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   دلگرمي رهبري به جوانان
حسن ميثمي در مورد سخنان آقا در پايگاه نيروی هوايي ارتش 
در نوشهر و ابراز اميدواري ايشان نسبت به جوانان با هشتگ 
نوشته: ميون اين همه نااميدي و خبرهاي داغون و فضاي يأس 
و س��ؤال »حاال چيكار كنيم«، يكي مياد ميگه من به جوونها 
كاماًل اميدوارم. نه كه شل و ِول بگه ها؛ نه! قرص و محكم! از تِه دل... آدم دلگرم 

ميشه خب... 
---------------------------------------------------------- 

 حمايت يك بازيگر از تروريسم جرم است
 علي سيستاني با اشاره به حمايت يك بازيگر خانم از تروريست اعدامي در ايران 
نوش��ته: وقتي س��لبريتي به خودش اجازه ميده در حمايت از تروريستي مثل 
 #رامين_حسين_پناهي حرف بزنه، اسمش آزادي بيان نيست؛ خيلي كشورها 

اينجور اظهار نظر رو جرم ميدونن و مصداق حمايت از تروريسم.
----------------------------------------------------------

 اين همه تناقض اذيت تان نمي كند؟
 كاربري به نام سادات بانو نوشته: خيلي اتفاقي اظهارنظر خانم سلبريتي رو ديدم 
كه پرسيده بودن »نذري دادن بهتره يا كمك به فقرا!؟« در حال چك كردن چند 
تا پيج خياطي بودم كه ديدم همون خانم سلبريتي براي جشن حافظ در حال 
پرو و خريد لباس از فالن مزون گران و نامي تهران هستن! از اين همه اظهار فضل 

و نفاق رگ به رگ نميشيد؟!
----------------------------------------------------------

 روايت اول را جان كري بيان كرد
 محمد صالح مفتاح نوشته: جان كري وزير خارجه سابق امريكا كتاب خاطرات 
خودش را منتشر كرده و يك فصل كاملش رو هم به برجام اختصاص داده. كري 
تبديل ميشه به اولين كسي كه روايتش از مذاكرات در تاريخ ثبت و مايه الهام 
ميشه. يه روز خوب مياد كه مس��ئوالن ما هم اهميت روايِت به موقِع تاريخ رو 

مي فهمند. 
----------------------------------------------------------

 ارز را چه كسي داد؟!
 فريد ابراهيمي توئي��ت زده كه آذري جهرم��ي: من به عنوان وزي��ر ارتباطات 
نتوانستم براي اپراتورها ارز دولتي بگيرم. اين افراد چگونه براي واردات آيفون 
گرفتن��د؟ بزرگوار! ارز دولتي رو ك��ه ُخرزوخان توزيع نكرد. كس��اني بودن كه 
جنابعالي چند روز پيش براي حفظ قدرتش��ون، نفر به نف��ر با نمايندگان البي 

مي كردي. كي بود كي بود ديگه؟ آره؟!
----------------------------------------------------------

 تحويل مسئوليت به سبك ارتش
احمد جانجان از يك سبك زيباي تحويل مس��ئوليت در ارتش نوشته:  تحويل 
مس��ئوليت به س��بك  #ارتش_انقالبي، امير س��رتيپ خلبان قراباغي معاون 
هماهنگ كننده قبلي نيروي هوايي ارتش با قرآن از مسئول جديد، امير سرتيپ 

دوم خلبان هاديان استقبال مي كند. مسئوليت زير سايه قرآن... 
----------------------------------------------------------

 سياسي ترين دهه سال؛ دهه اول محرم
حجت االسالم عليرضا پناهيان در چند توئيت متوالي نوشته: 1- امام خميني)ره( 
مي فرمود: واهلل اسالم تمامش سياست است. اسالم دين سياست است، قبل از 
اينكه دين معنويات باش��د )صحيفه ام��ام، ج1ص2۷۰و ج۶ص۴۶۷( 2- اگر 
بپذيريم كه دهه اول يا هفته اول محرم، به نام »ام��ر به معروف و نهي از منكر« 
باشد، طبيعتاً اين دهه سياسي ترين دهه سال خواهد بود، چون امر به معروف و 
نهي از منكر در درجه اول، سياسي است. 3- اينكه ما با شنيدن امر به معروف و 
نهي از منكر، ياد بي حجابي و مسائلي از اين دست مي افتيم، ناشي از اشتباه ما در 
دينداري است. امر به معروف و نهي از منكر، اول به مسائل كالن مربوط مي شود، 
بعد به مسائل جزئي تر. ۴- وقتي امام حسين)ع( فرمود: »اُِريُد اَن آِمر بِالَمعروِف 
َو اَنَهي َعِن الُمنكِر« بعدش يك حركت سياسي انجام داد. ايشان مي خواست از 
ياران خود در كوفه، براي كوبيدن قدرت سياس��ي باطل كمك بگيرد كه البته 

