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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 (10های اخیر کشور ) سلسله تذکّرات استاد طیّب ناظر بر ناآرامی

 آمدی مدیریتی در پیکره نظام ناکار

تواند وارد یک اندام قوی و سالم شود و اختالل و بیماری در آن ایجاد  هیچ ویروس و میکروبی نمی 

ها  ها و میکروب پذیر شد و این ویروس کند. پیکرۀ حکومتی ما چون ضعف و بیماری داشت؛ لذا آسیب

د بود، این اتّفاق ضعف و ایرا توانستند هجوم بیاوردند و آشوب بیافرینند و آسیب بزنند. اگر سالم و بی

  از موقعیّت  ستفاده ، سوءا بازی بازی، جناح خواری، اختالس، فامیل ، تبعیض، رانت افتاد. ناکارآمدی نمی

مهری به مستضعفین و...، عواملی است که پیکرۀ کشور و نظام را  اعتنایی به مظلومان و بی قدرت، بی

مستعد  دست دشمنان نظام و کشور سازی کشور به  کند و زمینه را برای ناآرام پذیر می نحیف و آسیب

  .کند می

 های دشمن در تمام سطوح حاکمیّت حضور نفوذی

که  امّا نکتۀ دوم و مهم اینکه، گرچه بخشی از مشکالت موجود در مدیریت کشور، ناشی از این است  

بودن، در مسؤولیّتی ما مهذّب نیستیم، به قدرت رسیدیم و فساد کردیم، یا در عین ناالیق و ناکارآمد 

صورت جدّی  های داخل نظام به اینها همه درست است، امّا وقتی اختالل .قرار گرفتیم که جای ما نبود

شود. نفوذ  صورت قطعی اثبات می شود، حضور دشمنانِ مصمّم برای تخریب نظام از درون، به بررسی می

ا و...، در سطوح مختلف ادارۀ کشور ه پرست ها، شیطان طلب ها، سلطنت ها، یهودی منافقین، بهایی

های دینی مدارس بهایی بودند، مسلّم  ای جدّی است. این موضوع که در مقطعی بسیاری از معلّم مسأله

یبند به حجاب و دین شود؟!  است. وقتی معلّم دینی بهایی بچّه را تربیت کند، انتظار دارید این بچّه پا

طوح وجود دارند؛ در سطوح بسیار باال تا عمق حاکمیت گمان نکنیم دشمنان نفوذی فقط در این س
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خاطرتان هست که در ردۀ معاونت وزارت اطّالعات کسی مثل سعید امامی پیدا شد که  .اند نفوذ کرده

هایی که  چه بسیار یهودی .وابسته به چه جریاناتی بود و چه خیانتی کرد و چه آسیبی به این نظام زد

دو نسل قبل، پدر یا پدربزرگشان با مأموریّت صهیونیزم جهانی تظاهر به اند و از یکی  اسم عوض کرده

های  تر از دیگران، در صف اوّل نماز جماعت شرکت کردند؛ به حوزه مسلمانی کردند و خیلی مسلمان

های سیاسی  طلب و گروه جریانات سلطنت  اهلل هم شدند ... اینها واقعیّت است. علمیّه رفتند و بعضاً آیت

هایی که  کنند و ضربه هایی که می نافقین، داخل نظام وجود دارند و بعضاً در پی خرابکاریمثل م

ای، در صداوسیما و در برخی دیگر از مراکز مهم  اش را مراکز هسته نمونه .شوند زنند، شناخته می می

  ی در ادارهها  کنیم فقط ضعف مذهبی شویم و فکر می گاهی اوقات در داوری دچار اشتباه می .ایم دیده

بینیم  امور بوده که منجر به چنین اختالالتی شده است. اگر عادالنه و دقیق بررسی و قضاوت کنیم، می

های وابسته به کشورهای متخاصمی مثل  که بسیاری از آنها توسّط عوامل نفوذی دشمن و جاسوس

کند، این  که دشمن میریزی شده است. هیچ تردید نکنید که یکی از کارهای بزرگی  اسرائیل برنامه

های  های مخالف خودش را از درون بپوساند و از پا دربیاورد. اگر به افرادی در ناآرامی است که نظام

