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 خبر خوب/ سیاسی تحلیل آموزش
 

 هایارزش" نیز هارسانه و هاسترسانه دنیای امروز، دنیای بد، یا خوب

 امثالهم و شهرت و درگیری و جنجال چون موضوعاتی در صرفا را "خبری

 خبرهای این فضایی، چنین در که است واضح. دهندمی ضریب و بینندمی

 کمتر، و شوندمی برجسته و داده پوشش معموال که ناگوارند هایحادثه و بد

 دقیقا یعنی. رسدمی گوش به امیدبخش و آورنشاط و "خوب خبر" از خبری

 یک خصوصیات از را امید و نشاط و شادی که اسالمی، دیدگاه مقابل یقطهن

 . داندمی پویا و زنده یجامعه
 

 !پراید و دولت ماکسیما و کارلوس جیمز

 فرانسووی  تابعیت و لبنانی اصالت وی. شد دستگیر توکیو در دنیا خودروسازی غول گون، کارلوس پیش روز چندکیهان/ 

 را نیسوان  هنگوامی  گوون . است میتسوبیشی و رنو نیسان، هایشرکت مدیر همزمان وی. است شده متولد برزیل در و دارد

 سووددهی  روند. بودند دهزیان آن محصوالت اتفاق به قریب و داشت بدهی دالر میلیارد 02 شرکت این که گرفت تحویل

 تولیودی  خوودروی  دو هر از. بود شده تسویه آن بدهی همه بعد سال چهار و آغاز وی مدیریت اول سال همان از شرکت

 با است، مشهور «هاهزینه قاتل» به که ونگ کارلوس. شودمی تولید وی مدیریت تحت هایشرکت در خودرو یک دنیا، در

 و موفو   مودیر  این دستگیری علت مهم نکته .شد تبدیل ژاپن ملی قهرمان به بحران، و ورشکستگی از رنو و نیسان نجات

 درآمود  یون  میلیوون  022 از بیش ساالنه که ژاپنی هایشرکت مدیران 0202 سال از. است خودروسازی صنعت المللیبین

 بوه  باشد مجبور وی دارد احتمال و است جریان در وی پرونده درباره تحقیقات. شدند خود درآمد اعالم به موظف دارند،

 در ژاپنی با ایرانی خودروهای فراوان فاصله دالیل از یکی.بخورد خنک آب سالها درآمدش واقعی میزان کردن پنهان خاطر

 پوشوی چشوم  و اغموا   قابول  آن از تخلف که نیست المجالسزینت قانون ها،ژاپنی برای. است نهفته برخورد نوع همین

 هایخانه از مالیات اخذ قانون.باشد بزرگ هایشرکت دهندهنجات و ژاپن صنعتی قهرمان متخلف، فرد آن اگر حتی. باشد

 زدنوی  مثوال  موورد . دهنود می پاس همدیگر به را آن اجرای مختلف هایدستگاه و خوردمی خاک که است سال سه خالی

. شودنمی عملیاتی انتخاباتی و سیاسی عمدتاً و واهی دالیل به که است ثروتمندان یارانه قطع قانون، خوردن خاک از دیگر

 سورک  موردم  حسواب  بوه  شوود موی  مودعی  و شده عمومی افکار با بازی وارد خود وظیفه و قانون به عمل جای به دولت

 ایگسوترده  پولشوویی  شودمی مدعی سال چند است، مردم حساب به نکشیدن سرک افتخارش که دولت همین! کشدنمی

 مگور ! کورد  اجورا  را FATF -خوودتحریمی  بخوانیود - تحمیلی دستورات باید آن با مقابله برای و شودمی انجام کشور در

 ! باشد؟ نگران حسابش به کشیدن سرک از که دارد چه مستضعف کارگر و القبایک کارمند
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 است داده جواب که همتی

 اتفاقوات  بور  مروری. برگشت تومان هزار 00 کانال به نزولی روند ادامه در آزاد بازار در دالر قیمت گذشته روز اسان/خر

