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درمکتب امام

مراوده جبرئیل با صدیقه طاهره)س(
]فقط[ براى حرضت زهرا)س( است...كه جربئيل به طور مكرر در اين 75 روز)از 

شــهادت رسول اکرم تا شــهادت صدیقه طاهره( وارد مى شده و مسائل آتيه اى كه 

بر ذريه او مى گذشــته اســت، آن مسائل را مى گفته است و حرضت امري هم ثبت 

مى كرده اســت. و شايد يىك از مســائىل كه گفته است، راجع به مسائىل است كه 

در عهد ذريه بلند پايه او حرضت صاحب)عج( اســت، براى او ذكر كرده است كه 

مسائل ايران جزو آن مسائل باشد، ما منى دانيم، ممكن است.
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صفحه 11
پنج شنبه 1۸ بهمن 1۳۹۷

اول جمادی الثانی 1۴۴۰ - شماره ۲۲1۲1

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

پراید 40 میلیونی
و مسئولیت گریزی جریان غربگرا

سرویس سیاسی-
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان »باز هم دوگانه موشک- پراید« نوشت: »عده ای قدرت صنعت موشکی را در 
مباحثی چون مدیریت جهادی، اراده ملی، عدم نگاه به غرب و دست بیگانه، اتکا به توان داخلی، شایسته ساالری و از این 
قبیل واژه هایی که بارها و بارها شنیده ایم خالصه می کنند…این دیدگاه تالش دارد تا هر آنچه که از پیشرفت نصیب کشور 
شده است را به خودکفایی و دوری از غرب و روابط بین الملل ارتباط دهد و هر آنچه که عامل ناتوانی ست را به دولتی مرتبط 
کند که مایل به ارتباط با اروپا و حفظ برجام است«.این روزنامه اصالح طلب در ادامه نوشت: »تجربه این چهاردهه نشان داد 
به خاطر نیازی که همواره در زمینه صنایع دفاعی احساس می شد باید به صورت کلی تمرکز خاصی روی نوآوری داشت…
صنایع دفاعی ما به هیچ عنوان محصور بخشی از جامعه نیست بلکه بسیار سطح گسترده تر و ملی تری دارد. از همین رو 
خالقیت ها و دانش نیز در این زمینه رشد پیدا کرد...طبیعتاً اگر همین ظرفیت ملی به هر بخشی از بخش های دیگر بسیج 
می شد. این پیشرفت در آن بخش ها نیز تکرار می شد...در زمان جنگ هم شاهد بودیم که امام کشور را در اختیار یک جریان 
خاص قرار ندادند و تمام صنوف و اقشــار کشــور را در این زمینه دخالت دادند«.گفتنی است در چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی بررسی موفقیت های کشور نشان می دهد این توفیقات در حوزه هایی رخ داده که جوانان انقالبی وارد شدند و 
ناکامی ها در حوزه هایی بوده که مدیران عافیت طلب و غربگرا حضور داشتند. اینکه چگونه در طول 40 سال گذشته با وجود 
کارشکنی و تحریم های آمریکا این همه پیشرفت حاصل شده می تواند راهگشای موفقیت در حوزه های دیگری هم باشد.در 
حقیقت، رمز این موفقیت ها چیزی نبوده جز باور به توانمندی داخلی و اعتقاد به اینکه ما می توانیم از پس بزرگترین مشکالت 
و سختی ها بربیاییم، اما دولت تدبیر و امید نمونه بارز همین تعارض با روحیه انقالبی است؛ طی پنج سالی که از روی کار 
آمدن این دولت می گذرد هر روز بیش از گذشته با تبعات روحیه عافیت طلبانه، بیگانه با توانمندی ها و... رو به رو می شویم. 
امروز سؤال بسیاری از مردم این است که چگونه جمهوری اسالمی می تواند به تکنولوژی پیچیده موشک های نقطه زن و یا 
ارسال ماهواره به فضا دست یابد و آن را بومی نماید اما از ساخت یک خودروی ساده سواری ناتوان است ؟! پاسخ این سؤال 
جز این نیست که صنعت موشکی و فضا پیما فقط و فقط با اتکال به اراده الهی و توانمندی جوانان انقالبی رخ داده ولی در 
صنایعی مثل خودروسازی مسئوالن اغلب نگاه به غرب مثل خودروسازی فرانسه و… داشته اند و همچنین زد وبندهای 

مدیریتی و بده و بستان های سیاسی مانع از حضور جوانان شایسته و دانشمند در این حوزه شده است.
این حرف را به دوستان اصالح طلب خودتان بگویید!

روزنامه زنجیره ای آرمان در یادداشتی اتفاقات ونزوئال را کم نظیر و خالف قواعد حقوق بین الملل خواند.
در بخشی از این یادداشت آمده است: داستان ونزوئال داستانی نوین در حقوق بین الملل است که مسیری متضاد با آن 
را در پیش گرفته ولی امکان دارد در صورت موفقیت، خود به رویه ای در حقوق بین الملل تبدیل شود. اینکه در کشوری 
اختالفات داخلی پیش آید، مردم دو دسته شوند، دسته ای از انتخابات انجام شده حمایت نموده و دسته دیگر با آن مخالفت 
کرده و سیر مخالفت ها با فروپاشی اقتصادی همراه وعرصه را بر مردم و حکومت تنگ نماید تا دول خارجی فرد دیگری را 
انتخاب نموده و آرام آرام برای او بیعت و حمایت بین المللی بگیرند، تا حکومت را تعویض نمایند، در جهان سیاست کم نظیر 
بوده و حقوق بین الملل در تضاد با آن اســت.در ادامه این یادداشــت آمده است: تصمیم گیری و انتخاب در مسائل داخلی 
کشــورها همواره منوط به اراده مردم آن فرض کشورها شــده است و دول خارجی صرفا می توانند درباره تبعات خارجی 
سیاست های آن کشور اظهارنظر و یا اعمال نظر نمایند. منشور ملل متحد به عنوان اصلی ترین مبنای خود، به حاکمیت ملی 
کشورها احترام گذاشته و دیگر اعضای جامعه بین المللی را از دخالت در آن برحذر داشته است.درباره این یادداشت دو نکته 
را می توان مد نظر داشت و بدان توجه کرد، نخست آنکه در پی رویدادهای اخیر ونزوئال برخی روزنامه های زنجیره ای چون 
آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به استقبال کودتاگران رفته و آنا ن را به رسمیت شناخته و دولت مشروع و قانونی ونزوئال 
را از پیش خود منعزل ساختند، براساس یادداشت روزنامه آرمان این رویه خالف قواعد بین الملل و در جهان سیاست کم 
نظیر است.نکته دوم اینکه در رویدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال 1388 مدعیان اصالحات 
دست به همان کاری زدند که روزنامه آرمان آن را خالف قواعد بین الملل و کم نظیر می خواند، پس از انتخابات و مشخص 
شدن رای ملت مدعیان اصالحات هواداران خود را به خیابان ها کشیده و با اردوکشی خیابانی به دنبال تأییدیه گرفتن برای 
خود از سوی بیگانگان و حمایت از خود توسط آمریکا، انگلیس و فرانسه برآمدند. از نویسنده روزنامه زنجیره ای آرمان انتظار 

می رود استدالل خود را با دوستان اصالح طلب خود نیز در میان بگذارد.
رشد 90 درصدی قیمت مسکن،شاهکار دولت تدبیر و امید!

روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی نوشت: »تازه ترین گزارش از معامالت کشوری مسکن از سراسری شدن رکود مسکن 
خبر می دهد...اگرچه آمار رسمی از میانگین قیمت کشوری مسکن در سامانه معامالت امالک کشوری وجود ندارد، اما گزارش 
میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در مراکز استان ها به جز تهران در دی ماه حاکی از رشد نقطه ای 4۹ درصدی 
است. این آمار با احتساب شهر تهران نشان دهنده رشد ۷3درصدی میانگین قیمت آپارتمان مسکونی در کشور است. در 
دی ماه قیمت مسکن در شهر تهران با رشد ۹0 درصدی نسبت به دی پارسال همراه بود.«متاسفانه کارنامه وزارت راه و 
شهرسازی دولت روحانی، هیچ چیزی به جز ناکارآمدی را نشان نمی دهد.آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد در 
مهرماه سال ۹2 یعنی تقریبا در دو ماهگی آغاز به کار دولت روحانی، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، سه 
میلیون و ۷64هزار تومان بوده اما در آخرین ماه حضور وی در این وزارتخانه )یعنی مهر۹۷( متوسط قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی به هشت میلیون و 633هزار تومان افزایش یافته است.به عبارت دیگر در بازه زمانی مهرماه ۹2 تا مهرماه ۹۷ قیمت 
متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران حدود 130 درصد افزایش یافت.دولت روحانی هیچ برنامه ای در حوزه مسکن ندارد.

واکنش اعتماد به برخورد وزیر نفت با خبرنگار کیهان
روزنامه اعتماد دیروز درباره نحوه برخورد وزیر نفت با خبرنگار کیهان در نشست خبری اخیرش، نوشت: »رسم جوانمردی 
می دانم که همین جا به نحوه تعامل زنگنه با خبرنگار جوان روزنامه مخالفش، نقد داشته باشم. آقای وزیر، شما اگر با مدیر 
مسئول آن رسانه حرف دارید، موقعش زمانی نیست که خبرنگارش، بعد از پرسیدن سؤال، اجازه گرفته تا نقدش را نسبت 
به کارگیری بازنشســتگان را مطرح کند. او یک خبرنگار اســت. نه یک فعال سیاسی. هماوردی وزیر و مدیر مسئول باید 
روبه روی هم باشد یا در یک سخنرانی و نوشته مستقل؟«زنگنه، وزیر نفت در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار 
کیهان مبنی بر اینکه »آیا قرار بود برجام پس از سه سال، از وعده دریافت درآمدهای نفتی، به نفت در برابر غذا برسیم؟« 
برآشــفت، عصبانی شــد و توهین و تخریب را پیش گرفت و در اظهاراتی بی ربط مدعی شد: »وضع ما خوب بود، شما دعا 

کردید و برجام را به هم زدید«! 
پالس دولت؛ ماهی گیری اروپا

اعتماد در مطلب دیگری نوشت: »آنها ]آمریکا و اروپا[ همان سیاست چماق و هویج را بر سر ایران حفظ کردند و این 
بار به شکل دیگری چنین سیاستی را دنبال می کنند. از همین رو برجام را بیشتر یک ابزار فشار می دانند تا یک توافقنامه... 
اروپایی ها تاکتیک خود را در قبال ایران تغییر دادند و حاال از آنجایی که مشــاهده می کنند فشــارهای اقتصادی بر ایران 
افزایش پیدا کرده است بر این تصور هستند که به واسطه آن بتوانند توان موشکی و نفوذ منطقه ای ایران را تحت تاثیر قرار 
دهند. در حال حاضر واقعیت آن است که اگر این رویکرد را بخواهند در قبال ایران پیش بگیرند تهدیدهای امنیتی می تواند 
در کشورهای اروپایی نیز افزایش یابد.«این روزنامه نوشت: »در حال حاضر اروپایی ها تصور می کنند با توجه به فشارهای 
اقتصادی که به ایران وارد شده و اطالعات میدانی که از کشور به دست آورده اند، ایران نیازمند باز شدن کانال های ارتباطی 
خارجی هست و اکنون آنها نیز می خواهند از این فضا بهره برداری کنند. از همین رو توافق برجام را به عنوان یک پیمان 
امنیتی برای خود حفظ می کنند و از آن بهره برداری الزم را می برند. آنها بر این تصور هستند که جمهوری اسالمی ایران به 
احتمال زیاد به سادگی از برجام خارج نخواهد شد.«اعتماد افزود: »آنها با اطالعات میدانی که از ایران دارند و در تحلیلی که 
از ماندگاری ایران در برجام دارند، به نظر می رسد تصور می کنند با فشارهای اقتصادی می توانند آن چیزی را که می خواهند 
از ایران بگیرند و حداقل ایران را وادار کنند که از بعد موشکی محدودیت هایی را بپذیرد یا مذاکرات مجددی را با ایران آغاز 
کنند تا سیاست های ایران در سطح منطقه را تحت تاثیر قرار دهند.«منشأ اصلی این رویکرد خصمانه اروپا انفعال و عدم 

پاسخ متناسب به وقت کشی، امتیازخواهی و کنش های گستاخانه اروپا از سوی دولت است.
از»لغو بالمره تحریم ها« به ایجاد»َترک« راضی شده اند!

روزنامه شرق در سرمقاله شماره دیروز خود که با عنوان »اینستکس ترک در دیوار تحریم ترامپ؟« منتشر شد نکات 
تاســف انگیزی را ذکر کرده اســت. این سرمقاله در ابتدا متذکر شده که از 2نظرگاه می توان به کانال مالی اروپا نگریست. 
نویســنده در باره نخستین نظرگاه چنین می نویسد: »اگر رویکرد این بوده باشد که کانال مالی پشتیبان تجاری وسیله ای 
برای رویارویی با آمریکا یا دور زدن تحریم ها از سوی اروپا باشد باید گفت قطعا از ابتدا هم این طور نبوده است و قطعا گره 
زدن اوضاع اقتصادی کشور به درگیری های اروپا و ترامپ از سویی و ایران و ترامپ از سوی دیگر خسارت دوطرفه است.«

