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 (6) 98 راهبردي مربع  /سیاسی تحلیل آموزش

 هااي ظرفیات  باه  نگااه  بیارو،   باه  بسان   چشام  حا  راه و رهاایی  ينقطه

 از هرگاااه کااه اناادداده نشااا، ایاارا، ماارد . اساات کشاا ر درو، اننهااايباای

 تااری بااگر  اناادت انساانه انااد شااده میاادا، وارد و خ اساانه کماا  آنهااا

 آ، شااااهد روزهاااا ایااا  کاااه آ، قلااام یااا . کنناااد حااا  را مشااا   

 و زدگاااا،سااای  باااه کمااا  باااراي مردمااای نیروهااااي ورود هسااانیم 

  .است شیراز و ق آق دیدگا،آسیب

 همسایه کشورهای با سخنی

 کلید سماًر امروز از ایران نفت صادرات رساندن صفر به جهت در تالش برای آمریکا جدید طرح اسالمی:جمهوری 

 دلخواهش نتایج به حداکثری فشار اعمال برای ترامپ خورده شکست و ناکام تالش رسدمی نظر به بعید ولی .خورد

 خاصی زمانی مقطع در دقیقاً ایران مردم علیه آمریکا دشمنی گیریاوج کرده، پیدا مضاعفی اهمیت میان این در آنچه. برسد

 اصرار و رنددا قرار سیل معرض در کشور استان 26 و اندگرفته قرار طبیعی بالی یک برابر در ایران مردم که است

 .آیدمی نظر به ضدانسانی بسیار شرایطی چنین در ملت یک با دشمنی برای ترامپ دسته و دار توزانهکینه

 کمک به راقع علیه متحدانش و آمریکا دوم و اول هایجنگ در که کشوری آن نکنند فراموش منطقه دولتهای و ملتها

 که کشوری. بود یرانا داد، پناه آنها به و گرفت آغوش در را کویتی آوارگان که کشوری. بود ایران شتافت کشور این مردم

 با چهاردهه ولط در که کشوری. بود ایران شتافت، قطر کمک به قطر علیه متحدانش و عربستان وحشیانه تقابل اوج در

 از پس سالهای اوج رد که دستی آن. بود ایران داد، پناه را نفر میلیونها و کرد استقبال افغانی مهاجرین از باز آغوش

 نبود، همسایگانش بدخواه تنهانه هیچگاه ایران. بود ایران از شد، دراز شمالی همسایگان کمک به شوروی اتحاد فروپاشی

 وحشی تروریسم ندهپرو که کشوری. بود آنها دلسوز و رساند یاری بودند، شده نیز ظلم مرتکب دیروز که آنهائی به بلکه

 ایران این. بود یرانا کرد، مار و تار را هاتروریست و بست را لبنان و سوریه و عراق در مزدورانش و آمریکا حمایت مورد

 اسرائیل و مریکاآ دلخواه فرجام به عراق و سوریه در تروریستها کردن مسلط برای آمریکا وقیحانه طرح نگذاشت که بود

 چاه به آمریکا دهپوسی طناب با و کنند فراموش را ملموس و عینی حقایق این نباید منطقه کشورهای و ملتها. شود منجر

 و دوست که شودمی مشخص و گیردمی شکل روزها همین در منطقه فردای مناسبات و محاسبات شالوده .بروند حوادث

 .کیست دشمن

 نفت بازار در سرگیجه

 به گنگ حالتی مانده، باقی ایران نفتی هایمعافیت کامل لغو تا که اندکی فاصله در نفت بازار وضعیت: اقتصاد دنیای

 خود به بیشتری شدت ،ونزوئال در سیاسی ناپایداری شدن ترجدی با گذشته روز بازار حالت این. است گرفته خود

 وارد آن از پیش روزهای در که شد همراه رشد با حالی در نفت جهانی بازار گذشته روز معامالت ترتیب این به. گرفت

 اخیر تصمیم که است نامشخصی وضعیت پی در هاقیمت خیز و افت میان نفت بازار آمد و رفت. بود شده نزولی سیر
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 بازار سرگیجه نیز سعودی عربستان نامشخص موضع میان این در. کرده ایجاد ایران نفت صادرات کامل قطع برای آمریکا

 قول ترامپ دولت به یکسو از اوپک در تولید مازاد ظرفیت دارنده ترینبزرگ عنوانبه هاسعودی. است کرده بیشتر را نفت

