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شماره 5 2629

رهبر انقالب در دیدار هزاران نفر از مردم قم:

گ�روه سیاس�ی :حض��رت آیتاهللالعظمی خامن��های ،رهبر
حکیم انقالب اس�لامی صبح دیروز (چهارش��نبه) در سالروز
قیام تاریخس��از مردم ق��م در  ۱۹دی  ۱۳۵۶در دیدار هزاران
نفر از مردم قم ،با اش��اره به ضرورت پرهیز از س��هلانگاری و
سهلاندیشی درباره ریش��ه دشمنی آمریکا و استکبار با ایران
اسالمی« ،ماهیت و حقیقت انقالب و شجاعت و وفاداری ملت
و نظ��ام به اهداف و مبانی انقالب» را علت اصلی این خصومت
عمیق و مس��تمر خواندند و با بیان وظایف مهم «مسؤوالن و
م��ردم» در این مقطع تأکید کردند :رس��یدگی به مش��کالت
معیشتی مردم بویژه قشرهای ضعیف مهمترین وظیفه امروز
دولتمردان است و ملت و مسؤوالن باید با هوشیاری ،تحریمهای
آمریکا را همانند دوران دفاعمقدس به شکستی بیسابقه برای
شیطان بزرگ تبدیل کنند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر
مقام معظم رهبری ،حضرت آیتاهلل خامنهای با تجلیل از قیام
سرنوشتساز مردم قم در  ۱۹دی سال  ۵۶بهعنوان نقطه عطف
انقالب اس�لامی ،قم را «شهر ،مرکز و مادر انقالب» خواندند و
افزودند :البته انگیزههایی برای تغییر فضای انقالبی قم و کمرنگ
ک��ردن روحیه انقالبی و دینی در آن وجود دارد و نباید از مکر
دشمن و عوامل آن غفلت کرد .ایشان با تأکید بر هوشیاری در
مقابل این انگیزهها ،تأکید کردند :قم سرچشمه اصلی و پشتوانه
معنوی انقالبی است که دنیا را متحول کرد ،بنابراین بزرگان و
جوانان قم نباید اجازه دهند دستهای خائن ،قم را از مرکزیت
انقالب ،خارج و این حرکت تحولی را در آن کمرنگ کنند.
رهبر انقالب اسالمی سپس به بیان چند درس مهم و ماندگار
از قیام  ۱۹دی پرداختند و خاطرنش��ان کردند :رئیسجمهور
وقت آمری��کا  ۱۰دی  ۵۶به تهران آمد و با تمجید اغراقآمیز
و دروغی��ن از محمدرضا پهلوی ،ایران را «جزیره ثبات» یعنی
مایه آرامش خیال آمریکا از ایران وابسته و مسؤوالن نوکرمآب
آن خواند.
ایشان قیام مردم قم علیه رژیم ظالم ،وابسته و فاسد پهلوی
در فاصلهای کمتر از  10روز از این سخنان را نشانه ضعف عمیق
دستگاه محاسباتی آمریکا و غرب دانستند و گفتند :کمتر از 10
روز پس از سفر رئیسجمهور آمریکا و تعبیر او از ایران به جزیره
ثبات ،قیام عظیم مردم قم ش��کل گرفت و به دنبال آن ،قیام
مردم تبریز و توفان انقالب اس�لامی و نابودی رژیم سرسپرده
طاغوت محقق شد .حضرت آیتاهلل خامنهای ،استمرار ضعف
دستگاه محاس��باتی آمریکا تا امروز را یک واقعیت برشمردند
و افزودن��د :با وجود آنکه عدهای غربزده و آمریکازده ،پز قدرت تمدنی انقالب اسالمی را دشمنی عمیق دانستند و خاطرنشان
محاس��باتی و آیندهنگری آمریکاییه��ا را میدهند اما آمریکا کردند :برخی از روی نفهمی یا مس��ائل دیگر ،علت دش��منی
همچنان دچار ضعف محاسباتی است.
مستکبران را سخنان امام یا فالن مسؤول علیه آمریکا میدانند،
ایش��ان با اش��اره به س��خنان سال گذش��ت ه یک دولتمرد در حالیکه زورگویان جهانی با یک قدرت جوان ،رو به رش��د،
