
گروه سياسي حضرت آیت اهلل خامنه اي رهبر 
معظم انقاب اس�امی صبح روز گذش�ته در 
دیدار هزاران نفر از علما، مسئوالن و قشرهای 
مختل�ف مردم آذربایجان، با اش�اره به حضور 
دهها میلیونی و بس�یار پرشورتر و با نشاط تر 
مردم در راهپیمایی 22 بهمن امس�ال، چرایی 
این اعجاب آفرینی و عظمت ملت عزیز ایران را، 
بصیرت و موقع شناسی بی نظیر آنان دانستند 
و تأکی�د کردند: مل�ت ایران با ای�ن بصیرت، 
ایستادگی و حضور بهنگام در صحنه، هیچگاه 
شکست نخواهد خورد و در انتخابات 12 اسفند 
نیز ملت بار دیگر هوش�یاری و موقع شناس�ی 
خود را نش�ان خواهد داد و با حضور پرشور و 
ف�راوان خود در انتخاب�ات مجلس نهم، ضربه 

سخت دیگری به دشمن خواهد زد.
در این دیدار که در آس��تانه 29 بهمن، س��الروز 
قیام مردم تبریز بر ضد رژیم ستمش��اهی در سال 
1356 برگزار شد، رهبر معظم انقالب حوادث مهم 
انقالب اس��المی را درس آموز و شاخص های عمده 
در مسیر حرکت به سوی قله ها و اهداف برشمردند و 
با اشاره به راهپیمایی عظیم ملت ایران در 22 بهمن 
افزودند: امسال همه تأکید داشتند که حضور مردم 
در راهپیمایی 22 بهمن در سراسر کشور، نسبت به 
س��ال های قبل، پرشورتر و با نشاط تر بوده است اما 
سؤال مهم این اس��ت که چرا امسال شاهد چنین 
حض��ور ب��ا عظمت ت��ری بودیم؟ حض��رت آیت اهلل 
خامنه اي خاطرنش��ان کردند: پاس��خ به این سؤال 
ج��ز به بصیرت و موقع شناس��ی کم نظیر مردم بر 
نمی گردد زیرا ملت ایران امس��ال احساس کرد که 

کشور و نظام و اسالم به این حضور نیازمند است.
ایشان با اش��اره به تبلیغات پرحجم و گسترده 
رس��انه ها و دس��تگاه های تبلیغاتی جبهه دشمن 
عنود و ش��ریر، تحت هدایت ش��بکه صهیونیستی 
جهانی، تأکید کردند: هدف اصلی تبلیغات متراکم، 
القای این دروغ بزرگ بود که ملت ش��جاع، مؤمن 
و امتحان داده ایران، نس��بت به انقالب، اس��الم و 

اهداف واالی خود سست و بی انگیزه شده است.
رهب��ر انق��الب اس��المی افزودن��د: تمرکز این 
تبلیغ��ات هم برروی راهپیمای��ی 22 بهمن بود تا 
شاید حضور مردم کمرنگ و بی رونق شود اما ملت 
ایران با بصیرت و موقع شناس��ی اعجاب برانگیز ، 

متوجه این ترفند دش��من ش��د و با حضور عظیم 
خ��ود در راهپیمای��ی 22 بهمن امس��ال، به دهان 
دش��من کوبید. حضرت آیت اهلل خامنه اي با اشاره 
ب��ه گزارش های موث��ق درخصوص حضور بس��یار 
پرش��ور و گس��ترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن 
در هشتصد و پنجاه شهر کشور خاطرنشان کردند: 
این ملت ایران اس��ت. این ملت با چنین بصیرت و 
موقع شناسی و حضور در صحنه، شکست نخواهد 
خورد. ایشان تأکید کردند: آنهایی که باید پیام این 
حضور با عظمت مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن 
را بگیرن��د، گرفتند و آنهایی که در مغزهای الکلی 
و آف��ت دیده خود، خیاالتی در س��ر می پروراندند، 
متوجه ش��دند که در ایران چه خبر اس��ت و ملت 

