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سه نشست
برای حل بحران لیبی

عالوی در یک قدمی تشکیل دولت جدید عراق

محمــد توفیق عــاوی ،نخســتوزیر مکلف عــراق با معرفی  19پســت
وزارتی در یک قدمی تشــکیل دولت جدید عراق قرار گرفته و تنها معرفی
ســه پســت وزارتــی دیگر تا رســیدن بــه این هدف باقــی مانده اســت که در
روزهای آینده این مهم اتفاق خواهد افتاد.
بنــا بر گزارش خبرنگار المیادین به نقل از یک منبع سیاســی عراقی که
نخواســته نامش فاش شــود ،عالوی پــس از آنکه با رهبران سیاســی عراق
نشستهایی را برگزار کرد ،تکلیف  19پست وزارتی را مشخص و به رهبران
سیاسی ارائه کرد اما هنوز تکلیف سه پست وزارتی مشخص نیست .عالوی
قــرار بود ،دیروز سهشــنبه ترکیب دولــت خود را تقدیم پارلمــان عراق کند
اما رهبران سیاســی از او خواســتند ،پس از مشخص شدن تکلیف سه پست
باقی مانده ،این کار را بکند.
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رهبر معظم انقالب تأکید کردند

حضور پر شور و انتخاب خوب برای تشکیل مجلس قوی
رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبح
دیروز (سهشــنبه) در دیــدار هزاران نفر
از مــردم آذربایجان شــرقی ،حضور در
انتخابــات مجلــس را وظیفــه شــرعی،
ملــی ،انقالبی و حق مدنی آحاد مردم
برشــمردند و با اشــاره بــه دو رکن مهم
«حضــور پــر شــور» و «انتخــاب خوب»
گفتند :انتخابات یــک جهاد عمومی و
نعمــت و امتحان الهی اســت که اگر با
حضــور حداکثری مــردم همراه شــود،
مایــه آبــروی نظــام اســامی و تقویت
کشــور و مصونیــت بخــش در برابــر
توطئهها و زمینه ساز ایران قوی خواهد
بود.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
دفتــر رهبــر معظــم انقــاب ،حضرت
آیتاهلل خامنهای همچنین با اشاره به
مشکالت عمیق و گسترده اجتماعی و
اقتصادی جامعه امریکا برخالف ظاهر
بزک کرده آن ،افزودند :امریکا در حال
حرکــت بــه ســمت فروپاشــی از درون
است و شــکوه و جالل ظاهری آن مانع
از غرق شدنش نخواهد شد.
حضــرت آیتاهلل خامنــهای در این
دیــدار که به مناســبت چهــل و دومین
ســالروز قیــام تاریخــی مــردم تبریز در
 ۲۹بهمــن ســال  ۱۳۵۶برگــزار شــد،
مهمتریــن ویژگــی مــردم آذربایجــان
را تبلــور عــزت ملــی ،دینــی و انقالبــی
و حضــور در صحنــه بــه وقــت نیــاز و
دفــاع از کشــور و انقــاب و هویت دینی
برشــمردند و گفتنــد :حضــور بهنــگام
مردم تبریز در چهلم قیام  ۱۹دی مردم
قــم مایه برکــت خداوند متعال شــد و
این حرکت بهصورت سلسله وار تا آغاز
حرکــت عمومی ملــت و ســقوط رژیم
طاغــوت و اســتقرار حکومت اســامی
ادامه یافت.
ایشــان انتخابــات بســیار مهــم روز
جمعــه دوم اســفند را از مصادیــق
میدانهــای نیــاز بــه حضــور بهنــگام
دانســتند و افزودنــد :انتخابــات جهــاد
عمومــی ،مایه تقویــت کشــور و آبروی
نظام اســامی است و حضور گسترده و
پر شور مردم در پای صندوقهای رأی،
بــه توفیق الهــی مایه برکــت و تأثیرات
تحول آفرین در کشور خواهد شد.
 ëëمردمپشتیباننظاماسالمیهستند
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره
بــه تبلیغــات و تالشهــای گســترده
امریکاییهــا برای تأثیرگــذاری بر افکار
عمومــی ایــران و جــدا کــردن مــردم و
جوانــان از نظام اســامی خاطرنشــان
کردند :با وجود همه این تالشها ،آنها
به نتیجه نرســیدهاند که نمونه بارز آن،
تشییع شهید سلیمانی و راهپیمایی ۲۲
بهمن بود و انتخابات مجلس شــورای
اســامی نیز بار دیگر نشــان خواهد داد
مردم در کنار نظام اســامی و پشتیبان
آن هستند.
حضــرت آیتاهلل خامنهای با تأکید
بر اینکه چشــم دوســتان و دشمنان به
انتخابــات روز جمعــه اســت ،افزودند:
دشــمنان میخواهنــد ببیننــد نتیجــه
فشــار حداکثری امریکا و بدعهدیهای
اروپاییهــا و مشــکالت اقتصــادی کــه
در کشــور وجــود دارد ،چــه بــوده اســت
و دوســتان هــم با نگرانــی منتظر نحوه
حضور مردم در انتخابات هستند.

