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جمهوری اسالمی همچنان بازیگر اول سوریه است
عضو هیأت رئیسه کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
بش��ار اس��د با حضورش در تهران و دیدار با مقامات کش��ورمان بر تبلیغات سوء 

بسیاری از مزدوران داخلی و خارجی سوریه خط بطالن کشید.
محمدجواد جمالی نوبندگانی افزود: س��فر بشار اسد به ایران و دیدار با مقام 

معظم رهبری و س��ایر مقامات کش��ور، نش��ان دهنده چند موضوع مهم بود. یکی 
از موضوعات مهم س��فر بش��ار اسد به ایران این بود که س��وریه پس از شرایط حمله 

نیروهای مرتجع منطقه، آمریکایی  و صهیونیست ها که همه به دنبال سقوط نظام قانونی 
بشار اسد بودند، از این مرحله عبور کرده و به یک ثبات سیاسی رسیده است.

ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم با اش��اره به گذار س��وریه از بحران، مطرح کرد: 
بش��ار اسد صحبت از هماهنگی و همکاری ها برای بازسازی سوریه می کند و این موضوع 

نشان دهنده این است که بشار، گذر سوریه از بحران را بشارت می دهد.

امنیت و اقتدار
دولت با استانی شدن انتخابات مجلس موافق است

مع��اون پارلمان��ی رئیس جمهور گفت: دولت در الیح��ه جامع چیزی درباره 
استانی شدن لحاظ نکرده است، اما با این موضوع موافق است.

حس��ینعلی امیری گفت: الیحه جامع انتخابات در فرآیند کارشناسی با در 
نظر گرفتن نظرات صاحب نظران، فعاالن سیاس��ی و اجتماعی تهیه ش��ده است 

که در این باره هم جلس��ات مشترکی برگزار شده است. وی افزود: بعد از برگزاری 
جلس��ات و اس��تماع نظر صاحب نظران الیحه جامع در کمیس��یون سیاسی و دفاعی 

دولت تصویب شد که این موضوع با ابالغ سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم 
رهب��ری مقارن گردی��د. به همین دلیل ما مج��دداً این الیحه را منطبق با سیاس��ت ها 

بازنگری کردیم که در نهایت به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد.
امیری گفت: دولت در الیحه جامع چیزی درباره اس��تانی شدن لحاظ نکرده است، 

اما با این موضوع موافق است.

خیابان پاستور
توپخانه اپوزیسیون های خارج نشین متالشی شد

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس معتقد است »ایستگاه پایانی دروغ« 
که تنها گوش��ه ای از نفوذ دستگاه های اطالعاتی ایران در جریان اپوزیسیون بود 

باعث شد اختالفات درون این جریان و مشکالت آنها افشا شود.
ابوالفض��ل ابوترابی با بیان اینکه کانال تلگرامی آمدنیوز یکی از توپخانه های 

رس��انه ای دشمن بود، عنوان کرد: روح اهلل زم س��عی داشت با جنگ روانی که در 
این کانال به راه می اندازد در داخل کشور ایجاد تالطم کند غافل از اینکه بسیاری از 

اطالعات کانال او توسط عناصر اطالعاتی داخلی تأمین می شد و پایه و اساسی نداشت.
وی در ادامه به نمونه های موفق دیگری از مستندسازی های جمهوری اسالمی اشاره 
و بیان کرد: مستند فریب الماس که سال گذشته از صداوسیما پخش شد نیز همچنین 
نمونه دیگری از نفوذ ایران در میان جریان اپوزیس��یون بود همچنین پروژه دیگری نیز 

