
 
 

 :ؾپوتنیکا ذجطویػه ○

اقذام دتیزکل اتحادیِ عزب 

آهزیکا در تستي دفتز ساسهاى 

را هحکَم  آسادیثخش فلسطیي

 کزد

زثیطکل اتحبزیه ػطة ثب نسوض ثیبنیه 
ای اقددساآ ریطی ددب زض ثؿددر  ز رددط  
ؾددبظیبآ رظازیددجرف  نؿددُی  ضا   

 ...ز و گفت ریطی ب ثه یح وآ کط
 3 ص. ‹‹‹

 

 :الؼبلمیقبله  ◊

پیواى اسلَ ضزتِ قاطع آهزیکا 

 تِ فزایٌذ صلح
 25یؼنی زقیقدب   1993ؾبل  ؾپربیجط 13

ح ویت ، یبؾط ػط بت ضئیؽ ؾبل پیف
ذددوزگطزاآ  نؿددُی  و اؾددحبن ضاثددی  
نرؿت وظیط وقت اؾطائیل پیمبآ ننگی  

ؾبل  5 س.اؾنو ضا زض واقنگر  ایًب کطزن
اؾت که همه اشػبآ زاضندس اید  پیمدبآ    

 ... یكرط اظ رنچه زض طنت هبیی ث
 6ص.  ‹‹‹

  

 • 2018 پربیجطؾ12 • نفحه 6 • 300 قمبضه • 1397 یبه قهطیوض 21 قنجهچهبض •
 

 
 .% اظ یهوزیبآ یقیم زض اؾطائیل ، قوآ یهوز ضا ینت ثطتط و ینررت یی زاننس 56: هبرضتم □

 .ایطاآ و ؾوضیه زض نسز یسیطیت خنگ ؾوضیه ثطای رینسه ای  کكوض هؿرنس هبرضتم: □
 .: ریطی ب ایطاآ ضا تهسیس ثه پبؾد قبَغ زض ػطان نموزتبیمع اؾطائیل □

 .: تكسیس  كبض ریطی ب ثطای تحمیل یؼبینه قطآ ثط  نؿُینی هبالقسؼ □
 ثطای یهبلحه نموز. 2107ذوزگطزاآ حمبؼ ضا زػوت ثه اخطای تسضیدی توا ق القسؼ: □

 

 

 

 

 
 .تطی  نرؿت وظیط تبضید یبؾت نربنیبهو ذُطنبک :ایهوز ثبضاک: 2 ذجطویػه 

 .حعة اهلل لجنبآ: ریطی ب هیچ زوؾت و همپیمبنی خع اؾطائیل نساضز -1
 .قُط اظ ثؿره قسآ ز رط ؾبف زض ریطی ب انرقبز کطز -2
 .ضا قُغ یی کنس« ؾیب»تك یالت ذوزگطزاآ هم بضی هبی اینیری ثب  :ضؾبنه هبی نهیونیؿری -3

 .اضزآ ذواؾربض حل ػبزالنه یؿبله رواضگبآ  نؿُینی اؾت :وظیط ذبضخه اضزآ -4
 .اؾرقجبل نربنیبهو اظ تهمیم ریطی ب ثطای تؼُینی ز رط ؾبف -5
 تك یالت ذوزگطزاآ  نؿُی  اظ ضغیم نهیونیؿری زض زازگبه الهه گفت:نبئت ػطیقبت -6

 .ق بیت کطز
 .ثرف  نؿُی  ضا ذواهس ثؿت اکرجط ز رط ؾبظیبآ رظازی 10ریطی ب تب  -7

 ..قرهیت هب و ضهجطاآ  نؿُینی ذواهبآ یحبکمه یحموز ػجبؼ هؿرنسثطذی  -8
 .ظننس هب اول اکرجط زؾت ثه اػرهبة ؾطاؾطی یی  نؿُینی "کكوض یهوز"زض اػرطاو ثه قبنوآ  -9
 .رتف ثؽ ثب غعه زض رینسه نعزیک ای بآ پصیط نیؿت : طیبنسه اضتف ضغیم نهیونیؿری -10

 2 ل. ‹‹‹ * الوٌَعات

 

 سٌجش خثزی

 ّای رساًِ خثزی سٌجش

 رصین ٍ فلسطیٌی

 شْزیَر 21 صْیًَیستی
 

جو غالب اخباا   ااا     

 صهیو یسای    ژیم های
ثیبنگط تحوالت ؾوضیه و خنگ 
زض ازلددت یددی ثبقددس. تكددسیس 
تهسیسات ریطی دب ػنیده ایدطاآ    

