
 

 

 :عشاق« الوعلَهِ»خبشگضاسی ٍیظُ  خبش ○

یي در بغذاد: با اسکاى سفیر فلسط 

فلسطیٌیاى در عراق ٍ هصر هخالفت 

 کردین
گفت::  ، ػفیش فلؼؽیي دس بغذاد «احوذ عمل» 
وـتتَسّیید دس هٌؽمتتِ اص دٍلتت: فلؼتتؽیي  »

خَاػتتدٌذ وتتِ ػتتِ هیلیتتَى فلؼتتؽیٌد سا دس  
چتتیسچَم هعیهلتتِ لتتشى، دس [اػتتدیى  ا ًبتتیس  

جضیشُ ػیٌیء )هصش( اػىیى دّتذ   شاق( ٍ ؿبِ)ع
گف: وِ  یٍ .«ٍ بی ایي پیـٌْید هَافم: ًىٌذ

تـىیالت خَدگشداى فلؼؽیي بی ایي پیـتٌْید  
 ... هخیلف: وشدُ ٍ تشجیح دادُ اػ:

 2ص.  ‹‹‹ 

 

 :یذیعَت آحشًٍَتهمیلِ ػش ○

ریي عادی سازی رٍابط اهارات ٍ بح

 ًابَدی طرح صلح عربی بَد
سٍصًیهِ یذیعَت آحشًٍَت بی اًدـتیس همیلتِ ای تیویتذ    
وشد تَافك صلح اهیسات ٍ بحشیي بی اػشائیل بِ هعٌیی 

بتَدُ ٍ حتیود اص    2002ًیبَدی پیـٌْید صلح عشبتد  

 ... ؿىؼ: سّبشاى فلؼؽیٌد اػ:

 
6ص.  ‹‹‹   
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آٍیتَ ٍ ایجتید یته     ٍلیعْذ ػعَدی بِ بشلشاسی سٍابػ تجیسی بی تتل هحوذ بي ػلویى  :اػدشی: طٍسًیل ٍال □
 .توییل داسد ،فلؼؽیٌد -ّیی صْیًَیؼدد جبِْ ٍاحذ علیِ ایشاى ٍ وٌیس گزاؿدي دسگیشی

بتی ٍجتَد هخیلفت:     (:دبیشول وویدِ اجشاید ػیصهیى آصادی بخؾ فلؼؽیي )ػتی   تصیئب عشیمیؿْیم:  □
 .اتحیدیِ عشم بی هحىَم وشدى عیدی ػیصی سٍابػ بی اػشائیل، فلؼؽیي اص اتحیدیِ عشم خیسج ًخَاّذ ؿذ

ّتیی ختَد    حىیم عشم صذای هل: :ػخٌگَی جٌبؾ همیٍه: اػالهد حویع حیصم لیػنفلؼؽیي الیَم:  □
 .ػیصی سٍابػ سا بـًٌَذ بی عیدی  دس هخیل:

ّوَاسُ اص ّش سئیغ جوَْس آهشیىیید وِ لصذ ؿشو: دس  عحَصُ خلیج فیس ّیی عشبد : سطینلبٌیى سا خبی □
 .اًذ دٍس دٍم اًدخیبیت سا داؿدِ حویی: وشدُ

ّیی فعیید غیش ًظیهد ٍ  پیـشف: ػشیع ایشاى دس تَػعِ بشًیهِ: اػشائیلىد پذس صٌییع هَؿ: فشاًیدش پؼ: □
 .ّیی فعیید ایشاى بَدُ اػ: ػیل خَبد بشای ؼشاحد 2020ًظیهد یه ًگشاًد ٍالعد اػ: ٍ ػیل 

 
 

 

