
این یک توجیه نیست!
ادامه از صفحه اول

مش��ارکت انتخاباتی در ایران، مردمی است، مردم با 
ادامه از صفحه اول عش��ق و عالقه ای که به انقالب 
اسالمی دارند پای صندوق های رأی حاضر می شوند، 
هیچ اجباری برای وادار کردن مردم پای صندوق رأی 
نیست، هر چند دشمنان با تبلیغات منفی سعی دارند 
وانمود کنند که مردم از ترس و اجبار رأی می دهند 
اما این مس��ئله را خود م��ردم به خوبی می دانند که 
اینگونه نیس��ت. عالوه بر آن نوع تبلیعات انتخاباتی 
که در کشورهای غربی صور می گیرد، بسیار فریبنده 
و اغوا کننده اس��ت، در حالی که تبلیغات انتخاباتی 
در ایران ابزاری در دست رقبای انتخاباتی نیست که 
بخواهند از هر چیزی برای رأی آوری استفاده کنند.

رقابت های انتخاباتی در کش��وهای غربی با درگیری 
های رقبا و با بهره گیری از لحن غیر اخالقی و رسوا 
کننده از زندگی خصوصی کاندیداها آغاز می شود که 

حتی به روابط نامشروع آنها نیز کشیده می شود.
انتخابات در ایران واقعی است، هر آنچه که مردم رأی 
می دهند، همان از صندوق بیرون می آید، غیر از این 
نیست و مردم خود نیز به این امر واقف هستند که به 
چه کسی رأی داده اند و همان شده است که خواسته 
بودند. اکنون نیز دشمنان در صدد هستند تا انتخابات 
دوم اسفند مجلس شورای اسالمی را از رونق بیندازد 
و با تبلیغات منفی س��عی کنند مش��ارکت مردم را 
کاه��ش دهند. این ترفند در دوره های گذش��ته هم 
وجود داش��ته است اما در این مقطع پررنگتر و وقیح 
تر از گذش��ته دیده میشود. مردم به خوبی می بینند 
که با چه حجم گس��ترده تبلیغات منفی رس��انه ای 
علیه انتخابات مجلس شورای اسالمی روبرو هستیم و 
همین دشمنی، خود موید حقانیت جمهوری اسالمی 
است که مردم نیز به آن واقف هستند، حتی با وجود 
مش��کالت و ضعف هایی ک��ه درون مدیریت برخی 
مسئولین دیده می شود، مردم مشکالت را به گردن 
انقالب و نظام اسالمی نمی اندازند بلکه آن را ضعف 

مدیریتی می دانند که قابل حل و رفع است.
بار دیگر در انتخابات مجلس شورای اسالمی که دوم 
اسفند ماه برگزار خواهد شد، مردم پای صندوق های 
رأی خواهند آمد و این بار دقیق تر و آگاهتر انتخاب 
خواهند کرد تا در دروه تازه مجلس، ش��اهد تحوالت 

مثت بزرگی باشیم.

حجت االسالم سالک: 
مجلس سازش کار، ضربه های سنگینی به 

کشور می زند
عضو فراکس��یون نمایندگان والی��ی مجلس گفت: 
مجلسی که سازش کار باشد ضربه های سنگینی به 
کش��ور می زند، در حالی که نمایندگان باید قدرت 
ایس��تادگی در مقاب��ل اس��تکبار جهانی را داش��ته 

باشند.
حجت االس��الم احمد سالک با اش��اره به فرمایشات 
رهب��ر معظم انق��الب مبنی بر اینک��ه »اگر مجلس 
ضعیف و خودباخته باشد، تاثیرات منفی بلند مدت 
دارد«، گفت: مجلس ش��ورای اس��المی باید در تراز 
انقالب اسالمی باش��د و قدرت مجلس به این است 
ک��ه افرادی توانمند از نظر علم��ی، تخصصی، مردم 
شناسی و والیت پذیری به مجلس راه یابند و شجاع 

