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ل
نیب ا مللی

ًگراًی دبیر کل سازهاى هلل
از جٌگ لفظی هیاى ٍاضٌگتي
ٍ پیًَگ یاًگ

عزٛیظ خجزی رٛسٙبٕ ٞاره -آٙشٜٙیدٍ ٜدٜسدزػ رثدیدز ىدِ
عبسٕبٗ ِْٕ اس افشایؼ ّقبظ ٟبی خقٕٜز إٓیش ٕیبٗ إٓزیديدب
 ٛىز ٝؽٖبّ اثزاس َٙزا ٙؽ ی ىزر.ثٍ ٞشارػ ایزٙب ثٙ ٞنِ اس
خجزٍشاری رٛیشزس ،اعشقبٗ رٛصاری عدخدٚدَدٜی رثدیدز ىدِ
عبسٕبٗ ِْٕ ٍقز ى ٞرثیز ىِ اس افشایؼ ّقبظ ٟبی خقٕٜز
إٓیش ررخقٜؿ ىز ٝث ٞؽ ر َٙزاٗ اعزٛ.ی سقزیدح ىدزر:
رثیز ىِ عبسٕبٗ ِْٕ ث ٞؽ ر َٙزاٗ ٛضؼیز جدبری ثدٜرٛ ٝ
افشایؼ ّقبظ ٟبی خقٕٜز إٓیش ٛی را آؽقش ٞىزر ٝاعدز.ثدٞ
ٍشارػ ایزٙب ،ای٘ َٙزا ٙرر حبّ ٕغزح ٕ ؽٜر ى ٞرٙٛدبّد
سزإخ رویظ جٖٜ٠ری إٓزیيب ع ٞؽٚج ٞؽت ث ٞىدز ٝؽدٖدبّد
ٟؾ ار رار ى ٞاٍز س ٠ی ٟبی خٜر را ٕشٜمف ٙي ٚثب آسدؼ ٛ
خؾٖ ر ٛث ٞر ٕ ٛؽٜر ى ٞج٠بٗ سبىٕ ٜٗٚب ٚٙآٗ را ٙد ید ٝ
اعز.سزإخ رٛس چ٠برؽٚجٙ ٞیش ٍقز ى ٞسرارخدبٙدٟ ٞغدشد ٞای
إٓزیيب مٜی سز اس ٟز سٕبٗ ریَزی اعز  ٛىز ٝؽٖبّ ٙیدش ثدبر
ریَز ٛاؽَٚش٘ را ث ٞحْٖٜٕ ٞؽي ث ٞسبعیغبر ٙظبٕ رر ٍدٜآ
س ٠ی ىزر.جیٔ ٕشیظ ٛسیز رفبع إٓزیيب ٙیش ٖٟق ا ثب سدزإدخ
ىز ٝؽٖبّ را س ٠ی ثٙ ٞبثٜری  ٛسٜفی ٞىزر ى ٞدی ٌٜٙیبٙدٌ
مجِ اس ٟز ٍ ٜٞٙام إ ى ٞث ٞدبیبٗ ٍزفش٘ ای٘ رصیٔ ٙ ٛدبثدٜری
ٕزرٓ آٗ ثیبٙجبٕ  ،ررثبر ٝآٗ ثیب ٙیؾ .اس عٜی ریَدز ،ثدزخد
عیبعشٖ اراٗ إٓزیيبی اس س ٠ی ٟبی سبس ٝسزإخ اٙشندبر ىدزرٝ
ا . ٙعٚبسٜر جبٗ ٕو ىی٘ رویظ ىٖیشٙ ٞیزٟٛبی ٕغْح ٕجدْدظ
عٚبی إٓزیيب ٍقز :ای٘ ّقبظ ٟب ث اعبط ثٜر ٛ ٝىٖيد ثدٞ
ىبٟؼ سٚؼ ٟبی ٕیبٗ ر ٛىؾٜر  ٖٙى. ٚىدز ٝؽدٖدبّد رٛس
ؽٚجٟ ٞقش ٞدیؼ یو فزٜٕ ٙٛؽو مبر ٝدیٖب ى ٞسٜاٙبی حدٖدِ
ىالٟو ٟغش ٞای راؽز ؽْیو ىزر ى ٞرر آث٠بی ٕٚغنٛ ٞیدضٝ
امشقبری صاد٘ فزٛر إٓ .ؽٜرای إٚیز عبسٕبٗ ِْٕ ٕشلد رٛس
ؽٚج ٞای٘ ٟقش ٞث ٞاسقبك آرا مغؼٚبٕ ٞج ی ی ثزای افشایؼ سلزیٔ
ٟب ػْی ٞىز ٝؽٖبّ سقٜیت ىزر .عجل ای٘ مغؼٚدبٕد ،ٞفدبررار
غذاٟبی رریبی ٜٕ ٛار ٕؼ  ٙاس ىز ٝؽٖدبّد ىد ٞارسػ آٗ
ثیؼ اس یو ٕیْیبرر رالر ثبؽ ٜٖٕٚ ،ع ؽ  ٝاعز.افش ٗٛثز اید٘،
ٟزٍ ٜٞٙعزٕبیٍ ٞذاری ٕؾشزه ثب ىدز ٝؽدٖدبّد  ٛافدشایدؼ
عزٕبی ٞرر دزٛصٟ ٝبی عزٕبیٍ ٞدذاری فدؼدْد ٕدٖدٚدٜع ؽد ٝ
اعز .ىز ٝؽٖبّ ث ٞسبسٍ ر ٛآسٕبیؼ ٕٜؽو ٟبی ثبّغشیدو
اٙجبٓ رار ٝى ٞرر د آٗ ٍٖبٟ ٞٙب رر سٜاٙبید اید٘ ىؾدٜر رر
 ٟف مزار رارٗ خبه إٓزیيب افشایؼ یبفش ٞاعز.

