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پشت پرده استعفای بطحایی
نماینده قم در مجلس گفت: در پش��ت پرده استعفای آقای بطحایی مواردی 

است که دولت به وی وعده کرده بود، اما در نهایت با او همکاری نکرد.
حجت االس��ام مجتبی ذوالنوری اظهار داشت: آقای بطحایی مدت هاست که 
برای چند موضوع با مجموعه ریاس��ت جمهوری و دول��ت چالش دارد. وی بحث 

معیشت فرهنگیان را یکی از موارد چالش برانگیز بین بطحایی و دولت خواند. یکی 
از وعده هایی که آقای بطحایی داده بود حل مشکل معیشت فرهنگیان بود، البته ارتقای 

وضعیت اجتماعی و معوقات فرهنگیان نیز از جمله مواردی بود که آقای بطحایی قول داده 
بود و البته دولت قول داده بود که حل کند و متاسفانه همراهی نداشت. 

وی افزود: با توجه به این شرایط و توقعی که در فرهنگیان ایجاد شده بود، که حق مسلم 
فرهنگیان بود که مشکلش��ان حل ش��ود، اما چون دولت همراهی الزم را با بطحایی نداشت، 

احساس می کرد وقتی دولت در حل این مشکات همراهی نکند، نمی شود کاری کرد. 

در حاشیه
فرار روحانی از پاسخگویی نسبت به عملکردش

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس گفت: اظهارات مطرح ش��ده از س��وی 
آق��ای روحانی مبنی بر کمبود اختیاراتش در کش��ور برای فرار از پاس��خگویی 

نسبت به عملکردش است.
محمدعلی پورمختار با اشاره به اظهارات اخیر روحانی مبنی بر افزایش اختیارات 

رئیس جمهور در ش��رایط فعلی کش��ور، گف��ت: اختیارات روحانی از زمان ش��ورای 
پشتیبانی جنگ بیشتر است زیرا شورای هماهنگی سران سه قوه که رئیس جمهور نیز 

ریاست آن را برعهده دارد، دارای اختیارات فراوانی است لذا نیازی به افزایش اختیارات وی 
نیس��ت. وی افزود: اینکه رئیس جمهور از کم اختیاری خود بگوید، پذیرفتنی نیس��ت بلکه 

رئیس جمهور باید از اختیارات خود به درستی استفاده کنند.
وی در همین راستا ادامه داد: در حوزه مسائل اقتصادی این اختیارات به رئیس جمهور 

داده شده است زیرا اولویت کنونی کشور مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است.

دیدگاه
در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان کوتاهی می شود

نماین��ده مردم ورامی��ن در مجلس گفت: متاس��فانه اجرای قان��ون منع به 
کارگیری بازنشس��تگان در برخی جاها به فراموش��ی سپرده شده است و شاهد 

کوتاهی ها و اغماض هایی در این زمینه هستیم.
سیدحس��ین نقوی حسینی اظهار داشت: در ابتدا و بافاصله پس از تصویب 

این قانون، اغلب دس��تگاه ها به صورت بسیار جدی این قانون را عملیاتی کردند و 
اقدامات بسیار خوبی هم برای اجرای کامل آن صورت گرفت. وی ادامه داد: متأسفانه 

پس از مدتی اجرای این قانون در برخی جاها به فراموشی سپرده شد و شاهد کوتاهی، 
اغماض و چشم پوشی هایی در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستیم.

وی درباره میزان بازدارندگی قانون منع به کارگیری بازنشستگان، گفت: این قانون به 
اندازه ای قاطع و محکم اس��ت که براس��اس آن باید با متخلفان برخورد اساسی شود. البته 

ایرادات وارده در قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

دست به نقد

رهبری مسئولیت حفظ جهت گیری انقالب 
و نظام را دارد

اینکه رهبر باید پاس��خگوی مشکات کشور باشد، 
البته همین طور اس��ت و شّکی در این نیست؛ قانون هم 
موازین پاسخگویی را مشّخص کرده است. هر کس به هر 
اندازه که حوزه اختیارات اوست، باید پاسخگو باشد. البته 
مسئولیت مدیریّت انقاب با مدیریّت اجرایی کشور فرق 
دارد؛ این را توّجه داشته باشید. رهبری طبق قانون اساسی 
در کشور مسئولیت اجرایی ندارد؛ جز در زمینه نیروهای 
مسلّح. مس��ئولیت اجرایی به عهده قوای سه گانه است، 
منتها مدیریّت انقاب - که همان رهبری باشد - مسئولیت 
حفظ جهتگیری انقاب و نظام را دارد؛ باید مواظب باشد 
انقاب و نظام از آرمانها منحرف و منصرف نش��ود؛ فریب 
دش��من را نخورد و راه را عوضی نرود؛ اینها مسئولیتهای 
رهبری است. مسئولیت اجرایی به عهده مسئوالن اجرایی 
است و هر کس مسئولیتی دارد، باید طبق مسئولیت خود 
عمل کند. رهب��ری نمی آید به وزارت اقتصاد یا بازرگانی 
بگوید این طوری کن؛ ی��ا به رئیس جمهور و فان وزیر و 
فان قاضی بگوید آن طوری کن؛ اینها کارهایی است که 
رهبری نباید وارد ش��ود؛ هم بر خاف قانون است، هم بر 
خ��اف حّق و مصلحت. مملکت باید طبق روال قانونی و 
با مس��ئولیتهای مشخص شده حرکت کند؛ هرکس هم 
بر خاف مس��ئولیتش رفتار کرد، باالخره تبعه، دنباله و 
نتیجه ای خواهد داشت که با آن هم طبق قانون باید رفتار 

کرد. بنابراین مطلب کاماً روشن است.

بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان 
دانشگاه شهید بهشتی
22 اردیبهشت 82

مخاطب شمایید

سیاسی بودن »ققنوس«
عطااهلل مهاجرانی وزیر ارش��اد دوره اصاحات 
نوشت:  در نشس��ت ققنوس در تورنتو، از این 
ک��ه سرپرس��ت و مدی��ران بخش ها و مج��ری تکرار 
می کنند که ققنوس سیاس��ی نیس��ت! ی��اد این بیت 
مش��هور افتادم که: به سر مناره اش��تر رود و فغان بر 
آرد / که نهان شدستم اینجا مکنیدم آشکارا / ققنوس 
نه تنها از بن سیاسی ست بلکه ابعاد دیگری هم دارد. 

/ تا که رد سم اسبت گم کنند!

واقعیت به جامعه گفته نمی شود
عب��داهلل گنج��ی مدیرمس��ئول روزنامه جوان 
نوش��ت: س��راغ دارم که یک نماین��ده را برای 
وزارت از مجلس بیرون بکشند اما سراغ ندارم یک وزیر 
به عش��ق نمایندگی وزارت را ترک کند. ش��ما س��راغ 
دارید؟ منابع، اختیارات و مواهب قابل قیاس نیست.  یا 
بطحایی راه موجهی برای فرار یافته اس��ت که طبیعی 

جلوه کند یا واقعیت به جامعه گفته نمی شود.

طالق های صوری و ازدواج های مصلحتی 
برای دریافت مستمری

محمدحسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی 
نوش��ت: امروز اظه��ارات یکی از مدیران اس��تانی 
س��ازمان تامین اجتماعی درباره طاق های صوری بازتاب 
وسیعی داشت که با توجه به حساسیت موضوع توضیحات 
ذیل ارائه می شود: چند سالی است سازمان تامین اجتماعی 
با پدیده طاق های صوری برای برقراری مستمری فرزندان 
اناثی که پدرشان بیمه شده یا مستمری بگیر سازمان بوده و 
فوت کرده است روبرو می باشد؛ اگر چه تعداد خانوارهایی که 
حاضر به پذیرش این خطای عجیب و پرمسئله می شوند در 
قیاس با تعداد مستمری بگیران محق، بسیار کم است. اتفاق 
دیگری که رخ داده این است که برخی از دختران جوان به 
عقد مستمری بگیرانی که سن بسیار باالیی دارند و احتمال 
فوتشان زیاد است در می آیند تا پس از فوت آن فرد، موفق 
به دریافت مستمری س��ازمان شوند! در این موارد موضوع 
فقط به دریافت مستمری ختم نمی شود بلکه مفسده ها و 
مشکات فراوان بعدی برای خانواده ها و بویژه آن زنان طاق 
گرفت��ه و دختران ازدواج کرده پیش می آی��د که ... در این 
زمینه ها بایستی نهادها و افراد مس��ئول، خانواده ها را آگاه 
کرده و اطاعات الزم را ارائه دهند. البته در بسیاری از این 
موارد، سازمان از طرق مختلف متوجه این دور زدن های به 
ظاه��ر قانونی می ش��ود و اقدام��ات الزم را انجام می دهد. 
س��ازمان تامین اجتماعی پشتیبان واقعی دختران و زنانی 

است که در مسیر زندگی خود با ریسک  مواجه می شوند!

واکنش ابتکار به استعفای بطحایی 
ابتکار معاون رئیس جمهور نوش��ت:  معصومه 
هنوز هم امیدوارم تکذیب ش��ود ولی خواستم 
در هر صورت از اقدامات ارزشمند سیدمحمد بطحایی 
در حذف آزمون های زاید ابتدایی، کاهش استرس ها و 
افزایش س��اعات ورزش و مهارت های زندگی و مهارت 
حرفه ای خصوصا ب��رای دختران، اج��رای برنامه های 
گفت وگوی بین نس��لی و ...تش��کر کنم و امیدوارم که 

این گام های خوب استمرار یابد.

سیاست مجازی

ادامه از صفحه اول
7- حل اختاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. 
8- ح��ل معضات نظام که از طرق عادی قابل حل 
نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. 9- 
امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم؛ 
صاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا 
بودن ش��رایطی که در ای��ن قانون می آید، باید قبل 
از انتخابات به تأیید ش��ورای نگهبان و در دوره اول 
به تأیید رهبری برس��د. 10. ع��زل رئیس جمهور با 
در نظر گرفتن مصالح کش��ور پ��س از حکم دیوان 
عالی کش��ور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی 
مجلس ش��ورای اس��امی به عدم کفایت وی . 11- 
عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین 

اسامی پس از پیشنهاد رئیس قوه ی قضاییه.
البت��ه این را هم باید طبق قانون دانس��ت که 
رهبری می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود 

را به شخص دیگری تفویض کند.
ام��ا رهبر معظ��م انق��اب اس��امی در طول 
سال های گذش��ته عاوه بر عمل به مسئولیت های 
خود که در فهرس��ت باال آمده است، اقداماتی انجام 
داده اند که در جهت موفقیت نظام اسامی و جامه 
عمل پوشاندن به وظایف رهبری نقشی به سزا داشته 
است. اقدامات ویژه که به صورت حضور در بزنگاه ها 
و البته همراه با توصیه و تبیین دالیل صورت گرفته 
است و کمتر در قالب حکم حکومتی بیان شده اند.

