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تَافق رٍسیه ،ترکیه ٍ ایراى برای
دعَت از آهریکا به ًطست آستاًه

برجام ،یکی از علل تٌص هاین با ًتاًیاهَ است


ل
نیب ا مللی

آلخلیفه با اعذام  ۳جَاى بحریٌی
جٌایتی ًٌگیي هرتکب ضذ

ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضن-ضئیؽ ائتالف زودت لبنر
عطاق ثب ثیب اینىه اعسام ؾه جرا ثحطیونوی تورؾوػ آل
ذسیفه جنبیتی ننلین محؿرة می قرز ،گفت آل ذسیفوه
گعینه ممبثسه ثب مطزم ثحطین و مؽبدجبت مكطوع آنهب ضا زض
پیف گطفته اؾت.
ثه گعاضـ ذجطگعاضی مهط ثه نمل اظ صرت ادمنبمه ،نرضی
ادمبدىی ضئیؽ ائتالف زودت لبنر عطاق اعسام ؾه جورا
ثحطینی ترؾػ آل ذسیفه ضا ثه قست محىرم وطز.
ثط اؾبؼ ایون گوعاضـ ،وی زض ایون اضتوجوبغ اظوهوبض
زاقت آل ذسیفه گعینه ممبثسه ثب مطزم ثحطین و مؽبدوجوبت
مكطوع آنهب ضا زض پیف گطفته اؾت.
ادمبدىی همچنین تصطیح وطز آل ذسیفه ثه اعوتوطاظوبت
نهبزهبی حمرق ثكطی نؿجت ثه السامبتف هیک تورجوهوی
نساضز.وی افعوز مطزم ثحطین حك زاضنس ثطای ثطذرضزاضی
اظ ظنسگی وطیمبنه زؾت ثه ثطگعاضی تابهطات مؿبدوموت
آمیع ثعننس و مؽبدجبت ذرز ضا ذراؾتبض قرنس.
ضئیؽ ائتالف زودت لبنر همچنین گفت مطزم عطاق این
جنبیت ننلین و این ضفتبض انتمبم جریبنه آل ذسیفوه عوسویوه
مست ثی زفبع ثحطین ضا محىرم می وننس و ترلف هوطچوه
ؾطیعتط ؾیبؾت هبی ؾطورثلطانه آل ذسیفه زض ثحطین ضا
ذراؾتبض هؿتنس.گفتنی اؾت ،ضغیم آل ذسیفه ضوظ گصقتوه
ؾه جرا ثحطینی ضا اعسام و آنهب ضا ثسو اجبظ ذوبنوراز
هبیكب زض لجطؾتب مبحرظ زفن وطزنس.

داعص ً ۳0۱فر از اسیراى عراقی
خَد را آزاد کرد

ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضن -گطو تطوضیؿتوی زاعوف
 102عطالی ضا وه اؾیط و ظنسانی وطز ثورز ،زض ؾورضیوه
آظاز وطز.
ثه گعاضـ گطو ثینادمسل ثبقلب ذجطنلبضا جرا ثه نمل
اظ ضای ادیرم ،گطو تطوضیؿتی زاعف ضوظ گصقتوه (یوه
قنجه)  102فطز عطالی وه آنهب ضا ثبظزاقت و زض ؾورضیوه
ظنسانی وطز ثرز ،آظاز وطز.
ودیس زدیمی ،یىی اظ اععبی فطمبنسهی عمسویوبت اینوجوبض
عطاق اعالم وطز گطو تطوضیؿتی زاعف  102عطالوی اظ
جمسه ثطذی افطاز نابمی و وبضمنس ضا زض قوهوط لوبئوم زض
منؽمه مطظی عطاق و ؾرضیه ثبظگطزانس و آنوهوب ضا آظاز
وطز.وی افعوز تطوضیؿت هبی زاعف این افطاز ضا اظ نیمه
ؾبل  ،02۰4اظ منبؼك مطظی عطاق ضثورز و زض ؾورضیوه
ظنسانی وطز ثرز.زدیمی گفت گطو زاعف این افوطاز ضا
ثه اتهبم همىبضی ثب نیطوهوبی عوطالوی زض جوموع آوضی
اؼالعبت اظ مىب حعرض و ممطهبی تطوضیؿتهب زض قهوط
هبی ضاو  ،عنه و لبئم زض غطة اینجبض ثبظزاقت وطز و ثوه
ؾرضیه منتمل وطز ثرز.گطو تطوضیؿتی زاعف عست آظاز
وطز این افطاز ضا اعالم نىطز اؾت.نویوطوهوبی عوطالوی
عمسیبت آظازؾبظی قهطهبی غطثی اؾتب اینجبض ضا موستوی
اؾت آغبظ وطز و پیكطوی لبثل مالحاوه ای زاقوتوه و
مراظع و انجبضهبی تؿسیحبتی تطوضیؿت هب ضا منهسم ووطز
انس.

