
زينب شريعتي
      گزارش 

88498443سرويس  سياسي

سه  شنبه 23 بهمن 1397 | 6 جمادی الثانی1440 || روزنامه جوان |  شماره 5588

آغازی باشکوه
حضور پرشور و حماس��ی مردم ایران در راهپیمایی 22بهمن امسال و 
در آغاز ورود انقالب به دهه پنجم از عمر خود را با هیچ واژه ای نمی توان 
توصیف کرد، چراکه این حضور در ش��رایطی ش��کل گرفته است که 
دشمنان نظام در ماه های اخیر همه ترفندهای ممکن برای ایجاد فشار 
بر مردم ایران را به کار گرفته بودند ت��ا به زعم خود مردم را در ادامه راه 
انقالب مردد کرده و از این مس��یر بتوانند به اهداف خود در تس��لیم و 

فروپاشی نظام اسالمی دست یابند.
دشمنان نظام برای رسیدن به این هدف و با توجه به اینکه تنها پشتوانه 
نظام بعد از عنایات اله��ی حضور مردم در صحنه اس��ت، از ماه ها قبل 
برای رسیدن به این هدف شوم با به کارگیری کم نظیرترین تحریم های 
اقتصادی و معتبرسازی تهدید نظامی و تالش برای برهم زدن امنیت 
اجتماعی، این گونه طراحی کرده  بودند ک��ه با قرار دادن مردم در برابر 
نظام به زعم خود با درونی سازی چالش، کشور را با بحران داخلی مواجه 
کرده و از این طریق شکست های خود در عرصه بین المللی و منطقه ای 

را جبران و پرچم برافراشته انقالب اسالمی را از اهتزاز بیندازند.
تمس��ک به منافقی��ن ک��وردل و م��زدوران س��لطنت طلب و تمامی 
گروهک های تجزیه طلب و فراری اگرچه بیانگر این اس��ت که دس��ت 
دش��من در مواجهه با مردم ایران خالی اس��ت، اما از یک برنامه ریزی 
همه جانبه برای مقابله با نظام اس��المی حکایت می کن��د. اینکه وزیر 
خارجه امریکا در آستانه سالگرد انقالب ناچار می شود برای جلب توجه 
مردم ایران به فارسی توئیت کند  و به زعم خود 40 سال عزت و افتخار 
و سرافرازی مردم ایران را شکس��ت جلوه دهد، نشانگر ناکامی دشمن 

در این عرصه است.
برای درک بهتر این مدعا بهتر است نگاهی به فهرست ادعایی دشمنان 
علیه انقالب اسالمی و مردم ایران انداخته شود. اینکه دشمنان )البته 
با هدف  ایران هراس��ی( به توان هس��ته ای ایران اعتراف می کنند یا با 
تهدید نمایی موشک های ایران می کوشند به زعم خود با ایران هراسی، 
افکار عمومی منطقه  را با خود همراه کنند، چیزی جز اذعان به اقتدار 
و توانمندی ایران نیس��ت. اعتراف به شکس��ت های متعدد منطقه ای 
از نیروهای مقاومت به رغم بیش از 50هزار کش��ته و مجروح و 7هزار 
میلیارد دالر هزینه و تصریح ب��ر اینکه در تمام ای��ن عرصه ها ایران و 
نیروهای مقاومت پیروز این عرصه بودند، در تقویت عزم و اراده مردم 

ایران برای این حضور و مقاومت نقش بسزایی داشته و دارد.
چهلمین حضور نماد تکرار بیعت با امام و رهبری و اصول و آرمان های 
انقالب است؛ حضوری که در متن خود، ایستادگی و مقاومت در برابر 
فزون خواهی های دش��منان را به همراه دارد. این حض��ور که تمامی 
سالیق و اقوام و گرایش های مختلف را در برمی گیرد، بیانگر عزم ملی 
در همراهی با نظام، به رغم وجود اختالف سالیق و دیدگاه های سیاسی 

یا اجتماعی است.
مقام معظم رهب��ری در آس��تانه برگزاری این حماس��ه پرش��کوه با 
ش��ناخت دقیق از مردم و حضورش��ان در صحنه ، حضور م��ردم را از 
معجزات شگفتی ساز انقالب دانسته و دس��تاورد آن را دشمن شکن و 
مرعوب کننده، نشان دهنده حضور عمومی ملت در صحنه و تجلی عزم 
و وحدت ملی برش��مردند که البته همه اینها به مفهوم اراده ملی برای 

استمرار و تکمیل حرکت انقالب در چهلم های بعدی است.
اما این حضور الزامات و بایسته هایی دارد که عمل مسئوالن و مدیران 
در نهادینه ش��دن و تقویت آن و البته مأیوس س��ازی دشمنان نقشی 

اساسی دارد.
1- حضور مردم در صحنه دفاع از انقالب، به معنی رضایت از عملکردها 
و نادیده  گرفتن ضعف ها و کاستی ها نیس��ت. اگرچه در طول 40سال 
گذشته مردم همواره نش��ان داده اند که جلوتر و مصمم تر از مسئوالن 
حرکت کرده و از انقالب پاس��داری می کنند اما با تش��دید فشار  ها و 
تحریم ها، مشکالت مردم افزایش یافته و بدیهی است که این امر وظیفه 
مسئوالن و مدیرانی را که برای خدمت رسانی و تالش برای مردم سوگند 
یاد کرده اند سنگین تر می کند. الزمه این امر مدیریت مجاهدانه و تالش 

