
مخاطب شماييد!

 نفوذی این نیست که 
حتما رفته باشد پول گرفته باشد
بنده از چندی پیش گفتم مراقب نفوذی ها باشید؛ 
بعضی ها بیخود، برآشفته ش��دند؛ برآشفتگی ندارد. 
آمریکایی ه��ا برای بعد از دوران مذاکرات هس��ته ای، 
یک نقشه برای داخل ایران داشتند، یک نقشه برای 
منطقه. این برای ما روش��ن بود و روش��ن شد. نقشه 
ب��رای ایران داش��تند، هنوز هم دارند؛ نقش��ه برای 
منطقه داش��تند، هن��وز هم دارن��د؛ دارند تالش هم 
میکنن��د؛ میدانند که در مقابل اه��داف پلید آنها در 
منطقه چه کسی محکم ایس��تاده؛ این را هم میدانند 
و متوّجهند. خب، وقتی که دش��من برای داخل کش��ور 
برنامه دارد، چه کار میکند؟ از نفوذی استفاده میکند. 
معنای نفوذی این نیست که حتماً رفته باشد پول 
گرفته باش��د برای اینکه بیاید در فالن دستگاه نفوذ 
کند و خودش هم بداند چه کار دارد میکند؛ نه، گاهی 
نفوذی، نفوذی اس��ت، خودش هم نمیداند! امام)ره( 
فرمودند گاهی حرف دش��من با چند واس��طه از دهان 
مردمان موّجه شنیده میشود. امام هوشیار بود، امام 
مج��ّرب بود. دش��من یک چی��زی میگوی��د، یک چیزی 
میخواهد، این را با وس��ایل گوناگونی، با چند واس��طه 
کاری میکند که از زبان فالن آدم موّجه که نه پولی از 
دشمن گرفته، نه تعهّدی به دشمن داده، بیرون بیاید. 
مگر ندیدیم اینها را؟ مگر تجربه نکردیم اینها را؟ در 
همین مجلس ش��ورای اس��المی مگ��ر ندیدیم که یک 
نماینده ای آمد نظام را متّهم کرد به دروغ گویی! گفت 
ما ده س��ال اس��ت، سیزده سال اس��ت داریم به دنیا 
دروغ میگوییم، در تریبون مجلس شورای اسالمی! در 
این منبر عمومی! خب، او حرف دشمن را دارد میزند؛ 
دش��من به ما میگفت شما دروغ میگویید! حاال یکی از 
خود ما پیدا میشود میگوید نظام دارد دروغ میگوید! 

این نفوذی نیس��ت؟ .... خب، پس دشمن در فکر 
نفوذ اس��ت؛ چه کس��ی باید مراقبت بکند؟ هم مردم 
باید آگاهانه مراقبت بکنند، هم مسئوالن، سیاسیّون، 
شخصیّت های سیاسی؛ آنها بیش��تر الزم است مراقب 
باش��ند. مراقبت کنند آنچه میدانند خواس��ت دشمن 
است انجام نگیرد. وقتی می بینید که دشمن یک حرفی 
میزند ب��رای ایجاد دودس��تگی ]مثالً[ از ش��ما تعریف 
میکند، این میخواهد ایجاد تردید بکند؛ خب دشمن که 
دوست شما نیست، وقتی شما می بینید که دشمن یک 
چنین ترفندی را دارد به کار میبرد، بالفاصله و بی درنگ 
ابراز بیزاری کنید، بگویید نخواستیم. شما که میگویید 
دشمن با این کار قصد تفرقه افکنی دارد، خب نگذارید 
ذهن مردم مرّدد شود. این چیزها را باید توّجه داشت. 
برمیگردیم به فرمایشات امام؛ امام میگفتند آن وقتی 
که دش��من از ش��ما تعریف ک��رد، در رفت��ار خودتان و 
کارهای خودتان تردید پیدا کنید و مراجعه کنید ببینید 
چه اش��تباهی کرده اید که دشمن خوش��ش آمده و از 
ش��ما تعریف میکند. دس��تورالعمل انقالب اینها است، 
این ج��وری باید عمل کرد، این ج��وری باید پیش رفت؛ 
نباید غفلت کرد. اداره ی کشور کار آسانی نیست؛ پیش 
ب��ردن یک ملّ��ت به این بزرگی، با ای��ن عظمت و با این 
رشادت کار یک ذرّه دوذرّه نیست؛ باید مواظب بود، باید 
مراقب بود، باید با چش��م باز حرک��ت کرد، باید با عزم 

راسخ در مقابل دشمن حرکت کرد.