در این باره الزم به ذکر اســت که از شــخص وزیرخارجه تا دیگر دولتمردان و طیفی از نمایندگان موافق برجام بارها 
در مسیر دستاورد سازی از برجام اختالف های میان ترامپ و برخی کشورهای اروپایی را ماحصل برجام معرفی می کردند! 
با کمی دقت خواهیم دید که در حالی این گزاره غلط به عنوان دستاورد برجام معرفی می شود که این توافق در برآوردن 
آنچه در متن آن نگاشته شده )بخش تعهدات غرب( هم ناتوان بود.سپس نویسنده رویکرد دوم را این گونه تشریح می کند: 
»اما ]اینســتکس[ از این جهت می تواند پیروز  باشــد که اوال اینستکس شکستی در دیوار تحریم ها ایجاد کرده دوم اینکه 
حداقلی از بســتر روان ســازی تجاری ایران و شرکای خارجی را فراهم کرده است، اگرچه این ساز و کار فعال مختص سه 
کشور اروپایی و نه همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا است ولی همین قدم خوبی در مقابل عامل روانی یعنی شکست دیوار 
تحریم های ترامپ اســت«!از آن همه وعده و وعید و از بالمره و یکجا رفتن همه تحریم ها به این نقطه رســیده اند حامیان 
برجام که تنها از اعالم )و نه فعال اجرا( یک کانال مالی با اما و اگرهای بسیارش چنین خشنود شوند. به راستی این طیف 
چه زمانی می خواهند به خود بیایند و بفهمند که چگونه در راه حال بازی خوردن توســط غرب هســتند؟ اوباما زیرکانه 
بخشی از تحریم ها را برداشت اما دولت او هوشمندانه نگذاشت مراودات بانکی به حالت عادی بازگردد. با این حال برداشتن 
چند تحریم هم فایده ای در بر نداشت. البته در زمان اوباما تحریم های جدید هم تصویب شد و سپس ترامپ که شیفتگی 
زایدالوصف دولتمردان و حامیان برجام را در ایران دید با خیال راحت خارج شد. حاال هم گویا زنجیره ای ها از همین »عامل 

روانی« یا به عبارتی »تیر مشقی« بسیار خوشحال هستند!

پیروزی انقالب اسالمی و برقراری نظام اسالمی مهمترین حادثه در 
عالم اســالم بلکه در جهان در این عصر است.این اتفاق، شبیه معجزه 
بود و کسانی که می دانند نهضت از کجا شروع شد و از چه گذرگاه های 
خطرناکی عبور کرد و به پیروزی رســید، بهتر می توانند معجزه بودن 

انقالب را درک کنند.
وقتی انسان باید روزانه، خود را مورد محاسبه قرار دهد، آیا امت اسالمی برای 
یک عمر چهل ساله انقالب خود نباید محاسبه و ارزیابی داشته باشند؟ باید ببینیم 
خدا به ما چه نعمتی داده است و از ما چه خواسته است. آیا به وظیفه مان عمل 
کرده ایم و نقطه ضعف و قوت ما کدام است؟ سپس در صدد جبران ضعف ها برآییم.

هدف از انقالب اسالمی چه بود؟
 پیشرفت های غیرقابل باور در برخی عرصه های نظامی و علمی صورت گرفته 
است، اما در برخی عرصه ها، کمبودهایی به چشم می خورد که خالف انتظار بوده 
و نمی توان برای آن عذری تراشید؛ امروز ضعف های فرهنگی و نمادهای بی دینی 
در شهرها به وضوح دیده می شود و مشکالتی در برخی خانواده ها وجود دارد که 
اصال انتظار نمی رود. باید اعتراف کنیم در این زمینه پیشرفت چندانی نکرده ایم.

در انقالب اســالمی این وضع مورد قبول نیست، چرا انقالب شد؟ آیا هدف 
،پیشرفت نظامی و علمی بود یا هدف از انقالب، شامل دین و فرهنگ نیز می شد؟ 
امروز به گونه ای وانمود می شــود که خواســته ما، تنها رفاه مادی است؛ همان 
خواسته ای که در کشورهایی که با خدا هیچ رابطه ای ندارند نیز مطرح است! مگر 
مارکسیست ها چه می خواستند؟ آیا انقالب اسالمی با انقالب های مارکسیستی 

هیچ  تفاوتی ندارد؟!
آیا فقط دغدغه ما این بود که به جای شاه، دیگری حکومت کند یا این انقالب 
با هدف اصلی احیای ارزش های دینی – در کنار حل مشکالت معیشتی – تحقق 
یافت؟ امام)ره( وقتی خیلی احساس خطر می کرد و می خواست خطر عظیمی را 
به مردم گوشزد کند، می فرمود من برای اسالم احساس خطر می کنم. اما نهایت 

خطری که ما احساس می کنیم، تورم و گرانی است!
آیا تقدیم این همه شهید برای همین مسئله بود که مقداری رفاه بیشتر شده و 
تورم کمتر شود؟! هر چند وظیفه حکومت، قطعا رسیدگی به وضع معیشتی مردم 

هست، اما سخن در این است که هدف اصلی هم همان بود؟!
تهدیدهای فرهنگی، خطری برای انقالب و بنیان خانواده 

متأسفانه هدف از انقالب را فراموش کرده ایم، اگر باور داریم، هدف اصلی از 
انقالب، احیای ارزش های اسالم بود، در وهله اول باید اسالم را به خوبی بشناسیم 
تا شیادان، چیز دیگری را به نام اسالم، به خوردمان ندهند. اگر اسالم وضو و تیمم 
بود که در مکتب خانه های قدیم هم گفته می شد؛ آنچه از اسالم تأثیر بیشتری بر 
سعادت افراد و جامعه دارد، این است که ببینیم نظام اجتماعی اسالم چیست؟ 

حرف چه کسی را باید گوش کنیم و به کدام جهت باید حرکت کنیم؟
در کنار فایده ها و ثمراتی که رشد تکنولوژی و فضای مجازی دارد، تهدیدها و 
خطرات بزرگی نیز دارد. همین تلفن همراه که امروز در دست هر کسی – حتی 
کودکان – یافت می شود، زمینه بسیار مناسبی برای تخریب اعتقادات فراهم می کند.

فضاهــای مجازی و فیلم های مســتهجن بر روابط بســیاری از خانواده ها 
تأثیرگذاشته است،آیا برای همین انقالب کرده بودیم؟ اگر باور داریم که ضعف داریم، 
باید تالش کنیم. روزی از ما در این باره سؤال می شود، آیا پاسخی برای آن داریم؟

لزوم محاسبه عملکرد خود در طول چهل سال انقالب
 اگر کسی ذره ای و فقط ذره ای کار خیر انجام دهد، قطعا آن را خواهد دید 
و اگر ذره ای کار شــر انجام دهد نیز قطعا آن را خواهد دید. همین روحیه و باور 
بود که انقالب را پیروز کرد. ما نیز الزم اســت به حساب کارمان برسیم. باید به 
حساب خودمان و حساب انقالبمان  رسیدگی کنیم و ببینیم عمرمان را که برای 
هر لحظه و هر عمل اندکی از آن، مورد بازخواســت قرار می گیریم، در چه راهی 
صرف کرده ایم. اینکه ســابقه خوبی داشته ایم، بخشی از عمر ماست؛ آیا با سابقه 

خوب، دیگر نیازی به انجام وظیفه نداریم؟!
شــاید هر کسی به تنهایی نتواند کاری را انجام دهد، باید بنشینیم و با هم، 
همفکری کنیم. زمان شاه، جلســات قرآن یا روضه خوانی هفتگی زیادی وجود 
داشت و همان ها زمینه را برای تربیت افرادی آماده کرد که وقتی امام)ره( گفت 
برای اسالم احساس خطر می کنم، به پاخاستند و جانشان را کف دست گرفتند، 

اما امروز این جلسات، جای خود را به فیلم ها و سریال ها و نظایر آن داده است.
امروز نه تنها وظیفه اصالح خود را داریم، بلکه وظیفه پاسداری از ارزش هایی 
که با خون شهدا، حاصل شده را نیز بر دوش خود داریم. کلید شناخت وظایف و 
موفقیت در آنها، توسل به اهل بیت )علیهم السالم( و توسل به حضرت معصومه )ع(

است. از ایشان بخواهیم غفلت های ما را ببخشند و به ما توفیق شناخت وظیفه و 
عمل به آن را عنایت فرمایند.

 سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله(
 در دیدار با جمعی از پاسداران قرارگاه سازندگی تهران؛ قم؛ 
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زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

هدف انقالب را فراموش كرده ایم

40 سال پیش زلزله اي در غرب آسیا رخ داد که 
همه ارکان قدرت هاي مسلط را در شرق و غرب عالم 
به لرزه درآورد. ثبت  اندازه درجه ریشتري این زلزله در 
سرزمین هاي   اشغالي فلسطین توسط صهیونیست ها 
صورت گرفت و آنها بودند که به صاحبان قدرت در 
جهان هشدار دادند که شمارش معکوس افول قدرت 

آنها آغاز شده است.
قرار بود با ضرب و زور مدرنیسم که از دو قرن پیش در 
اروپا آغاز شده بود بساط دین و مذهب از جوامع انساني رخت 
بر بندد و مادیت چتر خود را در تمامي ذهن انسان معاصر 
پهن کند اما چنین نشد. پروفسور اسکات توماس استاد روابط 
بین الملل که سابقه تدریس در آمریکا و انگلیس، آفریقاي 
جنوبي و سوئیس را دارد در کتاب خود به نام »باز خیزش 
جهاني دین و تغییرات روابط بین الملل« مي گوید؛ »گمان 
مي رفت تحصیالت، شهرنشیني، علم و تکنولوژي ظهور طبقه 
متوسط پایان دین را رقم زند اما این اتفاق نیفتاد بعدها معلوم 
شــد این عوامل به ادامه حیات دین نیز کمک کرده است« 
او مي گویــد: »ترجیح مي دهم قرن بیســت و یکم را قرن 
خدا بخوانم« پروفسور الیزابت شاکمن هرو استاد دانشگاه 
نورث وسترن آمریکا نیز مي گوید:»این پنداره که دین باید 
حاشیه نشین شود یا از بین برود نیازمند یک تعریف دقیق 

از دین است که فعال ما آن را در اختیار نداریم.«
***

چهل سال پیش انقالبي بزرگ در ابعاد جهاني در ایران 
اسالمي رخ داد که باطل السحر تفکرات مادي جهان بود. این 
انقالب پنجه در پنجه قدرت هاي جهاني  انداخت و در تئوري 

و عمل برتري راهبردهاي خود را نشان داد.
 وقتي امام خمیني)ره( بنیانگذار جمهوري اســالمي 
نزدیک به 20 سال پیش از انقالب اسالمي به تنهایي پرچم 
اســالم و قرآن را به دوش کشید کمتر کسي گمان مي برد 

این مبارزه به ثمر نشیند. تفکر غالب فیلسوفان سیاسي در 
آن زمان این بود که امکان اجتماع دین و دولت در یک نظام 

سیاسي ممکن نیست.
اما او با منطق حکیم طوس معتقد بود؛

چنان دین و دولت به یکدیگرند
 تو گویي که در زیر یک چادرند

 لذا مردانه فریاد برآورد؛
جمع باشید  اي حریفان زانک وقت خواب نیست

 هر حریفي کو نجنبد و اهلل از اصحاب نیست 
او فریاد اقبال الهوري را در ایران و سرزمین هاي اسالمي 

زنده کرد که مي گفت:
 مسلمانان مسلمان، مسلماني مسلماني

 از این آیین بي دینان، پشیماني پشیماني
 او فریــاد برآورد؛ بــه حیرتم که چرا فقیهان شــهر 

خاموش اند.
 او از 15 خرداد 1342 کار را آغاز کرد و کار را در همین 

روز نزدیک به 2دهه بعد به اتمام رساند.
***

تبهکاران عالم به سرکردگي آمریکا بر ملت ایران به جرم 
انقالبي به اســم اسالم تیغ خصومت کشیدند. آنها در هیچ 
شرایطي جمهوري اسالمي را به رسمیت نشناختند. لذا اولین 
لشگر کشي تمام عیار آمریکا در طبس به این منظور صورت 
گرفته بود که؛ »آمده بودند تا بمانند« ! اما خداوند »باد « و 
»شن« بیابان طبس را مامور به سرکوب آنها کرد. پنتاگون، 
سیا و وزارت خارجه آمریکا در یک جمع بندي به این نتیجه 
رسیدند در مناقشه و خصومت همه دنیا با آنهاست اما »خدا« 
در این نبرد سوي ایران است. لذا جنگ مستقیم با ایران را 
کنار گذاشتند و به جنگ سخت نیابتي و نیز جنگ نرم روي 
آوردند. آنها اعراب و صدام را براي یک جنگ نیابتي تجهیز 
کردند اما در این فریب و نیرنگ نیز شکست خوردند و سگ 

هاري که به جان ملت ایران  انداختند روزگاري به جان آنها 
افتاد و ۷ هزار میلیارد دالر هزینه بر روي دست آنها گذاشت. 
بر اساس روز شمار، ماه شمار و سال شمار امپریالیسم 
جهاني، قرار بود انقالب در همان روزهاي اول و ماه هاي اول 
و سال هاي اول سقوط کند. اما چنین نشد و این ملت چهل 
سال است روي پاي خود ایستاده و هر روز نیرومندتر از روز 

قبل در عرصه هاي جهاني ظهور قدرتمندانه دارد.
 کمتر از یک دهه شوروي یکي از دو خصم ملت ایران 
فروپاشید و اکنون دولتي در مسکو مستقر است که روابط 
راهبردي در منطقه و جهان با ایران دارد و در غرب آســیا 

متحد ایران علیه آمریکا محسوب مي شود.
ایران پس از انقالب ماند، اما شــمارش معکوس افول 
قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستي آغاز شد. رژیم صهیونیستي 
کــه روزگاري حریف ارتش هاي عرب بود در برابر حزب اهلل، 
جهاد اسالمي و حماس زانو زد و در هر نبردي زودتر پرچم 
تســلیم و آتش بس را باال مي برد و رکورد تســلیم دو روزه 
آخرین رکوردي از این دســت نبردها اســت که در تاریخ 
مبارزات مردم منطقه ثبت شــده اســت.آنهایي که آرزوي 
نابودي ارتش و جمهوري اسالمي ایران را داشتند خود در 
رصد  قدرت ایران، ارتش و سپاه را در شماره 10 قدرت ارتش 
کشور هاي بزرگ دنیا ارزیابي مي کنند. امروز پایگاه هاي آمریکا 
در منطقه زیر برد موشکي ایران است و میلیون ها جوان عاشق 
شهادت، منتظر یک فرماني براي مقابله با آمریکا، ناتو و رژیم 
صهیونیستي مي باشــند.امروز نقطه به نقطه سرزمین هاي 
 اشــغالي زیر برد موشکي حزب اهلل و حماس و موشک هاي 
نقطه زن ایران است. اگر دست از پا خطا کنند صهیونیست ها 

از صفحه زمین محو مي شوند.
ایران در چهل سالگي به درخت تنومندي تبدیل شده که 
تندبادهاي سیاسي، اقتصادي و اجتماعي که عمدتاً از غرب 

مي وزد قادر نیست حتي برگي از این درخت را فرو ریزد.