برای نفوذ در سیا و فریب عناصر آن را مشاهده کردیم.  خانه ملت

در حاشیه

اروپا دنباله رو و کمک کار آمریکا است
گفته میش��ود مثاًل بین اروپا و آمریکا ش��کاف به 
 وجود آمد؛ خب بله، ممکن اس��ت یک شکاف ظاهریِ  
کم اهّمّیت��ی هم بینش��ان ]ب��ه  وجود آم��ده[، لکن ما 
ب��رای این مذاکره نکردیم. ما مگ��ر مذاکره کردیم که 
بین آمریکا و اروپا ش��کراب به  وجود بیاید؟ ما مذاکره 
کردیم که تحریم برطرف بش��ود؛ ش��روع مذاکره برای 
این بود، ادامه ی مذاکره برای این بود؛ و این باید تأمین 
بشود؛ اگر این تأمین نشد، بقّیه ی چیزهایی که حاصل 
ش��ده، ارزش زیادی را نخواهد داش��ت. و عرض کردم 
که ]اروپایی ها[ مخالفت هم نمیکنند؛ اروپایی ها دنبال 
آمریکا حرکت میکنند، به همدیگر کمک هم میکنند: 
ا َشیاطیَن االِنِس َو الِجنِّ  َو َکذالَِک َجَعلنا لُِک�لِّ نَِبیٍّ َعُدوًّ
یوحی بَعُضُهم اِلی بَعٍض ُزخُرَف الَقوِل ُغروًرا؛ اینها به هم 
کمک هم میکنند، به یکدیگر پیام هم میدهند، کمک 
هم میکنند، یکدیگر را تقویت روحی هم میکنند. خب، 
اینها چیزهایی است که ما به عنوان تجربه ی برجام باید 

در نظر داشته باشیم.

بیانات در دیدار مسئوالن نظام
2 خرداد 97

مخاطب شمایید

ریزش اعضای کانال آمدنیوز سرعت گرفت 
بررسی اعضای کانال ضدانقالب آمدنیوز نشان 
می دهد طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۵۰۰۰ 
نفر از این کانال خارج ش��ده اند؛ این در حالی اس��ت که 
طی س��ه ماه گذش��ته، نیم میلیون نفر به دلیل انتشار 
اخبار دروغ از این کانال از آن خارج شده بودند. پس از 
پخش مستند ایستگاه پایانی دروغ، چهره واقعی کانال 
آمدنی��وز و مدی��ر آن )روح اهلل زم معروف به نیما( برای 
همه مخاطبان بیش از پیش افشا شد. مخاطبانی که از 
پش��ت پرده فعالیت این کانال آگاه ش��ده اند ماندن در 

این کانال را توهین به خودشان می دانند.
ش��ایان ذکر اس��ت، مس��تند تلویزیونی ایستگاه 
پایان��ی دروغ در دو ش��ب متوالی از بخش های خبری 
صداوس��یمای جمهوری اسالمی ایران پخش شد. این 
مس��تند روایتی متفاوت از پش��ت پ��رده فعالیت های 
روح اهلل زم مع��روف به نیما زم، مدیر کانال ضد انقالب 
آمدنیوز بود. پخش این مستند با واکنش گسترده ای از 

طرف مخاطبان و کاربران فضای مجازی روبه و شد.
گفتنی اس��ت؛ پیش از این براساس آمار ثبت شده، 
تعداد اعضای کانال آمدنیوز تا تاریخ ۱۶ دی ماه سال جاری، 
ی��ک میلیون و ۴۸۸ هزار و ۸۵۹ نفر بوده اس��ت. اما این 
روزها و به ویژه پس از پخش مستند ایستگاه پایانی دروغ، 
ریزش اعضای کانال آمدنیوز ش��دت بیشتری گرفته و با 

کاهش تقریبی ۱7۵ هزار نفری مواجه شده است.

اول اسراییل باید جوالن را ترک کند
حمی��د دهقان معاون حقوق��ی وزارت خارجه 
کشورمان نوشت: ما هم موافقیم که در نهایت 
همه نیروهای خارجی باید از س��وریه بروند و سرانجام 
به همت ملت و دولت س��وریه و همپیمانان آنها همه 
نیروهای خارجی از س��وریه خارج می ش��وند و البته 
نیروهای آمریکایی و اش��غالگران اسرائیلی جوالن در 

راس آنها هستند.

