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روحانی پیروزی»اردوغان« را تبریک گفت
رئیس جمه��ور در پیامی پی��روزی مجدد »رجب 
طیب اردوغان« در انتخابات ریاس��ت جمهوری ترکیه 

را تبریک گفت.
 حس��ن روحان��ی در ای��ن پیام اظه��ار امیدواری 
ک��رد: در دوره جدی��د، رواب��ط دوس��تانه و برادران��ه 
جمهوری اس��امی ایران و جمه��وری ترکیه بیش از 
پیش تقویت ش��ده و همکاری های نزدیک و مسئوالنه 
دو کش��ور در قب��ال تحوالت منطقه و جهان اس��ام، 
زمین��ه ه��ای بهتری ب��رای حل مش��کات و تقویت 
 صلح و ثب��ات و افزایش رفاه در منطقه را فراهم آورد.  

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

 استیضاح ربیعی
تقدیم هیئت  رئیسه مجلس شد

طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
سوی نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه پارلمان شد.

حس��ین مقص��ودی عضو کمیس��یون ش��وراها و 
امور داخلی مجلس ش��ورای اس��امی از تقدیم طرح 
استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به هیئت رئیس��ه پارلمان خبر داد و گفت: این طرح را 

50 نماینده امضاء کرده اند.  تسنیم

سفر وزیر کشور به قرقیزستان
رئیس مرکز اطاع رسانی و امور بین الملل وزارت 
کش��ور گفت: وزیر کش��ور امروز به بیشکک پایتخت 

قرقیزستان سفر خواهد کرد.
سید رمضان شجاعی کیاسری با اعام این خبر افزود: 
وزیر کشور در این سفر دو روزه عاوه بر دیدار و گفت وگو 
با همتای قرقیزس��تانی خود،  با جنیش رازاکوف معاون 
نخست وزیر و وزیر موقعیت های اضطراری این کشور نیز 
دیدارهای جداگانه ای خواهد داشت. رئیس مرکز اطاع 
رس��انی و امور بین الملل وزارت کشور ادامه داد: در این 
سفر موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دو 

کشور مورد تأیید نهایی قرار خواهد گرفت. 
همچنی��ن رحمانی فضلی در این س��فر از س��تاد 
س��ازمان مبارزه ب��ا مواد مخدر و مق��ر نیروهای یگان 
ویژه پلیس قرقیزستان بازدید خواهد کرد.  ایسنا

اخبار

استقبال از حزب الریجانی
رئیس جبهه پیروان خط امام)ره( و رهبری گفت: متاسفانه در مجلس خط، 
گروه، راهبرد و سیاس��ت برخی نمایندگان هنوز مشخص نیست؛ این اشکاالت 

در مجلس وجود دارد.
محمدرضا باهنر درب��اره کاندیداتوری محمدرضا ع��ارف در انتخابات اخیر 
ریاس��ت مجلس و سپس تصدی ریاست کمیسیون آموزش مجلس، اظهار داشت: 
من حضور آقای عارف در انتخابات اخیر هیات رئیس��ه را مذموم نمی دانم و تحسین 

می کنم اما نمایندگان و فراکسیون ها باید بدانند که چگونه با هم تعامل داشته باشند.
وی اظهار داشت: اما اینکه جاجی بابایی از کاندیداتوری ریاست مجلس چه سودی برد، 
هنوز متوجه نش��ده ام؛ شاید نیت وی این بود که به الریجانی تفهیم کند بخشی از ریاست 
شما مدیون من است. باهنر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا علی الریجانی قصد تشکیل 
حزب دارد گفت: اگر ایشان قصد تشکیل حزب داشته باشد، استقبال خواهم کرد.  مهر

احزاب 
نامه ظریف به پمپئو اعالم آمادگی برای مذاکره نبود

مش��اور رئیس جمهور درباره یادداش��ت ظریف خطاب به وزیر امور خارجه 
آمریکا توضیحاتی داد.

