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|| روزنامه جوان |  ش��ماره 5490 صف��ر1440   3  |  1397 مه��ر   21 دولت  و  فرصت هايي كه بايد پاس بدارد    ش��نبه 
يكي از توصيه هاي مهم رهبر معظم انقالب در جلسه سران قوا و شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي، قدرشناسي از فرصت هايي است كه متأثر از روند 
تحوالت اخير در اختيار مسئوالن قرار گرفته و به عنوان يكي از مصاديق آن 
يادآوري مي شوند: شرايط كنوني كشور موجب شده است نخبگان و فعاالن 
دلسوز، احساس مسئوليت مضاعف كنند و ظرفيت ها و داشته هاي علمي و 
تجربي خود را به مسئوالن عرضه كنند، بنابراين قدر اين فرصت را بدانيد و 

از پيشنهادهاي فعاالن دانشگاهي و اقتصادي استفاده كامل كنيد.
روند تحوالت اخير و تشديد جنگ همه جانبه دشمن اگر چه مشكالتي را 
براي مردم و به ويژه اقشار محروم جامعه ايجاد كرده و روند رشد اقتصادي 
كشور را تحت الشعاع خود قرار داده است، اما متأثر از آن فرصت هايي براي 
كشور ايجاد شده اس��ت كه ش��ناخت و بهره گيري از آن مي تواند ضمن 
گره گشايي از زندگي مردم و نااميد ساختن دشمنان از اثرگذاري تحريم ها، 
اقتدار ايران را افزايش و وحدت و انسجام ملي را نيز ارتقا دهد. بعضي از اين 

فرصت ها در طول تاريخ انقالب كم سابقه هستند. 
1- در طول تاريخ انقالب هيچ گاه ماهيت دشمنان و كينه ورزي آنها عليه 
مردم ايران اينگونه آشكار و براي آحاد جامعه و به ويژه نسل جوان ملموس 
نبوده است. صراحت اين دشمني ها به گونه اي است كه حتي طرفداران 
سنتي غرب و به ويژه امريكا را در زمره مخالفان و منتقدان اين كشور قرار 
داده و بر خالف سال هاي قبل و در آس��تانه مذاكرات هسته اي، تأكيد بر 
مقاومت و ايستادگي جاي توصيه به مذاكره و تفاهم را گرفته است. اين 
واقعيت در عين حال حقانيت مسير گذشته انقالب را به ويژه براي نسل 

جديد كشور اثبات مي كند. 
2- استقالل و عزت ايران تا كنون هيچ گاه اينگونه متبلور نشده بود، به جز 
نسل اول انقالب كه توان مقايسه ميان وابستگي و سلطه حاكم بر دوران 
رژيم گذشته را داشت، نسل هاي بعدي چون از همان آغاز نظام جمهوري 
را مستقل ديده بودند، معناي وابستگي را نمي توانستند درك كنند اما نوع 
عمل و مواضع رئيس جمهور امريكا با حكام وابسته خليج فارس معني سلطه 

و وابستگي را آشكار كرده است. 
در اين زمينه، مروري بر سلطه امريكايي ها بر كشورمان در سال هاي قبل 
از پيروزي انقالب بيانگر اين است كه نحوه عمل رؤساي جمهور امريكا با 
رژيم پهلوي همانند ترامپ بود، منتها لحن آنها متفاوت بود. در همان زمان 
رژيم ايران براي امريكايي ها گاوشيرده بود و دهها ميليارد درآمد نفتي ايران 
به رغم فقر و فالكت مفرط مردم ايران در آن زمان خرج خريد تسليحات 
نظامي براي حفظ حمايت از منافع منطقه اي امريكا مي شد و دولت ايران 

هيچ نقشي نداشت و كامالً زير سلطه امريكا بود. 
3- همراهي مردم با نظام و دولت در شرايط تشديد جنگ همه جانبه دشمن 
به رغم تحمل چندبرابر شدن قيمت ها، يكي از مهم ترين فرصت هاي شرايط 
كنوني است، نبايد فراموش كرد كه آشوب هاي دي ماه زماني آغاز شد كه 
بودجه پيشنهادي دولت خبر از افزايش قيمت برخي از اقالم را مي داد كه 
بعضاً اقالم ضروري نبودند، اما وقتي راهبرد دشمن در ايجاد چالش و بحران 
دروني براي مردم روشن شد، از آن فاصله گرفتند و تالش هاي بعدی امريكا، 
صهيونيست ها و س��عودي ها براي تحريك مردم بي نتيجه بود. اعتقاد به 
تماميت ارضي، دلبستگي به نظام اسالمي و. . . به رغم گسترده ترين جنگ 
رسانه اي و رواني دشمن بزرگ ترين سرمايه براي دولتمردان است تا با اتكا 

به آن و البته با تالش و مجاهدت، در رفع مشكالت مردم بكوشند. 
4- فرصت هاي منطقه اي و قدرت عمل دوستان انقالب كه اذعان دشمن 
در شكست ها را در پي داشته و دارد، به رغم جنگ رسانه اي دشمن، جايگاه 
ويژه اي به نظام اس��المي در ميان مردم منطقه داده است. اعتراف ترامپ 
به شكست سياس��ت هاي منطقه اي امريكا طي 30سال گذشته به رغم 
هزاران ميليارد دالر هزينه، در عين توفيق جبهه مقاومت با كم ترين هزينه 
كه تحوالت س��وريه، عراق، يمن و. . . مصداق آن است، نمايانگر قدرت و 
الهام بخشي گفتمان انقالب اسالمي است. شناخت و بهره گيري درست از 