مقابله با تحریف امام)ره(
بع��د از رحلت ام��ام خمینی)ره( ع��ده ای در 
داخل و خارج تاش داش��تند تا با قداست بخش��ی 
فریبکارانه اصل رهب��ری را حذف کنند که همان 
ابتدا این توطئه خنثی ش��د اما در ادامه مسیر هم 
عده ای تعاریف اش��تباه از رفتارهای امام در مواجه 
با دشمن بیان داشتند که همین امر تاش داشت 
میان نس��ل جدید و قبل تفرق��ه افکند که در این 
بین یک��ی از مهم تری��ن تاش ه��ای رهبر معظم 
انقاب اسامی در طول نزدیک به سه دهه گذشته 
این بوده است که راه امام تداوم یابد، این  راه دچار 
تحریف و تغییر ناصحیح نشود و اصول مکتب امام 
و بینات راه امام دستخوش بازی بازیگران سیاسی 

و تحریف دشمنان و ناآگاهان قرار نگیرد. 

خودباوری به نسل جوان
یک��ی از اصلی تری��ن و مهمتری��ن اقدام��ات 
رهب��ر معظم انقاب در دوران رهب��ری خود را باید 
مفهوم سازی و حرکت آفرینی و ایجاد امید در جامعه 
خصوصا در نس��ل جوان دانس��ت. چیزی که گاه از 
آن به گفتمان سازی براساس آرمان ها و اهداف نظام 
اس��امی تعبیر می ش��ود. بر این اساس رهبر معظم 
انقاب اسامی با ایجاد یک سری مفاهیم مورد نیاز 
برای حل مشکات جامعه و پیشبرد انقاب اسامی 
در راس��تای اهداف خود، ادبیات و گفتمانی را ایجاد 
می کنن��د که این ادبیات و گفتم��ان، زمینه را برای 
تولید محتوا و برنامه برای عمل در راستای آن اهداف 
آماده می سازد. هر یک از این مفاهیم نیازمند الاقل 
یک مقاله یا یک کتاب مجزاس��ت که بتوان نیاز به 
آن مفهوم و ابعاد آن و خدماتی که این مفهوم سازی 
انجام داده است را تشریح کرد. برخی از این مفاهیم 

ارائه شده توسط ایشان به شرح زیر است:
مردم ساالری دینی، اقتصاد مقاومتی، مردمی سازی 
فرهنگ، فرهنگ عمومی، شبیخون فرهنگی، تهاجم 
فرهنگی، مظلومیت فرهنگ، جنگ نرم، افسران جنگ 
نرم، نفوذ، عوام و خواص، جهاد کبیر، مدیریت جهادی، 
ج��ذب حداکثری، ع��زت و حکم��ت و مصلحت در 
سیاست خارجی، بیداری اسامی، خودی و غیرخودی، 
پاسخگویی مسئوالن، انضباط اجتماعی، خدمتگزاری 
به مردم، عدالتخواهی، اتحاد ملی و انس��جام اسامی، 
فرهنگ مقاومتی وج��دان کاری، انضباط اجتماعی، 
انضباط اقتصادی، اصاح الگوی مصرف، سبک زندگی 
اس��امی و ایرانی، جهاد اقتصادی، حمای��ت از کار و 
سرمایه ایرانی، الگوی اسامی ایرانی پیشرفت، عدالت و 

پیشرفت، تمدن بزرگ اسامی و... .
به نوعی این واژه ها می تواند هویت بخش نس��ل 

جوانی باش��د که آینده ساز کش��ور است تا به جای 
تقلید کورکورانه از فرهنگ غرب هویت اس��امی - 

ایرانی خود را شناخته و حفظ کند.

بصیرت بخشی
بی شک می توان این نکته را به تایید کارشناسان 
همه جناح های سیاس��ی و دوس��ت و دشمن نظام 
رساند که بصیرت دهی و راهنمایی مردم و مسئوالن، 
یکی از مس��ئولیت های سنگین رهبر معظم انقاب 
بوده است. ایش��ان در هر برهه حساس و در هر امر 
مهم عمومی ای، یکی از وظایف خود را بصیرت دهی 
دانس��ته و به آن عمل کرده اند. از این جهت اس��ت 
که در طول س��ه دهه گذش��ته گنجینه ای غنی از 
س��خنرانی ها و موضع گیری های ایش��ان به صورت 
سخنرانی، حکم، دس��تور و... در موضوعات سیاسی 
و اجتماعی روز ایجاد شده است که تهیه این میزان 
محتوای روش��ن گر و ایراد این همه س��خنرانی های 
بصیرت بخش، خود یک کار مهم و اساسی محسوب 
می شود. ایشان در بزنگاه  هایی چون فتنه 78، فتنه 
و آشوب س��ال 88 و شکستن پلمپ های تاسیسات 
هسته ای که داوطبانه ایجاد شد و برای دشمن توقع 
ایجاد کرد، فتنه مذاکره ترامپ و بسیاری دیگر از این 

موارد راهنمایی ها ورودی دقیق و عمیق داشتند.