حس��ام الدین آش��نا با اشاره به تهیه لیس��تی از مطالبات ایران دراین نامه ، 
گفت: نامه ظریف به پمپئو اعام مواضع جمهوری اس��امی ایران بود؛ نه اعام 
آمادگی برای مذاکره. نامه وزیر امور خارجه کش��ورمان به این دلیل بود که اعام 

مواضع پمپئو آخرین سند مطرح در دنیا نباشد.
مش��اور رئیس جمهور با اش��اره ب��ه اظهارات عراقچی مبنی ب��ر اینکه برجام در آی 
س��ی یو اس��ت، بیان کرد: ایران در چارچوب مواضع خود تحریم همراه با اجرای برجام 
را نمی پذیرد. اگر اروپا قادر به تضمین منافع کش��ورمان در برجام باشد، ایران در برجام 
باقی می ماند؛ در غیر این صورت دلیلی برای ماندن در برنامه جامع اقدام مشترک وجود 

ندارد.  باشگاه خبرنگاران جوان

خیابان پاستور 
اروپا تحت تاثیر اقدامات ترامپ قرار نگیرد

دس��تیار ویژه رییس مجلس ش��ورای اس��امی گفت: انتظار داریم اروپا در 
موضوع برجام با توجه به منافع طرفین تصمیم گیری کند و تحت تاثیر اقدامات 

تنش زای ترامپ قرار نگیرد.
حس��ین امیر عبداللهیان در دیدار فرانس��وا سنمو س��فیر فرانسه در تهران 
افزود: ایران ش��رایط خود را برای ادامه برجام به طور شفاف و ملموس بیان کرده 

است و انتظار دارد بسته پیشنهادی اروپا متناسب با وزن توافق هسته ای باشد.
وی اظهارداش��ت: ب��ا توجه به نقش تس��هیل کنن��ده مجالس دو کش��ور در روابط 
فیمابین، مجلس شورای اسامی از تبادل دیدگاه پارلمانها و تقویت گفتگوهای پارلمانی 

استقبال می کند.
امیرعبدالهیان همچنین سیاست دوگانه فرانسه در قبال تروریسم و اجازه فعالیت دادن 

به گروهک تروریستی منافقین در فرانسه را سیاستی نادرست خواند.  خانه ملت

گفتمان 

نمایندگان مجلس طی نامه ای به علی  رلمــــان الریجانی رئیس مجلس خواس��تار این پا
ش��دند ک��ه وی ضم��ن پیگیری برگ��زاری نشس��ت قوای 
سه گانه، کمیته ویژه بررس��ی مشکات اقتصادی سه قوا را 

تشکیل دهد.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسامی در نامه ای 
خط��اب به علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس��امی 
خواس��تار برگزاری نشست قوای س��ه گانه و تشکیل کمیته 
ویژه برای رس��یدگی به مشکات اقتصادی مردم و نوسانات 

ارزی شدند.
در همی��ن زمین��ه، حمیدرض��ا حاجی بابای��ی نماینده 
مردم همدان و رئیس فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس 
ضم��ن تایید این خبر گفت: در ای��ن نامه از رئیس مجلس 
خواسته ایم هرچه سریعتر نشس��ت سران قوا با حضور وزرا 
، نماین��دگان مجلس و مقامات قضایی در صحن خانه ملت 

برگزار شود.
وی ادامه داد: امروز زمان آن اس��ت که قوای س��ه گانه 
مانند بسیاری از دوران ها با وحدت بر سر یک میز نشسته و 
برای رفع مش��کات مردم بکوشند. دیگر امروز عدم فعالیت 

مقام و مسئولی قابل توجیه نیست.
حاجی بابایی با بیان اینکه نشس��ت قوای سه گانه باید 
به صورت علنی و شفاف برگزار شود خاطرنشان کرد: مردم 
مح��رم ما هس��تند و نباید چی��زی را از آنه��ا پنهان کنیم.

نماین��ده مردم همدان ب��ا ابراز انتق��اد از عملکرد برخی از 
وزرای دولت، گفت: برخی وزرا کس��ل و خسته اند و طوری 
رفتار می کنند که گویی شکس��ت خورده اند، در این شرایط 
بهتر اس��ت روحانی قبل از آنکه مجل��س بخواهد وزیری را 

اسیتضاح کند، آن فرد را برکنار کند.
حاج��ی بابایی تصری��ح کرد: امروز زمان آن اس��ت که 

رئیس مجلس به وظیفه قانونی خود عمل کند.  فارس

در نامه نمایندگان مجلس به رئیس قوه مقننه مطرح شد
برگزاری نشست قوای سه گانه در مجلس

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی  مجل��س از بررس��ی ط��رح تش��کیل سخنــــگو
س��ازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور علی الریجانی 
خبر داد و گفت: بر اس��اس این طرح س��ازمانی مستقل به 
ریاس��ت یکی از قضات با تجربه کش��ور زیرنظر قوه قضاییه 

