○ تحّیُ ؾجى ٝاِعبِٓ:

○ خجس ٚیط ٜزٚغیب اِی:ْٛ

چْارهیي اًتخاتات پارلواًی در اسزائیل

اظْارات هٌسَب تِ تزّن صالح رییس

تذٍى حضَر صًزال ّا!

جوَْر عزاق تکذیة ضذ

دز ٌرؾت ،ٝغیبغتٕدازاٖ صٟی٘ٛیػت وا ٝثاٝ
جبیٍبٞ ٜبی ثبال دز ازتؽ ایٗ زضیآ ٘سغایدٜ
ثٛد٘د ،اش ض٘ساَ ٞب وٕاه ٔای ٌسـتٙاد تاب اش
عسیك آ٘بٖ ٔٛزد ٕبیات آٖ ثشاؽ اش اـىابز
عٕٔٛی لساز ٌیس٘د و ٝثاٛٔ ٝغػابق ٘مابٔی
اعتٕبد داؾتٙد .أب او ٖٛٙث٘ ٝمس ٔی زغد واٝ
ٍ٘ب ٚ ٜز ٚیبق زای دٙٞدٌبٖ ...

دـتس زیبغت جٕٟٛزی عساق ث ٝیه تٛییت
زغااب٘ ٝای ٚاوااٙؽ ٘ؿاابٖ داد  ٔ ٚااب جٝ
ٔٙتػت ث ٝثس ٓٞصبِح ٔجٙی ثاس تٛاـاك ثاب
زضیاآ صٟی٘ٛیػااتی دز صااٛزق ٔٛاـماات
ـّػغیٗ زا تىریت وسد .اغاىبی ٘یاٛش دز
یه تٛییت ٔدعی ؾد ثس ٓٞصبِح زیایع
جٕٟٛزی عساق دز ٔ ب ج ٝای ...

››› ص6.

››› ص2 .
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□ خجسٌصازی ثیٗ إِّّی لدظ :ا٘تشبثبق زیبغت ٕبظ دز ؼص ٜث ٝدٚز چٟبزْ وؿید ٜؾد؛ «٘صاز عٛض اهلل»
زلیت اصّی «یحیی اِػٛٙاز» ثسای زیبغت جٙجؽ ٕبظ دز ٘ٛاز ؼص.ٜ
□ اغپٛتٙیه٘ :شػت ٚشیس تؿىیالق خٛدٌسداٖ ـّػغیٗ اش زییع جٕٟٛزی آٔسیىب خٛاغت ثجبی اسؾ ثاب
عُٕ ثٚ ٝعدٞ ٜبی خٛدٔ ،ب٘ع ٌػتسؼ ؾٟسن ٞبی صٟی٘ٛیػت ٘ؿیٗ تٛغظ زضیٓ اغسائیُ ؾٛد.
□ زٚش٘بٔ ٝعجسی شثبٖ "ٔبوٛز زیؿ :"ٖٛایّی وٚ ٗٞٛشیس اعالعبق اغسائیُ ٔدعی ؾد و ٝاغاسائیُ لابدز ثاٝ
دـبع اش خٛد دز ثساثس تٟدیداق ایساٖ اغت ٔ ٚیتٛا٘د ث ٝایساٖ ضسث ٝثص٘د.
□ اغپٛتٙیه :أیس عجداِّٟیبٖ دغتیبز ٚیط ٜزئیع ٔجّع دز أٛز ثیٗ إُِّ :ثحسیٗ  ٚأبزاق ثعد اش أضابی
تٛاـك عبدیغبشی زٚاثظ ثب زضیٓ صٟی٘ٛیػتی ثب چبِؽٞبی ثصزي دز غغح داخّی ٔٛاج ٝخٛاٙٞد ؾد.

 -1پیبْ زئیع ٔجّع ؾٛزای اغالٔی ثٙٔ ٝبغجت غبٍِسد دزٌرؾت ػیٗ ؾیخ االغالْ.
 -2ا٘تشبثبق وٙػت زضیٓ صٟی٘ٛیػتی دز أبزاق ،ثحسیٗ ٔ ٚؽسة ٘یص ثسٌصاز ٔیؾٛد.
 -3دزخٛاغت  120غبشٔبٖ ـّػغیٙی اش عجبظ ثسای اصالح لب٘ ٖٛا٘تشبثبق.
 -4پیبْ غید ػٗ ٘ ساهلل ثٙٔ ٝبغجت غبِسٚش دزٌرؾت « ػیٗ ؾیخ االغالْ».
٘ -5فتبِی ثٙت د٘جبَ ت دی پػت ٘شػت ٚشیسی زضیٓ صٟی٘ٛیػتی.
 -6زئیع جٕٟٛز اثٙبٖ اش تُآٚی ٛثبث ت ٘ما

ٔىاسز اسیٓ ٞاٛایی ٘ ٚؿات ٔاٛاد ٘فتای دز غاٛا ُ ِجٙابٖ

دزخٛاغت ؼسأت وسد.
 -7خبِد لدٔٚی :ایساٖ جص ٚبٔیبٖ ٕٞیؿٍی ٔػبِ ٝـّػغیٗ ثٛد ٜاغت.
 -8اتٟبْ ٘تب٘یب ٛٞث ٝتحسیه ثسای یٛزؼ ٔؿبث ّٕٝ ٝوٍٙس.ٜ

