �"�( از واردات هM ��ا� 	 �ر ت�رم ص�رت �3>#� ا��.١/ t ��${ �� ١٣٨٧�"�� ��ل *
	 
>T2ت �ده% ,� ��ا)	 P( را ا>8ای	ت .!��r
%Bا�% ,� ای0 ��4ه� ت�T. 0( دو$� �� ای�ا�#� �ان ��4ه�%T#�	 دی/�، ��خ( از �از ��
Bادار ��4 ا��، اد.��وا��#� ��  �ر زی�د�

�ز �� ��	�ی�R3ار� ه�/4#( ا��. �� ت��� �� ای0,� ا#1�د ای�ان ت� ح% ��� B%ش Bداد �ه�B%.و

 د9ر� ��� ���P دارد.t ی� ٨,��ر �� ��4 
 د9ر� و اد.�� «,�خ��
��ن ا�#���ر�»٩��4 

ی�( دی/� از اه�مه�ی( ,� ا#1�د را زی� >��ر �ار خ�اه% داد، �7ح 	���م �� ت�2ل ا#1�د� ا��. ای0 �7ح �"�( از ��اح( �8رگ
،��
� b"�	 B%ت �7ح ی�دش�

�ن ویBw �7ح ت�2ل ا#1�د� 	_*D ارائ� ش%B ا��. ه��ز �8ئ�
ا#1�د� دو$� � M ا�� ,� اخ
�ا �� ,!

 د9ر 	(7*�%. در ای0 	
�ن، رئ
D دو$� � M در �!�ی�/�٩٠Bا	� ه%>!�% ,�دن ی�را��ه� و ا��ا ای0 �7ح، �� 43#� ,�رش����ن ��4 ��9� 
	��V.�ت در �!; خ���/�ران ا.-م ,�دB ا�� ,� «... �� ویBw �� �7ح ت�2ل ا#1�د� ,� دو$� در د�� ا%ام دارد ا���ءا$*� ت�ث
�ات 	�4(


!� ��4 �� ا#1�د ,��ر از �
0 	(رود». Pه�,
 د9ر� ادارB 	(ش%. و� ادا	� 	(ده% «ا	�وز ��خ( ,�خ ��
��ن٩اح!%��wاد دورا�( را ش�ه% اد.�� خ�د 	(3
�د ,� ,��ر �� ��4 


!� �Y.�� �4 ��2ان در ا#1�د ای�ان 	(ش�د ا	� ه!)��ن ,� ��2ان ���� � و ا#1�د � ��( �� ا#1�د P(,��% ,� ,�ه	ل �
ا�#���ر� خ

8 �!(ت�ا�% ت�ث
� ��)���( �� ا#1�د ,��ر 	� داش#� ��ش%.»� �4� �!
 Pاش� ,�ه%� ��
ای�ان ت�ث

ای0 ا5 �رات اح!%��wاد در ح�$(�� ,� ��
�ر� از ,�رش����ن ا#1�د� و 	e<�2 وا��#� �� �"P خ�1ص( در ای�ان در ه4#�ه�� R3ش#�،
��ر� از �ن �!*�ا�%.
,�هP � �� ��4 را دارا� �
�	%ه�� زی�ن��ر� ��ا� ا#1�د ای�ان دا��#�ا�% ,� ر,�د و �

e, د�#� B%��	�< 0
���� ،%

% 	(,��%. -N	r*( رش,v�4 ت� �� � P1�د ای�ان از ,�ه#
[�Rی�� ا�� �� �, %�#�
ای0 ت� � 	�#T%ان دو$� �
 �ذر) �� خ-ف 43#�ه�� اح!%��wاد، ,�هP � �� ��4 را ی�( از ت %ی%ه�ی( خ�ا�%B ,� ای�ان، ا	�وز �� �ن٢�
�وه�� 	�*�، روز ش��� (


!� ��4، ات!�ل ح�دث���ز� از ��� ا��ائ
e و ا$B%.�T و Pش�: «,�ه�� %
رو��رو��. خ��83ار� دا��_�ی�ن ای�ان، ای���، �� �eT از رش
ت9�2ت ا�#!�.( اح#!�$(، �� ت %ی% .!%B ه�#�%.»

