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دست ایران در برابر هرگونه اقدام آمریکا در مورد برجام باز است

علیاکبر والیتی ،مشــاور مقام معظم رهبری در پاسخ به سوالی
در مورد واکنش ایــران در صورت خروج آمریکا از برجام گفت:
دست جمهوری اسالمی ایران باز است و تمام گزینهها روی میز
اســت .وی تصریح کرد :اینطور نیست که برخی از همپیمانان
آمریکا یک حرفی بزنند و آمریکا به نحو دیگری عمل کند و آنها
یکطرفه از برجام سود ببرند و ایران نیز یکطرفه به تعهداتش
پایبند باشد.
وزیر امورخارجه پیشین کشورمان همچنین ادامه داد :راهکار در

ارتباط با این موضوع در خود برجام پیشبینی شده
و از دیگر سو مجلس شورای اسالمی نیز قانونی در
این زمینه تصویب کرده و این قانون مجلس مالک
عمل ما خواهد بود.
بهگــزارش ایســنا ،مشــاور مقام معظــم رهبری
همچنین در پاسخ به ســوالی در مورد تالش آمریکاییها برای
جداکردن کردســتان سوریه از این کشــور در راستای تجزیه
ســوریه ،اظهارکرد :سناریوی آمریکاییها این بود که عراق را به

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

سهقســمت شیعه ،کردی و سنی تجزیه کنند .ولی
جامعه عراق بــا این فکر مخالفت کرد و در همین
چارچوب آمریکاییها اجراییکردن این نقشه را به
آینده موکول کردند .آنها در آینده نیز در این زمینه
به موفقیتی دســت نخواهند یافــت ،چراکه مردم
عراق ،ارتش عراق ،نیروهای مردمی و دولت این کشــور همگی
حضور دارند و با این موضوع مخالف هستند ،بنابراین آمریکاییها
در مورد تجزیه عراق به نتیجهای نخواهند رسید.

رهبر انقالب در دیدار مردم قم:

