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آيت اهلل ممدوحي: 

مقام معظم رهبري، آينه امام خميني)ره( است 
عض�و دوره چهارم مجل�س خبرگان گف�ت: مقام معظ�م رهبري 
با حض�رت امام صرفًا ش�باهت ن�دارد، بلكه عين اوس�ت و گويي 
حضرت امام مجدداً در مقام رهبري ملت ايران قرار گرفته اس�ت. 
آيت اهلل حسن ممدوحي عضو دوره چهارم مجلس خبرگان در گفت و گو با 
باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به انتخاب مقام معظم رهبري به رهبري 
ملت ايران، گفت: بعد از ارتحال حضرت امام خميني)ره( اعضاي مجلس 
خبرگان ديدند كه به راستي كسي را به فراست، علميت و آشنايي رهبر 
معظم انقالب با نظام بين المللي ندارند، لذا ايشان منحصر به فرد است، از 
همين رو نيز به اتفاق به او رأي دادند، به جز يكي دو نفر كه آنها هم خود 
حساب هاي علي حده اي داشتند. آيت اهلل ممدوحي گفت: همه بر كياست، 
دقت و سياست ايشان اقرار داشتند و تا امروز هم امتحان خود را به خوبي 
پس داده اند و در طول اين مدت حتي يك اشتباه هم از ايشان سر نزده 
است، معتقدم كه مقام معظم رهبري با حضرت امام راحل صرفاً شباهت 
ندارند، بلكه عين اوس��ت و گويي حضرت امام خميني)ره( در كس��وت 
جواني مجدداً در مقام رهبري ملت ايران قرار گرفته است. اين صرفاً نظر 
ما نيست، بلكه همه معتقدند كه ايشان بسيار هوشمند و توانمند است و 
گرفتاري ها و هجوم هاي توفاني كه براي كشور پيش آمده را به خوبي حل 

كرده و اينها مواردي است كه همه ملت ايران به خوبي ديده اند. 
........................................................................................................................

قاليباف:
 امام)ره( زانوي امريكا را

از روي گلوي مستضعفان برداشت
رئيس مجلس شوراي اسالمي نوشت: امام خميني)ره( به دنيا نشان داد 
كه مي توان زانوي امريكاي جنايتكار را از گلوي مستضعفين برداشت. 
به گزارش مهر، محمدباقر قاليباف با اش��اره به سالروز قيام مردم ايران در 
۱۵ خرداد سال ۴۲ گفت: ۵۷ س��ال پيش، مردم ايران همراه با امام خود 
فرياد زدند كه تا ايران حياط خلوت مستكبرين است، »ما نمي توانيم نفس 
بكش��يم.« وي تأكيد كرد: امام خميني)ره( به دنيا نشان داد كه مي توان 
زانوي امريكاي جنايتكار را از گلوي مستضعفين برداشت و چنان سيلي 

محكمي به آنها زد كه برق اشغال و كودتا و غارت مردم از سرشان بپرد. 
........................................................................................................................

 دعوت از رئيس مجلس شوراي اسالمي
براي سفر به پاكستان 

رئيس مجلس ملي پاكس�تان در پيامي با تبريك انتخاب محمدباقر 
قاليباف به رياست مجلس شوراي اسالمي، اين انتخاب را بيانگر اعتماد 
و اطمينان نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به مديريت وي دانست 
و از او دعوت كرد تا در رأس هيئتي پارلماني به پاكس�تان سفر كند. 
به گزارش خانه ملت، اس��د قيصر ب��ا صدور پيامي ضم��ن تبريك به 
محمدباقر قاليباف، ابراز اميدواري كرد: در پرتو هدايت و مديريت وي، 

روابط دو كشور هرچه بيشتر تقويت شود.  در اين پيام آمده است: 
جناب آقاي محمد باقر قاليباف

رئيس مجلس شوراي اسالمي جمهوري اسالمي ايران
عالي جناب

السالم عليكم
بسيار مايه خوشوقتي اينجانب است كه صميمانه ترين تبريك جهت انتخاب 
آن جناب را به عنوان رئيس مجلس شوراي اسالمي جمهوري اسالمي ايران 
ابراز نمايم. انتخاب ش��ما به اين سمت عالي نه تنها دس��تاورد مهمي براي 
پارلمان ايران، بلك��ه بيانگر اعتماد و اطمينان نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي به هدايت و مديريت جناب عالي است. جمهوري اسالمي پاكستان و 
جمهوري اسالمي ايران از روابط بسيار عالي برادرانه مبتني بر وابستگي هاي 
ديني و فرهنگي، ارتباط نزديك بين مردمان دو كشور و پيوند هاي تمدني 
و تاريخي برخوردارند. هر دو كش��ور همكاري نزديكي ب��ا يكديگر در انواع 
مجامع چندجانبه پارلماني دارند و داراي اشتراك نظر در موضوعاتي متنوع 
هس��تند. ما همچنين از رهبري ايران به پاس حمايت هميشگي از مسئله 
كش��مير قدرداني مي كنيم. اطمينان دارم كه در پرت��و هدايت و مديريت 
جنابعالي، روابط دو كشور همچنان هرچه بيشتر تقويت خواهد شد. اينجانب 
چشم انتظار همكاري نزديك با جناب عالي به منظور تحقق اين مهم هستم. 
با اغتنام فرصت، از جانب مجمع ملي جمهوري اسالمي پاكستان، تمايل 
دارم از جناب عالي در راس هيئتي پارلماني به منظور سفر به پاكستان به 
محض عادي شدن شرايط شيوع بيماري ويروس كرونا، دعوت به عمل 

