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 بدانید قدر را جوانی پاکیزه و نورانی دل  /سیاسی تحلیل آموزش
 من اینکه نه. بدانید قدر هست، شما در که را پاکیزه و نورانی دل این

 شما فقط که عالَم جوانهای نه، بزنم؛ حرف شما خوشامد برای بخواهم

 شما برای چون حاال. است پاکیزه دلتان. است این خاصیتش جوان نیستید؛

 زمان، طول در. کنید احساس را موضوع این انیدنمیتو نیست، مقایسه قابل

 وقتی که دارد روایت در. میپوشاند را دل زنگارها و لجنها غبارها، گرفتاریها،

 اینها البته - آیدمی وجود به شما قلب در سیاهی ینقطه یک میکنید، گناهی

 ینقطه این میکنید، که را دوم گناه - است سمبلیک زبان است، نمادین زبان

 .میشود برابر دو یاهس

 اسفند انتخابات زخمچشم

 شهروند هر تردید بدون که است ایمطالبه «وضعیت اصالح» و دارد قرار ایران بزرگ ملت روی پیش ،«انتخابات» کیهان:

 به تبدیل «موجود وضع غییرت» و «موجود وضع حفظ» نفوذ،ذی و سیاسی هایدسته میان در اما. کندمی دنبال ایرانی

 عظیم پشتوانه از ارندد قرار موجود وضع تغییر جبهه در که آنان طبیعی طور به و است شده دیگر جبهه مقابل در ایجبهه

 ارزیابی تشکس وضعیت در را خود موجود، وضع حفظ جبهه که روست این از و هستند برخوردار ایران بزرگوار مردم

 از هم بعضی ت،اس کرده شروع را آن متسال و اهمیت بردن سؤال زیر است، چندی و ندارد انتخابات به اقبالی و کرده

 حامی هایروزنامه از یکی پیش روز ده .کنندمی دنبال را انتخابات در اخالل دارند، اختیار در اکنونهم که هاییجایگاه

 مجلس ماه فنداس انتخابات نتایج شد مدعی ،1384 سال انتخابات سالمت بردن سؤال زیر ضمن یادداشتی در موجود وضع

 مرحله در که یانتخابات سالمت عدم ادعای! زد خواهند رقم مهندسی با «خاص گروهی» بلکه مردم نه را اسالمی شورای

 نتایج از گروه این نومیدی زا آنکه ضمن است، مانده باقی نیم و ماه دو الاقل آن برگزاری روز تا و دارد قرار نویسینام

 همین بزرگان از بعضی که ستا نرفته یادمان. دهدمی خبر هم تخاباتان تهدید نوعی از کند،می حکایت روپیش انتخابات

 آتش» از مواردی در و کردند نگرانی ابراز انتخابات سالمت از داشتند، اختیار در را دولت سکان خود که آنگاه حتی طیف

 «انتخابات انحالل» که فتندرگ قرار اغتشاشاتی جلوی صف در فرزندانشان و دادند خبر «هادانشگاه و هاخیابان میادین، در

 «موجود وضع فعانمدا» یعنی سیاسی دسته این که دیگری خط .کردند تحمیل مردم بر را سنگینی هزینه و شده خواستار را

 شعار با که جناح این سیاسی هایرهچه از بعضی. است انتخابات گرایانهاصالح تاثیر از مردم کردن نومید کنند،می دنبال

 هرچه راه نای در و دادند شکل کنونی مجلس و دولت به «خارجی محیط با شدن هماهنگ طریق از داخلی مشکالت رفع»

 بستبن به که حاال ،داد نشان را آنان با همکاری حداکثر شان،دست از بهانه گرفتن برای هم نظام و کردند خواستند

 نظام، از عذرخواهی و کستش به اعتراف جای به ند،انکرده آنان تمناهای به اعتنایی هیچ خارجی هایطرف و اندرسیده

 علیرغم و همیشه مثل مردم که دانندمی البته آنان. کنندمی معرفی نتیجهبی را آن در مردم انبوه شرکت و انتخابات

 با و کنندمی شرکت اباتانتخ در دارند، هاآن در مؤثر سیاسی هایدسته و کنونی مجلس و دولت از که هاییدلخوری

 دیده هم رویکردی نینچ به اعتراف عباراتشان الیالبه در اینکه کما زد خواهند رقم را متحولی وضع نفس تازه نیروهای

 شودمی
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 !آشوبگران چشم بر دایانموشه بندچشم

 از قلن به فرانسه سیوناکسپر روزنامه بود؛ قدس اشغالگر رژیم نظامی فرماندهان ترینمعروف از یکی «دایان موشه» :فارس