يارانش بي وفايي كردند. 
----------------------------------------------------------

از فرق هاي ما و غرب
  شهاب اسفندياري در توئيتي نوشته: يك ش��هروند انگليسي و عضو حزب 
كارگر كه خبرنگار پرس تي وي هم بوده در يك جلس��ه اعضاي حزب ش��ركت 
كرده. تيتر يك روزنامه دست راستي ديلي تلگراف: »رژيم ايران در حزب كارگر 
نفوذ كرده است« و در ادامه همين توئيت، علي عليزاده نوشته: حضور شهروند 
انگليسي در جلس��ه  عمومي رس��وايي بزرگي براي حزب كارگر بار مي آورد و 
جاسوسي براي ايران تعريف مي شود. چون قباًل در پرس تي وي كار مي كرده اما 
حضور كارمند سابق ناياك كه به اسرائيل سفر كرده در تيم محرمانه مذاكرات 

هسته اي براي افكار عمومي ايران مسئله نمي شود. فرق غرب با ما اينست!

ذوالنور خبر داد
ارجاع »طرح شفافيت آرا و فعاليت نمايندگان«

 به معاونت قوانين مجلس
 نماينده مردم قم گفت: طرح ش�فافيت آرا و فعالي�ت نمايندگان به تأييد 
هيئت رئيسه مجلس رس�يده و در حال بررس�ي در معاونت قوانين است. 
به گزارش مهر، مجتبي ذوالنور درباره آخرين وضعيت طرح دوفوريتي شفافيت 

آرا و فعاليت نمايندگان مجلس، گفت: اين طرح به 1۹۶ امضا رسيده است. 
وي با اشاره به اينكه پيش از اين طرحي از سوي آقايان فتحي و حاجي دليگاني 
در راستاي بهبود شيوه هاي قانونگذاري و شفافيت آرای نمايندگان تهيه شده 
بود كه فوريت آن رأي نياورد و به صورت طرح عادي بايد مسير خود را طي كند، 
متذكر شد: اين در حالي است كه 2۰۷ نفر از نمايندگان آن طرح را امضا كرده 
بودند اما تنها ۵۹ نفر از آنان در صحن علني به آن رأي دادند.  نماينده مردم قم 
با بيان اينكه طرحي كه بنده تدوين كرده ام فراتر و جامع تر از طرح مذكور است، 
تصريح كرد: آن طرح صرفاً آرای نمايندگان را در مظان عمومي قرار مي داد اما 
اين طرح عالوه بر آرا، فعاليت نمايندگان در صحن و كميسيون ها را هم به صورت 
شفاف در اختيار همه قرار مي دهد.  نماينده مردم قم در مجلس افزود: از آنجا كه 
حدود 2۰ طرح دوفوريتي پيش از اين طرح قرار دارد، احتماالً س��ه يا چهار ماه 
طول مي كشد كه اين طرح در نوبت بررسي در صحن علني قرار گيرد.  ذوالنور 
با ابراز تأسف از اينكه صرفاً ۵۹ نفر از وكالي ملت با فوريت طرح شفافيت آراي 
نمايندگان موافق بودند، تصريح كرد: اين در حالي است كه تعداد بسيار زيادي 
از اين نمايندگان آن ط��رح را امضا كرده بودند و براي اينك��ه اين اتفاق مجدداً 
تكرار نشود و نمايندگان به امضاهاي خود پايبند باشند، بنده رايزني هايي با آنان 
مي كنم تا به تعهد خود پايبند باشند و زماني كه اين طرح به صحن علني مي آيد، 

مورد تصويب قرار گيرد. 
----------------------------------------------------------

سخنگوي وزارت كشور عنوان كرد 
اعالم اسامي استانداران بازنشسته

 بعد از ابالغ قانون مربوطه 
سخنگوي وزارت كشور با بيان اينكه اخبار منتشره درباره تعداد استانداران 
مشمول قانون منع به كارگيري بازنشس�تگان دقيق نيست، گفت: پس از 
ابالغ قانون و انطباق شرايط اداري- استخدامي مصاديق را اعالم مي كنيم. 
به گزارش مهر، سيدسلمان ساماني سخنگوي وزارت كشور در واكنش به انتشار 
برخي اخبار در رسانه ها مربوط به تعداد استانداران، معاونان و فرمانداران مشمول 
قانون منع به كارگيري بازنشستگان، در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: 
»تعداد و اسامي استانداران، معاونان و فرمانداران مشمول قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان كه تاكنون در رسانه ها مطرح شده است، دقيق و منطبق با واقعيت 
نيست.« وي تأكيد كرد: »پس از ابالغ قانون و انطباق پرونده اداري- استخدامي 

