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اظْارات ٍلیحاًِ ًوایٌدُ آهریىایی دربارُ حوالت
ترٍریستی تْراى


ل
نیب ا مللی

آلواى هدعی پرّیس ایراى
از افسایش تٌشْا در خلیج فارس شد

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -ؾرٍٛٙی زِٚت إِٓبٖ اظ
ٔمبٔبت تٟطاٖ ذٛاؾت تب اظ ٞطٌ ٝ٘ٛالسأی و ٝث ٝتكسیوس
تٙكٟب زض ٔٙغم ٝذّیح ـبضؼ ثیب٘دبٔس ،پطٞیع وٙٙس.
ثٌ ٝعاضـ ٟٔط یه ؾرٍٛٙی زِٚت إِٓبٖ ضٚظ خٕع ٝثب
تأویس ثط ٔربِفت ثطِیٗ ثوب ووٕوه ٔوبِوی زِٚوتوٟوب ثوٝ
ٌطٟٞٚبی قج٘ ٝظبٔی ،اظ ٔمبٔبت تٟطاٖ ذوٛاؾوت توب اظ
ٞطٌ ٝ٘ٛالسأی و ٝث ٝتكسیس تٙكٟب زض ٔٙغم ٝذّیح ـوبضؼ
ثیب٘دبٔس ،پطٞیع ٕ٘بیٙس.ایٗ زض ربِی اؾت و ٝزٚقٙجٞ ٝفتٝ
ٌصقت ٝقٕبضی اظ وكٛضٞبی خٟبٖ عطة قبُٔ عطثؿتوبٖ
ؾعٛزیٔ ،هط ،أبضات ٔتحس ٜعطثی  ٚثحطیٗ ضٚاثظ ذٛز
ضا ثب زِٚت لغط لغع وطز٘سٔ .بضتیٗ قوبـوط ؾوروٙوٍوٛی
ٚظاضت أٛض ذبضخ ٝإِٓبٖ ٌفت و ٝوكٛضٞبی روبقویوٝ
ذّیح ـبضؼ ٔسعی ٘مف آـطیٙی پكوت پوطز ٜایوطاٖ زض
ثحطاٖ و٘ٛٙی ٔیبٖ لغط  ٚوكٛضٞبی عطثوی ٞؿوتوٙوس ،أوب
تٟطاٖ ٘جبیس ث ٝالسأی زؾت ظ٘س و ٝتٙوكوٟوب ضا اـوعایوف
زٞس.قبـط زض یه وٙفطا٘ؽ ذجطی زِٚت إِٓبٖ ٌوفوت:
آ٘چ ٝو ٝإٞیت زاضز آٖ اؾت و ٝزض آٖ ؾوٛی ذوّویوح
ـبضؼ [اقبض ٜث ٝایطاٖ] ٞیچ السأی ٞط ا٘ساظ ٜا٘سن ثوطای
ثطاـطٚذتٗ آتف ایٗ ثحطاٖ نٛضت ٍ٘یطز .قبـط ٕٞچٙیوٗ
ٌفت و ٝزِٚت إِٓبٖ ٞط آ٘چ ٝزض تٛاٖ زاضز ثٔ ٝوٙوظوٛض
پیكجطز ض٘ٚس اظؾط ٌیطی ٔصاوطات ثطای رُ ایٗ ثوحوطاٖ
ثىبض ذٛاٞس ثؿت ،أب ث ٝضؼٓ زیساضٞبی اذیوط ظیوٍوٕوبض
ٌبثطیُ ٚظیط ذبضخ ٝایٗ وكٛض ثب ٞوٕوتوبیوبٖ لوغوطی ٚ
ؾعٛزی ذٛز ،إِٓبٖ لهس ٘ساضز و ٝزض ایٗ ثحطاٖ ٘وموف
ٔیب٘دی انّی ضا ایفبء ٕ٘بیوس.ؾوروٙوٍوٛی ٚظاضت أوٛض
ذبضخ ٝإِٓبٖ زض ازأٌ ٝفتٔ :ب ثبیس  ٓٞزض ٌفتبض ٞ ٚوٓ
زض عُٕ ثط ؾط ایٗ ٔٛ ٛن تٛاـك زاقت ٝثبقیٓ و ٝرٕبیت
 ٚتأٔیٗ ثٛزخ ٝثطای تطٚضیؿٓ ٘جبیس ث ٝاثعاضی زض ؾیوبؾوت
ذبضخی وكٛضٞب تجسیُ قٛز.

سازهاى هلل ،لیست ترٍریستی عربستاى،
اهارات ،هصر ٍ بحریي را رد ورد

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضنٕ٘-بیٙس ٜخٕٟٛضیذٛا ٜآٔطیىبیی زض خّوؿوٝ
اؾتٕبن وٕیت ٝأٛض ذبضخی ٔدّؽ ٕ٘بیٙسٌبٖ آٔطیىب ،رّٕ ٝاذویوط ٌوطٜٚ
تطٚضیؿتی زاعف زض تٟطاٖ ضا اتفبلی ٔثجت تٛنیؿ وطز.ثٌ ٝعاضـ ثبقٍب ٜذجطٍ٘بضاٖ خٛاٖ ث٘ ٝموُ
اظ قجى ٝاٖتیٚی ،زیٙب ضٚضاثبوطٕ٘ ،بیٙس ٜخٕٟٛضیذٛأ ٜدّؽ ٕ٘بیٙسٌبٖ آٔطیىب ،زض خطیبٖ خّؿٝ
اؾتٕبن وٕیت ٝأٛض ذبضخی ایٗ ٔدّؽ زضثبض ٜرعةاهلل ،رّٕ ٝاذیط ٌط ٜٚتطٚضیؿتی زاعوف ضا زض
تٟطاٖ اتفبلی ٔثجت تٛنیؿ وطزٚ.ی زض اظٟبضاتی ٚلیحب٘ٔ ٝسعی قسٔ :ب اذیطا قوبٞوس ٚلوٛن یوه
رّٕ ٝث ٝایطاٖ ثٛزٜایٓ  ٚزِٚت ایطاٖ ثط ایٗ ثبٚض اؾت و٘ ٝیطٞٚبی ؾٙی ث ٝآٖ رّٕ ٝوطز٘س .ایٗ ٘ىتٝ
ٔ ٟٓثط اـعایف تعٟس ذبل آٔطیىب تأویس ٔیوٙس .تب خبیی و ٝثٔ ٗٔ ٝطثوٛط ٔوی قوٛز ،زض ٚالوع
ٔیذٛا ٓٞایٗ ٔٛ ٛن ضا ثٍٛیٓ تب ثجی٘ ٓٙظط قٕب  ٓٞچیؿت ٚ ،آٖ ایٗ و ٝآیب ایٗ ٘ىت ٝذٛثی ثوطای
ٔب ٘یؿت و ٝآٔطیىب زض ٟ٘بیت اظ ؾٙیٞبیی رٕبیت وٙس و ٝثب تٟسیس ٘بقی اظ رعةاهلل  ٚقویوعویوبٖ
ثطای ٔبٔ ،جبضظٔ ٜیوٙٙس؟ آیب ایٗ ٘ىت ٝذٛثی ٘یؿت؟ قبیس ایٗ ضاٞجطز تطأپ ثبقس و ٝاظ یه ٌوطٜٚ
زض ٔمبثُ ٌط ٜٚزیٍط رٕبیت وٙس ،ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ؤ ٝب ثب ز ٚؾبظٔبٖ تطٚضیؿتی ٔٛاخٞ ٝؿتیٓ.

