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هَضع گیزی ایزاى هذاکزات آستبًِ را پیچیذُ هی کٌذ


ل
نیب ا مللی

اداهِ عولیبت ارتش سَریِ
در دیزالشٍر ٍ اعشام صذّب
داعشی اس رقِ بِ جبِْ درگیزی

غسيیع خجسی زيشوبمٍ ازن-مىبثغ محلی دز ؾنُنس زلنٍ
غًزیٍ اػال وسدود وٍ قدَب ته اش غسوسدٌَب ي اػضبی
داػؽ اش ايایل غبل ربزی میالدی ؾُنس زلنٍ زا تنسن
وسدٌ ي ثٍ دیس الصيز زفتٍاود.
ثٍ گصازؼ ایػىب ،خجسگصازی آلمبن دز گصازؾی ثٍ ومل اش
یىی اش غبوىبن محلٍ الخىىٍ السالی دز ؾُس زلنٍ گنفن
تؼداد شیبدی اش غسوسدٌَبی داػؽ وٍ ثیؿتسؾنبن دازای
تبثؼی ػسثػتبوی ،تًوػی ،مكسی ي تسویٍای َػتىد ايایل
مبٌ میالدی ربزی مىبشلؿنبن زا تنسن ونسدٌ ي تنىنُنب
چمدانَبیی زا ثب خًد ثٍ َمساٌ ثسدود.
داػؽ اش غبل  0202وىتسل ؾُس زلٍ غًزیٍ زا دز دغن
گسفتٍ ي ایه ؾُس زا ثٍ پبیتس خالف خنًدخنًاوندٌ اؼ
تجدیل وسدٌ اغ  .تسيزیػ َبی داػؽ اخیسا حنمنالت
ثػیبز ؾدیدی زا ثٍ ممسَبی ازتؽ غًزیٍ دز دینس النصيز
اوزب دادٌاود ي ثیؿتس ؾُس زا دز وىتسل دازود.
دز گصازؼ مروًز آمدٌ اغ وٍ داػؽ عنی  02زيش
گرؾتٍ ایػ َبی امىیتیاؼ زا دز داخل ؾُس زلٍ افصایؽ
دادٌ ي مبوغ خسيد غبوىبن ؾُس میؾًد.
غبوىبن ؾُس زلٍ می گًیىد وبالَبی اغبغی دز ایه ؾنُنس
اش ايایل غبل میالدی ربزی وبیبة ؾدٌ ي لنینمن منًاد
خًزاوی افصایؽ یبفتٍ اغ .
دز َمیه زاغتب ،ازتؽ غًزیٍ ػملنینبت خنًد زا ػنلنینٍ
تسيزیػ َبی داػؽ دز مىغمٍ الممبثس دز ؾُس دیس النصيز
ادامٍ دادٌ ي تًاوػ ثٍ پیؿسيی چؿمگیسی دز منىنبعنك
تح غیغسٌ داػؽ دغ یبثد.

ّشذاریوٌی ّب بِ عزبستبى
درببرُ سَء استفبدُ اس آبزاّْبی
بیي الوللی

غسيیع خجسی زيشوبمٍ ازن -ویسيَبی یمىی ػنسثػنتنبن
غؼًدی زا اش ثىبزگیسی آثساٌ َبی ثیه المللی ثسای حملنٍ
ثٍ اَداف غیسوظبمی ثس حرز داؾتىد.
ثٍ گصازؼ خجسگصازی مُس ثٍ ومل اش النمنػنینسٌ ،ونینسيی
دزیبیی ي دفبع غبحلی یمه زيش ؾىجنٍ ثنٍ وؿنتنی َنبی
رىگی ائتالف متزبيش غؼًدی وػج ثٍ اغتفبدٌ اش آثنساٌ
َبی ثیه المللی ثسای ثمجبزان اَداف غیسونظنبمنی َؿنداز
داد.
ایه ویسيَب اػال وسدود وؿتی َبی رىگی متزنبيشان اش
آثساٌ َبی ثیه المللی ثسای ثمجبزان اَنداف غنینسونظنبمنی
اغتفبدٌ می وىىد وٍ ایه امس خغس ثصزگی ثسای وؿتیساونی
دز دزیبی غس ثؿمبز می زيد.
ویسيی دزیبیی ي دفبع غبحلی یمه دز ثیبویٍ ای ثس آمبدگی
خًد ثسای پبغخ ثٍ َسگًوٍ ثمنجنبزان اش غنًی ونبيَنبی
ویسيَبی متزبيش تح َس ؾسایغی تبوید وسد.
یمىی َب َمچىیه ثٍ وؿتی َبی تزبزی َؿداز دادود ونٍ
ثٍ مىظًز حفظ غالم خًد تىُب ثؼند اش زيؾنه ونسدن
غیػتم ؾىبغبیی ثیه المللی وػج ثٍ تسدد دز آثنساٌ َنبی
ثیه المللی مجبدزت يزشود.
گفتىی اغ وٍ ػسثػتبن غؼًدی وصدیه ثٍ دي غبل اغ
ثب َمساَی چىد وؿًز ػسثی دیگس ياثػتٍ ثٍ خًد تزبيش ثٍ
یمه زا آغبش وسدٌ ي ایه وؿًز زا تح محبقسٌ شمیىنی،
دزیبیی ي ًَایی لساز دادٌ اغ .
دز عًل ایه تزبيش َصازان وفس اش منسد ینمنه وؿنتنٍ ي
شخمی ي خػبزات شیبدی ویص ثٍ شینسغنبخن َنبی اینه
وؿًز يازد ؾدٌ اغ .

