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بایذ کاوال ارتباطی با ایزان را حفظ کزد


ل
نیب ا مللی

ابزاس امیذياری سفیز ػزبستان
در ساسمان ملل اس مًاضغ ضذ ایزاوی
تزامپ

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -غفیس عسثػتبٖ دز غبشٔخبٖ
ُّٔ ایساٖ  ٚزضیٓصٟی٘ٛیػتی زا وٙبز  ٓٞلساز داد  ٚآ٘خبٖ
زا ثبشٚاٖ تسٚزیػٓ ٘بٔید  ٚاش ٔٛاضع ضد ایسا٘خی د٘ٚخبِخد
حخخٕخخبیخخز وخخسد.ثخخٌ ٝخخصازؼ ٌخخسٜٚ
تخخسأخخ
ثیٗإُِّ خجسٌصازی فبزظ عجخدا اِخٕخعخّخٕخی غخفخیخس
عسثػتبٖ غعٛدی دز غبشٔبٖ ُّٔ ثب اثساش خخٛؼ ثخیخٙخی اش
دِٚز د٘ٚبِد تسأ اش ٔٛاضع ضد ایسا٘ی زئیعجٕخٟخٛز
جدید آٔسیىب اغتمجبَ وسد.إِعّٕی دز ٌخفخز ٌ ٚخ ٛثخب
زٚش٘بٔ ٝاِسیبض عسثػتبٖ دز پبغخ ث ٝایٗ غؤاَ وخ ٝآیخب
دِٚز جدید آٔسیىب ٔیتٛا٘د تأثیس ٔثجختخی ثخس غخیخبغخز
ثیٗإُِّ ثٍرازد؛ پبغخ دادۺ آٔسیىب وؿٛزی اغز و ٝدز
صح ٝٙجٟب٘ی زٞجسی ٔیوٙد ٔ ٚؤثس اغخز .ثخصزٌختخسیخٗ
التیبد ٔ ٚزٕٛع٘ ٝتبٔی زا دازاغز  ٚدز ؾٛزای أٙخیخز
٘یص ع ٛیز دائٓ دازد  ٚتأثیسؼ دز غخیخبغخز جخٟخب٘خی
ٔؿٟٛد اغز  ٚثبید ٌفز ٞس تغییسی دز دِٚز آٔسیىب ثخس
غیبغز جٟب٘ی ٘یص تأثیس خٛاٞد ٌراؾز.ا ٚدزثبزٛٔ ٜاضخع
ضد ایسا٘ی د٘ٚبِد تسأ ٌفزۺ ثد ٖٚؾه دِٚز جدیخد
آٔسیىب ٘مؽ ٔٙفی ایساٖ دز ٔٙهم ٝزا دزن وسد ٚ ٜایٗ ثس
شثبٖ چٙدیٗ تٗ اش ٔػئٛالٖ ایٗ دِٚز جبزی ؾد ٜاغز ٚ
ٔب  ٓٞطجیعتب اش ایٗ ٔٛضع حٕبیز ٔیوٙیٓ ٔ ٚعتمدیٓ وخٝ
ٔٛاضع لجخّخی آٔخسیخىخب زا دز ایخٗ ٔخٛزد تیخحخیخح
ٔیوٙد.غفیس غعٛدی دز غبشٔبٖ ُّٔ دز ایٗ ثخبز ٜافخصٚدۺ
ٔٛاضع دِٚز جدید آٔسیىب دزثبز ٜایساٖ اش عمخال٘خیخز ٚ
ٚالع ٌسایی دز ثساثس ٘مؽ تسخسیخجخی ایخساٖ دز ٔخٙخهخمخٝ
ثسخٛزداز اغز  ٚأیدٚازیٓ و ٝایٗ ٔٛاضع تأثیس ٔثجتی ثخس
٘مؽ آٔسیىب دز غبشٔبٖ ٘یص ثٍرازد ٔ ٚب ٕٞچٙبٖ ٔٙتتسیخٓ
و ٝث ٝاذٖ خدا ٘تبیج ایٗ ٔٛاضع زا دز تیٕیٕب غبشٔبٖ
ُّٔ یب دز دیٍس عسصٞٝب ٔؿبٞد ٜوٙخیخٓ.ایخٗ دیخپخّخٕخب
غعٛدی دز ثسؽ دیٍسی اش غسٙبٖ خٛد ثب ثیخبٖ ایخٙخىخٝ
ل ی ٝفّػهیٗ دز اِٛٚیز غیبغزٞبی عسثػتبٖ لساز دازد
ایساٖ  ٚزضیٓ صٟی٘ٛیػتی زا ثبشٚاٖ تخسٚزیػخٓ دا٘ػخز ٚ
ٌفزۺ ایساٖ  ٚاغسائیُ ثصزٌتسیٗ ثبشٚا٘ی ٞػتخٙخد وخ ٝاش
تسٚزیػٓ ثسای اٞداف غیبغی اغتفبدٔ ٜیوٙٙد.