 کشورهای سوی از تولید کاهش توافق تداوم دیگر سوی از و اندداده را ایران نفت خالی جای پوشش برای تولید افزایش

 در ونزوئال خودخوانده جمهوریرئیس گوایدو،خوآن شدن ظاهر میان این در. دانندمی ممکن را اوپک غیرعضو و عضو

 و کرد تقویت را مادورو نیکالس دولت علیه نظامی کودتای یک گرفتن شکل احتمال کشور، این ارتش سربازان میان

 با آمریکا، نفتی هایتحریم همچنین و داخلی مشکالت فشار تحت حاضر حال در ونزوئال. شد هاقیمت بیشتر رشد باعث

 روز در بشکه هزار ۷۰۰ حدود به کشور این روزانه تولید اوپک آمار آخرین طبق .است شده مواجه چشمگیری تولید افت

 در تولید ریسک کنار در ونزوئال تولید کاهش. شود مواجه نیز بیشتری کاهش با فعلی تهدیدهای تحت تواندمی و رسیده

 .روندمی شمار به بازار عرضه سمت تهدیدهای ترینمهم ایران، نفت صادرات بر آمریکا هایتحریم فشار همچنین و لیبی

 به نیز دلتا خیزنفت منطقه در ناآرامی علت به نیجریه در خام نفت صادرات برای العادهفوق وضعیت اعالم حال عین در

 تنظیم لحظه تا و گذشته روز برنت خام نفت بشکه هر قیمت «اقتصاددنیای» گزارش به. زد دامن عرضه اختالل از نگرانی

 به دوشنبه وزر شاخص نفت این. رسید بشکه بر دالر ۷۳ /۰۵ به دالری یک از بیش رشد با ،(۱6:۳۰ ساعت) گزارش این

 بشکه بر دالر ۴6 /۴۴ به و داشت سنتی ۹۴ رشدی نیز آمریکا خام نفت بشکه هر. بود کرده نزول بشکه بر دالر ۷2 زیر

 در سعودی نعربستا نفت وزیر الفالح، خالد اظهارات گذشته، روز در نفت قیمت رشد دالیل ترینمهم از یکی. رسید

 بیانیه طبق که دش مطرح شرایطی در اظهارنظر این. بود 2۰۱۹ سال دوم نیمه در تولید کاهش توافق تداوم احتمال رابطه

 بازار، از نایرا نفت خروج جبران و تولید افزایش برای آمریکا با امارات و عربستان همکاری بر مبنی سفید کاخ

 .بودند کرده تکیه همراهانش و هاسعودی سمت از عرضه افزایش بر گرانمعامله

 دالری۸۵ نفت به خود اقتصادی شرایط تضمین برای سعودی پادشاهی پول، المللیبین صندوق گزارش ترینتازه طبق 

 از پس که داشت توجه تهنک این به باید موارد این تمام کنار در .تاس نفت قیمت فعلی سطوح از باالتر بسیار که دارد نیاز

 اختالل نارک در جدی تهدیدی ایران سمت از عرضه کمبود ایران، نفتی هایمعافیت لغو موعد عنوانبه مه دوم تاریخ

 طبیعی کامال ازارب سرگیجه موارد، این تمام گرفتن نظر در با. است آن کنندگانمصرف و نفت بازار برای دیگر هایعرضه

 .رسدمی نظر به

 البغدادی شدن ظاهر پرده پشت

 عمومی ارانظ در دیگر ،۱۳۹۳تیر در موصل شهر نوری مسجدجامع در خالفت اعالم زمان از که البغدادی خراسان:

 در را ختلفم های بحث از موجی که منتشرکرده خود از ای دقیقه۱۸ ویدئویی اختفا، سال۵ازحدود بود،پس نشده حاضر

 درسریالنکا اخیر تروریستی حوادث به توجه با او صلیبی ضد ژست که آن ویژه به ،است زده دامن گران تحلیل میان

 چیست؟ البغدادی ابوبکر دوباره شدن ظاهر پرده پشت راستی به اما است، تامل قابل و مشکوک

 ابی قلم به را الوهمیه الخالفة نام با ای جزوه قبل روز ۳ البغدادی منتقد داعشی موسسات از علمی تراث مؤسسه -۱

