
      
 

 1914 آذر 11 دوشنبه  /417شماره /  پنجمسال  ر سپاه  / د معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

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

 و آمریکا افول: »است مهمی یحادثه آبستن جهان که است آن حقیقت

 چند رویداد یک قدرت انتقال یپدیده. «شرق به غرب از قدرت انتقال

 که است اجتماعی و اقتصادی نظامی، سیاسی، وجوه با و بعدی

 نظر به اینک و اندداده خبر آن از وقوع، از قبل هاسال از اندیشمندان

 قدرآن نزدیک؟ چقدر ولی. است شده نزدیک آن رخداد زمان رسدمی

 انداخته وحشت به را سفید کاخ کنونی مقامات ظاهراً که نزدیک

 توسط میالدی ۸۵۹۱ سال در باراولین( ۴)«قدرت انتقال» تئوری!است

 . شد ارائه میشیگان دانشگاه سیاسی علوم استاد( ۹)"اورگانسکی"

 گوییپریشان

از آن عبور  خواهد با طرح انتقادهاییکنون میجریان دوم خرداد که در برآمدن دولت فعلی نقش محوری داشته، ا صبح نو:

های های این حمایت را ندهد. عالوه بر آن، چشمی نیز به انتخابات پیش رو دارد و با آنکه در تمام مصاحبهکند و هزینه

تواند اشتیاقش را به کسب قدرت از این مسیر کتمان کند. این دو گزاره نیست اما نمیگوید که گدای رأی سرانش می

سال ۸1-۸۹گویی و آشفتگی برایش نشانه دیگری یافت؟ هنگامی که از حدود توان جز پریشانبرآمده از چیست؟ آیا می

دنیا مشغول عیش و  ینگه ن درهایشان اآلقبل، جریان اصالحات خود را در اختیار عناصر افراطی قرار داد که خیلی

بود؛ روزهایی که در فقدان اصل و اصالت، افزایش شکاف میان رأی و بدنه، اند، باید نگران چنین روزهایی هم میعشرت

هایی مانند حصر و مذاکره با آمریکا، چشمانش را بر دوری از مسائل مردم و گرفتارشدن در حلقه بسته درخواست

های اجتماعی برای ایجاد نافرمانی مدنی کی از عناصر امنیتی مشهورش خواستار تشکیل هستهواقعیات کشور بسته و ی

ها و گفتارهای علنی این جریان است که کامالً رنگ مصاحبههای مخفیانه یا پنهانی نیست، بلکه ها حرفشود؛ بله، اینمی

زان دوم خردادی، این پرسش اصلی را به وجود باهای منافقین را به خود گرفته. تسلط تندروی بر سیاستو خوی حرکت

آورد که اساساً چیزی به نام جریان اصالحات وجود دارد یا نه؟ جریانی که خود را درون جمهوری اسالمی تعریف 

 های ایدئولوژیک را خشکاند.زند باید ریشه حکومتکند و نه آنکه فریاد میمی

 

 سلمان ندادندفارس دم به تله بنسران خلیج

کشاور عواو شاورای     6عبدالعزیز، شااه ساعودی، نیمای از ساران     مستقیم سلمان بن دیروز با وجود دعوت وطن امروز:

فارس در اجالس سران این شورا در ریاض شرکت نکردند تاا جهاان عارب نیاز متوجاه ساقوا جایگااه        همکاری خلیج

ر جوان قطر که رژیم ثانی، امیحمد آلسلمان شود. نه فقط تمیم بنکاره جنایتکارش، محمد بنسعود و بویژه ولیعهد همهآل

فاارس اساتقالل   شمارد و همچنین سلطان عمان که همواره در چارچوب شورای خلیجفعلی سعودی را دشمن خود بر می

سالمان نیاز محساوب    کاره امارات که متحاد اصالی بان   ها داشته بلکه ولیعهد همهنشینعمل بیشتری نسبت به سایر شیخ

وزیر امارات و حاکم دوبی باود کاه باه    راشد، معاون نخستاین شیخ محمد بنشود در اجالس دیروز قطر غایب بود. می

نشین و حاکم ابوظبی )با سمت ولیعهادی( در نشسات دیاروز ریااض     نهیان، رئیس عملی این شیخزاید آلجای محمد بن
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سار  شستی بیفارس در عمل تبدیل به نونهمین نشست ساالنه سران شورای همکاری خلیجبدین ترتیب سی  شرکت کرد.