 
 .ػفیست اسهٌؼدیى دس ػشصهیي ّیی اؿغیلد آغیص بِ ویس وشد -1 

  .ػیصی سٍابػ بی سطین صْیًَیؼدد ًگیساى هصشی دس هخیلف: بی عیدی ووپیي سٍصًیهِ -2
 .عیدی ػیصی سٍابػ بی سطین صْیًَیؼدد حشام اػ: :ًَسی ّوذاًدآی: اهلل  -3
 .ه هَؿه اص غضُ بِ ػو: دسیی ؿلیه وشدحویع ی  -4
 .ّی بی عیدی ػیصی سٍابػ بی اػشائیل هخیلف: هشاوـد -5
 .: فلؼؽیٌییى اص ػیصهیى هلل لؽع اهیذ وشدُ اًذدخیلذ لذٍه -6
 .ذبِ ػَاحل تل آٍیَ وـیذُ ؿ« ًدیًییَّ»ّی بِ  اعدشاض -7
  .فلؼؽیٌد سا اص هشص ًَاس غضُ سبَد 4استؾ اػشائیل  -8

 ٍیصُ ّای تصَیری

هَاضع جْاًی  -ایٌفَگرافی *

علیِ عادی سازی رٍابط با 

 اشغالگراى سرزهیي فلسطیي

 
تجوع حاهیاى فلسطیي در  *

لٌذى علیِ عادی سازی رٍابط با 

 رشین صْیًَیستی

 
 5ص. ‹‹‹
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29/06/1399 :ٍیظُخبش   هٌبع: عشاق« الوعلَهِ»خبشگضاسی  تیسیخ اًدـیس:   

 یي در بغذاد: با اسکاى فلسطیٌیاى در عراق ٍ هصر هخالفت کردینسفیر فلسط
وـَسّیید دس هٌؽمِ اص دٍل: فلؼؽیي خَاػدٌذ وِ ػِ هیلیَى فلؼؽیٌد سا دس چتیسچَم هعیهلتِ   »گف:: ، ػفیش فلؼؽیي دس بغذاد «احوذ عمل»

گفت: وتِ تـتىیالت ختَدگشداى      یٍ .«جضیشُ ػیٌیء )هصش( اػىیى دّذ ٍ بی ایي پیـٌْید هَافمت: ًىٌتذ   شاق( ٍ ؿبِلشى، دس [اػدیى  ا ًبیس )ع
ػفیش فلؼتؽیي دس بغتذاد ّویٌتیي افتضٍد:      .ّی دس وـَس خَد بیؿٌذ فلؼؽیي بی ایي پیـٌْید هخیلف: وشدُ ٍ تشجیح دادُ اػ: وِ ّوِ فلؼؽیٌد

ّی هخیلف ّشگًَِ پیـٌْید جییگضیٌد بشای وـَسؿیى بِ سغن ّوِ ؿشایؽد وِ دس ػییِ ًمط حمَلـیى تَػتػ سطیتن صْیًَیؼتدد     فلؼؽیٌد»
 .«اًذ، ّؼدٌذ داؿدِ

 
29/06/1399  خبش ؿویسُ: 1 هٌبع: اسهٌؼدیىادیَ س تیسیخ اًدـیس: 

 سفارت ارهٌستاى در سرزهیي ّای اشغالی آغاز بِ کار کرد
ي هشاػن، دس ای .دس هشاػود سػود بی حعَس ًوییٌذگیًد اص ایشٍاى ٍ سطین صْیًَیؼدد آغیص بِ ویس وشدػفیست اسهٌؼدیى دس ػشصهیي ّیی اؿغیلد 

ِ  تبشیه سا اؿغیلد ّیی ػشصهیي دس اسهٌؼدیى ػفیست افددیح صْیًَیؼدد، سطین خیسجِ ٍصاست اٍساػییی هذیشول «اػحیق ویسهل ویگیى»  ٍ گفدت
 یته  2017 ػیل دس آٍیَ ٍتل وشدًذ بشلشاس دیپلویتیه سٍابػ 1992 ػیل دس اسهٌؼدیى ٍ سطین صْیًَیؼدد .خَاًذ هْن سا  ؼش  دٍ سٍابػ تَػعِ