پایص خثزی تحَالت ٍ رٍیذادّای
فلسطیي اضغالی را رٍساًِ در ضثکِ
ّای اجتواعی دًثال کٌیذ.
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خجس ٚیط:ٜ

ٔٙجع :زٚغیب اِیْٛ

تبزیخ ا٘تؿبز1399/12/19 :

اظْارات هٌسَب تِ تزّن صالح رییس جوَْر عزاق تکذیة ضذ

دـتس زیبغت جٕٟٛزی عساق ث ٝیه تٛییت زغب٘ ٝای ٚاوٙؽ ٘ؿبٖ داد  ٔ ٚب جٙٔ ٝتػت ث ٝثس ٓٞصبِح ٔجٙی ثس تٛاـك ثب زضیٓ صٟی٘ٛیػتی
دز صٛزق ٔٛاـمت ـّػغیٗ زا تىریت وسد.
اغىبی ٘یٛش دز یه تٛییت ٔدعی ؾد ثس ٓٞصبِح زییع جٕٟٛزی عساق دز ٔ ب ج ٝای اش ا تٕبَ تٛاـك ثب زضیٓ صٟ٘ٛیػتی دز صٛزق
ٕٞبٍٙٞی ـّػغیٗ غشٗ ٌفت ٝاغت .غشٍٛٙی زیبغت جٕٟٛزی عساق دز ٚاوٙؽ ث ٝایٗ تٛییت ٌفت :صفحبق زغب٘ٞ ٝبی اجتٕبعی
غشٙب٘ی جعّی ٔٙتػت ث ٝزئیع جٕٟٛزی زا ٔٙتؿس وسد٘د ٔجٙی ثس ایٙى ٝعساق آٔبد ٜاغت ثب ٕٞبٍٙٞی ـّػغیٙی ٞب ثب اغسائیُ تٛاـمٙبٔٝ
صّح أضب وٙد دز بِی ؤ ٝب تأوید ٔی وٙیٓ آ٘چ ٝدز بَ پشؽ اغت وبٔالً ٘بدزغت اغت  ٚایٗ غشٙبٖ جعّی اغت ٔ ،ب اش زغب٘ٞ ٝب ٔی
خٛاٞیٓ دلیك ٔ ٚعتجس ثبؾٙد  ٚاعالعبق زا اش ٔٙجع زغٕی ثٍیس٘د  ،دز ؼیس ایٗ صٛزق ا٘تؿبز ایٗ اخجبز ثد ٖٚثسزغی دلیك ثسای تٞٛیٗ ٚ
ایجبد ٞسج ٔ ٚسج  ٚثسای اٞداؾ ٔؿىٛن صٛزق ٔی ٌیسد.
خجس ؾٕبز1 :ٜ

ٔٙجعٟٔ :س

تبزیخ ا٘تؿبز1399/12/19 :

پیام رئیس هجلس ضَرای اسالهی تِ هٌاسثت سالگزد درگذضت حسیي ضیخ االسالم

ٔحٕدثبلس لبِیجبؾ زئیع ٔجّع ؾٛزای اغالٔی دز ٔساغٓ یبدثٛد ٔس  ْٛػیٗ ؾیخاالغالْ دز یه پیبْ ت ٛیسی ضٕٗ ٌسأیداؾت اِٚیٗ
غبٍِسد دزٌرؾت ا ،ٚعّ ٛدزجبق ٔعٛٙی زا اش خدا٘ٚد غجحبٖ ثسای أ ٚػأِت وسد ٌ ٚفت :ػیٗ ؾیخاالغالْ ث ٝدِیُ ضٛز ٔؤثس ـىسی،
عّٕی ٔ ٚػئِٛیتٞبی اجسایی ٔشتّؿ دز غبختبز ٘مبْ جٕٟٛزی اغالٔی ایساٖ ،اش اثتدای پیسٚشی ا٘مالة تب پیٛغت ث ٝجٛاز ؼفساٖ ز ٕت
اِٟیٌٙ ،جیٝٙای ازشؾٕٙد اش بـم ٝتبزیشی  ٚدیپّٕبغی ٔ ٚدیسیت ا٘مالثی دز غبَٞبی آؼبشیٗ ا٘مالة  ٚدٚزاٖ ج ًٙتحٕیّی ٘ ٚیص غبِیبٖ
زؾد  ٚثبِٙدٌی دز ٘مبْ ٔمدظ جٕٟٛزی اغالٔی ث ٝؾٕبز ٔیزٚد.
زئیع ٔجّع ؾٛزای اغالٔی آٌبٞی  ٚؾٙبخت ٔس  ْٛؾیخ ا الغالْ اش ٘مبْ غّغ ٚ ٝزضیٓ صٟی٘ٛیػتی زا دلیك  ٚعبِٕب٘ ٝدا٘ػت  ٚثیبٖ
وسد :ا ٚدؾٕٙی آٔسیىب  ٚصٟی٘ٛیػٓ عّی ٝایساٖ زا آزٔبٖ ـىسی  ٚاعتمبدی خٛد ٔیدا٘ػت  ٚدز ٞس ٔٙػت ٔ ٚمبٔی و ٝثٛد دز دـبع اش ا٘مالة
اغالٔی  ٚخدٔت ث ٝآزٔبٖٞبی ا٘مالة ٔ ٚسدْ ایػتبدٌی ٔیوسد ٞ ٚسٌص وٛتبٞی ٘ىسد.
ٚی خبعس٘ؿبٖ وسدٔ :س  ْٛؾیخاالغالْ یبق ـىسی ٘ ٚمؽ آـسیٙیخٛدؼ زا دز غیبغت خبزجٙٔ ٝغمٝای  ٚثیٗإِّّی زا ثب
یبق ؾجس ٜعیجٔ ٝمبٔٚت اغالٔی ٌس ٜشد ٞ ٚیچٍب ٜدز دـبع اش آزٔبٖ ٔمبٔٚت  ٚآشادی لدظ ؾسیؿ ـبصٍّ٘ ٝسـت.
ٚی ثب ثیبٖ ایٙىٔ ٝس  ْٛؾیخاالغال ْ شثب٘ی ٌٛیب  ٚصدایی زغب ثسای ا٘مالة اغالٔی دز ٞس اجتٕبع ٞ ٚس ٘ؿػت  ٚـسصتی ثٛد ،تبوید وسد:
او ٖٛٙیه غبَ اغت و ٝایٗ ا٘ػبٖ ٘جیت ،پبن عیٙت ،خدٔ ،ْٚتٛاضعٔ ،جبٞد ٔ ٚحت ا ُٞثیت اش ٔیبٖ ٔب زـت ٝاغت؛ أب تفىس ٔمبٔٚت ٚ
جٟبدی زا دز ثد٘ ٝدغتٍب ٜدیپّٕبغی ٔ ٚساوص ا٘دیؿٚٝزشی ٛشٔ ٜمبٔٚت وؿٛز اش خٛد ث ٝیبدٌبز ٌراؾت ٝاغت.
خجس ؾٕبز2 :ٜ