بیانات در دیدار مردم نجف آباد
5 اسفند 1394

3  سياست
| چهارشنبه | 20 دی 1396 |

| شماره 4655 |

سياست مجازی

حمله به نظام ناکارآمد 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار پستی، 
علت حمالت پی درپی آمریکا به ایران را کارآمدی نظام 

جمهوری اسالمی عنوان کرد.
سعید جلیلی نوشت: اگر جمهوری اسالمی ناکارآمد 
است، چرا خود آمریکایی ها در اصلی ترین اسنادشان مانند 
سند اس��تراتژی امنیت ملی شان می گویند هر طور شده 
باید جلوی ای��ران را بگیریم؟ نظام ناکارآمد که موفقیتی 
ندارد که بخواهند جلویش بایستند! در دنیا نزدیک ۲۰۰ 
کشور وجود دارد ولی چرا در بین همه این کشورها ایران 
کانون حمالت امریکا است؟ چون ناکارآمد هستیم اینقدر 

به ما حمله می کنند؟

انقالبیون بداخالق
عزت اهلل ضرغامی در صفحه اینس��تاگرام خود نوشت: 
آقای مهندس فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی است. 
کارآم��د، انقالبی و با اخالق اس��ت. اینکه انقالبی گری را با 
تاکید بر اخالق متذکر می شوم به این دلیل است که بعضی 
انقالبیون بداخالق اند! معتقد اس��ت که در کشور همه باید 
ب��ا هم کار کنند و نباید بین مس��ئوالن و مدیران کش��ور 
مرزبندی باشد. تعبیر مهندسی "مالت" را از ایشان خیلی 
پس��ندیدم. می گفت آجر و سنگ و موزاییک خوب، باید با 
مالت مناسب کار شود تا یکپارچه و کارآمد باشد. و نتیجه 
می گرفت که بعضی آدم ها باید در نظام اجرایی کشور بیش 
از دیگران نقش مالت را بازی کنند تا کارها پیشرفت کند.

* پی نوشت 
آقای فت��اح تالش می کن��د با دولت هم��کاری کند. 
رئیس جمهور هم در جلسه ای از ایشان خیلی تعریف کرد. 
به خصوص در اوایل سال همکاری مشترک آنان باعث شد 
تا سهمیه خوبی در حدود ۴ هزار میلیارد تومان برای طبقه 
نیازمند جامعه در نظر گرفته شود. و این خیلی خوب است.

یم ها  فرصت مغتنم تحر
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
اینستاگرامش نوشت: حمایت مردم از نظام و صبر و تحمل 
آنان در مقابل تحریم ها و مشکالت اقتصادی فرصت مغتنمی 
برای دولت، مجلس و قوه قضاییه اس��ت تا با برنامه ریزی و 
بکارگیری همه توانایی ها، با بیکاری و فس��اد مبارزه کنند. 
مسئوالن سه قوه حمایت مردم را صرفا تایید خودشان ندانند 
و از این فرصت برای حل مش��کالت اس��تفاده کنند وگرنه 
مردم در آینده از آن ها روی گردان خواهند ش��د و در تاریخ 

نیز از این تضییع فرصت به نیکی یاد نخواهند کرد.
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نبود؟! دانستن حق مردم 

خطبه حضرت علی)ع( اس��ت درباره اقس��ام مردمان: کسی که بهشت و دوزخ را پیش رو دارد آسوده نیست. کوشنده 
باشتاب نجات یافت، و جوینده کندرو را امید هست، و مقّصر در آتش سرنگون است. راست و چپ گمراهی است، و راه 
میانه جاده اصلی است، کتاِب ماندگار الهی و آثار نبوت بر این راه است، و گذرگاه سنّت از این راه است، و بازگشت کار همه 

به این جایگاه است. مّدعِی به ناحق هالك شد، و دروغباف زیان دید. آن که در برابر حق بایستد به هالکت رسد. و در جهالت 
انسان همین بس که اندازه خود را نشناسد. ریشه ای که بر تقوا روییده نابود نگردد، و زراعت قومی که آب تقوا خورده 

تشنه نشود. پس )برای دوری از فتنه( درخانه ها بمانید، و امور بین خود را اصالح کنید، توبه پیش روی شماست. 

