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آمریکا در حال ضعیفتر شدن است ،مسئوالن مراقب خدعه اروپاییها باشند
حضرت آیت ا ...خامنه ای رهبر معظم
انقالب اسالمی صبح دیــروز در دیــدار
هــزاران نفر از مــردم استان آذربایجان
شرقی ،ضمن تشکر صمیمانه از حرکت
بزرگ و آگاهانه ملت ایران در راهپیمایی
 ۲۲بهمن امــســال ،نــظــام جمهوری
اسالمی را در بهترین موقعیت و جبهه
استکبار و در رأس آن آمریکا را در ضعیف
ترین شرایط دانستند و گفتند :مردم
ب ـهویــژه جــوانــان و همچنین مسئوالن
باید با وقتشناسی و اقــدام به هنگام،
از ظرفیت هــای ف ــراوان به منظور حل
مشکالت کشور استفاده کنند.
به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی دفتر
مقام معظم رهبری ،حضرت آیت ا...
خامنه ای در ابتدای سخنان خــود با
اشــاره به راهپیمایی عظیم  ۲۲بهمن
امــســال افــزودنــد :مــن در بیانیه چند
روز پیش از مــردم ایــران تشکر کردم
امــا آن تشکر خیلی کمتر و کوچک
تر از حق ملت ایــران اســت زیــرا مردم
در راهپیمایی  ۲۲بهمن امسال ،کار
بزرگی انجام دادند.
ایــشــان بــا اشـــاره بــه حــضــور پرحجم و
گسترده مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن،
تأکید کردند :گــزارش ها و ارزیابی ها
نشان می دهند ،در اکثر شهرهای کشور
حضور مــردم نسبت به سال های قبل،
بیشتر و متراکم تر بوده است که با همه
وجود از مردم سپاسگزاری میکنم.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :اگرچه
دشمن در تبلیغات خود این حضور را
کتمان یا سعی در کوچک نمایی آن می
کند ،اما این واقعیت را می بینند و معنای
این حضور عظیم مردمی را متوجه می
شوند.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با تأکید بر
این که هر کشوری که مردم آن این گونه
در میدان حضور داشته باشند ،از کِ ید و
آسیب دشمن مصون خواهد بود ،گفتند:
حضور گسترده مــردم در راهپیمایی
 ۲۲بهمن امسال ،در واقع یک حرکت
سیاسی ،امنیتی ،انقالبی ،آگاهانه و پر
معنا بود و مردم همان شعار اصلی یعنی
«مرگ بر آمریکا» را که به معنای مرگ بر

سلطه گری و توطئه گری و تجاوزگری
و دست انــدازی به حقوق ملتهاست،
سردادند.
ایشان افزودند :باید شکرگزار خداوند
بود زیرا دل های مردم به دست او است
و در واقع خداوند متعال بود که مردم را
به خیابان ها آورد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به برخی
افراد ضعیف و منفعل که همواره ضعف
های خود را به مــردم نسبت می دهند
و مدعی ضعیف شدن انقالب هستند،
خاطرنشان کردند :مــردم همین هایی
هستند که در روز  ۲۲بهمن در خیابان
ها دیدید و خــداونــد ایــن ملت را که با
بصیرت از هویت و کشور خود دفاع می
کنند ،مورد لطف قرار خواهد داد.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای در ادامــه
به شهادت جمعی از پاسداران حافظ
امنیت و مرزها اشــاره و تأکید کردند:
این شهادت ها باید ما را هوشیار و آگاه
کند که امنیت کشور به قیمت خون
بهترین جوانان کشور به دست می آید
و همه باید قدردان این جانفشانیها
باشیم.
رهبر انقالب اسالمی امنیت کشور و
مراسم هایی همچون راهپیمایی عظیم
 ۲۲بهمن و عزت ملی کشور را مرهون
جانفشانی حافظان امنیت در سپاه،
ارتش و نیروی انتظامی دانستند.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای همچنین
با تجلیل از مــردم شهیدپرور اصفهان
و حضور پرشکوه و اعجاب آور آنــان در
تشییع شــهــدای حافظ امنیت ،تأکید
کــردنــد :م ــردم اصــفــهــان هــمــواره جزو
پیشگامان نهضت و انقالب اسالمی بوده
و هستند.
ایشان در ادامه سخنان خود ۲۹ ،بهمن
سال  ۱۳۵۶و قیام مردم تبریز را یوم ا...
واقعی خواندند و با اشاره به پیشگامی
و بصیرت و عملکرد انقالبی مردم تبریز
و آذربــایــجــان در ح ــوادث مهم انقالب
گفتند :این قیام مردمی دو ویژگی مهم
داشت؛  -۱وقت شناسی و  -۲اقدام به
هنگام.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این که

