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 است؟ چگونه وا حکومتداری سازوکار و چیست رهبری وظیفه /سیاسی تحلیل آموزش

 کلّى سياستهاى تنظيم اساسى، قانون در رهبرى ىوظيفه مهمترين» اوال

 يک کند احساس که است آنجايي رهبري يوظيفه» ثانيا و( ۲۸۳۱/۹۰/۱۲)«است

 اينجا. کندمي منحرف دارد را نظام مسير حرکت، اين که گيردمي انجام دارد حرکتي

 و بِايستد است ممکن که شکلي هر به و ميدان در بيايد که است رهبري يوظيفه

 يصحنه در وظيفه دو اين انجام( ۲۸۰۱/۹۰/۲۱.«)باشد جزئي مورد ولو نگذارد؛

 اهداف تحقق سمت به کالن هايگذاريريل و کلي هدايت به منجر سويي از عمل،

 به هوشمندانه ورود و کشور مسائل رصد به ديگر، سويي از و شودمي نظام

 به کشور نه و شود، مخدوش  سازوکارها نه کهنحويبه انجامديم الزم هايعرصه

 ..برسد بستبن

 خاشقجی قتل جهانی شرکای

 سعودي پادشاهي اسرار جعبه اين و شده ربوده است ايرسانه ايچهره با فيصل ترکي دستيار که خاشقجي جمال جوان:

 شدن برمال از ترس يا ضدحکومتي مواضع دليل به يا اکنون سعودي، شاهزادگان ربايش و تروريستي هايسازمان حوزه در

 يا ترکيه سوي از مسئله اين به اهتمام و پرداختن .اين کشور تبديل شده است براي جديد رسوايي يک به سعودي، اسرار

 با ارتباط بهانه به را خبرنگار هاصد ها،ترک چراکه ندارد، انساني جنبه وجههيچ به غرب رسمي محافل و غربي هايکشور

 و يمن در افروزيجنگ و جنگي جنايات و کشتار اصلي موتور هم، غرب و امريکا و اندکرده زنداني و سرکوب گولن

 زبان از امريکايي ديپلماتيک وقاحت. شودنمي ديده انساني زاويه از هاآن از اعتراضي صداي هيچ که هستند نقاط ديگر

 يعني. بگذارد اثر ميلياردي ۲۲۹ تسليحاتي قرارداد بر نبايد خاشقجي قتل گويدمي صراحتاً او است، روشن بسيار ترامپ

 رسوايي به دادن پايان براي سازيداستان نوعي دهد،مي تشکيل را ترکيه سپس و رياض به سفر در پمپئو مأموريت هآنچ

 به اروپايي هايکشور. است هاسعودي جديد دوشيدن براي ايبهانه پروژه، همين و است ترکيه در هاسعودي وحشيگري

 به چيزي سعودي، ثروت چپاول از و اندشده ضعيف سعودي در شانمزدوران و نفوذ شبکه که جهت اين از انگليس ويژه

 آنچه و اندباخته رنگ رسوايي و بحران اين در غربي، دموکراسي ليبرال شيک هايشعار. هستند ناراضي اند،نياورده دست

 دنبال به هم هترکي. سعودي در ثروت غارت براي است دکاني بلکه دموکراسي، و آزادي نه و است انسانيت نه دارد اهميت

 ترکيه، مثلث يک در ماجرا. کند کسب استراتژيک ايبهره يا دهد سامان را خود اقتصادي اوضاع تا است فشاري اهرم

 يک به اينکه نه گرفت، خواهد شکل هاآن بين که است فرمولي نوع در نهايي معامله و شودمي مديريت امريکا و سعودي

 ريال يافته، بهبود هفته دو اين در ترکيه لير. شود داده پاسخ آن هايارزش و عدقوا و اجتماعي اصول و انساني مسئله

 را عربستان در وحشي نظام اين که هستند حيثيتي بحران يک در غرب و امريکا و کرده سقوط آن بورس و سعودي

 مشکل هرگونه چراکه اند،هشد تبديل بحران اين در تعادل وزنه به دارند، جالبي مواضع که هااسرائيلي. کنندمي حمايت

