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 خروج: آمریکایی سناتور

 به بسرگ هدیه سوریه از

 است روسیه و ایران
 

 هؼاٍى کًَش کزیس :کیْاى

 در آهزیکا سٌای اخالق کویتِ

 خثزی ضثکِ تا ٍگَ گفت

 خزٍج تا تزاهپ گفت؛ اس تی سی

 تشرگ ّذیِ یک سَریِ اس ًاگْاًی

 ای خاهٌِ اهلل آیت تِ کزیسوس

 پَتیي ٍالدیویز ٍ ایزاى رّثز

 . دّذ هی رٍسیِ جوَْری  رئیس

 ٍ جوَْریخَاّاى داد اداهِ کًَش

 اس آهزیکا سٌای ّای دهکزات

 در کِ خَاٌّذ هی تزاهپ دًٍالذ

 تاسًگزی سَریِ اس خزٍج هَضَع

 هطاٍراًص ًظزات تِ ٍ کزدُ

 گفت ّوچٌیي ٍی. دّذ اّویت

 همطغ ایي در سَریِ اس خزٍج

 هتحذاى گذاضتي تٌْا ٍ سهاًی

 کٌتزل تزای را راُ ٍاضٌگتي کزد

 ٍ ایزاى رٍسیِ، تَسط سَریِ

 .کٌذ هی ّوَار تزکیِ

 هَلؼیت تثثیت: کزد تاکیذ کًَش

 تا هزس در ٍ سَریِ در ایزاى

 اهٌیت درتارُ ّایی ًگزاًی اسزائیل

 هي. کٌذ هی ایجاد اسزائیل رصین

 سَریِ اس خزٍج کِ پیاهی درتارُ

 لاتل هیشاى درتارُ هتحذاًواى تِ

 ارسال هتحذُ ایاالت تَدى اتکا

 .ّستن ًگزاى کٌذ، هی

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 قربانی دانشجویان و انفعال باتالق

 

 وِ  آظاز زاًكگبُ تحمیمبت ٍ ػلَم ٍاحس زض زاًكجَیبى حبهل اتَثَؼ ٍاغگًَی حبزثِ ابتکار:

 اذجبض زض ّب حبزثِ زؾت ایي اظ ثبضّب وِ زاز ضخ حبلی زض قس، زاًكجَیبى اظ ًفط 9 فَت ِث هٌجط
 ًِ اؾت، ثَزُ ثیكتط تحویلی جٌگ ؾبلِ 8 قْسای آهبض اظ وِ ای جبزُ تلفبت آهبض. اؾت قسُ قٌیسُ

 قسُ هؿد ثبتالق زض ّوچٌبى گیطاى تهوین وِ اؾت ًعزُ هَجَز ٍضغ انالح ثِ تلٌگطی تٌْب
 ثطضؾی جٌجِ چٌس اظ ضا حبزثِ ایي تَاى هی ّوِ ایي ثب. ّؿتٌس تلری حَازث چٌیي گط ًظبضُ ،اًفؼبل

 وِ ؾطقبضی زضآهس ثب اؾالهی آظاز زاًكگبُ هبًٌس ًْبزی وِ قَز پطؾیسُ ًرؿت ٍّلِ زض ٍ وطز
 ّبی ؾطهبیِ وِ وٌس هی اؾتفبزُ زاًكجَیبًی ًمل ٍ حول ثطای فطؾَزُ، ًبٍگبى اظ ّوچٌبى چطا زاضز
 اذیط زِّ چٌس گیطاى تهوین هجوَػِ اظ ثبیس ضا ؾَال ایي وِ آًچٌبى. قًَس هی هحؿَة وكَض ایي
 ٍ پیچ زض وِ ّب جبزُ پبییي ایوٌی ٍ پطؾیس وكَض زض ذَزضٍؾبظی ًبثؿبهبى ٍضؼیت ذهَل زض

 زیگط ثبض تبؾف ًىتِ. قَز هی ؾپطزُ فطاهَقی ثِ ّویكِ وكَض ػوطاًی ّبی ثَزجِ ضفتي آة ذن
 ػلَم پؿًَس اتفبق اظ وِ اؾت زاًكگبّی زض آى ٍلَع قس، یبزآٍض حبزثِ ایي ذهَل زض یسثب وِ

