
 
 

 :اسپَتٌیکخجر ٍیژُ  ○

 :جٌبش هماٍهت اعالهی حواط

اصزار بزای بزگشاری اجالط بحزیي 

 آغاس اجزای تَافك لزى اعت

سبهی اثوَهّر  اه هّجوراى اووبر  ه     
تَییتر خَ  ًَشت: اصراه ثرا  ثرگوااه   
ارالر ثحریي ثب ٍروَ  هابفتوت ّوب     
فلسغیٌی  ه تؼبهض ثب تصوویوب  اتاوب    
شوو ُ  ه فٌتووراًن تووًَن ثووَ ُ ٍ   ووبه 
ػولیبتی ش ى تَافق قرى است ٍ توال   

 ... ثِ هلت ثرا  تحویل  ی گبُ  هریکبیی
 2ص.  ‹‹‹ 

 

 :هقبفِ ◊
 

ای پایاى ًتاًیاَّ بز فزصت رٍبِ

تشکیل کابیٌِ؛ آیا ًتاًیاَّ عالط 

 شَد؟ هی
 

هٍهُ ًتبًیوبَّ   42ثب ًا یک ش ى فرصت 
ثرا  تشکیل فبثیٌِ ثوِ هٍهّوب  یبیوبًی    

   ِ شو ى ٍ  اه   خَ ، ااتووب  فٌوبه گشاشوت
سَ  هئین هژیون صْیًَیسوتی ٍ یبیوبى    

 ...ٍهیر  اٍ قَ  گرفتِ  ٍهاى ًاست 
 

6ص.  ‹‹‹  
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 سوبتش ثوب   فلسوغیي ٍ هق  :ػضَ  فتر سیبسی رٌجش رْب  اسالهی فلسغیي خبف  افجغشفلسغیي افیَم:  □

 .یَ  هؼبٍضِ ًوی شَ 

ثب ه  ا ػبّب  هقبم ّب  سؼَ   هجٌی ثر اولِ هَشکی ًیرٍّب  یوٌوی ثوِ    هّجر اًصبهاهلل یويافوسیرُ:  □

سوز افحرام ّون   فٌٌ ، هوکي است ػلیوِ ه  تَعئِ هی يٍ هر م فلسغیفسبًی فِ ػلیِ هسز االقصی  :هکِ

   .تَعئِ فٌٌ 
« سویلی ػصور  »عرح  هریکب ثورا  فلسوغیي ها    ،ػضَ فویتِ هرفا  رٌجش فتحػجبر هفی : کاسپَتٌی □

هلوت فلسوغیي   « بًی فر ىقرث»خَاً  ٍ تأفی  فر ، تشکیال  خَ گر اى  ه ایي ًشست فِ ّ ف ًْبیی  ى 

 .است، شرفت ًاَاّ  فر 
ّوب  اسورائیلی    ّبیی ثرا  هقبثلِ ثوب رٌنٌو ُ   رٌجش اوبر تَاًبیی خَ  ها  ه شلیک هَشک شجکِ گبى: □

 .تثْجَ  ثاشی ُ اس

 

 

 

 
 .یا  صْیًَیست ثِ رایرُ« ثحریي»ّش اه اهیرػج افلْیبى ًسجت ثِ تج یل  -1 

 .ًتبًیبَّ: فراًِ ثبختر  تضویي اهٌیت ٍ هیراث گششتنبى هب است -2
 .شرفت هی فٌ « هؼبهلِ قرى»اهبها   ه ًشست ثحریي  هثبهُ  -3

 .خَاستبه تحرین فٌتراًن اقتصب   ثحریي ش  رجِْ فبه اسالهی اه ى -4
 . ٍ رَاى فلسغیٌی  ه  اُ ٍ فراًِ ثبختر  ثِ شْب   هسی ً  - 5
 . هحوَ  ػجبر ثب اهیر قغر  ی اه فر -6

 .فلسغیٌی ّب  هیبفت یَ   ه ثراثر اقَق هشرٍع خَ  ها ًوی یشیرً : اسقف ثیت افوق ر -7
 .افاایش هسبفت هزبه ثرا  هبّینیر  فلسغیٌیبى  ه  اُ -8
 ووَ ُ ًریکب فوک ّب  هبفی خوَ  ها ثوِ  ًورٍا قغوغ     هفِ   ی ه ابف ٍخین هر م  اٍُضؼیت  ایٌتَگرافی: *

