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 تاثیر علم  /سیاسی تحلیل آموزش
 اقتصادی، اقتدار در کشوری هر پیشرفت راز علمی، برتر دست و علم

 ما تا شود همراه ایمان و اخالق با باید علم .است ایروحیه و نظامی سیاسی،

 که هست اخالق و دین با علم .افتاد آن در غرب که نیفتیم ایچاله همان به

 و اخالق از اگر کند، پیشرفت هم چه هر علم. بود خواهد مفید بشریت برای

 .بود نخواهد مفید بشریت حال به بگیرد، فاصله دین

 ایران ایمنطقه قدرت با مواجهه کردن اجتماعی

 با که بودند باور این رب و دادند ارجاع اجتماعی عرصه به را ایران با مواجهه ترامپ دولت شروع با هاامریکایی جوان:

 ندخواه ایران در امنیتی -سیاسی سازیثباتبی به و زد خواهند رقم را حاکمیت و مردم تقابل روانی، -اقتصادی فشار

 بود؟ چه ایران بر فشار از نآنا اساسی هدف اما. ماند ابتر راهبرد این ایران ملت هوشیاری با هافشار همه رغمبه. رسید

 کنند خاصیتبی نیز ار آن موشکی بازدارنده سیستم و اخراج آسیا غرب منطقه از را ایران بتوانند که بود این اساسی هدف

 مهم این به ایران هایخروجی و هاورودی از بسیاری بستن و اقتصادی -نظامی هدیداتت با ایران ملت بر فشار رغمبه و

 شد؛ خواهند ابودن عراق در امریکا نظامی نیروی هزار ۶ شود، آغاز جنگی اگر کردند احساس میان این در. نیافتند دست

 ملت رأی از برآمده دولت اما کردند، شتال عراق مردم انتخابات ریل در تغییر طریق از ایران با مواجهه برای بنابراین

 زمر در بوکمال گذرگاه مودنن باز ایران، علیه امریکا هایتحریم به عراق جدید دولت تمکین عدم. کرد ناامید را آنان عراق

 عبدالمهدی، ادلع دولت سوی از ایمنطقه نقش ایفای برای تالش و فساد با مبارزه حشدالشعبی، کردن قانونی سوریه،

 NGO نظیر اجتماعی ماتاقدا با و دهند تغییر را منطقه در اسالمی جمهوری نظام با مبارزه روش هاامریکایی گردید عثبا

 در ستیزیایران اجتماعی هایزمینه امریکا، به عراقی جوانان معنادار هایمسافرت و تحصیلی هایبورس اعطای سازی،

 رهنمون مقاومت الحس خلع سمت به نهایی نقطه در را لبنان در عتراضیا هایحرکت دیگر سوی از و بزنند رقم را عراق

 هایحرکت باعث اجتماعی هاینارضایتی و جنگ سال ۴۰ از پس عراق در خدماتی هایزیرساخت نبود بنابراین شوند،

 شدالشعبیح و یرانا مراکز به حمله. کردنمی برق و آب شغل، از صحبت دیگر کسی روزسه از پس اما شد، اعتراضی

 در. گردید تبدیل اصلی مطالبه به عراق در «سازیدولتبی» راهبرد و آمد میدان به هاسعودی و امارات پول. شد شروع

 به وادار را او و شدند ترمصمم وی نبود بر هاامریکایی حریری، از اهللحزب غیرعلنی و علنی حمایت از پس نیز لبنان

 تمراراس درصدد پول توزیع و فرعی NGO ۱۷۰۰ و اصلی NGO ۱۲۴ طریق از هاامریکایی اینکه در. کردند استعفا

 اصلی علت .نیافت پایان تجمعات و هاخشونت مستقر، دولت استعفای رغمبه و نیست تردیدی شدند، عراق در تجمعات

 تصمیم هامریکاییا و نیستند هاامریکایی میل باب نیز وزیرینخست بعدی هایگزینه که است این اغتشاشات مداومت

 مرکزی بانک پول، فت،ن که است حالی در این .دهند پایان ممکن صورت هر به عراق در خود ساله ۱۶ تحقیر به اندگرفته

 .نرسیدند خود دافاه به عراق در دموکراسی طریق از موقع هیچ اما کنند،می کنترل نیز را عراق امنیتی سیستم و
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 !ندهید باج اند،چکانده را ماشه

 هم الیه چند و پنهان و باشد نیازی پیچیده اذهان به آن درک برای که نیست پیچیده آید،می درپی که اینکته :فارس

