
 

 

 :الیَم رٍعیا ٍیضُ خثز ○

ساسهاى هلل: هَضع ها در قبال رًٍذ 

ّا  صلح هیاى فلسطیٌیاى ٍ اسزائیلی

 ثابت است

در آعتاًِ رًٍوایی اس طزح آهزیکاایی هَعاَم   
؛ عاسهاى هلل اػالم کزد کاِ  "هؼاهلِ قزى"تِ 

هَضؼؼ در قثال رًٍذ صلح هیاى فلغاییٌیاى  
اعاتااى دٍااریا      .ّا ثاتت اعت ٍ اعزائیلی

عخٌگَی دتیزکل عاسهاى هلل اػالم کزد کِ 
هَضغ آًتًَیَ گَتزػ  دتیزکل ایي عاسهاى در 

 ... کزدُیاًِ تغییز ًقثال رًٍذ صلح خاٍره
 2ص.  ‹‹‹ 

 

 : فلغییي تیاًیِ دتیزخاًِ ◊

زاًس بیي الوللی بیاًیِ دبیزخاًِ کٌف

فلسطیي علیِ ًطست َّلَکاست  حوایت اس

 ٍ هعاهلِ قزى
دتیزخاًِ کٌازاًظ تیي الوللی حوایت اس اًتااضاِ  

فلغییي هجلظ ؽَرای اعالهی تزگشاری ًؾغت 

تاِ  َّلَکاعت در قاذط ؽازیر را   اخیز ًوایؾی 

آهزیکایی تزای تاِ   –ًَیغتی یْی صاقذاهػٌَاى 

ت ّا ٍ افکار ػواَهی اْااى   عخزُ گزفتي ٍاقؼی

 ... .هحکَم هی ًوایذ
 6ص.  ‹‹‹
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هقاٍهت ػولی در عزاعز فلغییي ػلیِ صْیًَیغاتْا   :عخٌگَی اٌثؼ حواطفلغییي آًالیي:  □
 .تؾذیذ ؽَد

هؼاهلِ قازى ًجاات   : ّذف اس هحوذ اؽتیِ ًخغت ٍسیز تؾکیالت خَدگزداى فلغییي : اعپَتٌی □

 .تزاهپ اس ػشل ؽذى ٍ ًیش الَگیزی اس سًذاًی ؽذى ًتاًیاَّ اعت ًِ طزح صلح خاٍرهیاًِ

طزح هَعاَم تاِ هؼاهلاِ قازى      :اهیزػثذاللْیاى در دیذار رئیظ دفتز حواط در تْزاىخاًِ هلت:  □
 .دٍلت آهزیکا حتوا ؽکغت هی خَرد

 .ندّی ًاتالی تٌت: تحت ّیچ ؽزاییی اااسُ تؾکیل کؾَر فلغییي را ًویاعزائیل:  7ؽثکِ  □

 

 

 

 
هؼاهلِ »عازای کؾَرّای ػزتی ٍ اعالهی در هزاعن  :عخٌگَی تؾکیالت خَدگزداى فلغییي -1 

 .ؽزکت ًکٌٌذ« قزى
هثارسُ تا هؼاهلِ قزى تذٍى اتحاد ٍ حوایات اس هقاٍهات اهکااى     :اعیزاى فلغییٌی تاکیذ کزدًذ  -2

 .پذیز ًیغت
 .تزگشار ؽذ «غشُ؛ ًواد هقاٍهت»دّویي ّوایؼ  -3

 . هحوَد ػثاط ًؾغت اضیزاری رّثزاى فلغییٌی را خَاعتار ؽذ -4

 .ظزیر: طزاحاى هؼاهلِ قزى  پیؾٌْاد رّثز هؼظن اًقالب را تپذیزًذ -5

 .تاػ کاهل ّغتین اٌثؼ فتح: تزای هقاتلِ تا طزح آهزیکا در آهادُ -6

 .اػالم کزدًذ« رٍس عزاعزی خؾن»ّای فلغییٌی  گزٍُ -7

 

 ٍیژُ ّای تصَیزی

دعَت آهزیکا اس سفزای * 

عزبی بزای ضزکت در هزاسن 

 «هعاهلِ قزى»اعالم 

 