تشکیل می شود.
حس��ن نوروزی با تش��ریح جلس��ه اعضای کمیسیون 
قضای��ی و حقوقی مجلس با رییس مجلس که به مناس��بت 
هفته قوه قضاییه برگزار ش��د، اظهارداش��ت: در این جلسه 
طرح 22 ماده ای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی 

بررسی شد.
وی مهم ترین محورهای این طرح را تشکیل یک سازمان 
مستقل در درون قوه قضاییه به ریاست یکی از قضات باتجربه 

کشور به انتخاب رییس دستگاه قضا عنوان کرد.
س��خنگوی کمیس��یون قضای��ی و حقوق��ی مجل��س 

تصریح کرد: س��ازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مستقل از 
دادگستری و دادسراها و دارای ضابطین قضایی ویژه خواهد 
ب��ود که پرونده های اقتصادی بیش از پنج میلیارد تومان را 

رسیدگی خواهد کرد.
ن��وروزی ادام��ه داد: وزارتخانه های ام��ور اقتصادی و 
دارای��ی و اطاعات و همچنین س��ازمان بازرس��ی و نیروی 
انتظام��ی موظف به همکاری با س��ازمان مبارزه با مفاس��د 
اقتص��ادی خواهند بود و مواردی مانند رس��یدگی به اموال 
مسئوالن فعلی و قبلی نیز برعهده این سازمان خواهد بود.

وی اظهارداشت: در ادامه این جلسه اعضای کمیسیون 
قضای��ی و حقوقی مجلس گزارش��ی درخصوص برنامه ها و 
طرح های پیش رو این کمیسیون به الریجانی ارائه کردند.
س��خنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
اسامی همچنین از بازدید اعضای این کمیسیون از وزارت 

دادگستری و سازمان تعزیرات خبرداد.  خانه ملت

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خبر داد:
تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
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حال و روز ما و اروپا
ادامه از صفحه اول

س��وم آنکه یک اصل از س��وی محافل رس��انه ای 
و سیاس��ی آمریکا و اروپا پنهان می ش��ود و آن اینکه 
میلیون ه��ا آواره ک��ه به این کش��ورها وارد ش��ده اند 
مهاجر نیس��تند بلکه پناه جو هستند. براساس قوانین 
بین الملل��ی ای��ن دو واژه ب��ا یکدیگر متفاوت اس��ت. 
مهاجر به معنای افرادی اس��ت که برای رفاه اقتصادی 
سرزمین خود را ترک کرده اند و لذا دولت های میزبان 
در قبال آنها هیچ مسئولیتی ندارند حال آنکه پناه جو 
یعنی افرادی که به خاطر جنگ، ناامنی و نجات جان 

خود مجبور به ترک سرزمینشان شده اند.
 این افراد براساس کنوانسیون 1951 پناهجویان 
مصوب س��ازمان مل��ل متحد باید م��ورد حمایت قرار 
گیرند و کش��ورهای میزبان موظ��ف به دادن خدمات 
در ح��د یک زندگ��ی ابتدایی رفاهی هس��تند. اروپا و 
آمری��کا با تغییر واژه پناه جو به مهاجر به دنبال حذف 
مس��ئولیت خ��ود در قب��ال پناه جویان هس��تند تا از 
بازخواس��ت جهانی رهایی یابند. این رفتار چند نکته 

در خود دارد.
 اوال اروپ��ا و آمریکایی که پایبند به تعهدات خود 
در قب��ال معاهده پناه جویان نیس��تند قطعا بر س��ایر 
تعهداتی خود نیز پایبند نخواهند بود و هرگز نمی توان 
به آن اعتماد داشت. ثانیا این رفتار واهی بودن ادعای 
غرب که می خواهد ایران را ناقص تعهدات بین المللی 
معرف��ی نمای��د ادعایی واه��ی اس��ت و در اصل این 
کشورهای غربی هس��تند که به دلیل نقض معاهدات 

بین المللی باید محاکمه شوند.
رفتار غرب نش��ان می دهد که نمی توان به ادعای 
غرب که پیوس��تن ایران به اس��نادی همچون اف.ای.

