
چرا شکست خوردند؟

آنچه کشــور را درماه های گذشــته دستخوش 
آشــوب و اغتشاش کرده بود را می توان  از ابتدا  
عملی منفعالنه قلمداد کرد زیرا آنچه تبلیغ می 
شــد براندازی نظام جمهوری اســالمی بود ولی 
آنچه در اتاق های فکراین جریان خبیث غربی- 
صهیونیســتی پخت و پز می شد چیزی بیش از 
امتیــاز گرفتن و نهایتا تغییر رفتار در سیاســت 

های جزئی نظام نبود. 
ایــن تحلیــل از جایی قوت می گیــرد که بغیر 
از اذعان مســئوالن آمریکا به عــدم توانایی در 
ساقط کردن نظام اســالمی جریانی که در کف 
خیابــان ها آن هم به صــورت محدود دیده می 
شــد دارای ضعف هایی عمده بود اول اینکه این 
حرکت دارای عقبه ی روشــن نظری نبوده و در 
حقیقت حرف روشنی برای مخاطب و نیز برنامه 
ای مشــخص برای آینده ارائــه نمی داد و صرفا 
به مســائلی مانند نارضایتی های اقتصادی و نیز 
سرمایه اجتماعی عده ای وطن فروش دل خوش 

کرده بود.
دوم اینکه اغتشاشــات پشــت سر گذاشته شده 
رهبری مشــخصی نداشــت یعنی فردی معین 
و شــناخته شــده که تمامی افراد حاضر در این 
حرکت های غیر قانونی آن فرد را قبول داشــته 
باشــند و بر روی آن اجماع کنند وجود نداشت 
این دو مولفه با نداشتن سرمایه اجتماعی واقعی 
و قــرار گرفتن در کنار گروه های تجزیه طلب و 
نیز دخیل بستن به افرادی که سرمایه اجتماعی 
خــود را در انتخابــات های پیشــین ریاســت 
جمهوری بر باد داده بودند از دیگر اشــکاالت و 
دالیل این اعمال از پیش شکســت خورده بود. 
نیــز می توان به این موضوعات هّتاک بودن این 
جریان را نیز افزود ایرانیــان ذاتاً افرادی نجیب 

بوده و از اعمال خالف اخالق بیزارند. 
در اجتماعات آشوب طلبانه اغتشاش گران آنچه 
دیده و شنیده می شــد اعمال و سخنان شنیع 
بــود. در ادامه مــی توان به عاملــی دیگر برای 
این شکســت مفتضحانه اشاره کرد آنچه هویت 
ایرانی را تشــکیل می دهــد پیوند عمیق و نگاه 
غیرتمندانــه ایرانیان بــه دو عنصر دین و ملیت 
است، که در حرکت های اغتشاشگران هر دوی 
این عناصر مورد خدشــه و بی حرمتی واقع شد. 
از همین روســت که این حرکــت از ابتدا آینده 
ای نداشــت و نمی تــوان آن را حرکتی اصیل و 
مردمــی نامید حرکتی که ســردمداران آن جز 
فحش های رکیک و شــعارهای بی معنا چیزی 

برای عرضه نداشتند. 
یک حرکــت اصیل دارای چهارچوب و عناصری 
اســت که یکی از آن هــا ادبیــات آن حرکت 
اســت سردســته گان این اعمال تالش کردند 
کاریکاتوری از انقالب اسالمی مردم ایران ایجاد 
کنند یعنی ســعی کردند همــان حرکت ها را 
مشابه ســازی کرده و بهره برداری نمایند مثال 
بر بام هــا بروند و علیه هر کــس که در مقابل 
ایشــان بود شعار ســر دهند. یا از کسانی که در 
اغتشاشــات شــرکت کرده اند با عبــارت مردم 
انقالبی استفاده کنند ،عبارتی که نظام در چهار 
دهه ی گذشــته آن را به طرفداران خود نسبت 

داده است. 
همچنیــن از ضعــف بینش سیاســی ســران 
اغتشاش، وادار کردن مردم به اعتصابات اجباری 
بود که با انجام برخی کارها، راستی آزمایی شد 
و مشخص گردید که حتی افراد مدعی اعتصاب، 
در حال کار و سرویس دهی به مردم بودند. این 
ادعــا را تراکنش های باال در زمان اعتصاب های 