حطذ ضؼبی یًرش داػص بٍ تل
ػبطٍ مًصل را واکام گذاضت

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن٘ -یسٞٚبی حؿخد ؾخعخجخی
تالؼ تسٚزیػز ٞبی تىفیسی ثسای ٘فٛذ ثٙٔ ٝخهخمخ ٝتخُ
عجهٚ ٝالع دز ٔحٛز غسثی ؾٟس ٔٛصُ زا ٘بوبْ ٌراؾتٙد.
ثٌ ٝصازؼ خجسٌصازی ٟٔس ث٘ ٝمُ اش ؾجى ٝغٔٛسی٘ ٝخیخٛش
تسٚزیػز ٞبی تىفیسی تالؼ وسد٘د تب ثٙٔ ٝهم ٝتُ عجهٝ
ٚالع دز ٔحٛز غسثی ٔٛصُ ٘فٛذ وٙٙد.
ثس اغبظ ایٗ ٌصازؼ تالؼ تسٚزیػز ٞبی تخىخفخیخسی
ثسای ٘فٛذ ث ٝتُ عجه ٝثب دخبِز ٘یسٞٚبی حؿخد ؾخعخجخی
٘بوبْ ٔب٘د.طجك اعالْ زغب٘ٞ ٝبی عسالی ٘یسٞٚخبی حؿخد
ؾعجی دز ایٗ عّٕیب ؾٕبزی اش تسٚزیػز ٞبی تىفیخسی
زا ثٞ ٝالوز زغب٘د٘د.دز جسیبٖ ایٗ عّٕیب ٞخٕخچخٙخیخٗ
تعدادی اش خٛدزٞٚبی ٔتعّك ث ٝداعؽ تٛغط حؿد ؾعجی
ٟٔٙدْ ؾد٘د.

تزامپ سرد ،بزادر ايباماست

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ-ؿبٚز دِٚز غبثك آٔسیىب ٔیٌٛید دِٚز تسأ ثبید وب٘بَ ازتجبطی
ایزبد ؾد ٜدز دِٚز اٚثبٔب ثب تٟساٖ زا حفظ وٙد.ثٌ ٝصازؼ فبزظ ایالٖ ٌّدثسي ٔؿخبٚز دِٚخز
غبثك آٔسیىب ثب ا٘تؿبز یبدداؾتی دز ٘ؿسی ٝفبزیٗ پبِیػی ث ٝدِٚز جدید ایٗ وؿٛز تٛصی ٝوسد وب٘بَ
ازتجبطی ثب ایساٖ زا حفظ وٙٙدٚ.ی ٞسچٙد اش ٔٛاضع ضدایسا٘ی دِٚز د٘ٚبِد تسأ حٕبیز وخسدٜ
أب ٘ٛؾت ٝاغز وٚ ٝاؾٍٙتٗ ثبید دز عیٗ حبَ ازتجبط ایزبدؾد ٜثب تٟساٖ زا حفظ وٙد چخساوخ ٝدز
د٘یبی دیپّٕبغی ٕٛٞاز ٜازتجبط ٔػتمیٓ ثٟتس اش عدْ ازتجبط ٞػز حختخی اٌخس ثخب ٞخٓ ٔخسخبِخ
ثبؾیدٌّ.دثسي أىبٖ دیداز ٚشزای د ٚوؿٛز دز دِٚز غبثك زا یىی اش دغتبٚزدٞبی ٔ ٟٓثخبزان
اٚثبٔب [زئیعجٕٟٛز غبثك آٔسیىب] تٛصی وسدٛ٘ ٚ ٜؾت ٝاغزۺ عال ٜٚثس ایٗ اٌس ایبال ٔختخحخدٜ
وب٘بَٞبی ازتجبطی زا ثبش ٍ٘ ٝداؾتٔ ٚ ٝعم ٚ َٛآٔبد ٜثٔ ٝراوس ٜث٘ ٝتس ثسغد ٔیتٛا٘د ٞسٌخب ٜایخساٖ
ایساٖ عسف ثیٗإُِّ زا ٘مض وسد عّی ٝایٗ وؿٛز اجٕبع ثیٗإِّّی ایزبد  ٚایٗ وؿٛز زا ٔخٙخصٚی
وٙدٚ.ی دز تٛجی ٝإٞیز ادأ ٝازتجبط ٔػتمیٓ آٔسیىب ثب ایساٖ ٘ٛؾت ٝاغز و ٝاٚال ایٗ وب٘بَ اجخبشٜ
ٔیدٞد ٚاؾٍٙتٗ ث ٝجبی اغتفبد ٜاش زاثهٞٝبیی چ ٖٛعٕبٖ یب صدٚز ثیب٘یٝای عّٙی ؤ ٝیتخٛا٘خد ثخٝ
ثسٚش تٙؽ ثیٗ طسفیٗ ٔٙزس ؾٛد ٔػتمیٕب ٔٛاضع یب ٘بزضبیتیٞبی خٛد زا ث ٝتٟساٖ اثالغ وٙد.

