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 اگر سنگ هم ببارد!/ سیاسی تحلیل آموزش

 دشمنان انبوه که مظاهر بن حبيب که بود این کربال در نادر اتفاقات از کیی

(  ع) امام یارى براى نيرو جذب به که دانست خود وظيفه دید، کربال در را

 یارانى با همراه و رفت اسد بنى قبيله سراغ به(  ع) امام اجازه با. بپردازد

 .شد کربال عازم السالم، عليه حسين امام سپاه به پيوستن برای نفر نود حدود

 به افراد این تا بستند، آنان بر را راه شبانه سوار، اسب پانصد با یزید شکر

 سوى به ، اندکشان تعداد به توجه با افراد این نتيجه در ،نروند امام یاری

 و گذشت موانع همه از زیرکی و تدبير با حبيب ما. بازگشتند هایشان خانه

 .رساند نجات کشتی به خودرا حقيقت در و رساند امام به را خودش

 ایران فالت گستردگی به اقتصادی

 اقتصااد  اميد چشم که داد نشان مسأله این از ایران معافيت و نفت کاهش برای توافق و اوپک گذشته روز توافق صبح نو:

 یاک  .نفات  بار  متکای  اقتصاد ناسور زخم دوباره شدن زنده یعنی این و است آن شدن بسته و باز و نفت شير به هم هنوز

 هاآن خوردن دور و ایرانيان احد تنگه به تبدیل المللیبين حساس هایبزنگاه در که باال پذیریآسيب سطح با بيمار اقتصاد

 برناماه  باا  ناه  اساالمی  جمهاوری  باا  سالطه  نظاام  مشکل که  شده اثبات همه برای دیگر حاال. شودمی سلطه نظام توسط

 کاه  سالطه  نظاام  باا  ماا  درگياری  سطح. است اسالمی جمهوری خود با که دیگر چيز هر یا موشکی یا ایهسته آميزصلح

 قادرت  از نشاان  مسأله این نفس. رسيده یکتکنولوژ باالی سطوح به حاال بود خاردار سيم سطح در 06دهه در روزگاری

 از امياد  چشام  کشاور،  اقتصااد  حال راه. نشاده  درماان  ما آشيل پاشنه هنوز حال این با ماست، رشد به رو مسير و گرفتن

. اسات  همساایه  و دوست کشورهای و اطرافيان و خود تمایزهای به انداختن چشم و برداشتن غرب و شرق هایهشفاخان

 خاوبی  مقصاد  تواناد می سوریه حتی و عراق و پاکستان تا ترکمنستان و افغانستان از ایران پيرامونی کشورهای تشنه بازار

 کشاورهای  اقتصااد  باا  کاه  برساد  روزی شاید داندمی چه سیک. شود دوستان با ایران اقتصادی و بازرگانی تعامالت برای

 یاا  صافر  باه  را خاود  مياان  صادرات و واردات تعرفه مثالً که ایران مرکزیت با مرکزی آسيای و آسيا غرب المنافعمشترک

 هاای کمپاانی  باراناداز  نه دارد نفت به اتکایی نه که کرد بنا اقتصادی مستقل اما کوچک نظام یک بتوان اند،رسانده حداقل

 مصار   و تولياد  محال  باه  کاه  شده ایجاد المنافعیمشترک کشورهای توان به اتکا پایه بر که اقتصادی غرب؛ مليتی چند

 .ایران تمدنی فالت گستردگی به پویا اقتصاد و بازار یک اند؛شده تبدیل یکدیگر بازرگانی و صنعتی خدماتی، کاالهای

 شد خصمش مسیحی دموکرات حزب در مرکل جانشین

 کرامپ آنگرت» خانم. کرد انتخاب را حزب این جدید رهبر هامبورگ شهر در آلمان مسيحیدموکرات حزب کنگره

 حزب کنگره .شد انتخاب آلمان مسيحیدموکرات حزب جدید رهبر و مرکل آنگال جانشين عنوان به رای ۷۱۵ با «کارنباور