غسيیع خجسی زيشوبمٍ ازن -غسىگًی وب زیبغ رمًُزی زيغیٍ می گًید اخنتنالف ونظنس
مػىً-تُسان ثس غس حضًز آمسیىب دز مراوسات آغتبوٍ ،حل مػئلٍ زا پیچیدٌ می وىد.
ثٍ گصازؼ خجسگصازی مُس ثٍ ومل اش اغپًتىیه« ،دیمیتسی پػىًف »غسىگًی وب وسملینه ،دز
اظُبزاتی اش حضًز آمسیىب دز مراوسات آغتبوٍ اغتمجبل ي دز ػیه حبل تبوید وسد وٍ مًضغ گیسی
ایسان ،مػئلٍ زا پیچیدٌ می وىد.
يی دز ایه ثبزٌ گف ايضبع خیلی پیچیدٌ اغ  .ؾمب اش حضًز ایسان ثٍ ػىًان یه ثبشیگس ثػنینبز
مُم دز حل مػئلٍ غًزیٍ آگبٌ َػتید .ایساویُب اش حضًز آمسیىب دز مراوسات آغتبوٍ اغتمجبل ونمنی
وىىد ي ایه مػئلٍ ای پیچیدٌ ثسای ثبشی ایه چىیه دلیك اغ .پػىًف ادامٍ داد َمیه مػئلٍ ؾنبیند
دلیل ثسخی اختالف وظسَب میبن مػىً ي تُسان ثبؾد .امب ،مؿسف اغ وٍ حل مؼضل غًزیٍ ثدين
حضًز آمسیىب غیس ممىه اغ .غسىگًی وسملیه دز پبغخ ثٍ امىبن تًافك مػىً-ياؾىگتنه ثنسای
حل ثحسان غًزیٍ تبوید وسد ایه َمىبزی خًاَد ثًد ي وٍ تًافك.يی دز ػیه حبل احتمبل حكنًل
َس گًوٍ تًافمی دز مراوسات آغتبوٍ زا وٍ امسيش ؾىجٍ دز پبیتس لصالػتبن ثسگصاز می ؾًد ،ثٍ دلیل
تؼدد عسفیىی وٍ پبی میص مراوسٌ حضًز دازود ،زد وسد.