استکبارستیزی
یکی دیگر از اقدامات شایان توجه رهبر معظم 
انقاب در طول س��ال های پس از ام��ام، توجه به 
مس��أله استکبارستیزی و ش��ناخت دشمنان ملت 
ایران و اس��ام عزیز و حساس��یت داش��تن نسبت 
به طرح های دش��من بوده است. بدون شک از یک 
رهبر آگاه و روش��ن بین جز این نیز توقع نمی رود 
ک��ه برنامه های دش��من را بشناس��د و نس��بت به 
طرح های آن ها حساس��یت داش��ته باش��د. اینکه 
مشاهده می کنیم رهبر معظم انقاب همواره زودتر 
از آن که دشمن طرح های خود را عملی کند نسبت 
به آن تذک��ر داده و م��ردم را از چنین طرح هایی 
آگاه کرده است، نشان از موفقیت رهبری در انجام 
این مس��ئولیت دارد. هشدارهای رهبری نسبت به 
طرح های فرهنگی و جنگ نرم دشمن، هشدارهای 
رهبری نس��بت به توطئه های اقتصادی دشمن در 

سال های اخیر و... مصداق هایی از این امر است.
مثا استکبارس��تیزی که از مسلمات راه امام 
ب��ود را منکر ش��دند و یا برخی دیگر ب��ا این ادعا 
که دوران مکتب امام به پایان رس��یده، بی شرمانه 
مدعی شدند که اندیشه های امام را باید به موزه ها 
سپرد. رهبر معظم انقاب در برابر این دشمنی ها و 
تحریفات از مکتب امام ایستادند و به لطف خدای 

متعال و همت مردم، راه امام را تداوم بخشیدند.

تمرکز دقیق بر رفتار دشمن
ع��اوه بر آنچ��ه در باال ذکر ش��د، رهبر معظم 
انقاب به صرف شناخت نظری دشمن و طرح های 
او اکتفا نکرده اند بلکه در میدان عمل نیز همانند یک 
رهبر میدانی مسلط بر میدان و آگاه و بیدار و چونان 
دیده بانی نافذالبصیره  حرکت های جبهه دشمن را در 
عمل نی��ز رصد کرده و ملت ای��ران را در باب نحوه 

حرکت و اقدامات آتی و حال دشمن آگاه کرده اند.
بر آنچه ذکر ش��د باید ای��ن  را افزود که مقام 
معظ��م رهبری ع��اوه ب��ر آگاه��ی از برنامه های 
کان دش��من و ش��ناخت اقدامات عملیاتی آنان، 
برای خنثی کردن برنامه های دش��من نیز همواره 
برنامه ه��ا و اقدامات و طرح هایی اندیشیده ش��ده و 
روشن داش��ته اند و همین امر باعث شده است که 
توطئه های دش��من خنثی ش��ود و یا تاش برای 
مقابل��ه با آن به موقع ص��ورت گیرد. به عنوان مثال 
رهب��ر معظم انقاب از قریب به 12 س��ال قبل از 
برنامه دشمن برای صدمه اقتصادی به کشور خبر 
دادند و پ��س از آن چون دیده بان��ی نافذ، حرکت 
جبهه دش��من را رصد کردند و برای خنثی کردن 
این توطئه دشمن نیز اقتصاد مقاومتی را به عنوان 
طرحی کان و حساب شده و با پشتوانه کارشناسی 

برای مقابله با این توطئه ارائه کردند.

ورود دقیق در بزنگاه های تاریخی
انقاب اسامی پس از امام با بحران های مختلف 
و متعددی روبه رو بوده اس��ت. اگ��ر رهبری معظم 
انق��اب در طول این دوران هیچ ی��ک از خدمات و 
اقدامات بس��یار مهم ذکر شده در باال را انجام نداده 
بودند و صرفا موفق به عبور انقاب از بحران ها شده 
بودند، می توانس��تیم مدعی ش��ویم که کار بزرگی 
صورت گرفته اس��ت، این در حالی است که ایشان 
ه��م موفق به عبور دادن انق��اب از این بحران ها و 
گردنه های حساس شده اند و هم توانسته اند اقدامات 

درخشان پیش گفته را به سرانجام برسانند.
اگ��ر بخواهیم فهرس��تی از بحران های پس از 
امام تا امروز را مطرح کنیم باید فهرس��تی بس��یار 
طوالنی را ذک��ر کنیم اما به اختصار هرچه تمام تر 
می ت��وان موارد زی��ر را مهم تری��ن بحران های این 

دوران دانست:
 جن��گ ع��راق با کویت و حمل��ه آمریکا به 
عراق که زمین��ه ورود آمریکا به منطقه و احتمال 

درگیری و جنگ با ایران را نیز مطرح کرد.
 فتن��ه 78 و تاش عده ای ب��رای براندازی 

نظام اسامی از طریق آشوب خیابانی.
 فتنه 88 و ش��ورش عده ای علیه رأی مردم 
و تاش برای براندازی نظام اسامی که این بحران 
و فتنه خود دارای ابعاد مختلف سیاس��ی و امنیتی 

و اجتماعی بود.
 طرح شوروی سازی جمهوری اسامی ایران 
که در س��ال های 79-76 توسط نظام سلطه ایجاد 

شد و با هوشمندی و تاش رهبری خنثی گردید.

