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آهریکا ًویتَاًد یکجاًثِ ترجام را تاطل کٌد

ایراى تعْداتی دارد کِ تاید تر
اساس آى عول کٌد


ل
نیب ا مللی

هشاٍر اهٌیت هلیِ تراهپ
استعفا کرد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -ـبٚس أٙیت ٔاّای واب
ػفیذ ث ٝدِیُ دسدػشٞبیی و ٝاص ثبثت تٕبع تّفٙی ثب ػفیش
سٚػی ٚ ٝسایض٘ی ثشای سرغ تحشیٓ ٞبی ٔؼى ٛداؿت ٝاػت
ٔزجٛس ث ٝاػتؼفب ؿذ.ثٌ ٝضاسؽ خجشٌضاسی ٟٔش ث٘ ٝماُ اص
ٞیُ ٔبیىُ رّیٗ ٔـبٚس أٙیت ّٔی وب ػفیذ ثا ٝدِایاُ
اتٟبٔبتی ٔجٙی ثش سایض٘ی ثب دیپّٕب ٞبی سٚع ثشای سراغ
تحشیٓ ٞبی ٔؼى ٛاص ػٕت خٛد وٙبسٌ ٜیاشی واشد.دس
ٕٞیٗ ساػتب د٘ٚبِذ تشأپ سئیغ رٕٟٛسی آٔشیىب ویات
والي سا ث ٝػٛٙاٖ ربیٍضیٗ ٚی ٔؼشری وشد.ثشخی ٔٙبثغ
آٌبٔ ٜی ٌٛیٙذ و ٝرّیٗ دس تبسیخ  ۹۲ػاپاتابٔاجاش ۹۱1۶
سٚصی و ٝثبسان اٚثبٔب سئیغ رٕٟٛسی ػبثاك آٔاشیاىاب
دػتٛس اخشاد  ۵۵دیپّٕب سٚع سا حابدس ٘ ۹ ٚاٟابد
اطالػبتی سٚػی ٝسا تحشیٓ وشد حذٚد  ۵تٕبع تّفٙی ثاب
ػشٌئی ویؼّیبن ػفیاش سٚػایا ٝدس آٔاشیاىاب داؿاتاٝ
اػت.رّیٗ دس اثتذا ٔٛرٛع ٔطشح وشدٖ تحاشیآ ٞاب دس
تٕبع ثب ٔمبٔب سٚع سا ا٘ىبس وشد ٔ ٚبیه پٙغ ٔؼابٖٚ
تشأپ ٘یض دس سٚص  ۹۱طا٘ٛی ٝثب ح ٛس دس ثاشاثاش دٚسثایاٗ
سػب٘ٞ ٝب؛ خجش ا٘ىبس ٚی سا سػٕب اػالْ وشد.أب ٔاٛراٛع
صٔب٘ی ثیخ پیذا وشد وٚ ٝاؿٍٙتٗ پؼت ٞفتٌ ٝزؿاتا ٝثاٝ
٘مُ اص ٔمبٔب آٔشیىبیی احتٕبَ طشح تاحاشیآ ٞاب دس
تٕبع ٞبی تّفٙی رّیٗ سا یه ثبس دیٍش ٔاطاشح واشد ٚ
ربِت آ٘ى ٝرّیٗ  ٓٞایٗ احتٕبَ سا سد ٘ىشد  ٚدس ػایاٗ
حبَ ٌفت و ٝحبرظ ٝاْ ث ٝطٛس  1۱۱دسحذ ٔشا دس تابیاذ
ححت ایٗ ٔٛرٛع یبسی ٕ٘ی وٙذ!دیٕیاتاشی پؼاىاٛک
ػخٍٛٙی سیبػت رٕٟٛسی سٚػایا ٝدس ایاٗ ثابس ٜثاٝ
خجشٍ٘بساٖ ٌفت :تبو ٖٛٙثبسٞب ٌفت ٝاْ و ٝدسثابسِ ٜالاٛ
تحشیٓ ٞب ثب آٔشیىب ٞیچٍ ٝ٘ٛسایض٘ی ا٘زبْ ٘ـذ ٜاػت.

ًاکاهی ّجَم گستردُ داعش تِ هَاضع
حشد شعثی در غرب ًیٌَا

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ-ذیش وُ آطا٘غ ثیٗإِّاّای ا٘اشطی
اتٕی ٔی ٌٛیذ ثبصسػبٖ ایٗ آطا٘غ ػّٕیب ثبصسػی سا دس حبَ ارشا
داس٘ذ  ٚدس ثبة ایٙى ٝایشاٖ ث ٝثشربْ پبیجٙذ اػت یب خیش تحمیك ٔیوٙٙذ.
ثٌ ٝضاسؽ ٌش ٜٚثیٗإُِّ خجشٌضاسی ربسع یٛوی ٛآٔب٘ٔ ٛذیش وُ آطا٘غ ثیٗإِّّی ا٘شطی اتإای
دس ٌفت ٌٛٚثب ؿجى ٝخجشی اػىبی ٘یٛص ػشثی اػالْ وشد و ٝایشاٖ (ثش اػبع ثشربْ) تؼٟذاتی ثاش
ػٟذ ٜداسد و ٝثبیذ طجك آٖ ػُٕ وٙذ.
آٔب٘ ٛثب ثیبٖ ایٙى ٝثب ایشاٖ تٛارمی رشاٌیش سا داسیٓ ارشا ٔیوٙیٓ ٌفت ؤ ٝب ػّٕایاب ثابصسػای سا
داسیٓ ا٘زبْ ٔیدٞیٓ  ٚثشسػی ٔیوٙیٓ و[ ٝآیب] ایشاٖ ث ٝتٛارك ٞؼتٝای پبیجٙذ اػت [یب خیش].
ٔذیش وُ آطا٘غ ثیٗإُِّ ا٘شطی اتٕی ٕٞچٙیٗ ثب اؿبس ٜث ٝوٙفشا٘غ پیؾ سٚی پبسیغ ٌفات واٝ
ا٘شطی اتٕی دس وبٞؾ دادٖ ا٘تـبس ٌبصٞبی ٔ ش و ٝدس تلییش آة ٛٞ ٚا ٔؤحش اػت ػاٟآ داسد ٚ
ایٗ أشی ٔ ٟٓاػت ثشای حص َٛاٞذاک وٙفشا٘غ پبسیغ.



ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٌ -شی ػیٕٛس اػالْ وشد دِٚت رذیذ آٔشیىب ثبیذ ث ٝتٛارك ٞؼتٝای ایشاٖ
ٌ ٚش ۵+1 ٜٚپبیجٙذ ثبؿذ.ثٌ ٝضاسؽ ثبؿٍب ٜخجشٍ٘بساٖ رٛاٖ ٔـبٚس ػبثك اٚثبٔاب تصاشیار واشد دِٚات
تشأپ ثبیذ ث ٝثشربْ پبیجٙذ ثبؿذٚ.ی دس ایٗ ػخٙشا٘ی ٌفت :رٟبٖ أشٚص ٔب ثب خطش راضایاٙاذ ٜحإاال
٘یشٞٚبی تشٚسیؼتی  ٚارشاطی سٚثش ٚاػت ٞ ٚیچ وـٛسی اص ایٗ تٟذیذ رٟب٘ی دس أابٖ ٘ایاؼات .صیاش
ػبختٟبی حیبتی وـٛسٞب تجذیُ ث ٝاٞذاک حٕال تشٚسیؼتٟب ؿذ ٜا٘ذ.اثؼبد ٚالؼی ایٗ خطش ٞاٙاٍابٔای
آؿىبس تش ٔی ؿٛد و ٝث ٝیبد آٚسیٓ ٛٙٞص دٟٞب ٞضاس تشٚسیؼت اص حذ وـاٛس دس حافاٛک ٘ایاشٞٚابی
تشٚسیؼتی اص رّٕ ٝداػؾ ٚرٛد داس٘ذ.ػفیش وـٛسٔبٖ دس ػبصٔبٖ ُّٔ ارضٚد :حٕال تاشٚسیؼاتای دس
اسٚپب تشوی ٝارلب٘ؼتبٖ  ٚوـٛسٞبی آرشیمبیی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی اخیش اص ٞذک لشاس دادٖ صیشػبختٟبی حایابتای
وـٛسٞب ثذػت ٌشٟٞٚبی تشٚسیؼتی  ٚارشاطی اػت و٘ ٝـبٖ ٔی دٞذ ایٗ صیش ػبختٟب ثصٛس اٞاذاک
احّی تشٚسیؼتٞب دسآٔذ ٜا٘ذ.خٛؿش ٚارضٚد :دس ػیٗ حبَ ٘جبیذ اص رٙج ٝدیٍش تشٚسیاضْ یاؼاٙای اػإابَ
ٔزبصا رٕؼی  ٚخـ٘ٛت ػّیٔ ٝشدْ تحت اؿلبَ خبسری ٔـبث ٝػیبػتٟبی سطیٓ حٟی٘ٛیؼتی ػّیٔ ٝشدْ
رّؼطیٗ غبرُ ؿذ چشا و ٝای ٍٝ٘ٛٙالذأب  ٚػیبػتٟب ٘یض رزیغ تشیٗ ؿىُ تشٚسیضْ اػت و ٝچٙذیٗ ٘ؼُ
اص رّؼطیٙیبٖ سا اص دػتشػی ث ٝصیش ػبختٟب ٙٔ ٚبثغ طجیؼی خٛد ٔحش ْٚػبخت ٝاػت.

اردٍغاى خَاستار اتحاد کشَرّای اسالهی علیِ جٌگ شد
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -سئیغ رٕٟٛسی
تشوی ٝخٛاػتبس اتحبد وـاٛسٞابی اػاالٔای دس
ثشاثش ر ٚ ًٙتشٚسیؼآ ؿاذٞ ٚ ٜإاضٔابٖ اص
تصٕیٓ سطیٓ حٟی٘ٛیؼتی ثشای ادأا ٝؿاٟاشن
ػبصی دس ػشصٔیٗ ٞابی اؿالابِای ثا ٝؿاذ
ا٘تمبد وشد.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٌضاسی ٟٔش ث٘ ٝماُ اص حاشیات
سرت طیت اسدٚغبٖ سئیغ رٕٟٛسی تشوی ٝدس
وٙفشا٘غ ٔطجٛػبتی خٛد دس ٔٙبٔا ٝپابیاتاخات
ثحشیٗ خٛاػتبس اتحابد راٟابٖ اػاالْ ػاّایاٝ
ر ًٙؿذ.
اسدٚغبٖ و ٝثب ػیبػت ٞبی غّط خٛد دس سؿاذ
 ٚتٛػؼٌ ٝشٞ ٜٚبی تشٚسیؼاتای دس ػاٛسیاٚ ٝ
ػشاق ػ ٟٓثؼضایی داؿت ٝاػت.
ٌفت :صٔبٖ آٖ سػیذ ٜوٙٔ ٕٝٞ ٝطم ٝتإابٔای
وـٛسٞبی اػالٔی  ٚحتی  ٕٝٞثـشیت ثاب ٞآ
ٔتحذ ٜؿذ ٚ ٜثشای ػبختٗ آیٙذ ٜخٛد دػت ثاٝ