 دنبال هم ترامپ لذا دهد،مي باد بر را هاآن هايرؤيا داده، سامان را اسرائيل با پنهان روابط که سلمان بن محمد براي

 .نبيند چنداني آسيب سلمان بن محمد تا است فريبکارانه مقصرتراشي
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 سخن از باالتر

 هجمه برابر در بگيرد تازه آرايشي دولت تا کندمي ترميم را کابينه هک داد وعده جمهوريرييس گذشته، تيرماه صبح نو:

 دو،سه.نيست تغيير اين از خبري و گذردمي ماهچهار حدود وعده اين از داخلي؛ معيشتي مشکالت مهار و آمريکا اقتصادي

 نباشند؛ نگران که گفت ممرد به شد، خواهد اعمال جديد هايتحريم که تاريخي يادآوري با مجدداً ايشان نيز پيش روز

 افتدنمي خاص اتفاق زماني مقطع اين که بودند کرده تاکيد باري چند قبالً خارجه وزير هم و روحاني آقاي هم آنکه حال

 اطمينان همه، اين با. شد تعجب مايه جديد، گفتار اين و است کرده پرتاب را خود ترکش تيرهاي تمامي آمريکا چون

 صورتي چنين الاقل که است فعال و جنگنده سرپا، تيمي داشتن جمله آن از و طلبدمي را اقتضائاتي و لوازم مردم، به دادن

 با بايد اميدآفريني اين اما باشد، اميدآفرين بايد مقامات کالم که است درست شود؛نمي ديده کابينه از بخشي در

 و اثر و گيردمي خود به گفتاردرماني# شکل وگرنه شد،با همراه هاسياست سازياجرايي و هافعاليت تدابير، از ايمجموعه

 رويپيش ايبحراني وضعيت هيچ دشمن، توسط شده نمادگذاري تاريخي نقاط اين در قطعاً. داشت نخواهد کارکردي

 دارد، عهده بر را کشور اجرايي اداره امور اصلي بخش که اسالمي جمهوري دولت که است اين توقع لکن نيست، کشور

 .نکند بسنده سخن به و کرده ظاهر مردم چهره در کارگشا و ملموس عيني، شکل به را خود اسخر عزم

 پاکستان و CFT ماجرای

 تالش نهاد اين سوي از شدهتعيين استانداردهاي اجراي با که آيدمي شمار به کشورهايي جمله از پاکستان فرهنگیان:

 رغمبه کشور اين و نداشت چنداني ثمر اما پاکستان چندساله هايشتال. شود خارج سياه ليست از تا داد خرج به زيادي

 اقتصادي باالي ريسک با کشورهاي ليست در همچنان کرده، عمل FATF هايخواسته تمامي به گذشته هايسال در آنکه

 آش آنها يبرا عمال و نداشته نرمال وضعيت روي هيچ به آن در حاضر کشورهاي بانکي مبادالت که ليستي دارد؛ قرار

 و دهدنمي قرار ايران مقابل در را روشني چندان اندازچشم اما پاکستان سرنوشت.کاسه همان کاسه و است آش همان

 است قرار اين از واقعيت آن برعالوه. کندمي تشديد زيادي حد تا نيز را موجود وضع در جدي تغيير عدم بابت هانگراني

 اساسا شرايطي چنين در و است شده تمديد مرتبهسه تعليق اين و معاف متقابل ماتاقدا از ۱۹۲۲ سال در تنها ايران که

 بايد رو اين از. نيست و نبوده مطرح( سياه ليست همان) تقابلي اقدامات و باال ريسک داراي کشورهاي ليست از خروج

 اقتصاد کارشناس ري،شاک مجيد دکتر. است واقع خالف ادعايي خاکستري فهرست در ايران حضور موضوع طرح گفت

 از ايران نام خروج به منجر شود، انجام کامل FATF تعهدات اگر کنندمي تصور مردم: »گويدمي بارهاين در هم سياسي

 تمامي اگر که نشده گفته جايي در: »دهدمي توضيح شاکري .«ندارد صحت موضوع اين اما شد، خواهد سياه ليست