دروغین، اثبات می کند. 
همین حرکت ناشــیانه خود جــای تحلیل دارد 
یک اینکه اغتشاشــگران توهم این را داشــتند 
کــه اکثریت مــردم با آنها هســتند و ایشــان 
)اغتشاشــگران (می خواســتند اقلیــت را وادار 
به تمکیــن کنند دوم اینکه اغتشاشــگران می 
دانســتند که راه بجایی نخواهنــد برد لذا صرفا 
قصــد آزار مــردم و برهم زدن نظــم عمومی را 
داشــتند .که در هر دو صورت اعمالی اینچنینی 
نشان از حماقت ونیز درنده خویی اغتشاشگران 
داشــته و دارد. همچنین به شــهادت رساندن 
مدافعان امنیت و رفتارهای وحشیانه با پیکرهای 
مطهر شــهدا موجب انزجار مردم از این حرکت 
کوردالنه شــد از طرفی نظــام اثبات کرد که در 
ســطوح مختلف دارای ساختی فوق العاده قوی 
است، که نمونه بارز آن بصیرت نشان دادن ارتش 
جمهوری اســالمی ایران می باشد. ارتشی که به 
راســتی ثابت کرد که کلمه طیبه است. آنچه به 
چشم می آید اینکه دشمن تمامی تیرهای خود 
را به سمت نظام اسالمی روانه کرده و نتیجه ای 
آن چیزی جز شکست دوباره آمریکای جنایتکار 

نبوده است.

یادداشت

رئیس جمهور گفت: دشــمن در حوادث اخیر داعش وار به 
جان انقالب و مردم افتاد و نهایت عناد و ســبوعیت و حقد 
و کینه نسبت به جریان ارزشی و جبهه انقالب را به نمایش 

گذاشت.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی عصر پنجشنبه در آیین 
تجلیل از خانواده های معظم شــهدای مدافع امنیت که در 
مسجد سلمان ریاست جمهوری برگزار شد، با تسلیت ایام 
شــهادت حضرت فاطمه زهرا )س( اولین شــهیده دفاع از 
والیت، شهدای مدافع امنیت را پیروان صدیق آن حضرت 

توصیف کرد.
رئیس جمهور با اشــاره به شکســت دشــمنان در جنگ 
هشت ســاله و همچنین ناکامی آنها در توطئه های چهل 
ســال اخیر، اظهار داشت: دشــمن قصد داشت در جنگی 
ترکیبی و توطئه ای جدید، ارزش ها، انقالب اسالمی و مردم 
را مــورد هجوم قرار دهد، اما فرزندان بصیر ملت در مقابل 

این هجمه ایستادگی کردند.
وی افزود: دشــمنان می خواستند نســخه ای که در برخی 
کشــورها اجرا کرده بودند در ایران اســالمی با شعارهای 
توخالــی و فریبنده اجرا کنند، غافل از اینکه اینجا مردان، 
زنان و جوانان سلحشوری هستند که با احساس مسئولیت 

پای انقالب و ارزش ها و کشور خود ایستاده اند.

رئیس جمهور گفت: دشــمن در حوادث اخیر داعش وار به 
جان انقالب و مردم افتاد و نهایت عناد و ســبوعیت و حقد 
و کینه نسبت به جریان ارزشی و جبهه انقالب را به نمایش 
گذاشت. رئیسی گفت: امروز اگر وضعیت شهرهای ما آرام 
است و در امنیت قرار داریم، به برکت خون جوانان عزیزی 
است که در برابر هجوم اغتشاشگران ایستادند. اگر چه غم 
از دست دادن آنها برای مان بسیار دشوار است، اما دستاورد 

خون پاک آنها ناامیدی دشمن بود.
وی با بیان اینکه شــهدا قبل از شــهادت، شــهید زندگی 
کرده انــد، تصریح کــرد: تمام ابعاد زندگی نورانی شــهدا، 
موضع گیری آنها، دشــمن شناســی و نگاه شــان به مسیر 

والیت، پیروی از امام و حرکت در مســیر انقالب و خدمت 
به مردم، به ویژه دســتگیری از محرومان، سرشار از خیر و 

برکت است و شهادت قله مسیر حرکت آنها بود.
رئیســی ایســتادگی و مقاومت پای دین و ارزش ها را پیام 
شــهدا و همگان را مخاطب این پیام و ســخن دانســت و 
گفت: گذشت زمان آثار و برکات خون شهدا را بیشتر نشان 

