
 ارتش مقتدر نقش مهمی 
در ایجاد امنیت و اقتدار کشور دارد

فرمانــده کل ارتش گفت: گفــت: حضور ارتش در 
کشــور، امنیت آفرین است و همه اتفاق نظر دارند 
کــه وجود یک ارتش مقتدر حتــی در زمان صلح، 
نقــش مهمی در ایجاد امنیــت، ثبات و اقتدار یک 

کشور دارد.
نشست هم اندیشی امیر سرلشکر سید عبدالرحیم 
موســوی فرمانده کل ارتش با دانشجویان مدیریت 
دفاعی دوره ۳۲ دانشــگاه فرماندهی و ستاد ارتش 
برگزار شد. فرمانده کل ارتش در این نشست ضمن 
تبریــک ایام والدت امام رضــا )ع( و دهه کرامت، 
به جایگاه مهم نیروهای مســلح در اتفاق جمهوری 
اسالمی اشاره کرد و گفت: حضور ارتش در کشور، 
امنیت آفرین است و همه اتفاق نظر دارند که وجود 
یک ارتش مقتدر حتی در زمان صلح، نقش مهمی 

در ایجاد امنیت، ثبات و اقتدار یک کشور دارد.
وی در خصوص نگاه فرمانده معظم کل قوا به ارتش 
گفت: امــروز ارتش در نــگاه معظم له و همچنین 
مردم و مســئوالن، عزیز و ارزشــمند است و نقش 
ارتــش و اقدامات آن در پیروزی انقالب و هشــت 
سال دفاع مقدس و سال های پس از آن در صفحات 
تاریخ کشــورمان ثبت شده اســت. در این نشست 
دانشــجویان، سوال ها، دیدگاه ها و راهکارهای خود 
را با فرمانده کل ارتش مطرح کردند. امیر سرلشکر 
موســوی نیز ضمن تبیین اهــداف و راهبردهای 
ارتش در حوزه های گوناگــون در مورد موضوعات 
مطرح شده از سوی دانشجویان، با آنها تبادل نظر 

و گفتگو کرد.

در ایجاد امنیت و اقتدار کشور دارد
مراســم ترحیم مرحوم حجت االسالم سیدمحمود 
دعایی نماینده فقید ولی فقیه در موسسه اطالعات 

ظهر امروز چهارشنبه 18 خرداد برگزار شد.
بــه گــزارش فــارس،  مراســم ترحیــم مرحوم 
حجت االســالم ســید محمود دعایی نماینده ولی 
فقیه و سرپرست موسسه اطالعات روز چهارشنبه 
18 خردادمــاه با حضور جمعی از شــخصیت های 
سیاســی و مقامات کشــوری در مسجد نور تهران 
برگزار شــد. در این مراســم، حجت االسالم سید 
انقالب  حســن خمینی تولیت آســتان بنیانگذار 
اســالمی، حجت االســالم حســن روحانی رئیس 
دولت هــای یازدهم و دوازدهم، محمد جواد ظریف 
وزیر خارجه دولت روحانی، علی الریجانی مشــاور 
رهبر انقــالب و عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام، محمد مهدی اســماعیلی وزیــر فرهنگ و 
ارشاد اســالمی و جمعی از شخصیت های سیاسی 
حضور داشتند. حجت االسالم سید محمود دعایی 
نماینده ولی فقیه و سرپرســت موسسه اطالعات و 
عضو مجمع روحانیون مبارز بود که یکشــنبه 15 
خرداد ســال جاری در پی ابتال به بیماری دار فانی 

را وداع گفت.

کمیسیون عمران ابعاد مختلف حادثه 
قطار یزد - مشهد را بررسی می کند

ســخنگوی کمیســیون عمران مجلس، با اشاره به 
حادثه واژگونی قطار مســافربری یزد - مشــهد، از 
برگزار نشســت ویژه این کمیســیون برای بررسی 

