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 شدن اسرائیل محً معىای
 ای ذبهٌِ اهلل آیت حضطت جهان نیوز:

 ططفساض هب: اسالهی اًمالة هعظن ضّجط
 آى ًجبت ٍ استمالل ٍ فلسطیي
 هحَ هعٌبی ثِ اسطائیل هحَ ٍ ّستین

 آًْب ثب هب وِ چطا ًیست، یَْزی هطزم
 زض وِ ّوچٌبى ًساضین وبضی ّیچ

 زض یَْزیبى اظ جوعی ًیع هب وطَض
 هحَ .وٌٌس هی ظًسگی اهٌیت ووبل

 ٍ حىَهت ًبثَزی هعٌبی ثِ اسطائیل
 هطزماست.  صْیًَیستی تحویلی ضغین

 ٍ هسیحی چِ هسلوبى چِ فلسطیي
 آى اصلی صبحجبى وِ یَْزی چِ

 ذَزضبى ثتَاًٌس ثبیس ّستٌس سطظهیي
 ٍ ّب ثیگبًِ ٍ اًتربة، ضا ذَز زٍلت
 ثیطٍى ضا ًتبًیبَّ هبًٌس اٍثبضی ٍ اضاشل

 ایي الجتِ وِ وٌٌس ازاضُ اض وطَضضبى ٍ
 .افتبز ذَاّس اتفبق

 ٍ استىجبض ٍ ظلن ًفی اسالم، هبّیت
 اسالم اصل ثب آًْب ثٌبثطایي است، سلطِ

 ٍ هربلفٌس اسالهی وطَضّبی ّوِ ٍ
 ثب فمط آًْب زضوٌی وِ تصَض ایي

 .ًیست صحیح است، اسالهی جوَْضی
 ّب سعَزی گَیٌس هی صطیحبً آًْب ایٌىِ

 یعٌی ًساضًس زیگطی چیع پَل اظ غیط
 ایي وِ وٌین غبضت ضا آًْب ٍ ثطٍین ثبیس

 هلت ٍ وطَض یه ثب آضىبض زضوٌی
 وِ ثفْوٌس ثبیس آًْب ططفْبی ٍ است

 غیطت ثب ّبیی تَّیي چٌیي همبثل زض
 ای ٍظیفِ چِ اسالهی ضطف ٍ عطثی
 زض آهطیىب اصلی سالح اهطٍظ .زاضًس

 ٍ حسبس هطاوع زض ًفَش» هب هٌطمِ
 زض تعلعل ٍ تفطلِ ایجبز» ،«گیط تصوین

 هیبى اعتوبزی ثی ایجبز» ،«هلتْب ععم
 زض زستىبضی» ،«زٍلتْب ٍ هلتْب

 وطزى ٍاًوَز ٍ گیطاى تصوین هحبسجبت
 هطىالت، حلّبل وِ است هطلت ایي

 «ضسى تسلین ٍ آهطیىب پطچن ظیط ضفتي
 ٍ ًظبهی سالح اظ سالح ایي وِ است

 .است تط ذططًبن ًیع سرت
 

  
 

 

     

  

 

 
 فریدين حسیه پريودٌ در زادٌ داویال ارتباط ماجرای

 تلَیضیًَی ٍگَیی گفت دس قوب دػتگبُ ػخٌگَی اػوبػیلی غالهحؼیي کیهان:

 اص یکی ٍی: گفت فَالد ػلطبى ثِ هـَْس صادُ داًیبل سػَل ثبصداؿت دسخلَف

 ثب اهب ًذاؿت؛ سا کـَس ثِ هشاجؼت قلذ کِ ثَد کیفشی ّبی پشًٍذُ هحکَهبى

 صهبى اهبم گوٌبم ػشثبصاى کِ اقذاهبتی ٍ هختلف سكذّبی ٍ اطالػبتی ّبی پیگیشی

 کـَس ثِ ؿذُ ّذایت هؼیش یک طی کِ پزیشفت دادًذ، اًجبم پبػذاساى ػپبُ دس( ػج)

