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 شودمی ایجاد علمی شکوفاییِ دانشگاه در تحصیل با / سیاسی تحلیل آموزش
 که است این علّت. است خوبی چیز نفسهفی دانشگاه به جوانان نیافت راه

 عمدتاً شدن، آگاه و روشنفکر و کردن مطالعه و خواندن درس جای باالخره

 کتاب کسی است ممکن هم دانشگاه بیرون که است درست. است دانشگاه

 در خانمها طبعاً. افتدمی اتّفاق کم این لیکن شود؛ آگاه و فاضل و بخواند

 و شکوفایی و شکفتگی یک - طورنداین خانمها بیشتر - دانشگاه یطمح

 البته. شودمی باز ذهنشان و کنندمی پیدا علمی مطالب به پرداختن جرأتِ

 .طورندهمین هم پسرها

 کنیم فکر نظام جمهوریت تحکیم به

 که پیش سال 14. نیست کمتر نباشد، نظام اسالمیت از بیشتر اگر «جمهوریت» امر به رهبری و( ره)امام اهتمام :فارس

 و فرهنگ اقتصاد، سیاست، ساحات در ایتازه حیات شد، برداشته اسالمی جمهوری به ملت قاطع رأی با سلطنت بساط

 به مدرس شهید اما شد، برافراشته هاانگلیسی توسط هم رضاخان زمان جمهوریت پرچم. آمد دیدپ کشور اجتماعی فضای

 یک جمهوریت. کرد مخالفت آن با کنند، بازتولید جمهوریت در را رضاخان سلطنت خواستندمی هاانگلیسی که این دلیل

 مردم سیاسی خاستگاه در ریشه باید. شود تجویز جوامع اداره برای انگلیس یا آمریکا سفارت از که نیست سیاسی نسخه

 چطور و خواهندمی چه کنند تعیین خود مردم یعنی مردم، حکومت سوی به حرکت یعنی جمهوریت. باشد داشته

 اندیشد،می خود استقالل و آزادی به که ملتی. مردم اراده براساس کشور اداره یعنی جمهوریت. یابند دست آن به توانندمی

 .برسد آن به تواندنمی خود نظامات اداره در آن کارکرد و جمهوریت مبانی شناخت بدون

 را خود انتخاب قبح و حسن مسئولیت باید مردم. نیست عالی هدف این به رسیدن برای آزاد انتخابات جز راهی هیچ  

 .برسد است، ملی منافع فظح همانا که مطلوب نتیجه به تا باشد اجانب سیاسی مداخله از فارغ باید انتخاب این. بپذیرند

 کج دست که کسانی. کنند پیدا راه اسالمی جمهوری پارلمان به نباید هستند، ملت آزادی و استقالل دشمن که کسانی

 نوامیس به که کسانی. کنند اشغال را مجلس هایکرسی نباید هستند، خود خاندان و خود جیب کردن پر دنبال به و دارند

 همین به. ندارند را مجلس هایصندلی اشغال شایستگی ندارند، درمانی و درست اخالقی ابقهس و دارند سوء نظر مردم

 از گیرند، قرار گیریرأی فرآیند در اینکه از قبل افراد این صریح، اظهارنظر با داده مأموریت چهارگانه مراجع به قانون دلیل

 وقتی یک کنند،می صحبت مردم با گاهی BBC رادیو و آمریکا رادیو در که کسانی اکنون. شوند محروم شدن انتخاب حق

 خود چهره بر را سیاسی پناهندگی ننگ هاآن و یافتند راه مجلس به انتخابات بر نظارت و اجرایی مسئولین غفلت دلیل به

 اخالل این جلوی قانونی طرق از باید کنند،می اخالل نفوذ، طریق از نظام جمهوریت استقرار در اسالم دشمنان. دارند

 دشمنان. ندارد وجود کشور پیشرفت و ملت سرنوشت تعیین برای «رأی حق» از استفاده و «انتخابات» جز اهی .شود گرفته

 جمهوری مردمی مشروعیت بردن سؤال زیر برای «انتخابات به نه» روی را خود راهبرد ابتدا از مردم با مقابله برای انقالب

 از حمایت و انتخابات امر در مداخله روی گذاشتند را بنا نیست، مثمرثمر راهبرد ینا دیدند وقتی. کردند تنظیم اسالمی