 اعتراضات اخیر
شکاف میان مردم و مسئولین!

حسین جمشیدی

 در روزه��ای گذش��ته اعتراضات مردمی که در ش��هرهای 
مختلف کش��ور عزیزمان ایران مش��هود بود، تبدیل به داغ ترین 
خبر در میان جامعه ما و البته جامعه جهانی شد. اعتراضاتی که 
خیلی ها آن را به غرب نس��بت دادند و عده ای آن را به مخالفان 
دولت. و در این میان بس��یاربودند موج سوارانی که سوار بر موج 
اعتراضات مس��المت آمیز مردم ش��دند و ای��ن مطالبه گری را از 
مسیر خود خارج کردند تا به منافع خودشان نزدیک شوند. بنده 
به عنوان عضو کوچکی از جامعه ایران با مطالبه گری و گفت وگو 
ب��ه معنای واقع��ی و قانونی موافق هس��تم و اکی��دا اعتراضات 
برنامه ریزی ش��ده و هدف دار را که به دنبال منافع افرادی خاص 

شکل می گیرد را تایید نمی کنم. 
در طول زمان اصالحات در هر جامعه ای الزام آور اس��ت و به 
نوعی روح و جان آن جامعه و حکومت را نفس��ی تازه می بخشد. 
برای مثال به کش��ور عربستان اش��اره می کنم. بعد از باال رفتن 
سواد عمومی جامعه عربستان و افزایش آگاهی و بینش سیاسی 
اجتماعی مردم این کش��ور مسئولین عربستان در اقدامی به جا 
و صحیح اصالحاتی در راس��تای رضایت مندی مردم در کش��ور 
خ��ود به وجود آوردند که این موضوع احس��اس تعلق مردم یک 
کش��ور را به آن حکومت و جامعه تا حد زیادی افزایش می دهد. 
در راس��تای تبیی��ن اعتراضات اخیر یادداش��ت های بس��یاری 
نگاش��ته شد که هرکدام از سمت و سوی خاصی به این موضوع 

پرداخته اند. 
ام��ا در این میان بن��ده نیز نظری مش��ابه دوس��تانی دارم 
که ای��ن مطالبه گ��ری را الزام آور می دانس��تند. ب��ه این منظور 
که جامعه مس��یری را ط��ی می کرد که دیر ی��ا زود باید منتظر 
صدای اعتراض مردم فهیم ای��ران می ماندیم. فقر می تواند بالی 
جان هر جامعه ای باش��د. قطعا وضعیت بد اقتصادی کش��ور که 
نش��ات گرفته از سیاس��ت های غلط داخلی و خارجی، تحریم ها، 
مس��ئوالن غیرمتخصص و... است و در زندگی روزمره مردم این 

فقر را می توان مش��اهده کرد قس��متی از دالیل نارضایتی مردم 
را ش��امل می ش��ود. از آن جهت می نویسم قس��متی که این فقر 
نمی تواند عامل اصلی باشد و قطعا دالیل اقتصادی در صدر دالیل 
اعتراض��ات اخیر مردم قرار نمی گیرد چراک��ه ملت ایران بارها و 
بارها افزایش قیمت ها و وضعیت بحران اقتصادی ش��دیدتر را در 

دولت های قبلی پشت سر گذاشته اند. اما دلیل اصلی چیست؟ 
به نظر می رس��د دلیل اصلی اعتراضات و افزایش نارضایتی 

