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رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مردم قم 
گفتند: تسلیم نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو 
جزو اصول انقالب است و اینکه در مقطعی با دشمن 
مذاکره، صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم شدن 
در مقابل آن نیست، همچنانکه تاکنون تسلیم نشده 

و از این پس نیز نخواهیم شد.
به گزارش ایلنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح 
دیروز )یکشــنبه( در دیدار تصویری با جمعی از 
قشــرهای مختلف مردم قم، قیام تاریخی ۱۹ دی 
۱۳۵۶ قم را نشــان دهنده »عمق اعتقاد دینی« و 
»غیرت دینی همراه با عقالنیت« خواندند و با اشاره 
به کینه عمیق امریکا به نظام برخاسته از اعتقادات 
ملت ایران، گفتند: باید با درک وظیفه کنونی، با امید 
و وحدت و قدرت به سمت چشم انداز روشِن آینده 
حرکت کنیم که در این مسیر مسئوالن نیز باید با 
تقویت و تکمیل ابعاد مردمی، تالش های مشهود 

خود را برای حل مشکالت گسترش دهند.
رهبر انقالب حادثه ۱۹ دی ۱۳۵۶ را منشأ ایجاد 
حرکتی سلسله وار در شهرهای مختلف و در نهایت 
پیروزی انقالب خواندند و افزودند: اینگونه حوادث 
که مضامین قوی و پیام های بزرگی برای نسل های 
آینده دارند، نباید در غبار فراموشی، کمرنگ شوند.

ایشــان افزودند: حادثــه ۱۹دی و دنباله های 
سیاسی- اجتماعی آن، نشان دهنده عمق اعتقادات 
دینی مردم بود زیرا اگر امــام به عنوان یک مرجع 
تقلید و عالِم دینی در مرکزیت آن نبود، هیچ شخص 
و جریان دیگری نمی توانست ملت را شهر به شهر به 

خروش و قیام وادارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به محوریت 
علمای دینی شجاع و سیاست شــناس در اغلب 
حوادث تاریخی و اجتماعِی ۱۵۰ سال اخیر ایران 
از جمله قضیه تنباکو، نهضت مشــروطه، حادثه 
گوهرشــاد، قیام ۳۰ تیر و قیام ۱۵ خرداد گفتند: 
عناصر با نفوذ ممکن است شــماری از مردم را به 
حرکت درآورند اما به موج درآوردن اقیانوس عظیم 
ملت در مقابل استعمار و استکبار و دنباله های آنها، 
فقط کار عالِم و مرجع دینی اســت و از همین جا 
می توان راز دشمنی عمیق مســتکبران را با دین، 
علمای دینی، علمای سیاسی، فقه سیاسی و اسالم 

سیاسی درک کرد.
ایشــان با اشاره به کسانی که شــعار »مرگ بر 
امریکا« را علت خصومت همیشــگی استکبار با 
جمهوری اسالمی می دانند، افزودند: امریکا از بُن 

دندان با نظام اسالمی دشــمن است زیرا این نظام 
را برخاســته از دین و مظهر اعتقادات دینی ملت 

می داند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، غیرت دینی را از دیگر 
عوامل قیام ۱۹ دی برشمردند و گفتند: برخی تالش 
و تبلیغ می کنند که غیرت دینی را »بی منطقی و 
خشونت« بنامند اما حقیقت این است که غیرت 
دینی همراه با عقالنیت و برخاسته از بصیرت است و 
بصیرت نیز شعبه و مظهری از عقالنیت است ضمن 
اینکه در عمل نیز در اغلب مــوارد، غیرت دینی با 

عقالنیت همراه بوده است.
ایشان امام خمینی)رض( را مظهر کامل غیرت 
دینِی همراه با عقالنیت و خردمندی دانســتند و 
افزودند: شاگرد شایسته امام، آیت اهلل مصباح نیز، 
هم در غیرت دینی در اوج بود و هم در عقالنیت یک 

فیلسوف به معنی واقعی کلمه بود.
رهبر انقالب تصمیم رژیم طاغوت برای چاپ 
مقاله موهن دربــاره امام در یکــی از روزنامه ها را 
تصمیمی براســاس محاسبه و نقشــه خواندند و 
گفتند: طاغوت با درک نفوذ روزافزون امام در مردم، 
می خواســت جایگاهِ انگیزه بخش و انرژی بخش 
ایشان را تنّزل دهد و مرکزیت نهضت را از بین ببرد 
و اگر مشت محکم مردم قم در ۱۹ دی ۵۶ به سینه 
طاغوت نمی خورد، این حرکت را در شــکل های 

