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 رهبر انقالب 
در دیدار خانواده سردار شهید: 

سليمانی عزیز، ملی ترین 
شخصيت ایران بود و هست

جهان 5

با شروع 2022، گمانه زنی ها در مورد 
 چشم انداز سیاست های کالن تشدید شد؛

جهت دهی به نهادگرایی 
 در ميانه

 تکروی های منطقه ای

قیمت  2000  تومان  /    شماره  976 یکشنبه 12 دی   1400  /   28 جمادی االول 1443  / 2 ژانویه   2022

رهبر انقالب صبح دیروز در دیدار خانواده و اعضای 
ستاد بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی، »صدق« و 
»اخالص« را خالصه و نماد و نمایه مکتب سلیمانی 
خواندند و با اشــاره به الگو شدن حاج قاسم در میان 
جوانان منطقه افزودند: سلیمانی عزیز، ملی ترین و 
امتی ترین شخصیت ایران و دنیای اسالم بود و هست.

به گزارش ایلنا، حضرت  آیت اهلل خامنه ای، شهادت 
سردار سلیمانی را حادثه ای ملی و حادثه بین الملل 
اسالمی برشمردند و افزودند: بزرگداشت مردمی و 
مبتکرانه حاج قاسم در سراسر ایران نشان دهنده ی 
پیشــرو بودن ملت در قدرشناســی از این شهید 

واالمقام است.
ایشان با استناد به آیات متعدد قرآن کریم گفتند: 
صدق و اخــالص، جوهره و شــکل دهنده مکتب 
سلیمانی اســت که هم زندگی و هم شهادت او را پر 
برکت ســاخت و کیفیت شــهادت او نیز، به فضل 
الهی حجت را بر همه بندگان خدا و دشمنان اسالم 

تمام کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای پایبنــدی و وفاداری 
کامالً صادقانه سردار سلیمانی به عهدی که با پروردگار 
بســته بود و تعامل از سر صدق حاج قاســم با امام و 
آرمانهای اسالم و انقالب را مایه برکت فعالیت های 
سردار سلیمانی خواندند و افزودند: سردار عزیز ملت 
ایران، رنج مجاهدت در راه آرمانهــا را با همه وجود 
تحمل می کرد و با کمال دقت و در همه عمر به وظایف 

خود در قبال ملت ایران و امت اسالمی وفادار بود.
ایشان با انتقاد از کسانی که خواسته یا ناخواسته 
خط دشمن در ترویج دوگانه دروغین »ملت و امت« 
را دنبال می کنند، گفتند: حاج قاســم ثابت کرد که 

می توان ملی ترین و در عین حال امتی ترین بود.
رهبر انقالب با اشاره به حضور دهها میلیونی ملت 
در تشییع پیکر مطهر سردار افزودند: این واقعیت نشان 
می دهد حاج قاســم ملی ترین چهره بوده و هست، 
ضمن اینکه نفوذ روزافزون یاد و نام او در دنیای اسالم 
اثبات می کند سلیمانی عزیز، امتی ترین چهره دنیای 

اسالم نیز بوده و هست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، حاج قاســم را مظهر 
تالش و کار خستگی ناپذیر و حیرت انگیز برشمردند 

و افزودند: سردار قهرمان ملت ایران، در همه کارها و 
فعالیت های بی پایانش در حد تحسین برانگیزی از 
شجاعت و شهامت و در عین حال عقالنیت برخوردار 
بود و ضمن شــناخت دقیق از دشــمن و امکانات و 
ابزارهایش، بدون ذره ای بیم، بــا قدرت و تدبیر وارد 
میدان مقابله می شد و کارهای اعجاب انگیزی انجام 

می داد.
ایشان تحسین ملت از شجاعت سردار سلیمانی 
را از جمله نتایج صدق حاج قاسم در وفاداری به عهد 

الهی خواندند.

رهبر انقالب، »اخالص و کار برای خدا« را ویژگی 
دیگر شهید سلیمانی و مایه برکت بی بدیل در کار او 
دانستند و افزودند: او از دیده شدن فرار می کرد و اهل 
تظاهر و الف زنی نبود و آن تشــییع دهها میلیونی و 
رواج نام و یاد او در جهان، اولین پاداش و جزای الهی به 

اخالص او در دنیا بود.
ایشان با اشاره به تبدیل شدن شهید سلیمانی به 
الگو و قهرمان جواناِن دنیای اسالم و منطقه، گفتند: 
امروز سلیمانی در منطقه ما نماد امید، اعتماد به نفس، 
رشادت و رمز استقامت و پیروزی است و همچنان که 
برخی به درستی گفته اند، »شهید« سلیمانی برای 

