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رئیس جمهوری در سخنرانی مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقالب:

صندوق آرا تضمین حفظ نظام است

جهانگیری:همدلیانقالبیراتکرارکنیم

چهلمیــن ســالگرد انقالب اســامی در شــهرها و مراکز
بیرون
اســتانها با حضور و ســخنرانی مســئوالنی از دولت و دیگر
از تهران
نهادهــای حاکمیتی کشــور در جمع راهپیمایــان  22بهمن
گرامی داشــته شــد .اســحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهوری در جمع
مردم شــیراز با بیــان اینکه انقالب اســامی مانند ایران ،امــام و رهبری متعلق
به همه ایرانیان اســت و هیچ گروهی نمیتوانــد آن را به نام خود مصادره کند،
گفت« :ملت ایران در شرایط دشوار جنگ تحمیلی و سالهای آغازین پیروزی
انقالب ،معنای ملت بودن را به دنیا نشان داد و امروز نیز با اتکا به ملت ایران،
قادر هســتیم از همه دشــواریهای فراروی کشور عبور و همدلی انقالبی را تکرار
کنیم».بــه گــزارش ایرنــا ،جهانگیری که مدتهاســت بر ایــده گفتوگوی ملی
تأکید دارد در این ســخنرانی نیز با تأکید بر اینکه کشــور به همدلی و همزبانی از
جنس سالهای نخست انقالب نیاز دارد« ،گفت :دشمن به دنبال چنددستگی،
ایجــاد یــأس و ناامیــدی و بــی اعتمادی اســت ،مــا نیاز بــه وحدت و انســجام و
گفتوگــو داریم».معــاون اول رئیــس جمهــوری در ارزیابــی از حضور گســترده
مردم در راهپیمایی گرامیداشت  22بهمن در شرایطی که با مشکالت معیشتی
و ســختیهایی مانند بیــکاری روبهرو هســتند ،گفت« :این حضور نشــان داد که
شرایط سخت داریم ولی بن بست نداریم و با اتکا به نیروی الیزال الهی و تدبیر
رهبری و مسئوالن و حمایت مردم از این مشکالت عبور میکنیم».
او بــا اشــاره به برنامــه ریزیهای دولت تدبیــر و امید برای گذر از مشــکالت
فراروی کشــور گفــت« :در این راســتا ،برنامه داریم تا هم معیشــت مردم و هم
اقتصــاد کشــور را ســامان دهیــم و در این عرصه ،دســت نیاز به ســوی نخبگان،
صاحبنظران و دلسوزان نظام دراز میکنیم تا از این دوره دشوار عبور کنیم».
 ëëنوبخت :دستاوردهای انقالب نتیجه اتحاد مردم و درایت رهبری است
محمدباقــر نوبخــت ،معــاون رئیس جمهــوری و رئیــس ســازمان برنامه و
بودجــه نیــز کــه در اجتماع هــزاران نفر از مــردم اردبیل و در زیر بارش ســنگین
برف ســخنرانی میکرد ،با بیان اینکه «همه دستاوردهای انقالب اسالمی ایران
متعلق به مردم بوده و نتیجه اتحاد و مقاومت مردم و درایت رهبری است» ،به
انتشار گزارش اخیر بانک جهانی مبنی بر قرار گرفتن ایران در ردیف هجدهمین
اقتصــاد بــزرگ جهانــی و در ردیف پانزدهمیــن قدرت علمی جهان و داشــتن
باالترین رشــد علمی در بین همه کشــورها اشــاره کرد و گفت« :پس از  40سال
انقــاب ما آنقدر قدرتمند شــده که در همه عرصهها حرفــی برای گفتن دارد».
وی با اشــاره به ضرورت پاســخگویی مناســب به مطالبات و ســؤاالت جوانان و
جمعیت  66میلیونی کســانی کــه خاطــرهای از روزهای انقالب ندارنــد ،افزود:
«هدف انقالب ما مقدس بود و به خاطر همین هدف امروز هم مردم حاضر به
جانفشانی در راه انقالب هستند».
 ëëوزیر اطالعات :دشمنان مات و مبهوت هستند
حجتاالســام ســید محمود علــوی ،وزیر اطالعــات نیز که بــرای حضور در
جمع راهپیمایان  22بهمن به شــهر بیرجند ســفر کرده بود ،ســخنان خود را با
تأکید بر عظمت ،قدرت و اقتدار ایران اسالمی در دنیا و بهت دشمنان در برابر
این عظمت آغاز کرد و گفت« :حضور مردم در راهپیمایی جوانههای امید را در
دل دوستان انقالب شکوفا و گرد یأس را بر چهره دشمنان و در رأس آنها ترامپ
ذلیل خواهد پاشید ».وزیر اطالعات دربخش دیگری از سخنانش به نقش ارتش
در انقالب اسالمی و نگاه امام به همراهی نیروهای مسلح در انقالب پرداخت
و گفت« :سوار شدن امام راحل بر بالگرد تحت فرماندهی نیرویی که توسط شاه
در ارتش منصوب شــده بود نشــان از اعتماد ایشان به نیروهای مسلح داشت و
برقراری پیوند میان مردم و نیروهای مسلح انقالب را به پیروزی رساند.