ایشــان گفتنــد :البته من همــواره به
دوستان نظام اسالمی گفتهام ،از ملت
ایــران نگــران نباشــید زیــرا ایــن ملــت
کاربلد است و میداند که چه بکند.
رهبر انقــاب اســامی ،انتخابات را
خنثیکننده بســیاری از نیتهای شوم
فن
امریکاییها و صهیونیستها و ِ
بدل ِ
مکر و کید آنها دانســتند و خاطرنشــان
کردند :تنها راه مأیوس شدن دشمنان،
قــوی شــدن ایــران اســت و یکــی از
مجلــس قــوی
ایــران قــوی،
مصادیــق ِ
ِ
اســت ،مجلســی که بتواند بــا تصویب
قوانیــن الزم و بــا هدایــت دولتهــا به
مســیر مطلــوب ،کشــور را مصونیــت
ببخشد.
 ëëرأی دادن وظیفه ملی و شرعی است
حضرت آیتاهلل خامنهای یک رکن
قــوی بــودن مجلــس را حضــور هرچه
بیشــتر مــردم در پــای صندوقهــای
رأی برشــمردند و افزودنــد :تأثیــرات
مجلــس فقــط محــدود به چهار ســال
نیســت بلکــه مجلس قوی یــا مجلس
ضعیــف و خــود باختــه بــا تصمیمات
خــود میتوانــد تأثیــرات بلندمدتی بر
کشور بگذارد.ایشان افزودند :انتخابات
و رأی دادن ،وظیفــه شــرعی ،ملــی و
انقالبــی ،جشــن ملــی و احقــاق حــق
آحاد مردم برای دخالت در سرنوشت
کشورشان اســت.رهبر انقالب اسالمی،
رکــن دوم یک مجلس قــوی را کیفیت
ِ
انتخاب دانستند و در تبیین ویژگیهای
نمایندگان شایســته ملت بــزرگ ایران
تأکید کردند :باید برای مجلس شورای
اســامی ،افراد «با ایمان»« ،شــجاع»،
«کارآمـــــد»« ،وظیفهشـــــــــــــــــناس»،
«پرانگیــزه»« ،وفادار به اســام ،مردم،
انقالب و کشور»« ،سرسخت در مقابل
دشــمنان» و «دل نبســته بــه دنیــا و
مطامع مالی» برگزیده شوند.حضرت
آیتاهلل خامنهای خاطرنشــان کردند:
مــردم بایــد در انتخــاب نماینــدگان
بســیار مراقبــت کنند زیرا مــا در همین
دوره انقــاب ،نمایندگانــی در مجلس
داشتیم که اکنون نوکر و َ
کلفت امریکا و
دشمنان ایران هستند.ایشان همچنین
دربــاره حضور جوانــان و افراد با تجربه
در مجلــس گفتنــد :مجلــس باید یک
ترکیــب متناســبی از جوانــان و افــراد
مجرب ،دانا و راه بلد باشد .جوانگرایی
یک ضرورت قطعی برای کشــور است
و کنشــگر اصلی و پیشران حرکت رو به
جلو جوانان هستند اما تکیه بر جوانان
به معنای چشم پوشی از افراد با تجربه
نیســت .رهبر انقالب اســامی ،ســابقه
دلبستگی به دشمنان و انفعال در برابر
آنهــا را یــک نکتــه منفی برشــمردند و
تأکید کردند :ملت ایــران دارای روحیه
اعتماد به نفس ملی اســت و بســیاری
از اندیشــمندان و سیاســیون جهان نیز
ملــت ایران را رشــید و بزرگ و نیرومند
و نتــرس توصیــف میکننــد ،بنابرایــن
کســی که قدرت ایســتادگی و اعتماد به
نفس ،در برابر دشــمنان را ندارد ،برای
نمایندگی ملت ایران مناسب نیست.
ëëانتخابات میــان دورهای خبــرگان به
حاشیهنرود
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
همچنین اهمیت باالی انتخابات میان
دورهای مجلس خبرگان را یادآور شدند
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ایــن هفتــه همزمان بــا نهمین ســالگرد انقــاب لیبی،
اخبــار ســه نشســت بینالمللــی برای حــل بحران این کشــور
بین الملل تشــکیل شــد و از جمله دیــروز طرفین نبردهــا در لیبی
در مذاکــرات  5+5حاضــر شــدند ،اما بحــران در این کشــور همچنان ادامه
دارد .طــوری کــه بمبارانهای گســترده نیروهــای خلیفه حفتــر در فرودگاه
بینالمللی طرابلس ،فعالیت روز گذشــته این فرودگاه را به حالت تعلیق
درآورد .بــه گزارش شــبکه خبــری «الجزیره» ،فــارغ از تالشهــای پراکنده
پیشــین جهانــی و اروپایی برای برقــراری صلح در میــان دو قطب مخالف
شــرق و غــرب لیبی ،ایــن هفته یک نشســت در حاشــیه کنفرانــس امنیتی
مونیــخ ،یــک نشســت در بروکســل و یک نشســت نیز دیــروز در ژنــو برگزار
شــد .خروجی نشســت ســران حاضر در کنفرانــس امنیتی مونیــخ و وزرای