 ... ثویػه زض نحنه ػطان
2 ص. ‹‹‹  

 تحلیل رٍس

ّذف صْیًَیست ّا تحقق 

آهزیکا تِ سَریِ یا حولِ 

 ایزاى است

ضؾددبنه هددبی نهیونیؿددری اظ 
تهسیسات ریطی ب ػنیه ایطاآ زض 
نوضت هدط گونده اقدسایی زض    

ندس و زض  ػطان اؾرقجبل نموزه ا
 ...کنبض رآ ثب پطضنگ کطزآ 
 2 ص. ‹‹‹
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21/06/1397    تحلیل رٍس تبضید انركبض: 
* 

 ّذف صْیًَیست ّا تحقق حولِ آهزیکا تِ سَریِ یا ایزاى است

ضؾبنه هبی نهیونیؿری اظ تهسیسات ریطی ب ػنیه ایطاآ زض نوضت هط گونه اقسایی زض ػطان اؾرقجبل نموزه اندس و زض کندبض رآ ثدب پطضندگ     
 زولت ؾوضیه ثه ازلت ، اییسواضنس ؾنبضیو حمنه ریطی ب و غطة ثه ؾوضیه ػمنیبتی قوز .کطزآ یويوع حمنه قیمیبیی 

رنچه نهیونیؿت هب اظ ذالل یوايغ و تهطیحبت ذوز ثه زنجبل رآ هؿرنس ذطوج نیطوهبی ایطانی اظ ؾوضیه و ػسآ هط گونه حًوض نظبیی 

 .طاآ زض رینسه ای  کكوض یی ثبقسای
، ایب چنبنچه ای  ایط ای دبآ پدصیط   نهب ثب یک تیط زو هسف ضا ظزه انسمهوضی اؾالیی ایطاآ ای بآ پصیط ثبقس راگط ظیینه حمنه ریطی ب ثه خ 

نجبقس و تحطیم هب تبثیط ذوز ضا ثگصاضز ، حمنه ریطی ب ثه همطاه  طانؿه و انگنیؽ ثه ؾوضیه یی توانس حساقل ثه تهسیس تهطاآ زض یطظهدبی  
 عه نیع تحت تبثیط ای  ويؼیت تغییط ذواهس کطز . قمبلی پبیبآ زهس و همعیبآ یويوع غ

ضغیم نهیونیؿری حًوض تطایپ زض کبخ ؾفیس ثویػه ثب وخوز قرهیت هب ثننسپبیه و پطنفوش يس ایطانی ضا ثهردطی   طندت ثدطای  دطاهم     
 .اؾرفبزه یی کنسنموزآ ظیینه حمنه ریطی ب ثه ایطاآ یی زانس و لصا زض ای  یؿیط اظ کنیه کبنبل هب ثطای اندبآ ای  کبض 

 

 
21/06/1397    سٌجش خثـزی تبضید انركبض: 

* 
 1317 شْزیَر هاُ 21 صْیًَیستی رصین ٍ فلسطیٌی ّای رساًِ خثزی سٌجش

، زنیب الوَ  و ذجطگدعاضی و دب زض ذهدول      ، االیبآ  نؿُی  ، القسؼ  نؿُینی ، هبی ثبظتبة اذجبض خمهوضی اؾالیی ایطاآ زض ضوظنبیه
 ایطاآ ، یثجت ثوزه اؾت . 

یويوع یهبلحه همعیبآ ثب  كبض هبی ریطی ب ثب ذوزگطزاآ یدسزا زض  ًبی ذجطی و ضؾبنه هب یحوض ثحث قطاض گط ره اؾت . ذوزگطزاآ 
 بؼ زاضز.بؾی نیبظ ثه یهبلحه ثب حمثؼس اظ تحطیم یهبلحه یدسزا احؿبؼ یی کنس که ثطای ثقبی ؾی

، اؾطائیل هدبیوآ و   یؼبضیو ، پؿت اوضقنیم ، رحبضنوت ایسیؼوت ، هبرضتم خمنه اظ صهیو یسی   ژیم جو غالب اخبا   اا   های

تبیمع اؾطائیل ، ثیبنگط تحوالت ؾوضیه و خنگ زض ازلت یی ثبقس. تكسیس تهسیسات ریطی ب ػنیه ایطاآ ثویػه زض نحنه ػطان یوضز اؾرقجبل 
هیونیؿری قطاض گط ره اؾت . تالـ نهیونیؿت هب تحقق حمنه ریطی ب ثه ایطاآ یب ؾوضیه زض ظیبآ تهسی تطایپ یی ثبقس ضؾبنه هبی ن

. 
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20/06/1397  ذجط ویػه  ینجغ: اؾپوتنیک تبضید انركبض: 

