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    روايت رضايي از شكست ترامپ
دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام با انتشار 
توئيت��ي، ترام��پ رئيس جمه��ور امري��كا را 
سرخورده ترين رئيس جمهور امريكا توصيف كرد. 
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظ��ام در توئيتر نوش��ت: شكس��ت ترام��پ از مل��ت اي��ران، او را به 

سرخورده ترين رئيس جمهور در تاريخ امريكا تبديل خواهد كرد. 
........................................................................................................................

   اختيارات زيادي
حميد رسايي در صفحه ش��خصي خود درباره اختيارات ويژه روحاني 
توئيتي را منتشر كرد و نوشت: حسن روحاني دليل مشكالت كشور را 
كمبود اختيارات رئيس جمهور دانسته و خواستار افزايش اختياراتش 
شده اما به نظرم عامل مشكالت كشور، كمبود اختيارات روحاني نيست 
بلكه زياد بودن اختيارات اوست! مشكل اين است كه رئيس جمهور هر 

كاري دلش مي خواهد مي كند!
........................................................................................................................
   صهيونيست ها براي مقابله با حزب اهلل به اجنه متوسل شدند!

روزنامه تايمز آف اسرائيل نوش��ت: افسران ارتش از   
توانايي خاخام يهودا كه بدون هيچ وسيله اي و بدون 
اس��تفاده از گزارش هاي اطالعاتي تونل ه��ا را پيدا 
مي كرد شگفت زده شدند. كانال تلگرامي لبنان  ايران 

درباره متوسل شدن صهيونيست ها به اجنه نوشت:
برخالف آنچه تصور مي شد ارتش رژيم صهيونيستي، نه از تكنولوژي 
بلكه از جادو جنبل و جن گيري براي يافتن تونل هاي حزب اهلل و مقاومت 
فلسطين اس��تفاده كرده اس��ت. به گزارش ديلي تلگراف، ارتش رژيم 
صهيونيس��تي از يك خاخام براي يافتن تونل هاي حزب اهلل استفاده 
كرده است. روزنامه تايمز آف اسرائيل نوشت: افسران ارتش از توانايي 
اين خاخام كه بدون هيچ وس��يله اي و بدون اس��تفاده از گزارش هاي 
اطالعاتي تونل ها را پيدا مي كرد شگفت زده شدند. خاخام يهودا قباًل هم 
با ارتش و پليس همكاري داشته اما پس از ۲۰۱۶ يك فرمانده ارتش به 
كارگيري وي را قبول نكرده بود. اين كار باعث اعتراض متدينين يهودي 
شد، هر چند ارتش در مدت اخير ده ها تونل را كشف كرده اما به شدت از 
اقرار به رابطه كشف تونل و يهودا طفره مي رود. صهيونيست ها به شدت 
روي متافيزيك و ماورا الطبيعه كار مي كنند. به گفته يكي از بچه هاي 
حزب اهلل كه اسير آنها ش��ده بود و به خاطر آموزش هاي قبلي، از تمام 
مراحل بازجويي و دستگاه دروغ سنج موفق بيرون آمد، وقتي نوبت به 

بخش جن رسيد، با استفاده از اجنه فشار زيادي به وي آوردند.

جانشين فرمانده كل سپاه:
 ناو هاي امريكايي

به طور كامل تحت كنترل ما هستند
ناو هاي امريكايي قابليت عملياتي ندارند و كامالً در كنترل نيرو هاي 

عملياتي ارتش و سپاه هستند. 
دريادار پاسدار علي فدوي، جانش��ين فرمانده كل سپاه در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره حضور ناو هاي امريكايي در منطقه 
اظهار ك��رد: امروز و در زمان حاض��ر كمترين تعداد ناو ه��اي امريكا و 
همپيمانانش در خليج فارس مستقر هستند، اين در حالي است كه در 
گذشته بيش از ۳۰۰ فروند ناو امريكايي و از ۹ فروند ناو هواپيمابر پنج 
فروند ناوهواپيمابر در خليج فارس مستقر بودند. وي ادامه داد: در آن 
شرايط نه تنها رزمندگان ما خوف به دل راه نمي دادند بلكه باعث خوف 
و هراس آنها مي شدند. مسئله حضور ناو هاي امريكايي در دوران كنوني 
هم مسئله مهمي نيست و اين ناو ها قابليت عملياتي ندارند و كاماًل در 