سیاست مجازی

ت دوم
نوب

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 

اداره كل راهدارى وحمل ونقل جاده اى استان كهگيلويه وبويراحمد – اداره پيمان و رسيدگي

اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه هاي ذيل را بر اساس شرايط ذكر شده و به شرح 

مشخصات ، اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهاي واجد صالحيت 

دعوت مي گردد در مناقصات ذيل شركت نمايند. به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.

1-دستگاه مناقصه گزار و نشاني: اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان كهگيلويه و بويراحمد- ياسوج -  ميدان حمل ونقل 

 setadiran.ir وسامانه تداركات الكترونيكى دولت  http://iets.mporg.ir/:2-اطالع رسانى از طريق سايت الكترونيكي مناقصات

3-زمان و محل دريافت اسناد مناقصه و آگاهى از ساير شرايط : از تاريخ 97/12/12 لغايت پايان روز 97/12/16 در سامانه تداركات الكترونيكى دولت 

setadiran.ir قابل دريافت مى باشد.

4-مناقصه گران مي بايست پاكت الف  خود را در وقت اداري از تاريخ 97/12/17 لغايت 97/12/27  به بايگانى فنى اداره پيمان و رسيدگى اداره كل راهدارى و 

حمل ونقل جاده اى  واقع درياسوج – ميدان حمل ونقل تحويل و رسيد دريافت دارند.همچنين پاكات الف و ب و ج بايد در سامانه تداركات الكترونيكى دولت 

در مهلت مقرر بارگذارى شوند.

5-جلسه كميسيون بازگشايي مناقصه مورخ 97/12/28 راس ساعت 9 صبح تشكيل مي گردد. از كليه مناقصه گران و يا نماينده رسمي آنها  جهت شركت در 

جلسه بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت دعوت به عمل مي آيد.

6-تنها پيمانكارانى ميتوانند در مناقصات فوق شركت نمايند كه رتبه و صالحيت آنان در سامانه اينترنتى www.sajar.mporg.ir داراى اعتبار باشد  و پاكات 

خود را در سامانه ستادايران بارگذارى كرده باشند.

7-الزم است ضمانت نامه شركت در مناقصه در پاكت الف ومدارك شركت و ارزيابى كيفى مربوط به رديف 2 در پاكت  ب در لفاف مناسب الك و مهر شده به 

بايگانى فنى اداره پيمان و رسيدگى تحويل نمايند. 

8-مدت اعتبار پيشنهادات از آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به مدت 3 ماه مي باشد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر مي باشد.

9-ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.

10-هزينه آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

11-شركت كنندگان بايد داراى صالحيت ايمنى از اداره كار باشند.

  آگهى نوبت اول  97/12/13---آگهى نوبت دوم   97/12/14

جمهورى اسالمي ايران
وزارت راه و شهرسازي

اداره كل راه و شهرسازى 
استان كهگيلويه وبويراحمد 

محل اجراشرح پروژهرديف
برآورد اوليه برمبناي 

فهرست97 (ريال)
مبلغ تضمين شركت در 
فرآيندارجاع كار (ريال)

صالحيت مورد نياز

1
پروژه ايمن سازى محور ياسوج اصفهان و ياسوج 

باباميدان ( تابلو و عالئم)
رتبه 5راه و باالتر5,725,144,053287,000,000بويراحمد

2
حذف و اصالح نقاط حادثه خيز در راههاى شريانى با 
اولويت مسير هاى پر تردد.( ايمن سازى ورودى باشت 

– چرام ( با ارزيابى كيفى)
رتبه 4راه و باالتر37,230,205,9261,870,000,000محور باشت چرام

آگهـى  مناقصه عمومى به شمـاره 97-75  
سازمان سيما،منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى كرج در نظر دارد نسبت به  خريد كابل موردنياز پروژه حاشيه رودخانه كرج را از طريق مناقصه عمومى  به اشخاص  حقيقى وحقوقى  

واگذار نمايد. 