 .ثبصگشدد

 هشتجطیي اص صادُ داًیبل سػَل کِ ؿذ هطشح قوبییِ قَُ ػخٌگَی ػَی اص ایي اص پیؾ

 خَد آؿٌبیی ًحَُ خلَف دس صادُ داًیبل .اػت ثَدُ طجشی اکجش ٍ فشیذٍى حؼیي ثب

 آؿٌب فشیذٍى حؼیي ثب هحوذی ًبم ثِ ؿخلی طشیق اص»: اػت گفتِ فشیذٍى حؼیي ثب

 .«دادم فشیذٍى تحَیل اًتخبثبت ثشای سا خبى کشین ػبختوبى ٍ ؿذم

 ثِ تَهبى هیلیبسد ۶۲ جوؼب فقشُ ػِ یب دٍ دس فشیذٍى حؼیي صادُ داًیبل اظْبسات ثِ ثٌب

 ثَدُ دػتی پَل فشیذٍى خَد قَل ثِ کِ پَلی. کشد دسیبفت پَل اٍ اص قشم ػٌَاى

 ثِ ٍیالیی هٌضل یک ثِ تَاى هی ّوچٌیي. ًـذ ثشگشداًذُ گبُ ّیچ کِ قشهی اهب اػت؛

 فشیذٍى ّوؼش غفَسی خبًن ًبم ثِ تْشاى آثبد ػؼذ هٌطقِ دس هشثغ هتش ۲۴۶ هتشاط

 صادُ داًیبل ػَی اص آى هٌبثغ ٍ ثَدُ تَهبى هیلیبسد ۴۴ آى هؼبهلِ هجلغ کل کِ کشد اؿبسُ

 ّوچٌیي ٍ ػؼذآثبد هلک ثِ فشیذٍى ثِ صادُ داًیبل ّبی پشداختی .اػت ؿذُ تبهیي

 هبلی ّبی سدیبثی اص پغ .ًیؼت هحذٍد فشیذٍى ٍالذُ تـییغ هشاػن هخبسج پشداخت

 فقشُ دٍ طی صادُ داًیبل سػَل ؿخلی حؼبة هجذأ اص هبىتَ هیلیبسد دُ ؿذ هـخق

 ثْـتی حؼیي حؼبة ثِ تَهبًی هیلیبسد ۴ چک فقشُ یک ٍ تَهبًی هیلیبسد ػِ چک

 هیلیبسد ۶۴ هجلغ ،۳۹ آرس ۶۲ تبسیخ دس ّوچٌیي. اػت ؿذُ  ٍاسیض ۳۹ آرس ۴۱ تبسیخ دس

 حؼبة ثِ بآًج اص ٍ ػْی ثبثتی هلطفی حؼبة ثِ صادُ داًیبل حؼبة اص تَهبى

 .اػت ؿذُ ٍاسیض صادُ احوذی هؼؼَد
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 چیست؟ دوبال بٍ وتاویاًَ

 دس كْیًَیؼتی سطین استؾ تشٍسیؼتی ػولیبت. اػت ؿذُ گشفتبس ػیبػی ثؼت ثي یک دس گزؿتِ ػبل اص ًتبًیبَّبصیرت: 

. ؿذ اًجبم غضُ ثبسیکِ ثِ ٍسٍد ثشای سطین ایي استؾ ظٍُی ًیشٍّبی گزؿتِ ػبل ًبکبم ػولیبت ػبلشٍص دس دسػت غضُ، ثبسیکِ

 هٌطقِ ایي ٍاسد غضُ ثبسیکِ دس خَد ػَاهل اص اػتفبدُ ثب كْیًَیؼتی سطین تشٍس ٍیظُ ًیشٍّبی اص تین یک کِ ثَد گزؿتِ ػبل