 .نرسد قدرت به مشکالت حل برای اصلی جریان تا غیرواقعی ادعاهای با نابلد، و ناکارآمد ضلع یک
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 نگرفتند جدی هم هاخیالخوش که سرابی ژاپن؛ به سفر سوغات

 نیز را بانکی تبادالت آن، پول پرداخت و ایران از نفت خرید ضمن که بود دهش متعهد برجام در اروپایی طرف :کیهان

 خود تعهدات به عنوان هیچ به برجام اروپایی اعضای اما کند؛ مبادله ایران با را تحریمی کاالهای همچنین و کرده برقرار

 در این. اندکرده تقدیر فرانسه صخصوبه و برجام اروپایی اعضای از بارها دولت ارشد مقامات متاسفانه. نکردند عمل

 کردن برجامیزه ادامه در و ایران برجامی هایمحدودیت کردندائمی پی در آمریکا با همصدا اروپا که است حالی

 خالف عنوان هیچ به و کرده تبعیت آمریکا از کامال ها،تحریم مسئله در نیز ژاپن .است کشورمان قدرت هایمولفه

 ژاپن، به جمهوررئیس سفر بزرگنمایی با ایزنجیره هایروزنامه برخی اخیر روزهای در .کندنمی عمل واشنگتن دستورات

 .دادند قرار فحاشی و توهین مورد را آنها منتقدان، به حمله با همزمان و زده جا بزرگ الفتوحیفتح مقدمه را مسئله این

 مقابل در اما. دهندمی برجام گالبی و سیب وعده همچنان ،ترامپ هایدالل و آمریکا بزک با ایزنجیره هایرسانه از رخی

 .دادند نشان واکنش ژاپن به روحانی سفر نتایج به نسبت سردی با اصالحات، مدعیان مطلق اکثریت

 مقطع سه دادن قرار هم کنار با.نگرفتند جدی هم هاخیال خوش که بود سرابی ژاپن، به سفر سوغات دیگر، عبارت به

 هدف که رسیممی نتیجه این به «هاواسطه فعالیت» و(« اروپایی برجام آغاز) برجام از آمریکا خروج» ،«برجام امضای»

 و ایران برجامی هایمحدودیت کردندائمی -...(و ژاپن فرانسه،) هایشنوچه و آمریکا سرکردگی به -مقابل طرف اصلی

. است کشورمان اقتصاد تعلیق و ایمنطقه و موشکی هجمل از راهبردی هایحوزه به ایهسته توافق محض خسارت تعمیم

 .ندارد پروژه این در جایگاهی هیچ مردم معیشتی مشکالت رفع و ایران اقتصادی اوضاع بهبود میان این در

 پس حداقل خارجی، سیاست حوزه خصوص به و مختلف هایحوزه در روحانی آقای دولت که است کرده ثابت تجربه

 که قدرهمان .کندمی اذعان خود رویکرد بودن اشتباه بر غیرمستقیم یا مستقیم و رسیده منتقدان رفح به تازه سالیک از

 کشور اقتصاد بهبود به( اینستکس و وی پی اس عنوان تحت) اروپا هایبسته و( ترامپ سپس و اوباما دولت در) برجام

  .داد خواهد بهبود را دممر معیشت نیز ژاپن و فرانسه همچون کشورهایی گریواسطه کرد، کمک

 در نیست، نیویورک و ژنو و لوزان در اقتصادی مشکالت حل کلید: »فرمودند -91 اردیبهشت 9 -انقالب معظم رهبر

 مشکالت عالج راه تنها» عنوان به داخلی تولید تقویت در را خود متفاوت هایمسئولیت باید همه و است کشور داخل

 .«دهند انجام «اقتصادی

 موکول آن از پس و اروپایی برجام به دلخوشی سپس و آمریکا، با مذاکره به کشور اقتصادی مشکالت حل ردنک موکول

 ارسال حقیقت، در -هستند شهره آمریکا از خوردن توسری به کشورهایشان که -دالل چند اقدامات به چیز همه کردن

 کشور، مشکالت عالج راه. است خود خواهیزیاده کردن دیکته در مقابل طرف کردن گستاخ و دشمن به ضعف پالس