ëëرئیسی 40 :سالگی انقالب ،دوره پیری  ،عقبگرد و توقف نیست
در مشــهد راهپیمایی چهلمین ســالگرد انقالب با سخنرانی حجتاالسالم
ســید ابراهیم رئیســی تولیت آســتان قدس رضوی پایان یافت .رئیســی در این
سخنرانی با بیان اینکه  40سالگی انقالب ،دوره پیری و عقبگرد و توقف نیست،
تأکید کرد 40 :سالگی دوره نشاط ،پختگی و امیدآفرینی است و باید در این دوره
انقالب اسالمی با حضور ملت بزرگ و تاریخساز و زمانهساز ،انقالبی اصیل و با
شعارهایی بلند و ملکوتی رقم بخورد؛ پس دوره درجازدن نیست و دوره پختگی
است.رئیسی با بیان اینکه چشم دوختن به دستان بیگانه و لبخند و تبسم آنها
ســخت اشتباه است ،افزود 40« :سال تجربه کردیم که توانایی در دست جوانان
برومند خودمان اســت و جوانان به تعبیر مقام معظم رهبری مشــکل نیستند
بلکه راهحل مشکل هستند؛ امروز رفع این مشکالت را در دستان توانای جوانان
میبینیم؛ هیچکس در این کشور و منطقه و جهان نمیتواند عزت و اقتدار ایران
اسالمی را منکر شود؛ مقتدرترین کشور به برکت خون شهدا هستیم و این عزت
و افتخار ،سرمایه بزرگ ملی است و با همه وجود باید این سرمایه را حفظ کرد».
همچنین به گزارش ایرنا ،حجتاالسالم حاجی صادقی ،نماینده ولی فقیه
در ســپاه پاســداران انقالب اسالمی هم در اصفهان اولین عامل بقای انقالب را
والیت برشمرد و اظهار کرد« :همان طورکه امام خمینی (ره) انقالب را در برابر
فتنهها حفظ کرد ،رهبر معظم انقالب در برابر طوفانهای مختلف این کشتی
انقــاب را به بهترین صورت ســکانداری کرده اســت ».وی با طعنه به مقامات
اســرائیل بــه عنوان رژیمی که شــعار از نیل تا فرات ســر میداد و امــروز از ترس
نیروهــای انقالبی دورتادور خود را دیوار بتونی میکشــد ،خطاب به مســتکبران
عالــم گفت« :آن بمب اتمیکه شــما از آن میترســید ،همین ایســتادگی امت
صبور ،مقاوم و بصیر است».حجت االسالم علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی
سیاســی فرمانــده معظــم کل قــوا نیــز در بخشــی از ســخنان خــود در اجتمــاع
راهپیمایان شــهر قم آنچه «فتنه  »98خوانده میشــود را محــور کالم خود قرار
داد و با پیشبینی اینکه نقطه تالقی این فتنه تالش معارض خارجی با جریان
داخلــی اســت ،گفت« :زمینــه خارجی این فتنه از ســوی ترامپ بــا تحریمهای
شدید دنبال میشود».او تحریک گسلهای نارضایتی برای اغتشاش را از دیگر
اهــداف در این زمینــه توصیف کرد و گفت« :مردم اعتــراض دارند و حرف حق
دارند ولی عدهای به دنبال سوء استفاده از این اعتراضات هستند .البته مردم از
نظر معیشــت و زندگی ناراضی هستند و زندگی ایشان در فشار است که باید به
این وضعیت رسیدگی شود».
 ëëفرمانده کل ارتش :ملت ایران به دشمنان لبخند نمیزنند
سرلشــکر ســیدعبدالرحیم موســوی ،فرمانده کل ارتش جمهوری اســامی
ایران نیز که ســخنران پایانی راهپیمایی شــهر تبریز به عنوان یکی از پایگاههای
اصلــی انقالب اســامی ســال  57بــود در ســخنانی با اشــاره به بصیــرت باالی
ملت وفادار و والیی ایران اســامی ،گفت« :ما در این ســالها همواره با تهدید و
مشکالت زیادی مواجه بوده ایم اما با وجود این به دشمن لبخند نخواهیم زد؛
نه در تاریخ اســام و نه در تاریخ انقالب اولین بار نیســت که مردم با انســجام و
مقاومت این سختیها را تحمل میکنند و پشت سر میگذارند».