شبانه روزی است. 
2- حضور ملی و میلیونی مردم نقطه اتکای انقالب را روشن تر می کند و 
این به معنای آن است که مسئوالن به جای انتظار یا اعتماد به دشمنان 
و یا دوستان ناهمراه باید به درون اتکا کنند و به عنایات الهی و پشتوانه 
مردمی باور داشته باش��ند، عمل به این اصل انقالبی در عین تجمیع 
ظرفیت های بیرونی دشمنان نظام را در تداوم فشار  ها و تحریم   ها ناامید 
کرده و آنان را همچون گذشته وادار به تمکین و تسلیم در برابر مردم 

ایران خواهد کرد. 
3- توجه به ظرفیت  ها و مؤلفه های انقالب و اهتمام به تقویت و تکمیل 
آن در عین برطرف کردن تهدیدات، پایگاه بین المللی نظام اس��المی 
را تقویت می کند. در این زمینه ش��اید توان هسته ای کشور مصداقی 
روشن باشد، چراکه آنچه دشمنان را وادار به مذاکره و پذیرش حقانیت 
ایران در عرصه هسته ای کرد )اگرچه در عمل با بدعهدی به آن پشت پا 
زدند( پیشرفت های روزافزون کشور و تکمیل درون زای مراحل چرخه 
هس��ته ای بود. این واقعیت را درخصوص توان موش��کی هم می توان 
دید. اقتدار مثال زدنی ایران اسالمی ناشی از روند درون زای رشد توان 
موشکی و البته عاملی بازدارنده در برابر تهدیدات دشمنان منطقه ای و 

فرا منطقه ای است که باید با تمام قدرت حمایت و تکمیل شود. 
4- به رغم تالش دشمن برای تهدیدنمایی حضور ایران در منطقه، توجه 
به چرایی نفوذ انقالب و ضرورت پاسداشت مؤلفه های اصلی آن، نقشه 

راه آینده را روشن می کند. 
به رغم فضاسازی دشمن مبنی بر کمک ایران به نیروهای مقاومت، این 
گفتمان و مؤلفه های ارزشی انقالب است که سبب نفوذ و گسترش آن 
طی 40سال گذشته گردیده اس��ت، چراکه به رغم ادعای دشمنان در 
کمک مالی و تسلیحاتی ایران به نیروهای مقاومت، اگر قرار بر اثربخشی 
کمک های مادی و تسلیحاتی بود، اکنون باید منطقه به طور کامل در 
اختیار امریکا و متحدانش قرار می گرفت، زیرا امریکایی  ها خود اذعان 
دارند که 7 هزار میلیارد دالر هزینه کرده اند و کمک های س��عودی  ها، 
اماراتی  ها، کویتی  ها و...  به تروریس��ت  ها در منطقه کمتر از آن نبوده 
است، اما دلیل شکس��ت آنها و پیروزی نیروهای جبهه انقالب، همان 
گفتمان و اصول و آرمان های انقالب اس��ت که مرز  ه��ا را درنوردیده و 

کارآمدی و قابلیت خود را به اثبات رسانیده است. 
به رغم تالش های دشمن برای تشکیل ائتالف منطقه ای و بین المللی 
علیه ایران، پاسداش��ت این ارزش   ها و تالش برای تبیین و تبلیغ آن، 
در گس��ترش فرهنگ انقالب و فراگیرتر شدن آن نقش اساسی دارد و 
فشارهای دشمنان نباید سبب نادیده گرفتن ظرفیت های نفوذ انقالب 

برای تحکیم اقتدار و توان ملی شود. 

عباس حاجی نجاری

ملت ايران چهلمين سالروز استقالل و آزادي خود را جشن گرفتند

صبح چهل و يکمين بهار انقالب اسالمي به جهانيان رخ نمود

این سیمای انقالب اسالمی ایران است 

 39 ب�ار خيابان هاي ش�هرهاي اي�ران قدمگاه 
زنان و م�ردان و كودكاني ش�ده بود كه جش�ن 
آغاز سالي جديد از استقالل و آزادي شان را به 
شور و ش�عاري آميخته، گرامي داشتند؛ اينك 
شکوه چهلم را به نظاره نشسته ايم. هر سال، هر 
راهپيمايي مهر تأييدي بر اتفاقي است كه بهمن 
57 ب�ا خون مردم اي�ران در دهه ه�اي متمادي 
رقم خ�ورد و قدمت كذايي دربار 2500 س�اله را 
به هم ريخت. هر س�الگرد، از بهمن 58 تا بهمن 
97 به مثابه يك انقالب دوباره، از سويي وحدت 
و پيوس�تگي ملت ايران در گس�تره زماني 57 
تاكنون و در گستره جغرافيايي شمال و جنوب 
و شرق و غرب كش�ور را به نمايش كشيده، و از 
سويي پاس�خي اس�ت صريح و مقتدرانه به آن 
امريکايي متأث�ر از توهم دارودس�ته  رجوي كه 
در جم�ع منافقين خلق گفته ب�ود »ما حاضران 
در اين جمع پيش از سال 20۱9 در تهران جشن 
خواهيم گرف�ت. « و اينك اين س�الگرد چهلم 
انقالب اس�المي گويي انقالب چهل�م ما بود. 40 
سالي كه همه در جنگ نظامي و جنگ اقتصادي و 
جنگ سياسي و جنگ رواني و فتنه هاي سياسي 
و قوميتي و تجزيه طلبي و ... گذشت تا جمهوري 
اسالمي نباش�د، تا ايران، ايران نباشد؛ و وقتي 
همه دست به دست هم مي دهند كه ما نباشيم، 
همين »بودن ما« بزرگ ترين پيروزي ماست. 40 
سال مانده ايم، خود به مثابه 40 انقالب؛ فرداهاي 
نزديك و دور از ماس�ت، وقتي نس�ل به نسل و 
شهر به شهر پاي انقالب اسالمي 57 ايستاده ايم.