ایزان َمچىان بٍ بزجام پایبىذ است



غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -زئیع آضا٘ع ثیٗإِّّی ا٘سضی اتٕی ثب ثیبٖ ایٙى ٝایساٖ ٕٞچٙبٖ ث ٝتٛافخك
ٞػتٝای پبیجٙد اغز ٌفز ٔػبئُ غیبغی ٘جبید خّّی دز اجسای ایٗ تٛافك ایزبد وٙد.
ثٌ ٝصازؼ فبزظ یٛویب آٔب٘ٔ ٛدیس وُ آضا٘ع ثیٗإِّّی ا٘سضی اتٕی ٌفز و ٝایساٖ ٕٞچٙبٖ ث ٝتخٛافخك
ٞػتٝای پبیجٙد اغز.ثٛ٘ ٝؾت ٝخجسٌصازی زٚیتسش آلبی آٔب٘ ٛو ٝدز دٚثی دز جٕع خجسٍ٘بزاٖ صخحخجخز
ٔیوسد ٌفز ٛٙٞش ثب د٘ٚبِد تسأ زئیعجٕٟٛز آٔسیىب دز ٔٛزد ایساٖ صحجز ٘ىسد ٜاغز.
ٚی ٌفزۺ او ٖٛٙدز ٔساحُ ثػیبز اثتدایی دِٚز تسأ ٞػتیٓ أب ثسای تعبُٔ ثب آٖٞب دز اغخسع ٚلخز
وبٔال آٔبدٞ ٜػتیٓٔ.ػئ َٛدیدٜثبٖ ٞػتٝای غبشٔبٖ ُّٔ ٌفز ایٗ ٟ٘بد ثب ٔمبٔب دغتٍبٜٞبی عخٕخٔٛخی
آٔسیىب دز ازتجبط ٔدا ْٚاغزٚ.ی ثب ثیبٖ ایٙى ٝایساٖ ٕٞچٙبٖ ث ٝاجسای ثسجبْ ادأٔ ٝخی دٞخد ٌخفخزۺ
فعبِیزٞبی ٞػتٝای ایساٖ وبٞؽ یبفت ٚ ٝایٗ ثسآیٙد دغتبٚزدی اغز و ٝث ٝدغز آٔد ٜاغزٟٔ .خٓ ایخٗ
اغز و ٝاجسا ادأ ٝپیدا وٙد.آلبی آٔب٘ ٛثد ٖٚاؾبز ٜث ٝایٙى ٝآیب دِٚز تسأ تالؾی ثسای تغییخس ٔخفخبد
ثسجبْ یب ٘ح ٜٛاجسای آٖ داؾت ٝیب ٌ٘ ٝفز ٘ح ٜٛاجسای پبدٔبٖٞب دز ایساٖ ثبید ٔؿبث ٝدیخٍخس وؿخٛزٞخب
ثبؾد ٞ ٚیچ تجعیض یب زفتبز ٚیطٜای ثب ایساٖ صٛز ٍ٘یسدٚ.ی ادأ ٝدادۺ ٞیچ چیص غیبغی ٚجخٛد ٘خدازد
و ٝاجسا زا تغییس دٞد.

بخصَای سیادی اس الباب اس کىتزل داػص خارج ضذٌ است
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن٘ -خسخػخز ٚشیخس
تسوی ٝاعالْ وسد ؾٛزؾیبٖ تحز حٕبیز ایخٗ
وؿٛز تب حد شیبدی وٙتسَ ؾٟخس اِخجخبة زا اش
دغز تسٚزیػزٞبی داعؽ خخبز وخسد ٜا٘خد.
دیدٜثبٖ حمٛق ثؿخس غخٛزیخ ٝأخب ثخب زد ایخٗ
اظٟبز٘تس عٛٙاٖ وسد ایٗ تسٚزیػز ٞب ٕٞچخٙخبٖ
اوثس ؾٟس زا تحز وٙتسَ خٛد داز٘د.
ثٌ ٝصازؼ ایػٙب ث٘ ٝمُ اش خجسٌصازی زٚیختخسش
ؾٛزؾیبٖ ٔٛزد حٕبیز ازتؽ تسوی ٝدز غٛزیخٝ
دز ٔب ٜاٌ ٚرؾت ٝدز عّٕیبتی تحز عٛٙاٖ غپس
فسا ثب پؿتیجب٘ی تب٘هٞب  ٚجٍٙٙدٜٞبی تسوخیخٝ
ٚازد ؾٕبَ خبن غٛزی ٝؾد٘د تب داعخؽ زا اش
ٔٙبطك اطساف ٔسش تسویخ ٝثخ ٝعخمخت زا٘خدٚ ٜ
ٕٞصٔبٖ جّٛی پیؿسٚی ؾج٘ٝختخبٔخیخبٖ وخسد زا
ثٍیس٘د.ثٙعبِی ییّدیسیٓ ٘سػز ٚشیخس تخسوخیخٝ
أسٚش دز غسٙب٘ی خهبة ث ٝلبٍ٘٘ٛرازاٖ حخصة
حبوٓ عداِز  ٚتٛغع ٝدز پخبزِخٕخبٖ وؿخٛزؼ
ٌفزۺ ؾٟس اِجبة تب حد شیبدی تحز وٙتسَ ٔخب

دز آٔد ٜاغزٞ .دف ٔب جٌّٛیسی اش ٌؿخبیخؽ
وسیدٚزٞبی جدید اش ٔٙبطخك تخحخز وخٙختخسَ
تسٚزیػتی دز ایٗ ٔٙهم ٝث ٝخبن تسوی ٝاغز.
ثب ٚجٛد اظٟبزا ییّدیخسیخٓ ٌخس ٜٚدیخد ٜثخبٖ
حمٛق ثؿس غٛزی ٝاعالْ وسدۺ تخسٚزیػخز ٞخبی
داعؽ ٕٞچٙبٖ وٙتسَ ؾٟس اِخجخبة دز ؾخٕخبَ
غٛزی ٝزا دز دغز داز٘د.
دیدٜثبٖ حمٛق ثؿس غٛزیٌ ٝفزۺ دزٌیسیٞب دز
حٞ ٝٔٛب ٔ ٚجبدی ٚزٚدی ث ٝؾٟس ٔیبٖ داعخؽ ٚ
٘یسٞٚبی تسویٌ ٚ ٝسٞ ٜٚبی ؾسوز وٙخٙخد ٜدز
عّٕیب غپس فسا ٞخٕخچخٙخبٖ ادأخ ٝدازد أخب
٘یسٞٚبی ایٗ عّٕیب دز ٔٙهم ٝپیؿخسٚی ٞخبیخی
داؾتٙد.
دید ٜثبٖ حمٛق ثؿس غٛزیٕٞ ٝچخٙخیخٗ تیخسیخح
وسدۺ غبشٔبٖ تسٚزیػتی داعؽ ٛٙٞش وٙتسَ اوثس
ؾٟس اِجبة زا دز دغز دازد .ایٗ دز حبِی اغخز
و ٝؾٛزؾیبٖ ٔٛزد حٕبیز تسویٕٞ ٝچخٙخبٖ ثخٝ
عّٕیب ثصزي ثسای ثبشپع ٌیخسی اِخجخبة دز