 بحران دادگاه میکونوس و تاش به ظاهر حقوقی 
و دیپلماتیک غرب برای مقابله با جمهوری اسامی و 

بحران آفرینی در روابط خارجی ایران اسامی.
 بحران قتل های زنجیره ای و طراحی پیچیده ای 
که هدف آن صدمه به اعتبار دستگاه های امنیتی نظام 

جمهوری اسامی بود.
 بحران کوی دانشگاه که هدف آن جداسازی 

قشر دانشجو از نظام اسامی بود.
 بحران س��ازی های مجلس ششم و تحصن و 
فتنه گری برخ��ی از نمایندگان آن مجلس که خود 

فصل مشبعی از اقدامات بحران ساز است.
 خ��روج از حاکمیت برخی از اصاح طلبان و 
تاش آن ها برای به بن بست رساندن نظام اسامی.

 بحران سازی های آقایان منتظری، آذری قمی 
و افرادی امثال آن ها که آلت دس��ت عده ای برای بر 
هم زدن امنیت و ثبات نظام اس��امی ش��دند. این 
فهرست طوالنی از بحران ها را می توان تکمیل کرد.

مسئولیت پذیری و پاسخگویی 
یکی دیگر از نقاط درخشان سابقه رهبر معظم 
انقاب، مسئولیت پذیری و پاسخگویی ایشان است. 
در جایگاه رهبری ایش��ان در طول سال ها، بارها و 
بارها در جلساتی شرکت نموده اند که در آن اقشار 
مختل��ف مردم به بی��ان نظرات خود و پرس��یدن 
س��ؤاالتی که برایشان مطرح اس��ت می پردازند و 
معظم له نیز با گش��اده رویی در صدد پاس��خگویی 
برمی آیند. در میان مس��ئوالن سطح باال در دنیا و 
در ایران، این میزان از پاسخگویی کم نظیر است. 

در بعد مسئولیت پذیری نیز ایشان قوال و عما 
همگان را به دوری از انداختن مسئولیت بر دوش 
دیگ��ران توصیه کردند و در مواقع مهم نیز نش��ان 
دادند که خود عامل به این توصیه هستند. مثا در 
ماجرای تحدید نسل ایشان مسئولیت خود در این 
 زمینه را پذیرفتند و با صراحت از آن سخن گفتند، 
در حالی که روش��ن است که ایش��ان از حامیان و 

مروجان مسأله تحدید نسل نبوده اند.

تالش برای حل معضالت و ضعف ها 
یکی دیگر از نقاط درخش��ان در بیان و عمل 
رهبر معظم انقاب این اس��ت که ایش��ان از دیدن 
نقاط ضعف و معضات و مشکات در نظام اسامی 
و جامع��ه ابایی ندارن��د و منکر ای��ن نقاط ضعف 
نمی شوند بلکه با حکمت و فرزانگی، انکار ضعف ها 
را ناصحیح دانسته و متذکر می شوند که همان طور 
که س��یاه نمایی برای انقاب و جامعه مضر اس��ت، 

ساده لوحی یا انکار واقعیت ها نیز مضر است. 
از این  جهت است که مشاهده می کنیم ایشان 
مبارزه با فقر و فس��اد و تبعیض و مفاس��د اقتصادی 
و آس��یب های اجتماعی و دیگ��ر مصادیق معضات 
اجتماع��ی را مجدانه مورد توجه قرار می دهند و در 
دس��تورهای مختلف به مس��ئوالن از لزوم توجه به 
امنی��ت اخاقی و روانی جامع��ه، تهاجم فرهنگی و 
شبیخون فرهنگی، ضعف در خانواده، معضل جمعیت 
و... س��خن می گویند. این واقع بینی انقابی در عین 
آرمان گرایی اسامی یکی از ویژگی های درس آموز و 

منحصر به فرد رهبر معظم انقاب اسامی است.

رسانه های منتقد نظام جمهوری اسالمی ایران، بار ها رهبری امام خامنه ای 
را دیکتاتور گونه دانسته و با تکیه بر همین موضوع سعی بر القای این مفهوم در 
جامعه دارند، بار ها شاهد بودیم که اتفاقات مختلف را هیزم کرده و بر پای آتش 

تفرقه ریختند؛ اما سوال اینجاست که آیا براستی ایشان دیکتاتور است؟
سی سال از انتخاب حضرت آیت اهلل خامنه ای به رهبری جمهوری اسالمی 
را  ایران  اسالمی  جامعه  رهبری  ایشان  که  سال هایی  طی  می گذرد،  ایران 
به  بعضا  و  شده  حاضر  مردمی  دیدارهای  در  بارها  و  بارها  داشتند  برعهده 
صورت گفت وگوهای دوطرفه با آنها صحبت کرده اند. سفرهای استانی، دیدار 
با دانشجویان، دیدار با اقشار مختلف مردم و ... که هر ساله به صورت ثابت 
اتفاق می افتد تنها بخشی از مراودات مردمی رهبری است که نمونه اش در 

