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روســای جمهوری اســامی ایران و جمهوری ترکیه روز پنجشنبه درباره مهمترین موضوعات
دوجانبــه ،منطقه ای و بین المللی ،تاکید کردند که برای ایجاد جهش در روابط تهران – آنکارا در
همه عرصه های مورد عالقه  ،آماده اند .به گزارش کار و کارگر از پايگاه اطالع رساني رياست
جمهوري  ،حجت االســام حسن روحانی عصر پنجشنبه در تماس تلفنی "رجب طیب اردوغان"
رییس جمهوری ترکیه با وی ،ضمن قدردانی از تبریک همتای ترکیه ای خود به مناسبت  22بهمن
ســالروز پیروزی انقالب اســامی گفت :ما معتقدیم روابط ایران و ترکیه باید در همه زمینه ها به
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سطحی راهبردی ارتقاء یابد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش:

حرف مردم شکایت از
فساد و تبعیض است

حضــرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر معظــم انقالب
اســامی صبح پنجشــنبه و همزمان با ســالروز بیعت
تاریخی همافران نیروی هوایی در  ۱۹بهمن سال ۱۳۵۷
با امام (ره) ،با جمعــی از فرماندهان و کارکنان نیروی
هوایی و قررگاه پدافند هوایی ارتش دیدار کردند.
به گــزارش کار و کارگر از پايگاه اطالع رســاني مقام
معظــم رهبري  ،رهبر انقالب اســامی در این دیدار ،ایام
اهلل و مناســبتهای مهــم انقالب اســامی را مایه قوام و
استحکام نظام دانستند و تأکید کردند :امسال به لطف الهی،
 ۲۲بهمن از آن  ۲۲بهمنهای تماشایی خواهد بود.
رهبر انقالب اســامی حرکت  ۱۹بهمن سال  ۱۳۵۷و
دیگر مناســبتهای مهم انقالب اســامی را فراتر از یک
خاطره افتخارآمیز دانســتند و گفتنــد :همهی این ایام اهلل،
چه مناسبتهای دوران انقالب اسالمی و چه مناسبتهای
مهم  ۳۹سال گذشته ،زمینهســاز افزایش ذخیره و سرمایه
انقالب و موجب استحکام بیشتر پایههای انقالب اسالمی
میشــوند.حضرت آیت اهلل خامنهای ،انقالب اسالمی را
حقیقتی زنده دانســتند و با تأکید بر اینکه استحکام و قوام
امروز انقالب بیشــتر از روزهای اول اســت ،خاطرنشان
ِ
انقالبیون امروز ،ایســتادهتر و آگاهتر و بصیرتر از
کردنــد:
انقالبیون روزهای اول انقالب هستند و بر همین اساس،
انقالب پیش رفته و تکامل یافته است.
رهبر انقالب اســامی ،تغییر و تحول را همچون دیگر
موجودات زنده ،جزو ذات انقالب برشــمردند و افزودند:
اکنون که انقالب در حال ورود به چهل سالگی خود است،
اصــول و مبانی ،ثابت و پایدار مانــده ،اما از این درخت
تناور و ریشــه دار ،میوههای نو بــه نو و جدید بروز کرده
است.
ایشان کانون اصلی مقابله دشمنان با انقالب اسالمی را

جلوگیری از ظهور ثمرات جدید و اســتمرار و استقامت
انقــاب برشــمردند و گفتنــد :منظور از دشــمنان همان
کســانی هســتند که با پیروزی انقالب اسالمی ،حکومت
دستنشــانده و مطیع آنها در این منطقه حساس سرنگون
شد که در رأس آنها دولت امریکا قرار دارد.
رهبر انقالب اســامی با اشاره به شــیوههای متنوع و
گســترده دشمنان برای مقابله با انقالب خاطرنشان کردند:
آنها از متفکر نماها ،نظریه پردازان قالبی ،روزنامه نگاران
و قلــم به مزدهــا ،دلقک و همه امکانــات فضای مجازی
اســتفاده می کنند تا بر مردم تأثیــر بگذارند اما ناگهان در
برخــی ایاماهلل همچــون  ۲۲بهمن و یا  ۹دی ســال  ۸۸و
یا  ۹دی امســال و راهپیماییهای خودجوش و پرشور و
پرهیجان بعد از آن ،ســیل جمعیت به خیابانها می آیند و
با ســر دادن شــعاری واحد ،همه محاسبات دشمنان را به
هم می زنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ،تالشهای بدخواهان ملت
ایــران را فراتر از اقدامات در فضای مجازی دانســتند و
گفتنــد :آنها از تحریم نیز اســتفاده می کنند تا مشــکالت
اقتصــادی بوجود آورند ،اما همین مردم به دلیل عشــق به
انقالب اسالمی ،گسترده به خیابانها میآیند و موجب قوام
و استحکام انقالب می شوند.
ایشان راهپیمایی  ۲۲بهمن امسال را یک نمونه از عشق
و ارادت مردم به انقالب دانستند و افزودند :امسال به دلیل
یــاوه گویی های برخی از دولتمردان امریکا و غیر امریکا،
مردم احســاس می کنند که دشمن در حال کمین گرفتن و
درصدد دشمنی است و به همین علت ،به حول قوه الهی،
حضور مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن امسال از همیشه گرم
تر و پرشورتر خواهد بود و همه خواهند آمد.
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هدف از عدالت اجتماعی برداشتن فاصله های میان مردم است
فساد همچون اژدهای هفتسر افسانههاست که از بین بردن آن آسان نیست
مردم بسیاری از مشکالت را تحمل میکنند اما از فساد و تبعیض شکوه دارند
مسئولین هر سه قوه به طور جدی با فساد مبارزه کنند