 را هحکَم کزد اقذام آهزیکا در تستي دفتز ساسهاى آسادیثخش فلسطیيدتیزکل اتحادیِ عزب 
زثیطکل اتحبزیه ػطة ثب نسوض ثیبنیه ای اقساآ ریطی ب زض ثؿر  ز رط ؾبظیبآ رظازیجرف  نؿُی  ضا یح وآ کطز و گفت ریطی ب ثده ندوضت   

ضاؾربی نسوض ثیبنیه ای اػالآ کطز که ای  اقساآ زض  زثیطکل اتحبزیه ػطة احمس اثوالغیٍ  .کبیل اظ ؾیبؾت هبی اؾطائیل خبنجساضی یی کنس

 .ؾیبؾت هبی غیط ینهفبنه ریطی ب زض حق  نؿُینی هب اخطا قسه اؾت و هسف اظ رآ اظ ثی  ثدطزآ پطوندسه  نؿدُی  و یحردوای رآ اؾدت     
ثوالغیٍ گفت که زولت  ؼنی ریطی ب اظ ظیبآ اػرطاف ثه قسؼ ثه ػنواآ پبیررت اؾطائیل و پؽ اظ رآ انرقدبل ؾدفبضت ذدوز ثده اید  قدهط       ا

ضی کبیل ذوز اظ اؾطائیل پطزه ثطزاقره و همه اقسایبت اذیط ریطی ب ػنیه نهبزهب و ؾبظیبآ هبی حبیی  نؿُی  نكدبآ یدی   اقغبلی، اظ خبنجسا

وی انرقبزات واضز قسه ثه  نؿُینی هب و ازػبی این ه رنهدب لدجدبظی یدی کنندس ضا      .زهس واقنگر  ثه زنجبل کبهف اضازه  نؿُینی هب اؾت
و گفت که تبکنوآ پیكنهبزات قبثل قجولی که ای بآ یصاکطه زضثبضه رنهب وخوز زاقره ثبقس ثه  نؿُینی هب ثسوآ پبیه و اؾبؼ ینُقی زانؿت 

 .اضائه نكسه اؾت

20/06/1397 2 ویػهذجط   ینجغ: یؼبضیو تبضید انركبض:   

 تزیي ًخست ٍسیز تاریخ هاست ًتاًیاَّ خطزًاک :ایَْد تاراک
تبکیس ثط این ه ای  ضغیم واضز زوضاآ ؾطزضگمی ذوز قسه، ا عوز: ثنیبیی  نربنیدبهو، ذُطندبک تدطی     نرؿت وظیط ؾبثق ضغیم نهیونیؿری ثب 

ایهوز ثبضاک ثب تبکیس ثط این ه ؾیبؾت هبی نربنیبهو پطوغه نهیونیؿم ضا زض یؼطو ذُط قطاض زازه ا دعوز:   .نرؿت وظیط تبضید اؾطائیل اؾت
زض رینسه ثدطای اؾدطائیل   « یحمس»یی قوز که یب قبهس نرؿت وظیطی قرهیری ثه نبآ  ؾیبؾت هبی وی زض نهبیت یب یندط ثه ای  یؿبله

وی تبکیس کطز: نربنیبهو زض اقسایبت ػمنی کبیال ق ؿت ذوضزه اؾت  .ثبقیم و یب این ه یدسزا قبهس اذطاج زؾره خمؼی  نؿُینی هب ثبقیم
خمهوض ریطی ب زونبلس تطایپ یی گیطز، همچندی  اظ قدسضت گدط ر     ایب زض ؾرنوضی ثؿیبض یبهط اؾت. وی قسضت ایطوظـ ضا اظ وخوز ضئیؽ 

ایهوز ثبضاک زض ازایه ا عوز: ثه اػرقبز ی  اؾطائیل ثب وخوز نربنیبهو زض حبل اظ زؾت زازآ یبهیت  .خطیبآ هبی ضاؾرگطا زض اضوپب ؾوز یی ثطز

 .ذوز و تجسیل ثه یک زولت  بقیؿری اؾت

20/06/1397  ذجط قمبضه: 1 ینجغ: المنبض تبضید انركبض: 

 حشب اهلل لثٌاى: آهزیکا ّیچ دٍست ٍ ّوپیواًی جش اسزائیل ًذارد
حعة اهلل لجنبآ زض زو ثیبنیه خساگبنه اظ ؾیبؾت هبی ریطی ب زض قجبل  نؿُی  و نهبزهبی ثی  المننی انرقبز و تبکیدس کدطز کده ریطی دب هدیچ      

