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هبرص در  8کزدین ُوبًطْر کَ لجال در فزاخْاى آهذٍ ثْد هب در ثزهي دّ ثزًبهَ ثَ هٌبسجت رّس جِبًی سى ثزگشار 

ثب استمجبل خْثی راى ضذیذ ّ ُْای سزد بٌذ جزیبى دیگز تذارک دیذٍ ثْدین ضزکت کزدین کَ ثب ّجْد ثچتظبُزاتی کَ ثب 

 هْاجَ ضذ.

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

هطبثك ثزًبهَ اى هزکشی ضِز ضزّع ضذ ّ اس هیذ ،راُپیوبیی ثؼذ اس خْضبهذ گْیی ثَ ضزکت کٌٌذگبى ّ اػالم ثزًبهَ ُب

رت  غْاست  پز رفت ّ آهذی  در کٌبر پبسبژی کَ در هزکش ضِز لزار دارد ّ هحل ضلْؽ ّ  اّلیي تْلف ،ٍاػالم ضذ

هبرص در ایٌجب یک  8ذ. یکی اس سًبى خْد را لزائت کزدً. در ایي هحل ًیزّ ُبی هختلف ضزکت کٌٌذٍ پیبم ُبی گزفت

در راثطَ ثب  سئْاالتی راهسیز  رّ در اداهۀرا خْاًذ کَ پیزاهْى آى ضًٌْذگبى در گْضَ ّ کٌب ثخص اس اػالهیَ ثزهي

ّ  ثبضینهب سؼی کزدین تب آًجب کَ فزغت ُب اجبسٍ هی داد پبسخگْ  .هطزح هی کزدًذ ّضؼیت سًبى در ایزاى ّ هٌطمَ،

اجزا رلع ًْجْاًبى  هْسیک کزدی ُوزاٍ ثب  ،هَثزًبدر اداهَ  . اس ایي فزغت ُب ثزای طزح ًظزاتوبى استفبدٍ کٌین

 پخص کزدین . ّسیؼبین را  ثْدَ اػالهیَ ای کَ ثَ ایي هٌبسجت ًْضتتْلف، هحل طْل راُپیوبیی ّ ُن در ُن در هب  ضذ.

 

 
 

سًبى کزد طجك هؼوْل ثب  .اداهَ پیذا کزد ی ضِزاس هسیز ُبی ضلْؽ هزکش ، راُپیوبییسبػت تْلف ثؼذ اس حذّد یک

اًتِب در  .ًذلت هی کزدجلجبص ُبی رًگی ّ سیجبی خْد ضزکت کزدٍ ثْدًذ ّ تْجَ هزدم رُگذر را ثَ ایي تظبُزات 

ثب پبیبًی ثزًبهَ، تْلف در آًجب هیذاى هزکشی ضِز رسیذ ّ هحل ضزّع ثزًبهَ یؼٌی  دّثبرٍ غف تظبُز کٌٌذگبى ثَ 

ضزکت  در پبیبى ُنّل ثخص دّم اػالهیَ هب خْاًذٍ ضذ در ایي هح .را داضتینّ ثزًبهَ ُبی ٌُزی  اداهَ لزائت پیبهِب

 کٌٌذگبى در راُپیوبیی ثَ ًطست رّس ثؼذ دػْت ضذًذ.

 

 
 

 

 
 

 



ف سًبى اس لاس طزف جزیبًبت هخت  ًیپٌج سخٌزا ،تزتیت دادٍ ضذٍ ثْدرّس سى  هٌبسجت هبرص در پٌلی کَ ثَ  9رّس 

هبرص هطزح ضذ،  8کَ تْسظ یکی اس سًبى هب ى سخٌزاًی اػٌْ گشار ضذ.ثز ثَ سثبى آلوبًیدر سبلٌی  کطْر ُبی هختلف

یش آى اس یک سْ ّ ثَ ثْد کَ ثَ ًمص سزکْثگز رژین ّ لْاًیي سى ست "ثزرسی ّضؼیت سًبى ایزاى ثؼذ اس اًمالة"