ابعاد مختلف حادثه مذکور خبر داد.
عبدالجالل ایری در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به 
حادثه صبح امروز برای قطار مسافربری یزد- مشهد 
در حوالی شهرستان طبس گفت: پس از رخ دادن 
این حادثه کمیســیون عمران به این موضوع ورود 
کرده و ابعاد مختلف آن را مورد بررســی قرار داده 
است. وی ادامه داد: در حال جمع بندی گزارشاتی 
هســتیم که تاکنون به دســت کمیسیون رسیده 
است. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با اعالم 
اینکه هفته آینده و پس از بازگشــت نمایندگان از 
حــوزه انتخابیه، موضوع حادثــه قطار در طبس را 
در کمیسیون بررســی خواهیم کرد، اضافه کرد: از 
مسئوالن وزارت راه و شهرســازی دعوت خواهیم 
کرد تا با حضور در کمیســیون گــزارش مفصلی 
درباره علت بــروز این حادثه بــه نمایندگان ارائه 
کنند. قطار مســافربری یزد - مشــهد صبح امروز 
در ســاعت 5 و ۳0 دقیقه  در  محدوده عباس آباد 
- ریزو دچار ســانحه می شــود. بر اساس اطالعات 
اولیه، پنج واگن مسافری این قطار با بیل مکانیکی 
برخورد کرده و از ریل خارج می شــوند. طبق آمار 
اولیه، این حادثه تاکنون 17 کشــته و 50 مصدوم  
برجای گذاشته که حال برخی از مصدومان وخیم 

گزارش شده است.

 باید با عامالن حادثه خروج قطار 
مشهد - یزد از ریل برخورد قاطع شود

رئیــس مجمع نمایندگان یزد در مجلس شــورای 
اسالمی، تاکید کرد: وزرای کشور و راه و شهرسازی 
اکنون در محل حادثه خروج قطار مشــهد - یزد از 
ریل حضور یافتند و در حال بررسی ابعاد دقیق این 

حادثه و علل وقوع آن می باشند.
محمد صالح جوکار در گفت وگو با ایســنا، با اشاره 
به حادثه خروج قطار مشــهد - یزد از ریل و جان 
باختــن جمعی از هموطنان، بیــان کرد: به دنبال 
این حادثه دلخراش تعدادی از شــهروندان یزدی 
جان خود را از دســت دادند و تعدادی از مسافران 
نیز مجروح شــده اند که حال برخــی از آنان نیز 
حالشان خوب نیست. مسافران نیز به طبس منتقل 
شــده اند تا از آنجا به یزد منتقل شوند. مجروحان 
نیــز در مراکــز درمانی طبس بســتری هســتند 
 البته این امکان وجــود دارد که مجروحان به یزد

منتقل شوند.

اخبار

رئیـس جمهـور با اشـاره بـه برخـی گالیه هـای مردمی 
نسـبت بـه دهک بندی ها برای پرداخت یارانـه، از وزارت 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی خواسـت دهک بندی هـا 

مـورد بررسـی قـرار گیرند.
روز  جلسـه  در  رئیسـی  ابراهیـم  سـید  حجت االسـالم 
)چهارشـنبه( هیأت دولت با اشـاره به برخـی اعتراضات 
نسـبت بـه دهک بندی هـا در اجرای طرح مردمی سـازی 
و عادالنه سـازی یارانه هـا، بـه وزیـر تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی مأموریـت داد بـا تعییـن یـک تیـم کاری بـه 
سـرعت دهک بندی هـا بررسـی شـوند و تاکیـد کرد که 

در پرداخـت یارانـه بایـد بـه عدالت عمـل کرد.
وی در ادامـه »پیگیـری مجدانـه« را رمـز موفقیـت در 
انجـام کارهـا دانسـت و تأکیـد کـرد: اگـر یـک تصمیم 
یـا مصوبـه بـه طـور جـدی پیگیـری نشـود، هـر قـدر 
نیـروی انسـانی و بودجـه بـه کار گرفتـه شـود، بـاز هم 
کار پیـش نمـی رود و در حـد یـک صـورت جلسـه روی 

کاغـذ می مانـد.
رئیـس جمهـور همچنیـن بـا اظهـار تأسـف از رخـداد 
خـارج شـدن قطـار از ریـل در مسـیر مشـهد بـه یـزد، 

درگذشـت تعـدادی از هموطنان مـان را در ایـن حادثـه 
تسـلیت گفـت و دسـتوراتی برای تسـریع در رسـیدگی 
و  مجروحـان  بـه  رسـیدگی  و  واقعـه  ایـن  علـل  بـه 

بازمانـدگان درگذشـتگان آن صـادر کـرد.
رئیسـی در آغـاز سـخنان خـود بـا تبریـک والدت بـا 
سـعادت امـام رضـا )ع( و تبیین مفهوم حدیث مشـهور 
والیـت  کـرد:  تصریـح  حضـرت،  آن  الذهـب  سلسـله 
مهم تریـن موضـوع در جامعـه اسـالمی اسـت و تمـام 
پیشـوایان دینـی بر مسـأله والیت حقه تأکیـد کرده اند.