اين مؤلفه مي تواند نقشي كليدي در روند تحوالت منطقه داشته باشد. 
5- در عرصه اقتصادي ني��ز، افزايش نرخ ارز بهترين فرصت براي رش��د 
اقتصادي، افزايش توليد، كاهش واردات و افزايش صادرات است. اين پديده 
كه در ماه هاي اخير رشد صادرات را در پي داشته است، اگر با برنامه ريزي 
مناس��ب براي افزايش توليد و جلوگيري از افزايش قيمت اقالم مصرفي 
ضروري مردم همراه باشد، بهترين فرصت براي تحقق اقتصاد بدون نفت 
است و اين در حالي است كه به دليل غفلت و بي تحركي دولت، به دليل تأثير 
افزايش قيمت مواد اوليه كارخانجات بخش عمده اي از توليد كشور تحت 

تأثير قرار گرفته است و روند نزولي دارد. 
در اين زمينه اگرچه به گزاره هاي ديگري هم مي توان اشاره كرد، اما به رغم 
تغيير لحن رئيس محترم دولت دوازدهم در نقد دشمني هاي امريكا، دفاع 
از اقتدار دفاعي و منطقه اي، اما در عرصه  عمل تحرك چنداني در مجموعه 
دولت در ش��ناخت و بهره گيري از فرصت ها ديده نمي شود. مقام معظم 
رهبري در همين نشست با سران قوا و اعضاي شوراي هماهنگي اقتصادي 
با تأكيد بر اينكه حل مش��كالت جاري اقتصاد كشور و نيازهاي عمومي 
مردم نيازمند كار جهادي و تالش فوق العاده است، اعضاي شورا را به اتخاذ 
تصميم هاي قاطع و راهگشا در خصوص مسائل اصلي و چالش هاي مهم 
اقتصادي كشور توصيه مؤكد كرده و يادآور مي شوند: هيچ بن بست و مشكل 
غيرقابل حلي در كشور وجود ندارد و ما به فضل الهي و با عزم و اراده مردم و 
مسئوالن و با استفاده از ظرفيت بي بديل جوانان توانمند ايران عزيز و با فعال 
كردن ظرفيت ها و منابع ممتاز كشور، يقيناً بر مشكالت دروني و بيروني فائق 
خواهيم آمد.  الزمه تحقق اين امر را مقام معظم رهبري در اجتماع عظيم 

بسيجيان در روز 12 مهرماه در چند شرط ترسيم كرده بودند. 
شرط اول: درك و احس��اس وجود و حضور دشمن.  ش��رط دوم: اعتماد 
به نفس و عزم بر ايستادگي.  شرط س��وم: فهم درست از تهديد دشمن و 
شناخت صحنه نبرد.  شرط چهارم: فهم صحيح واقعيت هاي ايران و جهان و 
گرفتار نشدن در تصويرسازي هاي غلط.  شرط پنجم: شناخت واقعيت ها و 

توانمندي هاي دروني.  شرط ششم: حفظ وحدت و انسجام داخلي. 

كبري آسوپارعباس حاجی نجاری

 فرمانده س�پاه پاس�داران انقاب اس�امي ب�ه اظه�ارات دونالد 
ترامپ مبني بر ضعيف ش�دن اي�ران پس از به قدرت رس�يدنش 
واكن�ش نش�ان داد و اعام ك�رد: »اي�ن تصور اش�تباه اس�ت.« 
به گزارش فارس، سردار سرلشكر محمدعلی جعفري، فرمانده كل سپاه 
در گفت و گو با شبكه خبري المسيره، به اظهارات اخير دونالد ترامپ كه 
مدعي شده بود، ايران از زمان به قدرت رسيدن وي ضعيف شده است، 
پاسخ داد. وي افزود: اگر پيش تر توانايي ايران در دفاع از آسياي جنوب 
غربي و نه تسلط بر آن، 12 دقيقه بود، اكنون اين زمان كمتر نيز شده است. 
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت: ايران در صورتي كه امنيت 
آن در معرض خطر قرار بگيرد، از پاسخ در خارج از مرزهاي خود هرگز 

دريغ نخواهد كرد. سردار جعفري درباره محور مقاومت در منطقه اعالم 
كرد كه هيچ نگراني در اين خصوص وجود ندارد و جبهه مقاومت پس از 
جنگ در سوريه و عراق قوي تر ش��ده است. او درباره تحريم هاي امريكا 
عليه ايران هم گفت كه مسئله تحريم هاي امريكا عليه ايران به يك مسئله 
طبيعي تبديل ش��ده و به آن عادت كرديم. ايران با وجود اين تحريم ها 
قوي تر و انسجام ملي آن بيشتر خواهد شد.  فرمانده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي در پايان اين گفت وگوي كوتاه تصريح كرد: ايران تا نابودي رژيم 
صهيونيستي، مقاوم خواهد بود و اكنون به آن زمان نابودي رژيم غاصب 
نزديك تر شده ايم. دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكا چندي پيش در 
سخنراني خود در جمع حاميانش در يكي از ش��هرهاي ايالت »آيووا« 