مردم، شکاف میان مردم و مسئولین است.
این همان موضوعی اس��ت که رهبر انقالب س��ال ها قبل در 
سخنرانی های خود از آن یاد می کردند و به مسئوالن وقت متذکر 
می شدند که مبادا یک روزی خود را جدای از ملت بدانند. شکافی 
که در طول سالیان متعدد توسط برخی از مسئولین کشور روز به 
روز افزایش پیداکرد تا جایی که مردم برای رساندن صدایشان به 

همان مسئولین دست به دامان خیابان ها شدند.
این مردم همواره در هرزمانی که حکومت و کش��ور به آن ها 
نیاز داش��ت ب��ه بهترین نحو حضور پیدا کردن��د، برای این مرز و 
بوم خون دادند و خواهند داد. در این هنگام اس��ت که مردم نیز 
از مس��ئولین انتظ��ار دارند که این رابطه یک طرفه قطع نش��ود. 
حقوق های نجومی، رفتار بد بعضی از مس��ئولین با مردمی که به 

آن ها مراجعه می کردند، عدم مدیریت صحیح بودجه های کشور، 
عدم حل مشکالت محیط زیستی، کوتاهی بعضی از مسئوالن در 
زلزله کرمانشاه و... مواردی از این قبیل باعث شد که امروز عده ای 
ناراضی باش��ند از مسئولین و بین خود و مسئولین شکافی عظیم 
مشاهده کنند. مردم نیاز دارند به گوش های شنوا و چشمان بینا 
که مشکالت و خواسته های آنها را بشنود، ببیند و مدیریت کند. 

جمعبندی
قطعا مردم فهیم ایران تفاوت مطالبه گری و آشوب را به خوبی 
می دانند، در حالی که درپی احقاق حقوق خود هستند به مقررات 
و نظم کشور پایبند خواهند بود و اسیر ماهیگیری عده ای از آب 
گل آلود این روزا نخواهند ش��د. مسئولین اصالح طلب، اصولگرا و 
دیگر جناح ها باید بدانند و از این اعتراضات نمی توانند مطالبه به 
مطلوب کنند چراکه اعتراض مردم فراتر از یک اعتراض جناحی 

است و شامل حال همه مسئوالن می شود. 
برای مدیریت و پای��ان دادن به این اعتراضات در ابتدا باید 
حس��اب مردم مطالبه گر با آش��وب گران جدا ش��ود، برخوردی 
صحیح با این موضوع ش��ود، به خواسته های مردمی گوش داده 

شود و در راستای اصالح جامعه به نفع ملت تالش شود. 

قیمت شفافیت

انعکاس

maede.shirpour91@gmail.com

پور مائده شیر

»آمری��کا هیچ غلط��ی نمی توان��د بکند« این 
جمله چقدر آشناس��ت، چقدر معروف است نشات 
گرفته از همان روزهای نخس��ت انقالب اس��ت که 
امروز در بیانات رهبر معظم انقالب نیز جاری شده 
اس��ت، جمله ای شرطی که توضیحاتی دارد درباره 
اینکه مس��تکبرین جهان امریکا یا هر کشور دیگر 
ک��ه بدخواه مردم جمهوری اس��المی اس��ت هیچ 

کاری نمی تواند پیش ببرد، اگر و فقط اگر ...
شنیدن این اگرهاست که برای مسئوالن و مردم 
الزم است. اهمیت دادن به این شرط هاست که نیاز 
جامعه امروز اس��ت. تا متوجه شویم که اگر دشمن 
موف��ق به نفوذ حتی بهره گرفت��ن از برخی جوانان 
خام می شود، اگر دشمن در داخل نیرویی را با خود 
هم صدا می کند این اتفاق از کجا نش��ات می گیرد. 
ش��اید همین بود رازی که رهبر معظم انقالب قول 
دادن��د در زم��ان مقتضی درباره آش��وب گری ها در 
کشور با مردم در میان بگذارند. شاید همین نهیب 
رهبری بود دوای همه دردهایی که داریم یا ممکن 
است سال ها و قرن های آتی برای جمهوری اسالمی 
ایران پیش آمد کند. الزم اس��ت یکبار دیگر همین 
س��خن را در هم��ان دوران ابتدای انق��الب از زبان 

بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران مرور کنیم.

