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  حرف روز ▼

 !طلباًِ اصالح سًی اتْام

 تؿطیغ ثٝ ٚاوٙف زض یعز آفتبة عّت اصالح ضٚظ٘بٔٝ
ِٚت پبیبٖ ٔحض ثٝ چطا: »٘ٛیؿس ٔی ٚاوؿٗ ٚاضزات  ز
ِٚت قطٚع ٚ ضٚحب٘ی ٚ٘س ضئیؿی ز  ٚاوؿٗ ٚاضزات ض
ِٚت: یه احتٕبِی؛ ٞبی پبؾد ٌطفت؟ ظیبزی ؾطػت  ز

 ظٔیٙٝ زض وٝ ازػبٞبیی ضغٓ ػّی ٚ ثٛز ػطضٝ ثی لجّی
ی زاقت، زیپّٕبؾی  ٚاوؿٗ ٔرتّف عطق اظ تٛا٘ؿت ٕ٘

ساظٜ ثٝ ِٚت: زٚ وٙس؟ وكٛض ٚاضز ٔىفی ٘ا  ػطضٝ ضٚحب٘ی ز
. «قس ٔی ٚاضزات ٔب٘غ زاذّی ٞبی تطاقی ٔب٘غ ِٚی زاقت

 ٞؿتٙس وكٛض زاذُ زض ٞبیی زؾت ٘كطیٝ، ایٗ ٘ظط ثط ثٙب
ِٚت ٔٛفمیت ٔب٘غ وٝ  أطٚظ ٞب ٕٞبٖ ٚ قس٘س ضٚحب٘ی ز

 زِیُ ثبیس» پؽ ا٘س، قسٜ ضئیؿی زِٚت ٔٛفمیت ػّت
ٚ٘ب ٚاوؿٗ ٚاضزات تؿطیغ  وكٛض ٔطظٞبی زاذُ زض ضا وط
 .«وطز ٚخٛ خؿت

 قسٖ ثطزاقتٝ ٔسػی ضٚحب٘ی زِٚت -1 :تحلیلی ًکبت
ضبی ثب ٞب تحطیٓ تٕبٔی طی ثٛز؛ وسذسا ثب تٛافك ٔا  وٝ ٔا

 ؾٙس ثّىٝ ٘كس، ٔحمك ؾبَ ٞكت عَٛ زض تٟٙب ٘ٝ
 زض حتی ؾیبؾت ایٗ وٝ ثؽ ٕٞیٗ زِٚت ایٗ ضؾٛایی

 ٚاوؿٗ ٚاضزات ٚ زاضٚیی ٞبی تحطیٓ وبٞف ؾغح
 ضٚظ٘بٔٝ ازػبی -2. ٘كس ٔحمك ٘یع خبٔؼٝ ٔٛضز٘یبظ

ُ زاقتٗ زؾت ثط ٔجٙی عّت اصالح  ػسْ زض زاذّی ػٛٔا
 زض ضٚحب٘ی زِٚت وٝ؛ اؾت حبِی زض ٚاوؿٗ، ٚاضزات

 ػسْ ٚ ٞب تحطیٓ ضا أط ایٗ زِیُ ذٛیف حیبت ظٔبٖ
غ ٘ٝ قٕطز٘س؛ ثطٔی وكٛضٔبٖ ؾٛی اظ fatf پصیطـ  ٚ ٔٛ٘ا
ِٚت ؾرٍٙٛی ضثیؼی زاذّی؛ زالیُ  ظٔؿتبٖ ضٚحب٘ی، ز
 ٘پیٛؾتٗ: »وطز ازػب ذجطٍ٘بضاٖ خٕغ زض ٌصقتٝ ؾبَ
 ٔكىُ ثب ضا وطٚ٘ب ذبضخی ٚاوؿٗ ذطیس ،fatf ثٝ ایطٖا

ٙبصط ؛«اؾت وطزٜ ٔٛاخٝ ه ٚلت ضئیؽ ٕٞتی، ػجسِا  ث٘ب
ی صفحٝ زض ٘یع ٔطوعی ! ٔطزْ: »٘ٛقت ذٛز ایٙؿتبٌطٔا

