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واعظی  :در دولت هیچ کس
برای  ۱۴۰۰برنامه ریزی ندارد
حضرت آیــتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی صبح روزگذشته (چهارشنبه) در سالروز
قیامتاریخسازمردمقمدر ۱۹دی ۱۳۵۶دردیدار
هزاران نفر از مردم قم ،با اشاره به ضرورت پرهیز از
لاندیشیدربار هریش هدشمنی
لانگاریوسه 
سه 
آمریکاواستکبارباایراناسالمی«،ماهیتوحقیقت
انقالب و شجاعت و وفاداری ملت و نظام به اهداف
ومبانیانقالب»راعلتاصلیاینخصومتعمیق
و مستمر خواندند و با بیان وظایف مهم «مسئوالن
و مردم» در این مقطع ،تأکید کردند :رسیدگی به
مشکالتمعیشتیمردمبهویژهقشرهایضعیف،
مهمترین وظیفه امروز دولتمردان است و ملت و
مسئوالن باید با هوشیاری ،تحریمهای آمریکا را
همانند دوران دفاع مقدس به شکستی بیسابقه
برایشیطانبزرگتبدیلکنند.
▪بزرگانوجوانانقمنبایداجازهدهندقمرااز
مرکزیتانقالبخارجکنند

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر
آثار رهبر معظم انقالب ،حضرت آیتا ...خامنهای
با تجلیل از قیام سرنوشتساز مردم قم در ۱۹دی
سال ۵۶بهعنواننقط هعطفانقالباسالمی،قم
را «شهر ،مرکز و مادر انقالب» خواندند و افزودند:
انقالبی قم و
البته انگیزههایی برای تغییر فضای
ِ
کمرنگ کردن روحی ه انقالبی و دینی در آن وجود
دارد و نباید از مکر دشمن و عوامل آن غفلت کرد.
ایشانباتأکیدبرهوشیاریدرمقابلاینانگیزهها،
تأکیدکردند:قمسرچشم هاصلیوپشتوان همعنوی
انقالبی است که دنیا را متحول کــرد ،بنابراین
بزرگان و جوانان قم نباید اجازه دهند دستهای
خائن،قمراازمرکزیتانقالب،خارجواینحرکت
تحولیرادرآنکمرنگکنند.
▪آمریکادچارضعفمحاسباتیاست

رهبرانقالباسالمیسپسبهبیانچنددرسمهم
و ماندگار از قیام  ۱۹دی پرداختند و خاطرنشان
کردند :رئیسجمهور وقــت آمریکا در  ۱۰دی
 ۵۶به تهران آمد و با تمجید اغراقآمیز و دروغین
از محمدرضا پهلوی ،ایران را «جزیر ه ثبات» یعنی
ایرانوابستهومسئوالن
مای هآرامشخیالآمریکااز ِ
نوکرمآبآن،خواند.رهبرمعظمانقالباسالمی،
قیام مــردم قم علیه رژیــم ظالم ،وابسته و فاسد
پهلوی در فاصلهای کمتر از  ۱۰روز از این سخنان
را نشانه ضعف عمیق دستگاه محاسباتی آمریکا
و غرب دانستند و گفتند :کمتر از  ۱۰روز پس
از سفر رئیسجمهور آمریکا و تعبیر او از ایران به
جزیر ه ثبات ،قیام عظیم مردم قم شکل گرفت و به
دنبالآن،قیاممردمتبریزوتوفانانقالباسالمی
و نابودی رژیــم سرسپرده طاغوت محقق شد.
حضرتآیتا...خامنهای،استمرارضعفدستگاه
محاسباتیآمریکاتاامروزرایکواقعیتبرشمردند
و افــزودنــد :بــا وجــود آن کــه ع ــدهای غـــربزده و
آمریکازدهُ ،پز قــدرت محاسباتی و آیندهنگری
آمریکاییها را میدهند اما آمریکا همچنان دچار
ضعفمحاسباتیاست.
▪برخیدولتمردانآمریکاییحقیقت ًا
احمقهایدرجهیکهستند

ایشانبااشارهبهسخنانسالگذشت هیکدولتمرد
اوباشتروریستووعد هاوبهآنها
آمریکاییدرجمع
ِ
کهجشنسال ۲۰۱۹میالدیرادرتهرانخواهیم