غسيیع خجسی زيشوبمٍ ازن -يشیس خبزرٍ ثحسیه اش تأغیع ومیتٍ دائمی ػلیٍ ایسان دز اتحبدیٍ ػنسة
خجس داد ي گف وٍ وب ایه ومیتٍ دخبل َبی ایسان دز وؿًزَبی ػسثی اغ .
ثٍ گصازؼ گسيٌ ثیهالملل خجسگصازی فبزظ ،خبلد ثه احمد آل خلیفٍ ثب اؾبزٌ ثنٍ اینىنىنٍ وؿنًزَنبی
ؾًزای َمىبزی خلیذ فبزظ ثب تُدیدات شیبدی اش رملٍ تُدیدات امىیتی اش ربوت منسشَنبی ینمنه ي
ػساق مًارٍ َػتىد ،ایسان زا ثٍ ػىًان وسػتیه تُدید امىیتی ثسای ایه وؿًزَب تًقیف وسد.
ثٍ وًؾتٍ زيشوبمٍ االَسا  ،خبلد ثه احمد َمچىیه اش تؿىیل ومیتٍ دائمی ػلیٍ ایسان ثسای ايلیه ثبز خنجنس
داد ي گف وٍ ایه ،ومیتٍای دائمی دز اتحبدیٍ ػسة ي تح ػىًان مداخلٍ ایسان دز وؿًزَبی ػسثنی
اغ وٍ ثحسیه ،مكس ،امبزات ي ػسثػتبن ػضً آن َػتىد.
يشیس خبزرٍ ثحسیه گف وٍ چىبوچٍ ایسان حػهوی خًد زا وؿبن ودادٌ ي ثٍ آوچٍ دخبل َبی آؾىنبز
دز امًز داخلی ثحسیه ي وؿًزَبی ػضً ؾًزای َمىبزی ،وبمید.
ادامٍ دَد دز آن قًزت ثحسیه ثٍ فىس ارسای غبشيوبز پیؿىُبدی ؾًزای َمىبزی ثنسای منمنبثلنٍ ثنب
دخبل َبی ایسان ثب َمىبزی وؿًزَبی ديغ ي ربمؼٍ رُبوی خًاَد ثًد تب ثٍ اوصيای ثیؿتس دز غنغنح
مىغمٍای ي ثیهالمللی مىزس ؾًد.

اًتقبد تزاهپ اس پَشش هغزضبًِ هزاسن تحلیف ٍ کن جلَُ دادى تعذاد شزکتکٌٌذگبى
غسيیع خجسی زيشوبمٍ ازن -ديوبلد تسامپ اش
زغبوٍ َبی آمسیىبیی ثٍ دلیل پًؾؽ وبمنىنبغنت
مساغم تحلیف ي وم وؿبن دادن تؼداد ؾنسون
وىىدگبن اوتمبد وسد.
ثٍ گصازؼ گسيٌ ثیه الملل ثبؾگبٌ خجنسونگنبزان
رًان ثٍ ومل اش ياؾىگتهپػ  ،ديوبلد تسامپ –
زئینع رنمنُنًز آمنسینىنب -ونسنػنتنینه زيش
زیبغ رمًُزی خًد زا ثٍ اوتمبد اش زغبوٍَنبینی
گرزاود وٍ مساغم تحلیف يی زا پًؾؽ دادود.
يی ثٍ ثسرػتٍ وسدن تظبَسات منسد اش غنًی
زغبوٍ َب مؼتسل اغ  .مسد آمسیىب ثسای اثنساش
مسبلف خًد ثب ديوبلد تسامپ وٍ اش ونظنسؾنبن
ثسای غم زیبغ رمًُزی مىبغت ویػن ثنٍ
خیبثبنَب آمدٌاود .ديوبلد تسامپ ثسای اوتنمنبد اش
خجسوگبزان ثٍ دلیل پًؾؽ دادن ایه اػتساضنبت
ثٍ آضاوع اعالػبت مسوصی آمسیىب (غیب) زفن .

اي خجسوگبزان زا دزيغگًتسیه افساد زيی ونسٌ
شمیه میداود.ؾبن اغپبیػس –غسنىنگنًی ونب
غفید -ویص دز ایه خكًـ اػال وسد زغبوٍ َنب
ثب پًؾؽ مغسضبوٍ مساغم تحلیف تسامپ غنؼنی
وسدود تؼداد افسادی زا ونٍ دز آن ؾنسون
وسدود وم رلًٌ دَىد.تسامپ زغبوٍَب زا ثٍ وؿبن
دادن فضبَبی خبلی اش مسد متُم وسد .ثسخی اش

زغبوٍ َب تؼداد افسادی وٍ ثٍ منساغنم تنحنلنینف
تسامپ آمدود زا َ 052صاز وفس اػال وسدود .ایه
دز حبلیػ وٍ تسامپ مؼتمد اغ تمسیجبً یه تب
یه ي ویم میلیًن وفس ثسای ؾسو دز منساغنم
تحلیف آمدٌ ثًدود.
اغپبیػس دز تأیید حسفَبی تسامپ اػال وسد اش
پبزن وؿىبل مبل تب ثىبی یبدثًد رسد ياؾىگنتنه
تمسیجبً َ 022صاز وفس ثسای تمبؾبی اینه منساغنم
قف وؿیدٌ ثًدود.
تسامپ وٍ پیؽ اش ایه َمًازٌ ثٍ اوتمبد اش مساونص
اعالػبتی آمسیىب پسداختٍ ي حتنی آونُنب زا ثنٍ
حصة وبشی آلمبن ازتجبط دادٌ ثًد ،پع اش آغنبش
زغمی وبز خًد ثٍ ػىًان زئیعرمنُنًز ثنسای
لدزداوی اش ربمؼٍ اعالػبتی آمسیىب ثٍ ممس غنینب
دز ایبل يیسریىیب زف  .امب ایه رلػٍ ثیؿتنس ثنٍ
اوتمبد اش زغبوٍَب گرؾ .