 ارز بازار مدیریت نحوه در تفاوت وضوح به بازار این در سال نخست نیمه اتفاقات با مقایسه در ارز بازار اخیر ماه سه دو

 را 69 سوال  نخسوت  نیموه  در ارز بوازار  وضعیت اگر. دهد می نشان را بازار نای در مرکزی بانک اقتدار مجدد بازگشت و

 بور  مرکوزی  بانوک . بوود  مواجوه  مرکزی بانک و دولت به اعتمادی بی با بازار ارز، نرخ شدید جهش بر عالوه کنیم، مرور

 بوا  را بوازار  نتوانسوت،  نیز آن از پس و رفت تومان 0022 ارز بزرگ اشتباه پذیرش بار زیر خود، کارشناسی تحلیل خالف

 ارز اعطوای  جملوه  از خوود  بزرگ اشتباهات به طوالنی زمانی مدت تا و کند مدیریت گذاری نرخ این اقتضائات به توجه

 بانوک  کوه  نخبگانی سوی از چه مرکزی، بانک به الزم اعتماد ترتیب، این به. داد ادامه خارجی سفرهای برای تومان 0022

 بازار مدیریت برابر در ناتوان را نهاد این که مردم عموم سوی از چه و دیدند می غلط ارز یکتهد برابر در تسلیم را مرکزی

 اش، اصولی  سورمایه  ها دستگاه از بسیاری با مقایسه در که مرکزی بانک برای اتفاق این. بود شده سلب پنداشتند، می ارز

 طوول  بوه  تغییور  ایون  فراینود  هرچنود . نبود مرکزی نکبا در اساسی تغییر از گریزی هیچ و بود هولناک است، مردم اعتماد

 .داد همتی به را خود جای سیف سرانجام اما انجامید،

 هاژرمن سکه روی آن

 کشور، این دموکرات و سوسیال حزب بلندپایه اعضای از یکی و آلمان خارجه پیشین وزیر «گابریل زیگمار» /وطن امروز

 اموور  وزیور  «ظریوف  محمدجواد» جمله از مسؤوالن برخی با دیدارهایی و کرد رسف ایران به تجاری هیاتی همراه به اخیرا

 تهوران  بوه  گابریول  سوفر  تحلیول  در «ولوه  دویچوه . »داشوت  اسوالمی  شوورای  مجلوس  رئویس  «الریجانی علی» و خارجه

. ورزیود  اصورار  ایوران  در آلمانی کوچک و بزرگنیمه هایشرکت ترپررنگ حضور بر سفر این در گابریل زیگمار»:نوشت

 دولت سوی از شده بینیپیش هایمجازات از نگرانی علت به اروپایی بزرگ هایشرکت از بسیاری که است حالی در این

 آن اندبسته امید اروپایی اتحادیه مسؤوالن از شماری و گابریل. اندداده خاتمه ایران در خود اقتصادی هایفعالیت به آمریکا

 آن هوای مجازات نگران نباید رو این از و ندارند اقتصادی فعالیت آمریکا در که کوچکی و بزرگنیمه هایشرکت از دسته

 هماهنگی با ایران، به گابریل سفر کرد اعالم وله دویچه همچنین.«شوند تشوی  ایران با اقتصادی همکاری به باشند، کشور

 را ایران به آلمانی شرکت 01 نمایندگان و وی فرس هزینه آلمان، دولت البته ولی شده انجام آلمان خارجه وزارت مسؤوالن

 گابریل اکنونهم .است گرفته صورت کشورمان خارجه امور وزیر دعوت به بنا سفر این اساس، این بر. است نکرده تامین

 سوکه  روی آن» ایوران  ملوت  که است حالی در این! است شده تبدیل ترامپ برجامی هایسیاست با اروپا مخالفت نماد به

 کشوورمان  خارجوه  امور وزارت مقامات بود بجا بسیار. است کرده مشاهده پیچیده چندان نه معادله این در نیز را «هامنژر

 بسته ارائه در غربی مقامات دیگر و هاژرمن تاخیر دالیل درباره وی از کمی وی، همراه هیات و گابریل از میزبانی جای به

