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 یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
شــورای اســالمی گفت: عــده ای بدون درک مناســب از شــرایط 
موجود چه تعمدا و چه ســهوا، به ادامــه اعتراضات کمک کرده و 
با موضع گیری  تند بی اســاس به جای دعوت مــردم به آرامش به 
اغتشاشــگران کمک می کنند. شــهریار حیدری در گفت وگو با ایسنا 
در واکنش بــه برخی موضع گیری ها در شــرایط فعلی اظهار کرد: 
در شــرایطی که اوضاع کشور به ســمت ناامنی می رود، هر حرفی 
می تواند به امنیت یا بی ثباتی کشــور کمــک کند؛ اینها موضوعاتی 
اســت که تحت عنوان «زبان کارشناسی» مطرح می شود. او ادامه 
داد: عده ای اظهاراتشــان کارشناســی و متناســب با شرایط کشور 
نیست؛ آنها با حرف هایشــان به ادامه ماجرا کمک می کنند. برخی 
از آنها منافع شخصی خود را به منافع نظام، کشور، انقالب و ملت 
ترجیح داده و حرف هایی می زنند که بیشــتر برای خودشان مصرف 
داشته و سخنانشان از جنس تحریک احساسات و تهدید مردم است. 
این نماینده مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه «این اعتراضات 
پیامی به مســئوالن دارد»، گفت: به عنوان یک کارشــناس مســائل 
امنیتی معتقدم که اعتراض بسیاری از مردم به وضعیت موجود از 
نظر بی کاری، تورم، اشتغال و رفتار مدیران است. آنها مخالف اصل 
نظام نیســتند؛ بلکه عملکرد ضعیف دولت های مختلف از گذشته 
تاکنون باعث اعتراض آنها شــده اســت.  او توضیــح داد: وقتی به 
وضعیت مردم، معیشت و اشتغال و تورم و مشخصا شرایط جوانان 
توجه نمی شود، مردم هم اعتراضشــان را در خیابان  بیان می کنند. 
حیــدری با بیان اینکه باید اعتراضات را بــه دقت مورد ارزیابی قرار 
داد، گفت: یک ســری جریانات در قالب اعتراض، اغتشاش را دنبال 
می کننــد؛ بنابراین باید مردم و معترضان صــف خود را از آنها جدا 
کنند؛ چون اغتشاشــگران به زیرســاخت ها و امنیت مردم و کشور 

لطمه می زنند که به صالح مردم، نظام و کشور نیست.
 نماینده قصر شــیرین و ســرپل ذهاب در مجلس اضافه کرد: از 

طرفی دیگر اصال برخی از موضع گیری ها کارشناســی نیســت؛ این 
موضع گیری ها نه تنها کمکی به وضعیــت موجود نمی کند؛ بلکه 
به شــرایط فعلی دامن می زند؛ این افراد یا بلد نیستند با معترضان 
حرف بزنند که خب حرف نزنند؛ مگر مجبورند که ســخنی بگویند؛ 
یا اینکه فکر می کنند با تحریک احساســات مردم، به امنیت کشــور 
کمک می کنند که این طور نیســت. حالت دیگــر اینکه آنها تعمدا 
مــردم را تحریک کــرده تا به بهانه دفاع از نظــام و انقالب، کمکی 
به وضعیت موجــود کنند. حیدری در ادامه بــا یادآوری مصاحبه 
تلویزیونی اش با یک نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی گفت: در 
این گفت وگوی تلویزیونی بنده از لزوم توجه به مردم و حفظ امنیت 
ســخن گفتم؛ اما ایشــان همه را اراذل و اوباش خواند؛ این جنس 
حرف ها، دلســوزی برای نظام و انقالب و کشــور نیست و بیشتر در 
راستای منافع دشمن بیان می شود. این عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی با تأکید مجدد بر اینکه 
«باید صف معترضان را از اغتشاشگران جدا کرد»، گفت: در شرایط 
فعلی بسیاری از مســئوالن و مقامات تذکر داده و از سر کارشناسی 
و دلســوزی به مردم توصیه  کرده اند که صف خــود را از معاندان 
جدا کنند کــه باید به آنها گوش داد؛  اســرائیل و آمریکا و جریانات 
اپوزیســیون بی کار ننشســته و به دنبال سوءاســتفاده از این شرایط 
هستند. طبیعتا نیروهای امنیتی هم باید حافظ امنیت باشند؛ زیرا در 
هر کشوری، اگر امنیت به خطر بیفتد، برای حفظ آن همه نوع تالش 
صورت می گیرد.  او ادامه داد: در همین وضعیت،  عده ای بدون درک 
مناسب از شرایط موجود چه تعمدا و چه سهوا به ادامه اغتشاشات 
کمک می کنند؛ آنها با موضع گیری های تند بی اساس به جای دعوت 
مردم به آرامــش و جدا کردن صف معترضان از مخالفان نظام، به 
اغتشاشــگران کمک می کنند. وقتی مردم را تهدید می کنید، آنها از 
ترس آسیب وارد شدن به خود، می خواهند شرایط ادامه پیدا کند تا 

در سایه آن، آسیبی به آنها وارد نشود.

پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبــری: حضرت آیت اهللا 
خامنه ای صبح روز گذشــته در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان، 
اصفهان را شهر تحسین برانگیز علم، ایمان، هنر و جهاد خواندند 
و با اشــاره به اینکه چالش اساســی امروز ما، چالش پیشــرفت 
در مقابل «توقف و رکود و ارتجاع» اســت، افزودند: اســتکبار در 
صف آرایی مبنایی در مقابل ملت ایران با تشــدید ایران ســتیزی، 
همــه امکاناتــش را برای القــای ناامیدی و بن بســت به اذهان 
مردم به خصوص جوانان به کار گرفته و امروز مهم ترین شاخص 
اثبات ایران دوســتی هر فرد، «پرهیز از یأس آفرینی و امیدسوزی» 
و «ترویج روحیه کار و تالش و امید» اســت.  رهبر انقالب با تأکید 
بر تالش روزافزون مســئوالن برای حل مشکالت اقتصادی گفتند: 
صحنه  گردانان اصلی اغتشاشــات اخیر که نتوانســتند مردم را به 
صحنه بیاورند، درصددند با ادامه شــرارت ها، مسئوالن را خسته 
کنند. اما اغتشاشــات جمع خواهد شــد و ملت با تنفر روزافزون 
از آنها با نیروی بیشــتر و روحیه تازه تر، به کار و تالش و پیشرفت 

ادامه خواهد داد.
رهبر انقالب اسالمی در سخنان خود به تحلیل چالش اصلی 
دنیای استکبار با ایران اســالمی پرداختند و گفتند: مشکل اصلی 
اســتکبار با جمهوری اسالمی این است که اگر این نظام پیشرفت 
و در دنیــا جلوه کند، منطق لیبرال دموکراســی دنیای غرب باطل 
خواهد شــد. حضرت آیت اهللا خامنه ای با اشاره به سلطه دنیای 
غرب بر کشــورهای مختلف با منطق لیبرال دموکراسی افزودند: 
در ســه قرن اخیر به بهانه نبود آزادی یا نبود مردم ساالری، منابع 
کشــورها را غارت کردنــد و اروپای فقیر به قیمت به ِگل نشســتن 
بســیاری از کشــورهای ثروتمند، ثروتمند شد. ایشــان با اشاره به 
شــگرد غربی ها کــه به اســم آزادی و دموکراســی، علیه آزادی 
و مردم  ســاالری در کشــورها اقــدام می کننــد، افزودند: کشــور 
افغانستان یک نمونه نزدیک و بارز است که آمریکایی ها به بهانه 
مردمی  نبودن حکومت، به آنجا حملــه نظامی کردند اما بعد از 
۲۰ ســال جنایت و غارت، همان حکومتی که علیه آن اقدام کرده 

بودند، سر کار آمد و آنان با فضاحت خارج شدند.
رهبر انقالب گفتند: اکنون یک نظام بر مبنای دین و مردم ساالری 
واقعــی در ایران، به مردم خودش هویت داده و آنها را زنده و در 
واقع منطق لیبرال دموکراسی غربی را ابطال کرده است. حضرت 
آیــت اهللا خامنه ای افزودند: عده ای در داخــل بر مبنای تبلیغات 
غرب، می گویند در نظام اســالمی آزادی و مردم ســاالری نیست؛ 
در  حالی که بیان همین سخنان نشانه آزادی است و روی کار آمدن 
دولت هایی که از نظر تفکر سیاسی شباهتی به یکدیگر ندارند نیز 
نشانه حق انتخاب مردم و مردمی بودن نظام اسالمی است. رهبر 
انقالب اسالمی با اشاره به اینکه اگر جمهوری اسالمی در مقابل 
آمریکا و اســتکبار کوتاه می آمد و زیر بــار قلدری و زورگویی آنها 
می رفت، فشــارها کمتر می شد اما آنها بر کشور مسلط می شدند، 
افزودنــد: در این ســال ها هرگاه صــدای قدرتمنــدی جمهوری 
اســالمی بلندتر بوده است، تالش دشمن برای پنجه زدن به نظام 
اسالمی بیشتر شده است. حضرت آیت اهللا خامنه ای تأکید کردند: 
چالش اساسی و امروز کشور ما، چالش «پیشرفت و توقف و رکود 
و ارتجاع» است؛ زیرا ما در حال پیشرفت هستیم ولی قدرت های 
استکباری از پیشرفت ایران اسالمی مضطرب و ناراحت می شوند 