دشمنانش خطرناک تر از »سردار« سلیمانی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: دشــمنان 
خیال می کردند با شهادت سلیمانی، ابومهدی و دیگر 

همراهان ایشان، کار تمام خواهد شد اما امروز به برکت 
آن خون عزیز و مظلومانه، آمریکا از افغانستان فرار 
کرده است، در عراق ناچار به تظاهر به خروج و اعالم 
نقش مستشاری و بدون حضور نظامی است که البته 
برادران عراقی باید با هوشیاری این مسئله را دنبال 
کنند، در یمن جبهه مقاومت رو به پیشرفت است، 
در سوریه، دشــمن، زمین  گیر و بدون امید به آینده 
است، و در مجموع جریان مقاومت و ضد استکباری 
در منطقه، امروز از دو سال قبل، پر رونق تر، شاداب تر 

و امیدوارتر در حال کار و حرکت است.

رهبر انقالب با نقل نمونــه ای از برخورد عمیقاً 
مهربانانه شهید سلیمانی با فرزندان شهدا، خاطرنشان 
کردند: آن شهید عزیز با آن روحیه عطوف در مقابل 
خانواده شهدا، در مقابل اشــرار و مفسدان داخلی 
و خارجی چنان قاطع و با شــدت بود که حتی خبر 

حضورش در یک منطقه، روحیه دشمن 
را نابود می کرد.

ایشان برخورد حذفی مستکبران با 
شهید سلیمانی در فضای مجازی را نشانه 
ترس آنها حتی از اسم شهید و واهمه شان 
از رواج و تکثیر آن الگوی گران ســنگ 
دانستند و گفتند: در دنیای امروز، فضای 
مجازی زیر کلید مستکبران است و این 
واقعیت باید مســئولین فضای مجازی 

کشور را نیز هوشــیار کند تا به نحوی عمل کنند که 
دشمن نتواند به هر شــکل و هر جا که اراده کرد، در 

فضای مجازی برخورد کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای شهید سلیمانی را یک 
واقعیت ماندنی و تا ابد زنده، خواندند و افزودند: قاتالن 
او همچون ترامپ و امثال آن، جزو فراموش شدگان 
تاریخ خواهند بــود و در زباله دان تاریــخ گم و گور 
می شوند، البته پس از آنکه تقاص جنایت دنیوی خود 

را پس بدهند.
رهبر انقالب با تحســین فعالیت های خانواده، 
همرزمان و دوستان شهید سلیمانی و بویژه سردار 
قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در دنبال 
کردن و به پیش بردن خط مبارک مقاومت، گفتند: 
خداوند به کســانی که در راه اراده و اهداف او حرکت 
کنند، وعده دفــاع و نصرت داده اســت و این وعده 

امیدبخش شامل حال ملت ایران خواهد بود.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اسالمی، زینب 
سلیمانی فرزند شهید و مسئول بنیاد شهید سلیمانی 
گزارشی از فعالیت های این بنیاد و همچنین اقدامات 
انجام شده در ستاد مردمی بزرگداشت دومین سالگرد 

شهدای مقاومت بیان کرد.
همچنین ســردار ســالمی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، شهید سلیمانی را حقیقتی 
جاری، جوشــان و الهام بخش بــرای جوانان امت 
اسالمی برشمرد و افزود: دشمن با آن جنابت به دنبال 
خاموش کردن نور مقاومت بود ولی اعجاز خون آن 
شهیدان پر افتخار موجب پیشرفت مقاومت و عقب 

زدن دشمن در همه جبهه های درگیری شد.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت توجه به 
واکسیناسیون مهاجران افغانستانی و سایر 
کشورها که به هر شــکلی در کشور حضور 
دارند، اظهار داشــت: برای قطــع زنجیره 
بیماری و جلوگیری از شیوع کرونا ضرورت 
دارد برای واکسیناســیون همه افراد بویژه 

مهاجرین اقدام شود.
به گزارش ایســنا، ابراهیم رئیســی در 
جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر 
انجام تست کرونا از همه کسانی که به کشور 
وارد می شوند، گفت: الزم است استان های 
مرزی تردد افراد از مرزهای زمینی، هوایی 
و دریایی را با دقــت و جدیت کنترل کنند و 
از همه این افراد تست کرونا گرفته شود و به 
برگه های تست که بعضا جعلی هستند، اکتفا 
نکنند چرا که هرگونه ســهل انگاری در این 
زمینه در حقیقت زحمات همه کادر درمان و 

