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تجلیل چندین باره رهبر معظم انقالب از خدمات درخشان و فداکاری های کادرهای درمانی کشور در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس یازدهم

من واقعا  از آن پرستاری که فداکارانه 
در حال ارائه خدمت است خجالت می کشم

همه نقش خود را به بهترین وجه ایفا کنند تا در کوتاه مدت زنجیره سرایت را قطع کنیم
رهبر معظم انقالب اسالمی ضمن تجلیل چندین 
باره از خدمات درخشان و فداکاری های کادرهای 
درمانی که بعضی از آنها نیز در راه خدمت به مردم 
به بیماری مبتال شده و یا جان باخته اند، گفتند: »با 
وجود این خدمات، بعضی افراد حتی کار ساده ای 
مثل ماسک زدن را انجام نمی دهند که من واقعًا 
از آن پرستاری که فداکارانه در حال ارائه خدمت 

است خجالت می کشم.«
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح 
روز یکشنبه در ارتباط تصویری با نمایندگان ملت 
در مجلس شورای اسالمی، مجلس یازدهم را »مظهر 
امید و انتظار مردم« خواندند و با استناد به »بنیه قوی 
و ظرفیت های مادی کشور« و »توانایی هایی معنوی 
و ایمانی ملت« تأکید کردند: »اطمینان داریم همه 
مشکالت موجود قابل حل است و مجلس باید با 
اولویت بندی مسائل، پرهیز از حاشیه سازی و نیز 
کار مخلصانه برای مردم در روند حل مشکالت، 

تأثیر محسوس بگذارد.«
از  عمیق  تأسف  ابراز  با  همچنین  ایشان 
اوج گیری مجدد کرونا، همه را به رعایت کامل 
دستورالعمل های بهداشتی فراخواندند و افزودند: 
»مردم با گسترش نهضت تعاون به نیازمندان بار 
دیگر کشور را از طراوت کمک به قشرهای ضعیف 

وخانواده های نیازمند سرشار کنند.«
قابل  درصد  آیت اهلل خامنه ای حضور  حضرت 
قبولی از مردم در انتخابات مجلس را با وجود 
شرایط سخت اقتصادی و تبلیغات مأیوس کننده 
دشمنان نشان دهنده امیدواری و انتظار ملت برای 
حل مشکالت خواندند و به نمایندگان مجلس 
توصیه کردند: »قدر این موقعیت مهم را بدانید.«

ایشان مجلس یازدهم را از قوی ترین و انقالبی ترین 
مجالس پس از انقالب خواندند و افزودند: حضور 
»جوانان پرانگیزه، پر ایمان، پرتوان، تحصیل کرده و 
کارآمد« در کنار شماری از مدیران انقالبی و دارای 
سوابق اجرایی، و نیز شماری از پیشکسوتان دارای 
سوابق نمایندگی، مجلس یازدهم را به مجلسی بسیار 

خوب و امیدبخش تبدیل کرده است.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی از 
حساسیت نشان دادن مجلس یازدهم به مسائل 
انقالب و سرعت عمل نمایندگان در تشکیل هیئت 
رئیسه و کمیسیون ها افزودند: »مهلت چهار ساله 
نمایندگی، فرصت خوبی برای ریل گذاری حرکت 
عمومی کشور و تأثیرگذاری فراوان در روند حل 

مسائل و پیشرفت و آینده ایران است.«
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان 
مشکالت فراوان اقتصادی کشور را به »بیماری« 
تشبیه و در عین حال تأکید کردند: »به علت بنیه 
قوی و قدرت دفاعی، کشور بدون تردید توان 
غلبه بر این بیماری را دارد، همان گونه که دشمنان 
نیز امروز اذعان می کنند که با وجود سخت ترین 

به  نتوانسته اند  تحریم ها و فشارهای همه جانبه 
اهداف ضد ایرانی خود دست یابند.«

ایشان »تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی های 
بی منطق، مشکالت بنگاه های تولیدی و مشکالت 
ناشی از تحریم ها« را از جمله مسائلی خواندند 
که سختی معیشت را بویژه برای طبقات پایین و 

متوسط به همراه آورده است.
برخی  تشریح  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
هزاران  »ایجاد  افزودند:  کشور  ظرفیت های 
طرح  صدها  اجرای  دانش بنیان،  شرکت 
زیربنایی، بهره برداری مستمر از طرح های جدید، 
و  نظامی  صنایع  در  حیرت انگیز  پیشرفت های 
در مسائل فضایی  موفقیت های تحسین برانگیز 

بسیار  ظرفیت های  از  بخشی  از  استفاده  نتایج 
قوی وگسترده در کشور است.«

رهبر انقالب ظرفیت های معنوی ملت را که در 
ایمان مذهبی و انقالبی مردم ریشه دارد، مکمل 
ظرفیت های فراوان طبیعی، جغرافیایی و تاریخی 
برشمردند و افزودند: »باید ظرفیت های معنوی را 
به عنوان عاملی بسیار مهم، مورد توجه و استفاده 

قرار داد.«
ایشان »حضور بهنگام و فداکارانه مردم در مقابله 
با موج اول کرونا«، »خدمات بسیار با ارزش ملت 
در نهضت کمک مؤمنانه به خانواده های ضعیف« و 
»حضور با شکوه و خیره کننده مردم در بدرقه سردار 
سلیمانی« را نمونه هایی از ظرفیت معنوی عمیق 

ملت ایران دانستند و افزودند: »مردم در تجلیل از 
»مظهر اقتدار ملی و جهادی« ایرانیان یعنی شهید 
سلیمانی نشان دادند که به مبارزه و مقاومت در 
مقابل استکبار ایمان دارند و برای قهرمان ملی 

خود باالترین ارزش ها را قائل هستند.«
حضور  یادآوری  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
نظیر  غائله هایی  با  مقابله  در  مردم  تعیین کننده 
حوادث سال های ۷۸ و ۸۸ افزودند: »ملت در 
مقابله با هر حرکت ضدنظام، دشمن را مأیوس 
می کند و آیا توانایی و ظرفیتی باالتر از این برای 

یک کشور قابل تصور است؟«
رهبر انقالب در نوعی جمع بندی از این بخش 
از سخنانشان، بخشی از مشکالت موجود را نیز 
ناشی از بی توجهی و کم توجهی مسئوالن در طول 
سال های مختلف خواندند و افزودند: »اگر تفکر 
خوداتکایی و اعتماد به نفس ملی بویژه در جوانان 
همچنان رو به گسترش باشد و از بنیه قوی کشور 
استفاده شود و امیدهای واهی به بیرون مرزها و 
شرطی کردن اقتصاد کشور تضعیف شود، من 
اطمینان کامل دارم که مشکالت اقتصادی قابل 

حل است.«
رهبر انقالب اسالمی سپس توصیه هایی را خطاب 

به نمایندگان مجلس یازدهم بیان کردند.
»نیت الهی و خالص«، »کار برای مردم« و »پرهیز از 
جو زدگی« اولین توصیه حضرت آیت اهلل خامنه ای 

به نمایندگان مجلس بود.
»سوگند  به  مربوط  انقالب  رهبر  دیگر  توصیه 
نمایندگان« بود که گفتند: »سوگندی که نمایندگان 
در آغاز به کار مجلس ادا می کنند، یک سوگند 
شرعی است و بر اساس آن باید به صورت جدی 
پاسدار حریم اسالم و نگهبان دستاوردهای انقالب 

اسالمی باشند.«
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