هقبلِ بیي الوللی
پیشزاى ّبی کلیذی
در هٌبسببت آتی اهزیکب
بب ج.ا .ایزاى

اس سزگیزی هذاکزات بب حضَر هخبلفبى سَری اٍلَیت هب در سَریِ است
غسيیع خجسی زيشونبمنٍ ازن -يشینس امنًز
خبزرٍ زيغیٍ پنع اش منراونسٌ ثنب َنمنتنبی
لصالػتبوی خًد تبوید ونسد دز حنبل حنبضنس
اقلیتسیه مًضًع دز غبشؼ غًزیٍ زفغ يلنفنٍ
دز مراوسات ي ؾسو دادن مسبلنفنبن غنًزی
مػلح دز ایه مراوسات اغ .
ثٍ گصازؼ ایػىب ،ثٍ ومل اش خجسگصازی ایتبزتبظ،
غسگئی اليزيف ،يشیس امًز خبزرٍ زيغیٍ پع
اش مراوسٌ ثب غیست ػجدالسحنمنبونفَ ،نمنتنبی
لصالػتبوی خًد گف متبغفبوٍ مراوسات داخلی
غًزیٍ اش آيزیل غبل گرؾتٍ میالدی ثٍ حنبلن
تؼلیك دزآمدٌ اغ  .يظیفٍ اقلی اش غنسگنینسی
ایه مراوسات ي ؾنسون دادن ونمنبینىندگنبن
مسبلفبن غًزی مػلح دز ایه مراوسات اغ .

يی افصيد اوتظبز دازیم وتنینزنٍ منراونسات ثنٍ
ؾسو دادن مسبلفبن غًزی دز زيود مراوسات
داخلی غًزیٍ مىزس ؾًد .دز حبل حبضس دزثنبزٌ
ایىىٍ ديل ي مسبلفبن غًزی ثس غس چٍ مػبئلی
ثٍ تًافك خًاَىد زغید حدظ ي گمبوی وسًاَنم
شد چساوٍ مب لكد ودازیم َیچ چیص زا ثنٍ آونُنب
اػمبل وىیم.اليزيف ادامٍ داد يظیفنٍ منب اینه
اغ وٍ ثٍ قًزت مؿتسن ثب ممبمبت تسونینٍ،
ایسان ي ديغتبومبن اش لصالػتبن ي ونمنبینىندگنبن
غبشمبن ملل ثسای ایزبد ؾسایغی ثٍ مىظًز آغنبش
مراوسات مػتمیم میبن ديلن  ،اپنًشیػنینًن ي
مسبلفبن غًزی مػلح تالؼ وىینم ي امنیندياز
ثبؾیم وٍ ديل ردید آمسیىب یه ومبیىندٌ ثنٍ
خبيزمیبوٍ ثفسغتد چساوٍ زيغنینٍ ي آمنسینىنب

زيغبی گسيٌ ثیهالمللی حبمیبن غًزیٍ َػتىد.
يی گف دز حبل حبضس ایه مُمتسیه دغتبيزد
خًاَد ثًد چساونٍ تنبونىنًن َنینچ منراونسٌ
مػتمیمی میبن ديل ي مسبلفبن ثنسگنصاز وؿندٌ
اغ .