آورم. خواهشمند است احترامات فائقه اينجانب را پذيرا باشيد. 
مجلس ملي جمهوري اسالمي پاكستان
اسد قيصر
........................................................................................................................

 حسيني كيا: بعد از مجلس 
همه قوا بايد شفاف عمل كنند 

نماين�ده م�ردم س�نقر و كلياي�ي در مجل�س گف�ت: م�ردم 
ح�ق دارن�د مطالبه گ�ر ش�فافيت باش�ند و ب�ر اي�ن اس�اس 
باي�د عملك�رد هم�ه مس�ئوالن ب�راي م�ردم ش�فاف باش�د. 
حجت االسالم س��يدجواد حس��يني كيا در گفت وگو با مهر، با اشاره به اعالم 
وصول طرح شفافيت آراي نمايندگان، گفت: يكي از مطالبات مردم از مجلس 
اين است كه در عملكرد نمايندگان ش��فافيت كامل به وجود  آيد. وي افزود: 
براي مردم اهميت زيادي دارد كه بدانند نمايندگان آنان در مجلس نسبت 
به مسائل و موضوعات مختلف كش��ور چه آرا و نظراتي دارند و بر اين اساس 
شفافيت نظرات نمايندگان اهميت زيادي دارد، البته انتظار همگاني اين است 
كه عالوه بر مجلس، ديگر مسئوالن هم عملكرد شفافي داشته باشند بنابراين 
اميدواريم شفافيت را از مجلس آغاز كنيم و در ادامه عملكرد مسئوالن ساير قوا 
هم شفاف شود. حسيني كيا گفت: مردم حق دارند مطالبه گر شفافيت باشند و 

بر اين اساس همه امور مسئوالن بايد براي مردم شفاف باشد. 
........................................................................................................................

 اكرمي: تحول در اقتصاد را 
بايد از تحول در اخالق عمومی آغاز كرد 

عضو جامعه روحانيت مبارز جدل هاي سياسي، عدم وحدت و همدلي 
و سوداگري ها در عرصه اقتصاد را نوعي عقبگرد دانست و گفت: الزمه 
تحول در اقتصاد و فرهنگ، تحول در اخالق عمومي جامعه است. 
حجت االسالم س��يدرضا اكرمي عضو جامعه روحانيت مبارز در گفت وگو 
با مهر، با اشاره به بخش��ي از سخنان رهبر انقالب در س��الروز رحلت امام 
خميني)ره( مبني بر اينكه برخي انقالبي ها تبديل به فسيل شده اند، گفت: 
افراد در طول تاريخ متفاوت بوده اند، برخي سطح ش��ان پايين تر و برخي 
سطح بااليي داشته اند، عده اي پرتحمل بوده اند و عده اي ديگر كم تحمل. 
عضو جامعه روحانيت مبارز با بيان اينكه در طول تاريخ انقالب پيشرفت ها و 
تحوالت و از سوي ديگر عقبگردها و انفعال هايي داشته ايم، گفت: مردم در 
انتخابات فروردين ۵۸، مشاركت ۹۸ درصدي داشتند در حالي كه در اسفند 
۹۸، به دليل برخي مسائل و گاليه مندي هاي مردم از مسئوالن، مشاركت 
۴۲ درصدي را شاهد بوديم. وي اظهار داش��ت: بايد آنهايي كه از پرداخت 
ماليات فرار مي كنند را آگاه كنيم كه راه تحول اقتصاد كشور قطع وابستگي 
به نفت و جايگزين كردن ماليات است. اين فعال سياسي با بيان اينكه ما تا 
زماني كه فرهنگ خود را اصالح نكنيم، از تحول برخوردار نمي شويم، خاطر 
نشان كرد: براي ايجاد تحول در كشور تنها دولت مسئوليت ندارد بلكه ملت 
نيز بايد در روند تحوالت كشور مش��اركت داشته باشد در غير اين صورت 
تحولي اتفاق نخواهد افتاد. اكرمي جدل هاي سياسي، عدم وحدت و همدلي 
و سوداگري ها در عرصه اقتصاد را نوعي عقبگرد دانست و گفت: الزمه تحول 

در اقتصاد و فرهنگ، تحول در اخالق عمومي جامعه است.