  .است

 ٍیضُ ّای تصَیزی

یک ًظاهی دیگز ارتش رصین  *

 صْیًَیغتی خَدکشی کزد
 

 
 5 ص. ‹‹

 

 کاریکاتَر *

 
 5 ص. ‹‹

 

https://fa.alalamtv.net/news/4230071/%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://fa.alalamtv.net/news/4230071/%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4623269/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4623308/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://fa.alalamtv.net/news/4228881/%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%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%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF--%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://fa.alalamtv.net/news/4228881/%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%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%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF--%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://fa.alalamtv.net/news/4228881/%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%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%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF--%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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30/02/1398 :ٍیژُخجر   هٌجغ: اسپَتٌیک تبهیخ اًتشبه:   

 اصزار بزای بزگشاری اجالط بحزیي آغاس اجزای تَافك لزى اعت :جٌبش هماٍهت اعالهی حواط

سبهی اثَهّر  اه هّجراى اوبر  ه تَییتر خَ  ًَشت: اصراه ثرا  ثرگااه  ارالر ثحریي ثب ٍرَ  هابفتوت ّوب  فلسوغیٌی  ه تؼوبهض ثوب      
ثِ هلوت فلسوغیي    تصویوب  اتاب  ش ُ  ه فٌتراًن تًَن ثَ ُ ٍ   به ػولیبتی ش ى تَافق قرى است ٍ تال  ثرا  تحویل  ی گبُ  هریکبیی

  .ّب  خَ  هؼبهلِ ًکر ُ ٍ ًاَاٌّ  فر  فلسغیٌیبى ّیچنبُ ثب  ههبى»تبفی  فر  فِ ػضَ اهش  رٌجش اوبر  هحسَة هی شَ .

 
31/02/1398  خجر شوبهُ: 1 هٌجغ: ياعالع هسبًی فلسغیرفا ه تبهیخ اًتشبه: 

 یای صْیًَیغت بِ جشیزُ« بحزیي»ّشذار اهیزػبذاللْیاى ًغبت بِ تبذیل 

ِ   ه اقتصب   فٌتراًن ثرگااه  ثرا   هریکب تصوین ثِ ٍافٌش  ه افولل ثیي اهَه  ه ایراى  اسالهی شَها  هزلن هیین ٍیژُ  ستیبه  وو  هٌبهو
 یاسراییل ا  رایرُ ثِ ها «ثحریي»  اه  قص  ًتبًیبَّ ثٌیبهیي فِ فر  تبفی  قرى، هؼبهلِ اررا  هاستب   ه گبم اٍفیي ػٌَاى ثِ و ثحریي یبیتات
ِ  عرح هًٍوبیی اه تراهپ صْیًَیست  اهب  فَشٌر: ًَشت تَییتر  ه خَ  شاصی صتحِ  ه اهیرػج افلْیبى اسیي .فٌ  تج یل   ه قورى  - هؼبهلو
ِ  ها قرى هؼبهلِ ّایٌِ سٌنیٌی خَاّ  هی هیبض ٍ فٌ  تج یل اسراییلی ا  رایرُ ثِ ها «ثحریي»  اه  قص  ًتبًیبَّ. است  ا ُ خجر ثحریي  هتَرو
 .ّستٌ  فلسغیي هلت ثِ خیبًت اب   ه ّب، هلت ػلیِ رٌبیت سیبست ا اهِ  ه ثحریي فِ  اشت اظْبه ٍ  .فٌ  ثحریي

 
01/03/1398  خجر شوبهُ: 2 هٌجغ: ثیي افوللی ق رجرگااه  خ تبهیخ اًتشبه: 

