
 

 

 :جروزالم پعت ویصه خجر ○

ومایطگاٌخًاستارتحریمBDSجىبص

 ضذ0202اکسپً

 جنبجػ جابب ت ریبریم مشیبم ناست سعب ت     

BDS  ؼبببخف سطعببضسن مببون تیىتتسببت
ؼذیذ تؽبموت مشیم ناست سع ت دم  وبیؽگبه 

دثببتخ ختاظبب بم ریببریم ایببن    2020اوعبب ت 
ای از  ایببن جنببجػ دم ثسب سببف . وبیؽببگبه ؼببذ

وننبذه دم   هبی ؼبروت  روبتت وؽتمهب و طرف
 وبیؽگبه ختاظت ثف خببطر ضوبتم مشیبم     این

 ... جنجػ .ناست سع ت آن ما ریریم وننذ
 2ص.  ‹‹‹ 

 

 :مای الستمتمبلف  ◊

بارازکلمٍضُیذقذسبرای۳چراَىیٍ

قاسمسلیماویاستفادٌکرد؟
ز ظف ثبم ا ثب اؼبمه ثف اینىف هنسفػجذالجبمی ػضتان 

واشه ؼاسذ لذض ثرای لبظم ظطسوب ت اظ فبده ورد 
ثببم از   3گفت : ثف خذا ظتگنذ هنسف ضك دامد وبف  

لبظم ظطسوب ت ثؼنتان ؼاسذ لذض یبد ونبذ. ایبن   
لبظم ظطسوب ت ثتد وف ثف غبسه مسبت و ثبف تبردم     

 .سطعضسن ووه ورد

ػضتان این پرظػ ما تضرح ورد وف آیب ظبؼتدی  
 ....هب ثف غسه تتؼه داد ذ ؟

 8ص.  ‹‹‹
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الذاتبت مشیم ناست سع ت دم خبن سطعضسن ما  خظخنگتی اریبدیف اموپب دم سطعضسنسطعضسن:  وسب □

 .الوططت پبیجنذ ثبؼذ ثسنغسر لبثل لجتل ختا ذ و از این مشیم ختاظت وف ثف لتا سن 

ختاهنذ  : رؼذاد وؽتمهبیت وف  وتدم رتئس ت گفت خعت وزیر مشیم ناست سع ت اظرائسل ثبلؼرثسف:  □

 .ثب تب هوىبمی وننذ ثف رؼذاد ا گؽ بن یه دظت مظسذه اظت

        خ2019دم ظببل   :(ؼببثبن ) ظبرویط اتنسبت داخطبت مشیبم ناست سعب ت     مئبسط  ربیوس اظبرائسل:   □

ػوطسبببت ؼببابدت ططجب ببف و مابببم ػوطسبببت   10ػوطسبت)ػطسببف مشیببم ناست سعبب ت( از جوطببف  560

 .ػوطسبت رسرا ذازی ما خنثت ورده اظت 300مثتدن)ناست سعت هب( و ثسػ از 

 .ػوطسبت تمبوتت سطعضسن ػطسف اؼغبلگران اسسایػ یبس ف اظت :ظخنگتی جنجػ ضوبضالؼاذ:  □

 

 

 

 
 .تسطستن دالمی رل آویت ثرای تمبثطف ثب تتؼه هبی تمبوتت 600ثتدجف  -1 

 .لذض دم جابن مهجر 40 ضوتم ثف تمبوتت واونػ  وضؽت رل آویت از -2

 .سبغ ؼذن الذاتبت ظبزتبن اطالػبت رؽىسالت ختدگردان ػطسف  تام غسه -3

 . اهلل رؽىر ورد   ب سبهت از هنذوماض و وطوجسب ثف خبطر ریریم ضسة -4

 .رراتپ اض وبال از جسئسبت تؼبتطف لرن پسػ از ا  خبثبت اظرائسل مو وبیت ونذ -5

 . ؽعت اریبدیف اموپب دمثبمه ثف مظوست ؼنبخ ن وؽتم سطعضسن -6

  .هبی ناست سع ت سنت دم لذض ثف دلسل ضفبمیخب ف سطعض 10اخضبم رخطسف  -7

 يیژٌَایتصًیری

یازدٌَسارویريیپلیسدر*

ضًوذقذساضغالیمستقرمی

 