افراد با آن، مصاديق را اعالم خواهم كرد.«

   چهره ها

دبي�ر ش�وراي عال�ي امني�ت مل�ي گف�ت: 
اخي�راً كميته مب�ارزه با فس�اد را در ش�وراي 
عال�ي امنيت مل�ي فع�ال كرديم تا به ش�كل 
دقي�ق و هم�ه جانب�ه به كم�ك ق�وه قضائيه 
بيايي�م و ب�ا فس�اد مب�ارزه ج�دي كني�م. 
به گزارش مهر، علي ش��مخاني دبير شوراي عالي 
امنيت مل��ي در بازديد از كارخانه اي��ران خودرو با 
طرح اين سؤال كه چه ارتباطي ميان شوراي عالي 

امنيت ملي و كارخانه ايران خ��ودرو وجود دارد، گفت: بازديد ما از 
اين كارخانه به دليل تمركز دشمن روي حوزه اقتصادي و توليدي 
ماست.  وي افزود: اخيراً ما كميته مبارزه با فساد را در شوراي عالي 
امنيت ملي فعال كرديم تا به شكل دقيق و همه جانبه به كمك قوه 
قضائيه بياييم و با فساد مبارزه جدي صورت دهيم، به همان شكل 
هم هر آنجا كه نقطه تالش��ي وجود دارد و دش��من قصد تخريب 
آن نقطه را دارد، حتماً حضور خواهيم داش��ت.  دبير شوراي عالي 
امنيت ملي با اشاره به س��ابقه همكاري بخش صنعت و اقتصاد با 
حوزه هاي دفاعي و امنيتي كش��ور گفت: اين مسئله امري نيست 
كه امروز شروع شده باشد، من يادم اس��ت در دوران دفاع مقدس 
بخش��ي از نيازمندي ها و ملزومات جنگي رزمندگان توسط ايران 
خودرو ساخته مي شد، به همين دليل ايران خودرو مورد بمباران 

دشمن قرار گرفت.  ش��مخاني تصريح كرد: امروز 
موضوع تحريم خودرو، اقتصاد و صنعت كش��ور از 
جمله دستوركارهاي دشمنان ما به ويژه امريكاست 
به همين منظور ما بايد پتانس��يل هاي موجود در 
كارخانه ايران خودرو را بي��ش از پيش فعال كنيم 
تا برخي توانمندي هاي داخلي كه در طول ۴۰ سال 
اخير بعضاً مورد غفلت واقع شده فعال شوند و داراي 
انگيزه بيشتري براي تحرك و فعاليت باشند.  وي 
گفت: ما بايد از دوران تحريم به عنوان فرصتي جهت فعال كردن 
توانمندي هاي داخلي استفاده كنيم و تحريم را تبديل به فرصت 
س��ازيم. ما امروز اينجا هس��تيم تا ببينيم تا چه حد مي توانيم به 
مديران اين مجموعه كمك كنيم.  شمخاني در پاسخ به اين سؤال 
كه چرا دشمنان به رغم اين ادعا كه هدف تحريم ها مسئوالن ايران 
هستند و نه مردم، صنايعي همچون صنعت خودروسازي كشور را 
مورد تحريم قرار داده اند، گفت: اين تحريم ها صرفاً مربوط به صنعت 
خودروسازي نيست بلكه در صنعت هواپيماسازي، قطار، دارو و غذا 
هم وجود دارد. بايد گفت متأسفانه مجموعه غرب كه مردم ايران 
را در زمان جنگ با پش��توانه سالح هاي ش��يميايي دچار خسران 
بزرگي كرد و امروز شعار حقوق بشر مي دهد، هرگز در به كارگيري 

سخت ترين فشارها بر مردم ايران دچار ترديد نمي شود. 

