
 

 

 آ٘بتِٛی تزویٝ: خجزٌشاری خجز ٚیضٜ ○

 اظْارات تِ اردى اعتزاض

 االقصی هسجذ درتارُ صْیًَیست ٍسیز
 اظٟووبرات پووی در اردٖ خبرجووٝ أووٛر ٚسارت 

 صٟیٛ٘یغوو ی رصیووٓ عٕووٛٔی أٙیوو  ٚسیووز
 رصیووٓ ایووٗ ثووٝ االلصووی  ٔغوو   درثووبرٜ

 عووووٍٙٛی فزعووو بد اع وووزا  یبدداؽووو 
ٝ  أٛر ٚسارت ٝ  ا٘ ؾوبر  ثوب  اردٖ خبرجو  ای ثیب٘یو
 ... وٝ وزد اعالْ
 

 
 2ص.  ‹‹‹ 

 

 :اِیْٛ فّغغیٗٔمبِٝ  ◊

 خلیج تِ اسزائیل ًظاهی ًیزٍّای پای اگز

داد ًخَاّذ فزصتی ایزاى ضَد تاس فارط  

ٖ  اعوالٔی  جٕٟوٛری  ٞبی عیبع  َ  اس ایوزا  عوب
ٖ  اعالٔی ا٘مبالة پیزٚسی) 1979  ثزاعوبط ( ایوزا
ٗ  ٞبی ٔزس اس دؽٕٙبٖ داؽ ٗ ٍ٘ٝ دٚر  وؾوٛر  ایو
 اعزائیُ ثبیغ  ٔی وٝ اع  دِیُ ٕٞیٗ ثٝ ثٛدٜ 
 دٚر ایووزاٖ ٔزسٞووبی اس آٖ ٘ظووبٔی ٘یزٚٞووبی ٚ

 ....ثبؽٙ 
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 رصیٓ صٟیٛ٘یغ ی ٔ  داً رٞجزاٖ حٕبط را تٟ ی  ثٝ تزٚر ٕ٘ٛد.: اِعزثی اِم ط □

 .ؽ  آیٙ ٜ عبَ حج در فّغغیٙیبٖ ٘پذیزف ٗ خٛاع بر ععٛدی ٘ٛیغٙ ٜ: رٚعیباِیْٛ □

 وزد خٛاٞیٓ ثبراٖ ٔٛؽه غشٜ  ثٝ حّٕٝ صٛرت در را اعزائیُ: حٕبط: ؽٟبة فّغغیٙی خجزٌشاری □

ٓ : صٟیٛ٘یغو ی  ٓرصی تّٛیشیٖٛ 12 ؽجىٝ □ ٖ  درصو د  صٟیٛ٘یغو ی  رصیو  اعوزا   در دْٚ دیوٛار  وؾوی 

 ٔی ثبؽ . غشٜ ٔزسٞبی

 أضوب  را صٟیٛ٘یغ ی رصیٓ اس «آٞٙیٗ ٌٙج » خزی  لزارداد رعٕب آٔزیىب: صٟیٛ٘یغ ی رصیٓ ٞبی رعب٘ٝ □

 وزد

 

 

 

 
  ؽ  اعزائیّی ٚسیز یه ٔحبوٕٝ خٛاٞبٖ فّغغیٗ -1 

 ٘یغ  عجبط ٔحٕٛد ٚ فّغغیٙی عیغ ٓ تغییز د٘جبَ ثٝ آٔزیىب: ٌزیٙجالت -2

 ٌذاؽ  ٘بوبْ 2018 عبَ در را حّٕٝ 600 ؽبثبن: ٘ ب٘یبٞٛ -3

 ٌف  تجزیه خٛد ثحزیٙی ٕٞ بی ثٝ را لزثبٖ عی  صٟیٛ٘یغ ی رصیٓ خبرجٝ ٚسیز -4

 ثٛد ٘وٛاٞ  وبر در اؽغبٍِزی پبیبٖ ث ٖٚ صّحی ٞیچ: عزیمبت -5

 وٙ  ٔی اج ٙبة غشٜ ثب جًٙ اس اعزائیُ: صٟیٛ٘یغ ی أٙی ی ٔٙبثع -6

 ٘ؾیٙیٓ ٕ٘ی ثیىبر اعزائیُ ٞبی جٙبی  ثزاثز در: فّغغیٗ ٔزدٔی ججٟٝ -7

 ثز٘  ٔی ر٘ج افغزدٌی اس غشٜ ٘شدیىی در ٔغ مز ٘ظبٔیبٖ -8
 

 