 40 سال از انقالب اس��المی ایران و صدای ماندگار 
حجت االسالم شهید محالتی که 22 بهمن 57 چندبار 
تکرار کرد» این صدای انقالب اسالمی ایران است« 
می گذرد و اکنون در سال چهلم انقالب این سیمای 
انقالب اسالمی ایران اس��ت که مانند همه   39 سال 

گذشته    در سراسر کشور تکثیر شده است. 
    40 سالگي، زير باران، در برف، ظل آفتاب!

ایران دیروز گرچه آب و هوایي یکس��ان نداشت، اما 
خیابان هایش مهماناني یکس��ان داشت. شهري زیر 
باران میزبان راهپیمایان 22 بهمن ش��ده و شهري 
دیگر ذیل آفتاب. در شهري برف مي بارید و تصاویر، 
مردمي را نشان مي داد آدم برفي شده و در شهر دیگر 
از همه راهپیمایان فقط چترهاي به هم پیوسته پیدا 
بود پناهي مقابل باران  بي امان. شهري دیگر هوا آن قدر 
آفتابي که گویي تابستان است. این سرزمین ماست، 
چهارفصل و پرشکوه، با مردماني ایستاده، سرافراز و 
به هم پیوسته؛ گرچه رنجیده از برخي کم کاري هاي 
مشکل آفرین و دور ش��ده هاي از آرمان هاي انقالب. 
مردم دیروز نشان دادند براي کارآمدي انقالب حسابي 
جدا از ناتواني برخي مسئوالن باز کرده اند و حضورشان 
هم به حساب انقالب اسالمي ریخته خواهد شد و نه به 
حساب مسئوالني که مواضع و عملکردشان مشکالت 
امروز ملت ایران را رقم زده است. این است که در عین 
وجود برخي گالیه ها باز هم همگي براي نشان دادن 
وحدت، نش��ان دادن حمایت از انقالب و نشان دادن 

والیتمداري حاضر بودیم. این حضور به حساب هیچ 
مقامي نیست؛ به حساب دهه هاي متمادي فداکاري 
مردان و زنان این سرزمین است؛ چه در جبهه نظامي 
و چه پشت میز مسئولیت یا هر جایي که منفعتي از 

منافع ملي این سرزمین حفظ شده است. 
    رئيس  جمه�ور:  دنيا بداند ق�درت ايران به 

مراتب از روزهاي جنگ بيشتر است
در تهران، پایتخت جمهوري اسالمي ایران سخنران 
به روال همه  39 س��ال گذش��ته رئیس جمهور بود. 
حسن روحاني حدود س��اعت 11 و 30 دقیقه صبح 
سخنانش را در میدان آزادي آغاز کرد. او گفت: امسال 
در شرایطي جش��ن 22 بهمن را برگزار مي کنیم که 
امریکاي جنایتکار، صهیونیسم و ارتجاع منطقه، مردم 
ما را تحت فشار تحریم قرار داده اند.  روحاني با اشاره به 
تاریخ پر خیانت شاهان ایران گفت: در این چند دهه و 
در دوران شاهان سست عنصر قاجار و پهلوي، دو سوم 
این سرزمین را از ایران جدا کردند و این بدان معناست 
که رژیم هاي گذشته عالوه بر اینکه بر دین، فرهنگ، 
رفاه و زندگي مردم خیانت کردند، بر تمامیت ارضي 

ایران هم خیانت کردند. 
رئیس جمهور س��پس به مقاومت ک��م نظیر مردم 
ایران در دفاع از کشور مقابل تجاوز صدام اشاره کرد 
و گفت: یک میلي متر از خاک و آب هاي این سرزمین 
به دشمن واگذار نش��د. امروز همه دنیا بداند قدرت 
جمهوري اس��المي ایران به مراتب از روزهاي رزم و 
جنگ و دفاع، بیشتر است و نیروهاي مسلح ما در تهیه 
انواع سالح و مهمات آماده تر است. براي تقویت قدرت 
دفاعي و ساختن انواع موشک ها از کسي اجازه نگرفته  
و نخواهیم گرفت، راه مان را و قدرت نظامي مان را ادامه 
مي دهیم و نزد ملت ایران ب��ه صراحت مي گویم که 
قدرت نظامي ایران در طول این 40 سال و به ویژه در 

