
 پس از پیروزی انقالب و اس��تقرار نظام جمهوری 
اس��المی در ایران با محوریت والیت فقیه، مرکزی 
که با بیش��ترین هجمه ها روبرو ب��ود ولی فقیه و 

جایگاه والیت فقیه بود.
دش��من و عوامل نفوذی داخلی آن می دانس��ت و 
هن��وز هم اعتقاد دارد که ب��رای نابودی جمهوری 
اس��المی ایران باید جایگاه والیت فقیه را تضعیف 
و تخری��ب کرد و این اقدامات در طول 40 س��ال 
عمر انقالب اسالمی تاکنون با شدت وجود داشته 

است.
ساز و کاری در قانون اساسی برای تعیین ولی فقیه 
گنجانده ش��ده که یکی از دموکراتیک ترین روش 

هایی است که در دنیا نمونه آن وجود ندارد.
مردم س��االری دینی با وجود والیت فقیه ش��کل 
م��ی گیرد و این مردم س��االری دین��ی اکنون در 
جمهوری اس��المی ایران با روشی مترقی و پیشرو 
مس��تقر اس��ت و از حمایت حداکث��ری مردم نیز 

برخوردار است.
مردم نمایندگان خود را در مجلس خبرگان رهبری 
ب��ر می گزینن��د و خبرگان رهب��ری نیز رهبری و 
ولی فقی��ه را انتخاب می کنند و بر عملکرد او نیز 
نظارت دارند. در قانون اساس��ی نیز شرح وظایف و 
اختیارات ولی فقیه و رهبری نظام اسالمی تعیین 

شده است.

تاکن��ون نه حضرت ام��ام)ره( و ن��ه حضرت آیت 
اهلل خامن��ه ای از آنچه که قانون اساس��ی و ش��رع 
برای رهبری جامعه اس��المی تعیین کرده اس��ت، 
فراتر نرفته اند و حتی در بس��یاری از مواقع از حق 
قانونی خود برای برخورد یا تصمیم درباره مس��ئله 
ای اس��تفاده نکرده اند که مبادا ش��ائبه دخالت یا 

انگ دیکتاتوری به نظام اسالمی زده شود.
تاکنون به این موضوع مهم که چرا دش��منان نوک 
پیکان حمالت خود را همیشه به سوی ولی فقیه و 
جایگاه والیت فقیه نشانه رفته و به آن شلیک می 

کنند، فکر کرده ایم؟
آیا تاکنون به این مس��ئله اندیشیده ایم که رسانه 
های بیگانه که تعداد آنها کم هم نیست چرا دست 
به س��اخت برنامه هایی علیه ول��ی فقیه و جایگاه 

والیت فقیه می زنند؟
و اگ��ر بخواهیم دقیق تر ب��ه آن بنگریم اکنون که 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی در جای��گاه والیت فقیه ق��رار دارند، چرا 
ش��بکه ها و رسانه هایی همچون بی بی سی، رادیو 
فردا، صدای آمریکا و بس��یاری از شبکه های دیگر 

ایشان را تخریب می کنند؟
اگر حکوم��ت در جمهوری اس��المی ایران مبتنی 
بر والیت فقیه نبود، همان س��ال های اول، انقالب 

اسالمی ساقط می شد.

ماندگاری و اس��تحکام جمهوری اسالمی ایران به 
وجود والیت فقیه بس��تگی دارد و دشمنان به این 
موضوع پی برده اند و س��عی دارند ت��ا با اقدامات 
تخریب��ی و دروغ های��ی ک��ه در رس��انه های خود 
منتش��ر می کنند، افکار عموم��ی داخلی را نیز با 