آمریکایی در جمع اوباش تروریست و وعده او به آنها که جشن پرتالش و پرانگیزه دش��من هستند که این قدرت معنوی ۴۰
س��ال  ۲۰۱۹میالدی را در تهران خواهیم گرفت ،خاطرنشان سال است در مقابل چشم آنها روز به روز تنومندتر و قدرتمندتر
کردند :توانایی محاسباتی دشمنان ایران در همین حد است ،شده و تَرکها و شکافهای استکبار را عمیقتر کرده است.
همانطور که آن زمان صدام امیدوار بود یک هفتهای به تهران
رهبر انقالب اس�لامی ،ایران را قله موقعی��ت راهبردی در
برسد و منافقین مزدور نیز خیال میکردند
منطقه خواندند و افزودند :علت عصبانیت
در حمل��ه مرصاد  3روزه از کرمانش��اه به
آمریکاییها در اول انقالب این بود که لقمه
قدرنعمتمسؤولیتدرنظاماسالمی
تهران خواهند رسید.
چرب و نرم ایران را به عنوان مهمترین کشور
را بدانید و به لوازم قدرشناسی از آن
رهبر انقالب اس�لامی افزودند :برخی
منطقه و سرزمینی سرش��ار از ثروتهای
یعن�ی «مراقبت در ح�رف و رفتار،
دولتم��ردان آمریکای��ی اینط��ور وانمود
مادی و منابع طبیعی از دست دادند .ایشان
پرهیز از گرایش به اش�رافیگری و
میکنن��د که دیوانهاند ،البت��ه بنده این را
با اش��اره ب��ه اعتراف چن��د روز پیش یک
اسراف و رفتارهای طاغوتی» پایبند
قبول ندارم اما آنه��ا حقیقتاً «احمقهای
مؤسسه غربی افزودند :خود آنها میگویند
باش�ید و تالش کنید مسیر حرکت
درجه یک» هستند.
ایران با توجه به ظرفیتهای فوقالعادهاش
شما همواره به سمت الگوی رفتاری
ایشان قیام مردم قم را نشانه صفبندی
پنجمین کش��ور ثروتمند جهان اس��ت،
و مدیریتی امیرمؤمنان باشد
 2دس��تگاه محاس��باتی یعنی صفبندی
بنابراین طبیعی است که بهخاطر از دست
ل  -دموکراس��ی دروغین و پای در
«لیبرا 
دادن چنین ثروتی ،عمیقاً عصبانی باشند.
گل غربی» در مقابل «نظام توحیدی و اس�لامی» برشمردند حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :این عصبانیت همچنان ادامه
و گفتن��د :پس از انقالب نیز آنها با تحریم جمهوری اس�لامی دارد اما مس��اله اصلی و ریشه تقابل آمریکا و ملت ایران ،تقابل
تصور میکردند کار نظام در کمتر از  6ماه تمام خواهد شد ،در تاریخی و ذاتی حق و باطل اس��ت ،چرا که استکبار و استعمار
حالیکه انقالب اکنون به  40سالگی رسیده است.
از خون ملتها تغذیه میکنند و انقالب اسالمی در مقابل این
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :در مقابل این محاسبات ظلم آشکار ایستاده و برای بیدار کردن ملتها نیز تالش کرده
غلط استکبار ،دستگاه محاسباتی دقیق نظام اسالمی وجود دارد است .رهبر انقالب اسالمی ،شنیده شدن فریاد «مرگ بر آمریکا»
که امام بزرگوار ما فرمودند «صدای شکستهشدن استخوانهای در کش��ورهای متعدد را بیسابقه و نش��انهای از موفقیت ایران
مارکسیسم را میشنوم» و یکی  -دو سال بعد همه دنیا آن صدا برشمردند و خاطرنشان کردند :استکبار تالش میکند ملتها را
را شنیدند .حضرت آیتاهلل خامنهای ،دشمنی استکبار با پدیده با «ایرانهراسی»« ،اسالمهراسی» یا «شیعههراسی» گمراه کند