وبس ؿ٘ٛذ.
سئیغ رٕٟٛسی تشوی ٝثب اؿبس ٜث ٝدسد  ٚس٘ذ سٚا
سرت ٝثش ٔشدْ ٔٙطمِ ٚ ٝضٞ ْٚإاذِای ثاب آ٘اٟاب
ارضٚدٞ :یچ وـٛس  ٚربٔؼ ٝای ٕ٘ی تاٛا٘اذ دس
ؿشایطی وٕٞ ٝؼبیٍب٘ؾ دس ٔحشٔٚیت ثا ٝػاش
ٔی ثش٘ذ  ٚثشادسا٘ؾ وٕٞ ٝضثبٖ آٖ ثا ٝحؼابة
ٔی آیٙذ ث ٝػٕت (ٔىٔ )ٝیٍشد٘ذ سا دس ٔٛارٟاٝ
ثب ظّٓ ثجیٙذ  ٚتٟٙب ث ٝآػبیؾ  ٚآیٙذ ٜخٛد راىاش
وٙذ.
اسدٚغبٖ ٕٞچٙیٗ ثب اؿبس ٜثٛٔ ٝرٛع تاشٚسیؼآ
ٌفت و ٝایٗ پذیذ ٜاص دالیُ احّی ٔـاىاال
ٔٛرٛد دس ٔٙطم ٝاػت.
ٚی ٕٞچٙیٗ ٌفت واٞ ٝاذک وـاٛسؽ دس
رشیبٖ ا٘زبْ ػّٕیب ػپش رشا ایزبد ٔاٙاطاماٝ
ػبسی اص تشٚسیؼٓ ثٚ ٝػؼت  ۴تب ٞ ۵ضاس ویّٔٛتش
دس داخُ خبن ػٛسی ٝاػت.
ٌفتٔ ٝی ؿٛد سئیغ رٕٟٛسی تشوی ٝدس دیاذاس

ایراى تِ توام تعْدات ّستِای
خَد پایثٌد تَدُ است

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -رذسیىب ٔاٌٛاشیاٙای دس ؿاٛسای
آتال٘تیه ث ٝاظٟبس٘ظش دسٔٛسد تٛارك ٞؼتٝای ایشاٖ پاشداخات.ثاٝ
ٌضاسؽ ثبؿٍب ٜخجشٍ٘بساٖ راٛاٖ ثا٘ ٝاماُ اص ػابیات سػإای
اتحبدی ٝاسٚپب؛ رذسیىب ٌٔٛشیٙی ٕ٘بیٙذ ٜػبِی اتحبدی ٝاسٚپاب دس
ػیبػت خبسری  ٚأٛس أٙیتی دس ٌفتٍٛیی ثب ؿٛسای آتال٘تیاه
ث ٝثشسػی تٛارك ٞؼتٝای ایشاٖ پشداخت  ٚارػبٖ وشد :یه ػبَ اص
ارشایی ؿذٖ ثشربْ ٔیٌزسد  ٚدس ایٗ ٔذ ٌ ۴ضاسؽ اص آطا٘غ
ثیٗإِّّی ا٘شطی دسیبرت وشدیٓ و٘ ٝـبٖ ٔیدٞذ ایشاٖ ثا ٝتإابْ
تؼٟذا ٞؼتٝای خٛد پبیجٙذ ثٛد ٜاػت.
ایٗ ٔٛرٛع ثشای اسٚپب حبئض إٞیت ٚیظٜای اػتٌٛٔ.شیاٙای دس
ادأٔ ٝذػی ؿذٛٔ :رٛػب دیٍشی ٘یض ٚرٛد داسد و ٝخابسد اص
ثش٘بٔٞ ٝؼتٝای ایشاٖ ٔحؼٛة ٔیؿ٘ٛذ؛
أب ٔٛرت ٍ٘شا٘ی ٔب آٔشیىب  ٚثؼیبسی دیٍش اص وـٛسٞبی رٟبٖ
ٞؼتٙذ.
٘مؾ ایشاٖ دس چبِؾٞبی ٔٙطمٝای آصٔبیؾٞبی ٔٛؿىی  ... ٚاص
رّٕ ٝایٗ ٔٛاسد ٞؼتٙذ و ٝدس ثشربْ ث ٝآٖٞب اؿبس٘ ٜـذ ٜاػت .ثاٝ
ٕٞیٗ دِیُ اػت و ٝاسٚپب تحشیٓٞبی خاٛد سا دس ثاخاؾ ٞابی
غیشٞؼت ٝای ػّی ٝایشاٖ حفظ وشد ٜاػت حتی دس ثاشخای ٔاٛاسد
تحشیٓ ٞبی اسٚپب ػّی ٝایشاٖ ؿذیذتش اص تحشیٓٞبی آٔشیىب ػاّایاٝ
ایٗ وـٛس اػت .اسٚپب ٘ؼجت ث ٝثشخی ٔؼبئُ دس استجبط ثاب ایاشاٖ
ٍ٘شاٖ اػت؛ أب احؼبع ٔی وٙذ دس ثاشخاٛسد ثاب ایاشاٖ داسای
ٔؼئِٛیت ٙٔ ٚبرغ اػت.