خواسته های راهپیمایان از مسئوالن
در پایــان مراســم راهپیمایــی 22
بهمن قطعنامه این مراســم خوانده
قطعنامه شــد کــه در آن تأکیــد شــده :ضمــن
تجدید میثاق بــا آرمانهای امام راحل و بیعت دگر باره
با مقتدای عظیم الشأن عزیزتر از جانمان مقام معظم
رهبــری التــزام عملــی همــگان بــه اصل مترقــی والیت
مطلقه فقیــه و تقویت روحیــه مقاومــت ،انقالبیگری و
بســط ارزشهــای معنــوی نظــام جمهوری اســامی به
عنوان یک نظام سیاســی مقتدر در عرصه جهانی و امید
مستضعفین عالم و عامل اصلی رشد و توسعه حقیقی و
تحقق عدالت اجتماعی را خواهانیم.در بند دیگری آمده
اســت :ملت مقتدر و سلحشــور ایران اســامی همچنان
رژیــم ســفاک امریــکا را طاغــوت اعظم و تجســم عینی
شرارت ،خشــونت ،رذالت ،بحران سازی و جنگ آفرینی
در دنیا دانسته و به عنوان یک مطالبه جدی از مسئولین و
مقامات اجرایی کشور ،عبرت آموزی از مذاکرات موسوم
به برجام و بدعهدیهای شــیطان بــزرگ در طول چهار
دهه گذشــته ،بی اعتمادی بــه وعدهها و برخورد قاطع با
مطالبات وقیحانه کشورهای اروپایی را خواستاریم.
این قطعنامه با اشــاره به اینکه ،تقویت روزافزون بنیه
دفاعی – موشکی و راهبردهای بازدارندگی ایران اسالمی و
ضرورت توسعه فزاینده فعالیتهای صلح آمیز هستهای
را یک اصل اساســی دانســته ،تأکید کرده :در عمل به آیه
شریفه «فاســتقم کما امرت و من تاب معک و ال تتعوا»

دفــاع همــه جانبه از ســتم دیدگان جهــان خاصه جبهه
مقاومــت و مــردم متدین عراق ،ســوریه ،یمــن ،بحرین
و فلســطین در مقابــل مثلث شــوم شــرارت ،تروریســم،
جنگ افروزی و دهشــت افکنی امریکا ،رژیم کودک کش
صهیونیســتی و آل سعود و اهتمام برای آزادی قبله اول
مسلمین ،قدس شریف را عمل به وظیفه دینی و انسانی
خود میدانیم.
راهپیمایــان همچنین تصریح کردند :تحقق اقتصاد
مقاومتی را تنها راهکار اساســی حل مشکالت اقتصادی
کشــور دانســته و ضمن مطالبه جدی و تأکید بر ضرورت
چــاره اندیشــی عاجــل توأم بــا تالش مضاعــف و عملی
دولتمــردان محتــرم در جهت رونق کســب و کار برخورد
قاطع با پدیده شوم گرانی ،تورم ،کاهش بی سابقه ارزش
پول ملی و رفع مشکالت معیشتی مردم در سایه وحدت
و انســجام بــه ســردمداران جنایــت پیشــه نظام ســلطه
خاصــه مصــداق اتــم اســتکبار و شــرارت امریــکا خبیث
هشــدار میدهیــم که جنگ ترکیبــی و مزورانه رســانهای
روانــی و ظالمانهتریــن تحریمهــای اقتصــادی آنهــا بــا
هــدف ناامید کردن مــردم به آینده و ســلب اعتماد آنها
از نظــام اســامی محکوم به شکســت بوده و بــا پایبندی
به پیوند ناگسســتنی خود با آرمانهای انقالب اسالمی و
الهام از فرهنگ غدیر و عاشــورا دشــمن زبون را به خاک
مذلت کشــانده و هرگز در برابر ظلم و توطئه ضد بشری
جنایتکاران تسلیم نخواهیم شد.
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گرامیداشت چهلمین سالگرد انقالب با حضور
مسئوالن در جمع راهپیمایان سراسر کشور

مراســم ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی
ایران روز گذشــته با شــکوه هر چه تمامتر
برگزار شد .مردم در سراسر کشور در حالی
با حضــور خــود در راهپیمایــی  22بهمن
چهل سالگی انقالب اسالمی و ورود آن به
پنجمین دهه حیات خود را جشن گرفتند
کــه در چند ماهــه اخیر اعمال فشــارهای
خارجی به رهبری امریــکا این تصور خام
را در مقامات کاخ ســفید ایجــاد کرده بود
که این فشارها و مشکالت اقتصادی مردم
را ناامیــد کــرده اســت .اما آنچه دیــروز در
شــهرهای مختلــف ایران مشــاهده شــد،
مهر باطلی بود بر این خیال خام .ایرانیان
نشــان دادنــد کــه اگــر چــه درگیــر برخــی
مشکالت هستند اما از تداوم مسیر انقالب
عقبنشینی نکرده و یکبار دیگر موجبات
عصبانیت امریکاییها را فراهم کردند.
