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 کردند؟یم دی)ع( تأکنیچرا ائمه بر اشک بر امام حس     /سیاسی تحلیل آموزش

 نیبه وجود آمد، نهضت توّاب انیعیاز طرف ش نىینهضتى که بعد از عاشوراى حس نیاوّل

مبلغ  -اندرا نوشته نهایا خیکتب توار-دور هم جمع شدند  آمدند در آن مرقد پاک نهایبود. ا

 هیاست؛ بله، گر ىیگشاعقده ىلهیوس هیگر نیا کنندیم الی. بعضى خختندیاشک ر ادىیز

 ختنیرا و اشک ر هیبا فکر همراه نباشد. اگر گر کهیاست، درصورت ىیگشاهعقد ىلهیوس

به انسان  شهیاند، امّا اگر فکر و اندگفتهاست که  نیبکند، هم تیرا فقط احساسات هدا

مثل همان آب کبابى است که آتش  نیى اشکى بچکاند، ااشکى بدهد و چشم انسان قطره

جزو کارهاى  هیسالح است؛ لذاست که گر ست،ین دهعق نیا کند؛یو تندتر م زتریرا ت

آنها در راه  یهمه. دبودن گرىزهیآنها در راه ست یصدر اوّل است که همه انیعیمعمولى ش

 هیاست؛ امام رضا )ع( اهل گر هی. امام جعفر صادق)ع(اهل گرداشتندیعاشورا قدم برم

 .دییقصائد بلند را بگو نیا ندیگویو م کنندیاست؛ شعرا را وادار م

 ینیحس نیاربع ،ینیانقالب خم

مشغول  شانراهنیپشت پ ات،یچند ساعت مانده به عمل یرانیا یهاکه رزمنده یسال قبل زمان چندویس دیشانو:  صبح

که باز شدن راه کربال  گفتیها مو به آن شدیم دایپ یاگر کس شدند،یم «گذردیراه قدس از کربال م»شعار  یسینوخوش

 یونیلیم تیو جمع نیاربع یروزها نیا یبودن حال و هوا میعظ ر. دکردیباور نم یکس ست،یس ندور از دستر یلیخ

 شتریکربال ب ارتیبه اسم ز یزیسال قبل هم چ01 نیسال قبل که تا هم 01 ای 011بس که نه  نیکربال هم-شاهراه نجف

از  یخبر گریکشور د یغرب یمرزها یآن سوروزها در  نیحاال و ا داشته باشد. قتیتا آنکه حق زدیم ایتنه به تنه رؤ

دار چوبه یو پا دندیکش رونیسوراخ ب کیاز  یآورچندش تیرا با وضع کتاتوری. دستیمغرور و سابق عراق ن کتاتورید

 کتاتوریبا د یکه روزگار یانیرانیطرف مرز اما ا نیجهنم شود. ا یبردند و اعدامش کردند تا به تهِ خط برسد و راه

حاال باز و بازتر شده. اگر  ،ینیانقالب خم یاند. مرزهاشده لیتبد یامنطقه یهاانبه قهرم شانیهاحاال ژنرال ،دندیجنگیم

پنجه باطل انداخته درخرمشهر پنجه یهابود و پشت دروازه رانیبه نام ا ینیسرزم یاسیس یایآن روزها محدود به جغراف

که شعار  یرسانده. انگار فیرقدس ش یلومتریو چند صد ک یالاشغ یهانیسرزم یبود، حاال خودش را پشت مرزها

 کینزد اشییقدم به تحقق نهابه( دارد قدمگذردی)راه قدس از کربال میرانیسال قبل رزمندگان ا چندویس راهنیپشت پ

 یقبل، کسسال  چندویدور از دسترس نباشد. مگر س یلیشعار هم خ نیا ییتحقق نها دیشا داندیچه م ی. کسشودیم

. میرزمندگان را دور از دسترس بدان راهنیکه حاال ادامه شعار پشت پ کردیرا م انیرانیعراق از ا قدتمام یزبانیتصور م

 .میادهیرس شیکه فعالً به کربال یتماممهیمانده ادامه راه ن

 اقتصاد یکاذب برا یهایتراشمشکل

 ها،یکاربر کم خواهندیم میرمستقیبه صورت غ یعنیاست  یاسیس رانیمشکل اقتصاد ا ندیگویم یجماعت یوقت کیهان:

 هیو ترک رانیبا ا کایآمر یموضوع جنگ اقتصاد نینمونه تنها به هم یبراها سرپوش بگذارند. بر رانت یو حت هایریتدبیب

 یدالرها یبهتر است حت یطیشرا نیبه مردم گفته شد در چن هیکرد. در ترک دیبا سهینگاه و اقدامات دو دولت را با هم مقا

 .برعکس عمل شد قایدق نجایاما ا دیخود را به بازار ارز آورده و بفروش
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 یمیهنر ضد تحر 5

شود که به  یم کیآبان ماه نزد 00به ساعت صفر خود در  یدر حال ران،یا هیعل کایآمر یها میتحر دیدور جد خراسان:

 یسو، برخالف ادعا کی ازکامالً متفاوت است. طیاوضاع و شرا، 10سال  یها میمرتبه، برخالف تحر نیرسد ا ینظر م

رقم از  نیآمدن ا نییپا یکشور و حت ینفت یآشکار شده است که صفر شدن درآمدها شیاز پ شیب نکیها، هم ا ییکایآمر

اعث شده تا عمالً ب یالملل نیب یاسیس انیروند جر گرید یسو ازبه تحقق دارد. یکیهزار بشکه راه بار 011و  ونیلیم کی

 یرگذاریامکان تاث ،ینگاه کل کیاست که در  یها همه بدان معن نیا.ندیتنها بب رانیا میخود را در تحر شیاز پ شیب کایآمر

مواجهه  یچرخش دولت به سو یحال، محورها نیا بااست.  نیشیدور پ یها میها در آبان ماه، کمتر از تحر میتحر

 دیکه دولت با یکار نیمهم تر دی: شاکیتئور یابیباز -0.کرد انیب ریوان به صورت زت یرا م کایآمر یها میموثرتر با تحر

در  رانیحل اقتصاد ا دیکه کل نیاذعان به ا .باکند یابیباز یخود را به نحو موثر ک،یاست که از نظر تئور نیانجام دهد، ا

از دولت  دیتلف به درمان آن پرداخت، بامخ یایاز زوا یبه کمک درمانگران اقتصاد دیو با ستین یاقتصاد ییفرقه گرا

 تیگوناگون را به رسم یها فیاز ط رانیاقتصاددانان ا ییدانا رهیذخ ،یصور اناًیو نه اح یاقعتقاضا کرد که به طور و

و همه جانبه  یعلم نیکه پس از تدو ستیبه مسئوالن ن یادآوریبه  ازین :یگذار استیچرخه کامل س تیرعا -2بشناسد

در  هک یمربوط است. کار یمردم درباره طرح اقتصاد تیو مقبول رشیمهم در پذ یگام ینیاجماع آفر ،یصادهر طرح اقت

بتوان  دیشا تمرکز بر گلوگاه ها. -0شود.  یرفع و رجوع م یاعالم خبر کیگاه با  ر،یکشور ما و به خصوص در دولت اخ

 دیبرابر عا دچن یا جهیحل آن ها، نت یکه تالش برا دینام یاقتصاد یرا همان گلوگاه ها رانیدار اقتصاد ا تیاقدامات اولو

 جادیها در اقتصاد بدون ا هیاز رشد ارزش سرما یریمعضل ترازنامه بانک ها، جلوگ یا شهیکند. حل ر یاقتصاد کشور م

آحاد  یدهک بند قیدق نییبه کمک تع یتیو حما یرفاه یها استیاز س یگسترده ا فیط یفضا برا جادیا ،ارزش افزوده

سر و سامان  -4.رندیتوانند مورد توجه قرار بگ یمختلف م ییاجرا یهستند که در دستگاه ها ییجامعه از جمله گلوگاه ها

به خصوص در دولت  یاقتصاد یها استی: رسانه، عنصر مغفول و مظلوم سها استیس یو تعامل یدادن به وجهه رسانه ا

از  ییسال، چه مسائل و گلوگاه ها کیبا دولت بدانند که به عنوان مثال، در  یبوده است. مردم اگر در تعامل رسانه ا ریاخ

 یو پراکندگ یکنند و آشفتگ یدولت همراه یها استیتوانند با س یشد، بهتر م هدآن ها باز خوا یزندگ یدست و پا

 دیام یواقع تیقوت -0.دیآ یم شیکمتر پ م،یآن چه اکنون شاهد آن هست رینظ ،یاجتماع یها هیمردم و سرما یذهن