ت�2یMه�� �
0ا$!**( .*
� ای�ان را �
8 ت��ی% از *M ا�%اخ�. ای0 ت�2یMه� .-وB �� ای0,� د�#��( ای�ان �� ��خ( ,�9ه� را 	!��ع 	(,�%،
ه8ی��ه�� واردات را �
8 ت� ح% زی�د� ��9 	(���%. ای0 خ�د ��ر 	p�.4( �� دوش ا#1�د 	(� %.


 ،0	 Mت�ی0 	��e � �نV�*< �*+�	
�e � �ن خ�ا�%B ا��. خ��83ار� ای��� �� �eT از�	0 

0 را �"�#V�*< e�اح!%��wاد در �3ش�ا� از �"��ن خ�د در �!; خ���/�ران، 	�

� و اخ#-فrای_�د ت� Y.�� و Bا�� ,�د�	 e�
�#( ���ی� را �� 	���
رئ
D �! �ر ای�ان 	(��ی�%: «�
P از ص% ��ل ا�� ,� رژیM ص 


�ن 	*� ه� ش%B ا��» .	
 e
 ��ل �
P ��ی�R3ار� ش%.s٠ش�ی�ن ذ,� ا�� ,� ,��ر ا��ائ

ای��� / پ

 



 
'ا��اD�E ب!% �!نC از نBد"* ا�ان و ���"! ش�د'

 

�( از �*�%ی ���� ]T. �� %ای�ان، ��ی �Vدن خ�, M, �ت ای0 ,��ر ��ا�	�T	 �, Bخ�د ذ,� ,�د ���
ش�را� ا	�
� 	*( ا��ائ
e در 83ارش ��$

��9ن، وارد 43#/� ه�� ص*� �� ��ری� ش��%.
 ��ا	��) در 83ارش( ��ش� ,� 	T�م ه�� د>�.( ا��ائ
e در ای0 83ارش �� �	�دB ش%ن23روز��	� ا��ائ
*( ه��رتb در ش!�رB ا	�وز خ�د (

��ا� ح!*� اح#!�$( �� ای�ان �
8 اش�رB ,�دB ا�%.
در ای0 83ارش ه!)�
0 ت�ص
� ش%B ,� ا��ائ
e، ��ا� �*�3
�� از ���ار� ه��3�� ت�ا>< �
0 ت �ان و واش�/#0، ��ی% ��ا� حW4 	��>; خ�د،

�� دو$� �%ی% �	�ی�� ه!��ر� ��
�ر �8دی�( داش#� ��ش%.

�ن ای�ان، �	�ی�� و � �ن .�ب خ�د را در2009ای0 83ارش خ��7���ن 	( ,�% ,� ش�ی% ا��ائ
e در ��ل 	 Zل � ��د روا����د �� �د-
	 

.%�
	�ا� � �� ای�ان ات!(، ت� � ��
	� ئ� ��ودا��4، ت2*
*/� 	��یe ا��ائ
e در P"� �� �/#43 >�ر�( �( �( �( �� اش�رB �� در �
P ��دن ا�#"���ت ��ا��� در ا��ائ
e در

�( از �*�%� ه�� ��9ن،�� ]T. �( ��ا�#"���ت، ا.#��ر چ�%ا�ا �� B%��	 )�� B�	 �� 0در ای e
>�ری� ��ل �ی�%B 	( �3ی% ,� دو$� ا��ائ


�( ه� و ی� ح!*� اح#!�$( �� ای�ان �%ارد.V�*< �� B�,اR	
0
	�
��د �� ره��� ��

_� ا�#"���ت ��ر$!��( ر�Z خ�اه% داش� و در ص�رت �
�وز� ح8ب $#� �� eی��	( �3ی% ای0 	�4 �ودا�� ���

�ه�، دو$� �� ره��� ای0 ح8ب خ�اه% ت�ا��� از ای0 ت�ص
� ه� ا�#4�دB ,�%، ا�3چ� دو$� ا��ائ
e �%ون ه!�ه�/( �� �	�ی�� ا%ا	( ا�_�م��#�

�"�اه% داد.
)�
V�*< >7��	 #"���ت �%ی% در�از ����ی( ا �r��!	 0 خ�اه�ن
ای0 83ارش ,� �3ش� ه�ی( از �ن در روز��	� ه�� ا��ائ
e 	�#�� ش%B، ه!)�

ش%B ا��.

