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درمکتب امام

ساعات محدودی تا فرج باقی است
از 22 بهمن 57 تا امروز كه 15 خرداد 62 را در آغوش مى گرييم ساعاىت محدود 

بيش نيســت، وىل تحوىل كه كمرت از صدها ســال بعيد به نظر مى رسيد با تقدير 

خداى بزرگ در اين ايام معدوده و ســاعات محدوده تحقق يافت و جلوه اى از 

وعده قرآن كريم نورافشــاىن كرد. و چه بســا كه اين تحول و دگرگوىن، در مرشق 

زمني و ســپس در مغرب و اقطار عامل تحقق يابد. »َو لَْيَس ِمَن الله ِبُْســتنكٍر«)و 

از قدرت خداوند انكارپذير نيست ( كه دهر را در ساعتى بگنجاند و جهان را به 

مســتضعفان، اين وارثان ارض بســپارد، و آفاق را به جلوه الهى وىل الَله  االعظم 

صاحب العرص)عج( روشن فرمايد.
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رئیس جمهور در تهران
برایساختموشکازکسیاجازهنمیگیریم

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در در سخنرانی 22 بهمن در میدان آزادی 
گفت: امروز همه دنیا بدانند قدرت جمهوری اسالمی ایران به مراتب از روزهای رزم و جنگ 
بیشتر است. امروز نیروهای مسلح ما در تهیه انواع سالح و مهمات خودکفا هستند. امروز 
۸۵ درصد تجهیزات و مهمات و نیازمندی های ما به دست نیروهای داخلی ساخته می شود. 
ما برای ساختن انواع موشک های ضدزره، انواع موشک های پدافند هوایی، انواع موشک های 
زمین به دریا و دریا به دریا و انواع موشــک های زمین به زمین از کسی اجازه نگرفته ایم و 

نخواهیم گرفت.
روحانی افزود: امســال در شرایطی جشــن 22 بهمن را برگزار می کنیم که آمریکای 

جنایتکار، صهیونیسم و ارتجاع منطقه مردم ما را در فشار و منگنه تحریم قرار داده اند. بنابراین امروز حضور مردم در خیابان های 
سراسر ایران اسالمی و در این شهر بزرگ، عاصمه ایران، به این معناست که نقشه های یک ساله دشمن نقش برآب شده است.

وی در ادامه گفت: اگر در ســال های اول انقالب توانســتیم ترور و شورش را مهار کنیم به دلیل این بود که ملت و دولت 
پشت سر امام )ره( قرار داشتند. در تحریم ها نیز با ایستادگی، همکاری، همراهی و تعاون در برابر آمریکا پیروز خواهیم شد. ما 

نمی گذاریم آمریکا پیروز شود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: آرمان ما امروز همان آرمان چهل سال پیش است. اگر در چهل سال پیش آرمان ما این بود 
که در برابر استبداد، آزادی را جایگزین کنیم و در برابر استعمار، حاکمیت ملی را جایگزین کنیم و در برابر ابتذال، فضیلت را 
جایگزین کنیم و در برابر تبعیض عدالت و در برابر غرب گرایی و شرق گرایی، هویت اسالمی و ایرانی را جایگزین کنیم، امروز 

هم همان راه و آرمان، مسیر ماست و بی تردید ما در این راه موفق و پیروز خواهیم بود.

رئیسی در مشهد
امروزجهادعلمیواقتصادیبایدمدنظرقرارگیرد

حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در مراسم پایانی راهپیمایی 
مشهد که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، گفت: در طول ۴۰ سال گذشته ملت ایران مقابل 
همه توطئه های دشــمن مقاومت کرد و بزرگترین معجزه که ایســتادگی در برابر آمریکا و 
مستکبران عالم بود را نشان داد. چهل سالگی انقالب دوره پیری و عقبگرد نیست و باید با 
نشاط به سمت پختگی و امیدآفرینی حرکت کنیم. رئیسی افزود: امروز همه به خوبی می دانند 
کشوری که مردم ساالری را اعالم کرده و به آن پایبند بوده و به مردم آزادی بیان داد جمهوری 
اســالمی ایران است و ملت ایران توانستند با وجود تحریم ها به پیشرفت های زیادی دست 
یابند.وی در ادامه گفت: امروز جهاد علمی و اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد و همه مشکالت 

کشور در پرتو توجه به این مهم و چشم داشتن به توان داخل انجام می شود و دل بستن به لبخند اروپایی ها  اشتباه است.

 جهانگیری در شیراز
هدفتحریمها،ملتایراناستنهنظاماسالمی

اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جمع راهپیمایان 22 بهمن شــیراز با 
تصریح اینکه هدف تحریم ها، ملت ایران اســت نه نظام اســالمی، گفت: سردمداران آمریکا 
دروغ می گویند، آنان در کتاب هنر تحریم، نوشته اند که باید اجازه تأمین نیازهای اصلی مردم 

را نداد تا ملت علیه حکومت شورش کنند.
جهانگیری با تصریح بر اینکه اســتقالل ما امروز کامل اســت و از هیچ کشوری دستور 
نمی گیریم، خاطرنشــان کرد: آمریکایی ها از اینکه ایران قدرتمند را از دست دادند ناراحت 
هستند، آنها از اینکه کشوری نیرومند در منطقه حساس خلیج فارس به الگویی از استقالل 

و آزادی تبدیل شده، رنج می برند.
وی با تصریح بر اینکه در شرایط سخت معیشت و بیکاری قرار داریم، گفت: اما این مهم به معنای بن بست نیست که با 
تکیه بر نیروی الیزال الهی از این مشکالت عبور خواهیم کرد و همه تالش ما سازمان دهی به وضعیت معیشت و بیکاری است 

و دست نیاز به سوی متخصصان و دلسوزان در این راه دراز می کنیم.