 امروز در چهل سالگي انقالب ایران در فناوري هاي نوین، 
زیست فناوري هسته اي، صنعت هوایي، سلول هاي بنیادین 
جزو 10 کشور جهان است. نرخ رشد علمي ایران 11 برابر 
میانگین جهاني است و ایرانیان رتبه اول رشد علمي در منطقه 

و شانزدهم را در جهان از آن خود کرده اند.
این پیشــرفت ها در حالي صورت گرفته است که تمام 
قدرت هاي جهاني علیه ملت ما بســیج شــده بود تا ما به 
قله هاي پیشرفت نرسیم. ایران امروز در وسط معرکه محاصره 
اقتصادي و تحریم هاي فلج کننده در رتبه هفدهمین اقتصاد 
جهان قرار دارد. سن امید به زندگي به ۷6 سال رسیده است.

 ایران رتبه اول تولید خاویار، پسته، زرشک و زعفران و 
فرش دستباف را در جهان دارد.

 ایران رتبه دوم تولید گردو، زردآلو و... جهان را دارد.
 ایران هشــتمین کشــور تولید کننده میوه و مرغ در 

جهان است.
 ایران هفتمین کشور تولیدکننده مرکبات در دنیا است.
 از نظر تولید غالت بیست و یکمین کشور جهان است.
 اینقدر آمار ها امیدوارکننده است که نشان مي دهد ملت 
در آزمون »مي شود بدون آمریکا خوب زندگي کرد« موفق 
شده و الگوي ملت هاي جهان در برون رفت از سلطه غرب و 
به ویژه آمریکاست.  امروز پس از 40 سال  می توان به راحتي 
به اوضاع داخلي خودمان، اوضاع منطقه و اوضاع جهان نگاه 
کنیم و امیدوار باشیم که در چهل ساله دوم پیشرفت هاي 
محیرالعقولي را پیش روي خود داشته باشیم. چهل ساله دوم 
انقالب قطعاً کشوري به نام اسرائیل در جغرافیاي سیاسي 
جهان وجود نخواهد داشت. در چهل ساله دوم انقالب اثري 
از سلطه آمریکا نخواهد بود. جهان در نیمه چهل ساله دوم 
آماده ظهور تنها منجي بشریت حضرت بقیه اهلل االعظم خواهد 
بود و در مسیر رهایي و آزادي از ظلم و ستم استبداد جهاني 

قرار خواهد گرفت.

 محمد کاظم انبارلویي      اندر باب اوصاف 40 سالگي انقالب اسالمي

روحانی:

آمریکا در عرصه های رویارویی با ملت ایران شکست خورده است

رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی ساالنه، ادعاهای ضدایرانی را تکرار کرد

خیال پردازی و الف زنی ترامپ علیه جمهوری اسالمی ایران

دلیل شکست های  رئیس جمهور گفت: 
پیاپی آمریکایی هــا در برابر ملت ایران این 
بود که محاسبات آمریکایی ها نسبت به ملت 
ایران چه قبــل و چه پس از پیروزی انقالب، 

ناصحیح بود. 
حجت االســالم روحانــی رئیس جمهور عصر 
چهارشنبه در دیدار ســفرا و روسای نمایندگی ها 
و ســازمان های خارجی مقیم تهران به مناسبت 
چهلمیــن ســالروز پیــروزی انقالب اســالمی 
اظهارداشــت:آمریکا با همه توان بدنبال فشــار و 
یاس آفرینی علیه ملت ایران بود، اما مردم ما متحدتر 
از همیشه است.روحانی خاطرنشان کرد: آمریکایی ها 
به دلیل از دســت دادن یک متحد بزرگ و پایگاه 
خود در منطقه تمام امکانات شان را در چهل سال 
گذشته علیه ملت ایران بکار گرفتند و البته در تمام 
عرصه های رویارویی با ملت ایران ناموفق بودند.رئیس 
جمهور گفت: دلیل شکست های پیاپی آمریکایی ها 
در برابر ملت ایران این بود که محاسبات آمریکایی ها 
نسبت به ملت ایران چه قبل و چه پس از پیروزی 
انقالب، ناصحیح بــود. روحانی با بیان اینکه مردم 
ایران در همه فراز و نشــیب های 40 سال گذشته 
انتخاب راه درســت خود را به رخ جهانیان کشیده 

است، اظهار داشــت: ملت ایران قربانی تروریسم، 
 سالح های شیمیایی و انواع توطئه های دشمنان بوده، 
امــا در تمام این عرصه ها با تکیه بر توانمندی های 
خود توانســته بر مشــکالت فائق آید، ویرانی های 
جنگ را بازســازی کرده، آثار تحریم ها را رفع کند 
و در همه شــاخص ها موفقیت های بزرگ به دست 
آورد.رئیس جمهور تصریح کرد: ملت ایران توانسته 
در همه شاخص های انسانی، علمی، بهداشتی، علوم 
تکمیلی، دانشگاهی،  تحقیقاتی و فناوری های نوین 
به موفقیت های بســیار بزرگ دست یابد که قابل 
مقایسه با پیش از پیروزی انقالب نیست و در عین 
حال ملت ایران نشــان داده اســت که به تعهدات 
خود پایبند بوده و پشتیبان ملت های منطقه است.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ملت ایران نه در 40 
ســال گذشته و نه پیش از آن هیچگاه قصد حمله 
و تجاوز به همسایگان یا کشورهای دیگر را نداشته 
و هرگاه که همسایگان نیازمند کمک بودند، بدون 
هیچ چشم داشتی و بدون آنکه ما به ازاء کمک خود 
را با اعداد و ارقام مالی محاسبه کرده و حساب های 
پس انداز کسانی که کمک خواسته بودند را بررسی 
کند،  به آنها کمک کرده است.رئیس جمهور خاطر 
نشان کرد: اگر حمایت ایران از مردم عراق و سوریه 

نبود، شاید امروز شاهد سرنوشت دیگری برای بغداد 
و دمشــق بودیم. اگر حمایت ایران از افغانستان در 
طول مبارزاتش برای استقالل نبود، شاید امروز شاهد 

شرایط جدیدی در منطقه بودیم.
ثبات کامل سوریه از اهداف مهم ایران است 
روحانی همچنین در دیدار با ولید المعلم معاون 
نخست وزیر و وزیر امورخارجه سوریه  روابط ایران و 
سوریه را برادرانه، صمیمی و مستحکم تر از همیشه 
توصیف کرد و گفت: یکی از اهداف مهم منطقه ای 
و سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران ثبات 
و امنیت کامل ســوریه و برقراری شــرایط عادی 
در سوریه و بازگشــت مردم این کشور به زندگی 
عادی اســت.رئیس جمهور با تبریک موفقیت ها و 
پیروزی های دولت و ملت ســوریه در ایســتادگی 
و مبارزه با تروریســم، گفــت: تردیدی نداریم که 
پیروزی شــما در برابر یک توطئــه بزرگ در این 
منطقه به سرکردگی آمریکا و برخی کشورهای دیگر، 
موفقیت و پیروزی بزرگی برای ملت ســوریه و کل 
منطقه است. وزیر خارجه سوریه نیز در این دیدار 
با تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
ایران ضمن تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران 
نشــان داده با پشــتوانه ایســتادگی و عزم و اراده 