جٌگٌدُّای اف 53-اسرائیل برای جٌگ با ایراى
وارآیی ًدارًد



ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن-پبیٍب ٜذجطی نٟی٘ٛیؿتی اؾطائیُ ٘كٙبَ ٘یٛظ زض
ٔغّجی ث ٝثطضؾی ٔیعاٖ وبضآٔسی خٍٙٙسٜٞبی ضازاضٌطیع اؾطائیُ زض رّٕ ٝارتٕبِی ث ٝایطاٖ پطزاذت.ثوٝ
ٌعاضـ ٌط ٜٚثیٗ إُِّ ثبقٍب ٜذجطٍ٘بضاٖ خٛاٖ ،پبیٍب ٜذجطی نٟی٘ٛیؿتی اؾطائیوُ ٘كوٙوبَ ٘ویوٛظ زض
ٔغّجی ٘ٛقت :اؾطائیُ تبو ٖٛٙچٙسیٗ خٍٙٙس ٜضازاضٌطیع اؾ 50-ضا اظ آٔطیىب ذطیساضی وطز ٜاؾت ٚ
ث٘ ٝظط ٔیضؾس ذطیس  05خٍٙٙس ٜزیٍط ٘یع زض زؾتٛض وبض آٖ ثبقس.ایٗ پبیٍب ٜایٙتط٘تی نٟی٘ٛویوؿوتوی زض
ازأٛ٘ ٝقت :اٌط ـطو وٙیٓ ثطای خٍٙیسٖ ثب رٕبؼ ،رعة اهلل ،تكىیالت ذٛزٌطزاٖ ـّؿوغویوٗ  ٚیوب
تطٚضیؿتٞبیی و ٝث ٝرٕالت ٌطي تٟٙب زؾت ٔی ظ٘ٙس ٘یبظی ث ٝاؾتفبز ٜاظ خوٙوٍوٙوسٞ ٜوبی اؾ50-
٘جبقس ،اؾطائیُ اظ ایٗ ٛٞاپیٕبٞب تٟٙب زض خ ًٙارتٕبِی ثب ایطاٖ اؾتفبز ٜذٛاٞس وطز .ربَ ٔؿئّ ٝایوٗ خوب
اؾت و ٝآیب ایٗ خٍٙٙسٞ ٜب ٔی تٛا٘ٙس ثطای رّٕ ٝث ٝایطاٖ ٔٛثط ٚالع ق٘ٛس؟
ایٗ ٚةؾبیت زض ازأ ٝث ٝثطضؾی ٚیػٌیٞبی ایٗ خٍٙٙس ٜضازاضٌطیع پطزاذت ٛ٘ ٚقت :عّیضؼٓ ایٗوٝ
اؾ 50-یىی اظ ثٟتطیٗ خٍٙٙسٜٞبی ربَ رب ط خٟبٖ ث ٝقٕبض ٔیضٚز ،زض عُٕ ایٗ ٛٞاپیٕب چٙس ٘موم
عٕس ٜزاضز٘ .رؿت ایٙى ،ٝایٗ خٍٙٙس ٜث ٝؾبزٌی اظ زٚض لبثُ قٙبؾبیی اؾت.

ّوِپرسی وردستاى عراق
بِ هعٌای استمالل ًیست

لطر حوایت از ترٍریسن را فَرا هتَلف وٌد

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن-ضئیؽخٕوٟوٛضی
آٔطیىب زض ؾرٙب٘ی زِٚت لوغوط ضا ثو ٝتوٛلوؿ
ـٛضی رٕبیت اظ تطٚضیؿٓ ـطاذٛا٘س.
ثٌ ٝعاضـ ایؿٙب ،ث٘ ٝمُ اظ ذجطٌعاضی ـوطا٘ؿو،ٝ
ز٘ٚبِس تطأپ ،ضئیؽ خٕٟوٛضی آٔوطیوىوب ضٚظ
خٕع ٝزض وٙفطا٘ؽ ٔغجٛعبتی ٔكتطن ثب ٕٞتبی
ضٔٚب٘یبیی ذٛز تبویس وطز :لغوط ثوبیوس ٞوطچوٝ
ؾطیعتط ثبیس ث ٝرٕبیت اظ تطٚضیؿٓ پبیبٖ زٞس.
ٚی ٕٞچٙیٗ وكوٛضٞوبی زیوٍوط زض ٔوٙوغوموٝ
ذبٚضٔیب٘ ٝضا ث ٝا٘دبْ السأبت ثیكتط زض ٔجبضظ ٜثوب
تطٚضیؿٓ ـطاذٛا٘س.
تطأپ زض ایٗ وٙفطا٘ؽ ٔغجوٛعوبتوی زض ووبخ
ؾفیس ٌفتٔ :تبؾفب٘ ٝزِٚت لغط زض ع َٛتبضیود
رٕبیت ثبالیی اظ تطٚضیؿٓ زاقت ٝاؾوتٔ .وب ثوب
تیّطؾ ٚ ٖٛزیٍط غ٘طاَٞب  ٚوبزض ٘ظبٔی ثو ٝایوٗ
٘تید ٝضؾیسیٓ و ٝظٔبٖ زعٛت اظ لوغوط ثوطای
تٛلؿ رٕبیت اظ تطٚضیؿٓ ـطاضؾیس ٜاؾت.