خود همراه سازند.
یکی از مس��ائلی که از س��وی دشمنان با همراهی 
عوام��ل نفوذی در داخل ب��ر روی آن تمرکز دارند 
پرداختن ب��ه موضوع حکومت دیکتاتوری با وجود 
والیت فقیه اس��ت. همانگونه که نوشته شد، همه 
مسئولین در نظام جمهوری اسالمی ایران با واسطه 
یا بدون واسطه از س��وی مردم برگزیده می شوند 
که این یکی از محاس��ن بزرگ جمهوری اسالمی 
ایران اس��ت که در هیچ کش��وری حت��ی مدعیان 

دموکراسی و آزادی آن را اجرا نمی کنند.
همی��ن مدعیان دموکراس��ی که نظ��ام جمهوری 
اس��المی ایران را دیکتات��وری می نامند و خواهان 
برچیده شدن نظام مبتنی بر والیت فقیه هستند، 
در کش��ورهای خ��ود با وج��ود ادع��ای حاکمیت 

دموکراسی، دیکتاتوری مطلق را برپا کرده اند.
اگر به سیس��تم حکومتی بریتانیا بنگریم به خوبی 

سیستم دیکتاتوری در این کشور دیده می شود.
ملکه انگلیس که اکنون س��ال ها است در سلطنت 
باقی است و پس از او نیز جانشین او که از خاندان 
سلطنتی است بر تخت سلطنت خواهد نشست، در 
روند انتخابات در این کشور چه جایگاهی دارد؟ آیا 

مردم او را انتخاب کرده و می کنند؟
گرچه سیستم حکومتی انگلیس به ظاهر پارلمانی 
اس��ت اما ملکه همه کاره کش��ور اس��ت و مجلس 
اعی��ان و اش��راف که همه اش��راف زاده هس��تند، 
تصمیمات مهم و اساس��ی را پ��س از هماهنگی با 
ملکه ب��ه مجلس عوام که از س��وی مردم انتخاب 

شده اند دیکته می کنند.
حال چنین سیس��تمی را با حکومت در جمهوری 
اس��المی ایران مقایس��ه کنیم، به چ��ه نتیجه ای 

خواهیم رسید؟!

در نزدیکی جمهوری اس��المی ای��ران رژیم هایی 
مس��تقر اس��ت ک��ه حت��ی بوی��ی از انتخاب��ات و 
دموکراس��ی نبرده است، عربستان سعودی که نوع 
حکومت آن پادش��اهی است یکی از دیکتاتورترین 
حکومت های دنیا اس��ت، رژیم های دیگری چون 
امارات، کویت بحرین و قطر نیز چنین سیس��تمی 

در حکومت های خود دارند.
م��ردم در این کش��ورها هی��چ نقش��ی در تعیین 
مس��ئولین خود ندارند، حکوم��ت در چنین رژیم 
هایی موروثی و خانوادگی است و هر یک از خاندان 
این کش��ورها از قدرت و ثروت بیشتری برخوردار 
باشد به پادشاهی می رسد و دیگر شاهزادگان نیز 
در کنار او مش��غول چپاول و س��رکوب مردم می 

شوند.
همگان دیده و تجربه کرده اند که در بس��یاری از 
مواقع دش��وار و بحرانی، ولی فقیه و جایگاهی که 
قانون اساسی و اسالم برای او تعیین کرده توانسته 
اس��ت کش��ور را از بحران دور کند و قطار کشور و 

انقالب را به ریل اصلی بازگرداند.
نمونه های بس��یاری در طول 40 س��ال گذش��ته 

وجود دارد که این ادعا را ثابت می کند.
در چنین ش��رایطی که اکثریت اف��کار عمومی به 
درایت و هوشمندی رهبری انقالب اسالمی آگاهی 
دارند و حتی دش��من نیز زبان به اعتراف گش��وده 
و ایش��ان را رهبری با هوش سیاس��ی، اقتصادی، 
فرهنگ��ی و نظام��ی بس��یار باال م��ی دانند، طرح 
درخواس��ت اس��تعفای ایش��ان تیری دیگر از چله 

