
  1 
 

  

 

استعفای ظريف؛ قدرت عيىی يا 

 گفتماوی

ظشیف ًِ لْشهبى است ٍ ًِ  صبح نو:
بئي. ثشخی اٍ سا دس حذ یک لذیس خ

ثشًذ ٍ ثشجبم سا ثِ اًذاصُ یک  ثبال هی
کٌٌذ. ثشخی  هتي همذس ستبیص هی
داًٌذ ٍ هتي  دیگش ّن اٍ سا خبئي هی

کٌٌذ.  آهیض تَغیف هی ثشجبم سا خیبًت
ایي دس حبلی است کِ ظشیف یک 
دیپلوبت لذیوی است کِ دس 
دیپلوبسی عوَهی تجحش داسد ٍ ضبیذ 

تَاًست  یگشی ّن ثَد،هیّش فشد د
اٍ  هتٌی دس ّویي حذٍد اهضب کٌذ.

ّبی صیبدی ّن داضتِ کِ اص  الجتِ اضتجبُ
جولِ آى اعتوبد ثیص اص حذ ثِ غشة 
ٍ آهشیکبست. اهب استعفبی ظشیف سا 
ثبیذ ٍاکٌص اٍ ثِ سٍیکشد ًظبم دس 
همبثل غشة ٍ دس سطح هٌطمِ داًست. 
چٌذی لجل حسیي هَسَیبى پس اص 

پ اص ثشجبم پیطٌْبد استعفب خشٍج تشاه
ثِ سٍحبًی دادُ ثَد. حبال اًگبس ظشیف 

کٌذ ٍ ثش عکس  پیطٌْبد اٍ سا دًجبل هی
سٍحبًی رّي سا ثِ عیي تشجیح دادُ 
است. ظشیف یک ثَسٍکشات 

گشاست کِ اکٌَى هبًذى دس  غشة
لذست سا هوبضبت ثب اًذیطِ هخبلف 

کٌذ ساّی  داًذ ٍ سعی هی خَدش هی
ٍاعظی ثپیوبیذ. خالف سٍحبًی ٍ 
کٌذ کِ دیگش  ظشیف احسبس هی

ثوشی ثشای ًظبم سیبسی ًذاسد. اگش 
سٍحبًی استعفبی اٍ سا ثپزیشد، ثِ 
هعٌبی تطخیع دسست ضشایط اص 
جبًت ظشیف است، دس غیش ایي 
غَست لشاس سٍحبًی ٍ ظشیف ثشای 
اداهِ حیبت دس سطح لذست عیٌی سش 
جبیص ثبلی است. سفتي ظشیف 

ا ثشای اٍ حفظ لذست گفتوبًی س
کٌذ ٍ هبًذًص دس ساستبی حفظ  هی

 لذست عیٌی است.
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تَاى لشائتی اصیل اص  ثیبًیِ سّجشی دس آػتبًِ ٍسٍد ثِ چلِ دٍم اًمالة سا هی خراسان:

اًمالة اػالهی ثِ سّجشی اهبم خویٌی )سُ(داًؼت وِ ثؼذ اص ػبل ّب، اص صثبى سّجش آى ثِ 

ػبلِ اًمالة  04ؿَد. ایي پیبم وِ دس دٍ ثخؾ تجشثِ ًگبسی  جبهؼیت ٍ توبهیت ثیبى هی

یش اػالهی ٍ ًیض ّفت تَصیِ آػیت ؿٌبػبًِ دس اثؼبد هختلف اسائِ ؿذُ، تَاًؼتِ ون ًظ

اػت ثب خیلی اص ػالیك هختلف استجبط ثشلشاس ٍ اص هؼجش َّیت دیٌی ٍ هلی، ساُ وبهیبثی 

تَاى ثِ پٌج  هلت ایشاى سا ثشای آیٌذُ تشػین وٌذ. دس ایي صهیٌِ ٍ اص هٌظش التصبدی، هی

دس ایي ثیبًیِ ثب ثیبى آى: « ّذف ًجَدى»التصبد ٍ « ّذف»اؿبسُ وشد. ثشداؿت اص ایي ثیبًیِ 

ّبی  ای ثشای سػیذى ثِ ّذف ایي وِ التصبد، ّذف جبهؼِ اػالهی ًیؼت، آى صشفبً ٍػیلِ

ای وِ آسهبى ثضسگؾ ایجبد توذى ًَیي اػالهی ٍ  جبهؼِ اػالهی ثیبى ؿذُ اػت. جبهؼِ

وٌذ. ّویي ًگبُ  بم هؼصَم )ع( هؼٌب پیذا هیآهبدگی ثشای طلَع خَسؿیذ ٍالیت ػظوبی اه

ّبیی ّوچَى اػتمالل،  توذًی ثِ التصبد اػت وِ آى سا هالصم ٍ غیش لبثل اًفىبن ثب هَلفِ