رئیـس جمهـور مهمتریـن عنصـر در والیـت حقـه را 
عدالـت عنـوان کـرد و اظهار داشـت: حکومـت و جامعه 
عـادل تنهـا با وجـود امام عـادل در رأس جامعه شـکل 
نمی گیـرد و همـه ارکان حاکمیـت و کارگـزاران نظـام 
بایـد از عدالـت برخـوردار باشـند تا مردم طعم شـیرین 

بچشـند. را  عدالت 
وی بیـان کـرد: همه کسـانی که در هر بخشـی از دولت 
سـیزدهم بـه عنـوان دولـت مردمـی خدمـت می کنند، 
بایـد بـا تأسـی از امام عادل خودشـان عدالت خـواه بوده 

و بـه عدالت رفتـار کنند.

رئیسی در جلسه هیأت دولت:

پرداخت یارانه  باید مبتنی بر عدالت باشد
فرمانده نیروی هوایی ارتــش گفت: طرح های فرهنگی 
مصباح، تضمین کننــده تحول فرهنگی ارتش در عرصه 

مقابله با جنگ های مدرن محسوب می شود.
امیــر حمید واحــدی فرمانده نیــروی هوایی ارتش در 
دومین جشــنواره طرح های فرهنگــی مصباح نهاجا که 
امروز )چهارشــنبه( در مرکز آموزش های هوایی شهید 
خضرایی برگزار شد، با اشــاره به پیچیدگی جنگ های 
ترکیبی اظهار داشــت: ابهام، پیچیدگــی و چندبعدی 
بودن مهم ترین ویژگی های جنگ مدرن است که به این 
نوع جنگ ها در دنیا هیبریدی گفته و در ایران به عنوان 
جنگ ترکیبی شــناخته می شــود. وی افــزود: یکی از 
اهداف جنگ ترکیبی، فروپاشی بنیان های فکری است؛ 
کاری که دشــمن از دهه های قبــل آغاز کرده و هر روز 
با اســتفاده از ابزارهای نوین، حضــور در این عرصه را 
پیچیده تر می کنــد؛ البته ما در این حوزه برای مقابله با 
جنگ ترکیبی، نیازمند تحول هستیم و امروز طرح های 
فرهنگی مصباح، تضمین کننده تحول فرهنگی ارتش در 

عرصه مقابله با جنگ های مدرن محسوب می شود.
امیر واحدی با بیان اینکه دشــمن به دنبال فروپاشــی 
اعتقادی جامعه اســالمی ایران است، گفت: مبارزه مؤثر 

در این عرصه، نیازمند مهندســی فرهنگی است و قطعاً 
حرکت در مسیر نقشه راه برنامه های فرهنگی مصباح به 
تقویت بنیان های اعتقادی و در نهایت، ارتقاء توان رزم و 

توان بازدارندگی ما منجر خواهد شد.
فرمانده نهاجا خاطرنشان کرد: امروز وظیفه ما این است 
که در کنار طراحــی دقیق و روزآمد طرح های فرهنگی 
و اســتفاده از نخبگان این حــوزه، در بخش فرماندهی 
حمایــت مادی و معنوی از طرح های فرهنگی مصباح را 

در دستورکار قرار دهیم.
وی تأکیــد کرد: مــا باید در کنار حراســت از مرزهای 
کشور عزیزمان مراقب خاکریزهای دشمن در جغرافیایی 

اعتقادی خانواده و همکارانمان هم باشیم.
امیر واحدی در پایــان گفت: ما امروز درگیر یک جنگ 
شــناختی هســتیم که تئوری تغییر صلح آمیز حکومت 
در ایــران را با تأســیس شــبکه های مجــازی، رادیو و 
تلویزیون های فارسی زبان برای ایجاد تغییرات مبتنی بر 
تحریف واقعیت و کاشتن نوعی شبه تفکر به جای تفکر 
واقعــی و اصیل را در اذهان عمومی ملت دنبال می کند؛ 
به همین دلیل رهبر معظم انقالب اسالمی فرمان حضور 

در عرصه جهاد تبیین را صادر کردند.