لزوم بودجه بندي بدون بي انضباطي مالي
يكي ديگر از نقاط ضعفي كه سبب شده اقتصاد ما 
به سطح مطلوبي نرسد، موضوع بي انضباطي مالي 
و به تبع آن بي انضباطي پولي اس��ت. بررس��ي 
بودجه هاي ساليانه نش��ان مي دهد اوالً كس��ري بودجه ها عموماً ناشي از 
غيرواقعي بودن درآمدهاس��ت و ثانياً تخصيص ها نيز اكثراً به شركت هاي 
دولتي زيان ده صورت مي گيرد كه اغلب پاسخگوي عملكردشان هم نيستند، 
به طور مثال بيش از دو سوم بودجه امسال به همين شركت ها و سازمان هاي 
دولتي اختصاص يافته كه خودشان هم بعضاً اعالم زيان كرده اند، مثل بانك ها 
ولي با اين وجود همه ساله از محل بودجه هاي سنواتي عايدي بااليي دارند. 
طبيعي است در پي اين بي انضباطي هاي مالي، بي انضباطي پولي رخ مي دهد 
و دولت براي جبران كسري هاي خود به اس��تقراض از بانك مركزي روي 
مي آورد و در نهايت هم اين روند غلط به تورم و گراني افسارگسيخته و فشار 
به اليه هاي پايين جامعه مي انجامد، البته در يكي دو سال اخير برخي افراد، 
گسترش بازار بدهي از طريق انتشار بيشتر اوراق را نسخه درمان تورم ناشي 
از كسري ها دانسته اند اما واقعيت اين است كه اين نسخه، فقط نقش مسكن 
را دارد و مشكل را به سال هاي بعد حواله مي كند، بنابراين در اين زمينه هم 
درمان قطعي رجوع به همان نسخه امام و رهبري است يعني اوالً مسئوالن 
يك بار براي هميشه به اصالح ساختار بودجه اي همت گمارند و اين مشكل 
را به طور ريشه اي حل كنند، البته در اين زمينه الزم است از ريخت وپاش هاي 
آنچناني در بودجه پرهيز كرده و برمبناي واقعيات بودجه ريزي كنند، مثاًل 
ديگر نبايد شاهد باشيم بودجه يك موسسه به اصطالح پژوهشي در نياوران 
كه وابستگي خاصي به دولت داشت، نزديك به دو برابر بودجه صدها پروژه 
عمراني باشد. ثانياً واقعيت هاي كشور به مردم گفته شود و بر اساس همان 

واقعيت ها سطح توقعات جامعه را تعريف كرد. 
........................................................................................................................

مخالفت امام با مبارزه مسلحانه
 بحث انجمن هاي ايالتي و واليتي مطرح مي شود و اين 
همان نقطه اي اس��ت كه رهبري سياس��ي حضرت 
امام)ره( در قامت رهبر نهضت آغاز مي گردد. اولين 
پيروزي سياس��ي امام)ره( هم در همي��ن مقطع و با پ��س گرفتن اليحه 
انجمن هاي ايالتي و واليتي توسط رژيم محقق مي شود. اين درست خالف 
برداش��ت آن زمان رژيم و ش��ركاي خارجي آن بود كه گم��ان مي كردند 
توانسته اند بعد از مشروطه پاي دين را از سياست ببرند. اما تحليل گفتماني 
مجموعه اعالميه ها، سخنراني ها و موضع گيري هاي حضرت امام)ره( در آن 
مقطع نشان مي دهد كه ايشان همچنان نوك پيكان حمله خود را متوجه 
برخي از رفتارهاي رژيم كرده اند و كل سيستم را زير سؤال نبرده اند، كما اينكه 
در جايي در همين مقطع مي فرمايند: »اگر رژيم به قانون اساسي عمل كند 
ما اصاًل حرفي نداريم.« اين يعني آنكه در آن مقطع امام)ره( هنوز اميدوار به 
اصالح بودند... در همان زمان است كه گروه هاي معتقد به مبارزه مسلحانه 
اندك اندك ظه��ور مي كنند ام��ا امام به چن��د دليل روش مس��لحانه را 
نمي پذيرفتند؛ يكي اينكه نياز اين كار وابستگي به يكي از قدرت هاي جهاني 
آن زمان بود كه مغاير اصل استقالل بود، ديگر اينكه در اين روش افراد نيازمند 
پنهانكاري هستند و از وصل شدن به جامعه عقب مي مانند و از كف جامعه 
فاصله مي گيرند. از همه خطرناك تر هم اين بود كه جرياناتي با گرايش هاي 
نظامي معموالً پتانس��يل بااليي براي خودكامگ��ي و انحصارطلبي، بعد از 
پيروزي دارند. با اين توصيف شيوه امام)ره( در مبارزه سياسي گرفتن حداكثر 
ارتباط با توده جامعه و باال بردن آگاهي در ميان اقشار مختلف بود. با اين هدف 
كه بعد از افزايش آگاهي خود مردم بدون نياز به اسلحه مي توانند دست به 

انتخاب براي تعيين سرنوشت خويش بزنند. 
........................................................................................................................