ی ثبقیٓ، تحطیٓ وٝ ظٔب٘ی تب ٔب  قٕب ثطای تٛا٘یٓ ٕ٘
ِٚت ؾٛی اظ حبِی زض ٔٛاضغ ایٗ ؛!«ثرطیٓ ٚاوؿٗ  ز
 زض ٚ زِٚت آٖ ٔكبثٝ قطایظ زض وٝ قس ٔی ٔغطح ضٚحب٘ی

 ،fatf ٔؿئّٝ ٘كسٖ تىّیف تؼییٗ ٚ ٞب تحطیٓ زٚاْ زٚضٜ
 ٚاوؿٗ زٚظ ٞب ٔیّیٖٛ ٚاضزات ضئیؿی، ضٚظٜ 44 زِٚت زض
 وٝ اؾت آٖ ٚالؼیت -3! اؾت قسٜ ٔحمك وكٛض ثٝ

 ثٟطٜ ثبضٞب ٚ ثبضٞب ای ضؾب٘ٝ قب٘تبغ ایٗ اظ اصالحبت خطیبٖ
 ٔٗ ثٛز، وی ثٛز، وی» پبیٝ ثط وٝ تحّیّی اؾت؛ ثطزٜ

 ٞب وٛتبٞی ثبثت ػصضذٛاٞی خبی ثٝ ٚ اؾت اؾتٛاض «٘جٛزْ
ٚ٘ی ٔتٟٓ یبفتٗ ز٘جبَ ثٝ ٕٞٛاضٜ ٞب، ٔسیطیت ؾٛء ٚ  ثیط

بٜ ایٗ ثب اؾت؛ ی تٛاٖ ٔی وٝ اؾت تحّیّی ٍ٘  ٚ ٌط٘ا
 ػّیٝ ٚ ا٘ساذت آٔطیىب ٌطزٖ ضا ٔطزْ ٔؼیكتی ٔكىالت
 ضا ٚاوؿٗ ٘ىطزٖ ٚاضز ٚ زاز قؼبض ؾفیس وبخ ٞبی ؾیبؾت

ُ ٌطزٖ ساذت عّت غیطاصالح زاذّی ػٛٔا  زِیُ -4. ٘ا
 وكٛض، ثٝ ٚاوؿٗ ٚاضزات ٌطفتٗ ضٚ٘ك زض اصّی
 زیپّٕبؾی ػیٙی ٞبی ظطفیت اظ خسیس زِٚت ٌیطی ثٟطٜ

 اظ ٘بقی اذیط ٞبی ٞفتٝ زض ٚاوؿٗ ٚاضزات ٔٛج اؾت؛
 اؾت؛ ثٛزٜ چیٗ خٕٟٛض ضئیؽ ثب ضئیؿی تّفٙی تٕبؼ
 ثٛزٜ فطاٞٓ ٘یع ضٚحب٘ی زِٚت ثطای اظایٗ پیف وٝ السأی

! اؾت ٘ساقتٝ ٚخٛز آٖ ثطای ای اضازٜ اؾبؾبً ِٚی
 (وطیٕی اوجط: ٘ٛیؿٙسٜ)
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 تْزاى بِ الکاظوی سفز اّذاف

 ایي. آهذ تْراى ثِ دٍم ثبر ثرای اغ، ٍزیری ًخعت ظبلِ یک فبصلِ در «الکبظوی» دیرٍز

 ظفر ایي در. دارد ای ٍیصُ جبیگبُ ػراق خبرجی ظیبظت در ایراى کِ دّذ هی ًؽبى اهر

 ظفر ایي ّبی دظتَرالؼول ٍ کردًذ هی ّوراّی را ٍی التصبدی ٍ ظیبظی ّبی ّیئت

 .ثَد التصبدی ٍ ظیبظی اثؼبد ثر هتورکس

 ثر تأکیذ اظت، هَردتَجِ ّوِ از ثیػ ظفر ایي در آًچِ -1  :تحلیلی ّبی گسارُ

 ظری یک ٍ ػرثعتبى ٍ ایراى ثیي گری هیبًجی اًرشی، هعبئل ّوچَى ّبیی گسارُ

 در. اظت ػراق ؼوبل در ترٍریعت ّبی گرٍُ ثرخی حضَر ّوچَى هبثیي فی رًٍذّبی

 ثر ًیس ػراق دٍلت تأکیذ ٍ دارد احتیبج ایراى از گبز ٍاردات ثِ ّوچٌبى ػراق اًرشی، ثحث