سٍابػ سطین صْیًَیؼدد بی اسهٌؼدیى تی وٌَى بِ دلیل سٍابػ گؼدشدُ تل آٍیَ بی تشویِ ٍ جوْتَسی   .ػفیش غیش همین بشای اسهٌؼدیى هٌصَم وشد
 .آرسبییجیى تَػعِ چٌذاًد ًییفدِ بَد

 
29/06/1399  خبش ؿویسُ: 2 هٌبع: 21عشبد تیسیخ اًدـیس: 

 سازی رٍابط با رشین صْیًَیستی ًگاراى هصری در هخالفت با عادی کوپیي رٍزًاهِ
ِ    ْت: جوتع  ٍدٍهیي ػیلشٍص اهعیی تَافمٌیهِ ووپ دیَیذ، ووپیٌتد سا ج  ًگیساى هصشی دس چْل تعذادی اص سٍصًیهِ ای دس  آٍسی اهعتی بتشای بییًیت
ِ  اػت:،  ؿتذُ  اعتالم  ًگتیساى  سٍصًیهِ دس بییًیِ ایي .اًذاصی وشدًذ ػیصی سٍابػ بی سطین صْیًَیؼدد ساُ هخیلف: بی عیدی  سأع دس فلؼتؽیي  هؼتلل

الذاهیت غیشاًؼیًد ٍ غیشلیًًَد سطیتن صْیًَیؼتدد، حوییت: اص ایؼتدیدگد      ٍ اؿغیلگشی بی همیبلِ دس اػیػد سوي ٍ داسد لشاس عشم جْیى هؼیئل
آٍسی اهعیّی وتِ اص هتیُ گزؿتدِ ؿتشٍه ؿتذُ، اداهتِ داسد ٍ        ًگیساى هصشی دس ایي بییًیِ تلویذ وشدًذ، ووپیي جوع سٍصًیهِ .هل: فلؼؽیي اػ:

 .ًگیس بِ ایي ووپیي پیَػدٌذ سٍصًیهِ 700تیوٌَى 
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29/06/1399  خبش ؿویسُ: 3 هٌبع: یؼٌیا تیسیخ اًدـیس: 

 عادی سازی رٍابط با رشین صْیًَیستی حرام است :ًَری ّوذاًیآیت اهلل 
دس سأع حَادث غوبیس جْیى اػالم اػ:، گف:: عتیدی ػتیصی    "فلؼؽیي"جع تملیذ ؿیعییى بی بییى ایي وِ اهشاص  آی: اهلل حؼیي ًَسی ّوذاًد

ییى وشد: هدلػفیًِ افشادی ٍی بی تلویذ بش ایي وِ تٌْی ساُ همیبلِ بی جشییى بیؼل، همیٍه: اّل حك اػ:، ب .سٍابػ بی سطین صْیًَیؼدد حشام اػ:
ّیی جشییى بیؼل ٍ ؿىؼ: ًیپزیشی دؿوي دس بیي اّیلد حتك داهتي    وِ ظعف دس بصیشت ٍ بیٌؾ داسًذ، گیّد تشدیذ ٍ ؿه سا دسبیسُ هَفمی:

 .صًٌذ، دس حیلد خذاًٍذ بِ صشاح: اص پیشٍصی ٍ هَفمی: جبِْ حك ػخي بِ هییى آٍسدُ اػ: هد

 
29/06/1399  خبش ؿویسُ: 4 هٌبع: لعْذا تیسیخ اًدـیس: 

 ک هَشک از غسُ بِ سوت دریا شلیک کردحواض ی
سػتیًِ ّتیی سطیتن صْیًَیؼتدد      .دادًذ خبش( حویع) فلؼؽیي اػالهد همیٍه: جٌبؾ سػیًِ ّیی سطین صْیًَیؼدد اص آصهییؾ هَؿىد جذیذ

ّیی اػشائیلد گضاسؽ دادًذ  سػیًِ .ػ:ا وشدُ آصهییؾ خَد هَؿىد تَاى تمَی: ساػدیی دس سا هَؿه  اعالم وشدًذ وِ حویع دلییمد لبل یه
ّیی آصهییـد اص غضُ بِ ػو: دسیتی   ّیی ًظیهد خَد، حویع هَؿه ّیی عض الذیي لؼیم بشای بْبَد تَاًوٌذی ّیی گشداى وِ دس ساػدیی تالؽ
 .ؿلیه وشدُ اػ:

 
29/06/1399  خبش ؿویسُ: 5 هٌبع: لوییدیيا تیسیخ اًدـیس: 

 ّا با عادی سازی رٍابط با اسرائیل هخالفت هراکشی
تعذاد صییدی اص ؿْشًٍذاى هشاوؾ، سٍص جوعِ دس پییدخ: ایي وـَس یه تجوع اعدشاض آهیض علیِ سًٍذ عیدی ػیصی سٍابػ بی سطین صْیًَیؼتدد  

تجوع هعدشظیى هشاوـتد،   ؿشو: وٌٌذگیى هشاوـد دس ایي تجوع حویی: خَد سا اص هل: فلؼؽیي ٍ آسهیى فلؼؽیي اعالم وشدًذ. بشگضاس وشدًذ.
جوعیت: ٍ ّیتلت ػییػتد دس     28بٌی بِ دعَت « فلؼؽیي اهیً: ٍ عیدی ػیصی سٍابػ خییً: اػ:»دس بشابش ػیخدویى پیسلویى ایي وـَس بی ؿعیس 

 ایي وـَس بشگضاس ؿذ.
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29/06/1399  خبش ؿویسُ: 6 هٌبع: یشًیا تیسیخ اًدـیس: 

 : فلسطیٌیاى از سازهاى هلل قطع اهیذ کردُ اًذیخالذ قذٍه
د سییغ دفدش جٌبؾ حویع دس تْشاى بِ هـىالت هشدم غضُ بشای دػدشػد بِ ظشٍسییت صًذگد ٍ هحیصشُ ایي هٌؽمِ تَػػ سطین صْیًَیؼتد 

دس وٌفشاًغ ائدال  جْیًد بشای صلح ٍ عذال: وِ بتِ صتَست   خیلذ لذٍهد  .اؿیسُ وشد ٍ گف:: فلؼؽیٌد ّی اص ػیصهیى هلل لؽع اهیذ وشدُ اًذ
عتذالدد ٍ  بشًذ. بتد   ٍبیٌیس بشگضاس ؿذ، افضٍد : لشیب دٍ هیلیَى اًؼیى دس غضُ ٍ ًیض دیگش ػشصهیي ّیی اؿغیلد دس ؿشایػ بؼییس ػخدد یِ ػش هد

ٍی اداهِ داد :هعی  بش هـىل فمذاى اهٌیت: ٍ صتلح دس فلؼتؽیي، هتی بتی هؼتیئل        .ؿَد فمذاى اهٌی: ٍ صلح دس فلؼؽیي سٍص بِ سٍص بیـدش هد
ٍ هییحدتیج   عذیذُ دیگش هیًٌذ ووبَد ٍ ًبَد آم، بشق ٍ دیگش هـىالت دس حَصُ حذالل ّیی سفیّد ٍ صًذگد سٍبتِ سٍ ّؼتدین. تحتشین ٍػتییل    

دسصذ خیًَادُ ّیی فلؼؽیٌد دس فمش تغزیِ  60 سییغ دفدش جٌبؾ حویع دس تْشاى بی بییى ایٌىِ .هشدم ًیض ؿشایػ سا ػخ: تش وشدُ اػ:عیدی 
دسصذ رخییش آبد هَجَد دس غضُ لیبل ؿشم ًیؼ: ٍلتد هتشدم    97 ای بِ ػش بشدُ ٍ اسصاق ٍ هییحدیج خَد سا بی هـم: بِ دػ: هد آٍسًذ، گف: :

 .یدُ اص ایي آم ّؼدٌذ. اص دیگش هصیدیك ًمط حمَق بـش دس غضُ ایي اػ: وِ افشاد تٌْی چْیس ػیع: دس ؿبیًِ سٍص بشق داسًذهجبَس بِ اػدف

