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ریشِکٌی فقز هطلق
در دٍلتّبی قبلی
ّن بَدُ است

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -رئیظ ووییی یِ اهی ا
گفتً :ظبم اعالهی هَفك ؽ ُ طی ٍراىّبی هخ لف
ٍ ر ٍلت ّبی لجلی فمز هطلك را ریؾیِ ویي ویٌی
ثٌبثزایي ٍلت ٍاس ّن ثبی تؼزیف ج ی ی اس عطی
فمز هطلك ارائِ وٌ .
ثِ گشارػ فبرط ،عی پزٍیش ف بح ر ًؾغت خیجیزی
هْو زیي اتفبق طی  4هبُ گذؽ ِ ر اه ا را افیشاییؼ
هغ وزی ه جَیبى ػٌَاى وز ٍ گفت:ایي آرسٍییی
ثَ وِ چٌ یي عبل ثَ ًجبلؼ ثیَ یین ٍ اهغیبل ر
پز اخت  4هبِّ اٍل عبل اًجبم ؽ ُ اعت ٍ ثِ ًحیَی
عٌگیي تزیي ثبر هبلی افشایؼ ثَ جِ هیزثیَب ثیِ اییي
ر یف هغ وزی ثَ ُ اعت.
ٍی ا اهِ ا ّ 4 :شار هیلیبر تَهبى اس هحل ّ فوٌی ی
یبراًِ ّب تصَیت ؽ وِ طی ایي  4هبُ اس ّویي هیحیل
ثِ حغبة ه جَیبى ٍاریش ؽ  .ه بعفبًِ ر ایي هی
ثِ حغبة یبراًِ ّب ٍاریش ؽ ُ وِ تجؼب ٍ اؽیىیبیتیی
اؽ ِ وِ هَجت ؽ ُ ه یزیت ثْیٌِ هٌجغ اس هب گزفی یِ
ؽَ  .الج ِ ر ایي هَر ٍلت لجَل ویز ُ ویِ ثیبیی
اصالحبتی اًجبم ؽَ  .ثِ ّویي هٌظَر آئیيًبهِای تْیِ
ؽ ُ تب ایي هغ وزی ثِ حغبة ثْشیغ ی ٍ اه ا ٍاریش
ؽَ .
ف بح گفت 09 :رص ثَ جِ وویی یِ اهی ا ر عیبل
جبری پز اخت ؽ ُ ٍ ر هَر ٍام لیز الیحیغیٌیِ
اؽ غبل وِ عبل گذؽ ِ ّشار هیلیبر تَهبى لحبظ ؽی ُ
ثَ اهغبل ثَ جِ ّ 2شار ٍ  099هیلیبر ی ر ایي سهیٌِ
ثِ هب ا ُ اعت وِ ثب ثبًهّب ایي تَافمٌبهِ هزثَطیِ را
اهضب وز ُاین.
ٍی ر راع بی اع فب ُ اس وبیی اییزاًیی گیفیت :ثیب
صٌ ٍق تَعؼِ وبرآفزیٌی اهی لزار ا ی ثغ ین وِ 5
ّشار ع گبُ ٍاًت خزی اری ؽ ٍ ظزف  4هبُ آیٌی ُ
لَل ا ُ ؽ ُ وِ تحَیل رٍع بئیبى ا ُ ؽیَ  .اییي
خَ رٍّب ّوِ ایزاًی اعت ٍ الغبب آى سیز ّ 099یشار
تَهبى اعت.
ٍی ّوچٌیي اس تَلی ثزق چٌ ویلٍَا ر رٍع یبّیب
ثب اع فب ُ اس علَلّبی خَرؽی ی خجز ا ٍ گفت :ثب
ٍسار ًیزٍ لزار ا ارینّ .شیٌِ ّز ٍاح  25هیلییَى
تَهبى هی ؽَ ر حبل حبضز ّشار ٍاح اجزا ٍالی ام
ؽ ُ اعت .ایي طزح سهیٌِ وبر تَلی ی خَاّ ثَ وِ
خبًَا ُّب هیتَاًٌ ثِ ه  29عبل اس رآه تیَلییی
ثزق ثْزُهٌ ٍ خَ وفب ؽًَ .