خارجه اتحادیه اروپا در بروکســل ،توافق طرفین حاضر در نشســت بر ســر
قطــع راههــای ارتباطــی خارجی با طرفهــای درگیر در لیبی برای مســلح
کــردن آنهــا بــود .بنا براین گــزارش همه کشــورهای عضو به جــز اتریش بر
نظارت شــدید دریایی برای کنترل محمولههای تســلیحاتی به لیبی توافق
کردند .این تصمیم پس از هشــدار جدی «جوزپ بورل» ،مســئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا درباره دخالت بیش از حد ترکیه و روســیه اتخاذ شد.
نتیجه نشســت دیروز کمیته نظامی مشترک لیبی در ژنو( )5+5نیز تا شب
گذشــته هنوز مشخص نشــده بود .اما آنچه مسلم بود ،این بود که خروجی
چنیــن نشســتهایی بــرای مردم لیبی ،هنــوز چیزی تحت عنــوان صلح را
بــرای آنهــا به بار نیاورده اســت .وضعیت مبهم صلــح در لیبی را میتوان
در خیابانهــای این کشــور نیز مشــاهده کرد .شــبکه خبــری «الجزیره» ،در
گزارشی به مناسبت نهمین سالگرد انقالب لیبی نوشته حال و هوای مردم
لیبی مانند بحران کشــور دوقطبی اســت .برخی خرســند از انقالب ،رهایی
از دیکتاتــوری  42ســاله قذافــی را جشــن میگرفتنــد اما تعــدادی از مردم
مدعی بودند با توجه به تداوم خشــونت و ناآرامی دلیلی برای خوشــحالی
ندارند .در میان کشــمکش شــرق و غرب لیبی که از  11ماه قبل به اوج خود
رسیده است ،رسانههای لیبی اعالم کردند از روز دوشنبه پروازهای فرودگاه
بینالمللــی «معیتیقه» بهدلیل بمباران فرودگاه به حالت تعلیق درآمده
و ارتــش وفاق ملی ،نیروهای خلیفــه حفتر را مقصر این ناآرامی میدانند.
موضوعی که هنوز از سوی این گروه تأیید رسمی نشده است.
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و افزودنــد :وظیفــه مجلــس خبــرگان
بسیار مهم است و نباید انتخابات میان
دورهای مجلــس خبــرگان در برخــی
شــهرها بــه حاشــیه برود.ایشــان تأکید
کردند :همه کسانی که دوستدار اسالم،
انقالب ،نظام اســامی و ایران هســتند
باید در انتخابات شرکت کنند و انتخاب
خوب و درست انجام دهند.
رهبــر انقــاب اســامی با اشــاره به
گزارشی مبنی بر پرداخت مبالغ زیادی
دالر نفتــی از جانــب یکی از کشــورهای
َعنــود منطقــه بــه یکــی از رســانههای
انگلیســی فارســیزبان بــرای منصرف
کــردن مــردم ایــران از گرایش بــه افراد
انقالبــی در انتخابــات ،افزودنــد :ایــن
گــزارش نشــان میدهــد کیفیــت و
چگونگی انتخاب تا چه حد مهم است.
ایشان انتخابات را میدان امتحان الهی
دانســتند و ابراز امیــدواری کردند ملت
ایــران در ایــن امتحان ،ســربلند بیرون
بیایــد .حضــرت آیتاهلل خامنــهای در
بخــش دیگــری از سخنانشــان دربــاره
یهای اخیر مقامهای امریکایی
یاوهگوی 
درباره ایران و انتخابات ،گفتند :بخشی
از اظهــارات این احمقهــای درجهیک
برای تأثیرگذاری در انتخابات و با هدف
مأیــوس کــردن مــردم از صنــدوق رأی
اســت امــا بخش دیگــری از آن ،ناشــی
از انفعال اســت.رهبر انقالب اســامی
انفعــال امریکاییهــا را نتیجــه اثــرات
معکوس ترور سردار سلیمانی دانستند
و خاطرنشــان کردنــد :در ایــن قضیــه
رئیــس جمهــوری امریــکا و اطرافیــان
او منفعــل و متوجــه شــدند کارشــان
حسابنشــده بود چرا که هم در داخل
امریــکا و هــم در دنیا به شــدت به آنها
حمله شد.
ایشــان افزودند :امریکا میخواست
بــا تــرور ســردار عزیــز مــا کــه تأثیــرات
عمیقــی در منطقه داشــت ،بر منطقه
مســلط شــود اما ماجــرا بر عکس شــد
و راهپیمایــی بــزرگ ضدامریکایــی
در بغــداد ،مســائل ســوریه و حلــب و
قضایــای دیگــر منطقه ،درســت نقطه
مقابل خواست آنها را رقم زد ،بنابراین
یــک هــدف از یاوهگوییهــا اخیــر آنها،
جبــران ایــن انفعــال اســت .حضــرت
آیــتاهلل خامنــهای شــهادت ســردار
ســلیمانی را یک فقدان تلــخ خواندند
و گفتند :شهید سلیمانی حقیقتاً بسیار