 فشهبًذُ دادُ، سٍی سگیشید دس ٍ خَسدُ اهٌیتی ًیشٍّبی پؼت ثِ اهب تین ایي. کٌٌذ تشٍس سا هقبٍهت فشهبًذّبى اص یکی تب ؿذًذ

 ّبی ػشصهیي داخل ثِ تَپخبًِ ٍ ثبلگشدّب آتؾ پٌبُ دس ٍ ثشداؿتِ سا جٌبصُ ّن ثقیِ ٍ ؿذ کـتِ ّوشاّبى اص یکی گلَلِ ثب آًْب

 .کشدًذ فشاس ۴۳۴1 اؿغبلی

 ٍاسد ٍی ثب کِ ثَدُ جشهيلی ًیض هؼئلِ ایي دلیل ٍ اػت ًـذُ کبثیٌِ تـکیل ثِ هَفق گزؿتِ پبسلوبًی اًتخبثبت دٍ دس ًتبًیبَّ

 ؿذُ دادُ ٍی سقیت گبًتغ ثٌی ثِ کبس ایي فشكت کبثیٌِ تـکیل دس ًتبًیبَّ ًبکبهی اص پغ کِ کًٌَی ؿشایط دس .ؿذ ًوی ائتالف

 حوبیت ثِ ًتبًیبَّ خَاّذ، ثشگضاس اػشائیل دس صٍدٌّگبم ػَم اًتخبثبت ٍ ًـَد کبثیٌِ تـکیل ثِ هَفق احتوبال ًیض ٍی ٍ اػت

 اص ًیض ثٌت ًفتبلی دیگش ػَی اص. ثبؿذ اًتخبثبت دس لیجشهي حوبیت کؼت ساػتبی دس تَاًذ هی اثَالؼطب تشٍس. داسد ًیبص هيلیجش

 ػَی اص جٌگ ٍصاست ػوت ثِ ٍی اثَالؼطب تشٍس اص قجل چٌذسٍص دسػت اهب ؿذ خبسج ًتبًیبَّ کبثیٌِ اص کِ ثَدُ کؼبًی جولِ

 . اػت اػشائیل پبسلوبى اًتخبثبت دس ٍی حوبیت کؼت ًیض ذاماق ایي اص ّذف ٍ ؿذ اًتخبة ًتبًیبَّ

 غضُ دس هبجشاجَیی یک ؿشٍع ثِ اقذام آیٌذُ اًتخبثبت دس لیجشهي حبهیبى آسای کؼت ّذف ثب ًتبًیبَّ کِ گفت تَاى هی ٍاقغ دس

 ثِ اػالهی جْبد والتح ؿذت کِ چشا ؿذُ ًیض اؿتجبّبت ثضسگتشیي اص یکی ثِ تجذیل ٍی هبجشاجَیی ایي الجتِ. اػت کشدُ

 ٍاکٌؾ. ؿَد تجذیل اسٍاح ؿْش ثِ ًیض آٍیَ تل ٍ ؿذُ تؼطیل ػوال ّب سػبًِ ثشخی اػالم ثٌبثش سطین ایي تب ؿذُ ثبػث اػشائیل

 اػشائیل ثش ػختی ّبی ؿکؼت جٌگ چٌذیي دس تَاًؼتِ حوبع تٌْب ًِ کِ داد ًـبى اػشائیل حوالت ثِ اػالهی جْبد قبطغ

 ثِ كْیًَیؼتی سطین کِ ثَد سٍ ّویي اص. داسًذ قشاس ًظبهی آهبدگی اٍج دس ًیض فلؼطیي ّبی جٌجؾ ٍ ضاةاح ػبیش کٌذ، ٍاسد

 ّبی گضاسؽ ٍ ًجَدُ پبیجٌذ ثغ آتؾ ایي ثِ خَد ّشچٌذ. ؿَد ثشقشاس هیذاى دس ثغ آتؾ تب ؿذ هلش داهي ثِ دػت ػشػت

