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ایراى تعد از ترجام خطرًاک تر ضدُ است


ل
نیب ا مللی

عرتستاى آهادگی دارد
تِ سَریِ ًیرٍی زهیٌی اعسام کٌد

غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝازنٚ -شیس خازخ ٝػستػتخاٖ تخٝ
یه زٚش٘أ ٝإِٓا٘خی ٌخفخ وخ ٝوؿخٛزؼ  ٚدیخٍخس
وؿٛزٞای اؾی ٝخّیحفازظ آٔادٌی داز٘د تا ٘یخسٞٚخای
شٔیٙی خٛد زا دز غٛزی ٚ ٝدز وٙاز ٘یسٞٚای آٔسیىایی تخٝ
واز ٌیس٘د.
تٌ ٝصازؼ ٌس ٜٚتیٗإُِّ خثسٌصازی فازظ ،ػادَ اِدثیس
ٚشیس خازخ ٝػستػتاٖ دز ٌف  ٌٛٚتا زٚش٘أخ ٝآِخٕخا٘خی
شٚددٚیچٌ ٝف و ٝایٗ وؿٛز  ٚدیٍس وؿٛزٞای اؾیٝ
خّیحفازظ آٔادٌی داز٘د تا یٍاٖٞای ٚیخط٘ ٜخیخسٞٚخای
شٔیٙی خٛد زا دز وٙاز آٔسیىا تسای ٔثازش ٜتا افساوٌسایخی
 ٚتسٚزیػٓ ت ٝواز ٌیس٘د .دیٍس وؿٛزٞای ػه ٛائختخالف
اغالٔی  ٓٞدز ایٗ شٔی ٝٙاػالْ آٔادٌی وسدٜا٘د.
اِدثیس افصٚدٔ :ا تا آٔسیىا تٛافك وسدٜایٓ و ٝتثیٙیٓ تس٘خأخٝ
چًٛز خٛاٞد تٛد  ٚچٛٔ ٝازدی دز ایٗ شٔیخٙخ ٝنخسٚزی
ٞػتٙد تا ایٗ الداْ زا ػّٕی وٙیٓ.ایٗ دز اِی اغخ وخٝ
د٘ٚاِد تسأپ زئیعخٕٟٛز آٔسیىا ،خیٕص ٔختخیخع ٚشیخس
دفاع خٛد زا ٔأٛز وسد ٜاغ تا تس٘أٝای خخدیخد تخسای
ٔماتّ ٝتا تسٚزیػٓ داػؽ ازائ ٝوٙد  ٚاِدثیس ٌف وٚ ٝی
أیدٚاز اغ و ٝایٗ الداْ ت ٝشٚدی ػّٕی ؾٛد  ٚافخصٚد:
ٔثٙای ایٗ اید ٜتس ایٗ تٛد وٙٔ ٝايك تح غًّ ٝداػؽ اش
ایٗ ٌس ٜٚتسٚزیػتی آشاد ؾ٘ٛد أا ٕٞصٔاٖ تاید ًٔخٕخ خٗ
صباهلل ،ایخساٖ  ٚیخا يخسف
تٛد و ٝایٗ ٔٙايك ت ٝدغ
دیٍسی ٕ٘ی افتٙد.اش آغاش خخٙخً داخخّخی دز غخٛزیخ،ٝ
غؼٛدی ٞا آؾىازا ػّی ٝد ِٚتؿاز اغد زئیخع خخٕخٟخٛز
غٛزیٛٔ ٝنغ ٌسفتٝا٘د  ٚاش ٔؼازناٖ ٕای ٔی وخٙخٙخد.
ػستػتاٖ تاو ٖٛٙفمى ػه ٛائتالف آٔسیىایی ند داػخؽ
تٛد وٛٔ ٝانغ ایٗ ٌس ٜٚزا ٞدف خّٕخٞ ٝخٛایخی لخساز
ٔی دٙٞد .أا زیال اػالْ آٔادٌی وخسد ٜاغخ وخ ٝدز
قٛزت آغاش ػّٕیات شٔیٙی آٔسیىا٘ ،یسٞٚای شٔیٙی خٛد
زا  ٓٞدز ایٗ ٔٛزد ٔداخّٔ ٝیدٞد.