.اّویت ػلن ٍ التصبد دس ػبصد ػذالت، ػجه صًذگی، هؼٌَیت ٍ اخالق، ػلن ٍ پظٍّؾ هی

ن ٍ پظٍّؾ ٍػیلِ ػضت ٍ حصَل لذست ٍ ػلطِ ًبپزیشی: سّجش اًمالة،  ایي ًىتِ سا وِ ػل

اًذ. دس ایي صهیٌِ  لذست ٍ التصبد، ػبهل ػلطِ ٍ ًفَر ًبپزیشی اػت،  هَسد تبویذ لشاس دادُ

ّبی اخیش ٍ ثِ سغن ًیبص هجشم التصبد وـَس وبسثؼت داًؾ ٍ  ؿبّذ ایي ّؼتین وِ دس ػبل

شاى اص ػبل فٌبٍسی ثَهی دس صٌؼت ٍ التصبد، ووتش هَسد تَجِ لشاس گشفتِ اػت. التصبد ای

دسجب صدُ اػت.  آفت ػشدسگوی التصبدی:  009ٍ  69ّبیی ثیي  ، دس ستج0402ِتب  0404

تشیي ػیَة دس ػشصِ التصبد، ثِ هَاسدی  سّجش اًمالة دس ایي ثیبًیِ هْن دس  ثیبى هْن

اًذ.  ّب اؿبسُ وشدُ ّبی اجشایی التصبد ٍ سػبیت ًىشدى اٍلَیت ثٌذی ّوچَى تضلضل ػیبػت

ای ٍ ضؼف دس  ّب اص یه آؿفتگی ثشًبهِ سػذ ّوگی آى ثِ ًظش هی هَاسدی وِ

گیشًذ. دس ایي صهیٌِ، ؿبّذ ایي ّؼتین وِ پغ اص  ّبی التصبدی ًـئت هی ػبختبسػبصی

ّفت طشح تحَل التصبدی دس هذیشیت اجشایی لجلی وـَس، هذیشیت جذیذ، ثبسّب ٍ ثبسّب 

ح وشد. اهب ّیچ گبُ ثِ هؼٌی ٍالؼی ولوِ ثِ ّب ٍ. .. سا هطش اثشچبلؾ ّب، پشٍطُ ّب، اثشپشٍطُ

 ّب ًپشداخت. ایي پشٍطُ
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 جًيان سفر بشار اسد بٍ ايران، تيرخالص بٍ طرح سلطٍ
 

جَیبى اص تٌْب ساُ هوکي یعٌی سفتي اسذ سخي  ای سلطِ لشیت ثِ ّطت سبل پیص آهشیکب، اسٍپب ٍ هضدٍساى هٌطمِ کیهان:
 ضذ. ّبی هْن دًیب هخبثشُ هی ی دس کٌبس سّجشاًمالة دس توبم خجشگضاسیگفتٌذ اهب اکٌَى تػَیش اٍ ثب لجخٌذ پیشٍص هی

ای، سّجش هعظن اًمالة اسالهی ایشاى  العظوی خبهٌِ اهلل جوَْس سَسیِ سٍص دٍضٌجِ دس تْشاى ثب حضشت آیت سئیس« ثطبس اسذ»
 َسی ایي دیذاس سا هخبثشُ کشدًذ.الوللی دس خجشّبی ف ای ٍ ثیي ّبی هٌطمِ دیذاس کشد. ثب اًتطبس خجش ایي دیذاس، سسبًِ

ای  لشیت ثِ ّطت سبل پیص ٍ دس ّیجبًی کِ ثِ تجع ثْبس عشثی دس هٌطمِ ایجبد ضذُ ثَد، آهشیکب ٍ اسٍپب ٍ هضدٍساى هٌطمِ
ّبی ًیبثتی دس  پشٍساًذًذ، آى ّن ثب ایجبد جٌگ آًْب خیبل خبم ایجبد گسست دس صًجیش پیَستِ ٍ هحکن همبٍهت سا دس سش هی

ِ علیِ دٍلت لبًًَی ایي کطَس ٍ سپس سبلط کشدى ٍ دس اداهِ تجضیِ سَسیِ، آًْب چٌبى ثِ ًتیجِ تَّوبت خَد ایوبى سَسی
جوَْس لبًًَی سَسیِ ثِ ّیچ چیض دیگش ساضی ًجَدًذ. سبلْب گزضت تب آًکِ دس آستبًِ ثْبس  داضتٌذ کِ جض ثِ سفتي سئیس