قهرمان ایران چگونه در صحنه حاضر است.
راهپیمایي 22 بهمن را سانسور كردند

رهب��ر انق��الب اس��المی با اش��اره ب��ه تالش 
دستگاه های تبلیغاتی جبهه استکبار برای منعکس 
نش��دن حقیقت و عظمت حضور م��ردم افزودند: 
کسانی که مدعی آزادی اطالعات و اخبار هستند، 
اخبار مربوط به این راهپیمایی را سانسور کردند و 
راهپیمایان میلیونی تهران را هزاران نفر و جمعیت 
دهها میلیونی کش��ور در راهپیمایی را صدها هزار 
نفر عنوان کردند. حضرت آیت اهلل خامنه اي تأکید 
کردند: دش��من همواره از ابت��دای پیروزی انقالب 
اس��المی، انواع ش��یوه های دروغ پ��ردازی، تقلب، 
خدع��ه و تزویر را به کار گرفته اس��ت اما هنگامی 

ک��ه پیام صادقانه یک مل��ت از دل برآید، کار خود 
را خواهد کرد و احس��اس حضور و انقالبی گری و 
حرکت همراه با عزم راس��خ، همچون هوای خوش 
بهاری در همه ج��ا نفوذ و همه را بهره مند خواهد 
ک��رد. ایش��ان افزودند: نمونه آش��کار این واقعیت، 
تحوالت اخیر در ش��مال آفریقا و کشورهای عربی 
و دنیای اس��الم و فراگیر شدن شعارهایی است که 

روزی ملت ایران، مظلومانه آنها را سر مي داد.
نس�ل هاي آینده ش�اهد دگرگون�ي دنیا 

خواهند بود
رهبر انقالب اس��المی تأکید کردند: اس��الم در 
حرکت عظیم خود به نقطه حساس��ی رسیده است 
و نس��ل های آینده ش��اهد حوادث مهمی خواهند 
بود که دنیا را دگرگون خواهد کرد و سیاس��ت های 
مسلط مادی مس��تکبرانه را نیز از بین خواهد برد. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي خاطرنشان کردند: کانون 
اصلی این حرکت، جمهوری اس��المی ایران است و 
جوش��ش اولی��ه آن هم از ایران ب��وده و ملت ایران 
همچنان ایستاده است. ایشان، ایستادگی ملت ایران 
را رمز موفقیت و دستاوردهای بزرگ نظام اسالمی 
دانس��تند و افزودند: هنگامی که ملتی می ایستد و 
در مقابل شبکه پرهیمنه و پرهیاهو دشمن به خود 
ترس و واهمه راه نمی ده��د، در عرصه های علم و 
فناوری، اقتصاد، مس��ائل اجتماعی، سیاست ورزی 
بین المللی و تأثیرگذاری بر ملت ها، پیشرفت خواهد 

کرد و تفکر، دین و شعارش فراگیر خواهد شد.

رهب��ر انقالب اس��المی تأکید کردن��د: به لطف 
خداوند و به برکت این ایستادگی و استحکام درونی 
مل��ت ای��ران، جوانان ، با همت ها و اس��تقامت خود 
کش��ور را همانند دسته گل خواهند ساخت و آن را 
تبدیل به یک الگوی موفق و پیش��رفته برای جهان 
اسالم خواهند کرد. حضرت آیت اهلل خامنه اي الزمه 
پیشرفت و سازندگی کش��ور را، استمرار حرکت در 
مسیر صراط مس��تقیم الهی و راه اس��الم، دیانت و 
شریعت و حفظ هوشیاری و بصیرت و عمل به وظیفه 
دانستند و با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس نهم 
افزودند: دس��تگاه های تبلیغاتی و رسانه های جبهه 
اس��تکبار و عوامل همیشگی آنها، تالش گسترده اي 
را آغ��از کرده ان��د تا انتخاب��ات مجل��س، انتخابات 
بی رونقی باش��د اما همه باید بدانند که حضور مردم 
در انتخابات، کش��ور را به پیش خواهد برد و دشمن 
را در اجرای توطئه هایش دچار تردید و تزلزل و وادار 
به عقب نش��ینی خواهد کرد. ایش��ان تأکید کردند: 