باید بین مطالبات بحق
مردم و حرکات وحشیانه
تفکیکقائلشد

ً
مردمساالری دینی را صادقانه و واقعا قبول دارم؛ به همین علت به هرکسی که
مردم رأی بدهند ،کمک میکنم همچنانکه درباره همه دولتها از جمله این دولت،
این کار را کردهام و ادامه خواهم داد
حضرت آیــتاهلل خامنهای رهبــر معظم انقالب
اســامی در دیدار هزاران نفر از مردم قم با تجلیل
و تحسین حرکت عظیم ،پرشور ،بهموقع و منسجم
ملت در روزهای اخیر ،به تشــریح ابعاد و الیههای
مختلف توطئه دشــمنان برای سوءاســتفاده از
مطالبات بحق مردم پرداختند و با بیان ســخنان
مهمی خطاب به آمریکاییها ،مســئوالن کشــور
و مــردم تأکید کردند :ایســتادگی و نبرد «ملت
بــا ضدملت»« ،ایــران با ضدایران» و «اســام با
ضداســام» همچون چهل سال گذشــته ادامه
خواهد داشت ،اما کینهورزی دشمن نباید موجب
شود مسئوالن از ضعفها و مشکالت مردم بهویژه
طبقات ضعیف غافل شوند.
رهبر انقالب اســامی در ابتدای سخنان خود ،با
گرامیداشت سالروز قیام نوزدهم دی سال ،۱۳۵۶
مردم قم را شــجاع ،سرشــار از انگیزه و امید و در
صراط مستقیم انقالب دانستند و گفتند :مردم قم
امسال همانند سالهای گذشته در راهپیمایی نهم
دی شــرکت کردند ،اما هنگامی که قضایای اخیر
بهوجود آمد ،چهار روز بعد یعنی در روز سیزدهم
دی ،آن حرکت عظیم را آفریدند.
حضــرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه حرف
ملت ایران بهویژه جوانان در چهلســال گذشته،
«ایســتادگی در مقابل زورگویی و زیربار قدرتها
نرفتن» بوده است ،افزودند :ملت ایران همچنان با
همان منطق ،اهداف واالی خود را دنبال میکند،
اما با انگیزهتر و پرتجربهتر از گذشته شده است و
جوانان انقالبی کشور نیز پرتعدادتر از اول انقالباند.
ایشان قضایای روزهای اخیر را شواهد روشنی از این
روحیه ملت ایران دانستند و گفتند :ملت ایران از
روز نهم دی که این آتشبازیها و شیطنتکاریها
آغاز شــد ،در نقاط مختلف کشور ،حرکت خود را
آغاز کردند ،اما هنگامی که دیدند مزدوران دشمن
دستبردار نیستند ،پی در پی و در روزهای متوالی،
راهپیماییها تکرار شد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :این راهپیماییها
حوادث معمولی نیســت و ایــن حرکت عظیم،
منســجم و مردمی در مقابل توطئه دشــمن و با
چنین نظم ،بصیرت ،شور و انگیزه در دنیا بینظیر
است.
حضرت آیــتاهلل خامنــهای در توصیف حرکت
مستمر ملت ،گفتند :این نبرد «ملت با ضدملت»،
نبرد «ایران با ضدایران» و نبرد «اسالم با ضداسالم»
است که از این پس نیز ادامه خواهد داشت.
ایشــان خاطرنشــان کردند :البته ایــن مبارزه و
ایستادگی و مقاومت موجب نشده که ملت از دیگر
ابعاد زندگی از جمله پیشرفتهای علمی و تأمین
امنیت و آرامش غافل شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،ریشــه تمام دشمنیها
و توطئهها بر ضد ملت ایران را «انقالب اسالمی»
دانستند و تأکیدکردند :تمام حرکات ناکام دشمن
در این چهلســال ،در واقع پاتک به انقالب است،
زیرا انقالب حضور سیاسی دشمن را ریشهکن کرد.
ایشــان گفتند :این بار هم ملت ایران با ایستادگی
همچون ســدی محکم و ملی با قــدرت تمام به
آمریکا و انگلیس و لندننشینان گفت که نتوانستید
و بعد از این هم نخواهید توانست.
رهبر انقالب اســامی به میلیاردها دالر هزینه و
سالها شبکهسازی و مزدورپروری بدخواهان ملت
ایران برای ایجاد مشکل از درون کشور اشاره کردند
و افزودند :مسئوالن فعلی آمریکا که سادهلوحی آنها
در امور سیاسی آشکار است ،اینبار خود را لو دادند
و به شبکهسازی و مزدورپروری اذعان و هزینههای
ایــن طراحی را نیز با سرکیســهکردن دولتهای
وابســته خلیجفارس تأمین کردند تا شاید بتوانند
زبالههای فراری از ایــران را بازیافت و دوباره وارد
میدان کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به اقدام دشمنان
در ســالهای اخیر در راهاندازی هزاران شــبکه
مجازی و دهها کانال تلویزیونی ،ایجاد جوخههای
ترور و انفجار و اعزام آنها به داخل مرزها و بمباران
گسترده ملت با دروغ ،تهمت و شایعه ،خاطرنشان
کردند :همه این تالشها انجام شد تا شاید بتوانند
افکار این ملت بهویــژه جوانان را تغییر دهند ،اما
نتیجهاش شهید حججی عزیز و دیگر شهدا بودند
که در دفاع از انقالب سینه سپر کردند.
ایشان افزودند :دشمنان حتی برای نفوذ در برخی
ارکان ،افرادی را تطمیع کردند و خود نیز مستقیم
وارد میــدان شــدند که دخالتهای مســئوالن
آمریکایی را در این چند روز اخیر همه دیدند ،اما
باز هم نتوانستند و ناکام ماندند.
رهبــر انقالب اســامی صمیمانه از ملــت ایران
قدردانــی کردند و گفتند :نه یکبــار بلکه هزاران
بار از این ملت تشــکر میکنم ،ملت ایران حقیقتاً

