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 (4) برگشت ورق  /سیاسی تحلیل آموزش

 میان در ایروحیه چنین یک وقتی : شود حاکم تحقیر روحیه وقتی

 طبیعی طور به هم ملت آن و کشور آن سیاسی دستگاه شد، حاکم مردمی

 دوم ینیمه در بخصوص که رضاخانی همان... شودمی نوکرمآب

 یک مقابل در...  بود، کرده رفتار خشونت با خود مردم با آنجور سلطنتش

 مثل ،«بگیری کناره سلطنت از باید» گفتند که هاانگلیسی یساده پیغام

 !شد خارج کشور از و گرفت کناره سلطنت از مرده موشِ

 ظریف آقایغیرقانونی تحریم درباره مالحظه چند

 دشمن هایحریمت بر تکیه رقبا، به حمله برای «موجود وضع عامالن» هایحربه بزرگترین و تریناصلی از یکی کیهان:

 بود، شده اعمال تشانمسئولی دوران در که را هاییتحریم ناتوانند، شان سیاسی رقبای بگویند اینکه برای یعنی. است بوده

 هر یعنی، منطق این! کردندمی شوندگان تحریم بیشتر ناتوانی بر حملِ بود، بیشتر هاتحریم چه هر شمردند؛می یک به یک

 نای گسترده پیگیری. است سوادتربی دیپلماسی حوزه در و ناآشناتر دنیا زبان با تر،ناتوان باشد، شده تحریم بیشتر کس

 را دنیا زبان و هستند توانا دارند، دیپلماسی سواد که هستند آنها اینکه، آن و داشت خود با هم ضمنی پیام یک غلط، منطق

 این صاحبان! داشت هندبرخوا میان از مذاکره و دیپلماسی توان همین با را هاتحریم دهند، رای آنها به مردم اگر و بلدند

 به تبدیل شانمنطق .برگشت ورق ناگهان اما ظریف تحریم با. رسیدند قدرت به و داده فریب را مردم ترفند همین با منطق

 تحریمی اگر ل،قب خالف بر دیگر اینجا. نبود ناتوانی و سوادیبی نشانه شدن تحریم دیگر حاال و اینجا! شد خود ضد

 حاال! است کنندهتحریم ترس و ناتوانی در علت نیست، شوندهتحریم سوادیبی و عرضگیبی آن علت گیرد،می صورت

 !شویمی «ملی قهرمان» شوی تحریم اگر که خوب آنقدر است، «خوب» شدن تحریم دیگر

! هست؟ ملی انقهرم شرافتا اما. قبول هم این است، خودمان از و کشورمان دیپلمات. قبول است محترم ظریف آقای -2

 شحالخو ایشان تحریم از کسی نیست؟ است، ایشان هایسیاست شکست بر سند بهترین «موجود وضعیت» و «برجام»

 موی تار یک پست،واشنگتن با مصاحبه در ،«حسین حاج» قول به هم ما! دارند ادعایی چنین که کسانی همان اال نیست

 ردیف هم» را شانای منتقدان ،«پیروزی» را ایشان اشتباهات شودنمی دلیل این اما، کنیمنمی عوض هاغربی با را ایشان

. است ایشان تپختدس ویل چاه این ،«برجام» نه چه بیاید خوشمان چه .بزنیم جا «ملی قهرمان» را ایشان خود و «پمپئو

 .کنیم نقد را دستاوردشان و ایشان همچنان احترام کمال با بگذارید

 چشم یک دولتِ

 روی اسالمی جمهوری با نرم مقابله برای گذشته سال 2۵ در که است دولتی اولین امریکا فعلی دولت جوان:

 در جدید نگرشی کردند احساس هاامریکایی بعد به ۱۳۷۶ سال از بهتر تعبیر به. نکرد باز حساب داخلی تجدیدنظرطلبان

 جمهوری نرم براندازی یا استحاله برای آن از و نمایند گذاریسرمایه آن روی توانندمی که است آمده وجود به ایران
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 مهاجرت از توانمی مختصر این در که کرد ارائه نگرش این برای توانمی سند و کد هاخروار. ببرند بهره اسالمی

 .کرد استناد آنان بودن پل به امریکا امیدواری و امریکا به طلباناصالح

 که گردیممی البیونیانق دنبال درون، از اسالمی انقالب براندازی برای ما»: گفت امریکایی مقامات از یکی ۱۳۷۹ سال در

