
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری| 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
پنج شنبه هفته گذشته، همزمان با سالروز بیعت تاریخی 
همافران نیــروی هوایی در ۱۹ بهمن  ســال ۱۳۵۷ با 
امام)ره(، با جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی 

و قرارگاه پدافند هوایی ارتش دیدار کردند.
رهبــر انقالب اســالمی در ایــن دیدار، ایــام اهلل و 
مناســبت های مهم انقالب اســالمی را مایــه قوام و 
استحکام نظام دانستند و تأکید کردند: امسال به لطف 
الهی، ۲۲ بهمن از آن ۲۲ بهمن های تماشــایی خواهد 
بود. رهبر انقالب اسالمی حرکت ۱۹ بهمن  سال ۱۳۵۷ 
و دیگر مناسبت های مهم انقالب اســالمی را فراتر از 
یک خاطره افتخارآمیز دانســتند و گفتند: همه ی این 
ایام اهلل، چه مناســبت های دوران انقالب اسالمی و چه 
مناسبت های مهم ۳۹ سال گذشته، زمینه ساز افزایش 
ذخیره و ســرمایه انقالب و موجب اســتحکام بیشتر 

پایه های انقالب اسالمی می شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، انقالب اسالمی را حقیقتی 
زنده دانستند و با تأکید بر این که استحکام و قوام امروز 
انقالب بیشتر از روزهای اول است، خاطرنشان کردند: 
انقالبیوِن امروز، ایستاده تر و آگاه تر و بصیرتر از انقالبیون 
روزهای اول انقالب هستند و بر همین اساس، انقالب 

پیش رفته و تکامل یافته است.
رهبر انقالب اســالمی، تغییر و تحــول را همچون 
دیگر موجودات زنده، جزو ذات انقالب برشــمردند و 
افزودند: اکنون که انقالب درحال ورود به چهل سالگی 
خود است، اصول و مبانی، ثابت و پایدار مانده، اما از این 
درخت تناور و ریشه دار، میوه های نو به نو و جدید بروز 
کرده است. ایشان کانون اصلی مقابله دشمنان با انقالب 
اسالمی را جلوگیری از ظهور ثمرات جدید و استمرار و 
استقامت انقالب برشمردند و گفتند: منظور از دشمنان 
همان کسانی هســتند که با پیروزی انقالب اسالمی، 
حکومت دست نشــانده و مطیع آنهــا در این منطقه 
حساس سرنگون شد که در رأس آنها دولت آمریکا قرار 
دارد. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به شیوه های متنوع 
و گسترده دشــمنان برای مقابله با انقالب خاطرنشان 
کردند: آنها از متفکــر نماها، نظریه پــردازان قالبی، 
روزنامه نگاران و قلم به مزدهــا، دلقک و همه امکانات 
فضای مجــازی اســتفاده می کنند تا بر مــردم تأثیر 
بگذارند اما ناگهان در برخی ایام اهلل همچون ۲۲ بهمن 
و یا ۹ دی ســال ۸۸ و یا ۹ دی امسال و راهپیمایی های 
خودجوش و پرشور و پرهیجان بعد از آن، سیل جمعیت 
به خیابان ها می آیند و با ســر دادن شعاری واحد، همه 
محاسبات دشمنان را به هم می زنند. حضرت آیت اهلل 
خامنــه ای، تالش های بدخواهان ملت ایــران را فراتر 
از اقدامات در فضای مجازی دانســتند و گفتند: آنها از 
تحریم نیز اســتفاده می کنند تا مشــکالت اقتصادی 
بوجود آورند، اما همین مردم به دلیل عشق به انقالب 
اسالمی، گسترده به خیابان ها می آیند و موجب قوام و 

استحکام انقالب می شوند.

ایشان راهپیمایی ۲۲ بهمن امســال را یک نمونه از 
عشق و ارادت مردم به انقالب دانستند و افزودند: امسال 
به دلیل یاوه گویی های برخــی از دولتمردان آمریکا و 
غیرآمریکا، مردم احساس می کنند که دشمن درحال 
کمین گرفتن و درصدد دشــمنی اســت و به همین 
علت، به حول قوه الهی، حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ 
بهمن امسال از همیشه گرم تر و پرشورتر خواهد بود و 
همه خواهند آمد. رهبر انقالب اسالمی در ادامه با تأکید 
بر این که سیاســت های اصولی نظام برآمده از انقالب 
اسالمی اســت، گفتند: ازجمله سیاست های اصولی 
نظام، »استقالل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی«، 
»آزادی« و »پیشرفت همه جانبه مادی و معنوی« است 
که در برخی زمینه ها به ویژه علم و فناوری پیشرفت های 