ًتاًیاَّ :رساًِّا هیخَاٌّذ ػلیِ
هي کَدتا کٌٌذ

عزٛیظ خجزی رٛسٙدبٕد ٞارهٙ-دخدغدز ٛسیدز رصیدٔ
ف٠یٜٙیغش رر ٛاىٚؼ ث ٞج ی ؽ ٗ سلنیدندبر ررثدبرٝ
اس٠بٕبر فغبر ٕبّ اػ رعبٟٞٙب  ٛاحشاة رعز چخ را ثدٞ
سالػ ثزای ىٜرسب ػْی ٞخٜرػ ٕش٠دٔ ىدزر.ثدٍ ٞدشارػ
فبرط ،ثٚیبٕی٘ ٙشبٙیبٙ ،ٜٟخغزٛسیز رصیٔ ف٠یٜٙیغشد رر
ٛاىٚؼ ث ٞج ی ؽ ٗ سلنینبر ررثبر ٝاسد٠دبٕدبر فغدبر
ٕبّ اػ رعبٟ ٞٙب  ٛاحشاة رعز چخ را ث ٞسدالػ ثدزای
ىٜرسب ػْی ٞخٜرػ ٕش ٔ٠ىزر .ثٍ ٞشارػ ٟبآرسـٛ ،ی
ٍقز :رعبٟٞٙب  ٛچخٍزاٟب ػْی ٛ ٕ٘ ٞخبٜٙار ٝآ ثغدیدج
ؽ ٝا ٙسب ىٜرسب ى. ٚٚثٚیبٕی٘ ٙشبٙیب ٜٟرر چ٠برٕدید٘ رٛرٝ
ٙخغز ٛسیزی رصیٔ ف٠یٜٙیغش اعز  ٛسبى ٜٗٚث ٞاسد٠دبٓ
فغبر ٕبّ رٛثبر سٜعظ ٕنبٕبر مضبی ای٘ رصیدٔ ٕدٜرر
ثبسجٜی مزار ٍزفش ٞاعز.

ػولیات یوٌیّا ػلیِ هَاضغ ًیرٍّای
ػربستاًی در خان ایي کطَر

عزٛیظ خجزی رٛسٙبٕ ٞاره -یَبٗ سٜدخب ٞٙای ارسؼ ٛ
ىٖیشٟ ٞبی ٕزرٕ یٖ٘ إدزٛس (چد٠دبرؽدٚدجدٕ ٞدٜاضدغ
ٙیزٟٛبی عؼٜری رر خبه ای٘ ىؾٜر ٜٕ ٛاضغ ٕدشرٛراٗ
ػزثغشبٗ رر خبه یٖ٘ را ٕٜرر  ٟف مزار رار. ٙ
ثٍ ٞشارػ خجزٍشاری ٕ٠ز ثٙ ٞنِ اس اّٖغیز ،١یو ٕدٚدجدغ
ٙظبٕ سبىی ىزر ى ٞػْٖیبر ػدْدیدٕ ٞدٜاضدغ ٕدشرٛراٗ
اوشالف ٕشجبٛس ػزثغشبٗ رر ٕٚغن ٞیخشِ ٛامغ رر اّٖخب رر
اعشبٗ سؼش فٜرر ٍزفز ى ٞرر جزیبٗ آٗ سؼ اری اس ای٘
ٙیزٟٛب ىؾش ٛ ٞسخٖ ؽ . ٙیَبٗ سٜدخب ٞٙای  ٛىدٖدیدشدٞ
ٟبی ٕزرٕ یٖ٘ دیؾشز ٕٜاضغ ای٘ ٙیزٟٛب را رر ٕدٚدغدندٞ
اّقْ ٜرر اعشبٗ سؼش  ٟف مزار رار ٝثٜر. ٙ
ٙیزٟٛبی یٖ ٟٔ ٚچٚی٘ سٜاٙغش ٚسؼ اری اس ٕٜاضغ ارسؼ
ػزثغشبٗ ٕ ٛلِ سجٖغ ای٘ ٙیزٟٛب رر ٙجزاٗ  ٛػغیز ٕدٜرر
 ٟف مزار رار. ٙ
رر جزیبٗ ای٘ ػْٖیبر سٜدخبٟ ٞٙبی ارسؼ  ٛىٖیشٟ ٞدبی
ٕزرٕ ٕٜاضغ ٙیزٟٛبی ػزثغشب ٙرر ٕٚغدند ٞاّدٖدخدزٛك
اّقغیز ٛامغ رر ٙجزاٗ را ٕٜرر  ٟف مزار رار . ٙیيد اس
ٕٜاضغ ای٘ ٙیزٟٛب رر اّٖغیبُ ٛامغ رر ػغیز ثدب سدؼد اری
خٖذبرٜٕ ٝرر  ٟف مزار ٍزفز.

عزٛیظ خجزی رٛسٙبٕ ٞاره -عخَٜٚی ٛسارر خبرج ٞإٓزیيب اػالٓ ىزر س٠زاٗ ثد ٞرٛح سدٜافدل
ٟغشٞای دبیجٙ ٚجٜر ٝاعز.
ثٍ ٞشارػ ٍز ٝٛثی٘ اِّْٖ ثبؽَب ٝخجزَٙبراٗ جٜاٗ ثٙ ٞنِ اس سْٜیشی ٜٗاّجشیز ٟ ،ٝر ٙدبودٜرر --
عخَٜٚی ٛسارر خبرج ٞإٓزیيب ٍ --قز :ایزاٗ ث ٞرٛح ثزجبٓ دبیجٙ ٚجٜر ٝاعز.
ٛی ررثبر ٝسٚؼ ٟبی اخیز ٕیبٗ ٛاؽَٚش٘  ٛدی ٌٜٙیبٍ ٌٙقز :إٓدزیديدب  ٛىؾدٜرٟدبی جد٠دبٗ
فؼبّیزٟبی ث ثجبر ى ٝ ٚٚىز ٝؽٖبّ را ٕلي ٕ ٜٓى. ٚٚ
ٙبوٜرر خبعز ٙؾبٗ ىزر :دی ٌٜٙیب ٌٙع یو ٕب ٝر ٛآسٕبیؼ ٕٜؽي اٙجبٓ رار ٝاعدز  ٛاید٘
ٕغبّ ٞٙ ٞس٠ٚب ثزای ٕب ثْي ٞثزای  ٖٟٞج٠بٙیبٗ َٙزاٗ ى ٝ ٚٚاعز.
ٛی سقزیح ىزر :رٙٛبّ سزإخ ،رویظ جٖٜ٠ر إٓزیيب ثزای حقظ إٚیز ْٕ ثیؾشزی٘ فؾدبر را ثدز
ىز ٝؽٖبّ ٛارر ٕ ى . ٚعخٚبٗ اخیز رویظ جٖٜ٠ر دیبٕ مٜی ثزای ىز ٝؽٖبّ ٕ ٛشٚبعت ثب سثبٙ
ثٜر ى ٞىز ٝؽٖبّ رره ٕ ى. ٚ
ٛی افشٛر :رویظ جٖٜ٠ر ٛ ٛسیز خبرج ٞث ٞج٠ز اسخبذ ٕٜضغ رر مجبُ دی ٌٜٙیبٙدٌ ثد ٞفدٜرر
راؤ ثب یي یَز رر ارسجبط ٟغشٖٟ ٛ ٚبٟ َٟٚبی السٓ را ث ٞػِٖ ٕ آٛر. ٙ