بزگزداوذن کزیمٍ بٍ ايکزایه ،اوتظار
تزامپ اس ريسیٍ است

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔخٝ
ازن -غسٍٛٙی وخب
غفیخد دز وخٙخفخسا٘خع
خجسی دزثخبزٔ ٜخٛاضخع
د٘ٚبِد تسأ دز لخجخبَ
ٔػخخخىخخخٌ ٛخخخفخخخزۺ
زئیع جٕٟٛز اش زٚغخیخٝ
ا٘تتبز دازد وسیٕ ٝزا ثخٝ
اٚوسایٗ ثسٌسدا٘د.ثٌ ٝصازؼ فبزظ ثٌ ٝفت ٝغخسخٙخٍخٛی وخب
غفید زئیع جٕٟٛز آٔسیىب خٛاٞبٖ ثبشٌخسدا٘خدٖ ؾخجخ ٝجخصیخسٜ
وسیٕ ٝاش زٚغی ٝث ٝاٚوسایٗ اغز.اٚاخس اغفٙد  ٚ 2۰۹۲پخع اش
تٙؿٟب ثیٗ ٔمبٔب ٔحّی وسیٕ ٝثب دِٚز غسثٍسای اٚوسایٗ پع اش
ثسوٙبزی ٚیىتٛز یب٘ٛوٚٛیچ زئیعجٕٟٛز زٚغٍسای ایٗ وؿخٛز
دز ایٗ ؾج ٝجصیس ٕٝٞ ٜپسغی دز خیٛـ اِحبق آٖ ثخ ٝزٚغخیخٝ
ثسٌصاز ؾد٘.تبیج ٟ٘بیی  ٕٝٞپسغی ؾج ٝجصیس ٜوسیٕ٘ ٝؿبٖ داد وٝ
ثیؽ اش  ۹۳دزصد ٔسدْ ایٗ ٔٙهم ٝخٛدٔستبز ث ٝاِحبق ث ٝزٚغیخٝ
زای ٔثجز داد٘د.حبال غسٍٛٙی وب غفیخد دز دِٚخز د٘ٚخبِخد
تسأ و ٝپیؿتس ثس آٔبدٌی  ٚتٕبیّؽ ثسای ثٟجٛد زٚاثط آٔسیىب ٚ
زٚغی ٝتبوید وسد ٜاغز دزثبز ٜوسیٕ ٚ ٝاٚوسایٗ اظٟبز٘تس وسدٜ
اغز.ؾبٖ اغپبیػس اثتدا دز ٘ؿػز خجسی دز جٕخع خخجخس٘خٍخبزاٖ
دزثبز ٜدالیُ وٙبزٌٜیسی ٔبیىُ فّیٗ ٔؿبٚز أٙیز ّٔی آٔخسیخىخب
تٛضیحبتی ازائ ٝداد.

مقالٍ بیه المللی

فبصّ ۰۳ ٝویّٔٛتسی ٔسش تسوی ٝادأٔ ٝیدٙٞد.
ثب ایٗ حبَ پیؿسٚی ٞبی آٟ٘ب خهس زٚیبز ٚؾخدٖ
ثب ٘یسٞٚبی دِٚز غٛزی ٝو ٝاش غٕز جٛٙة ثخٝ
ایٗ ؾٟس ٘صدیه ٔیؾ٘ٛد زا دازد.
زجت طیت ازدٚغبٖ زئیعجٕٟٛز تخسوخیخٚ ٝ
دیٍس ٔمبٔب ایٗ وؿٛز طی ٞفتخٞ ٝخبی اخخیخس
ثبزٞب ٌفتٝا٘د و ٝعّٕیب ثبشپع ٌیسی اِجبة ثٝ
پبیبٖ خٛد ٘صدیه ٔیؾٛد.
دز عیٗ حبَ زٚش دٚؾٙج٘ ٝیسٞٚبی أٙیتی تسویخٝ
دز ٘صدیىی ٔسش ایٗ وؿخٛز یخىخی اش اع خبی
یٍبٖٞبی ٔدافع خّك وسد غٛزی ٝزا وؿتٙد.