خواهد داد.
رئیسی روشــنگری و جهل زدایی از جامعه را از آثار خون 
شهدا دانست و افزود: امروز امپراطوری رسانه ای دشمن با 
صحنه ســازی و دروغ پردازی تالش دارد تا حقایق را وارونه 
جلوه دهد، اما خون شــهدا، تبلیغات مسموم و توطئه های 

آنها را خنثی کرد و به جامعه آگاهی بخشید.
رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به رفتار دوگانه دشمنان 
در حمایت از تروریســم و ادعای حمایــت از مردم گفت: 
امروز دشــمنان ملت ایران برای مردم ما شــعار »زندگی« 
ســر می دهند، اما از آن طرف عمال اســلحه به دست شان 
در حرم شاهچراغ جان کودک ۱۰ ساله و پدر و مادرش را 
می گیرند. وی افزود: آنها در افغانســتان ادعای دموکراسی 
داشــتند، اما محصول لشکرکشــی به این کشور ۳۵ هزار 
کودک معلول بود و تمام خانه ها و شــهرها را ویران کردند 
و باز هم ادعا دارند که ما زندگی می بخشیم! به کدام مردم 

دنیا زندگی بخشیده اند که چنین ادعایی دارند؟
رئیســی با بیان اینکه فضاســازی ها تمام می شود و باطل 
از بین مــی رود و حق پایدار خواهد مانــد، در واکنش به 
درخواســت خانواده معظم شــهدای مدافــع امنیت برای 
شناســایی، محاکمه و مجــازات اغتشاشــگران و عوامل 
شهادت نیروهای حافظ امنیت تاکید کرد که این مسئله با 

قاطعیت از سوی دستگاه های ذیربط پیگیری خواهد شد.
پیش از سخنان رئیس جمهور، سید امیرحسین قاضی زاده 
هاشمی رئیس ســازمان بنیاد شــهید و امور ایثارگران و 
همچنین مادر شــهید دانیال رضازاده و همســر شــهید 

امیراحمدی نیز سخنرانی کردند.

فرهاد مالامینی
دبیر مجمع پیروان مهدی موعود )عج(
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گزارش
رئیسی درجمع خانواده های شهدای امنیت: 

دشمن در حوادث اخیر داعش وار به جان انقالب و مردم افتاد

طبــق گفته دو تن از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، طرح جدیدی برای 
حجاب و عفاف در دستور کار مجلس نیست.

بهزاد رحیمی، نماینده مردم ســقز در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با مهر، 
در واکنش به اظهارات اخیر حســین جاللی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس 
شورای اسالمی مبنی بر اینکه طرح عفاف و حجاب از دو هفته آینده اجرا خواهد 
شد، گفت: این نماینده خارج از مجلس شورای اسالمی و در شهر قم اظهارنظری 
درباره طرح حجاب و عفاف داشــته است. وی بیان کرد: نماینده مردم رفسنجان 
در مجلس شورای اســالمی درباره طرح حجاب و عفاف اظهارنظر شخصی خود 

را مطرح کرده است.
نماینده مردم سقز در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: درباره این موضوع در 
صحن مجلس شورای اسالمی و در کمیسیون های تخصصی صحبتی نشده است. 
اصاًل نیازی هم به این کار نیســت و مجلس شورای اسالمی در این شرایط وارد 

این قضایا نخواهد شد.
عالوه بر این، یکی از اعضای کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی درباره 

اقدامات اخیر این کمیســیون در حوزه حجاب و عفاف، گفت: وظیفه شــرعی و 
قانونی کمیســیون فرهنگی مجلس آن است که همواره موضوع حجاب و عفاف 
در جامعه را در نظر داشته باشد. البته این مسئله مربوط به این روزها که در این 

زمینه حساسیت ایجاد شده، نیست.
وی ادامه داد: بیش از یک ســال اســت که جلسات و نشســت های مختلفی با 
نهادها، دســتگاه ها و مجموعه های مختلف برگزار کردیــم و در حوزه حجاب و 
عفاف گفتگوهای مختلفی شده است. از دستگاه ها مطالبه شده است که بر اساس 
تکالیــف و وظایفی که دارند، درباره اقدامات انجام شــده خود پیرامون حجاب و 