جلیلی در رشت
میتوانیمصنعتواقتصادراهمبهحماسهبزرگتبدیلکنیم

سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنرانی راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن 
در شهر رشت با تاکید بر اینکه امروز تفکر انقالب اسالمی ملت ایران، آمریکا را از منطقه خارج 
می کند، تصریح کرد: ملت ایران اســالمی امروز برای چهلمین بار، چهل شکست را به آمریکا 
تحمیل کرده است، ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن زیر باران الهی آمده اند تا حمایت خود 
را از انقالب اسالمی به گوش جهانیان برسانند.جلیلی افزود: ملت ایران خالق حماسه های بزرگ 
است و هر توطئه دشمن را تبدیل به حماسه بی نظیر می کند، امروز دنیا می بیند که ملت ما 

یک پدیده بزرگ در جهان است زیرا با باور قرآنی و لبیک گفتن به دعوت پیامبر خدا حیات جدیدی را برای انقالب اسالمی رقم 
می زنند.وی با اشاره به پیشرفت ایران اسالمی در عرصه های مختلف، گفت: ایران اسالمی می تواند ماهواره به هوا پرتاب کند و جزو 
اقتصاد هجدهم جهان باشد، امروز قدرت دفاعی ایران اسالمی در جایگاه سیزدهم دنیا قرار دارد. در همین راستا استکبار نگران 
است ملتی که جنگ و تحریم را تبدیل به حماسه می کند، می تواند کشاورزی، صنعت و اقتصاد را هم به حماسه بزرگ تبدیل کند.

سعیدی در قم
انسجامملی،قدرتمنطقهای،دفاعیوانرژی،۴رکناقتدارایران

حجت االسالم علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در مراسم 
22 بهمن در شهر قم گفت: انسجام ملی، قدرت منطقه ای، دفاعی و انرژی، ۴ رکن اقتدار ایران 

اسالمی است.
سعیدی با اشاره به اینکه از مهم ترین عناصر قدرت ملت ایران انسجام و وحدت است و این 
انسجام ملی در ایران بزرگ ترین سرمایه است، ابراز داشت: اولین گام ترامپ این است انسجام ملی 
را بگیرد و دوم اینکه قدرت منطقه ای و عمق استراتژیک یعنی نفوذ معنوی ما در عراق، لبنان، 
سوریه، یمن و در سرزمین های دیگر را از بین ببرد.وی با  اشاره به اینکه آمریکا بدون تکیه بر داخل 
نمی تواند کاری کند، تأکید کرد: آمریکا دنبال این است در داخل رد پایی پیدا کند برای اینکه بتواند 

کار خود را انجام دهد بنابراین در اینجا فتنه رخ می دهد؛ معارض داخلی منشأ فتنه است و مهاجم خارجی جنگ را دنبال می کند.

موسوی در تبریز
ایرانفاتح1۴600مبارزهطی۴0سالاست

به گزارش خبرنگار کیهان، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در 
سخنرانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن مردم تبریز گفت: در طول این ۴۰ سال یعنی ۱۴۶۰۰ 
روز از عمر انقالب اســالمی، یک روز بدون مبارزه نبوده است. ۱۴۶۰۰ روز که دشمنان قسم 
خورده این مردم هر روز یک خباثت و دشمنی و توطئه جدید داشتند ولی همواره با رهبری 
والیت فقیه و حضور مردم در صحنه هر روز یک پیروزی جدید برای ایران و یک شکست برای 

دشمن رقم خورد. ما فاتح ۱۴۶۰۰ مبارزه طی این ۴۰ سال هستیم.موسوی با تاکید بر اینکه مشکالت زیادی در کشور داریم 
ولی هرگز به دشمن لبخند نمی زنیم، اظهار داشت: این مشکالت کشور برای اولین بار در طول تاریخ انقالب نیست. این مشکالت 

حل می شود و هرگز به دشمن لبخند نمی زنیم چراکه هزینه سازش با دشمن بیشتر از مقاومت است.

سالمی در شهرکرد
انقالباسالمی،بزرگترینشکستتاریخی

برپیکرهاستکبار
به گزارش خبرنگار کیهان، سردار حسین سالمی جانشین فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اجتماع عظیم 22 بهمن مردم شهرکرد 
گفت: وقتی انقالب اسالمی پیروز شد، بزرگترین شکست تاریخی بر پیکره 

استکبار وارد شد.
ســالمی افزود: ملت ایران همه آنچه که امروز به عنوان دستاوردهای 
پرشــکوه انقالب اسالمی به دست آورده است، همه به رغم اراده دشمنان 

بوده است و همواره آمریکا تالش کرده است تا ایران را در هر گامی برای پیشرفت متوقف کند.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه همه فشــار استکبار جهانی این اســت که ایران را از قدرت خلع سالح کند، گفت: آنان با 

خواب هایشان که هرگز تعبیر نمی شود با ما سخن می گویند ولی ما با واقعیت های روی زمین با آنان سخن می گوییم.