�( ه�%ار دادB ,� چ���)� ت� ��ی�ن ��ل ��ر� 	
-د� �� ح!�س �� ت�ا><V�*< ت خ�د�3دان-
�ای0 در ح�$( ا�� ,� 	2!�د .��س، رئ
D ت�

���%، ��83ار� ا�#"���ت زودت� از 	�.% را ا.-م خ�اه% ,�د.

�( ��83ی%B ش%.2005	2!�د .��س در ژا��ی� ��ل V�*< ت خ�د�3دان-
� ��ا� ی� دورB چ �ر ��$� �� ری��� ت�

�ار ا�� 83ارش ش�را� ا	�
� 	*(، 	�B �ی�%B �� دو$� ا��ائ
e ارائ� ش�د.

e دو ,��ر�
�( �� ری��� 	2!�د .��س، راB حe ت�V�*< ت خ�د�3دان-
�ای0 83ارش ه!)�
0 ه�%ار 	( ده% ,� در ص�رت >�و��ش( ت�

�( و ا��ائ
e از 	
�ن 	( رود. دورB ری��� 	2!�د .��س اوائe ژا��ی� ا	��ل �� ��ی�ن 	( ر�%. اخ#->�ت ش%ی% ح!�س و >#�V�*< eT#�	

.%���� )T<#"���ت �%ی% �� ت�ا�رد ����ی( ا�	0 در 
<�7 �, B%از �ن ش ;��	
0
ا��ائ
e از ای0 	��$� ه�اس دارد ,� در ص�رت ����ی( ا�#"���ت �%ی% ��ا� ����
�( 	2!�د .��س، ح!�س �� �
�وز� ���% و ��ا� ه!


�� �د 	( ,�% ,� ا��ائ
e 	��; از ��83ار� ا�#"���ت ا��ائ
e ح#( در ص�رت ��ر5�ی#( �	�ی�� و ات2�دی� ارو�� ش�د.�
در ای0 83ارش ت %ی% ای�ان ��ا� �T�� ا��ائ
e در ص%ر ت %ی%ه�� 	�Vrف �� ا��ائ
e ا�� و در ردB ه�� �r%�، ت %ی% ا�#�اتwی� 	�ش�

�ار دارد. �TV�	 ��دور��د ,��ره �ه�
83ارش ش�را� ا	�
� 	*( ا��ائ
e ت�,
% 	( ,�% ,� ��ا� 	!���r از ت�ا>< 	
�ن ای�ان و �	�ی��، دو$� ا��ائ
e ��ی% �� ای�9ت 	B%2# ه!��ر�

�8دی�( داش#� ��ش%.

�! در ��0!ن� 1
I ا05#!ل* �Hار دار?: ��ل��F رش�%


� ای�ان*. M 	 %و ت9�2ت ا�#!�.( را �� ت %ی B%.�T$و ا e

!� ��4، اح#!�ل ح�دث� ��ز� ا��ائ Pای�ان، ,�ه )	�L� %ارش B%��	�< ی�
".Mار داری�ت�ص
A ,�دB و 43#� ا�� "	� در ��#��� ��G اح#!�$( 

) �����
�وه�� 	�*� ای�ان ��ش#� ا�%23روز��	� ه�� چ�پ ت �ان روز ی� e, د�#� B%��	�< 0
���� %
 ��ا	��) از �ل ��$��� -N	r*( رش
,� �� د$
e و��د ت %ی%ات .!%B ��ی% ا	����ت �L�	( و د>�.( را ت�Tی� ,�د.

�� رش
%، 	�+*� اص*( ا	�ی�� در خ�ور	
��� را ح!*� �� ای�ان دا��#� و ��G ا>����#�ن و .�اق را ی� د�#/�	( .��ان ,�دB ا��.�
 G�� 0 در .�اق و
 روز��33B 43#� ای�< 0	�� B%�L�	(، دش!0 در دو 	VT; ز	��( 1% ح!*� �� ای�ان را داش�: ز	�ن ��Tط ص%ام ح�

ا��ائ
e و $���ن.
:

� ه�� ��$�r< و B_�م داد�ش � ت �ان ا �V� در �ا B�3#�د Pی�	ت�ز3( رز �� )	�L#�ا �و�
ای0 �"��ن در ح�$( 	�#�� 	( ش�د ,� �

	T�و	� وا��#� �� �B�l ���%اران ا>8ایP ی�>#� ا��.
�TV�	 �� �	" :Bد�, %

�.�	e" �"0 	( �43 ت�,N %�<د �%ا��
_( �� روی�� ���� رش
% ,� در ه!�یP "ت���r ��ی%ار و ای!0 �� روح
� و ت4�

".M
�, Bwت��� وی � �ی% �� ��� �, Mب، ���ب ش�ق و خ�ز�#�ن را داری�N ی� ش!�لR� ]
��

� دار�%.$�r< A$�"	 ��ه Bخ( �3و�� � �ن و �*�چ�#�ن و خ�ز�#�ن ا�� ,� در ��#�
�� رش
% �� 	��TV ,�د�#�ن، �� Bاش�ر

�
$�r< ب-T�ا �در ا�#%ا �, )�-T�5% ا �وه��

�ر �� ��� %��, )	 �
$�r< �	 �
�� رش
% 43#� ا�� ,� "��D �3وه� ه�ی( ,� ا	�وز .*�
	( ,�د�%، >�ق دارد، ��D ای� � ��D ا$B%.�T ا��."


� ای�ان خ�ا�%B ا��.*. B%!. %و ت9�2ت ا�#!�.(" را �� ت %ی B%.�T$وا e

!� ��4، اح#!�ل ح�دث� ��ز� از ��� ا��ائ Pه�," %
�� رش�
�0 ا�� ح�ادث( 	���% !	" �, Bد�, )�
� P
 ت
�18ای�< 0	�� B%�L�	( �� ا�#T�د از ��دB ا�%ی�( در ت9�2ت ا�#!�.( �� .��ان ��	
0 ت %ی%، �

".M
�, ��داش#� ��ش
M ,� ��ی% در ای0 ز	
�� 	�ا

A روز��	� �-م ا.#�اض ,�د�% ا	� تr%اد� از $��س ش"1( ه� �� ح!e ��1378ه_%هM ت
� ��ل  تr%اد� از دا��_�ی�ن دا��/�B ت �ان �� ت�

,�� و خ�ا�/�B دا��/�B ت �ان ��
[ ه�ی( �� خ�ا�/�B و دا��_�ی�ن وارد ,�د�%.

8 ��83ار ش% ا	� ,�( از $��س ش"1( ه� 	2�,!� ��%.� ��, B�3% و داد�( ش%�%ا�ه � ز�	 �و ��ا �
تr%اد� از دا��_�ی�ن د�#/

M
�, ��ای�< 0	��B% ارش% �L�	( �� اش�رB �� ا�#"���ت ری��� �! �ر� �	�ی�� و ا�#"�ب ��راU او��	� 43#� ا��: "��دB ا�%ی�( ا�� ا�3 >




� 	�ه
� ت %ی%ات .*
� �! �ر� ا�-	( ا��."

� دو$� در ا	�ی�� �� 	�r( ت�
ت�

� در روش را ش�ه% ��ش
M و$( ��
�43 ��� رش
%، ش�e ت %ی%ات .*
� ای�ان ه!)��ن �L�	( ا�� و "	!�0 ا�� ح%ا,�Q ی� ��ل ت� ��

�ش��ر ش%ن چ �B واr( دو$� �	�ی�� و ا�#�Tار ,�	e �ن، 	�ه
� اص*( ت %ی%ات �� � 	�"b خ�اه% ش%."

ب�ن!
J�K1#&�ري ا� M(ار J!?: ��9!ن%8 ن��وي در%
@زم ب!ش% )
�F ه��B را �J ب

 
#4
M ت�/� ه�	8 را 	� ��%یM ا	� ا.-م 	� ,�
M ت�ان ای0 ,�ر/� �
�وي دری�ی� ارتP �! �ري ا�-	� ای�ان اz �ر داش�: 	� ه
] و� B%��	�<

.M
را داریM و ا�3 9زم ��ش% و اح��س ,�
M 	��>; ,��ر �� ت_�وز �
/��/�ن در خ�V ا�� ای0 ,�ر را ا�_�م 	� ده
ا	
� دری�دار ح�
[ ا$*� �
�ري، ص�� ا	�وز در ���� خ��ي �� خ���/�ران ر���� ه�ي ,��ر ,� �� 	����� هM#4 �ذر	�B، روز �
�وي دری�ی�
��س اخ��ر و ت�ا�!�%ي ه�يr�در ا ��واری%، �43: اص2�ب ر���	ت �
��83ار ش%، �� �3ا	� داش� ی�د و خ�B�7 ش %اي �
�وي دری�ی� و .!*