و حرص می خورند.
ایشــان افزودنــد: بــه دلیــل همیــن ناراحتــی و عصبانیت، 
آمریکایی هــا و اروپایی ها با همه امکانات وارد میدان می شــوند 
اما هیچ غلطــی نمی توانند بکنند، همان طورکــه قبل از این هم 

نتوانستند و در آینده هم نخواهند توانست.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره بــه اینکه در کارزار اساســی 
ایران و اســتکبار، آمریکا در خط مقدم قرار دارد و اروپا پشت سر 

آمریکا ایستاده اســت، گفتند: در طول ســال های بعد از پیروزی 
انقــالب اســالمی همه رؤســای جمهــور آمریکا اعــم از کارتر، 
کلینتون و اوبامای دموکرات و ریگان، بوش و آن ســبک مغز قبلی 
جمهوری خــواه تا رئیس جمهــور فعلــی بی هوش و حواس که 
می خواهــد مردم ایران را نجات دهــد، همه در مقابل جمهوری 
اســالمی ایران ایســتادند و از هرکســی هم که توانستند از جمله 
رژیم صهیونیســتی به عنوان ســگ هار و زنجیری خود و برخی 
کشــورهای منطقــه کمــک گرفتند. حضرت آیــت اهللا خامنه ای 
افزودنــد: با وجود همه این تالش ها، دشــمنان ملت در مجموع 
ناکام ماندند. البته مشــکالتی همچون تحریم، ترور دانشــمندان 
هسته ای،  به کارگیری انواع شــگردهای سیاسی و امنیتی و دادن 
رشوه به عده ای در داخل برای حرف زدن علیه جمهوری اسالمی 
به وجود آوردند ولی نتوانستند حرکت ملت ایران را متوقف کنند.
ایشــان تأکیــد کردند: در شــرایط فعلی که با چنیــن کارزار و 
چالشی مواجه هستیم،  وظیفه آحاد مردم و مسئوالن و همچنین 
روشــنفکران، نخبــگان، جوانــان و جوامع علمی دانشــگاهی و 
حوزوی،   تالش برای پیشــرفت در همه عرصه های علمی، هنری، 

اقتصادی، سیاسی، اخالقی و معنوی است.
رهبر انقالب پیشــرفت ها را زمینه ساز استحکام و اقتدار نظام 
خواندند و افزودند: هدف دشــمن متزلزل کردن ارکان اقتدار نظام 
است،  بنابراین همه باید موضوع پیشرفت را با جدیت دنبال کنند.
حضــرت آیت اهللا خامنــه ای در ادامه با طرح این ســؤال که 
«چگونــه پیشــرفت کنیم؟» گفتند: پیشــرفت نیازمنــد ابزارهای 
متعددی اســت اما مهم ترین ابزار پیشــرفت، امید است. بنابراین 
دشمن با همه توان خود بر روی القای ناامیدی و بن بست متمرکز 
شــده است. ایشان با اشــاره به امکانات گسترده رسانه ای دشمن 
همچون شــبکه های ماهواره ای، فضای مجازی و تلویزیون های 
مزدور برای از بین بردن امید افزودند: با وجود همه این تالش ها، 