عزٛیظ خجزی رٛسٙبٕ ٞارهٛ-سیز خبرج ٞاعجل إٓزیيب خغبة ثٕ ٞنبٕبر ای٘ ىؾٜر سٜفی ٞىدزر ىدٞ
اٍز خٜاٟبٗ جٍْٜیزی اس ؽيِ ٍیزی إذزاعٜری ایزاٗ رر ٕٚغنٟ ٞغش ٚثبی راػؼ را حقظ ى. ٚٚ
ثٍ ٞشارػ خجزٍشاری ٕ٠ز ثٙ ٞنِ اس ای ٚیذٙ ٚزٟٚ ،زی ىغیٚجز رر ٕنبّ ٞای ىد ٞثدزایديدبح ایديدظ
ٜٙ CapXؽش ٞث ٞرّٛز رٙٛبّ سزإخ ،رویظ جٖٜ٠ر ای٘ ىؾٜرٍ ،قز ٙجبی ثب ٙدبثدٜر ىدزرٗ راػدؼ،
سٕی ٞٚرا ثزای سٜعؼ ٞم رر ایزاٗ رر ٕٚغن ٞفزا ٟٔىزر؛ سیزا ثب عْغ ٞس٠زاٗ ٙ ٛیزٟٛبی ٕشل ػ ثز اراض
آسار ؽ  ٝاس چ ٌٚراػؼ ،یو إذزاسٜری راریيبُ ایزا ٙؽيِ خٜاٍ ٟزفز.
ىیغیٚجز ى ٞرر سٕبٗ ریبعز جٖٜ٠ری ریچبرر ٙیيغٛ ،ٜٗسیز خبرج ٞإٓزیيب ثٜر ،ثد ٞرّٛدز سدزإدخ
ٟؾ ار ٕ ر ، ٟؽيغز راػؼ ث ٞم رر ٍزفش٘ ایزاٗ رر عزاعز ٕٚغن ٞخبٛرٕیبٕٚ ٞٙش ٕ ٠ؽٜر.
ٟٚزی ىیغیٚجز رر یبراؽز خٜر آٛرر ٝاعز :رر ای٘ ؽزایظ ٕ ،بُ عٚش ىٍٜ ٕ ٞی رؽِٖ٘ رؽٖ٘ ؽٖب
٘ رؽدٖد٘ ؽدٖدب
ٕ سٜا ٙث ٞػٜٚاٗ رٛعز ؽٖب ثبؽ  ،ریَز ىبرثزری  ٙارر .رر خبٛرٕیب ٞٙى ، ٜٙٚرؽٖد ِ
ٕ سٜا ٙرؽٖ٘ ؽٖب ثبؽ  .خبٛرٕیب ٞٙثب ٜٙعبٗ ای وّٜٜصیٟب  ٛثب ام إبر خبف  ،ج٠بٗ را سلدز سدبثدیدز
مزار رار ٝاعز.ا ٛرر ارإٕ ٞغْت خٜر ثب ٕغزح ىزرٗ ارػبٟبی ػْی ٞایزاٗ آٛرر ٝاعز :جدٚدٌ رٙدیدبی
ثیز ٙٛثب راػؼ ٕ سٜا ٙیو ٕ بُ ثبؽ .

تراهپ :اهیذٍارم هجبَر بِ استفادُ
از لذرت اتویهاى ًطَین

اجازُ ًویدّین کُردّا در ػراق دٍلت تطکیل دٌّذ

عزٛیظ خجزی رٛسٙدبٕد ٞاره-رجدت عدیدت
اررٛغبٗ ٍقز ٖٟبٙغٜر ى ٞسدزىدیدٕ ٞدبٙدغ اس
م رر ٍزفش٘ ىُزرٟب رر عٜری ٞؽ  ،رر ػدزاك
ٙیش ٖٟی٘ ىبر را خٜا ٟىزر.
ثٍ ٞشارػ ٍز ٝٛثی٘ اِّْٖ ثبؽَب ٝخدجدزٙدَدبراٗ
جٜاٗ ثٙ ٞنِ اس آٙبس ّٜ؛ رجت عیت اررٛغدبٗ،
رویظ جٖٜ٠ر سزىی ،ٞرر اظ٠براس ٍقدز :اید٘
آٙيبرا ثٜر ىٕ ٞبٙغ اس سؾيدیدِ رّٛدشد ىُدزر ٛ
ٕغشنِ رر عدٜرید ٞؽد  .سدزىدید ٞمقد رارر
رر ػزاك ٙیش ٕدبٙدغ اس اعدشدندزار یدو رّٛدز
سزٛریغش ؽ  ٛ ٝجْٜی اعشنالُ ىُزرٟدب را رر
ای٘ ىؾٜر ثَیزر.
ا ٛى ٞرر ٙؾغز اسبك سجبرر  ٛفٚبیغ سدزاثدشٗٛ
عخٚزا ٕ ٙىزر ،رر ارإ ٞافشٛر :سزىی ٞعزح ٛ
ٙنؾ ٞسؾيیِ رّٛز سزٛر رر عٜری ٞرا خدٚد د