از  هواي�ي  پدافن�د  ق�رارگاه  مع�اون 
آزماي�ش س�امانه ب�اور ۳۷۳ روي موش�ك 
ب�راي  تحقيق�ات  آغ�از  و  بالس�تيك 
س�اخت س�امانه پانتس�ير ايراني خب�ر داد. 
به گ��زارش تس��نيم، امير س��رتيپ دوم محمود 
ابراهيمي نژاد معاون تحقيقات و جهاد خودكفايي 
قرارگاه پدافند هوايي از تس��ت سامانه باور 3۷3 
روي موش��ك بالس��تيك و آغاز تحقيقات براي 

ساخت سامانه پانتسير ايراني خبر داد.  وي با اشاره به تحوالت 
روزافزون در نبردهاي امروز دنيا گف��ت: جنگ هايي كه در اين 
چند ساله انجام گرفته، باعث ش��ده تا ما به اين سمت برويم كه 
آنچه داريم بايد تاكتيكي بشود و زمان در جنگ خيلي مهم است. 
ثانيه ها در جنگ خيلي مهم است، لذا تاكتيكي كردن سامانه ها 
در جنگ يكي از نيازهاي اساسي است و ما نه تنها در اس- 2۰۰ 
بلكه در س��اير س��امانه ها هم اي��ن كار را انج��ام مي دهيم.  وي 
افزود:س��امانه اس- 2۰۰ متحرك است اما با آن متحرك سازي 
كه مد نظر ماس��ت خيلي متفاوت اس��ت. ما نه تنه��ا در بحث 
تاكتيكي ك��ردن اس- 2۰۰ كار كرديم و در آين��ده نه چندان 
دور ش��اهد اين خبر خوب خواهيم بود، در بحث بهينه سازي و 
كوچك تر كردن تمامی المان ه��اي آن هم كار كرديم و آنچه ما 

به آن رسيديم ديگر سامانه اس- 2۰۰ نيست.   در 
بحث متحرك س��ازي و المان ها و مقدوراتش آن 
نقيصه هايي كه سامانه اس- 2۰۰ داشته را برطرف 
كرديم.  امير ابراهيمي نژاد با اشاره به تالش هاي 
اين قرارگاه براي توسعه س��امانه باور 3۷3 گفت: 
رسيدن به باور 3۷3 شايد يكي از انگيزه هايي بود 
كه توانستيم اس- 3۰۰ را تحويل بگيريم. ما آنقدر 
كه به باور- 3۷3 اعتقاد داريم به اس- 3۰۰ اعتقاد 
نداريم. باور- 3۷3 مطمئن تر و با اقتدار تر از اس- 3۰۰ براي كشور 
است. همين قدر بگويم كه يك محصول بومي اين اطمينان را به 
متخصص مي دهد كه هر قطعه اي را نياز داش��ته باشد خودمان 

توليد و استفاده كنيم. 
وي افزود: باور- 3۷3 زاييده فكر ايراني اس��ت و صفر تا صد آن 
در اختيار ماس��ت و اي��ن بزرگ ترين امتيازي اس��ت كه باور به 
اس- 3۰۰ دارد. سامانه باور- 3۷3 مي خواهد به ما بگويد آنچه را 
كه مي خواهيم مي توانيم توليد كنيم. اين بزرگ ترين دستاوردي 
است كه براي نيروهاي مس��لح و صنايع دفاعي داشته است. ما 
باور- 3۷3 راس��اختيم. اگر نياز داشته باش��يم كه اس- 3۰۰ را 
بسازيم قطعاً آن را هم خواهيم ساخت اما ما چند پله باالتر آن را 

با فكر ايراني ساخته ايم. 

شمخاني خبر داد

تشكيل كميته مبارزه با فساد در شوراي عالي امنيت ملي 
امير ابراهيمي نژاد خبر داد 

باور۳۷۳ با موفقيت روي موشك بالستيك آزمايش شد 

سخنان هفته گذشته رهبر معظم انقالب اسالمي 
در جمع نماين�دگان مجلس خب�رگان و تأكيد بر 
جايگاه حقوقي دولت در حل مشكالت، خط بطالن 
دوباره رهبري بر برخي تبليغات مسموم در خصوص 
جان گرفتن مسئله حاكميت دوگانه در كشور بود. 

ديدار مقام معظم رهب��ري با اعضاي مجلس خبرگان 
رهبري داراي نكات مهم و جالب توجهي بود كه از چشم 

بسياري از صاحبنظران سياسي پوشيده نماند. 
در شرايطي كه نظام جمهوري اسالمي با فشار فراواني 
از س��وي غرب و امريكا به دليل خروج يكجانبه دولت 
ترامپ از برجام روبه رو است و آشفتگي هاي اقتصادي 
موجب تحميل آشفتگي هاي روحي و مادي به مردم 
مي ش��ود، همه نگاه ها به س��وي رأس رهب��ري نظام 
جمهوري اسالمي براي مشخص كردن خط و خطوط 