كنترل نيرو هاي عملياتي ارتش و سپاه هستند. 
سردار فدوي با اش��اره به احاطه نيرو هاي مسلح كش��ورمان در خليج 
فارس تأكيد كرد: سال هاست اين احاطه وجود دارد، به نحوي كه آنها 
براي حركت در خليج فارس و تنگه هرمز حتماً بايد با نيرو هاي مستقر 
كش��ورمان در ش��مال تنگه هرمز مكالمه كرده و اجازه عبور بگيرند و 
توانايي نزديك شدن به آب هاي س��احلي ما را ندارند. وي افزود: چند 
سال قبل ايده اي به ذهن دوستان رسيد كه اينجا خليج فارس است و هر 
كسي كه قصد عبور از آن را دارد بايد به زبان فارسي صحبت كند. اكنون 
تمام ناوهايي كه در منطقه هستند به زبان فارسي صحبت مي كنند و 
اين به معناي اقتدار است، البته اين مكالمات هم چندين بار در تلويزيون 
پخش شده است. جانشين فرمانده كل سپاه در پاسخ به سؤالي مبني بر 
برگزاري رزمايش در سال جاري تأكيد كرد: نيرو هاي مسلح طبق برنامه 

هر سال رزمايش هاي مختلف را برنامه ريزي و اجرا مي كنند. 
........................................................................................................................

عضو كميسيون امنيت ملي:
 عمان به دنبال ايفاي نقش ميانجيگری

بين ايران و امريكاست
در مورد نقش واس�طه اي عمان مباحثي مطرح مي ش�ود ولي ما با 

امريكا مذاكره اي نخواهيم داشت. 
مسعود گودرزي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با خانه ملت در خصوص سفر ناگهاني يوسف 
بن علوي، وزيرامورخارجه عمان به ايران گفت: ما با عمان در حوزه روابط 
دوجانبه، روابط استاني دو كشور و در سطوح مختلف در منطقه مراودات 
آرام و رو به رشدي از ديرباز داريم و ديدارهاي مقامات اين كشورها امري 
طبيعي اس��ت. نماينده مردم ممس��ني در مجلس ادامه داد: در شرايط 
فعلي در مورد داش��تن نقش ميانجيگري و واسطه اي اين كشور مباحثي 
مطرح مي شود ولي ما موضع خود را به طور قاطع اعالم كرده ايم و با طرف 
امريكايي مذاكره اي نخواهيم داش��ت. وي در خص��وص ارتباط عمان با 
امريكايي و امضای تفاهمنامه هايي براي افزايش همكاري هاي نظامي در 
عمان تأكيد كرد: عمان شايد به دنبال اين است كه يك جايگاه استراتژيك 
در منطقه براي خود دست و پا كند و براي همين موضوع شرايط حضور 
امريكايي ها در كشور خود را فراهم مي كند. روابط ايران با عمان رو به رشد 

و آرام است و در آينده نيز اين روابط بدين طريق ادامه خواهد داشت. 
........................................................................................................................

فالحت پيشه:
اقدامات ترامپ جنبه تبليغاتي دارد

اعزام هزارو500 نيروي نظامي امريكا 
به خاورمي�انه جنب��ه تبليغ�اتي 
دارد و نمي توان�د عملي�ات�ي كند. 
حشمت اهلل فالحت پيشه، رئيس كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با خانه ملت در خصوص 
دس��تور ترامپ براي اعزام ه��زارو5۰۰ نفر 
نيروي نظامي ب��ه خاورميانه با بيان اينك��ه اين اقدام ترامپ بيش��تر جنبه 
تبليغاتي دارد و نمي تواند عملياتي كند، افزود: هر آنچه ما از امريكا تا به االن 
ديده ايم همه جنگ رواني و تبليغاتي بود. وي افزود: امريكايي ها مي دانند كه 
وارد شدن به جنگ با ايران به هيچ وجه با امكانات مديريت از راه دور ممكن 
نيست. امريكايي ها به هيچ عنوان در مرحله مقدماتي جنگ با ايران نيستند و 
اقداماتشان در خاورميانه صرفاً ايجاد جنگ رواني است. فالحت پيشه عنوان 
كرد: شرايطي كه ما در حال حاضر داريم به هيچ وجه شرايط جنگي نيست و 

ايران آمادگي كامل براي دفاع از اقتدار، حريم شخصي و مرزهاي خود دارد.