دیروز:نترسید،نترسانید
ان��گار همین دیروز بود که بنیانگذار جمهوری 
اسالمی در جمع مردم انقالبی سخنرانی پرشوری 
را در دیداری که با دانش��جویان دانش��کده اقتصاد 
دانش��گاه اصفه��ان ش��انزدهم آبان ماه س��ال 58 
داشتند ایراد کردند، درست چند روز بعد از اشغال 
سفارتخانه امریکا یا همان النه جاسوسی در ایران، 
ایشان در سخنانی به ناتوانی امریکا از حمله نظامی 
به ایران اش��اره فرمودند و گفتند: »امریکا هم هیچ 
غلطی نمی  تواند بکند، و جوانها هم مطمئن باشند 
که امری��کا هیچ غلط��ی نمی  تواند بکن��د. بیخود 
صحب��ت اینکه اگ��ر دخالت نظامی ]کن��د[، مگر 
امری��کا می توان��د دخالت نظام��ی در این مملکت 
بکند؟ امکان برایش ندارد. تمام دنیا توجهشان اآلن 
به اینجاس��ت. مگر امریکا می  تواند مقابل همه دنیا 
بایستد و دخالت نظامی بکند؟ غلط می کند دخالت 
نظامی بکند. نترسید، نترسانید. همین تعبیری که 
جوانه��ای ما از روی احساس��ات جوانی کردند که 
اگر چنانچه امریکا بخواهد دخالت نظامی بکند ما 
چه خواهیم کرد، اص��الاً این »اگر«ش را هم نباید 
بگویند. امریکا عاجز از این است که دخالت نظامی 
در اینجاها بکند. اینها یک مس��ائلی در پیشش��ان 
اس��ت، یک مطالبی در پیششان است که روی آن 

مطالب گرفتاری هایی دارند، نمی  توانند این کارها 
را بکنند.« آن زمان ها مردم شنیدند و دلشان قرص 
ش��د مردم گوش کردند و ت��الش کردند تا انقالب 
نوپ��ا را پیش برن��د اما برخی نفوذی ه��ای واقعی، 
برخی دست نشانده های اس��تکبار به مردم خیانت 
کردند و حف��ره ای باز کردند برای نف��وذ امریکا و 
دش��منان در دل انقالب، هر چند که نهایتا با همه 
این تالش ها این جمهوری اسالمی بود که پیروز و 
پابرج��ا ماند اما برای حفظ این خاک و این آرمان، 
بسیاری در جنگ، بمباران صدام و هم قطارانش در 
اقصی نقاط جه��ان و یا حتی در ترور های هدفمند 
شهید ش��دند. بهای خیانت مسئوالن بهای آنهایی 
که دانس��ته و ندانس��ته آب در آس��یاب دش��من 
می ریختند با از دس��ت دادن بسیاری از نیروهای 
خدوم انقالب و پر پر ش��دن ه��زاران جوان انقالبی 
پرداخت شد. بهایی س��نگین که باید از آن درس 

گرفت و به هوش ماند.

امروز:مگسرویزخم
حض��رت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی صبح دیروز در دیدار هزاران نفر از مردم قم 
با تجلیل و تحسین حرکت عظیم، پرشور، به موقع 
و منسجم ملت در روزهای اخیر، به تشریح ابعاد و 
الیه های مختلف توطئه دشمنان برای سوءاستفاده 
از مطالب��ات ب��ه حق م��ردم پرداختن��د و با بیان 
س��خنان مهمی خطاب به امریکایی ها، مس��ئوالن 
کش��ور و مردم تأکید کردند: »ایس��تادگی و نبرد 
»ملت با ضد ملت«، »ایران با ضد ایران« و »اسالم 
با ضد اس��الم« همچون چهل س��ال گذشته ادامه 
خواهد داش��ت اما کینه ورزی دشمن نباید موجب 
ش��ود مسئوالن از ضعفها و مشکالت مردم و بویژه 
طبقات ضعیف غافل شوند. اگر مسئوالن ضعف ها 
را برطرف کنند؛آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. 
دشمنان مانند مگس روی زخم ناشی از مشکالت 
و ضعف  ها می نش��ینند، بنابراین باید زخم را خوب 
کنی��د و نگذارید بوج��ود آید چراکه اگر مش��کل 
داخلی نداشته باشیم، تبلیغات و فضاسازی بیگانه 
اثر نمی گ��ذارد و امریکایی  ها هم نمی توانند هیچ 