آينده حركت سياسي كشور است. 
در اين ميان تحليلگران بسياري بر اين عقيده بودند كه 
رهبري نظام به سمت توبيخ دولت حركت كرده و حتي 
برخي از پروژه بركناري دولت نيز سخن مي گفتند و از 
دولتي نظامي صحبت مي كردند كه قرار است طي چند 

ماه آينده كشور را در اختيار خود قرار بگيرد. 
مهم ترين دلي��ل و مدرك اين تحليلگ��ران نيز اجازه 
رهبري به قوه قضائيه براي محاكمه مفسدان اقتصادي 
بدون ط��ي برخي رويه ه��اي زمانبر بود. ب��ا اين حال 
س��خنان رهبري در ديدار با مجلس خبرگان رهبري 
نه تنها خط بطالني روي تمام مواضع فوق كشيد بلكه 
عماًل رهبري بر حفظ جايگاه حقوقي دولت براي حل 

مشكالت اخير تأكيد كردند. 
 حاكميت دوگانه چه مي گويد 

يكي از مهم ترين فلش ه��اي حمله به نظام جمهوري 
اسالمي و ساختار فعلي، مطرح كردن شبهه حاكميت 
دوگانه بود. واژه »حاكميت دوگانه« اولين بار توس��ط 
سعيد حجاريان، از تئوريس��ين هاي دوران اصالحات 
مطرح شد. وي با تقس��يم نظام به دو بخش انتخابي 
توس��ط مردم و انتصابي، مدعي حاكميتي دوگانه در 

ساختار نظام جمهوري اسالمي شد. 
در اين تئ��وري نهادهاي رياس��ت جمهوري، مجلس 
و ش��وراها در بخش انتخابي قرار گرفته و مشروعيت 
خود را از م��ردم مي گيرند و نهادهايي چون ش��وراي 
نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و قوه قضائيه اعتبار 
و مش��روعيت خود را از دين مي گيرند. بر اساس خط 
تبليغي اين جري��ان نهادهاي انتصابي عم��اًل خود را 
بر نهادهاي انتخابي تحميل ك��رده و جلوي هر گونه 

تحركي را از آنان مي گيرند. 
در طول س��ال هاي اخير عالوه بر مصاديق سياس��ي، 

بحث هاي فرهنگي و اقتصادي نيز به آنان اضافه شده 
است. به عنوان مثال بسياري فعاليت هاي سازندگي 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المي را كنار زدن بخش 
خصوصي معن��ا كرده اند و آن را محدودكننده رش��د 
اقتصادي كشور مي دانند.  از سوي ديگر فعاليت هاي 
فرهنگي و رس��انه اي نهادهايي همچون حوزه هنري 
انقالب اس��المي و س��ازمان تبليغات نيز مصداقي از 
اين نمونه فرهنگي اين ماجرا عنوان مي شد. حاال و در 
شرايطي كه به دليل برخي س��هل انگاري ها در داخل 
دولت عماًل نخ مهار بحران فعلي از دستان دولت خارج 
شده، همين خط خبري به دنبال القای اين مسئله است 
كه نهادهاي انتصابي به سمت جايگزيني كامل دولت 
حركت مي كنند.  ادعاي آنها هم بر اين نكته اس��توار 
است كه بحران فوق فرصتي طاليي است تا حاكميت 
به طور كامل يكدست شده و دست دولت از دخالت امور 

اجرايي كشور فاصله بگيرد. 
 تاريخ چه مي گويد

با اين حال مقام معظم رهبري در س��خنان پنج شنبه 
هفته پيش ه��ر گونه كار م��وازي را غي��ر قابل قبول 

دانس��تند. ايش��ان درخصوص ضرورت كار جهادي 
فرمودن��د: كار جهادي بايد انجام بگيرد اما به وس��يله  
چه كسي؟ به وسيله  خود مسئوالن. كار موازي در كنار 
دس��تگاه دولتي كار موفقي نيست، اين تجربه  قطعي 
اين حقير است در طول اين س��ال ها. بله، بايست كار 
را جهادي انجام داد، منتها جهادي را چه كسي انجام 

بدهد؟ مسئوالن مربوطه بايستي اين را انجام بدهند. 
اين موضع گيري صريح رهبر انقالب در حقيقت خط 
بطالن دوباره بر زمزمه ايجاد حاكميت دوگانه در داخل 
نظام جمهوري اسالمي است؛ نكته اي كه رهبر معظم 
انقالب اسالمي از همان ابتدا بر جعلي بودن آن تأكيد 
كرده اند.  ايشان در سال 83 و در خطبه هاي نماز جمعه 
در اين ب��اره مي فرمايند: حاكمي��ت دوگانه يعني در 
مسائل اساسي و اصولي كشور، رؤساي كشور باهم دعوا 