 شايد دولت عالقه به درگيري با مجلس
داشته باشد

مجلس يازده��م بايد در عين حال ك��ه با دولت 
كشمكش نكند اما با نظارت دقيق و ريل گذاري 
دولت را در مس��ير قانوني قرار دهد. اگر نظارت 
دقيق بر دولت نباشد، حقوق مردم از بين مي رود. نمايندگان اين مجلس 
مي توانند، مجلس را به جايگاه واقعي خود كه همانا در رأس  اموربودن است، 
برسانند. ضرورت دارد كه مجلس يازدهم مشكالت ناشي از مجلس دهم را 
تحليل كند و تا جايي كه مي شود، رفع كند. من تصور مي كنم مجلس در 
عين حال كه نظارت دقيق بر عملكرد دولت مي كند ولي به سمت چالش 
نمي رود اما اين احتمال وج��ود دارد كه دولت عالقه به درگيري با مجلس 
داشته باشد، يعني تصور نكنيد كه ممكن اس��ت همه مشكالت از سمت 
مجلس باشد. دور از ذهن نيس��ت كه دولت براي اهداف خاصي به سمت 
چالش با مجلس برود. به هيچ وجه نبايد استيضاح هراسي در كشور راه بيفتد. 
اگر منافع نظام و مردم اقتضا كند كه فردي نااليق در مقام وزارت نباش��د، 
طبيعي است كه نمايندگان مجلس بايد اقدام به استيضاح كنند؛ خواه دولت 
از نصاب بيفتد يا نيفتد. چه بس��ا وجود يك وزير ناكارآمد تبعات به مراتب 
سنگين تري از معرفي دوباره كابينه خواهد داشت... برخي در تحليل هاي 
خود در خصوص تعامل مجلس يازدهم با دولت مي گويند مجلس شمشير 
را از رو خواهد بست، در صورتي كه اين تفكر و اين صحبت ها بيشتر تبليغاتي 
و براي به حاش��يه راندن مجلس اس��ت. به هر جهت نوع��ي خردورزي، 
خردمندي و سياست ورزي بايد در مجلس يازدهم وجود داشته باشد تا در 
سمت و سوي چابك تر ساختن دولت در يك سال باقي مانده حركت كنند. 

پيگيري مطالبات از دولت، شمشير از رو بستن نيست. 
........................................................................................................................

اوضاع غيرقابل پيش بيني ترامپ
اوضاع به كام »دونالد ترامپ« نيس��ت. م��اه نوامبر به 
 سرعت نزديك مي شود و ترامپ براي رقابت انتخاباتي 
هر روز با شرايط سخت تري دست و پنجه نرم مي كند. 
اعتراضات مدني رنگين پوس��تان در  پي قتل »جورج 
فلويد« تنها بخش��ي از كوه مشكالتي اس��ت كه عبور ترامپ را از معركه 
انتخابات پيش  رو س��خت تر از چالش مقابله با پيامدهاي كرونا بر پيكر 
اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه امريكا كرده است. آيا ترامپ تجربه 
يك دوره اي شدن رياست جمهوري را پس از جرج بوش پدر تجربه خواهد 
كرد؟ شواهد در داخل و خارج اياالت  متحده اين گمان را تقويت مي كند 
كه ترامپ به زودي بايد از كاخ س��فيد خداحافظي كند، اما اين تنها يك 
پيش بيني است. ممكن است شواهد آدرس اش��تباه دهند. مثلي است 
معروف كه سيب هزار بار مي چرخد تا به زمين افتد. تا نوامبر هنوز راه بسيار 
است و زمان، آبستن رخدادهاي غيرمنتظره. آنچه نبايد در تحليل اوضاع 
ملتهب كنوني اياالت متحده و تاثير آن بر انتخابات رياست جمهوري و 
كنگره در نوامبر آينده ناظران را دچار خطاي تحليل كند، ناآش��نايي با 
مختصات سياسي، اجتماعي و فرهنگي مردم امريكا در بزنگاه انتخابات 
است. جامعه امريكا دوقطبي است. مشاركت كنندگان در انتخابات يا هوادار 
حزب دموكرات هستند يا جمهوريخواه. برخالف جامعه ايراني كه دوقطبي 
اصالح طلب و اصولگرا در هرم قدرت خالصه شده و اكثريت مردم برحسب 
انگيزه ها و دريافت خود به اين يا آن جناح رأي مي دهند يا به هيچ كدام، 
رأي دهندگان امريكايي اما به ش��كل س��نتي يا جمهوريخواه هستند يا 
دموكرات. در  واقع، مواضع يا رويكرد بخش بزرگ رأي دهندگان امريكايي 
به  ندرت دچار تغيير يا اعوجاج مي ش��ود. سرنوش��ت نهايي انتخابات در 
بزنگاه هاي سخت نيز از سوي بخش خاكستري جمعيت راي دهنده تعيين 
مي ش��ود. ترديدی نيس��ت كه 3۸ درصد رأي دهندگان ب��ه ترامپ آري 
خواهند گفت. آنچه مي تواند از اين شمار بكاهد و بخش حدود ۱۵ درصدي 
آراي خاكستري را به نفع رقيب ترامپ تغيير دهد، ابتكارهاي ترامپ براي 
برون رفت از تهديد پيامدهاي كروناس��ت. اين تهديد شمار بيكاران اين 
كش��ور را تا ۴۲ميليون نفر مي تواند افزايش دهد. چنين وضعي از سال 