 زیر را البغدادی خالفت دالیلی ارائه با المصری جزوه این در .کرد منتشر البغدادی منتقد های مفتی از المصری عیسی

  مدعی مصری .است البغدادی ای رسانه حضورنداشتن المصری اصلی ادله از یکی. داند نمی مشروع را آن و برد سوال

 باشد؟ مشروع خالفتش تواند می نیست او از ای نشانه هیچ که ای خلیفه چگونه شود می
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 کند می الشت اکنون و آمده کوتاه خالفت تشکیل طلبانه جاه رویای از ناگزیر متوالی، های شکست از پس داعش -2

 . بخشد داومت جهان متنوع نقاط در شده اغراق تروریستی های عملیات انجام طریق از را عمومی اذهان در خود حیات

 و منسجم ای چهره تا دارد تالش ای دقیقه ۱۸ ویدئوی این انتشار با البغدادی که آن رغم به رسد می نظر به نهایت در

 تالش و داعش ضعف و انفعال از واضح ای جلوه که آن بر عالوه را نمایش این عمال اما بگذارد نمایش به داعش از فعال

 برای ای اعالمیه توان می هستند، البغدادی گرد از شدن پراکنده حال در ساعت هر که است طرفدارانی کردن منسجم برای

 دوران به قبل اه مدت و پیموده را آن القاعده قبال که دانست تروریستی گروه این فعالیت از جدید ای دوره به ورود

 است؟ البغدادی ابوبکر انتظار در القاعده و الدن بن سرنوشت آیا. است رسیده خود حضیض

 !است برد -برد بازی دوتابعیتی جاسوسان کردن آزاد

 تا ایهسته هایجاسوس از است، بوده دوتابعیتی هایجاسوس حامی همواره اصالحات مدعی جریان :کیهان

 آزادی که است شده مدعی ایزنجیره روزنامه. خبرنگار پوشش در فعال هایجاسوس و زیست محیط هایجاسوس

 نیز این از پیش حاتاصال مدعیان. است برد-برد اقدام یک و داده افزایش دنیا در را ایران اعتبار دوتابعیتی، هایجاسوس

 نشانه و هاتحریم پیوستن تاریخ به عامل و ایران به خارجی سرمایه سرازیرشدن عامل و الفتوحفتح و برد-برد را برجام

 .تنگرف خود به واقعیت رنگ هیچگاه که ادعاهایی. بودند نامیده ایران مقابل بزرگ هایقدرت شدن تسلیم

 شود ارشاد باید که وزارتی

 کارنامه ،صالحی عباس سید و امیری صالحی جنتی، آقایان عملکرد و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت سال6 رسالت:

 قرار اشاره وردم اختصار، به و حوزه سه در که است گذاشته جای بر بود تدبیر مدعی که دولتی فرهنگ از ضعیفی بسیار

 فروش تومان یاردمیل 22 با کشور، سراسر و تهران سینماهای در اکران هفته چند از پس ۱۴۰۰ رحمان فیلم. یک .گیردمی

 ارشاد، زارتو دیگر های بخش وضعیت. دو  .نیست باورکردنی توقیف دلیل اما است، شده توقیف بیننده هزار هاده و

 از بسیاری که شودمی برگزار ناعادالنه و بد قدر آن مطبوعات، جشنواره سال یک. ندارد سینمایی سازمان با چندانی تفاوت

 جشنواره. شودنمی برگزار اصال سال یک و شودمی برگزار دیر سال یک دهند،می انصراف آن در حضور از هارسانه

 شدید گرد عقب چ،هی اند نشده که تر بالنده گذرد، می دولت این عمر از که سالی 6 در فجر، فیلم جشنواره و مطبوعات

 نمایشگاه یبرگزار وضعیت همین. بگذریم کتاب بخش در دولت عمومی عملکرد و گذاری سیاست از. سه .اند داشته هم

 به نمایشگاه ست؟ا تهران کتاب المللی بین نمایشگاه دوره دومین و سی سزاوار وضعیت، این آیا. کنید مشاهده را کتاب

 امور اغلب یشگاه،نما شروع از قبل هفته یک تا گردد، می بر مصلی به دوباره سال دو از پس و شودمی منتقل آفتاب شهر

 هآماد حال در عوامل زهتا که نمایشگاه ابتدای روز دو یکی بالتکلیفند، ناشران و است نشده انجام هابندی تقسیم و اجرایی

