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اکنون عصر بروز قدرت جهان اسالم است
دستیار ویژه و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: واقعیت این است که 

جهان کنونی به سمت چند قطبی شدن قدرت پیش می رود.
س��ردار رحیم صفوی با بیان اینکه مهم ترین مسئله برای جهان امروز نجات 
بش��ریت اس��ت، افزود: اکنون عصر بروز قدرت جهان اسالم است؛ جهان اسالم از 

نظ��ر فرهنگ��ی یک خدا و یک قبله واح��د دارد و از نظر اقتصادی ۷۵ درصد نفت 
جهان و ۵۷ درصد ذخایر گاز جهان در اختیار مس��لمانان است و اگر مسلمانان حول 

محور ایدئولوژی خود جمع شوند می توانند حضور خود را تداوم بخشند.
وی با تاکید بر اینکه انقالب اسالمی ایران صرفاً برای ایران و اسالم نیست، افزود: انقالب 
با شعار مهدویت و با هدف نجات بشریت و تمام مظلومان عالم آمده است، رهبری انقالب 
اس��المی نه تنها فتنه ها و بحران ها داخلی بلکه فتنه های بزرگ خارجی مانند داعش را با 

شکست مواجه کرد و این نکته نیز از عوامل تمایز انقالب اسالمی با سایر انقالب ها است.

امنیت و اقتدار
مردم مستحق تورم و گرانی فعلی نیستند

رئیس س��ازمان بسیج مستضعفین گفت: بزرگترین ثروت ما مردم هستند و 
این مردم استحقاق این تورم و گرانی را ندارند.

سردار غالمحسین غیب پرور افزود: خدا را باید سپاس گفت که به ما توفیق 
داده اس��ت در مجلس پر فیض شهدا حضور داشته باشیم. وی با اشاره به سوال 

خبرنگاری درخصوص تفاوت انقالب اس��المی با دیگر انقالب ها؟ اظهار داشت: در 
رهب��ری دینی و الهی، نگاه دین��ی و مکتبی و مردمی بودن این تفاوت ها وجود دارد. 

افق دید امام خمینی)ره( بر فتح و ظفر انقالب اسالمی داللت می کند.
وی با اشاره به اینکه در هر جای این انقالب این مردم بودند که پای آرمان هایشان 
ایس��تادگی کردند، بیان داشت: این انقالب صاحب دارد و خون این شهیدان نمی گذارد 
این آرمان ها پایمال شود. بزرگترین ثروت ما مردم خودمان هستند و این مردم استحقاق 

این تورم و گرانی را ندارند.

بسیجی  ها
امروز اسم ایران قبل از اسم ابرقدرت ها می آید

فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ گفت: دشمنی که تا دیروز به 
دنبال تجزیه کشورمان بود، اما امروز نگران این هستند که چه طور مانع گسترش 

قدرت انقالب اسالمی شود و چگونه مانع به الگو تبدیل شدن آن باشند.
س��ردار محمدرضا یزدی افزود: امام راحل نش��ان داد که ش��اخص های ما با 

شاخص های گذشته متفاوت است و ایشان نشان دادند که اگر تفکر انقالبی وجود 
داشته باشد، می توانیم انقالب اسالمی را به سایر ملل دنیا صادر کنیم. 

وی با بیان اینکه امروز اس��م ایران قبل از اسم ابرقدرت ها می آید، تصریح کرد: امروز 
دش��من می داند که چه طور باید با جمهوری اسالمی رفتار کند. همچنین دشمنی که تا 
دیروز به دنبال تجزیه کشورمان بود، اما امروز نگران این هستند که چه طور مانع گسترش 
قدرت انقالب اسالمی شود و چگونه مانع به الگو تبدیل شدن آن باشند. شهدا نشان دادند 

که برای رسیدن به آرمان های امام راحل ایستاده ایم و ارزش ایستادگی هم دارد.