�وي دری�ی� ت-ش خ�د را ا>8ایP ده�%.�
وي در ���x �� ��ا$� در��رB 	�	�ری� ه�ي 	��TV اي �%ی% �
�وي دری�ی� در ���ب ,��ر، اz �ر داش�: �
�وي دری�ی� در ادا	� 	�	�ری�

ه�ي خ�د، 	��TV اي را در ���� �7اح� ,�دB ا��.
B�/و ای_�د ��ی eاز ��ي ��ح ����

�ن ای��� ه� ,��ري ��اي د>�ع از 	��TV دری�ی� خ�د �
�ز �� ��#� �� Pوي دری�ی� ارت�
� B%��	�<

2#�!� دارد، ت�1ی� ,�د: rV� 	�	�ری� ای 0	��TV ای_�د خZ �%ا>�%ي 	�2#�M در �ب ه�ي دری�ي .!�ن ا��.�	

�وي دری�ی� ارتP در ���x �� ��ال دی/�ي 	��� �� ����	� �
�وي دری�ی� ��اي ت�/� ه�	8 و ��#0 �ن در ص�رت ت_�وز دش!��ن،� B%��	�<

.M
�43: 	�	�ری� �
�وي دری�ی� د>�ع از 	�زه�ي ��� ,��ر ا�� و 	� �� ����	� ری8ي ه�ي خ�ص �	�دB ��ن >���� در ای0 راB ه�#
;<��	 M
#4
M ت�/� ه�	8 را 	� ��%یM ا	� ا.-م 	� ,�
M ت�ان ای0 ,�ر را داریM و ا�3 9زم ��ش% و اح��س ,�/� �وي ت�,
% ,�د: 	� ه
] و

.M
,��ر �� ت_�وز �
/��/�ن در خ�V ا�� ای0 ,�ر را ا�_�م 	� ده

�وه�ي >�ا	��TV اي در �ب ه�ي �زاد� :�43 ،�TV�	 در �ب ه�ي ���/

�وي دری�ی� ارتP، در ادا	� در��رB ح�pر �
�وه�ي �� B%��	�<

ح�pر دار�% و ای0 ��	��وع و 	�رد ��ل 	� �
�� ا	� �� ه� ح�ل �� خ��7 ت�ا>< �� ��ی� ,��ره� هM ا,��ن �ن ه� ح�pر دار�%.
 �� 	��Lر ���ن دادن ت�ا�!�%ي ه�ي رز	� و د>�.� �
�وي دری�ی�، دوم �ذر	�B در 	��TV دری�ي87وي ه!)�
0 ا.-م ,�د: رز	�یP ات2�د 

.!�ن ��83ار خ�اه% ش%.

�ري ا>8ود: �� 	����� هM#4 �ذر	�B و روز �
�وي دری�ی� ی�� دی/� از زی�دری�ی� ه�ي ��� ت�$
% ش%B در �
�وي دری�ی� از ,-س ،� �
ا	


%�� �ب 3
�ي خ�اه% ش%.�

�وي دری�ی� ارتP ه!)�
0 خ��داد: �� 	����� روز �
�وي دری�ی
A دو >�و�% ��وچ� 	�ش� ا�%از �� ��م ه�ي در>P و ,-ت �� ت�ان� B%��	�<

	�ش� ا�%ازه�ي �
�وي دری�ی� ا5�>� 	� ش�د.
 

!ن٢ن!�� ش#!ر8 �N�ب� دان ��K/ 8!F�دان OPQ0� ن!�N�دان 

 Bش!�ر �	���7��7�ی( در  �	-. B�/��دا e

�: چ �ر دا��_�� 	�2وم از ت12�,�
 خ�د �� دا��_�ی�ن، �5بوش#M خ�د ��د��٢خ����	� ا	
%
r� %ی� 3*�و، ص�دق ش_�.( و 	، �در %
	�	�ران ح�ا�� را ت��ی� و �� خ�ا�#� خ�د ��ا� ��ز��3 �� دا��/�B ت�,
% ,�د�%. 	_

�ا$* ( روز R3ش#� و �� �N�ز ت012 خ�د، د9یe ای0 ت012 و ��خ�رد 	%ی�ی� دا��/�B �� دا��_�ی�ن 	r#�ض را 7( �"��ا�( و ��	�<