باشند.
وی با بی��ان اینکه مجلس قوی، قدرت ایس��تادگی 
در مقابل اس��تکبار جهانی را دارد، تصریح کرد: اگر 
مجلس در تراز انقالب اسالمی نباشد و از خود ضعف 
نش��ان دهد، دشمن به این مجلس طمع می کند و 
س��عی می کند که این مجل��س را آن طور که می 
خواهد هدایت کند اما مجلس قوی تسلیم خواسته 
های استکبار جهانی نخواهد شد، بلکه در مقابل آنان 
می ایس��تد. نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید 
ک��رد: مجلس ق��وی به خوبی می توان��د بر عملکرد 
دولت و دس��تگاه های اجرای��ی نظارت کند و به داِد 
مردم و به حل مش��کالت آنان برسد. سالک با اشاره 
به فرمایش��ات مقام معظم رهبری مبن��ی بر اینکه 
»انتخابات یک جهاد عمومی و نعمت و امتحان الهی 
اس��ت«، گفت: حضور حداکثری مردم پای صندوق 
های رأی تضمین تداوم فرهنگ انقالب اس��المی در 
چهل سال آینده است. وی با اشاره به بخش دیگری 
از بیانات رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه »کسانی 
که این سابقه را دارند که در مقابل دشمن منفعلند، 
در مقابل دشمن قدرت ایستادگی ندارند، اعتماد به 
نفس ندارند، اینها انصاف��اً برای نمایندگی این ملّت 
مناس��ب نیستند«، اظهار داش��ت: اگر نماینده ای به 
لحاظ فکری در مقابل استکبار جهانی تزلزل داشته 
باشد، قطعا در عمل هم نمی تواند در مقابل دشمنان 
نظام جمهوری اسالمی مقتدرانه عمل کند.. مهر

سرمقاله

خبر

غالب نمایندگان مجلس دهم از روحیه جهادی برخوردار نیستند
سرلیس��ت جبهه جهادگران با بیان اینکه غال��ب نمایندگان مجلس دهم از 

روحیه جهادی برخوردار نیستند و حتی برخی از نمایندگان 
سید محمد حسینی در نشست خبری جبهه جهادگران ایران اسالمی گفت: 
کشور ما به گونه ای نیست که مدیران با کار نیمه وقت و معمولی بتوانند کار 

خود را انجام دهند، بلکه باید تمام وقت و جهادی وقت بگذارند.
وی افزود: گاهی اوقات نمایندگان به طرح ها و لوایحی رأی می دهند که خبر ندارند 
آن طرح چیس��ت؛ در صورتی که باید بداند به آن چیزی که رأی می دهد چیس��ت؛ 
چون مس��ئولیت دارند و باید وقت بگذارند درخصوص طرح ها مطالعه و نیز شرایط 
کش��ور را رصد کنند. حس��ینی با بیان اینکه یکی از ضعف های مجلس دهم، ضعف 
در عملکرد نظارتی اس��ت، گف��ت: به خاطر همین ضعف دولت مش��کل پیدا کرده 

است.  فارس

باید با حضور گسترده و آگاهانه در انتخابات دشمن را ناکام کنیم
آیت اهلل مکارم ش��یرازی گفت: عقل می گوید که باید در انتخابات حضوری 
گس��ترده و پرشور داشته باشیم و ثابت کنیم ایران کشوری مستقل و نظام 

اسالمی، نظامی پایدار و با صالبت است.
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم 
برگزار شد، ضمن دعوت از همگان برای حضور گسترده در پای صندوق های 
رأی، اظهار کرد: البته ما چشممان بر حقایق بسته نیست و مردم واقعا بابت گرانی 
و مسائل اقتصادی و جوانان به دلیل بیکاری و مشکالت ازدواج و مسکن تحت فشار 

هستند؛ اما تأکید می کنیم که باید در خصوص انتخابات هوشیارانه عمل کرد.
این مرج��ع تقلید بیان کرد: عقل می گوید که باید در انتخابات حضوری گس��ترده 
و پرش��ور داشته باش��یم و ثابت کنیم ایران کشوری مستقل و نظام اسالمی نظامی 

