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 مسیر در وژاد احمدی تُار

 واکجاآتاد
 

 جٙجبَ ٞٓ ثبس ٘ضاد احٕذی ایران:
 وٝ درحبِی. ؽٛد دیذٜ تب آفزیذ
 در ٚی ٔفتٛح ٞبی پزٚ٘ذٜ اس عؤاَ

 ٞبی ٘ؾغت ثبثت پبی لضبئیٝ لٜٛ
  اٚ اعت، لضبئیٝ لٜٛ عخٍٙٛی

 ؽذٜ عی ٔغیز درعتی ثز ٕٞچٙبٖ
 افزار دٞٓ ٚ ٟ٘ٓ ٞبی دِٚت در

 را خٛد ثٝ عبدٜ ا٘تمبد یه ٚ دارد
 ٔٛاضؼی در حبال. تبثذ ثزٕ٘ی ٞٓ

 ثی ثٝ را ٔغتمز دِٚت عّجىبرا٘ٝ
 رئیظ اس ٚ  وزدٜ ٟٓٔت وفبیتی

 خٛد عٕت اس خٛاعتٝ جٕٟٛری
 ایٗ ثیبٖ ٘فظ. وٙذ ٌیزی وٙبرٜ

 تفبٚت ٘ؾب٘ٝ خٛد ٘ٛثٝ ثٝ عخٙبٖ
 دٚاسدٞٓ ٚ دٞٓ ٞبی دِٚت در فضب

 ٘ضاد احٕذی دْٚ دِٚت در. اعت
 ثغیبری، وٝ ثٛد ای ٌٛ٘ٝ ثٝ فضب
 دِٚت رئیظ اس ا٘تمبد دِیُ ثٝ تٟٙب

 فؾبرٞبی ٚ ثبسداؽت عؼٓ
 أب. خزیذ٘ذ جبٖ ثٝ ار ٘بٔتؼبرف

 ثی یبرا٘ؼ ٚ ٘ضاد احٕذی حبال
 ثب ؽبیذ ٚ ثبسخٛاعت اس ٞزاط

 ایزاٖ ػٕٛٔی افىبر وٝ احتٕبَ ایٗ
 اٚ وبر٘بٔٝ ٚ ٘ذارد تبریخی حبفظٝ

 اعت، ثزدٜ یبد اس را دِٚتؼ ٚ
 ٘یٓ ٚ عبَ یه وٝ دِٚتی ثزای
 ٌزفتٝ اػتٕبد رأی ٔزدْ اس پیؼ

 چزا. وؾٙذ ٔی ٘ؾبٖ ٚ خظ اعت،
 پبعخٍٛیی جبی ثٝ ٘ضاد یاحٕذ

 راٜ ػٕٛٔی، افىبر ٚ تبریخ ثٝ
  اعت؟ ٌزفتٝ پیؼ در را تٟبجٓ

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 واوجیة دضمه ي وجیة مىتقدان تا َا ديلتی چالص

 ثٝ دفبػی حبِت ٞب رٚس ایٗ دِٚت ٞیئت اػضبی ثیؾتز ٚ جٕٟٛر رئیظ ؽخـ :جوان
 ثٝ پیٛعتٗ اس دفبع ،تٛٔب٘ی ۲۰۴۴ آٚر را٘ت دالر اس دفبع ثزجبْ، اس دفبع ا٘ذ، ٌزفتٝ خٛد
 ٚضغ اس دفبع ٔجٕٛع در ٚ پزؽٕبر ٞبی ٚػذٜ اس دفبع ،(ٌٛاْ) ٔبِی الذاْ ٚیضٜ ٌزٜٚ

 آة ٘بٌٟبٖ جٕٟٛر رئیظ ؽخـ وبثیٙٝ، اس افزادی دفبع رغٓ ثٝ ٔٛرد یه در. ٔٛجٛد
 اس وبعتٗ ثزای پبریظ تٛافك ثٝ پیٛعتٗ: »ٌزفت ٔتفبٚتی ٔٛضغ ٚ وزد ػٛك ٞٛا ٚ

 ایٗ ٕٞٝ درثبرٜ پیؼ چٙذی تب آٖ رئیظ ٚ دِٚت ٕٞیٗ.« ای ٌّخب٘ٝ ٞبی ٌبس ا٘تؾبر
 ٌزفتٗ ٚ پی در پی ٞبی ٘بوبٔی اس پظ حبَ ایٗ ثب داؽتٙذ، تٟبجٕی حبِت ٔٛضٛػبت