عولیبت اهٌیتی ًیزٍّبی عزاقی علیِ
داعش در سبهزا بب استفبدُ اس پْپبد

صحبت ًکزدى تزاهپ درببرُ ایزاى
در هزاسن تحلیف ،هسئلِ هثبتی است

غسيیع خجسی زيشوبمٍ ازن-فسمبودَنی
ػملیبت غبمسا اش ارسای ػملیبت امىنینتنی
مؿتسن ػلیٍ گسيٌ تسيزیػتی داػؽ دز
ؾسق ي غسة ایه ؾُس ثب اغتفبدٌ اش پُپنبد
خجس داد.
ثٍ گصازؼ گسيٌ ثنینه النمنلنل ثنبؾنگنبٌ
خجسوگبزان رًان ثٍ ومل اش زيشوبمنٍ زیی
الیً  ،ػمبد شَیسی ،فسمبوندٌ ػنمنلنینبت
غبمسا دز وىفساوع مغجًػبتی گف ثس اغبظ اعالػبت دلیك ،ػملیبتنی
امىیتی ثب َمىبزی فسمبودَی ػملیبت غسایبالػال  ،پلیع ي ثب پؿتینجنبونی
رىگىدٌ َبی ازتؽ دز مىبعك ؾسق غبمسا ثٍ يیطٌ مىبعك مغیجیزٍ ي ؾیخ
محمد ي پىذ مىغمُدز زيد درلٍ دز غسة غبمسا اوزب دادیم.
دز ایه ػملیبت َمچىیه چىد وفس ثبشداؾ ؾدود.يی گف ونینسيَنبی
مؿتسن زيؾی ردیدی زا ثٍ وبز گسفتىد ي آن اغتفبدٌ اش پُپبدَب ثنسای
رلًگیسی اش تؿىیل ممسَبی فسمبودَی ي مساوص تزمغ تسيزیػ َنبی
داػؽ دز اعساف غبمسا اغ .
فسمبودٌ ػملیبت غبمسا افصيد تمبمی افسادی وٍ ثبشداؾ ؾدٌاود ،ثنسای
تىمیل تحمیمبت ثٍ فسمبودَی ػملیبت تحًیل دادٌ میؾًود ي وتبیذ ثنٍ
دغ آمدٌ ثسای حمبی اش ػملیبت ویسيَبی ػسالی دز آشادغبشی ویىًا
مًزد اغتفبدٌ لساز میگیسد.
شَیسی گف فسمبودَی ػملیبت غبمسا وؿػ گػتسدٌای زا ثب زَجنسان
ػؿبیس ثسگصاز ي ایزبد دیًاز امىیتی دز محًز غسثی ایه اغتبن زا ثسزغنی
وسد.
ؾبوس غؼیدی ،فسمبودٌ غسایب الػال ویص گف ایه ػنمنلنینبت ثنؼند اش
ؾىبغبیی دلیك قًزت گسف ي مب َ 2دف اش رملٍ ممنس فنسمنبوندَنی
ػملیبت داػؽ ي  2خًدزيی ثمت گرازی ؾدٌ زا منىنُند ونسدینم،
تؼدادی اش تسيزیػ َب زا ثٍ َالو زغبودٌ ي ثسخی اش افنساد تنحن
تؼمیت زا ثبشداؾ وسدیم.حبوم شاملی ،زئیع ومیتٍ امىنین ي دفنبع
پبزلمبن ػساق ویص ثس اَمی َمبَىگی میبن ویسيَبی امىنینتنی ي ثػنینذ
مسدمی تأوید وسد ي گف مىبعك مُمی مخل حًل الؼظیم ،منینبدینه
وفتی ػزیل ي ػالظ دز غبمسا ویبش ثٍ ػملیبتَبی مداي دازود.