خوبی به دست آمده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »عدالــت اجتماعی« را 
یکی دیگر از سیاســت های اصولی نظام برشمردند و 
افزودند: هدف از عدالت اجتماعی، برداشتن فاصله های 
میان مردم اســت که البته در این زمینــه کم کاری و 
عقب ماندگی داریم و آن کاری که باید انجام بگیرد، هنوز 
انجام نگرفته ولی همه بدانند که ما از این سیاست اصولی 
صرف نظر نکرده ایم و با جدیت به دنبال آن هســتیم. 
ایشان یکی از راه های تحقق عدالت اجتماعی را مبارزه 
با ظلم و فساد دانستند و افزودند: مبارزه با ظلم و فساد 
بسیار سخت است و همان گونه که چند  سال قبل گفتم، 
فساد همچون اژدهای هفت سر افسانه ها است که از بین 
بردن آن به راحتی امکان پذیر نیســت ولی حتماً باید 
انجام شود. رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: برخورد 
با ظلم و فساد در میان کارگزاران حکومتی باید شدیدتر 
و جدی تر از بقیه موارد باشد و همه مسئوالن و مدیران 

کشور باید به این موضوع توجه کنند.
رهبر انقالب اسالمی، »ایســتادگی در برابر ظلم و 
فساد در سطح بین المللی و رسوا کردن آن« را ازجمله 

سیاست های اصولی برشــمردند و تأکید کردند: امروز 
ظالم ترین و بی رحم ترین مجموعه های دنیا، حکومت 
آمریکا است که حتی بدتر از داعشی های وحشی است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با یــادآوری این موضوع که 
داعش را آمریکایی ها به وجود آوردند و رئیس جمهوری 
فعلی آمریکا در تبلیغات انتخاباتی به آن اشــاره کرد، 
گفتنــد: آمریکایی ها عــالوه بر ایجاد داعــش، از آنها 
پشــتیبانی کردند و احتماالً آموزش برخی شیوه های 
خشن و وحشــیانه را نیز مجموعه های وحشی آمریکا 
همچون بلک واتر به عهده داشــتند اما دولت آمریکا با 
وجود همه این بی رحمی ها و سنگدلی ها، در تبلیغات 
بین المللی مدعی حمایت از حقوق بشــر و مظلومان 
و حقوق حیوانات اســت که باید با بیان حقایق، آنها را 
رســوا کرد. ایشــان، حمایت از ظلم ۷۰ساله به ملت 
فلسطین و همچنین حمایت از کشــتار مردم یمن و 
ظلم به آنان را نمونه های آشکاری از ظلم آمریکایی ها 
دانستند و افزودند: زیرساخت های یمن و مردم مظلوم 
این کشور، به طور روزانه به وسیله هم پیمانان آمریکا و با 
سالح های آمریکایی بمباران می شوند اما دولت آمریکا 
هیچ اعتراض و اعتنایی نمی کند ولی با کمال وقاحت با 
نمایش چند آهن پاره، ادعای بی دلیل ارسال موشک از 

ایران را مطرح می کنند.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: درحالی که مردم یمن 
در محاصره هستند، چگونه امکان ارسال موشک وجود 
دارد؟ حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکیــد کردند: البته 
براساس دستورات صریح اســالم باید در مقابل ظالم 
ایستاد و به مظلوم کمک کرد. ایشان به یک نمونه از ورود 
و ایستادگی جمهوری اسالمی ایران در قضایای منطقه 
اشاره کردند و گفتند: در قضیه مقاومت در منطقه غرب 
آسیا، آمریکایی ها تصمیم داشتند مقاومت را ریشه کن 
کنند اما ما ایســتادیم و گفتیم اجازه نمی دهیم. امروز 
برای همه دنیا ثابت شده است که آمریکا می خواست 