حعة اهلل زض ثیبنیه ای ثب اقبضه ثه ؾنؿدنه اقدسایبت ذهدمبنه ریطی دب      .رآ نساضززوؾت و همپیمبنی زض خهبآ خع ضغیم نهیونیؿری و ینب غ 
ػنیه  نؿُینیبآ همچوآ انرقبل ؾفبضت ای  کكوض ثه قسؼ، توقف کمک یبلی ثه رغانؽ اقساآ و ایساز پنبهدویبآ  نؿُینی )رنطوا( و  كبض و 

 .زقدمنی ذدوز ضا ثدب یؿدبله  نؿدُی  ازایده یدی زهدس        « ی کثیدف اثعاضهب»یحبنطه  نؿُینیبآ، ذبَطنكبآ کطز که زولت ریطی ب ثب همه 

ثطای ا عایف  كبض ثه  نؿُینیبآ ثب هسف ؾون زازآ رنهب ثه ػقت نكینی اظ حقون ذدوز و  یهدنه زازآ   « توَئه»حعة اهلل ای  اقسایبت ضا 

یی کنس که کمک هدبی پیكدی  ریطی دب ثدب     زض ثیبنیه ریسه اؾت: توقف کمک ثه پنبه خویبآ  نؿُینی تبییس  .ثه یؿبله  نؿُی  ػنواآ کطز
ػنبوی  انؿبآ زوؾربنه و پط ظضن و ثطن، زضوؽ یحى ثوزه و هسف اظ رآ خع تبثیط ثط تهمیمبت ینت هب ثب هسف کؿت نفوش و ثهطه ثدطزاضی  

ضونس ؾبظـ اؾت حعة اهلل ا عوز: زولت ریطی ب همیكه ازػب کطزه که زوؾت ینت  نؿُی  و قطیک  .هبی ؾیبؾی و اؾرؼمبضی نجوزه اؾت

حدعة اهلل ذواؾدربض رگدبهی     .ایب ثب ضوق  قسآ حقیقت یكرم قس که ریطی ب خع اؾطائیل و ینب غ رآ، زوؾت و همپیمبآ زض خهبآ ندساضز 
زولت هب و ینت هبی خهبآ نؿجت ثه واقؼیت و نقف ی بضانه و  طیج بضانه ریطی ب قس و تبکیس کطز: رنچه زولت هبی پیكی  ریطی دب زض ذفدب   

 .یی کطزنس، تطایپ رنهب ضا ثه نوضت ػننی اخطایی یی کنسػمل 

 

https://www.mehrnews.com/news/4400352/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4400352/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
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20/06/1397  ذجط قمبضه: 2 ینجغ: وظاضت ذبضخه قُطؾبیت  تبضید انركبض: 

 قطز اس تستِ شذى دفتز ساف در آهزیکا اًتقاد کزد

زض انددبآ اقدسایبت تحطیدک رییدع     )ؾبف(، ضغیدم نهیونیؿدری ضا    'ؾبظیبآ رظازیجرف  نؿُی 'زولت قُط تهمیم ریطی ب ثطای ثؿر  ز رط 

زض   نؿدُی   ریسه اؾت: تؼُینی ز رط هیبت زیپنمبتیدک زض ثیبنیه . تكویق یی کنس و ای  حطکت اظ ؾوی خبیؼه خهبنی پصیط ره قسه نیؿت

ه ضا اظ واقنگر  یی قوز و تالـ هبی ثی  المننی ثطای احیبی ضوندس ندنع ػبزالند     نؿُی  واقنگر  یوخت زوض قسآ ؾبظیبآ رظازیجرف

ثط اؾبؼ قُؼنبیه هبی ؾبظیبآ ینل یرحس و َطح ننع ػطثی که تكد یل کكدوض یؿدرقل      نؿُی  ی  ثیبنیه حل یؿئنها .یروقف یی کنس

 .اػالآ کطز  نؿُی   نؿُینی ثه پبیررری قسؼ قطیف ضا تبییس یی کنس ، یويغ ثبثت زوحه زضثبضه

21/06/1397  ذجط قمبضه: 3 ینجغ: المیبزی  تبضید انركبض: 

 را قطع هی کٌذ« سیا»تشکیالت خَدگزداى ّوکاری ّای اهٌیتی تا  :رساًِ ّای صْیًَیستی
ضؾبنه هبی نهیونیؿری گعاضـ زازنس: تك یالت ذوزگطزاآ  نؿُی  زض واکنف ثه ثؿره قسآ ز رط ؾبظیبآ رظازیجرف  نؿُی  )ؾبف( زض 