چهره ها و گفته ها
سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی
مشاور عالی فرمانده کل قــوا گفت:
فرهنگ و تمدن نوین اسالمی از سوی
جمهوری اسالمی ایران به سایر کشورها
صــادر و باعث شــده تا ملت ها در برابر
ظالمانی همچون رژیم
صهیونیستی بــه پا
خیزند/ .فارس

مــحــمــود مــیــرلــوحــی عــضــو شـــورای
شهر تهران با اشــاره به این که آقای
رئیسجمهور وقتی انتخاب میشود
میگوید من وامدار هیچ حزبی نیستم
یعنی میخواهیم زیــگــزاگ بــرویــم،
گــفــت :آق ــای الریــجــانــی کــه روزی در
صداوسیما اختالف نظرات زیــادی با
ما داشت ،امروز با ما در یک جریان قرار
دارد و با هم
هــمــکــاری
میکنیم .
/تسنیم

خراسان-محمودواعظیرئیسدفتررئیسجمهورضمنردشایعهاستعفایوزیرامورخارجه،گفت:برخیاتاقهایفکرتشکیلشدوافرادیرابیجهتدرلیست
میآورندکهاینهامیخواهندبرای 1400نامزدریاستجمهوریشوندوتخریبشانمیکنند.دردولتماهیچکسیبرایانتخابات 1400چشمداشتیندارد،من
اسامیافرادمختلفرامیشنومکهدرمحافلخصوصی،سیاسیدرجناحهایمختلفچهاصالحطلبچهاصولگراوحتیبرخیافرادازنهادهارامطرحوتخریبمیکنند.

رهبر انقالب با اشاره به مهم ترین وظیفه این روزهای مسئوالن مطرح کردند

خطابوعتاببرایمعیشتمردم
جوانان فضای مجازی را به ابزاری برای زدن تودهنی به دشمنان تبدیل کنند

اینمنابعرامیبلعندوباداللبازیوانحصارطلبی
در تجارت ،مانع پیشرفت کشور میشوند و در
تقویتتولیدداخلیکارشکنیمیکنند.

گرفت ،خاطرنشان کردند :توانایی محاسباتی
دشمنان ایران در همین حد است؛ همانطور که
آن زمان صدام امیدوار بود یک هفتهای به تهران
برسدومنافقینمزدورنیزخیالمیکردنددرحمله
مرصادس هروزهازکرمانشاهبهتهرانخواهندرسید.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :برخی دولتمردان
آمریکایی اینطور وانمود میکنند که دیوانهاند،
البته بنده ایــن را قبول نــدارم امــا آنهــا حقیقت ًا
«احمقهایدرجهیک»هستند.

▪بایدمراقبجریانهاودستهایخطرناک
ومضربود

رهبرانقالبباردیگرمهمترینکارامروزمسئوالنرا
رسیدگیبهمشکالتمعیشتیخواندندوافزودند:
البته ایــن کــار فقط با پــول پخش کــردن حاصل
نمیشود ،باید مراقب جریانها و دستهای
خطرناک و مضر بود ،همچنانکه این مسائل را
بارها با جزئیات در جلسات کــاری به مسئوالن
تذکرداد هایم.

▪درمقابلمحاسباتغلطاستکبار،دستگاه
محاسباتیدقیقنظاماسالمیوجوددارد
ِ

ایشانقیاممردمقمرانشان هصفبندیدودستگاه
دموکراسی
ل
بندی «لیبرا 
ف
محاسباتی یعنی ص 
ِ
ِ
دروغــیــن و پــای ِ
درگــل غربی» در مقابل «نظام
توحیدی و اسالمی» برشمردند و گفتند :پس از
انقالب نیز آنها با تحریم جمهوری اسالمی تصور
میکردندکارنظامدرکمترازششماهتمامخواهد
شد درحالیکه انقالب اکنون به چهلسالگی
رسیده است .حضرت آیتا ...خامنهای افزودند:
در مقابل این محاسبات غلط استکبار ،دستگاه
محاسباتی دقیق نظام اسالمی وجــود دارد که
ِ
امــام بــزرگــوار ما فرمود «صــدای شکسته شدن
استخوانهای مارکسیسم را میشنوم» و یکی دو
سالبعدهم هدنیاآنصداراشنیدند.
دشمنی استکبار با
حضرت آیــتا ...خامنهای،
ِ
دشمنی عمیق
تمدنی انقالب اسالمی را
پدیده
ِ
ِ
دانستند و خاطرنشان کــردنــد :برخی از روی
نفهمییامسائلدیگر،علتدشمنیمستکبرانرا
سخنانامامیافالنمسئولعلیهآمریکامیدانند،
درحالیکه زورگویان جهانی با یک قدرت جوان،
روبهرشد ،پرتالش و پرانگیزه دشمن هستند که
این قدرت معنوی  ۴۰سال است در مقابل چشم
آنهاروزبهروزتنومندتروقدرتمندترشدهوت ََرکها
وشکافهایاستکبارراعمیقترکردهاست.
▪ایران،قل هموقعیتراهبردیدرمنطقهاست