مستحکم خود، توانایی شکست توطئه های آمریکا را 
دارد، گفت: بی تردید موفقیت جمهوری اسالمی ایران 
در به شکست کشاندن این توطئه ها موفقیت بزرگی 
برای کل منطقه و از جمله سوریه محسوب می شود.
مثلث ارتجاع منطقه در مقابل ســوریه 

شکست خورد
علی اکبر والیتی مشاور مقام معظم رهبری در 
امور بین الملل نیز در دیدار با المعلم مثلث ارتجاع 
منطقه در مقابل سوریه شکست خورد و آمریکایی ها 
چه بخواهند یا نخواهند باید سوریه را ترک کنند. 
اکنون ۹0 درصد خاک سوریه در تسلط دولت سوریه 
اســت و باقی نیز به زودی توسط ارتش سوریه آزاد 
خواهد شد.والیتی تأکید کرد: پیروزی سوریه پیروزی 
جبهه مقاومت است. ایران و سوریه رابطه ای راهبردی 
دارند که این رابطه همواره ادامه یافته اســت و دو 
کشور کنار هم بوده اند و آنچه اکنون می بینیم نتیجه 
اتحاد کشــورهای محور مقاومت است.به گزارش 
تسنیم ولید المعلم نیز تاکید کرد : سوریه و ایران با 
دشمنی به نام تروریست مبارزه کرده اند و اکنون در 
برابر دشمنی به نام استعمار قرار گرفته اند. تا زمانی 
که ما با هم هستیم همان گونه که در برابر تروریسم 
پیروز شدیم در برابر استعمار نیز پیروز خواهیم شد.

سرویس سیاسی-
رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی ساالنه 
خود بار دیگر ادعاهایی که سران این کشور در 
طول 40 سال گذشته علیه جمهوری اسالمی 

ایران عنوان داشته اند، تکرار کرد.
»دونالد ترامــپ« رئیس جمهور آمریکا بامداد 
چهارشنبه با حضور در ساختمان کنگره این کشور، 

سخنرانی ساالنه خود را ایراد کرد.
ترامپ در بخشــی از ســخنرانی خود با تکرار 
ادعاهای بی اســاس علیه جمهوری اسالمی ایران، 
گفــت: از رژیمی که مرگ بر آمریــکا می گوید و 
تهدید به نسل کشی علیه یهودیان می کند، چشم 

بر نمی داریم.
وی دربــاره تصمیم خود بــرای خارج کردن 
آمریکا از توافق هســته ای با ایران مدعی شد:برای 
اینکه اطمینان حاصل کنیــم که این دیکتاتوری 
فاسد به تسلیحات اتمی دست پیدا نمی کند، من 
ایاالت متحده را از توافق هســته ای فاجعه بار ایران 

خارج کردم.
به گزارش فــارس، رئیس جمهــور آمریکا با 
فخرفروشی درباره »سخت ترین تحریم هایی« که 
علیه مردم ایران اعمال شده، افزود: در فصل پاییز، 
ما سخت ترین تحریم هایی را که می شد علیه یک 

کشور اعمال کرد، )علیه ایران اعمال کردیم(.
آمریکا، حامی دیکتاتورها و آدم کش ها

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در واکنش 
به سخنرانی ترامپ در کنگره آمریکا با انتشار مطلبی 
نوشت: ایرانی ها شامل هموطنان یهودی  ما در حال 
جشن گرفتن 40 سال پیشرفت علیرغم فشارهای 

آمریکا هستند.
ظریف در ادامه نوشــت: دونالد ترامپ باز هم 
در سخنرانی سالیانه 201۹ خود)در کنگره آمریکا( 
علیه مــا اتهام هایی مطرح کرد، دشــمنی آمریکا 
سبب شده که این کشور از دیکتاتورها، آدم کش ها 
و تندروهایی که فقــط خرابی در منطقه ما ایجاد 

کرده اند، حمایت کند.
تروریسم، نتیجه حضور آمریکا

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در 
واکنش به سخنان رئیس جمهور آمریکا در کنگره آن 
کشور اظهار داشت: تروریسم در منطقه خاورمیانه و 
غرب آسیا نتیجه و مولود ناپاک سیاست های نادرست 
آمریکا و برخی از متحدان این کشور طی سالیان و 
دهه های اخیر در منطقه است که بر پایه سیاست 
اســتفاده ابزاری از آن برای پیشــبرد راهبردهای 
خود مانند ایجاد القاعده و داعش و دیگر گروه های 
افراطی و تروریستی، بحران ها، تنش ها و بی ثباتی های 

فرساینده را بر این منطقه تحمیل کرده است.
قاســمی افزود: ترامپ در حالی به دروغ ایران 
را متهم به حمایت از تروریسم می کند که بر هیچ 
کس پوشیده نیست که ایران بعنوان بزرگترین قربانی 
تروریسم در چند دهه گذشته و با تحمل هزینه های 
مادی و معنوی فراوان با این پدیده شوم مبارزه ای 
بی امان و واقعی داشته و خواهد داشت و چنان که 
در شکست داعش در عراق و سوریه نقش اساسی و 

غیرقابل انکاری داشته است. 
وی در ادامه گفت: با  اشاره به این واقعیت آشکار 
که اقلیت های دینی از جمله یهودیان در جمهوری 
اســالمی ایران در آزادی کامل زندگی می کنند و 
دارای نماینده ای مستقل در مجلس شورای اسالمی 
هستند، افزود: برخی کشورهای غربی همچنان و 
به رغم گذشــت چندین دهه از جنگ جهانی دوم 
همچنان خود را بدهکار صهیونیست ها می دانند در 
حالیکه ایرانیان با فرهنگ ایران زمین در طول تاریخ 
مهد و خاستگاه بردباری، همزیستی مسالمت آمیز 
و تنــوع قومی و دینی بوده اســت و تقریبا تمامی 
مذاهب و ادیان الهــی را همواره در آغوش پر مهر 
خود جای داده است و این فرهنگ کهن و ریشه دار 
ایرانی همچنان از جمله خصایل بارز ایرانیان است.

ســخنگوی وزارت خارجه با یادآوری اینکه در 

روزهایــی قرار داریم که مــردم ایران در چهلمین 
سالروز پیروزی انقالب اسالمی خود 40 سال مقاومت 
مردمی و میهنی شکوهمند توأم با عزت و اقتدار خود 
را گرامی می دارند افزود: جمهوری اســالمی ایران 
در چهار دهه گذشــته بیش از هرکشور دیگری در 
منطقه، از جمله متحدین و شرکای نزدیک آمریکا 
که دارای نظام های دیکتاتوری و خودکامه می باشند، 
انتخابات برگزار کرده اســت، بی تردید جمهوری 
اســالمی ایران برآمده از انقالبی مردمی و مبتنی 
بر نظامی مردم ساالر و دموکراسی انتخاباتی است.

