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شمخانی :موفقیت های چشمگیر اطالعاتی و
امنیتی نشان دهنده کارآمدی تفکر انقالبی است

...

ویژه های خراسان
ابالغیه روحانی برای تعطیلی برخی
دانشگاه های وابسته به دولت
براساسابالغیهروزهایاخیرحجتاالسالمروحانیرئیس
جمهور به وزرای علوم و بهداشت ،اعالم شده حسب تصمیم
جدیددولت،مراکزعلمی-کاربردیوابستهبهدستگاههای
دولتی،بایدحداکثرتاپایانسالتحصیلی 97-98تعطیل
یا با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار
ش بینی بودجه عمومی کشور ،تخصیص
شوند؛ بنابراین پی 
امکانات یا مجوز استخدامی یا کمک از طرف دستگا ه های
اجراییبرایموسساتومراکزمذکورمجازنیست.

روایت تلخ مسئوالن از وضعیت فرسودگی
مدارس
با توجه به پیگیری برخی مسئوالن کابینه در خصوص تهیه
آماری از وضعیت فرسودگی و ایمنی فضاهای آموزشی و
ورزشی متعلق به وزارت آموزش و پرورش ،گزارش ارائه
شده به دولت نشان می دهد بسیاری از این فضاها فرسوده
است و فقط طرح استانداردسازی سامانه گرمایشی و
سرمایشی یعنی حذف سوخت از داخل کالس و گرمایش
با رادیاتور و موتورخانه مرکزی مراکز مشمول ،به بیش از
 750میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

...
اخبار

آیت ا ...مکارم شیرازی :مسائل سیاسی
نباید بر خطبه های نماز جمعه غلبه کند

رهبرانقالب 22:بهمن امسال تماشایی خواهد بود

در زمینه عدالت اجتماعی ،کم کاری و عقب ماندگی داریم و آن کاری که باید انجام بگیرد ،هنوز انجام نگرفته است
در مقابل آن روشنفکران و آثار آن ها چندان سختگیری
نمیکرد زیرا نه روشنفکران حرف مردم را میفهمیدند
و نه مردم حرف آن ها را ،ولی امام بزرگوار که وارد میدان
مبارزه شد ،هم او مردم را شناخت و هم مردم سخن او را
شناختندوباهمهوجودواردمیدانشدند.حضرتآیتا...
خامنهایباتأکیدمجددبر«شناختمردم»،افزودند:مردم
چهکسانیهستند؟مردمهمانکسانیهستندکهحماسه
 ۲۲بهمنهرسالرابهوجودمیآورند،مردمهمانکسانی
هستند که پس از وارد شدن اغتشاشگران به صحنه ،حتی
اگر اعتراضی هم داشتند ،خود را کنار کشیدند و در روز ۹
دیبهمیدانآمدند.مردمهمینهاهستند.آنهارااشتباه
نگیرید .مردم را بشناسید و خالصانه و برای رضای خدا،
برای مردم کار کنید زیرا خداوند از ما مسئوالن خواسته
است خادم مردم باشیم و به آن ها خدمت کنیم.

▪مناسبتهای مهم انقالب؛ مایه استحکام نظام و
افزایش سرمایه انقالب

حضرتآیتا...خامنهایرهبرمعظمانقالباسالمیصبح
روز پنج شنبه و همزمان با سالروز بیعت تاریخی همافران
نیروی هوایی در ۱۹بهمن سال ۱۳۵۷با امام (رحمةا)...
با جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و قرارگاه
پدافند هوایی ارتش دیدار کردند .به گزارش پایگاه حفظ و
نشر آثار رهبر انقالب اسالمی ،ایشان در این دیدار ،ایاما...
ومناسبتهایمهمانقالباسالمیرامایهقوامواستحکام
نظام دانستند و تأکید کردند :امسال به لطف الهی۲۲ ،
بهمنازآن۲۲بهمنهایتماشاییخواهدبود.رهبرانقالب
اسالمیحرکت۱۹بهمنسال۱۳۵۷ودیگرمناسبتهای
مهم انقالب اسالمی را فراتر از یک خاطره افتخارآمیز
دانستندوگفتند:هم هاینایاما،...چهمناسبتهایدوران
انقالب اسالمی و چه مناسبتهای مهم ۳۹سال گذشته،
زمینهسازافزایشذخیرهوسرمای هانقالبوموجباستحکام
بیشترپایههایانقالباسالمیمیشوند.
انقالبیون امــروز ،ایستادهتر و بصیرتر از انقالبیون
▪
ِ
روزهایاولانقالبهستند