اُویت لذرت سیبسی ّ ی دیي اسیایي هتي هب ثب تبکیذ ثز جذا. درگز هی پزداختاضکبل هختلف هجبرسات سًبى اس سْی دی

 .اس تجزثیبت یکذیگز ثحث را ثَ پیص ثزدین هٌطمَ درص گیزی سًبى ُوچٌیي ّ  دیکبل سًبىرات  اداهَ هجبرسا

 

 

 
 

هبرص ثَ پیص  8سخٌزاى ثَ ُوزاٍ یکی دیگز اس سًبى  ،را هب سخ ّ تْضیحبت هتؼبلت سخٌزاًیّ پب ثخص پزسص 

حث ّ ثی هی کزدًذ. در ایي ثخص زاُکٌٌذٍ ُن فؼبالًَ در ایي هجبحث ُو ضزکت سًبى ّ هزداىسبیز ثزدًذ. در ػیي حبل 

یکی اس سًبى جْاى ضزکت کٌٌذٍ اًتمبد کزد  .رژین در گزفت ثز ػلیَجذل سیبدی ثز سز لْاًیي اسالهی ّ هجبرسات سًبى 

هي  .است کَ چٌیي هی گْیذاس لْاًیي اسالم  ایزاىرژین خبظ تؼجیز ّ ایي ّجْد دارد اسالم تؼجیزات هتفبّتی اس  "   :کَ

لْاًیٌی ًْضتَ ّ هی گْیذ در لزآى چٌیي  ُن هذافغ حمْق سًبى هی داًذرا خْدش  .استهحجت  ّدارم کَ ایزاًی  ی دّست

یَ ُبی لزآى کَ اس لجل ثب ارائَ هٌبثغ ّ آدرص دلیك آ در ایٌجب سخٌزاى  ".طجك هیل خْدضبى تؼجیز کزدٍ اًذ  ِبایٌ .ًطذٍ

  کزدٍ ثْد ثَ ضکل هستٌذ ایي ثحثِب را پبسخ داد. آهبدٍ

 



 
 

ضوب در هتٌی کَ  :"چپ هؼزفی کزد ّ یکی اس سخٌزاًِب ثْد پزسیذ جزیبى ػضْ یک را ى جْاى دیگزی کَ خْدشس

ایي حوبیت ّ  اضکبل هْظف ثَ حوبیت اس جٌجص رادیکبل سًبى ایزاى داًستیذ.جٌجص ثیي الوللی سًبى را  ،دادیذ ئَارا

تحمیك غزة ایي است کَ ثب جٌجص ُبی رادیکبل دراًتظبر هب اسدر جْاة گفتَ ضذ کَ ثبضذ؟"  چگًَْ ثبیذ  ُوزاُی

اس هجبرسات ثَ حك سًبى در همبثل رژین ُبی ارتجبػی ّ اهپزیبلیستِب  ،تؼوك ثیطتز در هسبئل سًبى ایزاى ّ هٌطمَّ

ى ّ ضذ ضذ اهپزیبلیستی رژین ُبی اسالهی هٌطمَ را ًخْردٍ ّ اُذاف ضذ س یيدرّغادػبُبی گْل حوبیت کٌٌذ. 

 اهپزیبلیستِب ُستٌذ ثَ سیبست ُبی کَ آلْدٍ هذیب ُبی غزةَ اخجبر ثاطالػبت خْد را هحذّد ثطزی آًِب را افطب کٌٌذ. 

 .ّ هب را در افطبگزی ػلیَ هزتجؼیي ّ اهپزیبلیستِب یبری کٌٌذ اػتوبد ًکٌٌذ ًکزدٍ ّ ثَ آًِب

 

 

 



ثَ ػٌْاى یک تجزثَ هثجت ارسیبثی تجزثَ را  خْد هب ُن ایيّ رّثزّ ضذاستمجبل ثسیبر خْثی  ثب تن ثحث هبدر هجوْع 

    هی کٌین.
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