و به لوازم قدرشناس��ی از آن یعنی «مراقبت در حرف و رفتار،
پرهیز از گرایش به اشرافیگری و اسراف و رفتارهای طاغوتی»
پایبند باشید و تالش کنید مسیر حرکت شما همواره به سمت
الگوی رفتاری و مدیریتی امیرمؤمنان باشد.
«ش��جاعت» و «عقالنیت»  2نکته مهم و تذکر دیگر رهبر
انقالب خطاب به مسؤوالن بود.
ایشان افزودند :در مقابل توپ و تشر و یاوهگوییهای آمریکا
و اروپا پس نزنید و بایستید و بدانید که اینها نه تهدید ،نه «وعده
و قول» و نه حتی امضایشان اعتبار ندارد.
حضرت آیتاهلل خامنهای حرفهای بیربط برخی غربیها
را به حرفهای دلقکها تش��بیه کردند و افزودند :آنها به ایران
توصیه میکنند حقوق بشر را از سعودیها یاد بگیرد؛ آیا این،
حرف یک دلقک نیست؟
حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشان کردند :رفتار صحیح
و عقالنی وظیفه مس��ؤوالن است ،چرا که با احساسات صرف،
نمیشود کشور را اداره کرد ،البته احساسات به عنوان پشتوانه
عملی شدن تصمیمات عقالنی الزم است.
«ش��ناخت ،قدردانی و استفاده از ظرفیتهای درونی بویژه
جوانان» دیگر توصیه مؤکد رهبر انقالب اسالمی به مسؤوالن
و دولتمردان بود .ایش��ان افزودند :جوان��ان میتوانند گرههای
دستگاهها را باز کنند ،بنابراین به آنها مراجعه کنید و قدرشان
را بدانید ،چرا که حتی بلندپروازیهای آنها خوب است و کشور
را ب��ه جلو میبرد .حضرت آی��تاهلل خامنهای در بخش پایانی
سخنانش��ان ،مردم را نیز به کمک به مسؤوالن توصیه کردند
و افزودند :بخش مهم تقویت تولید داخلی در زمینههای کیفی
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 رفتهایم و چه کارهایی کردهایم.
حضرت آی��تاهلل خامنهای حضور در صحنههای انقالب را
بهترین کمک مردم به کش��ور دانس��تند و افزودند :دشمن در
تالش اس��ت با شایعهسازی و تهمتپراکنی مردم را مضطرب
کند و به جان یکدیگر بیندازد که البته نمیتواند اما مردم باید با
این شگردهای دشمن مقابله کنند.
ایشان خاطرنشان کردند :انقالب و نظام با خواست و حمایت
مردم شکل گرفته و استمرار یافته اما مستکبران با وقاحت تمام
م��ردم را به مقابله با همین نظام فرامیخوانند که الزم اس��ت
و ب��ه برکت «ایمان دینی ،عزم راس��خ ،حضور و آمادگی و کار مردم در مقابل این تبلیغات ایستادگی و علیه آن حرکت کنند
و ت�لاش ملت بویژه انبوه جوان��ان خوشفکر ،مبتکر و امیدوار و جوانان با هوش��مندی ،فضای مجازی را به ابزاری برای زدن
به آینده» ،حرکت تاریخی ملت ایران به نتایج درخش��ان خود تودهنی به دشمنان تبدیل کنند.
حض��رت آیتاهلل خامنهای تحریمها را باعث فش��ار و بروز
خواهد رسید .ایشان پیروزی انقالب و تشکیل جمهوری اسالمی
را مقدماتی برای شکلگیری «تمدن اسالمی متناسب با دوران مش��کالتی برای کش��ور دانس��تند و افزودن��د :آمریکاییها با
فعلی» دانس��تند و خاطرنشان کردند :اگر خدا اراده نکرده بود ،خوشحالی میگویند تحریم کنونی ملت ایران در تاریخ سابقه
این مقدمات فراهم نمیشد .رهبر انقالب اسالمی سخنانشان ندارد اما ملت ایران انش��اءاهلل در این زمینه شکس��تی به آنها
در جمع هزاران نفر از مردم قم را با بیان نکاتی مهم خطاب به میدهد که در تاریخ بیسابقه باشد.
حض��رت آی��تاهلل خامنهای با اش��اره
مسؤوالن و مردم ادامه دادند.
ب��ه تحریم کامل مل��ت ای��ران در دوران
حضرت آیتاهلل خامنهای در مهمترین
توصی��ه خود ب��ه مس��ؤوالن بهخصوص منابع کشور کم است اما چرا با وجود دفاعمقدس افزودند :دشمنان حتی به ما
دولتم��ردان تأکید کردن��د :اولویت کاری تذکرات مک�رر ،جریانها و افرادی ،سیم خاردار نمیدادند اما ملت و مسؤوالن،
خود را حل مشکالت معیشتی مردم بویژه ظالمان�ه این مناب�ع را میبلعند و با آن تحریمه��ا را به زمینهای برای تکیه بر
قش��رهای ضعیف قرار دهید ،چرا که این داللبازی و انحصارطلبی در تجارت ،درون و شکوفایی استعدادها تبدیل کردند
مساله اهمیت ویژهای دارد .رهبر انقالب با مانع پیش�رفت کش�ور میشوند و بهگونهای که همان مسیر ،امروز ایران را به
اشاره به تمرکز دشمن بر مسائل معیشتی در تقویت تولید داخلی کارش�کنی قدرت بینظیر منطقه تبدیل کرده است.
میکنند؟
رهب��ر انقالب تأکی��د کردن��د :باید با
مردم گفتند :منابع کشور کم است اما چرا
درسگیری از این تجربه درخشان و تکیه
با وجود تذکرات مکرر ،جریانها و افرادی،
ظالمانه این منابع را میبلعند و با داللبازی و انحصارطلبی در بر جوانان ،تحریم کنونی را به وس��یلهای ب��رای کار و تالش و
تجارت ،مانع پیشرفت کشور میشوند و در تقویت تولید داخلی شکوفایی تبدیل کنیم و با بینیازی از دیگران به جایی برسیم
کارشکنی میکنند؟ رهبر انقالب بار دیگر مهمترین کار امروز که آنها نیازمند ایران عزیز باشند.
حض��رت آیتاهلل خامنهای تأکید کردن��د :به فضل الهی و
مسؤوالن را رسیدگی به مشکالت معیشتی خواندند و افزودند:
البته این کار فقط با پول پخش کردن حاصل نمیش��ود ،باید در پرتو مقاومت و هوش��یاری مردم و مسؤوالن و کار و تالش
مراقب جریانها و دستهای خطرناک و مضر بود ،همچنانکه بیوقفه ،از تحریمها و مشکالت عبور خواهیم کرد و همچنانکه
این مس��ائل را بارها با جزئیات در جلسات کاری به مسؤوالن در جنگ تحمیلی صدام را به خاک س��یاه نشاندیم و به درک
تذکر دادهایم .ایشان ،کار و تالش و خدمت به انقالب ،ایران عزیز اسفل رفت ،جمهوری اسالمی هر روز موفقتر و زندهتر خواهد
و ملت بزرگ را نعمتی الهی خواندند و به مسؤوالن و دولتمردان بود و دشمنان ملت در آمریکا و غرب به سرنوشت صدام دچار
تأکید کردند :قدر نعمت مس��ؤولیت در نظام اسالمی را بدانید خواهند شد.

