ىٍ ثَ هذاخلَ ًظبهی – فشاخْاى ثشای ساٍ دل عیبعی ثَ هٌظْس سفغ ثذشاى عْسیَ
اعتفبدٍ اخیش اص عالح شیویبیی دس عْسیَ ایي کشْس سا ثَ هِلکَ یک فبجؼَ ثششی ّاقؼی
کشبًذٍ اعتُ .ش فشد ّ یب گشُّی کَ ػبهل ّ ثشًبهَ سیض ایي اقذام جٌبیتکبساًَ ّ صشت
ثْدٍ ًَ تٌِب هغئْل اص دعت سفتي جبم اًغبًِبی ثیگٌبٍ دس ًبدیَ غْطَ اعت ثلکَ دس
صْست ػذم تْاًبیی جِبى ثبس ثشای تْقف ایي جٌگ هغئْل کشتَ شذى دٍ ُب ُضاس ًفشی
اعت کَ دس جشیبى ایي هٌبصػَ جبًشبى سا اص دعت دادٍ اىد.
صهبًی کَ هب ثؼٌْاى ًوبیٌذگبى ثخش ُبی هختلف جْاهغ هذًی اص قبسٍ ُبی هختلف جِبى
کبسهبى سا ثب ساٍ اًذاصی تبسًوبی "صلخ دس عْسیَ" ثب شؼبس "آسی ثَ دهْکشاعی ًَ ،ثَ
هذاخلَ ًظبهی" آغبص کشدین ُیچ گبٍ پیش ثیٌی ًوی کشدین کَ ثذشاى عْسیَ ثَ کبثْعی
تجذیل شْد کَ ًَ تٌِب ثشای عْسی ُب تجذیل ثَ یک فبجؼَ ثششی شذٍ ّ کل خبّسهیبًَ سا
تذت تبثیش قشاس دادٍ اعت ثلکَ ثَ تِذیذی ثشای صلخ جِبًی ًیض تجذیل شذٍ اعت .
اکٌْى کَ ثیش اص ُش صهبى دیگشی ثب خطش هذاخلَ هغتقین ًظبهی هْاجَ ُغتین اص افکبس
ػوْهی ثیي الوللی هی خْاُین تب ثشای پیشگیشی اص ّقْع چٌیي سّیذادی کَ هی تْاًذ ثَ
تیذثل شذى ثذشاى عْسیَ ّ کشتَ شذى اًغبًِبی ثیگٌبٍ ثَ ثذتشیي ّضؼیت ّ دتی آغبص
ادتوبلی جٌگ جِبًی عْم ثیبًجبهذ اص توبهی تْاى ّ ًفْر خْد اعتفبدٍ کٌٌذ  .هب هی خْاُین
خطبة ثَ ثبصیگشاى عیبعی ّ ًظبهی دخیل دس هْضْع ثذشاى عْسیَ دس داخل ّ خبسج
اص آى کشْس ثگْیین کَ ثذشاى عْسیَ اص طشیق ساٍ دل ًظبهی سفغ ًخْاُذ شذ .
چشا کَ قذست ُبیی کَ دس پی خٌثی کشدى تْاى سقجبیشبى ُغتٌذ اص قذستی ثَ هشاتت ثیش
اص طشفیي دسگیش دس داخل عْسیَ ثشخْسداسًذ
چشا کَ توبهی طیف ُبی عیبعی اص ثوجبساى ّ کشتبس دعتَ جوؼی اًغبًِبی ثیگٌبٍ خغتَ
ُوبًٌذ کشتبس ًبدیَ غْطَ خغتَ شذٍ اًذ
چشا کَ هیلیْى آّا سٍ ثضسگغبل ثَ ُوشاٍ فشصًذاًشبى ُیچ پٌبُگبُی ًذاسًذ ّ ثش اثش
گشعٌگی ّ ثیوبسی جبًشبى دس خطش اعت

چشا کَ ًبثْدی رُي ّ جغن اًغبًِبی ثیگٌبٍ تٌِب عجت ظِْس فشٌُگ خشًْتً ،فشت ّ
اًتقبم جْیی هی شْد.
ثب تْجَ ثَ توبهی ایي هْاسد ،هب اص جبهؼَ ثیي الوللی کَ پیش تش فشصت ُبی ثْجْد آهذٍ
ثشای یبفتي ساٍ دل عیبعی ثَ هٌظْس سفغ ثذشاى عْسیَ سا اص دعت دادٍ اًذ ثب ّجْد
توبهی اختالفبتی کَ ثب یکذیگش داسًذ هی خْاُین تب دس جِت تقْیت ساٍ دل عیبعی ثشای
سفغ هٌبصػَ عْسیَ ثکْ شٌذ ّ ایي هْضْع سا دس اّلْیت قشاس دٌُذ . .
ثَ ُویي هٌظْس ّ ثشای یبفتي ساٍ دلی عیبعی ثَ هٌظْس سفغ ثذشاى عْسیَ تبسًوبی صلخ
دس عْسیَ ثضّدی ًشغتی سا دس کشْس اتشیش ثب دضْس ًوبیٌذگبى ثخش ُبی هختلف
جْاهغ هذًی کشْسُبی گًْبگْى ثشگضاس خْاٌُذ کشد تب دس جشیبى آى گفتهبًی عیبعی
صْست گیشد.
ساٍ دلی عیبعی ثذّى هذاخلَ ًظبهی خبسجی دس هْسد ثذشاى عْسیَ ضشّسی ّ اهکبى
پزیش اعت !
ثشای اػتشاض ثَ دولَ ًظبهی ػلیَ عْسیَ ّ دفبع جلْگیشی اص پبیبى هزاکشات عیبعی
فشاخْاى ثشگضاسی تظبُشات گغتشدٍ ثیي الوللی سا صبدس شذٍ اعت
تظبُشات دس شِشُبی ّیي ،آتي ،پبسیظ ،سم ،هکضیکْعیتی ،ثْیٌْط آیشط ثشگضاس هی
شْد.
ثشگشداى فشاخْاى ثَ فبسعیًْ :ژى اػتضبدالغلطٌَ

