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اینکه دشــمن همواره در کمین مردم ایران است و برای 
برهم ریختن و ایجاد تشــنج و اختالف در کشــوراز طرق 
مختلــف  برنامه ریزی می کند موضوعی اســت که نباید 
هیچــگاه آن را فرامــوش کرد و در این میــان مردم باید 
هوشیارانه برخورد کنند تا فرق خودی و ناخودی مشخص 
شــود . این سخن به شــعارهای توهین آمیز علیه رئیس 
جمهور در مراســم راهپیمایی 22 بهمن بر می گردد. این 
که گروهی خود سرانه یا با برنامه ریزی های از قبل تعیین 
شــده آن هم در آستانه انتخابات و در شرایطی که رئیس 
جمهور در حداقل محبوبیت در میان مردم قرار دارد شعار 
مرگ ســر می دهند ، نشان می دهد که یا فریب خورده و 
اهل دوستی های خاله خرسی هستند و به این ترتیب می 
خواهند خودی نشــان دهند و یا تالش می کنند از حاال 
تخم نفاق و کینه و تشــنج را برای انتخابات 1400 بکارند 

تا از ثمره آن به هنگامه انتخابات بهره ببرند. 
در عین حال حضور دشــمن شکن مردم ایران اسالمی به 
شکل متفاوت در برگزاری مراسم 22 بهمن موضوعی بود 
که به مذاق عده ای خــوش نیامد بنابراین با چنین برنامه 
ریزی خواستند تا توجه به این حضور باشکوه را منحرف و 
افکار عمومی را به ســمت اختالفات در کشور سوق دهند 
و باعث سوءاستفاده رســانه های بیگانه در سالگرد انقالب 
اســالمی شوند. این شعار مشابه  شعار انحرافی »نه غزه نه 
لبنان« بود که در گذشــته و در مراسم روز قدس، جمعی 
آن را فریاد زدند و صهیونیســت ها را دلشــاد کردند و به 

»سرمایه های اسراییل« در ایران تغییر کارکرد دادند. 
در این میان اما یک ســوال مطرح اســت و آن این است 
که دالیل اینکه عده ای به خود جرأت می دهند به رئیس 
جمهوری که از ســوی مردم انتخاب شــده توهین  کنند 
چیســت؟  و چرا عده ای از مردم ناخواســته با این گروه 

همراهی می کنند؟ 
 آب به آسیاب دشمن 

شــعار زشــتی که در مراســم 22 بهمن از سوی عده ای 
طرح شد، در حقیقت ایســتادگی در برابر نماد حاکمیت 
و اراده ملی در یک کشــور است. این شعارها به هیچ وجه 
قابل دفاع نیســت و همانگونه که مقام معظم رهبری بارها 
در بیانات خود بر این مســئله تاکیــد کرده اند توهین به 
مسئوالن جایز نیست. این شعار در حالی مطرح می شود 
که زمان زیادی از توصیه های رهبر معظم انقالب مبنی بر 
پرهیز از بددهانی نگذشته و پیش از این نیز ایشان هرگونه 
هتک حرمت را حرام اعالم کرده بودند.  بنابراین کســانی 
که تصمیم به توهین به دولت را عملی کردند در حقیقت 
هتاکانی هســتند که توصیه های معظم له را نادیده گرفته 
و تکدر خاطر دوســتداران انقالب را فراهم کرده اند . این 
گروه قصد عمل به رهنمودهــای رهبری را ندارند و الزم 

است تا با طریقی مؤثر با این افراد برخورد شود. 
رهبر انقالب اســالمی  در دیداری با مســئوالن دولت با 
انتقاد شدید و صریح از اقدام برخی ها در برخورد با دولت و 
رئیس جمهور و هتک حرمت ایشان گفتند: هتک حرمت 
حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه 
امروز کشــور بیش از هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد 

و انسجام نیاز دارد.
ایشــان در فرمایش خود تاکید کردنــد: اینگونه رفتارها و 
هتک حرمت، روش آمریکایی ها اســت که در مناظره ها و 

کارهای مطبوعاتی، خود را در دنیا رسوا کرده اند تا جایی 
که یک شــخصیت برجسته سیاسی آنها می گوید، دنیا با 