غلطی بکنند.«
همین جمالت آشنای دیرین مردم ایران دوباره 
از زبان رهبر انقالب ش��نیده شد و دل مردم را جال 
داد تا دوباره متوجه نفوذ بوده و حساسیتش��ان به 
آنهایی که تالش دارند فضا را دانس��ته یا نادانسته 
برای جوالن دش��منان آماده کنند، باش��ند. رهبر 
معظم انقالب مانند همان سال های نخست انقالب 
نهی��ب زدند ه��م به مردم و هم به مس��ئوالنی که 
دلش��ان می خواهد انقالبی ب��وده و انقالبی بمانند. 
تذکر دادن که زخمی ایجاد نش��ود تا دشمن مانند 
مگسی که روی زخم می نشیند شروع کند به نفوذ 

و حضور و پراکندن تخم کثیفش در کشور.

فردا:سرافرازمیمانیم
اما آنچه مهم اس��ت توجه ب��ه تلنگر و نهیبی 
اس��ت که رهب��ر معظم انق��الب امروز ب��ه جامعه 
می زنند تا فردای جمهوری اسالمی ایران تضمین 

شده بماند. 
اگر تلنگری زده می ش��ود اگر حساسیتی برای 
انتخاب مس��ئول قرار است به خرج داده شود، اگر 
قرار اس��ت همه مواظب ی��ک عده نفوذی و منافق 
و حتی ساده دالنی که بدون اینکه بدانند براساس 
تفکرات واداد گی خود مزدور غرب می شوند، باشیم، 
این موضوع دلیل بر آن نمی ش��ود که مطالبات را 
پیگی��ری نکنیم. دلیل بر آن نیس��ت که اینطور از 
س��خنان رهبری تفسیر کنیم که مطالبات باید در 
دل مردم باقی بماند که خدای نکرده کسی از بیان 

مطالبات سوء استفاده نکند. 
اتفاقا هم رهبر معظم انقالب در جامعه امروز و 
هم امام خمینی)ره( از ابتدای انقالب برای جامعه 
آن زم��ان و جامعه آتی به م��ردم توصیه می کنند 
که روحی��ه مطالبه گری را حفظ ک��رده و اتفاقا از 
مسئوالنش��ان پرسش��گر بوده و مطالبه کنند. اما 
برای این روحی��ه پرسش��گری و مطالبه گری هم 
توصیه های��ی دارند تا خدای نک��رده این مطالبات 
آنطور که چند باری تجربه کردیم به مرز آش��وب 
و طی آن سوء استفاده دشمن از این مدل برخورد 
مردم با مس��ئوالن، نشود. همیش��ه اینطور توصیه 
شده که باید نوع مطالبه گری در چارچوب قواعد و 
قوانین جمهوری اسالمی ایران صورت گیرد و اتفاقا 
قانون اساسی کشور که بر پایه مردم ساالری دینی 
و توجه مردم و اهمیت به عامه نگاشته شده است 
برای این مطالبه گری ها و نظارت ها و پرسشگری ها 

ساز و کارهایی را تعریف کرده است.

مرزباریکمطالبهواغتشاش
در نهای��ت با اش��اره ب��ه این پی��ام مهم رهبر 
معظم انقالب در صحبت های روز گذشته شان باید 
اینطور بنویس��یم که تنها نقطه ضعفی که می تواند 
در نظام جمهوری اس��المی که ب��ر پایه احترام به 
مردم بنا نهاده شده است ایجاد شود رفتار خودمان 
و ضعف هایی اس��ت ک��ه برخی مس��ئوالن از خود 