پْپادّا سالح جدید داعص
در عراق

غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝازن -ؾثى ٝتّٛیصی٘ٛی CBS
تا اؾاز ٜت ٝایٙى ٝغالح خدید ٌس ٜٚتسٚزیػتی داػخؽ ٘خٝ
تس زٚی شٔیٗ ،تّى ٝدز آغٕاٖ اغ  ،افخصٚد ،تخثخّخیخغخات
خدید ٚیدیٛیی ٌس ٜٚداػؽ ٘ؿاٖ ٔی دٞد و ٝایٗ ٌخسٜٚ
دز ٕالتؽ ت٘ ٝیسٞٚای ػسالی اش ٞخٛایخپخٕخاٞخای تخدٖٚ
غس٘ؿیٗ (پٟپاد اغتفادٔ ٜی وٙد.
تازٕ٘ای ایٗ ؾثى ٝآٔسیىایی دز ٌصازؾی دز ایخٗ تخازٜ
ادأ ٝدادٕٞ :صٔاٖ تا ایٙى ٝایٗ ٌس ٜٚدز خاَ اش دغخ
دادٖ ؾٕخازی اش ٔخٛانخغ خخٛد دز ػخساق اغخ  ،اش
ٛٞاپیٕاٞای تد ٖٚغس٘ؿیٗ پخیخؿخسفختخ ٝاغختخفخاد ٜوخسدٜ
اغ .ػثداِحٕید شتازی یه خثسٍ٘از تّخٛیخصیخ ٖٛػخساق
اخیس دز اِیى ٝدز وٙاز ٘یخسٞٚخای ػخسالخی دز ٔخٛقخُ
هٛز داؾ  ،پع اش ّٕ ٝیىی اش ایخٗ ٞخٛاپخیخٕخاٞخای
تد ٖٚغس٘ؿیٗ داػؽ شخٕی ؾد٘دٚ .ی دز تؿخسیخح ایخٗ
ٌّٕ ٝف ٘ :اٌٟاٖ قدای ٟٔیثی دز ايسافٓ ؾٙیدْ .پخع
اش ایٗ قدا ت ٝشٔیٗ خٛزدْٔ .تٛخ ٝؾدْ و ٝدِخیخُ ایخٗ
ّٕ ٝچ ٝتٛد ،ٜچ ٖٛدلایمی لخثخُ غخستخاشاٖ ؾخسٚع تخٝ
تیسا٘داشی ت ٝغٛی یه ٛٞاپیٕای تد ٖٚغس٘ؿخیخٗ وخسدٜ
تٛد٘د .ایٗ پٟپادٞای داػؽ فؼاِیتٟای ؾٙاغخایخی ٘خیخص دز
ٔٛزد فؼاِی ٘یسٞٚای ػسالی ا٘داْ ٔی دٙٞد.ػّی اِخالٔخی
یىی اش فسٔا٘دٞاٖ پّیع ػساق ٌف ٘ :خیخسٞٚخای ػخسالخی
ٕٞچٙاٖ دز تیسزظ دؾٕٗ ٞػتٙد.دز ٕٞیٗ اَ ٔمخأخات
ازتؽ آٔسیىا ت ٝؾثىٌCBS ٝخفختخٙخد وخ٘ ٝخیخسٞٚخای
آٔسیىایی غالح ٞایی خدید تسای ٔماتّ ٝتخا پخٟخپخادٞخای
ٌس ٜٚداػؽ دز اختیاز داز٘د ؤ ٝیاٖ پٟپاد  ٚفسد وٙختخسَ
وٙٙد ٜپازاشی ٔی ا٘داشد  ٚاخاش٘ ٜخٕخی دٞخد تخسخٛتخی
ٞدای ؾٛد .ایٗ دز اِی اغ و ٝػّی اِخالٔخی اػخالْ
وسد آٔسیىایی ٞا ٞسٌص ایٗ غالح زا دز اختیاز ٘یخسٞٚخای
ػسالی لساز ٘داد ٜا٘د.

لفاظی تازُ ًوایٌدُ عرتستاى
در سازهاىهلل علیِ ایراى

غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝازنٚ -شیس ا٘سضی زضیٓ قٟی٘ٛیػتی دز غسٙا٘ی ٔدػی ؾد زفتاز ایساٖ تؼخد
تسخاْ خًس٘ان تس ؾد ٚ ٜؾىػ دز ٟٔاز وس ٜؾٕاِی ٔٛخة سو تیؿتس ایساٖ ٔی ؾٛد.
تٌ ٝصازؼ ٌس ٜٚتیٗإُِّ تاؾٍا ٜخثسٍ٘ازاٖ خٛاٖ ت٘ ٝمُ اش خسٚشآِ پػ  ،یٚٛاَ اؾتایٙیتص ٚشیخس
ا٘سضی زضیٓ قٟی٘ٛیػتی دز غسٙا٘ی ٔدػی ؾد زفتاز ایساٖ تؼد تسخاْ خًس٘ان تس ؾد ٚ ٜؾخىخػخ
دز ٟٔاز وس ٜؾٕاِی ٔٛخة سو تیؿتس ایساٖ ٔی ؾٛد.
ٚی دز ٘ؿػ غاشٔاٖ ٞای یٟٛدی آٔسیىا اظٟاز داؾ  :ؾىػ د٘ٚاِد تسأپ دز تخیخس ٖٚزا٘خدٖ
ایساٖ اش غٛزی ٚ ٝخٌّٛیسی اش ٘فٛذ ایٗ وؿٛز ،تاثیس تػیاز ٔٙفی تس آٔسیىا ،اغسائیُ  ٚخخٟخاٖ ٔخی
ٌرازد.
ٚشیس ا٘سضی اغسائیُ و ٝدز ٘ؿػ أٙیتی ٔ٘ٛیخ إِٓاٖ ٘یص هٛز داؾ ٌ،ف  :خٟاٖ خًس٘ان تخس
اش لثُ ؾد ٚ ٜت٘ ٝظٓ خٟا٘ی تؼد اش آغاش تٟاز ػستی ّٕ ٝؾدٚ.ی دز ادأ ٝغسٙاٖ خٛد ٌف  :فٛزی
تسیٗ ٔٛنٛع  ٚاِٚیٗ چاِؽ د ِٚتسأپ ،غٛزی ٝاغ ٔ .أٛزی ایساٖ ٘یص ایٗ اغ و ٝغٛزی ٝزا
ٔثدَ ت ٝپایٍا ٜخٛد وٙد  ٚخٕٟٛزی اغالٔی زا تٛغؼ ٝدٞد .آخسیٗ ٔٛزد ٘یخص ٔؿخاٞخد ٜایخساٖ دز
ٔسشٞای ؾٕاِی اغسائیُ اغ  ٚایٗ یه فسنی ٝا تٕاِی ٘یػ .