خوشبختانه امید و حرکت برای پیشرفت در کشور زنده است.
رهبر انقالب اســالمی گفتند: دشــمن تــالش دارد تا عالوه بر 
مردم و جوانان، حتی مســئوالن نیز امید خود را از دســت بدهند 
و متأســفانه دشــمن یک امتــداد داخلی هم دارد کــه آنها هم 
تالش دارند با استفاده از روزنامه ها و فضای مجازی، القای یأس 
و ناامیــدی بکنند. حضــرت آیت اهللا خامنه ای افزودند: مشــکل 
اقتصادی داریم که ان شــاءاهللا حل خواهد شد، اما در بخش های 
دیگر در حال پیشــرفت هستیم. البته همه تمرکز بر این است که 
نســل جوان از این پیشــرفت ها آگاه نشود، به همین علت دشمن 
و امتــداد داخلی آن، این پیشــرفت ها را کتمان و یا کوچک نمایی 
می کنند. ایشــان به چند نمونه از پیشرفت ها و حرکت های رو به 
جلو در هفته های اخیر اشاره کردند و گفتند: دستیابی دانشمندان 
ایرانی به روش جدید برای درمان سرطان خون، بومی سازی یکی 
از تجهیــزات اســتخراج نفت و گاز،  افتتاح خط آهن در بخشــی 
از سیستان و بلوچســتان که بخش مهمی از خط آهن شــمال به 
جنوب اســت، افتتاح چندین کارخانه، راه اندازی اولین پاالیشگاه 
فراســرزمینی، بهره برداری از شــش نیروگاه بــرق، رونمایی یکی 
از بزرگ تریــن تلســکوپ های جهــان، پرتاب موشــک ماهواره بر 
و رونمایــی از یک موشــک جدیــد، همه نمونه هایــی از حرکت 
روبه جلو کشــور، آن هم در زمانی اســت که دشــمن تالش دارد 
با برخی اغتشاشــات مانع این حرکت شــود. رهبر انقالب با تأکید 
بر اینکه جوان ایرانی در همین روزهای شــرارت دشــمن، زنده و 
باانگیزه است، افزودند: یکی از شاخص های اساسی ایران دوستی، 
امیدآفرینی اســت. بنابراین کســانی که القای ناامیدی و بن بست 
می کنند، ایران ستیز هستند و نمی توانند ادعای ایران دوستی داشته 
باشند.  حضرت آیت اهللا خامنه ای تأکید کردند: نگذارید کسانی که 
دشــمن ایران هســتند، در قالب دفاع از منافــع ملی،  القای یأس 

کنند. نویســندگان، شاعران، دانشــمندان، روحانیون و همه افراد 
تأثیرگــذار امیدآفرینــی کنند و شــاخص ها و نشــانه های امید و 
پیشــرفت در جامعه را سِر دســت بگیرند. رهبر انقالب در بخش 
دیگری از سخنانشان هدف اصلی صحنه گردانان اغتشاشات اخیر 
را به میدان آوردن ملت دانستند و گفتند: حاال که نتوانستند مردم 
را به میدان بیاورند، در حال شــرارت اند تا بلکه بتوانند مسئوالن 
را خسته کنند. البته اشتباه می کنند؛ چرا که این شرارت ها موجب 
می شود مردم، خســته و از آنها بیزارتر و متنفرتر شوند. ایشان در 
این زمینه افزودند: این حوادث و جنایت ها و تخریب ها مشکالتی 
برای مردم و کســبه درســت می کند؛ اما افراد در صحنه و پشت 
صحنه این شــرارت ها، بســیار حقیرتر از آن هســتند کــه بتوانند 
به نظام آســیب بزنند. رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: بساط 
شرارت بدون شک جمع خواهد شد و ملت ایران با نیروی بیشتر و 
روحیه تازه تر حرکت در میدان پیشرفت کشور را ادامه خواهد داد.
حضرت آیت اهللا خامنه ای، توانایی فرصت سازی از تهدیدها را 
جزء طبیعت یک ملت با ایمان دانســتند و با اشاره به نمونه های 
تاریخــی همچــون جنــگ احــزاب و همچنین دفــاع مقدس، 
خاطرنشــان کردند: در جنگ احزاب که همه طوایف مشرکان به 
میــدان آمدند، نه تنهــا دل های مؤمنان نلرزید؛ بلکــه با یادآوری 
وعده خداوند، بر ایمان شــان افزوده شــد و از این تهدید، فرصت 
ســاختند همچنان که ملــت ما نیز در دفاع مقــدس و در مقابل 
جنگ احزاب و پشــتیبانی همه جانبه دنیــا از متجاوز، تهدید را به 
فرصت تبدیل کرد و به همه دنیا نشــان داد شکست نمی خورد. 
رهبر انقالب اســالمی افزودند: ســابقه فرصت سازی مردم ایران 
در دفاع مقدس موجب شــد تا همین امروز هم هرگاه دشــمنان 
به فکر اســتفاده از برگ نظامی می افتند، متوجه باشــند که ملت 
ایران شکســت ناپذیر اســت، همچنان  که بارها به آمریکایی ها و 
مخالفان خود گفته «آمدن تان با خودتان اســت؛ اما رفتن تان نه» 
و در صورت تجاوز، گرفتار و نابود خواهید شد. ایشان حماسه ۲۵ 
آبان ۱۳۶۱ و اعزام پرشــور و انگیزه تــر جوانان دالور اصفهانی به 
جبهه ها را نمونه دیگری از فرصت ســازی از تهدیدها برشمردند 
و گفتند: در اغتشاشــات اخیر نیز ملــت از این به اصطالح تهدید، 
فرصت ســاخت و حقیقت و جهت گیری خــود را در راهپیمایی 
عظیــم ۱۳ آبان که با همه ســال های قبل متفاوت بود، با شــعار 
علیه آمریکا نشان داد.  حضرت آیت اهللا خامنه ای نمونه دیگری از 
تجّلی فرصت ســازی ملت را تشییع شهدای اغتشاشات اخیر اعم 