تظاهرات میلیونی مردم 1000 شهر ایران در چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، دوست و دشمن مردم 
این مرز و بوم را مبهوت کرد، به طوری که رسانه ها این 
اتفاق را »بی سابقه« و »سیلی محکم به گوش آمریکا« 

توصیف کردند.
تظاهرات  دیروز مردم ایران در ۱۰۰۰ شــهر و ۱۰ هزار 
روســتا که به مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی برگزار شد، تحلیلگران و ناظران را متحیر و مبهوت 
کرد. این تظاهرات در شــرایطی برگزار شــد، که به اعتراف 
خود آمریکایی ها، ملت ایران تحت شدیدترین تحریم ها قرار 
داشته اند و به همین خاطر، گمان می رفت که جمعیت اندکی به 
خیابان ها بیایند، ولی آنچه به وقوع پیوست، کامال غافلگیرکننده 
بود؛ مردم در بیش از ۱۰۰۰ شهر و حدود ۱۰ هزار روستا به 
خیابان ها آمدند و ۴۰ سالگی انقالب را با شکوه هرچه تمام تر 
جشن گرفتند. این تظاهرات بزرگ بدون هیچگونه اتفاق امنیتی 

و در کمال آرامش و همدلی برگزار شد.
در هر صورت، ملت ایران بار دیگر حماسه ای را رقم زد که 
همه دوستان و رسانه های بی طرف، زبان به تحسین گشودند 
و دشمنان نیز یا سکوت کرده اند و یا مجبور شده اند، هرچند 

به طور موجز و مختصر، آن را پوشش بدهند.
شــبکه »المنار« ضمن پوشش دادن بخش هایی از این 
حماسه بزرگ، حرکت ملت ایران در سالروز ۴۰ سالگی انقالب 
را سیلی محکمی به گوش آمریکا توصیف کرد. شبکه تلویزیونی 

المیادیــن هم اعالم کرد، این خیزش بزرگ ملت ایران، پیام 
روشنی برای جهان دارد و آن حمایت مردم از انقالب در هر 

شرایطی است.
»الجزیره« شبکه تلویزیونی دیگر در غرب آسیا و جهان 
بــود که زبان به تحســین ملت ایران گشــود و گزارش داد: 
تظاهرکنندگان ایرانی در سراسر این کشور به خیابان ها آمدند 
تا چهلمین سالروز انقالب ۱979 را جشن بگیرند و همراهی 
خود را با اصول انقالب اسالمی به همه اعالم کردند، )آن هم( 
در شــرایطی که آمریکا ایران را تحت شدیدترین فشارهای 

سیاسی و اقتصادی قرار داده است.
رسانه های آلمان هم ضمن پوشش دادن تظاهرات میلیونی 
ملت ایران، اعالم کرده اند که ایران قصد دارد برنامه های موشکی 

خود را گسترش دهد.
خبرگزاری های آسوشیتدپرس آمریکا و رویترز انگلیس، 
شبکه الفرات عراق، پایگاه اینترنتی انصاراهلل، بی بی سی  عربی، 
راشاتودی، شــبکه های تلویزیونی االتجاه، المسیره،  فرانس 
2۴، ای پی، و خبرگزاری »ســانا« سوریه از جمله رسانه هایی 
هستند که راهپیمایی دیروز مردم ایران را از زوایای مختلف 

پوشش دادند.
در این میان، جنبش حزب اهلل لبنان اعالم کرد، مســیر 
پیروزی های راهبردی ایــران را ادامه می دهد. انصاراهلل یمن 
شــرکت گسترده مردم ایران در راهپیمایی را علی رغم بارش 

برف و باران، تحسین کرد.

شیخ »صباح االحمد الجابر الصباح« امیر کویت، چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب را به رئیس جمهور کشورمان تبریک 
گفت. ایرانیان ساکن اردن، 22 بهمن را در امان جشن گرفتند. 
در این مراســم سفرای کشــورهای کویت، عمان، بوسنی و 
هرزگوین، سوئیس، فرانسه، جمهوری چک، فیلیپین، مالزی، 
اندونزی، تایلند، تایوان، چین، ژاپن، لبنان، ارمنستان، جمهوری 
آذربایجان، ترکیه، عراق، رومانی، قبرس، پاکستان و بنگالدش و 

کارداران شماری از کشورهای دیگر حضور داشتند.
در شب 22 بهمن نیز ناوگروه شصتم نیروی دریایی ارتش 
متشکل از ناوشکن بایندر، ناو لجستیکی بوشهر و ناو لجستیکی 
الوان که دانشــجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( 
نوشهر هم به عنوان کارورزی در این سفر حضور دارند، بعد از 
2۰ روز دریانوردی در حوالی دریای جنوب غرب اقیانوس هند 
و خلیج بنگال، با حضور روی عرشه، بانگ »مرگ بر آمریکا« و 

»مرگ بر اسرائیل« را سر دادند.
گروه اطالعاتی »سوفان« مستقر در نیویورک که وابسته 
به »علی ســوفان« عضو سابق »اف بی آی« است، در گزارش 
خود از 22 بهمن سال جاری ایران، اعالم کرد که ایران اکنون 

باالترین جایگاه در منطقه را دارد.
شــبکه »تی آرتی« ترکیه دیروز گزارش داد، مردم ایران 
چهلمین سالگرد انقالبی را جشن می گیرند که چهره خاورمیانه 

را تغییر داده است.
رویترز حضور مردم ایران در راهپیمایی دیروز را »بسیار 

گسترده« اعالم کرد. آسوشیتدپرس شمار شرکت کنندگان در 
این راهپیمایی را »چند صد هزار نفر« ذکر کرد.