۱۹۲۸ تاكنون بي سابقه و براي مردم امريكا تحمل ناپذير است.

88498443سرويس  سياسي

بررسي نقش رهبري در عبور نظام جمهوري اسالمي از پيچ هاي مهم تاريخي

بحران هاي پيش روي ايران چگونه به فرصت تبديل شد

از سال 1368 و رهبري حضرت آيت اهلل خامنه اي 
نظام جمهوري اسالمي با دوره نويني از تهديدها 
و صد البت�ه فرصت ه�ا روبه رو بوده اس�ت. اگر 
بخواهيم منصفانه و بر اس�اس ي�ك نگاه جدي 
اين دوره از تاريخ را بررس�ي كنيم، بايد بدانيم 
ك�ه ماهي�ت بحران ه�ا و فرصت های ف�راروي 
دولت به شدت تغيير كرده اس�ت. در اين ميان 
به نظر مي رسد مديريت خاص رهبري توانسته 
بسياري از اين بحران ها را به فرصت تبديل كند. 
براي بررسي اين موضوع اول از همه بايد بدانيم 
ك��ه پيچيدگي رويداده��ا،  اثرپذي��ري از عوامل 
متعدد و اثرگذاري س��ريع و گس��ترده و شديد 
ب��ر بخش هاي مختل��ف،  تعدد و كث��رت عوامل 
مداخله كننده آشكار و پنهان از جمله كنشگران 
سياسي،  اقتصادي و رس��انه اي، تغيير در آرايش 
رسانه اي و دسترسي هاي بسيار زياد و ارزان مردم 
به تكنولوژي هاي ارتباطي و امكان توليد و توزيع 
بالقوه روايت هاي مختلف و متكثر همه كنشگران 
حتي مردم عادي از وقايع به ويژه بحران ها از اقصي 
نقاط جهان، نوع رويكرد، راهبرد و تاكتيك هاي 

مديريت بحران را متفاوت از قبل كرده است. 
 درك به موق��ع اين تغييرات،  داش��تن انعطاف 
و انتخاب رويكرد و  راهبرد به اقتضای ش��رايط، 
نه تنه��ا تبع��ات و پيامدهاي منف��ي بحران ها 
را كاه��ش مي دهد بلك��ه حتي تهديده��ا را به 
فرصت تبديل می كند و جلوي سوژه سازي ها و 

سوءاستفاده هاي دشمنان را مي گيرد. 
نگاهي به مديريت برخي از بحران ها و اتفاقات مهم 
در طول 30سال گذشته و به صورت موردي نشان 
مي دهد كه رهبري ضم��ن درك اين مقتضيات 
نظام جمهوري اس��المي را به گون��ه اي هدايت 
كرده اند كه با كمترين آسيب ممكنه و با بيشترين 

فرصت مطلوب از آن خارج شود. 

    ايجاد اتحاد داخلي و استحكام 
در مقابل دشمنان 

شايد يكي از ويژگي هاي رفتار رهبري در جريان 
بحران ها به خصوص در حوزه سياست خارجي 
تالش بر حفظ استقالل و عزت نظام جمهوري 
اس��المي ايران باش��د. در تمام بحران هايي كه 
از ابتداي رهبري ايش��ان براي كش��ور در حوزه 
خارجي به وجود آمده، حفظ اس��تقالل و عزت 

كشور در اولويت بوده است. 
يكي از اتفاقاتي كه اين جنبه از مديريت رهبري را 
برجسته مي كند، بحران ميكونوس و خروج سفراي 
كش��ورهاي اروپايي از ايران بود. اصل ماجرا نيز به 
ترور تني چن��د از اعضاي كرده��اي ايراني در يك 
رستوران آلماني برمي گش��ت كه در پي آن حكم 
دستگيري تني چند از مسئوالن ايراني از سوي اين 

