ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎران آزﻣﻮن ﺑﺮاﺑﺮ روﺑﯿﻦ
ﮐﺎزان
ﯾﺎران ﺳﺮدار آزﻣﻮن در ﻏﯿﺎب ﻣﻬﺎﺟﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﯿﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ وی ﺗﻦ ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﺴﻨﯿﻢ ،در ﭼﺎرﭼﻮب دﯾﺪارﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻟﯿﮓ
ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل روﺳﯿﻪ ،اﻣﺮوز )ﺷﻨﺒﻪ( ﺗﯿﻢ روﺳﺘﻮف ﺑﺪون ﺳﺮدار آزﻣﻮن ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺗﯿﻢ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ روﺑﯿﻦ ﮐﺎزان ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ  ۲ﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺖ داد.

در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﮐﻪ ﺳﺮدار آزﻣﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮط ﻗﺮارداد اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺮﺿﯽاش
ﺑﻪ روﺳﺘﻮف )ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ روﺑﯿﻦ ﮐﺎزان( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر در
اردوی ﺗﯿﻢ اﻣﯿﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺪان را ﻧﺪاﺷﺖ ،اﯾﮕﻮر ﭘﻮرﺗﻨﯿﺎﮔﯿﻦ
در دﻗﯿﻘﻪ  ۸۴و ﻣﺎﮔﻮﻣﺪ اوزودف در دﻗﯿﻘﻪ  ۹۰ﺑﺮای روﺑﯿﻦ ﮐﺎزان ﮔﻠﺰﻧﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ  ۳۶اﻣﺘﯿﺎزی ﺷﻮد و ﺑﻪ رده ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول ﺻﻌﻮد ﮐﻨﺪ.
ﯾﺎران ﺳﺮدار آزﻣﻮن اﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل دوازدﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ۱۴
اﻣﺘﯿﺎز در ﻗﻌﺮ ﺟﺪول ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﻓﺎنﺧـﺎل :ﻣﻨﭽﺴـﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﻣﺤﮑـﻮم
ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻟﯿﻮرﭘﻮل اﺳﺖ
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﻫﻠﻨﺪی ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻗﯿﺐ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺧﻮد را در ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﻔﺘﻪ ﺳﯽام ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ
ﺷﮑﺴﺖ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﻟﻮﺋﯿﺰ ﻓﺎنﺧﺎل ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر در ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺪرت ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
اﻣﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺮداﻧﺶ در ﺑﺎزی ﻓﺮدا )ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ( ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﻧﺲ آﻧﻬﺎ
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ ﯾﮏ اﻟﺰام اﺳﺖ.

ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ و ﻟﯿﻮرﭘﻮل ﮐﻪ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮدا از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸در ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ دﯾﺪار از ﻫﻔﺘﻪ
ﺳﯽام ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ورزﺷﮕﺎه آﻧﻔﯿﻠﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻫﻢ ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺳﺮخ ،ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزی در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺎﺻﻠﻪ ۵
اﻣﺘﯿﺎزی و ﺷﮑﺴﺖ در آن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ رده ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان
ﺑﺮﻧﺪان راﺟﺮز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻓﺎنﺧﺎل ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در ﺑﺎزی ﺧﻮد ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﯿﻮرﭘﻮل در ﻧﯿﻢ ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ را ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﻃﻊ  ۳ﺑﺮ ﺻﻔﺮ در اوﻟﺪﺗﺮاﻓﻮرد
ﺷﮑﺴﺖ دﻫﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺳﺮخ را ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻔﯿﻠﺪ آﻣﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﺮﺳﯽﺳﺎﯾﺪیﻫﺎ در  ۱۳ﺑﺎزی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖﺷﺎن ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺳﺮخ در ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮردهاﻧﺪ و اﯾﻦ
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﮐﺎر ﻣﺮداﻧﺶ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺣﺮﯾﻒ.
وی در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ  ۴ﺗﯿﻢ
ﺑﺎﻻی ﺟﺪول ﺗﺎ روز آﺧﺮ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزی در اﯾﻦ
ﺑﺎزی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن ﻫﻢ ﯾﮏ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرگ ۳ .اﻣﺘﯿﺎز اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راهﻣﺎن اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ .ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﺑﺮد ﻣﺎ ﭘﯿﺮوزی دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺑﺎزی ﻗﺒﻠﯽ )ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم(
اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻓﺎنﺧﺎل اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﻌﺪیﻣﺎن ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻮن ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی
ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﻫﻔﺘﻪ
آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزیﻣﺎن را ﺑﺒﺮﯾﻢ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺮدی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﮐﺴﺐ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﯿﭻ ارزﺷﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﻫﻠﻨﺪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺎﯾﺮن ﻣﻮﻧﯿﺦ و ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوزی  ۳ﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺗﯿﻤﺶ در ﺑﺎزی ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ در ﺑﺎزی ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ارزش دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻧﺘﯿﺠﻪای
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﯿﻮرﭘﻮل اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻓﺎنﺧﺎل درﺑﺎره ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در ورزﺷﮕﺎه آﻧﻔﯿﻠﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ:

آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهام آﻧﻔﯿﻠﺪ ﺑﺮای ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ .اﮔﺮ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮدی
ﮐﻪ در ﺑﺎزی ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم داﺷﺘﯿﻢ را در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ ،آن
وﻗﺖ ﺷﺎﻧﺲ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزی در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﻧﻮد

ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺼﺮ در
ﻧﯿﻤﻪ اول
ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺼﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راه داﻧﺎ ،ﻫﻔﺘﻪ
ﺳﻮم ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی آﺳﯿﺎ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ اﯾﺮان از ﺳﺎﻋﺖ  ۲۱اﻣﺸﺐ
در ورزﺷﮕﺎه »ﻣﻠﮏ ﻓﻬﺪ« رﯾﺎض ﺑﻪ ﻣﺼﺎف اﻟﻨﺼﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن رﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎزی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺳﻮد اﻟﻨﺼﺮ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮﺧﭙﻮﺷﺎن اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﻮﺷﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ
ﺑﻨﮕﺮ ،ﻣﺎﯾﮑﻞ اوﻣﺎﻧﯿﺎ ،رﺿﺎ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪی ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﻧﺰاده ،اﺣﻤﺪ
ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ ،ﻣﻬﺮداد ﮐﻔﺸﮕﺮی ،اﻣﯿﺪ ﻋﺎﻟﯿﺸﺎه ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮری ،ﻫﺎدی ﻧﻮروزی
و ﻣﻬﺪی ﻃﺎرﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان رﻓﺘﻨﺪ.
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﯾﻦ دﯾﺪار در دﻗﯿﻘﻪ  ،۱۱ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ روی
ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺮﻧﺮ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن دروازه ﺣﺮﯾﻒ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ
ﭼﮑﺸﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮب ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪی ،ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﻫﻢ ﻣﺰاﺣﻢ ﺧﻮد ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،در
اﺧﺘﯿﺎر دروازهﺑﺎن اﻟﻨﺼﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺲ از آن در دﻗﯿﻘﻪ  ۱۷ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﻟﻨﺼﺮ روی اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻔﺸﮕﺮی در ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﯿﺪان ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪ واﻟﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از ﺑﺎﻻی
دروازه ﺳﻮﺷﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.

در دﻗﯿﻘﻪ  ۲۳ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺮای
ﯾﺎران ﺣﻤﯿﺪ درﺧﺸﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮب اﻣﯿﺪ ﻋﺎﻟﯿﺸﺎه روی
ارﺳﺎل ﺧﺎﻧﺰاده ﺑﺎ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺳﻨﮕﺮﺑﺎن اﻟﻨﺼﺮ راﻫﯽ ﮐﺮﻧﺮ ﺷﺪ.
اﻣﯿﺪ ﻋﺎﻟﯿﺸﺎه ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎزی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺎر
در دﻗﯿﻘﻪ  ۳۰ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﻓﻨﯽ از ﭘﺸﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ دروازه ﺣﺮﯾﻒ را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻨﺰی ﺳﻨﮕﺮﺑﺎن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺷﻮت او را دﻓﻊ
ﮐﺮد.
ﮔﻞ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در دﻗﯿﻘﻪ  ۳۱ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺎزی ﺗﻮﺳﻂ آدرﯾﺎن ﻣﺎﯾﻮژﻓﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ .اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮری ﭘﺸﺖ
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﻮپ دﺳﺖ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺣﺮﯾﻒ ﺑﯿﻔﺘﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎس رو
ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺷﻮﺗﺰن ﺧﻮد را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮت
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﻬﺎر او ﺑﻪ ﺗﻮر دروازه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﭼﺴﺒﯿﺪ.

ﮐﺎخﺳــﻔﯿﺪ :ﺷﮑﺴــﺖ ﯾــﺎ ﻣــﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪای ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ اﯾﺮان ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﺟﺎش ارﻧﺴﺖ ﺳﺨﻨﮕﻮی
ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ اﯾﺮان ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود ﮐﻪ “ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ” رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ….

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم./

آﻣﺮﯾﮑـﺎ در ﺳـﻮرﯾﻪ ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺷﮑﺴـﺖ
ﻣﻔﺘﻀﺤــﺎﻧﻪ ﻣــﻮاﺟﻪ ﺷــﺪ/ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
آﻣﺮﯾﮑـﺎ در ﻣـﻮرد ﺳـﻮرﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﭘﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺬاﮐﺮه
ﺑﺎ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آﺑﺮوی ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ دﯾﺪﻧﺪ،
از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ
ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺑﻪ

ﮔﺰارش

رودان

ﻧﯿﻮز،

ﺣﺴﻦ

ﺑﻬﺸﺘﯽ

ﭘﻮر

ﮐﺎرﺷﻨﺎس

ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راه داﻧﺎ در ﺧﺼﻮص
اﻇﻬﺎرات روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ
ﺳﻮرﯾﻪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﺳﺘﺮاﺗﮋی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻃﺮﻓﺪار
ﻏﺮب را در دﻣﺸﻖ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﺠﺎد
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ روﺑﺮو ﺷﻮد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧﻪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣﮑـﻮﻣﺖ و دوﻟـﺖ ﻫـﺎﯾﯽ را در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺮب ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻌﺪ

از ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﺧﻮد را از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ دﯾﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .از
ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻗﺒﺎل ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮج
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﺼﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ اﻟﺴﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺪ و در ﯾﻤﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺻﺎﻟﺢ رو ﺧﻮدﺷﺎن
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و ﻟﯿﺒﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺮز ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدﻧﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰود :آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ
را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و ﺑﺤﺚ ﻣﺬاﮐﺮه را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده
اﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺸﺎر
اﺳﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﭘﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺬاﮐﺮه
ﺑﺎ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آﺑﺮوی ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ دﯾﺪﻧﺪ،
از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ
ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد در ﺳﻮرﯾﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺳﺖ از اﺳﻘﺎط ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
آﻧﻬﺎ دﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﮐﻨﺎر رود ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎی
ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻋﺶ و اﻟﻨﺼﺮه و … ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪی
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺎزه در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﻪ در ﺟﻨﮓ  ۳۳روزه و ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ از ﺣﻤﺎس
ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ
دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻌﺎرﺿﺎت درون ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻬﺸﺘﯽ ﭘﻮر در اداﻣﻪ اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﺷﺪت در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ  ۲ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ
از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺮاﻃﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ اﺳﺖ .ﮔﺮوه
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﻗﺒﺎل ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
اﺧﺘﻼف و ﺷﮑﺎف در دورن رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﭘﻮر در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد از ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎی ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﻬﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻗﺪرت آن روز اﻓﺰون اﺳﺖ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﻔﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺮوزی ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه
اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ و
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮﻗﻪ ای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ آن زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻃﺮف ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﻪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

اﯾﺮانواﯾﺮ :اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و
ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﻨﻨـــــﺪه
ﺷﮑﺴـــــﺖ
ﻫﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ اﯾﻦ
واﻗﻌﻪ را ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺟﺎم ﻧﯿﻮز ،اﻧﺘﺨﺎب آﯾﺖ اﻟﻠﻪ “ﻣﺤﻤﺪ
ﯾﺰدی” ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ “ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ” ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و

ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ
اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺿـﺪاﻧﻘﻼب “اﯾـﺮان واﯾـﺮ” ) (IranWireﻫـﻢ ﻃـﯽ دو ﯾـﺎدداﺷﺖ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﭙﺮدازد .ﻓﺮازﻫﺎی
ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﭼﮑﯿﺪه ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه در واﮐﺎوی ﻋﻠﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﺪن
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﯾﺰدی ﺑﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻠﺖ اﺳﺖ:

* ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺧﺒﺮﮔﺎن »ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪه«
ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺗﻨﺪروﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺮوزی او ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽرﻓﺖ آنﻫﺎ روی ﯾﮑﯽ از ﺗﻨﺪروﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻫﺎﺷﻤﯽ
اﺟﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺮوز ﻫﻢ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
* ﺷﮑﺴـﺖ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﻨﻨـﺪه ﻫـﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴـﻨﺠﺎﻧﯽ -ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻓﻀﺎﺳـﺎزی
رﺳﺎﻧﻪای ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺣﺎﻣﯿﺎن او -ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﯾﮏ
“اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ” ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد او ﻫﻢ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ »آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ« و ﺑﺎ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻗﺒﻠﯽ« وارد ﮔﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
* ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻣﻌﻨﯽدار آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﯾﺰدی ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
وﻓﺎداران ﺑﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﮐﻤﺎﮐﺎن از اﻗﺘﺪار
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
* ﭘﯿﺮوزی و اﺗﺤﺎد ﺗﻨﺪروﻫﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﯿﺎﮔﺮ ﭘﺮوژه
وﺣﺪت اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن و ﻧﺸﺎﻧﻪای روﺣﯿﻪﺑﺨﺶ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﻮرا و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺟﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
* ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ »اﻣﮑﺎن ﺷﻮراﯾﯽ ﺷﺪن رﻫﺒﺮی« ﺑﺎﻋﺚ رﯾﺰش
آرای او در ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺷﺪ.
* ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺎن ،آﺳﺎن از ﻣﯿﺪان ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد .او در ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم
ﻧﺘﺎﯾﺞ رأیﮔﯿﺮی ،اوﻻ اﻃﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﻫﺒﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻢ زﻧﺪه

اﺳﺖ]![ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﮋده داد ﮐﻪ در ﮐﺸﻒ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ دﺧﺎﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

*ﺟﺎمﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮﮔﯿﺮی اﻋﻼم ﺷﺪه ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ رﺻﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺑﺮونﻣﺮزی ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮوﺟﯽ آنﻫﺎ را در ﻣﻌﺮض
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻗﻀﺎوت ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮواﺿﺢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد اﺷﺎره ،ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای
آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ*.

اﻋﺘـﺮاف ﻧﺘﺎﻧﯿـﺎﻫﻮ ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل
ﺷﮑﺴﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺤﻤﺪ زﺣﺎﯾﮑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ :ﺗﻔﺎوت اﺣﺰاب
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﺷﺒﮑﻪ “اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ” ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺗﯽ ﮐﻨﺴﺖ در اﯾﻦ رژﯾﻢ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﻓﺰود :ﻣﻮاﺿﻊ اﺣﺰاب ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ از ﭼﭙﮕﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
راﺳﺘﮕﺮاﯾﺎن درﺧﺼﻮص ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد .ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ اﺣﺰاب ﺑﻼاﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻫﺮ راه
ﻣﻤﮑﻦ و ﺣﺘﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﻣﺤﻤﺪ زﺣﺎﯾﮑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ :ﺗﻔﺎوت اﺣﺰاب
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﻓﺰود :ﻫﻤﻪ اﺣﺰاب اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ راه ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ
اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در اراﺿﯽ اﺷﻐﺎﻟﯽ
ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ
آﺳﯿﺒﺒﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮک ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪس ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ.
ﺟﺎم ﻧﯿﻮز