مختلف ادامه می داد.
رهبر انقالب با اشاره به پشت گرمی طاغوت به 
حمایت واشنگتن و سخنان کارتر رئیس جمهوِر 
وقِت امریکا در ۱۰ دی ۵۶ در تهران افزودند: کارتر 
براساس محاسبات غلط امریکایی ها که همچنان 
ادامه دارد، ایراِن پهلوی را »جزیره ثبات« نامید اما 
قیام مردم قم و سلسله قیام های بعد از آن، به گونه ای 
نقشه محاسباتی رژیم و امریکا را بر هم زد که کارتر 
مجبور شد ســال ۵۷، ژنرالی به نام هایزر را به ایران 
بفرستد تا با کشتار، کودتا یا هر روش دیگر، نهضت 
اسالمی ملت ایران را سرکوب کند که به فضل الهی 

ناکام ماند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای به شهادت رساندن 
سردار سلیمانی را نمونه دیگری از استمرار محاسبات 
غلط امریکایی  ها دانستند و افزودند: تروریست ها 

می خواستند حاج قاســم را به عنوان نماد حرکت 
عظیمی که نماینده اش بود از بین ببرند، اما حرکت 
عظیم و ابراز ارادت و محبــت عمومی ملت ایران و 
مردم کشورهای دیگر در دومین سالگرد شهادت 
سردار، به عنوان یک حرکت عظیم ناشی از دست 
قدرت خداوند، نشــان داد که دستگاه محاسباتی 

امریکایی ها حقاً و انصافاً معیوب و خراب است.
رهبر انقالب با اشــاره به گذشــت ۴۳ سال از 
روزهای پرشــکوه پیروزی انقالب و برپایی نظام 
مردم ســاالری دینی، وظیفه یک ملــِت زنده را 
عبرت گرفتن از گذشته، شناخت وظایف کنونی، 
و تعیین چشم انداز و گام های استوار برای حرکت 
پر قدرت به سمت آن چشم انداز دانستند و افزودند: 
این وظیفه دانی و آینده شناســی موجب کامیابی 
و پیروزی نهایی یعنی حیات طیبــه ملت ایران و 

تأمین دین، دنیا و رفاه روحی و جسمی برای ملت 
خواهد شد.

ایشان با ابراز خرسندی از گسترش فکر و عمل 
جوانان مؤمن و حزب اللهی در سراسر کشور، گفتند: 
برخی اظهار نظرها و گزارش ها گویای حقیقت ملت 
نیست و باطن و احساســات واقعی مردم را باید در 
مسائلی همچون تشییع شهید سلیمانی درک کرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه چند تذکر 
مهم خطاب به مردم و مسئوالن برای حفظ نشاط و 

حرکت رو به پیشرفت انقالب اسالمی بیان کردند.
ایشان خطاب به دولت بر لزوم عمل به وعده ها 
و ایجاد سازوکار استفاده از نظرات و مشارکت های 

مردمی تأکید کردند.ایشــان »غیرت دینی« را 
عامل نجات کشور در بزنگاه های مختلف و تبدیل 
کردن تهدیدهــا به فرصت خواندنــد و افزودند: 
غیرت دینی را حفظ کنیــد زیرا این غیرت دینی 
مردم بود که کشــور را در دفاع مقدس -یعنی آن 
جنگ بین المللی که آمریکا، شوروی، ناتو و ارتجاِع 
آن روز برای به زانو در آوردن انقالب به راه انداخته 

بودند- پیروز کرد.
رهبر انقالب، تشییع تاریخی شهید سلیمانی 
را نمونه دیگری از فوراِن غیرِت فرصت ســاز مردم 
دانستند و گفتند: در آن مراسم، ملت ایران بار دیگر 
وحدت و هویت دینی و انقالبی خود را عیان کرد و 
اگر آن پیکر مقدس به سوریه، لبنان و پاکستان نیز 
می رفت، همانند ایران و عراق مورد استقبال عظیم 

ملت های مسلمان قرار می گرفت.