ت��ی.اف، پالرمو را زمینه س��از رف��ع تحریم های بانکی 
دانسته اند، اعتماد کرد چراکه این کشورها به تعهدات 
بین المللی خود پایبند نیستند پس نمی توان پذیرفت 
ک��ه آنها ب��ر تعهداتش��ان در قب��ال برج��ام و یا رفع 

تحریم های بانکی پایبند باشد.
در جمع بن��دی نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان 
گف��ت که پرون��ده پناه جویان و اخب��ار و گزارش های 
منتش��ره از درد و رنج آنه��ا در اروپا و آمریکا بار دیگر 
ماهیت ضدبش��ری غرب را آشکار می سازد که از یک 
سو واهی بودن ادعاهای حقوق بشری ضد ایرانی آنها 
را آش��کار می کند و از سوی دیگر لزوم اجماع جهانی 
برای مقابله با ماهیت ضدبشری غرب را ثابت می کند. 
اصل��ی که می تواند از مؤلفه ها و کارکردهای دس��تگاه 
دیپلماس��ی ب��رای تحقق این مه��م در صحنه جهانی 
باش��د که قطعاً ارتقای بخش جایگاه جهانی ایران در 
حمایت از انسانیت و مقابله با نظام سلطه خواهد بود.

سرمقاله

گروه رویداد  گروه سیاس��ت اخیراً س��عید گـــزارش دو
حجاری��ان، فعال اصاح طلب و از تئوریس��ین های 
جریان سیاس��ی منتس��ب به اصاح طلبان تندرو 
مقاله ای را منتش��ر کرده و به موضوع والیت فقیه 

پرداخته است.
او در این مقاله  نوش��ته که »نه ش��اه می تواند 
بگوی��د قان��ون یعنی من، نه فقی��ه می تواند یکه و 
تنه��ا -ولو با منابع معتبر- قانون وضع کند. ش��اه 
ممکن اس��ت در وضع قانون از حلقه نزدیکان خود 
کمک بگیرد و فقها نیز نهایتاً از اجماع فقها سخن 

بگویند.«
حجاریان به این نکته اش��اره کرده اس��ت که 
»اعتبار قانون، نه از شارع و نص بلکه از رای مردم 
به دست می آید«. او در این باره می نویسد: شبیه 
این مساله را در موضوع "رهبری سنتی" مشاهده 
می کنی��م ک��ه از طری��ق خ��دا، ارث و... برگزیده 
می شود. اگر بتوان وی را در معرض رای مردم قرار 
داد و به این اعتبار با رای جمهور به وی مشروعیت 
بخشید رهبری، "عقانی-حقوقی" خواهد شد. این 
مس��اله در قانون و علم سیاس��ت به لحاظ روشی 

مرتفع شده است.
ای��ن اولین بار نیس��ت که چنین س��خنانی از 

سوی حجاریان مطرح می شود.
س��عید حجاریان در مقاله ای که به مناس��بت 
یکصدمین س��الگرد مشروطه منتشر کرده بود نیز 
، با بی��ان دیدگاه های خ��ود در خصوص رهبری، 
جایگاه والیت فقیه را مشابه جایگاه دیکتاتوری در 
نظام های شاهنشاهی، س��لطنتی و طاغوتی اعام 

کرده بود.
به نظر می رسد این اظهارات تنها نشان دهنده 
درک نادرس��ت ای��ن افراد از جای��گاه والیت فقیه 
نیست بلکه  برنامه ای است که در جریان فتنه 78 
تا 88 در مخالفت با والیت فقیه تدوین ش��ده بود، 

اکنون از سوی این افراد دنبال می شود.
تحریف رویکرد والیت فقیه

از این س��خنان می توان دریافت که نویسنده 
ب��ر این باور اس��ت ک��ه نظریه والی��ت فقیه را که 
توس��ط امام  )ره ( در نجف اشرف مطرح شده است، 
ای��ده ای جدی��د بوده ک��ه س��ابقه ای در فقه غنی 
ش��یعه ندارد. این درحالی است که والیت فقیه به 
معنای حکومت فقیه مبس��وط الید در فقه ش��یعه 
کاما ریش��ه دار بوده و کتابها و مقاالت متعددی 
به تش��ریح این موضوع پرداخته اند و هیچ یک از 

علمای شیعه به آن تردیدی وارد نکرده اند.
به نظر می رس��د این تردیدها بیشتر به احکام 
اله��ی بر نمی گ��ردد بلکه اهدافی خ��اص رادنبال 
می کند تا اموری چون تعیین رهبری از چارچوب 
نظ��ام و فقه ش��یعه خارج ش��ود ورهب��ری با رای 
مستقیم مردم تعیین شود. موضوعی که بر اساس 
گمان جریان سیاس��ی متبوع نظر وی، می تواند به 