   چهره ها

با توجه به تح�ركات دش�منان عليه ما، س�فرهاي خارجي 
مسئوالن كشور مفيد است. 

عالءالدي��ن بروج��ردي در گفت وگو با خانه مل��ت در خصوص 
س��فرهاي وزير امورخارجه كش��ورمان به چهار كشور آسيايي 
گفت: با توجه به اينكه دشمنان كشورمان در سطح گسترده اي 
در منطقه ما تحرك دارند و با اطالع رس��اني غلط و فضا س��ازي 
وسيع و سياه نمايي ای كه مي كنند، سعي دارند بر افكار مسئوالن 
كشورها تاثير بگذارند، ضرورت دارد ديپلماسي ما فعال تر از وضع 

موجود باشد.  
وي با تأكيد بر اينكه بايد در عرص��ه بين المللي تحرك جدي و 

دائمي داشته باشيم، افزود: با هدف خنثي كردن مطالب كذب 
انتقادي كه از سوي دشمنان عليه ما صورت گرفته و با تشريح 
مواضع بحق خود در برجام و ساير مس��ائل بين المللي، تشديد 

فعاليت ايران در اين زمينه ضروري و مفيد است. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اسالمي عنوان كرد: سفرهاي مسئوالن كشور ما در شرايط فعلي 
بس��يار مفيد و مؤثر است زيرا دش��منان به ويژه امريكا درصدد 
تاثيرگ��ذاري منفي بر افكار كش��ورها عليه ايران هس��تند و ما 
مي توانيم در مقابل اقدامات خصمانه دشمن عليه ايران حقانيت 

خود را به دنيا ثابت كنيم.

بروجردي:

امريكا درصدد تأثيرگذاري بر مسئوالن كشورها عليه ايران است
اگر كسي در قوه قضائيه دچار فس�اد شده بايد محاكمه اش 

كنند و بركناري كفايت نمي كند. 
عليرضا زاكاني، نماينده سابق مجلس در گفت وگو با فارس، با اشاره 
به اقدامات صورت گرفته در قوه قضائي��ه در دوران تصدي گري 
رئيس جديد اين قوه اظهار داش��ت: قوه قضائيه اكنون اقدامات 
خوبي انجام مي دهد كه منشأ اميد اس��ت و حرف هايي كه آقاي 
رئيس��ي مي زند و جهت گيري هاي��ي كه دنبال مي كند بس��يار 
مناسب است. وي با بيان اينكه يكي از كارويژه هاي ايشان اين بود 
كه برخي افراد را كه در قوه قضائيه دچار فساد بودند بركنار كرد، 
گفت: معتقدم اين بركناري كفايت نمي كند و اگر كسي در دوره 

مسئوليت دچار فساد شده بايد محاكمه اش كنند و اتفاقاً محاكمه 
كردن فردي كه فساد آش��كاري دارد و توسط آقاي رئيسي كنار 
گذاشته شده كمك مي كند كه جهت گيری آينده در قوه قضائيه 
تثبيت شود، البته همه كساني كه كنار گذاشته شده اند مقصودم 
نيست بلكه فرد خاصي است كه كنار گذاشته شده است. زاكاني 
تصريح كرد: كسي را كه دو رئيس قوه را بيچاره كرده و مايه بدنامي 
قوه قضائيه و زد و بند شده، بايد كنار گذاشت، اين اقدام مناسب 
اس��ت ولي اينكه رها كنند و محاكمه نكنند خيلي غلط است و 
محاكمه چنين عنصري كه همه از او و اش��كاالتش اطالع دارند 

براي سالمت قوه قضائيه بسيار مفيد و حياتي است.