پاسداران

 ایستادگی مردم
عامل ماندگاری شجره طیبه انقالب اسالمی
آن روزی که انقالب اس��المی در ایران پدید آمد، 
هیچ کس در این دنیای بزرگ گمان نمیکرد که پرچم 
اس��الم بتواند اینجور، آن هم در یک چنین منطقه ای، 
در یک چنین کش��وری که به طور دربست در اختیار 
س��لطه گران ب��ود، به اهت��زاز در بیای��د و این حرکت 
اس��المی بماند، رش��د پیدا کند، در مقابل دشمنی ها 
بتوان��د مقاومت کن��د؛ هیچ کس در اط��راف دنیا فکر 
نمیکرد. دش��منان نظام جمهوری اسالمی به خودشان 
وعده میدادند که در ظرف یک ماه، دو ماه، یک س��ال 
حداکث��ر، نظ��ام جمهوری اس��المی را از پ��ا خواهند 
انداخت و همه ی تالش را برای یک چنین مقصودی به 
کار بردند. واقعاً روزبه روِز تاریخ انقالب ما عبرت است؛ 
روزبه روِز این س��الهای پرتحرک و پرتالش که انقالب 
اس��المی در ایران شروع ش��د، میتواند به صورت یک 
نشانه ای، یک تابلوئی، در مقابل چشم ملتها قرار بگیرد 
و مایه ی عبرت باش��د. آن همه توطئه، آن همه فش��ار 
به شکلهای گوناگون و ایستادگی ملت ایران با رهبری 
آن مرد عظیمی که بالشک لمعه ای و لمحه ای از انوار 
طیبه ی نبوتها در وجود او خدای متعال قرار داده بود. 
امام بزرگ��وار ما، این مرد بزرگ، دنباله ی همان راه را، 
همان کیفی��ت را، همان حرکت را به کار گرفت، ملت 
ایران هم وفاداری نش��ان دادند، صدق نشان دادند، در 
صحنه ماندند، فش��ارها را تحمل کردند، عزم و اراده ی 
خودش��ان را فائق کردند بر توطئه ی دش��من. لذا این 

شجره ی طیبه ماند، ریشه دواند، رشد کرد.

دیدار مسئوالن نظام و میهمانان خارجی 
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مخاطب شمایید

مسجد سليمان بهروز صالحى: سرهنگ على حسينى فرمانده جوان و كارآگاه چيره دست 
فرمانده نيروى انتظامى شهرستان و نويسنده و تأليف كننده چندين كتاب تخصصى پليس 
از جمله قتلهاى ناموسى و قاتلين جنسى و ... ديدگاه وسيع و روشن نسبت به مسائل روز 
داشته و موفقيت كارى خويش را بر مبناى تعامل و ارتباط دانسته و هر چندگاه ضمن ارزش 
گذاشتن به حرفه خبرنگاران و صداقت و ارزش به اينكار ارزشى در طى نشست هاى دوستانه 
در جهت شفاف سازى و روشنگرايى در جهت افكار عمومى با برشمردن نقش بى بديل پليس 
با پرداختن به مسائل شهرى از ديدگاه و نقش پليس در اجتماع كنونى با دعوت از جمعى از 
خبرنگاران رسانه در جلسه توجيهى و تعاملى اعالم نمود: خبرنگاران چشم و گوش مردم و 
پل ارتباطى مسئولين با مردم را عهده دار بوده چه در شهرستانى همچون مسجد سليمان با 
قدمت بيش از يك قرن در علم و صنعت و تكنولوژى متاسفانه در عرصه فرهنگى كمتر نقشى 
در خصوص تعامل و مشاركت ايفاى نقش داشته و امروز در اين نشست دوستانه رنگ تعاملى 
و مشاركت داشته كه اميد بر آن داريم پررنگتر در تنوير افكار عمومى نقش داشته باشد كه 
متاسفانه در دنياى مجازى افرادى از ناآگاهانه و بيان و مطرح نمودن خبرهاى نادرست مردم 
را دچار تشويش نموده كه انعكاس نادرست خبرها مردم را به تمام رسانه بدبين و باعث 
خدشه دار شدن اعتماد جامعه به كار ساير رسانه ها خواهد بود و اگر تعامالت باشد مردم 
كمتر قربانى مى شوند و مردم خود نقش پليس يا هميار پليس بوده كه در چنين مواقعى 
كه تعامل و اعتماد فيمابين پليس و جامعه هر چه پررنگتر باشد مردم كمتر شاهد حوادث 

