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پیشرفت ،آن را سندی علمی خواند

 FATFدر مجاری قانونی!

و گفت :عالمان ،صاحبان اندیشه،

نخبگان دانشگاهی – حوزوی و

روزنامه کیهان :مواجهه رهبرمعظم انقالب در اداره کشور با مسئوالن و کارگزاران نظام عمدتاً

اساتید باید درباره این سند اعالم

به دو گونه است .روش اول اینکه رهبری با راهنماییها و هشدار ،بهطور علنی و یا خصوصی

نظر کارشناسی داشته باشند .وی با

خطوط قرمز نظام را ترسیم و مسئوالن را در چارچوب قوانین کشور هدایت میکنند تا در جهت

بیان اینکه این سند پیشنویسی

منافع و امنیت ملی ،برنامهها و عملکرد خود را تنظیم و اقدام نمایند .روش دیگر حکم حکومتی

است که بعد از  ۷سال از سوی

است که رهبری با استفاده از اختیارات والیی خویش که فراتر از اختیارات قانونی است ،برای

مرکز اسالمی-ایرانی پیشرفت به

حفظ منافع مردم و کشور و نظام ،دستوری را صادر میکنند که اجرای آن برای مسئوالن بدون

عنوان الگوی پایه منتشر شده در
تشریح روند تصویب و اجرایی
شدن آن افزود :در شرایط فعلی
ابتدا باید این سند مورد نقد قرار
گرفته و طی دو سال زمانی که

فوت وقت الزم است .البته حکم حکومتی برای موضوعات نادر و بسیار حیاتی است و اصل بر
این است که کشور از طریق مجاری قانونی برآمده از آرای ملت اداره شود و مسائل و مشکالت
باید توسط مسئوالنی که با رای مردم انتخاب شدهاند ،مورد پیگیری قرار گیرد تا به نتیجه برسند،
درغیر این صورت رای مردم و دستگاههای مختلف قانونی مثل دولت و مجلس فلسفه ذاتی خود
را از دست میدهند .لذا موضوع مورد بحث این است که متاسفانه بعضی از مسئوالن که از سوی
مردم انتخاب میشوند تا حافظ قانون اساسی و مصالح کشور باشند ،قدرت و فهم الزم برای

برای آن مشخص شده تکمیل و در
نهایت برای تصویب در اختیار

حفظ خطوط قرمز ترسیم شده را ندارند و نمیتوانند–به هر دلیلی -به وظیفه خود عمل کنند و

مجلس شورای اسالمی قرار گیرد.

برخی مسائل را بدون توجه به هشدارها و انذارهای رهبری دنبال میکنند و ضررش متوجه مردم
و کشور میشود که نمونه بارز آن دو موضوع مهم برجام و  FATFاست .تصویب این لوایح

در مرحله بعد این الگو می تواند

بهجای اینکه بهانه را از دست آمریکا و اروپاییها بگیرد ،بهانه بهدست آنها داد و متاسفانه باید

مبنای برنامه ریزی های بلندمدت و

منتظر سناریوها و بهانههای بعدی آنها بود!

میان مدت کشور طی  ۰۵سال
آینده باشد.وی با بیان اینکه هم

او برای وزیر نشدن تالش می کند!

اکنون الگوی پایه اسالمی -ایرانی

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

پیشرفت در فاز صفر قرار دارد،

به ویژه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و به طور خاص حضور قریب به یک دهه ای

یادآور شد :با اجرایی شدن فازهای

او در جایگاه خزانه داری کل کشور از شانس بیشتری برای وزارت اقتصاد برخوردار است.
در حالی که ،شخصیت و مدل مدیریتی اکرمی از او چهره ای معتدل و بی حاشیه معرفی کرده و

خواهد رسید که در میان یکی از

توانسته اجماعی میان دولت و مجلس برای معرفی او ایجاد کند اکرمی از این موضوع احتراز

 ۰۵کشور و به تعبیری  ۷کشور

کرده و به شدت تالش می کند تا او گزینه نهایی نباشد!شنیده شده دلیل اصلی عدم پذیرش این

مختلف آن ایران به نقطه ای

پیشرفته جهان در ابعاد مختلف
باشد.