زاكاني: 

بركناري فرد فاسد در قوه قضائيه كافي نيست

يكي از ش�بهاتي كه در مقاطع مختلف و به انحاي 
گوناگون بارها طرح  شده در خصوص چرايي عدم 
ورود رهب�ري در حوزه ه�اي اجراي�ي اس�ت. اين 
ش�بهه معموالً زماني ك�ه ناكارآم�دي حوزه هاي 
اجرايي اوج مي گيرد و موجب تش�ديد نارضايتي 
افكار عمومي مي ش�ود، جدي تر ش�ده و بيش�تر 
اذهان مردم را ب�ا خود درگير مي كن�د. اكنون نيز 
و در زمانه اي كه مش�كالت مختلف سياس�ي مثل 
برجام يا اقتصادي مثل گراني ها و تورم اين شبهه 
به ش�كل هاي مختلف در گفت وگوها شنيده  شده 
يا در فضاي مجازي ديده مي شود. در ادامه خواهيم 
كوشيد به اين شبهه از جوانب مختلف پاسخ دهيم.
 1 - قانونگذاري و اجرا در بخش اقتصاد متولياني 

غير از رهبري دارد
مطابق »اصل شصتم« قانون اساسي »اِعمال قوه مجريه 
جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري 
گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراست« و نيز 
»اصل يكصد و س��يزدهم« نيز تصريح مي كند: »پس 
از مقام رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي 
كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست 
قوه مجري��ه را جز در اموري كه مس��تقيماً به رهبري 
مربوط مي ش��ود، بر عهده دارد.« همچنين بر اساس 
»اصل پنجاه و هشتم« اين قانون »اِعمال قوه مقننه از 
طريق مجلس شوراي اسالمي است كه از نمايندگان 
منتخب مردم تشكيل مي ش��ود و مصوبات آن پس از 
طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه 

مجريه و قضائيه ابالغ مي گردد.«
همان گونه كه پيداس��ت حوزه اجرا و تقنين متوليان 
خاص خ��ود را دارد ك��ه اتفاقاً در س��اختار جمهوري 
اس��المي اين دو قوه با رأي مس��تقيم م��ردم تعيين 
تكليف شده اس��ت. در جمهوري اس��المي ايران نيز 
حوزه اقتصاد و مديريت كالن آن در بخش حاكميتي 
عمدتاً در همين دو قوه تمركز يافته و س��اير نهادها يا 
فاقد صالحيت حاكميتي يا تأثيرگذاري مستقيم در 

روندهاي اقتصادي هستند. 
اينها در حالي اس��ت كه اصل ۱۱۰ قانون اساس��ي به  
جز برخي ع��زل و نصب ه��ا، »تعيين سياس��ت هاي 
كلي نظام جمهوري اس��المي ايران پس از مش��ورت 
با مجمع تش��خيص مصلحت نظام، نظارت بر حسن 
اجراي سياست هاي كلي نظام، حل اختالف و تنظيم 
روابط قواي س��ه گانه و حل معضالت نظام كه از طرق 
عادي قابل حل نيس��ت، از طريق مجمع تش��خيص 
مصلحت نظ��ام« را بر عه��ده رهبري گذارده اس��ت، 
بنابراين حوزه هاي اجراي��ي و قانونگذاري خصوصاً در 

بخش اقتصاد متولي مشخصي غير از رهبري دارد. 
2 -  چرا رهبري از اختيارات مطلقه خود استفاده 

نمي كنند؟
گاه پرس��يده مي ش��ود مگر مطابق نظريه سياس��ي 
امام)ره( و قانون اساس��ي جمهوري اس��المي ايران، 
واليت فقيه از نوع مطلقه نيس��ت؟ پس چرا رهبري از 
اين اختيارات خود براي حل اين مشكالت اقتصادي 

استفاده نمي كنند؟
پاسخ اين است كه:

اوالً- رهبري »اجازه« بهره گيري از اختيارات مطلقه 

در اداره كشور را دارند، ولي به اين معنا نيست كه لزوماً 
»امكان« اين امر نيز در اختيار ايشان باشد. اجازه مطلقه 
بودن واليت متكي به نص است، اما امكان آن متكي به 
ش��رايطی از جمله مهم ترين آنها كه آمادگي پذيرش 
آن در خواص و آح��اد امت اس��ت. مي دانيم كه نظام 
جمهوري اس��المي ايران نظامي بر پايه مردم ساالري 
ديني است و مردم نظام را متعلق به خود مي دانند. اگر 
بر اثر القائات دشمن شائبه نقض مردم ساالري ديني در 
افكار عمومي ايجاد شود، موجبات گسست ميان امام و 