 اقل یه زض زاًكگبُ ایي هؼضالت تطیي اثتسایی حل ثطای اًگبض ٍ وكس هی یسن ضا تحمیمبت
 . اؾت ًكسُ وبضثطزی قسُ، تسضیؽ تحمیمبتی ػلَم اظ وسام ّیچ وَچه

 وِ زاًكگبّی ٍاحس ایي وبثیي تلِ پطٍغُ اؾت، قسُ سُقٌی وِ قَز هی تط تلد ظهبًی هبجطا ایي
 زاًكگبُ هسیطیت تغییط اظ پؽ ٍ 9۹ ؾبل زض ثبقس، آى ّبی اتَثَؼ ثطای جبیگعیٌی تَاًؿت هی

 وبّف هتط 0811 ثِ ضا ویلَهتطی 8 هؿیط وِ ای پطٍغُ. اؾت قسُ هتَلف ًبهكرهی زالیل ثِ آظاز،
 ازاهِ اظ یىجبضُ ثِ ٍ ثَز قسُ تىویل آى زضنس 81 حسٍز اًس وطزُ هغطح ّب ضؾبًِ وِ آًغَض ٍ زازُ
 پبؾد قفبف عَض ثِ هبجطا اثْبهبت ثِ ٍلبیغ، ایي لجبل زض هؿئَالى ثبیس چٌس ّط. قس ظزُ ثبظ ؾط آى

 فطؾَزُ، ذَزضٍّبی ّب، ضاُ ثَزى ًبایوي اؾبؾیِ جٌجِ چْبض اظ ولی عَض ثِ حبزثِ ایي اهب زٌّس
 اظ فبضؽ. قَز قٌبؾی آؾیت ثبیس هسیطیت ؾَء ٍ وكَض تَؾؼِ زض گبّیزاًك ػلَم ثَزى وبضثطزی غیط

 چطا وِ قَز پطؾیسُ ثبیس قَز، ثطزُ ؾیبؾی هٌبظػبت هؿلد ثِ چٌیٌی ایي تلد حَازث ًجبیس ایٌىِ
 تلد اذجبض قٌیسى هٌتظط ثبیس ّوچٌبى تىطاضی، هكىالت ٍجَز اظ زِّ چٌس گصقت اظ ثؼس ٌَّظ

 نٌؼت چطا وِ اًس پطؾیسُ هرتلف اًحب ثِ ٍ ثبضّب هطزم. ثبقین ای جبزُ تلفبت زضذهَل
 چطا یب ٍ قَز ًعزیه هحیغی ظیؿت ٍ جْبًی اؾتبًساضزّبی ثِ ًتَاًؿتِ وكَض ذَزضٍؾبظی

 ًظط ثِ ًساضًس؟ ضا چٌیٌی ایي حَازث وبّف ثطای الظم ایوٌی قْطی ثطٍى ٍ زضٍى ّبی جبزُ
 وِ اؾت هؼیَثی ؾبذتبض ٍ هسیطیت ؾَء آى ٍ زاضز ضٍقي پبؾد یه تٌْب ؾَاالت ایي ّوِ ضؾس هی

 .قَز ًوی زیسُ آى انالح ثطای ػعهی اًگبض
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 بودجه در اشتغال و شفافیت معاش، مثلث
 

 الیحِ قبذهِ ؾِ ضا «اقتغبل ٍ هؼبـ قفبفیت،» ،هجلؽ ثِ 98 ثَزجِ الیحِ تمسین ٌّگبم زض جوَْضی ضئیؽایران: 

 زض هؼیكت هؿألِ اؾبؾبً وِ چطا اؾت جوغ لبثل ؾبلن التهبز یه زض قبذم ؾِ ایي وطزًس، ػٌَاى آیٌسُ ؾبل ثَزجِ

 وِ وٌین تَجِ اهب. یبثس تحمك قفبفیت ثسٍى تَاًس ًوی ؾبلن التهبز یه زیگط ؾَی اظ ٍ اؾت اقتغبل فضبی ایجبز گطٍ