خبرگزاری فرانسه انقالب اسالمی را »زلزله ای سیاسی« 
خواند که »به هزاران سال پادشاهی در ایران پایان داده و حتی 

اکنون نیز در منطقه طنین انداز است.«
شــبکه خبری »زد.دی.اف« آلمان به نقل از خبرنگارش 
کــه در میان تظاهرکنندگان بود، اعالم کــرد: »مردم ایران 
مشکلی با جمهوری اسالمی ایران ندارند و فقط به شیوه اداره 

کشور انتقاد دارند.
روزنامه یهــودی »جوییش پرس« بــا اذعان به حضور 
گسترده ایرانی ها در راهپیمایی تهران و دیگر شهرها، نوشت 
که مردم ایران با تمســخر آمریکا، چهلمین سالگرد پیروزی 

انقالب را گرامی داشتند.
این روزنامه آمریکایی که توســط صهیونیســت ها اداره 
می شود، با اذعان به تعداد عظیم شرکت کنندگان در راهپیمایی 
تهران و دیگر شهرهای ایران، نوشت:»ایرانی ها از ده روز پیش 
یعنی از تاریخ اول فوریه تا ۱۱ فوریه به مدت یک دهه، روزهای 
بازگشت آیت اهلل خمینی از پاریس به تهران و پیروزی انقالب 

۱979 را جشن گرفتند«.
جوییش پرس در تصویر این خبر، عکسی از راهپیمایی 
مردم اردبیل زیر بارش شدید برف را به اشتراک گذاشته و افزود: 
»نه برف، نه باران، نه گرما و نه تاریکی شب، این ایرانی ها را از 
جشن گرفتن چهلمین سالگرد انقالب اسالمی بازنمی  دارد«.

بازتاب تظاهرات تماشایی 22 بهمن در رسانه های جهان

ایرانی ها با حضور میلیونی خود در خیابان ها 
علیرغم تالش های کشــورهای غربی برای تبلیغات منفی علیه ایران در به آمریکا سیلی زدند

آســتانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اســالمی، نتایج تحقیق یک 
موسسه افکارسنجی نشان می دهد مردم ایران با وجود مشکالت معیشتی، 

از توسعه برنامه هسته ای و موشکی ایران حمایت می کنند.
این نظرسنجی را موسسه تحقیقاتی »ایران پُل«، در واپسین ماه سال میالدی 
)۴ تا ۱2 دسامبر – ۱۳ تا 2۱ آذر( بر روی نمونه آماری ۱۰۱7 نفری از طریق تماس 
تلفنی انجام داده اســت. نمونه ها از میان تمامی ۳۱ اســتان ایران با حفظ تناسب 

جمعیتی هر استان جمع آوری شده اند. 
تقریباً 2۴ درصد از سؤاالت مربوط به این نظرسنجی درباره مسائل اقتصادی، 
2۸ درصد درباره روابط بین المللی، 2۸ درصد درباره مســائل هسته ای و 2۰ درصد 

درباره مسائل امنیتی بوده اند. 
مرکز نظرســنجی »ایران پل« در بخشــی از این تحقیق، نظرات مردم درباره 
اهمیت توســعه برنامه هسته ای ایران را جویا شده است. در پاسخ به این سؤال که 
»به نظر شما، توسعه برنامه هسته ای برای کشورمان چقدر مهم است« 7۸/۶درصد 
گزینه »بسیار مهم«، ۱۱/2 درصد  گزینه »تا حدی مهم«، ۳/7 درصد »چندان مهم 
نیست«، 2/۶ درصد گزینه »اصاًل مهم نیست« و ۳/9 درصد  گزینه »نمی دانم/پاسخ 

نمی دهم« را انتخاب کرده اند.
عالوه بر این، ۸۱/2 درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که توافق هسته ای برجام، 
باعث بهبود زندگی آنها نشــده است. تنها ۳/۱ درصد گفته اند که این توافق تا حد 

زیادی باعث بهبود زندگی آنها شده است.
درباره فعالیت های منطقه ای ایران نیز، بیش از نیمی از نمونه آماری خواستار آن 
شده اند که ایران حمایت خود را از گروه های در حال مبارزه با گروه های تروریستی 
مانند داعش حمایت کند. ۵7/2 درصد خواستار افزایش حمایت ایران از این گروه ها 

شده اند و 9/۱ درصدگفته اند میزان این حمایت ها بایستی کاهش پیدا کند. 
به گزارش فارس، این نظرسنجی در ادامه از ایرانی ها خواست که با شنیدن نام 
کشورهای خاص، میزان محبوبیت آن را بیان کنند که ۸۱/۴ درصد آنها با شنیدن 

نام آمریکا، این کشور را نامطلوب توصیف کرده اند. 

نتایج نظرسنجی جدید موسسه ایران پل نشان داد

حمایت تمام قد ایرانی ها 
از برنامه موشکی و هسته ای

در مراســمی با حضور سرلشکر جعفری در کارخانه زیرزمینی تولید 
موشک های بالستیک نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی از 

موشک بالستیک هوشمند زمین به زمین دزفول رونمایی شد.
به گزارش سپاه نیوز؛ در مراسمی که روز پنج شنبه گذشته )۱۸ بهمن( با حضور 
سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و ســردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه برگزار 
شد، موشک بالستیک هوشمند زمین به زمین دزفول در کارخانه زیرزمینی تولید 

موشک های بالستیک سپاه رونمایی شد.
فرمانده کل سپاه در این مراسم رونمایی از دستاوردهای دفاعی سپاه همزمان با 
ایام گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران را اثبات 
»ما می توانیم« به جهانیان دانست و اظهار کرد: تولید انبوه موشک های پیشرفته دقیق 
و هوشمند با آخرین تکنولوژی که نقطه اوج پیشرفت در عرصه موشکی است، امروز 