رهــبــر انــقــاب اســامــی ،ایـــران را قله موقعیت
راهــبــردی در منطقه خواندند و افــزودنــد :علت
عصبانیت آمریکاییها در اول انقالب این بود که
لقمه چربونرم ایران را بهعنوان مهمترین کشور
منطقه و سرزمینی سرشار از ثروتهای مــادی و
منابع طبیعی از دست دادنــد .ایشان با اشــاره به
اعتراف چند روز پیش یک مؤسس ه غربی افزودند:
خود آنها میگویند ایران با توجه به ظرفیتهای
فوقالعادهاشپنجمینکشورثروتمندجهاناست،
بنابراین طبیعی است که بهخاطر از دست دادن
چنینثروتی،عمیق ًاعصبانیباشند.حضرتآیتا...
خامنهای افزودند :این عصبانیت همچنان ادامه
دارد اما مسئله اصلی و ریشه تقابل آمریکا و ملت
ایران،تقابلتاریخیوذاتیحقوباطلاست،چراکه
استکبار و استعمار از خون ملتها تغذیه میکنند و
انقالب اسالمی در مقابل این ظلم آشکار ایستاده

وبرایبیدارکردنملتهانیزتالشکردهاست.
▪ملتهاذات ًاباایراناسالمیدشمنیندارند

رهبرانقالباسالمی،شنیدهشدنفریاد«مرگبر
آمریکا»درکشورهایمتعددرابیسابقهونشانهای
از موفقیت ایران برشمردند و خاطرنشان کردند:
استکبارتالشمیکندملتهارابا«ایرانهراسی»،
«اسالمهراسی» یا «شیعههراسی» گمراه کند ،اما
ملتهاذات ًاباایراناسالمیدشمنیندارندوهرجا
حقیقتروشنبشود،ازآنحمایتمیکنند.
▪اگرحرکتانقالباسالمیبهنتایجخود
دستیابدبساطاستکبارواستعمارغربرا
برمیچیند

ایشان بروز برخی حــوادث و رویدادها در اروپــا و
آمریکا را نشان ه آشکار شدن پیامدهای خطرناک
حفرههای معنوی در تمدن غــرب خواندند و
افــزودنــد :در طرف مقابل ،مــردمســاالری دینی
و حرکت به سمت تمدن اسالمی با استفاده از
امکانات و ابــزارهــای روز دنیا ادامــه دارد و این
واقعیت بــرای مستکبران رعــبآور اســت .رهبر
انقالب اسالمی با تأکید بر پرهیز از سهلانگاری و
سهلاندیشیدرزمین هعلتواقعیواصلیدشمنی
ظالمان جهانی با ایران ،افزودند :علت اصلی این
دشمنی«،ماهیتوحقیقتحرکتعظیمانقالب
اسالمی ،شجاعت ،فداکاری و وفــاداری ملت و
پایبندی مستمر و کامل نظام به مبانی انقالب
اسالمی» است که اگر به توفیق الهی ،این حرکت
به نتایج مد نظر خود دست یابد ،بساط استکبار و
استعمارغربرابرمیچیند.
▪در طول 40سال هرجا کوتاهی داشتیم
پیروزی حاصل نشد

حضرت آیتا ...خامنهای با استناد به آیات قرآن
مجیدافزودند:فرعونمیدانستموسیحقاست
اما دشمنی میکرد و خدا به حضرت موسی گفت
«نترسید ،حرکت کنید ،من با شما هستم» که این
خطاب امروز عین ًا به ملت ایران است که در مقابل
دشمنیآگاهان هفراعن هعالم،ایستادهاست.رهبر
ِ