پایدار و با صالبت است.  خبرگزاری حوزه

نتایج بررسی تخلفات در سامانه »مردم ناظر« به اطالع مردم می رسد
قائم مقام و س��خنگوی ش��ورای نگهبان در توئیتی تاکید کرد: نتایج بررسی 
تخلفات در سامانه »مردم ناظر« به اطالع مردم می رسد. به گزارش خبرگزاری 
مهر، عباس��علی کدخدایی قائم مقام و س��خنگوی شورای نگهبان در حساب 
کاربری خود در توئیتر نوش��ت: در سامانه مردم ناظر، گزارش های مردمی از 

تخلفات در امر انتخابات دریافت کرده ایم.
وی ادامه داد: مواردی که قابلیت پیگیری داشته و همراه با مستندات متقنی توسط 

گزارشگران ارائه شده، جهت بررسی و اقدامات قانونی الزم ارجاع شده است.
س��خنگوی شورای نگهبان با هشتک کردن اقتدار ملی ایرانیان در خاتمه تاکید کرد: 
نتایج بررس��ی به اطالع مردم می رسد. گفتنی اس��ت، کدخدایی ۱۳ بهمن از سامانه 
اینترنتی شورای نگهبان با عنوان »مردم ناظر« برای دریافت گزارش و اسناد تخلفات 

انتخاباتی به نشانی mardomnazer.shora -gc.ir رونمایی کرد. مهر  

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی در 
دی��دار هزاران نفر از م��ردم آذربایجان ش��رقی، حضور در 
انتخاب��ات مجلس را وظیفه ش��رعی، مل��ی، انقالبی و حق 
مدنی آحاد مردم برش��مردند و با اش��اره ب��ه دو رکن مهم 
»حضور پر ش��ور« و »انتخاب خوب« گفتند: انتخابات یک 
جهاد عمومی و نعمت و امتحان الهی است که اگر با حضور 
حداکثری مردم همراه ش��ود، مایه آبروی نظام اس��المی و 
تقویت کش��ور و مصونیت بخش در برابر توطئه ها و زمینه 

ساز ایران قوی خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به مشکالت عمیق و 
گسترده اجتماعی و اقتصادی جامعه امریکا برخالف ظاهر 
ب��زک کرده آن، افزودند: امریکا در حال حرکت به س��مت 
فروپاشی از درون است و شکوه و جالل ظاهری آن مانع از 

غرق شدنش نخواهد شد.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در این دیدار که به مناس��بت 
چه��ل و دومین س��الروز قیام تاریخی م��ردم تبریز در ۲۹ 
بهمن س��ال ۱۳۵۶ برگزار ش��د، مهمتری��ن ویژگی مردم 
آذربایج��ان را تبل��ور عزت ملی، دین��ی و انقالبی و حضور 
در صحن��ه به وقت نیاز و دفاع از کش��ور و انقالب و هویت 
دینی برش��مردند و گفتند: حضور بهن��گام مردم تبریز در 
چهلم قیام ۱۹ دی مردم قم مایه برکت خداوند متعال شد 
و این حرکت به صورت سلس��له وار تا آغاز حرکت عمومی 
ملت و س��قوط رژیم طاغوت و اس��تقرار حکومت اسالمی 

ادامه یافت.
ایش��ان انتخابات بس��یار مهم روز جمعه دوم اس��فند را از 
مصادی��ق می��دان های نیاز ب��ه حضور بهنگام دانس��تند و 
افزودند: انتخابات جهاد عمومی، مایه تقویت کشور و آبروی 
نظام اسالمی است و حضور گسترده و پر شور مردم در پای 
صندوق ه��ای رأی، به توفیق الهی مای��ه برکت و تأثیرات 