رٍسیه هَضکها ٍ ساهاًههای دفاع
هَاییاش را از سَریه خارج ًویکٌذ

ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضن-یه منجع نواوبموی ضوؾوی
اعالم وطز این وكرض لصس نساضز تعوساز مورقوه هوب و
ؾبمبنههبی زفبع هرایی ذرز زض ؾرضیه ضا وبهف زهس.
ثه گعاضـ ایؿنب ،ذجطگعاضی اینتطفبوؽ ثه نمول اظ یوه
منجع نابمی ضوؼ وه ذراؾت نبمف فوبـ نكورز اعوالم
وطز وه مؿىر لصس نساضز لؽعبت و ؾبمبنههبی نواوبموی
ذرز اظ ؾرضیه ذبضج وطز یب تعسازقب ضا وبهف زهس.
وی تبویس وطز تصمیم پرتین ثطای وبهف حعرض نابمی
زض ؾرضیه قبمل ؾبمبنههبی نابمی نمیقرز.
وی عنرا زاقت تصمیم پرتین وه اواذط زؾبمجط گصقتوه
و پؽ اظ اعالم آتفثؽ زض ؾرضیه اتربش قس قبمل نیطوهب
و ؾبمبنههبی زفبع هرایی ،ؾىرهبی پطتبة مرقوه هوبی
ثبدساض و پسیؽ نابمی وه مؿئرل حفبظت اظ اؼطاف پبیلوب
حمیمیم اؾت ،نمیقرز.
ثه گفته این منجع ضوؾیه مرقههبی  122Sو  222Sضا
وه امنیت پبیلب نابمی حمیمیم زض یشلویوه ضا توبمویون
میونس ،زض این پبیلب حفک ذراهس وطز و عمسىطز ایون
پبیلب ضا ترؾعه ذراهس زاز.
این منجع ضوؼ زض ازامه عونورا زاقوت ووه ثوه ظوزی
عمسیبت ؾبذت و تجهیع ؾىری پطتبة زوم زض فوطوزگوب
حمیمیم ثطای آغبظ ثه اؾتفبز اظ آ قطوع میقرز.
اذیطا ضئیؽ ؾتبز اضتف ضوؾیه گفت وه نیطوی زضیوبیوی
این وكرض عمسیبت عمت نكینی اظ قطق زضیبی مسیتطانه ضا
آغبظ وطز اؾت.
ضوظ پنجكنجه نیع وظاضت زفبع ضوؾیه اعوالم ووطز قوف
ثمتافىن نرع ؾرذر  02ضا اظ ؾورضیوه ذوبضج ووطز
اؾت.ایلرض ورنبقنىف ،ؾرنلری وظاضت زفبع ضوؾویوه
اذیطا گفته ثرز ثنب ثه زؾترض فطمبنسهی عوبدوی نویوطوهوبی
مؿسح وظاضت زفبع ضوؾیه عمسیبت ووبهوف گوطو هوبی
نابمی وبضگصاض زض ؾرضیه ضا آغبظ میونس.

ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضن -ضئیؽ جمهرض آمطیىب تصطیح وطز اذتالف ناط زضثبض ثطجبم ،یىوی
اظ عسل تنف آمطیىب ثب نتبنیبهر ثرز اؾت.ثه گعاضـ گطو ثینادمسل ثبقولوب ذوجوطنولوبضا جورا
ثبضان اوثبمب زض ثركی اظ مصبحجه اذتصبصی ثب قجىه تسریعیرنی ؾی ثی اؼ اقبض ای گصضا ثه ایطا
زاقت وه آ هم ثه چبدكهبی اؾطائیل و آمطیىب مطثرغ ثرز.زض ثركی اظ این مصبحجه ،اؾتیر وطافت
مجطی ثطنبمه قصت زلیمه اظ اوثبمب پطؾیس چنس هفته پیف قمب اجبظ زازیوس ووه قورضای امونویوت
ؾبظمب مسل متحس ،لؽعنبمه ای زض محىرمیت قهطن ؾبظی هبی اؾطائیل زض وطانوه ثوبذوتوطی ثوه
تصریت ثطؾبنس .این مؿئسه ؾجت ثطوظ نبضاحتی جسی ثین ایبیت متحس و اؾطائیل قس .آیب تصومویوم
قمب ثرز وه ثه این لؽعنبمه ضای ممتنع ثسهیس؟ثبضان اوثبمب زض پبؾد گفت ثسه .زضنهبیت تصمیم مون
ثرز.اؾتیر وطافت پطؾیس چطا قمب فىط وطزیس وه ثبیس آ وبض ضا انجبم ثسهیس؟اوثبمب زض پبؾد گفت
اوی فىط نمی ونم وه این مؿئسه ؾجت ثطوظ مكىل جسی ثین ایبیت متحس و اؾطائیل قوس ثوبقوس.
اگط منارض قمب این اؾت وه نتبنیبهر نرؿت وظیط اؾطائیل اظ ورض زضضفته اؾت ثبیس ثلریم ووه او
زض زوضا ضیبؾت جمهرضی من ثه عست ترافك هؿته ای ایطا و ثه عست مربدفت مؿتمط مب ثب قهطن
ؾبظی ثه زفعبت ذكملین قس اؾت.



ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضن -وظیط ذبضجه تطویه گوفوت ؾوه
وكرض ضوؾیه ،تطویه و ایطا زضثبض زعورت اظ آموطیوىوب ثوطای
قطوت زض مصاوطات صسح ؾرضیه زض قهط آؾوتوبنوه ثوه تورافوك

ضؾیس انس.
ثه گعاضـ ذجطگعاضی مهط ثه نمل اظ قجىه تی آض تی تطویه ،مردرز چبوـ اوغسر وظیط ذبضجوه توطوویوه
گفت ؾه وكرض ضوؾیه ،تطویه و ایطا زضثبض زعرت اظ آمطیىب ثطای قطوت زض مصاوطات صسح ؾرضیوه
زض قهط آؾتبنه ثه ترافك ضؾیس انس.
وی وه زض نهمین ونفطانؽ ؾفطا زض آنىبضا ؾرن می گفت اعالم زاقت ممبمبت ایطا  ،ضوؾیه و تطوویوه
ضوظ جمعه زض مؿىر زضثبض نكؿت آؾتبنه زیساض و گفتلر وطز انس.
چبوـ اوغسر گفت مب ترافك وطز ایم وه آمطیىب ضا زعرت ونیم.
مب آنهب ضا زعرت ذراهیم وطز .امطیىب زض آؾتبنه ذراهس ثرز مب لصس نساضیم نمف آمطیىب ضا انىبض ونیم.

خرٍج اًگلیس از اتحادیه ارٍپا عالی بَد
ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضن -ضئیؽجمهورضی
منترت آمطیىب گفت ،تصمیم انولوسویوؽ ض ی
ذطوج اظ اتحبزیه اضوپب هورقومونوسانوه ثورز و
اوظبع این وكرض ثعس اظ ثطگعیت ذیسی ثهتط هم
قس و زض نهبیت ثطیتبنیب اظ این تصومویوم ثوهوط
ذراهس ثطز.ثه گعاضـ ایؿنب ،زونوبدوس توطامو ،
ضئیؽ جمهرضی منترت آمطیىب زض نوروؿوتویون
مصبحجه ذرز ثب یه نكطیه انلسیؿی ثه تحسیسلوط
ضوظنبمه تبیمع گفوت ووه اظ نواوط او اوظوبع
انلسیؽ ثعس اظ تصمیم ثه ذطوج اظ اتحبزیه اضوپب
هووومووویووون ای هوووم ذووویوووسوووی ذووورة
اؾت.ضئیؽ جمهرضی منترت آمطیىب وه تب چنس
ضوظ زیلط واضز وبخ ؾفیس موی قورز ،زض ایون
گفتوگر ثب مبیىل گبئر ،اظ زودتموطزا ؾوبثوك
ثطیتبنیبیی مصبحجه وطز و ثه او وه ذرز یىی اظ