س ثطبس اسذ ثب سّجش اًمالة هٌتطش ضذ، لجخٌذ پیشٍصی ثش لجبى دٍ هتحذ اسفٌذ( ًبگْبى تػبٍیشی اص دیذا 6)دٍضٌجِ  8931
جوَْس ٍ هلت ایشاى ٍ تجشیک ایي  لذیوی، هیَُ دسخت همبٍهت ثَد. اسذ ثشای تطکش ٍ لذسداًی اص سّجش اًمالة ٍ سئیس

کشد: تیش خالظ ثِ طشح گًَِ تَغیف  تشیي حبلت ایي تَاى آى سا دس کَتبُ پیشٍصی ثِ سّجشی ثِ ایشاى آهذ، سفشی کِ هی
اضبسُ کشد کِ  جوَْس سَسیِ  جَیبى!دٍیچِ ٍلِ آلوبى دس پبیگبُ خجشی خَد ًَضت کِ سّجش ایشاى دس دیذاس ثب سئیس سلطِ

داًذ. العشثیِ ًَضت کِ سّجش ایشاى دس ایي دیذاس تبکیذ کشد کِ ثبیذ دس همبثلِ  ایشاى حوبیت اص سَسیِ سا حوبیت اص همبٍهت هی
ّبی خطشًبکی  ّب ثشای ایجبد هٌطمِ حبئل دس سَسیِ یکی اص ایي تَطئِ بی آتی ثسیبس َّضیبس ثَد ٍ تالش آهشیکبییّ ثب تَطئِ

تشیي هتحذ خَد  است کِ ثبیذ ثب آى ثب لذست همبثلِ کشد.سٍیتشص ًیض ًَضت کِ ثطبس اسذ سٍص دٍضٌجِ ثِ ایشاى کِ  ًضدیک
جوَْس ایي کطَس دیذاس کشد. ایي خجشگضاسی ًَضت کِ سّجش ایشاى ٍ  ساست سفش کشد ٍ ثب سّجش ایشاى ٍ حسي سٍحبًی سئی

 ّب دس توبهی سطَح دس ساستبی هٌبفع دٍ هلت دٍست اداهِ یبثذ. ثطبس اسذ تَافك کشدًذ کِ ّوکبسی
سفش  ضجکِ خجشی الویبدیي ًیض دس پبیگبُ ایٌتشًتی خَد ًَضت کِ ثشای ًخستیي ثبس پس اص آغبص ثحشاى سَسیِ، اسذ ثِ تْشاى

 جوَْس دیذاس کشد. کشد ٍ ثب سّجش ایشاى ٍ حسي سٍحبًی، سئیس
جوَْس ایشاى دیذاس کشد.  ضجکِ الجذیذ لجٌبى ًیض ًَضت ثطبس اسذ ثِ غَست اعالم ًطذُ ثِ تْشاى سفش کشد ٍ ثب سّجش ٍ سئیس

اى دیذاس کشدُ ٍ دٍ طشف دسثبسُ جوَْس ایش سی لجٌبى ًیض دس پبیگبُ خجشی خَد ًَضت ثطبس اسذ دس تْشاى ثب سئیس ثی ضجکِ ال
ثِ ایشاى  1188اداهِ ّوبٌّگی دٍجبًجِ تبکیذ کشدًذ.اسپَتٌیک سٍسیِ ًیض ًَضت کِ ثطبس اسذ ثشای ًخستیي ثبس پس اص سبل 

جوَْس ایشاى ًیض دیذاس کشد ٍ سٍحبًی دس ایي  سفش ٍ ثب همبهبت ایي کطَس دیذاس کشد. اسپَتٌیک ًَضت کِ ثطبس اسذ ثب سئیس
س گفت کِ تْشاى ّوچٌبى ثِ فشاّن کشدى ّش آًچِ کِ سَسیِ ثشای تکویل هجبسصُ ثب تشٍسیسن ًیبص داسد اداهِ خَاّذ دیذا

جوَْس سٍحبًی دیذاس ٍ  ًیَص ًیض خجش داد کِ ثطبس اسذ ثب سفش ثِ تْشاى ثب سّجش ایشاى ٍ سئیس داد.ضجکِ خجشی اسکبی
ٌتشًتی خَد ًَضت: سّجش ایشاى دس دیذاس ثب ثطبس اسذ گفت کِ ساص پیشٍصی ٍگَ کشد.ضجکِ الوسیشُ یوي ًیض دس پبیگبُ ای گفت

