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فراخٍاه ًنتشتگی تب خللٌبی ایراه ٍ شٍریي در نلبتل خطر تجبٍز وظبنی ٍ ترای تعییه

شروٍضت خٍیص

تب تضدید تٌدیدًبی جوگی ٍ اكدانبت وظبنی آنریکب ٍ دٍّل عضٍ وبتٍ در خبٍرنیبوي ،در رٍز شٍّم ژاوٍیيء شبل

جبری تٍشّط طیف ٍشیعی از ًٍاداراه صلح در آلنبه ترای پبیبه داده تي تنٌیدات جوگی تر ضد شٍریي ٍ ایراه،
كطع تحرینٌبی اكتصبدی ٍ حنبیت از نردم ایه دٍ کضٍر در ضکل داده نشتلالويء وظبم اكتصبدی ٍ اجتنبعی

خٍیص تدٍه دخبلت ویرًٍبی خبرجی فراخٍاوی نوتضر گردید .تب رٍز ًضتم ژاوٍیي (هجدهم دی ماه هزار و سیصد
و نود)  ۸٦۱وفر از داوضگبًیٍه ،فالشفي ،شیبشتنداراه ،وٍیشودگبهً ،ورنوداه ،وبضریه ،پزضکبهٍ ،کالی نجلس
ٍ دیگر اكضبر نردم ایه فراخٍاه را انضبء کردى اود.

ایه فراخٍاه تب اضبرى تي وتبیج فبجعي تبر جوگ آنریکب ٍ وبتٍ علیي لیتی ًضدار نی دًد کي جوگ تب شٍریي ٍ یب تب

ایراه نی تٍاود تي رٍدررٍئی نشتلیم تب چیه ٍ رٍشیي نوجر گردد ٍ عٍاكة غیركبتل تصٍّری تتبر آٍرد .تٌدیدًبی
نشتنر جوگی ،اشتلرار ویرًبی وظبنی در نوطلي ،تضدید تحرینٌبی اكتصبدی ،اشتفبدى از ویرًٍبی ٍیژى ترای

اكدانبت ترٍریشتی در ایراه ٍ شٍریي ٍ روگ كٍنی داده تي تضبدًبی داخلی در ایه راشتب صٍرت نی گیرد تب

جوگی داخلی ترپب ضدى ٍ تدیه ترتیة تٌبوي ای ترای تجبٍز وطبنی از شٍی آنریکب ٍ وبتٍ فراًم آید.

تب اضبرى تي شٌم نٌم دٍلت آلنبه در تضدید تحرینٌبی اكتصبدی ٍ ولص لجشتیکی ایه کضٍر در جوگٌبی وبتٍ ایه

فراخٍاه از ًنيء ضٌرٍوداه  ،کلیشبًب ،احزاة ،شودیکبًب ٍ جوتص صلح درخٍاشت نی کود تب تب شیبشتٌبی جوگی

جبری تي صٍرت كبطعبوي ای نخبلفت ٍرزود.
نته ایه فراخٍاه از ایه كرار اشت:

نتٍكّف شبخته تنٌیدات جوگی! پبیبه داده تي تحرینٌب!
ًنتشتگی تب خللٌبی شٍریي ٍ ایراه!
دًٌب ًزار کضتي ،یک نلّت از وظر رٍحی زخنی ،زیرشبختبری تي صٍرت گشتردى وبتٍد ضدى ٍ ننلکتی در حبل

فرٍپبضی :ایه وتیجي جوگی اشت کي ایبالت نتحدى آنریکب ٍ وبتٍ ترپبداضتي اود ،تب ثرٍت لیتی را غبرت کردى ٍ
دٍتبرى ایه کضٍر را تي اشتعنبرکضبوود .اکوٍه آوٌب آضکبرا نلدّنبت جوگ را علیي کضٍرًبی ایراه ٍ شٍریي نی

چیوود ،کي از وظر اشتراتژیک نٌم ٍ یب از وظر نوبتع زیر زنیوی غوی تٍدى ،شیبشتی نشتلل را دوتبل کردى ٍ زیر
تبر شیبشت دیکتي ضدى تٍشّط آنریکب ٍ وبتٍ ونی رٍود .حنلي وبتٍ تي شٍریي ٍ ایراه نیتٍاود تي یک رٍدررٍئی
نشتلیم تب رٍشیي ٍ چیه تب عٍاكتی غیر كبتل تصٍّر تیبوجبند.

ایبالت نتحدى آنریکب ًنراى تب دیگر کضٍرًبی وبتٍ ٍ اشرائیل ،ایراه ٍشٍریي را تب تٌدید ًبی نکرّر جوگی ،تب
اشتلرار ویرًٍبی وظبنی در جٍار نرزًبی ایه دٍ کضٍرًٍ ،نچویه تب اكدانبت خراتکبراوي ٍ اعنبل ترٍریشتی

تٍشّط “ٍاحدًبی ٍیژى” ،کي تي صٍرت غیركبوٍوی ٍارد کضٍر ضدى اود ،تي حبلت اضطراری کضبودى اشت تب ایه دٍ

کضٍر را از پبی درآٍرد .ایبالت نتحدى آنریکب ٍ اتحبدیي ارٍپب تي گٍوي ای اًبوت تبر ٍ ضد اوشبوی نی کٍضود تب
از طریق تحریم ،تجبرت خبرجی ٍ نراٍدات ارزی ایه دٍ کضٍر را تي صٍرت تروبني ریزی ضدى ای فلج ونبیود.

اكتصبد ایراه ٍ شٍریي تبیشتی آگبًبوي تي تحراوی عنیق کضبودى ضٍد ،تعداد تیکبراه آوٌب افزایص گیرد ٍ تأنیوبت
اجتنبعی تي ضدت توزّل یبتد .تضبدًبی اجتنبعی داخلی تبیشتی روگ كٍنی گرفتي ٍ دانه زدى ضٍود ٍ تبیشتی آتص

جوگی داخلی ترافرٍختي گردد تب تٌبوي ای ترای دخبلت وظبنی ،کي ندّتٌبشت تروبني ریزی ضدى ،تدشت آید .در ایه

تحریم علیي ایراه ٍشٍریي دٍلت آلنبه تطٍر تعییه کوودى ای شٌیم اشت.

نب تنبنی ضٌرٍوداه ،کلیشبًب ،احزاة ،شودیکبًبی کبرگری ٍ جوتص صلح را فرانی خٍاویم تب درنلبتل ایه شیبشت

جوگی كبطعبوي تبیشتود.

نب از دٍلت آلنبه نی خٍاًیم کي
 تحرینٌبی علیي ایراه ٍ شٍریي را تدٍه ًر گٍوي كید ٍ ضرط ٍ فٍراً لغٍ ونبید؛ -رٍضه کود کي در جوگ علیي ایه کضٍرًب تٌیچ ضکلی ضرکت وکردى ٍ ویز تي آنریکب ٍ وبتٍ اجبزى اشتفبدى از

تأشیشبت آلنبوی را ترای ایه تجبٍز وخٍاًد داد؛

 در شطح تیه النللی ترای پبیبه داده تي شیبشت فضبر ٍ تٌدید جوگی علیي ایراه ٍ شٍریي تالص اكدام ونبید.نردم ایراه ٍشٍریي ایه حق را دارود کي ترای ضکل داده تي وظم شیبشی ٍ اجتنبعی خٍیص توٌب ٍ نشتلالً

تصنیم گیری ونبیود .حفظ صلح ایجبة نی کود کي اصل عدم دخبلت در انٍر داخلی دیگر کضٍرًب تطٍر كبطعبوي
نراعبت گردد.
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