
 تطذیذ را هثارساتواى ها :3122 ًْتل صلح ی جایشٍ ی تزًذٍ سَ اس یکی کزهاى؛ تْکل
  کزد خْاُین

 تزخوَ ػِزساد اهیي 

خبیشٍ ای ثَ ُوَ یوٌی ُب، تْکل کزهبى خْػسبل ّ هتؼدت اس ایٌکَ خبیشٍ : تغییز ثزای ثزاثزی
بیشٍ در صلر ًْثل ثزای اّلیي ثبر ثَ یک سى در خِبى ػزة دادٍ هی ػْد، هی گْیذ کَ ایي خ

 01تبًیب ُلن، خجزًگبر تبرًوبی پزطپکتیْفویٌیظتی . ّاقغ ثَ ُوَ ی یوٌی ُب دادٍ ػذٍ اطت
 .طْال را ثب ثزًذٍ خبیشٍ صلر ًْثل در هیبى گذاػت

 در هْرد تْکل کزهاى تیطتز تذاًین

س اس ثٌیبًگذاراى ػجکَ رّسًبهَ ًگبراى ثذّى هز 5112رّسًبهَ ًگبر ّ فؼبل زقْق ثؼز کَ در طبل 
ایي . ًوبیٌذٍ هدلض ّ یکی اس رفزهیظتِبی یکی اس ثشرگتزیي ازشاة اپْسیظیْى، االصالذ. ثْد

زشة تلفیقی اس فزٌُگ اطالهی ّ قجیلَ ای اطت کَ ثب اصالزبتی در سهیٌَ تزّیح زقْق 
اّ در خزیبى اػتزاظبت خبری در یوي اس زشة االصالذ فبصلَ گزفتَ ّ .ثؼزهخبلفت ّرسیذٍ اطت

رطذ کَ ثَ خٌجغ هظتقل خْاًبًی کَ در خزیبى اػتزاظبت ػکل گزفتَ ًشدیک تز ثَ ًظز هی 
تْکل کزهبى زبظز ثَ گفتگْ . ایي خٌجغ آلتزًبتیْی ثزای اپْسیظیْى هْخْد اطت. ػذٍ اطت

 .در هْرد ػعْیتغ در ایي زشة ًؼذ

ضوا یکی اس سَ ًفزی ُستیذ کَ تزًذٍ جایشٍ صلح ًْتل ضذٍ ایذ، چَ احساسی 
 داریذ؟

هي ّاقؼي . خیلی غیز هٌتظزٍ ثْد. ّقتی کَ ایي خجز ثَ هي رطیذ هي در ایي چبدر ثْدم
 .ُوَ هب خْػسبل ُظتین. هي خْػسبلن، ثلَ هي خیلی خْػسبل ُظتن. ػگفت سدٍ ػذم

آًِب ازظبص هی کٌٌذ ایي . یوٌی ُب ازظبص هی کٌٌذ خبیشٍ ثَ ُوَ آًِب دادٍ ػذٍ اطت
هب اکٌْى در هجبرسٍ هبى هصون . خبیشٍ هجبرسات هظبلوت آهیش آًبى را ثَ رطویت ػٌبختَ اطت

 .تز هی ػْین

" تلغیس، تلغیس"ضوا ّلتی کَ در طْل رّس رّی سي رفتیذ هزدم فزیاد هی سدًذ 
سال لثل اسهیالد هسیح یوي را رُثزی هی  011کَ گفتَ هی ضْد ًام هلکَ ای )

 آیا هزداى یوٌی اهزّس آهادگی پذیزش یک سى در ًمص رُثزی را دارًذ؟ (. کزدٍ است

قجل اس . آیي آهبدگی را قجل اس ػزّع اًقالة در یوي ًیش داػتٌذ. ثلَ، آًِب ایي آهبدگی را دارًذ
غزف هزداى قجیلَ ُب ًیش ایٌکَ هب در ایٌدب ثزای اػتزاض خوغ ػذین ازظبص هی کزدم کَ اس 

آًِب در کٌبر هي ثْدٍ اًذ ّ ثلَ، آًِب آهبدٍ یک یوي خذیذ کَ اس غزف یک سى . زوبیت هی ػذم
. هزداى در ّاقغ آهبدگی ثیؼتزی ثزای پذیزع یک سى رییض خوِْر اس سًبى دارًذ. رُجزی ػْد

 .ییزی را دارًذاهب ثطْرػوْهی یوٌی ُب زبهی اًذ ّ اغلت آًِب آهبدگی پذیزع یک چٌیي تغ

 آیا در ًظز داری کَ در اًتخاتات آیٌذٍ ریاست جوِْری کاًذیذ تطْی؟

 .هي چٌیي آهبدگی را ًذارم ّ در زبل زبظزچٌیي ُذفی را ًیش ًذارم

ضوا اّلیي سى عزتی ُستیذ کَ جایشٍ ًْتل تَ اّ اُذا ضذٍ، دًیای غزب چَ چیشی 
 عزتی ًادیذٍ گزفتَ است؟را در هْرد سًاى 
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اهب ُوزا ٍ ثب ثِبر ػزثی اغالػبتی را . در غزة اغالػبت سیبدی درهْرد سًبى ػزثی ّخْد ًذاػتَ
بهی ططْذ خبهؼَ را سًبى ػزة قْی ُظتٌذ، پیچیذٍ اًذ ّ تْاى ػزکت در تو. کظت کزدٍ اًذ