 توافق و معاهده یک نهایت در برجام! نباشد فهم قابل شده بندیطبقه و محرمانه اسناد به دسترسی بدون که نیست

 اب برجام بنابراین. است آن در اءاعض همه حضور به آن اعتبار جانبه،دچن توافقات همه مانند و -بود یعنی- است چندجانبه

 ... .ندارد خارجی وجود دیگر بود، معاهده این اعضای از یکی که آمریکا خروج

 مجازات قابل و همجرمان که- ملل سازمان امنیت شورای ۲۲۳۱ قطعنامه نقض و برجام از آمریکا خروج که فرض بر حاال

 هم صورت این در! دانیمب ادامه قابل اروپایی کشور سه جمله از اعضاء، سایر باحضور را برجام و بگیریم نادیده را -است

- کنونتا رجامب شدن اجرایی هنگام از آلمان و انگلیس فرانسه، اروپایی کشور سه که چرا. ندارد خارجی وجود برجام

 از هیچیک هب ثانیاً و اندبوده بندپای ایران علیه آمریکا هایریمتح تمام به اوالً -هم امروز به تا آمریکا خروج از بعد یعنی

 محترم مسئوالن از یدبا نیست آن در ابهامی کمترین که فوق نکات به توجه با !اندنکرده عمل نیز خود برجامی تعهدات

! شود؟نمی خارج برجام از اسالمی جمهوری فرمائیدمی اعالم پیدرپی که دارد خارجی وجود برجام آیا پرسید؛ کشورمان

 رد کشورمان حضور ادامه آیا ایم،نگرفته امتیازی «هیچ» مقابل در و داده حریف به را امتیازات همه برجام در که آنجا از و

 و انگلیس فرانسه، اروپایی کشور سه دیروز !باشد؟ داشته دیگری مفهوم و معنی تواندمی حریف به دادن باج از غیر برجام،

 استفاده «اشهم مکانیسم» از بدهد ادامه برجام در خود تعهدات کاهش به اسالمی جمهوری اگر که کردند ماعال آلمان

 علیه ملل ازمانس امنیت شورای قبلی هایقطعنامه بازگشت -Snapback- ماشه مکانیسم نهایی نتیجه. کرد خواهیم

 ایران علیه ملل ازمانس امنیت شورای قبلی هایهقطعنام برجام، در  -الف که؛ است گفتنی باره این در. است کشورمان

! بود واهدخ بازگشت قابل برجام از ایران تخلف صورت در و شده تجمیع ۲۲۳۱ قطعنامه تحت بلکه نشده لغو اسالمی

 از و باشیم نگران اآنه بازگشت از باید که نیست اجراء حال در قبلی هایقطعنامه از کدامیک که است این سؤال خُب،

 کشورمان تحریم است، دهش لغو برجام با شودمی ادعا که هاییقطعنامه تمامی موضوع  -ب !بدهیم؟ باج بازگشت ترس

 که داد آدرس توانمی را دیگری ریمتح هیچ آیا و! شود؟نمی اجراء اسالمی ایران علیه هاتحریم انواع اکنونهم آیا! است

 که مدتهاست را ماشه یسممکان در اشاره مورد ماشه اینبنابر! نباشند؟ آن اجرای حال در و نگرفته کار به کشورمان علیه

 و کرده اشاره کشورمان یهعل ملل سازمان منشور «هفت فصل قطعنامه» به بارها ایهسته محترم مسئوالن -ج !اندچکانده

 فصل این بازگشت اند،کرده معرفی! برجام دستاوردهای از یکی را منشور هفت فصل ذیل از ایران شدنخارج آنکه ضمن

 فصل ذیل از آقایان ادعای برخالف ایران، اسالمی جمهوری گفت باید خصوص این در که! انددانسته کنندهنگران نیز را

 بر. است آن ۲۴ و ۴۱ بندهای متحد، ملل منشور هفتم فصل در مهم نکته  -د !بخوانید! چرا؟. است نشده خارج هفت

 قطع شامل هایمتحر این. کنند تحریم را هدف کشور بخواهد متحد ملل اعضای از تواندمی امنیت شورای ،۴۱ بند اساس

 نظامی حمله با تواندمی دفه کشور شده، یاد منشور ۴۲ بند پایه بر اما و .شودمی...  و ایبیمه و بانکی و تجاری روابط

 و تحریم مورد دو هر باشد، هشد استفاده «هفت فصل ذیل» عنوان و واژه از قطعنامه در اگر است گفتنی !شود روبهرو نیز