حضرتآیتا...خامنهای،انقالباسالمیراحقیقتیزنده
دانستند و با تأکید بر این که استحکام و قوام امروز انقالب
انقالبیون
بیشتر از روزهای اول است ،خاطرنشان کردند:
ِ
امروز،ایستادهتروآگاهتروبصیرترازانقالبیونروزهایاول
انقالبهستندوبرهمیناساس،انقالبپیشرفتهوتکامل
یافتهاست.رهبرانقالباسالمی،تغییروتحولراهمچون
دیگرموجوداتزنده،جزوذاتانقالببرشمردندوافزودند:
اکنون که انقالب در حال ورود به چهل سالگی خود است،
اصول و مبانی ،ثابت و پایدار مانده ،اما از این درخت تناور و
ریشهدار،میوههاینوبهنووجدیدبروزکردهاست.

آیت ا ...مکارم شیرازی در دیدار حجت االسالم و المسلمین
حاج علی اکبری رئیس جدید شورای سیاست گذاری ائمه
جمعه با تأکید بر این که انتخاب ائمه جمعه باید حساب
شده باشد تا کیفیت نماز جمعه باال رود ،تأکید کرد :هر امام
جمعه ای باید برای خود شورایی از متفکران شهر متشکل
از روحانی ،روان شناس ،جامعه شناس و افراد دیگر داشته
باشد تا مسائل مورد نیاز شهر بحث و بررسی شود ،اگر
این شورا وجود داشته باشد خطبه ها پربار شود تندروی
ها و کندروی ها کنار می رود .به گزارش رسا این مرجع
تقلید با بیان این که مسائل سیاسی نباید بر خطبه ها غلبه
کند ،افزود :نماز جمعه باید سبب حرکتی مردم به سوی
حل مشکالت اجتماعی باشد .همچنین آیت ا ...نوری
همدانی دیگر مرجع تقلید تشیع ،در دیدار حجت االسالم
و المسلمین حاج علی اکبری با تأکید بر لزوم ارتباط گیری
ائمهجمعهباهمهطبقات،گفت:امامجمعهبایدازوابستگی
به حزب و گروه و جناح پرهیز کند و فقط تابع سیاست ولی
فقیه باشد و نظرات رهبری را تبیین و بیان کند تا همه اقشار
بتوانند با او مرتبط باشند.

ایشان کانون اصلی مقابله دشمنان با انقالب اسالمی
را جلوگیری از ظهور ثمرات جدید و استمرار و استقامت
انقالب برشمردند و گفتند :منظور از دشمنان همان
کسانی هستند که با پیروزی انقالب اسالمی ،حکومت
دستنشاندهومطیعآنهادراینمنطقهحساسسرنگون
شد که در رأس آن ها دولت آمریکا قرار دارد .رهبر انقالب
اسالمی با اشاره به شیوههای متنوع و گسترده دشمنان
برای مقابله با انقالب خاطرنشان کردند :آن ها از متفکر
نماها ،نظریه پــردازان قالبی ،روزنامه نگاران و قلم به
مزدها ،دلقک و همه امکانات فضای مجازی استفاده می
کنند تا بر مردم تأثیر بگذارند اما ناگهان در برخی ایام ا...
همچون  ۲۲بهمن و یا  ۹دی سال  ۸۸و یا  ۹دی امسال و
راهپیماییهای خودجوش و پرشور و پرهیجان بعد از آن،
سیل جمعیت به خیابان ها می آیند و با سر دادن شعاری
واحد ،همه محاسبات دشمنان را به هم می زنند.