 ًتاًیاَّ: کزاًِ باختزی تضویي اهٌیت ٍ هیزاث گذشتگاى ها اعت

ثٌیبهیي ًتبًیبَّ ًاست ٍهیر هژین صْیًَیستی  ه صتحِ شاصی خَ   ه تَییتر ّش اهّب  ثرخی ژًرا  ّب  صْیًَیست ها فِ هسئَفیت ّب  
ػبفی  ه  ستنبُ ّب  اهٌیتی هژین  اشتِ ثَ ً ، هجٌی ثر ایٌکِ تحویل ابفویت اسرائیل ثر ثاش ّبیی اه فراًِ ثوبختر  هوکوي اسوت خغور      

ًاست ٍهیر هژین صْیًَیستی ه ػی ش  فراًِ ثبختر  تٌْب تضویٌی ثرا  اهٌیت اسرائیل ًیست، ثلکِ هیوراث   .ثرا  اسرائیلی ّب ثبش ، ه  فر 

ًتبًیبَّ افاٍ  ایي ّش اهّبیی اه سَ  ّوبى فبهشٌبسبًی فِ قجال اوبیت خَ  ها اه تَافق ّستِ ا  ثوب ایوراى اػوالم فور ُ      .بى استگششتنبًو

 .ثَ ً ، صَه  گرفتِ است
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01/03/1398  خجر شوبهُ: 3 هٌجغ:  خجرگااه  اهبها تبهیخ اًتشبه: 

 شزکت هی کٌذ« هؼاهلِ لزى»اهارات در ًشغت بحزیي دربارُ 

 ه ثیبًیِ ٍهاه  خبهرِ ایوي   .ٍهاه  خبهرِ اهبها  ثب ص ٍه ثیبًیِ ا  اػالم فر  فِ اه ثرگااه  فٌتراًن هؼبهلِ قرى  ه ثحریي استقجب  هی فٌ 
افوللی ثب ّ ف شکَفبیی هٌغقِ، تقَیت فرصت ّب  هش  اقتصب   ٍ فبّش شورایظ سواتی   فشَه  ه ُ است: اهبها   ه فٌبه تال  ّب  ثیي 

ٍهاه  خبهرِ اهبها  هتح ُ ػرثی ه ػی ش ُ است فِ ایوي   .فِ ثسیبه  اه هر م هٌغقِ ثِ ٍیژُ هر م فلسغیي  ه  ى ثِ سر هی ثرً ، قراه  اه 

ایوي ثیبًیوِ  هػویي     .  ثرعرف فر ى هًذ ّب  هر م فلسغیي ثِ شوبه هی هٍ فٌتراًن  یٌ ُ هر م هٌغقِ ها تضویي هی فٌ  ٍ ّ فی ثلٌ  ثرا
اب  اه ثریبیی فشَه هستقل فلسغیٌی ثِ یبیتاتی ق ر شرقی اوبیت فر . اهبها  اػالم فر  فِ ّیأتی ها ثرا  شرفت  ه ایي ًشسوت اػواام   

 .هی فٌ 

01/03/1398 :تبهیخ اًتشبه   خجر شوبهُ: 4 هٌجغ: فؼْ ا 

 خَاعتار تحزین کٌفزاًظ التصادی بحزیي شذ جبِْ کار اعالهی اردى

گشاه   ه فلسغیي فِ قراه است ژٍئوي  یٌو ُ تحوت     ااة رجِْ فبه اسالهی اه ى اه  ٍفت ایي فشَه خَاست فٌتراًن اقتصب   رشة سرهبیِ

ِ     .ًظبه   هریکب  ه هٌبهِ یبیتات ثحریي ثرگااه شَ ، ها تحرین فٌ  هغجَػوبتی  ا   هٌیر هشی ، هسئَ  یرًٍ ُ فلسوغیي  ه ایوي اواة  ه ثیبًیو

هشی  خبعر ًشوبى فور  فوِ     .شَ  تصریح فر  فِ ایي فٌتراًن  ه هاستب  هؼبهلِ قرى فِ ّ ف اه  ى ًبثَ   هسئلِ فلسغیي است، ثرگااه هی

 .هحبفل هسوی ٍ هر هی اه ى هابفف ّرگًَِ عرای ّستٌ  فِ ثِ اقَق هلت فلسغیي ٍ هٌبفغ  ٍفت اه ى ضرثِ ثاً 