 انجام از بعد که شده نوشته بوسان بيانيه در بلکه شويم،مي خارج عمومي بيانيه از اتوماتيک کنيم، اجرايي را تعهدات

 انجام فهرست، در ايران داشتن نگه تواندمي تصميم اين خب که کند، گيريتصميم عمومي مجمع بايد اجرايي تعهدات

 .«باشد... و ايران توسط بيشتر تعهدات
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 نیست فرانکنشتاین قربانی آخرین اسداهلل

 متعددي سينمايي هاياقتباس تاکنون که مشهور داستاني. نوشت را «فرانکنشتاين» انگليسي نويسنده پيش سال ۱۹۹ هان:کی

 نام به ماجراجو و جوان دانشمندي درباره ماجرا. است شده نيز هاًْالمعارفدايره مدخل وارد آن نام و شده انجام آن از

 پيوند از که موجودي. شودمي هيوالوار و هولناک موجودي غريبش، و بعجي هايفعاليت محصول که است فرانکنشتاين

 نيز خود خالق کنترل از ترسناک موجود اين. شودمي زنده و گيردمي جان الکتريکي نيروي با و شده ساخته مردگان اندام

 هيوالي اين بعدها. گريزدمي آن از که جايي تا شودمي جوان فرانکنشتاين براي جدي تهديدي به تبديل و شده خارج

 آقاي گذشته سال ماه بهمن اواخر وقتي. بود شده آشکار پيش هامدت از شواهد . شد معروف خود خالق نام به خطرناک

 از مونيخ فرودگاه کند، سفر مسکو به آنجا از بود قرار و شد آلمان راهي مونيخ، امنيتي کنفرانس در شرکت براي ظريف

 در مستقر رسانيسوخت هايشرکت. کرد خودداري کشورمان هايديپلمات ديگر و ظريف آقاي يهواپيما سوخت تامين

 مونيخ امنيتي کنفرانس رئيس ايشينگر، ولفگانگ. زدند باز سر سوخت تامين از آمريکا، هايتحريم بهانه به فرودگاه اين

 ماجرا که بوده نمانده چيزي و شده ظريف هواپيماي به رسانيسوخت به موفق باالخره زياد هايتالش و زحمت با گفت

 داده رخ برجام از آمريکا خروج از پيش ماه سه حدود ماجرا اين که کنيد دقت. شود ديپلماتيک آبروريزي يک به تبديل

 ايمرحله وارد پيش ماه چند از روند اين.باشد نداشته وجود شنيدن براي گوشي اگر حتي آيندمي در صدا به هازنگ. بود

 ديپلماتيک، معمول رويه برخالف. شدند اخراج هلند از کشورمان ديپلمات دو خردادماه. است شده خطرناک و دجدي

 که زماني صرفاً و کرد امتناع نيز موضوع کردن ايرسانه از حتي بلکه نزد متقابل اقدام به دست تنها نه خارجه امور وزارت

 اينکه به شبيه چيزي. شد ابالغ اعتراض، مراتب و احضار تهران در رکشو اين وقت سفير کرد، برمال را ماجرا هلند دولت

 گستاخي به دولت ضعيف واکنش! نبود خوبي کار اين بگوييد؛ طرف به پاسخ در شما و بزند سيلي دو شما به کسي

 يک پيش هفته چند اخراج. کرد باز ديگر خصمانه اقدامات براي را راه بود، بينيپيش قابل که همانطور هلند، ديپلماتيک

 ديگر ديپلماتي دستگيري به مربوط مورد ترينتامل قابل ميان اين در. بود اقدامات اين جمله از فرانسه از ايراني ديپلمات

 اين. گذردمي آلمان سوي از اتريش، در کشورمان ديپلمات اسدي اسداهلل آقاي غيرقانوني بازداشت از روز ۲۹۳. است

 يک دستگيري. است شده بلژيک تحويل گذشته هفته شنبهسه آلمان، در بازداشت روز ۲۹۹ از پس کشورمان ديپلمات