دادگاه آلماني صادر شد. 
اين مسئله به بحراني سخت بين ايران و اتحاديه اروپا 
انجاميد كه در نهايت به قهر تمام سفراي كشورهاي 
فوق از ايران منجر شد. در چنين شرايطي حضرت 
آيت اهلل خامنه اي طي سخنراني اين اقدام اروپايي ها 
را محكوم ك��رده و آن را يك توطئ��ه جدي عنوان 
ناميدند، حتي زماني كه بحث برگشت سفرا به تهران 
مطرح شد، ايشان با قاطعيت فرمودند: الزم نيست 
سفرايي كه رفته اند به ايران برگردند، سفير آلمان 
حق ندارد بيايد تا زماني كه ما بگوييم و اگر بنا باشد 
سفراي كشورهاي اروپايي مجدداً به تهران بازگردند، 
البته ايران در اين راه پيش��قدم و درخواست كننده 

نخواهد بود، سفير آلمان بايد آخرين آنها باشد.
 پس از مدتي كشورهاي اروپايي كه از چنين اقدامي 
طرفي نبستند، مجبور شدند سفراي خود را راهي 
ايران نماين��د و همانگونه كه مق��ام معظم رهبري 
تأكيد فرمودند سفير آلمان آخرين سفيري بود كه 

به صورت تحقيرآميز وارد ايران شد. 

در ماجراي بحران هس��ته اي بارها و بارها ايشان با 
ورود جدي و مستقيم به مسئله و حمايت از اقدامات 
نظام دولت جلوي سوءاس��تفاده طرف های غربي 
را گرفته اند، به عنوان مث��ال زماني كه دولت هاي 
غربي با زياده خواهي فراوان خواستار برچيده شدن 
كل برنامه هسته اي ايران با اعطاي امتيازاتي ناچيز 
شدند، ايشان ضمن رد اين مسئله بالفاصله خواستار 
آغاز برنامه هس��ته اي كشور ش��دند و فرمودند كه 
پلمب تاسيسات هسته اي بايد در همان دولتي باز 

شود كه اين محدوديت ها گذاشته شده بود. 
نمونه ديگر اين رويكرد زماني بود كه در مذاكرات 
منتهي به برجام طرف ه��اي غربي به دنبال اين 
بودند تا بحث بازجويي از دانشمندان ايراني را به 
كشور تحميل كنند كه ايشان در سخنراني خود 
در دانشگاه امام حس��ين)ع( چنين موضوعي را 

منتفي كردند. 
نكته بعدي نيز كه در خصوص مديريت ايش��ان 
در خصوص بحران ه��اي خارجي و حتي داخلي 
به چشم مي خورد، ايجاد اتحاد در بين گروه  هاي 
داخلي در مقابل يك خطر فوري بود. پس از حمله 
به برج هاي دوقل��وی امريكا، دو گ��روه تفكر در 
كشور براي رفع سوء اثرات احتمالي به وجود آمد. 
عده اي همچون مسئله درگيري عراق با كويت، به 
رهبري پيشنهاد كردند كه با حمايت از طالبان، 
استكبارس��تيزي انقالب را به نمايش بگذاريم! و 
عده اي ديگر با شكل گيري هراس بين المللي و جو 
رواني ضدتروريستي، به رهبري پيشنهاد دادند تا 
در ائتالف ضدتروريستي امريكا كه با شعار »هركه 
با ما نيست، برماست« شكل گرفته بود، مشاركت 
نماييم. رهبري ب��ا پيش بيني عاقب��ت نافرجام 
حضور امريكا در منطقه غرب آس��يا، مش��اركت 
ايران را در اين ائتالف منتفي كردند. گذشت زمان 
و تبديل شدن افغانس��تان به »باتالق« نيروهاي 

ائتالف، نشان داد اين تصميم رهبري چه ميزان 
آينده نگرانه بوده است. 

در موضوع مقابله با داعش نيز ايشان خواستار مقابله 
مستقل ايران با همكاري كشورهاي منطقه شدند و 
از ورود ايران به رغم دع��وت طرف غربي به ائتالف 
ضدداعش خودداري كردند. بعدها موفقيت ايران 
در مقابله با داعش با همكاري كش��ورهاي عراق و 
سوريه به خوبي نش��ان داد كه اين راهبرد نه تنها 
توانست قدرت ايران را در منطقه افزايش دهد بلكه 
به عاملي جدي براي مقابله اي��ران با قدرت گيري 