تحول آفرین در کشور خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تبلیغات و تالشهای گسترده 
امریکایی ه��ا برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی ایران و جدا 
کردن مردم و جوانان از نظام اس��المی خاطرنشان کردند: 
ب��ا وجود همه این تالش��ها، آنها به نتیجه نرس��یده اند که 
نمونه بارز آن، تش��ییع شهید س��لیمانی و راهپیمایی ۲۲ 
بهمن بود و انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی نیز بار دیگر 
نش��ان خواهد داد مردم در کنار نظام اس��المی و پشتیبان 

آن هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه چشم دوستان و 
دشمنان به انتخابات روز جمعه است، افزودند: دشمنان می 
خواهند ببینند نتیجه فش��ار حداکثری آمریکا و بدعهدی 
های اروپایی ها و مش��کالت اقتصادی که در کش��ور وجود 
دارد، چه بوده اس��ت و دوس��تان هم با نگرانی منتظر نحوه 

حضور مردم در انتخابات هستند.
ایش��ان گفتند: البته من همواره به دوس��تان نظام اسالمی 
گفت��ه ام، از ملت ایران نگران نباش��ید زیرا این ملت کاربلد 

است و می داند که چه بکند.
رهبر انقالب اس��المی، انتخابات را خنثی کننده بسیاری از 
نیت های ش��وم امریکایی ها و صهیونیس��تها و بدِل فِن مکر 
و َکید آنها دانس��تند و خاطرنش��ان کردند: تنها راه مأیوس 
ش��دن دشمنان، قوی ش��دن ایران است و یکی از مصادیق 
ایراِن قوی، مجلِس قوی است، مجلسی که بتواند با تصویب 
قوانین الزم و با هدایت دولتها به مس��یر مطلوب، کشور را 

مصونیت ببخشد.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای یک رکن ق��وی بودن مجلس 
را حض��ور هرچه بیش��تر مردم در پای صن��دوق های رأی 
برشمردند و افزودند: تأثیرات مجلس فقط محدود به چهار 
س��ال نیس��ت بلکه مجلس قوی و یا مجلس ضعیف و خود 

باخت��ه با تصمیمات خود می توانن��د تأثیرات بلندمدتی بر 
کشور بگذارند.

ایشان افزودند: انتخابات و رأی دادن، وظیفه شرعی، ملی و 
انقالبی، جش��ن ملی و احقاق حق آحاد مردم برای دخالت 

در سرنوشت کشورشان است.
رهب��ر انق��الب اس��المی، رک��ِن دوم یک مجل��س قوی را 
کیفیت انتخاب دانستند و در تبیین ویژگی های نمایندگان 
شایس��ته ملت بزرگ ایران تأکید کردند: باید برای مجلس 
شورای اس��المی، افراد »با ایمان«، »ش��جاع«، »کارآمد«، 
»وظیفه ش��ناس«، »پرانگی��زه«، »وفادار به اس��الم، مردم، 
انقالب و کش��ور«، »سرس��خت در مقابل دشمنان« و »دل 

نبسته به دنیا و مطامع مالی« برگزیده شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند: مردم باید در 
انتخاب نمایندگان بس��یار مراقب��ت کنند زیرا ما در همین 
دوره انقالب، نمایندگانی در مجلس داشتیم که اکنون نوکر 

و ُکلَفت امریکا و دشمنان ایران هستند.
ایش��ان همچنین درباره حضور جوانان و افراد با تجربه در 
مجلس گفتند: مجلس باید یک ترکیب متناسبی از جوانان 
و افراد مجرب، دانا و راه بلد باشد. جوان گرایی یک ضرورت 
قطعی برای کش��ور است و ُکنشگر اصلی و پیشران حرکت 
رو ب��ه جلو جوانان هس��تند اما تکیه ب��ر جوانان به معنای 

چش��م پوش��ی از افراد ب��ا تجربه 
نیست.