جَاًاى فلسطیٌی در اعتزاض  *

بِ هعاهلِ قزى، عکس تزاهپ را 

 آتص سدًذ

 
 5ص.  ‹‹‹
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08/11/1398 :ٍیضُخثز   هٌثغ: الیَمٍعیا ر تاریخ اًتؾار:   

 ّا ثابت است ساسهاى هلل: هَضع ها در قبال رًٍذ صلح هیاى فلسطیٌیاى ٍ اسزائیلی

؛ عاسهاى هلل اػالم کزد کِ هَضاؼؼ در قثاال رًٍاذ صالح هیااى فلغاییٌیاى ٍ       "هؼاهلِ قزى"در آعتاًِ رًٍوایی اس طزح آهزیکایی هَعَم تِ 
اعتااى دٍااری   عخٌگَی دتیزکل عاسهاى هلل اػالم کزد کِ هَضغ آًتًَیَ گَتزػ  دتیزکال ایاي عااسهاى در قثاال      .ّا ثاتت اعت اعزائیلی

ا راُ حال تزقازاری صالح در خاٍرهیاًاِ     ّا  راّکار تؾکیل دٍ کؾَری تٌْا  تز اعاط ایي گشارػ .یاًِ تغییز ًکزدُ ٍ ثاتت اعترًٍذ صلح خاٍره
رائیل اس اراضی فلغاییي  ّا ٍ خزٍج ا عاسی ّا در اراضی اؽغالی ٍ لشٍم تَقر فَری ؽْزک عاسی ّا تز غیزقاًًَی تَدى ؽْزک ایي گشارػ .اعت

ٍااری  ّوچٌیي خاطزًؾااى  د .آى را اؽغال کزدُ اعت ٍ ّوچٌیي تؼییي قذط ؽزقی تِ ػٌَاى پایتخت فلغییي تاکیذ دارد 1967کِ اس عال 
 .کزد: دتیزکل عاسهاى هلل در ازیاى اشئیات هؼاهلِ قزى قزار ًگزفتِ اعت

 
07/11/1398  خثز ؽوارُ: 1 هٌثغ: لٌؾزُا تاریخ اًتؾار: 

 ضزکت ًکٌٌذ« هعاهلِ قزى»سفزای کطَرّای عزبی ٍ اسالهی در هزاسن  :سخٌگَی تطکیالت خَدگزداى فلسطیي
ایی اس طازح  اس عازای کؾَرّای ػزتای ٍ اعاالهی خَاعات در هزاعان رًٍوا     عخٌگَی رعوی تؾکیالت خَدگزداى فلغییي « اتَردیٌِ ًثیل»

تاا در   ػول آهاذُ  اس کؾَرّای ػزتی ٍ اعالهی دػَت تِ تؼذادی ٍی افشٍد: ها هتَاِ ؽذین کِ اس عازای ؽزکت ًکٌٌذ. قزى آهزیکایی هؼاهلِ
ِ   اهاا  ایي هزاعن ؽزکت کٌٌذ ِ  اًاذ.  آًْاا ًپذیزفتا در  فلغاییي ٍ رّثازاى آى اس هَاضاغ ؽاجاػاًِ ایاي کؾاَرّا       هلات  تصازیح کازد:   اتَردیٌا

 کٌٌذ. هغألِ فلغییي قذرداًی هی خصَؿ

08/11/1398  خثز ؽوارُ: 2 هٌثغ: يیلویادا تاریخ اًتؾار: 

 هبارسُ با هعاهلِ قزى بذٍى اتحاد ٍ حوایت اس هقاٍهت اهکاى پذیز ًیست :اسیزاى فلسطیٌی تاکیذ کزدًذ
آًْا تاکیاذ کزدًاذ کاِ     لِ قزى اػالم کزدًذ.اعیزاى فلغییٌی در تٌذ سًذاى ّای رصین صْیًَیغتی هخالات کاهل خَد را تا طزح آهزیکایی هؼاه