مقصود خود برسد.
در تاریخ ش��یعه بارها ش��رایط تعیین رهبری 
تبیین ش��ده و ائمه اس��ام به عنوان جانش��ینان 
پیامبر )ص( ش��رایط مخصوصی را برای جانشینی 
داشته اند و در این میان رای مستقیم مردم مطرح 
نبوده  است. همچنین بارها از سوی مراجع شیعی 
ش��رایط رهبری در زمان غیبت حضرت ولی عصر 
)عج( اعام ش��ده اس��ت که در این زمان نیز رأی 
مس��تقیم م��ردم برای تعیی��ن ولی حائز ش��رایط 
مطرح نیست. جالب آنجاست که حتی در نظامات 
حکومتی غربی نیز برخی از مسئوالن چون اعضای 

دادگاه های قانون اساس��ی و یا نظارت کنندگان بر 
رئیس جمهور یا بصورت انتصاب نهادی و یا با رأی 
واس��طه ای مردم انتخاب می شوند و هیچکس آنها 

را در معرض رأی مستقیم نمی گذارد.
اینکه هر موضوعی از طریق رای مردم صورت 
بگی��رد با عق��ل و منطق س��ازگار نیس��ت و رای 
واسطه ای در بس��یاری از موارد چنین موضوعاتی 

را پوشش می دهد.

رویکرد انقالب اسالمی
ب��ا پیروزی انقاب اس��امی به رهب��ری امام 
خمینی)ره(، نظام سیاس��ی جدیدی تحت عنوان 
»جمهوری اسامی« در ایران شکل گرفت. مبنای 
این نظام سیاس��ی  بر نظری��ه والیت فقیه در عصر 
غیبت امام زمان )عج( اس��توار ب��ود و مطابق آن، 
فقیه ع��ادل با رأی غیرمس��تقیم م��ردم در رأس 
قدرت سیاس��ی ق��رار گرفته و عه��ده دار و ضامن 

اسامیت نظام می شود.
از س��وی دیگر بُع��د جمهوریت نظ��ام نیز با 
حض��ور م��ردم در عرصه ه��ای مختلف بر اس��اس 
قوانی��ن من��درج در قانون اساس��ی ب��روز و ظهور 

خواهد یافت.
در آن زمان ام��ام خمینی)ره( جایگاه ویژه ای 
برای مس��ئله والیت فقیه قائل بودند و نس��بت به 
این موض��وع نگاهی حداکثری داش��تند. ایش��ان 
برای ولی فقیه هم��ان اختیاراتی را قائل بودند که 

پیامبر)ص( و ائمه)ع( در اداره جامعه داشتند.
حضرت ام��ام )ره( در باره جایگاه والیت فیقه 
می فرمایند : »همان اختیارات و والیتی که حضرت 
رس��ول و دیگر ائمه، صلوات اهلل علیهم، در تدارک 
و بسیج س��پاه، تعیین والت و استانداران، گرفتن 
مالیات و صرف آن در مصالح مس��لمانان داشتند، 
خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار 
داده است؛ منتها شخص معینی نیست روی عنوان 

"عالم عادل" است.«.
اصل والیت فقیه در سال 58 در قانون اساسی 
مصوب ش��د اما در همان سالها ش��اهد بودیم که 
منافقان، لیبرال ها و... حوادث س��ال های 60- 59 
را موج��ب ش��دند. از همان زمان ع��ده ای تاش 
کردن��د تا والیت فقی��ه را امری قانون��ی و انتخابی 

معرفی کنند.

این درحالی بود که امام خمینی)ره( بارها در 
سخنان خود به عدم دیکتاتوری در نظام والیت فقیه 
اشاره کرده بودند. ایش��ان در این باره فرمودند: » 
مع األس��ف اش��خاصی که اطاع ندارند بر وضعیت 
برنامه های اس��ام، گمان می کنند که اگر چنانچه 
»والیت فقیه« در قانون اساسی بگذرد، این اسباب 
دیکتاتوری می شود. درصورتی که والیت فقیه است 
که جلوی دیکتات��وری را می گیرد. اگر والیت فقیه 
نباشد، دیکتاتوری می شود. آن که جلو می گیرد از 
اینکه رئیس جمه��ور دیکتاتوری نکند، آن که جلو 
می گیرد از اینکه رئیس ارت��ش دیکتاتوری نکند، 
رئیس ژاندارمری دیکتاتوری نکند، رئیس شهربانی 
دیکتاتوری نکند، نخست وزیر دیکتاتوری نکند؛ آن 