هراقة ایراى در خلیج فارس ّستین



غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝازنٔ -ماْ ٚشازت دفاع اٍّ٘یع دز اِی اش پایؽ ایساٖ دز خّیح فازظ خخثخس
داد ٜو ٝایٗ وؿٛز ایٙه چؿٓ ت ٝهٛز پسزً٘تس ٛٞایی دز آغٕاٖ ًٔٙم ٝدازد.
هٛز ٘خظخأخی خخٛد دز
تٌ ٝصازؼ ٌس ٜٚتیٗإُِّ خثسٌصازی فازظ ،دز اِیو ٝاٍّ٘یع ت ٝتمٛی
خّیح فازظ ٔثادزت ٔی ٕ٘ایدٔ ،ماْ ازؾد ٚشازت دفاع اٍّ٘یع دز غسٙا٘ی نٕٗ تیاٖ إٞخیخ خخّخیخح
فازظ  ٚخاٚزٔیا٘ ٝتسای ایٗ وؿٛز ٔدػی پایؽ ایساٖ ؾد.تٛ٘ ٝؾت ٝزٚش٘أ ٝأازاتی ٘ؿٙاَ غسِؿٍخس تخاْ
تى ٔؿاٚز ازؾد أٛز خاٚزٔیا٘ٚ ٝشازت دفاع اٍّ٘یع دز غسٙا٘ی ٌف  :تٟدیدی اش خخا٘خة افخساو
ٌسایی دز ًٔٙمٚ ٝخٛد دازد ػساق  ٚغٛزی ٝاش خّٕٔ ٝىاٖٞایی اغ و ٝتٟدید افساوٌسایی ٚخٛد داد.
ٔا تا وؿٛزٞای ًٔٙم ٝتسای ٟٔاز تٟدیدٞا ٕٞىازی ٔیٕ٘اییٓ.
ٚی دز ادأ ٝتا خًاب لسازدادٖ ایساٖ ٌف  :تا ٞؿیازی ٔسالة تٟدید اش خا٘ة ایساٖ ٞػختخیخٓ  ٚیخه
خّیح فازظ تا ثثات تسایٕاٖ ٔ ٟٓاغ .غسِؿٍس تى دز ادأ ٝاش زایص٘ی تا دیٍس وؿٛزٞای ًٔٙم ٝتخسای
افصایؽ هٛز ٘یسٚی ٛٞایی ایٗ وؿٛز خثس داد ٌ ٚف ٔ :ا ػال ٜٚتس هٛز تیؿتخس ٞخٛایخی ،خخٛاٞخاٖ
آٔٛشؼٞای تیؿتس ت ٝدٚغتاٖ خٛد دز خّیح فازظ ٞػتیٓ  ٝ٘ ٚتٟٙا تخسای ٔخا غخٛدٔخٙخد اغخ تخّخىخٝ
لاتّی ٞای ؾسوای ٔا زا ٘یص افصٖٚتس ٔیوٙد.

فصل تازُ ای در راتطِ تا آهریکا گطَدُ ضدُ است
غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝازن٘ -سػ ٚشیس تسوی ٝتا تاوید تس ایٙى ٝفكخُ
تاش ٜای دز ٔٙاغثات ٔیاٖ ٚاؾٍٙتٗ  ٚآ٘ىازا ایداد ؾد ،ٜت ٝتؿخسیخح وخّخی
ػّٕیات ٘ظأی دز زل ٝپسداخ .
تٌ ٝصازؼ خثسٌصازی ٟٔس ت٘ ٝمُ اش سی ٘ ،سػ ٚشیخس تخسوخیخ ٝيخی
غسٙا٘ی اش آغاش فكُ تاش ٜای اش زٚاتى وؿٛزؼ تا آٔخسیخىخا دز دٚزاٖ
زئیع خٕٟٛزی تسأپ خثس داد.
تٙؼّی ایّدزیٓ ٌف ٔ :ا دز اَ ٌؿٛدٖ قفح ٝای خدید (اش زٚاتخى تخا
د ِٚآٔسیىا ٞػتیٓ و ٝآٟ٘ا آٖ زا زٚشی تاشٔ ٜی خٛا٘ٙد.
ٚی ٕٞچٙیٗ تا اؾاز ٜت٘ ٝثسد اِثاب  ٚچٍٍ٘ٛی ؾىُ ٌیسی  ٚآغاش ٘ثسد تخا
داػؽ دز زل ٚ ٝآشادغاشی ایٗ اغتاٖ ت ٝوٕه ٔساِفیخٗ دِٚخ غخٛزیخٝ
ٔٛغ ْٛت ٝازتؽ آشاد غٛزیٌ ،ٝف و ٝایٗ ػّٕیات ٘یص ٔا٘خٙخد ػخٕخّخیخات
اِثاب خٛاٞد تٛد.
ایّدزیٓ ٌف ٔ :ا ٕٞیٗ اال  ٓٞػٙاقسی ٘ظأی دز ًٔٙم ٝدازیخٓ وخ ٝاش
ازتؽ آشاد غٛزیٕ ٝای ٔی وٙد .ت ٝا تٕاَ شیاد آٟ٘ا (٘ظأیاٖ تخسوخیخٝ
ایٗ ٕای زا ا٘داْ خٛاٙٞد داد.
٘سػ ٚشیس تسوی ٝأا دز تسؽ دیٍسی اش غسٙاٖ خٛد دز پاغخ تخ ٝایخٗ
غٛاَ و ٝاٌس آٔسیىا تس ِص ْٚؾسو ٌس ٜٚؾث٘ ٝظأی ٚای پخی خخی دز