ٔٙجع :ؾجى ٝوبٖ

تبزیخ ا٘تؿبز1399/12/19 :

اًتخاتات کٌست رصین صْیًَیستی در اهارات ،تحزیي ٍ هغزب ًیش تزگشار هیضَد

ٔٙبثع صٟی٘ٛیػتی اعالْ وسد٘د و ٝثیػت  ٚچٟبزٔیٗ دٚز ٜا٘تشبثبق وٙػت (پبزِٕبٖ اغسائیُ) اش أسٚش چٟبزؾٙج ٝث ٝعٛز زغٕی دز خبزج اش
ازاضی اؾؽبِی آؼبش ٔیؾٛد .ثسایٗ اغبظ ،ایٗ ا٘تشبثبق دز  100وؿٛز جٟبٖ ٛ 104 ٚش ٜاخر زای ثسٌصاز ؾد ٚ ٚ ٜعی د ٚزٚش زایٌیسی اش
ٚاجداٖ ؾسایظ ا٘جبْ خٛاٞد ؾدٕٞ .چٙیٗ ثسای ٘شػتیٗ ثبز ٛش ٜاخر زای دز غ ٝوؿٛز عسثی أبزاق ،ثحسیٗ ٔ ٚؽسة ٘یص ایجبد ؾد ٜاغت.
ا٘تشبثبق وٙػت لساز اغت دز زٚش ٔ 23بزظ جبزی (غ ْٛـسٚزدیٗ  )1400دز ازاضی اؾؽبِی ثسٌصاز ؾٛد .ثساغبظ آخسیٗ ٘مسغٙجیٞب
ثٙیبٔیٗ ٘تب٘یب ٛٞزٞجس صة ِیىٛد دز ایٗ ا٘تشبثبق ثسخالؾ دٚزٜٞبی لجُ اوثسیت وٙػت زا ثدغت ٘شٛاٞد آٚزد  ٚث ٝا تٕبَ ـساٚاٖ دز
تؿىیُ وبثی٘ ٚ ٝٙشػت ٚشیسی ٔجدد ؾىػت خٛاٞد خٛزد.
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خجس ؾٕبز3 :ٜ

ٔٙجع :غبیت اِعسثیٝ

تبزیخ ا٘تؿبز1399/12/20 :