خوب ،مفید و تحسینبرانگیز بود اما در
این حادثه غلبــه با لطف الهی بود زیرا
آن بزرگــوار به هر دو ُحســن «پیروزی»
و «شــهادت» دســت یافت ،چــرا که در
پیــروز میدان
ایــن ســالها در منطقــه،
ِ
ســلیمانی بود و مغلوب میدان ،امریکا
و عوامل آن و در نهایت به فوز شهادت
هم رسید.
رهبر انقــاب اســامی ،اجتماعات
بینظیــر و دههــا میلیونــی مــردم در
تشــییع شــهید ســلیمانی را از بــرکات
الهــی و نشــاندهنده عظمــت ،اتحاد،
حضــور ،قدرشناســی و بصیــرت ملت
ایــران دانســتند و با اشــاره به همدردی
بسیاری از ملتها با مردم ایران در این
قضیه افزودند :در یکی از کشــورها هزار
مجلس به یاد شــهید ســلیمانی برگزار
شــد کــه ایــن واقعیتهای شــوقانگیز
نشــانه عمق راهبــردی نظام اســامی
اســت ،بنابرایــن باطــن ایــن قضیــه
برخــاف ظاهــر بســیار تلــخ آن ،برای
جبهه حق سراسر پیروزی است.
 ëëدشمن در نبرد  40ســاله از مردم ایران
ضربهخوردهاست
ایشان با یادآوری تعبیر امام بزرگوار
از درگذشــت فرزنــد فاضل و برجســته
خــود مرحــوم حاجآقــا مصطفــی بــه
«الطــاف خفیــه الهــی» خاطرنشــان
ن زمان کســی متوجه مفهوم
کردنــد :آ 
تعبیر امام نشد اما پس از حرکت مردم
ایــران و عکسالعمــل دربــار و حوادث
قــم و تبریــز و آغــاز حرکــت عمومــی
ملــت که به ســقوط حکومــت طاغوت
منجر شــد ،مفهوم آن مشــخص شــد،
همچنانکــه در حادثــه تلــخ شــهادت
سردار ســلیمانی نیز دشمن تصور کرد
ضربــهای زده اســت اما باطــن قضیه،
پیروزی و شکست دشمن خبیث است.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا
تأکیــد بــر اینکــه دشــمن نــه فقــط در
ایــن ماجرا بلکــه در یک نبرد  ۴۰ســاله
دائمــاً از ملــت ایران ضربه و شکســت
خــورده اســت ،افزودنــد :امریکاییهــا
در ایــن  ۴۰ســال همــه ســاحهای
سیاســی ،نظامــی ،امنیتــی ،اقتصادی،
فرهنگی ،رســانهای و هــر اقدام ممکن
را بــرای ســاقط کــردن نظــام اســامی
بهکار گرفتند اما نظام اســامی نه تنها
ساقط نشــد بلکه هزار برابر قویتر و در
مقابــل ،امریکا ضعیفتر از قبل شــده