رئیــس جمهــوری در جمــع راهپیمایــان
 22بهمــن بــا تبریــک ســالگرد پیــروزی
انقــاب اســامی تأکید کــرد که راه و مســیر
انقالب اســامی همانند  40ســال گذشــته
با قــدرت ادامــه خواهــد یافت.بــه گزارش
پایــگاه اطالعرســانی ریاســت جمهــوری،
حجتاالســام حســن روحانی دیروز قبل
از ســخنرانی در میــدان آزادی ،بــه جمــع
راهپیمایــان پیوســت .او از خیابــان آزادی
تقاطــع اســتاد معین در مســیر راهپیمایی
باشــکوه و بــزرگ  ۲۲بهمــن قــرار گرفت و
همراه با سیل خروشان مردم که با سر دادن
شعارهایانقالبیازویاستقبالمیکردند،
به سمت میدان آزادی حرکت کرد .رئیس
جمهــوری همچنین در ســخنرانی خود در
میــدان آزادی و در جمع پرشــور و باشــکوه
راهپیمایانتهرانی،بابرشمردنویژگیهای
خــاص مراســم  22بهمــن امســال گفــت:
مراسمامسالازیکسوباچهلمینسالگرد
انقالب اسالمی ملت بزرگ ایران و از سوی
دیگــر ایام دهه فجر امســال بــا عطر و بوی
فاطمی همراه شده است؛ همان بزرگواری
کــه در ســایه تعالیــم پدرش ،همســرش و
فرزندانش ملت ما توانســت در برابر همه
قدرتهــا و ابرقدرتها بایســتد و پیروزی را
به دست آورد.
 ëëخیانتها علیه تمامیت ارضی
روحانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکه
انقالب اســامی برای حراست و حفاظت
از ایران اســامی عزیــز بود ،افــزود :مردم
بخوبــی میداننــد کــه در  205ســال قبل،
بخــش بزرگــی از مناطق شــمالی ایــران و
قفقــاز در دوران پادشــاهان خائــن قاجــار
از ایــران جدا شــد و  191ســال پیش بخش
دیگری از شــمال ایران را از این ســرزمین
مادری جدا کردند 172 .ســال قبل بخش
بزرگــی از شــمال غرب و  163ســال پیش
نیز بخش مهمی از شــرق ایران جدا شــد.
رئیــس جمهور ادامه داد 138 :ســال قبل
بخشی از شــمال شــرق ایران از این کشور
جــدا شــد و بعد در  100ســال پیش بخش
بزرگــی از جنوب ایران که امــروز به عنوان
چند کشور در جنوب خلیج فارس هستند،
از ایــران جــدا شــد و حتی  47ســال پیش،
یعنی هفت ســال قبل از پیــروزی انقالب
اســامی در زمــان رژیم خائــن پهلوی باز
بخش مهمی از جنوب ایران که همواره در
کتب جغرافیا به عنوان اســتان چهاردهم
ایران نامیده میشــد ،به دست خیانتبار
پهلــوی از ایران جدا شــد .روحانــی اظهار
داشــت :در ایــن چنــد دهــه و در دوران
شــاهان سســت عنصر قاجار و پهلوی ،دو
ســوم این ســرزمین را از ایــران جدا کردند
و این بدان معناست که رژیمهای گذشته

عــاوه بر اینکــه بر دیــن ،فرهنــگ ،رفاه و
زندگی مردم خیانــت کردند ،بر تمامیت
ارضــی ایران هم خیانــت کردند .روحانی
خاطرنشان کرد :اما  38سال پیش زمانی
کــه قدرتهــای جهانی صــدام افلقــی را
تحریک کردند تا با ســاح شــرق و غرب و
با پول ارتجاع منطقه و سربازان بسیاری از
کشورهای دیگر به ایران حمله کند ،ملت
رشــید و بزرگ ایران با فرزنــدان دالورش
از ارتش ،ســپاه ،بسیج و نیروی انتظامی و
همه مردم در برابر همه جهان ایستادند.
وی بــا تأکید بر اینکه بــرای تقویت قدرت
دفاعــی و ســاختن انــواع موشــکهای
ضدزره ،پدافند هوایی ،زمین به دریا و دریا
به دریا ،هوا به هوا و زمین به زمین از کسی
اجــازه نگرفتــ ه و نخواهیم گرفــت ،گفت:
راهمــان را و قــدرتنظامیمــان را ادامــه
میدهیــم و نــزد ملت ایــران به صراحت
میگویم که قــدرت نظامی ایران در طول
این  40ســال و بویژه در  5ســال اخیر برای
همــه جهانیان شــگفتآور اســت .رئیس
جمهور حفظ تمامیت ارضی و حراســت
از ایــران عزیــز را اولیــن دســتاورد انقالب
اســامی برشمرد و خاطرنشــان کرد :یک
میلیمتــر از خاک و آبهای این ســرزمین
به دشــمن واگــذار نشــد و ملت ایــران در
برابر توطئهها پیروز شد.