دشمنان است.
به این س��خنان برخی شخصیت های سیاسی که 
در قامت دش��من مقابل جمهوری اس��المی ایران 

هستند توجه کنید؛
عضو ارش��د اندیش��کده آمریکایی ش��ورای روابط 
خارجی »ری تکیه« در مقاله خود با عنوان »نبوغ 
رهب��ر عالی ایران« در روزنامه واش��نگتن پس��ت 
نوش��ته: »رهبری نب��وغ  آمیز آی��ت اهلل خامنه ای، 
ای��ران را به قدرت برتر از خلیج  فارس تا کرانه های 

مدیترانه تبدیل کرده است.
رهب��ر ایران ی��ک متفکر اس��تراتژیک ط��راز اول 
است. دس��تاوردهای امروز ایران مرهون نبوغ یک 
روحان��ی بی ادع��ا اس��ت. در منطق��ه ای که رژیم 
های بس��یاری دچار بی ثباتی و فروپاشی شده اند، 
جمهوری اسالمی با اقتدار به پیش می رود. آیت اهلل 
خامن��ه ای در رأس مهم ترین دولت از خلیج  فارس 

تا کرانه های مدیترانه است.«
ای��ن تعری��ف ها از س��ر ناچاری و حق��ارت مقابل 
حکومتی اس��ت که اکنون توانس��ته با وجود همه 
دش��منی ه��ا در قالب تحری��م اقتصادی، فش��ار 
سیاس��ی و حتی تهدید نظامی ایس��تادگی کند و 
دش��منی که خود را ابر قدرت بالمن��ازع دنیا می 
داند، به چالش بکش��د و همه اه��داف و برنامه ها 

آن را نابود سازد.
در چنین ش��رایطی اس��ت که جمهوری اس��المی 
ایران پیش��رفت ه��ای بزرگی را نی��ز تجربه کرده 
که همین پیش��رفت ها عصبانیت دشمنان را صد 
چندان کرده است. کاندولیزا رایس وزیر اسبق امور 
خارجه آمریکا و مش��اور ارشد جرج بوش نیز گفته 

بود؛
»رهب��ر ای��ران می تواند نقش��ه هایی را که بهترین 
ذهنه��ا، با صرف بیش��ترین بودجه ه��ا، در زمانی 
بس��یار طوالنی کشیده و مجریانی ماهر اجرای آن 
را به عهده گرفته اند، با یک س��خنرانی یک  ساعته 

خنثی کند.«
نتانیاهو نخست  وزیر رژیم صهیونیستی نیز گفته؛

»قباًل درباره خطر هس��ته ای ایران هشدار دادم، اما 
امروز می خواهم خطر پیچش تاریخ به نفع ایران را 
گوش��زد کنم و بگویم آقای خامنه ای از تنگه خیبر 
در عربس��تان تا تنگه جبل الطارق در مراکش را به 
ل��رزه انداخته و ملتها را به س��وی خود جلب کرده 
اس��ت. دوستان هوشیار ما می دانند که خیلی وقت 
اس��ت رهبر ایران، رهبر منطقه و مس��لمین جهان 

است.«
با وجود چنین بینش ه��ا و دیدگاه هایی که البته 
از س��ر دوس��تی و لطف به جمهوری اسالمی ایران 
نیس��ت بلکه از دشمنی عمیق و کینه بزرگی است 
ک��ه در دل هم��ه آنها وج��ود دارد، چندی اس��ت 
جریانی در داخل با هدایت عوامل خارجی موضوع 
اس��تعفای رهبری معظم انقالب اسالمی را مطرح 

می کنند. 
اف��رادی ک��ه در بیانیه خود چنین درخواس��تی را 
مطرح کرده و ادعا کرده اند که اکثر مردم ایران نیز 
همچون آنها نظر دارند و فکر می کنند، خود در چه 
جایگاه و پایگاه اجتماعی قرار دارند که چنین بیانیه 