داشته باشند، اين معناي حاكميت دوگانه است. 
همچنين رهبري در جاي ديگري خواس��تار واكنش 
صريح مقامات نس��بت به اين مس��ئله مي ش��وند و 
مي فرمايند: االن چند سال اس��ت كه در بلندگوهای 
بيگان��ه... روی حاكميت دوگانه در اين كش��ور تبليغ 

می كنند؛ می گويند حاكميت دوگانه است... مسئوالن 
بايد در نقطه مقابل حركت دشمن حركت كنند. 

با اين حال پس از سال 8۴ شعارها مسير ديگری يافت و 
برخي نظام را به يكدست كردن حاكميت متهم كردند. 
به اين ترتيب با وارونه شدن جريان سياسي و حاكم شدن 
جريان منتسب به اصولگرايان بر دولت و مجلس اين افراد 
نقابي ديگر بر صورت زدند. اكنون ديگر كسي نبود كه از 
لزوم مصادره نهادهاي انتصابي به نفع نهادهاي انتخابي 
بگويد بلكه هر روز از يكدست شدن حاكميت ابراز نگراني 
مي كردند و اين يكدس��تي را با روح جمهوري اسالمي 
متضاد نشان مي دادند.  در اين سناريو ديگر كسي از لزوم 
احترام به آرای مردم سخن نمي گفت بلكه غيرمستقيم 
اينگونه پيام مي دادند كه گفتمان آنان نيز بايد در قدرت 
سهم داشته باشد ولو به قيمت دورزدن مردم ساالري و 

بي اعتنايي به حق تعيين سرنوشت مردم. 
رهب��ري در همان زم��ان هم نس��بت به اي��ن اتهام 
موضع گيري كرده و در س��ال 8۵ تصري��ح كردند: در 
عرصه سياسی كشور امروز وحدت و يكپارچگی مردم از 
هميشه بيشتر محسوس است. عده ای... شعار حاكميت 

دوگانه می دادند، يعن��ی در خود حاكميت و مديريت 
كشور دودستگی به وجود آيد و به جان هم بيفتند، اين 
را صريحاً شعار می دادند و خجالت هم نمی كشيدند. 
اينها بحمداهلل منزوی ش��ده اند. ام��روز يكپارچگی و 

همدلی در مديريت كشور، يك نعمت بزرگی است. 
حتي در زماني كه بحث ابقاي وزير وقت اطالعات در 
سال ۹۰ به وجود مي آيد و ناگهان بحث اختالف دولت 
و رهبري باال مي گيرد باز هم ايشان به ميدان آمده و اين 

تئوري را به طور كلي رد مي كنند. 
ايشان در ارديبهشت سال ۹۰ و در جمع مردم فارس 
مي فرمايند: شما ببينيد در همين پنج شش روز گذشته 
س��ر يك قضيه اي كه آنچنان ه��م از اهميت بااليي 
برخوردار نبود - سر مسئله  اطالعات و امثال اينها - چه 
جنجالي در دني��ا راه انداختند. تحليل ه��ا را بردند به 
اين س��مت كه بله، در داخل نظام جمهوري اسالمي 
شكاف ايجاد شده است، حاكميت دوگانه شده است، 

رئيس جمهور حرف رهبري را گوش نكرده است!
 القای حاكمي�ت دوگانه براي تس�ليم كردن 

انقالب اسالمي 
نگاهي به اين سخنان كه در مقاطع مختلف تاريخي و 
بنا به ضرورت هاي روز مطرح شده نشان مي دهد تمام 
تالش و توان رهبري به رغم برخي تبليغات مس��موم 
داخلي و خارجي بر يكپارچه نگه داش��تن سيس��تم 
حاكميت داخلي استوار بوده است؛ حاكميتي كه در 
آن قوه مجريه به عنوان پيش برنده اصلي نظام اجرايي 
كش��ور ايفاي نقش كرده و در كن��ار آن مجلس و قوه 

قضائيه نيز به انجام وظايف محوله خود مي پردازند. 
شايد در اين ميان نيز براي برخي اين سؤال به وجود 
مي آمد كه در شرايط فعلي نياز به دخالت جدي رهبري 
در برخي مس��ائل همچون ارز وجود داشته باشد، اما 
تجربه جهاني و حتي تجربيات داخلي اثبات كرده كه 
اين مسئله به جز تشديد برخي از اختالفات و به احتمال 