ًگراًی سازهاى هلل از ٍضعیت
غیر ًظاهیاى در غرب هَصل

غسٚیع خثسی زٚش٘خأخ ٝازن-
ٔمأات غاشٔاٖ ٔخّخُ ٘ػخثخ تخٝ
ٚنؼی ٚخیٓ ؾٟس٘ٚداٖ ػخسالخی
دز ٔٙايخك غخسب ٔخٛقخُ اتخساش
ٍ٘سا٘ی وسد٘د.تٌ ٝصازؼ تاؾٍخاٜ
خخخثخخس٘خخٍخخازاٖ خخخٛاٖ تخخا ؾخخسٚع
ػّٕیات آزاد غاشی ٔٙايك غخسب
ٔٛقُ ٔمأات غاشٔاٖ ُّٔ تا اؾاز ٜت ٝوٕثٛد ٞخای ٌػختخسدٚ ٜ
خًسات خا٘ی ٘اؾی اش ایٗ ػّٕیات ٘ػث تخٚ ٝنخؼخیخ ٚخخیخٓ
ؾٟس٘ٚداٖ ػسالی دز ایٗ ٔٙايك إتساش ٍ٘سا٘ی وسد٘د.فخس خاٖ خك
لائٓ ٔماْ غسٍٛٙی دتیسوُ غاشٔاٖ ُّٔ دز ٘ؿػ خخثخسی زٚش
دٚؾٙث ٝت ٝخثسٍ٘ازاٖ ٌف و ٝغاشٔاٖ ٞخای تؿخس دٚغختخا٘خ ٝاش
ٚنؼی ٚخیٓ دٟٞا ٞصاز خا٘ٛاد ٜغخاوخٗ غخسب ٔخٛقخُ اتخساش
ٍ٘سا٘ی وسد ٜا٘د.تٌ ٝفتٚ ٝی ِیص ٌسا٘دٕ٘ ،ٜایٙد ٜغخاشٔخاٖ ٔخّخُ
ٔتحد دز ػساق ،ؾسایى ٔسدْ دز غسب ٔٛقُ زا ت ٝؾدت ٘خٍخساٖ
وٙٙد ٜدا٘ػت٘ ٚ ٝػث ت ٝواٞؽ ٔٙاتغ غٛخ  ٚ ،لًؼی آب  ٚتسق
دز تػیازی اش ٔحّٞ ٝا دز غسب ٔخٛقخُ اتخساش ٘خٍخسا٘خی وخسدٜ
اغ .غاشٔاٖ ُّٔ ٔتحد خٕؼی غیس ٘ظأیاٖ دز تخسخؽ غخستخی
ٔٛقُ زا تیٗ  ٠٥٧تا ٞ ٠٧٧صاز تٗ تسآٚزد وسد ٜاغ .لائٓ ٔخمخاْ
غسٍٛٙی ٌٛتسؼ یاد آٚز ؾد و ٝدز اثس ٔػدٚد ؾدٖ خادٞ ٜای
اقّی ٔتكُ ت ٝغٛزی٘ ٝصدیه ت٘ ٝیٕی اش فخسٚؾخٍخاٞ ٜخای ٔخٛاد
غرایی دز ایٗ ًٔٙم ٝاش غٔ ٝا ٜپیؽ تاو ٖٛٙتؼًیُ ؾد ٜا٘د.

هقالِ تیي الوللی
ایراى ٍ چارچَب جدید
ّوکاری ّستِ ای تیي الوللی

ػّٕیات آشادغاشی زل ٝاقساز وٙدٚ ،اوٙؽ آ٘ىازا چ ٝخٛاٞد تٛدٌ ،ف :
ٔٗ چٙیٗ ٘ظسی (اش غٛی آٔسیىا دزیاف ٘ىسد ٜاْ .آ٘خٟخا دز فخسآیخٙخد
ازشیاتی لساز داز٘د.
تاید قثس وٙیٓ  ٚتثیٙیٓ ٘تید ٝچ ٝخٛاٞد ؾد.
ٌفتٙی اغ ایّدزیٓ پیؿتس اش ٘ی وؿٛزؼ تسای ؾسو دز ائتالف نخد
داػؽ تسای آشادغاشی زل ٝخثس داد ٜتٛد.

پاسخ قاطع ارتص سَریِ ٍ هقاٍهت
تِ ًقض آتصتس در غرب ضْر حلة

غسٚیع خثخسی زٚش٘خأخ ٝازن-
٘یسٞٚای ازتؽ غٛزیٔ ٚ ٝخمخأٚخ
دز پاغخ تٕ ٝالت تسٚزیػخ ٞخا،
ػّٕیاتی زا اش ٔحٛز ٔحّ ٝنخا خیخٝ
االغد ت ٝغٛی ایػختخٍخا ٜدفخاػخی
اِكٛز ٜآغاش وخسد٘خد.تخٌ ٝخصازؼ
ٌس ٜٚتیٗ إُِّ خثسٌصازی فازظ،
أسٚش تا ٘مم آتؽ تخع تخٛغخى
ػٙاقس تسٚزیػتی ،آزأؽ غسب ؾٟس ّة ؾىػ  ٚایٗ خث ٟٝیه تخاز
دیٍس ؾاٞد دزٌیسی ٞای غٍٙیٗ تٛد.یه ٔٙثغ ٔیدا٘ی دز ٌفخ ٌٚخ ٛتخا
تیٗإُِّ فازظ ،اػالْ وسد و ٝتسٚزیػ ٞا تخا خٕخالت خخٕخپخاز ٜای،
ٔحّٞ ٝای اب اِددید ٚ ٜخٕؼی ٝاِصٞساء زا ٞدف لساز داد٘دٚ.ی افخصٚد:
دز ٔماتُ ٘یسٞٚای غٛزی ٔ ٚما٘ ٔٚیص تا تٕاْ لدزت ٔخٛانخغ ػخٙخاقخس
تسٚزیػتی زا دز  ٓٞوٛتید٘د.ایٗ ٔٙثغ ٔیدا٘ی ٌف ٘ :یخسٞٚخای غخٛزی ٚ
ٔما ٔٚدز پاغخ تٕ ٝالت تسٚزیػ ٞا ،ػّٕیاتی زا اش ٔخحخٛز ٔخحّخٝ
نا ی ٝاالغد ت ٝغٛی ایػتٍا ٜدفاػی اِكٛز ٜآغاش وسد٘دٙٔ.ثخغ ٔخیخدا٘خی
ٌف  :پع اش غاػ ٞا دزٌیسی ،دز ٟ٘ای ٘یسٞٚای غٛزی تا ػمة زا٘دٖ
تسٚزیػ ٞا ،ت ٝپُ اِسل ٝزغید٘د .دز اَ انس ٔٛانغ تسٚزیػ ٞا شیخس
آتؽ غٍٙیٗ ٘یسٞٚای ٔما ٔٚاغ  ٚآ٘اٖ تٛاٖ اغتفاد ٚ ٜػثٛز اش ایٗ پُ
زا ٘داز٘دٚ.ی اش لًغ ٔػیس وٕه زغا٘ی ت ٝتسٚزیػ ٞا دز ایٗ ٔخٙخًخمخٝ
خثس داد ٌ ٚف  :ایٗ پُ یىی اش ٔػخیخسٞخای اقخّخی أخدادزغخا٘خی تخٝ
تسٚزیػ ٞا دز غسب ؾٟس ّة ٔحػٛب ٔیؾٛد.