1- شرايط متقاضى :  
 اشخاص حقوقى : اساسنامه شركت – آگهي تاسيس-آخرين تغييرات روزنامه رسمي- ساير مدارك ثبتي-  كد اقتصادي – گواهي  ارزش  افزوده- نمايندگى رسمى يا مجوز الزم از 

ارگانها وادارات ذيربط وكارخانجات توليد 
اشخاص حقيقى : جواز كسب معتبر – ارزش افزوده - نمايندگى رسمى يا مجوز الزم از ارگانها وادارات ذيربط وكارخانجات توليد 

 2- سپرده شركت در  مناقصه به يكى از روشهاى ذيل ارائه گردد:  
- متقاضيان مى بايست بابت شركت درمناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانكى ( تا 45 روز اعتبار داشته وقابل تمديد باشد )  به مبلغ  309/875/000  ريال ويا  - واريز فيش نقدى 

به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانك شهر شعبه عظيميه 45 مترى كاج به نام شهردارى كرج  
3- برندگان نفر اول و دوم  مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد . 

4-سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى كرج در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. 
5- مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه خريد اسناد  مناقصه به حساب شماره 700824126398بانك شهر شعبه عظيميه واريز و  واصل فيش واريزي به امورپيمانهاي سازمان ارائه نمايند. 

(با همراه داشتن كارت اعتبارى امكان واريز وجه درمحل وجود دارد)
6- متقاضيان جهت خريد اسناد مناقصه  از تاريخ نشر اين آگهى به مدت ده روز مى توانند در ساعت ادارى به امورقراردادهاى سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى 

كرج  واقع - عظيميه- ضلع شمالي ميدان استقالل- طبقه اول دفتر امور پيمانها مراجعه و يا با شماره تلفن 32540303 (026) تماس مراجعه نمايند. 
7- محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادات: دبيرخانه سازمان مى¬باشد. 

8- مهلت ارائه و تحويل اسناد: حداكثر 10 روز كارى از تاريخ  انتشار آگهى و تاريخ بازگشايى پاكات اولين جلسه بعداز عودت اسناد ميباشد. 
9-  همراه داشتن مهرشركت  و معرفى نامه ممهور  به مهر و امضاء مدير عامل شركت هنگام خريد اسناد مناقصه الزامى مى¬باشد. 

10- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه  مندرج شده است . 
11- هزينـه چاپ  دو آگهـى  توامان به عهده برنـده  مناقصه مى باشد . 

امور قراردادها وروابط عمومى -سازمان سيما،منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى كرج 

شهردارى كرج
سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهر

                  

مبلغ اوليهموضوع مناقصهرديف

6/197/500/000ريال  خريد كابل موردنياز پروژه حاشيه رودخانه كرج1

سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى كرج

برگزارکننده مزایده

مورد مزایده

مقدار /میزان کاال

محل بازدید و تحویل کاال

نرخ پایه کارشناسی

 محل دریافت

اسناد مزایده

مهلت دریافت اسناد

تلفن های تماس

شرکت نفت فالت قاره ایران

فروش کولر گازی پنجره ای و اسپیلت دوتکه مستعمل

تعداد 484 عدد

منطقه الوان

مبلغ 1/155/000/000

تهران خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از مسجد بالل، نرسیده به تقاطع شهید مدرس، 