انتخابات پرشور ضربه سختی به دشمن خواهد بود.
دل هاي مردم در دست خداست

رهبر انقالب اس��المی با تأکید بر اینکه دلهای 
مردم در دس��ت خدا اس��ت، افزودند: ب��ا عنایت و 
کمک خداوند متعال، انتخابات مجلس نهم پرشور 
و با احس��اس و همراه با بصی��رت و حضور فراوان 
مردم، برگزار خواهد ش��د. رهبر انقالب اس��المی 
اظهار امیدواری کردند نتیج��ه انتخابات دوازدهم 
اس��فند، انتخاب مجلس و نمایندگانی خوب برای 
ورود به عرصه کار و خدمت باشد. حضرت آیت اهلل 
خامن��ه اي در بخش دیگ��ری از س��خنان خود با 
اش��اره به نقش و جایگاه  آذربایجان و بویژه تبریز 
در حوادث و تحوالت یکصد س��ال گذشته کشور، 
افزودن��د: مهمترین ویژگی قهرمان��ان و نام آوران 
تبریز همچون ستارخان و باقرخان، تدین و حرکت 

در مسیر دین و پیروی از علمای دین بوده است.
ایش��ان همچنین با اشاره به نقش آفرینی علما 
و م��ردم آذربایجان و تبریز در نهضت اس��المی و 
حوادث مربوط به پیروزی انقالب اسالمی  و بعد از 
آن ،خاطر نشان کردند: تقدیم دو شهید محراب از 
میان پنج شهید محراب ، و شجاعت و خط شکنی 
لشکر دالور و قهرمان عاشورا در دوران دفاع مقدس 
نمونه هایی از کارنامه درخش��ان و برجسته مردم 

آذربایجان است.

رهبر معظم انقالب در ديدار پرشور مردم آذربايجان:

حضوردرانتخابات،دشمنراعقبميراند

اعام آمادگي ایران براي كمك به روشن شدن حوادث بانكوك
از سوي سخنگوي وزارت امور خارجه مطرح شد

مواجهه حقوقي و پرهیز از چالش، رویكرد هیأت نظارت بر اجراي قانون اساسي خواهد بود
دبیر هیأت نظارت بر اجراي قانون اساسي:

دبير هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي مواجهه حقوقي و غيرسياسي و پرهيز از ايجاد چالش و ورود به مباحث چالشي را رويكرد 
اصلي اين هيأت دانست. دكتر محمدعلي حجازي در نشستي با كارشناسان، حقوقدانان و برخي مسئوالن حقوقي و قضايي كشور با 

تأكيد بر اتخاذ رويكرد غيرسياسي و پرهيز از ورود در مباحث و مسائل چالشي اظهارداشت: اين هيأت با گفتمان سازي درباره شيوه 
احسن اجراي قانون اساسي تالش خواهد كرد كه مباحث در مسير صحيح و اصلي پيگيري شود. وي اقدام رئيس جمهور در تشكيل 

دوباره هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي را نشانگر ارزش مضاعف قائل شدن رئيس جمهور بر قانون اساسي و توجه دادن 
عمومي بر اهميت حسن اجراي قانون اساسي توصيف و تصريح كرد: اين كه مدتي اين هيأت فعال نبود، به معناي آن نبود كه انجام 
اين مهم تعطيل شده است؛ چرا كه اصل ايفاي اين وظيفه بر عهده شخص رئيس جمهور است و با جديت پيگيري مي شد و تشكيل 

هيأت عالي حل اختالف قوا از سوي مقام معظم رهبري نيز در راستاي اجراي همين اصل مهم صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ايران ضمن محكوميت شديد هرگونه 
فعاليت تروريستی اعالم كرد: جمهوری اسالمی ايران مسبب اينگونه اقدامات 

تروريستی در بانكوك را عاملين رژيم صهيونيستی با اهداف پنهان و جنايتكارانه 
دانسته و آمادگی كامل، همه جانبه و سريع خود را برای كمك و همكاری با دولت تايلند 

جهت روشن شدن ابعاد اين حوادث اعالم می دارد. 
رامين مهمانپرست ضمن رد ادعاهای رژيم صهيونيستی مبنی بر دست داشتن ايران در 

انفجار روز گذشته شهر بانكوك، تالش آن رژيم برای تخريب روابط دوستانه و تاريخی 
بين ايران و تايلند را اقدامی واهی و بی ثمر دانست.