مردم آذربایجان باید در گام دوم انقالب
همچون مراحل قبل پیشگام و پیشتاز
باشند ،افزودند :امــروز نظام جمهوری
اسالمی از لحاظ فرصت و موقعیت و از
لحاظ زمــان اقــدام و حرکت در بهترین
شرایط قرار دارد.
حضرت آیت ا ...خامنه ای گفتند :امروز
روز کار و حرکت دولت ،مسئوالن ،ملت و
بهخصوص جوانان است که باید ظرفیت
های بال استفاده فراوان و گسترده کشور
را شناسایی و بهره برداری کنند.
ایشان استفاده از ظرفیت های کشور را
نیازمند حرکت آتش به اختیار جوانان
دانستند و خاطرنشان کردند :گروه های
جوان مؤمن و انقالبی باید هر کاری را
ِ
که امکان پذیر است در چارچوب قوانین
و مصلحت کشور انجام دهند و معطل
کسی نباید بمانند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به موقعیت
ضعیف دشمن یعنی جبهه استکبار و
در رأس آن رژیم متجاوز آمریکا ،تأکید
کردند :ما نمی خواهیم خود را به ساده
لوحی بزنیم و از دشمن غافل شویم اما
واقعیات نشانگر آن اســت کــه دشمن
بهشدت گرفتار مسائل داخلی و خارجی
است.
حضرت آیت ا ...خامنه ای «مشکالت
اجتماعی»« ،افسردگی و سرخوردگی
جوانان»« ،افزایش آمار قتل و جنایت»،
«گــســتــرش اعــتــیــاد و مــــواد مــخــدر»،
«درگیری میان سران آمریکا» و «بدهی

هــای عجیب و غــریــب» را بخشهایی
از گــرفــتــاری هــای آمــریــکــا برشمردند
و افــزودنــد :همه ایــن مــوارد مستند به
آمارها و گــزارش های رسمی و داخلی
آمریکاست و به دلیل همین مشکالت
و گرفتاری ها ،دچار وضعیت کنونی در
سوریه و عــراق و افغانستان شده اند و
بهشدت نیز عصبانی هستند.
ایــشــان بــا اشـــاره بــه بــرگــزاری ناموفق
نشست ورشو گفتند :دولتمردان ضعیف
العقل آمریکا از برخی دولت های همکار
خود و دولت های ضعیف و مرعوب برای
نشست ورشو و تصمیم گیری ضد ایران
دعــوت کردند امــا ایــن نشست به هیچ
نتیجه ای نرسید و همه ایــن ها نشانه
ضعف است و دشمن که در حالت ضعف
دچـــار عصبانیت مــی شـــود ،شـــروع به
جنجال و فحاشی می کند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :این
جنجال ها که از روی ضعف است ،نباید
دل فالن مسئول را خالی یا فالن جوان
را دچار خطا کند.
حضرت آیت ا ...خامنه ای خاطرنشان
کــردنــد :آن روزی کــه ایــن انــقــاب یک
نهال ضعیف بــود ،همه دشمنان متحد
شدند ولــی نتوانستند کــاری بکنند،
بنابراین امروز که آن نهال تبدیل به یک
درخت تناور شده است ،هیچ غلطی نمی
توانند بکنند.
ایشان با یادآوری سخنان حضرت زینب
(س) در دربار یزید گفتند :امروز هم ما به