 برای اشپان ینس و مرتس فریدریش مرد، دو و ارنباورک کرامپ آنگرت زن، یک جمعه روز آلمان مسيحی دموکرات

 .بودند شده نامزد  حزب رهبری
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 میدانی ناکامی از بعد آویوتل دیپلماتیک شکست

 اسرائيل وزیرنخست عنوانبه نتانياهو بنيامين. است مواجه زیادی هایچالش با خارجی و داخلی عرصه در اسرائيل جوان:

 دليل همين به. است شده داخلی عرصه در اسرائيل دولت تضعيف باعث مسئله همين و بوده روروبه مالی فساد اتهام با

 عنوانبه را حماس نظامی فرماندهان از یکی و کرده نفوذ غزه نوار به اطالعاتی عمليات یک با داشت سعی اخيراً آویوتل

 فلسطين مقاومت ناموفق عمليات این الدنب به و شد مواجه کامل شکست با مسئله این. بگيرد خود اختيار در گروگان

 شکست شد موفق اشغالی هایسرزمين به موشک ۰۵6 شليک با حماس جنبش. داد نشان واکنش عمليات این به شدتبه

 ترینسریع از یکی و کرد بسآتش درخواست سرعتبه نتانياهو که ایگونهبه کند، وارد هاصهيونيست بر سختی

 محور عليه دیگر اقدامات برخی با نوعیبه تا است این دنبال به نتانياهو دليل همين به. گرفت قرار موردپذیرش هابسآتش

 ۸ شنبه پنج اسرائيل راستا همين در. کند جبران را فلسطين مقاومت برابر در ویژهبه خود متعدد هایشکست مقاومت

 شليک سوریه جنوب در قنيطره و دمشق ومهح در اهدافی سمت به موشک فروند ۵6 حدود دقيقه ۰۷ مدت به نيز آذرماه

 دستور پمپئو با دیدار از بعد نتانياهو اینکه ویژهبه.. شد روروبه سوریه ارتش دفاعی هایسامانه سریع واکنش با که کرد

 به حمله. است مقاومت محور عليه اسرائيل و امریکا جدید پروژه و نقشه معنای به این و کرد صادر را عمليات این اجرای

 هافشار کاهش برای نتانياهو هایراه ملل سازمان عمومی مجمع به تمسک و اهللحزب عليه شمالی سپر عمليات سوریه،

 بسيج حماس جنبش عليه را جهان هایکشور نشدند موفق امریکا و اسرائيل مجموع در. است اسرائيل داخل در خود عليه

 دهدمی نشان قطعنامه این شکست. شودمی محسوب نابرابر هماورد یک در واشنگتن برای تلخی نتيجه مسئله این و کنند

 برخوردار جهان سطح در قبولیقابل جایگاه از سال ۵6 از بعد همچنان آزادیخواهانه مسئله یک عنوانبه فلسطين آرمان که

 اکنون. است فلسطين مورد در ترامپ دونالد قرن معامله طرح به جهانی جامعه بزرگ «نه» نيز مسئله این دیگر نتيجه. است

 گيریموضع مورد این در وی هایسياست عليه مختلف هایکشور ملل سازمان عمومی مجمع در بعد سال یک دقيقاً

 که دادند نشان متحد ملل سازمان عمومی مجمع اعضای غيرمسئوالنه، تصميم این از سال یک گذشت با واقع در. کردند

 راستا، همين در. دانندمی جنایتکار رژیمی را صهيونيستی رژیم بلکه هستند مخالف ترامپ تصميم با هاتننه همچنان

 آن در که کرد ارائه را دیگری قطعنامه نویسپيش ایرلند حماس، عليه امریکا پيشنهادی قطعنامه رد از پس دسامبر ۵ جمعه

 رژیم و امریکا ازجمله عضو پنج اتنه و است شده تأکيد هاصهيونيست توسط سازیشهرک و اشغالگری پایان لزوم بر