 خارجوه  وزارت در هوا دموکرات -سوسیال اکنونهم که نفوذی به توجه با شک دونب! پرسیدندمی ایران به اروپا پیشنهادی
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! باشود  زیوادی  سوواالت  پاسخگوی تواندمی باره این در گابریل دارند،( ائتالفی دولت در قدرت تقسیم به توجه با) آلمان

 هاژرمن اجتناب دالیل درباره گابریل با کمی کشورمان خارجه امور وزارت مقامات دیگر و ظریف آقای بود بهتر همچنین

 بور  آلموان  خارجوه  فعلی وزیر «ماس هایکو» پیش چندی دارند یاد به همگان! گفتندمی سخن اروپایی سوئیفت میزبانی از

 وزیور  سوخنان  رد ضومن  آلموان  صودراعمم  «مرکل آنگال» مقابل، در اما کرد تاکید اروپا مالی مستقل ساختار تاسیس لزوم

 مسوتقیم  سیاسوی  و امنیتی هایهمکاری به حال، عین در و کرده توصیف دشوار را ساختار این شدن اجرایی خود، خارجه

 هاهمکاری این دارند تاکید...( و مسیحی -دموکرات و دموکرات و سوسیال از اعم) آلمان سران! کرد اشاره آمریکا و اروپا

 .گیرد قرار «برجام نجات» جمله از عواملی تاثیر تحت نباید

 قیمت هر به قدرت در بقا

 و داد نشان را تهران شهرکالن اداره در طلباناصالح ناکارآمدی دیگر بار اگرچه تهران جدید شهردار حکم ماجرای /جوان

 که است آن بیانگر آن وفرآیند انتخاب این اما کرد، ساختاری درون تکلیفی بال و چالش از جدیدی دور وارد را شهر اداره

 درس والبتوه  کورده  تجربوه  را آن هابار گذشته در البته که بپردازند را نادرست انتخاب یک تاوان باید همچنان تهران مردم

 رسوید،  سور  به تهران جدید شهردار حکم صدور برای کشور وزارت قانونی مهلت که شرایطی ودر گذشته روز.اندنگرفته

 دیوروز  کشوور  وزیور  اموا  شود، می صادر منتخب هردارش حکم باید امروز قانوناً که کرد اعالم شهر شورای اعضای از یکی

 نشوده  صوادر  حکموی  کنود، نمی کفایت حکم صدور برای اطالعات وزارت نامه آنکه علت به کرد اعالم و داد را ما پاسخ

 فعاالن سیاسی رقبای جای به که است شده آور مالل آنچنان تهران شهر کالن اداره در اصالحات جریان ناکارآمدی .است

 و اول شوهر  شوورای  طلوب  اصالح عضو پور حکیمی را وضعیت این. کنند سکوت آن به نسبت اندنتوانسته جریان همین

 هودر  و قدرنشناسی استاد طلباناصالح» اینکه به اشاره وبا کرده تشریح درستی به وابسته هایرسانه یکی در تهران چهارم

 و پورده  پشت مناسبات دچار اصالحات جریان: »نویسدمی «اندادهد قرار هاآن اختیار در مردم که هستند هاییفرصت دادن

 برای طلباناصالح لیست اینکه به اشاره با ادامه در آرمان روزنامه .«بود خواهد خطرناک آینده در مسئله این و شده محفلی

 پیراموون  هوا رسوانه  کوه  اسوت  فضوایی  تأثیر تحت شهر شورای: »نوشت بود، شده طراحی محفلی صورت به شهر شورای

 . اندساخته تهران شهر مدیریت

 است داده جواب مقاومت نظریه

 حتمواً  گذاشوته  تهوران  به پا جهان، قدرتمند کشورهای از یکی رهبر عنوانبه «پوتین والدیمیر» وقت هر اخیر سال چند در

 در بازی برای که فهمیده را این دنیا در دیگری سیاستمدار هر از بهتر او. زده «جنوبی فلسطین» خیابان انتهای به هم سری