از شهدای مردمی، امنیت و شهدای بسیجی و انتظامی دانستند و 
گفتند: جوان ناشــناخته ای همچون روح اهللا عجمیان به شهادت 
می رســد؛ امــا جمعیت عظیم مــردم در نقطه مقابل خواســت 
دشــمن به صحنه می آیند و می گویند شما جوان ما را به شهادت 

رساندید؛ ولی ما همگی پشت آن جوان هستیم.
ایشــان فرصــت دیگــر ساخته شــده از دل اغتشاشــات را، 
عیان شــدن چهره صحنه گردانــاِن مدعی طرفــداری ملت ایران 
برشــمردند و افزودند: عداوت با همه خواســته ها و مقدســات 
ملت ایران یعنی دشــمنی با اسالم، قرآن ســوزی، مسجدسوزی، 
دشــمنی با ایران و ســوزاندن پرچم و بی احترامی به سرود ملی، 
چهره صحنه گردانان واقعی را روشــن کرد.  رهبر انقالب اسالمی 
افزودند: ادعا می کنند طرفدار ملت ایران هستند؛ در حالی که ملت 
ایران، «ملت مســلمان» و «ملت قرآن و امام حســین» است؛ آیا 
کســانی که به امام حســین و به اربعین و راهپیمایی میلیونی آن 
اهانت و بی حیایی می کنند، طرفدار ملت ایران هستند؟ ایشان در 
تبیین چگونگی برخورد با عناصر مرتبط با اغتشاشات بر ضرورت 
تفکیــک صحنه گردانان، فریب خوردگان، عامــالن جنایت و افراد 
پول گرفته تأکید کردند و گفتند: این افراد یک جور نیســتند. کسی 
را که بی توجه به خواســت حقیقی دشــمن، با او همراهی کرده؛ 
یعنی فریب  خورده؛ اما جنایتی نکرده اســت، چه دانشــجو باشد 
چه غیردانشــجو، باید متنّبه و موعظــه و هدایت و بیدار کرد و با 
پرسش از او که آیا این حرکت موجب پیشرفت کشور است یا ضّد 
آن، او را به فکر کردن وادار و هوشــیار کرد تا با دشمن هم صدایی 
نکند و به تعبیر امام بزرگوار همه هرچه فریاد دارند، بر سر آمریکا 
بزنند. حضــرت آیت اهللا خامنه ای حکم عامــالن جنایات اخیر را 
متفاوت خواندند و تأکید کردنــد: عامالن جنایت، قتل، تخریب یا 
تهدید به آتش زدن دکان و ماشــین کاســبان و مردم و آن کســی 
کــه بــا تبلیغات آنها را وادار بــه این کارها کــرده، هریک باید به 
اندازه گناه شــان مجازات شوند.  ایشان در این زمینه افزودند: البته 
مجازات باید به  وســیله قوه قضائیه  ای که با قدرت و ســالمت و 
پرانگیزه اســت، انجام شــود و هیچ کس حق ندارد خودسرانه و 
به خیال خود دســت به مجازات بزند. ایشــان با اشــاره به تعبیر 
امیرالمؤمنیــن از پیامبر اکــرم به طبیبی که هــم داغ دارد و هم 
مرهم، استفاده بجا از مجازات و نصیحت را مورد تأکید قرار دادند 
و افزودند: تا این ســاعت بحمداهللا دشمن شکست خورده است؛ 
اما دشــمن هر روز کید و مکری دارد و با شکســت امروز، ممکن 

است سراغ اقشــار مختلف همچون کارگران و زنان برود. اگرچه 
شأن بانوان و کارگران باشرف ما بسیار باالتر از آن است که تسلیم 