می توانند بروز دهند و اتفاقا همین ضعف ها اس��ت 
ک��ه راه نفوذ ب��ه دل نظام را باز ک��رده و می تواند 
س��می مهلک به حس��اب آید. پس هم مسئوالن و 
هم مردم باید دائما این جمله را با خود مرور کنند 
که »اگر مس��ئوالن ضعف ها را برطرف نکنند« چه 
اتفاقاتی می تواند رخ دهد و چطور دشمن به کمین 
باز ش��دن همین روزنه ها برای ضربه زدن و انتقام 
گرفتن از جمهوری اسالمی نشسته است. بر همین 
اساس است که باید با نگاه به قیمتی که مردم دهه 
شصت برای ماندن انقالب و زدودن نفوذی ها با فدا 
کردن جانش��ان پرداخته اند، به فکر بس��تن تمامی 
مسیرهای نفوذ و همدلی و همکاری در کنار حفظ 

روحیه مطالبه گری مسالمت آمیز و قانونی باشیم. 
باید ب��اور کنیم اگ��ر خودمان غفل��ت نکنیم 
هی��چ ابرقدرت��ی و هیچ نی��روی بیرونی ق��ادر به 
ایج��اد مزاحمت و نفوذ مگس صفتانه نیس��ت. راه 
انقالب و نیرویی که انقالب و اسالم ایجاد می کند 
ادامه یافته و ادامه خواهد یافت اما مهم اس��ت که 
مس��ئوالن در نظام اس��المی چطور می خواهند در 
مس��یر انقالب بمانند و با مردم انقالبی در رسیدن 

به آرمان های امام همراه شوند.

سخنیبرایعملکردن:نهیبیبهمسئوالن
ب��ه نظ��ر می رس��د مق��ام معظم رهب��ری در 
س��خنان روز گذشته ش��ان ب��ا م��ردم ک��ه مانند 
همیش��ه با زبان س��اده و صادقانه بیان شد، ضمن 
اش��اره به کارکردهای مثبت مس��ئوالن و اشاره به 
اینکه مس��ئوالن کش��ور در حد توانشان انرژی ای 
ب��رای برطرف کردن معضالت کش��ور گذاش��تند؛ 
خواس��تند تئوری دیگری از دش��من را که با تکیه 
به دوقطبی س��ازی جامعه ب��ار دیگر با تکیه به کار 
کردن یا قصور مسئوالنی که اکنون سرکار هستند، 
داشت شکل می گرفت در نطفه خفه کرده و خنثی 

سازند.
ایش��ان با اشاره به اینکه مس��ئوالن کشور در 
نظ��ام جمهوری اس��المی ایران در حد توانش��ان 
تالش دارند، هم خواس��تند به نوع��ی در انتخاب 
مس��ئوالن پرتوان توصیه ای به مردم داشته باشند 
و هم قص��ور احتمالی مس��ئوالن در ایجاد اوضاع 
معیشتی مردم را که می تواند عامدانه یا ناخواسته 
باش��د رد کرده و اجازه ایجاد فضای جدیدی برای 
ج��والن مگس صفت ه��ا را ندهند. با این حس��اب 
به نظر می رس��د که ایشان خواس��تند این فرضیه 
دشمن را درباره کم کاری عامدانه برخی مسئوالن 
که می توانس��ت عامل انشقاق جدید شود نقش بر 
آب کنن��د. در ای��ن صورت بای��د بگوییم که حاال 
برای ادامه مس��یر این مسئوالن هس��تند که باید 
رفتارشان را متناس��ب با فرمایشات رهبری پیش 
ب��رده و انتظ��ارات م��ردم را ب��رای بهب��ود اوضاع 

اقتصادی و معیشتی برآورده کنند.

البته نباید از این نکته نیز به این س��ادگی رد 
ش��د که رهبر معظم انقالب تاکن��ون در پیچ های 
تاریخی و بزنگاه هایی که برای کش��ور پیش  آمده 
اس��ت بارها و باره��ا وظایف مردم و مس��ئوالن را 
گوش��زد کرده و در نقش یک هدایتگ��ر دانا راه را 
نشان داده  اند تا شناخت سره از ناسره آسان شود. 
این سخنان در زمان انعقاد قرارداد برجام، در زمان 
فتن��ه 88 و در زم��ان بلوای 78 نی��ز نهیب زده و 
با ش��نیدن صحبت های مردم هم مس��یر شناخت 
معان��دان و بدخواهان و هم ش��ناخت مس��یرهای 
س��اده لوحان و فریب خوردگان را برای مردم هموار 