 رٚیٝ ثزخالف سیزا ؽذ٘ذ، رٚ رٚثٝ ٔٙتمذاٖ عزس٘ؼ وٕتزیٗ ثب تذافؼی، حبِت
 ٔالحظٝ ٚ ار٘ذ٘ذ ّٔی ٔالحظبت ٔخبِف، عزف ٘مذ در وٝ ایزاٖ در عّجبٖ افالح

 وّی ؽزایظ ٕٞٝ، اس اَٚ اتفبلبً ٞب آٖ ٔٙتمذاٖ وٙٙذ، ٕ٘ی را خبرجی دؽٕٗ عٛءاعتفبدٜ
 در خبعز ٕٞیٗ ثٝ ٚ ٌیز٘ذ ٔی ٘ظز در را خبرجی دؽٕٗ ضزر ٚ ٘فغ ٚ اعالٔی ٔیٟٗ

 اس ٔجبدا تب ثٕب٘ٙذ عبوت دٞٙذ ٔی تزجیح ٚ ؽٛد ٔی ثغتٝ ؽبٖ دٞبٖ ٔٛارد اس ثغیبری
 اس ا٘تظبر وٕتزیٗ ؽزایغی چٙیٗ در. ثزعذ دؽٕٗ ثٝ ٞٓ ٘فؼی ٔٛجٛد، ٚضغ ٘مذ

 دِغٛس ٔٙتمذاٖ ثب ٔٛاجٟٝ در حیب ٔمذاری وزدٖ خزج دِٚت، عزفذاراٖ ٚ دِٚت
 داؽتٝ رٚا خبرجی دؽٕٗ ثب ٔؼٕٛالً وٝ رٚاداری ٚ حیب ٕٞبٖ اس ٘ٛػی اعت، داخّی

 عبِٝ ٗچٙذی حزف ایٗ ػجیت عخٙی در ظزیف آلبی ثزجبْ، ٔٛضٛع در! ؽٛد ٔی
 دیذٌبٜ ػٙٛاٖ ثٝ ٚ وزدٜ ٔقبدرٜ «٘یغتٙذ جٟبٖ ٔزوش غزة، ٚ أزیىب» وٝ را ٔٙتمذاٖ
 را خٛد فىز ٕٞٝ ٘جبیذ ٔب: »ٌٛیذ ٔی ٚ وٛثذ ٔی داخّی ٔٙتمذاٖ عز ثز را آٖ خٛیؼ،
 جٟبٖ ٔزوش را غزة غزة، ثب ٔذاوزٜ ٔخبِفبٖ تزیٗ ثشري. وٙیٓ أزیىب ثٝ ٔؼغٛف

 ٞٓ را أزیىب ٘ذار٘ذ ثبٚر دٞٙذ، ٔی عز أزیىب ثب ضذیت داد وٝ ٞبیی جب)!(  ثیٙٙذ ٔی
 تجییٗ ثٝ ٘یبسی وٝ اعت آٖ اس تز رٚؽٗ ادػب ایٗ وذة لغؼبً.« داد ؽىغت تٛاٖ ٔی

 عخٙبٖ ثب وٝ ؽٛد ٔی ٔتذاَٚ رعٕی چٙیٗ چٍٛ٘ٝ ٚ چزا ایٙىٝ أب ثبؽذ، داؽتٝ
 ٘ىتٝ. دارد رٚا٘ؾٙبعب٘ٝ جتٝاِ ٚ عیبعی تحّیُ ثٝ ٘یبس ثىٛثیٓ، را ٔٙتمذاٖ خٛد ٔٙتمذاٖ،
 جٟبٖ ٔزوش را آ٘بٖ غزة، ٔمبثُ خٛد رفتبر در ٞٙٛس خبرجٝ ٚسیز جٙبة وٝ آ٘جبعت

 .وٙذ ٔی فزك
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 ازغدی پور رحیم جنجالی اظهارات

 اس یىی در رٞجزی :افشٚد ، تٟزاٖ ٞفتٝ ایٗ جٕؼٝ ٕ٘بس ٞبی خغجٝ اس پیؼ عخٙزا٘ی در اسغذی پٛر رحیٓ حغٗ خراسان:

 ٟ٘بدٞبیی تٕبْ ٚ لٜٛ عٝ در حىٛٔت ٟ٘بدٞبی تٕبْ. ٞغتیٓ( ع)أیزإِٛٔٙیٗ ٔٙغك تبثغ وزد٘ذ اػالْ خٛد اخیز درعی ٔجبحث