 B%.١ش!�ر�د�� Bخ�د ت��ی� ,�د 
 Bش!�ر �	��ا��:٢در  B%	� e
 چ �ر دا��_�� 	�2وم از ت12

�, %��
دو�#�ن! دی�وز �	%یM ,��رت�ن، #43
M ��)� را ,� �� ��	�ن �وردBاد و 	(�ورد�%. �3�ه!�ن �8 ای0 ���د ,� ای��ن خ�د را ��ت� ار �ن 	(�
���"/�� دا��_�ی�ن ,�چ�( چ�ن 	� ��ش�%. وا.W، ای0 ری
D خ�د>�وخ#� دا���%B اد�
�ت، ح#( و�%ا�P ت��ن هM �!(خ�رد ,� تr%اد� از

 ��ل ا�� ,� از ت12
e 	�2وم ش%Bا�%. 	(دا��#
M ,� او ح#( �!(> !% ,� 	(ت�ا�% .�Dا$r!*( ���ن ده%.٢دا��_�ی�ن دا���%Bاش 

� زدB و دا��_� را ,�د,( 	(دا�% ,� ��ی% �( �43و�3 از �%ر�ش�یr#(، ری
D دا��/�B ��د�3��!3 ،)�P �� ای0 ا�� ,� �� ��ی� ��دش�ه( ت

د$��زش ا7�.� ,�%.
8
زه( خ
�ل ��e7؛ ,� �� او �%ر د$��ز ا�� و �� 	� 47-ن ���3�ه
M ,� �%ا�
M در ��د3��( ,� ����م دا��/�B ��خ#� ا�� چ� 	(R3رد. �8 ای0 �

3!��( �%اش#
M ,� ا�3 %رت �(ح% و ح�1 و �%ون ���"/� �1
[ �(خ�دا�( چ�ن ای��ن ش�د، چ� خ�اه% ش%.
 ��4 از 	8دورا�P �� �� 	� ری"#�% و در ,!�ل٢٠ �
!�ش[، دهT�ن، 	r�ون ح�ا��، و ١در ادا	� ای 0��	� �	B% ا��: ش[ R3ش#� ��.� 


�ورد�% ,� دا��/�B ��� دا��_� ا��.� Mخ�د ه �% و �� رو�!�ن ,�د�و�
� B�/��از دا M#ه� و �(اد�( �� ه#�,( و �5بوش�و
.��
	� دا��_�ی
M و ��ی% �� دا��/�B ��ز�3دیM. 	� از ح< خ�د �!(R3ریM و ه
] $Rت( ��9ت� از $Rت 	��رزB در راB احT�ق ح< �


�ا$* (< %
r� %ی� 3*�و، ص�دق ش_�.( و 	، �در %
_	

OKن��	)
� ب! ��Tرات 1#&�ر  ا��K* ل�R (�اه% ش%!R�  ه�!U !ار8 1&!ن* ب�
�Hارداد ���0ا N5!ر ب� دل��V5 Dر در 1�

�� د$
e ر.�ی� ���دن �ا�
0 �! �ر� ا�-	( در ����ارBه�� � ��(، �ارداد 	
#�ا ح_�ر �� ��وژB ,!�ل ت��ی8� x�< خ�اه% ش%
�!�
چ�%� �
P خ��� در��رB ح�pر 	
#�ا ح_�ر در 	_!�.� ت*�ی8ی��( «��ز	
0 , 0» �� ,�ر�3دا�( ,!�ل ت��ی8� 	�#�� ش%. ای0 ��زی/� �

�D از �� ��ل �� ای�ان ��ز��3 و ت1!
M �3>� دو��رB در ح�>� اص*( خ�د 	���ل �� ,�ر ش�د ا	� �3ی� 	�ا�r( �� راB او �ار دارد.