اعیزاى فلغییٌی خَاّااى هؾاارکت    هقاتلِ تا ایي طزح تذٍى تحقق اتحاد هلی در فلغییي ٍ حوایت اس گشیٌِ هقاٍهت اهکاى پذیز ًخَاّذ تَد.
 یي اقذام آهزیکا ؽذًذ.گغتزدُ در توام راّپیوایی ّا ٍ تظاّزات ػلیِ هؼاهلِ قزى ٍ گغتزػ فؼالیت ّای رعاًِ ای در تزاتز ا
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 3 صاحِ 602 ؽوارُ • 1398هاُ  تْوي 8ؽٌثِ ِ ع فلغاییاي اؽغالی پایؼ خثازی رٍساًِ

 

 

08/11/1398  خثز ؽوارُ: 3 هٌثغ: ذعٌاق تاریخ اًتؾار: 

 بزگشار ضذ «غشُ؛ ًواد هقاٍهت»دّویي ّوایص 
تا تزرعی ًقؼ عزدار ؽْیذ حاج قاعن علیواًی در تقَیت هحَر هقاٍهت اعاالهی فلغاییي ٍ تاا ح اَر     « غشُ؛ ًواد هقاٍهت»دّویي ّوایؼ 

ؽخصیت ّای کؾَری ٍ لؾکزی ٍ ًوایٌذُ ّای اٌثؼ ّای هقاٍهت ّوچَى حواط  اْاد اعالهی  اهال  اًصاار ا   حاشب ا  ٍ اوؼای اس     
  .زگشار ؽذتؼالیي اثِْ هقاٍهت اعالهی در فزٌّگغزای اًذیؾِ عازای کؾَرّای اعالهی ٍ ف

 
08/11/1398  خثز ؽوارُ: 4 هٌثغ: فاٍ تاریخ اًتؾار: 

 هحوَد عباس ًطست اضطزاری رّبزاى فلسطیٌی را خَاستار ضذ
رئیظ تؾکیالت خَدگزداى فلغییي ًؾغت فَری رّثزاى فلغییٌی در رٍس عِ ؽٌثِ ٍ در آعتاًِ رًٍوایی تزاهپ اس طزح هَعَم تِ هؼاهلِ قزى 

تز اعاط ایي گشارػ  هحوَد ػثاط اس رّثزاى فلغییٌی خَاعت عاػت ّات تؼذاسظْز عِ ؽٌثِ در هقز تؾکیالت خاَدگزداى   .را خَاعتار ؽذ
ًؾغت فَری رّثزاى فلغییٌی قزار اعت ی  عاػت پایؼ اس سهااًی کاِ کاای عاایذ تازای        .  ًؾغت فَری تؾکیل دٌّذفلغییي در رام ا

 .رًٍوایی اس هااد طزح هَعَم تِ هؼاهلِ قزى اػالم کزدُ اعت تزگشار ؽَد

07/11/1398  خثز ؽوارُ: 5 هٌثغ: یغٌاا تاریخ اًتؾار: 

 ظزیف: طزاحاى هعاهلِ قزى، پیطٌْاد رّبز هعظن اًقالب را بپذیزًذ
تی هحواذاَاد ظزیار در تاَیی    .آهزیکا  خَاعتار تزگشاری رفزاًذٍم در فلغاییي ؽاذ  « هؼاهلِ قزى»ٍسیز اهَر خاراِ تا اًتقاد اس طزح هتَّواًِ 

ُ      -کِ هحکَم تِ ؽکغت اعات   -« هؼاهلِ قزى»تِ اای ارائِ طزح هتَّواًِ »ًَؽت:  حال    ّاَاداراى خَدخَاًاذُ دهَکزاعای تْتاز اعات را
اس هغالواًاى ٍ یَْدیااى    -ای پیؾٌْاد ؽذُ  تپذیزًذ. تایذ ی  رفزاًذٍم تزای توام هزدم فلغاییي   ا  خاهٌِ دهَکزاتی  ایزاى را کِ تَعط آیت

 .«.گیزی کٌٌذ تزگشار ؽَد تا آًْا درتارُ آیٌذُ خَد تصوین -ا هغیحیاى گزفتِ ت
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07/11/1398  خثز ؽوارُ: 6 هٌثغ: فلغییيؼا ه تاریخ اًتؾار: 

 باش کاهل ّستین جٌبص فتح: بزای هقابلِ با طزح آهزیکا در آهادُ
اػالم کزد کِ ایي اٌثؼ تزای هقاتلِ تاا    رئیظ تؾکیالت خَدگزداى فلغییي «هحوَد ػثاط»ؽَرای اًقالتی اٌثؼ فتح فلغییي تِ رّثزی 