رهب��ر انق��الب اس��المی، س��ابقه 
دلبس��تگی به دش��منان و انفعال 
در براب��ر آنها را ی��ک نکته منفی 
برش��مردند و تأکی��د کردند: ملت 
ایران دارای روحیه اعتماد به نفس 
ملی است و بسیاری از اندیشمندان 
و سیاسیون جهان نیز ملت ایران را 
رش��ید و بزرگ و نیرومند و نترس 
توصیف می کنند، بنابراین کس��ی 
که قدرت ایس��تادگی و اعتماد به 
نفس، در برابر دش��منان را ندارد، 
برای نمایندگی ملت ایران مناسب 

نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین 

اهمی��ت باالی انتخابات می��ان دوره ای مجلس خبرگان را 
یادآور شدند و افزودند: وظیفه مجلس خبرگان بسیار مهم 
اس��ت و نباید انتخابات می��ان دوره ای مجلس خبرگان در 

برخی شهرها به حاشیه برود.
ایش��ان تأکید کردند: همه کس��انی که دوس��تدار اس��الم، 
انقالب، نظام اس��المی و ایران هس��تند بای��د در انتخابات 

شرکت کنند و انتخاب خوب و درست انجام دهند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به گزارشی مبنی بر پرداخت 
مبال��غ زیادی دالر نفتی از جانب یکی از کش��ورهای َعنود 
منطقه به یکی از رس��انه های انگلیس��ی فارسی زبان برای 
منص��رف کردن مردم ایران از گرایش ب��ه افراد انقالبی در 
انتخاب��ات، افزودن��د: این گزارش نش��ان می دهد کیفیت و 

چگونگی انتخاب تا چه حد مهم است.
ایش��ان انتخابات را می��دان امتحان الهی دانس��تند و ابراز 
امیدواری کردند ملت ایران در این امتحان، سربلند بیرون 

بیاید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش��ان 
درباره یاوه گویی های اخیر مقام های آمریکایی درباره ایران 
و انتخاب��ات، گفتند: بخش��ی از اظهارات ای��ن احمق های 
درجه ی��ک برای تأثیرگذاری در انتخابات و با هدف مأیوس 
کردن م��ردم از صندوق رأی اس��ت اما بخ��ش دیگری از 

آن، ناش��ی از انفعال اس��ت. رهبر انقالب اس��المی انفعال 
آمریکایی ها را نتیجه اثرات معکوس ترور س��ردار سلیمانی 
دانستند و خاطرنش��ان کردند: در این قضیه رئیس جمهور 
آمری��کا و اطرافی��ان او منفعل و متوجه ش��دند کارش��ان 
حساب نشده بود چرا که هم در داخل آمریکا و هم در دنیا 

به شدت به آنها حمله شد.
ایشان افزودند: آمریکا می خواست با ترور سردار عزیز ما که 
تأثیرات عمیقی در منطقه داش��ت، بر منطقه مس��لط شود 
اما ماجرا بر عکس ش��د و راهپیمای��ی بزرگ ضدآمریکایی 
در بغداد، مس��ائل س��وریه  و حلب و قضایای دیگر منطقه، 
درس��ت نقطه مقابل خواس��ت آنها را رقم زد، بنابراین یک 

هدف از یاوه گویی ها اخیر آنها، جبران این انفعال است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ش��هادت سردار سلیمانی را یک 
فقدان تلخ خواندند و گفتند: شهید سلیمانی حقیقتاً بسیار 
خوب، مفید و تحس��ین برانگیز بود اما در این حادثه غلبه با 
لطف الهی بود زیرا آن بزرگوار به هر دو ُحس��ن »پیروزی« 
و »ش��هادت« دست یافت، چرا که در این سالها در منطقه، 
پیروِز میدان سلیمانی بود و مغلوب میدان، آمریکا و عوامل 