 ٍیضُ ّای تصَیزی

 هسکًَی؛ خاًِ تخزیة *

 تِ صْیًَیستی رصین ٍاکٌص

 سزتاس یک ّالکت

 
 5 ص. ‹‹

 ّاصْیًَیست ٍحطیاًِ یَرش *

 تاختزی کزاًِ در فلسطیٌیاى تِ
 

 
 5 ص. ‹‹
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23/05/1398 :ٚیضٜخجز   ٔٙجع: آ٘بتِٛی خجزٌشاری تبریخ ا٘ ؾبر:   

 االقصی هسجذ درتارُ صْیًَیست ٍسیز اظْارات تِ اردى اعتزاض

ثوٝ  .ٚسارت أٛر خبرجٝ اردٖ در پی اظٟبرات ٚسیز أٙی  عٕٛٔی رصیٓ صٟیٛ٘یغ ی درثبرٜ ٔغ   االلصی  ثٝ ایٗ رصیٓ یبدداؽ  اع زا  فزع بد
  وؾٛرػ ثٝ دِیوُ اظٟوبرات ٌّعوبد ارداٖ     ای اعالْ وزد وٝ یبدداؽ  اع زا عفیبٖ اِمضبت  عوٍٙٛی ٚسارت أٛر خبرجٝ اردٖ ثب ا٘ ؾبر ثیب٘یٝ

اِمضبت ٌف ٝ ووٝ توالػ ثوزای تغییوز ٚ وعی       .ٚسیز أٙی  عٕٛٔی اعزائیُ درثبرٜ ٔغ   االلصی تغّیٓ ٔمبٔبت رصیٓ صٟیٛ٘یغ ی ؽ ٜ اع 
خٛد را در لجبَ لوٛا٘یٗ  ٚی ٕٞچٙیٗ اس رصیٓ صٟیٛ٘یغ ی خٛاع ٝ وٝ ٔغئِٛی  .ٔغ   االلصی ٕٔىٗ اع  ٘ بیج خغز٘بوی را درپی داؽ ٝ ثبؽ 

در ارتجبط ثب حّٕٝ ٘ظبٔیبٖ اعزائیُ ثٝ ٌٚٛ ثب ؽجىٝ رادیٛیی  تز در ٌف  ٚسیز أٙی  عٕٛٔی رصیٓ صٟیٛ٘یغ ی پیؼ. إُِّ ا٘ بْ دٞ  ٚ حمٛق ثیٗ
ث ٛا٘ٙ  ثٝ صٛرت ا٘فزادی یب ٌزٚٞی ٕ٘بسٌزاٖ فّغغیٙی در رٚس عی  لزثبٖ  ٌف : ثبی  ٚ عی  ٔٛجٛد در ٔغ   االلصی تغییز وٙ  ٚ یٟٛدیبٖ ٘یش 

 .خٛاٞٙ  عجبدت وٙٙ  در جبیی وٝ ٔی

 
23/05/1398  خجز ؽٕبرٜ: 1 ٔٙجع: اِ شیزٜ خجزی ؽجىٝ تبریخ ا٘ ؾبر: 

 ضذ اسزائیلی ٍسیز یک هحاکوِ خَاّاى فلسطیي
ٓ  داخّی أٙی  ٚسیز ایٙىٝ اس ثع  ٖ  صٟیٛ٘یغو ی  رصیو ٗ  ؽو    االلصوی  ٔغو    در اٚ وب   تغییوز  خٛاٞوب ْ  ثوز  فّغوغی ٝ  ِوشٚ ٗ  ٔحبوٕو  ٚسیوز  ایو

ٗ  خبرجٝ ٚسارت .وزد تأوی  ٖ  فّغوغی ٝ  خٛاٞوب ٓ  داخّوی  أٙیو   ٚسیوز  آرداٖ  ٌّعوبد  ٔحبوٕو ٝ  ؽو   صٟیٛ٘یغو ی  رصیو  وٙوٛ٘ی  اٚ وب   تغییوز  وو