مدعي شده بود كه » قبل از اينكه من ]به رياست جمهوري[ برسم، ايران 
مي توانست ظرف 12 دقيقه كل خاورميانه را تحت كنترل بگيرد، اما حاال 

در تالش براي بقا هستند. «
   واكنش سردار سامی

سردار سالمي، جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي هم در 
آيين تكريم و معارفه فرمانده سپاه حضرت سيدالشهدا)ع( استان تهران 
گفت: رئيس جمهور امريكا مي گويد »ايران در عرض 12 دقيقه مي تواند 
خاورميانه را اشغال كند« اين اعتراف دشمن حاكي از قدرت ماست اما بايد 
بداند ما هرگز خاورميانه را اشغال نخواهيم كرد و با قدرتمان مي توانيم در 

كمتر از 12 دقيقه خاورميانه را از شر شيطان بزرگ نجات بدهيم. 

واكنش فرمانده كل سپاه به ادعاهاي ترامپ 
توان ايران در خدمت دفاع است نه تسلط بر منطقه

رهبر انقاب در ديدار رؤساي قوا و اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي: 

  »گره گشايي پايدار« در زندگي مردم ايجاد كنيد

رهب�ر معظ�م انق�اب اس�امي در جلس�ه 
دو س�اعت و نيمه با س�ران قوا كه با موضوع 
مسائل اقتصادي برگزار ش�د، تأكيد كردند: 
براي حل مش�كل نظ�ام بانك�ي، نقدينگي، 
اش�تغال و تورم تصميم هاي ج�دي بگيريد.

ب��ه گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام 
معظ��م رهبري، حض��رت آي��ت اهلل خامنه اي در 
اين جلس��ه كه چهارش��نبه ش��ب برگزار شد، با 
قدرداني از اهتمام رؤس��اي قوا و اعضاي شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي براي مش��اركت فعال 
در جلس��ات و مباحث، وظيفه اصلي اين شورا را 
تصميم گيري هاي كالن و راهگشا در عرصه اقتصاد 
خواندند. ايشان تأكيد كردند: حل مشكالت جاري 
اقتصاد كش��ور و تأمين نيازه��اي عمومي مردم، 
نيازمن��د كار جه��ادي و تالش فوق العاده اس��ت 
زيرا اين مشكالت به ويژه مشكل گراني و كاهش 
قدرت خريد، معيشت بخش زيادي از مردم به ويژه 

طبقات ضعيف را دچار تنگنا كرده است.
رهب��ر انقالب اس��المي، اعضاي ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتص��ادي را به اتخ��اذ تصميم هاي 
قاط��ع و راهگش��ا در خصوص مس��ائل اصلي و 
چالش هاي مه��م اقتصاد كش��ور توصيه مؤكد 
كردن��د و فرمودند: ب��راي حل برخي مس��ائل 
كليدي اقتصاد مانند مش��كالت نظ��ام بانكي، 
نقدينگي، اش��تغال، تورم و فرايند بودجه ريزي 
بايد تصميم هاي جدي و عملياتي بگيريد. ايشان 
قواي سه گانه به ويژه دولت را به استفاده از نظرات 
و راه حل هاي اقتصاددانان دلسوز و فعاالن بخش 
خصوصي فراخواندند و گفتند: ش��رايط كنوني 
كشور موجب شده است نخبگان و فعاالن دلسوز 
احساس مسئوليت مضاعف كنند و ظرفيت ها و 
داش��ته هاي علمي و تجربي خود را به مسئوالن 
عرضه كنند، بنابراين قدر اين فرصت را بدانيد و 
از پيشنهادهاي فعاالن دانش��گاهي و اقتصادي 

استفاده كامل كنيد.
  راه حل های خردمندانه و گره گش�ا را به 

كار ببنديد
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تقس��يم مشكالت 
اقتصادي ب��ه »چالش هاي دروني و س��اختاري 
اقتصاد كشور« و »مس��ائل ناشي از تحريم هاي 
ظالمانه امريكا« افزودن��د: در مواجهه با هر يك 
از اين دو بخش، راه حل ه��اي خردمندانه اي را 
به كار ببنديد كه نتيجه آن، گره گشايي پايدار از 
زندگي مردم و نااميد شدن دشمن از اثرگذاري 
حربه تحريم باشد. مقام معظم رهبري با تأكيد بر 
لزوم هم افزايي هر سه قوه و دستگاه هاي مختلف 
كشور، خاطرنشان كردند: هيچ بن بست و مشكل 
غيرقابل حلي در كشور وجود ندارد و ما به فضل 
الهي و با عزم و اراده مردم و مسئوالن و با استفاده 
از ظرفيت بي بديل جوانان و نخب��گان توانمند 
ايران عزي��ز و با فعال ك��ردن ظرفيت ها و منابع 
ممتاز كشور، يقيناً بر مشكالت دروني و تحميلي 
فائق خواهيم آمد. در اين جلس��ه كه معاون اول 
رئيس جمهوري و معاون اول رئيس قوه قضائيه 
نيز حضور داش��تند، رئيس جمهور با تش��كر از 
همكاري و همراهي رؤساي مجلس و قوه قضائيه، 
گزارشي از جلس��ات ش��وراي عالي هماهنگي 

اقتصادي و مصوبات آن براي حل مشكالت مردم 
بيان كرد. همچنين برخي حاضران در جلسه نيز 