ملتی رشید ،بابصیرت ،وفادار ،باهمت ،زمانشناس
و لحظهشناس اســت و میداند که لحظ ه حرکت
چه زمانی است.
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکیدکردند :دشمنان این
پیامها را میگیرند ،اگرچه در تبلیغات به روی خود
نمیآورند و صدها اخاللگر را هزاران نفر و حرکات
میلیونی مردم را گروه انــدک جلوه میدهند ،اما
صاحبان سیاســت متوجه این حرکت و پیامهای
آن میشوند.
ایشان افزودند :ملت ایران با این حرکت عظیم کار
خود را کرد و در دل سیاســتگذاران دشمن رعب
ایجاد کرد و بصیرت و انگیزه خود را به اوج رساند.
رهبر انقالب اســامی با اشــاره بــه تحلیلهای
مختلفی که در روزهای گذشته از طرف اشخاص
و جناحها در روزنامهها و شبکههای اینترنتی بیان
شده ،گفتند :همه این تحلیلها یک نقطه مشترک
صحیح داشت و آن اینکه باید بین مطالبات صادقانه
و بحق مردم و حرکات وحشیانه و تخریبگرانه یک
گروه تفکیک قائل شــد و مطالبات و خواستههای
مردم را پیگیری کرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشان کردند :اینکه
عدهای از حقی محروم بماننــد و در جایی جمع
شوند و اعتراض کنند ،یک مطلب است ،اما اینکه
عدهای از این تجمع سوءاستفاده کنند و به قرآن و
اسالم دشنام دهند و به پرچم ایران اهانت کنند و
مسجد آتش بزنند ،یک مطلب دیگر است.
ایشان افزودند :اعتراضها یا درخواستهای مردمی
همواره بوده و اکنون نیز هست؛ در همین یکسال
اخیر ،برخی از مردم در بعضی شهرها یا در مقابل
مجلس بهدلیل مشــکالت صندوقهــا یا برخی
مؤسسات مالی ،اجتماعاتی داشتند که هیچکس
هــم با آنها معارضه و مخالفتی ندارد و باید به این
حرفها گوش داده و رسیدگی شود و در حد وسع
و توان پاسخ داده شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای ســپس در تبیین ابعاد
قضایــای اخیر گفتند :قرائن و شــواهد اطالعاتی
نشان میدهد این قضایا سازماندهی شده بود و در
شکلگیری آن ،یک مثلث فعال بوده است.
ایشــان افزودند :یک رأس این مثلــث ،آمریکا و
صهیونیســتها بودند که طراحی را انجام دادند و
چند مــاه روی این طراحی کار کردند و بنای آنها
این بود که حرکتها از شــهرهای کوچک شروع
شود تا به مرکز برسد.
رهبر انقالب اسالمی گفتند :رأس دوم این مثلث،
یکــی از دولتهای پولدار خلیجفارس اســت که
هزینه این نقشــه را تأمین کرد و رأس سوم نیز،
پادوهــا بودند کــه مربوط به ســازمان آدمکش
منافقین هستند و از ماهها قبل آماده بودند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره به فراخوانها،
خاطرنشان کردند :در این فراخوانها شعار «نه به
گرانی» مطرح شــده بود که شعاری جذاب بود تا
عدهای را بهدنبال خود وارد صحنه کنند.
در ابتدای کار هم عدهای با این شعار همراه شدند،
اما مردم بهمحض آنکه دیدند ،هدف و شعارها تغییر
کرد ،صف خود را جدا کردند.
ایشان در همین خصوص افزودند :همان افرادی که
روز پنجشــنبه و جمعه در اجتماع «نه به گرانی»
شــرکت کرده بودند ،بعد از جداکردن صف خود،
در اجتماع عظیم نهم دی به میدان آمدند و برضد
آمریکا و منافق شعار دادند.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه تبیین قضایای اخیر
به برخی حرفها در رســانههای دشــمنان اشاره
کردند و گفتند :برای ســازماندهی و عملیات ،دو
قرارگاه فرماندهی در همسایگی ایران تشکیل شده
بود ،یکی از این قرارگاهها برای هدایت عملیات در
فضــای مجازی بود و قــرارگاه دوم برای مدیریت
اغتشاشها که هر دو قرارگاه بهوسیله آمریکاییها و
صهیونیستها فرماندهی میشد و پیروزی خود را
نیز قطعی میدانستند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با سپاسگزاری به درگاه
خداوند متعال که دشمنان ملت ایران را از نادانها
قرار داده است ،تأکیدکردند :بهرغم مقابله پیدرپی
مردم ،دشــمنان هنوز ملت ایران را نشناختهاند و
محکم ایمان و شــجاعت ملی را
معنای این ســد
ِ
نفهمیدهاند.
ایشان ،بیهودهگوییهای اخیر مسئوالن آمریکایی را
ناشی از عصبانیت شدید و شکست اخیر دانستند
و گفتند :میگویند حکومت ایــران از مردم خود
میترسد! خیر .حکومت ایران متولد این مردم است
و نظام اســامی چهل سال اســت که به پشتوانه
همین مردم در مقابل شما ایستاده است.
رهبر انقالب اســامی افزودند :میگویند حکومت
ایــران از قدرت آمریــکا هراس دارد؛ در پاســخ
میگوییم اگر ما از شــما هراس داشتیم ،چگونه