گزيده اخبار
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يادداشت
محمد رحماني

انرژي هسته اي زنده شده است
توفیقات روزافزون كشورمان در دستیابي به انرژي صلح آمیز هسته اي موجب آن 
شده كه هر كسي مدعي انجام این توفیقات شود؛ اما تاریخ خود شاهد بر آن است كه 
چه كساني مرعوب غرب شده و چه كساني به رشد كشورمان در تولید علم و فناوري 
سرعت بخش��یدند. چنانچه روزنامه هاي سال هاي نخس��ت پیروزي انقالب را براي 
نخستین بار مرور كنید، شاید پذیرش موج ضد انرژي هسته اي در آن سال ها براي 
ش��ما عجیب و غیر قابل باور باشد، در ایامي كه دولت موقت چوب حراج بر سرمایه 
ملي ایران زده بود و بحث فروش تجهیزات هس��ته اي باقي مانده از رژیم پهلوي به 
ص��ورت جدي در میان دولتمردان بازرگان مطرح بود. در این مس��یر حتي روزنامه 
جمهوري اسالمي هم قسمت ثابتي را براي مضر دانستن انرژي هسته اي اختصاص 
داده بود، آنچنان كه بارها اس��تفاده از نفت براي تولید انرژي ارزان تر و انقالبي تر از 
هزینه هاي تولید برق با اس��تفاده از انرژي هس��ته اي ارزیابي شده بود. كار به جایي 
كشید كه حتي سیستم پدافند هوایي نیروگاه بوشهر را به دیگر نقاط انتقال دادند كه 

به همین علت در طول جنگ به نیروگاه بوشهر آسیب هاي بسیاري وارد شد.
بعد از جنگ مس��ئوالن و دولتمردان از اهمیت استراتژیك انرژي هسته اي آگاه 
شدند و بر آن شدند تا حركتي نو را آغاز كنند، البته این بار به جاي شركت زیمنس 

آلمان، روس ها مسئولیت تكمیل نیروگاه بوشهر را به عهده گرفتند.
روس ها نیروگاهي را كه بیش از 70 درصد آن به اتمام رسیده بود، تحویل گرفته 

بودند و هر روز وعده اي نو مي دادند و دولت سال ها به امید فردا بود.
سال 1374 عمر 25 ساله معاهده NPT در ایران به پایان رسید؛ معاهده   اي كه 
ایران در دوران پهلوي حاضر به پذیرفتن دائم آن نش��ده بود چراكه شرط پذیرش 
دائم آن را تضمین سازمان ملل مبني بر عاري ماندن خاورمیانه از سالح هسته اي 
مي دانس��ت. اما س��یروس ناصري در دولت  هاش��مي رفس��نجاني با وجود آن كه 
مي توانست تمدید NPT را با شرط خلع سالح اتمي رژیم صهیونیستي یا دریافت 

امتیاز دیگري مطرح كند، اما با یك دست باال آوردن ساده آن را قبول كرد!
این پایان ماجرا نبود؛ چندي بعد ctbt )كنوانسیون جامع تست و آزمایش هسته اي( 
به تصویب رسید. مهدي س��لطاني، یكي از دیپلمات هاي با تجربه در گفت وگویي با 
نگارنده خاطرنش��ان كرد: »آقاي ناصري در ژنو ب��ه بچه ها مي گفت هر چیزي را كه 
مي خواهید براي تهران جا بیندازید، بگویید امریكا با آن مخالف است تا سریعًا تصویب 
 ctbt استفاده كرد حال آن كه مدیران ارشد ctbt شود و از همین شیوه براي تصویب
ارتباط تنگاتنگي با CIA دارند.« اما در دولت خاتمي روند وادادگي سرعت بیشتري 
یافت، هنوز یك سال از ماجراي برخورد دو هواپیما با برج هاي دوقلو در امریكا نگذشته 
بود كه در 23 مرداد 81، یك عضو گروهك تروریستي منافقین در جمع خبرنگاران 
غربي، مدعي انجام برنامه پنهان هسته اي جمهوري اسالمي در نطنز و اراك شد. هر 
چند كه البرادعي مدیركل آژانس بین المللي انرژي هس��ته اي اعالم كرد كه از وجود 
این تأسیسات كاماًل مطلع بوده اما غرب و امریكا بهانه جدید براي فشار به ایران یافته 
بودند. در همان ایام به ابتكار حسن روحاني دبیر وقت شوراي امنیت ملي، پاي گروه 
موسوم به U3 متشكل از وزراي خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه به تهران باز شد. كاخ 
سعدآباد در 29 بهمن مزه دستپخت دولتمردان خاتمي را با عنوان تعلیق داوطلبانه 