ديدگاه ها و نظرات خود را بيان كردند.
  منط�ق رهب�ري در مواجهه با مس�ائل 

كشور
در كنار خبر ديدار رهبر معظم انقالب با س��ران 
قوا، هفته نامه خط حزب اهلل وابسته به دفتر حفظ 
و نش��ر آثار حضرت آيت اهلل خامنه اي در شماره  
154 خود در مطلبي با عنوان »منطق رهبري« 
به اين س��ؤال كه »رهب��ر انقالب با مس��ائل روز 
كشور، چگونه مواجه مي شوند پاسخ داده است. 
در اين مطلب كه با تيتر »نگاه افراطي و تفريطي 
به وظايف رهبري « آغاز شده است، مي خوانيم: 
از ابتداي انقالب تاكنون، در نس��بت با »تعريف 
وظايف و كاركردهاي رهبري«، نظريات مختلفي 
وجود داش��ته  اس��ت. عده اي با نگاهي تفريطي، 
معتقد به »رهبري فرمايشي و نمايشي« هستند 
كه چونان پاپ، هر از گاهي در جمع مردم ظاهر 
شده و چند كلمه اي صحبت كرده و چند عكس 
يادگاري گرفته و بعد از آن به واتيكان مراجعت 
كند و كار قيصر را به قيصر واگذار كند و كار خدا را 
به خدا. در اين نگاه، رهبر جامعه، داراي مسئوليت 
چنداني نيست جز نصيحت هاي مرشدانه. واضح 
است كه خروجي چنين نگاهي، درنهايت منجر 
به بروز سكوالريسم و جدايي نهاد دين از سياست 
و حكومت خواهد شد؛ يعني دقيقاً خالف آرماني 
كه انقالب اسالمي براي آن تأسيس شد و مورد 
استقبال مردم قرار گرفت. درست در نقطه  مقابل 
اين جريان، افراد ديگري قرار دارند كه با نگاهي 
افراطي، هر آنچه در بخش هاي مختلف دولتي )به 
معناي عام آن در سه قوه( و حكومتي مي گذرد 
را وابس��ته به »رأي و عمل رهبري« دانس��ته و 
خواهان آن  هس��تند كه در همه  مس��ائل خرد و 
كالن دولت، ورود پيدا كن��د. اين افراد معتقدند 
كه اگر دولت يا مجلس يا ق��وه  قضائيه، كار خود 
را ناقص يا نادرست انجام داده است، رهبري بايد 
مستقيماً ورود كرده و با زير پا گذاشتن قواعد و 
س��اختارهاي موجود، برخورد قهري و قطعي با 
آنان انجام دهد. اين نگاه نيز اگرچه ممكن است 
در پاره اي از مواقع، از باب دلس��وزي براي آينده  
انقالب و روحي��ه  انقالبيگري باش��د، اما خواه يا 
ناخواه، منجر به ش��كل گيري نوعي استبداد در 
جامعه خواهد شد. يعني باز هم خالف آن چيزي 

كه انقالب اسالمي براي آن به وجود آمد.
   نظر امام و رهبر انق�اب درباره  وظايف 

رهبري
در مقاب��ل اين دو جري��ان افراط��ي و تفريطي، 
ديدگاه عقالني و برخاسته از معارف ديني امام 
و رهبر انقالب ق��رار دارد و آن اعتقاد راس��خ به 
حفظ ساختار جمهوري اس��المي، يا به عبارت 
بهتر »نظام مردم س��االري ديني« است. از نظر 
امام و رهبري، نظام مردم س��االري ديني صرفاً 
يك نظريه  سياس��ي از جنس س��اير نظام هاي 
تأسيس��ي انس��اني نيس��ت، بلكه داراي مباني 
مستحكم ديني و فقهي اس��ت و به همين علت 
اس��ت كه رهبر انقالب دي ماه س��ال گذش��ته، 
صراحتاً اعالم كردند »من مردم س��االري ديني 

را صادقانه قب��ول كرده ام، ما واقع��اً قبول داريم 
مردم ساالري ديني را؛ هر كسي را كه اين مردم 
انتخاب بكنند، م��ا او را رئيس مي داني��م، او را 
مس��ئول مي دانيم، كمك به او را الزم مي دانيم 
و وظيفه  خودم��ان مي دانيم.«)13۹۶/10/1۹( 
با اين نگاه، تعاري��ف اش��تباه از واليت فقيه نيز 
از نظر ام��ام و رهبر انق��الب، جايگاهي در نظام 
مردم ساالرانه  ايران ندارد. »واليت فقيهي كه امام 
بزرگوار ما معنا كردند... و بعد پياده كردند و بعد 
خود آن بزرگوار مظهر تام و تمام و كاملش بود... 
يعني يك مديريت زنده و بالنده و پيشرونده. يك 
جمله اي را امام بيان كردند: واليت مطلقه  فقيه. 
يك عده اي با مغالطه خواس��تند اين قضيه را به 
نحوي مشوب كنند و يك معناي غلط و تفسير 
غلطي بدهند. گفتن��د معناي واليت مطلقه اين 
اس��ت كه رهبري در نظام جمهوري اس��المي، 
مطلق از همه  قوانين است؛ مثل يك اسِب مهار 
كنده ش��ده اي، هرجا بخواهد، هر كار بخواهد، 
مي تواند بكند. مسئله اين نبود، اين نيست. امام 
بزرگوار خودش از همه بيشتر به رعايت قوانين، 
به رعايت اصول، ب��ه رعايت مبان��ي، به رعايت 
جزئيات احكام ش��رعي مقيد بود؛ و اين وظيفه  