ای کِ اهزٍس هٌتؾاز کازدُ  ضاوي    ِ ؽَرای اًقالتی فتح در تیاًی .تاػ کاهل اعت طزح صلح ادػایی آهزیکا هَعَم تِ هؼاهلِ قزى در حال آهادُ
تأکیذ تز ایغتادى در کٌار هحوَد ػثاط ٍ حوایت اس هَضغ ثاتت اٍ در هحکَهیت هؼاهلِ قزى تأکیذ کزد کِ اػ ای فتح در ّوِ عایَح تازای   

ّای اتحادیِ ػزب در  تی خَاعت هلشم تِ قیؼٌاهِایي ؽَرا ّوچٌیي اس کؾَرّای ػز .هقاتِ تا چالؾی کِ تز فلغییي تحویل ؽذُ  آهادُ ّغتٌذ
عاسی رٍاتط تا رصین صْیًَیغتی را کٌار تگذارًذ  چزا کِ ایاي   حوایت اس فلغییي ٍ هزدم ایي کؾَر ؽًَذ ٍ ّزگًَِ تالػ هؾکَک تزای ػادی

 .ّا اس پؾت خٌجز سدى تِ هزدم فلغییي اعت گًَِ تالػ

 
08/11/1398  خثز ؽوارُ: 7 هٌثغ: فلغییي الیَم تاریخ اًتؾار: 

 اعالم کزدًذ« رٍس سزاسزی خطن»ّای فلسطیٌی  گزٍُ
ایاي گاشارػ     تز اعااط   .ّای هلی ٍ اعالهی فلغییٌی در آعتاًِ رًٍوایی اس هؼاهلِ قزى  اهزٍس ٍ فزدا را رٍس عزاعزی خؾن اػالم کزدًذ گزٍُ

ّای گغتزدُ ٍ درگیزی تا اؽغالگزاى صْیًَیغات در ایاي دٍ رٍس در هحکَهیات رًٍواایی اس      تزپایی تظاّزات ای خَاعتار ّا طی تیاًیِ ایي گزٍُ
هؾزٍع خَد اس اولِ حق تؼییي عزًَؽت  تؾکیل کؾاَر هغاتقل    حقَق فلغییي ّزگش اس هلت در ایي تیاًیِ آهذُ اعت کِ .ؽذًذ قزى هؼاهلِ

 .آیذ فلغییٌی تِ ؽْز ٍ دیار خَد کَتاُ ًوی فلغییي تِ پایتختی قذط ؽزیر ٍ تاسگؾت آٍارگاى
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08/11/1398  ٍیژُ ّای تصَیزی    تاریخ اًتؾار: 

 جَاًاى فلسطیٌی در اعتزاض بِ هعاهلِ قزى، عکس تزاهپ را آتص سدًذ*

 .را تِ آتؼ کؾیذًذ زاهپتّای  اَاًاى فلغییٌی تا ًشدی  ؽذى تِ سهاى رًٍوایی اس طزح ضذ فلغییٌی آهزیکا  ػکظ

 
 «هعاهلِ قزى»دعَت آهزیکا اس سفزای عزبی بزای ضزکت در هزاسن اعالم   *

ػزتی در ٍاؽٌگتي  تزای ح َر در هزاعن اػالم طازح صالح آهزیکاایی  دػاَت     ی  هٌثغ دیپلواتی  خثز داد کِ عازای ؽواری اس کؾَرّای 
 .اًذ ؽذُ

 

ضَد/ ًتاًیاَّ: تزاهپ هتطکزین ضٌبِ رًٍوایی هی سِ "هعاهلِ قزى"تزاهپ: *  

ًتاًیااَّ ًیاش هاذػی    . کٌذ ػصز تِ ٍقت گزیٌَیچ رًٍوایی هی 5عِ ؽٌثِ راط عاػت خَد را  "اهلِ قزىؼه"اػالم کزد کِ رئیظ اوَْر آهزیکا 
 .ٍی گات هي اس تزاهپ تِ خاطز ّوِ کارّایی کِ تزای اعزائیل کزدُ عپاعگذارم .خَاّذ تَد "فزصت قزى"تزاهپ   ؽذ طزح
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08/11/1398  فلسطیي بیاًیِ دبیزخاًِ   تاریخ اًتؾار: 
 