به همت فرزندان ملت ایران در نیروی هوافضای سپاه تحقق یافته است.
سرلشکر جعفری با اشاره به نمایش کارخانه زیرزمینی تولید موشک های بالستیک 
نقطه زن سپاه برای نخستین بار، گفت: رونمایی از این شهر تولید موشک در اعماق 
زمین، پاسخی به یاوه گویی های غربی ها است که تصور می کنند با تحریم و تهدید 

می توانند ما را محدود کرده و از اهداف بلندمان بازدارند.
فرمانده کل ســپاه با تأکید بر اینکه »در ۴۰سالگی انقالب اسالمی توان کامل 
دفاعی خود را اعالم می کنیم« گفت: توان دفاعی ایران اسالمی بازدارنده و در راستای 
حفظ امنیت ملی بوده و با هیچ چیز قابل معامله و مذاکره نیست. امروز اروپایی ها 
در حالی صحبت از محدودیت و تحریم توان دفاعی ما می کنند که با کمال وقاحت 
از توان آفندی شــان برای حمله به مردم مظلوم و بیگناه در جای جای دنیا استفاده 
می شود، اما ما با افتخار توان دفاعی خود را ارتقا داده و از هیچ چیز واهمه ای نداریم.

نمایش كارخانه زیرزمینی 
تولید موشک های بالستیک سپاه

وزیر اطالعات گفت: شب 1۹ بهمن گروهی 7نفره مرتبط با داعش که 
برنامه هایی داشتند شناسایی و دستگیر شدند.

حجت االسالم سیدمحمود علوی وزیر اطالعات در حاشیه بازدید از نمایشگاه 
دستاوردهای دفاعی در مصالی امام خمینی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: 
ما تاکنون با  اشراف و هوشیاری کامل و با رصد فراگیر، حرکت دشمنان را مدنظر 

داشتیم و همان طور که دیدید در این ایام، اتفاق خاصی نیفتاد.
وی افزود: البته این به معنی این نیســت که دشمن برنامه ای نداشت، ما با 
هوشــیاری و  اشراف فراگیر، اقدامات ضدامنیتی دشمنان را یکی پس از دیگری 
شناسایی کردیم و شب ۱9 بهمن گروهی 7نفره مرتبط با داعش که برنامه هایی 

داشتند شناسایی و دستگیر شدند.
وزیر اطالعات اضافه کرد: تیم های متعدد دیگری هم بازداشــت شــدند و 
تاکنون موفقیتی نداشتند، امیدوارم تا پایان دهه فجر، پس از آن و تا پایان سال 
و سال های آینده با مجاهدت سربازان گمنام امام عصر)عج( و همدلی و هم افزایی 
نیروهای ذی ربط حوزه امنیت کشور از دیگر نهادها بتوانیم امنیت و  آرامش را برای 

مردم به ارمغان بیاوریم تا آنان بتوانند به برکت انقالب از آرامش برخوردار باشند.
حجت االسالم علوی همچنین با پیش بینی حضور فراگیر مردم در راهپیمایی 
22 بهمن گفت: از مردم تشکر می کنم چون می دانم که آنان چه خواهند کرد؛ 
مردم همواره فوق تصور ما و دشــمنان انقالب سبب شگفتی همگان، سربلندی 

دوستان انقالب و سرخوردگی، سرافکندگی و ناامیدی دشمنان انقالب شدند.
وی درباره بازدید از دستاوردهای صنایع دفاعی، پیشرفت ها در این عرصه را 
رو به جلو و دارای رشد، پویایی و توسعه در عرصه نوپردازی و نوآوری برشمرد و 
گفت: پیشرفت ها به نحوی است که تحریم ها در این زمینه در حد بسیار باالیی 
بی اثر شده و در بخش های مختلف اعم از جنگ افزارهای زمینی، هوایی، دریایی 
و زیردریایی دستاوردهای بسیار ارزشمندی کسب شده که سبب غرور و اعتماد 

ملی و استقالل کشورمان از وابستگی به بیگانگان شده است.

خبر مهم وزیر اطالعات 
از بازداشت ۷ داعشی

حضــرات آیات مراجع تقلید حســین وحید 
خراســانی و لطف اهلل صافی گلپایگانی، روز شنبه 
همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا)س(، همراه 
عزاداران فاطمی از بیوت خود تا بارگاه ملکوتی کریمه 

اهل بیت)ع(عزاداری کردند. 
در آیین عزاداری ســالروز شــهادت حضرت صدیقه 
کبری، فاطمه زهرا)س)که با پیاده روی این دو مرجع تقلید 
و بارش باران و رحمت الهی همراه بود، مداحان اهل بیت 
در ســوگ شــهادت آن حضرت)س( نوحه سرایی کردند 
و زائران و مجــاوران حرم مطهر حضرت معصومه)س( با 
پیوســتن به هیئت های عزاداری همراه مراجع تقلید، در 
این مصیبت بزرگ بر سر و ســینه زدند، عزاداری کردند 

و اشک ماتم ریختند. 
آیت اهلل وحید خراسانی، از خیابان شهدا )صفاییه( شهر 
مقدس قم، به خیل بزرگ عزاداران فاطمی پیوســت و تا 
حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه )س( به ســوگواری و 

سینه زنی پرداخت. 
همچنین آیت اهلل صافی گلپایگانی از دیگر مراجع تقلید، 
از خیابان انقالب اســالمی این شهر، به سوگواران حضرت 
فاطمه زهرا)س( پیوست و به عزاداری و سینه زنی پرداخت. 
همچنین آیین ســوگواری ســالروز شهادت جانسوز 
حضرت فاطمه زهرا )س( روز شــنبه با حضور قشــرهای 
مختلــف مردم، علما، فضال و همچنین حجت االســالم و 
المســلمین محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر 
معظم انقالب در حســینیه امام خمینی)ره( دفتر رهبری 