29/06/1399  خبش ؿویسُ: 7 هٌبع: :جشٍصالن پؼ تیسیخ اًدـیس: 

 ذبِ سَاحل تل آٍیَ کشیذُ ش« ًتاًیاَّ»ّا بِ  اعتراض

َ »ّیی اییم وشًٍی، دس ػَاحل  هعدشظیى بِ ًخؼ: ٍصیش سطین صْیًَیؼدد بی ٍجَد هحذٍدی:  .تجوتع وتشدُ ٍ علیتِ ٍی ؿتعیس دادًتذ     « تل آٍیت
ًیسظییدد عوَهد اص ًحَُ همیبلِ ًدیًییَّ بی ؿیَه ٍیشٍع وشًٍی ٍ بحشاى الدصیدی ًیؿد اص آى، ّتضاساى ًفتش اص جولتِ جَاًتیى ػتیوي فلؼتؽیي       

 .ّی وـیًذُ ٍ هعدشظیى خَاػدیس اػدعفیی ًدیًییَّ اص ػو: خَد ّؼدٌذ بِ خییبیىاؿغیلد سا 

 
29/06/1399   8     خبش ؿویسُ:            هٌبع: لعْذا تیسیخ اًدـیس: 

 فلسطیٌی را از هرز ًَار غسُ ربَد 4ارتش اسرائیل 
استؾ سطین صْیًَیؼتدد هتذعد    .ّیی اؿغیلد سبَدُ اػ: استؾ سطین صْیًَیؼدد اعالم وشد وِ چْیس فلؼؽیٌد سا دس هشص ًَاس غضُ بی ػشصهیي 

ّیی اؿغیلد ؿذًذ دس حیلد وِ یىد اص آًْی ّن بتی   ؿذ وِ ایي چْیس فلؼؽیٌد اص حصیس هشصی دس ؿویل ًَاس غضُ عبَس وشدُ ٍ ٍاسد خین ػشصهیي
 .هٌظَس بیصجَید اص آًْی دس بیصداؿت: ًگتیُ داؿتدِ اػت:     استؾ سطین صْیًَیؼدد تیویذ وشد وِ ایي چْیس فلؼؽیٌد سا بِ .خَد چیلَ داؿدِ اػ:

    ِ ّتیی هخدلتف ؿتْشًٍذاى     سطین صْیًَیؼدد عالٍُ بش بیصداؿ: سٍصاًِ ؿْشًٍذاى فلؼؽیٌد دس وشاًِ بیخدشی دس ًَاس غضُ ّتن گْگتیُ بتِ بْیًت
 .گیشد غَل هیّیگیشی بیؿٌذ، بِ اػیست هدّیی ػشصهیٌد غضُ هـ ّیی اؿغیلد تشدد داؿدِ یی دس آم فلؼؽیٌد سا وِ ًضدیه هشص بی ػشصهیي

 



 5 صفحِ 730  ؿویسُ • 1399هیُ  ؿْشیَس   30 ـٌبِیى یلدغپییؾ خبتشی سٍصاًِ فلؼتؽیتي اؿ

 

 

30/06/1399  ٍیصُ ّای تصَیری   تیسیخ اًدـیس: 
 

 تجوع حاهیاى فلسطیي در لٌذى علیِ عادی سازی رٍابط با رشین صْیًَیستی *
 .دس لٌذى دس اعدشاض بِ تَافك عیدی ػیصی سٍابػ هییى بحشیي ٍ اهیسات بی سطین صْیًَیؼدد تجوع وشدًذفعی ى حیهد فلؼؽیي 

 

 هَاضع جْاًی علیِ عادی سازی رٍابط با اشغالگراى سرزهیي فلسطیي -ایٌفَگرافی * 

 
 

 



 6 صفحِ 730  ؿویسُ • 1399هیُ  ؿْشیَس   30 ـٌبِیى یلدغپییؾ خبتشی سٍصاًِ فلؼتؽیتي اؿ

 

 

 