چشید تا شاید غربیان به ما اعتماد كنند.
در س��ایه این مذكرات برخالف بند 77 قانون اساس��ي كش��ور، دولت پذیرفته 
ب��ود تا پروتكل الحاقي را امضا كند حال آن كه پیوس��تن ب��ه معاهدات بین الملل 
مي بایست در مجلس شوراي اسالمي به تصویب برسد. دولتمردان خاتمي پذیرفتند 
كه فعالیت یا آزمایش س��انتریفیوژ حتي بدون مواد هم تعلیق ش��ود؛ پذیرفتند كه 
هرگونه فعالیت غني س��ازي كه منجر به جداسازي ایزوتوپي شود، تعلیق شود و در 
مقابل سه كشور اروپایي متعهد شدند تا حق ایران براي استفاده از انرژي صلح آمیز 

هسته اي برابر با معاهده منع گسترش سالح هسته اي را شناسایي كنند!
ادامه در صفحه آخر

    پیام تسلیت رئیس جمهور 
به مناسبت رحلت آیت اهلل 

حاج شیخ محمود رازیني
رئیس جمهوری در پیامی رحلت 
آیت اهلل  عالیقدر حض��رت  روحان��ی 
حاج ش��یخ محمود رازینی را به بیت 
مكرم ایشان تس��لیت گفت. محمود 
احمدی نژاد در پیامی به حجت االسالم 
علی رازینی، معاون حقوقی و توسعه 
قضای��ی ق��وه قضائی��ه و نماین��ده 
مردم هم��دان در مجل��س خبرگان 
رهبری آورده اس��ت: رحلت روحانی 
حاج  آی��ت اهلل  جلیل الق��در حضرت 
شیخ محمود رازینی ابوالشهیدین كه 
عمر پربركت و گرانمایه خود را صرف 
نشر و گسترش معارف اسالمی نمود 

مایه تأسف و تألم گردید. 

    پیام معاون اول 
رئیس جمهوري به مناسبت 

روز ملي صربستان
مع��اون  رحیم��ي،  محمدرض��ا 
اول رئیس جمه��وري در پیام��ي ب��ه 
تبریك  نخست وزیر صربستان ضمن 
فرارس��یدن روزملي این كشور اظهار 
امی��دواري كرد در س��ایه تالش هاي 
مشترك مسئوالن جمهوري اسالمي 
ایران و جمهوري صربستان، مناسبات 
میان دو كش��ور در تمامي زمینه هاي 
سیاسي، اقتصادي و فرهنگي بیش از 

پیش توسعه و تحكیم یابد.

    وزیر كشور به وین رفت
»مصطفي محمدنجار« وزیر كشور 
و دبیركل ستاد مبارزه با موادمخدر در 
رأس هیأتي عالیرتبه از كشورمان براي 
ش��ركت در س��ومین اجالس جهاني 
مبارزه با موادمخدر روز گذش��ته وارد 

وین پایتخت اتریش شد.