و نتوانست و ما خواستیم و توانستیم. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در ادامه به یک مســأله مهم یعنی مســأله 
»مــردم« و امتیاز بــزرگ »مردمی و دینــی بودن« 
انقالب اســالمی پرداختند و گفتند: انقالب اسالمی، 
مردمی بــود و مردِم معتقد به اســالم در همه مراحل 
همچون دفاع مقدس و شــهادت فرزندانشان، صبر و 
شکر کردند، زیرا این دفاع و شــهادت در راه خدا و امام 
حسین علیه السالم بود. رهبر انقالب اسالمی با تأکید 
بر این که در همه برنامه ها باید مردم در اولویت باشند، 
گفتند: اسم مردم مکرر آورده می شود که البته تکرار و 
تکیه بر نام مردم در سخنان مسئوالن بسیار خوب است 
اما باید مردم را بشناسند و بشناسیم. ایشان با اشاره به 
فعالیت روشــنفکران در دوره طاغوت و دم زدن آنان از 
مردم، خاطرنشــان کردند: رژیم طاغوت در مقابل آن 
روشــنفکران و آثار آنها چندان سخت گیری نمی کرد 
زیرا نه روشنفکران حرف مردم را می فهمیدند و نه مردم 
حرف آنها را، ولی امام بزرگوار که وارد میدان مبارزه شد، 
هم او مردم را شناخت و هم مردم سخن او را شناختند 
و با همه وجود وارد میدان شــدند. حضــرت آیت اهلل 
خامنه ای با تأکید مجدد بر »شناخت مردم«، افزودند: 
مردم چه کسانی هستند؟ مردم همان کسانی هستند 
که حماسه ۲۲ بهمن هر  سال را بوجود می آورند، مردم 
همان کسانی هستند که پس از وارد شدن اغتشاشگران 
به صحنه، حتی اگر اعتراضی هم داشتند، خود را کنار 
کشیدند و در روز ۹ دی به میدان آمدند. مردم همین ها 
هستند. آنها را اشتباه نگیرید. مردم را بشناسید و خالصانه 
و برای رضای خدا، بــرای مردم کار کنید زیرا خداوند از 
ما مسئوالن خواسته است خادم مردم باشیم و به آنها 
خدمت کنیم. ایشان تأکید کردند: حرف مردم، شکایت 
از فساد و تبعیض است. مردم بســیاری از مشکالت را 
تحمل می کنند اما از فساد و تبعیض ِشکوه دارند و آن 
را تحمل نمی کنند، بنابراین مسئوالن هر سه قوه باید 
به طور جدی با فســاد مبارزه کننــد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان، نیروهای مسلح را 
به سازندگی توصیه کردند و گفتند: سازندگی در درجه 
اول، خودسازی و ساخت نظامیانی در تراز نظام اسالمی 
یعنی نیروهایی مؤمن، شجاع، فداکار و با تدبیر است که 
در مقابل دشمن با کمال قدرت ایستادگی می کنند اما 
در مقابل دوستان هیچ گونه تکبری ندارند. فرمانده کل 
قوا با اشاره به سابقه درخشــان نیروی هوایی در جهاد 
خودکفایی و ساخت تجهیزات، افزودند: برخی کشورها 
تنها چیزی که دارند پول است اما از دین، اخالق، عقل، 
توانایی و مهارت بی بهره اند ولی شما جوانان، با استعداد 
و توانایی فکری و قدرت ابتــکار می توانید تجهیزات و 
سازمان نیروی هوایی را نوسازی کنید و بدانید پیروزی 
با شماست. رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: در همه 
قضایای این ســال ها، به توفیق الهی، نیروهای انقالبی 
پیروزی را از آِن خود کرده انــد و در آینده نیز به کوری 
چشم دشمن، پیروزی متعلق به شما و متعلق به ملت 

ایران است. 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش: روی خط خبر

رئیس مجلس شورای اسالمی: حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است

 نباید حواس ها 
پرت و مردم ناامید شوند

خانه ملت| رئیس مجلس شــورای اسالمی 
گفت: برجســته کردن اختالفات در کشور هنر 
نیســت و اختالف افکنان، خائن به ملت و انقالب 
هستند. علی الریجانی در سفر به استان اصفهان 
گفت: دشــمنان می خواهند حواس هــا را پرت 
کنند تا به مشــکالت اصلی پرداخته نشود. پس 
از انقالب کارهای بســیاری در کشور انجام شده 
و نباید فراموش کرد قبل از انقالب ۲ الی ۳ شــهر 
آباد بودند اما پس از انقالب جهادسازندگی کارهای 
زیادی انجام داد. نباید حواس ها پرت و مردم ناامید 
شــوند، بلکه باید با شــناخت راه درست و فعال 
کردن مردم در اقتصاد، مشــکالت را حل کرد. او 
گفت: برخی ها متخصص اختالف افکنی در کشور 
هستند، اما باید به فرموده امام خمینی)ره( همواره 
به این موضوعات توجه داشته باشیم و با اتحاد و 
پیروی از والیت فقیه نگذاریم انقالب لطمه ببیند. 
او افزود: یک عده می خواهند اختالفی به وجود آید 
و آن را بزرگ کنند، برجسته کردن اختالف ها هنر 
نیست، بلکه هنر این است که اختالف ها جمع شود 
و با اتحاد به سوی تعالی کشور حرکت کنیم. رئیس 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: این که ما روی 
مسأله موشک تأکید داریم به خاطر امور دفاعی 
است چون دشمنان می خواهند موشک را بگیرند 
تا هجمه کنند اما بدانند این موشک از دست ملت 
ایران قابل خروج نیست، این تکنولوژی بومی شده 

و دشمنان از این موضوع هراس دارند.