زياد اتالف منابع هيچ نتيجه اي نداشته است. 
از سوي ديگر دستگاه تبليغاتي غرب به دنبال القای اين 
مسئله است كه نظام جمهوري اسالمي در داخل دچار 
شكاف هاي فراوانی اس��ت كه مي تواند سبب تسليم 
شدن آن در مقابل فشارهاي غرب شود. اين مسئله در 
شرايط فعلي كه دونالد ترامپ دچار مشكالت فراوان 
داخلي بوده وبه زودي با انتخابات كنگره امريكا نيز روبه 

رو مي شود، بيشتر جاي تأمل است. 
به اين ترتيب حتي يك مالق��ات صوري نيز مي تواند 
يك دستاورد بزرگي در اختيار دولت ترامپ قرار دهد. 
در شرايط فعلي بايد اين نكته را مد نظر قرار داد كه به 
احتمال زياد مقاومت چند ماهه آينده مي تواند ثمرات 

بزرگي براي ملت ايران داشته باشد. 

چرا همچنان بر نقش قانوني دولت تأكيد مي شود؟

خط بطالن رهبري بر حاكميت دوگانه

در همايش جمهوري اسالمي، سرمايه ها و چالش ها 
شركت كنندگان بر ضرورت حل مشكالت فعلي 
كش�ور به خصوص مش�كالت اقتصادي از طريق 
تكيه بر س�رمايه هاي داخلي كشور تأكيد كردند. 
به گزارش »جوان« ماجراي جنگ اقتصادي اين روزها 
به دغدغه بسياري از صاحبنظران و دولتمردان گذشته 
و حال جمهوري اسالمي ايران تبديل شده است. شايد 
مهم ترين نكته اي كه بازيگران اهل سياست در ايران 
بر آن تأكيد دارند، تالش همه جانبه دشمن براي فشار 
اقتصادي بر ايران است؛ فشاري كه از اوايل مهر ماه اوج 
خواهد گرفت و از هم اكنون نيز نشانه هاي آن پيداست. 
روز گذشته از سوي پژوهشكده تحقيقات راهبردي 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام همايش جمهوري 
اسالمي، س��رمايه ها و چالش ها برگزار ش��د و در آن 
صاحبنظران به بيان راه حل هاي مش��كالت موجود 
پرداختند.  مهم ترين نكته اين همايش تأكيد بر توان 

داخلي براي حل مشكالت موجود بود. 
  راه حل مشكالت، اقتصادي است نه سياسي 

محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در اين همايش گفت: برخي  مشكالت اخير را مسئله، 
چالش، ابربح��ران و عناويني از اي��ن قبيل مي دانند. 

زماني كه صدام به ايران حمله كرد و وعده تصرف ايران 
را داد، عده اي مسئوالن دلسوز به امام گفتند وضعيت 
فوق العاده اعالم شود اما امام فرمودند ديوانه اي سنگي 
انداخته و رفته است و بايد دفع بشود، بنابراين وضع 
عادي اس��ت.  باهنر به انجام يك تحقيق ميداني در 
پي ناآرامي هاي دي ماه ۹۶ اش��اره كرد و گفت: از دي 
۹۵ تا دي ۹۶، متأسفانه برخي از رس��انه هايي كه از 
خزانه تغذيه مي شدند و برخي از رسانه هاي ديگر، در 
همكاري اعالم نشده اي در پي اثبات ناكارآمدي نظام، 

شيوع فساد و باال بردن مطالبات مردمي بودند. 
وي افزود: اگر چه اقرار مي كنيم ناكارآمدي و فساد در 
برخي اليه ها وجود دارد اما ما اف��كار مردم را 1۰برابر 
واقعيات تحري��ك كرديم به گونه اي ك��ه االن مردم 
تصور مي كنند افراد جامعه، دودسته اند؛ يا غارتگر يا 

غارت زده! 
باهنر با بيان اينكه امروز جنگي تمام عيار عليه كشور در 
جريان است، خاطرنشان كرد: پنتاگون و وزارت دفاع 
به خزانه داري منتقل شده و وزارت خارجه هم به كمك 
آمده و در راس��تاي آن، يك جنگ رسانه اي سنگين 
شروع شده است؛ براي اينكه اين را در افكار عمومي جا 

بيندازند كه چالش ها قابل حل نيست. 

