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 2است؟ چگونه وا حکومتداری سازوکار و چیست رهبری وظیفه /سیاسی تحلیل آموزش

 باید نیز " است؟ چگونه وظایف انجام برای رهبری وکار ساز" اینکه جواب در اما

 بارها هم من. »قانونی یشدهبینیپیش سازوکارهای و ساختار طریق از که داد پاسخ

 گوناگون هایدستگاه موردیِ هایگیریتصمیم در تواندنمی رهبری که امگفته قبالً

 قانون نه. شودنمی این نباشد؛ این باشد، این بگوید مدام و بشود وارد مدام دولتی

 حاال که نیست جوراین ...دهدمی را اجازه این منطق نه دهد،می را اجازه این

- گیرندمی تصمیمی یک دارند هم کدام هر و هستند اجرائی هایدستگاه همهاین

 و است غلط کدام است، درست کدام ببیند کند نگاه رهبری -گوناگون هایتصمیم

 خالف هم این،. شودنمی جوریاین است؛ غلط آن است، درست این آقا، بگوید

 ۲۱/۴/۵۹.« است نامعقول هم است، ناممکن هم است، قانون

FATF قانونی مجاری در! 

 اول روش. است گونه دو به عمدتاً نظام کارگزاران و مسئوالن با کشور اداره در انقالب رهبرمعظم مواجهه :کیهان روزنامه

 چارچوب در را مسئوالن و ترسیم را نظام قرمز خطوط خصوصی یا و علنی طوربه هشدار، و راهنماییها با رهبری اینکه

 دیگر روش. نمایند اقدام و تنظیم را خود عملکرد و هابرنامه ملی، امنیت و منافع جهت در تا کنندمی هدایت کشور قوانین

 منافع حفظ برای است، قانونی اختیارات از فراتر که خویش والیی اختیارات از استفاده با رهبری که است حکومتی حکم

 حکم البته. است الزم وقت فوت بدون مسئوالن برای آن اجرای که کنندمی صادر را دستوری نظام، و کشور و مردم

 آرای از برآمده قانونی مجاری طریق از کشور که است این بر اصل و است حیاتی بسیار و نادر موضوعات برای حکومتی

 به تا گیرد قرار پیگیری مورد اند،شده انتخاب مردم رای با که مسئوالنی توسط باید مشکالت و مسائل و شود اداره ملت

 دست از را خود ذاتی فلسفه مجلس و دولت مثل قانونی مختلف هایدستگاه و مردم رای صورت این درغیر برسند، نتیجه

 حافظ تا شوندمی انتخاب مردم سوی از که مسئوالن از بعضی متاسفانه که است این بحث مورد موضوع لذا .دهندمی

 هر به–توانندنمی و ندارند را شده ترسیم قرمز خطوط حفظ برای الزم فهم و قدرت باشند، کشور مصالح و اساسی قانون

 ضررش و کنندمی دنبال رهبری انذارهای و هشدارها به توجه بدون را مسائل برخی و کنند عمل خود وظیفه به -دلیلی

 اینکه جایبه لوایح این تصویب .است FATF و برجام مهم موضوع دو آن بارز نمونه که شودمی کشور و مردم متوجه

 آنها بعدی هایبهانه و سناریوها منتظر باید متاسفانه و داد آنها دستبه بهانه بگیرد، هااروپایی و آمریکا دست از را بهانه

 ! بود

 !کند می تالش نشدن وزیر برای او

 و اقتصاد وزارت ویژه به اقتصادی نهادهای در طوالنی سابقه واسطه به اکرمی اهلل رحمت سید ها شنیده اساس بر:تابناک

 شانس از کشور کل داری خزانه جایگاه در او ای دهه یک به قریب حضور خاص طور به و بودجه و برنامه سازمان

 .است برخورداربرای وزارت اقتصاد  بیشتری
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 میان اجماعی توانسته و کرده معرفی حاشیه بی و معتدل ای چهره او از اکرمی مدیریتی مدل و شخصیت که، حالی در