ٗ  .ثوٛد  ؽو ٜ  خٛاعو بر  را االلصوی  ٔغ   ٝ  ایو ٝ  در ٚسارتوب٘و ْ  ای ثیب٘یو ٝ  ووزد  اعوال ٖ  ثوب  را ٞوب  راٜ تٕوبٔی  وو ٝ  ثوزای  حموٛلی  ٔؾوبٚرا  ٔحبوٕو
ٝ  اٚ أثبَ ٚ آرداٖ ٗ  .ٌیوزد  ٔوی  ووبر  ثو ُ  دِٚو   فّغوغی َ  را اعوزائی ُ  ٔغوئٛ  ٔغو    توبریوی  ٚ حموٛلی  اٚ وب   تغییوز  ثوزای  ٞوب  توالػ  وبٔو
 وٙٙ  عُٕ ٞب تالػ ایٗ لجبَ در عزیع تحزن ثزای خٛد ٔغئِٛی  ثٝ خٛاع  اعالٔی ٚ عزثی ٞبی عز  اس ٚ دا٘غ  االلصی

22/05/1398  خجز ؽٕبرٜ: 2 ٔٙجع: یغٙبا تبریخ ا٘ ؾبر: 

 ًیست عثاط هحوَد ٍ فلسطیٌی سیستن تغییز دًثال تِ آهزیکا: گزیٌثالت
ٝ  آٔزیىب ٚیضٜ فزع بدٜ ٝ  ثو ْ  خبٚرٔیب٘و ٝ  ووزد  اعوال ٝ  وؾوٛرػ  وو َ  ثو ٖ  تؾوىیالت  رئویظ  تغییوز  د٘جوب ٗ  خوٛدٌزدا ٗ  ٚ فّغوغی ٖ  جوبیٍشی  ووزد

 ثّووٛٔجزي ؽووجىٝ ثووب ٌٚووٛ ٌفوو  در خبٚرٔیب٘ووٝ ثووٝ آٔزیىووب ٚیووضٜ فزعوو بدٜ ٌووزیٙجالت  جیغووٖٛ.٘یغوو  عجووبط ٔحٕووٛد جووبی ثووٝ ؽوصووی
َ  ثٝ ٔب: وزد خبعز٘ؾبٖ ٖ  تؾوىیالت  تغییوز  د٘جوب ٗ  خوٛدٌزدا ٓ  فّغوغی ٖ  رٞجوز  عجوبط   ٔحٕوٛد . ٘یغو ی ٓ  ٔوب  ٚ اعو   فّغوغیٙیب  ٚی أیو ٚاری

 خووٛدٌزداٖ تؾووىیالت ٚ آٔزیىووب ٔیووبٖ وووٝ أیوو ٚاریٓ ٔووب: افووشٚد ادأووٝ در ٌووزیٙجالت.ثووبسٌزدد ٔووذاوزات ٔیووش ثووٝ عووزیع ز ٞزچووٝ ث ٛا٘وو 
 .ؽٛد عزٌزف ٝ اس ٟ٘بی  در ٔؾبرو ؾبٖ یب ثبؽ  داؽ ٝ ٚجٛد دار ادأٝ ٕٞىبری ٚ ٔؾبرو  فّغغیٗ
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22/05/1398  خجز ؽٕبرٜ: 3 ٔٙجع: اِحیب٠ تبریخ ا٘ ؾبر: 

 گذاضت ًاکام ۸۶۰۲ سال در را حولِ ۰۶۶ ضاتاک: ًتاًیاَّ
    ثوٝ ٘موُ اس    .حّٕٝ را ٘بوبْ ٌذاؽو   600  2018٘وغ  ٚسیز رصیٓ صٟیٛ٘یغ ی ٔ عی ؽ   عبسٔبٖ أٙی  داخّی ایٗ رصیٓ )ؽبثبن( در عبَ 

آٚیٛ ٕٞوٝ توالػ خوٛد را ثوزای      و  داؽ ٙ   تبوی  وزد  تُ٘ ب٘یبٞٛ در عوٙزا٘ی عی ٔزاعٓ تم یز اس ٘یزٚٞبی ؽبثبن وٝ اخیزا در عّٕیبتی ٔؾبر
عوبع  پوظ اس ٚلوٛ  آٖ     48ٚی ٌف   ؽبثبن عبٔالٖ عّٕیبت ٔ  ٕع غٛػ ع صیٖٛ را ظز   .ٌیزد ٟٔبر حٕالت پیؼ اس آغبس آٖ ثٝ وبر ٔی