درخَاست  ۰۲۱ساسهاى فلسطیٌی اس عثاس تزای اصالح قاًَى اًتخاتات

 120غبشٔبٖ داخّی دز ـّػغیٗ اش لب٘ ٖٛا٘تشبثبق ا٘تمبد وسد ٚ ٜاش زئیع تؿىیالق خٛدٌسداٖ ـّػغیٗ خٛاغتٙد ایٗ لب٘ ٖٛزا پیؽ اش
ثسٌصازی ا٘تشبثبق ؾٛزای لبٍ٘٘ٛرازی اصالح وٙد .ایٗ غبشٔبٖ ٞب دز ثیب٘یٔ ٝؿتسوی اعالْ وسد٘د ،عجك لب٘ ٖٛـعّی ا٘تشبثبق صدٞب ٞصاز
ـّػغیٙی  ٚثشؽ ٌػتسد ٜای اش غبشٔبٖ ٞبی جبٔعٔ ٝد٘ی اش ك خٛد ثسای وب٘دیداتٛزی دز ا٘تشبثبق ٔحسٔ ْٚی ؾ٘ٛد.
دز ایٗ ثیب٘ی ٝاش ٔحٕٛد عجبظ ،زئیع تؿىیالق خٛدٌسداٖ ـّػغیٗ خٛاغت ٝؾد ٜؾسط اغتعفبی زٚغب  ٚوبزٔٙداٖ غبشٔبٖ ٞبی داخّی ٚ
دیٍس ٟ٘بدٞبی دِٚتی زا ثسای وب٘دیداتٛزی ِؽ ٛوٙد ،غٗ ٘بٔصدی ثسای عضٛیت دز پبزِٕبٖ زا ث 23 ٝغبَ وبٞؽ دٞد ،غٕٟی ٝش٘بٖ زا اـصایؽ
دٞدٔ ،بِیبق ثجت ٘بْ  ٚثیٕ ٝزا وبٞؽ دٞد ٛٔ ٚضٛع ش٘بٖ ٔحى ْٛؾد ٜزا ُ وٙد.
ٕٞچٙیٗ اش عجبظ خٛاغت ٝؾد ٜثسای اصالح لب٘ ٖٛا٘تشبثبق غساغسی ىٓ زیبغتی صبدز وٙد  ٚدز آٖ پیؿٟٙبداق ٔٛجٛد دز تٛاـمٙبٔٝ
ٌسٟٞٚبی ٔمبٔٚت ـّػغیٗ دزج ؾٛد ؤ ٝب ٜپیؽ دز لبٞس ٜث ٝآٖ دغت یبـتٙد .دز ایٗ ثیب٘ی ٝآٔد ٜاغت و ٝاصال بق ٔٛزد ٘مس ضٕب٘تی
ثسای اغتمجبَ اش ایٗ ا٘تشبثبق ٔ ٚؿبزوت ٌػتسدّٔ ٜت ـّػغیٗ دز آٖ خٛاٞد ثٛد .غبشٔبٖ ٞبی ٔروٛز اش ٌسٟٞٚبی ـّػغیٙی خٛاغتٙد ثسای
ت ٛیت پیؿٟٙبداق خٛد تالؼ وٙٙد تب ّٔ ٕٝٞت ـّػغیٗ اش ك خٛد دز ٔؿبزوت غیبغی ثٟسٙٔ ٜد ؾ٘ٛد.
خجس ؾٕبز4 :ٜ

ٔٙجع :خجسٌصازی غٕب ـّػغیٗ

تبزیخ ا٘تؿبز1399/12/19 :

پیام سیذ حسي ًصزاهلل تِ هٌاسثت سالزٍس درگذضت «حسیي ضیخ االسالم»

«غید عجداهلل صفی اِدیٗ» زئیع دـتس جٙجؽ صةاهلل ِجٙبٖ دز ایساٖ ،دز ٔساغٕی ثب عٛٙاٖ «دیپّٕبق ا٘مالثی» ثٙٔ ٝبغجت غبِسٚش دزٌرؾت
« ػیٗ ؾیخ االغالْ »اش دیپّٕبقٞبی ثسجػت ٝوؿٛز ،پیبْ« غید ػٗ ٘ ساهلل »دثیسوُ ایٗ جٙجؽ زا لسائت وسد.
غید ػٗ ٘ ساهلل ٌفتٔ « :س  ْٛآلبی ػیٗ ؾیخ االغالْ ثسای ثٙد ٚ ٜتٕبْ ٚاثػتٍبٖ ث ٝصة اهلل ِجٙبٖ ثٔ ٝثبث ٝثسادزی ثصزي ،عصیص،
پؿتیجبٖ ،بٔی ،عبؾك ـداوبز ٚـبداز ثٛد.
دثیسوُ جٙجؽ صةاهلل ِجٙبٖ تأوید وسد « :دٚد  38غبَ ثسای ٔمبثّ ٝثب تجبٚشٞبی صٟی٘ٛیػتی  ٚآٔسیىبیی  ٚعسحٞبی ـتٝٙاٍ٘یص داخّی ٚ
ثػیبزی اش تٛعئٞٝبی عمیٓ  ٚخغس٘بن ،دز غشتتسیٗ ؾسایظ ٔٙغم ٝدز وٙبز یىدیٍس وبز وسدیٓ .ثسادز ؾیخ االغالْ ز ٕ ٝاهلل دز تٕبْ ایٗ
دٚزٜٞب ثب ا٘دیؿ ،ٝعمُ ،ىٕت ،دزایت  ،تجسیٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ثسدازیٔ ،حجت ،تٛاضع ،صدق  ٚاخالـ ثسای خدا٘ٚد ٔتعبَ ،ا٘مالة اغالٔی ٚ
ّٔتٞبی ٔٙغم ٝدز وٙبز ٔب بضس ثٛد» .غید ػٗ ٘ ساهلل اـصٚد« :ا ٚزا ا٘ػب٘ی ثبایٕبٖٔ ،تمی ،عبزؾ ،عبثد  ٚشاٞد ثٔ ٝعٙبی ٚالعی وّٕٚ ٝ
پیٛغت ٝثب خدای ٔتعبَ یبـتیٓ .ث ٝیبد دازْ و ٝا ٚدز ثسخی دٚزٜٞبی دؾٛازٞ ،فتٞٝب ٌ ٚبٞی ٔبٜٞبی پیٛغت ،ٝدٚز اش خب٘ٛادٔ ٜحتسْ ٔ ٚحُ
وبزؼ دز تٟساٖ دز وٙبز ٔب دز ِجٙبٖ ٔیٔب٘د  ٚؾجب٘ٝزٚش  ٚثد ٖٚخػتٍی وبز ٔیوسد .زاثغ ٝز ٚب٘ی ،ثسادزا٘ ٚ ٝا٘ػب٘ی  ٚعالل ٝؾش ی ٔٗ
ث ٝثسادز ؾیخ االغالْ ز ٕ ٝاهلل ثػیبز لٛی ثٛد .ایٗ دٚغتب٘ی عٛال٘ی ٔٛجت ؾد ٔٗ اش تجسثٞٝبی غیبغی  ٚتش ی عٕیك ایؿبٖ دز ایٗ
شٔیٔ ٚ ٝٙعٛٙیت ثبال ،پبوی ،صفب ،ادة ،اخالق  ٚثسدثبزی ؾدید ایؿبٖ دز غشتیٞب  ٚدز ٔ بئت ثػیبز ثٟسٔٙد ؾ.»ْٛ
خجس ؾٕبز5 ٜ