امیر واحدی:

با طرح های »مصباح« به مصاف »جنگ ترکیبی« دشمن رفته ایم

رهبر معظــم انقالب اســالمی روز چهارشــنبه در دیدار 
دســت اندرکاران حج امسال، حج را ســتون زندگی انسان 
و دربردارنده پیام ها و درس های مهمی برای ابعاد مختلف 
زندگی فردی و اجتماعی انســان دانستند و بر لزوم تأمین 
امنیت همــه زائران بویژه زائران ایرانــی به عنوان مطالبه 

جدی جمهوری اسالمی از دولت میزبان تأکید کردند.
ایشان حج را برنامه مدبرانه الهی با زوایا و ابعاد و گستره ای 
متفاوت از ســایر برنامه های دینی خواندند و گفتند: قرآن 
کریــم حکمت حج را در یک جملــه کوتاه »قیاماً للناس« 
یعنی ســتون زندگی بشــر بیان می کند. حج در بردارنده 
تعالیم و تمرین هایی است که به بشر و نسل های پی در پی 

می آموزد چگونه ارکان زندگی خود را انتخاب کند.
همزیســتی«،  »تعلیــم  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
»ساده زیستی« و »اجتناب از گناهان و امور در دسترس اما 
نیازمند مراقبت« را از جمله درس های مهم حج برشمردند 
و در بیــان چند توصیه افزودند: همــه حجاج و همچنین 
مسئوالن حج قدر این نعمت بزرگ را بدانند و قدردانی آن 
هم عبارت است از نیت قربت برای خداوند و انجام امور به 

صورت محکم، متقن و همراه با ابتکار.
ایشــان حجاج را به ایجاد آمادگِی درونی برای این ســفر 
معنوی بســیار مهــم و پرهیز از امور ناپســندی همچون 

بازارگردی ســفارش مؤکد کردند و گفتند: سوغاتی واقعی 
سفر حج، قرائت قرآن، نماز و طواف در مسجدالحرام است 

و نباید وقت گرانبها را برای کارهای بیهوده هدر داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه حج مظهر اتحاد 
امت اســالمی اســت، گفتند: باید همه تالش به کار گرفته 

شــود تا هیچ خللی به موضوع اتحاد مسلمانان وارد نشود 
زیرا ایجاد اختالف بخصوص اختالف میان شیعه و سنی از 

ترفندهای انگلیسی ها است.
رهبر انقالب اســالمی، تماس های خوب و روشــنگرانه با 
زائران کشورهای دیگر و اســتفاده از قرآن و ُقّراء خوب را 

از جمله زمینه های افزایش اتحاد برشــمردند و با تأکید بر 
اینکه صهیونیست ها بالی فوری و نقد جهان اسالم هستند، 
افزودند: افشای توطئه و طراحی صهیونیست ها از کارهای 
ضروری در حج است و دولت های عربی و غیر عربی که بر 
خالف خواســت ملت ها و برای خواســت امریکا، به سمت 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی رفته اند، بدانند این 
نشســت و برخاســت ها هیچ نتیجه ای نخواهد داشت جز 

استثمار آنها به وسیله رژیم صهیونیستی.
حضرت آیت اهلل خامنه ای به وظایف سنگین دولت میزبان 
و لــزوم عمل این دولت بر اســاس مصالح دنیای اســالم 
نیــز اشــاره کردند و گفتنــد: تأمین امنیت همــه زائران 
به ویــژه زائران ایرانی و جلوگیری از تکرار فجایع گذشــته 
و همچنیــن تجدید نظر در افزایــش هزینه ها، از مطالبات 
جدی جمهوری اسالمی است. ایشان در پایان از مسئوالن 
حج درخواست کردند موضوع کاهش ایام حج را در دستور 

کار خود قرار دهند و برای آن راه حلی بیابند.
در ابتــدای این دیدار، حجت االســالم والمســلمین نواب 
نماینــده ولی فقیه در امور حج و زیارت و آقای حســینی 
رئیس ســازمان حــج و زیارت گزارشــی از تــدارکات و 
برنامه های در نظر گرفته شــده برای برگزاری مراسم حج 

امسال بیان کردند.