 .ثبسداؽ  وزد  عّٕیبتی وٝ ثٝ وؾ ٝ ؽ ٖ یه عزثبس اعزائیّی ٔٙ ز ؽ 

  
23/05/1398  خجز ؽٕبرٜ: 4 ٔٙجع: یّٙبا تبریخ ا٘ ؾبر: 

 گفت تثزیک خَد تحزیٌی ّوتای تِ را قزتاى عیذ صْیًَیستی رصین خارجِ ٍسیز

  .ٌف  تجزیه ثحزیٗ ٚسیزخبرجٝ ثٝ را لزثبٖ عی  تٛئی ی در ؽٙجٝ عٝ رٚس صٟیٛ٘یغ ی رصیٓ خبرجٝ ٚسیز «وبتش یغزائیُ»
 ٚ اٍّ٘یغوی  ٞبی سثبٖ ثٝ تٛئی  دٚ در ثحزیٗ خبرجٝ ٚسیز «خّیفٝ آَ احٕ  ثٗ خبِ » ٚ خٛد اس تصٛیزی ا٘ ؾبر ثب صٟیٛ٘یغ ی رصیٓ خبرجٝ ٚسیز
 .ٌف  تجزیه ٚی ثٝ را لزثبٖ عی  عزثی
 .آرسٚٔٙ ْ  ؽٕب ثزای خٛثی عی  لزثبٖ عی  فزارعی ٖ ٔٙبعج  ثٝ ثحزیٗ خبرجٝ ٚسیز خّیفٝ آَ احٕ  ثٗ خبِ  ٔٗ دٚع : ٘ٛؽ  وبتش

23/05/1398  خجز ؽٕبرٜ: 5 ٔٙجع: فّغغیٗ ٔعب تبریخ ا٘ ؾبر: 

 تَد ًخَاّذ کار در اضغالگزی پایاى تذٍى صلحی ّیچ: عزیقات

دثیز وٕی وٝ اجزایوی عوبسٔبٖ آسادی ثووؼ فّغوغیٗ رٚس عوٝ ؽوٙجٝ در دیو ار ثوب ٞیوبتی اس ٕ٘بیٙو ٌبٖ وٍٙوزٜ آٔزیىوب              « صائب عریقات»

 .صّح رٚی خٛاٞ  داد ایان اشغالگریپٌف : تٟٙب ثب 

رٞجوز الّیو  ٔ ّوظ ٕ٘بیٙو ٌبٖ اس     « ووٛیٗ ٔوه ووبتزی   »٘فوزٜ اس ٕ٘بیٙو ٌبٖ وٍٙوزٜ آٔزیىوب ثوٝ ریبعو         35عزیمبت در دیو ار ثوب ٞیوبت    

 .ٛر فّغغیٙی ٔحمك خٛاٞ  ؽ حشة جٕٟٛری خٛاٜ در راْ اهلل افشٚد: صّح تٟٙب اس عزیك پبیبٖ اؽغبٍِزی ٚ ثزپبیی وؾ

 .أىبٖ پذیز خٛاٞ  ثٛد 1967ثب ثزپبیی وؾٛر ٔغ مُ فّغغیٙی ثز اعبط ٔزسٞبی  صلحٚی تبوی  وزد: 

      «اعو ٙی ٞوٛیز  »رئویظ تؾوىیالت خوٛد ٌوزداٖ فّغوغیٗ در دیو ار ثوب ٞیوبت وٍٙوزٜ آٔزیىوب ثوٝ ریبعو               محمود  عاوا   پیؼ تز ٘یش 

وزات  ثووز ِووشْٚ ثزپووبیی دٚ وؾووٛر فّغووغیٙی ٚ یٟووٛدی ثووز اعووبط لغعٙبٔووٝ ٞووبی ثوویٗ  رٞجووز اوثزیوو  ٔ ّووظ ٕ٘بیٙوو ٌبٖ اس حووشة دٔووٛ

 .إِّّی تبوی  وزدٜ ثٛد
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23/05/1398  خجز ؽٕبرٜ: 6 ٔٙجع: وبٖ تبریخ ا٘ ؾبر: 