فقیه است.«
با این حال این عده مناقشاتی را در این زمینه 
ایجاد کردند ک��ه در میان فعالیت برخی جریان ها 
و گروه های مختلف اصاح طلب بیش از س��ایرین 
مش��هود بود. تاش حزب مشارکت در این زمینه 

نمونه بارز از این مدعاست.
درحقیق��ت پدرخوان��دگان فک��ری این حزب 
کسانی چون سروش، کدیور، مجتهد شبستری و... 
هس��تند که قرائت انسان مدارانه را از اسام داشته 
و همین مبنای رفتار موجب ش��د تا این حزب در 
اموری که برخاف مصالح و مبانی نظام اس��امی 

بود قرار گیرد.
براساس همین تفکر مشارکتی ها تأکید عمده 
بر جمهوریت نظام داش��ته و اسامیت نظام را که 
در متن صریح قانون اساسی برآن تاکید شده است 

نادیده می گرفتند.
س��عید حجاری��ان به عن��وان عض��و اتاق فکر 
ای��ن جریان، بارها ادعا کرده اس��ت ک��ه ما مدافع 

جمهوریت نظام هستیم.
وی ط��ی مصاحب��ه ای در این ب��اره گفت: ما 
می گوییم نظام ما جمهوری اس��امی اس��ت. حال 
س��ؤال من این است که چند نهاد در کشور مدافع 
اصل جمهوری هستند و چند نهاد برای صیانت از 
اصل اس��امی بودن نظام تشکیل شده اند؟ و کدام 
نهاد برای دفاع از جمهوریت تش��کیل شده است؟ 
این در حالی است که تنها در قانون اساسی تأکید 

شده است باید پاسدار اصل جمهوریت هم بود.
وی با اشاره به بی سرانجامی لوایح دوقلو تاکید 

کرد: به نظرمن کاری برای دفاع از جمهوریت نظام 
انجام نشده است.

از سوی دیگر بررس��ی سند تأمات راهبردی 
جبهه مش��ارکت نی��ز، نش��ان داد که این س��ند 
حاکمی��ت ایران را توتالیت��ر، اقتدارگرای نظامی و 
سلطانی معرفی کرده و با قدری ارفاق به بخشی از 
جریان حاکمی��ت ایران عنوان "دیکتاتوری لیبرال 

" داده است.
همچنین مش��ارکتی ها در کنگره چهارم این 
جبهه، به قانون اساس��ی جمهوری اس��امی ایران 
تاختند و اعام کردند که چون تغییر قانون اساسی 
جمهوری اسامی ایران از راه های قانونی امکان پذیر 
نیست فلذا باید از طرق غیرقانونی نسبت به تغییر 
قانون اساسی و حذف رکن والیت فقیه از آن اقدام 

شود.
از جمل��ه دیگر مخالفان نظری��ه ولی فقیه در 
این حزب عبدالکریم س��روش نیز بر ناس��ازگاری 
والیت فقیه با دموکراسی تاکید کرد و در این باره 
گفت: تئوری والیت فقیه، عین استبداد دینی است 
و ب��ا این تئوری اصوالً نمی ت��وان نظم دموکراتیک 
ب��ه وجود آورد. حتی هیچ ک��س نمی تواند در ذیل 
تئوری والیت فقی��ه، عدالت بورزد چون همان گونه 
که فیلسوفان قدیمی گفته اند، قدرت مطلقه فساد 

مطلق می آورد.
محمدرضا خاتمی برادر رئیس دولت اصاحات 
نیز در کنگره پنجم حزب مشارکت اعام کرد:» با 
هر تفس��یری که از قانون اساس��ی داش��ته باشیم 
نمی توانیم منکر این امر شویم که رهبری باالترین 
رکن نظام و دارای بیشترین اختیارات است و اولین 
زاوی��ه جدایی بین اصاح طلبان و محافظه کاران از 

همین جا ایجاد می شود.«
چنین رویکردها و اس��نادی ، گویای اندیش��ه  
حاکم بر این حزب است و این اندیشه موجب شده 
تا این حزب از س��وی مخالفان نظام مورد حمایت 
قرار گیرد. فعالیت مشارکت تنها نمونه ای از فعالیت 