هقالِ تیي الوللی

قدرت اجواع سازی
ایراى در عصر تراهپ
ثب پبدؿب ٜثحشیٗ ٕٞچٙیٗ ٘ؼجت ث ٝثش٘بٔ ٝسطیآ
حٟی٘ٛیؼتی ثشای ادأ ٝؿاٟاشن ػابصی ٞابی
غیشلب٘٘ٛی خٛد دس ػاشصٔایاٗ ٞابی اؿالابِای
اػتشاض وشد ٚ ٜایٗ حشوت تُ آٚی ٛسا ػٕاّای
وبٔال تحشیه آٔیض خٛا٘ذ ٜاػت.
ایٗ دسحبِیؼت و ٝسئیغ رٕٟٛسی تاشوایا ٝثاب
حٕبیت اص ٌشٞ ٜٚبی ػّفی  ٚتىفایاشی ثاشای
ٔذ طٛال٘ی اص ح ٛس  ٚراٙابیات ٞابی ایاٗ
ٌشٞ ٜٚب دس ػٛسی ٝحٕبیت ٔیىشد.

ًتاًیاَّ تا تحریک آهریکا راکت ّای ایراى
را تِ سَی اسرائیل هی کشد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔا ٝاسن-
یه سٚص٘بٔ ٝحٟی٘ٛایاؼاتای دس
تحّیّی ٘ٛؿت :اٌش ٘اتاب٘ایابٞاٛ
تشأپ سا ٔتمبػذ ث ٝثٕجبساٖ ایشاٖ
وٙذ آٍ٘بٞ ٜضاساٖ ساوت ایشا٘ی
ث ٝػٕت اػشائیُ پشتبة خٛاٞاذ
ؿااذ.ثااٌ ٝااضاسؽ ثاابؿااٍاابٜ
خاجاش٘ااٍابساٖ رااٛاٖ؛ سٚص٘ابٔااٝ
حٟی٘ٛیؼتی یذیؼ ٛآحبس٘ ٛدس تحّیّی پیشأ ٖٛػفش چٟبسؿٙجٞ ٝافاتاٝ
ربسی ثٙیبٔیٗ ٘تب٘یب٘ ٛٞخؼت ٚصیش اػشائیُ ث ٝآٔشیىب  ٚدیذاس ثاب د٘ٚابِاذ
تشأپ سئیغ رٕٟٛس ایٗ وـٛس ٘ٛؿت :دس حٛس حّٕ ٝآٔشیىب ث ٝایشاٖ
ٞضاساٖ ساوت اص ِجٙبٖ  ٚػٛسی ٝث ٝاػشائیُ پشتبة خٛاٙٞذ ؿذ.ایٗ سٚص٘بٔاٝ
دس ثخـی اص ٌضاسؽ خٛد ثب اؿبس ٜث ٝثشخی ٔٛرٛعٞبی ٔاٟآ دس دیاذاس
٘تب٘یب ٚ ٛٞتشأپ ٘ٛؿت :دس رشیبٖ اِٚیٗ دیذاس ٘تب٘یب ٛٞثب تشأپ دس واب
ػفیذ ر ًٙارشٚصی اص ٘بحیٔ ٝمبْ ٞبی اسؿذ اػشائیُ ٚصیذ ٜخٛاٞذ ؿاذ
ث ٝطٛسی و ٝیه رٙبح ر ًٙطّت ث ٝسٞجشی آٚیٍذٚس ِایاجاشٔاٗ ٚصیاش
ر ًٙػؼی دس ٘جشد دس غض ٜخٛاٞذ داؿت  ٚرٙبح دیٍش ٘یض تحت سٞجاشی
٘تب٘یب ٛٞثشای ٘جشد ثب ایشاٖ تالؽ خٛاٞذ ٕ٘ٛد.ثش اػبع ادػبی ایٗ ٌضاسؽ
اِجت ٝایشاٖ د ٚدؿٕٗ ػشػخت دس وبثی ٝٙتشأپ داسد  ٚآٖٞب ریٕض ٔتیاغ
ٚصیش دربع ٔ ٚبیىُ رّیٗ ٔـبٚس أٙیتی ّٔی ایٗ وـٛس ٞؼتٙذٔ .تیغ  ٚرّیٗ
یه د ٝٞلجُ دس ػشاق حبرش ثٛد ٚ ٜثب چـٕبٖ خٛد وـت ٝؿذٖ ٘یاشٞٚابی
آٔشیىبیی ث ٝدػت ایشا٘یٞب سا ؿبٞذ ثٛد٘ذ.