عفاف گزارش دهند.
نماینده مجلس اظهار داشــت: عمده جلساتی که کمیســیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی داشته، برای انجام وظایف قانونی و نظارتی کمیسیون بوده است. 
در عین حال، یکســری موانع وجود داشته اســت که درباره آن صحبت کردیم. 
نیازی به تصویب قانون درباره حجاب نبوده اســت که ما بخواهیم قانون تصویب 
کنیم. صرفاً یک هماهنگی بین بخشــی میان نهادها و مجموعه ها بوده است که 
کمیســیون فرهنگی هم جلســات خود را با این هدف برگزار کرد تا به مدیران 

اجرایی کمک کند که بتوانند هماهنگی ها را شکل دهند.
وی تاکیــد کــرد: فرایند قانون گذاری در مجلس مشــخص اســت و هر طرح و 
الیحه ای برای آنکه اجرا شــود، باید ایــن فرایند را طی کند. فرایند قانون گذاری 
اینگونه نیست که نماینده یا کمیسیونی در مجلس اراده کند و بعد از دو هفته هم 
آن موضوع اجرایی شــود. اگر احیاناً در حوزه حجاب و عفاف نیاز به قانون گذاری 
جدید یا بازنگری در قوانین قبلی باشــد، بحث مفصل خودش را دارد، این فرایند 

زمان بر است و بحث ها و مقدمات خودش را الزم دارد.

دو تن از نمایندگان مجلس:

 طرح جدیدی برای حجاب و عفاف
در دستورکار مجلس نیست

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به نقش اخالق 
سیاسی و رعایت آن از سوی مدیران و مسئوالن کشور، 
گفت: مدیران و مسئوالن باید به این موضوع توجه کنند 
که اعتماد آفرینی اخالق حتی فراتر از قوانین است و در 
همین چارچوب باید مدیران و مسئوالن در تمام سطوح 
رعایت اخالق، ادب و احترام به انسان ها را به عنوان یک 

تکلیف مد نظر قرار داده و آن را اجرا کنند.
حجت االسالم سید محمد حسن ابوترابی در خطبه های 
نمــاز جمعه تهران بــا بیان اینکه طبــق اصل ۳ قانون 
اساســی تمام قوانین و مقررات کشور باید در چارچوب 
موازین اسالمی باشد، گفت: در همین چارچوب عملکرد 
مســئوالن نیز باید منطبق با ارزش هــا، قواعد و اصول 

اخالق اسالمی و ارزش های اسالمی باشد.
وی با تاکید بر اهمیت موضوع اخالق تصریح کرد: اخالق 
سیاسی در افزایش سرمایه اجتماعی در یک جامعه نقش 
تعییــن کننده ای دارد. در واقــع باید گفت نقش اخالق 
سیاسی در ارتقاء مدیریت عمومی جامعه سرنوشت ساز 
اســت و مدیران و مسئوالن باید توجه داشته باشند که 

اعتماد آفرینی اخالق حتی فراتر از قوانین است.
خطیب موقت نماز جمعه تهــران با تاکید مجدد مبنی 
بــر اینکه اخالق اعتماد آفرین اســت، تصریح کرد: باید 
مدیران، مقامات و مســئوالن کشــور در تمام ســطوح 
مختلف اخالق، ادب و احترام به انسان ها را به عنوان یک 
تکلیف مد نظر قرار دهند و در این راستا حرکت کنیم.

خطیــب موقت نماز جمعه تهــران در بخش دیگری از 
صحبت های خود با اشــاره به دیدار اخیر اعضای شورای 
عالی انقالب فرهنگی با مقام رهبری، گفت: در این دیدار 
مقــام معظم رهبری بر ارتقاء نقــش این نهاد در زمینه 
فرهنگ تاکید کردنــد و در صحبت های خود به برخی 
از موضوعات فرهنگی در جامعه از جمله مســئله اسراف 
اشــاره کردند. متاســفانه فرهنگ اســراف در خصوص 
مصرف حامل های انرژی، برق و آب در کشور ما نهادینه 
شده است و این یکی از مهمترین چالش های فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی کشــور اســت و باید این فرهنگ 

اصالح شود.
ابوترابی فرد با بیان اینکه مقام معظم رهبری چند سال 
پیش سیاســت های کلی اصالح الگــوی مصرف را ابالغ 
کردند تا قوای ســه گانه این سیاست ها را اجرا کنند نه 
اینکه فقــط آن را چاپ و توزیع کننــد، گفت: ضروری 