پنج سال اخیر براي همه جهانیان شگفت آور است. 
او اظهار داش��ت: وقتي ایران اراده کرد، به ملت هاي 
عراق، سوریه، لبنان، فلس��طین و یمن کمک کند، 
جهانیان دیدند که دشمنان در برابر قدرت  ملت هاي 
منطقه و حمایت هاي ایران به پیروزي دست نیافتند 
و امروز ناچارند با اعتراف به شکس��ت هاي 20 ساله  
مداخالت خودشان در ایران، کم کم از منطقه خارج 
ش��وند و ملت هاي منطقه بتوانند با آزادي راه خود را 

ادامه دهند. 
روحاني با بی��ان اینکه دومین دس��تاورد بزرگ این 
انقالب که به آن مي بالیم و افتخار مي کنیم، تغییر نظام 
مشروعیت در این کشور بود، گفت: نظام مشروعیت در 
گذشته بر این مبنا بود که فردي بر اساس اینکه فرزند 
کدام پدر و از کدام طایفه و قبیله اس��ت، مي توانست 
ش��اه باش��د و بعد او هم فرزند او بود، که این نظام بر 
هیچ مبناي عقلي، شرعي و دموکراسي منطبق نبود. 
دستاورد جمهوري اس��المي ایران این بود که نظام 
مشروعیت را بر مبناي اسالم و جمهوریت قرار داد و 
امروز تمام مسئوالن جمهوري اسالمي ایران از مقام 
معظم رهبري گرفته تا رئیس جمهور، اعضاي مجلس 
شوراي اسالمي، خبرگان و شوراها همه و همه با رأي 
مردم و با صندوق آرا مس��ند مس��ئولیت را به عهده 

مي گیرند. همه باید حواس مان جمع باش��د که اگر 
در این 40 سال در برابر انواع توطئه ها پیروز شدیم، به 
خاطر اسالم و جمهوریت بود؛ اسالمیت و جمهوریت ما 
را حراست و حفاظت کرد.  رئیس جمهور خاطرنشان 
کرد: امروز در جامعه یک دموکراسي و مردم ساالري 
به معناي واقعي کلمه وج��ود دارد. نظام جمهوري 
اسالمي آن نظام و رژیمي نیست که بگوید یک حزب 
و آن رستاخیز و هر کس خواهان آن نیست گذرنامه 
بگیرد و از ایران خارج شود. احزاب، روزنامه ها، مجالت، 

رسانه ها، در این کشور آزاد هستند. 
او پیشرفت ملت ایران در مسیرهاي مختلف و شکوفایي 
بخش هاي مختلف اقتصادي و فرهنگي و رفاه اجتماعي 
را سومین نکته مهم اظهارات خود عنوان کرد و در مقام 
تبیین جزییات آن توضیحاتي به ملت ایران ارائه داد. 

روحاني در ادامه اظهار داشت: تنها کشوري هستیم که 
بدون آنکه در برابر دشمن سر فرود بیاوریم، از فصل 7 
منشور سازمان ملل متحد خارج شدیم. تنها کشوري 
هستیم که حق هسته اي مان در س��ازمان ملل و در 

شوراي امنیت تصویب شده است. 
او با بیان اینکه امروز نقش ایران در منطقه از همیشه 
تاریخ بیشتر است، گفت: هر کش��ور و ابرقدرتي هر 
سخني مي خواهد بگوید؛ اگر امنیت مي خواهند، ایران 
تنها کشوري اس��ت که مي تواند به کمک ملت هاي 
منطقه بشتابد. بدون ایران هیچ گونه طرحي در این 
منطقه قابل اجرا نخواهد بود؛ این را استکبار جهاني، 
امریکایي ها و صهیونیست ها بدانند که این پیروزي از 

آن ملت ایران خواهد بود. 
روحاني تأکید کرد: نخواهیم گذاشت امریکا پیروز 
شود. امریکا دي ماه پارسال اعالم کرد که ایران را به 
زمین مي زنم که نشد. در اردیبهشت، مرداد و 13 آبان 
و در کریسمس و عید سال مسیحي امسال اعالم کرد 
که ایران را به زانو در مي آورد که نشد. قول داده بود 22 
بهمن همه سران فاسد رژیم امریکا در تهران باشند که 

آن هم نشد. هر چه گفتند نشد و نخواهد شد. 
رئیس جمهور با اشاره به وجود برخي مشکالت در 
زندگي روزمره مردم، خاطرنش��ان کرد: هرچند که 
مردم ما امروز با مشکالتي مواجه هستند اما با کمک 

هم این مشکالت را پشت سر خواهیم گذاشت. 
رئیس جمهور در بخش پایاني سخنان خود با تأکید 
بر اینکه جایگاه ایران روز به روز واالتر و باالتر خواهد 
بود و ما از مشکالت عبور خواهیم کرد، گفت: آرمان 