کوچه خاکزاد، پالک 12، واحد فروش، طبقه 6، اتاق 6/14

از اولین روز آگهی تا 7 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی 

23942653ـ021 - 23942617ـ021

آگهی مزایده عمومی
شماره 95/08 منطقه الوان
شماره مجوز: 1397.6442

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

نوبت دومشرکت ملی نفت ایران

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

در ج��اده انقالب در مس��یر  انقالب خدا نمی توان آن سخنانی را ج�اده 
فقط ش��نید و عمل کرد و افش��ا ک��رد که با مذاق 
خودمان خوش می آید مثال نمی توان از قران فقط 
جهاد را دید و دوس��تی را کنار گذاشت بالعکسش 
ه��م معنی ن��دارد، نمی توان اصل والی��ت فقیه را 
پذیرفت و سخنانش را گزینشی شنید و عمل کرد 
و یا حتی تفاس��یر دلخ��واه از س��خنان ولی فقیه 
داش��ت! این نوش��ته ها به بهانه تفس��یر برخی، از 
مج��وز قانونی بررس��ی کنوانس��یون هایی که خود 
رهبری آنها را مش��کوک دانس��تند ب��ه موافقیت 
ایش��ان با پالرمو و نش��نیدن صدایی رساس��ت که 
مدام در هر جلس��ه ای گوشزد می کنند که راهکار 
حل مشکالت در داخل کشور است و نباید معطل 

خارجی ها شد!
اطالع رس��انی  پای��گاه  اینک��ه  بهان��ه  ب��ه 
KHAMENEI.IR بخش های��ی از بیانات رهبر 
انقالب را در نماهنگ "معطل اروپا نمانید" منتشر 
کرد و س��خنانی که چندی پی��ش از زبان یکی از 
مسئوالن کشور بیان شد که تاکید داشت ایشان با 
رای مجمع به پالرمو و س��ی.اف.تی موافق هستند 

نوشته شده است.
واقعیت این اس��ت که علنی ترین نوع هش��دار 
درب��اره اروپا و گره نزدن مس��ایل داخلی به خارج 
بعد از بارها تذکر غیرمستقیم و مصداقی و... هشت 
ماه قبل ارائه ش��د، حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در 
تیرم��اه ۱۳۹7 در دیدار هیئ��ت دولت، با انتقاد از 
گره  زدن مش��کالت اقتصادی کشور به اموری که 

خارج از اختیار کش��ور خودمان است مانند برجام 
و بسته اروپایی چنین کاری را خالف منافع کشور 
دانس��تند. ایشان همچنین ضمن اشاره به دشمنی 
و خباث��ت اروپ��ا در مقابله با ایران، رفت��ار اروپا و 
معطل کردن کش��ورمان در ارائه بس��ته اروپایی را 

پیش بینی کرده بودند.
رهب��ر معظ��م انق��الب فرمودن��د »کار را در 
محدوده ی مقدورات کشور با جّدیّت دنبال بکنید؛ 
منتظ��ر ای��ن و آن نباش��ید. ما یک روز مش��کل 
اقتصادی کش��ور را موکول کردیم به برجام، ]اّما[
برج��ام نتوانس��ت مش��کل اقتصادی کش��ور ما را 
برط��رف کند و به ما کمک قاب��ل توّجهی بکند؛ و 
نتیجه این ش��د که مردم نسبت به برجام شرطی 
ش��دند، که وقتی آن بابا میخواهد از برجام خارج 
بش��ود، تا مّدت��ی که او میگوید خارج میش��وم، ما 
همین ط��ور دچار تالطم در ب��ازار خواهیم بود؛ ما 
شرطی شده ایم دیگر، مردم را ما شرطی کرده ایم. 
ح��اال هم »بس��ته ی اروپایی«؛ م��ردم را درباره ی 
بس��ته ی اروپایی ش��رطی نکنید. البّته اروپایی ها 
مجبورن��د، ناچارند، چشمش��ان چهارتا! بایس��تی 
بگویند چگونه خواهند توانس��ت از منافع ما دفاع 
کنند -که اس��مش همان بس��ته است-، اّما این را 
جزو موضوعات اصلی کش��ور قرار ندهید؛ بسته ی 
اروپایی بیاید، نیاید. ما کار هایی در کش��ور داریم، 
مقدوراتی در کش��ور داریم، این مقدورات بایستی 
تحّقق پیدا کند؛ دنبال ای��ن مقدورات بروید؛ گره 
نزنید بهبود اقتصاد کشور را به چیزی که از اختیار 
م��ا خارج اس��ت. آن ها هم البّت��ه در همین زمینه 
دارند بدجنس��ی میکنن��د -البّته م��ن نمیخواهم 

