چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی مبارک باد
امام جمعه شیراز :مردم در روز  22بهمن دشمنان را شگفتزده خواهند کرد
 22بهمن مرکز اتکای
وحدت ملی
محمد عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

استاندار فارس:

بزرگراه جهرم -الر
به اسکله شهید رجایی
متصل میشود
3

اسکندرپور:

آتشنشانی شیراز با
استانداردها فاصله دارد

در راستای طرح ملی چهل قلم؛

نفرات برتر پیکارهای
تیر و کمان فارس شناخته
شدند

از محمدرضا سرشار در
شیراز تجلیل شد
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رهبر معظم انقالب اسالمی   در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش:

راهپیمایی  ۲۲بهمن دشمنشکن و پر شکوهتر
از سالهای قبل خواهد شد

3

معاون مالی و اقتصادی
شهرداری شیراز:

فعاالن صنعت ساختمان
از بستههای تشویقی
و فرصت باقی مانده
4
استفاده نمایند
بهرام پارسایی در مراسم معارفه
فرماندار شیراز:

در عرصه مدیریتی نیازمند
جسارت در تصمیمگیریها
هستیم
4

آمادگی جهاد دانشگاهی
برای تحقق اقتصاد
مقاومتی در فارس
3

دعوت شخصیتها ،سازمانها و تشکلها از مردم فارس برای حضور در راهپیمایی  22بهمن

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

راهپیمایی  ۲۲بهمن دشمنشکن و پر شکوهتر از سالهای قبل خواهد شد

رهبر انقالب اسالمی   رژیم امریکا را تجسم «شرارت،
خشونت ،بحران سازی و جنگ آفرینی» خواندند و افزودند:
مسئوالن رژیم امریکا ضمن اهانت به ملت ایران می   گویند
چــرا «مرگ بر امریکا» می   گویید ،برای روشــن شــدن
ذهــن مقامات امریکایــی تأکید می   کنیم کــه ما کاری
بــه ملت آمریکا نداریم و مرگ بــر امریکا یعنی مرگ بر
حاکمان امریکا که در این دوره« ،مرگ بر ترامپ و بولتون
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و پمپئو» میشود.
ایشان افزودند :تا وقتی رژیم امریکا بر مبنای شرارت،
دخالــت ،خباثت و رذالت حرکت می   کند ،شــعار مرگ بر
امریکا از دهان ملت مقتدر ایران نخواهد افتاد.
حضرت آیــتا ...خامنــه ای در بخــش دیگری از
سخنانشــان در     باره پیشــنهادهای اروپایی هــا افزودند:
به مســئوالن توصیه می   کنم به اینها هــم اعتماد نکنند

البته نمی   گوییم با آنها مراوده نداشته باشیم بلکه با چشم
بدبینی به اروپایی ها نگاه کنید.
رهبر انقالب خاطرنشــان کردند :در     باره امریکا هم از
چند ســال قبل و در مذاکرات هسته ای ،هم در جلسات
خصوصی و هم در جلســات عمومی   مکرر به مســئوالن
می   گفتم به امریکایی ها اعتمادی ندارم و شما هم به قول
و حرف و لبخند و امضای آنها اعتماد نکنید .اکنون نتیجه
این شده است مسئوالنی که آن روزها مذاکره می   کردند،
خودشــان می   گویند امریکا غیرقابل اعتماد اســت .باید
از اول این را تشــخیص می   دادند و بــر این مبنا حرکت
می   کردند.
ایشان افزودند :همین اروپایی ها که با وقاحت از ایران
مطالبه حقوق بشــری می   کنند در پاریس نیروهای مسلح
را به جان مردم می   اندازند و مردمشان را کور می   کنند اما
در عین حال متکبرانه از ایران طلبکاری می   کنند در حالی
که باید به آنها گفت شما اص ً
ال حقوق بشر را می   شناسید؟
حضــرت آیتا ...خامنه ای تأکیــد کردند :در جایگاه
یک کشــور مقتدر و توانا با همه دنیا به جز چند اســتثنا
ارتباط داریم و خواهیم داشت اما باید بدانیم با چه کسانی
داریم حرف می   زنیم و اقدامات فرانسوی ها ،انگلیسی ها و
دیگران را در مقاطع مختلف از یاد نبریم.
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حضــرت آیــتا ...خامنه ای رهبــر معظم انقالب
اســامی   صبح روز جمعه در دیدار فرماندهان و جمعی
از کارکنان نیــروی هوایی و پدافند هوایی ارتش ،بیعت
شگفتیســاز همافران با امام خمینی(ره) در  ۱۹بهمن
 ۱۳۵۷را تجســم شجاعت ،امید به پروردگار ،نهراسیدن
از دشمن و عمل به وظیفه برشمردند و تأکید کردند۲۲ :
بهمن امسال به یاری پروردگار و در پرتو همین عوامل
تاریخساز به معنای واقعی کلمه دشمنشکن خواهد شد
و با هوشــیاری ملت و حضور همه سالیق و دیدگاهها،
پرشکوه تر از سالهای قبل خواهد بود.
حضرت آیــتا ...خامنه ای ،راهپیمایی  ۲۲بهمن را
از مسائل شگفتیســاز خواندند و افزودند :جشن ساالنه
انقالب در کشــورهایی کــه انقالب کــرده اند به رژه
نیروهای مســلح در مقابل چند نفر تبدیل شده است اما
در ایران ســرافراز ۴۰ ،سال است مردم در سراسر کشور
به خیابانها می   آیند و بر ادامه راه انقالب تأکید می   کنند
که این مســئله ،از معجزات شگفتیساز انقالب است و
باید با تمام قدرت ادامه یابد.
ایشــان حضور انبو ِه بیشــمار ملــت در راهپیمایی
 ۲۲بهمــن را «دشمنشــکن و مرعــوب کننده آن»،
«نشاندهنده حضور عمومی   ملت در صحنه» و «تجلی
عزم و وحدت ملی» برشــمردند و خاطرنشان کردند :در
جامعه اختالف ســلیقه وجود دارد اما وقتی پای انقالب
و نظــام و  ۲۲بهمن به میــان می   آید ،همه اختالف ها
رنگ می   بازد و همه در کنار هم به میدان می   آیند.
ادامه در پایین صفحه