در دهه  50شما را از ایران بیرون ریختیم و در دهه
 90نیز شما را از کل منطقه بیرون راندیم.
ایشــان به یکی دیگــر از گزافهگوییهای مقامات
آمریکایی مبنی بر نگرانی از نحوه رفتار با معترضان
اشــاره کردند و افزودند :شما خجالت نمیکشید؟
در یکسال گذشته هشــتصد نفر از مردم آمریکا
بهدســت پلیس کشــته شــدهاند .در قضیه قیام
والاســتریت هر کاری که توانستید بر ضد مردم
کردید و با هر احتمال و تهمتی ،مردم را کشتید؛
آنوقت برای مردم ایران اظهار نگرانی میکنید؟
حضــرت آیتاهلل خامنهای همچنین با اشــاره به
ابراز نگرانی مسئوالن انگلیس خبیث گفتند :اخیرا ً
در موضــوع حمله به مســلمانان انگلیس و دفاع
مسلمانان از خود ،یک قاضی انگلیسی ،احکام بسیار
سنگینی داد؛ حاال مسئوالن چنین کشوری ،دلسوز
معترضان شدهاند؟
رهبر انقالب اســامی «براندازی نظام جمهوری
اسالمی» را هدف مشخص آمریکاییها خواندند و
با اشاره به تالش دولت قبلی آمریکا در پنهانکردن
این هدف در موضعگیریهــا و نیز نامههایی که
برای رهبر انقالب میفرســتاد ،گفتند :البته رفتار
آنها همان رفتار براندازی بود که دولت فعلی ،صریح
و بدون مالحظه آن را اعالم میکند.
حضرت آیــتاهلل خامنهای ،تــاش برای گرفتن
ابزارهای اقتدار ملی ایرانیان را روش اصلی و وسیله
آمریکاییها برای تحقق «براندازی» برشــمردند و
افکارعمومی هم ِ
جهت
افزودند« :عواطف مــردم و
ِ
با حکومت» و «ایمــان و انگیزه جوانان» از جمله
ابزارهای اصلی اقتدار ملی اســت و به همین علت
دشمنان درصدد تضعیف و سلب آنها هستند.
«قدرت دفاع موشــکی» و «حضــور مقتدرانه در
منطقه» از دیگر ابزارهای اقتدار ملی ایرانیان بود که
رهبر انقالب یادآور شدند و افزودند :آمریکا جرأت
نمیکند اسم مذاکره با ما را بیاورد ،اما یک کشور
اروپایی میگوید میخواهیم با ایران درباره حضور
منطقــهای آن مذاکره کنیم در حالی که باید از او
پرسید شما چرا در منطقه حضور دارید؟
رهبر انقالب سپس سه نکته اساسی را خطاب به
هیئــت حاکمه آمریکا مورد تأکید قرار دادند :اول:
ســ ِر شما در حوادث اخیر به سنگ خورد و اگر در
آینــده تکرار کنید باز هم ناکام خواهید ماند .دوم:
در این چند روز به ایران خســارت زدید ،این کار
بیتقاص نخواهد ماند و سوم :این کسی که به گفته
خود آمریکاییها تعادل روحی -روانی ندارد ،بداند
که این دیوانهبازیهای نمایشی ،بیجواب نخواهد
ماند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره به ایستادگی
نظام در مقابل زورگویــان و دفاع از منافع ملت و
کشور افزودند :کسانی که در خارج یا متأسفانه در
داخل دوست دارند با آمریکاییها پیوند بخورند و
نشست و برخاســت کنند ،این حرفها را بشنوند
و بدانند که نظام جمهوری اسالمی به فضل الهی
همه مشکالت را برطرف خواهد کرد.
بخش دیگری از ســخنان رهبر انقالب خطاب به
مسئوالن کشــور و عناصر و فعاالن سیاسی بود.
ایشان خود را هم مخاطب این سخنان دانستند و
در نکتهای بسیار مهم گفتند :دستداشتن دشمن
در مســائل اخیر ،تحلیل نیســت بلکه بر مبنای
اطالعات و خبر بیان شد ،اما این نباید موجب شود
که از ضعفها و مشکالت خودمان غافل شویم.
رهبر انقالب تأکیدکردند :دشــمنان مانند مگس
روی زخم ناشی از مشکالت و ضعفها مینشینند،
بنابراین باید زخم را خوب کنید و نگذارید بهوجود
آید ،چراکه اگر مشــکل داخلی نداشــته باشیم،
تبلیغــات و فضاســازی بیگانه اثــر نمیگذارد و
آمریکاییها هم نمیتوانند هیچ غلطی بکنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای «دفــاع از حقوق مردم
و تالش برای حل مشــکالت آنها» را وظیفه همه
مسئوالن برشمردند و افزودند :قشرهایی از مردم
بهخصوص «طبقات ضعیف» تحتفشــار هستند
و باید همه همت مســئوالن صرف حل مشکالت
موجود شود.
«شناخت مشکالت جامعه ،تمرکز بر حل مسائل
اساســی و تقسیم کار برای رفع آنها» توصیه مهم
دیگر رهبر انقالب به مسئوالن سهقوه بود.
ایشــان با اشــاره به تشــکیل چندین جلسه با
مسئوالن و مدیران اصلی کشور درباره آسیبهای
اجتماعی و اقدام برخی مسئوالن در کاهش بعضی
مشکل
از این آســیبها ،افزودند :همه بدانند که
ِ
حلنشدنی و گره بازنشــدنی در کشور نداریم ،اما
باید در این زمینه آمادهتر ،پا بهرکابتر ،بیشــتر و
دقیقتر کار و تالش کنیم.
«وحدت و همدلی» دیگر توصیه مؤکد رهبر انقالب
به مسئوالن بود.