ایشان ۹ دی ۸۸ را مصداق دیگری از تجلّی غیرت 
دینی مردم خواندند و خاطرنشــان کردند: در آن 
حادثه نیز غیرت دینی مردم آثار سوء تهدیدها را از 
بین برد و آنها را به فرصت تبدیل کرد، بنابراین باید 
گویندگان، نویسندگان و صاحبان نفوذ تالش کنند 

تا غیرت دینی مردم محفوظ بماند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »حساسیت زدایی از 
اصول و مبانی انقالب به وسیله تبلیغات وسیع در 
فضای مجازی و رسانه های بیگانه و برجسته سازی 
سخنان افراد کم مایه و پرادعا« را از دیگر برنامه های 
دشمنان دانستند و گفتند: اصول انقالب از جمله 
»شکل گیری حکومت و جامعه بر اساس هندسه 

دینی«، »استقالل« و»مبارزه با فساد و بی عدالتی« 
نباید تضعیف شوند.

ایشان در همین زمینه افزودند: »تسلیم نشدن در 
برابر دشمن مستکبر و زورگو« نیز جزو اصول انقالب 
است و اینکه در مقطعی با دشمن مذاکره، صحبت 
و تعامل شود به معنای تســلیم شدن در مقابل آن 
نیست، همچنانکه تاکنون تسلیم نشده و از این پس 

نیز نخواهیم شد.
رهبر انقالب، حساسیت زدایی از اصول انقالب 
را بخشی از جنگ نرم وســیع و متنوع علیه ملت 
دانســتند و با دعوت از اهل فکــر و قلم و صاحبان 
فعالیت های اجتماعی و مجازی برای مقابله با این 
نقشه، افزودند: این تصور که اصول انقالب برای مردم 
و آینده سودمند نیســت خالف واقع و بی انصافی 

محض است.
ایشــان با تأکید بر اینکه پایبنــدی به اصول 
انقالب از مهمترین ابزارهای پیشــرفت کشــور 
است، خاطرنشان کردند: در طول این ۴۳ سال هر 
جا پیشــرفت و حرکت کرده ایم، محصول روحیه 
و مجاهدت افراد مؤمن و انقالبــی بوده و هر جا کار 
زمین مانده، پای فرصت طلبی، فساد، اشرافی گری 

و نگاه های غیرانقالبی در میان است.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای در تذکری دیگر، 
همــگان را به »حفــظ وحدت و انســجام ملی« 
فراخواندند و تأکید کردند: البته در خصوص بعضی 
که در مقابل انقالب می ایستند، انقالب چاره ای جز 
ایستادگی ندارد اما نباید »اختالف نظر و سلیقه« 
به جبهه گیری در مقابــل یکدیگر، تضعیف امید و 

مخدوش شدن انسجام عمومی منجر شود.
ایشان با اشاره به تخصص برخی دشمنان انقالب 
در سیاست »تفرقه بینداز و حکومت کن« و تالش 
آنها برای ایجاد اختالف های مذهبی و درگیر کردن 
شیعه و سّنی، افزودند: نباید اجازه داد این مسائل در 
کشور اتفاق بیفتد و اوج بگیرد، همچنانکه قرن ها 
است شیعه و سّنی در کشور در کنار یکدیگر و بدون 
درگیری و اختالف زندگی کرده اند، بنابراین نباید 
برای اختالفها بهانه ای به وجود بیاید که خوشبختانه 

نیز به وجود نیامده است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: حاال یک کسی 

حرف غلطی می زند و یک نفر هم احساس تکلیف 
می کند اما این مسائل را نباید ادامه داد و همه باید 

انسجام عمومی را حفظ کنند.
ایشان، جمهوری اسالمی ایران را مظهر اسالم 
و حاکمیت امت اسالمی خواندند و با اشاره به اظهار 
عالقه و تعصب اهل ســنت در کشورهای مختلف 
به جمهوری اســالمی، گفتند: مراسم های عظیم 
تجلیل از شهید ســلیمانی در کشورهای اسالمی 
نمونه ای از این عالقه و تعصب و پشــتیبانی امت 
اسالمی از جمهوری اسالمی از شرق آسیا تا غرب 

آفریقا است.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای در توصیه بعدی با 
تأکید بر لزوم تقویت امید به آینده، گفتند: جواِن 
امیدوار، بهتر کار و تــالش و تحقیق می کند البته 
تقویت امید فقط با حرف زدن نیست و مسئوالن باید 
با کار و تالش خود که امروز بحمداهلل به آن مشغول 