ای و با آن درخواست را مطرح می کنند؟
آی��ا آن 15 و 14 نفر دگ��ر اندیش، صالحیت طرح 
چنین خواس��ته ای را دارند؟ چگونه اس��ت که این 
تع��داد خود را نماینده همه مردم ایران می دانند و 
القاء می کنند که خواسته آنها خواسته همه مردم 

ایران است؟!
 اما این دگر اندیش��ان که س��عی دارند با حمایت 
رس��انه های معاند بیگانه خواس��ته خود را مطالبه 
عمومی تلقی کنند، چه نوع حکومتی را پیش��نهاد 

داده اند؟
آنها اعتقاد دارند که ایران باید حکومتی دموکراتیک 
مبتنی بر سکوالریس��م داشته باشد و مذهب هیچ 

جایگاهی در آن نداشته باشد.
این خواس��ته یک عده معدود خاص است که خط 
ای��ن جریان را از اربابان خ��ود در آمریکا، انگلیس، 

اسرائیل و عربستان دریافت کرده اند.
سیاستی که دش��من در پیش گرفته، سیاستی در 
راستای دش��منی با جمهوری اسالمی ایران است، 
اگر غیر از این بود باید به رفتار دش��منان و عوامل 

نفوذی داخلی آن شک می کردیم.
ام��ا جمهوری اس��المی ایران با وج��ود ضعف ها و 
کمبودهایی که به خاطر ضعف مدیریتی در دولت 
و دولت هایی اس��ت که مس��تقیم از س��وی مردم 
برگزیده می ش��وند، توانسته است با رهبری حضرت 
آیت اهلل خامنه ای ش��رایطی را پشت سر بگذارد که 
قطعاً عبور از آن برای بس��یاری از کشورها و رهبران 

آنها کاری محال و نشدنی بوده است.
چنین رهبری از حمایت و عالقه اکثریت مردم خود 
برخوردار اس��ت، مردمی که نظام جمهوری اسالمی 
ایران را با جان و دل پذیرفته اند و برای آن س��ختی 
های بس��یاری را متحمل شده اند و اکنون نیز برای 
استمرار امنیتی که در کشور برقرار است فرزندان خود 
را راهی جبهه هایی می کنند تا مدافع حریم و حرم 
باش��ند. بصیرت و آگاهی مردم است که توطئه های 
دشمنان علیه جمهوری اسالمی ایران را خنثی می 
کند، چه آنها که در آن سوی مرزها به دسیسه های 
خود ادامه می دهند و چه اینها که در داخل با حضور 
و نفوذ، همچنان با دش��منی ه��ای عبث خود علیه 
انقالب اسالمی و ارکان آن توطئه می کنند، با نقش 

آفرینی مردم راه بجایی نخواهند برد.
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روحانی شهریور وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی را معرفی کند
س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: پیش��نهاد ما این است که رئیس جمهور 
نیمه اول شهریورماه وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی را به همراه وزیر پیشنهادی 

آموزش و پرورش به مجلس معرفی کند.
اسداهلل عباسی  در جمع خبرنگاران گفت: قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی 

و گردش��گری که در مجلس به تصویب رس��یده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار 
گرفته بود ۲۶ مردادماه از سوی دکتر علی الریجانی به رئیس جمهوری ابالغ شد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تقویت روابط مجلس و دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر 
ارجاع قانون تشکیل میراث فرهنگی به هیأت عالی حل اختالف قوا از سوی دولت گفت: 
به نظرم اگر دولت این کار را نکند به صالح او اس��ت. نباید در برابر عزم و اراده مجلس 
همه امور را به ش��ورای عالی حل اختالف قوا ارجاع کرد. ما منتظریم که رئیس جمهور 