 نهایی گزینه او تا کند می تالش شدت به و کرده احتراز موضوع این از اکرمی کند ایجاد او معرفی برای مجلس و دولت

 و جدید های تحریم دوران در خزانه مدیریت ویژه حساسیت مسولیت، این پذیرش عدم اصلی دلیل شده شنیده!نباشد

 کدام اکرمی یا و جمهور رئیس آیا دید باید حال.  است دولت هیات در تر جوان نیروهای از گیری بهره به اکرمی باور

 یا و افتاد خواهد تاخیر به کابینه جدید اعضای معرفی دیگر بار آتی هفته تا اینکه و کنند قانع را دیگری میتوانند یک

 .شد خواهد روشن دوازدهم دولت کابینه ترمیم تکلیف

 گیردمی قرار دنیا پیشرفته کشور ۷ میان در ایران

 و تکمیل برای انقالب رهبر فراخوان یادآوری با نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو مقدم مصباحی غالمرضا: خبرآنالین

 نخبگران  اندیشره،  صراحبان  عالمران، : گفرت  و خوانرد  علمری  سرندی  را آن پیشررفت،  ایرانی -اسالمی پایه الگوی ارتقاء

 سرند  ایرن  اینکره  بیران  برا  وی .باشرند  داشرته  کارشناسری  نظرر  اعالم سند این درباره باید اساتید و حوزوی – دانشگاهی

 روند تشریح در شده منتشر پایه الگوی عنوان به پیشرفت ایرانی-اسالمی مرکز سوی از سال ۷ از بعد که است نویسیپیش

 بررای  کره  زمانی سال دو طی و گرفته قرار نقد مورد سند این باید ابتدا فعلی شرایط در: افزود آن شدن اجرایی و تصویب

 الگرو  ایرن  بعد مرحله در. گیرد قرار اسالمی شورای مجلس اختیار در تصویب برای نهایت در و تکمیل شده مشخص آن

 الگروی  اکنون هم اینکه بیان با وی.باشد آینده سال ۹۵ طی کشور مدت میان و بلندمدت های ریزی برنامه مبنای تواند می

 ای نقطره  بره  ایرران  آن مختلرف  فازهرای  شدن اجرایی با: شد یادآور دارد، قرار صفر فاز در پیشرفت ایرانی -اسالمی پایه

 .باشد مختلف ابعاد در جهان پیشرفته کشور ۷ تعبیری به و کشور ۲۵ از یکی میان در که رسید خواهد

 ها استانداری با محلی قدرت گانه سه توازن تنظیم

 روزهرا  ایرن  آنها جایگزینی برای شایسته افراد و بازنشستگان کارگیریبه منع قانون به توجه با طلباصالح جریان ابتکار:

 منع قانون بهانه به سیاسی جریان یک که دارد وجود شائبه این هازنیگمانه برخی به توجه با که چرا دارند شدیدی نگرانی

 از دور هم خیلی نگرانی این رسدمی نظر به. دهد صورت را هااستان مدیریت در انتخاباتی آرایش بازنشستگان بکارگیری

 تحرکرات  امرا  اسرت  مانرده  براقی  روحرانی  حسن جمهوریریاست از سال سه هنوز اینکه به توجه با که چرا. نیست ذهن

 نهادهرای  از یکری  همیشره  اسرتانداری . هستیم شاهد سیاسی هایجریان و افراد برخی سوی از ما را زودهنگامی انتخاباتی

 مهرم  نهراد  ایرن  در انرد کرده سعی همیشه کشور سیاسی هایجریان و است بوده کشور مهم انتخابات در مهم و تاثیرگذار

 مهردی  باشد؟ تاثیرگذار انتخابات در تواندمی اندازه چه تا مدیریتی ساختار اینجاست سوال حال. باشند داشته نفوذ کشور

 عمرومی  افکرار  هردایت  برر  خرود  نوبره  به کشور مدیریتی هایبخش همه اینکه بیان با طلباصالح سیاسی فعال مطهرنیا،

