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با بزجام ،آصاًس فعالیتّای باسرسی
قَیتزی در ایزاى دارد


ل
نیب ا مللی

عزبستاى حاهی تزٍریسن ٍ عاهل
تخزیب چْزُ هسلواًاى است

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک -ا شالف کؾَرّبی ػزثی ثب
ّدف حوبیز اس سزٍریغن ٍ ریسشي خخَى اًغخبى ّخب ثخب
یادیگز هشحد ؽدُ اًد.ثِ رشارػ رزٍُ ثیيا،ولل ثبؽگخبُ
خجزًگبراى ػَاى ثِ ًقل اس ؽجاِ سلَیشیًَخی االخخجخبریخِ
عَریِ :ثؾبر ا،ؼؼفزی ًوبیٌدُ دا ن عَریخِ در عخبسهخبى
هلل هشحد رفزً :ظبم ػزثغشبى عؼَدی در هغیز حوبیخز
اس سزٍریغن ٍ سسزیت چْزُ اػزاة ٍ هغلوبًخبى رخبم ثخز
هی دارد.ثؾبر ا،ؼؼفزی ًوبیٌدُ دا ن عَریِ در عخبسهخبى
هلل هشحد رفز :ا شالف کؾَر ّخبی ػخزثخی ثخب ّخدف
حوبیز اس سزٍریغن ٍ ریسشي خَى اًغبىّب ثب یخاخدیخگخز
هشحد ؽدُ اًد.ثؾبر ا،ؼؼفزی افشٍد :فزسًخداى آل عخؼخَد
ػشء کغبًی ّغشٌد کِ ػشر ٍ عز ثخلخٌخدی را ثخب رخٌخبُ
هیخَاٌّد ثسزًدٍ.ی رفز :دٍ،زّبی دیاشخبسخَری در
هؼبهغ ثیي ا،وللی حق عسي رفشي ًدارًد.ثؾبر ا،ؼؼخفخزی
درثبرُ سزکیِ رفزً :قؼ آًابرا در ارعبل سخزٍریغخن ٍ
رؾَدى هزسّبی خَد ثِ رٍی ّشاراى ػٌگؼَی خبرػخی
ثزػغشِ ٍ آؽابر ثَدُ اعزٍ.ی سبکید کزد :ارسؼ عَریِ
ثِ ًوبیٌدری اس ّوِ کؾَرّب در هقبثل سزٍریغن ایغشخبد ٍ
دالٍریّبی ثشرری را طجز کزد.

بِ سٍدی دربارُ هٌاطق هزسی تحت
کٌتزل کزدّا اقذام هیکٌین

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارکً-سغزٍسیز ػزا رخفخز
کِ ثِ سٍدی در خقَؿ هٌبىق هزسی سخحخز کخٌخشخزل
کزدّب اقدام خَاّد کزد.ثِ رشارػ ایغٌخب ثخِ ًخقخل اس
خجزرشاری رٍیشزس حیدر ا،ؼجبدی ًسغزٍسیز ػزا رٍس
عِ ؽٌجِ ثب ثیبى ایي کِ اٍ ثِ سٍدی در خقخَؿ هخٌخبىخق
هزسی سحز کٌشزل کزدّب اقدام خَاّد کزد افخشٍد کخِ
ایي هٌبىق ثدٍى خؾخًَخز ثخبس دخظ رخزفخشخِ خخَاّخد
ؽدً.سغز ٍسیز ػزا رفز :هب کٌشزل هٌبىخق هخزسی را
ثدٍى ایؼبد درریزی ثِ دعز خَاّین رزفز.اٍ در یخ
کٌفزاًظ خجزی سقزیح کزد :هب ثخزای ّخوخیخؾخِ فخجخز
ًسَاّین کزد .هب در هَرد هٌبىق هزسی اقخدام خخَاّخیخن
کزد.ا،ؼجبدی رفزّ :وبىىَر کِ هٌبىق هَرد هٌخبقؾخِ را
سحز کٌشزل خَد در آٍردین رذرربُّبی هزسی را ًخیخش
ثدٍى داهي سدى ثِ خؾًَز ثبسدظ خَاّین رزفز.

عٌاصز اًگلیسی داعص بایذ ّواًجا
در سَریِ با پْپاد کطتِ ضًَذ

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارکٍ -سیز دفبع ػدید اًگلیخظ
درثبرُ عیبعزّبیؼ در قجبل رزٍُ سخزٍریغخشخی داػخؼ
کزُ ؽوب،ی ٍ رٍعیِ اظْبرًظز کزد.ثِ رشارػ ثخبؽخگخبُ
خجزًگبراى ػَاى ؛ ربٍیي ٍیلیبهغَى ٍسیز دفبع ػخدیخد
اًگلیظ در اظْبراسی ػغَراًِ اػالم کزد ثزای ریؾِ کخي
کزدى سْدیدّبی اهٌیشی در اًگلیظ ٍقز را ّدر ًسَاّخد
داد ٍ ثب چٌگ ٍ دًداى اس ًیزٍّبی هغلح حوبیز خَاّخد
کزد.اٍ رفز :هب ثبید ثب اعشفبدُ اس ّخَادخیخوخب ّخبی ثخدٍى
عزًؾیي (دْذبد) اػنبی اًگخلخیخغخی رخزٍُ سخزٍریغخشخی
داػؼ را ّدف قزار دّین ٍ هبًغ اس ثبسرؾز آى ّخب ثخِ
اًگلیظ ؽَین .ایي افزاد هیسَاًٌد آعیخت ثخیخؾخشخزی ثخِ
کؾَر ٍارد عبسًد .ثِ ّویي هٌظَر ثِ ػبی آًخاخِ اػخبسُ
دّین ثِ اًگلیظ ثبسرزدًد ثبید آىّب را در عَریِ اس ثخیخي
ثجزینٍ.ی در اظْبرًظزی درثبرُ رٍعیِ رخفخز :رٍعخیخِ
ثیؼسز اس ّز سهبى دیگزی دظ اس ػٌگ عزد اًگلیظ را
سْدید هیکٌدٍ.سیز دفبع اًگلیظ ّوچٌیي کین ػخًَخگ
اٍى رّجز کزُ ؽوب،ی را سْدیدی هغشقین ثزای اًگخلخیخظ
داًغز.