دشمن لجوج
ایشان افزودند :در این شــرایط که
ِ
تهدید میکند و درصدد ایجاد مشــکالت است،
مسئوالن و مجموعههای سیاسی باید «همافزایی»
کنند و از تحلیل و تضعیف یکدیگر خودداری کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با یــادآوری صدمات و
خساراتی که در سال  ۸۸بهعلت بیقانونی برخی
عناصر ،متوجه مردم و ایران شد ،افزودند :تسلیم در
مقابل قانون همچون همیشه توصیه ،تأکید و طلب
بنده از همه مسئوالن و دستگاههاست.
رهبر انقالب «تذکر و انتقــاد منصفانه» را الزم و
مفید دانستند و در عین حال افزودند :نباید انتقاد
و تذکــر را با یک کالغ چهــل کالغکردن ،مبالغه
و تعمیم غیرمنطقی ،به ابزار شــایعه و سیاهنمایی
تبدیل کرد.
ایشــان افزودند :نباید وجود تعداد اندکی مدیر یا
قاضی فاســد را به هزاران مدیــر اجرایی یا قاضی
شریف تعمیم داد و دل جوانان عزیز میهن را خالی
کــرد ،همچنانکه نباید یکــی ،دو نماینده را که
در میان حدود  ۳۰۰نماینده ،جور دیگری مشــی
میکنند ،به همه نمایندگان تعمیم داد.
رهبر انقالب «تمرکز مسئوالن کشور» بهخصوص
مسئوالن اجرایی را بر مسائل کلیدی بهویژه اشتغال
و تولید و حل مشــکل واردات ضروری خواندند و
افزودند :این مســائل را بارها به مسئوالن اجرایی
تذکر دادهایم.
ایشــان در همین زمینــه افزودنــد :برخی گله
میکنند کــه رهبری چرا تذکر نمیدهد ،اما بنده
با گزارشهای مردمی و دیگر گزارشها از مسائل
اساســی و مشــکالت مردم باخبرم و مدام تذکر
میدهــم ،بهگونهای که ایــن تذکرات علنی ،یک
دهم هشدارها و اوقاتتلخیهای ما با مسئوالن در
جلسات غیرعمومی هم نیست.
حضرت آیــتاهلل خامنهای بار دیگــر با تأکید بر
اهتمام مسئوالن براشــتغال و رونق تولید داخلی
خاطرنشــان کردند :بیکاری ریشه اصلی بسیاری
از مفاســد اســت و باید با رونق تولید ،آن را حل
کرد البته پول پاشیدن بیحساب و کتاب مشکل را
حل نمیکند و خوشبختانه مسئوالن دولتی در این
زمینهها مشغول کار هستند.
رهبــر انقالب در بخش دیگری از سخنانشــان با
تشکر از مسئوالن امنیتی ،انتظامی و سپاه و بسیج
افزودند :در مسئله اخیر باید میان جوان و نوجوانی
که تحتتأثیر هیجان فضای مجازی حرفی زده و
کاری کرده با کســانی که جزء پادوهای آمریکا و
ضدانقالب هستند ،فرق گذاشت.
رهبر انقالب افزودند :با کســانی که هیجانی وارد
ماجرا شدهاند چه دانشــجو ،چه غیردانشجو باید
صحبت و روشــنگری کرد ،اما کســی که پادوی
منافقین است و آدم میکشد حسابش جداست.
بخش پایانی سخنان رهبر انقالب مستقیماً خطاب
به مردم بود.
ایشــان حضور تعیینکننده ،بیمنت و بابصیرت
ملــت عزیز را در هنگامههای نیاز کشــور موجب
جلب رضایت پروردگار کریم خواندند و افزودند :در
همه چهل سال اخیر هر جا الزم بوده در انتخابات،
راهپیماییها و هر صحنه الزم دیگر ،مردم ســینه
خود را سپر کردهاند و به ایران آبرو دادهاند.
رهبر انقالب با اشاره به شایعهپراکنی بهعنوان یکی
از ابزارهای مهم دشمنان به مردم ،توصیه کردند :هر
موضوعی را مادام که سند درست و مطلب منطقی
و معقول ندیدهاید ،باور نکنید و شایعات دشمن و
دیگر حرفهای بیمبنا را منتشر و پراکنده نکنید.
حضــرت آیتاهلل خامنهای افزودنــد :مردم بدانند
مسئوالن کشور نخوابیدهاند و به قدر وسعشان در
حال کار و تالشاند ،البته جاهایی قصور و تقصیر
هم هست.
ایشان با اشاره به روند جاری حل برخی مشکالت،
گفتند :حل بعضی مسائل دیگر زمانبر است ،ضمن
اینکه تقریباً همه مسئوالن مستقیم یا غیرمستقیم
انتخــاب خود مردم هســتند که باید بــا ابتکار،
بهروزبودن و آمادگیهای جسمی و عصبی ،فعالیت
برای حل مشکالت را افزونتر کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای در همین زمینه انتخاب
مسئوالن با رأی مردم ،افزودند :مردمساالری دینی
را صادقانــه و واقعاً قبــول دارم؛ به همین علت به
هرکســی که مردم رأی بدهنــد ،کمک میکنم
همچنانکه درباره همه دولتها از جمله این دولت،
این کار را کردهام و ادامه خواهم داد.
بهگــزارش پایگاه اطالعرســانی دفتر مقام معظم
رهبری ،رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنانشان،
تأکیدکردند :به آینده بسیار روشن کشور امیدوار
هستم و میدانم خداوند اراده کرده این ملت را به
عالیترین درجات برساند که به فضلالهی چنین
خواهد شد.
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هیچگاه نگفتم «اغتشاشهای اخیر برای مردم کف خیابان است»
وزیر اطالعات در حاشیه اولین کنگره بزرگداشت آیتاهلل هاشمی به خبر مرتبط به اظهاراتش
در جلسه شورای اداری استان قم واکنش نشان داد .بهگزارش ایلنا ،حجتاالسالم سیدمحمد
علوی ،وزیر اطالعات با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا تایید میکنید
در جلسه شورای اداری استان قم گفتید اغتشاشهای اخیر برای مردم کف خیابان است؟
گفت :من چنین چیزی نگفتم.