ىزر  ٛحبال مق رارر رر ػزاك ٙیش ٕبٙغ اس اید٘
ىبر ؽ  ٛ ٝاجبس ٝسبعیظ رّٛز ىُزرٟبی ٕغشنِ
را . ٟ ٙ
اررٛغبٗ رر ارإ ٞافشٛر :ثدب ٛجدٜر فؾدبرٟدبی
راخْ  ٛخبرج  ،سزىی ٞحضدٜری ٕدٜثدز رر
ٕٚبمؾبر ٕزثٜط ث ٞعٜری ٞراؽش ٞاعز .سزىی ٞرر
ٕجبرس ٝثب سزٛریغٔ ثٜٕ ٞفنیز ٟبی ٕ ٖ٠رعدز
دی ا ىزرٕ .ب ػزف ٞرا ثز ٍدز ٝٛسدزٛریغدشد ٛ
سجشیٞعْت ح.ه.ه س ٌٚىزریٔ ث ٞعدٜری
ى ٞریَز مبرر ٙیغش ٚث ٞراحش ام آ ث ٞػْٖیدبر
خزاثيبرا ٞٙىٚدٚد .اٟ ٛدٖدچدٚدید٘ ٍدقدزٕ :دب
ج ای عْجبٗ را رر ػزاك  ٛعٜری ٞث ٞحبُ خدٜر
ٍ ٖٙذاریٕٔ .ب ٕ راٙیٔ ى ٞاٍز ثبسالك را سخْیدٞ
ٙيٚیٔ ٖٙ ،سٜاٙیٔ اس ؽز ٕدَدظ ٟدب خدالدفد
یبثیٔ.سزىی ٞعبُ ٍذؽشٙ ٞیزٟٛبی ٙظبٕ خٜر را

از ّر طرحی کِ در جْت تحمك
صلح باضذ ،استمبال هیکٌین

عددزٛیددظ خددجددزی
رٛسٙدددبٕددد ٞاره-
رویظ ؽٜرای ػبّد
عیبع یٖد٘ اػدالٓ
ىزر ى ٞاٙقدبرا ٛ
حشة ػْ ػدجد ا
فبّح إٓبر ٝثزخٜرر
ج ی ٕ ٛغئٜال ٞٙثدب
ٟز عزح ٟغش ٚىٞ
رر راعشبی سدلدندل
فْح ثبؽ .
ثٍ ٞشارػ ایغٚب ،ثٙ ٞنِ اس ؽجي ٞخجزی اّٖغیز ،ٝفبّح اّقٖبر ،رویدظ
ؽٜرای ػبّ یٖ٘ ٛاثغش ٞث ٞاٙقبرا رر ری ار ثب رویظ ٟیئز اسلدبریدٞ
ارٛدب رر یٖ٘ ٍقزٕ :ب إٓبر ٝفْح  ٛسالػ  ٛثزخٜرر ٕ جز ٕ ٛغئٜالٞٙ
ثب ٟز عزح ٟغشیٔ ى ٞرر راعشبی سلنل فْح ثبؽ ؛ عزحٟدبید ىدٞ
ر ٙٛىبر اعٖبػیِ  ّٛاّؾیخ احٖ  ،فزعشبر ٝعبسٕبٗ ِْٕ ث ٞیٖ٘ را ىٞ
س٠ٚب ٛمز سْف ىزرٗ ٛ ٛخیٔ سز ىزرٗ اٛضبع اعز ٙ ،اؽش ٞثبؽ .
ٛی اثزاس إی ٛاری ىزر ى ٞاسلدبرید ٞارٛددب فد ای ٕدزرٓ یدٖد٘ ٛ
رٙجٟبیؾبٗ  ٛإٓبرٍ ؽبٗ ثزای سلنل فْح را ثدٍ ٞدٜػ جد٠دبٙدیدبٗ
ثزعب. ٙ
ٛی سأىی ىزر ى ٞث٠شز اعز عبسٕبٗ ِْٕ ث ٞؽيِ ٕ جز  ٛعبس ٛ ٝ ٙثٞ
رٛر اس فؾبرٟب ٙنؼ خٜر را ایقب ى. ٚ
اّقٖبر ث ٞدیزٛسیٟبی چؾَٖیز ارسؼ  ٛىٖیشٟ ٞبی ٕدزرٕد ػدْدیدٞ
اّنبػ  ٛ ٝراػؼ اؽبر ٝىزر.

ث ٞثخؼ ٟبی ؽٖبّ عٜری ٞاػدشآ ىدزر سدب ثدب
سزٛریغز ٟبی راػؼ ٕنبثْ ٞى . ٚٚإب ث ٞثد٠دبٙدٞ
ای٘ ىبرٙ ،یزٟٛبی ىُزر را اس ؽ٠ز ػقزی٘ ٛامغ رر
ؽٖبُ غزة عٜری ٞثیز ٗٛرا. ٙ
رجت عیت اررٛغبٗ اس رعشبٛررٟبی ػٖدْدیدبر
ٙظبٕ عبُ ٍذؽش ٞثٙ ٞیي یبر ىزر ٛ ٛػ  ٝرار
ارسؼ سزىی ٞث ٞسٛری ػْٖیبر ٕؾدبثد٠د را رر
آیٙ ٝ ٚشریو آغبس خٜا ٟىزر.