 .است داخلی عظیم توان بر تکیه و مقاومتی اقتصاد به جدی اهتمام

 شرطی روند باید دولتمردان. داشت نخواهد کشورمان مردم برای خسارت جز اینتیجه برجام به دلخوشی حاضر حال در

 هایتوانمندی از مندیبهره با و کرده متوقف را مذاکره هایدالل با برخاست و نشست و آمریکا با مذاکره به مردم سازی

 .کنند رفع را مشکالت داخلی، عظیم
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 آویوتل با سازیعادی به مصر و امارات گاز

 با خود بارخیانت روابط دادن جلوه عادی و صهیونیسم به فارس خلیج حاشیه وابسته عربی شیوخ هایعاشقانه :جوان

 امور وزیر دست این از نوع آخرین در. شودمی ترعیان و گیردمی خود به جدیدی ابعاد روز هر قدس اشغالگر رژیم سران

 در امارات خارجه وزیر ،«زاید بن عبداهلل».است گفته سخن اسرائیل با ائتالف از پردهبی توئیتر، در عربی امارات خارجه

 در خاورمیانه در اسرائیلی - عربی ائتالف... اسالم اصالح» عنوان تحت The Spectator انگلیسی مجله مقاله توئیتر

 سازیعادی و صلح تحقق زمان» است، نوشته آن به واکنش در توئیتی در نیز نتانیاهو که کرده منتشر را «گرفتن شکل حال

 حال در مسلمانان ذهن در جدید هاینقشه. است ظهور حال در خاورمیانه در جدیدی روایت» .«است فرارسیده روابط

 شعف سریعاً صهیونیستی رژیم وزیرنخست نتانیاهو، بنیامین.«است رفتن بین از حال در قدیمی هاینفرت و شدن مترسی

 روابط شدن نزدیک از: نوشت خود کاربری حساب در امارات خارجه وزیر توئیت بازنشر ضمن و داد نشان را خود

. شود محقق صلح و روابط سازیعادی که رسیده آن مانز کنم،می استقبال است، جریان در که عربی هایکشور و اسرائیل

 برای زمان بهترین االن: نوشت او از تشکر ضمن زاید بن توئیت به واکنش در نیز اسرائیل خارجه وزیر کاتس، اسرائیل

 خلیج حوزه عرب هایکشور و اسرائیل بین جانبهدو همکاری و جنگ و درگیری عدم توافقنامه سمت به برداشتن قدم

 اسرائیلی مقامات با و سفر اشغالی هایسرزمین به که سعودی نویسوبالگ و فعال سعود، محمد زود خیلی .است ارسف

 محمد. است دیگران از بیش نزدیکی این از سعودآل شعف شود مشخص تا پیوست جمع این به هم است کرده مالقات

 حال در صلح هایشاخصه که است بزرگی روز وز،امر وزیر،نخست جناب: است نوشته نتانیاهو به واکنش در سعود

 هایکشور و اسرائیل بین صلح و بوده هابهترین مستحق ما همگی اراده لطف به ما هایملت بله هستند، شدن مشاهده

 صهیونیستی رژیم خارجه وزارت .ما هایدولت بین دیپلماتیک روابط به بله شد، خواهد برقرار[فارس] خلیج حوزه عرب

 به. کند آغاز آینده روز چند در مصر به را طبیعی گاز صادرات رژیم این است قرار کرد، اعالم توئیتر در ایبیانیه شارانت با

 امضای اعالم با صهیونیستی رژیم انرژی وزیر اشتاینیتز، یووال العربی،القدس ایفرامنطقه روزنامه نوشته به ایسنا، گزارش

 به مصر به گاز صادرات: افزود اشتاینیتز. دانست «اسرائیل برای تاریخی اتفاقی» را امر این مصر، به گاز صادرات هایمجوز

 انرژی وزیر .است طرف دو میان صلح توافقنامه امضای زمان از مصر و اسرائیل میان مهمی بسیار اقتصادی همکاری منزله

 بازار در استفاده برای شد، خواهد آغاز صرم به آن انتقال آینده روز چند در که گازی: گفت ادامه در صهیونیستی رژیم

 رژیم اند،رسیده امضا به گذشته سال دو در که دالر میلیارد 4۱ ارزش به هاییقرارداد اساس بر. است مصر داخلی