در قم برگزار شد. 
در ایــن آیین که با مداحی مداح اهل بیت و ســینه 
زنی عزاداران فاطمی همراه بود، امام جمعه موقت کاشان 

سخنرانی کرد.
در ســالروز شهادت حضرت صدیقه کبری)س(، شهر 
مقــدس قم غرق در عزا و ماتم بــود و آیین های عزاداری 
در اماکن مختلف مذهبی از جمله حرم حضرت معصومه 
)س(، مسجد مقدس جمکران، مساجد، تکایا، حسینیه ها و 

همچنین بیوت علما و مراجع نیز برگزار شد.
در تهران، مراســم عزاداری شهادت بی بی دو عالم به 
مدت ۵ شب در حسینیه امام خمینی)ره( با حضور رهبر 

معظم انقالب اسالمی برگزار شد. 
محفل عزای فاطمی در پایتخت، عالوه بر مســاجد، 

حسینیه ها و هیئات، با تجمع عزاداران در میدان هفت تیر با 
سخنرانی حجت االسالم و المسلمین رئیسی، میدان فاطمی 
با سخنرانی حجت االســالم و المسلمین کاظم صدیقی، 
میدان ابوذر با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین علیرضا 
پناهیان و در میدان شهید تهرانی مقدم)کاج( در سعادت 

آباد با سخنرانی محمد شجاعی برگزار شد.
در این میان، بانوان سوگوار فاطمی در حرکتی نمادین از 
میدان شهرری به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( 
پیاده روی کردند. سخنران پایانی این مراسم خانم سویزی 

از کارشناسان دینی بود.

در روز شهادت حضرت فاطمه )س(

مراجع تقلید در قم سوگواری كردند

ظریف در بیروت:

در هر حوزه ای كه لبنان كمک بخواهد 
آماده  همکاری هستیم

وزیر امور خارجــه در بیروت گفت: در هر حوزه ای که لبنان کمک 
بخواهد آماده  همکاری هستیم.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، روز یکشنبه برای سفری 2 روزه و دیدار 
با مقام های ارشد لبنان، وارد بیروت شد.

ظریف،عصر یکشنبه با نمایندگان گروه ها، احزاب و جریان های سیاسی این 
کشور دیدار و گفت وگو کرد.

وی در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به لبنان در آستانه چهلمین سالگرد 
انقالب اسالمی ایران و یادآوری ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر دشمنی های 
قدرت های بزرگ، افزود: این باعث افتخار ماســت که در  این سالها، همواره در 

کنار ملت های منطقه، به ویژه ملت لبنان بوده ایم.
در ایــن دیدار، نمایندگان گروه ها، احزاب و جریان های سیاســی لبنان نیز 
ضمن تبریک چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی به بیان نقطه نظرات 
خود درخصوص وضعیت لبنان و منطقه و چگونگی تقویت و گســترش روابط 

دو کشور پرداختند.
زیاد نَخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین عصر یکشنبه با وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران در بیروت دیدار و درخصوص شرایط منطقه، به 

ویژه مسائل فلسطین و مقاومت گفت وگو و تبادل نظر کرد.
به گزارش مهر، اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس نیز با محمدجواد ظریف 

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کردند.
به گزارش مهر، ظریف روز دوشــنبه با میشل عون، رئیس جمهور لبنان در 

محل کاخ بعبدا دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار، روابط و همکاری های سیاســی، تجاری و اقتصادی بین ایران 
و لبنان، آمادگی شرکتهای ایرانی برای مشارکت در پروژه های این کشور، و نیز 
مسائل منطقه ای به ویژه موضوع سوریه و آوارگان آن کشور در لبنان مورد گفت وگو 

و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس جمهور لبنان در این دیدار ســالروز پیروزی انقالب اسالمی را تبریک 

گفت.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدارهایش با مقامات لبنانی با »نبیه بری« 
رئیس پارلمان لبنان دیدار و درباره گسترش مناسبات پارلمانی، روابط دوجانبه و 

تحوالت منطقه به گفت وگو پرداخت.
ظریف، در نشست خبری مشترک با »جبران باسیل« وزیر خارجه لبنان و 
در جمع خبرنگاران ضمن ابراز خرسندی از حضور در بیروت عنوان کرد: بسیار 
خوشــحالم که در سالروز انقالب اسالمی ایران که ما را به مردم خودمان متکی 
کرد از کشور لبنان که یک دموکراسی در این منطقه است و متکی به مردم لبنان 

توانسته افتخار آفریند، بازدید می کنم.
وی افزود: برای جمهوری اسالمی ایران باعث افتخار است که در کنار مردم 
لبنان بوده و همواره در کنار مردم لبنان خواهد بود و ما آمادگی داریم در همه 
حوزه هایی که دوستان لبنانی آمادگی برای همکاری را دارند دست همکاری را به 
سوی لبنان دراز کنیم. »جبران باسیل« وزیر خارجه لبنان در این نشست خبری 
گفــت: در دیدار با وزیر خارجه ایران دالیل عدم مشــارکت لبنان در کنفرانس 

ورشو را توضیح داده ام.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتشار پیامی به شهادت رسیدن 
کودک خردسال عربستانی را تسلیت گفت. 