رئیظ ووی ِ اه ا گفت :عبل گیذؽی یِ ّ 075یشار
خبًَار را اس حوبیت اه ا خبرج وز ین یؼٌی وبّیؼ
 09رص ی ه جَ اؽ ِاین .ثِ طَری وِ ّ 099شار
ًفز ثِ لیل خَ وفبیی اس عیغی ین حیویبییت خیبرج
ؽ ُ اً  .اهی ٍارم اهغبل ایي ػ ثبیتز رٍ چیزا ویِ
ر گذؽ ِ رعن ثَ فمط ٍرٍ یّب ثِ اه ا اػالم هیی
ؽ اهب ایي هشی ی تلمی ًویؽَ ٍ ٌّز ایي اعیت ویِ
خزٍج ٍ خَ وفبیی اؽ ِ ثبؽین.
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اقداهبت اخيز آهزیکب دیَار بیاعتوبدی را بلٌدتز کزدُ است
عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -عخٌگَی ٍسار اهَر خیبرجیِ گیفیت:
ثحث ثیاػ وب ی ثیي هب ٍ آهزیىب ٍجَ اؽ ِ ال اهب اخیز آهزیىبیّیب
یَار ثیاػ وب ی را تب ح ی ثلٌ تز وز ُ اعت.
ثِ گشارػ ثبؽگبُ خجزًگبراى جَاى؛ ثْزام لبعوی عخٌگَی ٍسار اهَر
خبرجِ ر ًؾغت عخٌگَیی ایي ّف ِ ر پبعخ ثِ عَالی هجٌی ثز اییٌیىیِ
همبم هؼظن رّجزی ر هزاعن تٌفیذ حىن ریبعت جوَْری فزهَ ًی ویِ
ایزاى ثِ تؼبهل گغ ز ُ ثب ًیب تَجِ ار  .ثب تَجِ ثیِ حضیَر گغی یز ُ
هْوبًبًی وِ رچٌ رٍس اخیز ر تْزاى ثَ ً ٍسار اهیَر خیبرجیِ ر
آغبس ٍلت ج ی چِ ثزًبهِ ای ثزای تؼبهل گغ ز ُ ثب ًیب ار  ،اظیْیبر
اؽت :صحجتّبی همبم هؼظن رّجزی ر راثطِ ثب تؼبهل ثب جْبى ثیحیث
هْوی اعت.عخٌگَی ٍسار اهَر خبرجِ گفت :جیویْیَری اعیالهیی
ایزاى ّوَارُ عؼی وز ُ اس یه عیبعت هغبلوتآهیش پیییزٍی ویٌی ٍ
تبوی ایؾبى ثزای تؼبهل ثیؾ ز ثب جْبى ثحث هْیویی اعیت ٍ ر آغیبس
ٍلت ٍاس ّن هٌظَر خَاّ ؽ .
لبعوی ر پبعخ ثِ عَالی رثبرُ حضَر ّیئتّبی خبرجی ر هیزاعین
تحلیف ،گفتً :وبیٌ گبى 095وؾَر ٍ  0عبسهبى هٌطمِ ای ٍثیي الوللیی
ر تْزاى ثزای تحلیف حضَر اؽ ٌ ٍ تب یزٍس ثؼ اسظْز  0٣5تیب049
هاللب حبؽیِ ای ثیي همبهب جوَْری اعالهی ٍ همبهب ؽزوت وٌٌ ُ
اًجبم ؽ ٍ.ی ثب تأوی ثز ایٌىِ ایي ی ارّب تؾزیفبتی ًیغت ٍ هغبیل هْن
ثزای طزفّبی حبضز هی تَاً هَر رایشًی لزار گییز  ،ثیییبى اؽیت:
هغبیل هْن عیبعی ،ال صب ی ،رٍاثط ٍ جبًجِ ٍ هغبیل ثیي الیویلیلیی ٍ
هٌطمِ ای ر ایي ث ارّب هحَر گف گَّب ثَ ُ اعت.