امضایآمریکا و اروپا اعتبار ندارد
در مقابل توپ و تشر و یاوهگوییهای آمریکا و اروپا پس نزنید و بایستید

اما ملتها ذاتاً با ایران اسالمی دشمنی ندارند و هر جا حقیقت
روشن بشود ،از آن حمایت میکنند.
ایشان بروز برخی حوادث و رویدادها در اروپا و آمریکا را نشانه
آشکار شدن پیامدهای خطرناک حفرههای معنوی در تمدن
غرب خواندند و افزودند :در طرف مقابل ،مردمساالری دینی و
حرکت به سمت تمدن اسالمی با استفاده از امکانات و ابزارهای
روز دنی��ا ادام��ه دارد و این واقعیت برای مس��تکبران رعبآور
است .رهبر انقالب اس�لامی با تأکید بر پرهیز از سهلانگاری
و سهلاندیشی در زمینه علت واقعی و اصلی دشمنی ظالمان
جهان��ی با ایران افزودند :علت اصلی این دش��منی« ،ماهیت و
حقیقت حرکت عظیم انقالب اس�لامی ،شجاعت ،فداکاری و
وفاداری ملت و پایبندی مستمر و کامل نظام به مبانی انقالب
اس�لامی» اس��ت که اگر به توفیق الهی ،این حرکت به نتایج
مورد نظر خود دس��ت یابد ،بساط استکبار و استعمار غرب را
برمیچیند .حضرت آیتاهلل خامنهای با اس��تناد به آیات قرآن
مجید افزودند :فرعون میدانست موسی حق است اما دشمنی
میکرد و خدا به حضرت موسی گفت «نترسید ،حرکت کنید؛
من با شما هستم» که این خطاب امروز عیناً به ملت ایران است
که در مقابل دشمنی آگاهانه فراعنه عالم ،ایستاده است.
رهبر انقالب اسالمی در تبیین نتیجه صفآرایی استکبار و
ملت ایران خاطرنشان کردند :هر جبههای که در راه خدا حرکت
کن��د ،وعده قطعی و ب��دون تردید پروردگار درب��اره نصرت و
پیروزی او محقق خواهد شد ،همچنانکه در طول  ۴۰سال هر
جا درست حرکت کردیم ،پیروز شدیم و هر جا کوتاهی داشتیم،
پیروزی حاصل نشد .حضرت آیتاهلل خامنهای رسیدن به 40
س��الگی را در روند شکلگیری تمدنها ،آغاز بلوغ و شکوفایی
خواندند و افزودند :در این مس��یر تمدنی 40 ،سالگی نه دوران
پیری بلکه دوران عمق یافتن حرکتهاس��ت و به فضل الهی