ساعات کار اداری از ۲۱ خرداد تا ۳ شهریور تغییر کرد
سخنگوی دولت با اشاره به مصوبه هیئت دولت گفت: مصوبه ای که در هیئت وزیران به تصویب رسید و آثار آن نیز مهم 
است، بحث اصالح ساعات کاری اداری به منظور مدیریت مصرف برق در ایام گرم تابستان است. استانداری تهران و وزارت 
نیرو در این زمینه پیشنهادی ارائه کرده بودند. پیش از این هم ما مصوبه ای داشتیم که برخی از اختیارات به استانداران 

برای مدیریت ساعات کاری در جهت اصاًل وضعیت مصرف برق به ویژه در محیط های اداری اعطا شده بود.
بهادری جهرمی در جاشــیه جلســه دولت در جمع خبرنگاران افزود: امروز یک مصوبه عمومی برای کل کشور بنا به 
پیشــنهاد وزارت نیرو به تصویب رســید که ساعات اداری از تاریخ ۲1 خرداد ماه تا تاریخ سوم شهریور ماه از ساعت 7 
صبح تا 1۳:۳0 در تمام ادارات کشــور باشــد. طبیعتاً در مورد بخشی از ســاعت کاری که به واسطه این تغییر ساعت 
کاهش پیدا می کند، از ســوی مقامات مربوطه در خالل ســایر ساعات هفته باید جبران صورت گیرد تا خللی در ارائه 

خدمات اداری پیش نیاید.

مغایرت برخی مواد طرح شفافیت آرا با سیاست های کلی نظام
هیئــت عالی نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت امر شــفافیت، برخــی از مواد مصوب طرح 

»شفافیت آرا« را با سیاست های کلی نظام مغایر دانست.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ای به ریاست آیت اهلل آملی الریجانی، مصوبه اخیر مجلس 
در خصوص »شــفافیت قوای سه گانه و دســتگاه های اجرایی و سایر نهادها« را از حیث انطباق با سیاست های کلی 
بررسی کرد. در این جلسه که با حضور دبیر مجمع و اعضای هیئت عالی نظارت برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت 
و کمیسیون حقوقی قضایی مجمع تشخیص پیرامون مغایرت های مصوبه شفافیت با سیاست های کلی نظام ارائه گردید 
و اعضا ضمن تاکید بر ضرورت امر شــفافیت، پس از بحث و بررســی پیرامون مغایرت های مطرح شده، با اکثریت آراء 
برخی از مواد مصوبه مذکور را با سیاســت های کلی نظام مغایر دانســته که مراتب طی نامه ای از ســوی هیئت عالی 

نظارت به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
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گزارش
رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از دست اندرکاران مراسم حج: 

حجاج وقت خود را صرف دکان گردی  و مغازه گردی  نکنند

ایجاد اختالل و هیاهو در مراســمات و سخنرانی ها برای اعالم اعتراض به افراد، 
متن نقد را وارد حاشــیه می کند، به طوری که فردی که باید پاســخگو باشــد، 
می تواند مظلوم نمایی کند. سی و سومین سالگرد رحلت امام خمینی )ره( چند 
روز پیش- چهاردهم خرداد ماه- در مرقد مطهر ایشان و با حضور خیل عظیمی 
از دوســتداران حضرت روح اهلل برگزار شــد. برپایی پرشــور این آئین، همچون 
ســال های گذشــته از نکات قابل توجه آن بود، اما آنچه اتفاق افتاد باعث شــد 

دقایقی از این اجتماع، شکل دیگری به خود بگیرد.
بــه گزارش مهر ماجرا از این قرار بود که در اجتماع اخیر، وقتی ســید حســن 
خمینی نوه امام راحل، پیش از ســخنرانی رهبر انقالب نکاتی را درباره شخصیت 
امــام بیان می کرد، گروهی از حضار با ایجاد ســر و صدا، در پی بر هم زدم نظم 
برنامه برآمدند. بی نظمی دور از انتظار در این مراســم موجب شــد مقام معظم 
رهبری در پایان بیانات خود نارضایتی شــان را نسبت آنچه رخ داده بود بی پرده 
ابراز کنند؛ ایشــان در تذکری صریح خاطرنشــان کردند: »شنیدم، به من خبر 
دادند که امروز در اثنای ســخنرانی جناب آقای حاج حسن آقای خمینی کسانی 
ســروصدا کردند؛ بنده با این کار مخالفم! با این نوع تخریب کردن ها و سروصدا 
کردن ها موافق نیستم، من مخالفم؛ این را همه بدانند! امیدواریم ان شاءاهلل خدای 
متعــال همه ما را به راه راســت هدایت کند«. البته این نخســتین بار نبود که 
رهبر انقالب نســبت به رخداد چنین بی نظمی هایی واکنش نشــان می دادند و 
اظهار گالیه و اعتراض می کردند. پیش تر نیز در برخی سخنرانی ها و رویدادهای 
مختلف سیاســی شــاهد رفتارهایی از این قبیل بوده ایم کــه تذکر مقام معظم 