اســت.رهبر انقــاب اســامی در تبیین
ضعــف روزافزون امریــکا ،ظاهر فعلی
آن را بــزک کــرده خواندنــد و افزودنــد:
امــروز امریــکا با  ۲۲هــزار میلیــارد دالر
بدهی ،مقروضتریــن دولتهای دنیا
اســت و اختالف طبقاتی در این کشــور،
وحشتناک و از همیشه بیشتر است.
ایشــان بــا اشــاره بــه نمونههایــی از
مشــکالت عمیق امریکا از زبان یکی از
ســناتورهای برجســته این کشور گفتند:
ایــن سیاســتمدار امریکایــی میگویــد
در دولــت ترامپ بــه ثروت پنــج تن از
ثروتمندترینهــای امریکا بیش از صد
میلیــارد دالر اضافه شــده و ثروت ســه
نفــر از آنها به انــدازه نیمی از جمعیت
امریکا است۸۰ .درصد کارگران فقیرند
و حقوقشــان کفــاف زندگــی آنهــا را
نمیدهد .از هر پنج امریکایی تنها یک
نفر توان خرید داروهای تجویز شدهاش
را دارد و فاصلــه ثــروت سفیدپوســتان
و سیاهپوســتان امریکایــی در  ۵۰ســال
گذشته سه برابر شده است.
رهبر انقالب اســامی در ادامه نقل
قــول از ایــن مقــام امریکایــی افزودند:
رئیس جمهوری امریکا میگوید اوضاع
در دوران وی بهتر شده ،بله ،اما نه برای
مــردم بلکه برای میلیاردرهــا و به قول
یکــی از رؤســای جمهور ســابق امریکا،
«امریــکا حکومــت یــک طبقــه خاص
بدون دخالــت مردم و با رشــوهخواری
سیاســی نامحــدود» اســت.حضرت
آیــتاهلل خامنهای با اشــاره به آمارها و
واقعیتهای تکاندهنــده از تبعیض،
فاصله طبقاتی فقر و جنایت در امریکا
که مانند خوره به جان این کشور افتاده
است ،تأکید کردند :همچنانکه شکوه و
جالل کشــتی معروف تایتانیک مانع از
غرق شدن آن نشد ،تالش برای آرایش
ظاهــر امریــکا و شــکوه و جــال آن نیز
مانــع از غرق شــدنش نیســت و امریکا
غرق خواهد شد.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بر
اینکه جمهوری اسالمی با هیچ ملت و
نژادی مخالف نیســت بلکه با استکبار،
ظلم و طغیان علیه ارزشهای انسانی
مخالــف اســت ،گفتنــد :امــروز قلــه
طغیان و اســتکبار ،امریکایی اســت که
در دســت ثروتمندان و کمپانیدارهای
صهیونیســت میچرخــد و در دنیــا نیز
منفور است.