حبمیب ذطوج انلسیؽ اظ اتحوبزیوه اضوپوب ثورز،
گفت ،ثطذالف ناط ثبضان اوثوبموب ،او توالـ
ذراهس وطز ضواثػ تجبضی میب دنس و واقنلتن
ضا ثهتط اظ پیف ونس.این گفته تطام واونكی ثوه
ؾرنب اوثبمب پیف اظ همه پوطؾوی موعوطوف ثوه
ثطگعیت اؾت وه گفته ثرز اگوط انولوسویوؽ اظ
اتحبزیه اضوپب ذبضج قرز ،این وكرض زض انتوهوبی
صف ضواثػ تجبضی ثب آمطیوىوب لوطاض ذوراهوس
گطفت.تطام زض این گفتوگر وعس زاز وه ثه
محط ثه لسضت ضؾیس  ،یه ترافك تجوبضی ثوب
انلسیؽ ثطای تؿهیل ضواثػ التصبزی مویوب زو
وكرض صرضت زهس.او تصطیح ووطز وكورضهوب
می ذراهنس هریت ذرزقب ضا حوفوک وونونوس.
انلسیؽ هم تصمیم گطفته هریتف ضا نله زاضز.
امب ثه ناط من اگط انلسیؽ مججرض نموی قوس آ

هقاله بیي الوللی

همه مهبجط ثپصیطز آ ولت قوبیوس ذوطوج اظ
اتحبزیه اصال ضوی نمی زاز.ضئویوؽ جوموهورضی
منترت آمطیىب همچنین زض گفتوگر ثب ضوظنبمه
آدمبنی ثیسس اظ ؾیبؾت هبی مهوبجوطتوی آنولوال
مطول ،صسضاعام این وكرض انتمبز وطز اؾت.
او زض این مصبحجه هب وه زض محول زفوتوطـ زض
آؾمبنرطاـ تطامو زض نویوریورضن صورضت
گطفته ،اظ آنلال مطول ثه عنرا مهمتطین ضهوجوط
اضوپب یبز وطز و افعوز اگط زلیك ثه اتحبزیه اضوپب
نلب ونیس ،همه آ ظیط زؾت آدمب اؾت.

به هیاًجیگری هیچ طرفی برای برقراری رٍابط با تهراى ًیاز ًذارین
ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضن -وظیوط مكوبوض
عطثؿتب زض امرض وكرضهبی ذسیج فبضؼ گفت
ضیبض ثطای ثوطلوطاضی ضواثوػ ثوب ایوطا ثوه
میبنجیلطی هویوک وكورضی نویوبظ نوساضز.ثوه
گعاضـ ثبقلب ذجطنلبضا جرا ثوه نومول اظ
پبیلب اینتطنتی ضوظنبمه ادحیبت ،ثبمط ؾوجوهوب ،
وظیط مكبوض زض امرض وكرضهبی ذسیوج فوبضؼ
زض زودووت عووطثؿووتووب  ،گووفووت ضیووبض ثووه
میبنجیلطی هیک وكرضی ثب ایطا نیبظی نوساضز
و ایطانی هب اگط ذراهب ثهجرز ضواثوػ ثوبقونوس،
ذرز می زاننس وه ثبیس چه وبض وننس.ادحیبت زض
گعاضقی نرقت ثبمط ؾجهب وظیوط مكوبوض زض
امرض وكرضهبی ذسیج (فبضؼ) زض عوطثؿوتوب

تبویس وطز عطثؿتب ثه میبنجیلطی وؿی مویوب
این وكرض و ایطا نیبظی نساضز .وی زض عویون
حبل اظ ذجطهب زضثبض تالقهب ثطای میبنجیولوطی
زض این ظمینه اظهبض ثی اؼوالعوی ووطز.وی زض
مصبحجه ثب ضوظنبمه ادحویوبت گوفوت چویوعی
زضثبض میبنجی گطی میب ضیبض و توهوطا ثوه
زؾت مب نطؾیس اؾت و عطثؿتوب نویوبظی ثوه
وجرز میبنجیگطی ثب ایطا نساضز.ثبمط ؾوجوهوب
ثسو اقبض ثه السامبت ذصوموبنوه ضغیوم آل
ؾعرز عسیه ایطا  ،افعوز ایطانیهب اگط ذوراهوب
ثهجرز ضواثػ ثب عطثؿتب ثبقنس ،ذرز می زانونوس
وه ثبیس چه وبض وننس .ثه نرقته ادوحویوبت ،زو
ضوظ پیف ذجطگعاضی ضویتطظ زض ذجطی نرقت

