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 سخن از باالتر

 
 گذشته، تیرماه صبح نو:

 را کابینه هک داد وعده جمهوری رییس
 تازه آرایشی دولت تا کند می ترمیم
 آمریکا اقتصادی هجمه برابر در بگیرد

 از داخلی؛ معیشتی مشکالت مهار و
 و گذرد می ماه چهار حدود وعده این

 روز دو،سه.نیست تغییر این از خبری
 یادآوری با مجدداً ایشان نیز پیش

 اعمال جدید های تحریم که تاریخی
 نگران که گفت ممرد به شد، خواهد
 و روحانی آقای هم آنکه حال نباشند؛

 تاکید باری چند قبالً خارجه وزیر هم
 اتفاق زمانی مقطع این که بودند کرده

 تمامی آمریکا چون افتد نمی خاص
 کرده پرتاب را خود ترکش تیرهای

 تعجب مایه جدید، گفتار این و است
 به دادن اطمینان همه، این با. شد

 و طلبد می را اقتضائاتی و لوازم مردم،
 سرپا، تیمی داشتن جمله آن از

 چنین الاقل که است فعال و جنگنده
 دیده کابینه از بخشی در صورتی

 کالم که است درست شود؛ نمی
 این اما باشد، امیدآفرین باید مقامات

 از ای مجموعه با باید امیدآفرینی
 سازی اجرایی و ها فعالیت تدابیر،

 شکل وگرنه شد،با همراه ها سیاست
 و اثر و گیرد می خود به گفتاردرمانی

 این در قطعاً. داشت نخواهد کارکردی
 توسط شده نمادگذاری تاریخی نقاط

 ای بحرانی وضعیت هیچ دشمن،
 این توقع لکن نیست، کشور روی پیش
 که اسالمی جمهوری دولت که است
 کشور اجرایی اداره امور اصلی بخش

 را خود اسخر عزم دارد، عهده بر را
 در کارگشا و ملموس عینی، شکل به

 سخن به و کرده ظاهر مردم چهره
 .نکند بسنده

 

 
 

 

  

 

 
 !مغرور پرزیدنت به ها چینی شست ضرب 

[ شهریور]سپتامبر در آمریکا متحده ایاالت به چین ورکش صادرات چشمگیر افزایش وطن امروز:

. شود می محسوب  سفید کاخ در همراهانش و «ترامپ دونالد» برای ممکن خبر بدترین امسال،

 سپتامبر ماه در متحده ایاالت به کشور این صادرات کرده، اعالم چین گمرک اداره آنچه اساس بر

 قبل ماه از بیشتر دالر میلیارد 1 رقم این که است بوده ردال میلیون 13 و میلیارد 31 بر بالغ امسال

 8132 سال شروع از آمریکا با چین تجاری مازاد سپتامبر، ماه به مربوط آمار از فراتر! است بوده

 371 گذشته سال رقم، این که حالی در بود، دالر میلیون 97 و میلیارد 882 تاکنون، میالدی

 انتخاباتی مبارزات جریان در ترامپ که شود می منتشر حالی در رآما این.است بوده دالر میلیارد

 داد وعده و کرد یاد آمریکا اقتصادی دشمن ترین     اصلی عنوان به پکن از رسما میالدی 8131 سال

 استدالل اینگونه ترامپ. کند محدود را آمریکا به چین صادرات سفید، کاخ به ورود صورت در

( ساالنه تجاری کسری دالر میلیارد 281 از) آمریکا تجاری کسری از ردال میلیارد 131 که کرد می

 تا شود محدود باید متحده ایاالت به چینی کاالهای واردات رو این از. است چین به مربوط

 بهتر، عبارت به. یابد کاهش( کشور 8 تجاری تراز کاهش قیمت به حتی) ساالنه تجاری کسری

 کند می برقرار توازن نوعی آمریکایی و چینی کاالهای صادرات و واردات میان داد وعده ترامپ

 الملل بین تجارت حوزه در متحده ایاالت تجاری کسری شاهد آمریکایی شهروندان آن، مطابق که

 شرایطی چنین در متحده ایاالت داری خزانه اعضای و ترامپ رسد می نظر به حال این با .نباشند

 ترامپ دولت اندازه هر. کنند تبدیل کشور این با «حیثیتی بردن» به را «چین با اقتصادی نبرد»

 بیشتری افزایش ها چینی برابر در واشنگتن شکست هزینه و دامنه رود، فرو گرداب این در بیشتر

 تهدید گمرکی عوارض افزایش به نسبت را چین دیگر بار ترامپ دونالد اخیرا. داشت خواهد

 های  ظرفیت. دارند متقابل و منطقی برخوردی آن با نکماکا ها چینی که موضوعی است؛ کرده