 کٌذ هی اجتٌاب غشُ تا جٌگ اس اسزائیل: صْیًَیستی اهٌیتی هٌاتع
ٝ  غوشٜ  در اخیوز  أٙی وی  حٛادث رغٓ عّی اعزائیُ َ  ثو ٗ . ٘یغو   ٞوب  فّغوغیٙی  ثوب  توٙؼ  تؾو ی   د٘جوب ٖ  ٞوز  توب  وٙو   ٔوی  توالػ  ثٙوبثزای  سٔوب

 .ا٘ اسد تعٛیك ثٝ را رٚیبرٚیی ٕٔىٗ

ُ  تحّیٍّز «ؽبرٖٚ رٚئی» ٗ  ٘ظوبٔی  ٔغوبئ ٝ  ایو ٝ  اعو ٙبد  ثوب  ؽوجى ٗ  ثوب  غوشٜ  ٔوزس  در اخیوز  حوٛادث  ٔوذوٛر  ٔٙوبثع  ثو  را اؽوغبِی  ٞوبی  عوزسٔی

ٗ  ٚخیٓ ٗ  جو ی  ٚ توزی ٝ  توزی ٖ  اس أٙی وی  حبدثو ٗ  سٔوب ٓ  ت وبٚس  آخوزی ٝ  صٟیٛ٘یغو ی  رصیو َ  در غوشٜ  ٘وٛار  ثو : ٌفو   ٚ ووزد  تٛصوی   2014 عوب

 .دارد ٘مؼ حٛادث ایٗ در حٕبط اس ج ا غشٜ در ٔحّی عزفی یب وٙ  ٔی پٛؽی چؾٓ حٛادث ایٗ اس عٕ ا حٕبط ٘یغ  ٔعّْٛ

23/05/1398  خجز ؽٕبرٜ: 7 ٔٙجع: إِیبدیٗ تبریخ ا٘ ؾبر: 

 ًطیٌین ًوی تیکار اسزائیل ّای جٌایت تزاتز در: فلسطیي هزدهی جثِْ

 ٔمبٚٔو   ٌف   فّغغیٙی اعیزاٖ حك در اعزائیُ ٞبی جٙبی  ثٝ اؽبرٜ ثب فّغغیٗ  آسادی ثزای ٔزدٔی ججٟٝ عیبعی دف ز عضٛ "ٔشٞز جٕیُ"

 .٘ؾیٙ  ٕ٘ی ثیىبر آ٘بٖ حمٛق ٌزف ٗ ٘بدی ٜ ٚ اعیزاٖ ثٝ رصیٓ ایٗ تٛجٟی ثی لجبَ در فّغغیٗ
ٝ  ؽٛد  ٔی ٔزتىت وٝ ٞبیی جٙبی  دالیُ ثٝ صٟیٛ٘یغ ی رصیٓ اس ثبی  خٛدٌزداٖ تؾىیالت وزد  تصزیح ٔشٞز ٜ  ثو ٗ  ویفوزی  دادٌوب  إِّّوی  ثوی

 ثوی  ثوز  ٔجٙوی  صٟیٛ٘یغو ی  رصیٓ عیبع  ٚ اعزا اس دیٍزی تع اد ٚ فّغغیٙی اعیز "حّجیٝ حذیفٝ" غذای اع صبة ثٝ اؽبرٜ ثب ٚی .وٙ  ؽىبی 

 .ٞغ یٓ اعیزاٖ وٙبر در وٙیٓ ٔی اعالْ ٔب داؽ   اظٟبر اعیزاٖ  ٚ عی  ثٝ تٛجٟی
 إِّّوی  ثیٗ ویفزی دادٌبٜ ثٝ آٖ ٔ بسات ٚ اؽغبٍِز رصیٓ ٞبی جٙبی  پیٍیزی ٔٙظٛر ثٝ ثبی  خٛدٌزداٖ تؾىیالت ؽزایظ ایٗ در وزد  تبوی  یٚ

 .وٙ  ؽىبی 

23/05/1398  خجز ؽٕبرٜ: 8 ٔٙجع: آحبرٚ٘ٛت ی یعٛت تبریخ ا٘ ؾبر: 