درباره ی این بسته ی اروپایی و اروپا و مانند این ها 
وارد بش��وم، َوااّل آنجا هم حرف زیاد اس��ت- و من 
ب��ه آقای رئیس جمهور ه��م گفتم که این ها همان 
نوامب��ری را که از اّول گفتند، همان را دارند دنبال 
میکنند -که تا نوامب��ر ادامه بدهند- بعد که همه 
چی��ز تثبیت ش��د و تحریم ها جا افت��اد، بعد یک 
چیزکی مثاًل بدهند یا ندهند. دنبال این هس��تند 
و این، خباثت این ها اس��ت. در روزنامه خواندم که 
ترامپ گفته که من میخواستم به ترزا ِمی، سفارش 
کنم راجع به س��خت گیری نسبت به ایران، ]اّما[او 
به من س��فارش کرد درباره ی س��خت گیری راجع 
به ایران! این ها این ]جور[هس��تند دیگر. آن وقت 
تلفن میزند به آقای دکتر روحانی و اظهار ارادت و 
اخالص هم به ایشان میکند. این ها را بایستی این 
جوری و با این چشم نگاه کرد؛ این ها بدند، این ها 
خیلی بدند. بنده یک سینه حرف دارم در زمینه ی 
اروپایی ها نه به خاطر سیاس��ت های امروزشان به 
خاط��ر ذات خبیثی که حکومت ه��ای اروپایی در 
ط��ول این چند قرن از خودش��ان نش��ان داده اند؛ 
خیلی حرف گفتنی اینجا زیاد اس��ت، نمیخواهیم 
حاال وارد آن مس��ائل بش��ویم. به هر حال، اقتصاد 
کشور را به بس��ته ی اروپایی موکول نکنید. بیاییم 
کار های��ی ما داریم در داخل کش��ور، این ها را باید 
انجام بدهیم. آن ها هم البّته بایستی حتماً آن کار 
]خودش��ان[را بکنند منتها ما مشکالتمان را به آن 
]بس��ته[موکول نکنیم. من البّته میگویم ارتباطات 
باید حفظ بشود؛ دوستانی که با من مرتبط بوده اند 
در این س��ال های متم��ادی، میدانند که عقیده ی 
من در زمینه ی ارتباطات دیپلماس��ی این اس��ت 

که ارتباطات باید روزبه روز تقویت بش��ود و توسعه 
پیدا کند و فعلّیت پیدا کند و گس��ترش پیدا کند؛ 
عقیده ی من این اس��ت. عقیده ی من کنار رفتن و 
قطع کردن و مانند این ها نیست؛ جز در یک موارد 
معدودی مثل آمری��کا، در غیر این موارد عقیده ام 
این نیس��ت؛ رابطه با ش��رق تقویت بشود، با غرب 
تقویت بش��ود؛ هر چه میتوانیم تح��ّرک عملّیاتی 
و هدفمند دیپلماس��ی بایس��تی افزایش پیدا کند، 
یعنی تحّرک دیپلماس��ی کش��ور باید افزایش پیدا 

کند؛ تحّرک هدفمند.«
اما این س��خنان در کن��ار تاکیدهای بعدی و 
قبلی آنطور که مورد انتظار بود به کار گرفته نشد 
در حال��ی ک��ه در مقابل این جمله ایش��ان درباره 
اجازه بررس��ی قانونی کنوانسیون ها از سوی برخی 
موافقت ایشان با رای به پالرمو و سی.اف.تی تفسیر 