گروه های اصاح طلب در این زمینه است.
س��ازمان مجاهدین انقاب اس��امی در سال 
58 با به هم پیوس��تن 7 گروه فعالیت خود را آغاز 
کرد ولی بر اثر اختافات داخلی که عمده آن ها بر 
س��ر مسئله والیت فقیه بود س��رانجام در سال 65 
منحل شد. بخش محدودی از اعضای این سازمان 
پس از یک دوره رخوت مجدداً در س��ال 70 موفق 
به کس��ب مجوز قانونی فعالیت سیاسی در سراسر 
کش��ور ش��د و با افزودن پس��وند ایران، ب��ا عنوان 
س��ازمان مجاهدین انقاب اس��امی ایران فعالیت 

خود را آغاز کرد.
عمده عناصر این س��ازمان علی��ه والیت فقیه 
سخن رانده و سعی در زیر سؤال بردن این مسئله 

نمودند.
از جمله می توان به اظهارات محمد س��امتی 
دبیر کل سازمان مجاهدین انقاب اسامی در این 
باره اش��اره ک��رد. وی در این باره گفت : »اساس��اً 
قرار نیست در جامعۀ ما ولی فقیه به جای همه فکر 
کن��د و راه حل ارائه کند. الزمۀ چنین اعتقادی آن 
است که نهادهای دولتی و غیردولتی هیچ گاه فعال 
نشوند. زیرا درصورت فعال شدن، عرصه را بر روی 

فقیه تنگ می کنند.«
وی همچنی��ن در جای دیگر در تفس��یری از 
اندیش��ه امام )ره( گف��ت: »آن والیت مطلقه ای را 
ک��ه امام می فرمودند، اس��تنباط ما این اس��ت که 
اختی��ارات حکومت اس��امی را مطرح کردند و نه 

اختیارات یک شخص واحد را.«

محسن آرمین س��خنگو و عضو ارشد سازمان 
مجاهدین انقاب اس��امی نیز با تأکید بر انتخابی 
بودن والیت فقیه در این باره گفت :» قطعاً ولی فقیه 

بدون رأی مردم ولی فقیه نیست.«
مصطفی ت��اج زاده از اعضای هیئت مؤس��س 
و از نقش آفرین��ان اصلی این س��ازمان در تعریف 
والیت فقی��ه این چنی��ن می گوی��د: »والیت فقی��ه 

"استبداد استداللی" است «.
همچنین رویک��رد دیگر گروه های اصاح طلب 
نیز بر همین منوال بود حتی اگرچه اعضای در حزب 
کارگزاران سازندگی اعضای بر اصل نظام جمهوری 
اسامی، جمهوریت و اسامیت و والیت فقیه تأکید 
داشتند اما بعضاً در عمل عکس آن را نشان داده اند 
همان گونه که در اساس��نامه حزب نیز اشاره ای به 

تبعیت از والیت فقیه نشده است.
حسین مرعشی از اعضای هیئت مؤسس و عضو 
شورای مرکزی حزب کارگزاران نیز در مصاحبه ای 
ب��ا حمله به اصل والیت فقی��ه و توهین تلویحی به 
رهبر معظم انقاب)دام ظله(، می گوید: »قرار نبوده 
ع��ده خاصی فکر کنند به خداوند نزدیک ترند و به 
ارزش ها نزدیک ترند و دین بر مدار آن ها می چرخد 
و نتیجه بگیرند که باید بامنازع دولت را در دست 
گیرند. این ها موضوعاتی اس��ت که در عمل اتفاق 
افتاده و علت آن هم پاره ای از اشتباهات! یا پاره ای 

از ضرورت ها بوده است.«

در نهایت
طرح مس��ئله انتخاب رهبری از س��وی سعید 
حجاریان در مقطع فعلی نکته ای قابل تأمل اس��ت 
که بایس��تی نس��بت با دقت از سوی افکار عمومی 
و مسئوالن مورد توجه قرار گیرد. سوال این است 
که چرا در ش��رایط که کشور در فشارهای مختلف 
خارجی ق��رار دارد و دش��منان دائمان نظریه های 
متفاوت برای مقابله با نظام اسامی ارائه می دهند 
و حت��ی از گزینه ه��ای نظامی س��خن می گویند، 

اساس عقیدتی نظام زیر سوال می رود ؟
بای��د در نظر داش��ت که وجود ای��ن اصل از 
آسیبهای جدی به کش��ور جلوگیری کرده و مانع 
از تفرقه میان مس��ئوالن و مردم می ش��ود و اینکه 
این اصل مورد تهاجم قرار گیرد تنها مورد پس��ند 