ایران 1420؛ دانشمندی ایرانی در برابر ویروسی جهانی!
ادامه از صفحه اول
گفتوگو
ای��ن جرقه پدی��د آمدن
این شخصیت آمریکایی بود .من اینها را دوست
داشتم .شما بر اساس محتوای فرهنگی که داری،
میتوان��ی خیلی خوب اینها را با واقعیتنمایی و
باورپذیری در یک داستانی با ریشه علمی -تخیلی
بیاوری.

و بخوانند! به طور مثال از ایده پیش��رفت هوافضا
کلی داس��تان جذاب میتوان بیرون آورد .اگر یک
نفر پیدا شود و در این زمینه کتاب بنویسد و یک
داستان هیجانی خلق کند ،کتابش جزو اولین کارها
در این زمینه میشود .مث ً
ال داستان میمونی که به
فضا فرستادیم را از زبان خودش بنویسیم که این در
حوزه کودک و نوجوان میتواند جالب باشد.

به نظ��رم یک کت��اب ،مثل قط��ره در فضای
فرهنگ��ی اس��ت .ما بای��د ب��رای ژانری ب��ا نگاه
آیندهنگرانه ،باران داش��ته باشیم .باید خیلی کار و
ایدهپردازی کنیم .باید فقط یک ژانر داشته باشیم
که کارهای علمی -تخیلی در آن بیاید .یعنی برای
یک قشر از مخاطبها که به این ژانر عالقهمندند،
آنقدر کتاب زیاد باشد که وقت نکنند کتاب بخرند

س��عی داش��تم رمان زایو این فضا را بشکند.
باید کمی انگیزه ،امید و ترسیم آینده زیاد باشد.
جا دارد درباره دکتر حس��ابی  10فیلم ش��اهکار
س��اخته شود .در یک فیلم بعد دینی ،در دیگری
بعد تربیتی و همینطور در فیلم دیگر بعد علمی
ایشان را نشان دهند .همانطور که هالیوود برای
محمدعلی کلی این کار را کرد؛ فیلمی است که

چرا درباره مسأله آینده ،دچار فقر کتاب و آثار
هنریهستیم؟

چرا در آثار نویسندگانمان بیشتر فضای سیاه
و یأسآلود هست تا امید به آینده؟
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ویل اس��میت نقش��ش را بازی کرده و فقط بعد
سیاسی این آدم بررسی شده است؛ شما در فیلم
مسابقه بوکس یا ورزشی نمیبینی ،بلکه یک فیلم
کام ً
ال سیاسی است .برعکس یک فیلم دیگر هست
ک��ه از اول تا آخرش رقاب��ت ،بوکس و هیجان و
زندگی ورزشی این آدم در آن آمده است .ایدههای
زیادی داری��م که پرداخته نش��ده؛ از زندگینامه
و ش��خصیت پروفسور حس��ابی بگیر تا مشاهیر
دینی و اسالمیمان .ابرقهرمانهای خودمان جای
ایدهپردازی دارند ،مث ً
ال یک شخصیت از شاهنامه
برداریم و این را با تخیل به دنیای واقعی بیاوریم
یا ما به دنیای شاهنامه برویم و از یک زاویه دیگر
برای این شخصیت داستان بسازیم و جلو برویم.
ایدهه��ای خیلی زیادی میت��وان خلق کرد ولی
متاس��فانه اغلب تلخی و واقعیتگرایی جامعه به
معنای نگاه منفی در حال ترویج است.