علی مطهری: 

برخی که ریشه شان معلوم نیست 
میدان دار انقالب شدند

ایسنا|  علی مطهری در همایش »یاد انقالب« 
با بیان این که امروز بسیاری از انقالبیون به حاشیه 
رانده یا از دایره انقالب خارج شــده اند و برخی در 
حصر واقع شده و برخی هم اجازه اظهارنظر ندارند، 
گفت: ولی برخی که معلوم نیســت ریشه شــان 
کجاست، صاحب نظر و میدان دار انقالب شده اند. 
ما همواره کاســه های داغ تر از  آش داشته ایم که 

این ها، نواقصی است که باید رفع شود.
او ادامه داد: تجددگرایی افراطی، یک آفت است 
و باید نســبت به رخنه فرصت طلبان، مراقب بود 
چراکه انقالب اسالمی، فرزندان خود را نمی بلعد 
بلکه فتنه فرصت طلبان و رخنه در انقالب، آفت آن 

است که باید مواظب باشیم.
نایب رئیس مجلس با اشاره به پرداخت یارانه های 
نقدی، گفت: این یارانه، متعلق به موارد و اشخاص 
خاص است؛ چه ضرورتی دارد همه یارانه بگیرند 
حال آن که می دانیم مصلحت کشور آن است که 
این یارانه ها، صرف موارد دیگر جامعه شود. مردم 
و حکومت، وظایف و حقوقی متقابل دارند و الزم 
است مردم هم به وظایفی که دارند، آشنا شوند و 
به آن ها عمل کنند. باید وحدت و انسجام در جامعه 
تقویت شده و موانع تحکیم همبستگی رفع شود. 
یکی از ریشه های اعتراضات اخیر همین بود که 
از تریبون های رســمی مطالب نادرستی عنوان 

می شد. 

سهیال جلودارزاده: 

برخی درگیر بخور بخور هستند
ایلنا|  نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اســالمی با بیان این که اصالح طلبان به صحنه 
نیامدند تا روش های دوره احمدی نــژاد را ادامه 
دهند، گفت:  برخی با لیست اصالحات وارد مجلس 
و شوراها شدند؛ اما آمدند در فضای بخور بخور و 
جایگزین کردن کس و کارشان در جاهای مختلف 
افتادند؛ این عملکرد ناحق، درست همان چیزهایی  
اســت که یک بار اصالحات را زمین زده اســت. 
ســهیال جلودارزاده، در مراسم گرامیداشت دهه 
فجر پیروزی انقالب گفت: گاهی مشاهده می کنیم 
که یک نماینده تالش می کند تا یک وزیر را برای 
استیضاح به مجلس بکشاند و بعد از چند جلسه 
متوجه می شویم که مثال کل مشکل او با وزیر این 
است که می خواهد پسرخاله اش مدیرکل فالن 
جا شود. عضو کمیسیون اجتماعی با بیان این که 
انقالب اسالمی بر علیه بی عدالتی ها صورت گرفت، 

گفت: قرار بود آخرت بین شویم اما دنیابین شدیم.
او گفت: خدمات عظیم در دولت آقای خاتمی 
در شــرایطی بود که هر ۹روز یــک بحران برای 
ایشــان و دولت اصالحات درست می کردند و در 
دوران دولت آقای روحانی هم می بینیم که هر روز 

مشکالتی را ایجاد می کنند.

عضو بنیاد امید ایرانیان مطرح کرد:

 رویارویی »پارلمان اصالحات«
 با شورای عالی سیاست گذاری 

خبرآنالین| حســن رســولی عضــو بنیاد 
امیــد ایرانیان، درباره خبرهای منتشــر شــده 
مبنی بر تصویب تشــکیل پارلمان اصالحات در 
شــورای هماهنگی جبهه اصالحات و مخالفت 
شورای عالی سیاســت گذاری با این ایده، گفت: 
مدل انسجام بخشــی به فعالیت های سیاســی 
اصالح طلبان به عنوان یک موضوع مفصل و قدیمی 
همواره مطرح بوده اســت. االن هم ممکن است 
نقطه نظراتی درباره اش مطرح باشد ولی جریان 
اصالحات در سال های اخیر به صورت اجماعی به 
جمع بندی رسید که اعضای نهاد اجماع ساز مرکب 
از دوســوم دبیران کل احزاب اصالح طلب عضو 
شــورای هماهنگی جبهه اصالحات و یک سوم 
چهره هــای ملی اصالح طلب باشــند تا در کنار 

یکدیگر هم افزایی ایجاد کنند.  