چهره روز
باهنر:

احمدینژاد از سال  ۸۴روی
موجتخریبهاشمی
کار را شروع کرد

محمدرضا باهنر ،دبیرکل جبهه پیروان خط
امــام و رهبری در گفتگو با ایلنا ،از حســن
روحانــی و مواضعــش ،آیتاهلل هاشــمی و
تخریبهایــی که علیــه او صورت میگرفت
سخن میگوید که در ادامه بخشهایی از این
گفتگو را میخوانید:
*خاســتگاه آقای روحانی اصولگرایی است.
باید دانســت روحیات و مواضــع روحانی با
یک رفت و آمد و گفتگو تغییر پیدا نمیکند.
اینکه بخواهیم مالقــات روحانی را با برخی
اعضای جامعه روحانیــت ،علتی برای تغییر
موضع رئیسجمهور بدانیم چندان تأثیرگذار
نمیدانم .البته نمیگویم بیتأثیر بود ،اما اینکه
علت تامه باشد ،نه ،اینگونه نیست.
*متأسفانه با وجود تمام خدمات آقای هاشمی
در طول زندگی ایشان ،بعضی وقتها هجمهها
آنقدر زیاد بود که با اینکه از بیان این کلمه ابا
دارم ،اما ایشان را جزء چهرههای منفور جامعه
بهحســاب میآوردند و افکارعمومی احساس
میکردنــد که وی و اطرافیانش حقشــان را
خوردهاند .خدا را شکر در این سالهای پایانی
زندگیشان مقدار زیادی از این مسائل اصالح
شد و در انتخابات خبرگان سال ۹۴در تهران
اول شدند و چهره و محبوبیتی که در گذشته
داشتتند ،بازسازی شد.
*آیتاهلل هاشــمی خطیب قدرتمندی نبود.
آقایانی که خطیب هستند وقتی باالی منبر
میروند اگر حرفشان را فشرده کنیم ،ممکن
اســت چند جمله بیشتر از آن درنیاید .آقای
هاشــمی چون خطیب نبود برای یکساعت
خطبه۵ ،ســاعت مطالعه میکــرد ،بنابراین
خطبههای او بســیار جذاب بود .شاید حدود
۲۰سال ایشــان خطیب روز قدس بودند ،اما
تمام آن ۲۰خطبه تحلیــل روز و جامع بود
و تکراری نبود .خطبههای آیتاهلل هاشــمی،
مدبرانــه ،محققانه و بســیار مؤثــر بود که
دستاویزی برای کارشناسان میشد.
*شــاید یکی از دالیلی که حجتاالســام
ناطق نوری و آیتاهلل هاشــمی از اصولگرایان
فاصله گرفتند این است که عنوان میکردند
جریان اصولگرایی با توجه به هجمههایی که
به آنها وارد شــد با تمام تــوان برای دفاع به
میدان نیامد و یکی از گالیهها بعد از ســال
 ۸۸این بود.
* آیتاهلل هاشــمی در طول زندگی زیروبم
زیادی داشــت .در تخریبهــا کار را به آنجا
رساندند که تنفر مردم را علیه ایشان تحریک
و بســیج کردند .متأســفانه این داســتان را
اصالحطلبــان تندرو شــروع کردنــد ،مثل
مطالبی که اکبــر گنجی ،مصطفی تاجزاده و
دیگران مینوشتند .روزنامه سالم ،نشریه عصر