چالشى انگيز مى شوند.
كارآگاه على حسينى با توجه به تجربه هاى كالن كارى مى افزايد: استفاده از فشينگ كمتر 
شاهد قربانى شدن مردم به دام كالهبرداران اينترنتى مى شود چه ايندسته از فرصت طلبان 
و سارقان حرفه اى با تماسهاى مشكوك مبنى بر اعالم برنده شدن مخاطب نبايد دچار 
وسوسه اينگونه تماسهاى مشكوك شده و بهترين روش جهت گريز از ترفندهاى ايندسته از 
كالهبرداران ثبت نام از طريق دنياى مجازى سايت هاى قانونى بوده چه با مراجعه به بانك و 
پيروى از دستورات ايندسته با مراجعه به بانك هكرها اطالعات وجوه به حساب طرف متقابل 
واريز مى شود. در خصوص بزرگنمايى بعضى حوادث يا رخدادهاى كوچك  توسط بعضى 
افراد ناكارآمد سرهنگ حسينى مى گويد: در خصوص اختالف بين دو كارگر ايرانى و چينى 
در شركت پتروشيمى مسجد سليمان با توجه به بحث دامن زدن به اين مسئله كوچك و 
جزئى و بزرگنمايى ان از طريق دنياى مجازى نگرانى و تشويش در جامعه شهرى بديهى است 
پيامدهاى دشمنان از ابعاد منفى آن به ضرر جامعه بوده كه بيان و انعكاس اين رخداد جزيى 
و كوچك پيامدهاى اقتصادى و سياسى و چالشهاى موجود را رقم زده و اين عمل ناآگاهانه 
درست نبوده چه ورود پليس و نقش ما با ورود باين قضيه و درايت و مديريت مسئله جهت 
عموم بدرستى و روشنگرايى حل گرديد و نبايد اينگونه مسائل كوچك در دنياى مجازى 
بدون در نظر گرفتن قواعد آنرا بزرگ نمايى نمود كه اعتماد مردم در نقش خبرهاى نادرست 

بى اعتماد و كمرنگ خواهد گرديد.
سرهنگ على حسينى فرمانده نيروى انتظامى مسجد سليمان پيرامون وظايف پليس مى 
گويد: امروزه پليس عضوى از جامعه و از ميان مردم برخاسته و اعتماد فيمابين همچون 
زنجيرى ناگسستنى بهم گره خورد و اعتماد مردم به پليس بسيار پررنگ ميباشد و عملكرد 
پليس بسيار شاخص و ايده آل بوده چه ما چهل سال پاى انقالب ايستاده و در صحنه هاى 
مختلف با ترفندهاى دشمنان مقابله نموده چه شهادت بسيارى از عزيزان نيروى انتظامى 
در مقابله با اشرار و در حفظ و حراست از مرزهاى ميهن عزيزمان در مقابله با سوداگران 
لباس  اين عزيزان در  از خدمات صادقانه و جانفشانى  ... همه و همه نشان  و  مواد مخدر 
مقدس پليس را حكايت مى نمايد و انجام اين وظايف در برابر قطره اى خون شهدايى كه 
در پيروزى انقالب ، دوران دفاع مقدس شهداى مدافع حرم و شهداى نيروى انتظامى ناچيز 
بوده و امروزه نقش پليس بسيار مردم پسند و در دل عموميت جاى داشته كه كشف آمار 
باالى سرقتها بيانگر تالش و جديت اين عزيزان بوده و با توجه به عدم وجود عدم جرائم 
خشن نشانگر حضور بموقع پليس در تمام صحنه ها حكايت از بيدارى وهشيارى و آمادگى را 
نشان ميدهد و پيرامون كشفيات با توجه به سرقت كابلهاى انتقال نيرو با شناسايى سارقين 
پرده از متالشى شدن چند باند پرده برداشته كه كاهش آمار سرقتها با گشتهاى تلفيقى در 
طول شبانه روز و نظارت و دقت گشتهاى پليس بايد به اهميت نقش آنان اشاره نمود چه 
 امنيت مربوطه در جامعه به يكدستگاه خاص يا يك اداره و نهاد ختم نمى شود و بايد ساير
 دستگاه ها و ادارات پاى كار بيايند چه عنقريب نصب دوربينهاى مداربسته در مراكز شهر 
امنيت و آسايش بيشتر براى مردم و هراس وحشت براى افراد خاطى را بوجود مى آورد كه 

نصب دوربينها با شهردارى بوده.
سرهنگ حسينى فرمانده تالشگر نيروى انتظامى نسبت به ديگر مسائل جرائم مى گويد: 

خوشبختانه در مورد آدم ربايى موردى نداشته و تجاوز به عنف 27 درصد نسبت به سال 
گذشته كمتر بوده و عدم جرائم خشن نيز حكايت از امنيت جامعه شهرى بوده و با توجه 
ناخوشايند و در جهت  تيراندازى در مراسمات و احتمال وقوع حوادث  به رسومات غلط 
جلوگيرى از چنين وقايعى با اندرز و هشدار و اخطار با كليه كسانيكه در چنين مراسماتى 
اقدام به تيراندازى نمايند برخورد قهرآميز خواهد شد و ضمن ضبط سالح و دستگيرى و 
معرفى به مقامات قضايى مراتب از طريق قانونى برخورد با خاطيان صورت مى پذيرد كه در 
اين راستا جاى تقدير از جناب اسكندرى دادستان محترم در جهت اقدامات سريع را داشته 
كه اين بذل توجه ما را در جهت برخورد قاطعانه حمايت نموده و اخيراً در طى يك ماموريت 
تعقيب و گريز با يكى از مجرمين يكى از مامورين نيروهاى انتظامى مورد اصابت گلوله قرار 
گرفته كه اين نشانگر ايثار و اقتدار پليس را در مبارزه با مجرمان در هر زمان و مكان و 