امروز ما همان آرمان 40 سال پیش است. 
    در مسير انقالب

در مس��یرهاي راهپیمایي پایتخت هم این مردم 
بودند که با ش��ور و ش��عور، حضور یافته بودند. در 
کنار مقامات کشوري و لش��کري؛ از سران سه قوه 
تا رئیس مجلس خب��رگان و اعض��اي دو مجلس 
خبرگان و شوراي اس��المي و دولتمردان و اعضاي 
شورا و فعاالن سیاس��ي و مقامات قضایي و نظامي 
ارتش و سپاه و ناجا و... از هر جناحي و با هر سلیقه 
و پوشش��ي. ایران یکپارچه راهپیمایي ش��ده بود.  
گروه س��رود 1357 نفري از دانش آموزان س��رود 
خود را اجرا کردند با بیت زیبایي که مي گوید: »در 

هجوم دائم شب، آفتابي مانده ایم / انقالبي بوده ایم 
و انقالبي مانده ایم«.

 200 شخصیت فرهنگي و سیاسي از کشورهاي دیگر 
هم مهمان جشن چهلم مردم ایران بودند. یک سو 
کلیپي از توانمندي هاي ایران پخش مي شود، سویي 
دیگر عملیات راپل و چتربازي نیروهاي بسیج و ارتش. 
یک سو پرچم اس��رائیل آتش زده مي شود، یک سو 
مردم با هم مرگ بر امریکا مي گویند. یک سو صداي 
مداحي یاد امام و شهدا مي آید و سوي دیگر ترانه ایران 
شنیده مي شود. پرواز بادکنک ها و بارش کاغذهاي 
رنگي به هم��راه پرچم هایي ک��ه در نقاط مختلف 
میدان آزادي به اهتزاز درآم��د، رنگ و بوي خاصي 
را به راهپیمایي بخشید. یک سو موشک هاي قدر3، 
زلزال و قدر به نمایش درآمد و س��ویي دیگر دست 
نوشته هاي مردمي که »نظام آري، فساد نه«، »اجازه 
نمي دهیم مسئول لیبرال انقالب ما را زمین بزند«، 
»ما زیر فشار اقتصادي نمي رویم، هم پاي عهدمان با 
امام و رهبري مي مانیم، مسئولین بروند فکري به حال 
خود و آخرت شان کنند«. در میدان انقالب اسالمي 
به صورت نمادین کوچه هایي با عناوین »استقالل«، 

»حرمین« و »آزادي« ایجاد شد. 
    قطعنامه پاياني؛ هرگز تسليم نخواهيم شد

در قطعنامه پایاني هم وف��اداري و وحدت در کنار 
مطالبات مردمي نشان داده شد. در این قطعنامه با 
تأکید به اصل مترق��ي والیت مطلقه فقیه و تقویت 
روحیه مقاوم��ت، انقالبي گري و بس��ط ارزش هاي 
معنوي نظام جمهوري اسالمي تأکید شد که ملت 
مقتدر و سلحش��ور ایران اس��المي همچنان رژیم 
سفاک امریکا را طاغوت اعظم و تجّسم عیني شرارت، 
خشونت، رذالت، بحران سازي و جنگ آفریني در دنیا 
دانس��ته و به عنوان یک مطالبه جّدي از مسئولین 
و مقامات اجرایي کش��ور، عبرت آموزي از مذاکرات 
موسوم به برجام و بدعهدي هاي شیطان بزرگ در 
طول چهار دهه گذش��ته، بي اعتمادي به وعده ها و 
برخورد قاطع با مطالبات وقیحانه کشور هاي اروپایي 

را خواستاریم. 
در ادامه قطعنامه تأکید شد: تقویت روزافزون بنیه 
دفاعي - موش��کي و راهبرد هاي بازدارندگي ایران 
اس��المي و ضرورت توس��عه فزاینده فعالیت هاي 
صلح آمیز هسته اي را یک اصل اساسي دانسته و از 
مقامات گرانقدر کش��وري تبعیت بي چون و چرا از 
منویات مقام عظماي والی��ت، مقاومت مقتدرانه و 
ایس��تادگي با صالبت در برابر زیاده خواهي شیطان 
بزرگ امریکا، تیم ضد بشري ترامپ ابله و اذنابش را 
خواهانیم.  مطالبه حمایت از محور مقاومت در منطقه 
بند دیگر بیانیه بود: دفاع همه جانبه از ستمدیدگان 
جهان خاصه جبهه مقاوم��ت و مردم متدین عراق، 
سوریه، یمن، بحرین و فلسطین در مقابل مثلث شوم 
شرارت، تروریس��م، جنگ افروزي و دهشت افکني 
امریکا، رژیم کودک کش صهیونیس��تي و آل سعود 
و اهتمام ب��راي آزادي قبله اول مس��لمین، قدس 
ش��ریف را عمل به وظیفه دیني، انقالبي و انس��اني 