اثطاهیم جعفطی ،وظیط ذبضجه عطاق ،زض تالقی
پیلیط ثطای حل و وبهوف اذوتوالفوبت مویوب
ضیبض و تهطا  ،السام ثه انتمبل پیبمهبیی مویوب
ایطا و عطثؿتب وطز اؾت.

پس از  0۱ساعت درگیری ًفسگیر ،ضهرک عیيالخضرا در آستاًه آزادی
ؾووطویووؽ ذووجووطی
ضوظنووبمووه اضن-
یه منجع میسانی ثوب
ثیب اینوىوه اضتوف
ؾرضیه ثیف اظ 53
زضصووس قووهووطن
عینادوروعوطا آظاز
قس اؾوت ،اعوالم
وطز وه این قوهوط

ثعوزی وبمال اظ زؾت تطوضیؿتهب ذبضج ذراهس قس.
ثه گعاضـ گطو ثینادمسل ذجطگعاضی فبضؼ ،آذطین ذوجوطهوب اظ حورموه
غطثی اؾتب زمكك و منؽمه ازی ثطزی حبوی اظ آ اؾت ووه نویوطوهوبی
ؾرضی و ممبومت پؽ اظ  02ؾبعت زضگیطی نفؽ گیط ترانؿتنس ثب عوموت
ضانس عنبصط تطوضیؿتی ،حسوز  53زضصس مؿبحت قهطن عینادروعوطا
زض غطة قهطن ثؿیمه پبوؿبظی وننس.
یه منجع میسانی زض گفتوگر ثب ثینادمسل فبضؼ اعالم وطز قهطن عیون
ادرعطا زض آؾتبنه آظازی وبمل اؾت و فمػ زضگیطی هوب زض غوطة ایون

قهطن زض جطیب اؾت.
وی افعوز تطوضیؿتهب ثه قست اظ مراظع ذرز زض محرض غطثی قوهوطن
زفبع میوننس امب ضاهی جعء عمت نكینی نساضنس.
این منجع میسانی ثب ثیب این وه ز هب تن اظ تطوضیؿتهب زض زضگیطیهب وكته
یب ظذمی قسنس ،گفت نیطوهبی ممبومت زض محرض جنرة غطة قوهوطن
عین ادرعطا ثط اضتفبع ضاؼ ادصیط مؿسػ قسنس.
این اضتفبع ثط قهطنهبی عین ادفیجه و زیطممط اقطاف وبمل زاضز.
زض منؽمه وازی ثطزی قهطن هبی زیطموموط  ،ووفوط ظیوت ،زیوطلوبنور ،
ادحؿینیة ،وفط عرامیس ،ثطهسیب و ؾرق وازی ثطزی هوموچونوب زض اقو وبل
تطوضیؿتهب لطاض زاضنس.
ثه گعاضـ گطو ثینادمسل ذجطگعاضی فبضؼ ،منؽمه ضاهجطزی وازی ثوطزی
زض غطة زمكك منجع اصسی تبمین آة قهط زمكك ،پبیترت ؾرضیه ثه قموبض
می آیس امب عنبصط تطوضیؿتی ثب آؾیت ضؾبنس ثه مربظ اصسی ،آة قوهوط
زمكك ضا لؽع وطز انس.
مطزم زمكك زض زو هفته گصقته ثه زدیل لؽع آة ثب مكىل جسی ضوثوه ضو
قس انس .حمالت اضتف ؾرضیه زض منؽمه وازی ثطزی ظمبنی قوست یوبفوت
وه تطوضیؿتهب اجبظ تعمیط مربظ آة ضا نسازنس.