آسهبیؼ هَؽىی ایزاى هغبیزتی ثب لطؼٌبهِ  ً 22٣0ار
لبعوی رثبرُ آسهبیؼ هَؽىی ایزاى ٍ ٍاویٌیؼ آهیزییىیب ،تصیزیی
وز  :ایي ثحث اخلی اعت ٍ فبػی ٍ ثبس ارً ُ اعت ٍ ّیچ هغبیزتی ثیب
لطؼٌبهِ  ً 22٣0ار ٍ هجبحث هطزح ؽ ُ ر ایي سهیٌِ ثیرثط ٍ ثیی جیب
اعت وِ ثِ لیل ث خَاّی آًْب ثِ لیل تَاى ایزاى ثَییضُ تیَاى فیبػیی

ایزاى هطزح هیؽَ .
ٍی تأوی وز  :ثیاػ وب ی ثیي ایزاى ٍ آهزیىب ا اهیِ ار ٍ الی اهیب
اخیز آهزیىب ایي یَار را تب ح ی ثلٌ تز وز .
ایزاى ر هغبیل اخلی ػزاق خبلت ًویوٌ
لبعوی رثبرُ عفز هم ی ص ر ثِ ػزثغ بى ٍ هجبحث هطزح ؽ ُ ر ایي
عفز ثیبى وز  :ایزاى ّوَارُ ارتجبطب گغ ز ُای ثب طزف ّیبی ػیزالیی
اؽ ِ ٍ خَاّ اؽت .ثی ؽه ػزاق وؾَر هغ میلیی اعیت ٍ رٍاثیط
گغ ز ُای چِ ثخؼ ٍل ی ٍ چِ غیز ٍل ی ثب ایي وؾَر ارینٍ ،لی لزار
ًیغت ؽخصیتّبی ػزالی ر خصیَؿ عیفیز ّیبی هیمیبهیبتؾیبى ثیِ
وؾَرّبی هخ لف اس هب اجبسُ ثگیزً .
ٍی افشٍ  :هب ر هغبیل اخلی ػزاق خبلت ًویوٌین .ایي رفت ٍ آه ّب
ثِ خَ آىّب هزثَب هیؽَ ٍ خَ ؽبى تصوین هیگیزً .
ّیئت اًگلیغی ثب خبًَا ُ ساغزی ی ار وز
لبعوی ثب تأیی خجز ی ار همبهب اًگلیغی ثب خبًیَا ُ ًیبسًیییي ساغیزی،
گفتّ:یأ اًگلیغی وِ ثزای تحلیف ثِ تْزاى عفز وز ُ ثَ ثب خبًیَا ُ
ًبسًیي ساغزی ی ار اؽ ٌ
ٍی افشٍ ً :بسًیي ساغزی ایزاًی ّغ ٌ ٍ ّوغزؽبى اًگلیییغیی اعیت ٍ
ّوبًطَر وِ گف ن ایي ی ار اًجبم ؽ .لبعوی گفتّ :یچ ثحثی ر هَر
تجب ل سً اًی ثیي ایزاى ٍ اًگلیظ ٍجَ ً ار .
ماوعی برای سفر دیپلماتهای عربستان به ایران وجود ودارد
عخٌگَی ٍسار اهَر خبرجِ تصزی وز ّ :یئت ػزثغ بًی ثزای ثبس ی
اس اهبوي یپلوبتیه ثِ ایزاى عفز ن
ر ٍ ه سیب ی اعت وْزٍا ی ٍ هجَس پزٍاس ثزای ایي تین صب ر ؽ ُ
اعت.