جهان بی نظیر و بی مثال است.
بی بی سی آغازگر یک شبهه درباره رهبر انقالب

یک  بی فارسی  بی بی  دانشجویان،  با  رهبری  امسال  افطاری  از  پس 
گزارشی با عنوان جلسه پرحاشیه؛ انتقاد از "بیت رهبری" در حضور آیت اهلل 
خامنه ای را منتشر کرد و اعتقاد داشت که افراد بیت رهبری اجازه آزادی بیان 

و اظهارنظر در مورد شخص رهبری را به فعالین نمی دهند.
این در حالی است که سالیان سال شاهد برگزاری افطاری دانشجویان و 
جوانان با رهبری هستیم، مراسمی که در آن دانشجویان دغدغه ها و مسائل 
خود را بدون هیچ واسطه ای به گوش رهبر جمهوری اسالمی می رسانند؛ بعضا 
در این جسات بار ها شاهد بودیم که نخبگان و دانشجویان از مسئوالن دولتی، 

سیاست های کلی نظام و حتی سیاست های رهبری صریحا انتقاد کرده اند.
نظر رهبری در مورد نقد شدن چیست؟

معظم  مقام  که  است  حالی  در  بی بی سی  هدف دار  و  مغرضانه  گزارش 
اینجور  از شنیدن  من  نکنید  »خیال  گفتند:  دیدار صراحتا  در همان  رهبری 
نقد ها ناراحت میشوم؛ نه، من از اینکه این حرف ها زده نشود، ناراحت میشوم! 
بنده در جلسات دانشگاهی و دانشجویی که اینجا هستند می بینم بعضی ها از 
روی احترام خیلی حرف ها را که خیال می کنند من ناراحت می شوم، نمی زنند 
و من از نگفتن ناراحت می شوم من از گفتن ناراحت نمی شوم. من از انتقاد 
استقبال می کنم. انتقاد هست و کم نیست و بنده این ها را دریافت می کنم.«

برخی ها فکر می کنند که انتقاد موجب ضعف است، اما رهبری انتقاد را 
نشانه ضعف نمی دانند و در این باره معتقدند: »لبته معنای این حرف آن نیست 
که ما بگوییم هیچ کس حق ندارد از دولت انتقاد کند؛ چون انتقاد به معنای 
تضعیف نیست. انتقاد اگر دلسوزانه و منصفانه باشد، کمک هم می کند. اگر 
انتقادی دلسوزانه هم نبود، باالخره دانسته می شود. در مقابل حرکت دولت، 
افکار  توانست  نخواهد  بشود،  هم  غیرمنصفانه ای  عیبجویِی  وقت  یک  اگر 
عمومی و واقعیّت های بیرونی را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین من نمی خواهم 
انتقاد را منع کنم؛ اما تخریب را چرا. تخریب به  هیچ وجه مصلحت نیست. با 

هیچ توجیهی کسی نمی تواند خود را قانع نماید که دولت را تخریب کند.
جوانی که به رهبری نقد کرد و مورد تشویق ایشان قرار گرفت!

در سال ۸۸ و در جریان دیدار و گفت وگوی جوانان نخبه علمی کشور با 
به دعوت  و  با مجری مراسم  بدون هماهنگی  از حاضران  یکی  انقالب،  رهبر 
رهبر انقالب، پشت تریبون قرار گرفت و به شکل صریح، از برخی سیاست ها 
و رویه های حکومتی انتقاد کرد، سخنان افراد منتخب تمام شده بود و مجری 
کرد  انقالب دعوت  از رهبر  پایان وقت صحبت های حاضران،  اعالم  با  برنامه 
برای جمع صحبت کنند. در این زمان چندتن از حضار خواستار حضور در پشت 
تریبون و بیان نظراتشان شدند که رهبری از مجری پرسیدند کسی نمانده که 
صحبت کند؟ مجری پاسخ داد اگر شما اجازه بدهید، همه  جمع هزار نفره ای که 

این جا هستند، دوست دارند صحبت کنند، اما وقت محدود است.
در این هنگام رهبر انقالب به یکی از جوانان در وسط جمعیت که پرشورتر 
از بقیه خواستار حضور در پشت تریبون بود، اما توسط برگزارکنندگان مراسم 
ایستاده  بودند،  پا شده  که  آقایی  »آن  گفتند:  و  کردند  اشاره  نشانده شد، 

بودند و نشاندندشان ... شما بفرمائید«.
جوان متقاضی در جایگاه قرار گرفت و خود را دانشجوی ریاضی دانشگاه 
شریف معرفی کرد. وی ابتدا از نحوه انتخاب افراد برای صحبت نزد رهبری 

گله کرد. این گالیه افرادی بود که نوبت بیان نظراتشان را نیافته بودند و با 
تشویق حضار روبه رو شد.