مخالفان نظام است. 
چنین روش��ی راه مخالفت ب��ا موضوع والیت 
فقی��ه را آس��انتر و منطقی تر ک��رده و راه را برای 
ای��ن گ��روه هم��وار می کند، ت��ا به مقاص��د خود 
دس��ت یابند. بس��یاری از اصاح طلبان تندرو که 
روزگاری خ��ود را از مدعیان خط امام )ره( معرفی 
می کردند، این روزها در زمره جبهه گیرندگان در 
مقابل والیت فقیه قرار گرفته اند، و اینکه چرا هنوز 
مدع��ی خط امامی بودن هس��تند نیز خود تعجب 

برانگیزاست.
س��وی  از  رویک��ردی  چنی��ن  ده��ی  خ��ط 
اصاح طلبان تندرو نیز از شعارهای ساختارشکنانه 
در جری��ان انتخاب��ات 88 نیز معلوم ب��ود و آنها با 
نقش��ه ای از قبل تعیین شده وبا مدیریتی بیرون از 
کشور به باورها و اعتقادات مردم حمله کردند و با 
کشاندن بخشی از آنها به کف خیابانها اصل والیت 

فقیه را مورد هدف قرار دادند.
در حقیق��ت این جری��ان قص��د دارد با قلب 
حقیق��ت، خواس��ته ها و مقاصد خ��ود را در ردای 
والیتم��داری و تقید به نظام عرضه کند که حاصل 
آن در نهایت جز س��وء استفاده دشمنان از شرایط 

نظام است. 

وقتی اصالح طبان تندرو منتقد روش انتخاب رهبری می  شوند

پیگیری اهداف فتنه 78 تا 88

خانزادی خبر داد؛
یایی »فاتح« یردر  ز

ونمایی خواهد شد ودی ر به ز
ارتش اس��ام - فرمانده نیروی دریایی ارتش 
گف��ت: زیردریایی »فات��ح« که اولی��ن زیردریایی 
کاس متوس��ط ساخت جمهوری اس��امی ایران 

است بزودی رونمایی خواهد شد.

امیر دریادار حس��ین خانزادی فرمانده نیروی 
دریای ارتش جمهوری اس��امی ایران پیش از این 
از جدیدترین ناوش��کن ساخته شده برای نداجا به 

نام ناوشکن »دنا« خبر داده بود.
وی در همین زمینه تصریح کرد: این ناوشکن 
که توس��ط س��ازمان صنایع دریای��ی وزارت دفاع 
س��اخته ش��ده، بزودی به ناوگان دریایی ارتش در 

آب های جنوب کشور ملحق خواهد شد.

به گفت��ه امیر دریادار خانزادی دنا جدیدترین 
شناور ساخته شده از کاس موج است.

فرمان��ده نیروی دریایی ارتش درباره س��اخت 
ناوش��کن »سهند« نیز توضیح داد: کار ساخت این 
ناوشکن با انجام تست های دریایی رو به پایان بوده 
و تا پایان آذرماه س��ال جاری ب��ه همراه ناو »دنا« 
عملیاتی خواهد ش��د. وی همچنین خاطرنش��ان 
کرد: زیردریایی »فاتح« نی��ز که اولین زیردریایی 

کاس متوس��ط ساخت جمهوری اس��امی ایران 
است بزودی رونمایی خواهد شد.

فرمانده نی��روی دریایی ارتش در پایان تاکید 
کرد: تمامی این اقدامات علی رغم تحریم های همه 
جانبه و در لبیک به فرمان رهبری مبنی بر شتاب 
مضاعف در تقویت توانمندی های دفاعی، به دست 
متخصصان داخلی صورت گرفته است. مقام معظم 
رهب��ری بارها بر لزوم افزای��ش توانایی های نیروی 

دریایی در تجهیزات و توان رزمی و لزوم اس��تفاده 
از امکانات بخشهای مختلف نظام در برطرف کردن 
کمبودها تاکید کردند. ایشان در یکی از دیدارهای 
خود با فرماندهان و مسئوالن نیروی دریایی ارتش 
گفتند: رشد و تحرک خوبی در نیروی دریایی آغاز 
شده، اما این سطح از پیشرفت قانع کننده نیست و 
در همه بخش��ها باید حرکِت پر شتاب دنبال شود. 
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