ّیچ ًیرٍی خارجی در عراق تا داعص ًویجٌگد
غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝازن٘ -خسخػخ ٚشیخس
ػساق دز دیداز تا ٚشیس دفاع آٔسیىا تأوید وخسد
وٞ ٝیچ ٘یسٚی خازخی تس زٚی خان ػساق تخا
داػؽ ٕ٘یخٍٙد.تٌ ٝصازؼ ایػٙا ،تخ٘ ٝخمخُ اش
زٚش٘أ ٝفسأًٙمٝای اِخمخدظ اِخؼخستخی ،خیخدز
اِؼثادی٘ ،سػ ٚشیس ػساق دز دیداز تخا خخیخٕخص
خٕخایخ
ٔاتیعٚ ،شیس دفاع آٔسیىا تس إٞی
تیٗ إِّّی اش ػساق دز خ ًٙػخّخیخ ٝتخسٚزیػخٓ
تأوید وسد ٌ ٚف ٞ :یچ ٘یسٚی خازخی تس زٚی
خان ػساق تا داػؽ ٘خٕخی خخٙخٍخد  ٚتخٙخٟخا
ٔؿاٚزا٘ی دز ػساق ٚخٛد داز٘د .ایٗ ٘خیخسٞٚخای
ػسالی ٞػتٙد و ٝتا داػؽ ٔخی خخٙخٍخٙخد  ٚتخٝ
پیسٚشیٞایی دغ ٔییاتٙدٚ.ی تأوید وسدٔ :خا
تس تٛا٘ایی خٛد تسای ؾىػخ داػخؽ تخأوخیخد
دازیٓٔ .ا دز ِحظ ٝغس٘ٛؾ غاشی تسای آشادی

ٕای اش ػساق
ؾٟسٞایٕاٖ ٞػتیٓ  ٚالشْ اغ
ادأ ٝداؾت ٝتاؾدٔ.اتیع ٘یص تس ٕخایخ وخأخُ
وؿٛزؼ اش ػساق دز خ ًٙػّیخ ٝتخسٚزیػخٓ ٚ
شٔیٞ ٝٙای دیٍس تأوید وسد ٌ ٚف  :هٛز ٔخا
دز ػساق تسای تأوید تس ادأ ٝزٚاتخى ٔخیخاٖ دٚ
وؿٛز ٕ ٚای اش ػساق تؼد اش ٔس ّخ ٝداػخؽ
اغ ٚ.شیس دفاع آٔسیىا پیؿسٚی تصزي ازتخؽ
ػساق يی د ٚغاَ ٌرؾت ٝزا غختخٛد ٌ ٚخفخ :
ازتؽ ػساق ٚخ ٟٝتػیاز خخٛتخی دز داخخُ ٚ
خازج دازد  ٚتسخی پیسٚشی ٞای ازتؽ ػساق ٚ
دفاػؿاٖ اش غیس٘ظأیاٖ دز زغا٘ٞ ٝخای خخٟخا٘خی
ٔٙؼىع ٘ؿد ٜاغ ٔ.اتیع غًح ػّٕیات ػّخیخٝ
داػؽ دز ػساق زا خٛب تٛقیف وسد ٌ ٚف :
خ ًٙػّی ٝداػؽ يٛال٘ی خٛاٞد تٛد.
ٚی ٌف  :ازتؽ ػساق اش تٛا٘اییٞای ٘خظخأخی