 ّطم ُثَیػ گؿتطزُ نَضت ثِ ثیىبضی ّوِ اظ اٍل: ضٍؾت ضٍثِ ثبضُ ایي زض جسی چبلف ؾِ ثب حبضط حبل زض هب التهبز

 .ّؿتین ضٍ ضٍثِ هطزم اظ اػظوی ثرف هؼیكتی ّبی چبلف ثب هب ٍ اؾت زازُ لطاض تأثیط تحت ضا تحهیلىطزُ جَاًبى ؾٌی

 ّبی الیِ زض ای گًَِ ثِ فؿبز هتأؾفبًِ ٍ گیطز ًوی ثبالیی چٌساى ًوطُ قفبفیت قبذم زض ایطاى التهبز ؾَ زیگط زض

 ٍ ًفَش اظ هطزم ػبهِ ًبضضبیتی ّبی ًكبًِ وِ ّوچٌبى اؾت اًجبهیسُ جبهؼِ اػتوبزؾَظی ثِ وِ زازُ ضٍی التهبزی

 ثِ ّن وٌبض زض ضا قبذم ؾِ ایي ثتَاًس ثَزجِ اگط فضبیی چٌیي زض.ثیٌین هی ػیٌِ ثِ ضا التهبزی فؿبزّبی گؿتطـ

 الظم ىبًبتاه زٍلت آیب وِ اؾت ایي ؾط ثط ؾري اهب ثَز ذَاّس ػبلی ثؿیبض زّس لطاض هْن اٍلَیت ٍ ّسف یه ػٌَاى

 هكىالت گطیجبى ثِ زؾت زٍلت اهطٍظ فضبی زض وِ اؾت آى ٍالؼیت زاضز؟ ضا اٍلَیت یب قبذم ؾِ ایي تحمك ثطای

 چِ نَضت ایي زض اؾت، ضٍ ضٍثِ ذَز اًؿبًی ًیطٍی هؼیكت تأهیي زض جسی ّبی چبلف ثب حتی ٍ اؾت هتؼسزی

 ایي عَل زض قسُ اػوبل ّبی ؾیبؾت ذبعط ثِ وِ ّبیی زّه ثَیػُ هطزم ػبهِ ثتَاًس وِ زاقت تَاى هی زٍلت اظ اًتظبضی

 زض وِ اتفبلبتی ثب اذیط ؾبل یه زض ًوًَِ ػٌَاى ثِ. زّس پَقف اًس گطفتِ لطاض هفطط فمط زض ّب زٍلت ؾَی اظ ّب ؾبل

 زٍلت وِ زاضز اّویت ثؿیبض ثٌبثطایي. وطز پیسا ثیكتطی گؿتطـ ایطاى جبهؼِ زض فمط ػوالً زاز ضٍی اضظ ًطخ جْف

 اقتغبل فضبی ثِ ٍ گیطز هی ًكبًِ ضا هطزم هؼیكت چَى ثبقس زاقتِ تساٍم ّب لیوت جْكی ضقس ًسّس اجبظُ هحتطم

 زض ّن جٌگ ایي زض وِ ایي جع ًساضز ای چبضُ زٍلت ثٌبثطایي .زاضین لطاض التهبزی جٌگ قطایظ زض هب .ظًس هی آؾیت

 ایطاى اهطٍظ التهبز ثطای تَاًس ًوی اضظ ثِ اتىب ضاؾتب ایي زض. ٌسو ػول اًمجبضی ًمسیٌگی تعضیك زض ّن ٍ ثَزجِ تسٍیي

 تَاى ًوی ٍ قًَس هی ثلَوِ ًفت ذطیساض وكَضّبی زض ٍ ًیؿتٌس زؾتطؼ لبثل اضظّب ایي اظ ثؿیبضی چَى ثبقس ضاّگكب

 ثِ ثطاثط 5.۹ سضت،پطل پَل ػٌَاى تحت ثیكتط ًمسیٌگی تعضیك حبلتی چٌیي زض. وطز ػطضِ ثبظاض ثِ ضا آًْب ضیبلی هؼبزل

 وٌس اؾتفبزُ ذَز زضآهسّبی تأهیي زض آًْب اظ تَاًس هی زٍلت وِ ّبیی اّطم جولِ اظ اهب اًجبهس هی جبهؼِ زض ًمسیٌگی ضقس