 از دیگران که بگیرند یشپ در را روشی باید اسرائیل سران که بود معتقد دایانموشه ژنرال»: نوشت صهیونیستی رژیم مقامات

 چه! کشدمی و گیردمی گاز و کندمی حمله بخواهد که هر به مالحظهبی که سگی! «باشند داشته را «هارسگ» یک تلقی آنها

( گریخلیفه نوع از) حکومت تشکیل درپی کردند،می ادعا که آنگونه داعش تکفیری هایتروریست که کندمی باور کسی

 ضمن هاداعشی ولی کنند ارائه دوستمردم ایچهره خود از که دارند اصرار هستند حکومت تشکیل درپی که کسانی! اند؟بوده

 این از زدند،می دست... و پناهبی مردم عامقتل ن،سوزاند آتش در زندهزنده بریدن، سر نظیر، وحشیانه جنایات انواع به آنکه

 هاآن ماموریت تنها که دادمی نشان وضوح به هاتکفیری اقدام. کردندمی منتشر و کرده تهیه نیز عکس و فیلم وحشیانه جنایات

 .نیستند نآ عربی و عبری و غربی متحدان و آمریکا سلطه پذیرش به حاضر که است هاییملت میان در وحشت ایجاد

 است ایهفته چند و اندکرده نفوذ عراقی معترضان میان به اقتصادی اعتراضات پوشش در که بعثی و داعشی مزدوران دیروز،

 در وارونه را او جنازه و ندهرسا قتل به فجیعی طرز به را ساله 1۶ نوجوان یک «الوثبه» میدان در اند،کشیده آشوب به را عراق

 عمومی، اموال کشیدن آتش به ضمن ایاجاره مزدوران نیز، کشورمان ماه آبان هایآشوب جریان در !کشیدند دار به خیابان

 یک به تبر با آنان حمله که ساندندر قتل به سرد و گرم سالح با نیز را نفر هاده ها،بانک و هابنزین پمپ مردم، کاشانه و خانه

 !دارد دراز سر هقص این... و هاستنمونه آن از یکی فقط گناهبی انسان آن فجیع قتل و سوارموتور رهگذر

 آمریکا، با ناهمخوان هایکشور همه در اخیر هایآشوب فرمول که گذاردنمی باقی تردیدی کمترین شده یاد اسناد و شواهد

 هایکومتح کردن وادار هدف با مردم میان در وحشت و ترس ایجاد خونریز، و آدمکش آشوبگران ماموریت و است یکسان

 .کشورهاست این در آمریکا رفته دست از سلطه پذیرش به مستقل

 نیروهای تا کنند جدا ایاجاره جنایتکاران از را خود صف که شود اکید توصیه عادی معترضان به باید ایران مانند نیز عراق در

 عراق، یقدرعال مرجعیتِ که اکیدی توصیه. باشند داشته مزدوران سرکوب برای را الزم فضای و فرصت امنیتی و نظامی

 محکومیت در عراق سیاسی هایگروه از برخی بیانیه متاسفانه ولی داشتند خود اخیر بیانیه در سیستانی اهللآیت حضرت

 که است کارساز هنگامی هااطالعیه این. رسدنمی نظر به مطلوب بود، هااعتراض از حمایت با همراه که مزدوران جنایات

 ،دارند حضور صحنه در هنوز مزدوران که حالی در ولی نباشند صحنه در مردمی هایاعتراض بهانه هب آدمکش مزدوران

 .داشت نخواهد یگرید نتیجه آنها دیدن آسیب یا شدن کشته و مزدوران سپر به عادی مردم تبدیل جز ها،اعتراض از حمایت

 افتاد اتفاق زود خیلی دممر هوشیاری و انقالب معظم رهبر یتدرا با ایاجاره اراذل از عادی مردم جدایی ایران اخیر آشوب در

 .شد جمع کوتاهی زمانی فاصله در هاآشوب و

 و اصالحات مدعی ۷۷ بیانیه که آشوبگران از سابقهبد سیاسی هایگروه از برخی حمایت که کرد آورییاد باید جا همین

 امنیتی و اطالعاتی نمسئوال تیزبین نگاه از نباید که است آشوب فرمول دوم پرده است، آن نمونه مجلس نماینده چند اظهارات

 ثانیاً؛ و نیست سازگار ملی و دینی هایمالک و منطقی و عقلی هایمعیار از یکهیچ با اوالً؛ جماعت این اقدام. بماند پنهان

 قوی بسیار احتمال نای کنار زا آسانی به تواننمی است بدیهی است، آشوب بیرونی مدیریت و آشوبگران با آشکار همراهی