و رفع حصر  یرهاگونه اجتماع یها یو آزاد یاسینه در مسائل س یاقتصاد دیام یواقع تیرسد تقو یبه نظر م :یاقتصاد

در خاتمه، شود.  یکشور حاصل م یبهبود وضع اقتصاد یبرا یاقدامات واقع قیو ...، بلکه از طر یاسیس انیزندان یو آزاد

 شیحل گشا یبرا یدیآبان امسال را به نقطه ام 00 تیقلب ماه یکه هدف دشمن برااست  نیتقاضا از دولت محترم ا

توسعه کشور به کار  یبرا یحیتار یها را به عنوان اهرم میتحر گر،یکند. به عبارت د لیمردم تبد یاقتصاد یواقع یها

 .ردیگ
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 دبه! یاروپا برا دیبهانه جد

که بعد  هایینمانده. اروپا یباق رانیا هیمتحده عل االتیا ینفت یهامیتحر آبان و آغاز زدهمیتا س شتریچند روز ب فرهنگیان:

به  تایرا دور بزنند، نها کایآمر دیجد یهامیتا با آن تحر گشتندیم یاز برجام به دنبال سازوکار کایاز خروج آمر

گونه که به اروپا است. آن رانیا یپول اقالم صادرات هیتسو لیتسه یبرا یمال یکانال یویپاس.انددهیرس «یویپاس»

شدن آن  یاتیاما علم شود،یآماده م «نینماد»آبان به صورت  زدهمیکانال تا س نیاند، ظاهرا ااعالم کرده ییاروپا یهارسانه

 زین رانیا یاسالم یسازوکار بود که دولت جمهور نیهم یاجرا یراستا در. دیطول خواهد کش یتا زمستان سال جار

مثبت دادند.  یموجود به آن را یهارغم مخالفتبه زیمجلس ن ندگانیرا به خانه ملت فرستاد و نما FATFبه مربوط  حیلوا

به خود گرفته و  یجالب درون ییاروپا یو کشورها رانیطرح، رابطه ا نیا یاما حاال در فاصله چندماه مانده به اجرا

سوم  ریدب ،یاسداهلل اسد یشروع شد؛ وقت رماهیاز دهم ت ماجرااند.کرده دایدبه کردن پ یبرا یدیانگار بهانه جد هاییاروپا

چند  حاالشد.  ریکشور دستگ نیا سیتوسط پل برد،یدر آلمان به سر م یرکاریغ یسفر یبرا ش،یدر اتر رانیسفارت ا

بر که عالوه یاالهاست؛ مس یزندان کیدر کشور بلژ شیدر اتر رانیسوم سفارت ا ریدب ،یکه اسداهلل اسد شودیم یماه

خود  ریرا هم تحت تاث شیو اتر کیبا چهار کشور آلمان، فرانسه، بلژ رانیا کیپلماتیروابط د ک،یو بلژ رانیا نیروابط ب

 یبرا ییاروپا یکشورها تیوجود دارد که جد یماجرا، شواهد نیاز سه ماه از آغاز ا شیبا گذشت ب حاالقرار داده است.

بدون  سیدر پار رانیماهه سفارت اسه تیاز آنها فعال یکیکه  دهدیرا نشان م یبحران یاه مسالهموضوع ب نیکردن ا لیتبد

فعال تا  س،یدر پار رانیا دیجد ریمربوط به آغاز به کار سف کیپلماتید یهاشدن روند یرغم طاست. کشور فرانسه به ریسف

 دیجد ریعنوان سفوزارت امور خارجه به یسخنگو ،یاز شروع به کار بهرام قاسم یگذاربمب ییحل شدن پرونده ادعا

به  یابیو دست یکار آمدن حسن روحان یو اروپا که پس از رو رانیا گرید یسو ازبه عمل آورده است. یریجلوگ رانیا

افق تو نیاز ا کایبا خروج آمر زین رانیا یخارج استیگرفته بودند و دستگاه س شیرا در پ یاروابط دوستانه یاتوافق هسته

باز کرده بود، حاال اما در فاصله  یاژهیحساب و کیپلماتیدستاورد د نیحفظ ا یبرا هاییاروپا تینحسن یرو ،یالمللنیب

 یاند؛ نگرانگرفته شیدر پ رانینسبت به ا یاکنندهرفتار نگران هاییاروپا کا،یآمر ینفت یهامیچند روز مانده به شروع تحر