خرٍج بیص از  ۰۱۱۱ضَرضی هسلح از هٌطقه ٍادی بردی دهطق
ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضن -مطوع آقتی حمیمیم زض ؾورضیوه اعوالم
وطز وه ثیف اظ  ۰222قورضقوی مؿوسوح زض مونوؽوموه وازی ثوطزی
ؾالح هبیكب ضا تحریل زاز و همطا ثب ذبنراز هبیكب اظ ایون مونوؽوموه
ذبضج قسنس.
ثه گعاضـ ایؿنب ،ثه نمل اظ ضوظنبمه مؿتمل ض ی ادویورم ،موطووع آقوتوی
حمیمیم ضوؾیه والع زض یشلیه ؾرضیه زض ثیبنیهای اعالم ووطز ؾوبوونوب
ضوؾتبهبی ادحؿینیه و ثطهسیب وه جعو  ۹ضوؾتبی تحت ؾیؽط افطاز مؿسح
زض وازی ثطزی هؿتنس ،ثه آتفثؽ پیرؾتنس.
زض این ثیبنیه آمس اؾت  ۰045فطز مؿوسوح زض ضوؾوتوبهوبی موصوورض
ؾالحكب ضا تحریل زاز و ثب ذبنراز هبیكب اظ وازی ثطزی ذبضج و ثوه
ازدت منتمل قسنس.
زض این ثیبنیه همچنین تأویس قس اؾت تعمیطوبضا ؾیعزهم و چهبضزهم
مب ونرنی آؾیتهبی واضز ثه وبنبلهبی آثطؾبنی زض عین ادوفویوجوه ضا
اصالح وطزنس.عالء منیط اثطاهیم ،اؾتبنساض زمكك نیع اعالم وطز وه ضونوس
ؾبظـ و حل و فصل اوظبع افطاز مؿسح زض ضیف زمكك ازاموه زاضز و
ؼی ضوظهبی آتی منؽمه وازی ثطزی ثه ؼرض وبمل امن ذراهس قس.

وی گووفووت تووعووساز
افوووطازی ووووه ثوووه
اوظبعكب ضؾویوسگوی
قس  ۰322 ،تن هؿتنس.
این زضحبدی اؾت ووه
ثطذی منبثوع موروبدوف
ؾرضی اذجبض مطثرغ ثوه
ذووطوج  ۰222فووطز
مؿسح اظ وازی ثطزی ضا تىصیت و اعالم وطزنس پنج اترثرؾی وه نواوبم
ؾرضیه ثطای ذبضج وطز افطاز مؿسح فطؾتوبز اظ ؾوه ضوظ پویوف زض
قهطن زیط لبنر زض وازی ثطزی مترلف قس و محبل اؾت ثوه زدویول
زضگیطی هبی قسیس میب نیطوهبی نابم و مربدفب  ،افطاز مؿسح ثتراننس اظ
این منؽمه ذبضج قرنس.منبثع ؾرضی اعالم وطز ثرزنوس ووه نویوطوهوبی
زودتی ثه پیكطوی ذرثی زض منؽمه وازی ثطزی زؾت یبفوتوه و وونوتوطل
منؽمه ض ؼ ادصیط مكطف ثط قهطن عین ادفیجه ضا زض زؾت گطفوتوه و
واضز ثرفهبیی اظ قهطن عین ادفیجه قسنس.

حوایت اًصاراهلل یوي از هردم بحریي
ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضن -جنجف انصبضاهلل یمن زض ثیبنیهای ظومون
محىرم وطز اعسام ؾه جرا معبضض ثحطینی ،حمبیت و همطاهی ذرز
ثب مست ماسرم این وكرض ضا اعالم وطز.
ثه گعاضـ گطو ثینادمسل ذجطگعاضی فبضؼ ،جنجف انصبضاهلل یومون زض
ثیبنیهای وه قرضای ؾیبؾی آ صبزض وطز ،السام زودت ثحطین زض اعوسام
ؾه جرا ضا وه ذراهب حك ؼجیعی ثطای ثطلطاضی آظازی ،ووطاموت و
اؾتمالل ثرزنس ،محىرم وطز.
زض این ثیبنیه آمس اؾت این جطم ثعضي تنهب نمرنهای اظ ظسمهبی ضغیوم
ثحطین زض حك این مست زوؾت و ثطازض اؾت ،ظسمی وه ثؽرض ضوظانوه و
زض مناط جهبنیب ضخ میزهس.
انصبضاهلل همچنین گفت وه ضغیم ظبدم ثحطیون ضا ذكورنوت ،لوتول و
ؾطورة ضا زض لجبل مطزم ذرز ثب تىیه و ومه گوطفوتون اظ عوطثؿوتوب
ؾعرزی و مؿتىجطا ثعضي عبدم پیف گطفته اؾت اؾتىجبضی وه ثب لسوع
و لمع ثه زنجبل غبضت ثطوت و شذبئط منؽمه اؾت.
این جنجف همچنین ثط همطاهی وبمل ذرز ثب مطزم ثحطین و موؽوبدوجوبت