 وٝ ایٗ .ثبؽٙذ پذیز ٔغئِٛیت ٚ ؽفبف وبٔال ٔذیزیت ٚ التقبدی ِحبػ ثٝ ثبیذ ٞغتٙذ، رٞجزی ٔٙقٛة خبؿ عٛر ثٝ وٝ

 ایٗ اس یىی ایذ، وزدٜ چٝ ٚ ؽذٜ تؼزیف ؽٕب ثزای ٞبیی ٔغئِٛیت چٝ ٚ ثٛدٜ ؽٕب دعت در اختیبرات ٚ لذرت پَٛ، چمذر

 ٕٞیؾٝ وٝ ؽٛرا رئیظ آٖ راط در وٝ ثبؽذ ٌٛ پبعخ ثبیذ ٞٓ ؽٛرا ایٗ ٚ اعت فزٍٞٙی ا٘مالة ػبِی ؽٛرای ٞٓ ٟ٘بدٞب

 دار٘ذ وٝ تیاختیبرا ٚ ٔغئِٛیت ٌٛی پبعخ ثبیذ ؽٛرا حمٛلی اػضبی ٚ دثیزخب٘ٝ. ثبؽذ ٌٛ پبعخ ثبیذ اعت، جٕٟٛری رئیظ

: وزد تبویذ ٚی. ثبؽٙذ ٍ٘زفتٙذ، ٚ ٌزفتٙذ ٔی ثبیذ وٝ ٔٛاضؼی ٚ ٌزفتٙذ وٝ ٔٛاضؼی ٌٛی پبعخ ثبیذ ٘یش حمیمی اػضبی ٚ

 ٌٛی پبعخ ثبیذ ٞٓ رٞجزی ٔحزٚٔبٖ؟ ٚ ٔزدْ ثٝ یب رعیذ٘ذ  خٛدؽبٖ ثٝ ٔغئِٛیت دٚرٜ در آیب وٝ دٞٙذ جٛاة ثبیذ ٕٞٝ

 جٕؼٝ ٕ٘بس ّٔی، رعب٘ٝ ٞب، رعب٘ٝ در ٟ٘بدٞب، در ٔب ٞبی وٛتبٞی ٌٛی پبعخ رٞجزی ذ٘جبی ٞغت، وٝ ثبؽذ خٛدػ اختیبرات

 .ثبؽذ حىٛٔتی ٟ٘بدٞبی عبیز ٚ

 ترامپ مقابل در سنا
 اخیز ٞبی ٞفتٝ در ٌزا چپ عٙذرس ثز٘ی ٚ خٛاٜ جٕٟٛری وٛروز ثبة ٚ ٌزْ ِیٙذسی ٔثُ عٙبتٛرٞبیی وٝ ٔخبِفی عبس همدلی:

 در آٖ اوثزیت وٝ آٔزیىب عٙبی. ؽذ ٘ٛاختٝ عزا٘جبْ پزیزٚس وزد٘ذ، ٔی وٛن تزأپ ثغتب٘یػز ٞبی عیبعت ثب ٔٛاجٟٝ در

 در ٚ ٌزفت تزأپ ثب آؽىبر ٔخبِفت در ٔٛضؼی ،۲۴ ثٝ ۳۴ رای ثب اعت، جٕٟٛر رئیظ حشثی ٞٓ خٛاٞبٖ جٕٟٛری اختیبر

 اس آٔزیىب حٕبیت پبیبٖ ثٝ رای ؽٛد، ٔی خٛا٘ذٜ خبؽمجی لتُ ثبثت ٔجبسات ثٟتز ػجبرت ثٝ یب ٚاوٙؼ فزاحتبً وٝ حزوتی

 لتُ در ٔمقز را عؼٛدی ِٚیؼٟذ عّٕبٖ، ثٗ ٔحٕذ آرا، اتفبق ثٝ ای، جذاٌب٘ٝ رای در ٘یش ٚ داد یٕٗ در ٞب عؼٛدی جًٙ

 ٔقٛة «جٍٙی ٞبی لذرت» لبٖ٘ٛ اعبط ثز یٕٗ درثبرٜ عٙب تقٕیٓ. دا٘غتٙذ خبؽمجی جٕبَ پغت، ٚاؽٍٙتٗ ٍ٘بر رٚس٘بٔٝ

 ٚ تبریخی الذأی در أب ٚ ثٛد ٘ؾذٜ اعتفبدٜ وٍٙزٜ ٔجّظ دٚ اس یه ٞیچ تٛعظ ٞزٌش حبَ تبثٝ وٝ ؽذ تٌٝزف ۴۷۵۱ عبَ