    عمرو موسی گفت وگو و 
تفاهم بین ایران و مصر را 

ضروری دانست 
عم��رو موس��ی نام��زد احتمالی 
ریاس��ت جمهوری آین��ده مصر، در 
كنفرانس انتخاباتی در شهر فیوم واقع 
در 80كیلومتری جنوب غرب قاهره، 
ضمن دعوت به گفت و گو بین ایران 
و مصر اظهار داش��ت: گفت و گو بین 
مصر با تمام كش��ورها ضروری است 
و باید با تمام كش��ورهای اسالمی به 

تفاهم دست یافت. 

     رتبه استاد ممتاز 
به سردار شهید 

تهراني مقدم تعلق گرفت
دانشگاه جامع امام حسین)ع( سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي رتبه »استاد 
ممتاز« خود را به سردار سرلشكر شهید 
حس��ن تهراني مقدم اعطا كرد. سردار 
سرتیپ پاس��دار حسین ظریف منش، 
رئیس دانشگاه جامع امام حسین)ع( 
روز چهارشنبه با اعالم این خبر افزود: 
این تصمی��م در هی��أت ممیزي این 

دانشگاه اتخاذ شده است.

    نماز جمعه این هفته 
تهران به امامت آیت اهلل 

امامي كاشاني اقامه مي شود
نماز عبادي -  سیاسي جمعه این 
هفته تهران به امامت حضرت آیت اهلل 
امامي كاش��اني اقامه مي شود. پیش 
از خطبه هاي ای��ن هفته نماز جمعه 
تهران، حجت االسالم رئیسي پیرامون 
»حض��ور حداكث��ري و اخ��الق در 
انتخابات« س��خنراني مي كند. از این 
هفته خطبه هاي نم��از جمعه تهران 
20 دقیقه قبل از اذان شرعي به وقت 

تهران آغاز مي شود.

     دبیر، نایب رئیس 
و اعضاي شوراي تحول 

اداري نهاد ریاست جمهوري 
منصوب شدند

حمید بقایي، معاون اجرایي رئیس 
جمهور در احكامي جداگانه علي مهدي 
و محمدعلي زهره اي را به عنوان دبیر 
و مس��ئول دبیرخان��ه و نایب رئیس و 
امیركی��وان ذوالفق��اري، داود جاللي، 
حبیب اهلل جزء خراساني، صادق تقوي 
و غالمرضا شریفي شهریور را به عنوان 
اعض��اي ش��وراي تح��ول اداري نهاد 

ریاست جمهوري منصوب كرد.

    نشست مشترك 
هیأت رئیسه و رؤسای 
كمیسیون های مختلف 

مجلس خبرگان آغاز شد
نشست مش��ترك اعضای هیأت 
رئیس��ه و رؤس��ای كمیس��یون های 
مختل��ف مجلس خب��رگان رهبری 
عصر دیروز در مح��ل دبیرخانه این 
مجل��س آغاز ش��د. در این جلس��ه 
آیت اهلل محمدرضا  ریاس��ت  ب��ه  كه 
مهدوی كنی آغاز شد، كمیسیون های 
مختلف گزارش های خود را در مورد 
مس��ائل مربوط به خبرگان رهبری 

مطرح كردند.

دبیر ش��وراي عالي امنیت ملي جمهوري اس��المي ایران با 
ارس��ال نامه اي براي مسئول سیاست خارجي اتحادیه اروپایي 
ضم��ن اس��تقبال از آمادگ��ي گ��روه 1+5 براي بازگش��ت به 
گفت و گوه��ا، آمادگي تهران را براي ادامه مذاكرات اعالم كرد. 
س��عید جلیلي طي نامه اي كه روز گذش��ته به دفتر »كاترین 
اش��تون« تحویل شد، با اس��تقبال از آمادگي گروه 1+5 براي 
بازگش��ت به گفت و گوها به منظور برداشتن گام هاي بنیادین 

جهت همكاري، مراتب آمادگي جمهوري اسالمي ایران را براي 
ادامه گفت و گوه��ا اعالم كرد. دبیر ش��وراي عالي امنیت ملي 
ای��ران در این نامه تأكید كرده اس��ت كه موفقیت گفت و گو ها 
در گرو برخورد س��ازنده 1+5 با ابتكارهاي جمهوري اس��المي 
ایران اس��ت. وي همچنین از اظهار نظر كاترین اشتون مبني 
بر احترام به حق ایران در استفاده صلح آمیز از انرژي هسته اي 

استقبال كرده است.

در پاسخ جلیلي به نامه اشتون مطرح شد

ايران براي مذاكرات هسته اي اعالم آمادگي كرد

ب��ه گزارش خبرنگار ایرنا، هزاران تن از مردم ش��ریف خطه 
آذربایجان اعم از زن و مرد، پیر و جوان و كس��اني كه خاطرات 
حماسه 29 بهمن تبریز را در دل و ذهن خود به یادگار داشتند 
به نمایندگي از مردم آذربایجان بیعت و وفاداري مجدد خود را با 
آرمان هاي امام راحل و حضرت آیت اهلل خامنه اي ابراز داشتند. 

مهمانان آذري مقام معظم رهبري پیش از ورود رهبر معظم 
انقالب به حسینیه، با سردادن شعارهایي به زبان آذري بارها و 
بارها تأكید مي كردند: »آذربایجان اویاخدي، انقالبا دایاخدي« 
)آذربایجان بیداره، حافظ انقالبه(. رهبر معظم انقالب اسالمي 
در پاسخ به ابراز احساسات و شعارهاي مكرر آذري هایي كه در 
جهت حمایت از انقالب و دفاع از حریم والیت بیان مي شد به 

زبان آذري فرمودند: »چوخ ممنون«. 
در این دیدار كه در فضایي آكنده از شور و معنویت برگزار 
شد، مهمانان آذري با زبان شیرین و زیباي آذري اشعاري را در 
آمادگي براي اجراي فرامین مقام معظم رهبري قرائت كردند. 
»امر ائله تا باش وئراق فرمانیوه، ائیلیاق بیز جاني قربان جانیوه« 
)امر فرما تا سر به فرمانت دهیم، جان خود را فداي جانت كنیم( 

»گلمیشوق تا حفظ بیعت ائیلیاق، بیز والیتدن حمایت ایلیاق« 
)آمده ایم تا بیعت خود را حفظ كنیم، از والیت حمایت كنیم( 
»سنده ن اي رهبر اطاعت ائیلروق، جاني قربان والیت ائیلروق« 
)از ش��ما رهبر اطاع��ت مي كنیم، جان خ��ود را فداي والیت 

مي كنیم( 
»مكتبیندن آلمیشوق درس وفا، جانیمیز اولسون سنه قربان آقا« 

از مكتب شما درس وفا آموخته ایم، جان ما قربان تو اي آقا( 
اینها بخشي از شعرهایي بود كه مهمانان آذري زبان حسینیه 
امام خمیني)ره( در حضور رهبر معظم انقالب قرائت مي كردند. 
جمعي از بس��یجیان آذربایجان با چفیه و پیشاني بندهاي 
سبز و قرمز كه روي آنها نوشته بود »یا زهرا« »یا ابوالفضل« در 
حس��ینیه امام خمیني)ره( حضور یافته و شعار مي دادند: » اي 
پسر فاطمه، منتظر تو هستیم«، »ستون خیمه ما، والیت فقیه 
اس��ت«، »یل یاتار، توفان یاتار، یاتماز والی��ت پرچمي )باد و 
توف��ان فروكش مي كند اما پرچم والیت ب��ر زمین نمي افتد(، 
 »ما اهل كوفه نیس��تیم علي تنها بماند« و »ابوالفضل علمدار 

خامنه اي نگهدار«. 

حاشيه هاي ديدار مردم آذربايجان با مقام معظم رهبري

ملت با حماسه 22 بهمن به دهان دشمن كوبيد

گ��روه سياس��ي وزیر ام�ور خارجه 
جمهوری اس�امی ای�ران در ایام 
سالگرد قیام مردم مظلوم بحرین با 
ارس�ال پیام های جداگانه به سران 
سازمان های منطقه ای و بین المللی 
در خصوص وضعیت اسفبار سركوب 
مردم در بحرین ابراز نگرانی كرد و 
نس�بت به تبعات مداخل�ه نظامی 
خارجی علی�ه غیرنظامیان در این 