  .ای  کكوض ضا قُغ یی کنسریطی ب تهسیس کطزه که همبهنگی هبی اینیری ثب زؾرگبه خبؾوؾی 

20/06/1397  ذجط قمبضه: 4 ینجغ: قج ه ذجطی اؾ بی نیوظ تبضید انركبض: 

 اردى خَاستار حل عادالًِ هسالِ آٍارگاى فلسطیٌی است :ٍسیز خارجِ اردى
وظیط ذبضخه .  نؿُینی اؾتایم  الهفسی وظیط ذبضخه اضزآ زض نكؿت اتحبزیه ػطة گفت: زولت اضزآ ذواؾربض حل ػبزالنه یؿبله رواضگبآ 

وی ا عوز: اضزآ زض حبقدیه نكؿدت    .اضزآ تبکیس کطز که یب اظ یؿبله رواضگبآ  نؿُینی حمبیت یی کنیم و ذواؾربض حل ػبزالنه رآ هؿریم

 یمد  الهدفسی  ا .یدمغ ػمویی ؾبظیبآ ینل یرحس زض نیویوضک ذواؾربض ثطگعاضی خنؿه ویػه ای زض ذهول رواضگبآ  نؿُینی ذواهس قس

 .ثحث و گفت و گو ذواهس قس« رنطوا»گفت: زض ای  خنؿه زض ذهول کبهف کمک هبی یبلی و تبیی  کؿطی ثوزخه 
21/06/1397  ذجط قمبضه: 5 ینجغ:  نؿُی  الیوآ تبضید انركبض: 

 استقثال ًتاًیاَّ اس تصوین آهزیکا تزای تعطیلی دفتز ساف

ثرف  نؿُی  زض واقنگر  اؾدرقجبل   نرؿت وظیط ضغیم نهیونیؿری اظ تهمیم زولت ریطی ب ثه ثؿر  ز رط ؾبظیبآ رظازی« ثنیبیی  نربنیبهو

وی  .ثرف زض واقنگر  کبض زضؾری انددبآ زاز  ثنیبیی  نربنیبهو زض ای  ذهول گفت که ریطی ب ثب ثؿر  ز رط نمبینسگی ؾبظیبآ رظازی .کطز
المنندی   هب ثطای حمنه ثه ضغیم نهیونیؿری زض یحب ل ثی  یسػی قس که یربلفت  نؿُینیبآ ثب ثبظگكت ثه ییع یصاکطات ؾبظـ و تالـ رآ

 .هس قسیوخت پیكجطز ننع نروا

20/06/1397  ذجط قمبضه: 6 ینجغ: النكطه تبضید انركبض: 

 شکایت کزد تشکیالت خَدگزداى فلسطیي اس رصین صْیًَیستی در دادگاُ الِّ گفت:صائة عزیقات 

ػًو اضقس تك یالت ذوزگطزاآ  نؿُی  اػالآ کطز که ای  تك یالت اظ ضغیم نهیونیؿری ثه زازؾربنی زیواآ ثی  المنندی   نبئت ػطیقبت

 .خنبیت هبی اؾطائیل و اقسایبت ذهمبنه رآ ثوزه اؾتوی زض ای  ذهول گفت: ػنت ای  ق بیت،  .کیفطی ق بیت کطزه اؾت

ػطیقبت زض ازایه ثب اقبضه ثه حمبیت هبی ریطی ب اظ تل رویو گفت: ریطی ب گمبآ یی کنس که ان بض حقبیق، یوخت اظ ثی  ض در  رآ )حقدبیق(   

ػطیقبت ازایه زاز: ثسوآ قدک   .رطی خسا کننسوی گفت: ریطی بیی هب ثه زنجبل رآ هؿرنس تب نواض غعه ضا ثطای همیكه اظ کطانه ثبذ .یی قوز

 .نواض غعه َطح قوآ یؼبینه قطآ ضا ثه ق ؿت یی کكبنس ایب یقسیه تحقق ای  یهم، پبیبآ خسایی و حهول رقری ینی اؾت

20/06/1397  ذجط قمبضه: 7 ینجغ: یطکع اَالع ضؾبنی  نؿُی  تبضید انركبض: 

 تخش فلسطیي را خَاّذ تست اکتثز دفتز ساسهاى آسادی 1۱آهزیکا تا 
یهطیدبه( ثؿدره    18اکرجدط )  10 ثرف  نؿُی  زض واقنگر  تدب  یک یؿئول ثننسپبیه وظاضت ذبضخه ریطی ب اػالآ کطز که ز رط ؾبظیبآ رظازی

ثرف اثالؽ کطزه اؾت تب تبضید یدصکوض ز ردطـ ضا    ای  یؿئول ریطی بیی تبکیس کطز که وظاضت ذبضخه ریطی ب ثه ؾبظیبآ رظازی  .ذواهس قس