ٔٙجع :زٚش٘بٔ ٝاِؿسق االٚغظ

تبزیخ ا٘تؿبز1399/12/19 :

ًفتالی تٌت دًثال تصذی پست ًخست ٍسیزی رصین صْیًَیستی

ٔٙبثع ٘صدیه ث ٝاتحبد ا صاة زاغتٍسای تٙدز( ٚیٕیٙب) ـبؼ وسد٘د وٚ ٝشیس غبثك أٙیت زضیٓ صٟی٘ٛیػتی  ٚزئیع ـعّی صة یٕیٙب اش ا صاة
چپٍسا ٔ ٚیب٘ ٝدزخٛاغت وسد ٜثب ٔ ٓٞتحد ؾد ٚ ٜدِٚت آیٙد ٜزا تؿىیُ دٙٞد ،ا ٚعس ی ثسای زغیدٖ ث ٝپػت ٘شػت ٚشیسی  ٚجب٘ؿیٙی
٘تب٘یب ٛٞدز ایٗ ا٘تشبثبق پبزِٕب٘ی دازد  ٚپیؽ ثیٙی ٔیوٙد و ٝثتٛا٘د دغتٛزوبزٞبی خٛد زا ث ٕٝٞ ٝا صاة غیبغی زضیٓ صٟی٘ٛیػتی تحٕیُ
وٙد .عسح ٘فتبِی ثٙتٚ ،شیس غبثك أٙیت زضیٓ صٟی٘ٛیػتی  ٚزئیع صة یٕیٙب دز صٛزتی اجسایی ٔیؾٛد و ٝدز ا٘تشبثبق پبزِٕب٘ی و ٝلساز
اغت ٔ 23بزظ ثسٌصاز ؾٛد ،ازدٌٚب ٜزاغتٍسا پیسٚش ؾٛد  ٚضٕٗ ائتالؾ ثب یٕیٙب  61وسغی  ٚثیؿتس زا ت ب ت وٙد ،ازدٌٚبٞی ؤ ٝتؿىُ اش
صة ِیىٛد  ٚا صاة ٔرٞجی (ؾبظ ،یٟٛدٚق ٞتٛزا ٚ )ٜصٟی٘ٛیػٓ اغت  ٚدز ع َٛد ٚغبَ ٌرؾت ٝثٕ ٝبیت اش ثٙیبٔیٗ ٘تب٘یب٘ ،ٛٞشػت
ٚشیس زضیٓ صٟی٘ٛیػتی پسداخت ٝاغت.
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خجس ؾٕبز6 ٜ

ٔٙجعٔ :سوص اعالع زغب٘ی ـّػغیٗ

تبزیخ ا٘تؿبز1399/12/19 :

رئیس جوَْر اتٌاى اس تلآٍیَ تاتت ًقض هکزر حزین َّایی ٍ ًطت هَاد ًفتی در سَاحل لثٌاى درخَاست غزاهت کزد

ٔیؿُ ع ،ٖٛزئیع جٕٟٛزی ِجٙبٖ ٘ػشٝای ا ش ٌصازؼ ایٗ وؿٛز دز خ ٛـ ٘ؿت ٔٛاد ٘فتی دز غٛا ُ ـّػغیٗ اؾؽبِی زا دز اختیبز وبزداز
ٕٞب ًٙٞوٙٙدٚ ٜیط ٜدثیسوُ غبشٔبٖ ُّٔ لساز داد.
زئیع جٕٟٛزی ِجٙبٖ تبوید وسد و ٝوؿٛزؼ ث ٝمٛق خٛد ثسای دزیبـت ؼسأت ٘بؾی اش خػبزقٞبی شیػت ٔحیغی  ٚالت بدی  ٚتضٕیٗ
ٌصازؼ دزثبز ٜلغعٙبٔ 1701 ٝدز خ ٛـ ٔػأِ٘ ٝؿت ٔٛاد ٘فتی ٘ ٚم