کرده  اند.
به نظر می رس��د اینک مس��ئوالن هس��تند که 
مخاطب خاص صحبت های رهبری خواهند بود و باید 
حساسیت بیشتری بر عملکرد خود و باال بردن توان شان 
برای برطرف کردن نیازهای جامعه و پاس��خگویی به 

مطالبات مردم را در دستور کار قرار دهند.
رهبری تاکی��د کردند که از مس��ئوالن فعلی 
که مس��تقیم و غیرمس��تقیم با رای مردم برگزیده  
ش��ده اند مانند س��نوات قبل حمایت خواهند کرد 
اما الزم به یادآوری اس��ت که ایش��ان بارها و بارها 
به این نکته نیز اش��اره داش��ته اند که مالک حال 
افراد اس��ت و نظام جمهوری اس��المی چک سفید 
امضا به هیچ مسئولی برای حمایت صد درصدی با 
تغییر حاالتش نمی دهد و این رویه در س��یره امام 

خمینی)ره( نیز مشاهده شده است.
حاال باید نهیبی که رهبری بعد از آشوب های 
پیش آمده در کشور به مردم و مسئوالن زدند بیش 
از هر فردی در گوش مس��ئوالن کشور دائما تکرار 
شده و حساس��یت آنها را برای نظارتی دقیق تر بر 
عملکردش��ان برانگیزد. به نظر می رسد اگر هر روز 
و هر شب مس��ئوالن این جمله آقا را که فرمودند 
اگر ضعفی در مس��ئوالن نباش��د امریکا نمی  تواند 
هیچ غلطی کند را بای��د بارها و بارها مرور کرد تا 
بدانند که دقیقا از کدام مسیر می توانند مسیر نفوذ 
دش��من را بس��ته وبه ادامه حرکت انقالبی عظیم 

مردم کشور کمک کنند.
مهم است که مسئوالن انقالب را باور و گوش 
به فرمان رهبری باشند و فراموش نکنند ضعف های 
عامدانه یا غیرعامدانه آنها چقدر می تواند به انقالب 

و مردم ضربه بزند. 
کالم آخر اینک��ه باید همیش��ه یادمان بماند 
برای هر صندلی که در کشور وجود دارد 7۲ شهید 
جانشان را فدا کرده اند. باید برای مسئوالن و مردم 
م��دام تکرار کنیم تا یادش��ان بماند هر صندلی در 
جمهوری اسالمی عاشورایی بوده است که دینی به 
نام خون شهدا دارد. نکند دینی به گردن مان بماند 
و نتوانی��م خون های پاکی که ب��رای آرامش امروز 
انقالب فدا ش��ده است را جبران کرده و راهشان را 
ادامه دهیم. نکند سرگرم دنیا و بازی های سیاسی 
و جناح��ی ش��ده و تعه��د و پایبندی م��ان به این 

خون ها مورد امتحان قرار گرفته و ما رد شویم.
نکند حفره ایجاد کنیم و راه نفوذ برای دشمن 
را هم��وار کنیم. نکند... نکند... نکند... یادمان برود 
که به این انق��الب و نظام دین داریم و اگر خدای 
نکرده اقدامی بر خالف صالح کشور انجام گیرد در 
پیشگاه مردم و خداوند مسئولیم و در دادگاه عدل 

خدا محاکمه می شویم.

بیانات رهبری، تلنگری بر دل های دلسوزان انقالب؛

اگر مسئوالن ضعف ها را برطرف کنند ...
لزوم ایجاد مانع برای جلوگیری از جوالن دشمنان مگس  صفت

اگر تلنگری زده می شود اگر 
حساسیتی برای انتخاب مسئول قرار 

است به خرج داده شود، اگر قرار است 
همه مواظب یک عده نفوذی و منافق 

و حتی ساده دالنی که بدون اینکه 
بدانند براساس تفکرات واداد گی 

خود مزدور غرب می شوند، باشیم، 
این موضوع دلیل بر آن نمی شود که 

مطالبات را پیگیری نکنیم