انقالباسالمیدرتبییننتیج هصفآراییاستکبار
و ملت ایــران خاطرنشان کــردنــد :هر جبههای
که در راه خدا حرکت کند ،وعده قطعی و بدون
تردید پروردگار دربار ه نصرت و پیروزی او محقق
خواهد شد ،همچنانکه در طول  ۴۰سال هرجا
درستحرکتکردیم،پیروزشدیموهرجاکوتاهی
داشتیم،پیروزیحاصلنشد.
▪ 40سالگینهدورانپیریبلکهدورانعمق
یافتنحرکتهاست

حضرتآیتا...خامنهایرسیدنبهچهلسالگی
را در رونــد شکلگیری تمدنها ،آغــاز بلوغ و
شکوفاییخواندندوافزودند:دراینمسیرتمدنی،
چهلسالگی نه دوران پیری بلکه دوران عمق
یافتن حرکتهاست و به فضل الهی و به برکت
«ایمان دینی ،عزم راسخ ،حضور و آمادگی و کار و
تالش ملت بهویژه انبوه جوانان خوشفکر ،مبتکر
و امیدوار به آینده» ،حرکت تاریخی ملت ایران به
نتایج درخشان خود خواهد رسید .ایشان پیروزی
انقالب و تشکیل جمهوری اسالمی را مقدماتی
برایشکلگیری«تمدناسالمیمتناسببادوران
فعلی»دانستندوخاطرنشانکردند:اگرخدااراده
نکردهبود،اینمقدماتفراهمنمیشد.
▪توصیههایرهبرانقالبخطاببهمسئوالن

رهبرانقالباسالمیسخنانشاندرجمعهزاران
نفر از مــردم قم را با بیان نکاتی مهم خطاب به
مسئوالن و مــردم ادامــه دادنــد .حضرت آی ـتا...
خامنهای در مهمترین توصیه خود به مسئوالن
بهخصوص دولتمردان تأکید کردند :اولویت
کاری خود را حل مشکالت معیشتی مردم بهویژه
قشرهای ضعیف قرار دهید ،چراکه این مسئله
اهمیتویژهایدارد.
▪چراباوجودتذکراتمکررجریانهاوافرادی
ظالمانهمنابعکشوررامیبلعند؟

رهبر انقالب با اشاره به تمرکز دشمن بر مسائل
معیشتیمردمگفتند:منابعکشورکماستاماچرا
باوجودتذکراتمکرر،جریانهاوافرادی،ظالمانه

▪بهپرهیزازگرایشبهاشرافیگریواسرافو
رفتارهایطاغوتیپایبندباشید

ایشان،کاروتالشوخدمتبهانقالبایرانعزیزو
ملتبزرگرانعمتیالهیخواندندوبهمسئوالنو
دولتمردان تأکید کردند :قدر نعمت مسئولیت در
نظام اسالمی را بدانید و به لوازم قدرشناسی از آن
یعنی«مراقبتدرحرفورفتار،پرهیزازگرایشبه
اشرافیگریواسرافورفتارهایطاغوتی»پایبند
باشید و تالش کنید مسیر حرکت شما همواره به
سمتالگویرفتاریومدیریتیامیرمؤمنانباشد.
▪مقابلتوپوتشرآمریکاواروپاپسنزنیدو
بایستید

«شجاعت» و «عقالنیت» دو نکت ه مهم و تذکر دیگر
رهبر انقالب خطاب به مسئوالن بــود .ایشان
افزودند :در مقابل توپ و تشر و یاوهگوییهای
آمریکاواروپاپسنزنیدوبایستیدوبدانیدکهاینها
نه تهدید ،نه «وعــده و قول» و نه حتی امضایشان
اعتبارندارد.
▪بهایرانتوصیهمیکنندحقوقبشررااز
سعودیهایادبگیرید!