*�D$ M�z �� D*_�ه�� 	��ی� �� 	�Tرات �! �ر���٢٠٠٧ 83ارش خ����-ی0، ح_�ر ژوئ0 < B#�ن ا��» در ����ار�	ن ا,�ان «ز�	درز 



ا�-	( ای�ان ش�,� ,�د و ه!
0 ,�ر ی�( از د9یe 	"�$�4 �� ح�pر او در ��ی�ل «��ز	
0 , 0» ا��. ش�
%Bه� ح�,( از ای0 ا�� ��
�ارداد ��#� ا�� و ر!( ��9 در ای0 	_!�.� �� او ��داخ� خ�اه% ش% ا	� �� د$
e ح�pر 	��ی� �� ش+�ن ا�-	( Bای0 ��زی/� �� ��وژ ��ای�
در ����ارBه� و >
*Mه�� �
�!�ی( در خ�رج از ,��ر، از ��ز� ح_�ر در ای0 	_!�.� ت*�ی8ی��( 	!��e!. �� �r خ�اه% �	% و �اداد او

�8ود� >�x خ�اه% ش%. ت� ,��ن از ��� ت 
�,��%B ای0 ��وژB ه
] وا,��( درای�0�رB ص�رت �/�>#� ا��.

��» و «ز	�#�ن ا��»١٣٨cح_�ر ��ل � ���T.�ش ��وچ �رم >_� از ای�ان ر>�. «ای0 ت�ا ��
� B#�ن ا��» در ����ار�	ه�/�م ا,�ان «ز 


�!�ه� ر>�. ح_�ر در ز	�ن ����#P در� Bد�� �ب ای0 ��زی/� رو�
N (�ی�% در	از ای�ان �� ح��ب  Pاز خ�و� e�,� دو >
*M �خ� او ت� 
�	�ی�� در ی�( از ا�
8وده�� 	_!�.� ت*�ی8ی��( «ا�!
�» �� ,�ر�3دا�( ,�ی�#�>� چ�U9 در �PT دخ#�� �� ��م «��ر�» ��ز� ,�د ,�


�!�ی( �� �7ر ,�	e 	�#�� ش%B ا��. او ه!)�
0 در >
*M دا�#��( �� .��ان � ��#r	 ��از ��ی�ه )�stellinaا7-.�ت ,�	e ای0 >
*M در ی
blue.ا�� B%
 �� ,�ر�3دا�( 3���یe ا���ت �PT �>�ی�( ,�د ,� ای0 >
*M 	�احe ت�$
% خ�د را ��� ��	(R3ارد و ت� ,��ن �� ��ی�ن ���

زن!ن �ذر�&�
نO�F ش�X ا@��K* ب! �H% و�T�W  �زاد ش%


0 ش
x ا�9-	( 	��ول ا�_!0 ز��ن �ذر	 � ,�د�#�ن �r% از /�cوز ی� ش��� ��م �ذر٢٠٩ روز ��زداش� در ��% ٩�	%ان اوی0 ت �ان ا�ز 

% وث
�T �زاد ش%. ��

 ه�#4 �e از ��زداش� �� د$
e ت�/(�٣
�#� ا.-م ش%B ��د ,� و� در ح�$( د�#/
� و ز�%ا�( ش%B ا�� ,� در دوران �T�ه� �� �� ��دB و 
�ار �3>#� ��د.ه!
0 ا	� 	��[ ا.#�ا5�ت �3#�دBا� از ��� ��
�ر� از ��ز	�ن ه�� ]*�D4 	�رد .!e ��اح( �"#( از ��ح
� ر3 �� 

ح�Tق ���� داخ*( � ��( و >r�9ن ز��ن و ح�Tق ��� ش%B و �زاد� >�ر� و� را خ�ا�#�ر ش%B ��د�%.

0 ش
x ا-�9	r< )�ل ح�Tق ���، 	��D و د�
� ا�_!0 ز��ن �ذر	 � ,�د�#�ن و روز��	��/�ر 	�#eT ، ص�� روز /�١cدر ت �ان B�	� 	 


< داد3�ه( و ات �	�ت ای��ن 	�"b �/�دی%B ا��.٢٠٩د�#/
� و روا�� �*�ل ه�� ا��4اد� ��%  ز�%ان اوی0 ش%B ��د و ه��ز ت�ریx د
ز��ن �ذر	 �

اK3/!ت.ن�
?O (4	!ن!ن ا��ا�4* ب�ا  5#�4 ب� )!���!ت ه��0 ا  رژ�#(

 
�� 83ارش >�ارو، روز��	� ���%� ت�ی!8 	%.( ش%B ا�� ,� خ*����ن ا��ای
*( در ح�ل ت!�ی0 ��ا� ح!*� �� ت��
��ت ه�#� ا� رژیM ت �ان