 45 تب 54 حذٍد در چیسی ایراى از ػراق دریبفتی گبز حجن. اظت اظتَار هعئلِ ّویي

 ّبی تحرین ثحث زهیٌِ ایي در اصلی هؽکل اهب اظت؛ رٍز در هترهکؼت هیلیَى

 ًسدیک ًیس ثرق ثحث در. کٌذ هی هَاجِ هؽکل ثب را پَل اًتمبل ثحث ػلٌبً کِ آهریکبظت

 ػراق کِ دّذ هی ًؽبى هعبئل ایي. ؼَد هی تأهیي ایراى تَظط ػراق ثرق ظَم یک ثِ

 اًفتبح رٍیکرد اظبض ثر ػراق -2. اظت ایراى از ٍاردات خَاّبى اًرشی ثحث در ّوچٌبى

 ًمػ ایي. اظت دادُ لرار کبر دظتَر در را ّوعبیگبى ثب تؼبهل الکبظوی، هصطفی ػرثی

 ای هٌطمِ ّبی تٌػ کبّػ ّوچٌیي ٍ ػراق داخل در تٌػ کبّػ از ثرگرفتِ تؼبهلی

 ػراق داخل در ّب تٌػ افسایػ ثِ هٌجر ای هٌطمِ ثبزیگراى ثیي اختالف زیرا اظت؛

 اتخبر دًجبل ثِ ػرثعتبى ٍ ایراى ثیي خَد گراًِ هیبًجی ًمػ ثب ػراق اکٌَى. ؼذ خَاّذ

 ثرگساری ّوچٌیي ٍ ػرثعتبى ٍ ایراى ثیي ًؽعت ظِ ثرگساری. اظت راّکبری چٌیي

 .دارد رٍیکردی چٌیي از ًؽبى ثغذاد، کٌفراًط ّوچَى ّب کٌفراًط ثرخی

 الکبظوی هْرهبُ، 11 در ػراق پبرلوبًی اًتخبثبت ثِ ؼذى ًسدیک ثِ تَجِ ثب :پبیبًی ًکتِ

 الکبظوی هعئلِ، ایي کٌبر در. اظت ػراق آیٌذُ دٍلت در خَد جبیگبُ حفظ دًجبل ثِ

 در ٍ دارد ًیبز ایراى ّوراّی ثِ ػراق التصبدی هؽکالت از ثعیبری ثر ؼذى فبئك ثرای

 .اظت دادُ ًؽبى را خَد ًیت حعي ّوَارُ ایراى ًیس زهیٌِ ایي

 (فرّبدی هحوذرضب: ًَیعٌذُ) 
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                         اخبار▼

 ّا سًذاى اس ای اژُ هحسٌی باسدیذّای اس طلب اصالح یک تحلیل

تٍبٜ اظ لضبئیٝ لٜٛ ضئیؽ ؾبػتٝ ؾٝ ثبظزیس ثٝ اقبضٜ ثب «ظازٜ ضٔضبٖ ػجساهلل»  ای اغٜ ٔحؿٙی االؾالْ حدت ثبظزیس چٟبضٔیٗ لبِت زض خٕؼٝ ضٚظ صجح وٝ زٔبٚ٘س ٘سٔا

ِٛیت ضٚظ یىٕیٗ ٚ ٞفتبز زض وكٛض ٞبی ظ٘سٖا اظ دبْ حبَ زض ٞب ضؾیسٌی ضٚ٘س ٚ قبٞسیٓ ضا تغییطاتی: »ٌفت ٌطفت، صٛضت لضب زؾتٍبٜ ضیبؾت ٔؿئ  ایٗ ٚ اؾت ٘ا

 ثؿیبض ضٚیٝ ایٗ ثبقٙس، زاقتٝ لضبئیٝ لٜٛ وبضٔٙساٖ ثٝ آ٘ىٝ ثیف زاض٘س؛ لضب زؾتٍبٜ ثٝ ٔطاخؼیٗ ثٝ ذبصی تٛخٝ لضب، زؾتٍبٜ ضئیؽ وٝ زٞس ٔی ٘كبٖ ٔٛضٛػبت