رایسًی دتیرکل سازهاى هلل تا ًایة رئیس اهارات درتارُ تحَالت هٌطقِ

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ػخٍٛٙی حـاذ ؿاؼاجای
اػالْ وشد و٘ ٝیشٞٚبی حـذ ؿؼجی ثیؾ اص  ۵۱تشٚسیؼت
داػـی سا ثٕٞ ٝشا ٜرشٔب٘ذ ٜتـىیال ایٗ ٌش ٜٚتىفایاشی
دس غشة اػتبٖ ٘یٛٙا ثٞ ٝالوت سػب٘ذ٘ذ.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٌضاسی ٟٔش ث٘ ٝمُ اص ػٔٛشی٘ ٝیٛص احإاذ
االػذی ػخٍٛٙی حـذ ؿؼجی ػشاق اص ٘بوبْ ٌازاؿاتاٗ
ٞزٌ ْٛؼتشد ٜتشٚسیؼت ٞبی داػؾ دس غاشة اػاتابٖ
٘یٛٙا خجش داد.
االػذی تصشیر وشد :سا ٜاستجبطی ٌشٞ ٜٚبی تشٚسیؼاتای
دس ٔٛحُ  ٚتّؼفش سا ث ٝحٛس وبُٔ ثاب ػاٛسیا ٝلاطاغ
وشدیٓ .ایٗ ٌشٞ ٜٚب سٚص ٌزؿت ٝدس حذد ثٛد٘ذ تب ساٞای
دس ایٗ ٔٙطم ٝثبص وٙٙاذ  ٚثاذیاٗ حاٛس تاؼاذادی اص
ػشوشدٌبٖ خٛد سا تزٟیض  ٚآٟ٘ب سا اص ٔاٙابطاك تاحات
ٔحبحش ٜخبسد وٙٙذ.
ٚی ارضٚدٌ :شٞ ٜٚبی تشٚسیؼتی سٚص یىـٙج ٝدس ػٍٙایاٗ
تشیٗ حّٕ ٝخٛد اص آغبص ػّٕیب ٔٛحُ تبو ٖٛٙثب ثایاؾ
اص  ۹۱۱تشٚسیؼت  ۹۱خٛدس ٚثإات ٌازاسی ؿاذٚ ٜ
اػتفبد ٜاص تب٘ه(ثشای ٘خؼتیٗ ثبس) ثٛٔ ٝارغ حـذ ؿؼجای
دس ػشة اػتبٖ ٘یٛٙا یٛسؽ ثشد٘ذ ٘ ٚیشٞٚبی حـذ ؿؼاجای
 ۶ػبػت ثب آٟ٘ب ٔمبثّ ٝوشد٘ذ.
ثب ٔمبٔٚت ػشػختب٘٘ ٝیشٞٚبی حـذ ؿؼجی ثایاؾ اص ۵۱
تشٚسیؼت وـت ٚ ٝدٞ ٜب تٗ صخٕی ؿذ٘ذ.
رشٔب٘ذ ٜتـىیال داػؾ ّٔمت ث ٝاث ٛأ٘ٛس ٘یض ثٞ ٝالوات
سػیذ.

پیشٌْاد ًتاًیاَّ ترای تراهپ!

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -دثیشوُ ػبصٔابٖ
ُّٔ ٔتحذ أشٚص دس دثی ثب ٘بیت سئیاغ أابسا
ػشثی ٔتحذ ٜدیذاس  ٚدسثبسٔ ٜؼبئُ ٔٙطم ٝثٛیاظٜ
ٔجبسص ٜثب تشٚسیؼٓ ٌفت ٌٛٚوشد.
ثٌ ٝضاسؽ ٌش ٜٚثیٗإُِّ خجاشٌاضاسی رابسع
آ٘ت٘ٛیٌٛ ٛتشؽ و ٝث ٝأبسا ػفش وشد ٜاػت ثب
ٔحٕذ ثٗ ساؿذ آَ ٔىت٘ ْٛخؼتٚصیاش ٘ابیات
سئیغ أبسا ػشثی ٔتحذ ٚ ٜحبوٓ دثی دیاذاس
وشد.
دس ایٗ دیذاس و ٝدس ٞتُ اِٙؼیٓ ؿاٟاش رإایاشا
ثشٌضاس ؿذ ٕٞچٙیٗ حٕذاٖ ثٗ ٔحٕذ ثٗ ساؿاذ
آَ ٔىتِٚ ْٛیؼٟذ دثی ٔ ٚىت ْٛثٗ ٔحإاذ ثاٗ
ساؿذ آَ ٔىتٔ ْٛؼاب ٖٚحابوآ دثای ح اٛس
داؿتٙذ.
خجشٌضاسی أبسا (ٚاْ) دس ایٗ ثابسٌ ٜاضاسؽ
داد و ٝدس ایٗ دیذاس طشریٗ ث ٝثشسػی پبسٜای اص

ٔؼبئُ ٔٙطم ٝاص رإّا ٝحاّار تاشٚسیؼآ ٚ
دسٌیشی ٞبی ٔؼاّاحاب٘ا ٝدس ثاشخای ٔاٙابطاك
پشداختٙذ.
ٕٞچٙیٗ حٛادث خـ٘ٛت ثبس دس ػٛسی ٝیإاٗ
ػشاق ِ ٚیجی  ٚتالؽٞبی ثیٗإِّّی ثشای پابیابٖ
دادٖ ث ٝػّٕیب ٞبی ٔؼّحب٘ ٝدس ایٗ وـٛسٞب ٚ
رشا ٓٞواشدٖ ص٘اذٌای ؿاشاراتإاٙاذا٘ا ٝثاشای
غیش٘ظبٔیبٖ ثٚ ٝیظ ٜص٘بٖ  ٚواٛدواب٘ای وا ٝاص
ٌشػٍٙی ثیٕبسی  ٚآٚاسٌی س٘ذ ٔیثش٘ذ ٔٛسد
ثشسػی لشاس ٌشرت.
ٔحٕذ ثب ساؿذ آَ ٔىت ْٛدس ایٗ دیذاس ثش ایفابی
٘مؾ ػبصٔبٖ ُّٔ دس ثشلشاسی حّر دس ٔاٙابطاك
دسٌایااشی  ٚرااشٚس تـاذیااذ تاالؽ ٞاابی
ثیٗإِّّی ٕٞ ٚىبسی  ٕٝٞوـٛسٞب تأویذ  ٚثاٝ
ٕ٘بیٙذٌی اص ػٛی دِٚت ٔ ٚاّات أابسا ثاٝ
خبطش ٚرٛد رًٞٙبیی و ٝارشاد صیبدی لشثاب٘ای