ﺳـﯿﺎه ﺟﺎﻣﮕـﺎن ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷﻬـﺮداری
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ :رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻟﯿﮓ دﺳﺘﻪ اول ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز
ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﺪ دﯾﺪار در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دﻧﺒﺎل ﺷﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ – اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ

ﺷﻬـﺮداری در ﺧـﺎﻧﻪ و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿـﻮم
ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﯿﮓ دﺳﺘﻪ ﯾﮏ ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺣﺮﯾﻔﺎن
ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ.
Fars News Agency

ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﻢ در ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﻬﺮداری ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ :ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺳﯿﺎه ﺟﺎﻣﮕﺎن ﮔﻔﺖ :ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﻢ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ دو ﺑﺎزی ﺳﺨﺖ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ اﺧﯿﺮ در ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮداری ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ – اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ

اﺳﺘﺎرت ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﺎن
ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﺎم ﻣﻠﺖﻫﺎی آﺳﯿﺎ را ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ دادن ﻋﻤﺎن آﻏﺎز
ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،دو ﺗﯿﻢ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ
و ﻋﻤﺎن در دوﻣﯿﻦ دﯾﺪار ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﺎم ﻣﻠﺖﻫﺎی آﺳﯿﺎ در ﮔﺮوه  Aاز ﺳﺎﻋﺖ  ۸:۳۰اﻣﺮوز )ﺷﻨﺒﻪ – ﺑﻪ
وﻗﺖ ﺗﻬﺮان( در ورزﺷﮕﺎه ﮐﺎﻧﺒﺮای ﺷﻬﺮ ﮐﺎﻧﺒﺮای اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻫﻢ
رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﯾﮏ ﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ﭼﻮ ﯾﻮﻧﮓ ﭼﺌﻮل در دﻗﯿﻘﻪ  ۴۵+۱ﮔﻞ ﺑﺮﺗﺮی ﮐﺮه را در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﻪ ﺛﻤﺮ
رﺳﺎﻧﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  :۵ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻋﻤﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮔﻠﺰﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺷﻮت ﺳﺮﮐﺶ و زﻣﯿﻨﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺎداﻣﯽﻫﺎ را ﻋﻠﯽ
اﻟﺤﺒﺴﯽ ،دروازهﺑﺎن ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﺎن راﻫﯽ ﮐﺮﻧﺮ ﮐﺮد.
دﻗﯿﻘﻪ  :۶ﺷﺎﮔﺮدان اﺷﺘﯿﻠﯿﮑﻪ ﻓﺸﺎر روی دروازه ﻋﻤﺎن را از ﻫﻤﺎن
اﺑﺘﺪا در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ در دﻗﯿﻘﻪ  ۶ﺗﯿﺮ دروازه ﺳﭙﯿﺪﭘﻮﺷﺎن
ﻣﺎﻧﻊ ﮔﻠﺰﻧﯽ ﮐﺮهایﻫﺎ ﺷﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  :۴۰ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ در

ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺸﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻋﯿﺪ اﻟﻔﺎرﺳﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺿﺮﺑﻪ او ﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
دﻗﯿﻘﻪ  :۴۳ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ در اواﺧﺮ ﻧﯿﻤﻪ اول ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮔﻠﺰﻧﯽ
داﺷﺖ اﻣﺎ دروازهﺑﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﺎن از روی ﺧﻂ دروازه ﺗﻮپ را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .اﯾﻦ دروازهﺑﺎن ﭘﺲ از اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﺮهایﻫﺎ را ﻫﻢ دﻓﻊ ﮐﻨﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  :۴۵+۱ﭼﻮ ﯾﻮﻧﮓ ﭼﺌﻮل در دﻗﯿﻘﻪ  ۴۵+۱ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ دروازه ﻋﻤﺎن را
ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.
ﻧﯿﻤﻪ دوم
دﻗﯿﻘﻪ  :۵۰ﺷﻮت ﻟﯽ ﭼﻮﻧﮓ ﺳﻮﻧﮓ از ﮐﻨﺎر دروازه ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و روی ﺗﻮر
ﮐﻨﺎری ﻓﺮود آﻣﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  :۵۶ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﭼﺌﻮﻧﮓ را ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺒﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﻧﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
دﻗﯿﻘﻪ  :۹۰+۲ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻋﻤﺎن ﺑﺎ دﻓﻊ ﻧﺎﻗﺺ دروازهﺑﺎن ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺑﻪ ﺗﯿﺮ دروازه ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و ﮔﻞ ﻧﺸﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎزی در ﻧﯿﻤﻪ دوم اُﻓﺖ و ﺧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ داﺷﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻓﺸﺎر دﻗﺎﯾﻖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺎن ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﺑﺮ ﺻﻔﺮ
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎﮔﺮدان اﺷﺘﻠﯿﮑﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺳﻪ
اﻣﺘﯿﺎزی ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﮔﻞ ﮐﻤﺘﺮ در رده دوم ﺟﺪول ﮔﺮوه A
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﮐﺮه ،ﻋﻤﺎن و ﮐﻮﯾﺖ در رده ﺳﻮم و
ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﺎی دارﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺷﻬـﺮداری ﺗـﺒﺮﯾﺰ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣﯿـﺰان
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ :ﺗﯿﻢ واﻟﯿﺒﺎل ﺷﻬﺮداری ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺗﯿﻢ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ﺗﺎ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﯾﺪار ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﻮد ﺑﺎزﻧﺪه از زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎرجﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ – اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ

آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷﮑﺴـﺖ
ﻣﺬاﮐﺮات را ﺑﻪ ﭘﺎی اﯾﺮان ﺗﻤﺎم
ﮐﻨﻨﺪ
ﺟﻮاد ﻣﻨﺼﻮری ﮔﻔﺖ :آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و اﺻﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﺬاﮐﺮات را ﺑﻪ ﭘﺎی اﯾﺮان ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﺟﻮاد ﻣﻨﺼﻮری ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﻣﺴﻘﻂ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ
ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
وی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻧﯿﻮز در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺬاﮐﺮات اﺧﯿﺮ ﭘﺮوﻧﺪه
ﻫﺴﺘﻪ ای در ﻋﻤﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻖ و ﯾﺎ ﻗﺮار ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻖ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ
 ۲۰آﺑﺎن ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﺮ ﻣﺬاﮐﺮه وزرای ﺧﺎرﺟﻪ در ﻋﻤﺎن ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺒﺎﺣﺚ زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻃﺮف ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ،رﻓﻊ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻃﺮف ﻏﺮﺑﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺴﻠﯿﻢ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای دﺳﺖ
ﺑﺮدارد.
ﻣﻨﺼﻮری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ دو ﻃﺮف در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﻣﺴﻘﻂ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ دو ﻃﺮف ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ در آﯾﻨﺪه
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺣﻀﻮر وﻻﯾﺘﯽ در
ﻣﺬاﮐﺮات و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺳﺎزی ﻫﺎ از ﺳﻮی ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﺼﻮر

ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﺴﻘﻂ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻋﺪم
ﺗﻮاﻓﻖ را ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻧﻈﺮات اﯾﺸﺎن
ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ،آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و اﺻﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﺬاﮐﺮات را ﺑﻪ ﭘﺎی اﯾﺮان ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﻣﺬاﮐﺮات در
ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ در ﭘﺮوﻧﺪه
ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺗﯿـﻢ واﻟﯿﺒـﺎل ﺷﻬـﺮداری اروﻣﯿـﻪ
ﺳﺎﯾﭙﺎی اﻟﺒﺮز را ﺷﮑﺴﺖ داد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ :در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﯾﺪار ﺳﻮﭘﺮ ﻟﯿﮓ ﮐﺸﻮر ﺗﯿﻢ واﻟﯿﺒﺎل
ﺷﻬﺮداری اروﻣﯿﻪ ﺳﺎﯾﭙﺎی اﻟﺒﺮز را ﺷﮑﺴﺖ داد.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ – اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ

ﻣﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد
ﺗﯿﻢ ﻫﻨﺪﺑﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺲ ﮐﺮﻣﺎن در دﯾﺪار ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﯿﻢ ﺛﺎﻣﻦ
ﻣﺸﻬﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد.
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