كشور هشدار داد. 
»علی اكبر صالحی« در این خصوص 
پیام های جداگانه ای برای دبیركل سازمان 
مل��ل، رئیس ش��ورای امنی��ت، دبیركل 
سازمان همكاری اسالمی، مسئول سیاست 
خارج��ی اتحادیه اروپ��ا، دبیركل اتحادیه 
ع��رب ، دبیركل اتحادی��ه آفریقا و رئیس 

جنبش عدم تعهد ارسال كرده است. 
صالح��ی در این پیام ه��ا   ضمن اعالم 
مرات��ب نگرانی عمیق جمهوری اس��المی 
ایران بر اس��اس وظیفه اسالمی، انسانی و 
اخالقی از روند اوضاع در بحرین، نس��بت 
به تبعات جدی مداخل��ه نظامی خارجی 
علیه غیرنظامیان بی گناه هش��دار داد و بر 
مس��ئولیت بین المللی حكومت بحرین و 
دولت های مداخله گر تأكی��د كرد. وی در 
نامه خود به اس��تمرار سركوب خشونت بار 

جنبش مسالمت آمیز مردم 
مس��لمان بحرین كه برای 
احقاق حقوق مشروع مدنی 
و اعتراض به سیاس��ت های 
تبعیض آمیز و نقض حقوق 
بش��ر در این كش��ور قیام 
كرده اند، اشاره كرده است. 
در این پیام ها آمده اس��ت: 
در نتیجه سركوب نظام مند 
و متضم��ن نق��ض فاحش 

حقوق بشر در بحرین، استمرار این روند و 
بویژه اصرار بر گسیل نیروی نظامی خارجی 
جهت مقابله با مطالبات مسالمت آمیز مردم، 
طی یك سال گذشته ده ها تن از مردم این 
كشور كم جمعیت شهید و مجروح شده اند. 
صالحی خاطرنش��ان كرده است: استمرار 
این روند عالوه بر نقض حقوق اولیه مردم 
بحری��ن، زمینه های تهدی��د صلح و ثبات 

منطقه ای را فراهم آورده است. 
وزیر امورخارجه در پیام خود یادآور 
ش��ده اس��ت: آنچه كه موجب تشجیع 
روزاف��زون ناقض��ان داخل��ی و خارجی 
سیستماتیك حقوق بشر در بحرین شده، 
رویكرد دوگانه و برخورد ریاكارانه برخی 
از طرف هایی اس��ت كه نقش اساسی در 
تصمیم سازی های بین المللی دارند و به 

صورت��ی كاماًل هدفمند و با 
اس��تفاده از تم��ام ابزارهای 
سیاسی، رسانه ای و تبلیغی 
عم��اًل در جهت كش��تار و 
غیرنظامی  مردم  ش��كنجه 
كرده ان��د.   اق��دام  بحری��ن 
صالح��ی همچنین با تأكید 
بر تعهد جمهوری اس��المی 
ایران به اصول منش��ور ملل 
متح��د و موازی��ن حق��وق 
بین الملل، تالش ب��رای حصول راه حل 
سیاسی از طریق ایجاد زمینه های الزم و 
اعتمادساز برای گفت وگوی عادالنه بین 
مردم و حكومت بحری��ن را تنها راه حل 

بحران در این كشور دانسته است. 
وزیر امورخارجه در این پیام خواستار 
به كارگی��ری هم��ه امكان��ات و تدابی��ر 
دردس��ترس و نی��ز ظرفیت های حقوقی 
ب��رای جلب توجه جامع��ه بین المللی به 
فجایع انسانی در بحرین شده و یادآور شده 
است: وظیفه جامعه بین المللی است كه 
حكومت بحرین را از تداوم نقض فاحش و 
سیستماتیك حقوق بشر مردم غیرنظامی 
این كشور برحذر داشته و ضرورت توقف 
ف��وری مداخله نظامی خارج��ی در امور 

داخلی بحرین را گوشزد كند.

نامه نگاري هاي ديپلماتيك ايران براي دفاع از مردم بحرين
تحرك جدید دستگاه دیپلماسي كشور