 تزًذ هی رًج افسزدگی اس غشُ ًشدیکی در هستقز ًظاهیاى: آحارًٍَت یذیعَت
ٖ  ثٝ ج ی ا وٝ ٘ظبٔیب٘ی اس ثغیبری ٖ  رٚحوی  ٞوبی  ثیٕوبری  اس ا٘و   ؽو ٜ  ٔعزفوی  غوشٜ  ٔوزس  ٘شدیىوی  در صٟیٛ٘یغو ی  ارتوؼ  ٞوبی  یٍوب  ٕٞچوٛ

ٖ  ایووٗ .٘یغو ٙ   ارتووؼ در حضوٛر  ادأووٝ ثووٝ لوبدر  ٚ ثز٘وو  ٔوی  ر٘ووج افغوزدٌی  ٖ  یعٙووی ٞغو ٙ    2001 ٔ ِٛوو  ج یوو  عوزثبسا  وووٝ عووبِی ٕٞوب
ٝ  ؽوزٚ   حٕوبط  ٘ظوبٔی  ؽبخٝ «اِمغبْ عشاِ یٗ» ٞبی ٌزداٖ ٝ  ٔٛؽوه  ؽوّیه  ثو ٗ  صٟیٛ٘یغو   ٞوبی  ؽوٟزن  عوٕ   ثو ٗ  ٚ وزد٘و   ٘ؾوی  ایو
 .ٞغ ٙ  ٔٛاجٝ غشٜ ثب پی در پی ٞبی تٙؼ ثب وٝ اع  عبَ 18٘ظبٔیبٖ
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23/05/1398    ٍیضُ ّای تصَیزی تبریخ ا٘ ؾبر: 

 سزتاس یک ّالکت تِ صْیًَیستی رصین ٍاکٌص هسکًَی؛ خاًِ تخزیة   *

 اجزاوٙٙ ٌبٖ ٞبی خب٘ٝ ؽ   صٟیٛ٘یغ  عزثبس یه ؽ ٖ وؾ ٝ ثٝ ٔٙ ز وٝ "ع صیٖٛ ٌٛػ" عّٕیبت ثٝ ٚاوٙؼ در: وزد اعالْ صٟیٛ٘یغ ی رصیٓ ارتؼ
  .وزد خٛاٞ  توزیت را آٖ

 

 
 طثیعی تالیای تا هقاتلِ ادعای تا صْیًَیستی رصین دریایی رسهایص تزگشاری    *

 .رصیٓ صٟیٛ٘یغ ی ٔ عی ؽ ٜ وٝ ثٝ ٔٙظٛر ٔمبثّٝ ثب ثالیبی عجیعی  رسٔبیؼ دریبیی ٔؾ زوی را ثب چٙ  وؾٛر ا٘ بْ دادٜ اع 

  
 تاختزی کزاًِ در فلسطیٌیاى تِ ّا صْیًَیست ٍحطیاًِ یَرش   *

 صٛرت ثٝ صٟیٛ٘یغ ی رصیٓ ٘ظبٔیبٖ ٌشارػ  ایٗ اعبط ثز .دارد ادأٝ اؽغبِی ارا ی در فّغغیٙی ؽٟزٚ٘ اٖ عّیٝ صٟیٛ٘یغ  ٘ظبٔیبٖ خصٕب٘ٝ ال أبت
 .ثزد٘  یٛرػ ثبخ زی ٝوزا٘ ٔو ّ  ٔٙبعك ثٝ ٚحؾیب٘ٝ
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22/05/1398 ْاِیٛ فّغغیٗ تبریخ ا٘ ؾبر:   هقالِ ٔٙجع: 
 

  داد ًخَاّذ فزصتی ایزاى ضَد تاس فارط خلیج تِ اسزائیل ًظاهی ًیزٍّای پای اگز

ُ   ٘ظوبٔی  ٘یزٚٞوبی  حضٛر ثزاثز در تٟزاٖ( : ٘ظبٔی ٚ أٙی ی ٔغبئُ سٔیٙٝ در فعبَ صٟیٛ٘یغ ی-خجزی پبیٍبٜ) دثىب  خّویج  در اعوزائی
  .آٔ  ٘وٛاٞ  وٛتبٜ( فبرط)

( ٘ظوبٔی  ٚ أٙی وی  ٔغبئُ سٔیٙٝ در فعبَ) "دثىب" صٟیٛ٘یغ ی-خجزی پبیٍبٜ
 خّیج در اعزائیُ ٘ظبٔی ٘یزٚٞبی حضٛر ثزاثز در تٟزاٖ: ٘ٛؽ  ای ٔمبِٝ عی