جوَْس ٍ هلت سَسیِ است.الوسیشُ ًَضت کِ سّجش ایشاى  سَسیِ ٍ ضکست آهشیکب ٍ هضدٍساى دس هٌطمِ، پبیذاسی سئیس
 کٌین. داًین ٍ ثِ آى افتخبس هی گفت کِ حوبیت اص سَسیِ سا حوبیت اص همبٍهت هی
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 المللی از سفر اسد َای بيه تحليل رساوٍ 
عجذالجبسی عطَاى، سشدثیش سٍصًبهِ  فرهنگیان:
دس سبیت ایي سٍصًبهِ « الیَم سای»ای  فشاهٌطمِ
حسي »اسذ دس ایي سفش کَتبُ ثب »ًَضت: 
بى فحَای دیذاس ٍ ٍی، اسذ سا دس جشی« سٍحبًی

جبًجِ؛ ایشاى، تشکیِ ٍ سٍسیِ دس  ًطست سِ
ّبی دیگش  سَچی لشاس داد. ایي ًطست اص ًطست

اّویت ثیطتشی داضت ٍ سخذادّبی پس اص آى 
خػَظ حولِ  کٌذ، ثِ ایي هسبلِ سا تبییذ هی

جوَْسی سَسیِ  ای کِ سئیس سبثمِ سخت ٍ ثی
جوَْسی تشکیِ  ، سئیس«سجت طیت اسدٍغبى»ثِ 

ّب دسثبسُ  تشیي اختالف ضک اص هْن داضت ٍ ثی
« هٌطمِ اهي دس ضوبل سَسیِ ٍ آیٌذُ ادلت ثَد.

لجٌبى ًیض دس گضاسضی تحت « االخجبس»سٍصًبهِ 
ًَضت: « هبى اسذ دس تْشاى؛ اٍل ائتالف»عٌَاى

هضدٍساى آهشیکب دس »اضبسُ سّجشی ایشاى ثِ »
ثب تَجِ ثِ ضشایط کًٌَی هٌطمِ ٍ سَسیِ، « هٌطمِ

دسثشداسد، صیشا ثشخی کطَسّبی  ثعذ هْوی سا
اًذ ثب اص سشگیشی سٍاثط  عشثی هٌطمِ تالش کشدُ

ثب دهطك ایي کطَس سا اص تْشاى دٍس کٌٌذ اهب ایي 
سفش اسذ ثِ تْشاى ثش ایي هسبلِ تبکیذ داضت کِ 
دهطك ثشای اص سشگیشی سٍاثط خَد ثب کطَسّبی 
عشثی حبضش ًیست اص ائتالفص ثب کطَسّبی 

سٍصًبهِ  «شاى دست ثشداسد.دٍست اص جولِ ای
اسذ »ًیض دس یبدداضتی ثب عٌَاى « الجٌبء»لجٌبًی 

کِ آى سا اص ثخطی اص « لْشهبى جْبى عشة
سخٌبى همبم هعظن سّجشی ثِ عبسیِ گشفتِ ثَد ایي 
دیذاس سا پیبم هْوی ثشای سطین غْیًَیستی 

ًیض « سى. ت. ٍ»داًست. ضجکِ تلَیضیًَی سٍسی 
سسذ اًضٍای  ثِ ًظش هیچٌیي »دس تحلیلی ًَضت: 

آهشیکبیی کِ دس هَسد ایشاى ٍ سَسیِ اعوبل ضذُ 
جوَْسی سَسیِ ثِ  هَثش ًیست ٍ سفش سئیس
« سى. ت. ٍ« »دّذ. ایشاى ایي هْن سا ًطبى هی

ثطبس اسذ دس دیذاس ثب سّجش اًمالة »ًَضت: 
ّبیی  جوَْسی ایشاى دسثبسُ تَطئِ اسالهی ٍ سئیس

صًذ ٍ چگًَگی  یکِ ثجبت خبٍسهیبًِ سا ثشّن ه
 «ًظش کشد. همبثلِ ثب آًْب تجبدل

 

 علت اصلی دشمىی آمريکا با ايران آمًزش تحليل سياسی/

ی آهشیکبیی ثشٍکیٌگض، طشحی ثشای چگًَگی  سبل گزضتِ، اًذیطکذُ

ای ایشاى اسائِ داد کِ دس ثخطی اص آى  ی دٍلت تشاهپ ثب ًفَر هٌطمِ همبثلِ

ایشاى ی  ّیچ حکَهتی طی دٍساى هعبغش ثِ اًذاصُ"چٌیي آهذُ ثَد: 