قاسمی خاطرنشان کرد: اتهامات واهی و خیال 
پردازانه و بی منطق رئیس جمهوری آمریکا علیه مردم 
و نظام جمهوری اسالمی ایران نمی تواند چهره آمریکا 
و نظام های دیکتاتوری مروج خشونت و افراطی گرای 
مورد حمایت حاکمان آمریکا در قتل و کشتار مردم 

مظلوم منطقه را تطهیر کند.
»توماس پیکرینگ« ســفیر اسبق آمریکا در 
سازمان ملل، روسیه و رژیم صهیونیستی و »سوزان 
دی ماجیو« محقق ارشــد اندیشــکده »کارنگی 
برای صلح بین المللی«  در یادداشــتی مشــترک 
در »نیویورک دیلی نیوز« درباره »منزوی شــدن« 
آمریکا به دلیــل مواضع دولت »دونالد ترامپ« در 

قبال ایران، هشدار دادند.

مراجع تقلید آحاد ملت را به حضور پرشور 
و حماســی در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن 

دعوت کردند.
آیت اهلل مکارم شیرازی در آغاز درس خارج فقه 
در مسجد اعظم قم، با گرامیداشت یوم اهلل 22 بهمن 
و ایام دهه مبارک فجر، بر لزوم حضور گســترده و 
حماسی آحاد مردم در راهپیمایی 22 بهمن تاکید 
کرد و گفت: ان شاءاهلل همه در راهپیمایی شرکت 
می کنند. این مرجع تقلید افزود: به عقیده ما حضور 
در راهپیمایی 22 بهمن یک وظیفه الهی، اجتماعی 
و وجدانی است، دشــمن به دنبال آزمایش کردن 
ما اســت که آیا فشارها و تحریم ها مؤثر واقع شده 

است یا نه؟
به گزارش رسا، اســتاد برجسته درس خارج 
حوزه علمیه قم تاکید کرد: برای ناکام کردن دشمن 
ان شاءاهلل همه مردم باید حضور داشته باشند، بویژه 
اینکه با عمل خود بیان کنند تحریم ها و فشارها و 
نامردی ها تاثیری نداشته است. وی خاطرنشان کرد: 

البته این حضور دلیل بر عدم وجود مشکل و رضایت 
مردم از همه جهت نیست، مشکالت در جای خود، 

اما آدم عاقل باید حساب امور را از هم جدا کند.
آیت اهلل مکارم شیرازی یادآور شد: هم مشکالت 
فرهنگی زیادی داریم، بویژه با فیلم هایی که اخیرا 
نشان می دهند، هم مشکالت اقتصادی وجود دارد، 
اما این مشکالت مانع از دست بر داشتن از اصولی 

که به آن ایمان داریم نیست.
این مرجع تقلید همچنین با تسلیت ایام شهادت 
بانــوی دو عالم حضرت فاطمــه زهرا)س( بر لزوم 
حضور گســترده در مجالس سوگواری و دعا برای 

حل مشکالت تاکید کرد.
ملت ایران با وجود مشکالت اقتصادی در 
22 بهمن حماسه ای بی نظیر می آفرینند

آیــت اهلل نوری همدانی نیز در پیامی تصویری 
با گرامیداشــت شهادت حضرت زهرا)س(، از ملت 
انقالبی ایران برای حضور پرشور در راهپیمایی دشمن 

شکن 22 بهمن ماه دعوت کرد.

این مرجع تقلید با اشاره به وفاداری ملت ایران 
نســبت به انقالب، افزود: مردم مســلمان، مکتبی 
و مذهبی ایــران از ابتدا به ندای امام راحل لبیک 
گفتند چرا که برای مردم ثابت اســت که انقالب 
اســالمی یک انقالب دینی و مذهبی محســوب 
می شــود. استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه 
قم با بیان اینکه مردم جلوی گلوله ها ســینه سپر 
کردند و شعار استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی 
سر دادند، اظهار داشت: مردم جان، خون و شهید 
دادند تا انقالب اسالمی پایدار بماند چون انقالب را 

یک انقالب اسالمی و دینی می دانند. 
وی ادامه داد: امسال نیز مردم عزیز ایران مانند 
سال های قبل با بصیرت باالی خود به ندای حضرت 
امام، رهبر انقالب و شهدا لبیک خواهند گفت و با 
قدم های استوار و شعارهای کوبنده با وجود اینکه از 
نظر معیشتی در مضیقه هستند، به میدان خواهند 
آمد. آیت اهلل نوری همدانی با بیان اینکه مردم ایران 
بــا قدم های اســتوار در راهپیمایی 22 بهمن گام 

برخواهند داشت، ابراز داشت: ملت ایران دشمن را 
بهتر شناخته اند و در برابر دشمن با استقامت کامل 
ایستاده اند، از این رو راهپیمایی 22 بهمن پرشور تر و 
پر خروش تر از سال های گذشته انجام خواهد گرفت. 
این مرجع تقلید بیان داشت: بنده به عنوان سرباز امام 
عصر)عج( پا به پای مردم در این راهپیمایی دشمن 
شکن شرکت خواهم کرد تا دشمن بداند که انقالب 
به راه خود با قدرت ادامه می دهد و زمینه ساز ظهور 
امام عصر)عج( اســت. استاد برجسته درس خارج 
حوزه علمیه قم خاطرنشــان کرد: مردم انقالبی و 
بصیر ایران امسال نیز در راهپیمایی 22 بهمن مشت 
محکمی به دهان دشمنان اسالم خواهند کوبید، ملت 
ایران با عقیده، آرمان، شور و خروش بیش از گذشته 

در صحنه حضور پیدا خواهند کرد.
آیت اهلل ســبحانی نیــز در درس خارج خود 
که در مســجد اعظم قم برگزار شــد، با اشــاره به 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی بر حضور پرشور در 

راهپیمایی 22 بهمن تأکید کرد.

دعوت مراجع تقلید از آحاد ملت
برای حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن

لطفی در نشســت خبری به تشــریح 
برنامه 22بهمن پرداخت و گفت: محور اصلی 
سخنرانی ســخنرانان تبیین دستاوردهای 
انقالب اسالمی و تقویت انسجام و پرهیز از 

هرگونه حاشیه سازی خواهد بود.
نصرت اهلل لطفی قائم مقام شــورای هماهنگی 
تبلیغات اســالمی، صبح دیروز در نشست خبری 
اعالم برنامه های یوم اهلل 22 بهمن گفت: بزرگداشت 
سالروز انقالب اسالمی سال ۹۷ را از ماهها قبل آغاز 
کردیم. صدها نمایشــگاه از دســتاوردهای انقالب 
اسالمی، مســابقات ورزشی و... در میان جشنهای 
دهه فجر سال های قبل سابقه نداشته است و ویژه 

چهلمین سالگرد است.