بدخواهان شوند و فریب آنان را بخورند.
رهبر انقالب با اشاره به به کارگیری ترفند «لشکرسازی کاذب» 
و «انبوه سازی دروغ» در رسانه های ضد ایران با هدف تأثیرگذاری 
بر افراد غافل و بی خبــر، گفتند: آنچه واقعیت دارد، حضور انبوه 
مــردم در میدان های مختلف دفاع از انقــالب و تودهنی آنها به 
بدخواهان اســت. حضرت آیت اهللا خامنــه ای در بخش دیگری 
از سخنان شــان، مشــکالت اقتصادی را یک واقعیــت خواندند و 
افزودنــد: نام گذاری ســال های متعدد با شــعارهای اقتصادی و 
تأکید به مســئوالن برای عالج این مشــکالت، با توجه به اهمیت 
موضــوع اقتصاد صورت گرفت؛ اما دهه نــود از لحاظ اقتصادی 
دهــه خوبی نبود و اگر به آن توصیه ها عمل می کردند و اقدامات 
الزم را انجام می دادند، وضع امروز کشور و مردم متفاوت می شد؛ 

البته تحریم ها هم در مشکالت مؤثر بود.
رهبر انقالب با اشــاره به تالش جــدی و در برخی موارد مؤثر 
مســئوالن برای حل مشــکالت اقتصــادی گفتند: تالش بیشــتر 
دســتگاه ها و همکاری و همدلی و هم افزایی مردم و مســئوالن، 
زمینه ســاز حل مشــکالت موجود خواهد بود و ان شاءاهللا در این 

زمینه نیز مشت محکمی بر دهان دشمن زده خواهد شد.
رهبر انقالب در آغاز سخنان شــان مردم اصفهــان را حقیقتا 
شایسته تمجید دانستند و افزودند: اصفهان شهری با هویت کامل 

ایرانی و اسالمی و شهر زنده علم و ایمان و هنر و جهاد است.
ایشــان، اســتان اصفهان را عالم پرور خواندنــد و با تجلیل از 
علمای پرشمار این منطقه گفتند: اصفهان شهر ایمان و محبت به 
اهل  بیت و شهر میراث های ارزشمند و کم نظیر هنرهای مطلوب 
ایرانی اســت. حضرت آیت اهللا خامنه ای در تشــریح جلوه هایی از 
عمق هویت انقالبی مردم اصفهان گفتند: اصفهان اولین شهری 
بود که در حکومت ستم شاهی در آن، حکومت نظامی برقرار شد.
ایشان با اشاره به حماســه آفرینی های لشکر امام حسین (ع) 
و لشــکر نجف به عنوان دو لشکر رزم آور استان اصفهان افزودند: 
تقدیم حدود ۲۴ هزار شــهید، ده ها هزار جانبــاز، هزاران آزاده و 
وجود خانواده های ســرافرازی که از ۲ تا ۷ شهید تقدیم اسالم و 
انقالب و ایران کرده اند، اســناد افتخار و نشانه های هویت انقالبی 
و جهادی استان اســت که پاسداری از این آثار پرعظمت، وظیفه 
هر انســان باوجدان اســت.  رهبر انقالب با اشاره به تشییع حدود 
۳۶۰ شــهید در ۲۵ آبان ۱۳۶۱ در اصفهان گفتند: این همه جوان 
خونین پیکر می توانســت یک شــهر را از درد و غــم فلج کند؛ اما 
اصفهانی ها با روحیه و انگیزه مضاعِف ایمانی، همان روز جوانان 
بیشــتری را به جبهه ها فرستادند و کاروان عظیم کمک های خود 
را راهی مناطق جنگی کردند. حضرت آیت اهللا خامنه ای مقابله با 
فتنه ها را از دیگر خصوصیات برجســته مردم اصفهان برشمردند 
و گفتند: در این چهار دهه هر وقت الزم شــده، مردم اصفهان در 

دفاع از اسالم و انقالب سینه سپر کرده و وارد میدان شده اند.
ایشــان با اشاره به گله های مردم اصفهان در عین برخورداری 
از ویژگی های انقالبی و ایمانی گفتند: مســئله آب اصفهان مهم 
اســت و مســئوالن دولتی کــه برنامه های خوبی بــرای حل این 