طرف خارجي تبديل شد. 
 تكيه بر مردم در حل بحران ها 

نكته ديگري ك��ه مي توان در خص��وص مديريت 
بحران در عملكرد رهبر انقالب مشاهده كرد، تكيه 
ويژه در بحران ها بر ظرفيت مش��اركت مردمي  در 
حل بحران هاست. اين مس��ئله را مي توان در غائله 
سال ۷۸، فتنه ۸۸ و بس��ياري ديگر از چالش هاي 
ريز و درشت كش��ور در س��ال هاي اخير مشاهده 
كرد كه نهايتاً با حضور و اجتم��اع مردمي  برطرف 
ش��د. تأكيد رهبري بر مش��اركت مردمي  در حل 
بحران هاي كشور به گونه اي است كه مجله انگليسي 
اكونوميست مي نويس��د: »اعتقادات مذهبي مردم 
ايران باعث شده تا در بحران ها، از گروه هاي مخالف 
جمهوري اسالمي جدا ش��وند. جمهوري اسالمي 
بر خالف رژيم ه��اي ديگر منطقه ك��ه اعتقادي به 
مذه��ب ندارند، برپاي��ه اعتقادات دين��ي مردم به 
ويژه اقشار فرودست شكل گرفته و همچنان از اين 

حمايت مردمي  بهره مند است. 
در تمامي بحران هاي داخلي كه در كش��ور روي 
داده همانن��د فتن��ه س��ال ۸۸ و همچنين قضيه 
كوي دانش��گاه، تكيه ايش��ان بر توان مردم براي 
رفع فتنه به صورت نهايي بوده اس��ت و در همين 
باره مي فرمايند: شما ديديد فتنه اي به وجود آمد، 
كارهايي شد، تالش هايي شد، امريكا از فتنه گران 
دفاع كرد، انگليس دفاع ك��رد، قدرت هاي غربي، 
منافقين و سلطنت طلب ها دفاع كردند، نتيجه چه 
شد؟ نتيجه اين شد كه در مقابل همه  اين اتحاد و 
اتفاق ناميمون، مردم عزيز م��ا، ملت بزرگ ما در 
روز نهم دي، در روز ۲۲بهمن، آنچنان عظمتي از 

خودشان نشان دادند كه دنيا را خيره كرد. 
اين سخن به خوبي نش��ان مي دهد كه ايشان حل 
تمامي بحران هاي داخلي را تكي��ه بر مردم و توان 
باالي بسيج شوندگي انقالب اس��المي مي دانند و 
بارها و بارها در ش��رايط مختلف ب��ا تكيه بر همين 

مسئله، بحران هاي مهم را حل و فصل كرده اند. 
   نقش رهبري در استقالل و عزت كشور 

با نگاهي به موارد فوق مي توان نتيجه گرفت كه به 
رغم اينكه نظام جمهوري اسالمي با مشكالت و 
مسائل مهمي روبه رو بوده كه گاه ماهيت وجودي 
آن را نيز تهديد مي كند اما نگاه و نوع رهبري به 
اين بحران توانس��ته ضمن حل آنها فرصت هاي 

فراواني براي كشور ايجاد كند. 
طبيعي اس��ت كه در اين نوش��تار كوتاه فرصت 
پرداختن به تم��ام مصاديق اي��ن رهبري وجود 
نداشت و تنها به صورت تيتروار برخي از موارد ذكر 
شد اما همين موارد هم نشان دهنده نقش ايشان 
در آرامش فعلي كشور و اس��تقالل و عزت نظام 

جمهوري اسالمي است.

تصویر سیاست

يافت.  رهايي  امريكا  متحده  اياالت  بند  از  عسگري  سيروس  ايراني،  استاد  سرانجام 
با  شريف  صنعتي  دانشگاه  مواد  و  علم  دانشكده  استاد  ساله،   60 عسگري،  سيروس 
تخصص ميكروسكوپ الكتروني و آلياژهاي دماي باالست. او در سال۲016 در امريكا به 
اتهام سرقت اطالعات محرمانه تجاري و تقلب در امور ويزا محاكمه و نهايتًا طي دعوي 
حقوقي طوالني بين عسگري و اف بي آي به نمايندگي از دولت امريكا، از تمامي اتهامات 
در دادگاه فدرال و سپس دادگاه استيناف حوزه ششم اياالت متحده امريكا تبرئه شد. 
اف بي آي  مأمور  فدرال،  قاضي  نظر  از  كه  داد  گزارش   ۲0۲0 آوريل  در  آسوشيتدپرس 
ايميل هاي  بازرسي  حكم  حتي  و  گذاشته  دادگاه  اختيار  در  كننده  گمراه  اطالعات 
عسگري در سال ۲013 را نيز با نيرنگ از مجموعه قضايي دريافت كرده  است. اگر چه 
دادگاه تجديد نظر كل اياالت متحده بعداً اين اتهامات مأمور اف بي آي را نپذيرفت، ولي 
تبرئه شدن عسگري بر جاي خود باقي ماند. در عين حال عسگري همچنان در زندان 
باقي ماند و آزاد نشد. محمدجواد ظريف دولت امريكا را به گروگانگيري متهم كرد و 
همسر سيروس عسگري هم گفت كه نگهداري او به رغم تبرئه، سياسي است و امريكا 
به دنبال مبادله عسگري با افراد امريكايي در ايران است. سرانجام در روزهاي اخير 
او به ايران بازگشت و يك زنداني امريكايي هم از ايران به امريكا رفت. وزارت خارجه 

ايران بحث مبادله در مورد آزادي سيروس عسگري را رد كرد.