یبٖ: »وطز تصطیح ٚ اضظیبثی ٔثجت ضا ٞب ظ٘سٖا اظ لضبئیٝ لٜٛ ضئیؽ ؾطظزٜ ثبظزیس عّت اصالح ؾیبؾی فؼبَ ایٗ. «اؾت ٔثجت س ٔٛاخٝ ٔكىالتی ثب ظ٘س٘ا  وبضی ٞط ٚ ٘ا

یبٖ ثٝ وٕه ثٍیطز، صٛضت یبٖ اقتغبَ ثٝ ٚیػٜ ٍ٘بٜ اؾت، ٞبیكبٖ ذب٘ٛازٜ ٚ ظ٘س٘ا ط ٚ اؾت اضظقٕٙس ثؿیبض ظ٘س٘ا  ٚ ٔسزخٛیبٖ ٔبِی تأٔیٗ ثطای وٛچىی لسْ ٞط ٌا

یبٖ دبْ ظ٘س٘ا ٝ ٚی. «وطز اؾتمجبَ آٖ اظ ثبیس ٚ اؾت ٔثجتی لسْ قٛز، ٘ا  ٞبی ذب٘ٛازٜ ٞبی پیبْ ثطذی ثٝ ای اغٜ ٔحؿٙی آلبی قٙیسْ ٔٛثك ٔٙجغ اظ: »زاز ازٔا

یبٖ ٙیتی ظ٘س٘ا ٛاة قرصبً ٞٓ ٔا بت ایٗ. وطز تكىط ٌطفتٙس پیف زض وٝ ای ضٚیٝ ذبعط ثٝ ایكبٖ اظ ثبیس ٚ زاز٘س خ  وٝ فؼّی قطایظ زض لضب زؾتٍبٜ ضئیؽ السٔا

ٛاخٝ آٖ ثب وكٛض س ٔی اؾت ٔ ط: »افعٚز ظازٜ ضٔضبٖ. «ثبقس حبَ وٕه تٛ٘ا  لٜٛ ثٝ ٘ؿجت ٞب ٌالیٝ اظ زضصس 54 قٛز، اصالح ضبثغیٗ ٚ لضبت اضتجبط ضٚیٝ ایٗ ٌا

ٖٛ ٔؿبئُ ثب ذٛثی آقٙبیی ٚ ٞؿتٙس اضتجبط زض ضبثغیٗ ثب ای اغٜ آلبی قٛز، ٔی ثطعطف لضبئیٝ  ٔكىالت اصالحی ضٚ٘س ایٗ ٚ ایكبٖ ٚضٚز ثب ٚ زاض٘س آٖ پیطٔا

س ثطعطف س اتفبق ضبثغیٗ وٙتطَ عطیك اظ لضبئیٝ لٜٛ اؾتمالَ. قس ذٛٞا  .«افتبز ذٛٞا

 !شایعِ یک چاشٌی با ساسًذُ هذاکزات

طغی ؾبظٔبٖ ضئیؽ ؽ ٔسیطوُ زیساض ٘تیدٝ زض زیطٚظ وكٛضٔبٖ، اتٕی ٘ا طغی إِّّی ثیٗ آغ٘ا دبْ ضا ای ؾبظ٘سٜ ٔصاوطات: »ٌفت اتٕی، ٘ا  ٔبثیٗ فی ٔؿبئُ زازیٓ، ٘ا

ؽ ٔسیطوُ قس لطاض. اؾت فٙی اؾبؾبً دبْ ٔمبٔبت ثب ضا ٔصاوطات ٚ ؾفط تٟطاٖ ثٝ ٘عزیه آیٙسٜ زض آغ٘ا  ایطٖا ثٝ ٞب زٚضثیٗ حبفظٝ ٞبی وبضت تؼٛیض زضثبضٜ ٚ زٞس ٘ا

ؽ ثٝ ایطاٖ اخبظٜ اظ ٚ وطز تٛصیف ؾبظ٘سٜ ضا ایطاٖ ثٝ ؾفطـ ٘تبیح ٘یع ٌطٚؾی. «ثیبیس  ٔؼیٛة لغؼبت تؼٛیض ٚ ای ٞؿتٝ ٔطاوع تٕبٔی اظ ثبظزیس ثطای آغ٘ا