اســت قوای سه گانه و دیگر دســتگاه ها به وظایف خود 
در اجرای این سیاســت های کلی عمل کنند و اقدامات 

عملی و جدی در این زمینه بردارند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود در نماز جمعه 
تهران به موضوع ســرمایه اجتماعی اشاره کرد و گفت: 
سرمایه اجتماعی در برگیرنده سه عنصر کلیدی از جمله 

سطح آگاهی، سطح اعتماد و سطح مشارکت است.
ابوترابی فرد با تاکید بر اینکه اعتماد اجتماعی و مشارکت 
اجتماعی دو شاخص اصلی سرمایه اجتماعی است ادامه 
داد: در موضوع دامنه اعتماد و گســتره آن باید به ســه 

حوزه خانواده، جامعه و اعتماد نهادی توجه داشت.
وی بــا بیان اینکه اعتماد نهادی ناظر بر ســطح اعتماد 
افــراد جامعه به نهادهای تخصصــی و حرفه ای مختلف 
و بخش های گوناگون اداری، دولتی و حکومتی اســت، 
گفت: ســطح اعتماد حکایت از ســطح مشارکت دارد و 

سطح مشارکت تبیین کننده سرمایه اجتماعی است.
خطیب موقــت نماز جمعه تهــران با تاکیــد بر اینکه 
نخســتین حوزه ای که باید اعتمادســازی در آن تقویت 
شــود و نقــش تعیین کننــده ای در افزایش ســرمایه 
اجتماعــی دارد، نهاد خانواده اســت، گفــت: در همین 
ارتباط باید ســطح اعتماد در نهاد خانواده و وابستگان و 
فامیل ارتقاء بخشیده شود و در این حوزه پدران، مادران 

و فرزندان همه مسئول هستند.
خطیــب موقت نمــاز جمعه تهران بــه موضوع اهمیت 
ارتقای ســطح اعتماد در بین افراد جامعه اشــاره کرد و 
تصریح کرد: در همین چهارچوب باید همگی به تعهدات 
خود وفادار باشــیم. اصناف و گروه های مرجع در عمل 
و رفتار و گفتار خود اصول ارزشــی و اخالقی را رعایت 
کنند و وفای به عهد داشــته باشــند تا سطح اعتماد در 
جامعــه افزایش پیدا کند. متاســفانه ما در این حوزه ها 
آســیب دیده ایم و افراد جامعه اعتمادشــان به یکدیگر 
کاهش یافته اســت. در همین چارچوب باید در تعامل 
بــا یکدیگر رعایت تقوا و اصالح خویــش را مورد توجه 

جدی قرار دهیم.
وی همچنین در بخشــی از صحبت های خود با اشــاره 
به ســفر اخیر رییس جمهور به سنندج از حضور وی در 
اســتان کردســتان و همچنین دیگر استانها و شهرهای 
کشــور از جمله حضور اخیر رییســی در قطب صنعتی 
استان تهران، شهرستان رباط کریم تشکر و تقدیر کرد.

امام جمعه موقت تهران:

مسئوالن رعایت اخالق، ادب و احترام به انسان ها را تکلیف بدانند
بدرالسادات خامنه ای همسر شــیخ علی تهرانی اقدام به 
حمایت از اغتشاش گران کرد؛ ماجرای علت مخالفت وی با 
رهبر انقالب و سفرش به عراق در دوران جنگ را بخوانید.
به گزارش تسنیم، در خبرها خواندم که خانم بدرالسادات 
خامنه ای خواهر تنی رهبر انقالب اسالمی از ایشان اعالم 
برائت کرده است و به صف اغتشاش گران پیوسته است.

آخرین بار که نامش بر ســر زبان ها بود از مهدی کروبی 
عیادت کرده بود و تصویر وی منتشــر شده بود؛ همین 
یک ماه قبل هم بود که خبر فوت شــوهرش شیخ علی 

تهرانی را شنیدم.
علی مرادخانی ارنگه معروف به شیخ علی تهرانی شاگرد 
امــام بود؛ بعد از انقالب بــه مجاهدین خلق و بنی صدر 
نزدیک شــد. بعــد از آنکه خبــر امامت جمعــه برادر 
همســرش )سیدعلی خامنه ای( را شنید دهان به تهمت 
و افتــرا باز کرد و بعد از فــرار بنی صدر و رجوی، مدتی 
بازداشت شد و بعد از آزادی ناگهان از عراق سردرآورد.