مشکالت دارند، باید در کار و تالش بیشتر، شب و روز نشناسند.
رهبر انقالب، فداکاری و جهاد مردم دیگر شهرهای کشور را در 
کنار مجاهدت های مردم اصفهان باعث پیروزی کامل و درخشان 
ایران در دفــاع مقدس خواندنــد و افزودند: جوانــان، واقعیات 
آن آزمایــش کم نظیــر را نمی دانند که چگونه ملــت ایران بدون 
هیچ گونه حمایــت در مقابل همه دنیــا و کمک های همه جانبه 
ناتو، ورشو، آمریکا و شوروی سابق و اروپا به صدام، ایستاد و پیروز 
شد.  در ابتدای این دیدار، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان، 
مــردم اصفهان را پیشــتاز میدان هــای فداکاری بــرای انقالب و 
خدمات اجتماعی خواند و گفت: جمهوری اســالمی نیز متقابال 
خدمات وســیعی در بخش های زیرســاختی همچون راه سازی و 
اتصال شــهرها و روستاهای استان به شــبکه های آب، برق و گاز 
انجام داده است. البته مشکل آب اصفهان به خصوص در بخش 
کشاورزی هنوز برطرف نشده است که امیدواریم با اهتمام دولت 

جدید این مشکل نیز حل شود.

رهبر  انقالب اسالمی در دیدار صدها  نفر  از مردم اصفهان:
هیچ کس حق ندارد خودسرانه و به خیال خود دست به مجازات بزند

 «اصــالح و جا به جایــی افراد بــرای ارتقــای کارآمدی، 
عقب نشــینی نیســت»؛ ایــن مهم تریــن جملــه و در واقــع 
موضع گیری رئیس جمهور در دو ماه اخیر است که «در مقابل 
برخــی گروه ها که هرگونه اصالح و بازســازی ســاختارهای 
معیوب را عقب نشینی در برابر مردم می دانند» روز گذشته بر 
زبان راند. رئیس جمهور در یازدهمین اجالس شــورای  عالی 
استان ها حتی برای مدیران ناکارآمد خط و نشان کشید و گفت: 
«افرادی در ادارات هستند که مدام واژه «نمی شود» را تکرار 
می کنند. این افراد با حفظ احترام در حاشیه قرار گیرند تا راه 
برای ادامه مسیر باز شود. متن و مسیر پیشرفت باید در اختیار 
کارمندان و مدیرانی با روحیه کار، تالش و گره گشــایی باشد. 
هر کجا حس کردیم مشکلی وجود دارد، می بینیم افرادی در 

آنجا هستند که روحیه تالش و تحول ندارند».
البته بخش مهمی از ناکارآمدی سیستم اداری و  مدیریتی 
کشــور مرهون انتخاب کابینه ای است که از ابتدای آغاز به کار 
دولت ســیزدهم بارها هشدارهایی در این زمینه گوشزد شد و 
حتی نمایندگان همراه و هم پیمان رئیسی در مجلس نیز عمر 
کابینه به سه ماه نرسیده، خواستار تغییر تیم اقتصادی شدند 

و بارها زمزمه استیضاح وزرا مطرح شد.
دولت که عالقه ای به اســتیضاح نداشــت، در نهایت در 
رابطه بــا عبدالملکی، وزیــر کار، تصمیم گرفت با اســتعفا 
ماجــرای نارضایتی از کارکرد وزارت کار را کنترل کند؛ اما بعد 
از چند ماه این وزیر مستعفی را به ریاست مناطق آزاد گمارد. 
دقیقا فردی که بارها منتقد فعالیت مناطق آزاد و خواســتار 
تعطیلی این مناطق شده بود، حاال سکان هدایت این مناطق 
را در دست گرفته اســت. البته جا به جایی هایی از این دست 
دیده می شــود و همچنان بخش هایی از تیم اقتصادی دولت 

می لنگد.

در این بین، اعتراضات به ســومین ماه خود وارد شــده و 
تغییر قوانین معیوب و اصالح ســاختارهای ناکارآمد و حذف 
مدیران نامناسب، حداقل هایی است که می تواند به بازگشت 

آرامش کمک کند.
چندی    پیش رئیســی از مجوز مقام  معظــم رهبری برای 
اصالح سیاســت های کلــی نظام خبــر داده و قالیباف نیز از 
وعده حکمرانی نو ســخن گفته بود؛ امــا همچنان در انتظار 
ایــن اتفاقات هســتیم. قالیبــاف در همین زمینــه گفته بود: 
همان طو رکه رهبر انقالب در دیدار با اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام فرمودند «این مسائل حواس شما مسئولین را 
پرت نکند و از کارهای اصلی و اساســی باز نمانید»، مجلس 
آماده اســت تا بیش از پیــش هر گونه کمکی به دولت کند و 
انتظار داریم که مسئوالن، دقت و نظارت بیشتری بر قیمت ها 