 .زض واقنگر  ترنیه کنس

https://www.mehrnews.com/news/4401160/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%81
https://www.mehrnews.com/news/4401160/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%81
https://www.mehrnews.com/news/4400356/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4400356/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4400393/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA
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21/06/1397  ذجط قمبضه: 8 ینجغ: الطؾبله نت تبضید انركبض: 

 .فلسطیٌی خَاّاى هحاکوِ هحوَد عثاس ّستٌذتزخی شخصیت ّا ٍ رّثزاى 
قرهیت هب و ضهجطاآ  نؿدُینی،   .ثطذی قرهیت هب و ضهجطاآ  نؿُینی ذواهبآ یحبکمه یحموز ػجبؼ ثه ػنت ایًبی توا قنبیه ننع اؾنو هؿرنس

ای  توا قنبیه ثه قمبض یی ریس و رنچه ضا کده ثده او   ػجبؼ ضا ثه ثبلفوض  نؿُی  تكجیه یی کننس، ظیطا او ثوز که توا قنبیه اؾنو ضا ایًب کطز. وی یهنسؼ 

یحمس الغول ضئیؽ ازاضه حقوقی یدنؽ  نؿُی  ذواؾدربض یحبکمده یحمدوز ػجدبؼ و اػًدبی تدیم او زض زازگدبهی         .تؼنق نساقت ثه زیگطاآ ثركیس

 .ُی  یطت ت قسنسانقالثی قس. وی همچنی  ذواؾربض ػصضذواهی او ثه ػنت نبکبیی و  طیج بضی ثعضگی قس که زض حق  نؿ

21/06/1397  ذجط قمبضه: 9 ینجغ: ضوظنبیه یهطی الیوآ الؿبثغ تبضید انركبض: 

 سًٌذ ّا اٍل اکتثز دست تِ اعتصاب سزاسزی هی فلسطیٌی "کشَر یَْد"در اعتزاض تِ قاًَى 
و  "کكدوض یهدوز  "ضوظ اػرهبة ؾطاؾطی ػنیه قبنوآ  احمس الُیجی، نمبینسه ػطة کنؿت )پبضلمبآ ضغیم نهیونیؿری( اػالآ کطز که قطاض اؾت اول اکرجط

احمس الُیجی گفت: اید  اقدساآ زض ضاؾدربی کمپدی  قدطح و       .غوئیه هط ؾبل نیع ضوظ خهبنی یجبضظه ثب تجؼیى نػازی اؾطائیل ثبقس 19یؼبینه قطآ و ضوظ 
روضز. ی ی یهوزی ثب حقون کبیدل و زوآ   قهطونساآ ضا ثه وخوز ییزض اؾطائیل اؾت. ای  قبنوآ زو گطوه اظ  "کكوض یهوز"تويیع ذُطنبک ثوزآ قبنوآ 

وی اظ کكوضهبی ػطثی ذواؾت اظ اػطاة ؾبک  اضايی اقغبلی اظ َطیق تأؾیؽ زانكگبه ػطثی زض زاذل  نؿُی  و ندنسون   . نؿُینی ثب حقون پبیی 

 .کمک ثه زانكدویبآ حمبیت کننس

20/06/1397  ذجط قمبضه: 10 ینجغ: یؼب  نؿُی  تبضید انركبض: 

 آتش تس تا غشُ در آیٌذُ ًشدیک اهکاى پذیز ًیست :فزهاًذُ ارتش رصین صْیًَیستی
هطتؿدی   .هطتؿی هبلیوی  طیبنسه ینُقه خنوثی اضتف ضغیم نهیونیؿری ضوظ ؾه قنجه ثطقطاضی رتف ثؽ ثب غدعه زض ریندسه نعزیدک ضا ثؼیدس زانؿدت     

 طیبنسه ینُقه خنوثی اضتف ضغیم نهیونیؿری زضذهول ثبالگط ر   .زض نواض غعه ثبظ نرواهس گكت هبلیوی ا عوز: ثنظطآ َی زهه رینسه رضایف کبیل

وی زض  .تنف هب زض یطظ غعه ثب ؾطظیی  هبی اقغبلی نیع گفت: اؾطائیل تبثؿربآ ایؿبل ثیف اظ هط ظیبآ زیگط ثه خنگ ثب حمبؼ زض غعه نعزیدک قدس  
نرؿری  تهسیس ثعضگ اؾطائیل نفوش نیطوهبی حمبؼ یب ؾبظیبآ هبی زیگط اظ ضاه ظیی ، زضیب یب ذهول تهسیسهبی پیف ضوی ضغیم نهیونیؿری گفت: 

