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حضرت آیــتا ...خامنهای رهبر معظم
انقالباسالمیصبحروزگذشتهدردیدار
هـــزاران نفر از مــردم استان آذربایجان
شرقی ،ضمن تشکر صمیمانه از حرکت
بزرگ و آگاهانه ملت ایران در راهپیمایی
 ۲۲بهمنامسال،نظامجمهوریاسالمی
را در بهترین موقعیت و جبهه استکبار و در
رأس آن آمریکا را در ضعیف ترین شرایط
دانستند و گفتند :مردم بهویژه جوانان و
همچنین مسئوالن باید با وقتشناسی و
اقدام به هنگام ،از ظرفیت های فراوان به
منظورحلمشکالتکشوراستفادهکنند.
▪تشکرمنخیلیکوچکترازحقملت
ایراناست

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ
و نشر آثار رهبر انقالب ،حضرت آیتا...
خامنهای در ابتدای سخنان خود با اشاره
به راهپیمایی عظیم  ۲۲بهمن امسال
افزودند:مندربیانیهچندروزپیشازمردم
ایرانتشکرکردماماآنتشکرخیلیکمترو
کوچکترازحقملتایراناستزیرامردم
درراهپیمایی ۲۲بهمنامسال،کاربزرگی
انجامدادند.
▪گزارشهانشانمیدهدحضورمردم
نسبتبهسالهایقبلبیشتربود

ایشان با اشاره به حضور پرحجم و گسترده
مــردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن ،تأکید
کردند :گزارش ها و ارزیابی ها نشان می
دهند،دراکثرشهرهایکشورحضورمردم
نسبتبهسالهایقبل،بیشترومتراکمتر
بوده است که با همه وجود از مردم سپاس
گــزاری میکنم .رهبر انقالب اسالمی
افزودند:اگرچهدشمندرتبلیغاتخوداین
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 ...خامنهای با
تأکیدبراینکههرکشوریکهمردمآناین
گونهدرمیدانحضورداشتهباشند،از ِکید
وآسیبدشمنمصونخواهدبود،گفتند:
حضور گسترده مردمی در راهپیمایی۲۲
بهمنامسال،درواقعیکحرکتسیاسی،
امنیتی ،انقالبی ،آگاهانه و پر معنا بود و
مــردم همان شعار اصلی یعنی «مــرگ بر
آمریکا» را که به معنای مرگ بر سلطه گری
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وتوطئهگریوتجاوزگریودستاندازیبه
حقوقملتهاست،سردادند.
▪خــداونــد متعال بــود کــه مــردم را به
خیابانهاآورد

ایشان افــزودنــد :باید شکرگزار خداوند
بود زیرا دل های مردم به دست اوست و
در واقع خداوند متعال بود که مردم را به
خیابانهاآورد.
▪خداوند این ملت را مورد لطف قرار
خواهدداد

رهبرانقالباسالمیبااشارهبهبرخیافراد
ضعیفومنفعلکههموارهضعفهایخود
رابهمردمنسبتمیدهندومدعیضعیف
شدنانقالبهستند،خاطرنشانکردند:
مردم همین هایی هستند که در روز ۲۲
بهمن در خیابان ها دیدید و خداوند این
ملت را که با بصیرت از هویت و کشور خود
دفاعمیکنند،موردلطفقرارخواهدداد.
حضرت آیــت ا ...خامنهای به شهادت
جمعی از پاسداران حافظ امنیت و مرزها
اشاره و تأکید کردند :این شهادت ها باید
ما را هوشیار و آگاه کند که امنیت کشور به
قیمتخونبهترینجوانانکشوربهدست
میآیدوهمهبایدقدرداناینجانفشانیها
باشیم.رهبرانقالباسالمیامنیتکشورو
امنیتمراسمیهمچونراهپیماییعظیم
 ۲۲بهمن و عــزت ملی کشور را مرهون
جانفشانیحافظانامنیتدرسپاه،ارتش
ونیرویانتظامیدانستند.
▪کسانی که از امنیت کشور استفاده
میکنند و کــار و ورزش خــود را انجام
میدهند و بعد نمکدان میشکنند،
بدانندامنیتازاینراهبهدستمیآید