می شود.
هی��چ نمی توان گفت جز م��رور اینکه انقالبی 
واقعی نمی تواند و نمی خواهد که گزینشی نگر بوده 
و هرجا به مذاقش خوش اس��ت سخن ولی خود را 
بپذی��رد و به آن عمل کند. انقالبی می تواند نظری 
متفاوت از والیت فقیه داش��ته باشد اما نمی تواند 
با تکیه ب��ه آنچه خودش می خواهد س��خنان وی 
را تش��ریح کرده و به نفع خواسته خود از آن بهره 
بگیرد. امیدواریم با کلیپی که پایگاه اطالع رس��انی 
رهبری از س��خنان ایشان در باب اروپا و گره نزدن 
مش��کالت به خارج منتشر کرده است این سخنان 
اگر س��هوا شنیده نش��ده بود این بار شنیده شده و 

عمل شود.
رهبر معظم انقالب نه تنها هشت ماه قبل بلکه 

از ابتدای نشس��تن در جایگاه والیت براساس آرمان 
انقالب اسالمی تاکید داشتند که اعتماد به غرب و 
ش��رق و گره زدن معیش��ت مردم به کشوری غیر؛ 
بی تدبیری محض اس��ت و باید ضمن حفظ ارتباط 
منطقی با دیگر کش��ورها براس��اس مج��وز قانون 
اساس��ی درون جامعه را قوی کرد تا نیازهای اولیه 
را بتوانیم در صورت قطع ارتباط با کشورهای دیگر 
و ی��ا گرو کش��ی آنها تامین کنیم. پیش از ایش��ان 
بنیانگذار جمهوری اسالمی نیز با تکیه بر توان داخل 
تاکید داش��تند و معتقد بودند که انقالب اسالمی و 
جمهوری اسالمی بدون اعتماد غیرمنطقی و بیش 
از حد به غرب و ش��رق و گره زدن نیازهای خود به 

بیگانگان باید بتواند خود را اداره کند.
اینک��ه برخی از مس��ئولین کش��ور بنابر آنچه 
مصلحت خودش��ان اس��ت ترجیح می دهند از این 
توصیه ها که براس��اس خواست مردم و آرمان های 
انق��الب اس��ت عب��ور ک��رده و ط��وری دیگ��ری 
مملکت داری کنن��د تا جایی قابل اغماض اس��ت 
که نخواهند با نس��بت دادن ای��ن توصیه هایی که 
برداش��ت خودشان اس��ت به رهبری افکار عمومی 
را از آنچه باید اتفاق بیافتد به س��مت آنچه تمایل 

دارند رخ دهد هدایت کند.
اینکه مقام معظم رهبری خودشان می فرمایند 
ک��ه راهنمایی می کنند و در ام��ور قانونی دخالتی 
ندارند تا قواعد براس��اس قوانین طی ش��ود امری 
اس��ت که نش��ان از ظرفیت باالی ایشان و اعتماد 
به سیستم می  دهد، اما نباید از این امر با برداشتی 
گزینش��ی رفتاری را پدید آورد که هر جا به ضرر 
مس��ئولین مربوطه است از سخنانی با تفسیر خود 
آنها مایه گذاش��ته شود و هر کجا به نفعشان است 
رهبری را وارد تصمیم گی��ری درباره رخدادی که 
قانون می تواند درب��اره اش تصمیم گیرد، کنند. به 
نوعی نباید گوش مس��ئولین کشور عادت کند که 
گزینشی بشنود وزبان بدنشان هم نباید عادت کند 

که گزینشی عمل کند.

والیت پذیری تا جایی که»ولی« با »برخی ها« هم نظر باشد

گوشهاییکهگزینشیمیشنوند