ضعلِ ٍر ضذى جبِْ حزستا در غَطِ ضزقی
ٍ دفاع ارتص سَریِ اس هَاضعص

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک-ارسؼ عَریِ حولِ ؽدیخد
افزاد هغلح ثِ هزاکش سحز عیيزُ خَد در حزعشب ٍاقغ در
َىِ ؽزقی را ًبکبم رذاؽز.ثِ رخشارػ ایغخٌخب افخزاد
هغلح ثب خَدرٍی ثوترذاری ؽدُ ثخِ هخزاکخش سخحخز
عیيزُ ارسؼ در حزعشب ٍاقغ در َىِ ؽزقی دهؾق حولخِ
کزدًد اهب ارسؼ عَریِ ایي حولِ را ًبکبم رخذاؽخز .ثخِ
دًجبل ایي اًفؼبر ػجِْ اٌ،قزُ ٍ فیلق ا،زحوي ًیش اس ىزیق
سًَل ّبیی کِ قجال ثزای ایي ّدف حفز کزدُ ثَدًد اس عِ
هحَر ثِ هزاکش ارسؼ عَریِ حولِ کزدًد.ارسؼ عخَریخِ
حوالر سَدسبًِای را اس چٌد عبػز دیؼ ثِ هزاکش افخزاد
هغلح اًؼبم دادّ .وشهبى ًیزٍی َّایی ارسؼ ًیش هخزاکخش
افزاد هغلح را ّدف قزار داد کِ ثِ کؾشِ ٍ سخوی ؽخدى
دُّب سي هٌؼز ؽد.

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک-هدیز کل آصاًظ ثیيا،خوخلخلخی
اًزصی اسوی در عسٌبًی رفز در دی اًؼقبد سَافخق ّغخشخِ ای
ایزاى ایي عبسهبى فؼب،یزّبی ثبسرعی قَیسزی در ایي کؾَر
دارد.ثِ رشارػ ثبؽگبُ خجزًگبراى ػَاى ثِ ًقخل اس دخبیخگخبُ
ایٌشزًشی آصاًظ ثیي ا،وللی اًزصی اسوی یَکیب آهبًَ هدیز کل
ایي عبسهبى رفز ّناکٌَى قدرر ثبسرعی آصاًظ در ایزاى ثیؾشز ؽدُ اعز.اٍ در عسٌخزاًخی خخَد
در داًؾگبُ ّبرٍارد درثبرُ ثزًبهِ ػبهغ اقدام هؾشزک موي اؽبرُ ثِ افشایؼ قدرر ثبسرعی آصاًظ
ثیيا،وللی اًزصی اسوی در ایزاى رفز :اىالع آصاًظ درثبرُ ثزًبهِ ّغخشخِ ای ایخزاى ثخیخؾخشخز ؽخدُ
اعز.هدیزکل آصاًظ ثیيا،وللی اًزصی اسوی در اداهِ سبکید کزد :در ًشیؼِ سَافقٌبهِ ثیيا،وخلخلخی ثخب
ایزاى آصاًظ ثیيا،وللی اًزصی اسوی فؼب،یزّبی ثبسرعی قَیسزی در ایزاى دارد ٍ درثخبرُ ثخزًخبهخِ
ّغشِای ایزاى اىالع ثیؾشزی دارد.آهبًَ در عسٌزاًی خَد درثبرُ ًقؼ آصاًظ ثیيا،وللی اًزصی اسوی
در ایزاى ٍ ایٌاِ چزا ثزػبم دعشبٍردی ٍامح ثزای راعشی آسهبیی اعز رخفخز عخبسهخبى سخحخز
ریبعز اٍ ّن اکٌَى قدرر ثبسرعی ثیؾشزی رٍی ثزًبهِ ّغشِای ایزاى دارد در حب،ی کِ ایي ثزًخبهخِ
در دی سَافقٌبهِ ّغشِای ایزاى در عبل  ۵۵۱۰کَچ سز ؽدُ اعز.

در حولِ هَضکی یوٌیّا بِ عزبستاى،
رد پای ایزاى یافت هیضَد!



عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک-ثي کبردیي در اظْبراسی ٍاّی ایخزاى
را ثِ دعز داؽشي در حولِ هَؽای ًیزٍّبی یوخٌخی ثخِ دخبیخشخسخز
ػزثغشبى عؼَدی هشْن کزد.ثِ رشارػ ثبؽگبُ خجزًگبراى ػَاى ثي
کبردیي هؼبٍى کویشِ رٍاثو خبرػی عٌب ٍ اس اػنبی دهَکزار ایي
هؼلظ اس ایب،ز هزیلٌد ثیبًیِای درثبرُ ٍمغ ثحزاًی یوي هٌشؾز کزد.اٍ در ایي ثیبًیِ موي ّؾدار درثبرُ
ثحزاى اًغبًی یوي ایزاى را ثِ دعز داؽشي در هبػزای حولِ هَؽای ثِ ػزثغشبى هشْن کزد.در ایي ثیبًیِ
آهدُ اعز :اقدام ػزثغشبى عؼَدی در اػالم ایي هيلت کِ ثٌدرّب ٍ حزین َّایی در هٌبىق سحز کٌشزل
دٍ،ز (هغشؼفی) یوي ثبس هیؽَد ربم اٍل هظجز ثزای دبیبى دادى ثِ هحبفزُ یوي اعز .ثب ٍػخَد ایخي
ثٌدُ ّوچٌبى ثِ ؽدر ًگزاى ٍمغ ثٌدرّب ٍ فزٍدربُّبی ؽوبل یوي ّغشن؛ یؼٌی ػبیی کِ اکظز یوٌیّخب
در آًؼب سًدری هیکٌٌد .ایي ًقبه دعشزعی ؽبّزاُ حیبسی ثزای هیلیَىّب یوٌی اعز کِ ثِ ؽخدر ثخِ
کو ًیبس دارًد .اس ا شالف سؾایل ؽدُ ثِ رّجزی ػزثغشبى عؼَدی هیخَاّن سب ثب آهزیاب عبسهبى هلل
هشحد ٍ دیگز ؽزکبی هشؼْد ّوابری کٌٌد سب اقداهبر السم ثزای ثبسرؾبیی ّوِ ثٌدرّب ٍ فخزٍدرخبُ ّخب
فَرر دذیزد ٍ اس ٍخین سز ؽدى ثیؾشز ثحزاى ؽدید یوي ػلَریزی ؽَد کِ ّویي حبال ّخن در ٍمخغ
ثغیبر ثدی قزار دارد.

ًتاًیاَّ هذعی ضذ :بِ تٌْایی علیِ
ایزاى اقذام هیکٌین!

ّذف اصلی اس جٌگ علیِ سَریِ باسگزداًذى آى بِ قزىّای گذضتِ بَد
عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک-ر یظ ػخوخْخَر
عَریِ ثب ثیبى ایٌاِ ػٌگ در ایي کؾَر رٍیازد
درریزی قَهی ػزثی دارد سبکید کزد ػخٌخگ
عَریِ را اس دب درآٍردُ اهخب آى را عخزًخگخَى
ًازدُ اعز.ثِ رشارػ ایغٌب ثؾبر اعد ر یخظ
ػوَْر عَریِ رفز سب سهبًی کِ ارسؼ ثخدٍى
دؾشیجبًی ٍ حوبیز داخلی سخٌخْخب اس حخوخبیخز
خبرػی ثْزُ هٌد ثخبؽخد قخبدر ثخِ هخقخبثلخِ ٍ
ایغشبدری ًسَاّد ثَد.ر یظ ػوخْخَر عخَریخِ
افشٍد ّدف افلی اس ػٌگ عَریِ کِ اس ّفز
عبل دیؼ درریز آى اعز ثبسرزداًدى عَریِ ٍ
هٌيقِ ثِ قزىّبی دیؼ اس ىزیق مزثخِ سدى ثخِ
احغبط هلی ٍ ٍاثغشگی آى ثخِ ایخي هخٌخيخقخِ
اعز.اعد سقزیح کزد ایخي ػخٌخگ ثخِ ر خن
ًبثَدی رغشزدُ کِ ثِ عخَریخِ ٍارد کخزد اهخب
ًشَاًغز ایوبى هلز عَریِ را ثِ قيؼیز دیزٍسی
ثز سزٍریغن ثب اثشارّبی خبرػی ٍ داخخلخی ثخِ
د،یل فداکبریّبی ارسؼ عَریِ ٍ حوبیز هلز

اس ارسؼ اس ثیي ثجزد ٍ هبّیز َّیز ٍ سخؼخلخق
قَهی آى را ًبثَد کٌدٍ.ی سبکید کخزد مخزثخِ
سدى ثِ ٍاثغشگی قَهی یؼٌی مزثِ سدى ثِ اٍ،یخي
خو دفبػی هب ثِ ػٌَاى ػبهؼِ در ثزاثز سالػ ّخب
ثزای سْبػن فزٌّگی یب فازی کِ ّدف اس آى
سجدیل هب ثِ اثشاری ثیارادُ اعز سب ىجق ىزح ٍ
ًقؾِای کِ اس خبرع ا،قب هیؽَد ػول کٌین.
ر یظ ػوَْری عَریِ سقزیح کخزد :مخزٍری
اعز ثزای رٍؽي کزدى ایدُ سفخبٍر ًخداؽخشخي
سؼلق خبىز ثِ َّیز ػزثی ثب سخؼخلخق ثخِ اعخالم
سالػ ؽَد ّز دٍ در هغیز ّن ّغشخٌخد ٍ ثخبیخد
ىزح ًضاددزعشبًِ هغبیز ثخب رخزایخؼ قخَهخی ثخِ
خقَؿ در عبیخِ سخالػ ّخب ثخزای سخقخغخیخن
کؾَرّبی هٌيقِ ثزاعبط ًضاد ًبثَد ؽخَد .ایخي
کبر اس ىزیق سبکید ثز َّیز ػزثی کخِ ؽخبهخل
سوبم ًضادّب ٍ ادیبى ٍ ىَایف هخی ؽخَد هخیخغخز
اعز سیزا هیزاص ػزثی ٍ فزٌّگ ػزثی هؼوَع
هیزاص ٍ فزٌّگّبی سوبهی اقَاهی ّغشٌخد کخِ