بوٕیت ِجٙبٖ تٛغظ زضیٓ صٟی٘ٛیػتی ث ٝصاٛزق ٔىاسز ،پبیجٙاد

اغت.
خجس ؾٕبز7 :ٜ

ٔٙجع :لدغٙب

تبزیخ ا٘تؿبز1399/12/19 :

خالذ قذٍهی :ایزاى جشٍ حاهیاى ّویطگی هسالِ فلسطیي تَدُ است

خبِد لدٔٚی ٕ٘بیٙد ٜجٙجؽ ٔمبٔٚت اغالٔی ـّ ػغیٗ ٕبظ دز تٟساٖ دز غشٙب٘ی دز ٘ؿػت ٔجٕع تمسیت ٔراٞت اغاالٔی تحات عٙاٛاٖ
٘ؿػت  ٓٞا٘دیؿی اجسای زاٞجسد دیپّٕبغی  ٚدق ٌفت :اید ٜتٛغع ٝلدزق ذاتی دز جٛأع اغالٔی اش د ٚع ٙاس اغبغای ٘ؿاأق ٔایٌیاسد:
٘شػت ایٙى ٝدیٗ اغالْ ،دیٗ تٛغع ٚ ٝپیؿسـت ٔ ٚجتٙی ثس اجتٟبد  ٚلیبظ اغت  ٚدیٙی پٛیب ،ش٘د ٚ ٜـعبَ اغات  ٚع ٙاس دٞ ْٚآ لادزق
ثسزغی  ٚپسداشؼ ٚالعیتٞب  ٚثس اغبظ آٖ سوت ز ٚث ٝجّ ٛاغت .
ٚی اـصٚد و ٝآشادی ـّػغیٗ أسی تٕی ٚ ٚعدٜای اِٟی اغت أب الشٔ ٝتحمك آٖ داؾتٗ لدزق  ٚتؽییس ذاتی اغت .
ٕ٘بیٙدٕ ٜبظ ثیبٖ وسد ؤ ٝمبٔٚت ـّػغیٗ ث ٝـضُ  ٚیبزی خدا٘ٚد تٛا٘ػت ٝجٛا٘بٖ ـّػغیٙی زا ثس آٔبدٌی  ٚذخیس ٜغالح تسثیت وٙاد تاب
ٕٞیؿ ٝدز ٔػیس ز ٚث ٝجّ ٛسوت وسد ٚ ٜاش ٞدـی و ٝدز پیؽ داز٘دٙٔ ،حسؾ ٘ؿ٘ٛد.
خبِد لدٔٚی خبعس ٘ؿبٖ وسد ؤ ٝمبٔٚت ـّػغیٗ أسٚش دز جٍٙی ـساٌیس دز ثساثس ٘یسٞٚبی اغتىجبز ایػتبد ٚ ٜدٚغت  ٚدؾإٗ اش آٖ ػابة
ٔیثس٘د ّٔ ٚت  ٚأت ٘یص دز ٘جسد آشادیغبشی ـّػغیٗ پؿت آٖ ایػتبدٜا٘د .
لدٔٚی ت سیح وسد و ٝع ٙس ا٘ػجبْ ٕٞ ٚجػتٍی ثیٗ أت ٔحسوی میمی  ٚعّٕیبتی ثسای ٔمبٔٚت ـّػغیٗ دز ٔػیس غشت  ٚپیچید ٜخٛد
 ٚدغت یبثی ث ٝلدزق اغتٚ .ی ٌفت اٌس أت دز ثساثس دؾٕٗ ٔؿتسن خٛد یعٙی دؾٕٗ صٟی٘ٛیػتی ٔتحد ؾاٛد ،لغعاب زٚشٞابی دزخؿابٖ
ٌرؾت ٝخٛد زا ثبشخٛاٞد یبـتٚ .ی تبوید وسد و ٝجٕٟٛزی اغالٔی ایساٖ اش ٌرؾت ٝتب ث ٝأسٚش بٔی  ٚپؿتیجبٖ ّٔت ـّػغیٗ ثٛد ٚ ٜاش ٞیچ
وٕىی ث ٝآٖ دزیػ ٘ىسد ٜاغت.
خجس ؾٕبز8 :ٜ

ٔٙجع :خجسٌصازی ـّػغیٙی غٕب

تبزیخ ا٘تؿبز1399/12/19 :