پیرٍزی ارتص سَریِ ٍ هتحذاى آى
بر ترٍریسن هایِ افتخار است

عددزٛیددظ خددجددزی
رٛسٙبٕ ٞارهٕ-ؼبٗٛ
ٛسیز خبرج ٞعٜریدٞ
اػالٓ ىزر ددیدزٛسی
٠ٙبی ثز سزٛریغزٟب
مغؼ  ٛحشٖ اعز.
ثٍ ٞشارػ ٍز ٝٛثی٘
اّددٖددْددِ ثددبؽددَددبٝ
خجزَٙبراٗ جدٜاٗ ثدٞ
اس
ٙدددددددندددددددِ
اعذٜسٚدیدوٕ ،دؼدبٗٛ
ٛسیز إٜر خبرج ٞعٜری ٞرٛس چ٠برؽٚج ٞاػالٓ ىزر دیزٛسی ارسؼ ای٘
ىؾٜر ٕ ٛشل اٗ آٗ رر ٕجبرس ٝثب سزٛریغٔ ٕبی ٞػشر  ٛافشخبر اعز.
فیقِ ٕن ار ٍقز :دیؾزٛی ارسؼ عٜریٙ ٛ ٞیزٟٛبی ٕشل آٗ ارإدٞ
رارر ٟ ٛی چیش رر ای٘ دیؾزٛی خْْ ایجبر ٙخٜا ٟىزر .ددیدزٛسی
٠ٙبی ثز سزٛریغز ٟب حشٖ  ٛمغؼ اعز ٍ ٛشی ٞٚای غدیدز اس آٗ
ٛجٜر  ٙاررٕ.ن ار اثزاس اعٖیٚبٗ ىزر عٜریٕ ٞشل ثبم خٜإ ٟبٛ ٙ
ٟزٍش مبثِ سجشیٙ ٞیغزٕ .ب  ٞٙس٠ٚب ٛح ر  ٛیيذبرچَ عٜری ،ٞثْيٞ
ٛح ر إز ػزث را خٜاعشبریٔٛ.ی سدبىدید ىدزر ٕدزرٓ عدٜریدٞ
خٜاعشبر سخزیت ٙ ٛبثٜری ىؾٜرؽبٗ ٙیغش ٛ ٚسٚد٠دب ثدخدؼ ثغدیدبر
ىٜچو  ٛا ٙى ٟغش ٚى ٞثب سزٛریغز ٟب ٖٟيبری ٕ ى. ٚٚ
ٕؼبٛ ٗٛسیز إٜر خبرج ٞعٜری ٞخبعزٙؾبٗ ىزر رؽٖ ٚى ٞعٜری ٞثدب
آٗ رعز  ٛدٚجٙ ٞزٓ ٕ ىٛ ، ٚحؾ  ٛدغز اعدزٟ .دٚدٜس ثدزخد
ىؾٜرٟب اس سزٛریغٔ حٖبیز ٕ ى ٛ ٚٚإزٛس حدبٕدیدبٗ سدزٛریغدٔ
 ٖٟیَز را ٕش ٛ ٔ٠ای٘ حٖبیز را افؾب ٕ ى. ٚٚ

ایراى صاحب ًیرٍّای ًظاهی پیطرفتِ ٍ هتؼْذ است

عزٛیظ خجزی رٛسٙبٕ ٞارهٕ-نبٓ ارؽد عدبسٕدبٗ
اعالػبر ٕزىشی إٓزیيب (عیدب رر یدبرراؽدشد ثدب
یبرآٛری ایٚي ٞایزاٗ فبحت ٙیزٟٛبی ٙظبٕ دیؾزفشٞ
ٕ ٛشؼ ٠اعز ٜٙؽش ٞى ٞج ٌٚثب ایزاٗ ثزای إٓزیديدب
عبرٙ ٝیغز.ثٍ ٞشارػ فبرط ،إیِ ٙخْ ،ٞافغز ارؽد
عزٛیظ اعالػبس إٓزیيب  ٕ ٛیز ٕدزىدش سدلدْدیدِ
راٟجزری اعالٓ عیبع رر آصاٙظ اعالػبر ٕزىدشی
إٓزیيب (عیب رر یبرراؽش ررثدبر ٝسدجدؼدبر خدزٛ
ٛاؽَٚش٘ اس سٜافل ٟغشٞای ایزاٗ ٍ ٛزٟ 5+1 ٝٛؾد ار
رار ٝاعزٙ.خْ ٞرر ای٘ یبرراؽز رر ٛثَبّٜ ٝةالً
ٜٙؽش ٞرر فٜرس ى ٞمزار ثبؽ ثیبٙبر سزإخ ررثدبرٝ
ایزاٗ را ثبٛر ىٚیٔ ،سنزیج ًب مغدؼد اعدز ىد ٞا ٛرر
ٍشارػ عٕ ٞب ٟٞثؼ ی ث ٞىَٚز ٝدبیجدٚد ی ایدزاٗ ثدٞ
سٜافل ٟغشٞای را اػالٓ ٙخٜا ٟىزر.
ٕنبٓ ارؽ عبثل عیب ٜٙؽش ٞاعز :سزإخ ٟ ٛدٜاراراٗ
ایزاٗ ٟزاط ا ٛسؾ ٞٚج ٌٚثب ایزاٗ ،ثد  ٗٛرر ٙدظدز
ٍزفش٘ سجؼبر فبجؼٞثبر آٗ ٟغش. ٚ
ا ٛثب اؽبر ٝث ٞسجؼبر حْٖ ٞإٓزیيب ث ٞػدزاك رر عدبُ

ٜٙ ٕ 2003یغ  :اَٙبر آ٠ٙب ٟید ررعد اس حدْٖدٞ
ح ٛر یو رٙ ٛ ٟٞیٔ مجِ ث ٞػزاك َٙزفشٞاٙ. ٙخْ ٞرر
ارإ ٞسقزیح ٕ ى : ٚچٚبٙچ ٞإٓزیيب مزار ثدبؽد ثدٞ
سأع اس فؾبرٟبی ػزثغشدبٗ عدؼدٜری ،اعدزاودیدِ ٛ
سّٜی ىٍ ٚٚبٗ عالحٟبی إٓزیيبید  ،یدو جدٚدٌ
ٙبررعز ریَز ثبس  ٟٔػْی ٞىؾدٜری ٕغدْدٖدبٗ راٝ
ثی ٚاسر  ٛىؾٜر را ثٛ ٞرع ٞیو ررٍیزی ریدَدز ثدب
عزٜٙؽز ٙبٕؼْ ٜٓرر خبٛرٕیب ٞٙفز ٛثجدزر اسدقدبمدبسد
ٕ افش ى( ٞحٜارص ػزاك رر ثزاثز آٗ ٙدبچدیدش ثدٞ
ؽٖبر ٕ آیٛ. ٚی رر ثخؼ ریَزی اس ای٘ یبرراؽدز
ثب ػٜٚاٗ ررطٟبی إٜٓخشٙ ٞؾ  ٝاس ػزاك ث ٞیبرآٛری
سجؼبر سقٖیٍٔیزیٟبی ٙبررعز رر رّٛدز جدٜر
رثْی ٜثٜػ ،رویظ جٖٜ٠ر اعجدل إٓدزیديدب رر عدبُ
 2003مجِ اس حْٖ ٞث ٞػزاك ددزراخدشد ٞاعدزٙ .دخْدٞ
ٕ ٜٙیغ  :حْٖ ٞث ٞػزاك رر آٗ عبُ ثد  ٗٛثدزرعد
ج ی سلٜالر مٕٜیش رر ػزاك ٕٚ ٛغن ٞاٙجدبٓ ؽد .
ضٖ٘ ایٚي ٞجٌٚعْجبٗ رر ىبخ عدقدید ىدٖدشدزید٘
ػالم ٞای ث ٞثزرع آی ٝ ٚػزاك رر فدجدح ثدؼد اس