فداكارى نقش پليس در جهت سالم سازى جامعه بيان مى نمايد.
فرمانده نيروى انتظامى پيرامون كشفيات و سرقتهاى موردى مى گويد: بافت كوهستانى 
شهرستان با توجه به توپوگرافى و احداث منازل در پستى و بلنديهاى شهرستان با وجود 
كوچه هاى كم عرضى و عدم توانايى عبور وسايل نقليه امدادى حضور مامورين را در جهت 
سركشى باين مناطق غير ممكن ساخته لذا با توجه به شرايط فوق و دشوار گشتهاى پليس 
مرتب و مكرر در تمام شبانه روز عرصه را بر سارقين تنگ نموده ولى ذكر اينمورد ضروريست 
كه منازل وياليى بايد منازل خويش را به وسايل ايمنى و حفاظتى از جمله نصب دوربين مجهز 

نمايند چه ايندسته از منازل بيشتر در تيررس سارقين بوده.
آمار كشفيات: نويسنده و كارآگاه و فرمانده نيروى انتظامى شهرمان افزون بر مطالب فوق 
پيرامون كشفيات مى گويد: با دستگيرى هفت باند سرقت بيش از 80 مورد اعتراف و در طى 
دو ماهه گذشته 22 درصد كشفيات ما نسبت به مشابه سال گذشته افزايش داشته و با توجه 
به شرايط موجود با تمام قدرت و قاطعانه با مقاصد اقتصادى برخورد قهرآميز خواهيم نمود 
كه اكثر سرقتهاى موردى شهرستان بصورت خرده بوده كه همكارى دادستان محترم در 
تسريع پرونده باعث دلگرمى و تالش بيشتر مامورين گشته كه جا دارد جهت انتقال و تقسيم 
معتادان همكارى الزم را در پرداخت هزينه هاى مربوطه ما را يارى و مساعدت نمايند كه در 
اينمورد عالوه بر سالم سازى جامعه امنيت را پيامد داشته چه اگر احساس ناامنى باشد ضربه 
سنگين به اجتماع وارد مى شود و در صورت حمايتهاى خيرين برنامه هاى خوبى جهت سالم 
سازى و امنيت و باال بردن ضريب اطمينان را بوجود خواهد اورد كه در بحث امنيت محور 

محالت بايد مردم مشاركت نمايند و در اين زمينه بايد فرهنگ سازى شود.
سرهنگ حسينى در پايان گريزى به بحث قليان كشى مى گويد: سالم بودن مسئله قليان 
كشى بر عهده شبكه بهداشت و درمان بوده و صدور مجوز آن بر عهده اداره صنعت و معدن 
و تجارت مى باشد كه در اين راه خالءهاى قانونى وجود ، داشته و نيروى انتظامى بر اساس 
قوانين اجراى وظايف مى نمايد چه ورود نيروى انتظامى باين مسئله مجوز به دستورات الزم 
بوده چه نقش پليس در تمام  ابعاد هميشه حضور پررنگ داشته و قاطعانه با مخالن اجتماعى 
برخورد قاطع و قهرآميز خواهيم نمود كه انشاءاهللا خدمات پليس در تمام ابعاد مورد رضايت 

حق و تعالى و امت شهيد پرور قرار گرفته باشد.

سرهنگ على حسينى فرمانده نيروى انتظامى مسجد سليمان

اعتماد مردم و پليس همچون زنجيرى ناگسستنى بهم گره خورده و پليس عضوى از 
جامعه و از ميان مردم برخاسته

آگهى مزايده عمومى
شهردارى رباط كريم در نظر دارد به استناد مجوز شماره 96/1692 مورخ 1396/10/04شوراى محترم اسالمى شهر تعداد 8 باب از واحد هاى تجارى مجتمع دارالقرآن را از 

طريق مزايده عمومى براى مدت يك سال به بخش خصوصى واگذار نمايد.
شرايط:

1-شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
2-هزينه درج دونوبت آگهى هزينه كارشناسى و ساير هزينه هاى مزايده بر عهده برندگان مزايده مى باشد.