ساسمان ملل مجذدا خًاَان خلغ سالح
حشباهلل لبىان ضذ

غسٚیع خجسی زٚش٘خبٔخ ٝازن-
غبشٔبٖ ُّٔ ٔزددا ثس ِص ْٚخخّخع
غخخالح حخخصة ا  ٚتخخٕخخبٔخخی
ؾج٘ ٝتبٔیبٖ ٔػّح دز ِجٙبٖ تأوخیخد
وسد.
ثٌ ٝصازؼ ایػٙب ث٘ ٝمُ اش غبیخز
ازْ ٘یٛش فسحبٖ حك غسخٙخٍخٛی
دثیسوُ غبشٔبٖ ُّٔ دز وٙفسا٘خع
ٔهجٛعبتی دز ٘یٛیٛزن ٌفزۺ لهعٙبٔٞٝبی  2۷۳2 ٚ 2۶۸۳ 2۵۵۹دز شٔیٝٙ
خّع غالح ؾج٘ٝتبٔیبٖ ِجٙب٘ی  ٚغیسِجٙب٘ی اغز.
ٚی افصٚدۺ دثیسوُ غبشٔبٖ ُّٔ لجال ٘یص ثخس ِخص ْٚخخّخع غخالح تخٕخبٔخی
ؾج٘ٝتبٔیبٖ ِجٙب٘ی  ٚغیسِجٙب٘ی تأوید  ٚاعالْ وسد ٜثٛد دز اختیخبز داؾختخٗ
غیسلب٘٘ٛی غالح اش غٛی حصة ا  ٚدیٍس ٌسٜٞٚب اش لدز ِجخٙخبٖ ثخسای
حفظ حبوٕیز وبُٔ خٛد  ٚغیهس ٜثس خبوؽ ٔیوبٞد.
ٚی ٌفزۺ غبشٔبٖ ُّٔ ٔعتمد اغز و ٝادأ ٝپبیجٙدی ث ٝلخعخهخٙخبٔخٞ ٝخبی
ؾٛزای أٙیز إٞیز حیبتی ثسای ثجب ِجٙبٖ دازدٔ .ب ِخجخٙخبٖ زا تؿخٛیخك
ٔی وٙیٓ تب اش پٛیبیی غیبغی و٘ٛٙی ثسای اشغسٌیخسی ٔخراوخسا دزثخبزٜ
اغتساتطی دفبع ّٔی ثٟس ٜثجسد.
اظٟبزا فسحبٖ حك دز پبغخ ث ٝغؤاال خخجخس٘خٍخبزاٖ دزثخبزٔ ٜخٛضخع
دثیسوُ غبشٔبٖ ُّٔ دزخیٛـ اظٟبزا اخیس ٔیؿُ ع ٖٛزئیع جٕٟٛز
ِجٙبٖ ثٛدٔ.یؿُ عٌ ٖٛفت ٝثٛد و ٝغالح حصة ا ثسؿی اغبغی دز دفخبع
اش وؿٛز اغز.

بزخی گزيٌ َا اس تظاَزات مسالمت آمیش استفادٌ کزدوذ
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن٘ -خسخػخز ٚشیخس
عساق تبوید وسد و ٝثخس اٞخٕخیخز تختخبٞخسا
ٔػبِٕز آٔیص تبوید دازیٓ ِٚی ثسخی ٌسٞ ٜٚخب
اش ایٗ تتبٞسا اغتفبد ٜوسد٘د.
ثٌ ٝصازؼ خجسٌصازی ٟٔس ث٘ ٝمُ اش إِخیخبدیخٗ
حیدز اِعجبدی ٘سػز ٚشیس عساق اعالْ وسد وخٝ
عّٕیب ضد داعؽ ادأ ٝدازد.اِعجبدی دز ادأخٝ
تبوید وسدۺ دز حبَ حبضس اِٛٚیز ٔب آشادغبشی
ازاضی عساق اغز .ثس إٞیز تتبٞسا ٔػبِٕز
آٔیص تبوید دازیٓ ِٚی ثسخی ٌسٞ ٜٚخب اش ایخٗ
تتبٞسا اغتفبد ٜوسد٘د.
ثس ٓٞشدٖ تٕسوص ٘یسٞٚبی أٙیتی ثس زٚی ٘جسد ثخب
داعؽ تبثیس ٔی ٌرازد .دز جسیبٖ ایٗ تتبٞخسا
ثسخی جٛا٘بٖ زا ث ٝدزٌیسی ثب ٘یسٞٚبی أٙیختخی
تحسیه وسد٘دٚ .ی دز ادأ ٝافصٚدۺ ٞدف لخساز
دادٖ ثغداد ثب ٔٛؾه ٞدایز ؾ٘ٛخد ٜجخٙخبیخز

اغز  ٚدزثبز ٜایٗ ٔٛؾه ٞب تحمیمبتی زا آغخبش
وسدیٓ تب اش تىساز ایٗ الدأخب وخٔ ٝخسدْ زا
ٞدف لساز ٔی دٞد جٌّٛیسی وٙخیخٓ٘.خسخػخز
ٚشیس عخساق دزثخبز ٜتیخٕخیخٓ تخسأخ ثخسای
جٌّٛیسی اش ٚزٚد اتجبع  ۷وؿٛز ث ٝآٔسیىب ٘خیخص
تیسیح وسدۺ جٌّٛیسی اش ٚزٚد اتجبع عسالی ثخٝ
آٔسیىب الدأی ٘بٔٙبغت اغز  ٚتسأ ل َٛداد
اش ایٗ ٔٛضٛع صسف ٘تس وٙد .عساق تالؼ ٔخی
وٙد تب اش ٔداخّ ٝخبزجی ٞب دز أخٛز داخخّخی
خٛد جٌّٛیسی وٙد.
عسالی ٞب ثب ٕٞجػتٍی خٛد تخزخصیخ ٝوؿخٛز زا
٘پریسفتٙدٌ.فتٙی اغز دز زٚشٞبی اخیس صدٞخب
٘فس اش حبٔیبٖ ٔمتدی صخدز زٚحخب٘خی ؾخیخعخٝ
ٔعتسض عسالی دز پی فساخٛاٖ ا ٚثسای ٔجبزش ٜثخب
فػبد دز وؿٛز ث ٝخیبثبٖ ٞبی ثخغخداد آٔخد٘خد.
عّیسغٓ ایٙى ٝحیدز اِعجبدی ٘سػز ٚشیس عخساق