 ëëاسالمـــــــــیت و جمهوریــت مــا را
حفاظتکرد
روحانی با بیان اینکه دومین دستاورد
بــزرگ ایــن انقالب کــه بــه آن میبالیم و
افتخار میکنیم ،تغییر نظام مشــروعیت
در این کشــور بود ،گفت :نظام مشروعیت
در گذشــته بــر ایــن مبنا بــود که فــردی بر
اســاس اینکــه فرزنــد کــدام پــدر و از کدام
طایفه و قبیله است ،میتوانست شاه باشد
و بعــد او هم فرزنــد او بود که این نظام بر
هیچ مبنای عقلی ،شــرعی و دموکراتیکی
منطبــق نبــود .رئیــس جمهــوری افــزود:
دســتاورد جمهوری اسالمی ایران این بود
که نظام مشــروعیت را بر مبنای اســام و
جمهوریت قرار داد و امروز تمام مسئولین
جمهوری اســامی ایــران از مقام معظم
رهبــری گرفته تا رئیس جمهــور ،اعضای
مجلس شورای اسالمی ،خبرگان و شوراها
همــه و همه با رأی مــردم و با صندوق آرا
مســند مســئولیت را به عهــده میگیرند.
روحانی تأکید کــرد :همه باید حواسمان
جمع باشــد که اگر در این  40سال در برابر
انواع توطئهها پیروز شدیم ،بخاطر اسالم
و جمهوریت بود؛ اســامیت و جمهوریت
ما را حراست و حفاظت کرد.
 ëëهرنوع تغییر فقط با صندوق رأی
روحانی با اشــاره به اهمیت انتخابات
و صنــدوق آرا اظهــار داشــت :از ســوی
دیگــر آنچــه باعــث شــده اســت روز بــه
روز مــردم علیرغم فشــارهای دشــمن با
نشاط بیشتر ،مســیر و آرمان خود را ادامه
دهند ،آن اســت که هر دو ســال یکبار پای
صنــدوق رأی میشــتابند و افــراد مــورد
نظر خــود را انتخاب میکنند .صندوق آرا
تضمین حفــظ این نظام اســت .هر کس
هــر نــوع تغییــر میخواهد پــای صندوق
آرا بــه دنبــال تحقــق آن اســت .وی ادامه
داد :پــای صنــدوق آرا اســت کــه مــردم
نظــرات ،ایــده و راهشــان را در تبلیغــات
انتخاباتی اعالم کرده و فرد مورد نظر را در
مجلس ،در ریاســت جمهــوری و خبرگان
و شــوراها برمیگزینند و انتخاب میکنند.
حواسمان باشد ،صندوق رأی و انتخابات
یکی از نعمتهای بسیار بزرگ جمهوری

اســامی ایــران اســت .اگــر ایــن صنــدوق
نبــود ،اگر صف طوالنی در انتخابات نبود،
دشــمن میتوانست توطئههای مختلفی
را علیه کشور طراحی کند.
رئیس جمهــوری ادامــه داد :امروز در
جامعــه یک دموکراســی و مردمســاالری
بــه معنــای واقعــی کلمــه وجــود دارد.
نظــام جمهــوری اســامی آن نظــام و
رژیمــی نیســت که بگوید یک حــزب و آن
رســتاخیز و هــر کــس خواهان آن نیســت
گذرنامــه بگیــرد و از ایــران خــارج شــود.
احزاب ،روزنامهها ،مجالت ،رســانهها ،در
این کشــور آزاد هســتند و همه مســئولین،
مســئولین اجرایــی ،مســئولین نظارتــی
باید با ســعه صــدر بــا انتخابــات برخورد
کننــد .هــر چه ســعه صدر بیشــتر باشــد و
راه را بــرای حضــور همــه افــکار ،احزاب و
جناحها آمادهتر کنیم ،نظام مستحکمتر
خواهــد بود .روحانی با ابــراز امیدواری به
تصویب الیحه جامع انتخابات که از سوی
دولت به مجلس ارائه شــده است ،گفت:
در الیحــه قانــون جدید انتخابــات به این
نــکات توجه شــده و امیدواریم با تصویب
آن در مجلــس شــورای اســامی ،شــاهد
ت پرشــورتری در آینــده باشــیم.
انتخابــا 
روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود دســتاوردهای مختلــف انقــاب در
حوزههــای صنعتــی ،بهداشــتی ،علمی،
انــرژی ،حمل و نقــل و ...را یادآور شــد که
نشــان از رشــد چشــمگیر نســبت بــه قبل
از انقــاب داشــتهاند .او ادامــه داد :تنهــا
کشــوری هســتیم که بــدون آنکــه در برابر
دشــمن ســر فــرود بیاوریــم ،از فصــل 7
منشــور ســازمان ملل متحد خارج شدیم
و ایــن قــدرت ملــت ایــران و دیپلماســی
ماســت .تنهــا کشــوری هســتیم کــه حــق
هستهایمان در سازمان ملل و در شورای
امنیــت تصویــب شــده و ایــن بــه معنای
پیشرفت ملت ایران است.