غسيیع خجسی زيشونبمنٍ ازن-
زییع غبشمبن اونسضی اتنمنی ثنس
آمبدگی ایسان ثسای ثنبشگنسداوندن
فؼبلی َبی َػتٍای ثٍ يضنؼنین
پیؽ اش ثسرب  ،تأوید وسد.
ثٍ گصازؼ گسيٌ ثیه الملل ثبؾگبٌ
خجسوگبزان رنًان ،ػنلنی اونجنس
قبلحی زئینع غنبشمنبن اونسضی
اتمی دز مكبحجٍای وٍ زيش ؾىجٍ مىتؿس ؾد ،ثس آمبدگی اینسان ثنسای
ثبشگسداودن فؼبلی َبی َػتٍای ثٍ يضؼی پیؽ اش ثنسرنب  ،تنأونیند
وسد.
آلبی قبلحی وٍ ثب ؾجىٍ غیثیغی وبوبل قحج می ونسد ،گنفن
اؾبزٌ ديوبلد تسامپ زئیعرمًُز ردید آمسیىب ثٍ ایسان دز غسىساونی
مساغم تحلیف ،مػئلٍ مخجتی اغ .
زئیع غبشمبن اوسضی اتمی گف مه مساغم تحلیف زا ثب دل ثػنینبز
تمبؾب وسد ي ثٍ آوچٍ تسامپ گف گًؼ داد  .اي َیچ قحجنتنی دز
مًزد ایسان وىسد ي ایه مخج اغ .
يی افصيد مه دز مًلؼیتی ویػتم وٍ ثسًاَم گمبوٍشوی وىم ،مه فمنظ
قجس خًاَیم وسد ي خًاَیم دید ،چساوٍ ثب گرؾ شمبن مب قداَنبی
مستلفی ؾىیدٌایم.
آلبی قبلحی ادامٍ داد ثىبثسایه ،قجس میوىیم تب ثجیىیم چٍ منی ؾنًد.
ایسان وؿًز قجًزی اغ  .مب ػزًالوٍ ػمل ومیوىیم.
ثب ایه حبل يی اش غىد خظ مؿی ديل تسامپ وٍ دیسيش دز غنبین
وب غفید مىتؿس ي دز آن ثس ممبثلٍ ثب مًؾهَبی ایسان تنأونیند ؾند،
اوتمبد وسد.
زئیع غبشمبن اوسضی اتمی گف ایبالت متحدٌ  02222مبیل (00222
ویلًمتس) ثب ایسان فبقلٍ دازد ي مب َسگص ثٍ دوجبل غبخ مًؾهَنبینی
ثب چىیه ثسدی وجًدٌایم.
يی اؾبزٌ ثٍ تًان مًؾىی ایسان دز غىد مىتؿسٌ اش غًی ديل ردیند
آمسیىب زا الدامی غیبغی تًقیف وسد ي گف اینه الندا ثنب َنینچ
مىغمی ومیخًاود.

فزاخَاى اردٍغبى بزای حوبیت هزدهی اس اصالحبت قبًَى اسبسی

غسيیع خجسی زيشوبمٍ ازن -زئیعرمًُزی تسوینٍ
اش حبمیبن خًد خًاغ تب اش اقالحبت لبوًن اغبغنی
دز زفساودي آتی حمبی وىىد.
ثٍ گصازؼ ایػىب ،ثٍ ومل اش پبیگبٌ خجسی حسی  ،زرت
عیت ازديغبن ،زئیعرمًُزی تسویٍ ؾىجٍ دز رسینبن
افتتبح یىی اش خغًط متسيی اغتبوجًل گف مؼتنمند
وٍ ؾمب ثب تالؼ ؾجبوٍزيشی دز ومپیه ثسای زفساوندي

تأسیس کویتِ دائن ضذ ایزاًی در اتحبدیِ عزة

ثسای آیىدٌ خًد گب ثسمیدازید.اوىًن امید داز ونٍ
وؿًز یه تكمیم يالؼی اتسبذ وىد.
غسىبن ازديغبن دز پی زای مخج پبزلمبن تنسونینٍ ثنٍ
الیحٍ اقالحبت لبوًن اغبغی مغسح ؾد.
تغییسات پیؿىُبدی دز پبزلمبن ثٍ اوخسی وػجی ثسای ثٍ
زای گراؾتٍ ؾدن ویبش داؾ .
ربیگصیىی غیػتم پبزلمبوی وىًوی تسویٍ ثب یه غیػتم
زیبغ رمًُزی غًالی اغ وٍ اش زای دَنىندگنبن
پسغیدٌ خًاَد ؾد.
ازديغبن ي حبمیبن اي تبوید دازوند تنسونینٍ ثنٍ ینه
زیبغ رمًُزی "ممتدز" ثسای رلًگیسی اش تؿىیل
ديل َبی ردید ویبش دازد وٍ ثب مًفمی ثب چبلنؽ َنب
ممبثلٍ وىىد.
ثب ایه حبل اپًشیػیًن تسویٍ ثس ایه ثبيز اغ وٍ زيود
تغییسات مروًز ثبشزغی ي وظبزت دمنًونساتنینه زا
تضؼیف وسدٌ ي مىزس ثٍ تؿىیل ديل َبی خًدوبمنٍ
میؾًود.