قائم مقام شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
گفت: ماموریت ستاد چهلمین سالگرد با پایان ایام 
دهه فجر، پایان نمی یابد. به علت نقشــه دشمنان 
برای فتنه سال ۹8 و ضرورت آگاهی بخشی بیشتر 
مردم نســبت به دستاوردهای انقالبشان بنا بر این 
است که دست کم فعالیت ستاد تا سالروز استقرار 
نظام جمهوری اســالمی ادامه یابد.وی خاطرنشان 
کرد: از جمله برنامه های ویژه ایام دهه فجر امسال 
افتتاح پروژه های عمرانی است که تا روز 22 بهمن 
ادامــه خواهد یافت. روز شــنبه 22 بهمن تجمع 
هیئت های مذهبی را به عنوان بخشی از فعالیت ستاد 
چهلمین سالگرد انقالب اسالمی را خواهیم داشت.
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت: 

روز پنجشنبه برنامه میهمانی الله ها برگزار می شد، 
چرا که امانتی که به دست ما رسیده است، حاصل 
خون شهدای گرانقدر کشور است و از این رو در 15 
هزار گلزار شهدای کشور آیین عطرافشانی مزار شهدا 
برکزار می شود و کلزار مراز استانها گلباران خواهد 
شد. همچنین گلزار شهدای اقلیت های دینی و اهل 
تسنن عطرافشانی می شود.وی اضافه کرد: طبق روال 
متعارف سنوات قبل، بدون تغییر، ساعت 21 مراسم 
گلبانگ تکبیر بر روی بام منازل و ماذنه های مساجد 
و نیز مراسم نور افشانی به شکرانه پیروزی انقالب 
اسالمی و ورود به دهه پنجم انقالب برگزار می شود 
و به ویژه در تهران از 40 نقطه تهران نورافشــانی 
خواهد شد.لطفی گفت: در روز 22 بهمن در بیش 

از 1000 شــهر و 10000 روستا برنامه راهپیمایی 
خواهیم داشت به منظور بیمه کردن انقالب اسالمی 

و مردم بدینوسیله دشمنان را ناکام خواهند کرد.
وی اظهار داشت: میهمانانی از خارج کشور از 
چهره های ورزشــی، سیاسی و فرهنگی در جشن 
چهلمین سال پیروزی انقالب حضور خواهند یافت.

قائم مقام شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
گفت: در تهران بیش از 1000 غرفه و در شهرستانها 
20 هزار غرفه امدادی و فرهنگی برای روز 22 بهمن 

تدارک دیده شده است.
وی افزود: ان اشاءاهلل جهان شاهد حضور هر چه 
گسترده تر مردم در جشن سالروز چهلمین سالگرد 
انقالب اسالمی خواهد بود و بیش از 6500 خبرنگار 
و عکاس مراسم راهپیمایی روز 22 بهمن را پوشش 
خواهند داد که از این میان 300 خبرنگار و عکاس 

خارجی خواهند بود. 
برای اولین بار سرود 13۹۷ نفری دانشجویی 
توســط دانشــجویان دانشــکاه امام حسین اجرا 
می شــود و برنامه مداحی توسط سعید حدادیان 

صورت می کیرد.
لطفــی گفــت: یکــی از برنامه هــا دعوت از 
شخصیت ها اســت که برای محدود نشدن به یک 
طیف خاص، به دوســتان استانها اعالم کردیم که 
خود مرکز برای مراکز اســتانها ســخنران دعوت 
می کند، اما به مراکز استانها اعالم کردیم که برای 
سخنرانان شهرســتانها باید نکاه غیرجناحی و در 
راستای یکپارچکی باشــد.وی افزود: محور اصلی 
سخنرانی ســخنرانان تبیین دستاوردهای انقالب 
اسالمی و تقویت انسجام و همدلی و پرهیز از هرگونه 
حاشیه سازی خواهد بود.وی ادامه داد: اگر قرار بود در 
هر استانی رضایت آقایان را در نظر بگیریم، بسیاری 

از دعوت ها اصال امکانپذیر نبود.
 االن اســتاندارانی بــا ما تمــاس گرفتند که 
سخنرانان دولتی باید جایگزین سخنرانان غیردولتی 
شوند، اما نگاه ما پرهیز از تفکر تنگ نظرانه و جناحی 
است.لطفی گفت: اینکه هرکس از استانداران و ائمه 
جمعه می خواهند سخنران باشند، امکان پذیر نبود. 
بنده اصرار داشتم که رئیس قوه مقننه حتما سخنران 
مراسم یکی از شهرها باشند. اصرار بر کرج نبود، بلکه 
به لحاظ سوابق اجرایی و مسئولیت ها و خدماتشان 
به ستاد چهلمین سالگرد اصرار داشتم که سخنران 

یکی از شهرها باشند.
قائم مقام شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
گفت: اگر خود آقای الریجانی، ســخنرانی شان را 
در کرج لغو نمی کردند، ما هیچ برنامه ای برای لغو 
ســخنرانی ایشان نداشــتیم و امیدواریم این گونه 

اتفاقات تکرار نشود.

توسط قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی صورت گرفت

تشریح برنامه های روز 22بهمن

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام راحل در آستانه 
جشن 40 سالگی انقالب اســالمی از ایجاد فرصت 
اشتغال جدید برای 60 هزار نفر با اجرای پنج الگوی 

اساسی خبر داد.
محمد مخبر در جلسه کمیســیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی با محوریت بررسی طرح های جدید اشتغالزایی 
بنیاد، گفت: محور اصلی فعالیت هایمان اشتغال است که از 
کارآفرینی فردی شروع شده و هم اکنون توسعه آن منجر به 
راه اندازی بنگاه های اشتغالزایی بزرگ همچون نیروگاه خاف، 
ساخت و راه اندازی پاالیشگاه جاسک و کارخانه کاغذ خاش 
شده است. مخبر با بیان اینکه مهمترین خط قرمزهای اساسی 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، مربوط به حوزه اشتغالزایی است، 
ادامه داد: اصل و اساس همه طرح های اشتغالزایی با محوریت 
محرومیت زدایی پیش می رود و طبق آن تاکنون 400 هزار 
فرصت شــغلی در مناطق محروم و نیمه محروم ظرف 5 الی 
6 سال با شناسایی دقیق موقعیت منطقه و بازدهی اقتصادی 
ایجاد کردیم و تمام اقدامات کارآفرینی منطبق با عملی شدن 
اقتصاد مقاومتی و اجرای کامل فرامین مقام معظم رهبری 

انجام می گیرد.

وی بــا تاکید بر اینکه اهل رقابت با مردم، دولت و هیچ 
رانتی نیستیم، افزود: ما هر فردی را که متقاضی کارآفرینی 
اســت و از شرایط الزم برخوردار باشد، حمایت می کنیم و با 
توجه به شرایط خاصی که تاکنون از مناطق محروم مختلف 
رصد کردیم، کارخانه فوالد را بردیم خرمشهر، پتروشیمی را 
به خوزســتان، نیروگاهمان را در خاف، استخراج نفت را در 
حورالعظیــم و تولید کاغذ را به خاف برده ایم و هم اکنون 5 
الگوی اشــتغالزایی جدید برای اشتغالزایی بیش از 60 هزار 

نفر را تدوین کرده ایم.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره( با بیان اینکه 
مــا در مواردی ورود می کنیم کــه صرفا به رفع چالش های 
محرومیت اختصاص دارد، گفت: برای محرومیت زدایی و حل 
مشکالت ناشی از آن تاکنون بدون استفاده از بعضی امتیازها، 
حتی یک ریال تاخیر مالیاتی در هیچ یک از پروژه های خرد و 

کالن نداشته ایم و نخواهیم داشت.
مخبر یادآور شد: مدل پنجگانه ستاد اجرایی فرمان امام 
راحل)ره( برای رســیدن به اشتغالزایی 60 هزار نفر، مهتاب 
نام دارد که به ترتیب شامل الگوهای سحاب، آسمان، آفتاب، 

تسهیالت محور و بنگاه محور است.

اقدام جدید ستاد اجرایی فرمان امام)ره( برای اشتغال زایی در سطح کالن