اتْام ًتاًیاَّ تِ تحزیک تزای یَرش هطاتِ حولِ کٌگزُ

ٔػئٛالٖ مٛلی دز ٚشازق لضبئی زضیٓ صٟی٘ٛیػتی ٘بخسغٙدی خٛد زا اش دعٛق ٘تب٘یب ٛٞاش صب جبٖ ٔؿبؼُ تجبزی ثسای تمابٞساق ٔمبثاُ
ایٗ ٚشازق خب٘ ٝاثساش وسد٘د.
ایٗ ـساخٛاٖ ثٙیبٔیٗ ٘تب٘یب٘ ،ٛٞشػت ٚشیس زضیٓ صٟی٘ٛیػتی ثسای ثیبٖ اعتساض ث ٝآٚیشبی ٔٙدِجّیتٔ ،ؿبٚز لضبئی ٔغسح ؾد ٜثٛد ،چساوٝ
ٚی ثب اجسای عسح الت بدی ٚیط٘ ٜتب٘یب ٛٞثسای دادٖ وٕهٞبی ٔبِی ث ٝصب جبٖ آٖ ٔؿبؼُ دز غبی ٝثحساٖ وس٘ٚب ٔشبِفت وسد ٜثٛد.
ٔٙدِجّیت ثب چٙیٗ الدأی ٔشبِؿ اغت ،چساو ٝآٖ زا "اٞب٘تثبز" ٔی دا٘د ،أب ثسخی ثس ایٗ ثبٚز ٞػتٙد ؤ ٝشبِفت ٚی ث ٝایٗ دِیُ اغت واٝ
٘تب٘یب ٛٞاش ایٗ عسح دز زاغتبی ثس٘بٔٞٝبی ا٘تشبثبتی خٛد ثٟسٍ٘ ٜیسد.
ٔٙبثع ایٗ ـساخٛاٖ ٘تب٘یب ٛٞزا ث ٝتحسیه ثسای یٛزؾی ؾجی ٝث ٝیٛزؼ ث ٝغبختٕبٖ وٍٙس ٜآٔسیىب تٛصیؿ وسد٘د.
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تحلیل

ٔٙجع :اِعبِٓ

تبزیخ ا٘تؿبز1399/12/20 :

چْارهیي اًتخاتات پارلواًی در اسزائیل تذٍى حضَر صًزال ّا!