رهبری را در پی داشته است.

نگاه رهبری به سروصدا و شعارهای شدیداللحن
بــرای نمونه ۲۲ بهمن ســال ۹1 علــی الریجانی رئیس وقت قــوه مقننه برای 
ســخنرانی در سالروز پیروزی انقالب اسالمی به قم رفت، برگزاری این مراسم در 
ابتدا نظم و شاکله خوبی داشــت؛ اما گروهی رفته رفته با تغییر شعارها و تهییج 
جمعیت علیه او، فضا را ملتهب کردند. شــعارها علیه الریجانی شــدت گرفت و 
دست آخر، زمانی که اعتراض ها از سر دادن شعار فراتر رفت و به پرت کردن ُمهر 
و کفش به ســمت جایگاه کشیده شد، رئیس پیشــین مجلس به ناچار برنامه را 
ترک کرد. تنها چند روز بعد از این ماجرا یعنی ۲8 بهمن ماه، رهبر انقالب نسبت 
به آنچه در قم رخ داد و منجر به بر هم زدن ســخنرانی رئیس مجلس شده بود، 
شــدیداً انتقاد کردند و فرمودند: »اینکه عده ای برخی را ضدوالیت و ضدبصیرت 
بنامند و شعار بدهند، نظیر آنچه اخیراً در قم روی داد، اقدامی غلط است و بنده 

کاماًل مخالف این کارها هســتم که قباًل هم نظیر آن در مرقد مطهر حضرت امام 
اتفاق افتاد و به مسئوالن تذکر دادم جلوی این کارها را بگیرند«.

ایشان همچنین خاطرنشان کردند: »کسانی که راه می افتند و شعار می دهند، اگر 
واقعاً حزب اللهی و مؤمن هستند، بدانند که این کارها به ضرر کشور و خالف شرع 

است و اگر هم اعتنایی به این حرف ها ندارند که حسابشان جداست«.
مشــابه این حواشی سال 8۹ نیز در سالگرد رحلت امام )ره( اتفاق افتاده بود. آن 
روز هم ســید حسن خمینی پشــت تریبون رفت تا به عنوان تولیت حرم مطهر 
ســخنرانی خود را آغاز کند، از همان ابتدا، شــعارها علیه او شروع شد و اخالل 

برگزاری مراسم به جایی کشیده شد که او را از ادامه اظهاراتش باز داشت.
در برنامه مذکور پس از نوه امام، رهبری پشــت تریبون قرار گرفتند و در ابتدای 
بیانات خود از همه خواســتند که در مخالفت با افراد، گرفتار ظلم نشوند. ایشان 
تاکید کردند: »اینجور نباشد که مخالفت با یک کسی، ما را وادار کند که نسبت 

به او از جاده حق تعدی کنیم، تجاوز کنیم، ظلم کنیم«.

اخالق در میدان سیاست
تذکــرات رهبری پیرامون رعایت اخــالق، منحصر به مواردی نبود که گروهی از 
مــردم موج اعتراضات خود را خارج از چارچــوب ابراز می کردند و موجب بر هم 
زدن سخنرانی مســئوالن کشور می شدند. ایشان در موضوعات مشابه، مسئوالن 
را نیز مورد عتاب قرار داده و ضرورت حفظ آداب سیاسی را به آنها یادآور شدند.
زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت در مجلس هشتم حضور یافت، 
تعــدادی از نماینــدگان با فریاد زدن »دو دو«، مخالفت خــود را درباره موضوع 
مطروحه اعالم کردند، اما این اعالم مخالفت به نحوی بود که صحن مجلس، نظم 
خود را از دست داد. پس از این ماجرا نیز، رهبری بار دیگر در تذکری شدیدالحن 
عنوان کردند: »این دو دو یعنی چه؟ اینها مجلس را جلوی مردم بی آبرو می کنند. 
این هایی که دو دو می کنند، از نظر تعداد اقلیت هســتند آنها را به مردم معرفی 
کنید. این شــأن شما نیست. من جداً معترضم! بساط این دو دوها و هوچی گری 