شَرای اهٌیت ًببَدی آثبر تبریخی پبلویزا تَسط
داعش را هحکَم کزد
غسيیع خجنسی زيشونبمنٍ ازن -ؾنًزای
امىی تسسیت ي اوُدا ػمدی آحبز ثبغتنبونی
ي میساث فسَىگی گساوجُب دز پبلیمسا (تندمنس)
غًزیٍ زا تًغظ داػؽ محىً وسد.
ثٍ گصازؼ ایػىب ،ثٍ ومل اش خجسگصازی چیىنی
ؾیىًُا ،ؾًزای امنىنین ونبثنًدی منینساث
فسَىگی ي آحبز تبزیسی ؾُس غًزی پبلمنینسا
زا مًزد ثسزغی لساز داد.
ثسخی اش ایه گنصازؾنبت تنًغنظ غنبشمنبن
ػلمی ،فسَىگی ي تنسثنینتنی منلنل منتنحند
(یًوػىً) ازائٍ ؾدٌ ،منًزد ؾنًونٍ ؾندن
وؿًزَبی ػضً ؾًزای امىی ؾدٌ اغ .
اش وظس میداوی ویص ازتؽ ي وینسيَنبی مػنلنح
زيش ؾىجٍ ثس تپٍ اغتساتطیه التیبظ دز مىغمنٍ
التیفًز دز حًمٍ ؾسلی حمف ثؼد اش وبثًدی
آخسیه تزمؼبت داػؽ دز آونزنب تػنلنظ

یبفتىد.ویسيَبی غًزی ظُس زيش ؾىجٍ ثٍ تنپنٍ
التیبظ دز ؾمبل ؾسق ایػتگبٌ چُبز مىغمنٍ
التیفًز تػلظ یبفتىد.
ویسيَبی ازتؽ غًزیٍ زيش رمؼٍ ویص مىغنمنٍ
اغتساتطیه مفسق المسیتیه ي ثنئنس النمنس دز
رىًة ؾسق فسيدگبٌ التیفًز زا ثنٍ ونىنتنسل
خًد دزآيزدود.