رهبري است.« )13۹0/۷/24(
   وظيفه  رهبري و سازوكار حكومتداري

با اين تعريف، حال بايد به اين س��ؤال پاسخ داد 
كه پس وظيفه ي رهبري چيس��ت و س��ازوكار 
حكومتداري او چگونه اس��ت؟ در ج��واب بايد 
گف��ت ك��ه اوالً »مهم ترين وظيف��ه  رهبري در 
قانون اساسي، تنظيم سياست های كلی است« 
)13۸2/۹/2۶( و ثانياً »وظيفه ي رهبري آنجايي 
است كه احس��اس كند يك حركتي دارد انجام 
مي گيرد كه اين حركت، مس��ير نظ��ام را دارد 
منحرف مي كن��د. اينجا وظيفه  رهبري اس��ت 
كه بيايد در مي��دان و به هر ش��كلي كه ممكن 
اس��ت بِايس��تد و نگذارد؛ ولو مورد جزئي باشد. 
«)13۹5/4/12( انج��ام اي��ن دو وظيف��ه در 
صحنه  عمل، از س��ويي منجر به هدايت كلي و 
ريل گذاري هاي كالن به س��مت تحقق اهداف 
نظام مي شود و از س��ويي ديگر، به رصد مسائل 
كش��ور و ورود هوش��مندانه به عرصه هاي الزم 
مي انجامد به  نحوي  كه نه سازوكارها مخدوش 

شود و نه كشور به بن بس��ت برسد. اما در جواب 
اينكه »س��از وكار رهب��ري براي انج��ام وظايف 
چگونه است؟« نيز بايد پاس��خ داد كه از طريق 
ساختار و س��ازوكارهاي پيش بيني شده  قانوني. 
»من هم بارها قباًل گفته ام كه رهبري نمي تواند 
در تصميم گيري ه��اي م��وردي دس��تگاه هاي 
گوناگون دولتي مدام وارد بش��ود و مدام بگويد 
اين باشد، اين نباشد؛ اين نمي شود. نه قانون اين 
اجازه را مي دهد، نه منطق اين اجازه را مي دهد. 
دس��تگاه ها مس��ئوليني دارند؛ اگر چنانچه يك 
مسئولي در يك موردي اش��تباهي دارد، ]كار[ 
غلطي انجام مي دهد، خب وظيفه  مجلس است 
و بايد مجلس استيضاح كند؛ يا اگر چنانچه كار، 
كار غلطي اس��ت، در دولت بايستي مورد مداّقه 
قرار بگيرد؛ رئيس جمهور بايس��تي مانع بش��ود 
و جلوي��ش را بگي��رد. اين جور نيس��ت كه حاال 
اين همه دستگاه هاي اجرايي هستند و هر كدام 
هم دارند يك تصميمي مي گيرند -تصميم هاي 
گوناگون- رهبري نگاه كند ببيند كدام درست 
است، كدام غلط اس��ت و بگويد آقا، اين درست 
است، آن غلط اس��ت؛ اين جوري نمي شود. اين، 
هم خالف قانون اس��ت، هم ناممكن است، هم 
نامعقول است. « )13۹5/4/12( حتي موضوعي 
به نام »حكم حكومتي« هم كه برخي به اشتباه 
تصور مي كنند امري فراتر از قانون يا خالف آن 
اس��ت، چيزي اس��ت كه اتفاقاً منطبق با قانون 
اساس��ي و اصول كل��ي آن اس��ت. »در مواردي 
اگر مسئوالن و دس��ت اندركاران امور بخواهند 
قانوني را كه معتبر اس��ت موبه م��و عمل كنند، 
دچار مشكل مي شوند، قانون اساسي راه چاره اي 
را باز كرده و گفته آنجايی كه مسئوالن امور در 
اجراي فالن قانون مالياتي يا سياست خارجي، 
بازرگان��ي، صنعتي و دانش��گاهي دچار مضيقه 
مي ش��وند و هيچ كار نمي توانند بكنند -مجلس 
هم اين طور نيست كه امروز شما چيزي را ببريد و 
فردا تصويب كنند و به شما جواب دهند- رهبري 
مرجع است. زمان امام هم همين طور بود. بنده 
خودم آن وقت رئيس جمهور ب��ودم و جايي كه 
مضيقه هايي داشتيم، به امام نامه مي نوشتيم و 