 از دالر تریلیون یک حدود پکن. آمریکاست متحده ایاالت با تجاری نبرد در چین بالقوه

 اهرم یک مثابه به تواند می خود این. دارد خود تملک در را متحده ایاالت خارجی های  بدهی

 .شود تعبیر ترامپ دولت مقابل در قدرتمند فشار
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 خاشقجی قتل جهانی شرکای

 در سعودی پادشاهی اسرار جعبه این و شده ربوده است ای رسانه ای چهره با فیصل ترکی دستیار که خاشقجی جمال جوان:

 اسرار شدن برمال از ترس یا ضدحکومتی مواضع دلیل به یا اکنون سعودی، شاهزادگان ربایش و تروریستی های سازمان حوزه

 های کشور یا ترکیه سوی از مسئله این به اهتمام و پرداختن .این کشور تبدیل شده است برای جدید رسوایی یک به سعودی،

 و سرکوب گولن با ارتباط بهانه به را خبرنگار ها صد ها، ترک چراکه ندارد، انسانی جنبه وجه هیچ به غرب رسمی محافل و غربی

 هیچ که هستند نقاط دیگر و یمن در افروزی جنگ و جنگی جنایات و کشتار اصلی موتور هم، غرب و امریکا و اند کرده زندانی

 او است، روشن بسیار ترامپ زبان از امریکایی دیپلماتیک وقاحت. شود نمی دیده انسانی زاویه از ها آن از اعتراضی صدای

 ریاض به سفر در پمپئو مأموریت هآنچ یعنی. بگذارد اثر میلیاردی 331 تسلیحاتی قرارداد بر نباید خاشقجی قتل گوید می صراحتاً

 همین و است ترکیه در ها سعودی وحشیگری رسوایی به دادن پایان برای سازی داستان نوعی دهد، می تشکیل را ترکیه سپس و

 و نفوذ شبکه که جهت این از انگلیس ویژه به اروپایی های کشور. است ها سعودی جدید دوشیدن برای ای بهانه پروژه،

 شیک های شعار. هستند ناراضی اند، نیاورده دست به چیزی سعودی، ثروت چپاول از و اند شده ضعیف سعودی در شان مزدوران

 دموکراسی، و آزادی نه و است انسانیت نه دارد اهمیت آنچه و اند باخته رنگ رسوایی و بحران این در غربی، دموکراسی لیبرال

 یا دهد سامان را خود اقتصادی اوضاع تا است فشاری اهرم دنبال به هم هترکی. سعودی در ثروت غارت برای است دکانی بلکه

 است فرمولی نوع در نهایی معامله و شود می مدیریت امریکا و سعودی ترکیه، مثلث یک در ماجرا. کند کسب استراتژیک ای بهره

 لیر. شود داده پاسخ آن های ارزش و عدقوا و اجتماعی اصول و انسانی مسئله یک به اینکه نه گرفت، خواهد شکل ها آن بین که

 این که هستند حیثیتی بحران یک در غرب و امریکا و کرده سقوط آن بورس و سعودی ریال یافته، بهبود هفته دو این در ترکیه

 اند، هشد تبدیل بحران این در تعادل وزنه به دارند، جالبی مواضع که ها اسرائیلی. کنند می حمایت را عربستان در وحشی نظام

 ترامپ لذا دهد، می باد بر را ها آن های رؤیا داده، سامان را اسرائیل با پنهان روابط که سلمان بن محمد برای مشکل هرگونه چراکه

 .نبیند چندانی آسیب سلمان بن محمد تا است فریبکارانه مقصرتراشی دنبال هم
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 پاکستان و CFT ماجرای 
 شمار به کشورهایی جمله از پاکستان فرهنگیان:

 از شده تعیین استانداردهای اجرای با که آید می
 از تا داد خرج به زیادی تالش نهاد این سوی
 چندساله های شتال. شود خارج سیاه لیست

 کشور این و نداشت چندانی ثمر اما پاکستان
 تمامی به گذشته های سال در آنکه رغم به

 در همچنان کرده، عمل FATF های خواسته
 قرار اقتصادی باالی ریسک با کشورهای لیست
 حاضر کشورهای بانکی مبادالت که لیستی دارد؛

 عمال و نداشته نرمال وضعیت روی هیچ به آن در
 همان کاسه و است آش همان آش آنها یبرا

 چندان انداز چشم اما پاکستان سرنوشت.کاسه
 و دهد نمی قرار ایران مقابل در را روشنی
 موجود وضع در جدی تغییر عدم بابت ها نگرانی

 آن بر عالوه. کند می تشدید زیادی حد تا نیز را
 سال در تنها ایران که است قرار این از واقعیت
 تعلیق این و معاف متقابل ماتاقدا از 8131

 شرایطی چنین در و است شده تمدید مرتبه سه
 ریسک دارای کشورهای لیست از خروج اساسا

 مطرح( سیاه لیست همان) تقابلی اقدامات و باال
 موضوع طرح گفت باید رو این از. نیست و نبوده