ٚی ٌفت :وكٛضٞبی وٛچه ؼٙی اظ ٘وفوت ٚ
ٌبظ زض رٛظ ٜذّیح ـبضؼ ٞوٓ ثوبیوس ثو ٝایوٗ
رٕبیت ٞب اظ تطٚضیؿٓ پبیبٖ زٙٞس.
تطأپ عٛٙاٖ زاقتٔ :ی ذٛا ٓٞاظ  ٕٝٞوكٛضٞب
زضذٛاؾت وٞ ٓٙطچ ٝؾطیوع توط روٕوبیوت اظ
تطٚضیؿٓ  ٚآٔٛظـ وكتبض ثٔ ٝطزْ ضا ٔوتوٛلوؿ
وٙٙس.
ضئیؽ خٕٟٛض آٔطیىب عوٙوٛاٖ زاقوتٔ :وٗ زض
٘كؿتٓ ثب ثیف اظ  05ضٞجط اظ وكٛضٞبی عطثی ٚ
اؾالٔی زض ضیبو و٘ ٝكؿتی ٔٙحهطث ٝـوطز زض
تبضید خٟبٖ اؾت زضثبض ٜتوٛلوؿ روٕوبیوت اظ
تطٚضیؿٓ زض ظٔیٞ ٝٙبی ٔبِی٘ ،ظبٔی ِ ٚدؿتیىی
ث ٝتٛاـك ضؾیسیٓ .ثطذی اظ وكٛضٞب ثب ٔٗ زضثبضٜ
ضٚیبضٚیی ثب لغط زض ازأ ٝعّٕىطزـ نوحوجوت
وطز ٜا٘س ِصا ثبیس ث ٝایٗ تهٕیٓ ثطؾیوٓ وو ٝآیوب
ٔی ذٛاٞیٓ ثب لغط ضٚیبض ٚقٛیٓ یوب زض ٘وٟوبیوت
ضاٞی زقٛاضتط یوعوٙوی الوسأوبت وطٚضی ضا

داعش دًبال بیثبات وردى آسیای هروسی
ٍ رٍسیِ است

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘وبٔو ٝاضن-
ضئیؽ خٕوٟوٛض ضٚؾویوٌ ٝوفوت:
زاعووف زض رووبَ آٔووبز ٜؾووبظی
ثط٘بٔٞٝبی ذٛز ثوطای ثوی ثوجوبت
وطزٖ آؾیبی ٔطوعی  ٚضٚؾویوٝ
اؾت.ثٌ ٝعاضـ ـبضؼ زض زٚقٙج،ٝ
ٚالزیٕیط پٛتیٗ ضئیوؽ خوٕوٟوٛض
ضٚؾی ٝزض پوبیوبٖ ٘كوؿوت ؾوطاٖ
وكٛضٞبی عض ٛؾبظٔبٖ ٕٞىبضی قبٍٟ٘بی زض آؾتبٌ٘ ٝفت :زاعوف
زض ربَ آٔبز ٜؾبظی ثط٘بٔٞٝبی ذٛز ثطای ثی ثوجوبت ووطزٖ آؾویوبی
ٔطوعی  ٚضٚؾی ٝاؾت.پٛتیٗ ثب ثیبٖ ایٙىٌ ٝط ٜٚتطٚضیؿتی زاعف لهس
زاضز خٛٙة ضٚؾی ٚ ٝوكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی ضا ثوی ثوجوبت ووٙوس،
اـعٚز :زض ایٗ ٔٙبعك ٘یع قجىٞٝبی قج٘ ٝظبٔیبٖ ایٗ ٌط ٜٚـعبِیتٞوبیوی
ٔی وٙٙس اظ ایٗ ض ،ٚثطای ٔمبثّ ٝثب ایٗ تٟسیسات تمٛیت ٕٞىبضی ثویوٗ
وكٛضٞبی عض ٛؾبظٔبٖ ٕٞىبضی قبٍٟ٘بی طٚضی اؾت.
ضئیؽ خٕٟٛض ضٚؾی ٝازأ ٝزاز :زض وكٛضٞبی عض ٛؾبظٔبٖ قبٍ٘وٟوبی
ٌطٞ ٜٚبی وٛچه زاعف ایدبز قس ٚ ٜایٗ ٔٛ ٛن ضا ٘تبیح تحمیمبت
الساْ تطٚضیؿتی ؾٗپتطظثٛضي ضٚؾی ٝثبثت وطز.
پٛتیٗ تهطیح وطز :ثط اؾبؼ ٌعاضـٞب ،زاعف زض ربَ آٔبز ٜؾوبظی
ثط٘بٔٞٝبی خسیس ثطای ثیثجبت وطزٖ آؾیبی ٔطوعی ٙٔ ٚبعك خٙوٛثوی
ضٚؾی ٝاؾت.
ٚی تأویس وطز :زض اضتجبط ثب ایٗ ثط٘بٔٞٝبی تطٚضیؿتٞبٟ٘ ،بزٞبی ٚیػٜ
وكٛضٞبی عض ٛؾبظٔبٖ قبٍٟ٘بی ثبیس ٕٞبٍٙٞی ذٛز ضا تمٛیت وٙٙس
 ٚایٗ ٕٞبٍٙٞی ثبیس ث ٝعٛض ذبل اظ عطیك ٔطووع وس توطٚضیؿوتوی
ؾبظٔبٖ ٕٞىبضی قبٍٟ٘بی نٛضت ٌیطز.