بحشی از سخنان وی موضوع نقد رهبری بود. وی گفت: من شاید چهار 
- پنج سال است که به صورت جدی تر روزنامه می خوانم و مجالت را مطالعه 
نقد رهبری  عنوان  با  را  مطلبی  که  نمی آورم  یاد  به  واقعاً  این مدت  می کنم. 
خوانده باشم... نقد رهبری را هم به شکل عمومی می شود مطرح کرد و هم 
به صورت خاص در مجلس خبرگان. من احساس می کنم اگر چنین نشود، این 
شرایط منجر به نفاق و کینه می شود؛ مثالً یک چیزی که در ابتدا یک انتقاد 
ساده است، چون بستر مناسبی برای بیان پیدا نمی کند، ممکن است جنبه ی 

مغرضانه به خود بگیرد و کم کم بی انصافی هایی پیدا شود.«
او  به سخنران داده شد.  اتمام وقت  از  یادداشتی حاکی  این هنگام،  در 
از رهبری پرسید وقت گذشته است، اما اگر موافق باشید ادامه دهم؟ رهبر 
انقالب نیز با اشتیاق پاسخ دادند: البته از اول هم وقت گذشته بود، ولی من 
موافق ادامه صحبت های شما هستم. این دانشجو صحبت هایش را ادامه داد 
و برخالف سایرین که طبق هماهنگی با مجری مراسم، صحبت هایشان را در ۴ 
دقیقه محدود می کردند، حدود ۱۰ دقیقه صحبت کرد و در ادامه با انتقاد از 
چگونگی برخورد نیروی انتظامی با تجمعات پس از انتخابات پرسید: »اگر مقداری 
استفاده  موارد ضرورت  در  به جز  از خشونت  و  اقناعی تر داشتیم  روش های 
نداشتیم؟ چون  آیا مردم متحدتری  نداشت؟  بهتری  بقای  ما  نظام  نمی کردیم، 
وحدت واقعی به نظر من بیش از اینکه با نصیحت حاصل شود نتیجه ی رفتار 
مردم با حکومت و رفتار حکومت با مردم است و رفتار مردم با همدیگر است.«

وی در پایان، مودبانه تشکر کرد و به جای خود بازگشت و رهبر انقالب نیز 
مانند بقیه سخنرانان از ایشان نیز با بیان طیب اهلل انفسکم تقدیر کردند.

ابراز خوشحالی از اینکه سخنان  با  رهبر انقالب در ابتدای سخنان خود 
یادآوری ضروت شکر  و  می شود  قبل  از  عمیق تر  و  قوی تر  هر سال  نخبگان 
آزاداندیشی  علم،  تولید  اهمیت  کشور؛  و  مردم  به  خدمت  با  نخبگی  نعمت 
کلیدی  را  اقتدار کشورمان  و  علمی درپیشرفت  مرزشکنی  و  دانشگاه ها  در 
توصیف کردند و ضمن اشاره به برخی نکات مطرح شده توسط حاضران، درباره 
سخنان دانشجوی منتقد نیز گفتند: »خیال نکنید من از شنیدن اینجور حرف ها 
ناراحت میشوم. نه...، من از اینکه این حرف ها زده نشود، ناراحت میشوم. 
در جلساِت دانشجوئی، دانشگاهی که اینجا هستند، بنده گاهی که ببینم حاال 
بعضی ها روی مالحظه، روی احترام، روی هرچه، بعضی از این حرف ها را که 
از  میشوم؛  ناراحت  نگفتنش  از  نمیزنند؛  نمی آید،  خوشم  من  میکنند  خیال 

گفتنش مطلقاً ناراحت نمیشوم.«
بیت رهبری در سال های اخیر به صریح ترین انتقادها هم واکنش نشان نمی دهد

مواضع  برخی  به  اشاره  با  تهران  دانشگاه  بسیج  رئیس  طلوعی  علی 
رسانه های بیگانه و شبهاتی که در این باره مطرح  می شود به شرایط حضور و 
سخنرانی نماینده تشکل های دانشجویی در دیدار با رهبر انقالب اشاره کرد 
و گفت: به طور کلی در سال های اخیر فرصت حرف زدن به نگاه های مختلف 
داده می شود، در این دو سال اخیر اگر اشتباه نکنم نماینده های نشریه های 
دانشجویی خیلی جدی، صریح ترین انتقاد ها و بعضا بی احترامی ها را داشتند و 

برخوردی از جانب حضرت آقا و مسئولین بیت نمی شد.
وی ادامه داد: بعضی از دوستان در میان جلسه مطالبی داشتند و با توجه 
به داشتن وقت به آن ها هم تریبون می دادند؛ به نظر من خیلی هم در این 

دیدار ها الزم به زدن همه حرف ها نیست.
رئیس بسیج دانشگاه تهران تصریح کرد: مطالب خیلی صریح تر از چیزی 
که بی بی سی فکر می کند به مقام معظم رهبری می رسد اما با همه این حرف ها 

برگزاری این مراسم می تواند بهتر هم باشد.
محبوبیتی که ترس به جان دشمن انداخته است

با مرور همه این موارد یک سوال به ذهن متبادر می شود و آن اینکه به 
راستی دشمن و رسانه های بیگانه با چه هدفی رهبر انقالب، زندگی شخصی 
که  است  این  از  غیر  آیا  گرفته اند؟  قرار  هدف  را  فرزندان شان  و  ایشان 
محبوبیت امروز رهبر انقالب در بین نسل های چهارم و پنجم پس از انقالب 

دشمن را به ترس و واهمه وا داشته است؟!  باشگاه خبرنگاران

نمای نزدیک

رهبر انقالب با منتقدان خود چگونه رفتار می کنند؟
بیترهبریدرسالهایاخیربهصریحترینانتقادهاهمواکنشنشاننمیدهد!