حضرتآیتا...خامنهایحرفهایبیربطبرخی
غربیها را به حرفهای دلقکها تشبیه کردند و
افزودند:آنهابهایرانتوصیهمیکنندحقوقبشر
راازسعودیهایادبگیرد؛آیااین،حرفیکدلقک
نیست؟ حضرت آیــتا ...خامنهای خاطرنشان
کردند :رفتار صحیح و عقالنی ،وظیف ه مسئوالن
ِ
احساسات ِصرفنمیشودکشوررا
است،چراکهبا
ادارهکردالبتهاحساساتبهعنوانپشتوان هعملی
شدنتصمیماتعقالنیالزماست.
▪مردمبهمسئوالنکمککنند

«شناخت ،قدردانی و استفاده از ظرفیتهای
درونــی بهویژه جوانان» دیگر توصیه مؤکد رهبر
انقالب اسالمی به مسئوالن و دولتمردان بود.
ایــشــان افــزودنــد :جــوانــان میتوانند گرههای
دستگاههارابازکنند،بنابراینبهآنهامراجعهکنید
و قدرشان را بدانید چراکه حتی بلندپروازیهای

آنها خوب است و کشور را به جلو میبرد .حضرت
آیتا...خامنهایدربخشپایانیسخنانشان،مردم
رانیزبهکمکبهمسئوالنتوصیهکردندوافزودند:
بخشمهمتقویتتولیدداخلیدرزمینههایکیفی
و توزیعی ،به تولیدکننده و فروشنده و مغازهدار و
مردم مربوط میشود .ایشان گفتند :امسال سال
تقویت تولید کاالهای ایرانی بوده است ،اما االن
در آخر سال باید ببینیم چقدر در این زمینه پیش
رفتهایموچهکارهاییکردهایم.
▪دشمندرتالشاستباشایعهسازیو
تهمتپراکنی،مردمرامضطربکندوبهجان
یکدیگربیندازد

حضرت آیـتا ...خامنهای حضور در صحنههای
انقالب را بهترین کمک مردم به کشور دانستند
و افزودند :دشمن در تالش است با شایعهسازی
و تهمتپراکنی ،مردم را مضطرب کند و به جان
یکدیگربیندازدکهالبتهنمیتواند،امامردمبایدبا
اینشگردهایدشمنمقابلهکنند.
▪جوانانباهوشمندی،فضایمجازیرابه
ابزاریبرایزدنتودهنیبهدشمنانتبدیل
کنند

ایشانخاطرنشانکردند:انقالبونظامباخواست
و حمایت مردم شکل گرفته و استمرار یافته اما
مستکبرانباوقاحتتمام،مردمرابهمقابلهباهمین
نظامفرامیخوانندکهالزماستمردمدرمقابلاین
تبلیغاتایستادگیوعلیهآنحرکتکنندوجوانان
باهوشمندی،فضایمجازیرابهابزاریبرایزدن
تودهنیبهدشمنانتبدیلکنند.
▪ملتایرانشکستیبهآمریکاییهامیدهد
کهدرتاریخبیسابقهباشد

حضرت آیتا ...خامنهای تحریمها را باعث فشار
و بروز مشکالتی برای کشور دانستند و افزودند:
آمریکاییهاباخوشحالیمیگویندتحریمکنونی
ملت ایــران در تاریخ سابقه نــدارد اما ملت ایران
انشاءا...دراینزمینهشکستیبهآنهامیدهدکه
درتاریخبیسابقهباشد.حضرتآیتا...خامنهای
با اشاره به تحریم کامل ملت ایران در دوران دفاع
مقدس ،افزودند :دشمنان حتی به ما سیم خاردار
نمیدادند اما ملت و مسئوالن ،آن تحریمها را به
زمینهایبرایتکیهبردرونوشکوفاییاستعدادها
تبدیل کردند ،بهگونهای که همان مسیر ،امروز
ایرانرابهقدرتبینظیرمنطقهتبدیلکردهاست.
رهبرانقالبتأکیدکردند:بایدبادرسگیریازاین
تجرب هدرخشانوتکیهبرجوانان،تحریمکنونیرابه
وسیلهایبرایکاروتالشوشکوفاییتبدیلکنیم
و با بینیازی از دیگران به جایی برسیم که آنها
نیازمندایرانعزیزباشند.
▪دشمنانملتدرآمریکاوغرببهسرنوشت
صدامدچارخواهندشد

حضرت آیتا ...خامنهای تأکید کردند :به فضل
الهیودرپرتومقاومتوهوشیاریمردمومسئوالن
و کار و تالش بیوقفه ،از تحریمها و مشکالت عبور
خواهیمکردوهمچنانکهدرجنگتحمیلی،صدام
را به خاک سیاه نشاندیم و به درک اسفل رفت،
جمهوری اسالمی هر روز موفقتر و زندهتر خواهد
بود و دشمنان ملت در آمریکا و غرب به سرنوشت
صدامدچارخواهندشد.