 لولیشش که بینممی را روشنفکرانی ایران در من»: گفت دیگری یا« .گرفت خدمت به را آنان بشود خمینی ستودن عین در

 یاران تندترین از ۶۰ هده در که کسانی» یا «.دهندمی قرار هدف را است ناسازگار ما با که چیزهر و کسهر که اندبرده باال

 به و گرفتند ایدئولوژیک ایدرجه ۱۸۰ تغییر یک به تصمیم قدرت به دوباره بازگشت برای ۷۰ دهه در بودند خمینی اهللآیت

 ...و« .گرفتند ادیدهن کلی به را دیگر بخشی و بزرگ را خمینی اهللآیت نظراتنقطه از بخشی و شدند تبدیل لیبرالیسم مروجان

 ناگهان بود ایران بریره با نامه مبادله حال در امریکا وقت جمهوررئیس که حالی در و ۱۳۸۸ فتنه در انگیزغم داستان این

 به کلینتون ریهیال خانم و کردمی حمایت و آوردمی را ما جمهوریریاست کاندیدای اسم اوباما که جایی تا کرد فوران

 است؛ نیاز ایران در سبز جنبش به کمک در آن به چون بگذارد، کنار را اصالح و تعمیر فعالً که کردمی التماس توئیتر

 در. کرد متمرکز نظام درون به را خود نگاه و گذاریسرمایه کمتر ایران اپوزیسیون روی گذشته سال 2۵ در امریکا بنابراین

 اصرار و اریدد پیوند غرب با شما که داشت وجود نگاه و اتهام همین طلباصالح هایطیف از بخشی به نیز کشور درون

 وزارت سپاه، قضائیه،قوه نگهبان، شورای به هاصهیونیست و امریکا و شما مشترک حمالت و آنجا به مهاجرت و رابطه بر

 .است دلیل همین به( نظام توانمند هایبازو) انتظامی نیروی و اطالعات

 به را واقعی شمشیر و گذاشت کنار را هادموکرات پنبه ترامپ دولت. شد متفاوت قدری فضا ترامپ دولت آمدن با اما

 در شدند متوجه نیز طلباناصالح نسبت همین به. نشد قائل اصولگرایان و طلباناصالح بین ایفاصله و گرفت ما سمت

 ظامن با همتراز مواضعی بعضاً نیز کشور داخل طلباناصالح بنابراین نهند؛نمی آنان به وقعی و ندارند قرار ترامپ نگاه شعاع

 توسط نظام علیه انآن اپوزیسیونی فضای چرا که کردندمی هم تعجب البته و کردند اتخاذ امریکا مقابل در اصولگرایان و

 این ترامپ دولت توسط نظام درون سیاسی هاینیرو دیدن یکپارچه اصلی علت گفت بتوان شاید شود؟نمی دیده امریکا

 دپیون این از نیز ما منظا البته که خوردند گره طلبانسلطنت و منافقین یعنی براندازان ترینبدخیم با دولتش و او هک بود

 به ندهست ساختار تغییر بالدن به صرفاً و نیستند رفتار تغییر یا استحاله دنبال به که حداکثری براندازان برای. آیدنمی بدش

 تزریق معاتتج به نیز ۹۶ زمستان در را شعار این کردند تالش و کندنمی تفاوتی اصولگرا -طلباصالح طبیعی صورت

 .نمایند

 !کراسیوس مسلسل و ترامپ توئیتر

 هم آخرین امسلم ، حال عین در و نیست آمریکا در کور تیراندازی نخستین تگزاس، پاسوی ال تیراندازی :خراسان

 منازعه آتش بر داالس اهل ساله 2۱ کراسیوس پاتریک تیراندازی پی در تن 2۰ حدود مرگ حال، این با. بود نخواهد

 های دهه رد مدنی حقوق جنبش های موفقیت رسید می نظر به پیش سال چند تا. بخشید خواهد شدت آمریکا در نژادی

 چند تحوالت ال،ح این با. است بازگردانده جادو چراغ داخل به را آمریکا در نژادپرستی غول ، بیستم قرن  ۶۰  و ۵۰

 دهه به ورود آستانه در هم آن و دیگر بار آمریکا جامعه سفید، کاخ به ترامپ دونالد راهیابی پی در ویژه به اخیر، سال