ما و سازمان مجاهدین انقالب آقای هاشمی را
مــورد هجمه قراردادند .حتی یک عده دنبال
ایــن بودند که البته اکنون هم هســتند که
پذیرش قطعنامــه  ۵۹۸و اینکه به اصطالح
حضرت امام(ره) وادار به نوشــیدن جام زهر
شــد را به گردن آقای هاشمی بیندازند .باید
گفت آقای هاشمی با شجاعت و صالبت این
مســئولیت را پذیرفت و علت آن را هم گفت
که به چه دلیل قانع شــدم که باید قطعنامه
را بپذیریم ،اما بعضیها میخواستند این را با
وجود اینکه امتیازی برای هاشمی بود تبدیل
به یک اهرم فشار برای تخریب هاشمی کنند
که هنوز هم این جریان ادامه دارد.
*بهدلیل اینکه احزاب قدرتمند و چارچوبمند
در کشــور نداریم ،رقابتهای مــا جریانی و
جناحی است،بنابراین وقتی رقابتها جریانی
باشد ،تر و خشک با هم میسوزند.
* از ســال  ۸۴به بعد تقریبــاً اصالحطلبان
تحــرکات علیه هاشــمی را قطــع کردند و
حامی هاشمی شدند ،ولی جریان احمدینژاد
روی موج تخریب هاشــمی پیــش رفت .در
تخریبهای هاشمی ،یک عده آمدند و سینه
سپر کرده و حمایت کردند ،یک عده سکوت
کردنــد و یک عده هم همــراه موج تخریب
شدند.
* هنوز سال اول ریاستجمهوری احمدینژاد
تمام نشده بود که رسماً اعالم کرد اصولگرایان
را قبــول نــدارم و چیزی به عنــوان جریان
اصولگرایی را به رســمیت نمیشناســم که
شــامل همه ماها میشــد .نه اینکــه ما را
تخریب کند بلکه اعالم برائت میکرد که من
با اینها نیستم .او به هیچوجه خود را مدیون
اصولگرایان نمیدانست که رئیسجمهور شده
اســت .شاید هم حق داشــت ،لذا تعدادی از
اصولگرایان تا  ۱۵روز مانده به انتخابات مرحله
اول اصــ ً
ا از احمدینژاد حمایت نمیکردند
و زمانــی کــه دیدند
اوضاع دارد بـهنفـــع
احمـدینـژادمیشود
یکمرتبه بهسمت
او رفتند.

در حاشیه

مجری مشهور رقیب ترامپ میشود

شــنیدیم یک ســخنگوی کاخسفید
اعالم کرده دونالد ترامــپ از مواجهه با
«اُپرا وینفری» مجری مشهور سیاهپوست
این کشــور بهعنوان رقیــب مخالف در
رقابتهای انتخاباتی سال  2020استقبال
خواهد کرد .بهگزارش ایرنا از خبرگزاری
رویترز ،این اظهارنظر سخنگوی کاخسفید
در حالی مطرح شده که در روزهای اخیر
گمانهزنیهایی در مــورد حضور وی در
عرصه سیاست و بهدنبال آن نامزدشدنش
در انتخابات ریاستجمهوری  2020آمریکا
مطرح شده اســت .در روزهای اخیر در
توئیتر ،هشــتگهایی در مورد حضور
احتمالی وینفری در رقابتهای انتخاباتی
سال  2020آمریکا مشاهده شده است.