31/02/1398  خجر شوبهُ: 5 هٌجغ: فلسغیي افیَم تبهیخ اًتشبه: 

 دٍ جَاى فلغطیٌی در غشُ ٍ کزاًِ باختزی بِ شْادت رعیذًذ

یوک شوْرن ًشویي     .هٌبثغ فلسغیٌی گااه   ا ً  فِ  ٍ رَاى فلسغیٌی هٍه سوِ شوٌجِ  ه ًوَاه اُ ٍ فراًوِ ثوبختر  ثوِ شوْب   هسوی ً         
 ه ًا یکی شْرن فریوِ شورٍى  ه شرق شْر قلیقیلِ  ه فراًِ ثبختر  ثوب خوَ هٍ هیور    سبفِ( ها  45« )اسي ػج افحتیظ ثرّن» ی،صْیًَیست

ٍه هفِ  ه هاّپیوبیی ثبهگشت  ه ًَاه  اُ هخوی ش ُ ثوَ ، صوجح   « هحو  ػج  افزَا  هحوَ  هػرة»ّوچٌیي  .گرفت ٍ اٍ ها ثِ شْب   هسبً 

 .ثِ شْب   هسی  سِ شٌجِ

 
31/02/1398  خجر شوبهُ: 6 هٌجغ: (NNA) خجرگااه  هلی فجٌبى تبهیخ اًتشبه: 

 دهحوَد ػباط با اهیز لطز دیذار کز

  ه  یو اه  ایوي   ه عورفیي  .فور    ی اه  ٍاِ  ه قغر اهیر حبًی    او  ثي  توین شیخ ثب شٌجِ سِ شبهنبُ فلسغیي خَ گر اى تشکیال  هئین
 قو ر  هسویحی  ٍ اسوالهی  هق سوب    ینر ٍ االقصی هسز  ٍ ق ر ػلیِ صْیًَیستی هژین تزبٍها  هٌغقِ، ٍ فلسغیي تحَال   خریي هَه 

َ  ٍ ثحوج  صْیًَیستی هژین تَسظ خَ گر اى تشکیال  هبفیبتی  ه ه ّب  اه ثاشی فسر یی  ه فلسغیٌیبى ًبگَاه هبفی ٍاٍضبع  .فر ًو   گتتنو
 .فر ً  ًظر تجب   ًیا  ٍربًجِ هٍاثظ تقَیت ّب  هاُ  ههَه  ّوچٌیي توین شیخ ٍ ػجبر

https://www.mehrnews.com/news/4623269/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4623308/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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31/02/1398  خجر شوبهُ: 7 هٌجغ: فلسغیي اآلى تبهیخ اًتشبه: 

 فلغطیٌی ّا دریافت پَل در بزابز حمَق هشزٍع خَد را ًوی پذیزًذ: اعمف بیت الومذط
سراسقف فلیسب  هٍم اهت ٍفن  ه ثیت افوق ر ثب هحکَم فر ى فٌتراًن  هریکبیی فِ قراه است ثب هَضَع هؼبهلِ قورى  ه ثحوریي ثرگوااه شوَ ،     

سَءاستتب ُ فٌ  فِ فلسغیٌی ّب هؼبهلِ ثر سر اقَق هشرٍع ٍ سرههیٌشوبى ها   فلسغیي مگتت : ٍاشٌنتي  ه ابفی قص   اه  اه ٍضؼیت اقتصب   هر 

ثب ه  تال  ّب   ٍفت  هریکب ثرا  ثرگااه  ًشستی  ه ثحریي  ه چبهچَة عرح ایي فشَه هَسَم ثِ هؼبهلِ قرى افاٍ :   "ػغباهلل اٌب" .یشیرً ًوی 
ًن  ه خوبن  اٌب تصریح فر : فلسغیٌیبى اه ثحریي هی خَاٌّ  اربهُ ثرگااه  ایي فٌتورا  .است فلسغیي ِتال   هریکب ثرا  اه ثیي ثر ى فلی هسأف

 ًْب  خَ  ها ً ّ  ٍ فشَهّب  ػرثی ّن  ى ها تحرین فٌٌ  چرا فِ فلسغیٌی ّب تٌْب خَاّبى شرایظ هؼیشتی ٍ اقتصب   ثْتر ًیستٌ  ثلکِ ّ ف اصلی