1825ëëمسئولیتبرایاهلسنت
روحانــی با اشــاره بــه اینکــه راهمان را
در بخش حقوق زنان ،جوانان ،اقلیتها،
اهل ســنت و اقوام ادامه میدهیم ،گفت:
یکــی از شــعارهای ایــن دولــت حقــوق
شــهروندی بوده و امروز هزار و  825نفر از
اهل ســنت در مناصــب مختلف از جمله
فرمانــدار ،معــاون اســتاندار ،بخشــدار،
شــوراها در ســمتهای مختلف مشغول
کارنــد و  2ســفیر کشــور امــروز در خــارج از
کشــور از اهل ســنت هســتند و این نشــان
میدهــد کــه روز بــه روز وحــدت ،اتحــاد و
یکپارچگیمان بیشتر خواهد شد.
روحانی افزود :به سیاســت شــفافیت
ادامــه میدهیم تا با فســاد مبــارزه کنیم.
حمایــت از اقشــار مســتضعف را ادامــه
خواهیــم داد .تعامــل ســازنده بــا جهــان
را ادامــه خواهیــم داد و جایــگاه ایــران را
مرتفعتــر خواهیــم کــرد .فضای کســب و
کار را بهتــر از گذشــته آمــاده میکنیــم و
خصوصی سازی بنگاههای دولتی را ادامه
میدهیــم .رئیــس جمهــوری ادامــه داد:
بزودی مردم شاهد خواهند بود که دولت
الکترونیــک رفــاه فراوانــی را بــرای مردم
ایجــاد خواهــد کــرد .بحــران آب و محیط
زیســت را کنتــرل خواهیــم کــرد .فعالیت
نهادهای مالی از جمله بانکها را تنظیم
خواهیــم کــرد ،همــان طور که مؤسســات
اعتبــاری غیرمجــازی کــه اموال مــردم را
تــاراج کرده بودند به طور کلی پرونده آنها
بســته شــد و همه آنهــا جمع شــدند .این
مسیر و راه آینده است که ادامه میدهیم.

مسئوالندرحاشیهراهپیماییچهگفتند
ëëحجتاالســام محمــدی گلپایگانی
بـــــرش رئیــس دفتر مقــام معظم رهبــری :مردم
ایرانایستادند،مقاومتکردندوبهندای
رهبرشانپاسخمثبتدادند.
ëëآیتاهللآملیالریجانــی،رئیسقوهقضائیه:مهمترینپیام
حضورمردمبهدشــمنانجمهوریاســامیخصوصاًامریکاو
اذنابشایناستکهبداننداینمردمتسلیمناپذیرهستند.
ëëعلی الریجانــی ،رئیس مجلس :حضور گســترده مردم در
راهپیمایی  22بهمن دستاورد بسیار بزرگی برای کشور و برای
ادامه دست یافتن به راه حل مسائل محسوب میشود.
ëëآیــتاهلل نــوری همدانی از مراجــع تقلید :مردم براســاس
مکتب و مذهب خود در میــدان حضور دارند و در راه انقالب
اسالمی ،جوان ،جان و خون دادهاند و چنین مردمی همواره
درتمامصحنههاحضورخواهندداشت.
ëëآیتاهلل ناصر مکارم شــیرازی از مراجع تقلید :مردم با این
حضور پرشور ثابت کردند در برابر توطئههای امریکا با قدرت
ایستادهاندوشیطنتدشمنبهجایینخواهدرسید.
ëëمحمــود واعظی ،رئیــس دفتر رئیــس جمهوری  :مــردم با
حضور حماســی خود در راهپیمایی باشــکوه  22بهمن نشان
دادند که انقالب را از آن خود می دانند.
ëëعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :امسال تصور
دشــمنان انقــاب این بــود که بعــد از 40ســال میتوانند روی
خســتگی و فشــارهایی که بر ملت ایران وارد کردهاند ،حساب
کنندامامارابخوبینشناختهاند.
ëëامیر حاتمی ،وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح :حضور
مــردم در راهپیمایی ،پیام محکمی اســت به آنهایــی که آرزو
داشتند 40سالگیانقالبرانبینیم.
ëëمعصومــه ابتــکار ،معــاون رئیس جمهــوری :باید با نســل
فرزندان انقــاب و جــوان ارتباط برقــرار کنیم که ایــن ارتباط
یکســویه و دستوری نیست بلکه باید صدای این نسل را بیشتر
روحانــی اظهــار داشــت :مــردم بزرگ
ایران ،امــروز در یک جنگ روانی ،تبلیغی
و اقتصــادی در برابــر دشــمنان ایــران کــه
با ســبوعیت با مــردم رفتار میکننــد ،قرار
داریــم .ایــن مشــکالت را باید بــا همکاری
یکدیگــر حل کنیم .هــر جا پیروز شــدهایم
جایــی بــوده کــه ملــت و دولــت در کنــار
هم ،پشــت ســر رهبــری قــرار گرفتنــد .اگر
در ســالهای اول انقــاب توانســتیم تــرور
و شــورش را در ایــن کشــور از بیــن ببریم و
کشور را آرام کنیم ،مردم ،دولت و نیروهای
مســلح پشــت ســر امام بودنــد .در جنگ
نیــز همینطــور بــود و در تحریــم هــم بــا
ایستادگیمان ،با همراهیمان با همکاری
وتعاونماندربرابرامریکاپیروزمیشویم.