هراس و تحقیر به ما نگاه می کند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در این بــاره فرمودند: روش 
ما اســالمی و قرآنی اســت، یعنی انتقاد بیان می شود اما 
هتک حرمت انجام نمی گیرد. باید حرمت رؤسای سه قوه 
و مســئوالن کشــور که در عرصه خدمت رسانی به مردم 
هســتند، حفظ شود. از این رو باید تاکید کرد، کسانی که 
ادعــای والیتمداری، انقالبی گری و دفاع از ارزش ها دارند، 
بایســتی بیش از دیگران به رعایت ارزش های انســانی و 
اخالقی و اسالمی حساس باشند و اجازه ندهند تا عده ای 
به اســم  انقالبی گری اهداف خود را به این ترتیب عملی 

کنند.
 جلوگیری از پاسخگویی 

در عین حال چنین اقدامی می تواند موجب ایجاد فضای 
مظلوم نمایی شده و منفذی برای فرار دولت از پاسخگویی 
بــه عملکرد خــود باز کنــد. در حقیقت بایــد گفت که 
توهین کنندگان به رئیس جمهور دو خطای بزرگ مرتکب 
می شــوند، اول خالف مبانی دینی و مخصوصاً نظر صریح 
رهبر انقــالب و خالف شــرع انجام می دهنــد و دوم این 
فرصت را می دهند که مســئوالنی که باید پاسخگو باشند، 
مظلوم شــوند. همه می دانیم که شــعارهای بدون منطق 
و احساســاتی علیه ایــن و آن کاری را از پیش نمی برد و 
ارمغانی جز آشوب برای مردم کشور ندارد. عملکرد رئیس 
جمهــور محترم حتمــاً قابل نقد و برخــی اظهارات اخیر 
ایشان نیز حساسیت قشرهایی از جامعه را برانگیخته است 
که باید در مسیر صحیح نقد با آن برخورد شود و اقداماتی 
این چنین، مسیر نقد صحیح و مؤثر را سخت خواهد کرد.

 واکنش دولت 
البته این اقدام با واکنش گســترده مقامات دولت مواجه 
شــده و به نظر می رسد که در برخی از موارد این واکنش 
ها به نوعی مظلوم نمایی و اســتفاده از فرصت پیش آمده 

دیده می شود. 
ازجمله اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس  جمهور در 
واکنش به این مسئله خطاب به سید ابراهیم رییسی اظهار 

کرد:  همانطور که شــاهد بودید روز چهارشنبه در مراسم 
کم نظیر و متفاوت بزرگداشــت سراسری سالگرد پیروزی 
انقالب عده ای موتورســوار، با سردادن شعارهای مخرب و 
غیراخالقی نسبت به رییس محترم جمهوری سعی کردند 
با رفتارهای موهن خود، اصل بزرگداشت این مراسم ملی و 
ضرورت وحدت و اقتدار یکپارچگی نظام و ملت را در برابر 

دشمنان این ملک و ملت تحت الشعاع قرار دهند. 
محمود واعظی رییس دفتــر رییس جمهوری در واکنش 
بــه این رفتار ضد ملــی گفت: ایجاد انشــقاق در صفوف 
بهم پیوسته  راهپیمایان، طرح شعارهای انحرافی و توهین 
بــه رئیس جمهــوری منتخب ملت در مراســمی که نماد 
وحــدت ملی و یکپارچگی ایرانیــان در مواجهه با ناظران 
فراملی اســت،  اقدامی به غایت غیرمســئوالنه، ضدملی، 

تفرقه افکن و البته مجرمانه است.
لعیا جنیدی معاون حقوقــی رییس جمهوری از ضابطان 
دادگستری خواست گزارش اهانت به رییس جمهوری  را 

به مراجع صالح قضایی بدهند.
جنیدی در تشــریح ابعاد حقوقی توهین به روحانی گفت: 
این رفتارها عــالوه بر ابعاد حقوقی، ابعاد فرهنگی به ویژه 

فرهنگ سیاسی نیز دارند که به مراتب مهمتر است.
حسام الدین آشنا مشــاور رئیس جمهوری نیز در واکنش 
به توهین به روحانی در توییتر هشــدار داد تجربه نشــان 
داده  اســت از راه اندازی جریانات خودجوش! و شعارهای 
ســازمان یافته علیه دولت تا ســوء اســتفاده دشمنان و 