آغاز برنامهریزیها برای سالگرد رحلت امام

(ره)

محمدعلی انصاری :ارتباط و همکاری شهید سلیمانی با بیت امام قطع نشد

نخســتین جلسه ســتاد مرکزی سی و
یکمین بزرگداشت امام خمینی(ره)
روز یکشنبه در جوار حرم مطهر امام
خمینی(ره) برگزار شد .در این جلسه
عــاوه بر حجتاالســام محمدعلی
انصاری دبیر ســتاد ،اســماعیل نجار
رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران و
نماینــده ویــژه دولــت و وزیــر کشــور
در ســتاد ،ســردار محمدرضــا یــزدی
فرمانده سپاه محمد رسول اهلل(ص)
تهران و سردار محمدرضا مهماندار،
رئیــس پلیــس راهــور تهــران بزرگ،
شرکت داشتند.
به گــزارش جمــاران ،محمدعلی
انصاری در این جلسه با گرامیداشت
یاد شهید سلیمانی و اشاره به دوستی
و همکاری چند ساله با آن شهید واال
مقام گفت :سردار سلیمانی عشق به
امــام را به همه تزریــق و نام و پرچم
امام و والیت را در همه جا برافراشته
میداشــت .در طول  30ســال بعد از
رحلت امــام هرگز ارتباطــش با بیت
امــام قطع نشــد و نــه تنها ســرداران

بــزرگ انقالبــی و جهــادی دنیــای
اســام را به حــرم امام(ره)میآورد،
بلکــه آنها را تا جمــاران نیز همراهی
مینمود و با یادگار امام مالقاتهای
دوستانه داشتند .او در اولین فرصت
بعــد از جنــگ  33روزه آقــای ســید
حســن نصــراهلل را بــه جمــاران آورد
و یــادگار امــام یکــی از لباسهــای
امام(ره) را به ایشان هدیه داد و سید
حســن نصــراهلل گفت ایــن بزرگترین
سرمایه من است.
انصــاری درخصــوص ســی و
یکمیــن ســالگرد بزرگداشــت امــام
خمینــی(ره) گفت :ســه ســال در ماه
رمضــان مراســم بزرگداشــت امام را
برگــزار کردیــم .یــادگار امــام از مقام
معظــم رهبــری استفســار فرمودنــد
که مراســم ســال آینــده بزرگداشــت
امــام (ره)بــه چه صورت بایــد برگزار
شود و مقام معظم رهبری فرمودند
مراسم بزرگداشت امام باید با همان
کیفیت ســالهای قبل از ماه رمضان
برگزار شود.

(ره)

وی افــزود :بایــد اصــول و رئــوس
برنامههــای مــا مثــل ســالهای قبل
از برگــزاری مراســم در مــاه رمضــان
باشــد .یعنی مراسم در ساعات اولیه
روز  14خرداد برگزار شــود و مردم نیز
در ســاعات اولیــه روز حضــور داشــته
باشــند .منتظریــم بــه یــاری خداوند
در ســی و یکمین سالگرد بزرگداشت
امام (ره)حماســه دیگری خلق شود.
انصــاری با اشــاره بــه برنامهریزی ها
بــرای حضــور زائریــن حــرم امــام
خمینـــــــــــــی(ره) اظهــار داشــت:
کمیتههــای مختلــف ســی و یکمیــن
ســالگرد بزرگداشــت امــام (ره)از روز
یکشــنبه کار خود را آغــاز میکنند و از
وزارت محترم کشــور هم درخواســت
میکنــم کــه دســتورالعملهای الزم
را برای سراســر کشــور ارسال کنند .در
 30ســال گذشــته تجربههــای خوبی
در عرصههــای مختلــف خدمــات
بــه مــردم بــه دســت آوردهایــم و
ان شــاء اهلل ســال آینــده ایــن تجربــه
کاملتر خواهد شد.