 هجوَع ثط هبلیبت ٍ ؾطهبیِ ػَایس ثط ثؿتي هبلیبت ثب تَاًس هی زٍلت .اؾت زضنسی 01 هبلیبتی فطاض قىبف وطزى ضفغ

 ّعاض 001 ؾبالًِ الوثل فی. آٍضز زؾت ثِ ضا تَجْی لبثل ضلن ثبًىی زضقت ّبی ؾپطزُ ؾَز ٍ ذبلی ّبی هؿىي زضآهس،

 ػسُ جیت ثِ – زضنس 51 - ؾَز ایي اظ تَجْی لبثل ثرف ٍ قَز هی اػغب ثبًىی ّبی ؾپطزُ ثِ ؾَز تَهبى هیلیبضز

 .ضٍز هی اًسوی
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 خانه در تنها ترامپ

 کزیسوس ضام ًیَیَرکی یاغی یاًکی :اهزٍس ٍطي

 تزاهپ. کزد صزف ٍاضٌگتي در ّویطِ اس تز      تٌْا را

 توام کاهل دٍر یک تاکٌَى جوَْر رئیس لاهت در

 ٍ داهاد جش -ارضذش دستیاراى ٍ هطاٍراى تین

 ٍسیز 9 کن دست ٍ دادُ دست اس را -خَد دختز

 پیص سال 2 اس کوتز کِ را ای کاتیٌِ در اش    اًتخاتی

 در تزاهپ دًٍالذ. است کزدُ اخزاج داد، تطکیل

 کاخ در خَد تٌْایی تِ   تَئیت سلسلِ جذیذتزیي

 کاخ در تٌْا تٌْای هي: »ًَضت ٍ کزد اػتزاف سفیذ

 ّا دهَکزات هٌتظز ٍ!( هي طفلکی) ّستن سفیذ

 خیلی کِ هزسی اهٌیت درتارُ ٍ تزگزدًذ تا ّستن

 همطؼی، در. کٌٌذ تَافك دارین ًیاس آى تِ

 اس تیطتز کٌٌذ، تَافك خَاٌّذ ًوی کِ ّا دهَکزات

 آى اس ّوِ کِ هزسی دیَار تزای ًیاس هَرد پَل

 ٍار دیَاًِ. سًٌذ هی ضزر کطَرهاى تِ گَیین هی سخي

 گزفتي جثِْ خاطز تِ فمط تزاهپ تٌْایی اها!«است

 حتی ٍ کٌگزُ حشب دٍ ّز ّای  درضت داًِ ّا، صًزال

 خزٍج فزهاى ػلیِ ػزتی ٍ  اسزائیلی ّای  التی

 ضکل تِ اٍ تلکِ ًثَد، سَریِ اس آهزیکایی ًیزٍّای

 ّوِ در هتحذُ ایاالت «هَجَد ٍضغ» تِ ٍاری دیَاًِ

 ٍ اجتواػی دیپلواتیک، ًظاهی، سیاسی، ّای  سهیٌِ

 ّواى هطاتك. است دادُ جٌگ اػالى التصادی الثتِ

 خارجی ًطیٌی ػمة» کِ هؼزٍفی هطثَػاتی تؼثیز

 تَصیف «داخلی لطکزکطی» ّذف تا را «تزاهپ

 تاًذ تا افتادى در اس پس اٍ دیگز تؼثیزی تِ. کٌذ هی

 سرساالراى هافیای تا حاال آهزیکا ساالراى جٌگ

 در را حوالتص تزیي     جذیذ ٍ افتادُ در یَْدی

 فذرال خشاًِ ٍ داری خشاًِ هتَجِ کزیسوس آستاًِ

 یؼٌی( هزکشی تاًک ّواى یا ریشرٍ فذرال)

 .است کزدُ جْاى هالی هخشى تزیي     تشرگ

 

 

 شرق به غرب از قدرت انتقال و آمریکا افول/ سیاسی تحلیل آموزش

 ٍلی قس، توبم ٍاقٌگتي ًفغ ثِ ظبّطاً قَضٍی اتحبز فطٍپبقی اگطچِ
 زض ذَز ّػهًَی گؿتطـ ثطای تَجیْی زیگط حبزثِ ایي اظ پؽ طیىبآه