ا٘تربة وٙیٓ.
تطأپ ثب تبویس ثط إٞیت ٔجوبضظ ٜثوب توطٚضیؿوٓ
ٌفت :ایٗ خع اِٛٚیتٞبی انوّوی ٔوٗ اؾوت
چطاو ٝیىی اظ ٚظبیؿ اِٚویؤ ٝوٗ ثو ٝعوٙوٛاٖ
ضئیؽخٕٟٛض رفظ أٙیت قٟط٘ٚساٖ وكوٛضْ ٚ
قىؿت زاعف  ٚؾبظٔبٖٞبی تطٚضیؿتی زیوٍوط
اؾت و ٝزض وٕپیٗ ٞبیٓ ثؿیبض ثوط آٖ توبوویوس
وطزْ.
اؾتمجبَ عطثؿتبٖ اظ اظٟبضات تطأپ

ًیرٍّای ارتش سَریِ بِ هرزّای هشترن
با عراق در شوال شرق التٌف رسیدًد

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن-
یه ٔمبْ ٘ظبٔی ؾٛضی ٝاعوالْ
وطز ،یٍبٖٞبی اضتف تٛا٘ؿتٙس
ثعس اظ ٘بثٛزی تدٕعبت زاعوف
ٚاضز ٔطظٞبی ؾٛضی ٚ ٝعوطاق
زض قٕبَ قطق اِتٙؿ زض عٕوك
ٔٙغم ٝنحطای ؾٛضیو ٝثوبزیوٝ
اِكبْ ق٘ٛس.ثٌ ٝعاضـ ایؿٙب ،ثٝ
٘مُ اظ ذوجوطٌوعاضی ضؾوٕوی
ؾٛضی( ٝؾب٘ب) ،یٍبٖٞبی اضتف ؾٛضی ٝثب ٕٞىبضی ٓٞپیوٕوب٘وبٖ ذوٛز
تٛا٘ؿتٙس ضٚظ خٕع ٝثٔ ٝطظٞبی ؾٛضی ٚ ٝعطاق زض قٕبَ قطق اِتوٙوؿ
زض عٕك ثبزی ٝثطؾٙسٚ.ی ذبعط٘كبٖ وطز ،یٍبٖٞبی اضتف ٘ ٚیطٞٚبی
ٔؿّح ثب ٕٞىبضی ٓٞپیٕب٘بٖ ذٛز ث ٝعّٕیبت ٘ظبٔی ٔٛـمیتآٔیع ذٛز
زض عٕك نحطای ؾٛضی ٝازأ ٝزاز ٚ ٜتٛا٘ؿتٙس ثعس اظ ظٟط خٕوعو ٝثوٝ
ٔطظٞبی ؾٛضی ٚ ٝعطاق ثطؾٙس.ثٌ ٝفت ٝایٗ ٔٙجع ،یوٍوبٖ ٞوبی اضتوف
ٔمطٞبی ٘ظبٔی ذٛز ضا زض ٔٙغم ٝضا ثعس اظ ٘بثٛزی آذطیٗ تودوٕوعوبت
زاعف زض ایٗ ٔٙغم ٝتثجیت وطز٘س.قجى ٝإِیبزیٗ ٘ویوع ٌوعاضـ زاز،
اضتف ؾٛضی ٝثط ٔؿبرت  0555ویّٔٛتطی تؿّظ یبـت ٝو ٝثٔ ٝؿوبروت
ٞ ۶0عاض ویّٔٛتطی و ٝاظ آؼبظ عّٕیبت زض ثبزی ٝتؿّوظ یوبـوتو ٝثوٛز،
اـعٚزٔ ٜیقٛز.ثٌ ٝعاضـ زیسٜثبٖ رمٛق ثكط ؾٛضی ٝوٚ ٝاثؿوتو ٝثوٝ
ٔربِفبٖ ایٗ وكٛض اؾت ،اضتف ؾٛضی ٝثطای اِٚیٗ ثبض اظ ؾوبَ ۲5۶0
ثٔ ٝطظٞبی ٔكتطن ثب عطاق زض قطق ؾٛضی ٝضؾیس ٜاؾت.ارتٕبال ایوٗ
پیكطٚی اضتف ٔٙدط ث ٝتٙف خسیس ثب ائتالؾ س زاعف ٔیقٛز.
زیس ٜثبٖ رمٛق ثكط ؾٛضیٌ ٝعاضـ زاز ،زٜٞب ٘یطٞٚوبی ٞوٓ پویوٕوبٖ
اضتف ؾٛضی ٝث٘ ٝمغٝای زض ٘عزیىی ٔطظٞب یعٙی ث 15 ٝوویوّؤٛوتوطی
قٕبَ قطق ٌصضٌب ٜاِتٙؿ ضؾیس٘س.

للیچدار اٍغلَ باز ّن از تعبیر زًداى برای ترویِ استفادُ ورد

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن-ؾبظٔبٖ ُّٔ زض ٚاوٙف ثوٝ
ِیؿت تطٚضیؿٕی و ٝاظ ؾٛی عطثؿتبٖ ،أبضاتٔ ،هوط ٚ
ثحطیٗ تٟی ٝقس ،ٜاعالْ وطز و ٝایٗ ؾوبظٔوبٖ توٙوٟوب ثوٝ
ِیؿت ٞبیی پبیجٙس اؾت و ٝاظ ؾٛی ٟ٘بزٞبی ٚاثؿوتو ٝثوٝ
ؾبظٔبٖ ُّٔ نبزض قٛز ٘ ٝعطؾٞبی زیوٍوط.ثوٌ ٝوعاضـ
ایؿٙب ،ث٘ ٝمُ اظ ضٚظ٘بٔ ٝـطأٙغمٝای اِمسؼ اِعطثی ،اؾتفبٖ
زٚخبضیه ،ؾرٍٛٙی زثیطوُ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٌفت :ضٚاثوظ
ٔب ثب ؾبظٔبٖ ذیطی ٝلغط لوٛی اؾوت ٔ ٚوب پوطٚغٞ ٜوبی
ٔكتطوی زض یٕٗ ،ؾٛضی ٚ ٝعطاق زاضیٓٚ.ی تأویوس ووطز
و ٝایٗ ؾبظٔبٖ تٟٙب ثِ ٝیؿتٞبیی پبیجٙس اؾت و ٝاظ ؾٛی
ٟ٘بزٞبی ذٛز ؾبظٔبٖ ُّٔ نبزض قوٛز ٘و ٝعوطؾ ٞوبی
زیٍط.پیف اظ ایٗ آ٘ت٘ٛیٌٛ ٛتطـ ،زثیطوُ ؾبظٔبٖ ُّٔ اظ
وكٛضٞبی ٔٙغم ٝذٛاؾت ٝثٛز اظ تكسیس تٙفٞب ٕٔوب٘وعوت
وطز ٚ ٜثطای رُ اذتالـبت ثب ضٚـٞبی زیوپوّوٕوبتویوه
تالـ وٙٙسِ.یؿتی و ٝعطثؿتبٖ ،أبضاتٔ ،هط  ٚثوحوطیوٗ
نبزض وطزٜا٘س قبُٔ  06قرهویوت اظ خوّٕو ٝیوٛؾوؿ
اِمط بٚی ،ضئیؽ اتحبزی ٝخٟب٘ی عّٕبی ٔؿّٕویوٗ ۶۲ ٚ
ٞیئت اظ خّٕ ٝزٟ٘ ٚبز ذیطی ٝلغطی اؾت.