گشارش دیذٌبان حقًق بطز دربارٌ حمالت
ضیمیایی سًریٍ يجٍُ ایه ساسمان
را خذضٍدار میکىذ

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٚ-شاز دفبع زٚغی ٝاعالْ وسد وخٝ
ٌصازؼ دیدٜثبٖ حمٛق ثؿس دزثبز ٜاغتفبد ٜاش غالح ؾیٕیبیخی دز
حّت ٚج ٟٝایٗ غبشٔبٖ زا خدؾٝداز ٔیوٙد.
ثٌ ٝصازؼ ایػٙب ث٘ ٝمُ اش ؾجى ٝخجسی غٔٛسیخ٘ ٝخیخٛش ایخٍخٛز
و٘ٛبؾٙىٛف غسٍٛٙی زغٕی ٚشاز دفبع زٚغی ٝدز ثیب٘خیخ ٝای
اعالْ وسدۺ چٙیٗ ٌصازؾبتی و ٝثب اغتٙبد ث ٝاطالعب پبیٍخبٞ ٜخبی
اجتٕبعی ٌ ٚفتٞٝبی ؾبٞداٖ عیٙی وٞ ٝیچٍبٛٞ ٜیتؿخبٖ وؿخ
ٕ٘یؾٛد ٔٙتؿس ٔیؾ٘ٛد ٚج ٟٝایٗ غبشٔبٖ زا و ٝدز اصُ دز آٖ
تسدید ٚجٛد دازد خدؾٝداز ٔیوٙد.دیدٜثخبٖ حخمخٛق ثؿخس دز
ٌصازؾی ٔدعی ؾد ٘یسٞٚبی دِٚتی غٛزی ٝدز ٔٙبطمی و ٝپیخؿختخس
دز حّت تحز غیهسٔ ٜسبِفبٖ ثٛد ٜاش غالح ؾیٕیبیخی اغختخفخبدٜ
وسدٜا٘د.
دید ٜثبٖ حمٛق ثؿخس دز ٌخصازؼ جخدیخد خخٛد آٚزد ٜاغخزۺ
ّٞیىٛپتسٞبی ازتؽ غٛزی ٝثیٗ ٛ٘ 2۷أجس تب  2۰دغخبٔخجخس ۲۳2۶
دغتىٓ ٞؿز ثبز اش ثٕتٞبی حبٚی ٌبش وّس دز ٔٙبطك ٔػى٘ٛخی
حّت اغتفبد ٜوسدٜا٘د.
ٛٙٞش غبشٔبٖ ٔٙع ٌػتسؼ تػّیحب ؾیٕیبیی ٚاوخٙخؿخی ثخ ٝایخٗ
ٌصازؼ ٘داؾت ٝاغز .غٛزی ٚ ٝزٚغی ٝثبزٞب اغختخفخبد ٜاش غخالح
ؾیٕیبیی دز ج ًٙزا تىریت وسدٜا٘د.
ث ٝزغٓ ٚجٛد تسدیدٞبیی دز صحز ایٗ ٌصازؼ دِٚز فسا٘ػ ٝاش
ؾٛزای أٙیز خٛاغز تب ثب صدٚز لهعٙبٔٝای عّی٘ ٝختخبْ غخٛزیخٝ
الدأی ثبشداز٘د ٜزا دز لجبَ اغتفبد ٜغالحٞبی ؾیٕیبیی دز غٛزیخٝ
اتسبذ وٙد.

قذرت اجماع ساسی
ایزان در ػصز تزامپ

اش ٔعتسضبٖ خٛاغت ٝثٛد وخ ٝآزأخؽ خخٛد زا
حفظ وٙٙد  ٚپیس ٚلب٘ ٖٛثبؾخٙخد أخب ثخسخخی اش
تتبٞسا وٙٙدٌبٖ تالؼ وسد٘د ٚازد ٔخٙخهخمخٝ
غجص ؾ٘ٛد  ٚایٗ الداْ ٔٙخزخس ثخ ٝدزٌخیخسی ثخب
٘یسٞٚبی أٙیتی ؾد و ٝدٟٞب وؿت ٚ ٝشخٕی ثخس
جبی ٌراؾز .عّی اِتٕیٕی اغتب٘داز ثخغخداد اش
وؿت ٝؾدٖ  ۴تتبٞسا وٙٙد ٚ ٜشخخٕخی ؾخدٖ
٘ ۰۲۳فس دیٍس دز تتخبٞخساتخی وخ ٝدز ٔخیخداٖ
اِتحسیس ثغداد ثسٌصاز ؾد ٜثٛد خجس داد.