صدیقی:اگرکسیباپولحرامدرمنصبیقرار
گرفتهتوقعنداریماومروجحاللخوریباشد

▪امسال به دلیل برخی یاوه گویی های آمریکا ،حضور
مردمدرراهپیمایی ۲۲بهمنازهمیشهگرمترخواهدبود

تسنیم -امام جمعه موقت تهران در خطبه اول نماز جمعه
با بیان این که «کسی نباید بگوید ما مسئول بهشت رفتن
مردم نیستیم ،امانت دین مردم مهمترین امانتی است
که بر دوش مسئوالن است و هرگناهی در جامعه واقع
میشود مسئوالن پاسخ گوی این گناهان در روز قیامت
خواهند بود» گفت :مسئوالن فرهنگی و تریبونداران ما
باید به پا خیزند و هشدار بدهند؛ اگر بنا داریم جامعه سالم
و حاللخور باشد باید همه مجاری نظام اداری ،قضایی و
تقنینی ما از مجرای حالل به مسئولیت رسیده باشند.اگر
کسی با پول حرام در منصبی قرار گرفته ،توقع نداریم او
مروج حاللخوری باشد.

ایسنا -دریابان علی شمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی با بیان این که «موفقیت چشمگیر دســتگاه های اطالعاتی و امنیتی نشان دهنده کارآمدی الگو،
فناوری ،ساختار و نیروی انسانی برآمده از تفکر و ارزشهای انقالبی است» افزود :در حالی که بسیاری از کشورهای جهان در بحران های تروریستی دچار غافل
گیری شدند ،جمهوری اسالمی ایران به پشتوانه نهادهای اطالعاتی امنیتی و انتظامی از بحران های بزرگ  40سال گذشته با کمترین هزینه عبور کرده است.

▪ابزارهایدشمنازنظریهپردازانقالبیوقلمبهمزدها
تادلقکها

حضرتآیتا...خامنهای،تالشهایبدخواهانملتایران
رافراترازاقداماتدرفضایمجازیدانستندوگفتند:آنها
ازتحریمنیزاستفادهمیکنندتامشکالتاقتصادیبهوجود
آورند ،اما همین مردم به دلیل عشق به انقالب اسالمی،
گسترده به خیابان ها میآیند و موجب قوام و استحکام
انقالبمیشوند.ایشانراهپیمایی ۲۲بهمنامسالرایک
نمونه از عشق و ارادت مردم به انقالب دانستند و افزودند:
امسالبهدلیلیاوهگوییهایبرخیازدولتمردانآمریکاو
غیرآمریکا،مردماحساسمیکنندکهدشمندرحالکمین
گرفتنودرصدددشمنیاستوبههمینعلت،بهحولوقوه
الهی،حضورمردمدرراهپیمایی۲۲بهمنامسالازهمیشه
گرمتروپرشورترخواهدبودوهمهخواهندآمد.

▪حرفمردم،شکایتازفسادوتبعیضاست

▪در زمینه عدالت اجتماعی ،کمکاری و عقبماندگی
داری ــم و آن کــاری که باید انجام بگیرد ،هنوز انجام
نگرفته است

رهــبــر انــقــاب اســامــی در ادامـــه بــا تأکید بــر ایــن که
سیاستهایاصولینظامبرآمدهازانقالباسالمیاست،
گفتند :از جمله سیاستهای اصولی نظام« ،استقالل
اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و امنیتی»« ،آزادی» و
«پیشرفت همه جانبه مادی و معنوی» است که در برخی
زمینه ها به ویژه علم و فناوری پیشرفتهای خوبی بهدست
آمده است .حضرت آیتا ...خامنهای« ،عدالت اجتماعی»
را یکی دیگر از سیاستهای اصولی نظام برشمردند و
افزودند :هدف از عدالت اجتماعی ،برداشتن فاصله
های میان مردم است که البته در این زمینه ،کمکاری و
عقبماندگی داریم و آن کاری که باید انجام بگیرد ،هنوز
انجام نگرفته ،ولی همه بدانند که ما از این سیاست اصولی
صرفنظر نکردهایم و با جدیت بهدنبال آن هستیم.
▪برخوردباظلموفساددرمیانکارگزارانحکومتیباید
شدیدتروجدیترازبقیهمواردباشد