سفير اسبق ايران     خبر
گف�ت:  ن�روژ  در 
امريكايي ه�ا بع�د از حمل�ه موش�كي به 
»عين االس�د« متوجه ش�دند كه ايران هر 
اقدام خصمانه اي را كه عليه منافع او انجام 
مي ده�د.  پاس�خ  بالفاصل�ه  ش�ود 
عبدالرضا فرجي راد س��فير اس��بق اي��ران در نروژ 
و مجارس��تان در گفت وگو با مهر، در م��ورد اعزام 
نفتكش هاي حامل سوخت ايران به ونزوئال، گفت: 
امريكا از اين قبيل اشتباهات سياسي و تهديدات در 
سال هاي اخير و به ويژه بعد از روي كار آمدن »دونالد 
ترامپ« بسيار زياده انجام داده  است. وي افزود: اين 
موضوع بدين معني اس��ت كه اين قبيل اقدامات و 
تهديدات و در نهايت عملي نشدن آن، سبب مي شود 
به قدرت امريكا در جهان لطمه وارد شود از همين 
رو بود كه »جوزپ بورل« رئيس كميسيون سياست 
خارجي اتحاديه اروپا اعالم كرد كه در حال حاضر ما 

شاهد افول قدرت امريكا هستيم. 

كارش��ناس مس��ائل بين المل��ل 
گفت: من پيش ت��ر و در زماني كه 
نفتكش هاي ايراني وارد اقيانوس 
اطلس نشده بودند هم معتقد بودم 
و هم مطرح كردم كه امريكايي ها 
عليه نفتكش ه��اي ايراني اقدامي 
انجام نخواهن��د داد، دليل آن هم 
اتفاقات��ي بود كه در ح��وزه خليج 

فارس و بعد از به شهادت رسيدن سردار سليماني و 
پاسخ شديد ايران در حمله موشكي به عين االسد رخ 
داد. فرجي راد افزود: امريكايي ها بعد از حمله موشكي 
به »عين االس��د« متوجه ش��دند كه ايران هر اقدام 
خصمانه اي كه عليه منافع او انجام شود را بالفاصله 
و به صورت قاطعانه پاسخ مي دهد، به ويژه در قبال 

ناوگان نفتكش ايران��ي نيز امريكا 
پيش از اين شاهد پاسخ قاطع ايران 
به انگليسي ها در زماني كه نفتكش 
كشورمان در جبل الطارق متوقف 
شد و در مقابل ايران نيز در حوالي 
بندر جاسك كش��تي انگليسي را 

توقيف كرد، بودند. 
وي تأكيد ك��رد: از همان ابتدا هم 
مشخص بود كه تهديدات امريكا تنها اقدامي براي 
ترساندن ايران بوده تا اين كشتي ها به سمت ونزوئال 
حركت نكنند. اگر امريكا تصميم مي گرفت جلوي 
حركت اين نفتكش ها را بگي��رد، با عكس العمل 
متقابل ايران مواجه مي ش��د. اي��ران نيز پيش از 
اين تهديد كرده بود كه اقدام امريكا را بي پاس��خ 

نمي گذارد. اين ديپلمات اسبق كشورمان با اشاره 
به وضعيت بغرنج سياسي حاكم در امريكا به دليل 
شيوع كرونا منجر به تلفات باال و بحران اقتصادي در 
اين كشور شده است، اضافه كرد: »دونالد ترامپ« 
با توجه به بحراني ك��ه در امريكا با آن روبه رو بوده 
و در نظرسنجي ها از جو بايدن نامزد دموكرات ها 
براي انتخابات رياست جمهوري سال جاري اياالت 
متحده عقب افتاده است، در صورت مواجهه با ايران 

ضرر بسياري مي كرد. 
فرجي راد تصريح كرد: شواهد نشان مي دهد كساني 
مثل »مايك پمپئو« ترامپ را تحريك كرده بودند، 
ولي خود وي چنين ريسكي را نكرد. دونالد ترامپ و 
به طور كلي امريكايي ها مي دانستند درگيري با ايران 
به نفع آنها نيست و از همين رو بود كه از آن پرهيز 
كردند. وي تأكيد كرد: عدم واكنش در قبال اقدامات 
ايران به رغم تهديدات مك��رر، به عنوان يك ضعف 
سياسي تعبير شد و ضربه به حيثيت امريكا بود و در 

نهايت موضع ونزوئال را نيز تقويت كرد.

فرجي راد: 

موضوع ونزوئال از عين االسد تقویت شد

مهدی پورصفا
   گزارش