هبلیوی زض ازایه یوقک هبی حمبؼ و ثبزثبزک هبی رتف ظا ضا تهسیدسهبی زض یطتجده زوآ و ؾدوآ ثدطای ضغیدم       .اظ ضاه زیگطی ثه ذبک اؾطائیل اؾت

 .نهیونیؿری ػنواآ کطز

21/06/1397  الوٌَعات  ینجغ: یررنف تبضید انركبض: 

 اقذاهات تزاهپ تزای حذف هسالِ فلسطیي*

ؾپربیجط تونیف کطزه ثب ای  تفبوت که تطایپ یی  11زض کبضی بتوضی اقسایبت تطایپ ػنیه یؿبله  نؿُی  ضا یكبثه  21پبیگبه ذجطی ػطثی 

 .ذواهس یؿبله  نؿُی  ضا اظ ضیكه حصف کنس

 
 هجزٍح شذى خثزًگار العالن در تیزاًذاسی ًظاهیاى صْیًَیستی  *

 .ساؾطاء الجحیهی ذجطنگبض الؼبلم حی  تیطانساظی گؿرطزه نظبییبآ نهیونیؿری ثه َطف یطزآ غعه و تهبزف ثب ذوزضو یدطوح ق

 

https://www.mehrnews.com/news/4400429/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4400429/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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19/06/1397  هقـالِ ینجغ:  الؼبلم تبضید انركبض: 

 

 پیواى اسلَ ضزتِ قاطع آهزیکا تِ فزایٌذ صلح

ذوزگطزاآ  نؿُی  و اؾحبن ضاثدی  نرؿدت وظیدط وقدت اؾدطائیل      ؾبل پیف ، یبؾط ػط بت ضئیؽ ح ویت  25یؼنی زقیقب  1993ؾپربیجط ؾبل  13
ؾبل اؾت که همه اشػبآ زاضنس ای  پیمبآ  طنت هبیی ثیكرط اظ رنچه زض پیمبآ اؾنو شکط قسه ضا  25س. پیمبآ ننگی  اؾنو ضا زض واقنگر  ایًب کطزن

 .ه ثوز اظ زؾت زازنسزض اذریبض اؾطائیل قطاض زاز و  نؿُینیبآ نیع ثیكرط اظ رنچه زض پیمبآ شکط قس

ه ریطی ب نیع اظ ثؿره قسآ ز رط نمبینسگی ؾبظیبآ رظازی ثرف  نؿُی  زض ای  کكوض ذجط زاز که نمبینسه ای  ؾبظیبآ ثدوز و یكدطوػیت ذدوز ضا ثد    

 ز رط تؼُینی ثه پیف بهی چنسی  واقنگر  ظیطا نكس، اتربش ثبضه یک ثه ایب ای  تهمیم .ػنواآ نمبینسه ینت  نؿُی  اظ پیمبآ اؾنو کؿت کطزه اؾت
  تهمیم اؾت که یی تواآ اظ ؾرنبآ خبآ ثولروآ یكبوض اینیت ینی و یوتوض ؾیبؾت ذبضخه کبخ ؾدفیس زضیب دت   ای تجؼبت یهم ایب ثوز کطزه تهسیس

 .کطز

خنبیت هبی اقغبلگطاآ اؾدطائینی  ثولروآ، تؼُینی ای  ز رط ضا ثه تالـ هبی تك یالت ذوزگطزاآ  نؿُی  ثطای ثه خطیبآ انساذر  تحقیقبت زضثبضه 

 ثبظ ثطای ثولروآ قطٌ واقنگر ؛ تهمیم زیگط خنجه ایب کطز تونیف خبآ ثی ثن ه و نبیكطوع ضا رآ و زانؿت یطتجٍ ...و زض زازگبه کیفطی ثی  المننی

 کطز؛ تهوض شیل ق ل ثه ضا ثؼس زو ای  تواآ یی که ثوز اقغبلگطاآ ثب یصاکطه خهت ذوزگطاآ تك یالت ثبظگكت یؼنی ز رط ای  یدسز قسآ

زض ذهول زازگبه کیفطی ثی  المننی ثبیس گفت که ای  یؿبله اػرطاف يمنی ایطی ب و اؾطائیل ثه اضت بة خنبیت هبی ضغیم نهیونیؿری اؾت کده  

 ثه حمنه یؿرنعآ که هسز یی نكبآ ضا اقغبلگط ضغیم ؾطاآ تؼقیت و ثی قک زض حس خنبیت هبی خنگی و يس ثكطی اؾت کمب این ه ثیم اظ یحبکمه