ٍاشٌگتي برای حولِ بِ دهشك
ٍ سرًگًَی اسد آهادُ شدُ است

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -ایٍٛض ٔوٛضٚظؾ ٌوفوت
اعالعبتی زاضز و٘ ٝكبٖ ٔی زٞس ٚاقٍٙتٗ آٔبز ٜعّٕیبتوی
ٌؿتطز ٜثطای ؾطٍ٘ ٖٛؾبذتٗ ثكبض اؾس ضییؽ خوٕوٟوٛض
ؾٛضی ٝاؾت.
ثٌ ٝعاضـ ثبقٍب ٜذجطٍ٘بضاٖ خٛاٖ ث٘ ٝوموُ اظ پوبیوٍوبٜ
ذجطی قجى ٝاِعبِٓ ،ایٍٛض ٔٛضٚظؾ ٕ٘ --بیٙسٔ ٜودوّوؽ
ـسضاؾی ٖٛضٚؾی -- ٝوو ٝزض ٌوصقوتو ٝعضو ٛؾوبظٔوبٖ
اعالعبت ایٗ وكٛض ثٛز ٜاؾتٌ ،فت اعالعبتی زاضز ووٝ
٘كبٖ ٔی زٞس ٚاقٍٙتٗ آٔبز ٜعّٕیوبتوی ٌؿوتوطز ٜثوطای
ؾطٍ٘ ٖٛؾبذتٗ ثكبض اؾس ضییؽ خٕٟٛض ؾٛضی ٝاؾت.
ثٌ ٝعاضـ ضٚؾیب اِی ،ْٛایٍٛض ٔٛضٚظؾ اـعٚز ایوٗ عوط
اظ ٌصقتٔ ٝغط ثٛزٞ ٚ ٜسؾ آٖ ثو ٝلوسضت ضؾوب٘وسٖ
٘یطٞٚبی ٛٞازاض وبخ ؾفیس زض زٔكك اؾت.
ٚی ازأ ٝزاز آٔطیىب تالـ زاضز ثب اؾوتوفوبز ٜاظ ٘ویوطٚی
٘ظبٔی  ٚرّٕ ٝث ٝزٔكك خٟت ؾطٍ٘٘ٛی اؾس ،لسضت ضا ثٝ
٘یطٞٚبی  ٓٞپیٕبٖ ذٛز زض ؾٛضیٚ ٝاٌصاض وٙس.
ٔٛضٚظٚؾ تهطیح وطز ٚاقٍٙتٗ ث ٝتالـ ثط٘بٔو ٝضیوعی
قس ٜاـ ثطای ایدبز ثی ثجبتی زض ؾٛضی ٚ ٝذٙوثوی ووطزٖ
تٛاـمبت آقتی زض ٌفت ٌٞٛ ٚبی غ٘ ٚ ٛآؾتب٘ ٝازأٔ ٝوی
زٞس ،أطی و٘ ٝكب٘ ٝآٖ رٕالت اضتف آٔطیىب ث ٝؾٛضیوٝ
پؽ اظ ٞط ثبض پیكطـت زض ض٘ٚس نّح اؾت.

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن-ضٞجط اپٛظیؿیوٖٛ
تطوی ٝثب ثیبٖ ایٙى ٝزض زٚضٜای ظ٘سٌی ٔیوٙویوٓ
و ٝزٔٛوطاؾی ث ٝتعّیك زضآٔس ٜاؾتٌ ،فتٔ :ب
اظ زٔٛوطاؾی زؾت ثط ٘رٛاٞیٓ زاقت.
ثٌ ٝعاضـ ایؿٙب ،ث٘ ٝمُ اظ ضٚظ٘بٔ ٝخٕٟوٛضیوت،
وٕبَ لّیچوساض اٚؼوّو ،ٛضٞوجوط روعة ٔوطزْ
خٕٟٛضیذٛا ٜثب اعضبی رعة زٔوٛووطاتویوه
ذّك تطوی ٝزیساض ٌ ٚفت ٌٛٚوطز.
لّیچساض اٚؼٌّ ٛفت :ایٗ زیساض زض ربِی ا٘ودوبْ
ٔی ٌیطز و ٝزض ٔوٙوغومو ٚ ٝتوطوویو ٝقوطایوظ
قىٙٙس ٜای زض ربَ ضخ زازٖ اؾوت .ثوعوس اظ
ضـطا٘س ۶۱ ْٚآٚضیُ ٌفتٌٛٚی ٔیوبٖ اروعاة
ثؿیبض إٞیت زاضز.
ٚی ازأ ٝزاز :ثطای ضـع ٔه٘ٛیت التوساض روعة
عساِت  ٚتٛؾع ٚ ٝپبیبٖ عّٕیبت ذطاثىبضا٘ ٝعّیٝ

رعثٕبٖ  ٚخٌّٛیطی اظ ثوطزاقوتو ٝقوسٖ اضازٜ
ٔدّؽ ٘ ٚبزیسٌ ٜطـت ٝقسٖ اضاز ٜقف ٔیّویوٖٛ
ضای زٙٞس ،ٜاذطاج  ٚاعتطاو ث ٝاذطاج ٞوعاضاٖ
٘فط اظ وبض ذٛز  ٚثبظزاقت ذجطٍ٘بضاٖ  ٚتؽویویوط
ایٗ تبثّٛی تبضیه پیف ضٚی توطوویو ٝثوبیوس
السأبت زٔٛوطاتیه ا٘دبْ قٛز.
ضٞجط رعة ٔطزْ خوٕوٟوٛضی ذوٛا ٜزض ازأوٝ
اظٟبضاتف ٘ؿجت ث ٝآظازی ضٞجطاٖ ؾیبؾی رعة
زٔٛوطاتیه ذّك  ٚزیٍط ٕ٘بیٙسٌبٖ پوبضِوٕوبٖ
اثطاظ أیسٚاضی وطز.
ا ٚزض ازأ ٝاظوٟوبضاتوف ٌوفوتٔ :وب ثوبیوس اظ
زٔٛووطاؾوی زـوبن ووٙویوٓ .ثوبیوس اظ ـضوبی
زٔٛوطاتیه زض ثطاثط ا٘سیك ٚ ٝاـىبض یوىوسیوٍوط
تحُٕ زاقت ٝثبقیٓ .ثبیس ٞط وؽ اـىبض ذوٛز ضا
ثب آظازی ثیبٖ وٙس٘ .وجوبیوس وؿوی ثو ٝذوبعوط