سَریِ در هقاتل ترٍریسن پیرٍز
خَاّد شد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔٝ
اسنٚ -صیااش دراابع
ػااٛسیاا ٝدس رااشیاابٖ
ثبصدیذ اص یاٍابٖ ٞابی
٘ظبٔی دس ح ٝٔٛحإابٜ
تبویذ وشد و ٝػاٛسیاٝ
دس ٔامابثاُ تاشٚسیؼآ
پیشٚص خاٛاٞاذ ؿاذ.ثاٝ
ٌضاسؽ ٟٔش ػشتیپ رٟذ ربػٓ اِفشیذ ٚصیاش درابع ػاٛسیا ٝثاٝ
دػتٛس ثـبس اػذ سئیغ رٕٟٛس ایٗ وـٛس اص یٍبٖ ٞبی ٘ظبٔی دس
ح ٝٔٛؿٕبِی اػتبٖ حٕب ٜثبصدیذ  ٚدس رشیبٖ آٔبدٌی سصٔی آ٘اٟاب
لشاس ٌشرت.رشٔب٘ذٞبٖ ٔیذا٘ی دس ایٗ ثبصدیذ اِفشیذ سا دس راشیابٖ
ػّٕیب سصٔی دس ح ٝٔٛؿٕبِی حٕبٔ ٚ ٜبٔٛسیت ٞبی ٔحِٛا ٝثاٝ
ایٗ ٘یشٞٚب لشاس داد٘ذٚ.صیش دربع ػٛسی ٝدس ثبصدیاذ اص ٘ایاشٞٚابی
٘ظبٔی تبویذ وشد و ٝػٛسی ٝث ٝسٞجشی ثـبس اػذ سئیغ رإاٟاٛس
ایٗ وـٛس دس ٔمبثُ تشٚسیؼٓ پیشٚص خٛاٞذ ؿذ.
ٚی دس ػیٗ حبَ اص سٚحی ٝثبالی ٘ایاشٞٚابی ٔؼاّار ػاٛسیاٚ ٝ
لٟشٔب٘ی ٞبی آٟ٘ب دس سا ٜسیـ ٝواٙای تاشٚسیؼات ٞاب تإازایاذ
وشد.اِفشیذ ٕٞچٙیٗ ٘یشٞٚبی ٘ظبٔی سا ثاٞ ٝاٛؿایابسی ثایاـاتاش
رشاخٛا٘ذ٘ .یشٞٚبی ٘ظبٔی ٘یض تبویذ واشد٘اذ وا ٝدس ػإاُ ثاٝ
ٔؼئِٛیت ٞبی خٛد ثشای ٘بثٛدی تشٚسیؼٓ اص ٞیچ وٛؿـی دسیا
٘خٛاٙٞذ وشد.
ٌفتٙی اػت و ٝؿٕبسی اص رشٔب٘ذٞبٖ ٘ظبٔی استؾ ٘ ٚایاشٞٚابی
ٔؼّر ػٛسی ٝاِفشیذ سا دس ایٗ ثبصدیذ ٕٞشاٞی ٔی وشد٘ذ.

آٖ ٔیؿ٘ٛذ اثشاص تأػف وشد.
دثیشوُ ػبصٔبٖ ُّٔ ٘یض ایفبی ٘مؾ أابسا دس
اسائ ٝوٕه ٞبی ا٘ؼب٘ذٚػتب٘ ٝثّٔ ٝتٞبی رمیش ٚ
رًٙصد ٜسا ػتٛد  ٚاص ایٙى ٝدس ارالع رٟب٘ای
دِٚتٞب دس دثی ؿشوت ٔیوٙذ اثشاص خشػٙذی
وشد ٌ ٚفت و ٝایٗ یه رشحت ٔٙبػجی اػات
تب اص ٘ضدیه اص ارىبس  ٚایذٞ ٜبیی وا ٝدس ایاٗ
ارالع ٔطشح ٔیؿٛد اطالع پیذا وٙیٓ.