امت فراهم آمده و اصل نظام آسيب مي بيند. 
ثانياً- حض��رت امام خمين��ي)ره( و حضرت آيت اهلل 
خامن��ه اي )مدظله العالي( در س��يره حكومتي خود 
دو اصل را همواره مدنظر داشته اند: ۱ -  دادن فرصت 
انتخاب گري به مردم براي مشاركت جويي بيشتر در 
حاكميت و نيز تجربه آموزي در انتخاب هاي مختلف كه 
با تنفيذ مكرر آراي مختلف مردم در انتخابات رياست 
جمهوري تبلور يافته اس��ت. ۲ -  استفاده حداقلي و 
صرفاً اضط��راري از اختيارات والي��ت مطلقه و حكم 
حكومتي و عمدتاً به  صورت مقطعي و با حدود معين. 
ثالثاً- مطلقه بودن واليت ب��ه معناي درهم ريختگي 
ساختار و بي انضباطي در حكمراني نيست. در ساختار 
قانون اساسي نيز مس��يرهايي جهت اِعمال اين حق 
وج��ود دارد. مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساس��ي »حل 
معضالت نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست« بر 
عهده رهبري است، البته قيدي دارد و آن »از طريق 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام« اس��ت. اين بدان 
معناس��ت كه تمايل اوليه قانونگذار بر حل مشكالت 

با خرد جمعي و با مشاركت كارگزاران نظام است. بر 
اين اساس است كه اتفاقاً بيشتر احكام حكومتي امام و 
رهبر معظم انقالب اسالمي بر اساس درخواست خود 
مسئوالن قوا صادر شده است. چنانچه حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در س��ال ۱۳۸۸ و در پاس��خ به نمايندگان 
نامزدهاي معترض به نتيج��ه انتخابات مي فرمايند: 
»آقاي خاتم��ي نيز وقتي س��ال ۷۶ مي خواس��تند 
كانديداي رياست جمهوري شوند، آمدند پيش بنده 
و گفتند كه بنده عقيده ام اين است كه رهبري بايد در 
چارچوب قانون اساسي عمل كند. بنده به ايشان گفتم 
بسيار مطلب خوبي است ولي شما جناب آقاي خاتمي 
كسي خواهي بود كه در آينده بيش��ترين تقاضاها را 
براي استفاده از اختيارات فراتر از قانون اساسي رهبري 
جهت حل مشكالت كش��ور خواهيد داشت. در طول 
سال هاي رياست جمهوري، ايشان بارها نامه مي زدند 
كه فالن مطلب را تنها ش��ما مي تواني��د حل كنيد و 
بنده مي نوش��تم كه با توجه به اينكه درخواست شما 
در چارچوب قانون اساسي نيست، مكتوب بنويسيد 
كه موضوع از طريق اختيارات فراتر از قانون اساس��ي 
رهبري حل شود و ايشان بارها و بارها چنين مطلبي 

را مكتوب كردند.«
3  - امكان�ات مديريت�ي ولي فقيه ب�راي حل 

مشكالت تا چه حد است؟
فراتر از ام��كان حقوقي ورود يا ع��دم ورود ولي فقيه، 
امكانات مادي و مديريتي در اختيار ايش��ان نيز مهم 
است. در موضوع مورد مناقش��ه )برجام يا مشكالت 
اقتصادي( طبيعي است كه با صدور يك فرمان يا حكم 

حكومتي مشكل قابل  حل نيست. 
در موضوعي مثل برجام بسياري از نهادها و ارگان هاي 
كش��ور داراي اختيارات و وظايف مص��رح در قانون 
هس��تند و امور باي��د از طري��ق مجراي خ��ود مورد 
كارشناس��ي و اجرا قرار بگيرد. بديهي است كه توان 
كارشناس��ي و اجرايي رهبري نيز محدود به همين 
سازمان ها و ارگان ها مي باشد و مسير قانوني مواردي 
مثل برجام باي��د از كانال هايي عبور كن��د كه قانون 