ٍی ثب ثیبى ایٌىِ هبًؼی ثزای عفز تین یپلوبتیه ػزثغ بى ثزای ثبس ی اس
عفبر ایي وؾَر ر تْزاى ٍجَ ً ار  ،گفت :همزر ؽ اییي ّیییئیت
ػزثغ بًی ثب َّاپیوبی اخ صبصی ثِ ایزاى ثیبیٌ اهب اگز تبخیزی ر ٍیشای

حيبت هتعبلی شْز ،در گزٍ ًقش پيشتبس اصحبة خبز ٍ رسبًِ است

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -ؽْز ار تجزیش ثب ص ٍر پیبهی ثِ هٌیبعیجیت
رٍس خجزًگبر تبوی وز  :حیب ه ؼیبلیی ؽیْیز ٍ تیَعیؼیِ رٍسافیشٍى
ثزًبهِّبی اجزایی ،ر گزٍ ًمؼ رعبًِ ای اصحبة خجز اعت.
ثِ گشارػ ؽْزیبر ر پیبم و ز صب ق ًجفی آه ُاعت :خجیزًیگیبر اییي
هفَْم ؽزیف ٍ ونًظیز ،ضبهي آگبّی ٍ ثیٌؼ ػیویَهیی اعیت؛ لؾیز
فزّیخ ِای وِ هغیز پزتالظن سً گی اهزٍس را رٍؽي عبخ ِ ٍ تَعیؼیِ ٍ

تؼبلی را ر ثبٍر ػوَهی ،سً ُ ًگِ اؽ ِ اعت.
ٍی ثب گزاهی اؽت یب ٍ خبطزُ خجزًگبر ؽْی هحوَ صبرهیی ییب آٍر
ؽ ُ اعت :ثجت ػٌَاى خجزًگبر ،ثز عبلزٍس ؽْب ایي ؽْی فزّیخ یِ ٍ
یٍر ،اس هْن تزیي ػٌبٍیي تمَین ارسػّب ٍ رؽب ّبی ایزاًی اعالهیی
اعت وِ رعبلت جبهؼِ خجزی را ثب هفبّین ٍایی ایثبر ٍ ؽْب  ،هیمیبرى
عبخ ِاعت.
ؽْز ار تجزیش ثب تبوی ثز ًمؼآفزیٌی جبهؼِ خجزی ر هغیز تجزیش 2900
ه ذوز ؽ ُ اعت :اوٌَى وِ ًبم ػشیش تجزیش ،ثِ ه وَؽؼّبی هغ ویز،
ر ػزصِّبی هلی ٍ ثیيالوللی طٌیياً اس ؽ ُ ،تجییي ؽیبیغی یِ رٍیی ا
جْبًی تجزیش  ،2900چؾناً ظبر جبهؼِ خجزی اعت.
و ز ًجفی ر ثخؼ یگزی اس ایي پیبم ثب اؽبرُ ثیِ اییي ویِ ؽیْیز ٍ
ؽْزًٍ اى ،ل ر اى تالػ ّبی هج اًِ جبهؼِ خجزی اعیت ،خیبطیزًؾیبى
وز ُ اعت :رن ػویك ؽْزًٍ اى اس ًمبب ضؼف ٍ لَ هغبئل ؽْزی،
هالن اصلی ر توبیش ًم عبسً ُ ثب اغزا ٍ توبیال ؽخصی اعت.
ؽْز ار تجزیش ر پبیبى ثب تجزیه رٍس خجزًگبر اس ّوفىزی ٍ ّیویىیبری
صویوبًِ خجزًگبراى وِ ّوَارُ ثب اً مب ّبی عبسً ُ خَ ه یزیت ؽْزی
را ر اجزای ّز چِ ثْ ز طزحّب ٍ پزٍصُ ّبی ؽْزی یبری هیی ویٌیٌی ،
ل ر اًی وز .

پزًٍدُ تغييز ًبم
ٍاحد پَل هلی بستِ شد

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -طزح تغییز ٍاح پَلیی
وؾَر ثبیخزُ پظ اس چٌ عبل تؼییي تىلیف هیؽیَ
ٍ ثشٍ ی ثب تصوینگیزی ًْبیی هجلظ پزًٍ ُ تغییز ًبم
ٍاح پَل هلی ثغ ِ خَاّ ؽ .