اقذاهات رٍسیِ ٍ ایزاى در سَریِ
قاًًَی است

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک-
ٍسیز اهَر خبرػِ رٍعیِ اػخالم
کزد ثزخالف حنَر آهزیخاخب
در عَریِ ػولازد رٍعخیخِ ٍ
ایزاى در ایي کؾَر ثب هَافخقخز
دهؾق اعز.ثِ رخشارػ رخزٍُ
ثیيا،ولل ثبؽگبُ خخجخزًخگخبراى
ػخخَاى ثخخِ ًخخقخخل اس ؽخخجخخاخخِ
سلَیشیًَی االخجبریِ عَریِ عزرئی الٍرٍف ٍسیخز اهخَر خخبرػخِ
رٍعیِ اػالم کزد آًچِ کِ رٍعیِ ٍ ایزاى در عَریِ اًؼبم هی دّخٌخد
اقداهخبسخی قخبًخًَخی اعخز سیخزا ثخزخخالف حنخَر آهخزیخاخب در
عَریِ حنَر رٍعیِ ٍ ایزاى در عَریِ ثب هَافقز دٍ،ز عَریِ اعز.
ٍی افشٍد دَسیي ٍ سزاهخ رٍعبی ػوَْری رٍعیِ ٍ آهزیاب اس رًٍخد
کبر در صًَ اعشقجبل کزدًد اهیدٍارین ثخزای هخَفخقخیخز کخٌخفخزاًخظ
رفشگَی هلی عَریِ در عَچی ّوابری ؽَدٍ.سیخز اهخَر خخبرػخِ
رٍعیِ ّوچٌیي سبکید کزد هغاَ ثزای خزٍع ًخیخزٍّخبی ایخزاًخی اس
عَریِ یِ ّیچاظ ّیچ قَ،ی ًدادُ اعزٍ.ی درثبرُ هؾالسزاؽیّبی
ا شالف سیز ًظز آهزیاب در هغیز هجبرسُ ثب سزٍریغن در ثَکوبل عَریِ
اػالم کزد ثبر اٍل ًیغز کِ ٍاؽٌاشي در هغخیخز ّخدف قخزار دادى
سزٍریغز ّب هبًغ ایؼبد هی کٌد .الٍرٍف رفز ثیبًیِ ّبی دخٌخشخبرخَى
درثبرُ ایٌاِ آهزیاب اس عَریِ خبرع ًسَاّد ؽخد ثخب سخَافخقخبر صًخَ
سؼبرك دارد.رفشٌی اعشَسیز دفبع آهزیاب ؽت رذؽشِ رخفخز حخشخی
درفَرر آسادی کبهل هٌبىق سحز اؽغبل داػخؼ در عخَریخِ ًخیخش
ًظبهیبى آهزیابیی ثزای ػلَریزی اس قدرر رزفشي دٍثبرُ آى در ایخي
کؾَر ثبقی خَاٌّد هبًد!

در ایي هٌيقِ در ىَل سبریخ سًدری کزدُاًد.
ٍی خبىزًؾبى کزد ػبهل دیگزی ٍػخَد دارد
کِ ثز سالػ قَهخی سخبطخیخز هخی رخذارد ٍ آى
عیبعزّبی ثزخی دٍ،زّبی ػزة اعخز کخِ
ػلیِ هٌبفغ هلز ػزة در ػخْخز خخدهخز ثخِ
ىزح ّبی خبرػی ٍ سغْیل خقخَهخز ػخلخیخِ
کؾَرّبی ػزثی دیگز سالػ هخی کخٌخٌخد کخِ
هَػت اًؼابط هٌفی ثز ثغیبری در قجبل قَهیخز
ٍ َّیز ػزثی هی ؽَد .اس ایي رٍ ًجبیخد سخؼخلخق
خبىز ثِ َّیز را ثب سؼلق خبىز ثِ ًظبم عیخبعخی
هؾسقی کِ اس عیبعزّبیؼ رامی ًخیخغخشخیخن
درآهیسز.