تیبظ ثط ٔجٙی زاذّی ٞبی ضؾبٝ٘ قبیؼبت ثطذی ٔٛخت ٔسیطوُ ٔٛضغ ایٗ زاز؛ ذجط ٔطاوع ایٗ ٞبی زٚضثیٗ ؽ ثٝ زِٚت ٔا جطزی لبٖ٘ٛ اظ فطاتط آغ٘ا . قس ٔدّؽ ضٞا

ب اؾت، ٘ىطزٜ اتربش ٔٛضؼی ظٔیٙٝ ایٗ زض ٔدّؽ تبوٖٙٛ ٞطچٙس ٛض ٚظاضت ٚ زِٚت تٛؾظ ٔدّؽ لبٖ٘ٛ قسٖ اػالْ لطٔع ذظ ثب ٔا  ٘ٛع ایٗ صحت ذبضخٝ، ٔا

 .ضؾس ٔی ٘ظط ثٝ شٞٗ اظ زٚض ٞب تحّیُ

 عزاق ٍ ایزاى هزسّای اهٌیت هخل هَارد

ٙیت ػبِی قٛضای زثیط زیطٚظ ٕیت ثط ػطاق، ٚظیط ٘رؿت ثب زیساض زض وكٛضٔبٖ ّٔی ٔا ٙیت ٞا  تٟسیسات ثٝ ظٔیٙٝ، ایٗ ٚ وطز تأویس ٕٞؿبیٝ وكٛض زٚ ٔطظٞبی ٔا

ٙیت ٔرُ ٙغمٝ وكٛضٞبی حضٛض ثسٖٚ ٔٙغمٝ وكٛضٞبی ٍٕٞطایی ٚ ٔؿبػی اقتطان ثط تٕطوع: »افعٚز ٚ پطزاذت وكٛض زٚ ّٔی ٔا  وبض زؾتٛض زض ثبیس ای فطٔا

ٙیت ٔرُ ٚ وٙٙسٜ ٍ٘طٖا ػطاق وطزؾتبٖ الّیٓ زض تطٚضیؿتی ٞبی ٌطٜٚ فعایٙسٜ تحطوبت. ثبقس ٔٙغمٝ وكٛضٞبی زائٕی  ذّغ ثبیس ٞب تطٚضیؿت ایٗ ٔطظٞبؾت، ٔا

 صسض زض ٕٞچٙبٖ آٖ ػبّٔیٗ ٔدبظات ٚ إِٟٙسؼ ٟٔسی اثٛ ٚ ؾّیٕب٘ی لبؾٓ حبج قٟیساٖ ٔمبٚٔت ثعضي ؾطزاضاٖ تطٚض پطٚ٘سٜ. قٛ٘س اذطاج ٚ قسٜ فٛضی ؾالح

 .«زاضز لطاض ٔمبٚٔت خجٟٝ ٚ ػطاق ٚ ایطاٖ ّٔت زٚ ٔغبِجبت
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 ای  هک گذشت زیده مهمتزین اخبار رد هفته گ    
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 هستضعفیي بسیج ساسهاى در فقیِ ٍلی ًوایٌذگی سیاسی هعاًٍت

 

عجك لِٛی وٝ زض ظٔبٖ ضأی اػتٕبز ثٝ ٕ٘بیٙسٌبٖ ّٔت زازٜ قس، ذٛقجرتب٘ٝ لیٕت »ٚظیط صٕت اػالْ وطز:  ترهس لیوت ظیوبى کؽیذُ ؼذ ◄

ٞعاض تٛٔبٖ ضؾیس. زض آشضٔبٜ ٘یع زض ؾبذتبض صٙؼت فٛالز اصالح  25ای  ؾیٕبٖ ثٝ ٘طخ پیف اظ لغؼی ثطق ثبظٌكت ٚ لیٕت آٖ زض ثٛضؼ ثٝ ویؿٝ

ٞب زض ثبظاض فٛالز ضا قبٞس ثبقیٓ ٚ ثبظاض  ای ثطای وبٞف ٞعیٙٝ قسٜ حطوت وٙیٓ ٚ ضلبثت ؾبظ٘سٜ ٕت تٕبْؾبذتبضی ذٛاٞیٓ زاقت وٝ ثٝ ؾٕت وبٞف لی