 .سًبى ػزة هی تْاًٌذ کؼْری را رُجزی کزدٍ ّ خبهؼَ ای را اس پبیَ ثظبسًذ. دارًذ

 آیا ضوا هثارسٍ ًَ فمط تزای حمْق تطز، تلکَ تزای حمْق سًاى را ُن اداهَ تذُی؟

ّقتیکَ رژین یوي را طبقػ کزدین . ثلَ، ّ هي هجبرسٍ را ثَ زقْق سًبى یوٌی هسذّد ًوی کٌن
 .هي ثزای سًبى هٌطقَ ّ طپض سًبى در طزاطز خِبى هجبرسٍ خْاُن کزد

 

هاُی کَ هثارسات هزدم در  0طی . اّتاها تزًذٍ جایشٍ صلح ًْتل در سال گذضتَ ضذ
یوي جزیاى داضتَ، ضوا در اپْسیسیْى ضذیذى اس حوایت ّ ُوکاری آهزیکا تا رژین 

ایشٍ تَ ًظز تْ آیا اّتاها صالحیت کسة ج. یوي اظِار ًارضایتی ّ ًا اهیذی کزدٍ ایذ
 ًْتل را داضت؟

اّ . ُن ثلَ ّ ُن ًَ، اّثبهب زبهل یک خْاطت ثزای تغییز ثْد، در کؼْر خْدع ّ در خِبى
اهب ! ثلَ هب هی تْاًین. اّ ثَ ثِبر ػزثی یکی اس ػؼبرُبیغ را داد. الِبم ثخغ هي ثْدٍ اطت

. ارسػِبیغ هتٌبقط ثْدٍ اطت اّ در. اّ درارتجبغ ثب یوي اػتجبُبتی را ًیش هزتکت ػذٍ اطت
. هب ُن تغییز هی خْاُین. اّ هی ثبیظت دراداهَ ثَ طیبطت خْیغ در ارتجبغ ثب یوي فکز کٌذ

اهب، اس پبیَ ّ اطبص اّ زبهل ایي ایذٍ ثْدٍ اطت کَ تغییز در دًیب هوکي اطت ّ اس ایي ساّیَ 
 .خبیشٍ صلر ًْثل ػبیظتَ اّطت

تی کَ ٌُْس تَ ُذفص ًزسیذٍ است، چزا تزًذٍ تْ ضذیذى در هثارسٍ ای درگیز ُس-
 جایشٍ صلح ضذی؟

در  5112هي اس طبل . ثَ کلیت هجبرسٍ هي ثزای دهکزاطی ّ آسادی ّ ثزاثزی اًظبى ًگبٍ ػذ
پی اس هذتی ُوَ اهیذُبین را ثزای ثِجْدی . درّى طیظتن ثزای یک یوي ًْیي هجبرسٍ کزدٍ ام

ٍ ثَ خٌگ ّ فالکت هٌدز هی ثظیبری ُوزاٍ ثب هي ًبظز ثْدًذ کَ ایي را. رژین اس دطت دادم
اهب هجبرسٍ هب ثب ثِبر ػزثی ػزّع . اًقالة غجیؼتي تبج هجبرسٍ هي ّ ثظیبری دیگز اطت. ػْد
خبیشٍ را ثَ ُوَ آًِبیی کَ در ایي هجبرسٍ . هب اس خیلی ّقت پیغ هجبرسٍ را ػزّع کزدین. ًؼذ

 .ػزکت کزدٍ اًذ تقذین هی کٌن



ُوْارٍ در آستاًَ جٌگ داخلی  -ثك تزآّردُاط–جایشٍ صلح تَ هثارساى کطْری کَ -
 لزار دارد؟

آًبًی کَ در گذػتَ فکز . ُزگش، کْچکتزیي ػبًظی ثزای خٌگ داخلی در یوي ّخْد ًذارد
 .هی کزدًذ خؼًْت هی تْاًذ هظئلَ ا ی را زل کٌذ زبال در یبفتَ اًذ کَ ایٌگًَْ ًیظت

الحوز اضارٍ آیا تَ هزداًی اس لثایل ًشدیک تَ رُثزی حشب هخالف االصالح، صذیك ا -
 .داری؟ آًِا در پایاى هاٍ هی گذضتَ تَ سالح رّی آّردًذ

. رژین ثَ آًبى زولَ کزد ّ آًِب اس خْد دفبع کزدًذ. آًِب ثزای دفبع اس خْد ثَ طالذ رّی آّردًذ
ّقتی آًبى ثَ تبسٍ گی، هدذدى هْرد زولَ قزار گزفتٌذ دفبػی هظبلوت آهیش ّ ًَ خؼي اس خْد 

ذ کَ راٍ صلر خْیبًَ تٌِب راٍ درطت هْخْد ّ زبال ّقتی هزداى قجیلَ ثز ایي ًظزً. ًؼبى دادًذ
اطت، تٌِب یک ًفز ثبقی هی هبًذ کَ ٌُْس هؼتقذ اطت کَ خؼًْت هی تْاًذ هظبئل را زل 

 .رژین ّ ارتغ آى. صبلر تٌِب کظی اطت کَ اػوبل خؼًْت هی کٌذ. کٌذ

 ّلتیکَ جایشٍ را دریافت هی کٌی ّ ُوَ جِاى گْش هی دُذ، چَ خْاُی گفت؟-

 .هي خْاُن گفت کَ ُوَ هب هثل یک هلت ّازذ هی تْاًین در یک خِبى سًذگی کٌین

 