مشخص نموده است. 
در موضوع مش��كالت اقتص��ادي نيز باي��د گفت كه 
برآوردهاي كارشناسي نشان مي دهد مطابق قوانين 
بودجه ساالنه كشور، حدود ۸۰درصد بودجه حاكميت 
در اختي��ار قوه مجريه اس��ت و ۲۰درص��د باقيمانده 
در اختي��ار مجلس، ق��وه قضائيه، نيروهاي مس��لح و 
س��اير نهادها از جمل��ه نهادهاي وابس��ته به رهبري 
است. همچنين مديريت تخصيص بودجه در اختيار 
رئيس جمهور است و اوس��ت كه تصميم مي گيرد از 
بودجه مصوب هر نهاد چه مي��زان در اختيا ر آنها قرار 
دهد، حتي بخش هاي فراق��وه اي همچون »صندوق 
توسعه ملي« نيز عماًل در يد مديريت قوه مجريه است. 
عالوه بر اين ورود مكرر رهبري به تدابير سياس��ي و 
اقتصادي اي كه معموالً در قوه اجرايي اتخاذ مي گردد، 
بهانه اي در دست كساني ايجاد مي كند كه به دنبال اين 
ادعا هستند كه »نمي گذارند كار كنيم!« اگر دولت در 
مسئله اي مهم و خاص از مسير درست زاويه پيدا كند، 
رهبري تذكر و ارشاد مي دهند اما بايد دانست كه امكان 
برخوردهاي قهري يا دخالت هاي گسترده براي رهبري 

به لحاظ جامعه شناختي داراي محدوديت هايي است، 
به عنوان مث��ال هر چند براي رهب��ري امكان قانوني 
عزل رئيس جمهور پس از رأي مجلس وجود دارد اما 
چنانچه بخواهد رئيس جمهور را عزل كند، جامعه به 

تبع آن دچار اختالف و تنش مي شود. 
4 - رهبر انقالب براي حل مسائل اجرايي مردم 

چه مي كنند؟
آنچه در اينج��ا به  اختصار بدان پرداخته ش��د به اين 
معنا نيست كه رهبري به حل مشكالت مردم بي اعتنا 
بوده و براي آن كاري نكرده باشند. در ۱۰سال گذشته 
در نامگذاري و تعيين ش��عار، جهت حركت كشور را 
در حوزه اقتصاد تعريف نمودند، سياس��ت هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي، اصل ۴۴ و… را باهدف بسترسازي 
پيشرفت اقتصادي و گره گشايي معيشتي ابالغ كرده 
و باره��ا در توصيه به دولتمردان بر حل اين مس��ائل 

تأكيد نمودند. 
در ديگر مس��ئوليت خود يعني »نظ��ارت« نيز بارها 
ضعف هاي نهادهاي متولي و مديران اجرايي گوشزد 
نموده اند و از سويي ايشان چندين برابر اين پيگيري ها 
در مرئي و منظ��ر عمومي از دس��تگاه ها و مديران را 
حتي به  صورت بازخواس��ت در جلس��ات خصوصي 

انجام مي دهند. 
عالوه بر اينها، معظم له از طريق نهادهاي منتس��ب 
به ولي فقيه نيز در جهت كاهش آالم مردم حركت 
مي كنند. فعاليت هاي خدمت رساني نهادهايي چون 
بنياد مس��تضعفان، س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره(، قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص(، بسيج 
سازندگي و كميته امداد امام خميني)ره( در سرتاسر 
كش��ور خصوصاً نقاط مح��روم نش��ان از دقت نظر 
معظم له در حل مشكالت مردم دارد، البته امكانات 
مادي و سرمايه اي اين دستگاه ها در مقايسه با كليت 
دولت و قوه مجريه قابل مقايس��ه نيست و نمي توان 
انتظار داشت همه نارسايي ها و كم كاري هاي ديگران 

را جبران كنند. 
در موضوع برجام نيز بايد گفت رهبر معظم انقالب به 
صراحت از مخالفت خود با محصول مذاكرات سخن 
گفتند و از دس��تگاه هاي مسئول خواس��تار مراقبت 
دقيق و لحظه به لحظه ش��دند: »محصول مذاكرات 
كه در قالب برجام شكل گرفته است، دچار نقاط ابهام 
و ضعف هاي ساختاري و موارد متعددي است كه در 
صورت فقدان مراقبت دقيق و لحظه به لحظه، مي تواند 
به خسارت هاي بزرگي براي حال و آينده كشور منتهي 