آن، و در نهایت به فوز شهادت هم رسید.
رهبر انقالب اس��المی، اجتماعات بی نظیر و دهها میلیونی 
م��ردم در تش��ییع ش��هید س��لیمانی را از ب��رکات الهی و 
اتح��اد،  عظم��ت،  نش��ان دهنده 
حض��ور، قدرشناس��ی و بصی��رت 
ملت ایران دانس��تند و با اشاره به 
همدردی بسیاری از ملتها با مردم 
ای��ران در این قضی��ه افزودند: در 
یکی از کش��ورها ه��زار مجلس به 
یاد شهید سلیمانی برگزار شد که 
این واقعیت های ش��وق انگیز نشانه 
عمق راهبردی نظام اسالمی است، 
بنابرای��ن باطن این قضیه برخالف 
ظاهر بس��یار تلخ آن، برای جبهه 

حق سراسر پیروزی است.
ایش��ان ب��ا ی��ادآوری تعبی��ر امام 
بزرگوار از درگذش��ت فرزند فاضل 
و برجس��ته خود مرح��وم حاج آقا 
مصطفی به »الط��اف خفیه الهی« 
خاطرنشان کردند: آن زمان کسی متوجه مفهوم تعبیر امام 
نش��د اما پ��س از حرکت مردم ای��ران و عکس العمل دربار 
و ح��وادث ق��م و تبریز و آغاز حرک��ت عمومی ملت که به 
س��قوط حکومت طاغوت منجر ش��د، مفهوم آن مش��خص 
ش��د، همچنانکه در حادثه تلخ ش��هادت س��ردار سلیمانی 
نیز دش��من تصور کرد ضربه ای زده است اما باطن قضیه، 

پیروزی و شکست دشمن خبیث است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه دش��من نه فقط 
در ای��ن ماجرا بلکه در ی��ک نبرد ۴۰ س��اله دائماً از ملت 
ایران ضربه و شکس��ت خورده اس��ت، افزودند: آمریکایی ها 
در این ۴۰ س��ال همه سالحهای سیاسی، نظامی، امنیتی، 
اقتص��ادی، فرهنگی، رس��انه ای و هر اق��دام ممکن را برای 
س��اقط کردن نظام اسالمی به کار گرفتند اما نظام اسالمی 
نه تنها س��اقط نش��د بلکه ه��زار برابر قوی ت��ر و در مقابل، 

آمریکا ضعیف تر از قبل شده است.
رهبر انقالب اسالمی در تبیین ضعف روزافزون امریکا، ظاهر 
فعلی آن را بزک ک��رده خواندند و افزودند: امروز آمریکا با 
۲۲ ه��زار میلیارد دالر بده��ی، مقروض ترین دولتهای دنیا 
اس��ت و اختالف طبقاتی در این کش��ور، وحش��تناک و از 

همیشه بیشتر است.
ایشان با اش��اره به نمونه هایی از مشکالت عمیق آمریکا از 

زبان یکی از س��ناتورهای برجس��ته این کشور گفتند: این 
سیاس��تمدار آمریکایی می گوی��د در دولت ترامپ به ثروت 
پن��ج تن از ثروتمندترین های آمری��کا بیش از صد میلیارد 
دالر اضافه ش��ده و ثروت س��ه نفر از آنها به اندازه نیمی از 
جمعیت آمریکا است. ۸۰درصد کارگران فقیرند و حقوقشان 
کفاف زندگی آنها را نمی دهد. از هر پنج آمریکایی تنها یک 
نفر ت��وان خرید دارو های تجویز ش��ده اش را دارد و فاصله 
ثروت سفیدپوس��تان و سیاه پوستان آمریکایی در ۵۰ سال 

گذشته سه برابر شده است.
رهب��ر انق��الب اس��المی در ادامه نق��ل قول از ای��ن مقام 
امریکایی افزودند: رئیس جمهور امریکا می گوید اوضاع در 
دوران وی بهتر ش��ده، بل��ه، اما نه برای م��ردم بلکه برای 
میلیاردرها و به قول یکی از رؤس��ای جمهور سابق آمریکا، 
»آمری��کا حکومت یک طبقه خاص بدون دخالت مردم و با 