مسولیت ،حساسیت ویژه مدیریت خزانه در دوران تحریم های جدید و باور اکرمی به بهره
گیری از نیروهای جوان تر در هیات دولت است  .حال باید دید آیا رئیس جمهور و یا اکرمی
کدام یک میتوانند دیگری را قانع کنند و اینکه تا هفته آتی بار دیگر معرفی اعضای جدید کابینه
به تاخیر خواهد افتاد و یا تکلیف ترمیم کابینه دولت دوازدهم روشن خواهد شد.
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تنظیم توازن سه گانه قدرت محلی با استانداری ها
ابتکار :جریان اصالحطلب با توجه به قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و افراد شایسته برای جایگزینی آنها این روزها نگرانی
شدیدی دارند چرا که با توجه به برخی گمانهزنیها این شائبه وجود دارد که یک جریان سیاسی به بهانه قانون منع بکارگیری
بازنشستگان آرایش انتخاباتی در مدیریت استانها را صورت دهد .به نظر میرسد این نگرانی خیلی هم دور از ذهن نیست .چرا
که با توجه به اینکه هنوز سه سال از ریاستجمهوری حسن روحانی باقی مانده است اما تحرکات انتخاباتی زودهنگامی را ما از
سوی برخی افراد و جریانهای سیاسی شاهد هستیم .استانداری همیشه یکی از نهادهای تاثیرگذار و مهم در انتخابات مهم کشور
بوده است و جریانهای سیاسی کشور همیشه سعی کردهاند در این نهاد مهم کشور نفوذ داشته باشند .حال سوال اینجاست
ساختار مدیریتی تا چه اندازه میتواند در انتخابات تاثیرگذار باشد؟ مهدی مطهرنیا ،فعال سیاسی اصالحطلب با بیان اینکه همه
بخشهای مدیریتی کشور به نوبه خود بر هدایت افکار عمومی تاثیرگذار هستند ،به «ابتکار» گفت :استانداران و مدیران پیوسته
به آنها در حوزه شهرها ،شهرستان و بخشها که به هر ترتیب به جغرافیای طبیعی و جمعیتی هر کشوری را در برمیگیرند از
منظر اداره امور جامعه در سطوح فرهنگی ،مذهبی و اقتصادی و حتی کالن سیاست ملی جامعه با دولت مرکزی و به پیروی از
آن ایجاد فضای مناسب برای هدایت افکار عمومی در بهرهبرداری از اهرمهای گوناگون اداری مورد توجه بودهاند .به هر ترتیب
در محیط اجرای سیاستهای ملی در حوزههای گوناگون جغرافیایی سلسله مراتب اجرایی از استاندار تا بخشدار این اهمیت را
با خودش حمل میکند.
راه حل نهایی؛ «گفت وگوی ملی»
آرمان امروز :معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر هماهنگی و همکاری قوای سهگانه برای حل مسائل کشور در شرایط پیچیده و
حساس امروز ،گفت :با تدبیر مقام معظم رهبری ،جلسات هماهنگی قوای سه گانه شکل گرفت و در این جلسات سران قوا و
اعضای جلسات در موضوعات روز به تفاهمهای خوبی دست مییابند که یکی از مهمترین آنها لوایح چهارگانه  FATFاست.
اسحاق جهانگیری عصر پنجشنبه در نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه شرایط امروز کشور
شرایطی پیچیده ،چند وجهی و خطیر است اظهار کرد :داشتن درك درستی از شرایط امروز کشور برای اتخاذ راهکارهای مناسب
بسیار میتواند کارساز باشد .معاون اول رئیس جمهور با بیان این که عبور از شرایط امروز نیازمند استفاده از آرای همه صاحب
نظران و نخبگان کشور است ،تصریح کرد :دولت در این خصوص نهایت مساعی خود را برای استفاده از دانش و تجربه اساتید
در حوزه های مختلف نظیر اقتصاد بهکار بسته است .جهانگیری با اشاره به شور و نشاط مردم در انتخابات ریاست جمهوری
سال گذشته تصریح کرد :امید ،تحرك و نشاط سیاسی الزمه حرکت کشور در مسیر توسعه است و جامعه ایران با وجود همه
محدودیتها جامعهای نیست که بتوان امید و نشاط سیاسی را از آن گرفت و اگر امروز تا حدی دچار آسیب شده میتوان آن را
بازسازی کرد.
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بازگشت وزارت نفت به داخل
جوان :مواضع متناقض وزیر نفت درباره
ضرورتهای سرمایهگذاری در ایران همچنان
به قوت خود باقی است؛ وی یکبار از دست
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ترامپ یا محمد بنسلمان؟
روزنامه ایران :قضیه عجیب قتل روزنامهنگار عربستانی ،در کنسولگری این
کشور در استانبول ،چند اشکال اساسی داشت که آنها نیز ریشه در همین

«پول» بلند میشود و بار دیگر مهمترین نیاز

سیاستهای غربیها داشت .اول اینکه به لحاظ عملیاتی بسیار احمقانه

صنعت نفت را تکنولوژی و مدیریت میداند.