از میان خبرها

اخبار

روی خط سیاست

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی:

دشمن می گوییم ،هر غلطی می توانی
بکنی ،بکن اما بدان که هیچ غلطی نمی
توانی بکنی.
رهبر انقالب اسالمی ،نشست شکست
خــــورده ورشـــو و همنشینی مقامات
کشورهای بــه ظاهر مسلمان بــا رژیــم
صهیونیستی و همپیمانی با آمریکا را
موجب رفتن آبروی آنان دانستند و تأکید
کردند :این افراد در میان ملت خود نیز
هیچ آبرویی ندارند.
حضرت آیت ا ...خامنه ای ،با اشاره به
نشاط چهل سالگی انقالب اسالمی و
آمادگی و قدرت الزم برای حرکت رو به
جلو خاطرنشان کردند :همه مشکالت
کشور اعــم از گرانیها ،کاهش ارزش
ریــال و مسائل تولید داخلی قابل حل
است اما نیازمند ،صبر ،تدبیر ،اتحاد و
جدیت مسئوالن در حرکت است.
ایشان با تأکید مجدد بر ظرفیتهای
فـــراوان کشور و ضعف دشمن و لــزوم
استفاده از فرصتها ،خطاب به جوانان
گفتند :شما جوانان عزیز موتور پیشران
حــرکــت کــشــور هستید و بــایــد خــود را
از لــحــاظ روحــــی ،مــعــنــوی ،اخــاقــی،
صمیمی ،علمی و توانایی های مدیریتی
و تشکیالتی آماده کنید و مدیریت کشور
را به دست بگیرید ،البته از تجربه پیران
نیز باید استفاده کنید.
رهبر انــقــاب اســامــی آیــنــده کشور را
متعلق بــه جــوانــان دانستند و تأکید
کردند :جوانان می توانند کشور را به قله
برسانند و باید آمادگی خود را در عمل و
همچنین با ثبات قدم نشان دهند.
حضرت آیت ا ...خامنه ای یک توصیه
هم به مسئوالن کردند و گفتند :دشمن
را درست بشناسید و مراقب باشید فریب
او را نخورید ،چه هنگامی که مشت و
دندان نشان می دهد و چه هنگامی که
لبخند می زند.
ایــشــان افـــزودنـــد :بــدانــیــد ،دل هــای
دشمنان بسیار بیشتر از حرف هایی که
بر زبان می آورنــد ،مملو از بغض و کینه
نسبت به اسالم و مسلمانان و جمهوری
اســامــی ایـــران اســت ،بنابراین نباید
خدعه دشمن را قبول کرد.

تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

رهبر انقالب اسالمی ،رفتار و اقدامات
غربی ها را به معنی واقعی کلمه خدعه
آمیز خواندند و گفتند :تکلیف آمریکایی
ها که مشخص است زیرا شمشیر را از رو
بسته اند اما باید مراقب اروپاییها بود
زیرا آن ها با خدعه عمل می کنند.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای افزودند:
من به مسئوالن و دولتی ها نمی گویم
چه کنند اما باید بنشینند ،فکر کنند و
به گونه ای عمل کنند که فریب آن ها
را نخورند و به امید آن که حاال کاری
بکنیم ،خودشان و ملت را دچار مشکل
نکنند.
ایشان خطاب به مسئوالن گفتند :از
دشمن وحشت نکنید و بدانید که دست
خــدا بـــاالی همه دســت هــا و خــداونــد
پشتیبان ملتی است که دین او را یاری
می کند.
رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنان
خود ،تجلیل از شهدا و تکریم خانواده آن
ها را از کارهای خوب و اصلی برشمردند
و تأکید کردند :باید نام و اعتبار و جایگاه
شهدا و خانواده های آنان را روز به روز
افزایش داد زیــرا شهدا ،شاخص های
مسیرحرکت انقالب هستند.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای با گرامی
داشت یاد امام و شهدا گفتند :به لطف
خ ــداون ــد ،جـــوان ه ــای عــزیــز روزی را
خواهند دیــد کــه همه آن چــه را کــه به
دنبال آن هستیم ،محقق و متجلی شده
است.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی،
حــج ـتاالســام والمسلمین آلهــاشــم
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان
شرقی و امــام جمعه تبریز ،ســه درس
بزرگ قیام مردم تبریز در  ۲۹بهمن سال
 ۵۶را «اقــدام به موقع»« ،نهراسیدن از
طاغوت» و «اتحاد انقالبیون» دانست.
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان
شرقی ،جوانان فعال و متعهد را مزیت
مهمی برای پیشرفت برشمرد و گفت:
مــردم غیرتمند آذربــایــجــان شرقی در
راســتــای تحقق بخشیدن بــه بیانیه
راه ــب ــردی گ ــام دوم انــقــاب پیشگام
خواهند بود.