 در را اسرائیل تالش این کارشناسان .کرد خواهد صادر مصر به گاز مکعب متر میلیارد ۵۱ سال 4۱ ظرف صهیونیستی

 هاکشور این بیشتر چه هر سازیوابسته و عربی هایکشور انرژی منابع گرفتن دست به برای رژیم این تقالی راستای

 این تواندمی فلسطین ملت علیه صهیونیستی رژیم جنگی جنایات مورد در تحقیقات اسرائیلی، شبکه یک اذعان به .دانندمی

 در تحقیقات آغاز که کرد اعالم صهیونیستی رژیم یونتلویز 4۱ شبکه. کند مواجه بزرگ سیاسی بحران یک با را رژیم

 در قانونی و حقوقی نبرد ترینمهم باشد، شده جنگی جنایت مرتکب فلسطینیان علیه صهیونیستی رژیم اینکه احتمال مورد

 اسیسی زلزله یک منزله به تحقیقات انجام با المللیبین کیفری دیوان قضات موافقت .بود خواهد فلسطین مسئله مورد

 حکم صدور احتمال و کرد خواهد مواجه سیاسی سونامی یک امواج با را رژیم این و بود خواهد «اسرائیل» برای بزرگ

 .داشت خواهد وجود اسرائیلی بلندپایه مقامات از بسیاری بازداشت
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 !هلویرابرت«شکسته هایمبل

 فتنه در که است مخملی کودتای و رمن جنگ هایتئوریسین از یکی -ROBERT HELVEY- هلوی رابرت :مشرق نیوز

 که امدیده یا و خوانده هلوی رابرت از نقل به جایی در. است داشته توجهی قابل نقش نیز ۵۵ اسرائیلی آمریکایی

 که چرا هست نیز ایعاقالنه کار و ریزندمی هاشومینه و هابخاری درون را سنگذغال یا هیزم گرما، تولید برای گوید؛می

 هلوی. است صرفه به مقرون گرما تولید برای آن از استفاده و است قیمتارزان هایسوخت جمله از سنگذغال و هیزم

 شومینه درون را مبل تعدادی کارگاه یک سالن در یا و مسکونی خانه یک در که کردید مشاهده اگر گوید؛می ادامه در

 پاره و هاپایه شدنشکسته علت به هامبل شاید! نکنید تلقی دیوانه را کارگاه مدیر یا خانهصاحب سوزانند،می و ریخته

 در آنچه شما اولیه تصور برخالف حالت این در. شدندمی ریخته دور باید و نبوده استفاده قابل دیگر آن روی پارچه شدن

 که است رچهپا و چوب مقداری! باشید آن قیمت و ارزش نگران که نیست مبل است، سوختن درحال شومینه یا و بخاری

 ریختن دور از ترصرفه با آن سوزاندن و داده دست از را خود مصرف تاریخ دیگر حاال ولی بوده مبل این از پیش اگرچه

 همنوایی و اصالحات مدعی بازانسیاست از تعدادی و مجلس نمایندگان از برخی روزهای این شکنیهنجار  !است

 کرده تعریف توانمی هلوی رابرت «سوخته هایمبل» تئوری؛ با تنها را دشمنان شده اعالم رسماً هایخواسته با آنها پردهبی

 اسرائیلی فتنه آمریکایی در فروشیوطن. بیندازید آنها کارنامه و سوابق به گذرا نگاهی است کافی. نشست ارزیابی به و

 و اراذل از حمایت نیوز،آمد ختهساصهیونیست کانال با همکاری! نظرسنجی پوشش در دشمن سفارش به سازینظر ،۵۵

 برای تالش بیگانگان، به ایرانی جزایر واگذاری پیشنهاد اقتصادی، فساد به آلودگی اخیر، هایآشوب در ایاجاره اوباش

 .است افتاده بیرون پرده از تاکنون که است آنان سیاه کارنامه از بخشی فقط... و حجاب قانون حذف

 آنها بعدی کارکرد از شده یاد طیف فرمان اتاق که بخشدمی قوت را احتمال این قبلی مشابه هاینمونه به مراجعه اما، و

 عنوان به شوند ریخته دور آنکه از قبل دهدمی ترجیح که کندمی تلقی ایسوخته هایمهره را آنان و است کرده امید قطع

 .کند کشیبهره آنان از هلوی تئوری در شکسته هایمبل

 