 نيز برابر رأی حق شاخصه همين.. شود تکميل عمومی مجمع در امریکا شکست تا دادند منفی رأی آن به صهيونيستی

 ۵ جمعه بامداد قطعنامه دو با و شود تصویب عمومی مجمع در اسرائيلی ضد قطعنامه ۱۷ نوامبر ۰6 تا ۱0 از شد سبب

 به تاریخی اتفاق این. است شده تصویب هفته سه طی فلسطين از حمایت در و رژیم این عليه هقطعنام ۱۵ جمعاً دسامبر

 .است فلسطين ضد اشغالی هایسرزمين در اسرائيل و امریکا هایسياست ضد جهانی اجماع گيریشکل معنای
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 شود؟ می خارج هم فارس خلیج همکاری شورای از قطر

 شورای از مشابه، نسبتا دالیلی به کشور این که است کرده مطرح قویا را گمانه ینا اوپک سازمان از قطر خروج خراسان:

 این مقامات اخير تند انتقادات و گمانه این به قطری هایرسانه پرداختن.شود خارج نيز( GCC) فارس خليج همکاری

 خواهد خارج شورا این از رقط آیا که است این پرسش اکنون.است زده دامن بيشتر احتمال این به سی سی جی از کشور

 که هم زمان آن شورا این. دارد سیسیجی از خروج برای منطقی هایانگيزه قطر که است این واقعيت خير؟ یا شد

 عنوان به ریاض هایسياست مدار بر بود، نيفتاده اتفاق امارات و بحرین عربستان، یعنی آن عضو سه و قطر ميان بحرانی

 ایفا گرميانجی و طر بی نقشی رفتمی انتظار که شورا کل دبير قطر با آمدهپيش بحران از بعد.چرخيدمی چيره قدرت

 که رفتمی سی سی جی کردند،می همراهی عمان و کویت اگر و گرفت قرار قطر کننده محاصره جبهه کنار در کند،

 به فارس خليج همکاری شورای هب هاقطری که است شده باعث مسائل همين. بگيرد هم دوحه عليه خطرناکی تصميمات

 چند از هر قطری ایرسانه فعاالن نيز گذشته ماه چند در دليل همين به. حلراه نه بنگرند بحران و مشکل از بخشی عنوان

 هایماه در هم آن از قبل البته.کردندمی مطرح را آن از خروج بحث و دانستند می فایده بی را شورا در ماندن گاهی

 حال همين در.کردندمی تهدید شورا از کشور این اخراج به فشار، اهرم عنوان به نيز قطر ضد جبهه ران،بح شروع نخست

 یک از که نحوی به است؛ خطرآفرین و پرهزینه فارس خليج همکاری شورای در حضور ادامه که است باور این بر قطر

 در را قطر خواهدمی دیگر سوی از و دهدمی ادامه دوحه محاصره و خود خصومت به شورا در مخالف جبهه سو

 این .بکشاند ایران با مقابله برای عربی ناتوی چون ایپرمخاطره هایطرح به فارس خليج همکاری شورای چارچوب

 عملی را سر بر موانع سری یک هم هاآن کنار در اما دهدمی شورا این از خروج برای دوحه به قوی هایانگيزه مسائل

 این فروپاشی "تاریخی" مسئوليت خواهدنمی دوحه که است این هاآن ترینمهم بسا چه. دارد وجود تصميم این ساختن

 ایران به "خليجی خانه" کردن ویران با که بدهد مقابل طر  به را بهانه این و بيفتد گردنش بر "فروپاشيده اصل در" نهادِ

 تضعيف عنوان به شرایط این در سیسیجی از خروج سو، دیگر از.است پوشانده عمل جامه آن "آرزوی" به و پيوسته

 در تاثيرگذار و ثروتمند اما کوچک کشور این که است این واقعيت. شد خواهد تلقی ایران مقابل در آمریکا متحدان جبهه

 حالت امروز که جایی تا کند جور و جمع را خود محاصره، نيم و سال یک این در توانست خوب خيلی منطقه، معادالت