کنندگان دعوت سلمان و پسرش بودند، اولی به نوکر صفتی در مقابل شد، چرا که شاه بحرین و امیر کویت که تنها اجابت

 .ها و دومی به انفعال در چارچوب شورا و خنثی بودن در قبال مسائل مبتال به آن مشهور هستندسعودی

 تایید حکم اعدام یک مفسد اقتصادی دیگر

در  -های اقتصادی اخیراز محکومان پرونده-سخنگوی قوه قواییه از تایید حکم اعدام حمید باقری درمنی  :ریمردم ساال

باه   اظهار کرد: حمید باقری درمنی در دادگاه بادوی   ایحجت االسالم والمسلمین محسنی اژه.دیوان عالی کشور خبر داد

وی در پاسخ به سوالی در خصوص علات باه طاول انجامیادن      .کشور ابرام شداعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی 

و از آنجا که مربوا به قبل بوده و مطرح کردن احتمال خط قرمز باودن ایان پروناده از     رسیدگی به پرونده باقری درمنی 

برداری تعداد بسیاری کاله ای بود که گویید مربوا به قبل بوده درست است و پروندهاینکه می  سوی احمدی نژاد گفت: 

هاای  این پرونده در دادگاهوی یادآور شد: .هایش طوالنی شدحسابرسی و کارشناسی داشت که بررسی هر کدام از آنها و 

ویژه رسیدگی نشد و اتهامش را تحت عنوان دادگاه ویژه رسیدگی نکردند زیرا پرونده از قبل به دادگاه انقالب ارجاع شده 

ید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداری، دادگاه وی را محکوم کرده است، نه قانون تشد ۴بود و به استناد ماده 

 .قانون مجازات اسالمی. دیوان عالی هم براساس استناداتش حکم را تایید کرده است 6۱6به استناد ماده 

 ها را كوچک كرده ایدنصف و سفره قالیباف: سرمایه مردم را یک شبه

 های چشم و ها ذهن که است جایی آن مشکل گفت: تهران دانشگاه دانشجویان معج در قالیباف باقر محمد رسالت:

 اشباع و مدیریت ضعف با و است خیره مرزها زا بیرون به ها، داشته و ها فرصت این بر تمرکز جای به مسئوالن از بعوی

 و مادی هایداشته بردن یغما به و ملت این خون مکیدن دنبال به همیشه که طلبانفرصت برای را فرصت ناکارآمدی،

 در که کسانی به و خوارانرانت به دالالن، به قاچاقچیان، به را فرصت و است کرده فراهم اند، بوده ملت این معنوی

 مجمع عوو است. داده معروف؛ های درصدی چهار به کالم یک در و هستند ملت این و سرزمین این به خائن حقیقت

 به دولت از ناکارآمد تفکر این ادامه وقتی گفت: پایتخت شهرداری فعلی شرایط به پرداختن با نظام مصلحت تشخیص

 نکرده کار قالیباف کند ثابت که است این دنبال برداشتن، بار و کردن کار جای به شود،می مستقر و رودمی شهرداری

 بوده، ناتوان بوده، بد قالیباف «رویمی راه بهتر تو بلنگد، اتهمسایه اگر نکن فکر» گویدمی که هست المثلی ضرب است.

 این در نادرست های تخریب برخی اشاره با شود.وینمی حل مردم از مشکلی که قالیباف تخریب با باش. توانا شما

 به کجا از ۷خط دانستیدنمی اصال که حالی در کردید، تعطیلش و است ناامن مترو ۷ خط گفتید آمدید کرد: بیان مدت،

 موقع به را شده تعطیل خط از بخش آن تنها نه حاال گفتید. اشتباه پرسید، مجری وقتی تلویزیونی برنامه در و کجاست

 نکردید. تمام بود، شده انجام آن درصد ۵۹ از بیش که هم خط این ادامه بلکه ندادید قرار مردم دسترس در استفاده برای