شویم که در بین آنها حضور عناصر منافق، یهودی،  اند نگاه کنیم، متوجّه می اخیر تاکنون دستگیر شده

کننده  آلمان و ... جدّی و تعیین  س و فرانسه وهای آمریکا و اسرائیل و انگلی بهایی، وهّابی و جاسوس

هایی، همچون  گونه دشمنان نفوذی، در چه رده است. شاید برای بسیاری از افراد باورپذیر نباشد که این

ها و مشاوران مدیران مراکز بسیار کلیدی و حسّاس و سطوح بسیار باال  مجلس و معاونت وزارتخانه

هاست؛ کسانی که خودشان را در برابر فرهنگ و  زده تر حضور غرب رایجتر و  از همه روشن !حضور دارند

هایش را در زمان امام راحل دیدیم که مشاور و معاون شورای امنیّت ملی ما  اند. نمونه نظام غربی باخته

ها را تشدید کنید! یکی از  به دشمن خارجی زنگ زده بود که حتماً به ایران حمله کنید! حتماً تحریم

عنوان دبیر شورای امنیّت ملی، در خارج از کشور با نمایندۀ  جمهور سابق، در دوران جنگ، به رؤسای

جمهور وقت پیام برد که به ایران فشار  اسرائیل و فرانسه و آمریکا جلسه گذاشت و از طرف رئیس
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دهیم  ل میهای شما شود! یا گفت اگر از ما حمایت کنید، ما به شما قو بیاورید تا امام تسلیم خواسته

تعارض نظام با اسرائیل را از بین ببریم و حمایت از جریانات مقاومت را قطع کنیم و حضورمان را در 

  !منطقه منتفی کنیم

 های دشمن لزوم پاکسازی ارکان نظام از وجود نفوذی

خواهم بگویم دشمن درون نظام حضور دارد! همه را به پای دوست ناتوان نگذاریم!  هرصورت، می به 

ای از  اند. بخش عمده اند و داخل نظام نفوذ کرده دشمنان زیرک با همۀ عقده و کینه به عرصه آمده

که ضرورت  های دشمن و اقدامات آنهاست؛ ولذا کار بسیار مهمّی دلیل حضور نفوذی مشکالت کشور به

سازی و  ها در سطوح تصمیم دارد صورت بگیرد، یک بررسی بسیار دقیق برای شناسایی نفوذی

گیری کشور و پاکسازی ارکان نظام از وجود آنهاست. پاکسازی نه به این معنی که به جان  تصمیم

بسا جزو  چه نه. دشمن نفوذی !کسانی که جزء جناح و حزب ما نیستند، بیفتیم و آنها را بیرون بریزیم

خواند و در صف  تر از ما می تر است و نمازش را هم اوّل وقت و از ما هم خیلی داغ باند ما و حزب ماست

بسا امام جماعت هم هست! اینها باید شناسایی و پاکسازی  ایستد و چه جماعت مسجد جلوتر از ما می

 .شوند

 استحذف جریان نفوذ ضروری برای سالمت و کارآمدی نظام، طرّاحی سازوکار قانونی برای 

سمت  صورت جدّی به منظور سالمت و کارآمدی نظام، به ها، به نظام باید بعد از فرونشستن موج ناآرامی

گیری کند و این مشکل را حل کند و سپس یک سازوکار قانونی  گیری و هدف حذف جریان نفوذ جهت

جمهور نفوذی دشمن  ا تا ردۀ رئیسطرّاحی کند که امکان نفوذ را به حدّاقل ممکن برساند که م

ناکرده  کنم که باید مراقب باشیم که در جریان پاکسازی، خدای تأکید می !نداشته باشیم

ها و دعواهای نفسانی مالک نباشد! منطقی و اصولی، ولی جدّی و  های شخصی و رقابت گشایی  عقده

که این مسأله را مطرح و هوشیار باشیم!جریان نفوذ بسیار جدّی است. رهبری چند سال است 
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اند، ولی کسانی که سر کار بودند، بعضاً خودشان نفوذی بودند! آنها کجا به این حرف  پافشاری کرده