ه�#�%.
ای0 روز��	� ��ش� اه�د او$!�ت �"�� وزی� ا��ای
e >�دا در 	-�ت �� ��رج ��ش در واش�/#0 در ��رB وح�� >8ای�%B از ای0 آ� ای�9ت

	B%2# ه
] آ�ري ا�_�م �"�اه% داد ت� 	��; رژیM ت �ان از ت�%یe ش%ن �� ی� %رت ه�#� اي ش�د، �"0 خ�اه% �43.
ا��ائ
e �/�ان ا�� آ� ��ج ��ش 	�+*� داغ رژیM ت �ان را �� ��راك او��	� ا�#T�ل ده% در ح�$� آ� �خ�ی0 >�ص� ��اي ����د آ�دن ����	�

ه�#� اي �! �ر� ا�-	( ��اي ��خ#0 �![ اح#!�9 در ح�ل از د�� ر>#0 ا��.
�� � ��" �43 B�3� ;��	 ش%. ی��� �	اد ه�#� اي آ�>� � � ��خ� ی� �![ ه�#� اي �	ت �ان داراي  Mرژی ،e
�� 43#� 	���; ا7-.�ت� ا��ای

M ی�Lم ، ت��
�7ر هM ز	�ن �� روي �� ����	� آ�ر 	� آ��%. �� � 	���ل زی�د آ�دن ��.� ���#�ی4
�ژه�ي خ�د ��اي ��N ��زي اورا�

آ-ه� 	���[ 	�ش� ه�ي ��$�#
� و اص-ح ��د و د� 	�ش� ه�ي ��$�#
� ش�ن ه�#�%."

��ت اص*� ه�#� اي رژیM ت �ان را در �8�V 	�رد ��زر�� �ار دادB، هR3 �#4ش#� 83ارش� را�vژي ه�#� اي آ� ت��0 ا$!**� ا
� D�ژا�
3
�ي آ�دB آ� رژیM ت �ان �� ��.� 	���ل ذخ
�B اورا�
�م ��N ش%B ا�� و ش�ی% در 	�
� ��خ� ی� �-ح ه�#� اي �_
	�#�� و در �ن �#

ت� ��ل �ی�%B ��ش%.

�ن ارش% �
�وي ه�ای� ا��ای
e در �3	�ي ص�2اي �_� ���3م ت!�ی0 ��اي ی� 	�	�ری� ��ي ه�#�%. ه
] آD در ای�_� �!� دا�% آ� �ی�	�L�
چ� 	�; 	_�ز �
��� ��اي ح!*� دادB خ�اه% ش% و$� خ*����ن 	� �3ی�% ا	��ن دارد ��	
0 ح!*� �� � �� ی� �
�وB�3 ه�#� اي و خ�V��ك ت�ی0

�� � �zف �� ده� ص�رت 3
�د.
 ��$� ��د آ� �ار ش% او را آ��
#�ن ام خV�ب آ�
M.25 �	�دB ��واز ��د. در ات�ق خ*��ن ی� خ*��ن 16در ���% >�ودB�3، ی� �� ��/�%B اف-

آ��
#�ن ام �� اش�رB �� �!�د ه�#� اي آ� �� روي �%�� ه�ا�
!� �PT ��#� �43 "	� دا��#M آ� ��واز ویBw ا��." ���ن روي �%�� ه�ا�
!� �!�دي
 ��ل �
P ا�� آ� �� �7ر آ�	e ����د ش%.27از ا�%اخ#0 دو �![ ی� ت�� �� روي ر�آ#�ر ه�#� اي ت!�ز ص%ام ح�
0 در �8دی�� ��%اد در 

 ت���
0 �	�ی��ی� در ��ی/�B ه�ای� ��ات
M در ص�2اي �_���80 .��ان ����� دی/�ي از ای0 آ� ای0 ا���دران خ�د را ��اي ���د �	�دB 	� آ�%، 
 	�یe �1[ آ�دB ا�%. ای0 �
�#M، ت�ا��ی� ت�آ#
�� ا��ای
e را در ه�ا �� ش%ت1250	��T# ��د�% آ� �
��>#� ت�ی0 �
�#M رادار را �� ��د 

ا>8ایP خ�اه% داد.


� ����� و ������ �	 �� ��م ��
	 ��� ا��ان �� - ������ �.ارو )� درج ��%$د �#�ات  �دا��� �ن ���


