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قم، سرچشمه   و پشتوانه معنوي انقالب

ادامه از صفحه یک 
موقعيت قم در تاريخ انقالب اسالمي بركسي پوشيده نيست و كمتر كسي 
است كه از انقالب اسالمي ايران اطالع داشته و از نقش قم در اين انقالب 
بي اطالع باشد. چه در طول نهضت انقالب اسالمي و چه پس از پيروزي 
آن، قم زادگاه حوادث مهم تاريخي بوده است. ليكن دو حادثه بسيار مهم 
آن از ويژگي خاصي برخوردار است؛ يكي جرقه انقالب )قيام ۱۵ خرداد 
۱۳۴۲( و ديگري آتش انقالب )قيام ۱۹ دي ۱۳۵۶( كه هر دو در بستر 
تاريخ اين شهر زاده و رشد يافته است. عالوه بر اين موارد، حوادث و وقايع 
تأثيرگذار مهمي نيز بوده است كه مردم قم در پيروزي و تحقق آن نقش 
مؤثری داشتند. به همين دليل است كه مقام معظم رهبري مي فرمايند: 

»قم شهر انقالب و مركز انقالب و مادر انقالب است. «
برخي حركت هاي تاريخ سازی كه از قم شروع شد و مبنايي گرديد تا قيام 

ملت ايران به ساير بالد كشيده شود، عبارتنداز؛ 
1-ایستادگي در مقابل اقدامات ضد دیني پهلوي

خاندان پهلوي با رويكرد غربگرايانه اي كه داشتند، به مخالفت با ارزش ها 
و تعاليم اسالمي پرداختند. از جمله اقدامات اين رژيم مبارزه با حجاب 
اسللالمي، تصويب لوايحي براي محو اسللالم همچون حذف »سوگند 
خوردن به قرآن« براي نمايندگان و مواردي ازاين قبيل بود كه از حدود 
سال ۱۳۴0 انجام شد. در مقابل اين اقدامات، رژيم زماني كه سعي داشت 
با زور و قدرت خود اين اقدامات را عملي كند، تنها قم و علماي آن بودند 
كه در ابتداي امر به ميدان آمده و روحانيون آگاه فرياد مظلوميت اسالم 
را سردادند كه در پيشاپيش اين قيام، حضرت امام خميني )ره( با فرياد 
وا اسالما به روحانيون و مردم شريف قم روشللني  بخشيدند و مبارزه را 

آغاز كردند. 
2- مردم قم و مبارزه با انقالب سفيد

در سال ۱۳۴۱ كه شاه با سفر به امريكا دسللتورهاي الزم را براي اجراي 
انقالب سفيد گرفت و در ۱۹ دي از مردم خواست تا در انتخابات نمايشي 
شللركت كرده و براي اجراي اهداف امريكايي به لوايح پيشنهادي رأي 
بدهند، باز اين شهر مقدس قم با هدايت و رهبري امام خميني )ره( اين 

رأی گيری را تحريم و به مخالفت با آن پرداخت. 
3-عدم استقبال قمي ها از شاه

تاريخ، روحيه حماسللي و انقالبي مردم اين سللرزمين را روزي به ثبت 
رسللانيد كه محمد رضا در سللال ۱۳۴۱ به منظور جلب اعتماد علماي 
حوزه و فريب مردم به اين شهر سفر كرد و پس از آن كه در۴ بهمن سال 
۴۱ در ميدان آستانه از اتومبيل خود پياده شد، تمامي آرزوهايش را بر 
باد رفته ديد؛ زيرا صحنه اي را به نظاره نشست كه انتظارش را نداشت. نه 
تنها از مردم استقبال كننده، كسي را نديد بلكه كارمندان اداري و دولتي 
و روحانيون نيز به چشم نمي خوردند و سكوتي شگفت بر شهر حكمفرما 
شده بود. گويا شاه به شهري پر از دشمن قدم نهاده است. از شدت خشم و 

اضطراب از رفتن به حرم منصرف شد و از همانجا بازگشت. 
4-حادث�ه جنایت فيضي�ه در س�ال 42 و دف�اع م�ردم قم از 

روحانيون
در دّوم فروردين سللال۱۳۴۲ كه مصادف با سالگرد شهادت امام جعفر 
صادق)ع( بود، حادثه اي ديگر در تاريخ انقالب شهر قم ورق خورد، مردم 
و روحانيان عاشق و دلباخته حرم اهل بيت)ع( در مدرسه فيضيه مشغول 
عزاداري بودند كه با حادثه اي غمبار روبه رو شدند. عمال دژخيم پهلوي 
با هجوم وحشيانه و كشتاري بي رحمانه، علما و فضال را به خاك و خون 
كشيدند كه اين جريان باعث خشم ملت عليه شاه و حكومت مستبد او 
شد و با اين كار، سنگري ديگر از سنگرهاي رژيم پهلوي را مردم و علماي 

قم فتح كردند. 
5-قيام 15 خرداد 

در حالي كه بيش از دو روز از عاشوراي سللال۱۳۴۲ نگذشته بود كه در 
۱۵ خرداد همين سال، رژيم سفاك پهلوي، امام خميني را شبانه دستگير 
مي كند. مردم قم همين كه از موضوع اطالع پيدا كردند با قلب هاي آكنده 
از غم و اندوه به اطراف منزل امام هجوم آوردند و با سردادن شعار »يا مرگ 
يا خميني« خشم و نفرت خود را عليه رژيم ابراز كردند كه به راهپيمايي 
عمومي مبدل شده و مردم در حرم حضرت معصومه)س( تجمع كرده 
و خواستار آزادي امام مي شوند كه ناگهان صداي گلوله هاي نظاميان و 
رگبار مسلسل آنان موج جمعيت را مي شكند و مردان و زنان بي شماري 
را در خون خود مي غلتاند. حضرت امام با اعالم عزاي عمومي، نقطه آغاز 
و بذر آبياري شللده انقالب شكوهمند اسللالمي را با خون هاي برزمين 
ريخته۱۵خرداد اعالم مي دارند كه سال ها بعد به ثمر نشست و در حقيقت 
اين قيام مردم قم و طالب و روحانيون و علما بود كه مبارزه سراسري ملت 
ايران تا پيروزي نهايي در سال ۵7 را رقم زد و به همين دليل اين حادثه، 

نقطه عطفي در تاريخ انقالب اسالمي محسوب مي شود. 
6-قيام 1۹ دي مردم قم 

پس از شللهادت فرزند برومند امام خميني )ره (حاج آقا مصطفي در 
سال ۱۳۵۶، خشم ملت از رژيم ستم شللاهي افزون گرديد و حكومت 
در تاريخ ۱۳۵۶/۱0/7 اقدام به پخللش مقاله اي توهين آميز عليه امام 
در روزنامه اطالعات كرد كه در پي اين عمل زشت، مردم و طالب قم 
خشمگين شده و در۱۹دي تظاهرات شديدي را بر ضد رژيم پهلوي به 
راه  انداختند كه با اقدام مسلحانه رژيم مواجه شده و تعدادي از مردم به 
شهادت مي رسند. با اين قيام مردم قم، آتش انقالب اسالمي برافروخته 
گشت و برق آسا به ديگر شهرها سرايت كرد و سرانجام منجر به شكست 
ظالمان و طاغوتيان و پيروزي مظلومان و مسلمانان گرديد؛ آنگونه كه 
مقام معظم رهبري، اين حركت مردم قم را چنين تعبير مي فرمايند: 
»حركت مردم قم حركت بسلليار اثرگذاري بود و ايران را لرزاند؛ همه  
دل های آماده را متوّجه يك فرصتي و يك امكاني و يك حقيقتي كرد 

و نهضت به راه افتاد.«)۹۵/۱0/۱۹(
از همين رو سللت كه مقام معظم رهبري در ديدار روز گذشته خود با 
مردم قم، تأثير تاريخي و ماندگار قيام ۱۹ دي و ضعف عميق دستگاه 
محاسللباتي امريكا و غرب را چنين نشللان می دهنللد و مي فرمايند: 
»رئيس جمهور وقت امريكا در۱0 دي ۵۶ به تهللران آمد و با تمجيد 
اغراق آميز و دروغيللن از محمدرضا پهلوي، ايللران را »جزيره ثبات« 
يعني مايه آرامش خيال امريكا از ايراِن وابسللته و مسئوالن نوكرمآب 
آن، خواند. اما كمتر از ۱0 روز پس از سفر رئيس جمهور امريكا و تعبير 
او از ايران به جزيره ثبات، قيام عظيم مردم قم شكل گرفت و به دنبال 
آن، قيام مردم تبريز و طوفان انقالب اسالمي و نابودي رژيم سرسپرده 

طاغوت محقق شد. «
7-مجاهدت و ايثار مردم قم در سال های جنگ تحميلي و پس از آن

پس از پيروزي انقالب اسللالمي، مردم قم همواره در بسللتر حوادث 
مهم تاريخي قرار گرفتند و پيشاپيش مسائل و حوادث و امتحان هاي 
بزرگ انقالب مانند هميشه با سربلندي مسير انقالب را طي كردند. تا 
اينكه طي جنگ تحميلي با تقديم بيش از ۴۱۳8 شهيد، اين ايثار را به 
اوج خود رساندند و هم اكنون نيز چون گذشته در كنار كليه حوادث 
مذهبي و سياسللي حضور داشللته و همواره رهنمون ديگر شهرها و 

كشورهاي آزاده جهان بوده و هستند. 
با توجه به درس های قيام مردم قم در تاريخ انقالب اسالمي و با توجه 
به تأكيد مقام معظللم رهبري، بايد به اين فراز سللخنان رهبر انقالب 
توجه ويژه داشت: »در اين زمانه كه انقالب و نظام با خواست و حمايت 
مردم شكل گرفته و استمرار يافته اما مستكبران با وقاحت تمام مردم 
را به مقابله با همين نظام فرا مي خوانند، الزم است مردم در مقابل اين 
تبليغات ايسللتادگي و عليه آن حركت كنند و جوانان با هوشمندي، 
فضاي مجازي را به ابزاري براي زدن تو دهني به دشمنان تبديل كنند. 
« و نيز ؛ »بايد با درس گيري از اين تجربه درخشان و تكيه بر جوانان، 
تحريم كنوني را به وسيله اي براي كار و تالش و شكوفايي تبديل كنيم 
و با بي نيازي از ديگران به جايي برسلليم كه آنهللا نيازمند ايران عزيز 

باشند. «. 

رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از مردم قم خطاب به مسئوالن: 

دولت معيشت مردم
 به ويژه قشر مستضعف را در اولويت قرار دهد

ادامه از صفحه 2
حضرت آيت اهلل خامنه اي، دشمني استكبار با پديده 
تمدني انقالب اسالمي را دشمني عميق دانستند و 
خاطرنشان كردند: برخي از روي نفهمي يا مسائل 
ديگر، علت دشمني مستكبران را سخنان امام يا فالن 
مسئول عليه امريكا مي دانند، در حالي كه زورگويان 
جهاني با يك قدرت جوان، رو به رشللد، پر تالش و 
پر انگيزه دشمن هستند كه اين قدرت معنوي ۴0 
سال است در مقابل چشم آنها روز به روز تنومندتر 
و قدرتمندتر شده و تََرك ها و شكاف های استكبار را 

عميق تر كرده است. 
   ریشه تقابل امریكا و ملت ایران

 تقابل حق و باطل است
رهبر انقللالب اسللالمي، ايران را قللله موقعيت 
راهبللردي در منطقه خواندنللد و افزودند: علت 
عصبانيللت امريكايي ها در اول انقللالب اين بود 
كه لقمه چرب و نرم ايران را به عنوان مهم ترين 
كشور منطقه و سللرزميني سرشار از ثروت هاي 
مادي و منابع طبيعي از دسللت دادند. ايشان با 
اشللاره به اعتراف چند روز پيش يك مؤسسلله 
غربي افزودند: خود آنها مي گويند ايران با توجه 
به ظرفيت های فوق العاده اش پنجمين كشللور 
ثروتمند جهان اسللت، بنابراين طبيعي اسللت 
كه به خاطر از دست دادن چنين ثروتي، عميقاً 

عصباني باشند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: اين عصبانيت 
همچنان ادامه دارد اما مسللئله اصلي و ريشلله 
تقابل امريكا و ملت ايران، تقابل تاريخي و ذاتي 
حق و باطل اسللت، چرا كه اسللتكبار و استعمار 
از خللون ملت هللا تغذيلله مي كننللد و انقللالب 
اسللالمي در مقابل اين ظلم آشللكار ايسللتاده و 
 براي بيدار كردن ملت ها نيز تالش كرده اسللت.                                                           
رهبللر انقالب اسللالمي، شللنيده شللدن فرياد 
»مرگ بر امريللكا« در كشللورهاي متعدد را بي 
سللابقه و نشللانه اي از موفقيت ايران برشمردند 
و خاطرنشللان كردند: اسللتكبار تالش مي كند 
ملت ها را با »ايران هراسي«، »اسالم هراسي« يا 
»شيعه هراسللي« گمراه كند، اما ملت هللا ذاتاً با 
ايران اسالمي دشللمني ندارند و هر جا حقيقت 

روشن بشود، از آن حمايت مي كنند. 

   حوادث اروپا و امریكا، پيامد حفره معنوي 
تمدن غرب

ايشان بروز برخي حوادث و رويدادها در اروپا و امريكا 
را نشانه آشكار شدن پيامدهاي خطرناك حفره هاي 
معنوي در تمدن غرب خواندند و افزودند: در طرف 
مقابل، مردم ساالری ديني و حركت به سمت تمدن 
اسالمي با استفاده از امكانات و ابزارهاي روز دنيا ادامه 

دارد و اين واقعيت براي مستكبران رعب آور است. 
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر پرهيز از سهل انگاری 
و سللهل انديشللي در زمينه علت واقعللي و اصلي 
دشمني ظالمان جهاني با ايران افزودند: علت اصلي 
اين دشللمني، »ماهيت و حقيقت حركت عظيم 
انقالب اسالمي، شجاعت، فداكاري و وفاداري ملت 
و پايبندي مسللتمر و كامل نظام به مباني انقالب 
اسالمي« است كه اگر به توفيق الهي، اين حركت 
به نتايج مورد نظر خود دست يابد، بساط استكبار 
و اسللتعمار غرب را برمی چيند. حضللرت آيت اهلل 
خامنه اي با اسللتناد به آيات قرآن مجيد افزودند: 
فرعون مي دانست موسي حق اسللت اما دشمني 
مي كرد و خدا به حضرت موسللي گفت »نترسيد، 
حركت كنيد من با شما هستم« كه اين خطاب امروز 
عيناً به ملت ايران است كه در مقابل دشمني آگاهانه 

فراعنه عالم، ايستاده است. 
رهبر انقالب اسالمي در تبيين نتيجه صف آرايي 
استكبار و ملت ايران خاطرنشان كردند: هر جبهه اي 
كه در راه خدا حركت كند، وعده قطعي و بدون ترديد 
پروردگار درباره نصرت و پيروزي او محقق خواهد 
شللد، همچنان كه در طول ۴0 سال هر جا درست 
حركت كرديم، پيروز شديم و هر جا كوتاهي داشتيم، 
پيروزي حاصل نشللد. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
رسلليدن به ۴0 سللالگي را در روند شللكل گيري 
تمدن ها، آغاز بلوغ و شكوفايي خواندند و افزودند: 
در اين مسير تمدني، ۴0 سالگي نه دوران پيري بلكه 
دوران عمق يافتن حركت ها است و به فضل الهي و 
به بركت »ايمان ديني، عزم راسخ، حضور و آمادگي 
و كار و تالش ملت به ويژه انبوه جوانان خوش فكر، 
مبتكر و اميدوار به آينده«، حركت تاريخي ملت ايران 
به نتايج درخشان خود خواهد رسيد. ايشان پيروزي 
انقالب و تشكيل جمهوري اسالمي را مقدماتي براي 
شكل گيری »تمدن اسالمي متناسب با دوران فعلي« 

دانستند و خاطرنشان كردند: اگر خدا اراده نكرده بود، 
اين مقدمات فراهم نمي شد. 

     مسئوالن مراقب دالل بازي
 و انحصارطلبی ها باشند

رهبر انقالب اسالمي سخنانشان در جمع هزاران نفر 
از مردم قم را با بيان نكاتي مهم خطاب به مسئوالن 

و مردم ادامه دادند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در مهم ترين توصيه خود به 
مسئوالن به خصوص دولتمردان تأكيد كردند: اولويت 
كاري خود را حل مشللكالت معيشتي مردم به ويژه 
قشرهاي ضعيف قرار دهيد، چرا كه اين مسئله اهميت 
ويژه اي دارد. رهبر انقالب با اشاره به تمركز دشمن بر 
مسائل معيشتي مردم گفتند: منابع كشور كم است اما 
چرا با وجود تذكرات مكرر، جريان ها و افرادي، ظالمانه 
اين منابع را مي بلعند و با دالل بازي و انحصارطلبي در 
تجارت، مانع پيشرفت كشور مي شوند و در تقويت 
توليد داخلي كارشللكني مي كنند. رهبر انقالب بار 
ديگر مهم ترين كار امروز مسللئوالن را رسيدگي به 
مشللكالت معيشللتي خواندند و افزودند: البته اين 
كار فقط با پول پخش كردن حاصل نمي شود، بايد 
مراقب جريان ها و دست هاي خطرناك و مضر بود، 
همچنان كه اين مسائل را بارها با جزئيات در جلسات 

كاري به مسئوالن تذكر داده ايم. 
ايشان، كار و تالش و خدمت به انقالب ايران عزيز و 
ملت بزرگ را نعمتي الهي خواندند و به مسئوالن و 
دولتمردان تأكيد كردند: قدر نعمت مسئوليت در 
نظام اسالمي را بدانيد و به لوازم قدرشناسي از آن 
يعني »مراقبت در حرف و رفتار، پرهيز از گرايش به 
اشرافي گري و اسراف و رفتارهاي طاغوتي« پايبند 
باشيد و تالش كنيد مسير حركت شما همواره به 
سمت الگوي رفتاري و مديريتي اميرمؤمنان باشد. 

   تهدید، وعده، قول و امضاي امریكایي ها و 
اروپایی ها اعتبار ندارد

»شجاعت« و »عقالنيت« دو نكته مهم و تذكر ديگر 
رهبر انقالب خطاب به مسئوالن بود. ايشان افزودند: 
در مقابل توپ و تشر و ياوه گويی های امريكا و اروپا 
پس نزنيد و بايستيد و بدانيد كه اينها نه تهديد، نه 

»وعده و قول« و نه حتي امضاي شان اعتبار ندارد. 
حضرت آيت اهلل خامنلله اي حرف های بي ربط برخي 
غربي ها را به حرف های دلقك ها تشبيه كردند و افزودند: 

آنها به ايران توصيه مي كنند حقوق بشر را از سعودي ها 
ياد بگيرد؛ آيا اين، حرف يك دلقك نيست؟

   كشور را نمي شود با احساسات اداره كرد
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: رفتار 
صحيح و عقالني وظيفه مسئوالن است، چرا كه با 
احساساِت صرف، نمي شود كشور را اداره كرد البته 
احساسات به عنوان پشتوانه عملي شدن تصميمات 
عقالني الزم است. »شناخت، قدرداني و استفاده از 
ظرفيت های دروني به ويللژه جوانان« ديگر توصيه 
مؤكد رهبر انقالب اسالمي به مسئوالن و دولتمردان 
بود. ايشللان افزودند: جوانللان مي توانند گره هاي 
دستگاه ها را باز كنند، بنابراين به آنها مراجعه كنيد و 
قدرشان را بدانيد چرا كه حتي بلندپروازي هاي آنها 

خوب است و كشور را به جلو مي برد. 
   جوانان فضاي مج�ازي را ابزار تودهني به 

دشمن كنند
حضللرت آيللت اهلل خامنلله اي در بخللش پاياني 
سخنانشان، مردم را نيز به كمك به مسئوالن توصيه 
كردند و افزودند: بخش مهم تقويت توليد داخلي 
در زمينه هاي كيفي و توزيعي، بلله توليدكننده و 
فروشنده و مغازه دار و مردم مربوط مي شود. ايشان 
گفتند: امسال سال تقويت توليد كاالهاي ايراني بوده 
است، اما االن در آخر سال بايد ببينيم چقدر در اين 

زمينه پيش رفته ايم و چه كارهايي كرده ايم. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي حضللور در صحنه هاي 
انقالب را بهترين كمك مردم به كشللور دانستند 
و افزودند: دشمن در تالش اسللت با شايعه سازی 
و تهمت پراكني مردم را مضطللرب كند و به جان 
يكديگر بيندازد كه البته نمي تواند، اما مردم بايد با اين 
شگردهاي دشمن مقابله كنند. ايشان خاطرنشان 
كردند: انقالب و نظام با خواسللت و حمايت مردم 
شكل گرفته و استمرار يافته اما مستكبران با وقاحت 
تمام مردم را به مقابله با همين نظام فرا مي خوانند كه 
الزم است مردم در مقابل اين تبليغات ايستادگي و 
عليه آن حركت كنند و جوانان با هوشمندي، فضاي 
مجازي را به ابزاري براي زدن تو دهني به دشمنان 

تبديل كنند. 
   دش�منان ملت ایران به سرنوشت صدام 

دچار خواهند شد
حضرت آيت اهلل خامنه اي تحريم ها را باعث فشللار 
و بروز مشكالتي براي كشور دانسللتند و افزودند: 
امريكايي ها با خوشحالي مي گويند تحريم كنوني 
ملت ايران در تاريخ سللابقه ندارد امللا ملت ايران 
ان شاءاهلل در اين زمينه شكستي به آنها مي دهد كه 

در تاريخ بي سابقه باشد. 
حضرت آيللت اهلل خامنه اي با اشللاره بلله تحريم 
كامل ملت ايران در دوران دفللاع مقدس افزودند: 
دشللمنان حتي به ما سلليم خاردار نمي دادند اما 
ملت و مسئوالن، آن تحريم ها را به زمينه اي براي 
تكيه بر درون و شكوفايي استعدادها تبديل كردند، 
به گونه اي كه همان مسير، امروز ايران را به قدرت بي 
نظير منطقه تبديل كرده است. رهبر انقالب تأكيد 
كردند: بايد با درس گيري از اين تجربه درخشان و 
تكيه بر جوانان، تحريم كنوني را به وسيله اي براي 
كار و تالش و شكوفايي تبديل كنيم و با بی نيازی 
از ديگران به جايي برسلليم كه آنها نيازمند ايران 

عزيز باشند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيللد كردند: به فضل 
الهي و در پرتو مقاومت و هوشياري مردم و مسئوالن 
و كار و تالش بي وقفه، از تحريم ها و مشكالت عبور 
خواهيم كرد و همچنان كه در جنگ تحميلي صدام 
را به خاك سللياه نشللانديم و به درك اسفل رفت، 
جمهوري اسالمي هر روز موفق تر و زنده تر خواهد 
بود و دشمنان ملت در امريكا و غرب به سرنوشت 

صدام دچار خواهند شد. 

      ایرنا: نمللاز عبادي - سياسللي جمعه اين هفته تهللران به امامت 
حجت االسالم سيد محمد حسن ابوترابي فرد در مصالي امام خميني 

)ره( برگزار مي شود. 
      فارس: مرحله اصلي و عملياتي رزمايش فدائيان حريم واليت 8 از 
امروز به مدت دو روز و با شركت كليه پايگاه هاي شكاري نيروي هوايي 

ارتش در منطقه عمومي اصفهان آغاز مي شود. 
      تسنيم: سخنگوي شوراي نگهبان يكي از اشكاالت موجود در اليحه 
بودجه را در بحث شفافيت دانست و گفت: اشكال به گونه اي است كه 

دقت الزم در بيان اعداد و ارقام وجود ندارد. 
 

ژه
وی

 ی��کاصالحطل��ب:واعظ��یمیخواه��د 
جهانگیریرابیخاصیتکند؟

در ادامه مشللاجرات اصالح طلبان با محمود واعظي، رئيس 
دفتر رئيس جمهور كه هر روز تندتر هم مي شود، علي صوفي 
در گفت وگويي تأكيد كرده كه »اطالع موثق داريم كه واعظي 
به دنبال بي خاصيت كردن جهانگيري در دولت است.« ادعاي 
صوفي ادعاي كوچكي نيست و نشان مي دهد سطح اختالفات 
بر سر قدرت و سهم خواهي ها ميان اصالح طلبان باال گرفته 
اسللت. صوفي در اين گفت وگللو در مورد اظهللارات واعظي 
كه گفته ما با اصالح طلبان ائتللالف نكرديم، مي گويد: »بله 
اظهارات آقاي واعظي درست است.  اصالح طلبان در سال ۹۲ 
و ۹۶ هيچ ائتالفي با حزب توسعه نداشتند، چون اساساً حزب 
اعتدال و توسعه اصاًل براي اصالح طلبان موضوعيتي نداشته 
است. اين حزب از جايگاه ممتاز حزبي برخوردار نيست كه 
اصاًل عده اي بنشينند و با آنها ائتالفي بكنند. « صوفي صريحاً 
واعظي را متهم مي كند كه ضد اصالحات است و نيت خالصانه 
ندارد و تأكيد مي كند: » رئيس دفتر روحاني خوب مي داند 
هر چه دارند از اصالح طلبان اسللت و از اين به بعد نيز بدون 
اصالح طلبان در رقابت هاي سياسی كاری از پيش نمي برد. 
« البته اين تنها اتهامي نيست كه متوجه واعظي مي كند، او 
مي گويد كه »آقايان به دفتر رئيس جمهور آمدند تا ارتباطات 
آقاي روحاني را كاناليزه كنند. ما اطللالع موثق داريم آقاي 
واعظي مي خواهد آقاي جهانگيللري را از خاصيت بيندازد. 

در حالي كه مهم ترين جايللگاه و نقش پس از رئيس جمهور 
بر عهده معاون اول اسللت و معاون اول بايد ارتباط با وزرا را 

ايجاد كند. «
وي معتقد اسللت كه »واعظي در قامت رئيس دفتر روحاني 
ارتباطللات آقاي جهانگيري بللا كابينه را قطللع و يك نقش 
تشللريفاتي و بي اثر براي جهانگيري تعريف كللرده و آقاي 
جهانگيري به حق امروز حتي قدرت تغيير منشي خود را نيز 
ندارد. « در عين حال ماه هايي است كه دولت سخنگو ندارد و 
محمود واعظي كم و بيش پاسخگوي سؤاالت خبرنگاران در 
موارد مختلف است و مواضع كلي دولت را بيان مي كند و عماًل 

نقش سخنگو را ايفا مي كند، اما رسماً سخنگو نيست. 
روزنامه قانون هم روز گذشته خطاب به رئيس دفتر روحاني 
نوشت: »نكته اي را بايد به امثال محمود واعظي و ساير افرادي 
كه تفكري اين چنيني دارند گوشزد كرد كه رئيس شما كه 
به خاطر طمع به جايگاه هاي حكومتي، مردم را از دست داد 
و بدنه حامي آن ريزش كرد، شما نيز از تاريخ درس بياموزيد 
و به گونه اي عمل كنيد كه در آينده براي شسللتن روي شما 
نياز به آب و صابون نباشللد. « و سللپس به مسئوالن دولتي 
هشدار مي دهد كه »مسللئوالن ارشللد دولتي كه ريشه دار 
هستند بايد به اين فرد و آنهايي كه با او همفكر هستند تذكر 
دهند و نگذارند افرادي كه جايگاهللي در ميان مردم ندارند 
و به خاطللر قحط الرجال بودن جايگاهي به دسللت آورده اند 
به گونه اي رفتار كنند كه اين اقدامات و عملكرد به پاي همه 
دولت نوشته شود. « به نظر مي رسللد اصالح طلبان به طور 

جدي جنگ زرگري راه انداخته اند تا بتوانند هويت خود را از 
دولت روحاني جدا نشان دهند، مسئوليت وضعيت امروز را 
نپذيرند، منتقد وضع موجود باشند و همگي اين موارد براي 
آن است كه تا انتخابات سال آينده بتوانند چهره جديدي از 

خود به مردم نشان دهند. 

 ظریفازکدامانتظارميگوید؟!
عكس بزرگي از ظريف و تيتر بزرگي روي عكس: »منتظر اروپا 
نمي مانيم«. اين تصوير صفحه يك روزنامه اعتماد اسللت در 
فرداي روزي كه اتحاديه اروپا به داليل واهي تصميم گرفته نهاد 
اطالعاتي كشورمان را تحريم كند! در روزنامه هاي اصالح طلب 
ديگر هم خبر چنداني از واكنش به اتحاديه اروپا نيسللت. در 
حالي كه اتحاديه اروپا تحريم  جديدي را رقم زده است. كيهان 
مي نويسد: »قرار بود دولت در ارديبهشت ۹7 ظرف فرصتي دو 
هفته اي از اروپا تضمين عملي براي حفظ منافع ايران در قبال 
خروج امريكا از برجام بگيرد، حاال با سپري شدن حدود هشت 
ماه، نه تنها اروپا هيچ تضميني نداد بلكه در جديدترين اقدام 
گستاخانه، ايران را تحريم كرد!«و در ادامه مي آورد كه »برخي 
كشللورهاي اروپايي سال هاسللت به پايگاه و پناهگاهي براي 
گروهك هاي تروريستي و تجزيه طلب تبديل شده اند و عمالً به 
اين گروهك ها سرويس هاي متنوعي ارائه مي كنند. اما برخورد 
منفعالنه و حقارت آميز دستگاه ديپلماسي كشور با اين مسئله، 
كشورهاي اروپايي را دچار توهم كرده و باعث شده عماًل جاي 

بدهكار و طلبكار عوض شود. «

رئيس دفتر روحاني: 
ادعاي بخشي، تبليغي بود  و صحت نداشت

رئيس دفت�ر رئيس جمهور با بيان اینكه ادعاي اس�ماعيل بخش�ي 
صحت نداش�ته و صرفاً یک اقدام تبليغي بوده است، گفت: این حق 
براي وزارت اطالعات و نظام محفوظ است كه از این فرد شكایت كند. 
به گزارش مهر، محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور ديروز در حاشيه 
نشست هيئت دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی درخصوص 
ادعاي اسماعيل بخشي گفت: بر اساس دستور رئيس جمهور، هيئتي از 
سوي وزير اطالعات به خوزستان رفتند و بر اساس بررسي هاي انجام شده، 
امروز وزير اطالعات گزارش كاملي در اين زمينه به هيئت دولت ارائه كرد. 
همچنين آن هيئت با اسماعيل بخشي صحبت كرده بود و متوجه شدند كه 
ادعاي اين فرد به هيچ وجه درست نبود و يك اقدام تبليغي بود. وي افزود: 
اما متأسفانه اين ادعا به گونه اي مطرح شللده بود كه در داخل با توجه به 
اينكه موضع دولت حمايت از حقوق شهروندي است و حتما دوستان توجه 
كرده اند كه وزارت اطالعات خيلي تالش مي كند تا قانون مدار حركت كند، 
بر اين اساس قرار شد كه اين حق براي وزارت اطالعات و همچنين نظام 
محفوظ باشد كه از اين فرد شكايت كند و قوه قضائيه هم بر اساس روش و 

مقرراتي كه دارد به اين موضوع رسيدگي كند. 
وي همچنين در مورد تعهدات اروپايي ها در برجام گفت: با اروپايي ها تا آخر 
سال ميالدي توافق داشتيم و اكنون اروپايي ها عذرخواهی كردند و گفتند 
فشارهاي امريكا كار ما را به تأخير انداخته است اما از هدف خود دست بر 
نداشتيم. واعظي در پاسخ به سؤالی مبني بر اينكه رئيس جمهور با حمايت 
اصالح طلبان روي كار آمد و شما در سال ۹۶ گفتيد حزب اعتدال و توسعه 
برنده انتخابات بود، گفت: شما كه خبرنگار هستيد و هر هفته اينجا مي آييد 
مي دانيد كه من چنين مطلبي نگفتم و بيان اين مطلب از سمت شما بعيد 
است و اين مطلب را يك آقايي گفت و من هرگز چنين حرفي نزدم و هر 

كسي صوت اينچنيني دارد ارائه كند. 
 

 دبيركل بنياد هابيليان: 
تروريسم ابزار پيش برنده 
سياست هاي خشن غرب 

دبيركل بني�اد هابيليان با انتق�اد از كش�ورهاي اروپایي در حمایت 
از گروهک هاي تروریس�تي، گف�ت: تروریس�م یك�ي از ابزارهاي 
پيش برنده سياس�ت هاي خش�ن دولت هاي غربي و امریكا اس�ت. 
محمد جواد هاشللمي نژاد در گفت وگو با ايرنا، درباره حضور ۳0 سللاله 
محمدرضا كالهي عامل انفجار دفتر حزب جمهوري اسالمي در كشورهاي 
اروپايي و حمايت اين كشللورها از وي، اظهار داشت: ترور مردم و مقامات 
جمهوري اسالمي به صورت رسمي از سوي كشورهاي غربي مورد حمايت 
قرار مي گيرد كه مدارك و اسناد فراوان بين المللي و رسمي در اين زمينه 
وجود دارد. وي خاطرنشان كرد: كشورهاي غربي در اقدامي بي سابقه تالش 
مي كنند با در اختيار قرار دادن پايگاه، امكانات لجستيكي و حتي رسانه ها 
به گروهك هايي نظير سازمان منافقين كه رسماً از سوي مراكز بين المللی و 
حتي وزارت خارجه امريكا به عنوان يك گروهك تروريستي معرفی شده اند، 
از آنها حمايت كنند.  دبيركل بنياد هابيليان يادآور شد: اين سازمان ها تحت 
حمايت كشورهاي غربي نظير فرانسه و دانمارك با برگزاري همايش ها و 
ميتينگ ها جنايت خود را به رخ مردم دنيا مي كشند و اگر اين حمايت صد 