 .دارد اختیبر در ٞٙٛس را وٍٙزٜ اوثزیت وٝ ؽذ ٌزفتٝ وبر ثٝ جٕٟٛری رئیظ تقٕیٓ ثب ٔخبِفت در ثبر اِٚیٗ ثزای
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 جىگ آغازگران محاکمٍ اوتظار در یمه

 
 آٖ ػٛالت أب رد٘ذا پبیبٖ جٍٙی ٞیچ تجارت:

 س٘ب٘ی تب ٔیز٘ذ ٔی وٝ ٔزدا٘ی. ٔب٘ذ ٔی ثبلی عبِٟب
 وٝ عبختٕبٟ٘بیی ؽٛ٘ذ، یتیٓ وٛدوب٘ی ٚ ثیٜٛ

 ثٕب٘ٙذ، عزپٙبٜ ثی ٞبیی خب٘ٛادٜ تب ؽٛ٘ذ ٔی ٚیزاٖ
 ثٝ ٔٛؽىٟب ٚ ٞٛاپیٕبٞب ثٕجبراٖ سیز وٝ ؽٟزٞبیی

 حزیٓ ثٝ وٝ تجبٚسٞبیی ٚ ؽٛ٘ذ ٔی تجذیُ خزاثٝ
 تغییز را ا٘غب٘یت ٔفْٟٛ تب ٌیزد ٔی فٛرت ا٘غبٟ٘ب
 رلٓ جًٙ چزا وٝ ایٙجبعت عٛاَ أب. دٞٙذ

 اغبس را جًٙ وٝ آٟ٘بیی ؽه ثی خٛرد؟ ٔی
 ٘بْ ٚ ٞغتٙذ ثؾزی جٙبیت افّی ٔغجت وٙٙذ، ٔی

 افزاد ٔٙفٛرتزیٗ ِیغت در ٕٞیؾٝ ثزای را خٛد
 دالیُ ٚ ٔؼٙب أزٚسٜ اِجتٝ. وٙٙذ ٔی ثجت جٟبٖ
 ٞبی وبرخب٘ٝ ثٝ ٌزا. اعت وزدٜ تغییز جًٙ
 ثیٙذاسیٓ ٍ٘بٞی جٟب٘ی ٌزاٖ عّغٝ عبسی اعّحٝ

 جًٙ فزٚػ ٚ عبخت اس ٘بؽی ٔبِی ٌزدػ ٚ
 چٝ وٝ ؽٛیٓ ٔی ٔتٛجٝ وٙیٓ، ثزرعی را افشارٞب

. ؽٛد ٔی ٌزاٖ عّغٝ ٘قیت جٍٟٙب در وال٘ی عٛد
 ؽٛد، ٔی ؽّیه وٝ ای ٌِّٛٝ ٞز ایٗ ثٙبثز

 زوتح ثٝ را عبسی اعّحٝ ٞبی وبرخب٘ٝ چزخٟبی
 د٘جبَ ثٝ ٕٞٛارٜ جٟب٘ی اعتىجبر. آٚرد ٔی در

 ٞزاط ایٗ ٚ ٞغتٙذ وؾٛرٞب ثیٗ در ٞزاط ایجبد
 جٍٙٙذٜ، ٞٛاپیٕبٞبی تب ؽٛد ٔی ثبػث آفزیٙی

 فزٚػ ثٝ عالحٟب والْ یه در ٚ تب٘ىٟب ٔٛؽىٟب،
 تٛا٘ٙذ ٔی وٝ وؾٛرٞبیی رٚػ، ایٗ ثب. ثزعذ

 سیزعبختٟب ثٟجٛد ٚ تٛعؼٝ فزف را درآٔذٞبیؾبٖ
 یٕٗ در فّح سٔشٔٝ أزٚس. خز٘ذ ٔی عالح ٙٙذ،و
 ایٗ افّی ثبس٘ذٜ راعتی ثٝ رعذ ٔی ٌٛػ ثٝ

 ٚ ػزثغتبٖ ویغت؟ پیزٚس ٚ ثٛدٜ وغی چٝ جًٙ
 ٚ خزیذ٘ذ را آٔزیىبیی عالحٟبی وٝ وؾٛرٞبیی

  ثزد٘ذ؟ عٛدی چٝ افتبد٘ذ، یٕٗ ٔزدْ جبٖ ثٝ

 