 

28/06/1399  هقالِ هٌبع: یذیعَت آحشًٍَت تیسیخ اًدـیس: 
 

 ریي ًابَدی طرح صلح عربی بَدعادی سازی رٍابط اهارات ٍ بح 

بَدُ ٍ حتیود اص   2002سٍصًیهِ یذیعَت آحشًٍَت بی اًدـیس همیلِ ای تیویذ وشد تَافك صلح اهیسات ٍ بحشیي بی اػشائیل بِ هعٌیی ًیبَدی پیـٌْید صلح عشبد 
 .ؿىؼ: سّبشاى فلؼؽیٌد اػ:

 
ی بَدُ ٍ ایي خیٍسهییًِ ای جذیذ بي دسٍس یویٌد ًَیؼٌذُ اػشائیلد دس ػشهمیلِ ایي سٍصًیهِ عبشی صبیى ًَؿ:: ایي تَافك بِ هعٌیی ّوىیسی دس تویم عشصِ ّ

 سا هحمك هد ًوییذ وِ هی آسصٍی آى سا داؿدین.
ح دس ًـؼت:  ٍی افضٍد: جٌبِ عولد هیجشا بؼییس هْن تش اػ:، اگش چِ دس همذهِ ػٌذ تَافك بِ پیـٌْید صلح عشبد اؿیسُ ای ؿذُ اػ: اهی حدد اگش ایي ؼش

 ؿَد بٌذّیی تَافك صلح اخیش بش هشي پیـٌْید صلح عشبؼدیى تیویذ داسد. ّیی اتحیدیِ عشم بِ صَست یه اهش هعوَل ًیض هؽشح
ّتی  ًتیهد اص   دس بخؾ دیگشی اص ایي همیلِ آهذُ اػ:: دس هدي ػٌذ صلح اػشائیل بی اهیسات ٍ بحشیي تَافمیت اًجیم ؿذُ بی هصش ٍ اسدى ییدآٍسی ؿتذُ اهتی   

ًیض ًـذُ اػ: ٍ ایي بتِ هعٌتیی ظتشبِ ای ػتخ: بتِ       2002ًىِ ّی  اؿیسُ بِ ؼشح صلح عشبد تَافك اػلَ یی وـَس فلؼؽیي بِ هییى ًییهذُ اػ:، ّویٌی
 فلؼؽیٌییى اػ:.

ٌْتی تَافتك   یذیعَت آحشًٍَت افضٍد: عشبؼدیى بذٍى ّی  تَافمد ّن اوٌَى اٍلیي لذم بِ ػَی عیدی ػیصی سٍابػ بی اػشائیل بشداؿدِ اػ:، ایي وـَس ًتِ ت 
 صلح اهیسات ٍ بحشیي سا تیییذ وشد بلىِ حشین َّاید خَد سا بشای پشٍاصّیی اػشائیلد گـَد.

خـن بیـدش فلؼؽیٌییى دس ایي هدي ایي تَافك ؼشح صلح تشاهپ وِ بِ تَافك لشى ؿْشت داسد هَسد اؿیسُ لتشاس گشفدتِ   دس اداهِ ایي همیلِ هد خَاًین: بشای 
لتذام  اػ:، ییدآٍسی ایي ؼشح ٍ عذم اؿیسُ بِ پیـٌْید صلح عشبد هیًٌذ ًوىد بش سٍی جشاح: فلؼؽیٌییى اػ:، بش اػیع ایتي تَافتك ؼتشفیي هلتضم بتِ ا     

اػشائیلد ّؼدٌذ وِ تیهیي وٌٌذُ ًییصّیی هـتشٍه دٍ ؼتش  ٍ پیـتبشد     –اُ حلد هَسد تَافك بشای پیییى دادى بِ ًضاه فلؼؽیٌد هـدشن بشای دػدییبد بِ س
 هٌمؽِ بِ ػَی صلحد فشاگیش بیؿذ.