3-به پيشنهادات مشروط و مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شركت در مزايده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4-مبلغ تضمين شركت در مزايده 5 درصد قيمت پايه ميباشد كه به صورت ضمانتنامه بانكى معتبر و يا چك تضمين شده در وجه شهردارى و يا فيش واريزى به حساب 

0106625206008 به نام شهردارى رباط كريم مى باشد.
5-سپرده برندگان اول و دوم و سوم مزايده تا انعقاد پيمان نزد شهردارى نگهدارى و در صورتى كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده ى آنان به ترتيب ضبط مى شود.

6-محل و مهلت و نحوه دريافت اسناد مزايده:متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ انتشار آگهى نوبت دوم ضمن پرداخت مبلغ 
500/000 ريال بابت خريد اسناد مزايده به امور پيمان هاى اين شهردارى واقع در رباط كريم بلوار امام خمينى(ره) شهردارى رباط كريم مراجعه و اسناد را دريافت نمايند.

7-ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج ميباشد.
تاريخ چاپ نوبت اول:1397/11/06                         تاريخ چاپ نوبت دوم:1397/11/13

سيد محمد ميرزمانى-شهردار رباط كريم

 دوم
نوبت

رئیس مجل��س خبرنگان رهبری با اش��اره به اینکه امام  ن یبــــو خمین��ی)ره( به مردم این باور را داد که اس��الم می تواند تر
مدیری��ت کند گفت: امروز عده ای از مس��ئوالن گمان می کنند که نمی ش��ود 

کشور را اداره کرد، مگر همراهی با آمریکا. ای ننگ بر این تفکرات!
آیت اهلل احمد جنتی افزود: امام خمینی به مردم این باور را داد که اس��الم 
می تواند مدیریت کند، می تواند حکومت کند، مردم عزیز ما ببینید که چهل سال 
از انقالب اس��المی می گذرد، در این چهل س��ال تمام دنیا تالش کردند که این 
قدرت را بشکنند؛ از ابتدا می گفتند حکومت اسالمی یعنی چه؟ آن ها منکر بودند 
که اسالم می تواند قدرت اجتماعی و نظامی داشته باشد. اروپاییان معتقد بودند 
که مملکت اسالمی طرح ماندگاری نیست، یا از بین می رود و یا ما این قدرت را 

می شکنیم اما دیدند که نمی شود و این درس مهمی هست برای دنیا.
آیت اهلل جنتی خاطرنش��ان کرد: ۸ س��ال جنگ را به م��ا تحمیل کردند، 
هیچ کس باور نمی کرد که ما با ضعف نظامی و آن قدرت دشمن دوام بیاوریم و 
بعد از ۸ سال این قدرت ایستاد و بسیجی ها و سربازان فدائیان اسالم و عاشقان 
شهادت تحویل داد، اول اسالم که پیامبر یارانی مثل ابوذر و مقداد و خیبری ها 

را ساخت، امام بزرگوار همان کار پیامبر و امام علی و امام حسین را کرد.
رئی��س مجلس خبرگان ب��ا بیان اینکه ام��ام کار پیغمبر)ص(، علی)ع( و 
حسین)ع( را انجام داد، گفت: هرچه می توانید ائمه و پیامبر را بشناسید، امام 
خمینی را هم بشناس��ید. امام باالترین سیاستمدار بود و سیاستمداران کهنه 
کار غرب نتوانستند سیاست امام را بشکنند چراکه برنامه های دشمن را پیش 
بینی می کرد و می دانس��ت که دش��من از چه راهی می خواهد وارد شود. وی 
همچنین افزود: امام اداره مملکت را به مس��ئوالن می داد. مقامات باالی ما به 

امام مراجعه می کردند و ایش��ان گره گش��ایی می کرد. امام انسان عجیب و 
غریبی بود. آثار امام خمینی را بخوانید، چون این آثار همیشگی است و 

وصیتنامه امام برای همه اقشار جامعه نصیحت است.
آیت اهلل جنتی تاکید کرد: مردم ایران ثابت کردند که مردم 
تحمل گرسنگی را دارند، ولی تحمل شکست انقالب را ندارند. 

امروز عده ای هس��تند که به فکر مردم نیستند. دنیا طلبی 
بر برخی از مس��ئوالن تسلط یافته است. امروز عده ای از 
مس��ئوالن گمان می کنند که نمی ش��ود کشور را اداره 
کرد، مگر همراهی با آمریکا. ای ننگ بر این تفکرات! وی 
با بیان اینکه دولتمردان آمریکا در اداره کشور خودشان 

مانده ان��د، تاکید کرد: امروز میلیون ها گرس��نه در آمریکا وجود دارد و قدرت 
آمریکا رو به زوال است.