دیدُتاى حقَقتشر ارتش سَریِ را تِ استفادُ
از سالح شیویایی هتْن کرد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-دیذ ٜثبٖ حمٛق ثـش دس ٌضاسؿی ٔذػی ؿذ
و٘ ٝیشٞٚبی دِٚتی ػٛسی ٝدس ٔٙبطمی و ٝپیـتش دس حّت تاحات ػایاطاشٜ
ٔخبِفبٖ ثٛد ٜاص ػالح ؿیٕیبیی اػتفبد ٜوشدٜا٘ذ.
ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙب دیذٜثبٖ حمٛق ثـش دس ٌضاسؽ رذیذ خٛد آٚسد ٜاػت:
ّٞیىٛپتشٞبی استؾ ػٛسی ٝثیٗ ٛ٘ 1۷أجش تب  1۵دػبٔجاش  ۹۱1۶دػاتاىآ
ٞـت ثبس اص ثٕت ٞبی حبٚی وّش دس ٔٙبطك ٔؼاىا٘ٛای حاّات اػاتافابدٜ
وشدٜا٘ذ.
ٛٙٞص ػبصٔبٖ ٔٙغ ٌؼتشؽ تؼّیحب ؿیٕیبیی ٚاوٙـی ثا ٝایاٗ ٌاضاسؽ
٘ذاؿت ٝاػت .ػٛسی ٚ ٝسٚػی ٝثبسٞب اػتفبد ٜاص ػالح ؿیٕیبیی دس ر ًٙسا
تىزیت وشدٜا٘ذ.
دیذ ٜثبٖ حمٛق ثـش دس ایٗ ٌضاسؽ ثٔ ٝصبحجٞٝب ثب ؿبٞذاٖ ػیٙی  ٚتحّیُ
ربیُٞبی ٚیذیٛیی  ٚتصبٚیش ٔ ٚطبِت پبیٍبٜٞبی ارتٕبػی اػتاٙابد واشدٜ
اػت .دس ایٗ ٌضاسؽ آٔذ ٜاػت و ٝدیذ ٜثبٖ حمٛق ثـش ٞیچ ٌ ٝ٘ٛػٙذ ٚ
ٔذسوی داَ ثش دػت داؿتٗ سٚػی ٝدس حٕال ؿیٕیبیی ث ٝدػت ٘ایابٚسدٜ
اػت.
دس ػیٗ حبَ ایٗ ٟ٘بد ثیٗإِّّی ث٘ ٝمؾ احّی سٚػی ٝدس وٕه ث ٝدِٚات
ػٛسی ٝثشای پغ ٌشرتٗ حّت اؿبس ٜوشد ٜاػت.دس ایاٗ ٌاضاسؽ آٔاذٜ
اػت :حٕال ث ٝوـت ٝؿذٖ  ۲غیش٘ظبٔی اص رّٕ ٝچٟبس وٛدن  ٚصخٕای
ؿذٖ  ۹۱۱تٗ ٔٙزش ؿذ ٜاػت.
اِٚی ػِٛفب٘ذ ٔؼبٔ ٖٚذیش أٛس رٛق اِؼبد ٜدس دیذ ٜثبٖ حمٛق ثـش ٌفات:
سٚؿی و ٝدس حٕال ؿیٕیبیی ث ٝوبس ٌشرت ٝؿذ ٜاػت ٘ـبٖ ٔیدٞذ واٝ
ثخـی ٔحٛسی اص حّٕ ٝثٛد ٜاػت .دِیُ لٛی ٚرٛد داسد ٔجٙی ثش ایاٙاىاٝ
ایٗ حٕال ؿیٕیبیی ثب ٕٞبٍٙٞی  ٚثب اػتشاتظی وّی ٘ظبٔی حٛس ٌشرتٝ
 ٚارؼشاٖ ػبِیشتج ٝاستؾ  ٚرشٔب٘ذٞبٖ ػّٕیب حّت ٔیدا٘ؼتٙذ اص ٌبص وّاش