ايشان اجازه مي دادند. «)13۸2/۹/2۶(
   منطق�ي ب�راي مح�ك ادعاي اف�راد و 

جريان هاي مختلف
اين منطق، منطق ثابت و مستمر رهبر انقالب در 
طول دوران رهبري خود بوده است كه مي توان 
براي آن مصادي��ق فراواني ذكر ك��رد. مثاًل اگر 
در فتن��ه ۸۸، رهبر انقالب، تمام قد پش��ت رأي 
مردم ايس��تادند و يك قدم از آن عدول نكردند، 
به همين دليل بود كه فتنه گران س��عي داشتند 
به ج��اي اس��تفاده از فراينده��اي قانوني براي 
حق اعت��راض، از اقدام��ات بدعت آميز و خالف 
قانون اس��تفاده كنند. چهار روز بعد از انتخابات 
س��ال ۸۸، رهبر انقالب در ديدار ب��ا نمايندگان 
ستادهاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري، 
صراحتاً اعالم مي كنند كه اگر آقاي موسوي هم 
از طريق قانوني جل��و بروند، پش��ت او خواهند 
ايس��تاد: »اينجا مرجع قانوني وج��ود دارد. راه 
قانون وجود دارد. من به شوراي نگهبان و وزارت 
كش��ور توصيه كردم و باز هم مي كنم؛ اآلن هم 
آقايان حضور دارند، به ايشان مي گويم: به دقت 
رسيدگي كنند. حتي اگر الزم شد صندوق هايي 
را بازشماري كنند، حتماً بكنند... ]اما[ راه همين 
است. راه، راه قانوني است. من به آقاي مهندس 
موسوي هم گفتم. ايش��ان هم از من قبول كرد 
كه راه، راه قانوني اس��ت. از همان طريق قانوني 
مش��ي كنند، من ه��م قرص و محكم پش��تش 

مي ايستم.«)13۸۸/3/2۶(
همچنين بر اساس همين منطق است كه رهبر 
انقالب در ديدار اخير خود با مجلس خبرگان نيز 
صراحتاً تشكيل »دولت موازي« را نفي كردند: 
»دعوا ك��ردن راه اصالح نيس��ت، همچنان كه 
ايجاد تش��كيالت موازي با دولت هم راه اصالح 
نيست. اينكه آقاي جنتي فرمودند كار جهادي، 
كاماًل حرف درستي است؛ كار جهادي بايد انجام 
بگيرد، اما به وس��يله   چه كس��ي؟ به وسيله  خود 
مسئولين؛ در مجاري قانوني بايد اين كار انجام 
بگيرد.... «)13۹۷/۶/15( با اين منطق، مي توان 
هم ساير اتفاقات و حوادث اين روزهاي كشور، و 
چگونگي مواجهه  رهبر انقالب با آنها را به درستي 
فهم كرد، و ه��م افراد و جريان ه��اي مختلف و 
ادعاهايش��ان را محك زد و معيارهايشان را در 
پايبندي به مردم ساالري و سازوكارهاي قانوني 

كشور سنجيد.

صداي اعتراض مردم است؛ بشنويد!
نمايندگاني معترض هستند و اعتراض ش��ان را هم در صحن علني، هم در 
توئيتر و هم در گفت وگو با رسانه ها اعالم مي كنند. رئيس مجلس هم در اين 
اعتراض همراه شان مي شود. كار باال مي گيرد و گفته مي شود وزارت اطالعات 
هم به ماجرا ورود كرده است. رسانه هاي اصالح طلب هم پي كشف سرنخ هاي 
اتفاق بزرگ رخ داده هستند. همه  اين غوغا براي چيست؟ براي پيامك هاي 
اعتراضي در مورد برخي طرح ها و لوايح كه به نمايندگان مجلس ارسال شده 
است؛ همين. چرا نمايندگان اصالح طلب تا اين حد برآشفته شده اند؟ پيامك 
است ديگر؛ همراه نقد، همراه اعتراض؛ اصالً همراه ناسزا. مسئول شدن يعني 
همين نشستن پاي حرف مردم. مردمي كه شايد گاه آنقدر به ستوه آمده اند 
كه در ادبيات اعتراضي خود مسير اشتباه هم بروند. آيا راهش اين همه بلوا و 
آشوب و حواله دادن به وزارت اطالعات و نامه نگاری به دادستان براي مجازات 