خود مي دانیم. 
بند بعدي بیانیه در مورد اقتصاد مقاومتي بود: تحقق 
اقتصاد مقاومتي را تنها راهکار اساسي حل مشکالت 
اقتصادي کشور دانسته و ضمن مطالبه جدي و تأکید 
بر ضرورت چاره اندیشي عاجل توأم با تالش مضاعف 
و عملي دولتمردان محترم در جهت رونق کسب و 
کار، برخورد قاطع با پدیده شوم گراني، تورم، کاهش 
بي سابقه ارزش پول ملي و رفع مشکالت معیشتي 
مردم در س��ایه وحدت و انسجام؛ به س��ردمداران 
جنایت پیشه نظام سلطه خاصه مصداق اتم استکبار 
و شرارت، امریکاي خبیث هشدار مي دهیم که جنگ 
ترکیبي و مزّورانه رس��انه اي - رواني و ظالمانه ترین 
تحریم هاي اقتصادي آنها با هدف ناامید کردن مردم 
به آینده و سلب اعتماد آنها از نظام اسالمي محکوم به 
شکست بوده و با پایبندي به پیوند ناگسستني خود 
با آرمان هاي انقالب اسالمي و الهام از فرهنگ غدیر و 
عاشورا، دشمن زبون را به خاک مذلت کشانده و هرگز 
در برابر ظلم و توطئه ضد بشري جنایتکاران تسلیم 
نخواهیم شد.  وحدت داخلي و ایستادگي برابر دشمن 

خارجي از بندهاي دیگر قطعنامه بود. 
 راهپیمایي 22 بهمن تأکیدي است بر پیمودن راهي 
که از دهه هاي دور زنان و مردان ایران براي رسیدن 
به آزادي با خون خود پیموده اند. روح انقالبي مان را 
قدم قدم همپاي هموطنان مان جال دادیم و حاال پر 
امیدتر چشم به آغاز دهه  پنجم انقالب اسالمي مان 

دوخته ایم... 

بیانیه تفصیلي رهبر انقالب
 در تبیین »گام دوم« انقالب 

در روزهاي آينده منتشر مي شود
 پاي�گاه اطالع رس�انی آي�ت اهلل خامن�ه اي روز يك ش�نبه 
اعالم ك�رد كه ب�ه مناس�بت چهلمي�ن س�الروز پي�روزي انقالب 
اس�المي، بياني�ه تفصيل�ي رهب�ر انق�الب در تبيي�ن »گام دوم« 
انق�الب اس�المي در روز ه�اي آين�ده منتش�ر خواه�د ش�د. 
این پایگاه اطالع رسانی افزود: ملت سرافراز ایران اسالمي با هدایت الهي و به 
اتکاي اندیشه  دوران ساز حضرت امام خمیني )ره( و راهبري هاي جانشین 
صالحش، مي رود تا با شرکت در جشن 40 سالگي انقالب پرشکوهش، از 
کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کند و وارد فرآیند بزرگ و جهاني 
40 سال دوم شود. به همین مناسبت و در ارزیابي سرگذشت راه طي شده 
و مسیري که پیش روي ملت بزرگ ایران است، حضرت آیت اهلل خامنه اي، 
رهبر انقالب اسالمي بیانیه اي تفصیلي را در تبیین »گام دوم« براي پیشبرد 
انقالب اسالمي به نگارش درآورده اند. متن بیانیه  تفصیلي رهبر انقالب 

اسالمي در روزهاي آینده منتشر خواهد شد. 

قدرداني   از حضور حماسي ملت در 22 بهمن
روحاني: مقابل بزرگي ملت 

سر تعظیم فرود مي آورم
رئيس جمهور در پيام�ي با قدردان�ي از حضور حماس�ي و معنادار 
ملت بزرگوار ايران در جش�ن باش�کوه چهلمين س�الگرد پيروزي 
انقالب اس�المي، تصريح كرد: اين حضور پر معنا و آگاهانه، وظيفه 
مس�ئوالن كش�ور از جمله دولت را در تالش پيگير براي خدمت به 
مردم و كش�ور مضاعف كرده و اميدوارم بتوانيم متناس�ب با ش�أن 
و جايگاه اي�ن ملت به مطالب�ات به حق آنان جامه عمل بپوش�انيم. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوري، در پیام دکتر حسن 
روحاني آمده است: حضور پرشکوه و معنادار شما ملت بزرگوار در جشن 
بزرگ چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اس��المي و گرامیداشت یوم اهلل 
22 بهمن، جلوه ماندگار انسجام، همبستگي و زمان شناسي و حماسه اي 