ذٍیي وٌٌذگیى ایي ػٌذ وِ ایي ًَیؼٌذُ اػشائیلد تیویذ وشد: اص اهشٍص دیگش بحث حمَق هـشٍه ًیؼ: بلىِ ػخي اص ًییصّیی هـشٍه اػ: ٍ بعیذ اػ: وِ ت
 ّوگد اص ویسؿٌیػیى ٍ حمَلذاًیى هـَْسبَدُ اًذ تفیٍت ایي دٍ هفَْم سا ًذاًٌذ.

ػت:، بیـتدش   ٍی اداهِ داد: هؼیش اّیً: بِ فلؼؽیٌییى پیییًد ًذاسد، ولوِ آٍاسگیى بِ ػیدگد تویم حز  ؿذُ اػ:، هؼیلِ آٍاسگیى اػیع تفىتش فلؼتؽیٌد ا  
 ل هدحذ ٍ اتحیدیِ عشم بِ ایي بخؾ اص هؼیلِ فلؼؽیي پشداخدِ اهی دس ایي ػٌذ حدد ًیهد اص آى ّن بشدُ ًـذُ اػ:.لؽعٌیهِ ّیی ػیصهیى هل

 ٌد بَد.سٍصًیهِ یذیعَت آحشًٍَت بی اؿیسُ بِ هحدَای ػٌذ ایي تَافك تیویذ وشد: ایي تَافك یه ػیلد بِ فلؼؽیٌییى ًبَد بلىِ ؿىؼ: سّبشاى فلؼؽی
همیلِ ایي سٍصًیهِ اػشائیلد آهذُ اػ:: بٌذ اٍل ایي تَافك دس هَسد ایجید سٍابػ دپیلویتیه، بٌذ دٍم دس هَسد بِ سػوی: ؿٌیخدي حیووی:  دس بخؾ دیگشی اص

ی افتشاغ  سصُ بت هدمیبل ٍ بٌذ چْیسم ٍ ؿـن بِ هبیسصُ بی تشٍسیؼن ٍ ایجید فعیی صلح دس هٌؽمِ هد پشداصد، ایي بِ هعٌیی آى اػ: وِ ؼشفیي بییذ بتشای هبتی  
 گشاید ٍ جلَگیشی اص تشٍیج خـًَ: الذام ًوییٌذ.

  استبتیؼد بتی   ّویٌیي بٌذ ّفدن ایي تَافك ًیض بِ ّوىیسی ّیی اػدشاتظیه بشای تحمك صلح دس خیٍسهییًِ پشداخدِ اػ:، بٌذ ًْن تیویذ داسد ایي تَافك ّی
تبیؼد بی الذاهیت حویع، تـىیالت خَدگشداى، حضم اهلل لبٌیى ٍ یتی ّتی  وـتَس    الذاهیت ؼش  ّیی دیگش ًذاؿدِ اػ:، بِ عبیست دیگش ایي تَافك ّی  اس

یشی بش آى ًخَاّتذ  دیگشی ًذاؿدِ ٍ بش آى تیثیش گزاس ًبَدُ ٍ ًخَاّذ بَد ٍ تعیسظیت بِ ٍجَد آهذُ احدویلد هییى تعْذات بیي الوللد دیگش ٍ تَافك صلح تیث
 داؿ:.

خَد ًَؿ:: وذام سٍؽ هَفمی: آهیض خَاّذ بَد؟ ساّد وِ بش پیـتشف: دس عتیدی ػتیصی سٍابتػ تیویتذ داسد چتشا وتِ        ایي ًَیؼٌذُ اػشائیلد دس پیییى همیلِ 
ذٍاس بتَد وتِ   دسبشداسًذُ هٌیفع هـدشن ؼشفیٌد اػ: یی ساّد وِ ًگشاى حمَق فلؼؽیٌییى اػ:؟ هی ایي ّفدِ بِ پیشٍصی ساّىیس اٍل دػ: ییفدین ٍ بییذ اهیت 

 ؿذ وِ ایي پیشٍصی وَتیُ هذت ًبیؿذ.اػشائیل بِ حذی عیلل بی