شکل گیری اغتشاش علیه نظام راهی نیست.
وی افزود: در ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی و شرایط 
حســاس سیاست خارجی، آتش بازی با احساسات عمومی 

عواقب دردناکی دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتی درباره اهانت به 
رییس جمهوری ضمن انتقاد از توهین به رییس جمهوری 
و تاکید رهبر معظم انقالب بر رعایت ادب اسالمی نوشت: 

چه جریانی از توهین به منتخب مردم سود می برد؟  
محمد شــریعتمداری« افزود: اهانت هــای مکرر به رییس 
جمهوری، بارها موجب ورود صریح رهبری معظم انقالب 

به رعایت ادب اسالمی شد. چرا گوش شنوایی نیست؟

 واکنش ها در سراسر کشور 
این امر با مخالفت و واکنش های متعددی در سراسر کشور 
همراه بود. از جمله عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه 
علمیه قم گفت: کســانی که در روز 22 بهمن علیه رئیس 
جمهور شعار سر دادند و هتاکی کردند، انقالبی نیستند و 
نباید مدعی عرق و عالقه به کشــور باشند. حجت االسالم 
والمسلین محمود صلواتی افزود:  انسان دین دار می داند 
که اهانت به دیگران، هتک حرمت، شکستن وحدت ملت 

در این شرایط، خالف اسالم و مصلحت نظام است.
از ســوی دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: اگر افرادی حتی انتقاد شــدید به برخی 
از مســووالن دارند باید بــا رعایت ادب و اخالق باشــد.  
امیرحسین بانکی پور فرد افزود: مردم وظیفه دارند نسبت 
به همــه افراد بخصوص اگــر دارای مســوولیت در نظام 

جمهوری اسالمی باشند، رعایت ادب را داشته باشند.
وی با اشــاره به تاکید رهبر معظــم انقالب درباره رعایت 
اخالق اســالمی، اظهار داشــت: فرادی که عالقه مند به 
انقالب اســالمی هســتند همانطور که در مواقع مختلف 
انتظار می رود پیرو مســیر انقالب باشند در توصیه های 

اخالقی نیز پیرو رهبر معظم انقالب باشند.
نماینــده مردم نوشــهر ، چالوس و کالرشــت در مجلس 
شــورای اســالمی نیز گفت: توهین کننــدگان به رییس 
جمهوری در جریان جشن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
در اصفهان دشمنان را خشنود کرده و آب به آسیاب آنان 

ریختند.
محمدعلی محســنی بندپی با بیــان اینکه عامالن توهین 
به رییس جمهوری عالوه بر اینکه اســتقالل نظام و بویژه 
رییس قوه مجریه را زیر ســئوال بردند، قصد ایجاد تفرقه 
و نفــاق بین مردم و دولتمردان را دارنــد، افزود : به طور 
حتم تمام جریان ها و گروه های سیاسی، توهین به رییس 

جمهوری را محکوم می کنند.
 نیاز به اقناع افکار عمومی 

ترویــج فرهنگ توهیــن در هیچ جایی پذیرفته نیســت. 
کاهش آن زمــان هم که رئیس جمهور مکرراً به منتقدان 
دولت مکرراً توهین می کردند و آنها را کاســبکار تحریم ، 
بی ســواد، متحجر ، دروغگو  و ... می خواندند نیز مدعیان 
اصالحات به ایشان تذکر می دادند، نه اینکه برای توهین ها 

کف بزنند و ایشان را به توهین بیشتر، تشویق کنند.
در ایــن میان آنچه که به نظر می رســد ضروری اســت 
پاســخگویی دولت به مردم و اقناع آنها است تا اعتراضات 
فروخــورده و انباشــته شــده در دل مردم که ناشــی از 
تصمیمات غلط و بی عدالتی ها ، ناکارآمدی ها، عدم وفای 
به عهد و... اســت با کبریتی به آتش کشــیده نشود . در 
حقیقت زمانی که یک شعار منفی در میان جمعیتی جا باز 

می کند نشان دهنده عملکرد 8 ساله دولت است. 
در این میان  باید توجه داشــت همانگونه که رهبر معظم 
انقالب تاکیــد فرمودند الزمه اِعمــال مدیریت صحیح و 
مناسب »اتخاذ تصمیم های قاطع حاکمیتی«، »اقناع افکار 
عمومی« و »همکاری همه دستگاه ها و همچنین همکاری 
مردم« اســت، دولتمردان بایســتی به جای خط و نشان 
کشــیدن برای مردم به آنها پاســخ منطقی داده و نسبت 
به کم کاری خود نســبت به مردم عذرخواه باشند و دست 

پایین را بگیرند.