ضرایطاسفباراسرایزن*

فلسطیىیدرزوذانَای

 صُیًویستی

 
 5ص.  ‹‹‹

 

https://www.mehrnews.com/news/4831047/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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01/11/1398 :ویصهخجر   تنجغ: جروزالم پعت ربمیخ ا  ؽبم:   

ضذ0202ومایطگاٌاکسپًخًاستارتحریمBDSجىبص

 2020ؼبخف سطعضسن مون تیىتتست ؼذیذ تؽبموت مشیم ناست سع ت دم  وبیؽبگبه اوعب ت    BDS جنجػ جاب ت ریریم مشیم ناست سع ت
 وبیؽگبه ختاظت ثبف خببطر    وننذه دم این هبی ؼروت ای از روبتت وؽتمهب و طرف این جنجػ دم ثسب سف .دثتخ ختاظ بم ریریم این  وبیؽگبه ؼذ

هوچنسن از تعئتالن وؽتم اتبمات ثف ػنتان طرف تسسثبن ختاظت اجبزه تؽببموت   BDS جنجػ .ضوتم مشیم ناست سع ت آن ما ریریم وننذ
ف ػبرة دم  هببی وزمای خبمجب   هسبت اظرائسطت دم این  وبیؽگبه ما  ذهذ و ثف تجب ت ریریم مشیم ناست سع ت از ظتی وؽتمهبی ػرثت و لضؼنبتف

هبب   ظبزی مواثب  ثبب آن ما تعبئتلست روببتت طبرف      این جنجػ ریریم مشیم ناست سع ت و تمبثطف ثب هرگت ف ؼسته ػبدی .این زتسنف پبیجنذ ثبؼنذ
 .دا عت

 
30/10/1398  خجر ؼوبمه: 1 تنجغ: جروزالم پعت ربمیخ ا  ؽبم: 

میلیًندالریتلآيیًبرایمقابلٍبامًضکَایمقايمت۶22بًدجٍ
تسطستن دالم ثرای تمبثطف ثب تتؼه هبب   600شیم ناست سع ت دم ضبلسىف ثب لذمت تتؼىت  سروهبی تمبوتت موثرو اظتخ ثتدجف دسبػت رب تسسان م

امائف ؼذه اظبتخ پبط از ضوبالت ظبنگسن      "آتبدگت و رغسسر"این طرح وف ثب ػنتان   .و هوچنسن رمتیت ظبتب ف دسبع هتایت اخ صبؾ تت دهذ
دم ثخؽت از این طرحخ مشیم ناست سعب ت دم ضبتزه هببیت از     ثف ظرزتسن هبی اؼغبلت دم اوایل ظبل جبمی تضرح تت ؼتد.  "ضوبض"تتؼىت 

امربػ   .ت و هوچنسن اسسایػ رتا بیت اطالػبرت ثرای ؼنبظبیت اسراد دم تنبطك ؼباری ظبرتبیف گبیامی تبت ونبذ     لجسل رعطسیبتخ  سروی ا عب 
 .ناست سع ت تسسان لبثل رتجات تتؼه هبی هذایت ؼت ذه دلسكخ پا بدهبی ت تظ  و ظبتب ف هبی دسبع هتایت دیگری رذامن ختاهذ دیذ

01/11/1398  خجر ؼوبمه: 2 تنجغ: مشیم ناست سع ت 13جىف ؼ ربمیخ ا  ؽبم: 

رَبرجُاندرقذس02ياکىصمقايمتبٍحضًر يحطتتلآيیًاز
دم  بتف ای ؼذیذ الطین ثف ضوبض هؽذام داد دم نتمرت وف ثختاهذ دم ثر بتف ضوتم مهجران جاببن دم ؼبار لبذض تؽبىل     مشیم ناست سع ت 

 ثبف  آویبت  ربل  پبیجنبذی   ناست سع اب  گران آن هع نذ گروه هبی تمبوتت دم واونػ ثف ػذم .آسرینت ونذ خ ثب واونػ ظخ ت تتاجف ختاهذ ؼذ
 تؽبىل  دمببم  لذض دم جابن مهجر 40 از تسسثب ت دم ما ناست سع ت مشیم ثر بتف خ ختد ثف ترثتط تفبد اجرای ػذم و ثط آرػ هبی  بتف رفبهم