رئیس مجلس خب��رگان رهبری تصریح کرد: ام��روز متحدان آمریکا نیز 
گوش ب��ه حرف آمریکایی ها نمی دهند و ترس آمریکا از دلش��ان بیرون رفته 
اس��ت، ما نباید از آمریکا بترس��یم و از قدرت اس��الم و خودمان ناامید شویم. 
چ��را ما بای��د خودمان را ببازیم؟ وی افزود: ام��ام خمینی عالوه بر اینکه اهل 
نماز شب، مناجات ش��عبانیه و انجام مستحبات بود، مهارت سیاسی و قدرت 
مدیریت نیز داش��ت. به همه عزیزانی که صدای مرا می شنوند توصیه می کنم 
آث��ار امام که ش��امل ۴۰ حدی��ث و کتاب های دیگر از جمل��ه وصیتنامه امام 
اس��ت را بخوانید، وصیتنامه امام که درسی برای دولت، قوه قضاییه، مجلس، 

نظامیان و فرهنگیان ما است که هیچ گاه قدیمی نمی شود. 
آیت اهلل جنتی ادامه داد: قدرتی که خدا به شما مردم و به مسلمین داده 
تا به اسالم و راه امام پایبندیم این قدرت پا برجاست ، امروز آمریکای لعنتی 
ه��ر کاری که می تواند می کند تا حکومت اس��المی را نابود کند. او در تالش 
اس��ت تا عقاید جوانان را از دس��ت آنها بگیرد. به هر کش��وری که می رس��ند 
ای��ن پی��ام را می دهد که با ای��ران کار نکنند. اینها که مس��ت دالر های نفتی 
هستند نیز برای شکستن قدرت اسالم به کمک آمریکا آمده اند، البته تاکنون 

نتوانسته اند کاری کنند و از این پس نیز نمی توانند. 
وی گفت: در سال های اول انقالب که هنوز نظام قدرت نگرفته بود، تجزیه طلب ها 
در کردس��تان و دیگر مناطق به را افتاده بودند و منافقین دست به ترور می زدند و 
بندگان بی گناه خدا را می کشتند، ولی در نهایت کاری از پیش نبردند و اسالم و انقالب 
پا برجا ماند. امام خمینی فرمودند ما می توانیم قدرت آمریکا، اسرائیل و سعودی را 
بشکنیم. ما می توانیم مملکت را آباد کنیم. در این دوران انقالب چقدر برای آبادانی 
این مملکت تالش شده است. وقتی انقالب بر پا شد دنیا باور نمی کرد که با این 
همه دشمنی علیه حکومت اسالمی این همه دستاورد داشته باشیم. در این 
مدت با همه مشکالت که 
داشتیم همه جای کشور 
برق کش��ی ش��د و هزاران 
کیلومت��ر راه س��ازی ش��د و آب 
شرب و تلفن به بسیاری از مناطق 
کشور رسید. اینها خدماتی است 

که اسالم کرده است.

آیت اهلل جنتی:
 دنیاطلبی بر برخی از مسئوالن تسلط یافته است

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

دس��تاوردهای انقالب را سیاه  انقالب جلوه می دهند و عمال و عمدا جـاده 
ضعفه��ا را برجس��ته می کنند تا تفک��ر انقالب را 
شکس��ت خورده جل��وه داده و انقالبی��ون را جدا 
کنن��د، درس��ت اس��ت ک��ه نق��اط بکر و دس��ت 
نخورده ای در کش��ور داریم ک��ه انگار هنوز انقالب 
به آنجا نرس��یده و همین باعث شده که نتوانیم از 
جایی مانن��د نظام بانکداری و ی��ا نظام اداری مان 
دفاع کنیم! اما نمی توانی��م این نکته را هم نادیده 
بگیری��م ک��ه به عوض هم��ه انقالبی نش��دن نظام 
بانکداری و اداری، توسعه ها و پیشرفت هایی داریم 
که ش��اید در دنیا نمونه کمی داش��ته باشد، اولین 
نکته مثبت  مان پش��توانه ای به نام مردم اس��ت که 
فوج فوج در س��رما و گرما برای انتخابات و تجدید 
میث��اق با آرمان ه��ای امام راحل و یا ش��رکت در 
راهپیمایی میلیونی 22 بهمن صف می کشند و در 
صف اول مبارزه با اس��تکبار هس��تند، اما پروژه ای 
همزمان از سوی برخی داخلی ها و خارجی ها رقم 
خورده که تالش می کند تا دس��تاوردها را به دلیل 