ایشان فرمودند :درباره این جوانانی که
در راه امنیت کشور جان خود را فدا کردند
بگویم :این حــوادث باید ما را آگاه کند که
امنیتبهچهقیمتیبهدستمیآید.برخی
کسانیکهازامنیتکشوراستفادهمیکنند
و کار و ورزش خود را انجام میدهند و بعد
نمکدانمیشکنند،بدانندامنیتازاینراه
بهدست میآید.حضرت آیت ا ...خامنهای
همچنین بــا تجلیل از مــردم شهیدپرور
اصفهانوحضورپرشکوهواعجابآورآناندر
تشییعشهدایحافظامنیت،تأکیدکردند:

رهبر انقالب با تاکید بر این که امروز روز کار و حرکت دولت ،مسئوالن ،ملت
و به خصوص جوانان است ،مطرح کردند:

4شرطحلگرانیها

مــردم اصفهان هــمــواره جــزو پیشگامان
نهضتوانقالباسالمیبودهوهستند.
▪امـــروز جمهوری اســامــی از لحاظ
فرصت و زمان حرکت در بهترین شرایط
قرار دارد

ایشان در ادامه سخنان خود ۲۹ ،بهمن
سال  ۱۳۵۶و قیام مردم تبریز را یوم ا...
واقعی خواندند و با اشــاره به پیشگامی و
بصیرت و عملکرد انقالبی مــردم تبریز و
آذربایجان در حوادث مهم انقالب گفتند:
اینقیاممردمیدوویژگیمهمداشت-۱:
وقت شناسی و  -۲اقدام به هنگام .رهبر
انقالب اسالمی با تأکید بر این که مردم
آذربایجان باید در گــام دوم انقالب نیز
همچون مراحل قبل پیشگام و پیشتاز
باشند ،افــزودنــد :امــروز نظام جمهوری
اسالمی از لحاظ فرصت و موقعیت و از
لحاظ زمــان اقــدام و حرکت در بهترین
شرایطقراردارد.
حضرت آیت ا ...خامنهای گفتند :امروز
روز کار و حرکت دولت ،مسئوالن ،ملت و
به خصوص جوانان است که باید ظرفیت
هایبدوناستفادهفراوانوگستردهکشور
راشناساییوبهرهبرداریکنند.

▪فــرمــان حــرکــت آتــش بــه اختیار در
چارچوبقانونومصلحت

ایشان استفاده از ظرفیت های کشور را
نیازمند حرکت آتــش 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
مصلحتکشورانجامدهندومعطلکسی
نبایدبمانند.

▪دشمنبهشدتگرفتارمسائلداخلی
وخارجیاست

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به موقعیت
ضعیف دشمن یعنی جبهه استکبار و در
رأسآنرژیممتجاوزآمریکا،تأکیدکردند:
ما نمی خواهیم خــود را به ســاده لوحی
بزنیم و از دشمن غافل شویم اما واقعیات
نشانگرآناستکهدشمنبهشدتگرفتار
مسائل داخلی و خارجی است .حضرت
آیت ا ...خامنهای «مشکالت اجتماعی»،
«افــســردگــی و ســرخــوردگــی جــوانــان»،
«افزایش آمار قتل و جنایت»« ،گسترش
اعتیادوموادمخدر»«،درگیریمیانسران
آمریکا» و «بدهی های عجیب و غریب»
را بخش هایی از گرفتاری هــای آمریکا

برشمردندوافزودند:همهاینمواردمستند
به آمارها و گزارش های رسمی و داخلی
آمریکاست و به دلیل همین مشکالت و
گرفتاری هــا ،دچــار وضعیت کنونی در
ســوریــه و عــراق و افغانستان شــده انــد و
بهشدتنیزعصبانیهستند.
▪بهنتیجهنرسیدننشستورشونشانه
ضعفدشمناست

ایشان با اشاره به برگزاری ناموفق نشست
ورشو گفتند :دولتمردان ضعیف العقل
آمریکا از برخی دولت های همکار خود و
دولت های ضعیف و مرعوب برای نشست
ورشــو و تصمیم گیری ضد ایــران دعوت
کردند اما این نشست به هیچ نتیجه ای
نرسید و همه این ها نشانه ضعف است و
دشمنکهدرحالتضعفدچارعصبانیت
می شود ،شروع به جنجال و فحاشی می
کند.
▪جنجال دشمن دل فالن مسئول را
خالییافالنجوانرادچارخطانکند