 .است شده نژادی های درگیری دچار یکم و بیست قرن سوم
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 به اقدام زا پیش کراسیوس. است داده رخ مکزیک مرز نزدیک شهری در نژادی خونین های درگیری از نمونه جدیدترین

 مهاجران سیل با لهمقاب برای تالش را خود اقدام مجازی، فضای در ای بیانیه طی مارت، وال فروشگاه در کور تیراندازی

 تروریستی اقدام یانیه،ب این در همچنین وی. کرد اعالم مکزیک از ویژه به آمریکا، جنوبی مرز از پناهجویان و قانونی غیر

 تروریست تیب،تر بدین.  کرد ستایش را نیوزیلند چرچ کریس شهر در مسلمان ۵۰ کشتار در استرالیایی یک گذشته سال

 .زد پیوند ستیزی اسالم به را مکزیکی ضد ستیزی بیگانه پاسو، ال پوست سفید

 یکاآمر به خارجی جویانپناه و مهاجران ورود و مذهبی تنوع نژادی، اختالط با قویا آمریکا، در سفیدبرترپندار نژادپرستان

 آینده یها سال در کشور این انگلوساکسونی هویت رفتن بین از عامل را نژادی چند های سیاست و هستند مخالف

 در بار نخستین برای سفیدپوستان تعداد ، 2۰۵۰ سال تا که دارد آن از حکایت آماری برآوردهای از برخی کنند، می قلمداد

 .یابد می کاهش درصد ۵۰ زیر به آمریکا تاریخ

 تنواشنگ سفید کاخ در که جمهوری رئیس از گرایان هویت از وسیعی های طیف تا است شده موجب موضوع این

 ترامپ دونالد ، یانم این در. کنند مقابله «دیگران» رشد با و شوند کار به دست داالسی ساله 2۱ جوان تا کند می زندگی

 آن و است ییک نتیجه حال، این با. مسلسل به کراسیوس پاتریک و است شده متوسل توئیتر به آمریکا جمهوری رئیس

 سال دو در. دشو نزدیک نژادی های جنگ پرتگاه به سقوط سوی به بیشتر هرچه فرهنگی چند و چندنژادی جامعه که این

 از بیش روز هر آمریکا، در گرا هویت کاران محافظه رضایت جلب و خود رای پایگاه حفظ برای ترامپ دونالد اخیر،

 جمهوری ریاست تانتخابا به ورود برای را خود انتخاباتی نطق نخستین وی. است دمیده نژادی اختالفات آتش بر گذشته

 رقابت طول در امپتر .داد لقب جنسی متجاوزان و روانی بیماران را آنان و کرد شروع ها مکزیکی به حمله با 2۰۱۶ سال

 و احداث واردی جنوبی مرز در سفید، کاخ به راهیابی صورت در داد وعده 2۰۱۶ و 2۰۱۵ های سال در انتخاباتی های

 ورود و مضاا را فرمانی آمریکا، جمهوری ریاست تصدی نخست هفته در وی. کند ممنوع را آمریکا به مسلمانان ورود

 را فدرال دولت ایه فعالیت مرزی، دیوار بودجه تامین برای همچنین .کرد ممنوع را آمریکا به مسلمان کشور چند اتباع

 را خود لفظی التحم کنگره، ای دوره میان انتخابات آستانه در آمریکا جمهوری رئیس .کشاند تعطیلی به هفته سه برای

 شهروندان اموسن و مال و جان دارند قصد که نامید خالفکار و دزد مشتی را آنان و بخشید شدت پناهجویان و مهاجران به

 رنگین سیاستمداران از تعدادی علیه را ای سابقه بی نژادی جدال اواخر، این ترامپ که این سرانجام. بربایند را آمریکایی

. برگردند شان کشورهای به کرد توصیه نمایندگان مجلس خواه ترقی زن چهار به که جایی تا انداخت راه به آمریکا پوست

 و نکرد دریغ تینال آمریکای و آفریقایی کشورهای برای توالت چاه همچون عباراتی استفاده از ترامپ مدت این در همچنین

 .کرد بیهتش موش از دانی زباله به را آمریکا کنگره پوست سیاه عضو کامینگر، الیجاه شهر بالتیمور، نهایت، در

 !نیست شما برای یارانه

 چه هر و شوند مین سیر گویی که ثروتمندانی. باشیم داشته را ثروتمندان به گفتن نه یارای که است این حرف رسالت:

 مفهوم و معنا شاید و باید که آنچنان هم، ناظران و نویسان قانون و دولتمردان. است آنان سهم و حق نیست، و هست

 و هستند گرا مصرف که کسانی به !بدهیم بیشتری یارانه ثروتمندان به است قرار هدفمند گویی. اند نکرده درک را عدالت

 مشمول اردمو از مصرف کمترین که کسی سهم و رسد می بیشتری یارانه باشند داشته بیشتر چیزی هر از خواهند می

 .شود می انگاشته نادیده عموما دارد را یارانه
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 نقدی غیر و یرمستقیمغ هم و نقدی و مستقیم هم حاال اما رسید می فقرا به باید که است هایییارانه از پر ثروتمندان جیب

 آن دریافت ستحقم که رسد می کسانی به جهت بی دهد، یاری را ضعفا بود قرار که ای یارانه. گیرند می یارانه چندبار

 که نیست آنان برای هیاران این و ندارند یارانه دریافت برای حقی هیچ داران،برخور و ثروتمندان تنها نه آری، .نیستند

 یحق آنها اموال در و م؛المحرو و للسائل معلوم حق اموالهم فی و». شود ستانده آنان های دارایی از باید فقرا حق صدالبته

 متقاضی و هستند ادار که مردم عموم و ددرآی فرهنگ یک عنوان به باید اسالمی جامعه در این «بود محروم و سائل برای

 مردم، آحاد وظیفه از ارغف اما آنان؛ حق در لطفی نه آنها حق عنوان به هم آن بپردازند؛ را افراد مابقی حق نیستند، حمایت

 . بدانند اصل این انجام به مکلف را خود نظارتی و تقنینی اجرایی، حاکمیتی، نهادهای که است این متیقن قدر

 مسکن نام به دیوی

 بنیادی عوامل و نقدینگی باالی رشد تداوم نام به عمومی بنیادی عامل یک معلول مسکن قیمت افزایش اقتصاد:دنیای 

 خدمات و اکااله قیمت افزایش از شدیدتر مسکن قیمت افزایش ضمن در و داده رخ ناپذیراجتناب و بوده خود مختص

 بخش بانکی وام که آنجا از و است باالیی اولیه نقدی مبلغ به نیاز مسکن تملک و خرید برای که آنجا از. است بوده

 و است افتهی افزایش خدمات و کاالها قیمت از شدیدتر مسکن قیمت اگر دهد،می تشکیل را مسکن قیمت کل از اندکی

 نتیجه آنگاه است، هنیافت افزایش تورم از شدیدتر دستمزد و حقوق جامعه افراد از توجهیقابل بخش برای که دانیممی اگر

 .است شده تشدید ریجتد به ناتوانی این و مانده باقی ناتوان مسکن تهیه در جامعه افراد از توجهیقابل بخش که گیریممی

 وجود که آنجا زا همچنین و یابدمی تغییر مسکن قیمت همپای بیش و کم بهااجاره بلندمدت در که بگیریم نظر در اگر 

 هزینه بنابراین و شودمی استیجاری مسکن در مستاجرین بلندمدت سکونت و بلندمدت قراردادهای مانع باال تورم

 قیمت به سبتن مسکن قیمت شدیدتر افزایش که گیریممی نتیجه پس شود،می اضافه آنها اجاره هزینه به نیز جاییجابه

 وجود موضوع این به نسبت چندانی تردید و است شده ثروت و درآمد توزیع در نابرابری تشدید سبب خدمات و کاالها

 .کوچکتر ابعادی در گرچه شودمی مشاهده است افتاده اتفاق ایران در آنچه مشابه روندی نیز جهانی سطح در حتی البته. ندارد

 نابرابری تشدید ببس مسکن قیمت افزایش اینکه به توجه با و بوده ناپذیراجتناب مسکن قیمت شدید افزایش اینکه به توجه با

 حال به را ضوعمو اینکه یا دهد انجام کاری است الزم دولت آیا که است این بعدی پرسش ناپذیراجتناب طوربه است، شده

 تحلیل ظرن از همچنین و است اجتماعی پیامدهای و عواقب بردارنده در نابرابری تشدید که است واضح. کند رها خود

  کند،نمی توجیه وجههیچ به را آن به توجهیبی اقتصاد علم که است منفی خارجی پیامدهای بردارنده در اقتصادی

  