سی سال رهبری، سی سال بصیرت بخشی

قاطع ترین دموکرات

رهب��ر معظم انق��اب اس��امی در روز عید  والیـــت فط��ر در دی��دار جمعی از مس��ئوالن نظام، بـا 
س��فرای کشورهای اسامی و قش��رهای مختلف مردم، پیام عید 
فطر را اتحاد و همبس��تگی کش��ورهای اس��امی و بازگش��ت به 
مضمون »امت مسلمان« خواندند و گفتند: عاج مشکات امروز 
دنیای اس��ام بازگشت به خواس��ته قرآن کریم مبنی بر »اشداُء 
عل��ی الکفار« و »رحماُء بینهم« اس��ت و روش��نفکران و علمای 

اسامی برای تحقق این خواسته، وظیفه مضاعفی دارند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تبریک عید س��عید فطر، با اشاره 
به طراحی های دشمنان برای ایجاد صف آرایی و جنگ و درگیری 
میان مسلمانان افزودند: کشورهای اسامی به جای آنکه در مقابل 
یکدیگ��ر قرار گیرن��د، باید در مقابل حضور جنایتکارانه دش��من 

غاصب در فلسطین صف آرایی کنند.
ایش��ان ضمن توصیه به برخی کش��ورهای اسامی که به دنبال 
سازش با رژیم صهیونیستی و اختاف افکنی هستند، برای توبه از مسیر 

نادرستی که درپیش گرفته اند، تأکید کردند: چرا باید در کشور اسامی 
همچون لیبی، دو گروه در مقابل هم قرار گیرند و خون یکدیگر را بریزند 
و چرا باید یک کش��ور مدعی اسام، مردم یمن و زیرساخت های این 

کشور را بمباران و براساس خواست و نظر دشمنان، عمل کند.
ایشان مسئله فلسطین را مسئله اول دنیای اسام خواندند و 
با انتقاد از برخی کش��ورهای اس��امی که در جهت اهداف امریکا 
و رژیم صهیونیس��تی تاش می کنند، افزودند: جمهوری اسامی 
ایران از همان ابتدا بر دفاع از ملت فلسطین تأکید کرد و در مقابل 

دنیای استکبار ایستاد و به این ایستادگی ادامه خواهد داد.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه پیروزی متعلق به ملت 
فلسطین خواهد بود، افزودند: دیدگاه جمهوری اسامی بر خاف 

برخ��ی رهبران قدیمی عرب که معتقد بودند باید یهودی ها را در 
دریا ریخت، اینگونه نیس��ت بلکه ما معتقدیم مبارزه همه جانبه 
ملت فلسطین در ابعاد نظامی، سیاسی و فرهنگی باید ادامه پیدا 

کند، تا زمانی که غاصبان، تسلیم رأی این ملت شوند.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای با یادآوری پیش��نهاد جمهوری 
اس��امی برای نظرخواهی از ساکنان مسلمان، مسیحی و یهودی 
فلس��طین و همچنین از آوارگان فلسطینی درباره چارچوب نظام 
حکومتی این کشور تأکید کردند: مبارزه ملت فلسطین باید تا آن 
روز ادامه پیدا کند و به لطف الهی در این مبارزه مس��المت آمیز 
و انس��انی و مورد قبول همه ُعرف های عاقل عالم، ملت فلسطین 
پیروز نهایی خواهد بود و جوانان آن روز را خواهند دید که کشور 

فلسطین به مردم فلسطین بازخواهد گشت.
پیش از س��خنان رهبر انقاب اس��امی، آق��ای روحانی ماه 
رمضان را ماه صبر و خودس��ازی و ش��کوفایی مقاومت سیاسی و 
بین المللی ملت در مقابل دشمنان دانست و با تاکید بر اینکه صبر 
راهب��ردی نظام و مردم پس از خروج آمریکا از توافق هس��ته ای، 
موجب برهم خوردن محاس��بات آنان ش��د، افزود: اکنون پس از 
یک س��ال صبر راهبردی، اگر تعهدات خود را قدم به قدم کاهش 
دهی��م، هیچ کس در دنی��ا نمی تواند ما را مامت کند و ما باید از 

امکانات توافق هسته ای در مقابل متخلفان، استفاده کنیم.
آقای روحانی، راه اصلی در مقابل دش��منان را راه تبیین شده 
بوس��یله رهبر انقاب اس��امی در مراسم س��الگرد ارتحال امام 
بزرگوار، دانس��ت و افزود: راه و مسیر ما »ش��جاعانه، امیدوارانه، 
عاقان��ه و مبتکرانه« خواهد بود و در این مس��یر و با این هدایت 
می توانیم به اهداف بلند خود از جمله اهداف اقتصادی و اجتماعی 

در سال رونق تولید دست پیدا کنیم.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن نظام، سفرای کشورهای اسالمی و قشرهای مختلف مردم:
جوانان روزی را خواهند دید که کشور فلسطین به ملت آن بازگردد