 ایمنی و فاهیر امکانات و تهویه و نقل و حمل مانند امور ترینساده و نشده تدارک امور از بسیاری و هستند سازی

 فضای با تناسبم نقدها سطح قدر آن. ندارند قبل دهه یک حتی به نسبت توجهی قابل بهبود و مواجهند مشکل با همچنان

 نکرد نابود در توزیع، شبکه به زدنآسیب در نمایشگاه جدی نقد مجال دیگر اصال که است پایین کتاب، نمایشگاه فعلی

 تضارب حلم باید که نمایشگاه یک اساسی ویژگی و اصالت نداشتن در کتابسازی، ترویج در خرد، های فروشی کتاب

 .ندارد وجود نیست، و باشد فرهنگ و ادبیات پژوهشگران و شعرا و نویسندگان آرای
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 دولت حمایتی هایبسته انتظار در افطار خالی هایسفره

 هایسفره نگران ایرانی درآمدکم هایخانواده از بسیاری تورم، افزایش و رمضان مبارک ماه به شدننزدیک با: نو صبح

 یابد؛می فزایشا تورم نرخ و شودمی افزوده موادغذایی و اساسی کاالهای قیمت بر روزبهروز چراکه هستند؛ خود غذایی

 از بخشی مضانر مبارک ماه در تواندمی که راهکارهایی از یکی. شودنمی دیده شهروندان درآمد در محسوسی تغییر اما

 بضاعتکم و طمتوس اقشار به حمایتی یا غذایی هایبسته ارائه کند، تأمین را پذیرآسیب قشر غذایی سفره کمبودهای

 خالی سفره الح به فکری مجلس و دولت رمضان، مبارک ماه تا ماندهباقی هفته یک این در آیا حال،بااین. است جامعه

 اند؟کرده جامعه از قشر این

 ماه در درآمدمک اقشار از حمایت برای ایبرنامه دولت هنوز لحظه، این تا چیست؟ رمضان ماه در دولت حمایتی برنامه

 بسته شد مصوب وزیرانهیأت ۱۳۹۸ فروردین ۱۸ جلسه در و گذشته ماه که است درحالی این. است نداده ارائه رمضان

 پیمانی و میرس کارکنان البته،. شود پرداخت اساسی کاالهای خرید برای جامعه درآمدکم هایگروه به غذایی حمایت

 امداد کمیته زیرپوشش خانوارهای و بازنشستگان اجرایی، هایدستگاه دارشناسه قراردادی کارکنان و لشکری و کشوری

 .شدند طرح این مشمول ایثارگران امور و شهید بنیاد و بهزیستی سازمان ،(ره)خمینی امام

 هاآن هاینوادهخا اقتصادی فشار از اندکی تا شد ریخته هاگروه این حساب به مبلغی فروردین، پایان در اساسبرهمین

 کارکنان و لشکری و کشوری پیمانی و رسمی بگیرانحقوق به ریال دومیلیون مبلغ به جبرانی کمک همچنین،. بکاهد

 بود، ریال یلیونم ۳۰ از کمتر شانکارگزینی حکم آخرین در مندرج مبلغ جمع که اجرایی هایدستگاه دارشناسه قراردادی

 . شد واریز مشمول کارکنان مزایای و حقوق به متصل بانکی هایحساب ازطریق

 از ذاییغ حمایت برای کشور بودجهوبرنامه سازمان هماهنگی با شد مکلف هم اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت

 و کشور هزیستیب سازمان و (ره)خمینی امام امداد کمیته نوبتی پشت و زیرپوشش خانوارهای مانند درآمد،کم هایگروه

 هایماه روزافزون تورم بهتوجهبا اصالحی مبلغ این. کند اقدام ایثارگران امور و شهید بنیاد زیرپوشش خانوارهای نیز

 حمایتی هایدستگاه بگیرانمستمری و لشکری و دولتی کارکنان و کارمندان معاش وضعیت بهبود بر تأثیری چندان گذشته

 مبارک ماه به شدننزدیک با دید باید حال. بود دلگرمی اقتصادی ضعیف و متوسط خانوارهای برای حال،بااین نداشت؛

 داد؟ خواهد ارائه ماه این در را خود حمایتی هایبسته دولت آیا تورم، افزایش و رمضان

 