تاکیذ اهیز کَیت بز حوایتص
اس تالشّای هیطل عَى

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک-
اهیز کَیز ثز حخوخبیخشخؼ اس
سالػ ّبی ر یظ ػخوخْخَری
،جٌبى ٍ ًیش حبکویز اعشخقخالل
ٍ آسادی ،جٌبى سبکید کزد.
ثِ رشارػ ایغٌب ثخِ ًخقخل اس
رٍسًبهِ هغشخقخل رای ا،خیخَم
فجبح االحود ا،ؼبثز ا،قخجخبح
اهیز کَیز اػخالم کخزد کخِ
کؾَرػ اس حبکویز اعشقالل ٍ آسادی ،جٌبى حوبیز هیکٌد.
ٍی در اداهِ افشٍد :کَیز اس سالػّبی هیؾل ػَى ر یظ ػوَْری
،جٌبى ػْز حل ثحزاى دظ اس اػالم اعشؼفبی عؼد حزیزی اس عخوخز
ًسغز ٍسیزی ایي کؾَر اس ىزیق رعبًِّبی ػخزثغخشخبًخی حخوخبیخز
هیکٌد.
ىجق ثیبًیِ دفشز ریبعز ػوَْری ،جٌبى ػجدا،ؼبل علیوخبى ا،خقخٌخبػخی
عفیز کَیز در ،جٌبى ىی دیدارػ ثب ر یظ ػوَْری ،جٌبى در کخب
ثؼجدا ثِ ثزرعی ؽزایو کلی در عبیِ سحَالر اخیز ٍ ّخوخچخٌخیخي ثخِ
ثزرعی رٍاثو دٍػبًجِ دزداخز.
در ثیبًیِ هذکَر ّوچٌیي آهدُ اعز :اهیز کَیز اس سالػّبی هیؾخل
ػَى ػْز ػجَر اس ایي ؽزایو حغبط حوبیز هیکٌد.
ا،قٌبػی خيبة ثِ هیؾل ػَى اػالم کزد کِ کَیز آهبدُ اعشقجخبل اس
ر یظ ػوَْری ،جٌبى در ّز ،حظِ ک هٌبعت ثبؽد اعز.
هیؾل ػَى اخیزا عفزػ ثِ کَیز را ثِ د،یل اعشؼفبی حخزیخزی ،خغخَ
کزد.
در ثیبًیِ هذکَر ّوچٌیي آهدُ اعز کِ هیخؾخل ػخَى اس حخوخبیخز
ّویؾگی کَیز اس ،جٌبى ٍ هلشؼ سؾاز ٍ قدرداًی کزد.

تسلیح کزدّای سَریِ اداهِ یابذ ،اتحاد ها با آهزیکا هتَقف هیضَد
عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارکً-خسخغخز ٍسیخز
سزکیِ در اظْبراسی اػالم کزد :اسحبد ثب آهزیخاخب
درفَرر اداهِ ارعبل عالح ثخزای رخزٍّخ
سزٍریغشی «حید »(کُزدّبی سحز حخوخبیخز
ٍاؽٌگشي) اداهِ ًسَاّد یبفز.
ثِ رشارػ خجزرشاری هْز ثِ ًقل اس آًخبسخَ،خی
«ثٌؼلی ایلدرین »ًسغز ٍسیز سزکیِ اهخزٍس در
عسٌبًی در ًؾغز ّفشگی حشة حبکن ػدا،خز
ٍ سَعؼِ ایي کؾَر در آًابرا درثبرُ عفز اخخیخز
خَد ثِ ٍاؽٌگشي اػالم کزد :هذاکزار هظجشی در
آهزیاب داؽشیخنٍ.ی اداهخِ داد :اس هخب درثخبرُ
عزکزدُ فزقِ سزٍریغشی فشَ (ٍاثغشِ ثِ فشح اهلل
رَ،ي) د،یل ٍ هخدرک خخَاعخشخٌخد کخِ ارا خِ
کزدین؛ اهب ٍقشی آًْب ا،قبػدُ را هغئَل حخَادص
 ۱۱عذشبهجز اػالم کزدًد کغی اس آًْب عخٌخد ٍ

هدرک ًسَاعز .ایي رفشبر ثخزاسًخدُ دٍعخشخی
سزکیِ ٍ آهزیاب ًیغز.
ًسغز ٍسیز سزکیِ در اداهِ افشٍد :راثيِ آهزیاب
ثب رزٍّ سزٍریغشی حید (کُزدّبی سخحخز
حوبیز آهزیاب) هب را ًبراحز هی کخٌخد .آًخْخب
ثزای ایي رزٍُ سزٍیغشی عالح ٍ هْوبر ارعبل
هیکٌٌد ٍ ارز اداهِ دیدا کٌد اسحبد هب ثب آهزیاب
اداهِ ًسَاّد یبفزٍ.ی سقزیح کزد :ایي هغأ،خِ
را ثِ هؼبٍى دًٍب،د سزاهخ ر یظ ػوَْر آهزیاب
ًیش اثالؽ کزدم .در هَرد هغئلِ ػخزا ٍ آسادی
ؽْزًٍداىهبى کِ در ثبسداؽز ّغشٌد ًیش دیخدار
ٍ رایشًی کزدین .خَاّبى رغشزػ رٍاثو خَة
هبى ثب آهزیاب ّغشین .ثٌؼلی ایلدرین امبفِ کخزد:
رزٍّ ح ی د ؽخبخخِ رخزٍُ سخزٍریغخشخی
حکک در عَریِ ثب سزٍریغز ّخبی داػخؼ