ایشان یکی از راه های تحقق عدالت اجتماعی را مبارزه با
ظلم و فساد دانستند و افزودند :مبارزه با ظلم و فساد بسیار
سخت است و همان گونه که چند سال قبل گفتم ،فساد
همچون اژدهای هفتسر افسانه هاست که از بین بردن
آن به راحتی امکان پذیر نیست و یک سرش را که می زنی با
شش سر دیگر حرکت می کند ،ولی حتم ًا باید انجام شود.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :برخورد با ظلم و فساد
در میان کارگزاران حکومتی باید شدیدتر و جدیتر از بقیه
مــوارد باشد و همه مسئوالن و مدیران کشور باید به این
موضوعتوجهکنند.
▪حکومتآمریکابدترازداعشیهایوحشیاست

رهبر انقالب اسالمی« ،ایستادگی در برابر ظلم و فساد در
سطحبینالمللیورسواکردنآن»راازجملهسیاستهای
اصولیبرشمردندوتأکیدکردند:امروزظالمترینوبیرحم
ترین مجموعههای دنیا ،حکومت آمریکاست که حتی بدتر
از داعشی های وحشی است .حضرت آیتا ...خامنهای
با یــادآوری این موضوع که داعش را آمریکاییها به وجود
آوردندورئیسجمهورفعلیآمریکادرتبلیغاتانتخاباتیبه
آناشارهکرد،گفتند:آمریکاییهاعالوهبرایجادداعش،از
آن ها پشتیبانی کردند و احتما ًال آموزش برخی شیوه های
خشنووحشیانهرانیزمجموعههایوحشیآمریکاهمچون
بلکواتر به عهده داشتند اما دولت آمریکا با وجود همه این
بیرحمیها و سنگدلیها ،در تبلیغات بین المللی مدعی
حمایتازحقوقبشر ومظلومانوحقوقحیواناتاستکه
بایدبابیانحقایق،آنهارارسواکرد.

ایــشــان ،حمایت از ظلم  ۷۰ساله به ملت فلسطین و
همچنین حمایت از کشتار مردم یمن و ظلم به آنان را نمونه
های آشکاری از ظلم آمریکاییها دانستند و افزودند:
زیرساختهای یمن و مــردم مظلوم این کشور ،بهطور
روزانه به وسیله همپیمانان آمریکا و با سالح های آمریکایی
بمباران میشوند اما دولت آمریکا هیچ اعتراض و اعتنایی
نمیکند ولی با کمال وقاحت با نمایش چند آهنپاره،
ادعای بی دلیل ارسال موشک از ایران را مطرح می کنند.
رهبر انقالب اسالمی گفتند :در حالی که مردم یمن در
محاصرههستند،چگونهامکانارسالموشکوجوددارد؟
ایشان افزودند :مبارزین و مجاهدین یمنی محاصرهاند ،به
آنهاچیزینمیشودرساند؛اگرمیشدرساند،مابهجای
یکموشکصدموشکبهآنهامیدادیم.حضرتآیتا...
خامنهای تأکید کردند :البته بر اساس دستورات صریح
اسالم باید در مقابل ظالم ایستاد و به مظلوم کمک کرد.