هببی تمبوتبت سطعبضسنت البذام ثبف ؼبطسه       هوچنسن ناست سع اب ثسم آن دام ذ هوستبن ثب ضوتم مهجران جابن دم لذض ثرخت از گروه  .وننذ
از لذض هم خجر تت مظذ خ ناست سع اب این ؼار ما ثف یه دش  ظبتت رجذیل ورده و رذاثسر اتنس بت ویبصه ما دم    .تتؼه ثف ظتی این ؼار وننذ

 .آن ثف ترضطف اجرا گیامده ا ذ
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30/10/1398  خجر ؼوبمه: 3 تنجغ: ابةؼ خجرگسامی ربمیخ ا  ؽبم: 

فاشضذناقذاماتسازماناطالعاتتطکیالتخًدگردانعلیٍوًارغسٌ
مئسط اطالػببت رؽبىسالت   « تبجذ سرج»هب دمثبمه ظبزتبن اطالػبت رؽىسالت ختدگردان سطعضسنخ یه اسعر سطعضسنت اػالم وردخ  دم اداتف اسؽبگری

عر گفتخ تطت سطعضسن این ضبك  این اس .هبی رىفسری ثرای ثر هم زدن اتنست دم  تام غسه دظت داؼ ف اظت ختدگردان دم جیة و ثف وبمگسری هع ف
ب ما دام ذ وف تبهست ظبزتبن اطالػبت رؽىسالت ختدگردان ما ثؽنبظنذخ دظ گبهت وف ثف خذتت دظ تم وبمهبی غسر وطنبت دمآتبذه و دم م ض آ ابب ثب    

ػبت ػطنت ؼذ؛ این ارفبق پط از آن وی اداتف داد: این اطالػبت جذیذ  سعت اتب اخسرا ثرای اسعران ظبزتبن اطال .مشیم اظرائسل هوبهنگت اتنس ت دامد
هببیت وبف دم ربروم     دم منذ تأتتمیت اطالػبرت سبغ وردخ تأتتمیت« ؼؼجبن الغرثبوی»مخ داد وف وزامت داخطت ضوبض اطالػبرت دمثبمه دظت داؼ ن 

هببیت دمثببمه وؽب      و وجتد ررض ظاسم ثتد ذ. این تتمتع ثبػث  تػت ظردمگوت تسبن نفتف ظبزتبن اطالػبت« ثابء اثتالؼضب»ؼاسذ ظرایب المذض 
 .هبی ررومیع ت دم  تام غسه ؼذ اطالػبت ثسؽ ری پسراتتن جیة و ثىبمگسری هع ف

هب یب ثف نتمت تع مسم و از طریك پرداخت تبل و ثرخت رعاسالت اظت یبب اینىبف ثبف ؼبىل      موغ دظ گبه اطالػبت رؽىسالت ثرای جیة این هع ف
ای از ظبتی ظببزتبن    هبی پسؽبرس ف  دهنذ آتتزغ ؼتد. اسرادی وف ػوطسبت جیة  سرو ما ا جبم تت ػت ا جبم تتهبی اج وب غسرتع مسم و از طریك ؼجىف

 .ثسننذ اطالػبت آتریىب یب تتظبد تت

30/10/1398  خجر ؼوبمه: 4 تنجغ: جروزالم پعت ربمیخ ا  ؽبم: 

اهللتطکرکردوتاویاًَازَىذيراسيکلمبیابٍخاطرتحریمحسب
  ب سبهت ثف طتم مظوت از الذام  .اهلل لجنبن رؽىر ورد ضسة هبی هنذوماض و وطوجسب ثبثت ریریم از دولتثنسبتسن   ب سبهت  خعت وزیر مشیم ناست سع ت 

وزیبر خبمجبف آتریىبب دم    « تبیبه پببت ئت  »  ب سببهت و    .هبی وطوجسب و هنذوماض دم ررومیعت ؼنبخ ن ؼبخف ظسبظت ضسة اهلل لجنبن روجسذ ورد دولت
اهلل ظتق دهنذ. لجل از وطوجسب و هنذوماضخ آمشا  بسن و پبماگتئبف  سبس     یىبی الرسن ما ثف ظوت ریریم ضسةا ذ رب وؽتمهبی آتر هبی اخسر رالغ ورده تبه