تَقف پزٍاسّا در فزٍدگاُ صٌعاء
در پی حولِ ائتالف هتجاٍس عزبی

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارکّ -یبر َّادیوبیی سخحخز کخٌخشخزل
اًقبراهلل یوي اػالم کزد کِ ا شالف هشؼبٍس ػزثی فزٍدربُ فٌؼبء را
ّدف قزار دادُ ٍ عیغشن ّدایز دزٍاس ایي فزٍدربُ را هٌْدم کزد.
ثِ رشارػ ایغٌب ثِ ًقل اس ؽجاِ خجزی رٍعیب ا،یَم ایي ّخیخبر ثخب
اًشؾبر ثیبًیِای اػالم کزد حولِ ػٌگٌدُّبی ا شالف مخد داػخؼ
ػلیِ فزٍدربُ فٌؼبء هٌؼز ثِ سسزیت کبهل عیغشن ّخدایخز دخزٍاس
فزٍدربُ ٍ اس کبر افشبدى سوبهی سؼْیشار آى ٍ در ًشخیخؼخِ سخَقخف
دزٍاسّب در ایي فزٍدربُ ؽدّ.یبر هذکَر سبکید کزد ثب ًبثَد ؽدى
ایي عیغشن فزٍدربُ فٌؼبء ثزای اعشقجبل اس َّادیوخبّخبی عخبسهخبى
هلل ٍ ًْبدّبی اهدادرعبى در ؽزایيی کِ ا شالف ػزثی دزٍاسّب را
هحدٍد کزدُ ثب هؾال هَاػِ هیؽَدّ.یبر کل َّادیوبیخی یخوخي
ایي حولِ را ًقل آؽابر هٌؾَرّب ٍ سَافقٌبهِّبی ثیي ا،وللی ٍ ًیخش
چب،ؾی آؽابر ثزای عبسهبى هلل ٍ ػبهؼِ ػْبًی داًغخز.اس عخَی
دیگز خيَه َّایی یوي اػالم کزد کِ َّادیوبّبی سؼبری دظ اس
کغت هؼَسی اهٌیشی در فزٍدربُ ثیيا،وللی ػدى فزٍد آهدًد کخِ
ایي ًؾبًِ اسعزریزی دزٍاسّب در رذرربُّبی َّایی یوي اعز .ایي
خيَه َّایی در راعشبی اًؼبم دزٍاسّبیی هٌظن اس دٍ فخزٍدرخبُ
ػدى ٍ عیئَى سالػ خَاٌّد کزد.ا شالف هشؼبٍس ػزثی دیؾشز اػالم
کزدُ ثَد کِ سوبهی رذرربُ ّبی َّایی ٍ دریبیی یوي دظ اس ثغشِ
ؽدى هَقز ثِ هٌظَر ػلَریزی اس اًشقبل اعلحخِ ثخزای ًخیخزٍّخبی
اًقبراهلل ثبسرؾبیی ؽدًد.ػجدا،ازین ا،غٌیٌی اعخشخبًخدار حخؼخِ اس
ػبهؼِ ػْبًی ٍ کؾَرّبی ػزثی خَاعز در راعشبی دبیبى دادى ثخِ
ثحزاى یوي فَرا اقداهی اًؼبم دٌّد سب اس افشایؼ سلفبر هزدم یخوخي
در اطز رزعٌگی ػلَریزی ؽَد.

ّوابری ٍ ثِ آى ّب کو کزدًد سب ثب اعخلخحخِ
خَد اس ؽْز ا،زقِ خخبرع ؽخًَخد .حخدٍد ۰۵
کبهیَى عالح ّبی داػؼ را اس ایي ؽْز ثخیخزٍى
ثزدًد.
ایي هقبم سزکیِ افشٍد :آهزیاب ًیش اس آًْب حوبیز
هی کٌدّ .وَارُ رفشین ایخي کؾخَر ًخجخبیخد ثخب
رزٍُّبی سزٍریغشی ّوابری کٌد .ؽْخزًٍخداى
افلی ا،زقِ را آٍارُ کزدًد ٍ رزٍُ سخزٍریغخشخی
حید را اعابى دادًد .ایي چِ راّجزدی اعز؟

عزبستاى پیص اس حل هسالِ فلسطیي رٍابط
با اسزائیل را عادی ًویکٌذ

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارکٍ -سیز خبرػِ فلغخيخیخي سخبکخیخد کخزد
ػزثغشبى دیؼ اس حل هغب ِ،فلغيیي ّزرش رٍاثو خَد را ثب اعزا خیخل ثخِ
فَرر ػبدی در ًسَاّد آٍرد.
ثِ رشارػ ایغٌب ثِ ًقل اس عبیز ؽجاِ خجزی ا،ؼشیزُ ریبك هخب،خاخی
ٍسیز خبرػِ فلغيیي اظْبر داؽز :ػخزثغخشخبى ثخز حخوخبیخز خخَد اس
فلغيیٌیّب در راعشبی دعشیبثی ثِ راُحلی هجشٌی ثز قَاًیي ثخیخي ا،خوخلخلخی
سبکید دارد.
هب،ای رفز :علوبى ثي ػجدا،ؼشیش دبدؽبُ ػزثغشخبى در ػخزیخبى عخفخز
هحوَد ػجبط ر یظ سؾایالر خَدرزداى فلغيیي ثِ ریبك در ّخفخشخِ
رذؽشِ ثز هَمؼگیزی کؾَرػ ٍ دبیجٌدی ریبك ثِ ىزح فلح ػخزثخی
هجٌی ثز حل هغب ِ،فلغيیي در ٍّلِ اٍل ٍ عذخظ ػخبدی عخبسی رٍاثخو
کؾَرّبی ػزثی ثب اعزا یل سبکید کزد.
هحوَد ػجبط در ؽؾن هبُ ػبری هیالدی ثِ ػزثغشبى عخفخز کخزد ٍ ثخب
دبدؽبُ ػزثغشبى ٍ هحود ثي علوبى ٍ،یؼْد ایي کؾَر دیدار ٍ رفخشخگخَ
کزد.
ٍسیز خبرػِ فلغيیي افشٍد :ػزثغشبى ثز حوبیز خَد اس فلغيیٌی ّخب در
سوبهی سهیٌِّب ػْز دعشیبثی ثِ راُحلی هجشٌی ثز قَاًیي ثیي ا،خوخلخلخی ٍ
قيؼٌبهِّبی ػْبًی سبکید کزد.
ایي درحب،ی اعز کِ رٍسًبهِ سبیوش اًگلیظ ًَؽخشخِ کخِ ثخي عخلخوخبى
اقداهبر ػدیدی را ثب ّدف ایؼبد سغییز در هذاکزار فلح خبٍرهیبًِ اس
ىزیق سحز فؾبر رذاؽشي فلغيیٌی ّب ثزای دذیزػ ىزح ػدید فلح ثخب
اعزا یلیّب آ بس کزدُ اعز.
سبیوش در اداهِ ًَؽز :ػبرد کَؽٌز داهبد دًٍب،د سزاهخ ر یظ ػوْخَر
آهزیاب سَافقٌبهِ ای را ثب ثي علوبى ثزای آ بس اػزای ىزح ػدید فخلخح
هیبى فلغيیٌیّب ٍ اعزا یلیّب اهنب کزدُ اعز.