 ؿْبدت کِ اػت آى کش تبکیذ آى ثش ثبیذ پبیبى دس آًچِ. داسد غضُ هشدم ثِ سطین ایي ثبسُ چٌذ حوالت ٍ آى ًقن اص حبکی هتؼذد

 هذتْبػت کِ چشا کٌذ ثبصًوی اػشائیل سطین اهٌیتی ّبی چبلؾ اص ای گشُ اهب اػت ػٌگیي هقبٍهت جشیبى ثشای چِ اگش اثَالؼطب

 فشد یک تشٍس ثب ٍ ؿذُ سٍؿي ّب هَؿک ثشخی ّوچَى تشی هخشة ٍ تش دقیق تؼلیحبت ثِ فلؼطیي قبٍهته دػتیبثی هَتَس

 .کشد هتَقف سا آى تَاى ًوی
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 بٍ طلبان اصالح سرلیستی وامسد َای کىایٍ

 !«فقیٍ يالیت»
 88 فتٌِ زستگیطضسگبى اظ ،«هطعطی حسیي» مشرق:

 تیهطَض ضَضای عضَ ًبصطی،... عجسا وِ وسی ٍ

 احتوبلی سطلیست عٌَاى ثب ٍی اظ طلجبى اصالح

 ثِ است وطزُ یبز اسفٌسهبُ اًتربثبت زض طلجبى اصالح

 سبیت ثب ٍیسئَیی ٍگَی گفت یه اظ ثرطی زض تبظگی

 هطعطی حسیي آلبی " ایٌىِ ثِ پبسد زض اعتوبزآًالیي

 گفتِ "ًِ؟ یب زاضز عولی اعتمبز ٍ التعام فمیِ ٍالیت ثِ

 هَافمبًی ٍ هربلفبى است، فمْی اهط یه ثبالذطُ» :است

 جبی هطعطی حسیي لْجِ صطاحت ایي الجتِ .«زاضز ّن

 صطاحت ثِ اٍ وِ آًطٍ اظ ذَضَلتی !زاضز ذَضَلتی

 سیبسی فعبل یه العاهی ٍ لبًًَی ضفتبض ًیست حبضط

 التعام اثطاظ فمیِ ٍالیت ثِ ٍ زّس ثطٍظ ذَز اظ ضا ایطاًی

 ضا لبًًَی ًظّبض ٍ یسیبس ًبظطاى وبض هسئلِ ایي. وٌس

 آلبی! ثلِ .سبظز هی ضاحت ٍی پیطاهَى لضبٍت زضثبضُ

 اهط یه «فمیِ ٍالیت» هسئلِ ٍ گَیس هی زضست هطعطی

 جولِ ایي اهب زاضز هَافمبًی ٍ هربلفبى وِ است فمْی

 فمیِ ٍالیت پصیطش ایٌىِ آى ٍ زاضز ًیع هْن تىولِ یه

 بًًَیل ضطٍضت یه ایطاى زض سیبسی فعبالى توبم ثطای

 وطَض ّیچ زض ٍ ایطاى زض ایٌىِ زیگط سري ثِ .است

 ثِ اهب زاز اًجبم اجطایی ٍ سیبسی وبض تَاى ًوی زیگطی

 ثِ ًسجت یب ٍ ًجَز هلتعم آى ّبی ثبیستِ ٍ اسبسی لبًَى

 فمیِ ٍالیت ثِ التعام عسم .گطفت اپَظسیًَی غست آًْب

 ٍ افطاز ثطذی ًبوبضآهسی زالیل تطیي اصلی اظ یىی

 ایي ثِ ًعزیه ٍاثستگبى ٍ اصالحبت طیف زض ّب جطیبى

 وِ است آضىبض هسئلِ ایي .است ایطاى زض فىطی هططة