 تخصص که شما نداشته، تخصص فالنی گفتید آمدید داد: ادامه وی دهید؟ نمی انجام را  مانده باقی درصد ۹ آن چرا خب

 ؟کنیدنمی رکا مردم برای حرف همه این جای به چرا بیاوریم. مدیر خارج از برویم باید گوییدمی که دارید
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 نمانده باقی کاری اصال دیگر که آنجا کنید؟نمی افتتاح چرا را پرندگان باغ کرد: بیان نظام مصلحت تشخیص مجمع عوو

 از بیش که را مترو 6 خط اید؟داشته نگه قفس در را پرندگان چرا دارید مشکل قالیباف با پرندگان. رهاسازی از غیر بود

  کنید؟نمی تمام چرا شدمی تمام ۵6 سال پایان تا باید و داشت پیشرفت درصد ۱۹

 های وطنی عزا گرفتندلیبرال ،اشرافیت در فرانسهشورش جمهوریت علیه 

ها به کارشناسان معتقدند بحران امروز فرانسه که به سرعت در حال گسترش است و براساس برخی گزارش كیهان:

برالیسم در اروپا گیرد بحران کل لیبلژیک، هلند و مجارستان رسیده و کشورهای اروپایی را یکی پس از دیگری در بر می

دهد، کند، تفکری که اصالت را به سود و سرمایه میاست. تفکری که به طبقات زیرین و فرودست جامعه توجهی نمی

های تفکری که در آن اصالتی برای عدالت به خصوص در حوزه اقتصاد وجود ندارد، در اروپا به بن بست رسیده و نشانه

وکسل و.. قابل مشاهده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه امانوئل ماکرون با امواج های پاریس، مارسی، برآن در خیابان

رو شده است. خشمی که ریشه آن را باید در گسترش نابرابری و کاهش عدالت اقتصادی در فزاینده خشم مردمی روبه

لکه جنبشی است که از اعماق وجو کرد. فیگارو هم نوشته: آنچه در فرانسه روی داده اتفاقی گذرا نیست، بفرانسه جست

رود و گیرد به کژراهه مینوردد. کشوری که له شدن طبقات متوسط خود را در نظر نمیمی خیزد و تمام کشور را دربرمی

ناخدا یاد کرده و نوشته: تواند گرفتار نیروهای افراطی شود. روزنامه لیبراسیون نیز از دولت فرانسه به عنوان کشتی بیمی

رو شده است، هرچند این جنبش ت جاری در فرانسه علیه فقر با همدردی و همبستگی مردم این کشور روبهاعتراضا»

بسیاری این جنبش را مخدوش، مبهم  هنوز از سازمان و رهبری روشن برای شرکت در مذاکره با قدرت برخوردار نیست.

 بنشیند اما هستند کسانی که نسبت به گسترش آندانند که با همان سرعتی که اوج گرفته ممکن است فرو و بدون سر می

 «.ددهنمیهشدار

هزار زخمی و دستگیری در کل فرانسه طی  ۹کنون بیش از ها که تاترس از گسترش اعتراضات در فرانسه و ادامه آشوب

فرانسوی را به های تبدیل کرده طی روزهای اخیر لیبرال« زدهجنگ شهر»یک ماه گذشته به دنبال داشته و پاریس را به 

درصد مردم فرانسه از  ۷۴ها حدودهای معترضان عقب بنشینند. براساس نظرسنجیتکاپو انداخته تا در مقابل خواسته

وزیر فرانسه در ها را به تکاپو انداخته است. ادوارد فیلیپه نخستاند و همین فرانسویحمایت کرده« جلیقه زردها»جنبش 

اما در حالی که لیبرالیسم در « رزش آن را ندارد که وحدت ملت و کشور را به خطر بیندازیم.هیچ مالیاتی ا»اظهاراتی گفته 

های وطنی لیبرال ،اند، در داخلرا به چالش کشیدهبا آتش و خون آن « جلیقه زردها»فرانسه و اروپا به مشکل برخورده و 

وزنامه خود رقابت حناچی و آخوندی بر سر های وطنی طی روزهای گذشته در رلیبرالچرخد. هنوز بر یک پاشنه می

اشرافی کارگزاران در ادامه نیز بعد از عنوان کردند. ارگان روزنامه« هافینال لیبرال»زدگی شهرداری تهران را با ذوق