 .«فٛالز تحت تأثیط ٘ٛؾب٘بت اضظی ٘جبقس

ز. ایطاٖ پٟپبزٞبی زلیك ٚ ٚیطاٍ٘طی زاض»ٚظیط خًٙ ضغیٓ صٟیٛ٘یؿتی ٌفت:  صْیًَیعتی از پْپبدّبی ایراًی دلیك ٍ ٍیراًگر؛ تَصیف رشین ◄

ایطاٖ یه پبیٍبٜ آٔٛظقی پیكطفتٝ پٟپبزی »ٌب٘تع ازػب وطز: «. تٛا٘ٙس ٞعاضاٖ ویّٛٔتط ضا ثپیٕبیٙس ٞب ٔی ایٗ پٟپبزٞب ٕٞچٖٛ ٔٛقه ثبِؿتیه یب خٍٙٙسٜ

ٞبی حٕبؼ  ا٘س ٚ ٌطٜٚ زٜٞب فطٚ٘س اظ ایٗ پٟپبزٞب ضا ثٝ زؾت آٚض ٞبی یٕٗ زٜ زٞس. حٛثی ٞبی ٔمبٚٔت ضا زض آ٘دب آٔٛظـ ٔی زض وبقبٖ زایط وطزٜ ٚ ٌطٜٚ

 .«ا٘س ٚ خٟبز اؾالٔی ٘یع ثٝ زا٘ف چٍٍٛ٘ی ػّٕیبتی وطزٖ ایٗ پٟپبزٞب زؾت یبفتٝ

تطیٗ ٕٞؿبیٍبٖ ایطاٖ اؾت، ٘ٝ ثٝ زِیُ ٔٛلؼیت اؾتطاتػیه ایٗ وكٛض، ثّىٝ ثٝ زِیُ ثبظاضی وٝ  ػطاق یىی اظ ٟٔٓ اّویت رٍاثط التصبدی ثب ػراق ◄

ثطاثط صبزضات  4ٔیّیبضز زالض ثٛزٜ اؾت. ایٗ حدٓ اظ صبزضات ثٝ ایٗ وكٛض  7ثیف اظ  ۹۹دٓ صبزضات ایطاٖ ثٝ ػطاق زض ؾبَ ایطاٖ زض ػطاق زاضا اؾت. ح

 14تٛاٖ حدٓ صبزضاتی غیط٘فتی ایطاٖ ثٝ ػطاق ضا ثٝ  ایطاٖ ثٝ لبضٜ اضٚپب، آفطیمب ٚ آٔطیىب ثٛزٜ اؾت. ثب ضفغ ٔكىالت ٔٛخٛز ثط ٔؿیط تدبضت زٚ وكٛض، ٔی

 .بضز زالض ضؾب٘سٔیّی

ٔیّیٖٛ  ۹5ٔبٞٝ زْٚ ؾبَ،  6ثط اؾبؼ ٔصٛثٝ زِٚت، زض »ٚظیط وكبٚضظی ذجط زاز:  ثرای هذیریت ثبزار هرؽ در پبییس ٍ زهعتبى ریسی ثرًبهِ ◄

«. ٜ اظ آٖ ثبظاض ضا وٙتطَ وٙیٌٓیطز تب ثتٛا٘یٓ ثب اؾتفبز قٛز ٚ زض لبِت وكبٚضظی لطاضزازی زض اذتیبض ٔطغساضاٖ لطاض ٔی زاض ٚاضز وكٛض ٔی ٔطؽ ٘غفٝ ترٓ

 .ضٚز ضٚظٜ ثٝ قٕبض ٔی ٌفتٙی اؾت، یىی اظ زالیُ افعایف لیٕت ٔطؽ زض ٔمغغ فؼّی، افعایف لیٕت خٛخٝ یه

ٞبی  ذجط ػسْ حضٛض خٟب٘جرف زض ضٚیبضٚیی تیٓ فبیٙٛضز ٔمبثُ تیٕی اظ ضغیٓ صٟیٛ٘یؿتی، زض ضؾب٘ٝ ثبزتبة ظیبظی تصوین فَتجبلیعت ایراًی ◄

ٞبی ذبضخی ثٝ  ّی ثبظتبة پیسا وطزٜ اؾت. ٌفتٙی اؾت ػّیطضب خٟب٘جرف پیف اظ ػمس لطاضزاز ثب فبیٙٛضز چٙیٗ تصٕیٕی ٌطفتٝ ٚ أطٚظ ٘یع ضؾب٘ٝزاذ