 شدت به آن افشای زا که دارد وجود پنهانی پیوندی و رابطه ایاجاره و مزدور اراذل و شده یاد جماعت میان که کرد عبور

 وحشت به اندازه این تا آنان احتمالی اعترافات و آشوبگر مزدوران دستگیری از ندارد دلیلی وگرنه اندشده بیمناک و نگران

 !باشند دهافتا
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 شناختی جنگ بر تمرکز با خیابانی شکست جبران

 و کرده متمرکز شناختی جنگ حوزه در را خود توان تمام هاروز این هاامریکایی خیابانی، اردوکشی در شکست با جوان:

 مشکالت در آن هاینشانه که ایران ممرد بر اقتصادی تحریم تریننظیربی تحمیل رغمبه که هستند سؤال این کشف پی در

 آن نشانه ایران ماهآبان هایآشوب در مردم اولیه هایاعتراض برخی و شد آشکار ایران جامعه محروم هایبخش معیشتی

 شدن کشیده خشونت به با نیز جامعه معترض بخش آن حتی و نشده همراه اغتشاشات با ایران مردم چرا و است

 آشوبگران با ابلهمق به نظامی و انتظامی هاینیرو کنار در حتی و کرده جدا اغتشاشگران از را خود صف اعتراضات،

 تشدید بر أکیدت عین در اخیر، هایآشوب میدانی عوامل شکست از بعد سفید کاخ که است دلیل همین به. پرداختند

 در دموکراسی از فاعد بنیاد شنبه سه روز نشست در آنچه .بیابد سؤال این برای پاسخی دارد تالش اقتصادی، هایتحریم

 و سؤال این به پاسخ نیافت برای تالش بیانگر گذشت، ایران علیه امریکا اقدام گروه مسئول هوک برایان محوریت با امریکا

 باید که شودیم تأکید آن در صراحت به امریکا صدای گزارش به که نشستی. است آینده برای سازیظرفیت چگونگی

 زا حداکثری مراقبت ایران، ژیمر بر حداکثری فشار کنار در یعنی. بکنیم توانیممی چه ممرد برای بعدی اعتراضات در ببینیم

 زا حمایت در امریکا، در ما که گویدمی هوک برایان.شویم غافلگیر آینده اعتراضات در نباید و باشیم داشته ایران مردم

 مردم از امریکا عصبانیت یاصل علت ادامه رد هوک. باشد چنینهم جهانی جامعه خواهیممی و هستیم متحد ایران مردم

 پیش از متحده ایاالت که شودمی یادآور و دانسته مقاومتی اقتصاد پیگیری و مقاومت هاینیرو از ایران حمایت را ایران

 رهبر اما اشد،ب اقتصادش فروپاشی شاهد یا کند رفتار عادی کشور یک مثل بپذیرد باید یا ایران رژیم که کرده روشن

 کنونی صحنه یمترس در .است گرفته پیش در را!( ؟) سیاسی انزوای و اقتصادی فشار پذیرش راه ایران اسالمی مهوریج

 از پس ایران، با تقابل جدید دور در امریکا که شد گفته این از پیش ایران اسالمی جمهوری نظام با سلطه نظام تقابل

 در فرهنگی تهاجم و نرم جنگ در ایران مردم علیه اهدافش ردپیشب در شکست و نظامی تهدید و سخت جنگ در ناکامی

 و اقتصادی هایتحریم تریننظیر بی اعمال هدف با جانبههمه جنگ یک اعمال و طراحی بر را خود راهبرد ترامپ دوران

 و خود ممکن هایظرفیت تمام و ساخته متمرکز داخل در موجودیتی بحران ایجاد آن تبع به و اقتصادی فروپاشی

 ایران ایمنطقه فوذن و قدرت مهار در نه امریکا که داد نشان اخیر حوادث روند اما است، گرفته کار به نیز را متحدانش

 که موجودیتی بحران در نه و کندمی تأکید آن بر هوک برایان که آنگونه اقتصادی فروپاشی در نه و کرده کسب توفیقی

 این اصلی رکن دو .ستا آن مصداق ایران مردم علیه امریکا جانبههمه هتوطئ شدن خنثی و اخیر هایآشوب در شکست

 پایان به سفید کاخ هاتحریم تشدید و اقتصادی جنگ اعمال در. است شناختی جنگ و اقتصادی جنگ جانبه، همه جنگ

 نقش که است یهایکتشر و افراد تحریم یا و گذشته هایتحریم تکرار خود که اخیر هایتحریم چراکه است رسیده خط