ٍزیر دفاع لبٌاى :ػراق بِ ًیابت
از دًیا با ترٍریسن هی جٌگذ

عزٛیظ خجزی رٛسٙبٕدٞ
ارهٛ -سیز رفبع ّجٚدبٗ
رر رید ار ثددب ٟدٖددشددبی
ػزام خٜر اػالٓ ىدزر:
ػزاك ثٙ ٞیبثز اس رٙیب ثدب
سزٛریغٔ ٕ ج. َٚ
ثٍ ٞشارػ خدجدزٍدشاری
ٕ٠ز ثٙ ٞنِ اس اّغٕٜزید،ٞ
یؼنٜة ریبك اّقدزاف
ٛسیز رفبع ّجدٚدبٗ اػدالٓ
ىزر :ػزاك ثٙ ٞیبثز اس رٙیب ػْی ٞسزٛریغٔ ٕ جَٚد ٛ.سارر رفدبع
ػزاك ثب ف ٛر ثیبٙی ٞای اػالٓ ىزر :ػزفبٗ ٕلٖٜر اّلدیدبّد ٛسیدز
رفبع ػزاك رر رفشزػ ثب ٖٟشبی ّجٚب ٙاػ یؼنٜة ریبك اّقدزاف
ری ار ىزر ٝاعز .ای٘ ری ار رر راعشبی سنٜیز رٛاثظ رٛجبٙجٕ ٞیبٗ
ر ٛىؾٜر ثٛ ٞیض ٝرر سٕیٟ ٞٚبی ٙظبٕ  ٛرا٠ٟبی ٖٟيبری ٕؾشزه
ٕیبٗ ػزاك ّ ٛجٚبٗ اعز.رر اید٘ ثدیدبٙدید ٞإٓد  ٝاعدز :اّقدزاف
رعشبٛررٟب  ٛدیزٛسی ٟبی ٙیزٟٛبی ٕغْح ػزاك ض سدزٛریغدٔ ٛ
آسارعبسی اراض اؽغبُ ؽ  ٝاس عٜی راػؼ را سجزیو ٍدقدز ٛ
اػالٓ ىزر ى ٞػزاك ثٙ ٞیبثز اس رٙیب ثب سزٛریغٔ ٕ ج. َٚاّقدزاف
ثیبٗ ىزر :رٙیب ث ٞجبٙقؾبٙ ٙیزٟٛدبی ػدزامد ثدٛ ٞیدض ٝرر ٙدجدزر
آسارعبسی ٕٜفِ ،فْٜج ٛ ٞریَز ؽ٠زٟبی ػزام افشخبر ٕ ى. ٚ
اس عٜی ریَز اّلیبّ ٙیش اس ٙنؼ ّجٚبٗ رر حٖبیز اس ػدزاك ضد
سزٛریغٔ سٖجی ىزر  ٛاس ػشٓ خٜر ثزای عقز مزیت اّٜمٜع ثّ ٞجٚبٗ
ثزای سنٜیز رٛاثظ ٕیبٗ ر ٛىؾٜر عخ٘ ٍقز.

عز َٜٙٙف آ  ٛآثبر ام آ ثز ٕٚغن ٙ ٞاؽش». ٚ
ٕنبٓ عبثل عیب سقزیح ىزر ٝىبخ عقی رر آٗ سٕدبٗ
ٟؾ ارٟبی اعالػبس ررثبر ٝایٚي ٞثؼ اس ام آ ٙظبٕ
عٜفب ٙسٖبٓػیبر ػزاك ٕٚ ٛغدند ٞرا رر ثدزخدٜاٟد
ٍزفزٙ ،بری ٍ ٝزفز.
ا ،ٛرر ارإ ٞث ٞثیبٗ سقبٛرٟبی ٕیبٗ ایدزاٗ  ٛػدزاك
دزاراخش ٞى ٞحْٖ ٞث ٞس٠دزاٗ را حدشد رؽدٜارسدز ٛ
ٙبٕٖي٘ سز اس حْٖ ٞث ٞػزاك ٕ ىٙ . ٚٚخْٜٙ ٕ ٞیغد :
سزإخ  ٛرّٛز ا ٕ ٛسٜا ٚٙاس سبریخ ررط ثَیزٛ ٙ
اس اؽشجبٟبر ٕؾبث ٞدیؾَیزی ى . ٚٚا ُٛاس  ،ٖٟٞایدزاٗ
ٕب ٚٙػزاك ٙیغز.