 هرر  بره  کره  هرا بخش و شهرستان شهرها، حوزه در آنها به پیوسته مدیران و استانداران: گفت «ابتکار» به هستند، تاثیرگذار

 مرذهبی  فرهنگی، سطوح در جامعه امور اداره منظر از گیرندبرمی در را کشوری هر جمعیتی و طبیعی جغرافیای به ترتیب
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 افکرار  هردایت  بررای  مناسب فضای ایجاد آن از پیروی به و مرکزی دولت با جامعه ملی سیاست کالن حتی و اقتصادی و

 در ملی هایسیاست اجرای محیط در ترتیب هر به. اندبوده توجه مورد اداری گوناگون هایاهرم از برداریبهره در عمومی

 .کندمی حمل خودش با را اهمیت این بخشدار تا استاندار از اجرایی مراتب سلسله جغرافیایی گوناگون هایحوزه

 «ملی وگوی گفت» نهایی؛ حل راه

 شررایط  در کشرور  مسرائل  حل برای گانهسه قوای همکاری و هماهنگی بر تاکید با جمهوررئیس اول معاون امروز:آرمان 

 ایرن  در و گرفرت  شرکل  گانره  سره  قروای  هماهنگی جلسات رهبری، معظم مقام تدبیر با: گفت امروز، حساس و پیچیده

 لوایح آنها ترینمهم از یکی که یابندمی دست خوبی هایتفاهم به روز موضوعات در جلسات اعضای و قوا سران جلسات

 بیان با اسالمی، شورای مجلس ادوار نمایندگان مجمع نشست در پنجشنبه عصر جهانگیری اسحاق .است FATF چهارگانه

 امرروز  شررایط  از درسرتی  درك داشرتن : کرد اظهار است خطیر و وجهی چند پیچیده، شرایطی کشور امروز شرایط اینکه

 شرایط از عبور که این بیان با جمهور رئیس اول معاون. باشد کارساز تواندمی بسیار مناسب راهکارهای اتخاذ برای کشور

 نهایرت  خصروص  ایرن  در دولرت : کررد  تصریح است، کشور نخبگان و نظران صاحب همه آرای از استفاده نیازمند امروز

 برا  جهرانگیری . است بسته کاربه اقتصاد نظیر مختلف های حوزه در اساتید تجربه و دانش از استفاده برای را خود مساعی

 الزمره  سیاسری  نشراط  و تحرك امید،: کرد تصریح گذشته سال جمهوری ریاست انتخابات در مردم نشاط و شور به اشاره

 نشراط  و امیرد  بتروان  کره  نیسرت  ایجامعه هامحدودیت همه وجود با ایران جامعه و است توسعه مسیر در کشور حرکت

 .کرد بازسازی را آن توانمی شده آسیب دچار حدی تا امروز اگر و گرفت آن از را سیاسی

 داخل به نفت وزارت بازگشت

 یکبار وی است؛ باقی خود قوت به همچنان ایران در گذاریسرمایه هایضرورت درباره نفت وزیر متناقض مواضع جوان:

 سرال  پرن   ایرن  طری . دانرد می مدیریت و تکنولوژی را نفت صنعت نیاز ترینمهم دیگر بار و شودمی بلند «پول» دست از

 حضرور  بره  هرا امیرد  همره  کره  امروز و است چرخش حال در ضرورت دو این میان گذاریسرمایه اصلی اولویت گذشته

 برازار  از سررمایه  جرذب  و ایرانری  هرای شرکت توانمندی از سخن است،شده تبدیل مطلق یأس به خارجی گذارانسرمایه

 و تکنولروژی  بره  پرول  از بیشرتر  ایرران  نفرت  صرنعت : »است گفته نیرو و نفت کنگره چهارمین در نفت وزیر!است داخل

 نسربت  حاضر حال در نفت صنعت تجهیزات ساخت موقعیت. کرد تأمین داخل بازار از توانمی را پول. دارد نیاز مدیریت

 علری  گذشرته  هرای گفتره  پیرو نفت وزیر سخنان این.«است کرده تجربه را بسیاری پیشرفت و دارد تفاوت قبل سال ۲۵ به