ایشان تأکید کردند :حرف مردم ،شکایت از فساد و تبعیض
است .مردم بسیاری از مشکالت را تحمل میکنند اما از
فسادوتبعیض ِشکوهدارندوآنراتحملنمیکنند،بنابراین
مسئولینهرسهقوهبایدبهطورجدیبافسادمبارزهکنند.
حضرت آیت ا ...خامنهای در بخش پایانی سخنانشان،
نیروهای مسلح را به سازندگی توصیه کردند و گفتند:
سازندگی در درجه اول ،خودسازی و ساخت نظامیانی در
تراز نظام اسالمی یعنی نیروهایی مؤمن ،شجاع ،فداکار و
باتدبیراستکهدرمقابلدشمنباکمالقدرتایستادگی
میکنند اما در مقابل دوستان هیچگونه تکبری ندارند.
فرمانده کل قوا با اشاره به سابقه درخشان نیروی هوایی
در جهاد خودکفایی و ساخت تجهیزات ،افزودند :برخی
کشورها تنها چیزی که دارند پول است اما از دین ،اخالق،
عقل ،توانایی و مهارت بیبهرهاند ولی شما جوانان ،با
استعدادوتواناییفکریوقدرتابتکارمیتوانیدتجهیزات
و سازمان نیروی هوایی را نوسازی کنید و بدانید پیروزی
با شماست .رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :در همه
قضایای این سال ها ،به توفیق الهی ،نیروهای انقالبی
آن خود کردهاند و در آینده نیز به کوری چشم
پیروزی را از ِ
دشمن،پیروزیمتعلقبهشماومتعلقبهملتایراناست.

▪آمریکا میخواست و نتوانست و مــا خواستیم و
توانستیم

▪فرمانده نیروی هوایی ارتش  :آمادهایم به پیمان خود
برایبرداشتنلکهننگرژیمصهیونیستیعملکنیم

▪پاسخرهبریبهاتهاموقیحانهآمریکا:درحالیکهمردم
یمن در محاصره هستند ،چگونه امکان ارسال موشک
وجود دارد؟

ایشان به یک نمونه از ورود و ایستادگی جمهوری اسالمی
ایران در قضایای منطقه اشاره کردند و گفتند :در قضیه
مقاومت در منطقه غرب آسیا ،آمریکاییها تصمیم داشتند
مقاومت را ریشهکن کنند اما ما ایستادیم و گفتیم اجازه
نمیدهیم .امروز برای همه دنیا ثابت شده است که آمریکا
میخواستونتوانستوماخواستیموتوانستیم.
▪تکیه بر نام مردم در سخنان مسئوالن بسیار خوب
است،امابایدمردمرابشناسندوبشناسیم

حضرت آیتا ...خامنهای در ادامه به یک مسئله مهم یعنی
مسئله«مردم»وامتیازبزرگ«مردمیودینیبودن»انقالب
اسالمی پرداختند و گفتند :انقالب اسالمی ،مردمی بود و
مردم معتقد به اسالم در همه مراحل همچون دفاع مقدس
ِ
و شهادت فرزندانشان ،صبر و شکر کردند ،زیرا این دفاع
و شهادت در راه خدا و امام حسین علیهالسالم بود .رهبر
انقالباسالمیباتأکیدبراینکهدرهمهبرنامههابایدمردم
در اولویت باشند ،گفتند :اسم مردم مکرر آورده می شود
کهالبتهتکراروتکیهبرناممردمدرسخنانمسئوالنبسیار
خوباستامابایدمردمرابشناسندوبشناسیم.

پیشازسخنانرهبرانقالباسالمی،امیرسرتیپشاهصفی
فرمانده نیروی هوایی ارتش ،تشکیل جهاد خودکفایی در
نیروی هوایی را از تدابیر مهم و راهبردی حضرت آیتا...
خامنهای در سال  ۱۳۵۸دانست و با بیان گزارشی از
توانمندیهاینیرویهواییدرساختتجهیزاتوهمچنین
تــوان دفاعی و رزمــی ،گفت :نیروی هوایی در کمک به
آسیبدیدگانزلزلهکرمانشاهوهمچنینکمکبهمسلمانان
مظلوم و جبهه مقاومت ،حضوری فعال دارد و آمادهایم به
پیمانسربازیخودبابرداشتنلکهننگرژیمصهیونیستی
وجریانتکفیریازمنطقه،عملکنیم.

...