آنب تأویس وطز و اظ مستهبی عطة ،امت اؾالم ،ؾبظمب هب و مؤؾؿبت
جهب عطة و نهبزهبی حمرلی ذراؾت تب ایون جوطائوم وحكویوبنوه ضا
محىرم نمبینس.
ضوظ یىكنجه (زیطوظ) ؾه جرا قیعه و معبضض ثحطینی ثنب ثوط اتوهوبموبت
زودت این وكرض تیطثبضا قسنس زض حبدیىه مجبمع عمرمی و ؾبظمب هبی
حمرلی ثكطی ذراؾتبض عسم اجطای حىم اعسام این افطاز قس ثرزنس.

دیپلواسی اقتصادی
ٍ گطایص های پسابرجام

ازامه اظ قمبضۀ لجل...
ادجته فعبی نبمنبؾت یه زهة گصقته میب ؾیؿتم مبدوی
ایطا ثب ثبنه هب و مؤؾؿبت ذبضجی ،ثوطذوی عوموت
مبنسگی هبی جسی ؾیؿتم مبدی و ثوبنوىوساضی ایوطا
نؿجت ثه تحریت جهبنی زض این ظمینه ،ضیؿه نبقی اظ
تحطیم هبی ثبلی مبنس عسیه ایطا ثه ویػ تحطیوم هوبی
اودیه آمطیىب ثطای ثبنه هبی ثعضي ذبضجی (ثب ترجوه
ثه تجبضثی مبننس جطیمه ثیف اظ  ۹میسیبضز زیضی یىی اظ
ثبنه هبی فطانؿری ثه زدیل نمط تحطیم هبی ایطا زض
ؾبل هبی گصقته) ،وجرز مىبنیعم ثبظگكت ذورزووبض
تحطیم هب زض ترافك ثطجبم (زض صرضت نمط این ترافوك
ترؾػ ایطا  ،ؼی مطاحسی اگط مكىل ضفع نكرز ،تحطیم
هب ثطمی گطزز) و زض پیف ثرز انوتوروبثوبت ضیوبؾوت
جمهرضی زض آمطیىب و ایطا نیع مراضزی هؿتنس وه ثوه
این وظعیت زامن می ظننس.ثه هط حبل ،اظ آنجب ووه زض
ترافك ثطجبم آمس اؾت وه آمطیىب و اتحبزیه اضوپب ثوط
ؾط ضا تجبضت ثب ایطا مبنع ایجبز نرراهنس وطز و حتوی
آنهب متعهس قس انس وه ثه تؿهیول توجوبضت ثوب ایوطا
ومه وننس ،جمهرضی اؾالمی ایطا ثبضهوب اعوتوطاض
ذرز ضا نؿجت ثه عسم اجطای ثطذی توعوهوسات تورافوك
ترؾػ ؼطف ممبثل اعالم وطز اؾت .همچنین وكرضهب
و قطوت هبی مرتسفی وه لصس تجوبضت ثوب ایوطا و
ؾطمبیه گصاضی زض این وكرض ضا زاضنس و نمی ذوراهونوس
فطصت هبی مرجرز ضا اظ زؾت ثسهنس ،ثط آمطیىبیی هب
فكبض می آوضنس وه امىب تجبضت و همىبضی ثب ایوطا
ضا تؿهیل ونس و زض این مورضز ،قوفوبف ؾوبظی هوبی
ثیكتطی انجبم زهس.ثه هط حبل این ؼجیعی اؾت وه تبجط
و ؾطمبیه گصاض ذبضجی تب ظمبنی وه اعتمبز وبفی پویوسا
نىنس ،ضیؿه ثبیی معبمسه ثب ایطا ضا نمی پوصیوطز .زض
نتیجة اعتطاض هبی ایطا و تب حسوزی چبنه ظنی هوب و
فكبضهبی اضوپبیی هب ،وظاضت ذعانه زاضی آمطیوىوب زض
مب مبضؼ ؾبل جبضی میالزی اعالم وطز وه زض ضاؾتبی
پبیجنسی ثه متن و ضوح ثطجبم و وؿت اؼمینب اظ اینىه