شود.« )۱۳۹۴/۷/۲۹(
اما آنچنان كه روشن شد مسئوالن امر در اين موضوع 
به وظايف خود عمل نكرده اند ولی آيا ورود رهبري و 
مثاًل اعالم خروج از برجام مشكالت را حل مي نمود؟ 
آيا اگر چنين رفتاري اتخاذ مي شد، مسئوالن مربوطه 
و طرفدارانشان، نظام را متهم به تماميت خواهي و… 
نمي كردند و نقض قانون اساس��ي را از سوي رهبري 
اعالم نمي نمودند؟ چه آنكه در انتخابات سال ۹۶ نيز 
جمع قابل توجهي از مردم به همين شيوه راهبري در 
سياس��ت خارجي رأي داده و منطق پديدآورندگان 

برجام را مثبت ارزيابي كردند.
   برهان

تبيين بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار جمعي از دانشجويان )1398/3/1(

چرا رهبري براي حل مشكالت اجرايي ورود نمي كنند؟

   گزارش

در س�الروز آزادي خرمش�هر )س�وم خ�رداد( و روز مقاومت 
دزف�ول )چه�ارم خ�رداد( مجل�س ش�وراي اس�المي از 
غالمعلي رش�يد، فرمان�ده ق�رارگاه مرك�زي خاتم االنبيا و از 
فرماندهان ارش�د عمليات بيت المقدس كه منج�ر به آزادي 
خرمش�هر ش�د، دع�وت ك�رد ت�ا در صح�ن علن�ي مجلس 
حضور ياب�د و به همين مناس�بت س�خناني داش�ته باش�د. 
به گزارش تس��نيم، سرلش��كر غالمعلي رش��يد فرمانده قرارگاه 
مركزي خاتم االنبيا با حضور در صحن مجلس شوراي اسالمي طي 
سخناني به مناسبت سالروز آزادس��ازي خرمشهر اظهار داشت: 
۳۷س��ال قبل عمليات بيت المقدس را در ارديبهش��ت ماه سال 
۱۳۳۱ آغاز كرديم و در سوم خرداد خرمشهر بعد از ۲۴روز نبرد 
به دست رزمندگان اسالم فتح شد، بايد به جوانان و فرزندان خود 
حقيقت جنگ را بگوييم و بگوييم ك��ه فرماندهان بزرگ ارتش و 
سپاه انسان هاي بزرگي بودند كه شخصيت آنها نقطه رفع التهابات 
بود، حماسه در جنگ بدون روح بزرگ معنا ندارد. فرماندهان ارتش 
و سپاه حماسه سرايان بزرگي بودند كه خيلي از آنها جان خودشان 

را در ميدان جنگ تقديم خداوند كردند. 
وي افزود: رويارويي امروز ما با امريكا سرنوشت ساز است، زيرا دشمن 
ما را مخير بين بي ثباتي و جنگ قرار داده است. براي مقابله با اين 
اقدام دشمن بايد عالوه بر رصد دشمن به تجربه عملكرد دشمن و 

تجربيات دفاع مقدس نگاه كرد. 
سرلش��كر رش��يد ادامه داد: جنگ بر ملت ايران در ش��رايطي 

تحميل ش��د كه ملت ايران آمادگي مناس��ب دفاعي نداشت و 
درگير اختالفات سياس��ي بود، اگر ما درگير اختالف سياس��ي 

نبوديم، دشمن جرئت حمله به ما را نداشت. 
فرمانده قرارگاه مركزي خاتم االنبيا تصري��ح كرد: تفكر مبتني بر 
نبرد عاشورايي بود كه معادالت دشمن در دوران جنگ را تغيير داد 
و امروز هم براي غلبه بر نقشه دشمن بر حضور مردم و باور به خدا و 

تدبير سياسي نيازمنديم. 
وي اظهار داشت: ما امروز خطاهاي حاصل از عدم آمادگي در آغاز 
جنگ را به هوشياري دائمي و آسيب پذيري مردم در مقابل حمالت 
موش��كي را به قدرت موش��كي تبديل كرده ايم. نگراني دشمن از 
موشك هاي دقيق زن و ناو زن ما به اين دليل است كه ايران قدرت 

خود را مس��تقل از معادالت دش��من تعريف مي كند ن��ه از تعداد 
موشك ها و شعارهايي كه روي موشك ها نوشته مي شود. 