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 ...خامنهای
خاطرنشانکردند:آنروزیکهاینانقالب
یکنهالضعیفبود،همهدشمنانمتحد
شدندولینتوانستندکاریبکنند،بنابراین
امروزکهآننهالتبدیلبهیکدرختتناور
شدهاست،هیچغلطینمیتوانندبکنند.
ایشان با یــادآوری سخنان حضرت زینب
سالما...علیهادردرباریزید،گفتند:امروز
هم ما به دشمن می گوییم ،هر غلطی می
توانی بکنی ،بکن اما بدان که هیچ غلطی
نمیتوانیبکنی.
رهبر انقالب اسالمی ،نشست شکست
خــــورده ورشـــو و همنشینی مقامات
کــشــورهــای بــه ظــاهــر مسلمان بــا رژیــم
صهیونیستیوهمپیمانیباآمریکاراموجب
رفتن آبروی آنان دانستند و تأکید کردند:
اینافراددرمیانملتخودنیزهیچآبرویی
ندارند.
▪ 4شرط حل گرانیها ،کاهش ارزش
ریالومسئلهتولیدداخلی

حضرت آیــت ا ...خامنهای ،با اشــاره به
نشاط  40سالگی انــقــاب اســامــی و
آمادگی و قــدرت الزم بــرای حرکت رو به
جلو خاطرنشان کردند :همه مشکالت
کشور اعم از گرانیها ،کاهش ارزش ریال
و مسائل تولید داخلی قابل حل است
اما نیازمند صبر ،تدبیر ،اتحاد و جدیت
مسئوالندرحرکتاست.

▪خطاب به مسئوالن :دشمن را درست
بشناسید و مراقب باشید فریب او را
نخورید

ایشانباتأکیدمجددبرظرفیتهایفراوان
کشور و ضعف دشمن و لــزوم استفاده از
فرصت ها ،خطاب به جوانان گفتند :شما
جوانان عزیز موتور پیشران حرکت کشور
هستید و باید خــود را از لحاظ روحــی،
معنوی ،اخالقی ،علمی و توانایی های
مدیریتیوتشکیالتیآمادهکنیدومدیریت
کشور را به دست بگیرید .البته از تجربه
پیران نیز باید استفاده کنید .رهبر انقالب
اسالمی آینده کشور را متعلق به جوانان
دانستندوتأکیدکردند:جوانانمیتوانند
کشوررابهقلهبرسانندوبایدآمادگیخودرا
درعملوهمچنینباثباتقدمنشاندهند.
حضرتآیتا...خامنهاییکتوصیههمبه

مسئوالنکردندوگفتند:دشمنرادرست
بشناسیدومراقبباشیدفریباورانخورید،
چه هنگامی که مشت و دندان نشان می
دهدوچههنگامیکهلبخندمیزند.
▪اروپاییهاهمباخدعهعملمیکنند

ایشان افزودند :بدانید دل های دشمنان
بسیار بیشتر از حــرف هایی که بر زبان
می آورند ،مملو از بغض و کینه به اسالم و
مسلمانانوجمهوریاسالمیایراناست،
بنابراین نباید خدعه دشمن را قبول کرد.
رهبر انقالب اسالمی ،رفتار و اقدامات
غربیهارابهمعنیواقعیکلمهخدعهآمیز
خواندند و گفتند :تکلیف آمریکایی ها که
مشخصاستزیراشمشیرراازروبستهاند
امابایدمراقباروپاییهابودزیراآنهانیزبا
خدعهعملمیکنند.
▪نمی گویم چه کنند ،اما به امید آن که
حاالکاریبکنیم،خودشانوملترادچار
مشکلنکنند

حضرت آیت ا ...خامنهای افزودند :من به
مسئوالنودولتیهانمیگویمچهکننداما
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
دچارمشکلنکنند.
ایشانخطاببهمسئوالنگفتند:ازدشمن
وحشت هم نکنید و بدانید که دست خدا
باالیهمهدستهاستوخداوندپشتیبان
ملتیاستکهدیناورایاریمیکنند.
▪جوان های عزیز روزی را خواهند دید
کههمهآنچهبهدنبالآنهستیم،محقق
ومتجلیخواهدشد

رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنان
خود ،تجلیل از شهدا و تکریم خانواده
های شهدا را از کارهای خوب و اصلی
برشمردند و تأکید کــردنــد :باید نــام و
اعتبار و جایگاه شهدا و خانواده های
آنان را روز به روز افزایش داد زیرا شهدا،
شــاخــص ه ــای مسیرحرکت انــقــاب
هستند .حضرت آیت ا ...خامنهای با
گرامی داشت یاد امام و شهدا ،گفتند:
به لطف خداوند ،جوان های عزیز روزی
را خواهند دید که همه آن چه به دنبال
آن هستیم ،محقق و متجلی خواهد شد.