 .خالصی اه اشغبفنر  ٍ هً گی  ها   ه سرههیٌشبى است

31/02/1398  خجر شوبهُ: 8 هٌجغ: فلسغیي اآلى تبهیخ اًتشبه: 

 افشایش هغافت هجاس بزای هاّیگیزی فلغطیٌیاى در غشُ

  ى اه یون  اقو ام  ایي . ا  افاایش هبیل 15 ثِ ها  اُ ّب   ة  ه فلسغیٌیبى هبّینیر  ثرا  هزبه هسبفت شٌجِ سِ صجح اه صْیًَیستی هژین اهتش
  ا ُ فوبّش  ها  واُ  ّب   ة  ه فلسغیٌی هبّینیراى ثرا  هزبه هسبفت ّن ثبه  اُ  ه ّب  هگیر  یی  ه اخیرا صْیًَیستی هژین فِ گیر  هی صَه 
ِ  یوبثی   سوت  ثورا   هشافرا  ٍ است  اُ  ه اٍضبع سبه   هام ثرا  گرفتِ صَه  تتبّوب  اه ثاشی اق ام ایي .ثَ   تور  ثواه   توَافقی  ٍ تتبّووب   ثو

 .است ًکر ُ تبیی  ها خجر ایي ٌَّه فلسغیٌی عرف افجتِ . اه  ا اهِ ّوچٌبى

31/02/1398  ایٌفَگزافی  هٌجغ: ها  افیَم تبهیخ اًتشبه: 

 اعت وَدًُزیکا کوک ّای هالی خَد را بِ آًزٍا لطغ هکِ آ یدر حال ٍخین هزدم غشٍُضؼیت 
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01/03/1398  *   ٍیضُ ّای تصَیزی تبهیخ اًتشبه: 

 یک ًظاهی دیگز ارتش رصین صْیًَیغتی خَدکشی کزد *
ّب  صْیًَیستی ضوي اًتشبه خجر خَ فشی یک هى ػضَ اهتش ایي هژیون گوااه   ا ًو ، اه اثتو ا  سوب  روبه  هویال   توبفٌَى سوِ ًظوبهی            هسبًِ

 ه یبینبُ ًظبهی هحل خ هتش خَ فشی فر . ٍافو یي فَیوت  ه   هی  15اسرائیلی -سبفِ  هریکبیی 19 ختر  "هبیکال فَیت" .اً  صْیًَیست خَ فشی فر ُ

 .خبهد اه فلسغیي اشغبفی سکًَت  اهً 

 
 ّا با ًشغت هٌاهِ ٍاکٌش ٍسیز خارجِ بحزیي بِ هخالفت فلغطیٌی *

ٍ  هثبهُ ًشست اقتصب   هٌبهِ  هثبهُ فلسغیي شیخ خبف  ثي ااو     خلیتِ ٍهیر خبهرِ ثحریي  اقوَق   گیور   ثوبهین  گتت: ثحریي ابهی هلت فلسوغیي 
هیاثبًی ثحریي اه فبهگبُ صلح ثرا  شکَفبیی  ه هاستب  اوبیت اه هلت  .هشرٍع  ى ٍ ثریبیی فشَه هستقل فلسغیي ٍ ًیا ابهی اقتصب  هلت فلسغیي است

 .فٌ . هلت فلسغیي ثرا  هب قبثل ااترام است یي است ٍ ّ ف  ینر  ها  ًجب  ًویفلسغ

 
 کاریکاتَر رٍس *

، ثب یر اختي ثِ هٍیکر  هخجت ثرخی فشَهّب  ػرثی ًسجت ثِ یشیر  ٍ اررایی ش ى هؼبهلِ قورى  ه اهاضوی فلسوغیي ٍ هٌغقوِ ٍ     21یبینبُ خجر  ػرثی 
ِ  هریکبیی ثرا  هٌغقِ )اه رولِ تزایِ ت هیزی فشَهّب  هٌغقو  -ّوچٌیي  هب ُ ثَ ى  ًبى ثرا  یشیر  خسبه  ّب ٍ  سیت ّب  ایي عرح صْیًَیستی