ضعف های موجود زیر سوال ببرند.
دش��منانی که در خارج از مرزها هستند حتما 
ج��زو اولین   متهمان تالش ب��رای تخریب ارزش ها 
و باوره��ای م��ردم و تغییر رژیم می توانند باش��ند 
ام��ا توجه به ای��ن جمله امام خمین��ی)ره( و رهبر 
فرزانه انقالب که فرموده  اند تا متحد باشیم دشمن 
هی��چ غلطی نمی تواند بکند نش��ان می دهد که به 
دشمنی های دشمن در صورت قوی شدن خودمان 
نباید توجه کرد. بر همین اساس و به منظور قوی تر 

ش��دن خودمان و ش��ناخت حفره های کوچکی که 
می تواند به دش��من راه نفوذ دهد ش��رایطی که در 
داخل به کمک دش��من می آید و به دشمن فرصت 
می دهد را بررس��ی می کنیم چ��ون باور داریم، کار 
دشمن، دشمنی کردن است اما ما باید خودمان را 

بشناسیم و قوی کنیم تا آنها راه  به جایی نبرند.
پروژه ای ک��ه در داخل با ه��دف تحقیر تفکر 
انقالبی و ترویج فرهنگ غربی به نیت رس��یدن به 
قله  های پیش��رفت با خوش خیالی ادامه می  یابد و 
برای خارجی ها با هدف تغییر رژیم دنبال می شود، 
پروژه ای که هر چند دلمان می خواهد آن را نخ نما 
و پوس��یده ببینیم اما نمی توان از حربه های به روز 
و روش ه��ای عجیب و غریبی که برای ریزش بهره 

می برد گذشت و به آن توجه نکرد.
ش��اید یکی از دالیلی ک��ه حربه های اینچنین 
می تواند تا حدودی پیش رود که به مساله امنیتی 
و یا مساله برای کشور تبدیل شود، تک بعدی دیدن 
برخی انقالبیون باش��د، وقت��ی انقالبیون به جای 
دیدی منطقی و دیدن دستاوردها در کنار ضعف ها 
واقعیت ها را رصد کرده به مردم بگویند و از نیروی 
مردمی برای رفع ضعف ها کمک بطلبند، می توانند 
بهت��ر از زمانی که برخی به امید نا امید نس��اختن 
مردم تالش دارند تنها نقاط قوت را برجسته کنند، 
پش��توانه انقالب را قوی کنند و حربه های دشمن 
را نابود کنند، اما متاس��فیم ک��ه گاه به خیال آرام 
نگاه داشتن مردم و تعارف با آنهایی که چهل سال 
همه چیزشان را پای انقالب گذاشتند، سعی داریم 

از ضعف ه��ا نگوییم تا م��ردم را ناامید نکنیم غافل 
از اینک��ه همین افراد درونی و بیرونی کمین کرده 
برای انقالب درست از همین نگفتن ها بهره برده و 
سعی در بی اعتماد کردن مردم نسبت به انقالب و 

انقالبیون و مسئوالنشان می کنند. 
س��عی ای که ش��اید چون مس��تند و همراه با 
دالیلی اس��ت که صادقانه از س��وی ما بیان نشده 
می توان��د نتای��ج و دس��تاوردهایی را ه��م ب��رای 
ای��ن اف��راد رقم بزن��د! پس در گام نخس��ت آنچه 
می توان��د بزرگترین خطر انش��قاق و ایجاد جدایی 
بی��ن انقالبیون و انقالب نام گی��رد، صادق نبودن 
ب��ا مردم به هر بهانه ای اس��ت. ص��ادق نبودنی که 
حت��ی رهبری هم آن را تقبیح می کند و به عنوان 
ولی فقی��ه جامعه به مس��ئوالن تذک��ر می دهد که 

هیچ چیز پنهانی از مردم نداشته باشند.
اما نکته بعدی که می تواند پاشنه آشیل یا چشم 
اسفندیار مان لقب بگیرد افزایش درگیری جناحی و 
اتهام به خود است!! اینکه تمام جدل های مان تبدیل 
ش��ود به ثابت کردن این مساله که یک اختالسگر 
در لب��اس اصولگرا یا اصالح طلب دزدی کرده هیچ 
دس��تاوردی برای کشور ندارد، باید تالش کنیم که 
اختالس گر، منافق و هر کسی که قصد بدنام کردن 
انق��الب را دارد در هر لباس و ه��ر جناحی بود را 
شناخته و دس��تش را از دستاوردهای عظیم ملت 
قطع کنیم، باید تالش کنیم تا با هر فسادی در هر 
جایگاه و مقامی مبارزه کنیم حتی اگر ریشه آن در 
نهادی انقالبی باش��د!! باید تالش کنیم که نگذاریم 

مفس��دین به انقالب نزدیک شده و با لباس انقالب 
با اعتماد مردم بازی کنند و شرایطی را ایجاد کنند 
که دش��منان آنها را مانند چماق بر سر ملت زده و 