 قَضٍی، اتحبز فطٍپبقی اظ پؽ ٍالغ زض. ًساقت جْبى ػوَهی افىبض
 وَیت ثِ نسام ی حولِ. گطفت لطاض تْسیس هَضز قست ثِ آهطیىب ّػهًَی

 زاقتِ ذَز جٌگی هبقیي ثطای تَجیْی تب ثَز آهطیىب ثطای ذَثی ی ثْبًِ
 .ًساقت تساٍم جْبى ٍ آهطیىب ػوَهی افىبض زض ضًٍس یيا ٍلی ثبقس،

 

 اشتباه تاوان

 تغییطاتی قسُ ثٌب وِ ای ثَزجِ قس؛ هجلؽ تمسین 98 ثَزجِ زیطٍظ: نو صبح

. یبثس افعایف آى، زض ّب زٍضاًسیكی ٍ ثبقس زاقتِ وكَض آیٌسُ قطایظ ثب هتٌبؾت

 جوَْضی ضییؽ ضا ای ًىتِ اهب  زاز؛ ازاهِ آتی ضٍظّبی زض تَاى هی ضا ثَزجِ تحلیل

 وكَض ازاضُ ًحَُ ثبة زض ضا هْوی ّبی طؾفپ وِ زاقت ثیبى هجلؽ جلؿِ زض

 ؾبالضی زیَاى ؾبذتبضی انالح هَضز زض ٍی ؾرٌبى اظ ثبیس ّطچٌس وطزُ، ایجبز

 گطایی لجلیِ گطزاة زض هَاضز  ایي وِ قس اهیسٍاض ٍ وطز اؾتمجبل ّب ثبًه ٍ زٍلتی

 شذیطُ وِ گطفتین لطاض همغؼی زض 95 ؾبل اٍایل زض: »ثَز ایي جولِ. ًیفتس

 اضزیجْكت ٍ فطٍضزیي ثِ هطثَط احتوبالً وِ «ثَز نفط تمطیجبً هب اضظی ٌبؼاؾى

 ثبًه ول ضییؽ ٍ زٍلت ثبقس، زاقتِ نحت ذجط ایي اگط قَز؛ هی جبضی ؾبل

 ایي ثطای چگًَِ وِ اًس هكىل ایي ثطٍظ هربعت ًرؿتیي لغؼبً ٍلت، هطوعی

 ػطضِ ؾیبؾت وعهبىّ عَض ثِ آى، ثط ػالٍُ ٍ اًس ًساقتِ هٌبؾجی ثیٌی پیف قطایظ

 آى اظ هؼتٌبثْی ثرف وِ زاذلی اضظ ثبظاض زض اؾىٌبؼ حجین تَظیغ هؿبفطتی، اضظ

( ؾىِ فطٍـ ثب) ضا وكَض عالی ذعاًِ وطزى ذبلی ّب ایي ثط هضبفبً ٍ قس ذبضج

 ذسهبت هؿسٍزؾبظی ثب وِ قس ًوی ثطآٍضز لجل ّب هست اظ آیب. اًس گصاقتِ اجطا ثِ

 ٍجَز ثِ ّبیی زقَاضی چٌیي زیگط، وكَضّبی ذیثط ٍ اهبضات زض ّب نطافی

 هجسز اًتهبة ثب چطا جوَْضی، ضییؽ گعاضُ ایي ثِ تَجِ ثب حبال ٍ آهس؟ ذَاّس

 اضظی هؼبٍى ثِ ضؾیسگی زازگبُ ثطگعاضی هَضز زض همبٍهت ٍ هطوعی ثبًه ضییؽ

 ایي تب قَز ًوی زازُ ذغبوبضاى ثب ثطذَضز اجبظُ هصوَض، ایبم زض ثبًه ایي

 زض) تبٍاى وٌس، هی تؼییي ػسالت آًچِ هیعاى ثِ ثحطاى، ثطٍظ أّبیؾطهٌك

 !ثسٌّس؟ ضا ذَیف اقتجبُ( قطایظ تطیي ثیٌبًِ ذَـ
 