 رشدبهرو هایقدرت همین از یکی ایران و باشد داشته قدرتمندی البته و مطمئن هایشریک باید آسیا غرب جوامع قواعد

 اردوگواه  بوه  هوم  دیگور  سیاستمدار یک شد، برگزار سوریه مسائل به راجع تهران اجالس وقتی گذشته سال ماهآبان. است

 لطوف  از خالی شد، برگزار تهران همین در قبل سال51 که اجالسی با اجالس این مقایسه شاید. بود وستهپی مسکو-تهران
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 سوهم  و شودند  تهوران  راهی ایرانی مسووالن به عنایت بدون شوروی و آمریکا انگلیس، کشور سه سران که زمانی نباشد؛

 کنفورانس  در حضوور  بورای  گرفتناجازه حتی نه و رانای به مقامات این سفر از اطالع صرفاً قدرت، بازی در ایرانی طرف

 به دیپلماتیک شؤون حفظ برای حداقل که رساندند جایی به را تحقیر و احترامیبی حتی مقامات این از نفر دو. بود تهران

 هوا نآ از عاجزانوه  و رفوت  «روزولوت » و «چرچیول » دیودار  به سراسیمه که بود مخلوع شاه این و بروند شانمیزبان دیدار

 از یکوی  که کنیم مقایسه ایران روزهای این وضعیت با را وضعیت این حال. کرد را پدرش تبعیدگاه جاییجابه درخواست

 نادیده منطقه در را ایران نقش شودنمی دیگر .یمن و عراق تا گرفته سوریه از است؛ منطقه مهم اتفاقات هایحساب طرف

 فهمیود؛  دارند، ما با اروپا و آمریکا که نزاعی سطح از شودمی را این و است دنش قدرتمندتر مسیر ابتدای در ایران. گرفت

 رسویده  منطقه کشورهای در آفرینینقش به حاال و بود ایران به خاردار سیم واردات سطح در جنگ هایسال در که نزاعی

 . است

 کندمی عمل گویدمی هرچه مرد این

 آن آرزوی بلکوه  ترسد نمی شهادت از که است کسی ایمشنیده او نزدیکان از که همانگونه نصراهلل حسن سید/  الیوم رای

 که چه هر امنیتی اقدامات همه که دارد ایمان همزمان او. است کرده زندگی زیاد و شده دیر آن زمان است معتقد و دارد را

 جودو،  بن غسان : افزود عطوان.ستا واجب احتیاط و مراقبت است معتقد اما بگیرد را قدر و قضا جلوی تواند نمی باشد

 0229 سال در که کرد تاکید است کرده برگزار نصراهلل حسن سید با تلویزیونی های مصاحبه بارها که من همکار و دوست

 یکوی  بالکن در او با من که همانگونه است کرده دیدار هاساختمان از یکی بام پشت روی بر او با اسرائیل، حمله زمان در

 نیز چنین این اگر که ام کرده دیدار گویند می برخی که گونه آن زمین زیر در نه و لبنان جنوب در ضاحیه هاینآپارتما از

 حسون  سوید  از دشومن  کننود؟  تردد علنی صورت به و آزادی این به توانند می عرب سران بیشتر آیا. نداشت اشکالی بود

 در قویترین شاید که دارد ارتشی که است شده تبدیل دارشهری و قوی موسسات با کشوری به اهلل حزب.ترسد می نصراهلل

 بوه  آنها ارزش که شود آنها افزارهای جنگ و ارتش و هااسرائیلی برابر در بازدارنده عامل است توانسته و باشد خاورمیانه

 دور بوه  کنندمی یزندگ سایه در که است او مشاوران گروه و نصراهلل حسن سید برای برتری. رسد می دالر میلیارد صدها

 هوای  خواسوته  و آرزوهوا  است داشته آرزو خود عمر طول در که رهبرشان مانند دارند ای ساده بسیار زندگی آنها. نور از

 .کند محق  آن جدید و قدیمی عرب مزدوران همه و اسرائیل طلبی سلطه به دادن پایان در را اسالمی و عربی امت

 