جای دفاع از انقالب را ببندند.
 مردم دلش��ان می خواهد که انقالب پاک باشد 
اما همین مردم که انتظ��ار و توقع دارند می فهمند 
که گاه یک نفوذی می تواند در حس��اس ترین نقطه 
کشور رخنه کند؛ پس مردمی که با رو شدن دست 
اف��رادی چون بنی ص��در، کالهی، کش��میری کنار 
آمدند و فهمیدند که حتی در امنیتی ترین نقطه هم 
نفوذی ها و منافقان می توانند نفوذ کنند، توان هضم 
کردن افشاگری داخلی درباره عملکرد فسادبرانگیز 
هر فردی در هر جایگاهی را دارند. چون خود را مقلد 
امام خمینی)ره( می دانند که تاکید داشتند »مالک 
حال افراد اس��ت« نه گذشته شان و اقداماتشان و هر 
فردی می تواند بس��ته به ش��رایط در جایگاهی قرار 
بگیرد که از مسیر گذشته اش فرسنگ ها دور باشد. 

مردم ش��اد می ش��وند که نیروهای امنیتی و 
حافظان انقالب دس��ت نفوذی ها را ک��ه با آبروی 
انق��الب بازی کردن��د و یک عمر خ��ود را انقالبی 
ج��ا زدند رو کنند تا از تریبون غریبه بش��نوند که 
ای��ن افراد که گاها الگوی مردم بودند چه کردند و 
چقدر حق��وق گرفتند و به راحتی عنوان می کنند 
سهمش��ان را از س��فره انقالب برداش��تند!! مردم 
خوش��حال می ش��وند و بیشتر به کش��ور و انقالب 
دلگرم می شوند که ببینند شایعاتی درباره نزدیکان 
مسئوالن خیلی س��ریع و با سند و مدارک جواب 

داده می ش��ود نه اینکه در گوش��ی و پچ پچ برخی 
درباره زمین خوار بودن و یا رانت خواری و وام های 

کالن سال ها بی پاسخ باقی بماند.
نکته بعدی توجه این موضوع است که مردم را 
به عنوان پش��توانه انقالب و اقدامات مهم و اساسی 
تنها در لحظات حساس نخواهیم و همیشه خود را 
پش��تیبان و خدمتکار م��ردم ببینیم، این فعل های 
جم��ع را برای مس��ئوالن می نویس��یم آنها که گاه 
در مخمصه  ه��ا و بحران ها تنه��ا حمایت مردمی را 
می خواهند و درست وقتی الزم است که برای آنها 
خدوم باشند پاس��خ مطالبات شان را بدهند، کاری 
می کنن��د که مردم انتظار ندارند و همین اقدام گاه 
باعث آزرده شدن مردم از مسئوالنشان شده و حتی 
باعث می ش��ود که آزردگی مردم به حدی باشد که 

این موضوع را به همه مسئوالنشان تعمیم دهند.
در نهایت آنچه مهم اس��ت توجه به این نکته 
مهم و ضروری اس��ت که باید بدانی��م مادامی که 
م��ردم و مس��والن پیوندی ناگسس��تنی و روابطی 
دوطرف��ه و ب��ر پایه صداقت داش��ته باش��ند هیچ 
دش��منی نمی تواند می��ان مردم و مسئوالنش��ان 
انش��قاق انداخته و فکری برای به هم زدن انقالبی 
که مردم با جان و دل و فدا کردن عزیزانشان از آن 
حمایت کردند کند، اما آنچه مهم اس��ت توجه به 
این نکته است که باید پیوند بین مردم و مسئولین 

تقویت شود و بر همین اساس برنامه ریزی شود.
خالصه اینکه اگر قرار است کسی با سیاه نمایی 
و اس��تفاده ابزاری از مشکالت کشور برای خودش 
دس��تاورد درست کند و روی انقالب پا بگذارد چه 
خارجی باش��د و چه داخلی با رویاهای عجیب! تا 
مردم هماهنگ و متحد و مسئوالن بیدار و انقالبی 
هس��تند نمی تواند و همه این خواب ها زمانی برای 
دشمن تعبیر می شود که به هر دلیلی درگیر خود 
ش��ویم به جای خودسازی و همسان سازی مردم و 
مسئوالن  به شکاف و مطالبه گری شخصی و نادیده 
گرفتن متخلفان به خاطر روابط فامیلی تن دهیم.

پروژه ای برای نادیده گرفتن دستاوردها؛

شکست انقالب برای گسست انقالبیون
پیوند مردم و مسئوالن مانعی برای تعبیر خواب دشمنان انقالب