 قابل هاتحریم فقط د،باش شده استفاده «هفت فصل ۴۱ بند ذیل» عنوان از اگر ولی گیردمی قرار دستور در نظامی حمله

 باید امنیت شورای باشد، نظر مورد -نظامی گزینه- ۴۲ بند از استفاده که صورتی در و نظامی گزینه نه و بود خواهد انجام

 .کند صادر جدیدی قطعنامه دیگر، کشورهای نظر کسب با
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 داشت؟ "آبه شینزو" از توانمی انتظاری چه

 و امریک و نایرا روابط در گریواسطه نقش ایفای برای ژاپن وزیر نخست که بود جاری سال ماه خرداد :بصیرت

 پیامد تصادیاق بین خوش تحلیلگران برخی نیز زمان آن هرچند. شد کشورمان راهی تهران با اقتصادی روابط افزایش

 گذشت با که است آن واقعیت ولی کردند،می بینیپیش سفر این طی را ژاپن و ایران میان تجاری روابط افزایش از مثبتی

 مشاهده نکشورما با تجاری روابط افزایش خصوص در ژاپن سوی از عملی مهم اقدام هیچ هنوز سفر، آن از ماه شش

 و نتایج نیز ژاپن به کشورمان جمهور رئیس روحانی، دکتر سفر خصوص در رسدمی نظر به رو این از. شودنمی

 ماه شش درصدی صفر دستاورد واقعیت از ناشی امر این نیاید؛ بدست کشور دو میان اقتصادی و تجاری هایدستاورد

 امریکا هایتحریم مجدد اعمال از بعد یران،ا به نسبت ژاپن اقتصادی و سیاسی کالن هایرفتار از ناشی بلکه نیست، اخیر

 کشور این اما. است بوده اخیر هایدهه و هاسال طی ایران نفت عمده خریدار هایکشور از یکی ژاپن .است ارزیابی قابل

 متوقف را ایران تنف خرید کشورمان، علیه بر ترامپ دولت مجدد هایتحریم اعمال و برجام از آمریکا خروج زمان از

 برقراری در ژاپن مستقالنهغیر رفتار این. است داشته کشورمان علیه بر آمریکا هایتحریم با کاملی همراهی کنون تا و دکر

 هایفشار از أثیرپذیریت بدون سیاسی، و اقتصادی مستقل سیاست که زمانی تا کشور این که دهدمی نشان ایران، با روابط

 رد. بقبوالند جهان و یاآس در تأثیرگذار و قدرتمند کشوری عنوان به را خود ندتوانمی باشد، نداشته( آمریکایی) خارجی

 .داشت نخواهد جهو هیچ به را آمریکا و ایران میان گریواسطه نقش ایفای قابلیت ژاپن دولت وضعیتی چنین در ثانی

 کیست؟ مجلس ناکارآمدی متهم

 ملکردع «شناسی آسیب» اند، شده ملت نمایندگی کرسی بر نشستن داوطلب که کسانی آحاد برای شک بی :تابناک

 می اسفندماه انتخابات در عمومی افکار که است ها ارزیابی و نقد همین رهگذر از اساساً . است ضرورت یک پارلمان

 از را ارآمدیک و اصالح مدعیان مدعیان صف و یابد دست پارلمان نهاد مطلوب و موجود وضع از روشن تصویر به تواند

 تنزل یا فتضعی عوامل براستی که است این مجلس کارآمدی بحث مخاطبان از بسیاری جدی سوال. دهد تمییز یکدیگر

 کشور مورا چرخش در مجلس کننده تعیین نقش احیای برای چیست؟ قانونگذاری و نظارت عرصه دو در نهاد این نقش

 ماجرای در تقصیرها همه که باشد این راه ترین دهسا شاید شناسی، آسیب کار در نهاد؟ آزمون به باید را راهکارها کدام

 سال ۴ اتفاقات ژهبوی مجلس درون های واقعیت آیا اما بیندازیم باالدستی نهاد یا فرد یک گردن بر را مجلس نقش افول

 سیاست عرصه نفعاال از کسی کمتر و است، واقعیت به نزدیک و درست ای گزاره این کند؟ می حکم چنین نیز بهارستان

 عرصه دو در مردم وقحق استیفای و ها نقش از بسیاری ایفای از پارلمان که افکند می تردید نکته این در عمومی افکار و

 .است طریق ارائه و چالش از رفت برون راههای سر بر سخن اما است بازمانده نظارت و قانونگذاری