ایطا اظ این ترافك منتفع می قرز ،زض تالـ اؾت ضاهی
پیسا ونس تب امىب اؾتفبز اظ زیض ضا تب حوسوزی ثوطای
این وكرض تؿهیل ونس.جىرة در ،وظیط ذوعانوه زاضی
آمطیىب ،وه زض ثنیبز صسح وبضنلی زض این مرضز ؾرون
می گفت ( 1۰مبضؼ  ،)02۰4زض زفبع اظ ایون الوسام،
اؾتسیل وطز «اگط حرظ هبی لعبیی و قطوت هوبی
ذبضجی احؿبؼ وننس وه مب تحطیم هب ضا ثسو ترجویوه
وبفی یب ثه زییل نبمنبؾت – ثه ویػ تحطیم هبی ثبنریوه
 اعمبل ذراهیم وطز ،زض صورضتوی ووه آ هوب زضجؿتجری ضا هبیی ثطای پطهیع اظ تجبضت زض ایوبیت
متحس یب ثب زیض آمطیىب ثوطآیونوس ،نوجوبیوس موتوعوجوت
قریم».وظیط ذعانه زاضی آمطیىب زض ترظیح اؾوتوسیل
ذرز گفت «ذؽط اینىه گؿتطـ تحطیم هوب نوهوبیوتوب
فعبدیت تجبضی ضا اظ ؾیؿتم مبدی آمطیىب زوض ونس ،موی
ترانس حبزتط قرز .این زض والع مؿوئسوه ای اؾوت ووه
ثؿیبضی اظ وبضقنبؾب آمطیىبیی ،ثه ویػ وؿبنی وه زض
حرظۀ تحطیم فعبل هؿتنس ،همیكه نؿجت ثه آ هكوساض
می زهنس و ثط این ثبوض هؿتنس وه گؿتطـ ثیف اظ حوس
تحطیم هب ،زض قطایؽی وه زییل مرجه وبفی ثطای آ
وجرز نساقته ثبقس ،می ترانس اعتجبض گعینة تحطیم ضا زض
ؾیبؾت ذبضجی آمطیوىوب ووبهوف زهوس و ایون زض
ثسنسمست ،ثه ظطض ایبیت متحس اؾت چر یوىوی اظ
اهطم هبی اعمبل لسضت ذرز زض ؾوؽوح جوهوب ضا اظ
زؾت می زهس.ثه هط حبل ،این اظهبضات جوىورة دور،
انتمبزات قسیسی ضا زض میب مربدفب ثطجبم زض آمطیىوب
زض پی زاقت.
حتی ثطذی اظ زمروطات هبی ونلط نیع عسیه چونویون
وبضی مرظع گطفتنس و اظ آ ثه عنرا ؾبثمه ای ثوس زض
ضاثؽه ثب ایطا انتمبز وطزنس .ثب این حبل ،وظاضت ذوعانوه
زاضی آمطیىب اذیطا زض جطیب ثه ضوظوطز پوطؾوف و
پبؾد هبی ذرز زضثبضۀ حسوز مجبظ تجبضت و توعوبمول
التصبزی ثب ایطا  ،تالـ وطز اؾت ترفیف هبیوی زض
مرضز توجوبضت و موعوبمسوه ثوب زیض ثوب ایوطا ثوطای
غیطآمطیىبیی هب زض ناط ثلیطز.
زض جراة ثه ؾرادی مجنی ثط اینوىوه آیوب پوؽ اظ ضوظ
اجطای ترافك جبمع ،مؤؾؿبت مبدی ذبضجی قبمل قعجه
هبی ذبضجی مؤؾؿبت مبدی آمطیىب ،موی تورانونوس ثوه
نیبثت اظ زودت ایطا یب هط قرصی اظ زودت ایوطا  ،اظ
جمسه ثبنه مطوعی یب قطوت مسی نفت ،تطاونف هبی
ثط پبیه زیض انجبم زهنس یب حؿبة هبیی ثوط پوبیوه زیض
ازامه زاضز
ایجبز وننس؟