 ëëمشکالت را پشت سر میگذاریم
رئیس جمهوری تأکید کرد :نخواهیم
گذاشــت امریــکا پیروز شــود .امریــکا دی
مــاه پارســال اعــام کــرد کــه ایــران را بــه
زمیــن میزنــم که نشــد .در اردیبهشــت،
مــرداد و  13آبــان و در کریســمس و عیــد

بشنویموخودراجایآنهابگذاریموشرایطشانرادرککنیم.
ëëآیتاهلل جنتی دبیر شورای نگهبان :ما به امریکا میگوییم
کوچکتــر از آن هســتی کــه بتوانی قــدرت اســام و مــردم را
بشکنی .شــاه رفت و ما ماندیم .صدام رفت و ما ماندیم .شما
هممیرویدومامیمانیم.
ëëسرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده سپاه :حضور جوانان
نســل ســوم و چهارم انقالب اســامی نشــان میدهد که این
حرکتعظیممردمیغیرقابلتوقفاست.
ëëسرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش :ما در این
سالهاهموارهباتهدیدومشکالتزیادیمواجهبودهایمامابا
اینوجودبهدشمنلبخندنخواهیمزد.
ëëعلــی مطهری نایب رئیــس مجلس :حضور مــردم باعث
ناامیدی ترامپ ،پمپئو و بولتون میشــود .مســئوالن تالش
خودراانجاممیدهندامابایدتالششانرابیشترکنند.
ëëمحسنهاشمیرئیسشورایاسالمیشهرتهران:دشمنان
امــروز میفهمنــد که با ایــن مردم بایــد از راه مســالمتآمیز
صحبتکنند.
ëëحجتاالســام علیاکبــر ناطــق نــوری :نســلهای جدید
وارثان خوبی برای نسل 57هستند.
ëëمحمدرضــا خاتمــی نایب رئیــس مجلس ششــم :بایــد از
بند شــعارها رها شــویم و به محتوای اصلی انقــاب بپردازیم.
درســطوحسیاســی،مــادربرابــرآزادیهاوحقوقشــهروندی
مشکالتی داریم اما آنچه کشــور را رنج میدهد ،موضوع فساد
است.فسادحتیاگرکمهمباشد،برایجمهوریاسالمیزیاد
است.
ëëغالمعلی حدادعــادل عضو مجمع تشــخیص مصلحت
نظام :بعد از  ۴۰ســال مردم حتی با وجود باران ،در راهپیمایی
یوماهلل  ۲۲بهمن همچون  ۴۰سال گذشته حضور دارند و این
خود نشــان میدهد که انقالب دهههای پیشرو را نیز با قدرت
و اقتدار طی میکند.

سال مسیحی امســال اعالم کرد که ایران
را بــه زانــو درمیآورد که نشــد .قــول داده
بــود  22بهمــن همــه ســران فاســد رژیم
امریــکا در تهران باشــند که آن هم نشــد.
هر چه گفتند نشــد و نخواهد شــد .رئیس
جمهــوری تأکیــد کــرد :بــه دلیــل اینکــه
مردم ما متحد هســتند ،به خدا ،حضرت
زهرا(س) و پیامبر(ص) و ائمه(ع) و رهبر
شــجاع و بزرگوارشان ایمان دارند و پشت
رهبری حرکت میکنند ،بیتردید در این
مبــارزه موفــق خواهیــم بــود .روحانــی با
اشاره به وجود برخی مشکالت در زندگی
روزمره مردم ،خاطرنشــان کــرد :هرچند
کــه مــردم ما امــروز بــا مشــکالتی مواجه
هســتند امــا بــا کمک هــم این مشــکالت
را پشت ســر خواهیم گذاشــت زیرا وضع
امریکا به مراتب بدتر از آن چیزی اســت
کــه خودشــان فکــر میکردنــد و وضــع
منطقه ما بســیار بهتر از آن چیزی اســت
کــه آنها فکر میکردنــد .رئیس جمهوری
در بخــش پایانــی ســخنان خود بــا تأکید

بــر اینکه جایــگاه ایران روز بــه روز واالتر و
باالتــر خواهد بــود و ما از مشــکالت عبور
خواهیم کرد ،گفت :آرمان امروز ما همان
آرمان  40سال پیش است .روحانی تأکید
کــرد :اگر  40ســال قبل آرمان مــا این بود
کــه در برابــر اســتبداد ،آزادی ،در برابــر
اســتعمار و وابســتگی حاکمیت ملی ،در
برابــر ابتذال ،فضیلــت را جایگزین کنیم
و در برابــر تبعیض ،عدالــت را و در برابر
غربگرایی و شرقگرایی ،هویت اسالمی و
ایرانی را مســتقر کنیم ،امید را جای یأس
بنشــانیم و اعتدال را جای افراط و تفریط
قــرار دهیم ،امروز هم همــان راه و همان
آرمان مسیر و راه ماست و بیتردید ما در
این راه موفق و پیروز خواهیم بود .رئیس
جمهوری در پایان از ملت بزرگ ایران که
در هوای ســرد و برفی و بارانی در سراســر
کشــور بــه خیابانها آمده و به دنیا نشــان
دادنــد که پیوند ملت مــا با انقالب و امام
ی همواره وجود دارد و مســتحکم
و رهبــر 
خواهد بود ،قدردانی و تشکر کرد.