 فرصت کمترین که دانند می هستند مطلع مجلس و دولت در الیحه این تصویب و تدوین طوالنی سیر از که آنها همه

 است شده مصرف نظام کالن سیاست از رشته این حول گیر تصمیم نهادهای و مراجع با گو و گفت و کارشناسی برای

 رئیسه هیات از شما است شده ارسال تشخیص مجمع به نکردنی باور شتابزدگی با پولشویی و پالرمو الیحه دو بویژه

 گرفته صورت بررسی و مطالعه کلیدی لوایح این مفاد و محتوا حول اندازه چه بپرسید تخصصی های نکمیسیو و محترم

 و لوایح این واکاوی در خویش ای حرفه و ذاتی وظیفه از راحتی به مجلسیان چرا که است این سوال اساساً. است
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 پیش را است باالدستی نهاد به لوایح این فرع و اصل احاله که را تصمیم ترین عجیب و کردند فروگذار آنها تصویب

 نیست؟ ملت خانه صاحبان بدست مجلس انفعال و ناکارامدسازی از بارز ای نشانه خود اتفاق این آیا. گرفتند

 : که بگیرد زینت کارآمدی عیار و عنوان به تواند می صورتی در آینده مجلس

 استفاده سوء صلیا های سرچشمه که معارض قوانین و بهمم قوانین تکراری، قوانین تنقیح و الغا برای نخست گام در-۱

 یشنهاداتپ و طرح بایست می مجلس کارشناسی های تیم - ۲.گمارد همت را هستند فساد و رانت منشاء و قدرت از

 اساسی قانون نشده ااجر اصول و ها ظرفیت همچنین مردم، واقعی نیازهای معیار؛ سه با را نهاد این مصوبات و نمایندگان

 پردازند می مقررات وضع به که نهادهایی صالحیت ثغور و حدود تعیین با. ۳.دهد انطباق رهبری کالن های سیاست و

 .بازگرداند کشور قانونگذاری مغشوش  مسیر بر را اقتدار بالتبع و انسجام روح

 کنند اممحاکمه زودتر ترسندمی: ترامپ

 مجلس در استیضاحش طرح هک است امریکا تاریخ جمهوررئیس سومین امریکا جمهوررئیس ترامپ، دونالد جوان آنالین:

 خود سمت زا استیضاح طرح به هاسناتور سوم دو موافق رأی صورت در ترامپ دونالد .است شده تصویب نمایندگان

 این. یاوردن رأی ستیضاحا طرح که هستند این نگران شدت به داشتن، قرار اقلیت در دلیل به هادموکرات .شودمی برکنار

 نشان شده، جامان هیل نشریه و «ایکسهریس» مؤسسه سوی از مشترک صورتبه که نظرسنجی یک که است حالی در

 دارند اعتقاد درصد ۴۷ اما ،دارد وجود ترامپ استیضاح برای مستدلی مدارک گویندمی هاامریکایی از درصد ۵۳ دهدمی

 مطلع هادموکرات ندهشکن وضعیت از خوبی به ترامپ. اندنکرده رائها کافی مدارک نمایندگان مجلس هایدموکرات که

 کفایت عدم ریپیگی برای نمایندگان مجلس مصوبه که شد خواستار توئیت یک ارسال با دیروز او خاطر همین به و است

. هستند او محاکمه وندر پیگیری از فرار راه دنبال به هادموکرات ترامپ گفته به .شود گذاشته اجرا به زودتر هرچه او

 یجار رویه گونههیچ از یبرخوردار حق من برای هادموکرات اینکه از بعد»: است نوشته توئیتی در امریکا جمهوررئیس

 نآنا شواهد عمالً. ببرد پیش رچطو را محاکمه کار که بگویند سنا به خواهندمی حاال چیز، هیچ نکردند، منظور را کنگره در

 خودم فوری محاکمه ارخواست من. هستند فرار راه دنبال هاآن. گرفت نخواهند را کار این دنبال وقتهیچ و است صفر

 و تخلف مورد یک تیح» که هستند جمهوررئیس پیگرد به توسل درصدد حالی در هادموکرات که است گفته او« .هستم

 کرده مطرح جرم عنوان به دموکرات حزب که مواردی که گویدمی ترامپ« .کنند مطرح مستند طور به اندنتوانسته را جرم

 .است نپیوسته وقوع به جرمی و ندارد واقعیت اوست، پیگرد دنبال به هاآن اساس بر و

 