به گزارش روابط پایگاه اطالع رسانی جامعه مدرسین قم در این پیام آمده 
اســت: جنایت سفاکانه ذبح کودک خردسال با فجیع ترین وجه ممکن در برابر 
چشمان مادر توسط یکی از گمراهان فرقه ضاله وهابیت بار دیگر شیطان صفتی 

و خون خوار بودن این تفکر سیاه را بر همگان روشن کرد. 
پیام ادامه یافته اســت: این کودک کشــی آشکار تنها بخشــی از افکار و 
برداشــت های متحجرانه وهابیت از اسالم و جنایات و ظلم های رژیم سعودی 
اســت و سال هاست که شبیه این جنایت ها را توسط مزدوران داعشی خود در 
سوریه، عراق و کشتن زنان و کودکان یمنی انجام می دهد و کشورهای مستبد 

و استکباری چشم خود را بر آن می بندند.
پیام حاکیســت: تفکر پلید ضّد اســالمی و ضّد انسانی وهابیت با کمک یا 
سکوت جانبدارانه دولت های استکباری، مسلمانان مظلوم را در خون می غلتاند 
و با حمایت ها و سیاست های اروپا و آمریکا برای ادامه جنایت ها تقویت و تجهیز 

می شود.
در این پیام آمده اســت: ســازمان های حقوق بشری وابسته به نفت و پول 
ســعودی هیچ گاه نمی توانند درد و رنج مردم مظلــوم را درک کنند و غم آن 
مادران کودک ازدست داده را بفهمند؛ اما این فاجعه بزرگ انسانی ماهیت مفسد 
و جهنمی وهابیت را رســواتر خواهد کرد؛ و ان شاءاهلل سقوط و خواری و زبونی 

این تفکر پلید زودتر فراهم خواهد شد.
در ادامه این پیام آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تسلیت 
شهادت کودک مظلوم و معصوم »زکریا الجابر« این قتل فجیع را شدیداً محکوم 
کرده و قصاص آن جانی خون خوار را خواستار است و از خداوند متعال نیز صبر 

جمیل و اجر جزیل برای خانواده زکریای عزیز مسئلت می نماید.
در روزهای گذشته رسانه ها از شهادت کودک شیعه شش ساله پیش چشمان 

مادرش در نزدیکی شهر مدینه منوره خبر دادند. 

جامعه مدرسین 
شهادت کودک خردسال عربستانی را 

محکوم کرد

عملیات ساخت قطعه چهارم راه آهن زاهدان 
با  زاهدان(  زابل-  )حدفاصل  زاهدان- مشهد 

حضور وزیر راه و شهرسازی، آغاز شد. 
به گزارش ایرنا وزیر راه و شهرســازی در جمع 
خبرنــگاران گفــت: با اجرای خط آهــن جنوب به 
شمال از چابهار به مشــهد شاهد افزایش مبادالت 
تجــاری و جابجایی مســافران خواهیم بود.محمد 
اسالمی اظهار داشت: پروژه راه آهن جنوب به شمال 
به عنوان بزرگترین محور ریلی کشــور هزار و ۳۵۰ 
کیلومتر طول دارد و چهار هزار میلیارد ریال اعتبار 
برای اجرای این پروژه اختصاص داده شــده است.
وزیر راه و شهرســازی گفت: یکی از نقاط قوت این 
پروژه مکانیزم ارتباط با کشورهای شرقی پاکستان و 
افغانستان از سه نقطه و اتصال به آسیای مرکزی از 
طریق مرز سرخس فراهم خواهد شد.وی ادامه داد: 
طبق برنامه زمانبنــدی، بخش جنوبی این پروژه از 
چابهار به زاهدان امسال و بخش شمالی آن حدفاصل 
زاهدان تا زابل در چهار سال به اتمام می رسد.افتتاح 
بازارچه  محله شیرآباد شهر زاهدان، شروع عملیات 
قطعه چهارم راه آهن زابل - زاهدان، افتتاح فاز یک 
خط لوله آب چاه نیمه به رامشار، افتتاح ۱۳کیلومتر 
جاده ترانزیت محمدآباد - میلک و پل بزرگ سیستان، 
شروع عملیات باند دوم بزرگراه زاهدان، خاش به طول 
۱9 کیلومتر از جمله برنامه های سفر یکروزه وزیر راه 

و شهرسازی به سیستان و بلوچستان بود.

سرویس ادب و هنر-
درحالی که معموال در مراســم اختتامیه 
جشنواره فجر، آثار ارزشــی نادیده گرفته 
می شوند اما امســال فاصله کیفیت این آثار 
با ســایر فیلم ها تا حدی بود کــه داوران، 
 برتری فیلم های انقالبی و دفاع مقدســی را 

پذیرفتند.  
آئین اختتامیه ســی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر درحالی شــب گذشته، دوشــنبه 22 بهمن 

برگزار شــد که مراســم افتتاحیه این جشنواره به 
حاشــیه هایی تلخ آلوده شده و اعتراضات زیادی را 
حتی درمیان برخی مراجع تقلید برانگیخته بود. اما 
به نظر می رسید که برگزار کنندگان جشنواره دیشب 

تالش نمودند تا جبران کنند. 
به طــوری که در این مراســم کلیپ هایی در 
بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
و شــهدای این انقالب پخش شد. حضور 2۳ آزاده 
که فیلم »2۳ نفر« نیز براساس داستان واقعی آنها 

ساخته شده است نیز روی صحنه حضور یافتند و 
مورد تکریم قرار گرفتند. همچنین در بخشــی از 
این مراسم، مرضیه هاشمی، خبرنگار و مستندساز 
آمریکایی تبار و مسلمان شبکه پرس تی وی که در 
سفر اخیر خود به آن کشور، بازداشت شده بود، از 
 جا برخاســت و حاضران در مراسم، وی را تشویق