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک -ثِ رشارػ خجزرخشاری
هْز ثِ ًقل اس ػزٍسا،ن دغز ثخٌخیخبهخیخي ًخشخبًخیخبّخَ
ًسغزٍسیز رصین فْیًَیغشی در دیبم ٍید َیی کخِ ثخِ
هٌبعجز ًؾغز ػوَهی اًؼوي یخْخَدیخبى آهخزیخاخبی
ؽوب،ی مجو ؽد ادػب کزد :ارز ًبچبر ؽَین ثِ سٌْبیخی
ػلیِ ایزاى اقدام هیکٌینٍ.ی ّوچٌیي هدػی ؽد ایخزاى
هَفق ًوی ؽَد عَریِ را ثِ دبیگبّی ثخزای حخولخِ ثخِ
اعزا یل سجدیل کٌد.رفشٌی اعز ایي ادػبی ًخشخبًخیخبّخَ
ٍاکٌؾی اعز ثِ اظْخبرار عخزرخئخی الٍرٍف ٍسیخز
خبرػِ رٍعیِ هجٌی ثز ایٌاِ سَافقّبی اخیخز هغخاخَ-
ٍاؽٌگشي هغأ ِ،خزٍع ًیزٍّبی هَرد حوبیز ایخزاى اس
عَریِ را ؽبهل ًوی ؽَدً.شبًیبَّ در اداهِ اسخْخبم ّخبی
خَد افشٍد :ایزاى ثِ دًجبل سقَیز ًیزٍّبی ًظبهی خخَد
در عَریِ اعز ٍ هیخَاّد حنَر سهیٌی ّخَایخی ٍ
دریبیی خَد را در ایي کؾَر دا وی کٌد ٍ ققدػ ّن
اعشفبدُ اس عَریِ ثِ ػٌَاى دخبیخگخبّخی ثخزای ٍیخزاًخی
اعزا یل اعز .خیلی ؽفبف رفشِام کخِ هخبًخغ اس ایخي
هی ؽَین .ثبید ثب ّوابری ّن هبًغ اس دعشیبثی ایزاى ثخِ
سغلیحبر ّغشِ ای ؽَین .ارز ثب ّن ثبؽین ثِ ّدفهخبى
هیرعین ٍ،ی ارز هؼجَر ثبؽین ثِ سٌْبیی اقدام خَاّین
کزد.رفشٌی اعز ی هقبم آربُ در دفخشخز ًخسخغخز
ٍسیزی رصین فْیًَیغشی ًیش دیخزٍس در ٍاکخٌخؼ ثخِ
اظْبرار الٍرٍف اػالم کزد :اعخزا خیخل سخحخز ّخز
ؽزایيی ثز اعبط هٌبفغ اهٌیشی خَد در عخَریخِ ٍارد
ػول خَاّد ؽد.ایي هقبم آربُ در اداهِ ثخب اؽخبرُ ثخِ
دیدار اخیز ًشبًیبَّ ٍ ٍالدیویز دَسیي ر یظػخوخْخَری
رٍعیِ افشٍدً :شبًیبَّ ایي هَمَع را ثزای دَسیي ر یخظ
ػوَْر رٍعیِ ًیش رٍؽخي کخزدُ اعخز.الٍرٍف در
اظْبرار خَد رفشِ ثَد کؾَرػ ّزرش هشؼخْخد ًؾخدُ
کِ ًیزٍّبی هَرد حوبیز ایزاى اس عَریِ خخبرع هخی
ؽًَد.