  . اؾت زازگبه

و  ایب زض ذهول یصاکطات ننع ثبیس گفت: اظ اثرسای اقسایبت ریطی ب ثطای یدبظات  نؿُینیبآ اظ چنسی  یبه پیف یؼنی قُغ کمک ثه رغانؽ ایدساز 
بآ هبی  نؿُینی تب تهمیم ثدطای ثؿدر    اقساآ ؾبظیبآ ینل )انطوا(، که ثه رواضگبآ  نؿُی  کمک اضائه یی زهس ، قُغ کمک هبی یبلی ثه ثیمبضؾر

 ثدب  کده . ثوزندس  کدطزه  یربلفت ، قطایٍ ای  زض یصاکطه ثب که ثوز  نؿُینیبنی  یدبظات ثطای ز رط ؾبظیبآ رظازی ثرف  نؿُی  ، همه ای  اقسایبت 
 ثده   نؿُینیبآ روضزآ ینظوض ثه اقسایبت همه ضو همی  اظ ثوز همطاه قسؼ انرفبيه و  نؿُنی یطزیی یجبضظات هبی  ؼبلیت ا عایف ، یقبویت قسضت

 ثبقدس  زاقدره  ثبظگكدت  حدق  و قدسؼ  ثده  ای اقدبضه  هطچیعی خع یصاکطات ثوز که زاضای انول خسیسی ثوز ثدسوآ این ده    قجیه یصاکطات ییع پبی

  .ثوز اؾرواض "کنیم یی یصاکطه کكرنربآ ضوـ زضثبضه قمب ثب " پبیه ثط انل زض یصاکطه ای   ثنبثطای 

 زازآ قدطاض  هدسف  و زونبلس تطایپ پؽ اظ اقساآ ػنیه قسؼ زض یؼط ی رآ ثه ػنواآ یطکع ضغیم نهیونیؿری زضنسز حصف قسآ رآ اظ نحنه ثوزظیطا 

 نهیونیؿدری  ضغیدم  تبضید زض ؾُع ثبالتطی  زض ثن ه همچنبآ ؾبظی قهطک ػمنیبت ظیطا ثوز  ثبظگكت حق  ثه زازآ پبیبآ ثطای ای يطثه نیع انطوا

  :کطز اؾرنربج ضا ظیط نربیح تواآ یی که زاضز ازایه

  پبیبآ زازآ ثه هطگونه ؾر  زضثبضه ایدبز زو زولت-1

   نؿُینیبآ اظ خبیبنسه ثه ایالک و ایوال غبضت ثطای  ظیینی و هوایی حمنه و ؾبظی قهطک ثطای یكرهی یطظ و حس ػسآ پبیجنسی ثه -2 

 .اندبیس نمی خسی تؼقیت ثه گبه هیچ خنوگیطی اظ هطگونه حؿبثطؾی حری اگط نظطی ثبقس اظ ضغیم نهیونؿری که -3

قدهطک  همه اینهب یؼنی پبیبآ کبضریسی پیمبآ اؾنو و نربیح رآ که َجیؼرب ثه نفغ اقغبلگطاآ اؾت، یثال ظیبنی که ای  توا ق ثه ایًب ضؾیس قدمبض  -4

 . هعاضنفط ا عایف یب ره اؾت 600اض نفط ثوز ایب هم اکنوآ قمبض رنبآ ثه ثیف اظ هع 110نكینبآ کطانه ثبذرطی 

 کده   ثب پبیبآ کبضریسی پیمبآ اؾنو و ثبظگكت ایوض ثه پیف اظ یک ضثغ قطآ، واقؼیت خسیس؛ نبکبیی  طاینس ننع اؾت همبنگونه که حمبؼ اػالآ کطز

 و یقبویدت  یؼنی پیكی  ضوـ همبآ ثط یجرنی ثبیس  که اؾت اقغبلگطاآ ثب یقبثنه ثطای ضاه بضی یب ر  ثطای توا ق و گؿرطزه ثبظنگطی  یؿرنعآ الجره

  . س که زض زوضه پیف  ؼبل ثوزه اؾتثبق یطزیی یجبضظه

 زض  ؾدفیس  کبخ زض تطایپ وخوز ثب نهیونیؿری ؾطاآ که ای زوضه زض ذوز، ؾبلطوظ پندمی  و ثیؿت زض اؾنو ثب اقساآ واقنگر  زض اظ ثی  ثطزآ پیمبآ 
 .ثبظگطزنس  پیف ؾبل 70 زض ذوز َالیی زوضه ثه ثبیس  نؿُینیبآ هؿرنس، ذوز ظنسگی َالیی زوضه
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