 فلسطیي علیِ ًطست َّلَکاست ٍ هعاهلِ قزى زاًس بیي الوللی حوایت اسبیاًیِ دبیزخاًِ کٌف

 

َّلَکاعت در قذط ؽازیر را  اخیز دتیزخاًِ کٌازاًظ تیي الوللی حوایت اس اًتااضِ فلغییي هجلظ ؽَرای اعالهی تزگشاری ًؾغت ًوایؾی 

 .ت ّا ٍ افکار ػوَهی اْاى هحکَم هی ًوایذآهزیکایی تزای تِ عخزُ گزفتي ٍاقؼی –ًَیغتی یْی صاقذاهتِ ػٌَاى 

تخَتی هی داًٌذ کِ َّلَکاعت ٍاقؼی تَعط صْیًَیغات ّاا ػلیاِ هلات هظلاَم      ٍ تزخی کؾَرّای ارٍپایی دارای تاریخ اعتؼوارگزی  آهزیکا

 اعت کِ در هقاتل چؾواى اْاى در حال اًجام اعت . عال دّْا صَرت گزفتِ ٍ فلغییي 

زٍح ٍ اس خاًِ ٍ کاؽااًِ خاَد آٍارُ ؽاذُ اًاذ ٍ     ّا فلغییٌی تی دفاع تَیضُ سًاى ٍ کَدکاى تا کٌَى تِ دعت صْیًَیغت ّا کؾتِ   هج هیلیَى

 دّْا ّشار فلغییٌی حتی کَدکاى در سًذاى ّای هخَف رصین صْیًَیغتی سًذاًی ّغتٌذ . 

ٍ  ًاذ ّشیٌِ اٌایت خَد ػلیِ قَم یَْد را اس ایة ٍ حق عزسهیٌی کؾَرّای اعالهی ٍ ػزتای پزداخات ًوَد  غزتی اعتؼوارگز ؾَرّای تزخی ک

 ذ .ٌّوچٌاى در کٌار آهزیکا ّوِ ااًثِ اس اٌایات صْیًَیغت ّا در تَعؼِ اؽغالگزی ٍ کؾتار اًغاى ّای تی گٌاُ حوایت هی کٌ

طازح  درصذد اعات تاا تاا اػاالم ٍ رًٍواایی اس        عزهغت اس تزٍر ٍ اٌایت   ًضادپزعت ٍتزٍریغت ایي کؾَر دٍلت آهزیکا تَیضُ رئیظ اوَْر 

آخزیي هیخ ّا را تز تاتَت عزسهیي فلغییي تکَتذ ٍ تِ سػن خَد اؽغال عزسهیي فلغییي اس اولِ کزاًِ غزتای را    هؼاهلِ ٍ خیاًت ًٌگیي قزى 

 رعوی ًوایذ .

ضوي هحکَم ًوَدى ًؾغت ًوایؾی َّلَکاعت ٍ ّوچٌایي  هجلظ ؽَرای اعالهی ولی حوایت اس اًتااضِ فلغییي دتیزخاًِ کٌازاًظ تیي الل

الی تا هؾاارکت عااکٌیي   پزعی در عزسهیي ّای اؽغ ِاػالم رًٍوایی اس هؼاهلِ قزى تزاهپ   طزح اوَْری اعالهی ایزاى هثٌی تز تزگشاری ّو

هلل هتحذ تِ ثثت رعیذُ اعت را تٌْا راُ حل هؾزٍع ٍ تیي الوللی تزای تزٍى رفت اس تحزاى  عاسهاىًشد  S/2019/862تِ ؽوارُ کِ اصلی آى 

هغیحی ٍ یَْدی هی داًذ ٍ اس ّوِ عاسهاى ّا   هجالظ ٍ افکار ػوَهی هی خَاّذ طزح هؼاهلِ  –هَاَد ٍ پایاى اؽغال ی  عزسهیي اعالهی 

  ِ تی تزدیذ عزآغاس هَای اس تٌؼ ٍ خؾًَت در هٌیقِ خَاّذ تَد را هحکَم ًوایٌذ .کقزى 