طالبان دیدار با نماینده آمریکا در پاکستان را لغو کرد
ایرنا :طالبان یک شنبه شب اعالم کرد :دیدار هیئتی از این گروه با
«زلمای خلیل زاد» نماینده ویژه آمریکا در امور صلح را که قرار بود
روز دوشنبه به میزبانی پاکستان برگزار شود ،لغو کرد.

روند ثبت ساز و کار مالی ایران و اروپا کند پیش میرود
مهر :قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :تاکنون در ثبت
ساز و کار اینستکس موفقیت الزم را از اروپا ندیدیم و این مسئله با
کندی بسیار پیش رفته است.

ملت ایران در مسیر خودکفایی قرار گرفته است
ایرنا :رئیس جمهور با اشاره به بهره بــرداری از سه مرحله طرح
ستاره خلیج فارس ظرف کمتر از دو سال گفت :ملت ایران در
مسیر خودکفایی قرار گرفته است و هیچ کس نمی تواند جلوی
این عظمت بزرگ را به خاطر برخی شرایط بگیرد .روحانی روز
دوشنبه در مراسم بهره برداری از مرحله سوم پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس افزود :سال گذشته در این پاالیشگاه میزان تولید
نفت از  8به  12میلیون لیتر رسید و امروز بهبود کیفیت همان
12میلیون لیتر را به یورو پنج رساندیم .

از گوشه و کنار
واریز «عیدی» مستمریبگیران تامیناجتماعی
تا  ۱۰اسفند

ایسنا :محمد حسن زدا سرپرست سازمان تامین
اجتماعی از واریــز «عیدی» مستمریبگیران و
بازنشستگان تامیناجتماعی تا  ۱۰اسفند خبر
داد.

زمان جدید پرداخت «بسته حمایتی» به
جاماندگان اعالم شد
تسنیم :رستمی ،مدیرکل امــور رفاهی وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از زمان جدید واریز
نقدی «بسته حمایتی» به حساب خانوادههایی که
این بستهها را دریافت نکردهاند خبر داد و گفت:
یکمیلیون نفر در این مرحله بسته شان را دریافت میکنند.

دستگیری  3تن از تروریستهای عامل جنایت
جاده خاش
صداوسیما :روابط عمومی کل سپاه در اطالعیهای
اعالم کرد :به فضل الهی و با همت و تالشهای
مجاهدانه نیروی زمینی سپاه ،با پیگیری سرنخها
توسط نیروهای اطالعاتی و عملیاتی قرارگاه قدس
این نیرو ،یک شنبه شب طی عملیاتی چندین خانه تیمی در سراوان و
خاش که برخی عوامل جنایت اخیر در آنها استقرار یافته بودند،
شناسایی ،متالشی و تروریستهای مستقر در آنها دستگیر شدند.
این اطالعیه افزوده است :در این عملیات موفق ،سه تن از تروریستها
دستگیر شدند و  ۱۵۰کیلوگرم مواد آماده انفجار و  ۶۰۰کیلوگرم
مواد انفجاری در حال ساخت و مقادیری سالح و مهمات کشف شد.