ّطدار ًصراهلل ٍ هَاضع عَى سالح قدرتوٌد لثٌاى
هقاتل تجاٍز اسرائیل است

غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝازن -غفیس غٛزی ٝدز ِخثخٙخاٖ ٌخفخ :
ٞؿداز ٔػتمیٓ غید ػٗ ٘كساهلل ت ٝغساٖ زضیٓ قٟی٘ٛیػتی دزتازٜ
تأغیػات اتٕی دیٕ٘ٛا ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٛانغ زئیع خخٕخٟخٛز ِخثخٙخاٖ
تأویدی تس آٔادٌی ٔما ٚ ٔٚازاد ٜآٖ تسای ٔماتّ ٝتا ٞس تخدخاٚش
اغسائیُ ػّیِ ٝثٙاٖ اغ .ػّی ػثداِىسیٓ ػّی ،غفخیخس غخٛزیخ ٝدز
ِثٙاٖ دز ٌف  ٌٛٚتا فازظ دز دٔؿك دز خكٛـ غسٙاٖ دتخیخس
وُ صب اهلل دزتاز ٜتاغیػات اتٕی اغسائخیخُ  ٚایخٙخىخ ٝآٖ زا
تٟدیدی تسای خٛد ایٗ زضیٓ لساز خٛاٞخد دادٌ ،خفخ ٞ :ؿخداز
ٔػتمیٓ غید ػٗ ٘كساهلل ت ٝغساٖ زضیٓ قٟی٘ٛیػتی تاویخدی تخس
آٔادٌی ٔما ٚ ٔٚازاد ٜآٖ تسای ٔماتّ ٝتا ٞس تداٚش اغسائیُ ػّیخٝ
ِثٙاٖ اغ ٚ.ی افصٚد :تٟدید صب اهلل ِثٙاٖ پیأی تخاشداز٘خد ٜتخٝ
دؾٕٗ قٟی٘ٛیػتی اغ تا ت ٝخٛد اخاشٔ ٜاخساخٛیی تسای تخ ٝزاٜ
ا٘داختٗ خٍٙی و ٝتّفات غٍٙیٙی تسای ایٗ زضیٓ تٕٞ ٝسا ٜخٛاٞد
داد٘ ،دٞد.ػثداِىسیٓ ػّی تكسیح وسدٔ :ماِ ٔٚثٙاٖ ٕٛٞاز ٜدز
خایٍا ٜػُٕ تٞ ٝس آ٘چٔ ٝی ٌٛید لساز دازد تسكٛـ اٌس سفی
اش خا٘ة ؾسف غید ػٗ ٘كس اهلل ت ٝشتاٖ تیاید.غخفخیخس غخٛزیخٝ
افصٚد :اٚناع داخّی ِثٙاٖ ٘یص اش شٔا٘ی ؤ ٝیخؿخُ ػخ ٖٛزئخیخع
خٕٟٛز ؾد ٜتٟتس اش غاتك اغ  ٚهٛز ػ ٖٛدز ٔماْ لخدزت تخا
تٛخ ٝتٛٔ ٝانغ ا ٚدز ٔماْ یه زخُ غیاغی لدزت دفاػی ِثخٙخاٖ
دز تساتس تداٚش ت ٝاوٕی ایٗ وؿٛز زا تمٛی ٔی وخٙخدٚ.ی تخا
اؾاز ٜتٛٔ ٝنغ قسیح  ٚآؾىاز زئیع خٕٟٛز ِثٙاٖ دز خكخٛـ
غالح ٔما ٚ ٔٚتٛقیف آٖ ت ٝػٛٙاٖ غالح پؿتیثاٖ ازتؽ ِثخٙخاٖ
 ٚنسٚزتی تسای فاظ اش ایٗ وؿٛز ٌف  :ایٗ ٔخٛنخغ ػخٖٛ
تاوید ٔی وٙد و ٝغالح ٔما ٔٚاتصاز ٚلؼی تاشداز٘د ٜتٔ ٝخٙخظخٛز
فاظ اش ِثٙاٖ اغ ٔ ٚؼٙای ٚالؼی اوٕی ِثخٙخاٖ دز وخٙخاز
ازتؽ ّٔی ایٗ وؿٛز زا ٘ؿاٖ ٔی دٞد.

تاالیی تسخٛزداز اغ ٔ .خا تخسای دٚز ٜای دز
ػساق تالی خٛاٞیٓ ٔخا٘خد تخا اش ازتخؽ ػخساق
ٕای وٙیٓ.دز ٘ؿػ ٔاتیع  ٚاِخؼخثخادی دز
تغداد دزتاز ٜتمٛی زٚاتى ٔیاٖ د ٚوؿخٛز دز
شٔیٞ ٝٙای ٘ظأی  ٚأٙیتی  ٚخ ًٙػّی ٝداػؽ ٚ
ػّٕیات غسب ٔٛقُ تحث ٌ ٚفتٍ ٛؾد.
٘یسٞٚای ػسالی پیؿتخس ؾخسق ٔخٛقخُ زا آشاد
وسد٘د  ٚاخیسا ػّٕیات غسب ٔخٛقخُ زا آغخاش
وسدٜا٘د.