خیره کننده از عظمت و بزرگي این ملت بود. 
درود خداوند بر شما که با لبیک به نداي رهبري و پایداري بر آرمان هاي 
اصیل انقالب، بار دیگر همه معادالت و نقش��ه هاي شوم دشمنان نظام 
و بدخواهان ملت را نق��ش بر آب کردید و پاس��خي درخ��ور و قاطع به 
زیاده خواهي هاي بیگانگان و بدخواهان ایران اسالمي دادید.  دشمنان ما 
از ماه ها پیش با عهدشکني، توس��ل به تحریم هاي ظالمانه علیه مردم و 
به کارگیری همه توان و تالش تبلیغي خ��ود، در این خیال بودند که 22 
بهمن امسال در فضایي از دلسردي و بي تفاوتي ملت برگزار شود؛ اما شما با 
حضور پرشور و شعور خود، بالندگي و پویایي انقالب را به رخ آنان کشیدید 
و با گرماي صفوف به هم پیوسته تان، بار دیگر ضمن بي توجهي به تهدیدات 
و بحران آفریني استکبار جهاني و ایادي منطقه اي شان، بر همبستگي ملي 
و اقتدار بیش از پیش نظام مقدس جمهوري اس��المي مهر تأیید زدید. 
روحاني افزوده است: شما مردم غیرتمند ثابت کردید که در هیچ شرایطي 
بر سر استقالل و عزت و سربلندي خود معامله نکرده و نخواهید کرد و از 
آرمان هاي بلند انقالبي که براي به ثمر رس��یدن و استقرار آن عزیزترین 
اعضاي خانواده خود را نثار کردید؛ با هیچ تهدید و توطئه و تحریمي دست 
نخواهید کشید. رئیس جمهور تصریح کرده است: اینجانب در مقابل بزرگي 
ملت عزیزمان سر تعظیم فرود مي آورم و از آحاد مردم و گروه هاي مختلف 
سیاسي و اجتماعي که با مشارکت هوشمندانه خود در این روز تاریخي و 
سرنوشت ساز، صفحه زرین دیگري در تاریخ درخشان انقالب رقم زدند و 
یکپارچگي خود را در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشتند، تقدیر و 
تشکر مي کنم. بي شک این حضور پر معنا و آگاهانه، وظیفه مسئوالن کشور 
از جمله دولت را در تالش پیگیر براي خدمت به مردم و کشور مضاعف کرده 
و امیدوارم بتوانیم متناسب با شأن و جایگاه این ملت به مطالبات به حق آنان 
جامه عمل بپوشانیم. از خداوند متعال استقالل و سربلندي ایران عزیز و 

دوام پیروزي، بهروزي و پیشرفت همه ایرانیان را خواهانم. 

آخرين سفير شاه در امريکا: 
تصور براندازي در ایران خوش خیالی است

 تص�ور بران�دازي در اي�ران خوش خيال�ی اس�ت. اپوزيس�يون 
از كج�ا پ�ول مي گيرن�د؟ چه كس�ي از آنه�ا پش�تيباني مي كند؟

اردش��یر زاهدي، وزیر خارجه و آخرین س��فیر ش��اه در ایاالت متحده 
امریکا در مصاحبه اي با شبکه تلویزیوني» آرتي« روسیه، از عملکرد و 
کارنامه جمهوري اسالمي در 40 سال گذشته دفاع و حمالت تندي را 
متوجه اپوزیسیون خارج نشین کرد. اردشیر زاهدي که 90 ساله است، 
در این مصاحبه با اش��اره به اینکه به آمار باالي تحصیل کردکان ایران 
طي 40 سال گذشته به ویژه افزایش سطح س��واد زنان و حضور باالي 
آنها در دانش��گاه ها افتخار مي کند، تأکید کرد که به عملکرد جمهوري 
اس��المي احترام مي گذارد زیرا جمهوري اسالمي بر اساس یک منطق 
عمل مي کند. او با حمله به دولت ترامپ و سیاس��ت هاي خصمانه این 
دولت نسبت به ایران، سیاس��ت اصلي امریکا و دولت ترامپ را »تغییر 
رژیم« در ایران دانست و در عین حال این سیاست را غیرعملي و »خوش 

خیاالنه« دانست. 
زاهدي با اشاره به اینکه از نظر امریکا پسر شاه مخلوع یکي از گزینه ها 
براي تغییر رژیم است، سیاس��ت تغییر رژیم را زیر سؤال برد و گفت: 
تصور براندازي در ایران خوش خیالی است... اینها )اپوزیسیون( از کجا 
پول مي گیرند؟ چه کس��ي از آنها پش��تیباني مي کند؟ چقدر ارتش و 
نیروي نظامي در اختیار دارند؟... ایران امروز داراي ارتش و نیروهاي 
نظامي و پلیس و غیره اس��ت. چط��ور مي خواهند به ای��ران بروند؟ با 
هواپیماي جت شخصي؟! زاهدي با حمله به اپوزیسیون خارج نشین 
اکثر این افراد را فاسد و خائن دانست که با گرفتن پول از خارجي ها بر 
ضد مردم ایران فعالیت مي کنند. او گفت: من بس��یاري از این افراد را 
مي شناسم... آنها از خارجي ها پول مي گیرند و علیه مردم ایران فعالیت 

مي کنند. من آنها را خائن مي دانم. 
اردشیر زاهدي که هم اینک در س��وییس زندگي مي کند، وزیر خارجه 
دولت شاه در فاصله سال هاي 1966 تا 1971 بوده است. او از سال 1973 
تا زمان پیروزي انقالب ایران )فوریه 1979( در س��مت س��فیر ایران در 

واشنگتن بود. 