 .مویىرد تؽبثات دم لجبل ضسة اهلل دم پسػ گرس نذ

 
30/10/1398  خجر ؼوبمه: 5 تنجغ: تمشیم ناست سع   13ؼجىف  ربمیخ ا  ؽبم: 

ترامپاحتماالازجسئیاتمعاملٍقرنپیصازاوتخاباتاسرائیلريوماییکىذ
ما  "تؼبتطف لبرن "ثرخت تنبثغ آتریىبیت سبغ ورد ذخ مئسط جواتم این وؽتم اض وبال پسػ از ا  خبثبت آرت مشیم ناست سع ت جسئسبت طرح تتظتم ثف 

ای دمثببمه رببرسر    هببی گعب رده   دو بلذ رراتپ )مئسط جواتم آتریىب( دم ضبل ا جبم مایس ت .مو اػالم ونذ هب دم ا  خبثبت پسػ ثب هذف وعت آماء یاتدی
 .ا  ؽبم جسئسبت تؼبتطف لرن لجل از ا  خبثبت دوم تبمض آرت این مشیم اظت
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01/11/1398  خجر ؼوبمه: 6 تنجغ: تمالس سطعضسن ربمیخ ا  ؽبم: 

وطستاتحادیٍاريپادربارٌبٍرسمیتضىاختهکطًرفلسطیه
ثر اظبض   .لرام اظت  ؽع ت ثب ضوتم وزمای خبمجف وؽتمهبی اریبدیف اموپب ثرای ثرمظت تعألف ثف مظوست ؼنبخ ن وؽتم سطعضسن ثرگسام ؼتد

ظببزی   دم این  ؽعت لرام اظت دم تتمد تعبلف ؼبارن  .تیوتم ثف دػتت وزیر خبمجف ظبثك لتوساتجتمي ثرگسام ختاهذ ؼذ این گسامغخ  ؽعت
و مشیم ناست سع ت دم امامت اؼغبلت سطعضسنخ اظابمات تمبتبت اظرائسطت دم تتمد الیبق تنضمف مود امدن و ؼوبل ثیر الوست ثف امامت اؼبغبلت  

شیم ثف تنظتم تتاسمت آن ثب ثرگسامی ا  خبثبت تجطط لب ت گبیامی و میبظبت رؽبىسالت خبتدگردان سطعبضسن دم      مرومت اػوبل سؽبم ثر این م
 .لذض اؼغبلت ثیث و رجبدل  ظر ؼتد

 
30/10/1398  خجر ؼوبمه: 7 تنجغ: لؼاذا ربمیخ ا  ؽبم: 

َایصُیًویستییىیدرقذسبٍدلیلحفاریخاوٍفلسط02اخطارتخلیٍ
هببی گعب رده دم تنببزل     ای  سدیه ثف تعجذااللصت تنجر ثف ایجببد ؼبىبف   هبی مشیم ناست سع ت دم لذض اؼغبلت ثتیصه تیطف اداتف ضفبمی

لذض اؼبغبلت اخضببم رخطسبف    « ثبة العطعطف»تنسل سطعضسنت دم تیطف  10سن زتسنف مشیم ناست سع ت ثف ظبونبن دم هو .هب ؼذه اظت سطعضسنت
هببی   هب و رخریت هبی ثبة العطعطف   سجف ضفبمی هب دم ظبخ وبن هب و ؼىبف اػالم وردخ میسغاظ ب ذام لذض اؼغبلت « ػذ بن غسث» .داده اظت

 . ت اظتهبی ناست سع ظبزی ؼارن
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01/11/1398  يیژٌَایتصًیری    ربمیخ ا  ؽبم: 

ضًوذیازدٌَسارویريیپلیسدرقذساضغالیمستقرمی*
هسام پطسط ما دم لبذض اؼبغبلت    11خ از سردا  سدیه ثف «هتلتوبظت»الوططت  مشیم ناست سع ت ثب  سدیه ؼذن ثف ثرگسامی پنجوسن هوبیػ ثسن