حوایت ارٍپا از هیاًجیگری وَیت
برای خٌثی وردى تٌش ّا در هٌطمِ

ؾطٚیؽ ذوجوطی ضٚظ٘وبٔوٝ
اضن -ـسضیىب ٔوٌٛوطیوٙوی
ٌفت اتحبزی ٝاضٚپب اظ تالـ
ٞبی وٛیت ثوطای ووبٞوف
تٙف ٞب زض ٔٙغم ٝروٕوبیوت
وووبٔووُ ٔووی وووٙووس.ثووٝ
ٌعاضـ ٌط ٜٚثیوٗ اِوٕوّوُ
ثبقٍب ٜذجطٍ٘بضاٖ خوٛاٖ ثوٝ
٘مُ اظ ذجطٌعاضی وٛیت ،ـطزضیىٌٛٔ ٛطیٙیٔ ،ؿوئو َٛؾویوبؾوت
ذبضخی اتحبزی ٝاضٚپب ٌفت وو ٝایوٗ اتوحوبزیو ٝاظ توالـ ٞوبی
ٔیب٘دیٍطا٘ ٝأیط وٛیت ثطای ذٙثی وطزٖ تٙف ٞب زض ٔٙغم ٝذّویوح
ـبضؼ رٕبیت وبُٔ ٔی وٙسٌٛٔ .طیٙی ثعس اظ زیساض ثب قید ٔحٕٛز
اِتب٘یٚ ،ظیط أٛض ذبضخ ٝلغط و ٝزض ثطٚوؿُ ثطٌعاض قوس ،اظوٟوبض
وطز و ٝاتحبزی ٝاضٚپب ز ٚپیبْ انّی ثطای وكٛضٞبی ٔٙغم ٝذوّویوح
ـبضؼ زاضز .پیبْ ا َٚپطٞیع اظ تكسیس ا ٚبن  ٚپیبْ ز ْٚقطووت زض
ٌفت ٌٛ ٚی ؾیبؾی ثطای ثٟطٌ ٜیطی اظ تالـ ٞبی ٔیب٘دیوٍوطا٘وٝ
وٛیت اؾتٚ.ی زض ازأ ٝاـعٚزٔ :ب تالـ ٞبی چوٙوس ٌوب٘و ٝثوطای
ٔیب٘دیٍطی ضا ٕ٘ی ذٛاٞیٓٚ .ی ٙٞچٙیٗ ٌفتٔ :ب ثط ایٗ اعتوموبزیوٓ
و ٝتالـ ٞبی وٛیت ٔی تٛا٘س ازأ ٝزاض ثوبقوسٚ.ی زض ازأو ٝاظ
رٕبیت  ٚوٕه ایٗ اتحبزی ٝثطای ا٘دبْ ثٟتط ایٗ تالـ ٞب اظ ؾٛی
وٛیت ذجط زازٌٛٔ.طیٙی زض ایٗ وٙفطا٘ؽ ذجطی اشعبٖ زاقت ووٝ
زیطٚظ (پٙح قٙجٌ )ٝفت ٌٛ ٚی تّفٙی عٛال٘ی ثب قید نجب ذوبِوس
اِهجب ٔعب ٖٚاٚ َٚظیط أٛض ذبضخ٘ ٚ ٝرؿت ٚظیط وٛیت زاقوتوٝ
اؾت.

ا٘سیكٝاـ ث ٝظ٘ساٖ ثیفتس .ثط ٕٞیٗ اؾبؼ اٌطچٝ
ٔب ارعاة ٔرتّؿ ثب زیسٌبٜٞبی ٔتفبٚت ٞؿتیٓ
أب ثبیس زض یه ـضبی زٔٛوطاتیه ثب یىسیوٍوط
وبض وٙیٓٔ .ب اظ زٔٛوطاؾی زؾت ثوط٘وروٛاٞویوٓ
زاقت.
لّیچساض اٚؼّ ٛازأ ٝزاز :اووٙو ٖٛزض زٚض ٜای
ظ٘سٌی ٔیوٙیٓ و ٝزٔٛوطاؾی ث ٝربِت تعّویوك
زضآٔس ٜاؾت .ظٔب٘ی و ٝزٔٛوطاؾی اخطا قوٛز
زیٍط رٕالت تطٚضیؿتی ٘رٛاٞس ثٛز.

ّشدار سازهاى هلل ًسبت بِ پیاهدّای بازگشت
ترٍریستّا بِ وشَرّایشاى

ؾطٚیؽ ذجوطی ضٚظ٘وبٔو ٝاضن-
قٛضای أٙیت زض ٌعاضقی ٘ؿجت ثٝ
ثبظٌكت توطٚضیؿوت ٞوبی عضوٛ
زاعف  ٚزیٍط ٌطٞ ٜٚبی تٙسض ٚاظ
ٔٙبعك زضٌیطی زض ؾٛضی ٚ ٝعوطاق
ث ٝوكٛضٞبیكبٖ ٞكساض زاز  ٚایوٗ
أط ضا تٟسیسی ثطای نّح  ٚأٙیوت
خٟب٘ی زا٘ؿت.ثٌ ٝعاضـ ایؿٙب ،زض
ایٗ ٌعاضـ وو ٝاذویوطا اظ ؾوٛی
قٛضای أٙیت ٔٙتكط قس ،ٜتعساز قج٘ٝظبٔیبٖ عض ٛزاعف رسٚز  ۶۲توب
ٞ ۲5عاض تٗ ترٕیٗ ظز ٜقس ٜو ٝایٗ ٘كبٖزٙٞس ٜوبٞف چكٍٕیط تعوساز
قج٘ ٝظبٔیبٖ ایٗ ٌط ٜٚتطٚضیؿتی ظطؾ ٔ ۶۱بٌ ٜصقت ٝاؾوت.عوال ٜٚثوط
ایٗ ٌعاضـ ٘كبٖ ٔیزٞس تعساز قجو٘ ٝوظوبٔویوبٖ ذوبضخوی ایوٗ ٌوطٜٚ
تطٚضیؿتی  ٚض٘ٚس پیٛؾتٗ آٟ٘ب ث ٝزاعف زض ٔٙبعك زضٌیطی ٘یع ووبٞوف
یبـت ٝاؾت.
قٛضای أٙیت زض ازأٌ ٝعاضـ ذٛز آٚضز ٜاؾت :او ٖٛٙتٟسیس انوّوی
ثطای أٙیت خٟب٘ی ٔؿبِ ٝثبظٌكت اـطاعیٞب ث ٝوكٛضٞبیكبٖ  ٚیب ذطٚج
آٟ٘ب اظ ٔٙبعك زضٌیطی ث ٝزیٍط ٔٙبعك اؾتٙٔ .بثع تبٔیٗ ٔبِی ٌطٜٞٚوبی
تٙسض ٚاو ٖٛٙزض ؾغ ٛثحطا٘ی لطاض زاضز  ٚایٗ توطٚضیؿوت ٞوب توالـ
ٔیوٙٙس ثب ـطٚـ ٘فت  ٚپٙب ٜثطزٖ ث ٝقیٜٞٛبی اذبشی ٔجبِػ ٔبِوی ٔوٛضز
٘یبظ ذٛز ضا تبٔیٗ وٙٙس.وبضقٙبؾبٖ ثط ایٗ ثبٚض٘س وو ٝزاعوف زض روبَ
رب ط ٔبٞیب٘ ٝچٙس زٔ ٜیّی ٖٛزالض زضآٔس زاضز زض ربِی وٞ ٝعیٙوٞ ٝوبی
ایٗ ٌط ٜٚتطٚضیؿتی زض ؾبَ ٔ ۲5۶0بٞب٘ ٝث ٝرسٚز ٔ 055ویوّویو ٖٛزالض
ٔیضؾیس.