رشوه خواری سیاسِی نامحدود« است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به آمارها و واقعیت های 
تکان دهن��ده از تبعیض، فاصله طبقاتی فق��ر و جنایت در 
آمریکا که مانند خوره به جان این کشور افتاده است، تأکید 
کردند: همچنانکه ش��کوه و جالل کشتی معروف تایتانیک 
مانع از غرق شدن آن نشد، تالش برای آرایش ظاهر آمریکا 
و شکوه و جالل آن نیز مانع از غرق شدنش نیست و آمریکا 
غرق خواهد ش��د. رهبر انقالب اس��المی با تأکید بر اینکه 
جمهوری اسالمی با هیچ ملت و نژادی مخالف نیست بلکه 
با اس��تکبار، ظلم و طغیان علیه ارزش��های انسانی مخالف 
اس��ت، گفتند: امروز قله طغیان و استکبار، آمریکایی است 
که در دس��ت ثروتمن��دان و کمپانی دارهای صهیونیس��ت 

می چرخد و در دنیا نیز منفور است.
ایش��ان  افزودن��د: آمریکا در کش��ورهای اط��راف ما دهها 
پایگاه نظامی دارد اما اگر روزی مس��ئله ای پیش بیاید، این 
پایگاهها نه به درد آمریکا خواهد خورد و نه به درد آنها که 
پولشان را به آمریکا می دهند و چشم امید به آن دارند، چرا 

که استکبار آمریکایی در حال فرو ریختن است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم حفظ حرکت پر 
ش��تاب نظام اسالمی به سمت اهداف واال، وجود جوانان را 
برای ادامه این حرکت امیدبخش خواندند و خطاب به آنان 
گفتن��د: جوانان عزیز خود را از لحاظ علمی، عملی، تجربی 
و ایمانی آماده کنید چراکه فردای این کش��ور در دس��تان 
شماس��ت و باید بتوانید این مملکت را به اوج برس��انید که 

ان شاءاهلل این کار را خواهید کرد.
رهب��ر انقالب اس��المی در بخ��ش دیگری از سخنانش��ان 
با اش��اره به نق��ش تأثیرگذار مردم آذربایج��ان و تبریز در 
حوادث تاریخی و بعد از پیروزی انقالب اس��المی، گفتند: 
م��ردم آذربایج��ان هم��واره در مقاطع و ح��وادث مختلف 
جل��ودار بوده اند که نمونه های آن را می توان حرکت ۲۹ 
بهمن سال ۵۶، دوران دفاع مقدس، فتنه سال ۸۸، اجتماع 
عظیم در تجلیل از سردار سلیمانی و در راهپیمایی امسال 
۲۲ بهمن دید که با وجود بارش ش��دید برف، مردم حضور 

پرشوری داشتند.
پی��ش از س��خنان رهبر انقالب اس��المی، حجت االس��الم 
والمسلمین آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان 
ش��رقی و امام جمعه تبریز، لحظه شناسی و اقدام به هنگام 
در میادین دفاع از انقالب را از خصوصیات برجس��ته مردم 
تبریز خواند و با بیان گزارش��ی از اقدامات انجام ش��ده در 
زمینه اس��تفاده از ظرفیت های جوانان در گام دوم انقالب 
گفت: در مقابل جنگ شناختی دشمن که امید و باورهای 
جوانان را هدف گرفته اس��ت، معتقدیم مس��اجد به عنوان 
خاستگاه اصلی نیروهای انقالب باید مرکز طراحی، اندیشه 

ورزی و فعالیت باشند.

مجلس خود باخته باشد 
تاثیر منفی بلندمدت دارد
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رهبر انقالب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی در سالروز قیام 
29 بهمن 1356 مردم تبریز:

آمریکایی ها در این ۴۰ سال همه 
س���الحهای سیاس���ی، نظام���ی، 
امنیت���ی، اقتص���ادی، فرهنگی، 
رس���انه ای و ه���ر اق���دام ممکن را 
برای ساقط کردن نظام اسالمی 
به کار گرفتند اما نظام اس���المی 
نه تنها س���اقط نش���د بلکه هزار 
برابر قوی تر و در مقابل، آمریکا 

ضعیف تر از قبل شده است.