 .ٍ فراهَشی هصیجت ّب  فلسغیٌیبى ٍ هشنال  اصلی شبى( فبهیکبتَه  ها ثِ ًوبیش گشاشتِ است

 

https://fa.alalamtv.net/news/4228881/%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%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%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF--%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.mehrnews.com/news/4622950/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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31/02/1398  همالِ هٌجغ: بهرف تبهیخ اًتشبه: 
 

 شَد؟ ای تشکیل کابیٌِ؛ آیا ًتاًیاَّ عالط هیپایاى ًتاًیاَّ بز فزصت رٍبِ

ِ     42ثب ًا یک ش ى فرصت  شو ى ٍ  اه سوَ  هئوین هژیون      هٍهُ ًتبًیبَّ ثرا  تشکیل فبثیٌِ ثِ هٍهّب  یبیبًی خوَ ، ااتووب  فٌوبه گشاشوت

 .ٍهیر  اٍ قَ  گرفتِ است صْیًَیستی ٍ یبیبى  ٍهاى ًاست

 
ثرسوبً ، هیورا  ه  یور     تحلیلنراى ٍ فبهشٌبسبى صْیًَیست اًتظبه  اهً  فِ ًتبًیبَّ ثتَاً  تب یبیبى ّتتِ  یٌ ُ فبه تشوکیل فبثیٌوِ ها ثوِ یبیوبى    

ش ى ًتبًیبَّ تَسظ هیَفیي، هفغ خَاّ  ش .  ه اوبفی فوِ تووبم     صَه ، ایي هژین خَ  ها  ه ٍضؼیتی ًب ه خَاّ   ی  فِ فقظ ثب فٌبه گشاشتِ ایي
ئین هژین صْیًَیستی ه« هٍٍیي هیَفیي»ٍهیر  ثؼ   ثِ  فٌٌ ُ  ه ائتالف  ٍفت ییشیي، ًتبًیبَّ ها ثرا  تشکیل فبثیٌِ ٍ ًاست ااااة شرفت

 .هؼرفی فر ً  اهب اًتظبها  ٍ شرٍط هتَقؼبًِ ثرخی اه سراى ایي ااااة، هًٍ  تشکیل فبثیٌِ ها ثب فٌُ   هَارِ سبختِ است

اگور  هٍهُ( فِ قبًَى ثرا  تشکیل فبثیٌِ ثِ اٍ  ا ُ ها تلف فر ُ ٍ افٌَى فقظ  ٍ ّتتِ  ینر هْلت گرفتِ اسوت.   28ا  ) ّتتِ 4ًتبًیبَّ فرصت 
هٍهُ، ًتبًیبَّ ثبه ّن ًتَاً  یک فبثیٌِ ائتالفی تشکیل  ّ ، عجق اختیبها  هئین هژین صْیًَیستی، اه ایي اهر فٌوبه   42 ه هزوَع ایي فرصت 

 .شَ  گشاشتِ ش ُ ٍ شاص  ینر  ثرا  تشکیل فبثیٌِ اًتابة هی

ًوبیٌ ُ(، ًتَاًستِ ٌّوَه ائوتالف ر یو  ثورا       120فٌست )اه هزوَع ًوبیٌ ُ  65ه ن اوبیت شش گرٍُ یبهفوبًی ثب اضَه  اهب چرا ًتبًیبَّ ػلی
 فبثیٌِ ها تشکیل  ّ ؟

خَاّی  تبخیر فًٌَی ثِ  فیل اختالفب  ای ئَفَژیک ًیست ثلکِ ااااة هاتلف ثب ًنبُ ثِ ًتبًیبَّ  ضؼیتی فِ ییش هٍ خَ   اهً ، ثِ  ًجب  سْن

 .گیر  فٌ  َاٌّ   ا  تب یک ًترُ ثرا  ّوِ هسبئل تصویناه  ٍفت ر ی  ّستٌ  ٍ  ینر ثِ ًتبًیبَّ اربهُ ًا