تاخیر تیطتر در سازش سیاسی سَریِ تِ ًفع
ّیچ کس ًیست

غسٚیع خثسی زٚش٘أخ ٝازنٚ -شیخس
خازخ ٝزٚغیٌ ٝفخ ٞ ،خیخچ وخع اش
تاخیسٞا دز غاشؼ غیاغی غٛزیخ٘ ٝخفخغ
ٕ٘یتسد ٔ ٚػى ٛأیدٚاز اغ و ٝدِٚ
خدید آٔسیىا تیؽ اش ٌرؾت ٝدز ٔماتّخٝ
تا تسٚزیػٓ هخٛز داؾختخ ٝتخاؾخد.تخٝ
ٌصازؼ ایػٙا ،غسٌ ی الزٚزٚفٚ ،شیخس
خازخ ٝزٚغیٌ ٝف ٞ :خیخچ وخع اش
تاخیسٞای تٚ ٝخٛد آٔد ٜدز ز٘ٚد غاشؼ غیاغی تخسای تخحخساٖ غخٛزیخٝ
زنای ٘دازد .تاخیسٞای تیؿتس ت٘ ٝفغ ٞیچ وع ٘یػ ٚ.شیس خازخ ٝزٚغیٝ
تكسیح وسد :غاشٔاٖ ُّٔ تاید دز ػدْ دػٛت اش ٔساِفاٖ ٔػتمس دز ٔػىٛ
تسای هٛز دز ٔراوسات ض٘ ٛتاشٍ٘سی وٙد.الٚزٚف دز خخسیخاٖ یخه
٘ؿػ خثسی پع اش ٌف  ٌٛٚتا ٕٞتای تٛزویٙافاغٛیخی خخٛد ٘ؿخػخ
آغتا٘ ٝزا ٔٛزد غتایؽ لساز داد ٌ ٚف  ٗٔ :تا زوع تخیخّخسغخٚ ،ٖٛشیخس
خازخ ٝآٔسیىا دز تٗ دیداز وسدْٔ .ا دزتاز ٜاٚناع دز غٛزیخ ،ٝتخٚ ٝیخطٜ
دزتازٔ ٜماتّ ٝتا تسٚزیػٓ خٟا٘ی تٌ ٝف  ٌٛٚپخسداخختخیخٓٚ.شیخس خخازخخٝ
زٚغیٕٞ ٝچٙیٗ اتٟأات ٚازد ؾد ٜػّیٔ ٝػى ٛزا دزتاز ٜدخاِتؽ دز تالؼ
تسای وٛدتا دز ٔ٘ٛتٍ٘ٝس ٚزد وسد ٌ ٚف  :ایٗ اتٟاْ ٕٞ ٓٞا٘ٙد خٕخالت
ٞىسی ػّی ٝغسب  ٚدغ داؾتٗ دز وٕپیٗ ٞای ا٘تساتاتی دز وؿخٛزٞخای
غستی تی پای ٚ ٝاغاظ اغ .پیؿتس غفازت زٚغی ٝدز اٍّ٘یع ایٗ ٌخصازؼ
زا زد وسد ٚ ٜآٖ زا وأال وٙای ٝآٔیص خٛا٘د.زٚش یىؿٙث ،ٝزٚش٘أ ٝتٍّساف
ٌصازؼ داد ؤ ٝػى ٛدز تٛي  ٝتسای تسا٘داشی د٘ٛٔ ِٚتٍ٘ٝس ٚتٚ ٝغیّخٝ
لتُ ٔیّ ٛخٛوا٘ٚٛیچ٘ ،سػ ٚشیس أی غسب دز  5۱اوتثس  2٧5۱دغخ
داؾت ٝاغ .