 .آٔ  ٘وٛاٞ  وٛتبٜ( فبرط)

 عبَ اس ایزاٖ اعالٔی جٕٟٛری ٞبی عیبع : ٘ٛؽ  خٛد ٔمبِٝ ادأٝ در دثىب
ٗ  ٍ٘ٝ دٚر ثزاعبط( ایزاٖ اعالٔی ا٘مبالة پیزٚسی) 1979 ٖ  داؽو   اس دؽوٕٙب
ٝ  اع  دِیُ ٕٞیٗ ثٝ ثٛدٜ  وؾٛر ایٗ ٞبی ٔزس ُ  ثبیغو   ٔوی  وو  ٚ اعوزائی

 .ثبؽٙ  دٚر ایزاٖ ٔزسٞبی اس آٖ ٘ظبٔی ٘یزٚٞبی

ٝ  ٔ وبِی  ٞویچ  ؽ  ایزاٖ خٛاٞ  ٚر ؽعّٝ ٔٙغمٝ در ثشرٌی جًٙ ؽه ث ٖٚ ثبسؽٛد( فبرط) خّیج ثٝ اعزائیُ پبی اٌز ثزایٗ عالٜٚ  ثو

 .دٞ  ٕ٘ی اعزائیّی ٘یزٚٞبی

 وؾٛر ایٗ ٘بوبٔی ٕٞچٙیٗ ٚ( عزاق ٚ عٛریٝ ایزاٖ  غزثی ٞبی ججٟٝ در) ٔٙغمٝ در آٔزیىب ٔ ح ٜ ایبالت ٔ ع د ٞبی ؽىغ  پی در
 ٞوبی  ؽبٞزاٜ در تٙؼ ثزٚس  ٚ "ٞبٚن ٌّٛثبَ" پٟجبد لزارٌزف ٗ ٞ   ٚ پیؾزف ٝ ٘ظبٔی پٟجبدٞبی تٛعظ جبعٛعی ٞبی عّٕیبت در

ٗ  عزثی ٚ غزثی ٔ ح اٖ ٚ ٚاؽٍٙ ٗ( اٍّ٘غ بٖ ٚیضٜ ٘یزٚٞبی تٛعظ ایزا٘ی ٘ف ىؼ اثز تٛلی ) ثزی ب٘یب تٛعظ ٔٙغمٝ حیبتی  وؾوٛر  ایو
 .وزد٘  ٔؾبٞ ٜ اف بدٜ خغز ثٝ را فبرط خّیج اع زاتضیه ٔٙغمٝ  در خٛد ٔٙبفع

ٖ  اعوالٔی  جٕٟوٛری  دفبعی ال  ار ٚ ٘ظبٔی ٘یزٚی ثزاثز در ٘بتٛا٘ی دِیُ ثٝ آٔزیىب ٔ ح ٜ ایبالت دِٚ  ٘ ی ٝ  در   اس دفوب   در) ایوزا
ٝ  در ایزاٖ ثب رٚیبرٚیی ثزای ٚ وزدٜ جٕع یى یٍز دٚر را خٛد أٙی ی ٚ عیبعی عزاٖ دیٍز ثبر تب وزد ععی( خٛد ٔؾزٚ  حمٛق  ٔٙغمو
ُ  ارٚپوبیی  وؾٛرٞبی ٔؾبرو  ثب را ٘ظبٔی دریبیی ائ ال  تب ٌزف  تصٕیٓ ٘ ی ٝ در ٚاؽٍٙ ٗ راع ب ٕٞیٗ در.وٙ  جٛیی چبرٜ  تؾوىی
 ٚ ثزی ب٘یب ٚ جٙٛثی وزٜ تٟٙب ٚ ٌزدی ٜ رٚ رٚثٝ جٟبٖ ٔغزح وؾٛرٞبی عٛی اس آٔزیىب درخٛاع  رد ثب ائ ال  ایٗ تبوٖٙٛ اِج ٝ وٝ دٞ 

 .ا٘  دادٜ ٘ؾبٖ عجش چزاغ ائ ال  ایٗ ثٝ پیٛع  ثزای صٟیٛ٘یغ ی رصیٓ