طراحی شده بود .در واقع اگر میخواستند به همه دنیا بگویند که ما خاشقجی

طی این پنج سال گذشته اولویت اصلی
سرمایهگذاری میان این دو ضرورت در حال
چرخش است و امروز که همه امیدها به

را کشتیم ،بهتر از این نمیتوانستند برنامهریزی کنند .چرا عملیات احمقانه
بود ،چون نیازی به اندیشه و فکر و برنامهریزی ندارند و حوصله آن را هم

حضور سرمایهگذاران خارجی به یأس مطلق

ندارند .با کمک پول همه اینها را میخواهند جبران کنند .حتی برنامه توسعه

توانمندی

 ۰۵ساله را میخواهند طی  ۰۵سال پیش ببرند .چرا؟ چون پول دارند .لذا

تبدیل

شدهاست،

سخن

از

شرکتهای ایرانی و جذب سرمایه از بازار
داخل است!وزیر نفت در چهارمین کنگره نفت
و نیرو گفته است« :صنعت نفت ایران بیشتر از

خیلی به فکر و برنامه نیاز ندارند.اشکال دوم دستکم گرفتن یا بیتوجهی به
امکانات فناوری جدید است ..در هر حال این حد از حماقت رفتاری و

پول به تکنولوژی و مدیریت نیاز دارد .پول را

ضعف در برنامهریزی فقط یک علت دارد و آن همراهیهای غرب با

میتوان از بازار داخل تأمین کرد .موقعیت

عربستان و سکوت در برابر جنایات آن و فروش سیاست در برابر پول است.

ساخت تجهیزات صنعت نفت در حال حاضر
نسبت به  ۰۵سال قبل تفاوت دارد و پیشرفت
بسیاری را تجربه کرده است».این سخنان وزیر
نفت پیرو گفتههای گذشته علی کاردر،

اگر این جنایت محصول حماقت است ،این حماقت نیز محصول آن حمایت
است و این حماقتها سبب این جنایت است و محمد بنسلمان فقط مباشر
است ولی در اینجا سبب یا حمایتهای ترامپ اقوا از مباشر است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت است که چندی
پیش گفته است برای جذب سرمایه مورد نیاز
صنعت نفت قصد داریم از ابزارهای داخلی
بهره بگیریم .این راهکار در شرایطی مطرح

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

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

میشود که منتقدان وزارت نفت بارها از لزوم

نیز باید پاسخ داد که از طریق ساختار و سازوکارهای پیشبینیشدهی

توجه به این موضوع گفته بودند ،ولی مسئوالن

قانونی« .من هم بارها قبالً گفتهام که رهبری نمیتواند در تصمیمگیریهای

وزارت نفت در واکنش به آنها میگفتند
پولهایی که در «بالشتها» پسانداز شدهاست
نمیتواند به توسعه این صنعت کمک کند .با

موردیِ دستگاههای گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام بگوید این
باشد ،این نباشد؛ این نمیشود .نه قانون این اجازه را میدهد ،نه منطق این

این وجود امروز به صورت چراغ خاموش از

اجازه را میدهد ...اینجور نیست که حاال اینهمه دستگاههای اجرائی

برنامهای میگویند که اگر زودتر از امروز مورد

هستند و هر کدام هم دارند یک تصمیمی میگیرند -تصمیمهای گوناگون-

توجه قرار میگرفت ،در بدترین شرایط دوران

رهبری نگاه کند ببیند کدام درست است ،کدام غلط است و بگوید آقا ،این

صنعت نفت قرار نداشتیم که نه پروژه بزرگی
در دست اجرا باشد و نه قراردادی به امضا
رسیدهباشد.
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درست است ،آن غلط است؛ اینجوری نمیشود .این ،هم خالف قانون
است ،هم ناممکن است ،هم نامعقول است۵۰/۴/۰۱ ».