 .ثبظی قٟطیٛض ٚ آشضٔبٜ فبیٙٛضز غبیت ذٛاٞس ثٛز 2ایٗ ٔٛضٛع پطزاذتٙس وٝ وبپیتبٖ تیٓ ّٔی وكٛضٔبٖ زض ٞط 

ثؽ زض یٕٗ  ٞب زض ٔٛضز آتف ٘مف ٔب زض ثحطاٖ یٕٗ وٕه اؾت. ٕٞٝ عطف»ٚظیطذبضخٝ ػٕبٖ ٌفت:  ؼَد ل هیزٍدی ح  ػوبى: ثحراى یوي ثِ ◄

 .«اخٕبع زاض٘س. پیكطفت ضٚ٘س ؾیبؾی یٕٗ ٘عزیه اؾت. ثبیس ثٝ یٕٗ ثطای زؾتیبثی ثٝ ثجبت وٕه وطز

 

   خبر ویژه▼ 

 ًظام سزاى با الکاظوی دیذار در گفتگَّا هحَر تزیي هْن

 ؼوبر ثِ رئیعی اهلل آیت ریبظت دٍرُ در ثلٌذپبیِ هعئَل یک خبرجی ظفر اٍلیي کؽَرهبى همبهبت ثب دیذار ٍ ایراى ثِ الکبظوی رٍزُ یک ظفر
 رئیعی. داًعت هٌطمِ تَظؼِ ٍ هلت دٍ ًفغ ثِ را آى ٍ کرد تأکیذ ثغذاد ٍ تْراى ثیي التصبدی گعتردُ تؼبهل ثر دیذار، ایي در جوَْر رئیط. رٍد هی

 پیگیری ٍ کرد تأکیذ ًیس ایراى هبلی هطبلجبت خصَؾ در ػراق تؼْذات اجرای ثر ػراق، ای هٌطمِ آفریٌی ًمػ از تْراى حوبیت اػالم ثب ّوچٌیي
 ایي در ًیس ػراق ٍزیر ًخعت. ثرؼورد ّب ضرٍرت جسٍ را الوللی ثیي هجبهغ در هٌْذض اثَ ٍ ظلیوبًی لبظن حبج ؼْیذاى ترٍر حمَلی ٍ ظیبظی

 هعئلِ کِ هؽترکی تین فؼبلیت» ثرای آهبدگی اػالم ،«ّب ثخػ ّوِ در را ػراق ٍ ایراى التصبدی رٍاثط تَظؼِ ّبی ظرفیت کردى فؼبل» دیذار،
 هطرح را «هٌطمِ در ػراق آفریٌی ًمػ از ایراى حوبیت» درخَاظت ٍ «کٌذ  پیگیری الوللی ثیي ٍ داخلی صَرت ثِ را ظلیوبًی ظردار ترٍر حمَلی

. ثیٌجبهذ ًجف ٍ کرثال - هؽْذ ثسرگراُ رؤیبی تحمك ثِ تَاًذ هی ّب، زیرظبخت ایجبد: »گفت ًیس جوَْر رئیط اٍل هؼبٍى ثب دیذار در الکبظوی. کرد
 ثبز ایراًی ّبی ؼرکت رٍی ثر ػراق درّبی ٍ ثَدُ ایراى ثرق ٍ گبز خریذ ًیبزهٌذ ػراق. ثبؼین پبیجٌذ ایراى ثراثر در خَد تؼْذات ثِ کٌین هی تالغ
 ثرای هٌبظجی تعْیالت ٍ کرد خَاّین اضبفِ را تؼذاد ایي ایراى، هردم اؼتیبق ثِ تَجِ ثب اهب اظت ًفر ّسار ۰5 ارثؼیي در زائراى ظْویِ تؼذاد. اظت
 زٍار زهیٌی ظفر ثرای ػراق هجَز ثر لبلیجبف دکتر اظالهی، ؼَرای هجلط رئیط ثب ػراق ٍزیر ًخعت دیذار در. «گرفت خَاّین ًظر در ّب آى ٍرٍد

 .کرد تأکیذ( ع) حعیي اهبم ارثؼیي در ایراًی