درصدي نبود، هرگز ۱۳ هزار نفر از مردم ايران شهيد نمي شدند. 
هاشمي نژاد وجود پايگاه هاي منافقين در كشورهاي غربي را مأمنی براي 
اقدامات و طرح هاي تروريستي دانسللت و با اشاره به جنايات شهر اهواز، 
گفت: اين جنايت كه توسط سركرده احوازيه بر عهده گرفته شد، توسط 
شبكه هايي نظير بي بي سي مورد حمايت قرار گرفت. وي به حضور اعضاي 
منافقين در كشورهاي غربي اشاره كرد و اظهار داشت: برخي كشورهاي 
حامي تروريسم به جاي پاسخگويي تالش دارند مرگ محمد رضا كالهي 
را به گردن جمهوري اسالمي بيندازند. هاشللمي نژاد تأكيد كرد: برخي 
سازمان هاي حقوقي بشري مستمسللكي براي اهداف كشورهاي غربي 
شده اند و اين سازمان ها تالش مي كنند گروهك هاي تروريستي را تحت 
عناويني مانند مقاومت و مخالفت و گروه هاي مقاومت را با عناويني مانند 
تروريسم جا بزنند. هاشمي نژاد با اشاره به پيدايش داعش توسط امريكا و 
جنايت هاي اين گروه، تأكيد كرد: تروريسم يكي از ابزارهاي پيش برنده 

سياست هاي خشن دولت هاي غربي و امريكا است. 

محسن رضایي:  
هر جا امريكا را كنار زديم

 نتايج معجزه گونه به دست آورديم
در ه�ر صحن�ه اي ك�ه امری�كا را كن�ار زده و انقالب�ي عم�ل 
در  و  اميدبخ�ش  بس�يار  و  معجزه گ�ون  نتای�ج  كردی�م، 
ه�ر ح�وزه اي ك�ه ب�ه ت�وان و ظرفيت ه�اي داخ�ل كم توج�ه 
بوده ای�م هن�وز ه�م ب�ا مش�كالت و موانعي روب�ه رو هس�تيم. 
به گزارش فارس، محسن رضايي در دومين روز برگزاري همايش تبيين 
دسللتاوردهاي ۴0 سللاله انقالب اسللالمي اظهار كرد: برخي اركان يك 
جامعه مانند تابلوهايي هستند كه اگر بازآفريني و بازنمايي نشوند منجر 
به ايجاد شبهه، ترديد و گم كردن راه و مسير خواهند شد و دوران باشكوه و 
عزت آفرين دفاع مقدس، انقالب اسالمي و موضوع واليت فقيه از جمله اين 
اركان به شمار مي روند. وي افزود: نسل پرشور و جديد كه از ذهنيت تاريخي 
نسل قبل برخوردار نيست به اين هدايتگري نياز داشته و ۴0 سالگي انقالب 
اسالمي بهترين فرصت براي تبيين و بازنمايي دستاوردهاي اين انقالب 

شكوهمند و الهام بخش است. 
رضايي با يادآوري خباثت و توطئه هاي استكبار جهاني عليه انقالب اسالمي، 
امريكا را منشأ چالش ها عليه ملت ايران عنوان و تصريح كرد: در چهلمين 
سللال پيروزي انقالب اسالمي تقابل انقالب اسللالمي و امريكا به يكي از 
مهم ترين مقاطع خود رسيده و ۲۲ بهمن امسال فرصت مناسبي است تا 
پاسخي محكم به همه كينه توزي هاي امريكا و سردمداران آن داده شود. 

دبير مجمع تشللخيص مصلحت نظام با بيان اينكه با گذشت چهار دهه از 
انقالب اسالمي تقريباً در تمامي زمينه ها پيشرفت داشته ايم، گفت: در برخي 
ابعاد پيشرفت ها شگرف و در برخي حوزه ها در حد انتظار نبوده است؛ در هر 
صحنه اي كه امريكا را كنار زده و انقالبي عمل كرديم نتايج معجزه گون و بسيار 
اميدبخش و در هر حوزه اي كه به توان و ظرفيت هاي داخل كم توجه بوده ايم 
هنوز هم با مشكالت و موانعي روبه رو هستيم. وي افزود: ما با عمل انقالبي 
و جهادي امريكا را در حوزه دفاع و امنيت كنار زديم و امروز دسللتاوردهاي 
موشكي و اقتدار دفاعي ما زبانزد دوست و دشمن است، اما در حوزه هاي اقتصاد 
و فرهنگ متأسفانه هنوز هم با چالش ها و مشكالتي مواجهيم و تا زماني كه 
با الگوهاي بومي و مبتني بر مباني اسالمي خود عمل نكنيم و امريكا را از اين 

صحنه ها خارج نكنيم به رشد و شكوفايي نخواهيم رسيد. 