 ماه رجب را ریسمانی میان خود و بندگانم قرار داده ام؛ هر کس 
به آن چنگ زند، به وصال من رسد. حدیث قدسی

دادستان اصفهان خبر داد
صدور دستور شناسایی »توهین 

کنندگان به رئیس جمهور”
دادستان اصفهان از صدور دستور به مراجع امنیتی 
جهت شناســایی »مرتکبان و محرکین شعارهای 
هنجار شکنانه و توهین به رئیس جمهور« خبر داد. 
 روابط عمومی دادگســتری اصفهــان اعالم کرد:با 
توجه به حواشــی برگزاری راهپیمایی گرامیداشت 
ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی، دادستان اصفهان 
ضمن تاکید بر صیانــت از جایگاه ارکان حاکمیتی 
نظام با مذموم دانســتن تالش برخی در القاء تفرقه 
در کشــور، از صدور دستور به مراجع امنیتی جهت 
شناســایی مرتکبان و محرکین شــعارهای هنجار 

شکنانه و توهین به رئیس جمهور خبر داد.
علی اصفهانی همچنین بیان داشت: دستگاه قضایی 
صرفنظر از مســائل جناحی پاســداری از قانون و 
حرمــت و صیانت از شــخصیت حقوقی و حقیقی 
افراد را مقدم بر هر نظری دانسته و با قانون شکنان 

برخورد قاطعانه خواهد کرد. | ایسنا 

معاون اجرایی ارتش:
پادگان های ارتش سالم ترین از نظر 
بهداشتی برای سربازان وظیفه است

معاون اجرایی ارتش با تاکید 
بر اینکه پــادگان های ارتش 
امــن ترین و ســالم ترین از 
نظر بهداشــتی برای سربازان 
وظیفه  اســت، گفت: برنامه 
ریــزی خوبی انجام شــده و 
هیچ نگرانی بین ســربازان نیســت.  امیر ســرتیپ 
محمد محمودی معاون اجرایی ارتش در سیزدهمین 
جشــنواره حضرت علی اکبر)ع( جوان سرباز آجا که 
به میزبانی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران برگزار شد، اظهار کرد: در طول دفاع 
مقدس حضور و وجود ســربازان در لشگرها، گردان 
های رزمی، یگان های ارتش بســیار تعیین کننده و 
سرنوشت ساز بود. معاون اجرایی ارتش با بیان اینکه 
امروز ســربازی در ایران اسالمی نعمت بزرگی است،  
ادامه داد: از وجود جوانان در حوزه های خودکفایی، 
فرهنگی ، عملیاتی ، آموزشی بهره گرفته می شود و 
در بخش مهارت آموزی ســربازان قدم های بزرگی 
برداشته شده است. وی با بیان اینکه در تمام مراکز 
و پادگان های ارتش سربازان دارای تخصص و حرفه 
هســتند، یادآور شد: سربازان در ساعت های فراغت 
در کالس های فنی و حرفه ای می شرکت می کنند 
و با کســب مهارت و  پس از دوران مقدس سربازی 
برای خانواده و جامعه موثر باشند.  سرتیپ محمودی 
درباره اقدامات ارتش در مراکز آموزشی سربازان برای 
مقابلــه با ویروس منحوس کرونا گفت:  برنامه ریزی 
ویژه ای  در مراکز آموزشــی ســربازان و  کارکنان 
وظیفه انجام شــده و آموزش ها لحظه ای به تاخیر 
نیفتاده و پذیرش ها با رعایت پروتکل های بهداشتی 

انجام شده است.
معاون اجرایی ارتش خاطر نشــان کرد: برنامه ریزی 
خوبی انجام شده و هیچ نگرانی بین سربازان نیست. 
ما بخاطر وجود جوانان ایرانی احســاس غرور داریم 
چــرا که جوان ایرانی در بخــش های مختلف برای 

کشور عزیزمان مفید هستند. |  ایرنا 

گزارشخبر
چرا عده ای در مراسم سالگرد انقالب شعاری غیر قابل دفاع سردادند؟  
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امیر حاتمی خبر داد؛