 ضرق تٍ غرب از قدرت اوتقال ي آمریکا افًل/ سیاسی تحلیل آمًزش

 ٘ظبْ» ی ٘ظزیٝ ی دٞٙذٜ ارائٝ ٚ آٔزیىبیی ؽٟیز ؽٙبط جبٔؼٝ ٚاِزؽتبیٗ أب٘ٛئُ
 ٚ ٌزفتٝ لزار عمٛط ٔغیز در آٔزیىب وٝ وٙذ ٔی تأویذ فزاحت ثٝ «جٟب٘ی

 ایٗ ی ٌفتٝ ثٝ. اعت ٘بپذیز اجتٙبة ٚ حتٕی أزی وؾٛر ایٗ افَٛ
 عزػت اس ،۰۴۴۴ عپتبٔجز ۴۴ ی حبدثٝ تب ٚیتٙبْ جًٙ سٔبٖ اس» ؽٙبط، جبٔؼٝ
 درخؾؼ وؾٛر، ایٗ ٚ ؽذٜ وبعتٝ آٔزیىب التقبدی ی تٛعؼٝ ٚ رٚ٘ذ

 .اعت دادٜ دعت اس را خٛد ایذئِٛٛصیه

 

 ظریف نگاه

 ٚ خٛد ٍ٘بٜ درثبرٜ «ایزا٘یبٖ ٘ذای» حشة ٕٞبیؼ در ظزیف دوتز: نو صبح

 آٔزیىب اس ػجٛر ثز تأویذ ایؾبٖ عخٗ افُ. ٌفت عخٗ غزة ثٝ ٔخبِفب٘ؼ

 وٝ ٌفت دٞذ تٛضیح را خٛد ٍ٘بٜ خٛاعت ٚلتی اٚ. ثٛد جذیذ د٘یبی در

 آٔزیىبیی پغب جٟبٖ جذیذ جٟبٖ تؼجیزی ثٝ ٚ وزدٜ ػجٛر آٔزیىب اس جٟبٖ

 آٔزیىب لذرت ثٝ حذ اس ثیؼ ٞب آٖ وٝ ٌفت ٞٓ ٔخبِفب٘ؼ ٘مذ در اٚ. اعت

 جٛاد ٔحٕذ آ٘چٝ. دارد فزاٚا٘ی إٞیت آٔزیىب ٞب آٖ ٍ٘بٜ در ٚ دار٘ذ اػتمبد

 رٚاثظ در ِیجزاِیغٓ اس اٚ ٍ٘زػ تغییز تؼجیزی ثٝ اعت ٌفتٝ تبسٌی ثٝ ظزیف

 عٕت ثٝ ٔذرٖ ٞبی ٘ظزیٝ اس اٚ اٍ٘بر. اعت ٔذر٘یغٓ پغت ثٝ إُِّ ثیٗ

 چیشی ٞز اس ثیؼ ٍ٘زػ تغییز ایٗ. اعت دادٜ ٔغیز تغییز ٔذرٖ پغت

 در ٞب دٔٛوزات وٝ سٔب٘ی. آٔزیىبعت در تزأپ رعیذٖ لذرت ثٝ حبفُ

 را جٟب٘ی عیبعت ٔحٛر ٚ داؽت ای ٚارٚ٘ٝ ٍ٘بٜ وبٔالً ظزیف ثٛد٘ذ لذرت

 ٞٛیت ٍبرا٘ أب تزأپ آٔذٖ وبر رٚی اس پظ. دا٘غت ٔی آٔزیىب

 ػٙٛاٖ ثٝ ظزیف ٚ ؽذٜ ٔٛاجٝ چبِؼ ثب رٚحب٘ی ٚ ظزیف ٞبی عیبعت

 عبختٝ تیٕؼ ٚ خٛد وبر ادأٝ ثزای جذیذی تئٛری دیپّٕبعی رییظ

 خبرج ٘ضاد احٕذی ٚ افٍِٛزایبٖ سثبٖ اس رٚسٌبری وٝ ٞبیی ٌشارٜ اعت؛

 ثٝ. ٌٛیذ ٔی عخٗ چٙیٗ ظزیف وٝ ثبؽذ ؽذٜ ػىظ ثز سٔب٘ٝ اٍ٘بر. ؽذ ٔی

. اعت تزأپ لذرت سٔب٘ٝ ٘یبس ظزیف ٍ٘زػ تغییز ایٗ وٝ رعذ ٔی ٘ظز

 ا٘ذیؾٝ آثضٜ، ٚ ٚالؼیبت وٝ اعت دلیك خبؿ ٔٛرد ایٗ در حزف ایٗ اٍ٘بر

 .عبسد ٔی را ٌفتٕبٖ ٚ

 