کردند.
در بخش معرفی برگزیدگان جشــنواره سی و 
هفتم فیلم فجر نیز همان طور که انتظار می رفت به 

دلیل کیفیت بهتر فیلم هایی با مضامین استراتژیک 
و دفاع مقدسی توانســتند هیئت داوران را مجاب 
کنند و اغلب جوایز را کسب نمایند. فیلم »ماجرای 
نیمروز؛ رد خون« جوایــزی چون جلوه های ویژه 
میدانی، بهترین صدابرداری را گرفت و »شبی که 
ماه کامل شد« عالوه بر سیمرغ بهترین کارگردانی 
و بهترین فیلم، جوایزی چون بهترین چهره پردازی و 
طراحی لباس، نقش مکمل زن، بهترین بازیگر نقش 

اول زن، نقش اول مرد را نیز دریافت کرد.

بخشدار فتح المبین شــوش گفت: پیکر یک شهید دفاع 
مقدس با هویت نامشخص در غرب کرخه شوش پیدا شد. 

سید جمیل موسوی دیروز در گفت و گو با ایرنا افزود: یکی از عشایر 
ساکن در منطقه بیت مسکین بخش فتح المبین در پی حفاری در این 

منطقه، چند قطعه استخوان و تکه هایی از لباس نظامی کشف کرد. 
وی با اشاره به اعالم این موضوع به فوریت های پلیسی ۱۱۰ گفت: 
ماموران انتظامی پلیس آگاهی شهرستان شوش پس از حضور در محل 
و تایید خبر نسبت به جمع  آوری استخوان  های این شهید واالمقام و 
وسایل همراه وی از جمله مقداری فشنگ، اسلحه و پتو، اقدام کردند. 
بخشــدار فتح المبین شوش افزود: پیکر مطهر این شهید واالمقام 
تحویل کمیته جســت وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح داده 

می شود. 
روستای بیت مسکین در ۱7 کیلومتری شوش و یادمان شهدای فتح  
المبین در هشــت کیلومتری شمال  غربی شهرستان شوش قرار دارد؛ 
تعدادی از رزمندگان قرارگاه فجر به فرماندهی شهید »مجید  بقایی« 
در این منطقه در 9 شــیار با سنگرهای کمین دشمن درگیر شدند و 

تعداد زیادی از آنها به شهادت رسیدند. 

مدیر اداره روشــنایی و خدمات فنی حرم مطهر حضرت امام رضا)ع( 
گفت: خادمیاران متخصص حرم مطهر رضوی نخستین زائربر برقی ایرانی 

را با عنوان »زائربر فجر ثامن« تولید کردند. 
محمد صدقی در گفت و گو با ایرنا افزود: خادمیاران رضوی با ساخت این زائربر، 

انحصار این محصول توسط شرکت های خارجی را شکستند.
وی اظهار داشت: ۱۰۰ درصد قطعات این خودرو داخلی است که خادمیاران آنها 

را از شرکت های تولیدی مختلف خریداری کردند.
وی گفت: قطعات این زائربر برقی از دو بخش مکانیکی و الکتریکی تشکیل شده 

که توان ساخت همه این قطعات در داخل کشور وجود دارد.
صدقی افزود: دانشــگاه امام رضا)ع( توان ساخت برد الکترونیکی این زائر بر را 
دارد و شهرک صنعتی مشهد و شهرک صنعتی اصفهان نیز نسبت به ساخت موتور 

پنج کیلو وات دی.سی آن اعالم آمادگی کرده اند.
وی با  اشــاره به وجود ۸۰ زائربر برقی در حرم مطهر رضوی اظهار داشــت: این 
دستگاه ها وارداتی هستند و برای نخستین بار است که مهندسین ایرانی مشابه این 

دستگاه ها را با بهره گیری از توان و دانش داخلی و با کیفیت بهتر ساخته اند.
وی گفــت: قیمت هر زائربر برقی وارداتی 2۵ تا ۳۰ هزار دالر اســت در حالی 
که قیمت تمام شده زائربر برقی فجر ثامن پنج هزار دالر و معادل ۱۶ تا 2۰ درصد 

قیمت مشابه خارجی است.
صدقی افزود: مسافت طی شده توسط زائربر ثامن در هر بار شارژ دستگاه، ۱۰۰ 
کیلومتر است اما مشابه خارجی آن توان طی مسافت ۸۰ کیلومتر را در هر بار شارژ 
دارد، همچنین ظرفیت باطری در زائربرهای خارجی 22۵ آمپر اما در زائربر داخلی 

۴۵۰ آمپر است. 
وی اظهار داشــت: زائربر ثامن اتاقدار و ایمن است اما زائربر خارجی بدون اتاق 

و غیرایمن می باشد.
وی ســهولت سوار و پیاده شدن زائر، عدم وابستگی به نمایندگی های خارجی 
برای تعمیرات، کاهش مصرف انرژی، ایمنی و کیفیت مطلوب را از ویژگی های متمایز 

زائربر ثامن نسبت به مشابه خارجی آن برشمرد.

با حضور وزیر راه و شهرسازی؛
عملیات اجرایی قطعه چهارم 

راه آهن زاهدان- مشهد آغاز شد

»شبی كه ماه كامل شد« جوایز جشنواره فجر را درو كرد

پیکر یک شهید دفاع مقدس 
در شوش پیدا شد

خادمیاران آستان قدس رضوی 
زائربر برقی ساختند