ادأ ٝاص ؿٕبس ٠لجُ...
الصْ ٘یؼت اص ایٗ أش دچبس غشٚس یب احؼابع ثاشتاشی
ؿٛیٓ أب ایٗ ٞب دػتبٚسدٞبی خ ٖٛدَ خاٛسدٖ ٞابی
ثؼیبس ٔزبٞذ ٞب ؿٟبد ٞب ایخبس ٞب  ٚراذاوابسی
ٞبػت  ٚوـٛس ٔذی ٖٛپبن تشیٗ ا٘ؼبٖ ٞبئی اػت وٝ
ثب ثزَ ػضیض تشیٗ ػشٔبی ٝخٛد وـٛسٔابٖ سا ثا ٝایاٗ
دسر ٚ ٝلّ ٝػض سػب٘ذ ٜا٘ذ.
ٔؼئِٛیت  ٚلذس ؿٙبػی ٔ ٕٝٞب ایٗ اػت و ٝا٘ؼزابْ ٚ
ٚربق ارتٕبػی سا ٕٞیـ ٚ ٝثخصٛف دس ٔمطغ حابراش
ٕٞت خٛد ػبصیٓ  ٚث ٝثشطاشک واشدٖ ٔـاىاال ٚ
٘بسػبئی ٞب و ٝاتفبلب ثخؾ ػظیٓ آٖ ثش ػٟاذٞ ٜإایاٗ
لـشٞبی رؼیف  ٚصحٕت وؾ اػت ٕٞت ٌٕبسیٓ.
ثذ ٖٚتشدیذ دس ؿشایط و٘ٛٙای دغاذغا ٝالاتاصابد ٚ
ٔؼیـت ثضسٌتشیٗ ٔؼبِ ٚ ٝچبِؾ رشاسٚی اػت ٞ ٚیاچ
ٌشیضی ٘یؼت و ٝثب تذثیش  ٚػمال٘یت ٕٞ ٚت آػاتایاٗ
ٞب سا ثبال صد ٚ ٜاص تزشی ٝوـٛسٞبئی و ٝدس ػبص٘ذٌی ٚ
سرب ٜایٗ ٔؼیش ٔٛرمیت ٞبی ثضسٌی وؼت وشد ٜا٘ذ سا
٘صت اِؼیٗ لشاس دٞیٓ ٕٟٔ ٚشیٗ ػبُٔ ایٙى ٝث ٝاحاَٛ
یه التصبد ٔتىی ثش ظشریت ٞب  ٚتاٛاٖ داخاّای واٝ
أشٚص التصبد ٔمبٔٚتی ٘بٔیذٔ ٜی ؿٛد ایإابٖ آٚسدٚ ٜ
ػُٕ وٙیٓ.
ٔطٕئٙب تٛریك ٔب دس ایٗ ثخؾ پبصَ ػض  ٚلذستٕٙاذی
وـٛس سا وبُٔ  ٚربیٍب ٚ ٜػٙٔ ٟٓطم ٝای ٔب سا وابٔاال
تخجیت خٛاٞذ ٕ٘ٛد.
دٌ-ؼتشؽ دائشٔ ٜخبطجیٗ:
ثذ ٖٚایٙىٍ٘ ٝب ٜاثضاسی  ٚتبوتایاىای حابوآ ثابؿاذ
تحٛال و٘ٛٙی دایشٔ ٜخبطجیٗ ایشاٖ سا ٌؼاتاشؽ ٚ
ٔٛرٛع  ٚدغذغٔ ٝـتشوی ثشای ٌفتٍ ٛتاجابدَ ٘اظاش
ثٛرٛد آٚسد ٜاػت.
ٔٙبػت اػت ثب ثش٘بٔ ٝسیضی ٞ ٚذک ٌزاسی ححایار
ٌفتٍٞ ٛب  ٚتؼبٔال رذی ثب وـٛس ٞب ػابصٔابٖ ٞاب
ٟ٘بد ٞب ٔ ٚزبٔغ ٌ٘ٛبٌ ٖٛرشٍٙٞی ٙٞشی دا٘ـٍبٞای
ثٛرٛد آٔذ ٓٞ ٚ ٜارضائی دس رٟت ٔمبثّ ٝثب س٘ٚذٞابئای
و ٝثشای رذائی  ٚارتشاق ثیٗ ّٔت ٞب ثٛرٛد ٔای آیاذ
ایزبد ٕ٘بئیٓ.
٘ىت ٟٓٔ ٝدس ایٗ صٔی ٝٙآٖ اػت وا ٝثابیاذ ارابص ٜداد
ٌفتٍٕٞ ٚ ٛضثب٘ی ٕٞ ٚذِی ثیٗ ّٔت ٞب ثٛرٛد آیذ وٝ
ایٗ خٛد ثضسٌتشیٗ  ٚوبسآٔذ تشیٗ اثضاس ٞب ثشای ٔمبثّاٝ
ثب ٘یشٞٚبئی اػت ؤ ٝب٘غ اص تؼبُٔ  ٚدٚػتی ثیٗ ٔاّات
ٞب  ٚرٛأغ ٔی ٌشد٘ذ  ٚطجؼب اثضاسٞبی ٘ٛیٗ رٙبٚسی ٚ
ؿجىٞ ٝبی ارتٕبػی ٘یض ثٌ ٝؼاتاشؽ دأاٙا٘ ٝافاٛر ٚ
احشٌزاسی ایٗ الذأت وٕه وشد ٜاػت.
ٞ-ٜضیٙٔ ٝٙذ ػبختٗ سرتبس آٔشیىب  ٓٞ ٚپیٕب٘بٖ:
یىی اص ػجش ٞب  ٚصیجبئی ٞب تحٛال ربسی ایٗ اػت
و ٝاربصٔ ٜی دٞذ ٔبٞیت ارىبس ا٘ذیـٞ ٝب تفىشا ٚ
وـٛس ٞب ٕ٘بیبٖ ؿٛد.
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛوٌ ٝزس صٔبٖ احبِت  ٚدسػاتای ا٘اماالة
اػالٔی  ٚؿؼبس ٞب  ٚاٞذاک ٔتاؼابِای آٖ سا ٘إابیابٖ
ػبخت ٝتحٛال ربسی ثبػج ٔی ٌشدد و٘ ٝامابة اص
چٟش ٜثؼیبسی اص ارشاد  ٚوـٛس ٞب رشٚارتذ.
ٚالؼب ػجش آٔٛص ٘یؼت و ٝپذیذ ٜای ث٘ ٝبْ تشأاپ دس
ٔصذس ػیبػی وـٛسی ٔب٘ٙذ ایبال ٔتحاذ ٜآٔاشیاىاب
ثؼٛٙاٖ وـٛس ٔذػی پیـشرت آصادی  ٚالاتاصابد لاشاس
ٌیشد  ٚدس ثیٗ وـاٛسٞابی راٟابٖ سطیآ غابحات
حٟی٘ٛیؼتی ٘ ٚظبْ ػیبػی ٔ ٚتحزش ػؼٛدی ٞإاشاٚ ٜ
ٔتحذاٖ آٖ ٞب لشاس ٌیش٘ذ.
آیب ایٗ تمذیش اِٟی  ٚؿىؼت ساٞجشدی ثاشای آٖ ٞاب
٘یؼت و ٝایٗ چٙیٗ چٟشٚ ٜالؼی آٖ ٞب ٕ٘بیبٖ  ٚسٚص ثٝ
سٚص اص چـٓ ارىبس ػٕٔٛی ٚ ٚرذاٖ ٞبی ثیذاس ثیبرتٙذ.
 -ٚتمٛیت ٕٞىبسی ثب ؿشوبی ٔٙطم ٝای:
سٚع ٞب ٔخبِی داس٘ذ و ٕٝٞ ٝچیض سا ٔی تاٛاٖ ػاٛض
وشد أب ٕٞؼبی ٝسا ٕ٘ی تٛاٖ تلییش داد .دس ٞش ؿشایاطای
تؼبُٔ  ٚسٚاثط دٚػتب٘ا ٚ ٝتاماٛیات ٞإاٍاشائای ثاب
ٕٞؼبیٍبٖ  ٚؿشوبی ٔٙطم ٝای اص رّٕا ٝساٞاجاشدٞابی
ٔ ٟٓایشاٖ دس ٔٛار ٟٝثب دؿٕٙی ٞب  ٚثذخٛاٞی ٞاب دس
ٔٙطم ٚ ٝرٟبٖ اػت.
ٔٙبػت اػت دیپّٕبػی راؼابال٘ا ٝای ثاب وـاٛسٞابی
پیشأ٘ٛی ثؼُٕ آٔذ ٚ ٜثش اػبع صٔیٞ ٝٙب ٔ ٚاحاٛسٞابی
ٕٞىبسی تؼبٔال ثب آٖ ٞب اراضایاؾ ٘ ٚاٛػای ٞآ
ػش٘ٛؿتی ثیٗ ٕٞذیٍش ایزبد ؿٛد.
ادأ ٝداسد