ائتالف آهزیکایی اس هبارسُ با داعص
صزف ًظز هیکٌذ

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارکٍ -سارر دفخبع رٍعخیخِ
ىی ثیبًیِ ای اػالم کزد کِ ا شالف آهخزیخاخبیخی مخد
داػؼ ثب سزٍریغز ّبی داػؼ ًوی ػٌگد ٍ اس آى ّخب
حوبیز هی کٌد.ثِ رشارػ خجزرشاری هْز ثِ ًخقخل اس
سبط ٍسارر دفبع رٍعیِ اػخالم کخزد کخِ ا خشخالف
آهزیابیی مد داػؼ اس حولِ ثِ ًیزٍّبی داػؾی کخِ
اس هٌيقِ ا،جَکوبل خبرع هی ؽًَد فخزف ًخظخز هخی
کٌدٍ.سارر دفبع رٍعیِ ػاظ ّبیی را هٌشخؾخز کخزدُ
اعز کِ ًؾبى هی دّد ًیزٍّبی ا شالف آهزیاخبیخی اس
حولِ ثِ داػؾی ّبیی کِ در حبل خزٍع اس ا،جخَکخوخبل
ثَدًد فزف ًظز هی کٌد.ایي ٍسارر خبًِ در ثخیخبًخیخِ
خَد رفز :ػولیبر آسادعبسی ؽْز ا،جَکوبل عخَریخِ
ًؾبى هی دّد کِ ا شالف آهزیاب ثِ ىَر هغخشخقخیخن اس
رزٍُ سزٍریغشی داػؼ حوبیز هی کٌد.در اداهِ ایخي
ثیبًیِ آهدُ اعز کِ اًؼبم چٌیي اقداهبسی سَعو ا شالف
ثِ افيالح مد داػؼ کبهال هؾسـ هی کخٌخد کخِ
ًیزٍّبی در حبل دیؾزٍی دٍ،ز عَریِ در ا،جَکخوخبل
ىزحّبی آهزیاب ثزای ایؼبد هٌيقِ ای در ؽز فخزار
کِ سحز کٌشزل ًیزٍّبی حبهی آهزیاب ثبؽد را فخلخغ
کزدُ اعزٍ.سارر دفبع رٍعیِ سأکید کزد کخِ ىخزح
هَرد ًظز ایي ثَد کِ داػؼ ًقؼ ًخیخزٍّخبی حخبهخی
آهزیاب در دَؽؼ ًیزٍّبی دهَکزاسخیخ عخَریخِ را
ثبسی کٌد.

افشایص  ۵بزابزی صادرات تسلیحات
آلواًی بِ هصز ٍ عزبستاى سعَدی

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک-دٍ،ز آ،وبى ثخِ د،خیخل
افشایؼ عيح فبدرار سغلیحبر ثِ هقز ٍ ػخزثغخشخبى
عؼَدی هَرد اًشقبد قزار رزفشِ اعز.
ثِ رشارػ رزٍُ ثیيا،ولل ثبؽگبُ خجزًگبراى ػَاى ثخِ
ًقل اس خجزرشاری دٍیچِ ٍ ِ،دٍ،ز آ،وبى در عِ هبِّ
عَم عبل  ۵۵۱2فزٍػ سغلیحبر ثِ ارسػ  0۰۵هیلیَى
یَرٍ ثِ ػزثغشبى عؼَدی ٍ هقز را سبیید کزدُ اعز کِ
ًغجز ثِ ثبسُ سهبًی هؾبثِ در عبل رذؽشخِ رؽخدی ۰
ثزاثزی را سؼزثِ کزدُ اعزٍ.سارر اقشقبد آ،خوخبى در
دبعخ ثِ درخَاعز ی ػنَ دبر،وبى ایي کؾَر ثخزای
اىالػبر دقیق در ایيثبرُ ایي آهبرّب را هٌشؾخز کخزدُ
اعز.ایي اىالػبر ًؾبى هیدّد هقز  0۵۵هیلیَى یَرٍ
سغلیحبر اس آ،وبى خزیداری کزدُ اعخز ٍ ثخِ ایخي
سزسیت ًسغشیي هققد ثزای فبردار سغلیحبر عبخز
آ،وبى هحغَة هی ؽَد .ایخي در حخب،خی اعخز کخِ
ػزثغشبى عؼَدی سغلیحبسی ثِ ارسػ ًشدیخ ثخِ ۱۰۵
هیلیَى دالر اس آ،وبى دریبفز کزدُ اعز .ثب ایي حخبل
در عبل رذؽشِ هیالدی هقخز  0۰هخیخلخیخَى یخَرٍ ٍ
ػزثغشبى عؼَدی  0۱هیلیَى یَرٍ اس آ،خوخبى اعخلخحخِ
خزیداری کزدُ اعز.
ثب ایي حبل ٍسارر اقشقبد آ،وبى اػالم ًخاخزدُ اعخز
سغلیحبر فزٍخشِ ؽدُ اس چِ ًَػی ثَدُ اعز .ثخب ایخي
ٍػَد دٍ،ز آ،وبى در هبُ صٍ یِ اػالم کخزد  0قخبیخق
رؾز ٍ  ۱۱۵کبهیَى ًظبهی در هیبى سؼْیشار فزٍخشخِ
ؽدُ ثِ ػزثغشبى عؼَدی ثَدُ اعز.
ی ًوبیٌدُ دبر،وبى آ،وبى در هقخبحخجخِ ثخب رٍسًخبهخِ
سٍددٍیچِ سغبیشًَگ عیبعز دٍ،ز ایخي کؾخَر در
ثحض فبدرار سغلیحبر ثِ ایي دٍ کؾخَر را عخشاٍار
عزسًؼ خَاًد.