بحریي گطَدى حرین َّاییاش بِ رٍی
لطر را رد کرد

عزٛیظ خدجدزی رٛسٙدبٕدٞ
اره -عبسٕبٗ ٜٟادیدٖدبید
ثلزی٘ رعٖب اخجبر ٕدٚدشدؾدز
ؽ  ٝرر خقٜؿ ثبس ؽد ٗ
حزیٔ ٜٟای ای٘ ىؾٜر ثدٞ
رٛی دزٛاسٟبی مغزی را رر
ىزر.ثٍ ٞشارػ خجزٍدشاری
ٕ٠ز ثٙ ٞنِ اس اعذدٜسدٚدیدو،
عبسٕبٗ ٜٟادیٖبی ثدلدزید٘
رعٖب اخجبر ٕٚشؾز ؽد  ٝرر
خقٜؿ ثبس ؽ ٗ حزیٔ ٜٟای ای٘ ىؾٜر ث ٞرٛی دزٛاسٟبی مدغدزی را
رر ىزر.ارار ٝإٜر ٜٟادیٖبی ٛسارر ارسجبعبر ثلزی٘ ررثیبٙی ٞای اػدالٓ
ىزر ى ٞاخجبر ٕٚشؾز ؽ  ٝرر ای٘ خقٜؿ ٙبررعز ثٜر ٛ ٝحزیٔ ٜٟاید
ثلزی٘ ث ٞرٛی ٜٟادیٖبٟبی ٕشؼْل ث ٞمغز  ٟٔچٚبٗ ثغش ٞاعز إدب سدٖدبٓ
ٍذرٍبٟ ٝبی ٜٟای ثز فزاس رریبٟب اس سبریخ  11صٛو٘ ثزای سٖبٓ دزٛاسٟدب
ثبس ثٜرٟ ٛ ٝی سغییزی رر ای٘ خقٜؿ ثٛ ٞجٜر ٙیبٕ  ٝاعدز.رر ارإدٞ
ای٘ ثیبٙی ٞإٓ  ٝاعز:ارار ٝإٜر ٜٟادیٖبی ام إبر السٓ را ثب ٕزاجغ ثدید٘
اّْْٖ  ٛرفشز عبسٕبٗ ثی٘ اّْْٖ ٜٟادیٖبی ٕ  ٙرر مبٟز ٝثزای سدبٕدید٘
إٚیز دزٛاسٟب ثز فزاس آث٠بی ثی٘ اّْْٖ اسخبذ ىدزر ٛ ٝاس جدْٖد ٞاید٘
ام إبر اخشقبؿ رارٗ ٕغیزٟبی اضغزاری اضبف ثز فزاس رریبٟب ثدٜرٝ
اعز إب ای٘ ٕغبّ ٞثٟ ٞی ػٜٚاٗ ثٕ ٞؼ ٚای٘ ٙیدغدز ىد ٞثدلدزید٘ ثدٞ
دزٛاسٟبی مغز اجبس ٝاعشقبر اس حزیٔ ٜٟای خٜر را رار ٝاعز.دیدؾدشدزی
اخجبری رر رعبٟ ٞٙبی ٕٚشؾز ؽ  ٝثٜر ى ٞثز اعبط آٗ ثلزی٘  ٛإدبرار
سقٖیٔ ث ٞثبس ىزرٗ حزیٔ ٜٟای خٜر ث ٞرٛی مغز ٍزفش ٞثٜر. ٙ

عزٛیظ خجزی رٛسٙبٕ ٞاره -رویظجٖٜ٠ر إٓدزیديدب
رر ا ٛسٚؼ ٟب ثی٘ ای٘ ىؾدٜر  ٛىدز ٝؽدٖدبّد  ،رر
اظ٠براس اس رعشٜر خٜر ثزای ٜٙعبسی سرارخب ٞٙاسٖ ٛ
مٜیسز ؽ ٗ ای٘ ىؾٜر عخ٘ ٍقز.ثٍ ٞشارػ ٍدزٝٛ
ثی٘اِّْٖ خجزٍشاری فبرط ،رر ا ٛسٚؼٟب ثی٘ إٓزیيب
 ٛىز ٝؽٖبّ  ،رٙٛبّ سزإخ ثب افشخبر اس رعشٜر خٜرػ
ثزای ٜٙعبسی سرارخب ٞٙاسٖ إزیديدب عدخد٘ ٍدقدشدٞ
اعز.سٚؼٟب ثی٘ ىز ٝؽٖبّ  ٛإٓزیيب ثب اظ٠برار اخیز
رٙٛبّ سزإخ ررثبر ٝایٚي ٞای٘ ىؾٜر رر فٜرر ارإدٞ
س ٠ی ار دی ٌٜٙیب ٌٙدبعخ اس رٛی آسؼ  ٛخؾدٔ
ث ٞىز ٝؽٖبّ خٜا ٟرار ،سؾد ید ؽد  ٝاعدز.اید٘
اظ٠برٙظز ثب ٛاىٚؼ س ٚىز ٝؽٖبّ ٕٜاج ٞؽ  ٛ ٝاید٘
ىؾٜر اػالٓ ىزر ٝى ٞرر حبُ ثزرع  ٟف مزار رارٗ
جشیزٍٜ ٝآٓ إٓدزیديدب اعدز .حدبال رر سدبس ٝسدزید٘
اظ٠برٙظزٟب ،رویظجٖٜ٠ر إٓزیيب رر سٜویشز ؽدخدقد
خٜرػ ث  ٗٛاؽبرٕ ٝغشنیٔ ث ٞىز ٝؽٖبّ ایٚغٜر ٜٙؽشٞ
اعز :اّٛی٘ رعشٜر ٕ٘ رر ٕنبٓ ریدبعدز جدٖد٠دٜری،
ثبسعبسی ٜٙ ٛعبسی سرارخب ٞٙاسٖ ٕبٗ ثٜر .اى ٜٗٚاید٘
(سرارخب ٞٙمٜیشز اس ٟز سٕبٗ ریَزی اعز.
سزإخ افشٛر :إی ٛارٓ ىٕ ٞب ٟزٍش ٕججٜر ث ٞاعشقبر ٝاس
ای٘ م رر(م رر اسٖ ٙجبؽیٔ إب ای٘ را ثد اٙدید ىدٞ
ٟی سٕبٙ ٙخٜا ٟثٜر ىٕ ٞب مٜیشزی٘ ىؾدٜر جد٠دبٗ
ٙجبؽیٔ(ٖٟیؾ ٞإٓزیيب مٜیشزی٘ ىؾٜر جد٠دبٗ خدٜاٟد
ثٜر .