سریع تر برای تشکیل وزارت میراث فرهنگی اقدام کند.  مهر

 افزایش 700 تا 800 شعبه اخذ رأی در شهر تهران
اس��تاندار تهران با اشاره به افزایش ش��عب اخذ رأی در شهر تهران، گفت: پیش 
بینی می کنیم که در ش��هر تهران 700 تا 800 ش��عبه اخذ رأی برای انتخابات 
مجلس افزایش یابد. انوش��یروان محسنی بندپی، با اشاره به راهکارهای سهولت 
ش��رکت مردم در انتخابات اظهار داش��ت: ما باید تمام تالش��مان این باش��د که 

ش��رایط رأی دادن را برای مردم راحت تر کنیم تا در صف طوالنی نایس��تند. حق 
قانونی مردم اس��ت که در صحنه حضور داش��ته باش��ند تا کاندیدای موردنظرش��ان 

را انتخ��اب کنن��د. وی ادامه داد: در دوره های پیش ش��اهد بودیم ک��ه به دلیل ازدحام 
جمعیت، برخی از مردم نتوانستند در انتخابات شرکت کنند.

اس��تاندار تهران گفت: ما سنوات گذشته را بررسی کردیم تا نقاطی که ازدحام جمعیت 
بود و برخی از مردم نتوانستند رأی دهند، تعداد شعبات اخذ رأی را در آن نقطه افزایش 

دهیم.  فارس 

توقیف مجدد گریس عرصه را بر آمریکا و انگلیس تنگ تر می کند
س��خنگوی اس��بق وزارت خارجه در پاسخ به این پرسش که آیا آزادی گریس 1 
به درخواس��ت آمریکا صورت گرفته اس��ت؟ گفت: آمریکا با این ادعا که از محل 
درآمد نفتی ایران به سوریه کمک می شود، قصد توقیف مجدد نفتکش را دارد.

رامین مهمانپرس��ت در مجله خبری تحلیلی »روی��داد« رادیو گفت وگو، افزود: 
آمریکایی که خود از برجام خارج ش��د، امروز به انگلیس دس��تور می دهد ایران 

را تحریم کند و نکته جالب تر اینجاس��ت که بریتانیا گوش به فرمان آمریکاست؛ در 
حالیکه جدایی از اتحادیه اروپا، این کش��ور را تنها تر از قبل می کند و لذا نزدیکی خود 

را به سیاست های امریکا افزایش داده است.
مهمانپرست تصریح کرد: عکس العمل جمهوری اسالمی طرف مقابل را متوجه این نکته 
کرده که زمان سیاس��ت های زورگویانه گذشته است و جمهوری اسالمی با اقتدار درپی 

برقراری نظم و امنیت است. فارس 

آگهى فراخوان مرحله دوم

سید على مرتضوى – شهردار 

دوم
ت 
نوب

منظریه  شهردارى  هاى   مشارکت  و  گذارى  سرمایه  دفتر 
در نظر دارد باستناد مصوبه 2 صورتجلسه شماره 91 مورخ 
98/4/3 شوراى اسالمى شهر منظریه ، مجموعه تفریحى 
باغ رستوران ترنج متعلق به شهردارى منظریه را از طریق 
به  ماهیانه  اجاره  بصورت  یکسال  مدت  به  عمومى  مزایده 
تا  توانند  مى  متقاضیان  لذا  نماید.  واگذار  بخش خصوصى 
دفتر  به   98/6/6 مورخ  چهارشنبه  روز  ادارى  وقت  پایان 
مراجعه  شهردارى  هاى  مشارکت  و  گذارى  سرمایه  امور 

نمایند.
03153282028 
03153282131

www.manzarie.ir
شناسه آگهى : 561852

شرکت  سرمایه  افزایش  خصوص  در  تقدم  حق  آگهى 
پاتوق کتاب (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 15719 

و شناسه ملى 14006136643

هیئت مدیره

دگر اندیشان و ضدیت با خواست مردم
نگاهیبرآنانیکهعلیهارکانجمهوریاسالمیسخنپراکنیمیکنند