 داریم قصد نفت صنعت نیاز مورد سرمایه جذب برای است گفته پیش چندی که است نفت ملی شرکت مدیرعامل کاردر،

 این به توجه لزوم از هابار نفت وزارت منتقدان که شودمی مطرح شرایطی در راهکار این. بگیریم بهره داخلی هایابزار از

 استشده اندازپس «هابالشت» در که هاییپول گفتندمی هاآن به واکنش در نفت وزارت مسئوالن ولی بودند، گفته موضوع

 اگرر  کره  گوینرد مری  ایبرنامره  از خاموش چراغ صورت به امروز وجود این با. کند کمک صنعت این توسعه به تواندنمی
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 در بزرگری  پرروژه  نره  کره  نداشرتیم  قرار نفت صنعت دوران شرایط بدترین در گرفت،می قرار توجه مورد امروز از زودتر

 .باشدرسیده امضا به قراردادی نه و باشد اجرا دست

 سلمان؟بن محمد یا ترامپ

 داشت اساسی اشکال چند استانبول، در کشور این کنسولگری در عربستانی، نگارروزنامه قتل عجیب قضیه ایران:روزنامه 

 در. برود  شرده  طراحری  احمقانه بسیار عملیاتی لحاظ به اینکه اول. داشت هاغربی هایسیاست همین در ریشه نیز آنها که

 عملیات چرا. کنند ریزیبرنامه توانستندنمی این از بهتر کشتیم، را خاشقجی ما که بگویند دنیا همه به خواستندمی اگر واقع

 را اینهرا  همره  پرول  کمرک  برا . ندارند هم را آن حوصله و ندارند ریزیبرنامه و فکر و اندیشه به نیازی چون بود، احمقانه

 لرذا . دارنرد  پرول  چرون  چررا؟ . ببرند پیش سال ۲۵ طی خواهندمی را ساله ۹۵ توسعه برنامه حتی. کنند جبران خواهندمی

 حرال  هرر  در ..اسرت  جدید فناوری امکانات به توجهیبی یا گرفتن کمدست دوم اشکال.ندارند نیاز برنامه و فکر به خیلی

 در سرکوت  و عربستان با غرب هایهمراهی آن و دارد علت یک فقط ریزیبرنامه در ضعف و رفتاری حماقت از حد این

 محصرول  نیرز  حماقت این است، حماقت محصول جنایت این اگر. است پول برابر در سیاست فروش و آن جنایات برابر

 یرا  سربب  اینجرا  در ولری  اسرت  مباشرر  فقط سلمانبن محمد و است جنایت این سبب هاحماقت این و است حمایت آن

 .است مباشر از اقوا ترامپ هایحمایت

 

 کند عملیاتی را خود هایوعده آینده روز 01 ظرف باید اروپا

 درخصروص  FATF مرالی  اقردام  ویرژه  گروه جدید تصمیم المللبین حقوق کارشناس باوند، هرمیداس داوود: فرهیختگان

 از ایرران  تعلیرق  تمدیرد  خرود  سخنان ابتدای در وی. کرد بررسی را مجموعه این سیاه لیست از ایران تعلیق دوران تمدید

 درسرت  FATF مطالبرات  به مربوط لوایح: »گفت و دانست داخلی مباحثات ادامه برای مناسب فرصت یک را سیاه لیست

 جدید فرصت این رواین از هست، و بوده روروبه هاییمخالفت با اما است، شده روروبه مجلس تصمیم اتخاذ با که است

 ساززمینه کارشناسان و مسئوالن مردم، میان ترقوی دیالوگ یک ایجاد با و کند تبیین جامعه برای را واقعی فضای تواندمی

 نگهبران  شرورای  اقردام  برا  ایجادشده فرصت این در امیدواریم رو این از .باشد کشور داخل در پرقوت نهایی تصمیم یک

 .«شوند تبدیل قانون به و گرفته قرار تصویب مورد هم باقیمانده لوایح

 

 

 

 دوچرخه های نمایندگان مجلس دانمارک

 