ایشان افزودند :امریکا در کشورهای
اطــراف ما دهها پایــگاه نظامی دارد اما
اگــر روزی مســألهای پیــش بیایــد ،این
پایگاهها نه به درد امریکا خواهد خورد
و نه به درد آنها که پولشــان را به امریکا
میدهنــد و چشــم امیــد بــه آن دارند،
چرا که اســتکبار امریکایــی در حال فرو
ریختن است.
ëëمــردم آذربایجــان همیشــه جلــودار
بود هاند
حضــرت آیتاهلل خامنهای با تأکید
بــر لزوم حفــظ حرکت پر شــتاب نظام
اســامی به ســمت اهــداف واال ،وجود
جوانــان را بــرای ادامــه ایــن حرکــت
امیدبخش خواندند و خطــاب به آنان
گفتنــد :جوانــان عزیــز خــود را از لحاظ
علمی ،عملــی ،تجربی و ایمانی آماده
کنید چرا که فردای این کشور در دستان
شماســت و باید بتوانید این مملکت را
به اوج برسانید که انشــاءاهلل این کار را
خواهید کرد.
رهبــر انقــاب اســامی در بخــش
دیگــری از سخنانشــان بــا اشــاره بــه
نقــش تأثیرگــذار مــردم آذربایجــان و
تبریــز در حــوادث تاریخــی و بعــد از
پیروزی انقالب اســامی ،گفتند :مردم
آذربایجان همواره در مقاطع و حوادث
مختلف جلودار بودهاند که نمونههای
آن را میتــوان حرکــت  ۲۹بهمن ســال
 ،۵۶دوران دفــاع مقــدس ،فتنــه ســال
 ،۸۸اجتماع عظیم در تجلیل از سردار
ســلیمانی و در راهپیمایــی امســال ۲۲
بهمــن دید کــه با وجــود بارش شــدید
برف ،مردم حضور پرشوری داشتند.
پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب
اســامی ،حجتاالســام والمسلمین
آل هاشــم نماینــده ولــی فقیــه در
اســتان آذربایجــان شــرقی و امــام
جمعــه تبریــز ،لحظه شناســی و اقدام
بهنــگام در میادیــن دفــاع از انقالب را
از خصوصیــات برجســته مــردم تبریز
خوانــد و بــا بیــان گزارشــی از اقدامــات
انجــام شــده در زمینــه اســتفاده از
ظرفیتهــای جوانــان در گام دوم
انقالب گفت :در مقابل جنگ شناختی
دشــمن که امیــد و باورهــای جوانان را
هدف گرفته اســت ،معتقدیم مساجد
بهعنــوان خاســتگاه اصلــی نیروهــای
انقــاب بایــد مرکــز طراحــی ،اندیشــه
ورزی و فعالیت باشند.

دعوت آیتاهلل مکار 
م
برای حضور در انتخابات

آیتاهلل مکار م شــیرازی از مراجع تقلید
از همــگان بــرای حضور گســترده در پای
صندوقهــای رأی دعــوت کــرد و گفــت:
عقــل میگویــد کــه بایــد در انتخابــات
حضوری گسترده و پرشور داشته باشیم و
ثابت کنیم ایران کشوری مستقل و نظام
اسالمی نظامی پایدار و باصالبت است.
به گزارش فــارس ،آیتاهلل ناصر مکارم
شیرازی در آغاز درس خارج فقه خود که
در مســجد اعظم قم برگزار شد ،با تأکید
بر اینکه چشممان بر حقایق بسته نیست
و مــردم واقعــاً بابــت گرانــی و مســائل
اقتصــادی و جوانــان بــه دلیل بیــکاری و
مشــکالت ازدواج و مســکن تحــت فشــار
هســتند ،یادآور شــد :گرفتاریهای مردم
را میدانیــم و معتقدیــم برخــی از ایــن
مشکالت غوغا میکند اما تأکید میکنیم
انســان بایــد درخصــوص انتخابــات
هوشیارانه عمل کند.
وی تصریــح کــرد :بر همه الزم اســت که
روز جمعــه در انتخابــات شــرکت کنند و
ان شــــــــــاءاهلل نتیجــه خوبــی هــم گرفته
خواهد شد.