ثِ گشارػ ثبؽگبُ خجزًگبراى جَاى ،طزح تغییز ٍاحی
پَلی وؾَر ثبیخزُ پظ اس چٌ عبل تؼییي تیىیلیییف
هی ؽَ ٍ ثشٍ ی ثب تصوینگیزی ًْبیی هجلظ پزًٍ ُ
تغییز ًبم ٍاح پَل هلی ثغ ِ خَاّ ؽ ؛ الیجی یِ اییي
طزح ر حبلی ولی هیخَر وِ ثب تصوینگیزیّیبی
اٍلیِ تب ح ٍ ی تفبٍ ار ثِ ایي هؼٌب وِ لزار ًیغت
ًبم گذاری جی یی ی صیَر گیییز ٍ ر ػیییي
حبل حذف صفزّب اس پَل هلی ًیش ثِ سهیبى ییگیزی
هَوَل هیؽَ .
توبهی ایي هَار ه ًظز ثبًه هیزویشی اعیت ٍ ر
طزحی وِ ٍلت ثب هحَریت ثبًه هزوشی ثِ هجلظ
خَاّ ثز ایي هَضَع لحبظ ؽ ُ اعت؛ ایي ر حبلی
اعت وِ ثبًه هزوشی هبهَریت فبع اس ایي یییحیِ
هْن ٍلت را ثز ػْ ُ ار ٍ ثِ ًظز هیرعی ویِ ثیِ
ػٌَاى اٍلیي طزح ثبًه هزوشی ر آغبس ویبر ٍلیت
ٍاس ّن ر هجلظ هطزح ؽَ .ثب ایي اتفبق عزاًیجیبم
ثِ گف ِ ٍلی اهلل عیف رییظ ول ثبًه هزوشی پ یی ُ
اع ثٌبیی ٍ ًبم اؽ ي ٍ ٍ اعوی ثیَ ى پیَل هیلیی
وؾَر حل خَاّ ؽ ٍ ر ًْبیت آًچِ ه ًظز هیز م
اعت اػوبل هی ؽَ  .ثِ ّز حبل پیگیزی ایي هیَضیَع
ر رٍسّبی آیٌ ُ ٍ ثشٍ ی ثب ثبسگؾبیی ٍثبرُ هجلظ
اًجبم خَاّ ؽ ٍ.لی اهلل عیف رییییظ ویل ثیبًیه
هزوشی ر ایي ثبرُ ،صحجتّبی هیْیویی را هیطیزح
هیوٌ ٍ هیگَی وِ رثبرُ طزح ٍاح پَل وؾَر ٍ
ح ف صفزّب ٍ ی گبُ ر ٍلت ٍجَ اؽت ویِ
ثِ صَر هفصل هَر ثحث ٍ ثزرعی لزار گیزفیت،
اهب جوغ ثٌ ی ّب ایي ثَ وِ پیؾٌْب هغ ملی اس عیَی
ٍلت ٍ ثبًه هزوشی ثِ هجلظ ارعبل ؽَ وِ اگیز
ثِ تصَیت ثزع هٌجز ثِ حذف  4صفز اس پیَل هیلیی
هیؽَ ٍ.ی افشٍ  :اهب ر ًْبیت جوغثٌ ی ٍلت اییي
ؽ وِ فؼال رفَرم پَلی اًجبم ًؾَ  ،رفَرم پَلی یؼٌی
حذف صفز .آًچِ ر حبل حبضز ر ایي هزحلِ ه ًظز
لزار گزف ِ ایي اعت وِ فؼال تَهبى را ثِ ػٌَاى ٍاحی
پَل هلی وؾَر ر ًظز ثگیزین ٍ ر ییىیی ٍ عیبل
آیٌ ُ ٍ پظ اس اع وزار ٍ پبی اری تَرم ته رلیویی،
صفزّب اس پَل هلی حذف ؽَ  ،ثٌبثزایي اجیزای اییي
طزح ثِ آیٌ ُ هَوَل ؽ ُ اعت.