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضنٚ -ظیط ذبضخ ٝپویوكویوٗ
عطاق ٌفت ضای ٔثجت ث ٝاؾتمالَ وطزٞب تمٛیت ٔ ٛع
الّیٓ وطزؾتبٖ زض ٌفت  ٌٛ ٚثب ثؽساز ضا ؾجت ذٛاٞوس
قس.ثٌ ٝعاضـ ٌط ٜٚثیٗ إُِّ ثبقوٍوب ٜذوجوط٘وٍوبضاٖ
خٛاٖ ث٘ ٝمُ اظ اِعطثیٛٞ ،ٝقیبض ظیجبضی ٚظیط ؾبثك أٛض
ذبضخ ٝعطاق ٌفت و ٝضای ٔثجت ث ٝاؾتموالَ ووطزٞوب
تمٛیت ٔ ٛع الّیٓ وطزؾتبٖ عطاق زض ٌفت ٌ ٚو ٛثوب
ثؽساز ضا ؾجت ذٛاٞس قس أب ث ٝعٛض ذوٛزووبض ثوبعو
خسایی ایٗ ٔٙغم ٝاظ عطاق ٘رٛاٞس قوسٚ.ی ووٞ ٝوٓ
پیٕبٖ ٔؿعٛز ثبضظا٘ی ضییؽ الّیٓ وطزؾتبٖ  ٚعض ٛزـتط
ؾیبؾی رعة زٔىطات وطزؾتبٖ عطاق اؾت ،اـعٚز وٝ
ضای ث ٝاؾتمالَ ثٔ ٝعٙی آٖ ٘یؿت و ٝوطزٞب ٔوٙوغوموٝ
٘فتی وطوٛن یب ؾٙٔ ٝغمٛٔ ٝضز ٔٙوبظعو ٝزض اضا وی
تحت ؾیغط ٜوطزٞب ضا ث ٝذٛز ّٔحك ؾوبظ٘وس.ظیوجوبضی
ازأ ٝزاز ؤ ٝب ذٛاٞبٖ ٚرست  ٚیىپبضچٍی عوطاق ٚ
ٌفت ٔ ٌٛ ٚیبٖ ثؽساز  ٚاضثیُ ٞؿتیٓٔ ،ب ایوٗ ضا ٔوی
ـٕٟیٓٚ.ی ٕٞچٙیٗ تهطیح وطز و ٕٝٞ ٝپوطؾوی یوه
ض٘ٚس زٔىطاتیه اؾت ٞ ٚیچ وكٛض زٔىطاتیىی ٘وٕوی
تٛا٘س ثب ثطٌعاضی آٖ ٔربِفت وٙس ٔب اظ اؾتمالَ ؾرٗ
ٕ٘ی ٌٛییٓ ثّى ٝاظ  ٕٝٞپطؾی ؾرٗ ٔی ٌٛییٓ.

اًْدام گرٍّه ترٍریستی ٍابستِ بِ داعش
در لبٌاى

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -ضئیؽ ثوروف أوٙویوت
عٕٔٛی ِجٙبٖ اظ ثبظزاقت ٞفت عض ٛیوه ٌوطٞٚوه
ٚاثؿت ٝث ٝزاعف  ٚذوٙوثوی ؾوبظی ثوطذوی روٕوالت
تطٚضیؿتی زض ایٗ وكٛض ذجط زاز.ثوٌ ٝوعاضـ ایؿوٙوب،
ثرف ٔسیطیت أٙیت عٕٔٛی ِجٙبٖ عی ثیب٘یٝای زضثوبضٜ
ٌطٞٚه زاعكی ٟٔٙسْ قوس ٜاعوالْ ووطز ،زض ایوٗ
ٌطٞٚه اتجبن یٕٙی ،ـّؿغیٙی  ٚؾٛضی عض ٛثٛز٘وس ٚ
اعضبی آٖ ث ٝثط٘بٔٝضیعی ثوطای اخوطای روٕوالت ٚ
ا٘فدبضٞبی ا٘تحبضی عّی ٝؼیط٘ظبٔیبٖ ٘ ٚیطٞٚبی ٔؿوّوح
ِجٙبٖ اعتطاؾ وطز٘س.زض ایٗ ثیب٘ی ٝآٔس ٜاؾتٌ :وطٞٚوی
اظ ٘یطٞٚبی ظثس ٜاعالعبتی زض ٔسیطیت أٙیت عٕٔٛی ٚ
أٙیت ّٔی عی یه عّٕیبت ٚیػ ٜتعمیت  ٚیٛضـ عّیٝ
ٔظ٘ٛٙبٖ تٛا٘ؿتٙس ٔب٘ع تطٚضیؿتٞبی ثبظزاقت قوسٚ ٜ
تعسازی تطٚضیؿت ـطاضی زیٍط اظ اخطای ثط٘وبٔوٞ ٝوبی
ٔدطٔب٘ ٝقبٖ زض ذبن ِجٙبٖ ق٘ٛس.زضازأ ٝایٗ ثویوب٘ویوٝ
آٔس ٜاؾتٞ ،سؾ زض رٕالتی و ٝتطٚضیؿتٞوب ثوطای
آٖ ثط٘بٔٝضیعی وطز ٜثٛز٘سٙٔ ،بعك ٔرتّؿ وكوٛض اظ
خّٕ ٝاضزٌٚب ٜعیٗ اِحّ ٜٛزض خٛٙة قٟوط ثویوطٚت ٚ
قٟط عطاثّؽ زض قٕبَ آٖ ثٛز.عجك ثویوب٘ویؤ ٝوصووٛض،
اعضبی ٌطٞٚه تطٚضیؿتی ٔصوٛض ثب ٘یطٞٚوبی ذوٛز
زض ثطذی ٔٙبعك ِجٙبٖ ثٚ ٝیػ ٜزض اضزٌٚوبٞ ٜوبی عویوٗ
اِحّ ،ٜٛثطج اِجطاخ ٚ ٝٙقوبتویوال زض اضتوجوبط ثوٛزٚ ٜ
زؾتٛضات ٔ ٚوبٔوٛضیوت ٞوبی ٔوٛضز٘وظوط اظ خوّٕوٝ
عّٕیبت ٞبی ا٘تحبضی ،تطٚضٞب  ٚا٘فدبضٞب ضا زضیوبـوت
ٔیوطز٘س.