 الریجانی   برای توسعه روابط همه جانبه
 به ژاپن رفت

   اي�ران و ژاپ�ن در بخش ه�ای مختل�ف هم�کاری مثبتی داش�ته 
و گس�ترش هم�کاری ه�ا بي�ن دو كش�ور ض�روری اس�ت.
 به گزارش   خانه ملت، علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی روز 
گذشته پیش از عزیمت به ژاپن  با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم 
در راهپیمایی 22 بهمن، گفت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی امروز 

بیش از هر اقدام دیگری، به یاوه گویی امریکایی ها پاسخ داده است.
 وی با اشاره به اهمیت گسترش روابط ایران و ژاپن گفت: سفر به این 
کشور برای توسعه همکاری های دوجانبه میان ایران و توکیو صورت 
می گیرد و قطعاً باید تعامالت و روابط اقتصادی بین دو کشور افزایش 
یابد. الریجانی با اش��اره به همکاری های ایران و ژاپ��ن در بخش های 
مختلف افزود: در گذشته نیز خوشبختانه در بخش های مختلف ایران و 
ژاپن همکاری های قابل قبولی داشتند و این سفر می  تواند در گسترش 

روابط تاثیرگذار باشد.

      ايرنا: حجت االسالم طائب، رئیس سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي: اش��راف اطالعاتي ما بر س��رویس هاي منطقه اي و 
فرامنطقه اي و گروهک هاي معاند، حاکي از استیصال و عجز دشمنان 

ملت ایران است. 
      مهر: شوراي هماهنگي تبلیغات اس��المي به پاس حضور باشکوه  
مردم والیتمدار و استکبارس��تیز ایران اسالمي از عموم اقشار مختلف 

مردم، قدرداني کرد. 
      رسا: سرلشکر موسوي، فرمانده کل ارتش با اشاره به اینکه هزینه 
»سازش« با دشمن بیش از »مقاومت« است، تصریح کرد: سازش؛ ذلت 
و خواري دارد اما ملت ایران اهل ذلت نیست، بلکه همواره عزتمند بوده 
اس��ت. اعتقاد داریم باید هزینه مقاومت را پرداخت چراکه در نهایت 

پیروزي از آن ملت ایران است. 

      خبر

اگر دش�من گزافه گويي كند، ب�رد موش�ك هاي مان را افزايش 
مي دهي�م و در اي�ن بين از كس�ي هم اج�ازه نخواهي�م گرفت. 
به گزارش رسا، سردار حسین سالمي، جانشین فرمانده سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي، روز گذشته در راهپیمایي 22 بهمن ماه مردم والیتمدار 
شهرکرد، خطاب به مردم همیش��ه در صحنه این استان اظهار کرد: 
شما در بام ایران ایستاده اید تا شکوه یک نبرد 40 ساله را با بزرگ ترین 
قدرت هاي تاریخ بش��ر، جش��ن بگیرید. وي با تأکید بر اینکه امروز 
چهلمین سالروز طلوع اسالم، استقالل و آزادي بر این سرزمین است، 
گفت: 22 بهمن ماه روز آزادي ملت همیشه سرافراز ایران اسالمي از 
اسارت دنیاي مدرن استکبار است؛ به یقین امروز روز تجلي آگاهي و 
ایمان این ملت براي در هم شکستن استبداد و استعمار براي همیشه 
تاریخ است. سردار سالمي با بیان اینکه امروز فجر پایان شب ظلماني 

تحقیر ملت ماست، افزود: به یقین 22 بهمن ماه روز میالد نوین ملت 
بزرگ ایران براي بازیابي شخصیت و منزلت و هویت حقیقي خویش بر 
این عالم است. جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي با تأکید 
بر اینکه ملت ایران در چنین روزي احیا شد و جان دوباره گرفت و به 
عزت و سربلندی رسید، اظهار کرد: زماني که انقالب به پیروزي رسید، 
بزرگ ترین شکست بر پیکر استکبار وارد شد، اما هنوز کار نهایي انجام 
نشده است و ان ش��اءاهلل به زودی با نابودي امریکا این شکست پایان 

مي پذیرد.
سردار سالمي با اش��اره به اینکه ملت ایران ایستاد و ثابت کرد اسالم 
مي تواند بر جهان حکومت و مس��تضعفان را آزاد کند، اف��زود: ما بر 
گرده امریکا شالق هاي بزرگي زدیم؛ به صورتش سیلي هاي محکمي 
نواختیم و او را با شکست هاي پي در پي در تاریخ تنها و منزوي گذاشتیم. 

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي با تأکید بر اینکه ایران 
اسالمي در دوران 40 سالگي انقالب به معناي واقعي کلمه نشان داده 
است که امریکا هیچ غلطي نمي تواند بکند، گفت: هنر ملت ایران اثبات 
این حقیقت بود که تنها قدرتي که مي توان به آن تکیه کرد و اصالت 
دارد، قدرت خداوند بزرگ است. وي با تأکید بر اینکه ما جهان اسالم 
را از دست امریکا آزاد خواهیم کرد، ادامه داد: اگر دشمن گزافه گویی 
کند، برد موشک هایمان را افزایش مي دهیم و در این بین از کسي هم 

اجازه نخواهیم گرفت. 
جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي با بیان اینکه اگر قرار شد 
روزي به دشمن ضربه بزنیم، جایي مي زنیم که هرگز فکرش را نمي کند، 
خاطرنشان کرد: مس��ئوالن وقتي این وفاداري مردم را با وجود تمام 

مشکالت و سختي ها مي بینند، باید غیرت شان به جوش بیاید. 

هشدار جانشين فرمانده كل سپاه 
دشمنگزافهگوييكند،بردموشكهايمانراافزايشميدهيم
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