باهنر با بيان اينكه متأسفانه دولت هاي ما، منفصل از هم 
عمل مي كنند، افزود: هر كدام از دولت ها، سياست هاي 
راهبردي و آرزوهاي كامالً متفاوت از همديگر  را دارند.  
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام با بيان اينكه 
تركيدگي تورم، ربطي به چپ و راست و اصالح طلب و 
اصولگرا و انقالبي و غيرانقالبي ندارد، اظهار داشت: هر 
كدام از اين گرايش ها كه سر كار آمده اند، وضعيت ما 

اينطور بوده است. 
باهنر با بيان اينكه ما افراد داراي تريبون نبايد به دليل 
رقابت هاي سياسي همديگر را متهم كنيم، تصريح كرد: 
تدبير رهبري در ايجاد كارگروه مشترك سران قوا براي 

اين بود كه قوا همديگر را خراطي نكنند. 
وي لزوم همدلي و وحدت را در شرايط موجود مورد 
تأكيد قرار داد و گف��ت: هرگاه همدلي بوده اس��ت، 
مملكت را با بحران ها اداره كرده ايم و مواقعي را تجربه 
كرده ايم كه به اندازه يك ماه گندم نداشته ايم، ولي االن 
قاطعانه مي ش��ود گفت كه تا يك سال همه كاالهاي 

اساسي را داريم. 
وي بيانات رهبر معظم انقالب مبني بر اينكه نبايد نهاد 
موازي دولت شكل گيرد را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
برخي  اينطور تعبير كردند كه س��تاد اجرايي فرمان 

امام و نهادهايي از اين قبيل منظور است، در حالي كه 
اينطور نيست و اين سخن، در واكنش به پيشنهاداتي 
بود كه مبني بر ايجاد برخي شوراها براي حل مشكالت 
ارائه مي شد.  باهنر تصريح كرد: دولتمردان اگر مستقيم 
يا غيرمستقيم به دنبال راه حل سياسي براي مشكالت 
هس��تند، بدانند كه راه را اش��تباه مي رون��د؛ راه حل 
مشكالت، اقتصادي اس��ت و چرخ هاي اقتصاد را بايد 

روغن كاري كرد. 
 تزلزل در دولت مخرب است

حجت االسالم غالمرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام در اين همايش با اشاره به 
نيروي انساني عظيم كشور گفت: بايد از اين ظرفيت، 
براي حل مشكالت اس��تفاده كرد. تحقيقي كه انجام 
شده بود، نشان مي داد با استفاده از ظرفيت هاي كشور، 

مي توان 3۰۰ ميليون نفر را غذا داد. 
مصباحي مقدم خام فروش��ي را يك��ي از چالش هاي 
اقتصادي كش��ور دانس��ت و گفت: اگر خام فروش��ي 
را در 1۰ س��ال تبديل به فرآورده كنيم، به س��رمايه 
2۵۰ميليارد دالري مي رسيم.  مصباحي مقدم درباره 
ظرفيت ارزي كشور گفت: خبرها حاكي از اين است 
كه هم اكنون حدود 3۰ ميليارد دالر ارز دست مردم 

وج��ود دارد.  عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
ركود تورمي، بيكاري گسترده علي الخصوص بيكاري 
تحصيلك��ردگان، بي ثباتي ن��رخ ارز، كاهش اعتماد 
عمومي، تحريم ها و حاكميت جنگ رواني دشمن را از 

جمله مشكالت امروز دانست. 
مصباحي مقدم در ادامه وجود 1۵۰۰ امضاي طاليي را 
منشأ فساد دانست و تصريح كرد: اين امضاهاي طاليي 
بايد جمع شود و اگر دولت الكترونيك، شبكه اي شود، 

امضاهاي طاليي از بين مي رود. 
وي  با بيان اينكه قطع وابستگي بودجه به نفت، يك 
آرمان نيست بلكه يك سياست است، تصريح كرد: اما 
نه سياستي كه در3۰ سال قابليت عملي شدن داشته 

باشد بلكه در پنج سال. 
مصباحي مقدم تزلزل در دولت را مخرب دانس��ت و 
گفت: بايد از مقام معظم رهبري تشكر كرد كه گفتند 

دولت بايد بماند و جهادي كار كند. 
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام با بيان اينكه 
اعتماد عمومي آسيب ديده است، تصريح كرد: براي 
بازگشت اعتماد مردم، اقدامات عملي نياز است و اگر 
پيش��نهاداتي كه وجود دارد، عملي شود، اين اعتماد 

قابل بازگشت است. 

مصباحي مقدم: هم اكنون ۳0 ميليارد دالر ارز دست مردم است!
باهنر: رسانه هايي كه از خزانه تغذيه مي شوند افكار عمومي را 10 برابر واقعيات تحريك كردند

    گزارش2

مهدي پورصفا
   گزارش يک
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