 ًْب ثب ّون تضوب  هٌوبفغ  اه . ثورا      « اّ اف  بیی»فیکَ   ه ٍاقغ شرفب  عجیؼی ّو ینر ًیستٌ  ٍ « شرفب  عجیؼی» فیل اٍ  ایي است فِ 
« هشت  ٌّویي »ّب  افراعی ثِ اهتش اسرائیل ٍ  فنخَاستبه هوبًؼت اه ٍهٍ  اهت ٍ«  ٍین ٍه فیجرهي»ثِ هّجر  « اسرائیل ثیتًَب»ًوًَِ، ااة 
َ »خَاستبه تغییرا  ثیشتر  ه ًظبم قبًًَی ایوي هژیون اسوت. اواة     « هاست هتح »ّب  هقبٍهت  ه ًَاه  اُ است. ااة  ػلیِ گرٍُ ثوِ  « فَالًو

 .ثٌ   ٍ تاصیص هٌبثغ هالاظبتی  اه  ًیا  هثبهُ ثَ رِ« هَشِ فْلَى»هّجر  

فٌٌ ُ ثب ًتبًیبَّ،  ه یک هغبفجِ هشترن ّستٌ :  ًْب خَاستبه هح ٍ  ش ى ق ه  قضبیی  یَاى ػبفی ایي هژین ّستٌ .  رُافجتِ توبم ااااة هشاف
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ّوب  فسوب     ا  اه یرًٍ ُ توبیل ثِ اػوب  هح ٍ یت ثر اَهُ اختیبها   یَاى ػبفی افجتِ هْوتریي هسئلِ ثرا  ًتبًیبَّیی است فِ ازن گستر ُ

 .ثیٌ  ق ه  ها  ه یشت سر خَ  ٍ هحکَهیت ثبفقَُ ها هقبثل خَ  هی هبفی ٍ سَءاستتب ُ اه

ًنور  ٍ ثورا  تحقوق     ا  ثرا  فراه اه هحکَهیت قضبیی  ه  یٌ ُ ًا یک هی ػٌَاى ثر  ثیوِ  فیل  ٍم ایي است فِ ًتبًیبَّ ثِ فبثیٌِ ر ی ، ثِ
 ثِ ایي اهر ًیا ابضر است ثْب  گاافی ها، چِ سیبسی ٍ چِ اقتصب  ، یر اخت فٌ . ًتبًیبَّ یب خَاّ  تَاًست فِ فیکَ  ٍ  ینر ااااة شریک ها
ِ تصَیت قبًًَی ثرا  ًزب  خَ  اه هحکَهیت هزبة فٌ  یب ایٌکِ  ه ثراثر قبًَى تسلین ش ُ ٍ ااتوبال هزبها  اجن ها تحول خَاّ  فر . افجت

 .هشاص است تٌْب چیا  فِ ثرا  ًتبًیبَّ  ه ثرِّ فًٌَی ٍ اسبر هٌغقِ اّویت  اه ، ثقب  خَ   است

ٍیٌزوویي فبثیٌوِ هژیون     ا  ییش هٍ ثنشاهین، چوِ هشوکالتی  ه ثراثور سوی     ًیبَّ  ه فرصت  ٍ ّتتِاهب اگر فرض ها ثر تشکیل ش ى ائتالف ًتب
 صْیًَیستی ٍرَ   اه ؟

    ٍهیر ٍ هؼبٍى ٍهیر خَاّ  ثَ ،  ه ابفی فِ عجق اػالم هرافا تحقیقبتی، تؼ ا  ای ُ 30اٍفیي هشکل ایي است فِ فبثیٌِ ر ی  شبهل ثیشتر اه 
ا  است فِ ًتبًیبَّ ثِ  ٍ ااة )خبًوِ   ًتر خَاّ  ثَ . یکی اه  الیل ثرا  ایي تَهم  ه تؼ ا  ٍهها  فبثیٌِ، هشَُ 18ستی ٍهیراى فبثیٌِ صْیًَی

هشَُ شبهل ٍػ ُ تاصیص  ٍ هقبم ٍهاه  ثوِ ّور فو ام اه     یَْ   ٍ اتحب   اخلی(  ا ُ تب ثب ااة  ینر  )ػَتصوب یَْ  ( ائتالف فٌٌ . ایي