پيامك زنندگان است؟!
روزهاي دي ماه ۹۶ را به خاطر بياوريد كه كش��ور در آشوب ضدانقالب بود. 
اموال عمومي را آتش مي زدند و به كالنتري ها حمله مي كردند و شعارهاي 
ساختارشكنانه كف خيابان شنيده مي ش��د و امنيت جان و مال مردم مورد 
خدش��ه قرار گرفته بود. نمايندگان ليس��ت اميد آن روزها با مردم ناميدن 
آشوبگران، مس��ئوالن را به ش��نيدن صداي آنها دعوت مي كردند. محمود 
صادقي از لزوم ش��نيدن صداي مردم مي گفت؛ غالمعلي جعفرزاده از اينكه 
بايد تمهيداتي انديشيده شود كه مردم بتوانند حرف شان را به گوش حاكميت 
برسانند؛ احمد بيگدلي مي گفت گروهي از مردم كه موفق به بيان خواسته هاي 
خود نش��ده اند، در اين روزها از راه ه��اي مختلف نظر خ��ود را بيان كردند! 
محمدرضا تابش با هشدار دلسوزانه ناميدن آشوب هاي خياباني، گفت كه بروز 
اعتراضات مردمي نشان داد كه صداي مردم به خوبي شنيده نمي شود... حجم 
اظهارنظرات اين چنيني در مورد لزوم ش��نيدن اعتراضات باالست و در اين 
مجال كوتاه نمي گنجد. نمايندگان اصالح طلب حتي پس از آشوب جنايت بار 
دراويش گنابادي در تهران، از حق آنان براي اعتراض دفاع كردند! يك ماه پس 
از اعتراضات دي ماه ۹۶ حسن روحاني در حرم امام گفت كه »حكومت ها بايد 
صداي نصيحت، خواست، مطالبه، انتقاد و اعتراض مردم را به خوبي بشنوند.«
حال به مهر ماه ۹۷ برگرديد. عده اي از مردم، درست يا غلط در مورد طرح و 
اليحه اي نظري مخالف نظر نمايندگان حامي دولت دارند و به اين نمايندگان 
دسترسي ندارند كه نظر خود را به آنها بگويند. عالقه هم ندارند در خيابان 
تجمع كنند و شعار مرگ بر اين و آن سر دهند. تنها ابزار دست شان گوشي 
تلفن شان است و ش��ماره تلفن نماينده  مورد نظرش��ان. آنها فقط پيامك 
زده اند. نه اردوكشي خياباني كرده اند؛ نه بانك و اتوبوس آتش زده اند؛ نه به 
كالنتري ها حمله ور شده اند؛ نه ماشين آتش نشانی را از باالي پل روي مردم 
خالص كرده اند و نه با اتوبوس از روي مأموران تأمين امنيت رد شده اند. شايد 
ادبيات برخي پيامك ها مناسب نباشد. شايد حتي من نوعي با نظر آنها موافق 
نباشم اما آنها فقط پيامك زده اند. همين. آيا دعوت به شنيدن صداي اعتراض 
مردم معنايش اين بود كه با هر پيامك، فرياد من تهديد شدم و توهين شد 
و به اس��تخر نمي روم و چرا وزارت اطالعات و دادستاني با اين افراد برخورد 
نمي كند، سر داده شود؟ يا مردمي كه بايد صدايشان شنيده شود فقط اهالي 
آشوب و اغتشاش هستند؟! آيا مجلس جزيي از حكومت و خانه  ملت نيست 
كه به قول حسن روحاني بايد صداي اعتراض مردم را بشنود؟!  مدعيان خوب 
است به دور از غوغاساالری محتوای پيامك های ادعايی تهديد آميز را منتشر 
كنند، تا مردم هم قضاوت كنند.  برخی پيامك ها ممكن است توهين آميز 

باشد اما تهديد آ ميز نيست.  
روزهاي خرداد ۹۷ بحث هاي داغي در رسانه ها و دولت و مجلس و شوراي شهر 
پايتخت براي اختصاص مكاني به اعتراضات مردمي در جريان بود و گفتند 
مكان هايي را انتخاب كرده ايم كه صداي اعتراض را مردم ديگر هم بشنوند. يكي 
از اماكن در نظر گرفته شده ورزشگاه تختي تهران است كه تقريباً حاشيه شهر 
است و اگر جنگ گالدياتورها هم روي دهد، كسي متوجه  نمي شود. اطرافش 
هم پوشيده از مراكز نظامي و امنيتي است. همان زمان در توئيتر نوشتم كه 
انتخاب چنين جايي توسط دولت و ش��ورا آدم را ياد آن جمله  طنز عاميانه 
مي اندازد كه »وقتي با من حرف مي زني، دهنتو ببند!« گويا نمايندگان مجلس 
اين روزها با بي صبري در مقابل چند پيامك در كنار آن همه ادعاي شنيدن 

صداي مخالف، مصداق ديگري به اين طنز بخشيده اند!

 قاليباف:  مجاهدت امروز
 ايستادن در حل ناكارآمدی هاست

دول�ت باي�د تصمي�م بگي�رد ت�ا زم�ان را از دس�ت نده�د و بي�ش 
از اي�ن آس�يب وارد نش�ود ك�ه ام�روز مجاه�دت م�ا ايس�تادن 
اس�ت.  دش�من  ك�ردن  ناامي�د  و  ناكارآمدی ه�ا  ح�ل  در 
به گزارش فارس، محمدباقر قاليباف، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
مراسم سومين سالگرد شهادت سردار حاج حسين همداني و يادبود شهداي 
مدافعين حرم در حسينيه امام خميني)ره( در همدان با بيان اينكه دشمن 
در ميدان هاي مختلف عليه جمهوري اسالمي نتوانست كاري پيش ببرد، 
اكنون جنگ اقتصادي و رواني را آغاز كرده و به دنبال ايجاد فشارهاي مضاعف 
داخلي است، تصريح كرد: تشخيص دشمن اين بوده كه ضعف ما در اينجاست 
و متأسفانه اين ضعف وجود دارد و دشمن مي خواهد با فشار اقتصادي باور 
مردم را به آرمان هاي انقالب سست كند. وي گفت: عرصه امروز ما سخت تر 
از دهه ۶0 نيست و بايد همان مسيري كه در پيروزي و تثبيت انقالب و دفاع 

مقدس داشتيم و با همان مجاهدت مسير پيش رو را طي كنيم. 
قاليباف با اشاره به اينكه امروز دشمن فشار را بر مستضعفان كه مهم ترين 
مدافعان اين كشور هس��تند قرار داده است، افزود: مش��كالت ما در حوزه 
اقتصادي نداشتن نيست، ظرفيت كشور بسيار باالست اما آنچه امروز مشكل 
ما است ناكارآمدي و ضعف مديريت است. وي خاطرنشان كرد: در واقع زماني 
كه درآمد كشور به پنج برابر افزايش پيدا كرد، مشكالت اقتصادي داشتيم و 
زماني كه درآمد كمتر داشتيم، رشد اقتصادي بيشتر بود و اينها نشان دهنده 
ناكارآمدي مديريت اقتصادي است، چون به جاي حل مسائل اقتصادي با 
راهكارهاي اقتصادي، راهكارهاي سياسي پيش گرفته مي شود. وي اضافه 
كرد: در شرايط كنوني درصد بسيار كمي از مردم از نقدينگي موجود كشور 
استفاده مي كنند كه س��ود آن 300 هزار ميليارد تومان است و بيش از ۷0 
درصد اين س��ود به 10 درصد اجتماع تعلق مي گيرد، كساني كه هر زمان 
اراده كنند ميلياردها وام مي گيرند درحالي كه جوانان ما براي چند ميليون 