سم/ پیروزی پوپولیسم بر لیبرالی»سرایی کرد و تیتر زد جمهور فرانسه مرثیهنشینی ماکرون مقابل معترضان برای رئیسعقب

های لیبرالی داخلی یک در میان اخبار و های مُبَلغ ارزشها و خبرگزاریروزنامه و سایت«. نشست مکرون عقب

 .دهند، گویی از این اعتراضات ناراحتندهای مربوا به این اعتراضات را پوشش میگزارش

 

http://kayhan.ir/fa/news/149146/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
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 !اتهام معرض در ملتخانه نمایندگان

 یکدیگر به نسبت هاجناح طرف از اظهاراتی و مطالب با ایرانی جامعه اخیر هایماه و هاسال در متاسفانه :امروز رمانآ

 بوده مطرود و مذموم بلکه نیست پسندیده تنها نه جهان کشورهای از بسیاری اجتماعی و سیاسی درعرف که بوده مواجه

 مقامات و مختلف هایگروه اظهارات .شودمی لقیت عمومی نهادهای مسئول یا سیاستمدار یک رویه خالف اصوال و

 با اظهارات اینگونه هوم در نیز عادی مردم که است متعارف غیر و عجیب موارد برخی در حدی تا یکدیگر به نسبت

 دیده کشورها از بسیاری در نیز اکنونهم و نداشت وجود ما کشور در دور هایدرگذشته هاروش اینگونه .اندمواجه چالش

 به نسبت بخواهد مدنی یا سیاسی تفکر یک از نمایندگی به یا اعتراضی صورت به مسئولی یا مقام است ممکن .شودینم

 مردم برای اصوال و مسئولیت و مقام برای خود، برای که ارزشی باشد، داشته نقد دیگری نهاد یا مسئول یا مقام عملکرد

 کند،می فعالیت آن در که مسئولیتی یا افکارعمومی و جامعه اندازه و حد و شأن در که کندمی استفاده ادبیاتی از است قائل

 شده بیان دیگران به نسبت مقامات از برخی توسط بارها امنیتی سیاسی، معمولی، جرائم ارتکاب از اتهامات انواع .باشد

 تخلفات برخی ارتکاب به را وائیق یا اجرایی مقامات ایعده .اندکرده متهم رشوه دریافت به را نمایندگان ایعده .است

 و اجتماعی نزاکت فاقد و غیرمتعارف ادبیات این با تقابل در بارها .اندداده قرار اشاره مورد دارد کیفری جنبه بعوا که

 و کنند جرم اعالم قوائی مقامات به رجوع با که است بهتر دانند،می کسی متوجه را اتهامی اگر که شد گفته سیاسی

 مورد که مقاماتی ایمگفته بارها باز راستا همین در .کنند پیگیری را آن اندموظف قانون صراحت طبق نیز ائیقو مسئوالن

 اگر آنها عملکرد سالمت خصوص در ابهامات کردن برطرف منظور به همیشه برای یکبار است بهتر گیرندمی قرار اتهام

 متاسفانه .کنند اقدام گوینده و متکلم تعقیب به نسبت افترا، یا ذیباکا نشر عنوان به هستند، خود درستکاری به معتقد واقعا

 از برخی امروز که یافته گسترش حدی به دیگر طرف از کنندگان حمایت و متکلمین شیوه طرف، یک از مخاطبان سکوت

 واقعا اگر .برندمی بین زا مسئوالن به را مردم اعتماد تتمه تدریج به و دهندمی قرار هدف را یکدیگر زدن، اتهام با مقامات

 مرتکب خود نمایندگی و فردی واکنش و کنش در مجلس نمایندگان از نیمی که است معتقد مجلس محترم نماینده

 اسالمی مجازات قانون چارچوب در شکایت طرح روش بهترین است، کشور ثبات و امنیت برخالف که اندشده جرائمی

 مراجع به قانونا است مکلف دیگر، عنوان هاده و عمومی نظم خالف ارجی،خ و داخلی امنیت علیه اتهامات مورد در

 .کنند تشریح را اتهامات و اعالم را مراتب جزئیات ذکر با قوائی

 

 