گزارش خبری
مسئوالن ،نهادها و تشکل ها از مردم برای
حضور در راهپیمایی  22بهمن دعوت کردند

میثاق دوباره با ایران

فائقی  -فردا  22بهمن روز جشن پیروزی انقالب اسالمی و
اثباتوحدتوهمدلیاست«.فردا»تکرارهمانروزیاستکه
وص»درمقابلطاغوتایستاد
نی ٌ
ان َّم ْر ُص ٌ
موجمردمهمچون ُ«ب َ
و پیروز شد .فردا مردم همیشه درصحنه ایران اسالمی پس از
 39سال ،همچون سال های گذشته و تماشایی تر از گذشته
براینمایشانسجامملیواثباتعشقووفاداریبه آرمانهای
امام راحل  ،رهبر معظم انقالب  ،شهدا و خنثی کردن توطئه
ها و نقشه های شیطان بزرگ و متحدان ایاالت متحده آمریکا
به خیابان های سراسر ایران می آیند و چهلمین فجر انقالب
را جشن می گیرند .به همین مناسبت سازمان ها و نهادهای
کشوری و نظامی در کنار احــزاب و تشکل های سیاسی در
بیانیههاواطالعیههاییضمنگرامیداشت سالگردپیروزی
انقالب شکوهمند اسالمی ایران تاکید کردند :با حضور در
راهپیمایی 22بهمن شور و شعور ملت خود را به رخ جهانیان
می کشانیم و با صدای بلند فریاد می زنیم که ملت ایران از
تهدیدوتحریمنمیهراسد.بهگزارشتسنیم،سپاهپاسداران
انقالباسالمیدربیانیهایباگرامیداشتیوما 22...بهمن
ماه و سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،صحنه
امروزمنطقهراعرصهنمایشظلمستیزی،تواناییوارادهنظام
وملتایرانبرایصیانتازمقاومتاسالمیواثباتخواستن
وتوانستنجمهوریاسالمیوناتوانیوناکامیآمریکادانست
وتاکیدکردکهجمهوریاسالمیایرانبهعنوانقدرتاولو
بالمنازعغربآسیاهرگزمرعوبفتنههایمتکثّروگسترده
گرگهاواهریمنانغربینخواهدشدوباصیانتازاستقالل
همهجانبهکشوراجازهنزدیکیدشمنبهدروازههایاقتدار
دفاعیوتوانبازدارندهموشکیوتضعیفسپرامنیتودفاع
ملیخودرانخواهدداد.همچنینوزارتدفاع،سازمانبسیج
مستضعفین،ارتشجمهوریاسالمیایران،مرکزمدیریت
حوزههایعلمیه،بنیادشهید،مجلسخبرگانرهبری،حزب
اعتدال و توسعه  ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،حزب
کارگزاران سازندگی  ،شورای خلیفه گری ارامنه آذربایجان
شرقی ،حزب مردمساالری ،اتحادیه انجمن های اسالمی
دانشجویاندراروپا،مجمعمدرسینومحققینحوزهعلمیه
قم ،جامعه اسالمی مهندسین  ،جمعیت وفــاداران انقالب
اسالمی،فراکسیونامیدمجلس،کانوندانشگاهیانایران
اسالمی ،خانه کارگر  ،حزب همبستگی ایــران اسالمی ،
جامعه روحانیت مبارز و  ...در بیانیه های جداگانه ضمن
تبریکیوما 22...بهمنواشارهبهاینکهامروزبیشازپیش
نیازمندوحدتوهمدلیآحادملتایرانهستیمازقشرهای
مختلف مردم دعوت کردند در راهپیمایی منسجم و وحدت
بخشاینروزشرکتکنند.گفتنیاستدرروزهایگذشته
روســای سه قــوه ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و
همچنینمراجعتقلیدازمردمبرایحضوردرراهپیمایی۲۲
بهمندعوتکردند.

▪مردمرااشتباهنگیرید؛مردمهمانکسانیهستندکه
حماسه ۲۲بهمنهرسالرابهوجودمیآورند

ایشان با اشاره به فعالیت روشنفکران در دوره طاغوت و
دم زدن آنان از مردم ،خاطرنشان کردند :رژیم طاغوت
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