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 سرمقاله / حسن رشوند

كرونا غرور جهان را شکست

رهبر انقالب: برای جهش تولید در سال 99 برنامه ریزی كنید
صبر و استقامت تنها راه رسیدن به پیشرفت و قدرت است

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی یک  شنبه )سوم 
فروردین( در سخنانی زنده تلویزیونی خطاب به ملت بزرگ و شریف 
ایران، با درخواست از پروردگار متعال برای رفع هرچه سریع تر بیماری 
کرونا از سر ملت ایران و همه بشریت و با تأکید برضرورت عمل به همه 
دستورالعمل های بهداشتی، نس�خه مبتنی بر حقایق بعثت مبارک 
پیامبر خاتم را نس�خه نجات بخش بش�ریت در طول تاریخ خواندند 
و افزودند: عمل ب�ه حقایق بعثت به ویژه »صبر و اس�تقامت« تنها راه 
رسیدن ملت شریف ایران عزیز به قله رفیع پیشرفت و قدرت است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، رهبر انقالب اسالمی 
با اشاره به اینکه هر سال سخنرانی عمومی اول سال ایشان در حرم مطهر 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع( برگزار   می شد، افزودند: امسال از دیدار با مردم 
و حضور در حرم رضوی محروم هستیم اما دل های مان همچون همیشه با یاد 
امام رئوف مأنوس است. ایشان با تبریک عید بزرگ مبعث، بار دیگر عید نوروز 
و حلول بهار را به مردم تبریک گفتند و افزودند: اهمیت واقعه بسیار با عظمت 

مبعث به گونه ای است که خداوند به فرموده قرآن کریم از همه پیامبران بزرگ 
میثاق گرفته است که هنگام بعثت رسول خاتم، هم به او ایمان بیاورند و هم او 

را با توصیه به امت شان برای ایمان آوردن به پیامبراسالم یاری رسانند. 
رهبر انقالب اسالمی، منظومه معرفتی اسللالم را از جمله حقایق بسیار 
مهم بعثت برشمردند و افزودند: در این منظومه، نظر اسالم درباره هستی، 
انسان، ذات پروردگار، مسیر انسان در دنیا و آخرت و مسائل اساسی دیگر 
به روشنی بیان شده است. ایشان منظومه ارزشی اسالم از جمله خلقیات 
فردی و اجتماعی و مفاهیم زندگی ساز نظیر آزادی، عدالت اجتماعی و 
سبک زندگی را بخش مهم دیگری از حقایق بعثت رسول گرامی اسالم 
خواندنللد و افزودند: آحاد مردم و جوامع بشللری در صورت عمل به این 

ارزش ها، معنای حقیقی و شیرین زندگی را درک خواهند کرد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در همین زمینه افزودند: عده ای گمان می کنند 
که خاستگاه مفاهیمی نظیر آزادی و عدالت اجتماعی غرب است اما غرب 
تنها سه، چهار قرن است که با این مفاهیم آشنا شللده در حالی که اسالم، 

۱۴۰۰ سللال قبل این مفاهیم را به بشللریت هدیه کرده و بر خالف رفتار 
ناصادقانه غربی ها، در صدر اسالم و هر جا امکانپذیر بوده آنها را محقق کرده 
است. ایشان احکام اسالمی یعنی مجموعه باید  ها و نباید  ها در زمینه های 
فردی و اجتماعی را از دیگر حقایق بعثت دانسللتند و افزودند: این احکام 
برخاسته از معارف اسالمی و منطبق با ارزش  ها است و به حرکت صعودی 

انسان کمک می کند. 
رهبر انقالب اسالمی تشکیل حکومت اسالمی را ضروری و زمینه ساز تحقق 
حقایق بعثت خواندند و افزودند: اگر قدرت سیاسللی شکل نگیرد قلدرها، 
مسللتکبران، مخالفان آزادی و عدالت و دیگر دشللمنان بشر، و نیز برخی 
ویژگی   ها نظیر تنبلی اجازه نمی دهد مفاهیم و ارزش  ها و احکام محقق شود 
و انسان در مسیر نجات و پیشرفت حرکت کند، به همین علت بود که پیامبر 