 سنگ که است المللبين روابط در بدعتي وي، ماهه چند بازداشت و بازجويي و نشده اثبات و واهي اتهامات با ديپلمات

 کننده تعيين و اصلي نقطه. گذاردمي ديپلماتيک عناصر با امنيتي برخوردهاي و کشورها روابط در را خطرناک ايرويه بناي

 و تروريستي هايگروهک براي پناهگاهي و پايگاه به سالهاست اروپايي کشورهاي برخي که آنجاست ماجرا اين

 ديپلماسي دستگاه ضعيف برخورد. کنندمي ارائه متنوعي هاي سرويس هاگروهک اين به عمالً و اندشده تبديل طلبتجزيه

. شود عوض طلبکار و جاي بدهکار عمالً شده باعث و کرده توهم دچار را اروپايي کشورهاي موضوع، اين با کشور

 .هستند هاگروهک اين حامي و ميزبان رسمي طور به اروپايي ديگر کشور چند و دانمارک انگليس، هلند، آلمان، فرانسه،
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 !مغرور پرزیدنت به هاچینی شستضرب

 خبر بدترين امسال،[ شهريور]سپتامبر در آمريکا متحده اياالت به چين ورکش صادرات چشمگير افزايش وطن امروز:

 کرده، اعالم چين گمرک اداره آنچه اساس بر. شودمي محسوب  سفيد کاخ در همراهانش و «ترامپ دونالد» براي ممکن

 ۸ رقم اين که است بوده ردال ميليون ۸۰ و ميليارد ۲۸ بر بالغ امسال سپتامبر ماه در متحده اياالت به کشور اين صادرات

 سال شروع از آمريکا با چين تجاري مازاد سپتامبر، ماه به مربوط آمار از فراتر! است بوده قبل ماه از بيشتر دالر ميليارد

 بوده دالر ميليارد ۲۰۲ گذشته سال رقم، اين که حالي در بود، دالر ميليون 9۰ و ميليارد ۱۱۱ تاکنون، ميالدي ۱۹۲۳

 عنوان به پکن از رسما ميالدي ۱۹۲۲ سال انتخاباتي مبارزات جريان در ترامپ که شودمي منتشر حالي در رآما اين.است

 محدود را آمريکا به چين صادرات سفيد، کاخ به ورود صورت در داد وعده و کرد ياد آمريکا اقتصادي دشمن تريناصلي

 تجاري کسري دالر ميليارد ۱۱۹ از) آمريکا تجاري کسري از ردال ميليارد ۸۰۲ که کردمي استدالل اينگونه ترامپ. کند

 ساالنه تجاري کسري تا شود محدود بايد متحده اياالت به چيني کاالهاي واردات رو اين از. است چين به مربوط( ساالنه

 صادرات و واردات ميان داد وعده ترامپ بهتر، عبارت به. يابد کاهش( کشور ۱ تجاري تراز کاهش قيمت به حتي)

 اياالت تجاري کسري شاهد آمريکايي شهروندان آن، مطابق که کندمي برقرار توازن نوعي آمريکايي و چيني کاالهاي

 چنين در متحده اياالت داريخزانه اعضاي و ترامپ رسدمي نظر به حال اين با .نباشند المللبين تجارت حوزه در متحده

 گرداب اين در بيشتر ترامپ دولت اندازه هر. کنند تبديل کشور اين با «حيثيتي بردن» به را «چين با اقتصادي نبرد» شرايطي

 ديگر بار ترامپ دونالد اخيرا. داشت خواهد بيشتري افزايش هاچيني برابر در واشنگتن شکست هزينه و دامنه رود، فرو

 و منطقي برخوردي آن با نکماکا هاچيني که موضوعي است؛ کرده تهديد گمرکي عوارض افزايش به نسبت را چين

 از دالر تريليون يک حدود پکن. آمريکاست متحده اياالت با تجاري نبرد در چين بالقوه هايظرفيت. دارند متقابل

 مقابل در قدرتمند فشار اهرم يک مثابه به تواندمي خود اين. دارد خود تملک در را متحده اياالت خارجي هايبدهي

 .شود تعبير ترامپ دولت

 