دردسر پذیرایی از چاووش اوغلو

باخبرشدیم انتشار عکسی از ریختن چای
توســط وزیر خارجه آلمان برای همتای
ترکیهایاش مــوج جدیدی از اعتراضها
در آلمان را بهدنبال داشــت .بهگزارش
ایســنا ،به نقل از دویچه وله ،تمام احزاب
سیاسی آلمان این اقدام زیگمار گابریل،
وزیرخارجهشــان را محکوم کردند .جم
ازدمیر از حزب سبز با انتقاد شدید از انتشار
این عکس ،اعالم کرد :اگر من نمایندگی
آلمــان را بر عهــده دارم ،بهطور حتم با
سرویس چای ترکی از وزیر امورخارجه این
کشور پذیرایی نمیکردم و اجازه نمیدادم
که عکسی از من به این شکل منتشر شود.
وی ادامه داد :این عکس در فضای داخلی
ترکیه نشــانهای مبنی بر اینکه آلمان در
خدمت ترکیه و وزیر امورخارجه این کشور
قرار دارد تلقی شده است .همچنین برخی
از احزاب دیگر آلمان اعتراضهای مشابهی
را نسبت به انتشار این عکس اعالم کردند.

ارتباط ترامپ با باندهای تبهکار

شــنیدیم یک گــروه محافظهکار تحت
رهبری اســتیو بنن ،استراتژیست سابق
ترامپ در سال  ۲۰۱۵سندی را خریداری
کرده بود که نشــان مــیداد ترامپ با
گروههای تبهــکار ارتباط دارد .بهگزارش
ایســنا ،به نقل از پایگاه خبری هیل ،این
اقدام از سوی گروه محافظهکار «موسسه
حسابرســی دولتی» که توسط «استیو
بنن» استراتژیست سابق دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا و پیتر شویتزر در
سال  ۲۰۱۲ایجاد شد ،صورتگرفته است.
این گروه در سال  ۲۰۱۵سندی را خریداری
کرد که به ارتباط ترامپ با یک گروه تبهکار
مربوط میشود .این سند به چندین سال
توافق میان کمپانیهای ترامپ و چندین
جنایت سازمان یافته میپردازد.

انتقال بنطالل به زندان الحائر

شنیدیم رسانههای خبری اعالم کردند که
مقامهای سعودی تصمیم گرفتند افرادی
را که به اتهام فســاد در هتل مجلل ریتز
کارلتون بهسر میبردند ،به زندان الحائر که
ویژه تروریستها و جنایتکاران خطرناک
است ،منتقل کنند/ .ایلنا

طرحیبرایشبکههایاجتماعی

باخبرشدیم«امانوئلمکرون»رئیسجمهور
فرانسه در روزهای گذشته بارها به موضوع
گســترش «اخبار جعلی» در رسانههای
اجتماعی اشاره کرده و از قصد خود برای
معرفی الیحهای برای مبارزه با آنها خبر داده
خبرنگاران «کاخالیزه»
است .وی در جمع
ِ
با اشــاره به اینکه برخی از رســانههای
اجتماعی به ابزارهایی برای ارائه اطالعات
نادرست و راهاندازی هجمههای تبلیغاتی
علیه شــخصیتهای صنفهای مختلف
تبدیل شــدهاند ،خواستار مسدودکردن
آنها شد .بهگزارش تسنیم ،طرح مکرون
با مخالفتهایی در محافل سیاسی فرانسه
روبهرو شده و برخی از منتقدان آن را ناقض
قوانین داخلی این کشور درباره آزادیبیان
دانستهاند« .مارین لوپن» طرح مکرون را
«بسیار دردسرساز» توصیف کرده و گفته
است« :چهکسی قرار است تصمیم بگیرد
کدام اطالعات نادرست هستند؟»

اتهام مادورو به رسانهها

رئیسجمهوری ونزوئال رسانههای جهانی
را به ایجاد کمپینی علیه ونزوئال و رهبری
خودش متهــم کرد.به گزارش ایســنا،
بهنقلاز خبرگزاری تاس ،نیکوالس مادورو،
رئیسجمهوریونزوئالگفت:تهاجمجهانی
علیه ونزوئال از طریق رســانههای جهانی
آغاز شده و داســتانهای نادرستی هر
روزه منتشر میشوند .این رسانهها ۳۸۰۰
گزارش نادرســت و منفی را سال گذشته
میالدی علیه دولت کاراکاس و مردم ونزوئال
منتشــر کردند.وی ادامه داد :دشمنان
انقالب بولیواری به دنبال پایاندادن به این
مسیرهستندومیخواهندبهمنابعطبیعی
ونزوئال به نفع خودشان دست درازی کنند.