بدری نیز بعد از رفتن شوهرش به عراق، دست فرزندانش 
را گرفــت و از طریق ترکیه به عــراق رفت، در خاطرات 
۱۰ اردیبهشت سال 64 مرحوم هاشمی رفسنجانی آمده 
است: »آقای خامنه  ای با ناراحتی، خبر فرار ]خانم بدری 
حســینی خامنه  ای[ خواهرشان راـ  که همسر شیخ علی 
تهرانی اســت ـ با پنج فرزندش، از کشور دادند. از ترکیه 
اطالع رســیده اســت که او اکنون در ترکیه اســت ولی 
می  خواهد به عراق برود.« شیخ علی در عراق برای اسرای 
ایرانی ســخنرانی می کرد و علیه امــام بدگویی؛ پابه پای 
منافقین به صدام خدمت کرد و وقتی تاریخ مصرفش تمام 
شــد عذرش را از عراق خواستند! براساس خاطرات شیخ 
علی تهرانی، وقتی دولت عراق می خواست به نحوی از شر 
او خالص شــود، نامه ای به آیت اهلل خامنه ای می نویسد و 
تقاضا می کند که همســرش و فرزندانش به ایران بیایند؛ 
یک ماه بعد از این نامه، از سفارت ایران می آیند و مقدمات 

سفر بدری خانم و فرزندان به ایران فراهم می شود.
شــیخ علی تهرانی نیز بعد از آنکه در مرز ایران و عراق 
رها شد، به دست قانون ســپرده می شود و به رغم آنکه 
سزاوار اعدام بود اما بعد از چند سال حبس آزاد گشت.

اگرچه نظام و شــخص رهبری با خانواده شــیخ علی از 
در کرامت وارد شــدند اما آنها راه پــدر را در پناه بردن 
بــه اجنبی پیش گرفتند. محمود مرادخانی سالهاســت 
تحلیلگر شبکه های معاند اســت و فریده نیز برای فرح 

پهلوی پیام تبریک تولد می فرستد. 
میان منسوبان رهبر انقالب البته نظیر اینها وجود دارد؛ 
محمود میردامادی پسردایی ایشــان نیز فعال سیاسی 
خارج نشــین بود و بعــد از فتنه 88 از کشــور رفت؛ یا 
شخصی به نام حمیدرضا فروزان فر خواهرزاده رهبری که 

چندسال قبل علیه ایشان مصاحبه کرده بود.
این شــکاف فکری و سیاسی میان بخشی از خانواده  و 
شــخص رهبری را البته باید به فــال نیک گرفت چراکه 
مهر بطالن بر دیکتاتور دانســتن و تهمت موروثی بودن 
حکومت اســت. در حکومت های دیکتاتوری و آنچه در 
سابقه سالطین ایران هســت، با تشکیل دربار و تقسیم 
پست ها و مســئولیت ها میان اقوام درجه یک و نزدیکان 
خود طبقه ای ممتاز می ساختند و این بذل و بخشش ها 
از اطرافیان گاه به همشهری ها هم سرایت می کرد؛ مانند 
آنچه صدام در حق تکریتی ها روا می داشت یا توجه ویژه 

رضاشاه به مازندران.
با وجــود این، آیــت اهلل خامنه ای میان بســتگان خود 
مخالفینی دارد که مخالفت هایشان نه از سر دلسوزی و یا 
انتقاد از زیست نامعمول رهبر یک حکومت اسالمی، بلکه 
از ســر عدم برخورداری از بذل و بخشش های درباری یا 
نداشتن مسئولیت است که نشان از خویشتن داری رهبر 
انقالب در عدم تمتع اطرافیانشان در اداره کشور می باشد.

حتی در اداره بیت رهبری نیز کمتر چهره ای از منسوبان 
ایشان می توان یافت در حالی که شاید شیخ علی تهرانی 
دهانش به امام جمعه تهران یا مشــهد قفل می شــد یا 
دیگــر اطرافیان با بهره منــدی از رانت های دولتی دیگر 
علیه رهبری ســیاه نمایی نمی کردند اما سالمت نفس و 
سالمت عمل رهبری مانع از گام گذاشتن در روال سابق 

ایران یا روال معمول حکومت های منطقه باشد.
این سیره رهبری امتداد همان سیره امام خمینی است؛ 
زمانی که نوه شــان سید حسین را از دخالت در سیاست 
پرهیز داشتند یا با طرح مسئله نخست وزیری حاج احمد 
آقا مخالفت کردند  نشــان دادند رأس نظام اســالمی با 

رژیم سابق و حکومت های منطقه تفاوت دارد.
خاطرات برخی محافظان و نزدیکان رهبری و مسئوالن 
کشور در ادوار مختلف در باب ساده زیستی ایشان مؤید 
جمله معــروف  عطاءاهلل مهاجرانی اســت که گفته بود 
حتی یک نقطه خاکســتری در زندگی اقتصادی آیت اهلل 

خامنه ای وجود ندارد.