ادامٍ اش ؾمبزِ لجل...
اش ایه زي ،تػلظ امسیىب ثس وظب التكبد رُبوی منًرنت
ؾدٌ تب ایه وؿًز ثتًاود اش عسیك وىتسل ایه غیػنتنم ي
تأحیسگرازی ثس وؿًزَبی ػضً ،غیبغ َنبی منًزد
وظس خًد زا ارسایی ومبید .دز يالغ ،مًفمی ي احسثسؿی
غیبغ َبی تحسیمی امسیىبیی َب دز لجبل وؿًزَنبی
َدف ،ثٍ ياغغٍ َمیه غلغٍ ي وىتسلی اغ ونٍ اینه
وؿًز ثس غیػتم التكبد رُبوی دازد.
دز َمیه زاغتب ،آن دغتٍ اش تحسیم َبی اػمبل ؾدٌ وٍ
مىزس ثٍ فؿبز التكبدی ثنس اینسان منی ؾنًوند ،ثنسای
رمًُزی اغالمی مؼىب ي اَمی پیدا می وىىد؛ ثىبثساینه
ثسای ایسان ،مًضًع خسيد اش ایه فؿبزَب ثٍ ػىًان یه
پیؿسان دز زاثغٍ ثب ایبالت متحدٌ امسینىنب منی تنًاوند
مًضًػی داؾتٍ ثبؾد.
تحسیم ،یىی اش اثصازَبی مُم غیبغ خبزری اینبالت
متحدٌ امسیىب ثسای يادازغنبشی ي اػنمنبل فؿنبز ثنس
ثبشیگسان َدف ثٍ مىظًز تغییس زفتبز آوُب محػًة منی
ؾًد .دز يالغ ،تحسیم َب تبوتیه َبیی َػتىد ونٍ دز
چبزچًة یه زاَجسد يغیغ تس ثٍ مىظًز تغنینینس الندا
َبی یه ديل ثٍ وبز می زيود؛ دز وتیزٍ آن َب زا ثنٍ
خًدی خًد ومی تًان ثٍ ػىًان یه زاَجسد منحنػنًة
وسد.دز َمیه زاغتب ،يضنؼنین النتنكنبدی اینسان ي
فؿبزَبی وبؾی اش تحسیم َبی وفتی ي محديدی َبینی
وٍ دز شمیىٍ تجبدالت تزبزی ایسان ثب ثبشازَبی رُبوی ي
دغتسغی ایه وؿًز ثٍ غیػتم مجبدالت پًلنی ي منبلنی
رُبوی ایزبد می وىىد ،اش رملٍ مًازدی َػتىد وٍ منی
تًاوىد دز آیىدٌ زياثظ دي وؿًز تأحیسگراز ثبؾىد.
ایسان یه وؿًز دز حبل تًغؼٍ اغ ي ثنٍ منىنظنًز
پیؿجسد ثسوبمٍ َبی تًغؼٍ منلنی ،ونینبشمنىند گػنتنسؼ
تؼبمالت التكبدی ثب رُبن ،ررة غسمبیٍ گرازی َبی
خبزری ي تجبدالت آشاد تنزنبزی اغن  .اش اینه زي،
ویبشمىدیِ وظب مبلی ي التكبدی ایسان ثسای دغتسغی ثنٍ
غیػتم پًلی ي مبلی ثیه المللی ثنٍ منىنظنًز چنسخنؽ
آشاداوٍ ومل ي اوتمبالت پًلی می تًاود ثٍ ػنىنًان ینه
فبوتًز لبثل تًرٍ دز وظس گسفنتنٍ ؾنًد.دز گنرؾنتنٍ،
امسیىبیی َب ثب آگبَی اش ایه ویبشمىدی َب ،ثٍ منىنظنًز
تؿدید فؿبزَب ثس رمًُزی اغالمی ثسای تغییس زفتبز ،اش
الدا ثسای محديدغبشی دغتسغی ایسان ثٍ وظب ثبونىنی
ي مبلی ثیه المللی ثٍ مخبثٍ یه اثصاز غینبغنی اغنتنفنبدٌ
وسدٌ اود.
اغبغبً تحسیم َبی التكبدی ثٍ مىظًز تحمك دي دغتٍ اش
اَداف عساحی ي ارسا می ؾًود
ثب ػىبی ثٍ اَداف التكبدی؛ ي
ثب ویبت غیبغی -وظبمی.
تحسیم ثبوه مسوصی ایسان زا وٍ ثٍ ياغغٍ ضدین ثنب
ثسوبمٍ َبی َػتٍ ای ایسان اوزب ؾد می تًان دز لنبلنت
گسيٌ دي دغتٍ ثىدی ومًد .ایه تحنسینم دز زاغنتنبی
اِػمبل فؿبزَبی فصایىدٌ غیبغی ثنس حنىنًمن اینسان
عساحی ؾدٌ ثًد .ثٍ يالغَ ،ندف اش اینزنبد چنىنینه
محديدی َبیی ،ثسَم شدن تؼبدل ثبشاز مبلی ي ونظنب
ی وؿًز َدف اغ .پیبمد میبن مدتِنی تنداي اینه
پًل ِ
زيود می تًاود مًرت فسغبیؽ غبختبزَبی التكبدی ي
َسد ي مسد پًلی ي مبلی دز وؿًز منًزد ونظنس ؾنًد.
ػاليٌ ثس ایه ،ثحج تحسیم َب ،ثس زياثظ ایسان ثب غنبینس
وؿًزَب ویص تأحیسگراز اغ ؛ اش یه غً ،منحنديدین
َبیی دز تداي ي گػتسؼ زياثظ خنبزرنی اینسان دز
محیظ ثیه المللی ایزبد می وىد ي اش غًی دیگسَ ،صیىٍ
َبی تؼبمل ي َمىبزی ثب ایسان زا ثسای غبیس وؿنًزَنب
افصایؽ می دَد.
ومؽ ي وفًذ مىغمٍ ای امسیىب
یىی اش اَداف ي ايلًی َبی رمًُزی اغنالمنی دز
مىغمٍ غسة آغیب ،ایزبد قف ثىدی ،منُنبز ي تنالؼ
ثسای وبَؽ حضًز ،وفًذ ي ونمنؽ آفنسینىنی اینبالت
متحدٌ دز حًشٌ پیسامًوی ایسان اغ ؛ دز وتیزٍ ،مًضنغ
محديدغبشیِ وفًذ ي مداخلٍ امسیىب دز زيود تنحنًالت
مىغمٍ ای دز حًشٌ پیسامًوی رنمنُنًزی اغنالمنی ثنٍ
ػىًان یه پیؿسان دز زاثغٍ ثب امسیىب مغسح اغ .
ایبالت متحدٌ امسیىب ،یىی اش مُم تنسینه ثنبشینگنسان
فسامىغمٍ ای اغ وٍ ثسای دٍَ َبی متمبدی دز مىغمنٍ
حضًز داؾتٍ ي ثٍ وًػی دز ؾىل دادن ي یب مندینسین
تحًالت غسة آغیب ومؽ آفسیىی وسدٌ اغ .
ادامٍ دازد