 ایرسانه هاتحریم دیدج فاز اعالم یا و آمارسازی هدف با صرفاً و نداشته ایران اقتصادی هایفعالیت روند در چندانی

 بودجه که رودب پیش آنجا تا حتی خود اقتصادی و سیاسی انسجام حفظ ضمن است توانسته ایران مقابل نقطه در و شده

 زنگ را آن امریکا سانکارشنا از بسیاری که اینکته .کند تنظیم خام نفت فروش به گیوابست حداقل با را خود آینده سال

 .انددانسته حداکثری فشار سناریوی شکست بارز نشانه و سفید کاخ برای خطری
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 بازی در انگلیس تمام نشده است

 و نشکسته نوزه کشور این در تبرگزی سد اخیر، سراسری انتخابات در کار محافظه حزب قاطعانه پیروزی علیرغم :رسالت

 الزم که دارد دوجو نکاتی خصوص این در. است شده ترشفاف عمومی افکار نزد در آن با انگلیس دولت مواجهه نوع صرفا

 پرسیهمه گزاریبر گزینه که داد نشان دمکرات لیبرال و کارگر حزب دو شکست با  اینکه نخست :گیرد قرار موردتوجه است

 و ماندهباقی ختس برگزیت و نرم برگزیت یعنی دیگر گزینه دو میان این در. است منتفی برگزیت سر بر یسانگل در دوباره

 اروپا با توافق  و رمن برگزیت شعار با جانسون که کرد فراموش نباید. بزند انتخاب به دست دو، این میان باید انگلیس دولت

 بحران مولد سخت تبرگزی به نرم برگزیت از جانسون موضع چرخش ههرگون روازاین. بود شدهشناخته اخیر انتخابات در

 جانسون سود به را ودخ آرای که دهندگانیرأی از بسیاری صورت این در. بود خواهد انگلیس سیاسی فضای در جدیدی های

 از وزیرنخست کردن اقطس جز هدفی که شوندمی تبدیل خشمگینی مخالفان به اند،درآورده گردش به کارمحافظه حزب و

 نکته. اروپاست اتحادیه با توافق و نرم برگزیت تحقق جانسون، روی پیش مسیر ترینعاقالنه بنابراین،! داشت نخواهند قدرت

 این در! نیست حلقابل راحتیبه برگزیت معادله نیز جانسون سوی از نرم برگزیت گزینه انتخاب صورت در اینکه دوم

 طرفدار که گزیتبر افراطی حزب آنها، طرفداران و اسکاتلند ملی حزب و دموکرات لیبرال ،کارگر حزب سه بر عالوه صورت،

 به وی صمیمت و جانسون علیه را خود اجتماعی و سیاسی نیروهای اروپاست، اتحادیه با توافق عدم و سخت برگزیت تحقق

 بهتر، عبارت به و ختس برگزیت تحقق ستارخوا که آمریکا جمهوررئیس ترامپ دونالد آن، از فراتر. آورد درخواهند گردش

 انگلیس در داخلی اتاعتراض آتش در نیز باشدمی واحد اروپای از خروج از پس آمریکا به انگلیس اقتصادی مطلق وابستگی

 تحقق که دکر فراموش نباید اما است، بوده جانسون بوریس حامی کل در ترامپ اگرچه. دمید خواهد( جانسون ضرر به)

 تصمیمی تبعات و عواقب ینکها سوم نکته. داد خواهد قرار انگلیس وزیرنخست مقابل در را آمریکا جمهوررئیس نرم، برگزیت

 برگزیت تحقق یحت.ماند خواهد باقی خود قوت به سال 1۰ تا حداقل کند،می اتخاذ برگزیت خصوص در جانسون دولت که

 خواهد بیکاری نرخ افزایش و کشور این اقتصاد شدن کوچک ، گلیسان اقتصادی رشد کاهش مانند هاییبحران مولد نیز نرم

 تبدیل المللبین نظام در معلق بازیگری به را لندن دهه یک تا عمال نیز نرم برگزیت تحقق صورت در انگلیس آن، از فراتر. شد

 شده غره سراسری انتخابات رد خود پیروزی به امروز که جانسون مانند سیاستمداری برای حتی فضایی، چنین در. کرد خواهد

 خود قوت به(  می زاتر و کامرون از پس) برگزیت قربانی سومین به وی شدنتبدیل احتمال و ماند نخواهد باقی فرصتی است

 یعنی لندن، در اصلی معمای تکلیف ، انگلیس اخیر سراسری انتخابات در گفت توانمی کلی، عبارت یک در. دارد وجود

 .شد نخواهد مشخص نیز نزدیک ایآینده در و نشده مشخص برگزیت معمای

 