وام معطل مي مانند. 
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام در ادامه س��خنان خود تصريح كرد: 
مس��ئوالن دولتي گفتند دالر در اقتصاد ما نقش ندارد، اگر اينگونه بود چرا 
براي نمونه پرايد چنين سير افزايش قيمتي را طي مي كند كه بعد مجبور به 
عذرخواهي شويد، بهتر از عذرخواهي اصالح كار است. وي با تأكيد بر اينكه اگر 
سياست هاي جبراني براي رفع معضل كاهش قدرت خريد قشر مستضعف در 
پيش گرفته نشود كانون زندگي ها فرو خواهد ريخت، گفت: اين انقالب با اين 
همه عظمت و پيشرفت بايد بتواند با راهكار اقتصادي مسائل را حل كند و اين 
ظرفيت در كشور وجود دارد. قاليباف افزود: امروز دولت اختيارات كامل دارد و 
حضرت آقا اختيارات الزم را به سران قوا دادند و همه ما موظفيم به دولت كمك 
كنيم و بنده با وجود زاويه سياسي با دولت در حل مشكالت اقتصادي و حفظ 
عزت مردم از هيچ همكاري دريغ ندارم. وي ضمن تأكيد بر اينكه دولت نيز بايد 
محكم تر از گذشته به ميدان بيايد، خاطرنشان كرد: دولت بايد تصميم بگيرد 
تا زمان را از دست ندهد و بيش از اين آسيب وارد نشود كه امروز مجاهدت ما 
ايستادن در حل ناكارآمدی ها و نااميد كردن دشمن است.  قاليباف با بيان اينكه 
يكي از اشكاالت ما در اين زمينه، خارج كردن مردم از عرصه اقتصاد است، افزود: 
همان گونه كه مردم جنگ را اداره كردند به ويژه بايد فرصت را در اختيار جوانان 
قرار دهيم كه راه انقالب و جبهه مجاهدت هر روز به گونه اي است و همه بايد 

دست به دست هم بدهيم و سختي مسير را هموار كنيم. 

 خطيب نماز جمعه تهران: 
القاي فساد سيستماتيك
 راهبرد امريكايي هاست

امام جمعه موقت تهران با بيان اينكه امريكايي ها مي خواهند دولت و 
ديگر قوا را به فساد سيستماتيك متهم كنند، گفت: انتقاد خوب است 
اما اهانت به مسئوالن كشور كمك به بيگانگان و دشمنان انقاب است. 
به گزارش مهر، آيت اهلل محمد امامي كاشاني در خطبه هاي نماز جمعه اين 
هفته  با اشاره به تحقيقات مركز تحقيقاتي پارلمان امريكا براي تسلط بر 
ايران تصريح كرد: دولت امريكا از مركز تحقيقات پارلمان امريكا مي خواهد 
براي تسلط بر ايران و بر هم ريختن جامعه ما، طرحي بدهد، آنها در اين 
طرح بر چند مطلب تأكيد داشتند؛ اول اينكه دولت و ديگر قوا را به فساد 
سيستماتيك متهم كنند يعني اينكه مردم فكر كنند دولت و ديگر قوا فاسد 
هستند و در كل نظام اسالمي را به فساد متهم كنند. امامي كاشاني اظهار 
داشت: اگر ما به دنبال مطرح كردن فس��اد در دولت و ديگر قوا باشيم، به 
دشمن كمك كرده ايم و آنها از اقدامات ما خوشحال مي شوند. رهبري بارها 
فرموده اند »اهانت به يكديگر و توهين، خواست دشمنان و برنامه  آنهاست«؛ 
آنها مي خواهند القا كنند كه سيستم فاسد است. امام جمعه موقت تهران 
گفت: مسئله دومي كه امريكايي ها به دنبال آن هستند، اين است كه همه 
مسئوالن كشور را به فساد متهم كنند و از س��وي ديگر، بين مسئوالن 
اختالف ايجاد كنند تا به اين وسيله كشور را ضعيف و در آخر نيز رهبران را 
به فساد متهم كنند تا مردم از رهبري و مديران عالي نظام جمهوري اسالمي 

نااميد شوند و آن زمان آنها مي توانند به اهدافشان دست يابند. 

را  ش�ورا  اي�ن  اصل�ي  وظيف�ه 
تصميم گيري هاي كان و راهگش�ا 
در عرصه اقتصاد خواندند. ايش�ان 
تأكيد كردند: حل مشكات جاري 
اقتص�اد كش�ور و تأمي�ن نيازهاي 
عمومي مردم، نيازمند كار جهادي 
و ت�اش فوق العاده اس�ت زيرا اين 
مش�كات به ويژه مش�كل گراني 
و كاهش ق�درت خريد، معيش�ت 
بخش زيادي از مردم به ويژه طبقات 
ضعي�ف را دچار تنگنا كرده اس�ت