سرلشكر رشيد ادامه داد: ما امروز حمايت از نفتكش هاي ايراني را 
به نقطه ضعفي براي دشمن تبديل كرده ايم و صحبت درباره امنيت 
تنگه هرمز بدون در نظر گرفتن منافع و صادرات نفت ايران ميسر 
نخواهد بود، به دشمن هش��دار مي دهيم در محاسبه خود دچار 
خطا نشود كه خسارت زيادي را مي بيند. وي گفت: ما عدم وجود 
پيمان هاي منطقه اي در ابتداي جنگ را به نفوذ منطقه اي تبديل 
كرده ايم و امروز از دو مؤلفه قدرت نظامي قدرتمند داخلي و نفوذ 

منطقه اي برخورداريم و دشمن از همين مي ترسد. 
فرمانده قرارگاه مركزي خاتم االنبيا با بيان اينكه اهداف ملت ايران 
صلح آميز اس��ت، تأكيد كرد: اگر دشمن اين سياست را برنمي تابد 
بايد هزينه آن را بپ��ردازد. ايران امنيت دنياي اس��الم را در مقابل 
تروريسم داعش حفظ كرده اس��ت. زماني كه دشمن از سرزمين 
اميرالمؤمنين)ع( وسيدالشهدا)ع( رفت، كدام نيروي مسلح بود كه 
بغداد و دمشق را حفظ كرد؟ امريكايي ها به رغم اشراف اطالعاتي 
كامل از حمله به داعش خودداري مي كردند زيرا باقي  ماندن داعش 

بهانه خوبي براي بازگشت امريكايي ها به عراق و سوريه بود. 
وي اظهار داشت: امام در بين مذاكره و تسليم شدن در مقابل دشمن 
و ايجاد قدرت تهاجمي، قدرت تهاجمي را انتخاب كرد كه موجب 
شكست دشمن شد. كساني كه تاريخ آنها به جنگ گذشته است، ما 
را از جنگ نترسانند، ما عزت ملت خودمان را از ميان خون به دست 

آورده ايم و امروز براي هر وضعيتي آماده ايم. 
فرمانده قرارگاه مركزي خاتم االنبيا تصريح كرد: در شرايط كنوني 
بيش از هميشه اس��تفاده از تجربيات گذشته براي مواجهه هاي 
راهبردي اهميت دارد. بازپس گيري خرمشهر به عنوان آخرين 
منطقه استراتژيك كه براي فش��ار بر ايران در دست دشمن بود، 
حاصل ايجاد قدرت تهاجمي بود كه شالوده قدرت تهاجمي ايران 
پس از حذف بني صدر از فرماندهي كل قوا و ايجاد همگرايي بين 
نيروهاي مس��لح و حضور نيروهاي مردمي ص��ورت گرفت. اگر 
آنچه موجب فتح خرمشهر شد پيش از آن وجود داشت، موجب 

بازدارندگي دفاعي مي شد. 
سرلشكر رش��يد با بيان اينكه تنها با داشتن قدرت مي توان در 
مقابل دش��من ايس��تاد، گفت: هم اكنون قدرت بازدارندگي و 
دفاعي كشور برآمده از تجربيات هشت سال دفاع مقدس است. 
مواجهه با تهديدات پيش رو در تمامي ابعاد با شناخت تهديدات 
دش��من از تمامي مؤلفه هاي قدرت بايد به ص��ورت هماهنگ 
اس��تفاده كرد، البته برخورداري از قدرت نظامي و برتري هاي 
ميداني اگر از طريق ديپلماسي به ابزار تحميل اراده ما به دشمن 
تبديل نش��ود، بي فايده خواهد بود، مردم ش��ريف ايران بدانند 
نيروهاي مسلح همانند سرباز زندگي خود را وقف ثبات و امنيت 
كشور كرده اند. تمام تالش دش��من ايجاد بي ثباتي در كشور از 
طريق جنگ رواني و اقتصادي است و بايد با توكل به خدا براي 

ايران و اسالم در كنار هم باشيم. 

سرلشكر رشيد:  ما را از جنگ نترسانيد، براي هر وضعيتي آماده ايم
دفاعی