مثل  ام،مبهم برج یحفظ همان اندک دستاوردها یبرا هایغرب یهابه خواسته رانیدادن دولت ابا وجود تن  نکهیااز بابت 

را در دستور کار خود  کونوسیپرونده م یمشابه با ادعا یاتجربه هاییاروپا یانیپا قی، در دقا«اف یت یااف»تن دادن به 

که نشان  یکنند، رفتار« تکرار» رانیا یبرا 11دهه  انیرا پا رانیا یاسالم یجمهور 01دهه  لیقرار دهند و تجربه اوا

 دیخود تاک یخود به تعهدات برجام یبندیاز برجام مرتبا بر پا کایپس از خروج آمر نکهیرغم ابه هاییاروپا دهدیم

ن زنده نگه داشتن برجام اصرار داشتند، اما حاال که زما یخود برا یهابر تالش یمطبوعات یهاو در فرصت کردندیم

 ستندیداده بودند، حاضر ن هشدارگذشته  یهادر ماه رانیدر ا هایلیطور که خهمان ده،یفرارس شانیهاوعده یاجرا

 .رندیرا بگ رانیرا از دست داده و طرف ا کایآمر یعنیخود  کیمتحد استراتژ نیترمهم
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 به عمان اهویپرده سفر نتاناهداف پشت

نشین عمان، سواالت و موضوعات مهمی را به سلطان« بنیامین نتانیاهو»ستی وزیر رژیم صهیونیسفر نخست وطن امروز:

« ائتالفی در سایه»در عرصه سیاسی و دیپلماتیک منطقه خاورمیانه ایجاد کرده است. چند ماه پیش نتانیاهو اعالم کرده بود 

کشور عربی  2ش از این، با . رژیم صهیونیستی پیده استمیان رژیم صهیونیستی و چندین کشور عربی منطقه تشکیل ش

مناسبات رسمی دیپلماتیک و سیاسی « دیویدکمپ»و مصر در چارچوب معاهده ننگین « وادی عربه»اردن در قالب قرارداد 

آمیز نیز اما در این میان چندین نکته و مساله مخاطره .ایجاد کرده بود. عمان و بعدها امارات نیز این مسیر را ادامه دادند

وزیر خارجه این « علویبن»اند و ها خواستار دیدار از مسقط بودهها اعالم کردند اسرائیلیدر ابتدا عمانی وجود دارد.

کنیم. جهان هم از این حقیقت اسرائیل یک کشور حاضر در این منطقه است و همگی ما این را درک می»کشور نیز گفت: 

اینگونه «. به عنوان یک واقعیت و یک کشور قبول کنیم آگاه است. شاید زمان آن فرا رسیده است که اسرائیل را

های رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان است و ها و توطئهها، اشغالگریاظهارنظرها به معنی نادیده گرفتن تمام جنایت

ع دهد. موضوسازی روابط با رژیم صهیونیستی را نشان میفارس برای عادیشماری سران کشورهای حوزه خلیجلحظه

ای و در راستای اهداف های منطقهای کردن این خبر را باید در شیطنت رژیم صهیونیستی در یارگیریدیگر فراتر از رسانه

از جمهوری اسالمی ایران دور وجو کرد. آنان در تالش هستند عمان را طلبانه آمریکا علیه محور مقاومت جستتوسعه

های بستاندهد، اگر آمریکا نتواند با استفاده از بدهدالیل این سفر را تشکیل می نیز یکی دیگر از« تنگه هرمز». مساله کنند

ها این باشد که از طریق نظامی اقداماتی سیاسی مانع از صادرات نفت ایران به بازارهای جهانی شود شاید یکی از سناریو

ای آنان بسیار مهم و استراتژیک است. در را در تنگه هرمز انجام دهد و در همین چارچوب موقعیت ژئوپلیتیک عمان بر

آنان شود. ها از طریق عمان برای مذاکره غیرمستقیم با ایران شنیده میاین میان خبرهایی نیز مبنی بر تالش صهیونیست

قالب قابل بررسی خواهد بود؛ این سفر یا در  2به طور کلی این دیدار در  ایران را مورد آزمایش قرار دهند. خواهندمی

ای بوده است یا اینکه سرآغازی سنجی منطقهها برای واکنشهای اولیه و دیدگاه استشکافی صهیونیستچارچوب بررسی

 .برای یک تحول جدید در خاورمیانه خواهد بود

 