ًتَاًستِ ثِ هب دس خبٍسهیبًِ ضشثِ ثضًذ... ّن اٍثبهب ٍ ّن تشاهپ دس پی 

ضکبًذى ضبخ ایشاى دس عشاق ٍ سَسیِ ّستٌذ. اکٌَى، ایشاى اص خالء اهٌیتی 

ثشد... ائتالف سعَدی ًیض اکٌَى دس هشداة گیش  هٌطمِ ًْبیت ثْشُ سا هی

 . "کشدُ است؛ ٍ ایي ٍضعیت، کبهال ثِ ًفع ایشاى است...
 

 ديلت صىديق تًسعٍ ملی را از معىا تُی کرد

ّبی صٌذٍق  ثب ػولىشد دٍلت، هبّیت صٌذٍق تَػؼِ هلی اص هؼٌب تْی ٍ ٍسٍدی :شرق

ّبی هجلغ ًَؿت:  ثِ صفش سػیذُ اػت. سٍصًبهِ ؿشق ثِ ًمل اص ّـذاس هشوض پظٍّؾ

دسصذی  00ٍاػطِ وؼش ػْن  دّذ ثِ یحِ ثَدجِ ًـبى هیّبی ال ثشسػی اسلبم ٍ تجصشُ

ّضاس هیلیبسد سیبل ػمف دٍم ٍ دیگش 044صٌذٍق تَػؼِ هلی ٍ اػوبل تىبلیفی هبًٌذ 

اص هحل هٌبثغ صٌذٍق، دس ػبل آیٌذُ « 04»ٍ « 06»، «0۱»، «0»ّبی  تىبلیف تجصشُ

َجِ ثِ ؿشایط ػوال هٌجغ جذیذی ٍاسد صٌذٍق ًخَاّذ ؿذ. ایي دسحبلی اػت وِ ثب ت

ّبی آتی  سٍ الصم ثَد دس حذ اهىبى هٌبثغ صٌذٍق ثشای هصبسف ضشٍسی دس ػبل پیؾ

اًذاص ؿَد. صٌذٍق تَػؼِ هلی لشاس ثَد ػْن اسصی ًؼل آیٌذُ اص هٌبثغ طجیؼی ثبؿذ،  پغ

ّب ثِ هٌبثغ ایي صٌذٍق ػوال ثِ هخضًی ثشای ججشاى وؼشی دسآهذی  اًذاصی اهب ثب دػت

ّب ثیـتش اص پیؾ تمَیت ؿذُ اػت ٍ دٍلت  سًٍذ فضایٌذُ ثشداؿتاػت.دٍلت تجذیل ؿذُ 

ثشاثش ول تؼْیالت سیبلی دسیبفتی اص صٌذٍق اص اثتذای  ػبل اخیش ثیؾ اص دٍ ۳دس 

 00ثشداؿت وشدُ ٍ دس الیحِ ثَدجِ ػبل آیٌذُ ثب وبّؾ  6۳تأػیغ تب پبیبى ػبل 

شای تأهیي هبلی ثش هٌبثغ دسصذی ػْن صٌذٍق تَػؼِ اص فشٍؽ ًفت، دس چٌذیي هحل ث

ثَدى صٌذٍق  ًبهِ صٌذٍق ثش هؼتمل ّشچٌذ دس اػبعصٌذٍق تَػؼِ تىیِ وشدُ اػت.

ٍیظُ دس الیحِ  ّبی اخیش ٍ ثِ ای تأویذ ؿذُ، اهب دس ػبل تَػؼِ هلی اص هصبسف ثَدجِ

ای ٍ  ، ایي اصل ًمض ؿذُ ٍ دٍلت ٍ هجلغ هٌبثغ آى سا ثشای تىبلیف ثَدج6۱ِثَدجِ 

تش سفتِ ٍ ثشای  اًذ. دٍلت یه لذم ّن پیؾ ّبی جبسی اختصبف دادُ لی ّضیٌِتأهیي هب

ای سٍی صٌذٍق تَػؼِ هلی  حؼبة ٍیظُ 6۱تأهیي هبلی ثخـی اص هصبسف الیحِ ثَدجِ 

ػْن صٌذٍق تَػؼِ هلی اص فشٍؽ ًفت خبم ٍ  6۱ثبص وشدُ اػت. دس الیحِ ثَدجِ 

 دسصذ وبّؾ داؿتِ. 00هیؼبًبت گبصی 
 