ػربستاى خَاّاى ثبات
ػراق است

عزٛیظ خجزی رٛسٙبٕ ٞارهّٛ -یؼ٠د ػدزثغدشدبٗ رر
ری ار ٛسیز ٙقز ػزاك رر ج  ٝثب ٛی اس سٖبیِ ریدبك
ثددزای ثددزمددزاری ثددجددبر رر ػددزاك خددجددز رار.ثددٞ
ٍشارػ خجزٍشاری ٕ٠ز ثٙ ٞنِ اس رای اّیٕ ،ٜٓلٖ ثد٘
عْٖبٗ ّٛیؼ ٠ػزثغشبٗ رر ری ار ججبُ اّْؼدیدجد ٛسیدز
ٙقز ػزاك رر ج  ٝثب ٛی سبىی ىزر :ػزثغشبٗ خٜاٟدبٗ
ثجبر ػزاك اعز  ٛػشٕؼ سدٜعدؼد ٞرٛاثدظ ثدب آٗ ٛ
سنٜیز اػ رر  ٖٟٞسٕیٟ ٞٚبعز.رر ای٘ ری ار ثٍ ٞقدشدٞ
ٕٚبثغ عؼٜری؛ رٛاثظ رٛجبٙج ٞثٛ ٞیدض ٝفدزفدز ٟدبی
ٕؾشزه رر سٕیٟ ٞٚبی امشقبری ث ٞعٜر ىِ  ٛاٙزصی ثٞ
ؽيِ خبؿ ٜٕ ٛضٜػبس ٕبٍ ٚٙؾٜرٗ ٍذرٍب٠ٟدبی
سٕی ٛ ٚدزٛاسٟبی ٕغشنیٔ  ٛسؾٜیل سجدبرُ سدجدبری ٛ
عزٕبیٍ ٞذاری ٕٜرر رایش ٙمزار ٍزفز.رر ای٘ رید ار
ثٖٟ ٞيبری مٜی ٕیبٗ ر ٛىؾٜر رر سٕیٟ ٞٚدٖدبٟدٚدَد
عیبعز ٟبی ٙقش  ٛسبىی دبیج ٚی ر ٛىؾٜر ثد ٞعدٜر
ىبِٕ ث ٞىبٟؼ عغح سٙ ّٜقز ثٕ ٞدٚدظدٜر رعدید ٗ
سٜاسٗ رر ثبسار ٙقز سبىی ؽ .ؽبیبٗ ذىدز اعدز ىدٞ
ػزثغشبٗ  ٛػزاك اخیزا رر راعشبی سدٜعدؼد ٞرٛاثدظ ثدب
یي یَز ٍبٓ ثزراؽش ٞا . ٙػبرُ اّججیز ٛسیدز خدبرجدٞ
ػزثغشبٗ رر  25فٜریٍ ٞذؽش ٞث ٞػزاك عقز ىزر  ٛاید٘
اّٛی٘ ٕغئ ُٜػبّ رسج ٞعؼٜری ثٜر ى ٞاس عبُ  1۹۹0ثٞ
ای٘ ىؾٜر عقز ىزر .اخیزا ٙیش ٕنش ا ف ر رٟجز جزیدبٗ
ف ر ث ٞػزثغشبٗ عقز ىزر  ٛثب ٕلٖ ث٘ عْٖبٗ رید ار
ٍ ٛقشَ ٜىزر.

داػص  ۷۲تي را در حَیجِ
اػذام کرد

عزٛیظ خجزی رٛسٙبٕ ٞارهٕٚ-بثغ ٕلْ رر اعدشدبٗ
ىزىٜه اػالٓ ىزرٙد ىد ٞراػدؼ  2۲سد٘ را رر
ؽ٠زعشبٗ حٜیج ٞاػ آ ىزر.ثٍ ٞشارػ ایغٚب ،ثٙ ٞنِ اس
ؽجي ٞخجزی عٕٜزیٙ ٞیٜسٕٚ ،بثدغ ٕدلدْد رر اعدشدبٗ
ىزىٜه اػالٓ ىزر ٙى ٞراػؼ  2۲س٘ اس عدبىدٚدبٗ
ؽ٠زعشبٗ حٜیج ٞرا رر دبیَبٙ ٝظبٕ اّدجديدبر ٝاػد آ
ىزر.ای٘ ٕٚجغ سأىی ىزر ى ٞراػؼ ػدٖدْدیدبر اػد آ
رعش ٞجٖؼ را ػْی ٞىغب ٙى ٞثب رعشٜراسؼ ٕخبّدقدز
ى ٚٚآغبس ىزر ٝاعز.ؽ٠زعشبٗ حٜیجٖٟ ٞچٚبٗ سلز
عیغز ٝراػؼ اعز  ٛثؼ اس آساری ٕدٜفدِ ،اىدٚدٜٗ
یي اس ٕ ٔ٠سزی٘ ٕنزٟبی راػؼ رر ػزاك ثد ٞحغدبة
ٕ آی .
یَرش صْیًَیستّا بِ کراًِ باختری۲۷
فلسطیٌی بازداضت ضذًذ
عزٛیدظ خدجدزی رٛسٙدبٕد ٞارهٙ-دظدبٕدیدبٗ رصیدٔ
ف٠یٜٙیغش ضٖ٘ یٜرػ ثٕٚ ٞبعل ٕدخدشدْدف ىدزاٙدٞ
ثبخشزی  12ؽ٠ز ٙٛفْغغی ٚرا ثبسراؽز ىزر. ٙ
ثٍ ٞشارػ خجزٍشاری ٕ٠ز ثٙ ٞنِ اس ددبیدَدبّ ٝدجدٚدبٙد
اّؼٙ ، ٠ظبٕیبٗ ف٠یٜٙیغز ٖٟچٚبٗ ث ٞام إبر خقٖبٞٙ
خٜر ػْی ٞؽ٠ز ٙٛاٗ فْغغی ٚارإ ٕ ٞر. ٟٚ
ثز اعبط ای٘ ٍشارػ ،رر ارإ ٞای٘ ام إبرٙ ،ظدبٕدیدبٗ
ف٠یٜٙیغز ثٙ ٞنبط ٕخشْف ىزاٙد ٞثدبخدشدزی یدٜرػ
ثزر. ٙعجل اػالٓ رعبٟ ٞٙبی فْغغی ، ٚف٠یٜٙیغدز ٟدب
رر جزیبٗ ای٘ حْٖٕٚ ٞبسُ فْغغیٚیبٗ رٕ ٛدٜرر ٟدجدٜٓ
ٍغشزر ٝمزار رار. ٙؽب ٟاٗ ػیٙ ٚیش اػالٓ ىزرٙد ىدٞ
رر جزیبٗ ای٘ حْٖٛ ٞحؾیب 12 ٞٙؽ٠ز ٙٛفدْدغدغدیدٚد
ث  ٗٛسق٠یٔ اس٠بٓ ثبسراؽز ؽ . ٙ
اس عٜی ریَز ،ثْ ٛسرٟبی رصیٔ ف٠یٜٙیغدشد ٕدٚدبسُ
فْغغیٚیبٗ رر رٛعشبی «ریز اثٕ ٜؾؼِ »رر رآ ا را
ٕٜرر ٟج ٜٓمزار رار ٛ ٝسؼ اری اس آ٠ٙدب را سدخدزیدت
ىزر. ٙ