خاتم در اولین فرصت ممکن و در هجرت به مدینه، تشکیل حکومت داد. 
رهبر انقالب اسللالمی در نوعی جمع بندی از این بخش از سخنان شان 
تأکید کردند: امام خمینی)ره( با درک بسیار عمیق از حقایق اسالم، دقیقاً 

به نسخه بعثت عمل کرد و با ایمان عمیق و توکِل مبنایی خود و تکیه بر 
مردم مؤمن ایران علیه رژیم فاسد، ظالم وابسته پهلوی به پا خاست و نظام 
اسالمی را شکل داد تا بر اساس معارف، ارزش  ها و احکام بعثت، ملت ایران 

را در مسیر فالح و رستگاری قرار دهد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تکیه امام راحل بر ایمان ملت ایران را زمینه ساز 
توفیق در تشکیل نظام اسالمی برشمردند و افزودند: این یک واقعیت است 
که مردم ایران با وجود برخی ظواهر، از ایمان عمیق و راسخ برخوردارند و 
امام خمینی نیز با درک این حقیقت زیبا معجزه انقالب اسالمی را محقق 
کرد. ایشان پیشرفت اسالم در زمان های مختلف از جمله قرن های اول 
بعثت را ناشی از ریشه دار بودن حقایق بعثت دانستند و افزودند: طبیعت 
اسالم پیشرفت و قوی تر شدن است و اگر امروز نیز صادقانه به نسخه بعثت 
عمل کنیم، می توانیم ایران را از ابعاد مختلف به قله های رفیع برسانیم و 

در افقی دورتر تمدن اسالمی را محقق کنیم. 
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هشدار تجزیه اتحادیه اروپا تشدید شد

لرزش گسل های اروپا از زلز له  کرونا

 جزئيات کارت اعتباري 
 2 ميليون توماني 
اقشار آسيب پذير

معصو ميت از دست رفته 
»پا يتخت« ! 

مجموعه »پایتخت« برای بهتر شدن  به تقویت تیم نویسندگی 
و بهره بردن از کارشناس�ان حوزه فرهنگ عمومی در کنار 

نویسندگانش نیاز دارد | صفحه 12

حشدالشعبی:امريکا دست از پا خطا کند
پايگاه هايش  را خاکستر می کنيم
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سردار باقری: کوچک ترین تهدید امریکا علیه ایران با شدیدترین پاسخ مواجه مي شود

کرونا غرور جهان را شکست و غرور غرب را بیشتر از هرجا. اکنون حکومت امریکا متهم است به خوش بینی و غرور و 
تعصب کاذب در مصون دانستن این کشور از بالی کرونا. حاال چندین هفته دست به دست کردن دولت ترامپ، فقیرترین 

قشر مردم این کشور به قتلگاه کرونا برده شده است و خبرها از کمبودهای پزشکی در این کشور حیرت انگیز است.
در اروپا کش�ورهایی با یک پانزدهم جمعیت ایران می روند تا رکورد کشته ها و مبتالیان را بشکنند و کشورهایی با 
جمعیت در حدود ایران مثل انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آلمان، خوش بینانه ترین برآوردهای شان صدها هزار 

کشته و فروپاشی اتحادیه اروپا و اقتصاد کشورهاست 

در ایران ع�الوه بر گروه ه�اي جهادي، گروه ه�اي محلي، 
استاني و ملي بس�یج هم با تمام توان و بیش�تر از پیش به 
مقابله با کرونا برخاسته اند؛ از ضدعفوني کردن معابر گرفته 
تا س�اخت ماس�ک و لباس مخصوص و تهیه ارزاق مناسب 
براي مقابله با کرونا و حتي ساخت دستگاه هایي براي بهتر 

و سریع تر ضدعفوني کردن معابر | صفحه 3