 .ایي ااااة ثَ 

یست ها ثرا   ینر ااااة ػضَ ائتالف  هًظر گرفتِ است. ایي اهقوبم شوبهل    12یست ٍهاه  ها ثرا  ااة خَ  )فیکَ ( ٍ  14َّ ّوچٌیي ًتبًیب

 .ّب ًیست ّب  ٍهاهتابًِ هؼبًٍت

یین فبتص اه فیکَ ( ّب  شاص ًتبًیبَّ،  ٍ ٍهیر ثبفقَُ  ه فبثیٌِ ر ی  ) هیِ  هػی اه ااة شبر ٍ ا هشکل  ٍم ایي است فِ ر ا  اه یرًٍ ُ
شوَ  فوِ    ّبیی هَارِ ّستٌ  ٍ ٍهیر ااتوبفی سَم )یبفَف فیتاهي( ًیا ثب اتْبم  هاه ٍ ا یت هیر سَا  هفتِ است. ّوچٌیي گتتِ هی ثب هحکَهیت

 .خلی ٍرَ   اه  ا ستبى فل هژین صْیًَیستی ثِ ًتبًیبَّ اعالع  ا ُ فِ اه ًظر قبًًَی ًیا هشکلی ثرا  اًتصبة هز    هػی ثِ ٍهاه   ا

ّب  هبفی ٍ تاصیص ثَ رِ افسبهگسیاتِ ثرخی اه اػضب  ائتالف )هبًٌ  هَشِ فْلوَى هّجور اواة فَالًوَ، فوِ  ه       هشکل  ینر،  هخَاست

 .فبثیٌِ ییشیي ٍهاه   اهایی ها ثرػْ ُ  اشت( اه ًتبًیبَّ است

کیل فبثیٌِ ثِ هٍهّب  یبیبًی خَ ، چٌ یي ًتر اه اػضب  ثبفقَُ  ه هٍهُ ًتبًیبَّ ثرا  تش 42ایي  ه ابفی است فِ ثِ  فیل ًا یک ش ى فرصت 
است. یؼٌوی  « ػ م اق ام ٍ اًتؼب »تَاً  ثِ ثْب  یبیبى هً گی سیبسی ٍ  توبم شَ . ایي ثبه ،  فبثیٌِ ر ی  هشغَ  اررا  ثبه  ّستٌ  فِ هی

ٍگَّوب ها   شافرا  ثب ًوبیٌ گبى ًتبًیبَّ اهتٌبع فر ُ یب اتوی هًٍو  گتوت   شَ ، اه هشبهفت  ه ه ایي افرا  فِ  ه ثیي  ًْب سراى ااااة ًیا  ی ُ هی

 .فٌٌ  هتَقف هی

ِ  ایي اق ام ٍ تَقف هکره هشافرا  هی روب  ًتبًیوبَّ هسوئَ  تشوکیل      تَاً  هئین ایي هژین ها ٍا  اه  تب عی هٍهّب   تی، شاص  ینر  ها ثو
گیو ئَى  »ّب  اصلی است. گایٌِ  ینر هقبثول هیوَفیي،    بثب  فرٍه یي هبُ، یکی اه گایٌِهقیت اصلی ًتبًیبَّ  ه اًتا« ثٌی گبًتا»فبثیٌِ ًوبی . 

ااثی ًتبًیبَّ ًیا ّست، چٌو  هٍه یویش ٍ ثوب     ػضَ اهش  ااة فیکَ  )ٍهیر ییشیي  ه  ٍ هٌصت  هَه  ٍ اهَه  اخلی( است. سؼر فِ ّن« سؼر

 .گر   ه ایي ااة ها ییش گرفتِ است ست، هسیر یب یاثراه هابفتت ش ی  ثب تغییر  ه قبًَى هصًَیت ًوبیٌ گبى فٌی

 .ثِ ّویي  فیل ًتبًیبَّ ًنراى است فِ هیَفیي،  ه صَه  ػ م هَفقیت خَ   ه تشکیل فبثیٌِ، گبًتا یب سؼر ها ثرا  ایي اهر اًتابة فٌ 