  !کردند؟ رهبری عمل می

 های جهانی و مطالعات قرآنی برای پاکسازی جریانات نفوذی گیری از تجربه بهره

های متعدّدی را برای  و با مطالعات قرآنی، راه های جهانی گیری از تجربه قطعاً نظام باید با بهره 

سازی و پاکسازی خودش از جریانات نفوذی، بررسی و شناسایی کند و به آن راهکارها شکل  سالم

قانونی ببخشد و آن را به اجرا بگذارد تا هم بتواند افراد و جریانات نفوذی موجود را حذف کند، هم 

د طوری در جامعه مدیریّت شوند که در برابر دشمنی که درصدد بستر نفوذ را از بین ببرد؛ یعنی افرا

ناپذیر باشند. چون وقتی شما این جاسوس نفوذی را بیرون کردید،   کار بگیرد، آسیب است آنها را به

خواهد باقی بماند و روز اقتدار را  رود تا او را جاسوس کند. نظام اگر می دشمن سراغ شخص دیگری می

در عین حال، قبول داریم که  .ریزی جدّی کند د، باید برای این مشکل برنامهپیش روی خودش ببین

فرمود: تا تزکیه  علیه می تعالی اهلل ناکارآمدی و ضعف در نیروهای خودی وجود دارد. امام خمینی رضوان

ْنساَن َلَیْطغىٰ اید، قدرت برای شما خطرناک است! قرآن فرمود:  نشده  که انسانی: ْغنىٰ اْستَـ  َرآه   َأنْ  ِإنَّ اْْلِ

بیند، در جایگاه رئیس و مسؤول و مدیر و وزیر  وقتی خودش را مستغنی و مقتدر می نیست، مهذّب

بخشی از مشکالت، ناشی از این است که ما مهذّب نبودیم.  .شود کند و طاغوت می بیند، طغیان می می

لرزید، رفاه دیدیم، دست و پول دیدیم، دست و پایمان لرزید؛ پست و مقام دیدیم، دست و پایمان 

  ... پایمان لرزید و

 ها باشد هایمان منطقی و تالشمان در جهت رفع عیوب و کاستی قضاوت

رود یا کالً آن را نابود  کردنش می  سمت کامل کاره دارد، به انسان منطقی وقتی یک چیز ناقص و نیمه 

ت کشور ما مدیریّت ناقص اسالمی است. کاره و ناقص اسالمی است؛ مدیریّ کند؟! نظام ما نظام نیمه می

ها مشکالتی  ها و نفوذی ها و آن دشمنی ها و ضعف در اینکه ایراداتی وجود دارد و ترکیب این ناکارآمدی
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ایجاد کرده، تردیدی نیست. امّا راه چیست؟ راه این است که از نظام اسالمی چشم بپوشیم و به یک 

ها  ها، ضعف دست بگیر؟! یا آن نقص وییم تو بیا حکومت را بهجریان الحادی، الئیک و حتّی ضد دین بگ

و نیمۀ باقیمانده را تکمیل کنیم؟در این سخن، با کسانی که خدا و پیغمبر و دین را قبول ندارند، کاری 

گوییم ما نظام جمهوری  نداریم. امّا به کسانی که مذهبی هستند و مخالف نظام جمهوری اسالمی، می

های متعدّدی در عملکرد مسؤولین نظام  دانیم، عیب عیب می دانیم، اتّفاقا پر نمی عیب اسالمی را بی

ها را برطرف کنیم؟ کسی که مریض است راه این  هست، امّا راه چیست؟ آیا راه این نیست که این عیب

 اجماالً این را خواستم عرض کنم که مراقب باشیم !اش کنیم؟ یا اینکه او را بکشیم؟ است که معالجه

شود.  همۀ مشکالت، ناشی از ضعف نیست؛ بعضی از مشکالت عمداً توسّط دشمن نفوذی ایجاد می

 .تر باشد تر و درست ها، قضاوتمان منطقی بنابراین دقّت کنیم در مورد فسادها و ناکارآمدی

 

 مْ ه مَّ َصلِّ َعلٰی م َحمٍَّد َو آِل م َحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجه  اَلل ٰ 