 ادعایی خاکستری فهرست در ایران حضور
 کارشناس ری،شاک مجید دکتر. است واقع خالف
 مردم: »گوید می باره این در هم سیاسی اقتصاد
 انجام کامل FATF تعهدات اگر کنند می تصور
 سیاه لیست از ایران نام خروج به منجر شود،

 .«ندارد صحت موضوع این اما شد، خواهد
 که نشده گفته جایی در: »دهد می توضیح شاکری

 از اتوماتیک کنیم، اجرایی را تعهدات تمامی اگر
 بیانیه در بلکه شویم، می خارج عمومی بیانیه

 تعهدات انجام از بعد که شده نوشته بوسان
 که کند، گیری تصمیم عمومی مجمع باید اجرایی

 در ایران داشتن نگه تواند می تصمیم این خب
... و ایران توسط بیشتر تعهدات انجام فهرست،

 .«باشد
 

 سیاسی تحلیل آموزش

 است؟ چگونه وا حکومتداری سازوکار و چیست رهبری  وظیفه

 کلّى سیاستهاى تنظیم اساسى، قانون در رهبرى ى وظیفه مهمترین» اوال

 یک کند احساس که است آنجایی رهبری ی وظیفه» ثانیا و( 3128/17/81)«است

. کند می منحرف دارد را نظام مسیر حرکت، این که گیرد می انجام دارد حرکتی

 است ممکن که شکلی هر به و میدان در بیاید که است رهبری ی وظیفه اینجا

 در وظیفه دو این انجام( 3172/13/38.«)باشد جزئی مورد ولو نگذارد؛ و بِایستد

 سمت به کالن های گذاری ریل و کلی هدایت به منجر سویی از عمل، ی صحنه

 ورود و کشور مسائل رصد به دیگر، سویی از و شود می نظام اهداف تحقق

 مخدوش  سازوکارها نه که نحوی به انجامد یم الزم های عرصه به هوشمندانه

 .برسد بست بن به کشور نه و شود،

 !متغیر معنای ثابت، واژگان

 فارسی، و انگلیسی و عربی سی بی بی: موسوی فخرالدین سید -بصیرت پایگاه
 نگاه که را کدام هر ،...و االخبار راشاتودی، رویترز، نیوزویک، تایم، ان، ان سی سی، بی ان

 آمریکا، سران! نویسند می ترکیه سفارت در سعودی نگار روزنامه یک قتل درباره کنید،
 کشته زوایای شدن روشن و خاشقجی پرونده به رسیدگی ضرورت بر... و انگلیس آلمان،
 شده مجبور سعودی رژیم حامی ترین بزرگ ترامپ، دولت حتی و کنند می تأکید او شدن
 ضد ای رسانه چهره این سر بر آنچه دلیل به ریاض مجازات لزوم از فشار تحت است

 خاشقجی نام همچنان روز چندین گذشت از پس و آورد میان به سخن آورده، سعودی
 توجه و نگاه مورد یادداشت این در آنچه اما! است مجازی فضای در مهم های هشتگ جزء

 خودسر و مغرور عهد ولی آینده و سعودی دولت بر آن اثرات و خاشقجی قتل نه ماست،
 به که است داری خنده نمایش به است؛ جهان در بشر حقوق مرگ به  توجه بلکه عربستان؛

 از همه حالی در روزها این! است افتاده راه به بشر حقوق عنوان پشت خاشقجی مرگ بهانه
 حقوق مدافع ژست و گویند می سخن نگار روزنامه این مرگ پنهان زوایای بررسی ضرورت

 کنند می اعالم و دهند می بیانیه بشر حقوق مدافع اصطالح به های سازمان و دارند انسان
 به یمن مظلوم مردم کشتار بر هاست سال همگی که باشد پاسخگو باید سعودی دولت
 جان بینند، نمی را یمن کشور در گسترده قحطی اند، بسته چشم سعودی شاهزادگان دست
 یمن در انسانی فاجعه کنار از و پندارند می هیچ را یمنی کودک و زن و مرد هزاران باختن

 گویا کشند، می یدک را بشر حقوق عنوان که المللی بین مجامع و کنند می عبور سادگی به
 متناقضی و  دوگانه رفتار! دارد وجود جهان نقشه روی بر یمن نام به کشوری دانند نمی اصالً

 به های واژگان دهد می نشان و گذارد می نمایش به را جهان در بشر حقوق حقیقت که
 هیاهو تر، دقیق عبارت به. هستند جهان در سیاسی مواضع تابع حد چه تا انسانی ظاهر
 که است متعفنی جهان از واضح تصویری یمن زمینه در سکوت و خاشقجی مرگ درباره

 !اند ساخته سیاستمداران

 
 بصیرت سایت: منبع