پالکاردهایجنجالیدرراهپیماییقم
 ëëدر جشن میلیونی 40سالگی پیروزی
انقــاب اســامی ،اگرچــه همچــون
حاشیه ها
ســالهای پیــش «مــرگ بــر امریــکا» و
«مرگ بر اسرائیل» ،شــعارهای غالب راهپیمایی مردمی
بودنــد امــا شــعارهای دیگری نظیــر «مرگ بر سازشــگر»،
«نهضت ما نهضت اسالمیســت /پیروی از والیت فقیه
الزامیســت»« ،بهشــتی بهشــتی با خــون خود نوشــتی/
اســتقالل آزادی جمهوری اســامی»« ،ســرباز راه مهدی
خدمتگــزار دین اســت / منتظر حقیقی خادم مســلمین
اســت»« ،ما با فساد و تبعیض آماده ســتیزیم / در انتظار
قائــم باید به پا بخیزیم»« ،بیســت و دو بهمــن نماد دین
است /عامل اتحاد مسلمین است» و ...هم  ،سر داده شد.
ëëنیــروی هوافضای ســپاه پاســداران در جشــن چهلمین
سالگردپیروزیانقالباسالمیموشکهایقدربابرد۲هزار
کیلومتر،قیامبابرد۷۰۰کیلومتروذوالفقاربابرد۸۰۰کیلومتر
رادرمسیرراهپیمایی۲۲بهمنبهنمایشگذاشتهبودند.
ëëدر مســیر راهپیمایی دیروز تهــران ،جــدای از مقامات و
مســئوالنی که به خیل عظیم راهپیمایان پیوســتند ،سید
مصطفی ،سید مســعود و ســید میثم خامنهای سه فرزند
رهبری انقالب نیز در جمع مردم حضور پیدا کردند.
ëëراهپیماییدیروزاگرچهحواشیزیادسیاسینداشتاما
راهپیمایی قم بیحاشــیه نبود .عدهای اندکی در پالکاردی
عنوان کردنــد« :ای آنکه تو عامل گرانــی /تا عید خدا کند
نمانی ».اما از جمله شعارهای تفرقهافکنانه این جماعت
تندرو در قم که به صورت دستنوشته روی پالکاردها دیده

میشداینبودکهباکنایهبهتکیهکالمرئیسجمهور-علی
برکتاهلل -نوشــتند« :مردم در مســیر انقالبند ،ماشــااهلل
آقایان به فکر بخور بخورند ،علــی برکتاهلل»؛ همچنین
دریکدستنوشتهدیگرباکنایهبهعلیالریجانیرئیسو
نمایندهقمدرمجلسولغوسخنرانیاودرشهرکرجنوشته
شــده بود« :کرجیها شاخ شکســتند /دهان فتنه بستند».
برخیدیگرازپالکاردهایقمکهحاویشعارهایکنایهآمیز
بودعبارتنداز« FATFپالرموخیانتیدیگراست»«،ملت
ما نجیب اســت /وزیــر به فکــر جیب اســت»« ،مطالبه
یک کالم آتش بــزن به برجام» در راهپیمایی شــهر تهران
نیز از سوی برخی از شــرکت کنندگان در پالکاردی خطاب
به مسئوالن نوشته شده بود« :مســئولین اجرایی؛ به خود
نگیرید مافقط بخاطر اسالم و شهدا آمدهایم» .فرد دیگری
نیز نوشتهای در دست داشت با این عنوان که« :مسئوالن
ذوق نکنند بــرای حفظ انقالب آمدهایم» .گروهی دیگر نیز
پرچمی را با خــود حمل میکردند که بــر روی آن تنها یک
جمله از بیانات اخیر رهبری انقالب آمــده بود و آن اینکه:
«بهاروپاییانهماعتمادنکنید».
ëëعفت مرعشــی همســــــــــر مرحوم آیت اهلل هاشــمی
و ســید علی خاتمــی رئیــس دفتر رئیــس جمهــوری دوره
اصالحاتهمدرراهپیمایی22بهمنتهرانشرکتکردند.
ëëمرضیه هاشــمی ،خبرنگار و مجری شــبکه پرس تیوی
که اخیراً از ســوی پلیس فدرال امریکا بازداشــت و پس از
آزادی به ایران بازگشــت در جمع راهپیمایان  ۲۲بهمن و
جشن پیروزی انقالب اسالمی در تهران حضور یافت.