پىتاگًن استفادٌ اس ايراویًم ضؼیف ضذٌ ػلیٍ
داػص در سًریٍ را تاییذ کزد

غسٚیع خخجخسی زٚش٘خبٔخ ٝازن-
فسٔب٘دٞی ٔسوصی آٔسیىب تبیید وسدٜ
و ٝاش اٚزا٘ی ْٛضعی ؾخد ٜعخّخیخٝ
داعؽ دز غٛزی ٝاغتفبد ٜوسد ٜاغز.
ثخخٌ ٝخخصازؼ ایػخخٙخخب ثخخ٘ ٝخخمخخُ اش
خجسٌصازی تبظ جخبؼ جخبوخع
غسٍٛٙی پخٙختخبٌخٌ ٖٛخفخزۺ ٔخٗ
ٔی تٛا٘ٓ اغتفبد ٜاش اٚزا٘ی ْٛضعخیخ
ؾد ٜعّی ٝداعؽ دز غٛزی ٝزا تبیید و .ٓٙتسویت ٌِّٞٝٛبی حبٚی ٕٟٔب
٘فٛذ وٙٙد ٜدز شز ٜثب ٔٛاد ا٘فزبزی آتؽشا دز ٞدف لساز دادٖ تب٘ىسٞخبی
حبُٔ ٘فز داعؽ ث ٝوبز ٌسفت ٝؾد ٜاغز تب آٟ٘ب زا ث ٝصٛز وبُٔ ٘بثٛد
وٙد.ایٗ ٌصازؼ ثب ادعبٞبی پیؿیٗ آٔسیىب ٔجٙی ثس ایٙىٞ ٝسٌص اش اٚزا٘یخْٛ
ضعی ؾد ٜدز عّٕیب خٛد عّی ٝداعؽ دز عساق  ٚغٛزی ٝاغتفبد٘ ٜىسدٜ
اغز ٔغبیس دازد.غسٍٛٙی پٙتبٌٕٞ ٖٛچٙیٗ ٌفز دز ٔزٕٛع ۵۲۶۵
ٌّ ِٝٛاش ایٗ ٘ٛع ٕٟٔب دز د ٚعّٕیب دز ٛ٘ ۲۲ ٚ 2۶أجس  ۲۳2۵اغتفخبدٜ
ؾد ٜاغز.دز ٛ٘ 2۶أجس  ۲۳2۵دز ٔزٕٛع  ٌِّٝٛ 2۷۹۳و ٝحبٚی اٚزا٘یْٛ
ضعی ؾد ٜثٛد ؾّیه ؾد  ٚدز ٛ٘ ۲۲أجس ٕٞبٖ غبَ ٘یص جٍٙخٙخدٞ ٜخبی
آٔسیىبیی  ٌِّٝٛ ۴۵۰۳ؾّیه وسد٘د و ٝدز  ٌِّٝٛ ۰۷۷۵اٚزا٘ی ْٛضعی
ؾد ٜث ٝوبز زفت ٝثٛد.دز ٞس وداْ اش ایٗ د ٚعّٕیب چٟبز جخٙخٍخٙخدA- ٜ
10تب٘دزثِٛز ؾسوز داؾتٙد .دز ٔزٕٛع  ۴۶خٛدزٚی دؾٕٗ دز جسیبٖ
٘سػتیٗ عّٕیب  ۲۹۰۰ ٚخٛدزٚی دیٍس دز دٔٚیٗ عّٕیب ٟٔٙدْ ؾد٘د.
غبَ ٌرؾتٔ ٝیالدی ٔبزیب شاخبزٚٚا غسٍٛٙی ٚشاز خخبزجخ ٝزٚغخیخٝ
ٌفت ٝثٛد و ٝآٔسیىب اش اٚزا٘ی ْٛضعی ؾد ٜعّخیخ ٝداعخؽ دز عخساق ٚ
غٛزی ٚ ٝدغتىٓ د ٚثبز اغتفبد ٜوسد ٜاغز.