 التعاهی ضیعِ هىتت زض فمیِ ٍالیت ثِ وِ جطیبًی

 هثل ٍالیت تأویس هَضز ّبی سبحت اظ ثبضس؛ ًساضتِ

 ٍ هبًس هی زٍض "جْبزی هسیطیت" ٍ هطزم ثِ ذسهتگعاضی

 غطة ثِ ضَز یه زٍض ضطق اظ وِ وسی ّوچٌیي

 زض تعظین ثِ هججَض هبجطا زیگط سوت زض ضسس؛ هی

 ٍ "هطزم" هفَْم تحمیط لیجطالیسن، هثل هفبّیوی همبثل

 .ضس ذَاّس ضبزذَاضی
 

 (3) آمریکایی مغرضاوٍ گسارش / سیاسی تحلیل آمًزش
 حضَض ًیع ّب زاًطگبُ زاذل زض هتأسفبًِ وِ ثسذَاُ ٍ ثسزل جطیبى یه

 ٍ اًىبض ست،ا عیبى ٍالعیت یه وِ ضا وطَض علوی جْص اصل زاضز،

 هطزم است، ًسازُ ضخ هْوی علوی اتفبق ّیچ ایٌىِ المبء ثب وٌس هی تالش

 جطیبى ایي همبثل زض ضوب اهب وٌس، ًباهیس ضا ًرجگبى ٍ تطزیس زچبض ضا

 وطَض تي ی پبضُ ٍ زاضز تعلك ایطاى ثِ ًرجِ جَاى... ًطَیس هأیَس ّطگع

 یب پَلی ّبی ٍعسُ ثب ٍا فطیفتي یب ٍ وطزى زلسطز زًجبل ثِ آًْب اهب است،

 علَم ٍ ثْساضت ّبی ٍظاضتربًِ هسئَالى وِ ّستٌس هََّم ٍ پَلی غیط

 ...وٌٌس هطالجت جطیبى ایي همبثل زض ّب زاًطگبُ اظ هَظفٌس

 

  درماوی شًک شري با تصمیمات
. زاضز وطَض ازاضُ اظ سْوی چِ زٍلت، پٌْبىِ یبضاًِ وِ زاًین هی ّوِ: ابتکار

 یعٌی زّس؛ هی پٌْبى یبضاًِ زٍلت سبل، ّط اعالهیِ ثَزجِ ثطاثطِ زٍ ثِ لطیت

 ضسُ زاضتِ ًگِ فعلی سطح زض یبضاًِ ثب ذسهبت ٍ وبالّب اظ ثسیبضی لیوت

 ثْطُ ثطٍتوٌستط افطاز تَظیع، ًحَُ ایي ثب زّس هی ًطبى ّب  پبیص. است

 ثطذَضزاضتط ّبی زّه سَی ثِ یبضاًِ زیگ ٍالع زض. ثطًس هی یبضاًِ اظ ثیطتطی

 یبضاًِ، ثب ثَز لطاض. است تضبز زض آى ٍجَزی فلسفِ ثب ایي .است ضسُ وج

 ضَز، پصیطتط ظیست زضآهستط، ون افطاز ثطای وطَض ٍ ضَز ووتط طجمبتی فبصلِ

 ًحَُ اصالح لصا. وٌس ًوی هحمك ضا ّسف ایي پٌْبى، یبضاًِ فعلیِ تَظیع اهب

 زض زٍلت. است ثٌعیي پٌْبى، ّبی یبضاًِ آى اظ یىی. است ضطٍضی آى تَظیعِ

 لیوت زض تعجیطی ثِ وٌس؛  هی پطزاذت ضا لیوتص اظ ثرطی آى عطضِ

 ّسف ثِ زٍلت ازعبی هطبثك آى، اصالح لصا. زّس هی پٌْبى یبضاًِ سَذت،

 . است هطلَة اهطی زضآهستط ون الطبض ثِ آى اظ حبصل زضآهس وطزى تعضیك
 