تامین نیازمندی های وزارت جهاد 
کشاورزی توسط وزارت دفاع 

وزیر دفاع گفت: با اســتفاده از سرریز دانش دفاعی 
در وزارت دفــاع، نیازمندی هــای وزارت جهاد را به 
خصوص در حــوزه صنعتی تأمیــن خواهیم کرد. 
امیر ســرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مسلح در مراسم امضای توافقنامه همکاری 
راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و 
وزارت جهاد کشــاورزی که امروز شنبه برگزار شد، 
بــا تبریک ماه مبارك رجب و والدت امــام محمد باقر )ع( اظهار کرد: این 
توافقنامــه همکاری با عنایت به تدابیر مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، 
سیاســت های کلی نظام و به منظور هم افزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی و 
جهش تولید در بخش کشــاروزی، شیالت، منابع طبیعی، امور بازرگانی و 
ســایر موارد مرتبط با ماموریت وزارت جهاد و با اتکا به تعامل و بهره مندی 

از امکانات و ظرفیت های متقابل به امضا رسید.
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیرو های مسلح با اشــاره به دشمنی سلطه گران با 
ملت ایران در عرصه های غذایی و دارویی که خالف تمام قوانین و مقررات 
بین المللی و موازین حقوق بشــری است، افزود: وزارت دفاع مصمم است از 
ظرفیت های این سازمان در بخش دفاع برای کمک به سایر بخش های کشور 
همانند کشــاورزی، تولید و توزیع زنجیره دام و طیور، شیالت و نهاده های 
مربوطه با مشارکت بخش خصوصی استفاده کند. وی با بیان اینکه با همت 

دانشــمندان بزرگی همانند شــهید واالمقام فخری زاده، وزارت دفاع دارای 
ظرفیت پژوهشی بسیار خوبی است، تصریح کرد: امیدواریم  با این توافقنامه 
بخشــی از ظرفیت وزارت دفاع در خدمت بخش کشــاورزی، آب و خاك و 
تولید ماشــین آالت مورد احتیاج این بخش قرار خواهد گرفت. وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیرو های مسلح با بیان اینکه بخش کشاورزی اصلی ترین زیربنای 
تحقــق امنیت غذایی به معنای تأمین غذای کافی، در دســترس، ســالم، 
مفید و پایدار اســت، گفت: این بخش یکی از ارکان توسعه کشور محسوب 
می شــود. حاتمی گفت: در گذشته، به بخش کشــاورزی با تأثیرپذیری از 
فرهنگ غربی، صرفا به عنوان تأمین کننده مواد خام نگریســته می شد، اما 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی به کشاورزی به عنوان محور توسعه نگریسته 
شده اســت. وی ادامه داد: وزارت دفاع با همین نگاه زیرساخت هایی را در 
سازمان اتکا در حوزه کشاورزی، دامداری و سایر حوزه های مرتبط با بخش 
کشــاورزی ایجاد کرد و در این سال ها توانست چه در تولید محصوالت این 
حوزه و چه در پشتیبانی از تجهیزات و ماشین آالت صنعتی بخش کشاورزی 
نقش موثری در کشــور داشته باشد. حاتمی تصریح کرد: در شرایط تحریم 
که با فشار آمریکا بسیاری از کشــور های خارجی کشور را ترك کرده اند و 
در زمانــی که رونــق تولید و جهش تولید مورد تأکیــد خاص مقام معظم 
رهبری اســت، ورود و کمک صنایع دفاعی با ظرفیت ها و قابلیت های باالی 
علمی- فناورانه به بخش های مختلف کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است و 
ان شاءاهلل با استفاده از سرریز دانش دفاعی و وجود بستر های الزم در وزارت 
دفــاع، نیازمندی های وزارت جهاد را به خصــوص در حوزه صنعتی تأمین 
خواهیم کرد. تفاهمنامه همکاری وزارت دفاع و وزارت جهاد کشــاورزی، از 
تاریخ امضا به مدت 5 ســال معتبر خواهد بود و کارگروه مشترك و دائمی 
میان وزارتخانه های دفاع و جهاد کشــاورزی همکاری های جامع را راهبری 

می کنند. | باشگاه خبرنگاران جوان

کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره ۰۲۱۲۳۵4۰ تماس بگیرید 