اش غبَ  1948تب و ،ٖٛٙدز ٞیچ یه اش ا٘تشبثبق پبزِٕب٘ی دز اغسائیُ  ،ضٛز ض٘ساَ ٞبی اغسائیّی ث ٝا٘داش ٜا٘تشبثبق پبزِٕب٘ی و ٝلسازغت 23
ٔب ٜجبزی ثسٌصاز ؾٛد ،وٓ زً٘ ٘جٛد ٜاغت.
دز زلبثتی و ٝاش د ٚغبَ پیؽ جسیبٖ دازد٘ ،بْ ٞیچ وداْ اش ایٗ ؾش یت ٞبی ٘مبٔی یعٙی "ٔٛؾ ٝیعّاٌ" ٚ " ٖٛابثی اؾاىٙبشی"  ٚتای
ٌب٘تع و ٝدز اغسائیُ ث ٝدٚغت خیب٘تىبز ٔعسٚؾ اغت ،دز ـٟسغت ٞبی ا٘تشبثبتی دیدٕ٘ ٜی ؾٛد.
ایٗ ثبز ،زلبثت ٔیبٖ غیبغتٕدازی ـبغد (ثٙیبٔیٗ ٘تب٘یب )ٛٞاغت و ٝدز ٚضعیت ثی ثجبتی ـعّی ،ـسصتی ثسای ٔب٘دٖ دز جبیٍبٞؽ ٔای ثیٙاد ٚ
دزصٛزتی و٘ ٝتٛا٘د دِٚتی زا ثس اغبظ ٔعیبزٞبی خٛدؼ تؿىیُ دٞد ،ا٘تشبثبق پٙجٓ زا تسجیح ٔی دٞد.
زلیت دیٍس ،زٚش٘بٍٔ٘ ٝبزی و ٝوبزیصٔب  ٚؾٙبخت غیبغی دازدِٚ ،ی اش ٕبیت زاغتٍسایبٖ دیٙی ٔحس ْٚاغت  ٚزاغتٍسایبٖ دیٙی ٔعتمد٘د واٝ
زغیدٖ ٚی ث٘ ٝشػت ٚشیسی ثبعث خٛاٞد ؾد و ٝآٖ ٞب أتیبشاق خٛد زا اش دغت ثدٙٞد.
زلیت دیٍس دزایٗ ا٘تشبثبق ،غیبغتٕدازی جدا ؾد ٜاش صة ِیىٛد اغت و ٝدزایٗ صة ،ـسصتی ثسای زغیدٖ ث٘ ٝشػت ٚشیسی پیادا ٘ىاسد،
دز٘تیج ، ٝت ٕیٓ ٌسـت تب ثب تؿىیُ یه ـٟسغت غیبغی دز ا٘تشبثبق ؾسوت وٙد ٚ .ی ٘یص ٕٞبٖ اـىبز ،زلیت ـبغدؼ زا دازد.
غ ٝـٟسغت ا٘تشبثبتی  ،ثسای وػت وسغی ٞبی وٙیػت (پبزِٕبٖ) ثب یىدیٍس زلبثت ٔی وٙٙد و ٝدز زاظ ٞیچ یه اش ایٗ ـٟسغت ٞب  ٚتای
دزجبیٍبٞ ٜبی ثعدی  ،اثسی اش ض٘ساَ ٞبی ازتؽ ث ٝچؿٓ ٕ٘ی خٛزد.
در گذشتٍ ،سیاستمذاران صُیًویست کٍ بٍ جایگاٌ َای باال در ارتش ایه رژیم وزسیذٌ بًدوذ ،اس ژوزال َاا کما
می گزفتىذ تا اس طزیق آوان مًرد حمایت آن بخش اس افکار عمًمی قزار گیزواذ کاٍ باٍ مًسسااا و اامی اعتمااد
داشتىذ .اما اکىًن بٍ و ز می رسذ کٍ وگاٌ ي ريحیاا رای دَىذگان رژیم صُیًویستی تغییز کزدٌ ي آن َا دیگاز باا
دیذٌ احتزام بٍ مًسساا و امی ومی وگزوذ.
دز اغسائیُ ٕٝٞ ،ثسایٗ ثبٚز٘د و ٝثٙیبٔی ٗ ٘تب٘یب ٛٞعی د ٚغبَ ٌرؾت ،ٝتٛا٘ػت ض٘ساَ ٞب زا ـسیت دٞد  ٚآٖ ٞب زا ث ٝثبشی ثٍیسد  ٚثا ٝغإت
ٔعبّٔٞ ٝبیی غٛق دٞد و ٝخٛدؼ تٟٙب ثس٘د ٜاؼ ثٛد ٚ ٜآٖ ٞب زا اش جبیٍب ٜاِٚی ٝخٛدؾبٖ وٙبز شد ٜاغت.
ٍ٘بٞی عٕیك تس ثٚ ٝضعیت غیبغی زضیٓ صٟی٘ٛیػتی ٘ؿبٖ ٔی دٞد و ٝپع اش ازییُ ؾبز ،ٖٚدیٍس دٚزاٖ ض٘ساَ ٞاب دز ایاٗ زضیآ ٌرؾاتٝ
اغت  ،شیسا پع اش ٚی  ،زای دٙٞدٌبٖ ؾش یتی زا و ٝثشٛاٙٞد پیسٚش تّمی وٙٙد ،پیدا ٘ىسد٘د.
ایٗ ـسد پیسٚش اش ٘مس صٟی٘ٛیػت ٞب ،دازای ؾسٚط ثػیبزی اغت و ٝثػیبزی اش ض٘ساَ ٞبیی و ٝپع اش ؾبز ٖٚیب دز د ٚد ٝٞاخیس  ،ت ٕیٓ ثٝ
ٚزٚد ث ٝعسص ٝغیبغی ٌسـتٙد ،ـبلد آٖ ثٛد٘د.
دز زضیٓ اؾؽبٍِس اغسائیُ ،دیٍسی ثبٚزی ث ٝـسٔب٘د٘ ٜمبٔی پیسٚش ٚجٛد ٘دازد ،شیسا ازتؽ ایٗ زضیٓ ،دز تٕبْ ٘جسدٞبیی و ٝعی غ ٝدٌ ٝٞرؾتٝ
داؾت ،ٝپیسٚش ٔیداٖ ٘جٛد ٜاغت  ٚض٘ساَ ٞبیی و ٝشٔبْ أٛز ٘مبٔی دز اغسائیُ زا ثعد اش غبَ  2000دزدغت ٌسـتٙد ،چ ٝدز ٔمبثّ ٝثب ـّػغیٙی
ٞبی ثی دـبع دزجسیبٖ ا٘تفبض ٝد ٚ ْٚچ ٝدز ٔمبثّ ٝثب ٔمبٔٚت ِجٙبٖ دزغبَ  2006یب دز ٔمبثّ ٝثب ثبزیى ٝؼص ٜعی چٟابز جٙاً ثا ٝپیاسٚشی
دغت ٘یبـت ٝا٘د.
أب ثبِعىع ،لدزق ٔمبٔٚت ِجٙبٖ دز ؾٕبَ  ٚلدزق ٔمبٔٚت ـّػغیٙی دز جٛٙة اـصایؽ یبـت .اش ایٗ ز ،ٚدیٍس ٘ػُ جدید اغسائیُ ،ثٞ ٝایچ
پیسٚشی ٚالعی ٕ٘ی تٛا٘د اـتشبز وٙد  ٚدیٍس ؾٙبختی اش اصغال بق ٔسثٛط ث ٝلدزق ثبشداز٘دٌی  ٚازتؽ ؾىػت ٘بپریس ٘دازد  ٚثب اصغال بق
جدیدی ٔب٘ٙد ثبشیبثی ؾى ٜٛثبشداز٘دٌی  ٚتمٛیت جج ٟٝداخّی آؾٙب ٔی ؾٛد.
دز٘تیج ،ٝعجیعی اغت و ٝض٘ساَ ٞبی ازتؽ ،دز زلبثت ٞبی ا٘تشبثبتی ضٛز ٘داؾت ٝثبؾٙد  ٚـسدی ـبغد ثب تبزیشی ّٕٔ ٛاش دزٚغ  ٚـسیات ،دز
ٔیداٖ ا٘تشبثبق ثتبشد.
تؽییساق ـىسی دز جٛأع ث ٝچٙد د ٝٞشٔبٖ ٘یبش دازد ،أب ایٗ تؽییساق دز زضیٓ اؾؽبٍِس اغسائیُ  ،شٚدتس اش آٖ اتفابق اـتابد ٜاغات ،شیاسا ایاٗ
جبٔعٕٛٞ ،ٝاز ٜدغتپبچ ٚ ٝغسدزٌٓ ثٛد ٚ ٜلبدز ث ٝدغتیبثی ث ٝآ٘چٔ ٝی خٛاٞد٘ ،یػت.