ادأ ٝاش ؾٕبز ٠لجُ...
دز چٙیٗ حبِتی ٞیچ وؿخٛزی اجخبش٘ ٜخسخٛاٞخد داد
دیٍساٖ اش أىب٘ب  ٚتٛا٘بئی ٞبی ا ٚعّی ٝدیٍسی غخٛ
اغتفبد ٚ ٜشٔی ٝٙثدٌٕب٘ی  ٚتٙؽ فساٌ ٓٞسدد.
دز ایٗ ٔػیس ٔٙبغت اغز اش اثتىبز وؿٛزٞبئی ٔخب٘خٙخد
وٛیز دز جٟز وبغتٗ ٞب اش تٙؽ ٞب ثخب وؿخٛزٞخبی
حٛش ٜعسثی اغتفبد ٜؾد.ٜ
 ٚثتدزیج ث ٝآٖ ٞب تفٟیٓ ٕ٘بئیٓ و ٝأخٙخیخز  ٚثخجخب
پبیداز صسفب اش طسیك ٕٞىبز ٞب  ٚتعبٔال فیٕبثیٗ لبثُ
دغتیبثی اغز
 ٚأٙیز اوتػبثی  ٚاجبش ٜای ثٞ ٝخیخچ ٚجخ ٝدزدی اش
ٔؿىال ٔٙهم ٝزا ثسطسف ٕ٘ی غبشد.
ش -ظسفیتٟبی وؿٛزٞبی اغالٔیۺ
تالؼ ٌ ٚػتسؼ تعبٔال ثب وؿٛزٞبی اغالٔی ثبعخ
خّع غالح  ٚوبٞؽ تٛإ٘ٙدی ثسخی وؿٛز ٞب ٔخب٘خٙخد
عسثػتبٖ غعٛدی و ٝدز صدد غ ٛاغتفبد ٚ ٜتخٟخیخیخج
افىبز عٕٔٛی د٘یبی اغالْ ثب تٕػه ثٔ ٝیصثب٘ی حسٔیخٗ
ؾسیفیٗ ٔىٔ ٝىسٔٔ ٚ ٝدیٛٙٔ ٝٙزٞ ٜػتٙد خٛاٞد ؾد
 ٚثٟب٘ٞ ٝب  ٚاثصازٞبی تجّیغی آٖ ٞب زا ثی اثخس خخٛاٞخد
ٕ٘ٛد.
دز ایٗ ٔیبٖ ٚالعیبتی ٕٞچ ٖٛتغییس ٔٛاش٘ ٝدز غخٛزیخٝ
ثی ٘تیز ٝثٛدٖ ج ًٙثب یٕخٗ ثخسای ٘ختخبْ غخعخٛدی
ٚضعیز ِجٙبٖ  ٚعساق ٛٔ ٚفمخیخز ایخساٖ دز ثخدغخز
آٚزدٖ جبیٍبٞ ٜبی ٌرؾت ٝدز شٔی ٝٙصبدزا ٘فخز ٚ
ٌبش  ٚایزبد پی٘ٛدٞبی التیبدی  ٚتزبزی ثب وؿٛزٞبی
ٔستّ لدز ٔب٘ٛز  ٚچب٘ ٝش٘ی غعٛدی ٞب زا وبٞؽ
 ٚوؿٛزٞبی اغالٔی زا ٔتٛجٚ ٝالعیب ٞبی جبزی دز
ٔٙهم ٝخبٚزٔیب٘ ٚ ٝجٟبٖ اغالْ خٛاٞد ٕ٘ٛد.
غیسی دز تالؼ ٞب  ٚزفتبزٞبی غعٛدی دز چخبزچخٛة
اجالظ ٞبی غبشٔبٖ وٙفسا٘ع اغخالٔخی ٔخٛیخد ایخٗ
ٚالعیز اغز
وٙٔ ٝحٙی تبثیسٌرازی  ٚائتالف غبشی زیبض دز حبَ
٘ص َٚاغز  ٚایٗ ٚالعیتی اغز و ٝثبید ثخ ٝآٖ تخٛجخٝ
ٕ٘ٛد.
ح-ازتمب لدز ثبشداز٘دٌی ٔؿسٚع ایساٖۺ
ثب  ٕٝٞاؾبزاتی و ٝدز ٔٛزد دیپّٕبغی ٌ ٚخفختخٍخٚ ٛ
تعبُٔ ٔٛزد اؾبز ٜزفز ٘جبید اش عبُٔ لخدز  ٚتخٛاٖ
ایفبی ٘مؽ  ٚلخدز ثخبشداز٘خدٌخی وؿخٛز غخبفخُ
ثٛد.
ٚالعیز ایٗ اغز و ٝتٛاٖ  ٚظسفیز دفبعی یه وؿٛز
عبّٔی ثٙیبدیٗ دز ٔٛاج ٟٝثب غٙبزیٞ ٛب ٘ ٚخمخؿخٞ ٝخبی
ؾیهب٘ی دؾٕٙبٖ  ٚثدخٛاٞبٖ اغز
ٞ ٚس چمدز اش اثصازٞبی غیبغی فسٍٙٞی ٘ ٚسْ غخسخٗ
ثٕیبٖ آٚزیٓ غفّز اش ِٔٛفخٞ ٝخبی غخسخز لخدز
زیػه  ٚپؿیٕب٘ی شیبدی ثسیٛـ دز ٔٙهم ٝپسآؾٛة
خبٚزٔیب٘ ٝثد٘جبَ خٛاٞد داؾز.
ٕٞچٙب٘ى ٝزئیع جٕٟٛز غیسحسف ٝای  ٚغیسلبثُ پخیخؽ
ثیٙی وؿٛزی ٔب٘ٙد آٔسیىب ٔخی تخٛا٘خد ثخٚ ٝجخٟخٚ ٝ
ؾسییز آٖ وؿٛز آغیت ثسغب٘د
أب اش غٛی دیٍس چٙیٗ فسدی ٔی تخٛا٘خد زیػخه ٚ
خهس ثػیبزی ثسای وؿٛزٞبی دیٍس اش جّٕ ٝجٕٟخٛزی
اغالٔی ایساٖ ؤ ٝب٘ع اش پیؿجسد اٞداف  ٚغٙخبزیخٞٛخبی
غّه ٝطّجب٘ ٝآٖ ٞب ؾد ٜاغز ایزبد ٕ٘بید.
دز چٙیٗ ٚضعی ثس تیٕیٓ ٌیساٖ  ٚتیخٕخیخٓ غخبشاٖ
ایسا٘ی فسض اغز
و ٝاش حمٛق ٔؿسٚع ٔ ٚیسح ّٔز ثسای تبٔیٗ أٙیز ٚ
ٔٙبفع ّٔی وؿٛز ِحت ٝای غفّز ٕ٘ٛٙدٜ
 ٚثسای ثبال ثسدٖ ثبشداز٘دٌی ٔؿسٚع وؿخٛز اش ٞخیخچ
وٛؾؿی فسٌٚراز ٕ٘ٙبیٙد.
آ٘چ ٝزٚؾٗ اغز ایٙى ٝثبشداز٘دٌی تٟٙب دز ٔخمخٛخِخٝ
٘تبٔی  ٚتػّیحبتی خالصٔ ٚ ٝخحخدٚد ٘ؿخد ٜثخّخىخٝ
ٌػتسؼ تٛإ٘ٙدی ٞبی التیبدی ازتخمخب ٔؿخبزوخز
ٞبی زاٞجسدی ثب وؿٛزٞبی صبحت تٛاٖ  ٚتىِٛٙخٛضی
٘ ٚیص ٔؿبزوز دادٖ آٖ ٞب دز ثس٘بٔٞ ٝخبی تخٛغخعخٚ ٝ
پیؿسفز التیبدی وؿٛز ٔٙصَ  ٚجبیٍخبٞخی تخعخیخیخٗ
وٙٙد ٜدز وٙبز ثسؽ ٘تبٔی ثسای ثبشداز٘دٌی ٔ ٚبیٛظ
وسدٖ دؾٕٙبٖ  ٚثدخٛاٞبٖ دازد.