 .ونذ تع مر تت
 

 

ضرایطاسفباراسرایزنفلسطیىیدرزوذانَایصُیًویستی*

را و آزادگبن سطعضسنت از ومؼست اظ  ثبم اظرای زن سطعضسنت دم ز ذان هبی مشیم ناست سعب ت از جوطبف ز بذان داتبتن پبرده ثرداؼبت.این       هسئت اتتم اظ
 .ومؼست ؼبتل  صت دومثسن هبی تذامثع ف دمضریم خصتنت ز بن رب توب ؼت از خذتبت دمتب ت و پسؼىت تت ؼتد
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01/11/1398  مقالٍ تنجغ: الستمای م ربمیخ ا  ؽبم: 


 بارازکلمٍضُیذقذسبرایقاسمسلیماویاستفادٌکرد؟۳چراَىیٍ

 
ثببم از لبظبم    3وی ثب اؼبمه ثف اینىف هنسف ظف ثبم از واشه ؼاسذ لذض ثرای لبظم ظطسوب ت اظ فبده ورد گفت : ثف خذا ظتگنذ هنسف ضك دامد وبف  

 .لذض یبد ونذ. این لبظم ظطسوب ت ثتد وف ثف غسه مست و ثف تردم ووه ورد ظطسوب ت ثؼنتان ؼاسذ

مه َمیشٍ سخىان اقای خامىهٍ ای اا ییییه ی مهن  هىا ه ا هٍ       :گفت ثب اؼبمه ثف ظخنبن تمبم تؼظم مهجریػجذالجبمی ػضتان 

ایشان بٍ تحًالت مُمن اشااٌ من  ىىذ. ببیىیذ  ٍ اَب  ای ان هیًوٍ حتن بذين یک غلط ص فن ي وحهًی ي بهٍ ایهه    

 .من گًیذ ي آن يقت اَب ان ع ب حتن ومن تًاوىذ فااسن صحبت  ىىذ لحه شیًا ع بن سخه

  

لبران ما ثبف ثا برین سصببضت تبت       ظران ػرة ثف ایران تجتض تت گتینذ و ظتال تن این اظت آیب تجتض هب تبت رتا نبذ     ػضتان اداتف داد:
 ؟ختا نذ

 

تریىبیت دم ػسن االظذ اؼبمه ورد و گفت والؼست این اظت وف تردم ایران ه ثف پبیگبه آضبج لبظم ظطسوب ت و  سس ضوطف ظ بو ظ ط ثف رروم ؼاسذ 
 .هنتز واونػ ظ به دمثراثر آتریىب ما هم ظضح الذام این وؽتم دم رروم این ؼخصست ثسمي  وت دا نذ

  

ناب یه ظسطت ثتد یبه پسببم   ماظ ػ ما ثختاهسذ ختد تن هم از این پبظخ مامت  ؽذم. نیجت هبی آلبی خبتنف ای وف گف نذ این ر وی اسسود :
 .تاوت داؼت و تن هم  عجت ثف این تتمتع ختغ ثسن هع م. آزادی سطعضسن و پبیبن ظطضف آتریىب تاو رین پسبم واونػ ایران ثتد

  

 . ػضتان ثب اؼبمه ثف راذیذات آتریىب گفت وف تب ثبیذ ؼجبع ثبؼسم و ضمسمت ما ثگتیسم

  

ز ياژٌ شُیذ قذس ب ای قاسا سلیماون استفادٌ   د گفت : بٍ خذا سًگىذ َىیٍ حق سٍ باا ا يی با اشااٌ بٍ ایىکٍ َىیٍ

باا از قاسا سلیماون بعىًان شُیذ قذس یاد  ىذ. ایه قاسا سلیماون بهًد  هٍ بهٍ غهفٌ افهت ي بهٍ مه د          ۳دااد  ٍ 

 .فلسطیه  مک   د

ایه امااات است  هٍ بهٍ غهفٌ مًشهک     عطًان ایه ی سش اا مط ح   د  ٍ آیا سعًدی َا بٍ غفٌ مًشک دادوذ ؟ آیا 

 .ف ستاد. تمامن ایه  مک َا تًسط قاسا سلیماون اوجا  شذ
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