هستند، دل جوانان را از امید لبریز کنند.
ایشان با اشــاره به مکتوم ماندن موفقیتهای 
جمهوری اسالمی در عرصه های گوناگون، افزودند: با 
وجود مشکالت اقتصادی و معیشتی بخصوص برای 
طبقات ضعیف و مشکالتی همچون مشکالت بانکی 
و مالیاتی، جمهوری اسالمی دستاوردهای مهمی 
در بخش های مختلف داشته که باید برای مردم و 
کسانی که فقط با بیان مشــکالت از این موفقیتها 

غافل هستند، بیان شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تحســین گرایش 
مردمی و محســوس دولت، تقویت و تکمیل این 
حرکت را ضروری خواندند و افزودند: باید به وعده ها 
نیز در موِعد خود عمل کرد و اگر به هر دلیلی اجرای 
وعده ممکن نشــد، صریح و صادقانــه برای مردم 

توضیح داد.
ایشــان ایجاد ســازوکاری برای اســتفاده از 
دیدگاه ها و شــیوه های پیشنهادی صاحبنظران، 
متخصصان و مردم و بررســی چگونگی استفاده 
از مشــارکت های مردمــی را در اقدامــات دولت 
الزم دانســتند و به دولتمردان توصیــه کردند از 
ظرفیت های مردمی برای نظارت عمومی بر مسائلی 

نظیر فساد و ویژه خواری نیز استفاده کنند.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان تأکید کردند: 
مسئوالن با همه وجود برای مردم کار کنند و با نیت 
خالص، کار و تالِش محســوِس فعلی را گسترش 
دهند تا خداوند ایــن تالش ها را هرچه بیشــتر 

پُربرکت گرداند.

دیدار

حضرت آیت اهلل خامنه ای :

مذاکره و تعامل با دشمن به معنای تسلیم شدن نیست

تشویق کارفرمایان از جیب کارگران و بازنشستگان

 خرج که
 از کیسه مهمان بود...

سياست 2

دسترنج 4

سرنوشت روابط ایران با طالبان چه خواهد شد؟

پیچیدگیهای
یکرابطهمتناقض

»ایران حکومــت طالبان را به رســمیت 
نمی شناســد و منتظر شــکل گیری دولت 
فراگیر در این کشور است«. این موضعی است 
که از ابتدای بازگشت طالبان به افغانستان از 
سوی مقامات جمهوری اسالمی ایران درباره 
حضور این گروه بنیادگرا در کشــور همسایه 
مطرح  شده است؛ اما دیروز داستان برای مدت 
کوتاهی رنگ دیگری به خود گرفت وقتی که با 
ورود مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه 
دولت موقت طالبان به تهران، برخی رسانه ها 
با انتشار عکس ورود هیئت طالبان در فرودگاه 
مهرآباد و اســتقبال از آنها، به نقــل از منابع 

نامعلوم گزارش دادند که دولت ایران سفارت 
افغانستان در تهران را تحویل طالبان می دهد. 
در ادامه این خبر ادعا شده بود که ایران، دولت 
طالبان را به رسمیت نمی شناسد، اما سفارت 
افغانســتان در تهران را تحویل آن ها خواهد 
داد تا به امور شــهروندان افغانستانی در ایران 
رســیدگی کنند.در پی چنین خبری بود که 
یک منبع آگاه در سفارت افغانستان در تهران 
در گفت وگو با آوا، این ادعــا را کاماًل رد کرد و 
آن را بی اســاس خواند و چنین بود که سعید 
خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه با 

رد برخی مطالب مطرح شده...

بالتکلیفی در مهمترین موضوع بودجه در روز جنجالی مجلس؛

گام معلق در مسیر  حذف  ارز 4200 تومانی
چرتکه 3

 محکومیت
 حسین شریعتمداری در 
پرونده جمعیت امام علی

 همه تفاوت های کلیدی استقالل و پرسپولیس
 در این فصل

 قاتل خاموش،
 شکارچی روشن

 سرازیرشدن فاضالب انسانی
 به منبع آب شرب تهران

سياست 2

شهرنوشت 6

آدرنالين 8

 مراسم خاکسپاری
 بکتاش آبتین، برگزار شد

گزارشی از محله گردی در جلسه شورای شهر؛

شهرک »رضویه«؛ تا گردن 
در باتالق متجاهرها

نشست پارلمان عراق با وقفه و موجی از اعتراض 
برگزار شد؛

اختالف با وجود هماهنگی!

سياست 2

شهرنوشت 6

جهان 5