و بازار ارز داشته باشند.
رئیس مجلس اظهار امیدواری کرد: «هرچه زودتر امنیت 
در کشور به صورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و الزم 
به  ســمت حکمرانی نو در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و 
سیاســی در چارچوب نظام سیاســی جمهوری اسالمی آغاز 
شــود». اظهارنظر بعــدی با محتوای «اصــالح» و «تحول» 
را عــزت اهللا ضرغامــی، یکی از اعضای کابینه ســیزدهم، در 
دانشــگاه شــریف مطرح کرد و در ادامه مصطفی میرسلیم 
نیز به جمع قالیباف و ضرغامی پیوســت و با انتشــار توییتی 
نوشت: «دستگاه های امنیتی و اطالعاتی و قضائی باید کارایی 
خود را در اجابت خواســته بر حق   مردم انقالبی و نجیب ما، 
بدون فرصت ســوزی نشــان دهند... تا اصالحات اقتصادی و 
اداری بیش از این به تأخیر نیفتد». اما اصولگرایان تندرو، چه 
در مجلس و چه در ســایر نهادها و سازمان ها که مخالف هر 
نوع تغییر و اصالحی هســتند، این سخنان را بر نتابیده  و از هر 

فرصتی برای حمله به نواصولگرایان و قالیبافی ها اســتفاده 
می کنند تا گفتمان اصالح حکمرانی در نطفه خفه شود.

اگر نگاهی به اخبــار، بیانیه ها و ســخنان نواصولگرایان 
و تندروهــا از  جملــه اعضــای جبهــه پایــداری بیندازیم، 
متوجــه می شــویم راهبــرد متفاوتــی را در مواجهــه بــا 
رخدادهای اعتراضــی اخیر در پیش گرفته اند. در یک طرف، 
نواصولگرایان به لیدری محمدباقر قالیباف قرار گرفته اند که 
تالش می کنند با لحنی آرام تر از حوادث اخیر ســخن بگویند 
و اعــالم کنند آماده بازنگــری در برخی سیاســت گذاری ها 
هســتند و از طرف دیگر، در نقطه مقابل برخی حضور دارند 
که خواستار برخوردهای تند با مطالبات مطرح شده از سوی 
زنان، جوانان، اصناف و... هستند؛ چهره هایی که کوچک ترین 
مماشــاتی را بــا معترضــان برنتابیده و از دســتگاه قضائی 
برخــورد جدی با هر نوع مطالبه گری را خواســتار شــده اند 
و هرگونه توجه به خواســت معترضان را به عقب نشــینی 
تعبیر کرده اند که نشــانه ضعف خواهد بود؛ اما طرف دیگر 
خواستار تفاوت بین معترضان و  اغتشاشگران شده و  حتی بر 
شــنیدن صدای اعتراضات و  توجه به خواست مردم اهمیت 
داده است. هرچند در عمل صدای بلند تندروها سال هاست 
مجالی برای شــنیدن صــدای معتدلین نــداده و همین امر 
در تند شــدن فضــای اعتراضات تأثیر گذار بوده اســت. حال 
سید ابراهیم رئیســی صبح روز گذشته در یازدهمین اجالس 
شورای  عالی استان ها از توجه به قانون اساسی گفته و تغییر 
مدیــران ناکارآمد را یک گام اصالحی دانســته که به معنای 

عقب نشینی نیست.
رئیســی گفته اســت: «اگر نگاه توأمــان منطقه ای و ملی 
وجود نداشته باشد، کار وارد یک روال چانه زنی به گستردگی 
تمام کشــور می شــود و در این وضعیــت چانه زنی، عدالت 
در حاشــیه قــرار می گیرد. تجربه بیش از ۴۰ ســال گذشــته 
نشــان می دهد که باید عدالت را محــور قرار دهیم و بودجه 
و اعتبــارات کشــور با همه نیازهای کشــور دیده شــده و به 
اولویت ها توجه شــود». حال اینکه رئیس دولت می تواند با 
حذف مدیران ناالیق که بخشــی هم حاصل عملکرد دولت 
ســیزدهم اســت و با حذف فله ای مدیران با تصمیم افرادی 
همچون عبدالملکی رخ داده اســت، در بازگشت آرامش به 

کشور مفید باشد.

رئیسی: اصالح، عقب نشینی نیست
آیا  نگرانی  از   «اصالح» 

در  حال ناپدید شدن است؟
حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  :

اگر  بلد  نیستید با معترضان حرف بزنید، سخنی 
به حرف زدن هستید؟ مجبور  نگویید؛  مگر 
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