حوالت هَشىی یوي بِ هَاضع
ًظاهیاى سعَدی

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضنٛٔ-قه ٞبی اضتوف ٚ
وٕیتٞ ٝبی ٔطزٔی یٕٗ ثبٔساز قٙجٛٔ ٝا وع ٘وظوبٔویوبٖ
ؾعٛزی زض خیعاٖ  ٚعؿیط عطثؿتبٖ ضا ٟٔٙسْ وطز٘س.
ثٌ ٝعاضـ ذجطٌعاض ی ٟٔط ث٘ ٝمُ اظ پوبیوٍوب ٜذوجوطی
إِؿیط ٜیٕٗ ،یٍبٖ ٔٛقىی یٕوٗ ثوب ٔوٛقوه ٞوبی
نٕٛز ،ظِعاَ ٌ ٚ ۲طاز ٌصضٌوبٔ ٜوٛؾوٓ زض خویوعاٖ
عطثؿتبٖ ضا ٞسؾ لطاض زاز٘س.تٛپرب٘ ٝاضتف یٕٗ ٘یع ثوب
ٞسؾ لطاض زازٖ تؿّیحبت ٘ظبٔیبٖ ؾعٛزی زض پوبیوٍوبٜ
٘ظبٔی إِؿیبَ ٚالع زض عؿیوط ایوٗ اٞوساؾ ضا ٘وبثوٛز
وطز٘س.اظؾٛی زیٍطخٍٙٙس ٜثٕت اـىٗ ٞبی عطثؿوتوبٖ
٘یع زضچٙس٘ٛثت ٔٙغم ٝقعجٚ ٛالع زض قٟطؾتبٖ ٚاظعویوٝ
اؾتبٖ تعع ضا ثٕجبضاٖ ووطز٘وس وو ٝثوطاؾوبؼ ٌوعاضـ
قٕبضی اظ ٔطزْ یٕٗ زضایٗ رٕالت وكتٚ ٝیب ظذوٕوی
قس٘س.
هَافمت رشین اشغالگر با ساخت ّ 5سار ٍاحد
هسىًَی جدید در وراًِ باختری
ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن-ضغیٓ نوٟویو٘ٛویوؿوتوی
تهٕیٓ ٌطـت زض ازأ ٝالسأبت اقوؽوبِوٍوطا٘و ٝذوٛز،
نسٞب ذب٘ ٝؼیطلب٘٘ٛی خسیس زض وطا٘و ٝثوبذوتوطی ضٚز
اضزٖ ثؿبظز.
ثٌ ٝعاضـ ٌط ٜٚثیٗإُِّ ثبقٍب ٜذجطٍ٘بضاٖ خوٛاٖ ثوٝ
٘مُ اظ ذجطٌعاضی ـطا٘ؿ ،ٝزض ثحجٛر ٝؾبٍِطز خوٙوً
 ،۶6۱1ضغیٓ نٟی٘ٛیؿتی تهٕیٓ ٌطـت ثب ازأ ٝؾیبؾت
ثح ثطاٍ٘یع تٛؾع ٝقٟطن ٞبی نٟی٘ٛیؿت٘كیوٗ زض
ٔٙبعك اقؽبِی ـّؿغیٙی ،نسٞب ذب٘ ٝخسیس زض ثوروف
اقؽبِی وطا٘ ٝثبذتطی ضٚز اضزٖ ثؿوبظز.خوٙوً ضغیوٓ
نٟی٘ٛیؿتی  ٚوكٛضٞبی عطة زض غٚئوٗ ؾوبَ ۶6۱1
ؾطآؼبظ اقؽبَ ٔٙبعك ـّؿوغویوٙوی  ٚؾوبذوت  ٚؾوبظ
قٟطنٞبی نٟی٘ٛیؿت٘كیٗ زض ایٗ ٔٙبعك اؾت.
ؾ ٝقٙجٌ ٝصقت ٝیىی اظ وٕیؿیٖٞٛبی ٚظاضت خوٙوً
ضغیٓ نٟی٘ٛیؿتی ٔٛاـمت ذٛز ضا ثب ؾبذت  ۶055ذب٘ٝ
خسیس زض ثرف اقؽبِی وطا٘ ٝثبذتطی اعالْ وطز .عجوك
اعالْ ؾبظٔبٖ ؼویوطزِٚوتوی نوّوح اووٙو ،ٖٛوو ٝثوب
قٟطنؾبظیٟبی ضغیٓ نٟی٘ٛیؿتی زض ٔٙبعك اقوؽوبِوی
ـّؿغیٗ ٔجبضظٔ ٜی وٙسٕٞ ،یٗ وٕیؿی ٖٛضٚظ چٟبضقٙجٝ
٘یع ث ٝؾبذت ٚ ۶055ارس ٔؿى٘ٛی خسیس زض ایٗ ٔٙغمٝ
اقؽبِی چطاغ ؾجع ٘كبٖ زاز.