را جمع کنید؛ حیف است که مجلس به محلی برای هوچی گری تبدیل شود«.
آنچه در خالل بی توجهی به توصیه های رهبری مغفول می ماند، انتقاداتی اســت 
که ممکن اســت به حق، به جا و در پی عملکرد ضعیف یا مواضع نادرست افراد 

مختلف در میان مردم شکل گرفته باشد؛ اما با ایجاد چنین ویترینی از نقد، کسی 
که باید در مقام پاسخگویی یا شفاف سازی قرار بگیرد، در جایگاه مظلوم یا حتی 

پرسشگر واقع می شود.

حاشیه ها جای پرسشگر و پاسخگو را تغییر می دهد
تمامــی توصیه هــا، تذکرات و تأکیــدات مکرر رهبر انقالب خطــاب به مردم و 
مســئوالن مبنی بر رعایت اخالق، حاکی از آن اســت کــه حفظ آرامش فضای 
سیاسی کشور، اهمیتی فراتر از اختالفات حزبی، جناحی و امثال آن دارد. روشن 
است ایجاد چنین ســرو وصداهایی مصداق بارزی از بر هم زدن نظمی است که 
مقام معظم رهبری بارها و بارها آن را ضروری دانســته اند و به طرق مختلف به 
آن پرداخته اند. به نظر می رسد تعامل راهبردی مقامات در حکمرانی یک کشور، 
هدفی اســت که تنها زیر ســایه رعایت منش، اخالق و آداب سیاسی- اسالمی، 

علیرغم همه اختالف نظرهایی که وجود دارند، محقق خواهد شد.
طبیعی است که همواره گروهی از کسانی که اهداف و امیال آنها حاجتی به بیان 
ندارد در پی ایجاد بی نظمی هایی در اجتماعات مختلف هستند؛ اما انتظار بر این 
اســت که دلسوزان انقالب، در عمل خود را مقلّد این گروه ها قرار ندهند، به ویژه 
زمانی که رهبر انقالب برای چندمین بار با بی اخالقی های سیاســی و شعارهای 
تهاجمی مخالفت کردند. ایشــان با صراحت لهجه می فرمایند: »بنده با این جور 
کارها مخالفم. بارها به مســئولین و کســانی که می توانند جلــوی این موارد را 
بگیرند، تذکر داده ام. آن کســانی که این کارها را می کنند، اگر واقعاً حزب اللّهی 
و مؤمن اند، ُخب نکنند. می بینید که تشخیص ما این است که این کارها به ضرر 
کشور است، این کارها به نفع نیست. با احساساتشان راه بیفتند اینجا، آنجا، علیه 
این شعار بدهند، علیه آن شعار بدهند؛ این شعار دادن ها کاری از پیش نمی برد. 

این خشم ها را، این احساسات را برای جای الزم نگه دارید!«.
آنچه باید به آن توجه کرد این است که برگزاری مراسماتی همچون سالروز رحلت 
معمار کبیر انقالب یا ۲۲ بهمن ماه ســالروز پیروزی انقالب اســالمی، از جمله 
اصلی ترین رویدادهایی هســتند که بازتاب گســترده ای در رسانه های بین الملل 
پیــدا می کند، از این رو برقرای نظم و انســجام در چنیــن برنامه هایی، وجهه و 
ویترینی از کشــور را به نمایش می گذارد که حفظ و صیانت از آن امری ضروری 
و حائز اهمیت است. با همه آنچه گفته شد، روشن است که »سروصدا« کردن ها، 
بی اخالقی ها و تندروی ها، جز فرصت ســوزی برای بیان مطالبات بر حق، نتیجه 
دیگری نداشته و ندارد. تکرار چنین برخوردهایی، صرفاً موجب حاشیه سازی هایی 
می شود که در پی آن کمتر کسی محتوای متن انتقادات را به یاد خواهد داشت.

»بنده با این کار مخالفم!«
چرایی تذکر رهبر انقالب در حرم امام)ره(