دست اندکاران مقابله با کرونا را از بین می برد.
رئیس جمهــور همچنین با اشــاره به 
ضرورت پیگیری واکسیناســیون عمومی 
بویژه اهمیت تزریق دوز سوم، اظهارداشت: 
بدون تردید واکسیناسیون عمومی می تواند 
در مقابل ویروس کرونا مصونیت ایجاد کند 
و باید با قــوت ادامه یابــد. همچنین طرح 
شهید سلیمانی در پیش بینی و پیشگیری 
از بیمــاری کرونا برکات فراوانی داشــته و 
ادامه آن ضروری است.رئیسی همچنین با 
تاکید بر ضرورت اجرای کامل قانون نسخه 
الکترونیکی، گفت: تا تکمیل زیرساخت ها در 
برخی شهرها برای موارد ضروری و استثنایی 
با تشخیص وزارت بهداشت و درمان به منظور 
جلوگیری از اجتماع و ازدحام جمعیت و خطر 
شیوع بیماری مجوزهای الزم صادر شده تا 

مشکلی برای شهروندان بوجود نیاید.

خبردیدار

رهبر انقالب در دیدار خانواده سردار شهید: 

سلیمانی عزیز، ملی ترین شخصیت ایران بود و هست
رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا:

 واکسیناسیون همه افراد
 به ویژه مهاجرین ضروری است

هیچ مرجعی نگران افزایش شمار و کاهش سن سیگاری ها نیست 

 استعمال دخانیات
 با تخفیف های مالیاتی!

سياست 2

شهرنوشت 6

 عزل امام جمعه آزادشهر بعد از دو هفته 
همچنان محل مناقشه است؛

 انتقاد   و تفرقه
 در نماد  وحدت

با گذشت بیش از دو هفته از عزل مولوی 
محمدحسین گرگیج از امامت جمعه شهر 
آزادشهر براســاس برخی گزارش ها فضای 
شــهر همچنان امنیتــی بــوده و نگرانی  از 
ادامه اعتراضات وجــود دارد. گرچه در روز 
26 آذرماه پــس از برکناری مولوی گرگیج، 
نماینــده ولی فقیــه در گلســتان با صدور 
حکمی، نعمت اهلل مشــعوف را به مدت یک 
ســال به عنوان امام جمعه جدید اهل سنت 
آزادشــهر منصوب کرد، اما نماز جمعه این 
هفته توســط مولــوی عبدالکریــم ریگی 

از مدرســین دارالعلوم فاروقیــه گالیکش 
برگزار شــد و مولوی گرگیج که با همراهی 
جمعی از مردم شــهر گالیکش به مســجد 
فاروقیه رفته بــود، در آن ســخنرانی کرد. 
همچنین برای دومین هفته پیاپی طرفداران 
محمدحسین گرگیج، امام جمعه سابق اهل 
سنت آزادشهر در اعتراض به عزل وی، بعد از 
نماز جمعه دست به اعتراض زدند.آزادشهر 
یکی از شهرهای اســتان گلستان است که 
بخش قابل توجهی از جمعیت این استان را 

ترکمن ها تشکیل می دهند .

چرتکه 3

مرور اتفاقات مهم ورزش جهان در سالی که گذشت

 کرونایي؛ اما جذاب
 و غافلگیرکننده

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت 
خبر داد:

 شیوع دو برابری
 سوءتغذیه کودکان در سیستان 

و بلوچستان و بیرجند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

افزایش سن بازنشستگی از 
الیحه بودجه حذف شد

 خالصه شدن حمایت از تولید به پشتیبانی
 از سرمایه

بخشش حق الناس، اخالقی، 
شرعی و قانونی نیست

 ماهواره بر سیمرغ
 به مدار نرسید

دسترنج 4

آدرنالين 8

دسترنج 4

شهرنوشت 6

سياست 2

برادر ارجمند؛ جناب آقای سید سعید میرنظامی
انتصاب شایسته جنابعالی بعنوان »سرپرست اداره کل استاندارد استان مرکزی« را تبریک عرض می نمایم.  امید است که 
حضور شما در این مسئولیت بعنوان خادمی صدیق و والیت مدار با کوله بار گرانی از تجربه ؛ نوید بخش نشاط و تحرک بیش از 

پیش آن مجموعه محترم خواهد شد.  دوام توفیقات روز افزون را از جهاندار جان آفرین مسالت دارم. 
سرپرست روزنامه توسعه ایرانی در استان مرکزی

لحن مقامات دولتی »مقاومتی« شده است!

 توصیه وزیر اقتصاد به بستن 
کمربندهای تاب آور