 صلحی" دنبال به آمده پيش وضعيت به توجه با اما است آشتی به مایل هم قطر حقيقت در. است گرفته خود به تهاجمی

 که هم ریاض.کند برداریبهره خاشقچی ترور جنایت بر نهادن سرپوش برای آن از صرفا مقابل طر  که نيست "فرماليته

 در بخواهد احتماال کند، عادی را قطر با اوضاع و بشکند را محاصره وگویی گفت و دیدار هيچ بدون راسا تواندنمی

 هر به..کند استفاده مهم این برای گرتوجيه مدخلی عنوان به آن از سیسیجی سران اجالس در تميم شيخ شرکت صورت

 قطری هایرسانه در احتمال این جدی طرح و فارس خليج همکاری شورای از خروج به قطر تلویحی تهدیدات حال،

 . است تامل قابل ریاض در شورا سران اجالس برگزاری به نزدیک درست
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 سبز قاره قدمییک در توفان

 و اجتماعی سياسی، مزمن هایبحران وقوع است؛ گرفته قرار حساسی مرحله در اکنونهم اروپایی اتحادیه وطن امروز:

 حوزه در دیگر، سوی از. یابد افزایش مجموعه این پذیریآسيب ميزان و ضریب شده سبب یکدیگر کنار در امنيتی

 دست از را «اروپا اقتصادی  بحران» و «بریگزیت» جمله از مسائلی مدیریت قدرت اروپا سران نيز «جمعی سازیتصميم»

 یورو، منطقه عضو کشورهای عمومی بودجه کاهش و ریاضتی هایسياست سال ۱6 اعمال کرد فراموش نباید .اندداده

 خودنمایی یورو حوزه در همچنان اقتصادی بحران نمادهای و نداشته پی در قاره این شهروندان یبرا مطلوبی نتيجه

 و دست افراطی راست و گراملی هایجریان رشد نام به جدی معضلی با اروپایی اتحادیه شد، ذکر آنچه از فراتر. کندمی

 همچنين و اقتصادی بحران فصل و حل در روپاییا هایدولت ناکامی از پس که ضدمهاجرت هایجریان. کندمی نرم پنجه

 و هاپارلمان تسخير ضمن درصددند اند،شده برخوردار بيشتری عمومی اقبال از 56۱۷ سال در مهاجرت بحران وقوع

 خاتمه... و «شنگن پيمان» ،«یورو پول واحد» جمله از آن نمادهای و «واحد اروپای» موجودیت به اروپایی، هایدولت

 اکنونهم کرد،می را قدرت به اروپا افراطی راست هایجریان راهيابی تصور کسی کمتر قبل، سال ۸ تا که حالی در .دهند

 مارین» راهيابی. هستيم...  و فرانسه سوئد، هلند، آلمان، اتریش، مانند کشورهایی سياسی فضای در آنها اندام عرض شاهد

 اتحادیه برای سختی تلنگر ،56۱۵ سال جمهوریریاست انتخابات ینهای و دوم دور به فرانسه ملی جبهه نامزد «لوپن

 به گذار» نتيجه در و «موجود وضعيت تحليل» قدرت اروپا سران رسدمی نظر به حال این با. شد محسوب اروپایی

 مجموعه این عضو کشورهای همه در «اروپا پارلمان» انتخابات آتی، هایماه طی .باشند داده دست از را «مطلوب وضعيت

 و کرده تقویت اروپا پارلمان در را خود موقعيت بتوانند انتخابات این در گرایانملی شودمی بينیپيش. شودمی برگزار

 پارلمانی انتخابات در. کنند ثبت خود نام به را بزرگی پيروزی واحد، اروپای طرفدار سنتی احزاب ناکارآمدی تاثير تحت

 این. کنند پيدا راه اروپا پارلمان به توانستند افراطی راست و گراملی هایجریان به ابستهو نماینده ۱66 از بيش ،56۱۰ سال

 .درآورند خود کنترل به اروپا پارلمان در را بيشتری هایکرسی گرایانملی دارد امکان بار

 