ماجرای بدری خامنه ای خواهر آیت هللا خامنه ای چیست؟

دشمنی که ناخواسته حقانیت رهبر انقالب را آشکارتر می کند

 هتاکی های اخیر به دلیل 
از دست دادن هویت است

وزیر کشــور با بیان اینکه نباید منابع هویتی جامعه از بین برود گفت: انسان در 
بی هویتی دست به هر کاری می زند و هتاکی های اخیر هم به دلیل این است که 

هویتشان از دست رفت.
به گزارش فارس، احمد وحیدی وزیر کشــور در نشست مجریان دومین سالگرد 
ارتحــال عالمه آیت اهلل مصباح یزدی با اشــاره به توصیف رهبر معظم انقالب از 
آیت اهلل مصباح که ایشان را مطهری زمان خواندند، اظهار کرد: در اوج تنازعات 
افکار مختلف در قبل و آســتانه انقالب، افکار شــهید مطهری راهگشا بود. نشر 

افکار شخصیت هایی همچون عالمه مصباح یزدی الزمه گام دوم انقالب است.

وی ادامه داد: اگر افکار شهید مطهری در آن زمان نبود و جریان به حرکت درآمده 
را بر لب یک چشمه ناب و  گوارا نمی نشاند، بسیاری از  جوانان انقالب را از دست 
می دادیم. وزیر کشور تاکید کرد: اگر فضای انقالبی و جهادی به تحکیم اعتقادات 
و باورها نینجامد، ممکن اســت در یک وضعیتی، دچار انحراف شــوند، چنان که 
برخی به انحراف کشــیده شدند. غالب کســانی که منحرف شدند، پایه های قوی 

اعتقادی نداشتند. افراد دیگری هم بودند که دچار وسوسه های دیگری شدند.
وحیدی با بیان اینکه مســیر طوالنی و دشورای در پیش داریم، خاطرنشان کرد: 
راه های زیادی در پیش اســت و رسیدن به نقطه اعتال به سادگی ممکن نیست، 
رســیدن به عصر ظهور آمادگی می خواهد و امتحان ها باید داد. در این امتحانات 
افرادی مردود می شــوند و افرادی هم همچون شهید سلیمانی به درجات عالی 
دســت می یابنــد. وی ادامه داد: در اوایل انقالب که مباحث متعددی از ســوی 
گروه هــا مطرح می شــد، عالمه مصباح از جمله کســانی بود کــه در مناظرات 

تلویزیونی روشنگری می کرد.
وزیر کشــور با اشاره به لزوم معرفی شــخصیت عالمه مصباح تاکید کرد: عالمه 
مصباح در جامعه آنگونه که باید شناسانده نشد و همچون شهید بهشتی مظلوم 

واقع شد و نگذاشتند همه از فضایل ایشان بهره مند شوند.
وحیدی با ضمن تاکید بر اهمیت برگزاری بزرگداشــت عالمه مصباح و نشر افکار 
ایشان، اظهار کرد: اگر منابع هویتی از بین بروند، انسان ها در بی هویتی دست به 
هر کاری می زنند. هتاکی های اخیر به این دلیل است که هویتشان از دست رفته 
اســت. اعتقادات می تواند این هویت را تثبیت و حفظ کنــد. اگر این اعتقادات با 
محبت اهل بیت)ع( همراه شود، معجزه خواهد کرد. تنها راه مبارزه با وسوسه های 
گســترده دنیای مدرن و البته جاهل، همین است. وزیر کشور با اشاره به فعالیت 
معاندان انقالب در فضای مجازی تصریح کرد: راهی جز مصون سازی نداریم. البته 

به این معنا نیست که راه آنها را باز بگذاریم بلکه باید با شدت مقابله کنیم.