ادأ ٝاش ؾٕاز ٠لثُ...
دز اغّة ایٗ پیؿٟٙادات تخالؼ ؾخد ٜاغخ تخا تخٝ
وؿٛزٞا تهٕیٗ ٔهاػف داد ٜؾٛد و ٝتأیٗ غخٛخخ
زاوتٛزٞای ٞػت ٝای آٟ٘ا ٞسٌص ت ٝدالیُ غخیخاغخی تخٝ
تؼٛیك ٘یافتادٔ ٚ ٜتٛلف ٘سٛاٞد ؾد.
دز دغتٛزاِؼُٕ ٌس ٜٚتأیٗ وٙٙدٌاٖ غٛخ ٞػت ٝای
)(NSGآٔد ٜاغ :
اٌس لساز تاؾد تػٟیالت ،تدٟیصات  ٚفخٙخاٚزی غخٙخی
غاشی یا تاشفساٚزی ٔٙتمُ ؾٛد ،تأیٗوٙٙخدٌخاٖ تخایخد
ايٕیٙاٖ اقُ وٙٙد و ٝدزیاف وٙٙدٌأٖ ،ؿخازوخ
تأیٗ وٙٙد ٚ ٜیا غایس ٔؿازو ٞای چٙدّٔیتی ٔٙاغخة
دز تػٟیالت ٟ٘ایی زا ت ٝػخٙخٛاٖ خخایخٍخصیخٙخی تخسای
تاغیػات ّٔی ٔی پریس٘د .تأیٗ وٙٙدٌاٖ ٕٞچٙیٗ تاید
فؼاِی ٞای تیٗ إِّّی (اش خّٕ ٝآضا٘ع تیخٗ اِخٕخّخّخی
ا٘سضی اتٕی ٔستثى تا ٔساوص چٙدّٔیتی ًٔٙمٝای چسخٝ
غٛخ زا ازتماء دٙٞد.
ٕٞچٙیٗ چازچٛب تیٗ إِّّی ٔؿازو ا٘خسضی ٞػختخٝ
ای (IFNEC-و ٝلثال ٔؿازو خٟا٘ی ا٘سضی ٞػختخٝ
ای یا ٘GNEPأیدٔ ٜی ؾد ٘یص دز زاغختخای ازائخٝ
پیؿٟٙادات تخسای زغخیخدٖ تخ ٝتخٛافخمخات خخأخغ (ٚ
ٔاداْ اِؼٕس تأیٗ غٛخ ٘ ،ظیس ِخیخصیخٙخً غخٛخخ ،
الدأاتی ا٘داْ داد ٜاغ  .ػخال ٜٚتخس ایخٗ ،آٔخسیخىخا،
اٍّ٘یع  ٚغایس وؿٛزٞا تا٘هٞای غٛخ تخاغخیخع
ؾد ٜاش غٛی زٚغی ٚ ٝآضا٘ع تیٗ إُِّ ا٘سضی اتٕی ٚ
ٔسوص تیٗ إِّّی غٙی غاشی زٚغخیخ ٝدز ا٘خٍخازغخه
)(Angarskتسخی تهٕیٗ ٞای تأیٗ غٛخخ ٘خیخص
ازائ ٝوسد ٜا٘د و ٝزٚغی ٝدز ٔٛزد آخس اش غایس وؿٛزٞا
تسای خسیدازی غٟاْ ایٗ ٔسوص دػٛت ت ٝػٕخُ آٚزدٜ
اغ .أا تسای پیؿثسد ٓٞشٔاٖ ٌٓٞ ٚاْ ایٗ تحٛالت ٚ
ایدٞ ٜای ٔتؼدد ٛٙٞش تالؼ خأؼی قٛزت ٍ٘سفت ٚ ٝتٝ
ٚیط ٜتسای خّة ٕای اش چازچٛب تیٗإِّّی خدیخد
 و ٝاش ِحاٌ غیاغی تػیاز دؾٛاز ت٘ ٝظخس ٔخی زغخد-ٞیچ الدأی ا٘داْ ٘ؿد ٜاغ .
وؿٛزٞای دز اَ تٛغؼ٘ ٝػث ت ٝآ٘چ٘ ٝمم خمخٛق
ٔٙدزج دز تٙد چٟازْ ٔؼاٞدٔ ٜی دا٘خٙخد ،ػخاغخیخ
ٚیط ٜای داز٘د و ٝتسؽ ػٕد ٜای اش ایخٗ ػخاغخیخ
اقُ یه وٕپیٗ ٔٛثس ایسا٘ی اغ  .وؿٛزٞایخی وخٝ
خٛدؾاٖ لكد غٙی غاشی زا ٘داز٘د دزتاز ٜخك ایخساٖ
تسای ایٗ واز خٙداَ تػیازی ت ٝزأ ٜی ا٘داش٘د.
تسدیدی ٘یػ و ٝچاِؽ تىثیس تػّیحات ٞػت ٝای وخٝ
پیسأ ٖٛتس٘أٞ ٝػت ٝای ایساٖ ًٔسح ؾد یىی اش دالیخُ
تازان اٚتأا تسای ازائ ٝپیؿٟٙاد چازچٛب تیٗ إِخّخّخی
خدید تٛدٟ٘ .ایی ؾدٖ تسخاْ دغختخاٚزد ٔ ٚخٛفخمخیخ
تصزٌی اغ  .تسخاْ آغاشٌس ٌاْ ٞای خأخغ اػختخٕخاد
غاشی تسای تس٘أٞ ٝػت ٝای ایساٖ اغ أا ٔؿىُ اقّی
ٛٙٞش تالی اغ  :اٌس ایساٖ تس٘أ ٝغٙی غاشی خٛد زا تخٝ
يٛز ٌػتسد ٜت ٝپیؽ تثخسد ،پخع اش تخسداؾختخ ٝؾخدٖ
ٔحدٚدی ٞای اخسایی تسخاْ دز تاش ٜشٔا٘ی  5٥غخاِخٝ
آیا الدأات اػتٕاد غاشی ت ٝا٘داش ٜوافی تهٕیٗ وٙٙدٜ
خٛاٞد تٛد؟ٔٛلؼی ایساٖ نسٚزت زغیدٖ ت ٝاخخٕخاع
تیٗ إِّّی دزتاز ٜوٙتسَ تسؽ ٞایی اش چسخ ٝغٛخخ
و ٝدز آٟ٘ا ػاغی تىثیس ًٔسح اغ زا ٕ٘ایخاٖ ٔخی
وٙد ،اخٕاػی و ٝتاید اش آٖ تسای زغیدٌی تخٔ ٝخٛزد
ایساٖ ٕٞ ٚچٙیٗ اختٙاب اش ٔٛازد ٔؿات ٝدز آیٙد ٜتخٟخسٜ
ٌسف ٔ.2.ػائُ ٔ ٚؿىالت ادأٝداز ایساٖ
دز تؿسیح تسخاْ تازٞا اػالْ ؾد ٜاغ و ٝایٗ تخس٘خأخٝ
"تثادِی" )(transactionalاغخ " ٚتخحخِٛخی"
)٘(transformativeیػ  .میم ایٗ اظٟاز٘ظس تخا
غاَ ٞای ٔتٕادی زٚؾٗ ٘سٛاٞد ؾد .اٌخس دز ٔػخیخس
اخسای قادلا٘ ٝتسخاْٞ ،یچ تحِٛی دز تخس٘خأخٞ ٝخای
چسخ ٝغٛخ ایساٖ ،زٚاتى ایٗ وؿٛز تا ٕٞػایٍا٘خؽ
 ٚیا دز دیدٌا ٜخٟاٖ ( ٚتٚ ٝیط٘ ٥+5 ٜػث تٔ ٝاٞیخ
تس٘أٞ ٝػت ٝای ایساٖ ایداد ٘ؿٛد ،تسٚش دٚتخاز ٜتخحخساٖ
يی  5٧اِی  5٥غاَ آتی ،یا ؾاید شٚدتس اش آٖ ،تٕخی
خٛاٞد تٛد.تسخاْ اش خًس ٚلٛع تیدزً٘ تحساٖ واغتٝ
 ٚیه فهای تٙفػی یاتی ایداد وسد ٜاغخ  .لخًخؼخا
تسای تٕاْ يسفیٗ نسٚزی اغ و ٝاش ایٗ فخسقخ تخٝ
ؾىُ غٛدٔٙدا٘ ٚ ٝدز زاغتای یافتٗ زاٟ٘ ُ ٜایی تٟسٜ
تٍیس٘د ٟٓٔ.تسیٗ ٌاْ ٞایی و ٝایساٖ  ٚغایس دٞ ِٚخا
ٔی تٛا٘ٙد دز ایٗ تاش ٜشٔا٘ی تسداز٘د ٌاْ ٞایی ٞػختخٙخد
وٞ ٝدف تػٟیُ تٙؽ ٞای غیاغی دز خخاٚزٔخیخا٘خ ٝزا
د٘ثاَ ٔی وٙٙد ،تٙؽٞایی و ٝتا زفتاز  ٚلاتخّخیخ ٞخای
ٞػت ٝای ایساٖ ٞیچ ازتثاو ٔػتمیٕی ٘داز٘د.
ادأ ٝدازد