 بزرگترین طرح 
نوسازی بافت فرسوده کلنگ خورد 

»امید« محله های ناکار آمد
  رئیس جمهوری: هشدار زلزله برای بافت فرسوده 

را جدی گرفتیم
شهروند|  بزرگترین نوســازی بافت فرسوده در 
ایران کلنگ خورد. براســاس مطالعات انجام شده 
ایران ۲ هزار و ۷۰۰ محله در ۵4۳ شــهر دارد که در 
بافت فرسوده و ناکارآمد واقع شده اند. براین اساس 
دولت تصمیم گرفته اســت در دو برنامه پنج ساله 
حدود نیمی از این محله ها را نوســازی و بهسازی 
کند. طرحــی که به گفته حســن روحانی، رئیس 
جمهوری برای کمک به ســاکنان بافت فرســوده 
برای نجات از زلزله های احتمالی است. این طرح در 
پایان هفته گذشته با حضور رئیس جمهوری و وزیر 
راه و شهرسازی کلنگ خورد. طرحی که به اختصار 
»امید« نام گرفته و مشوق های خاصی برای نوسازی 

بافت فرسوده تعریف کرده است. 
 حســن روحانی، رئیس جمهوری در مراسم آغاز 
اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری »امید« با اشاره 
به این که مهمترین پیام زلزله های اخیر، نوســازی 
سریع تر بافت های فرسوده است، گفت: مهمترین 
اصل دولت در بخش مســکن، حفظ ســالمتی و 

زندگی مردم است. 
روحانی با اشــاره به این که پیام زلزله را شنیدیم 
و برای نوسازی بافت فرســوده اقدام کردیم، گفت: 
دولت فروش سریع ۵۰ درصد واحدهای ایجاد شده 
در طرح امید را با انواع تسهیالت و مشوق هایی که 

برای آن در نظر گرفته شده  تضمین می کند. 
او بــا تأکید بر این که مردم ســاکن در بافت های 
فرسوده باید با شرایط آســان به خانه امن برسند، 
گفت: به هر ســاکن بافت فرســوده، مســکنی با 
۲۰ درصد زیر بنای بیشتر تحویل می شود. روحانی 
مسکن را محل آرامش و آسایش توصیف و با اشاره 
به اهمیت آن در زندگی و نشاط مردم، عنوان کرد: 
ساختمان بایستی با ویژگی هایی که برای ساخت 
در نظر گرفته می شــود، محلی برای آرامش باشد و 
با توجه به ســختی های اجاره نشین بودن، داشتن 
خانه ای مناسب، بحق یکی از آرزوهای زوجین است.

وی خانــه دار کردن جوانان را وظیفه ای بســیار 
سنگین دانســت و افزود: البته باید تأکید کنم که 
دولت خانه ساز خوبی نیســت؛ همچنان که تاجر 
و بنگاهدار خوبی هم نیســت و معتقدم هر کاری 
که برعهده دولت قــرار دارد و می توان آن را به مردم 
واگذار کرد، بایستی همه آن امور به مردم واگذار شود. 
رئیس جمهوری با تأکید بر این که بایستی بنگاه های 
اقتصــادی دولتی و عمومی به مردم واگذار شــود، 
گفت: وظیفه دولت اداره بنگاه های اقتصادی نیست و 
باید چنین بنگاه هایی به مردم واگذار شود و نهادهای 
عمومی و نیروهای مسلح نیز بایستی همین کار را 

انجام دهند.
رئیس قوه مجریه افزود: در بخش مسکن بایستی 
ساخت وســاز آن در اختیار مردم و شــرکت های 
خصوصی باشد و دولت در این حوزه وظیفه حمایت 

و پشتیبانی دارد.
روحانی بــا بیان این که از ابتــدای دولت یازدهم 
دغدغه مسکن و بافت های فرســوده داشته است، 
گفت: زلزله کرمانشــاه پیام مهمی داشت و این که 
باید صدای مردم را بشنویم و معتقدم بایستی صدای 

زمین و آسمان را هم شنید.

 موافقت رهبری با اختصاص
 1/5 میلیارد دالر برای طرح های آب و 

خاک خوزستان و ایالم
شــهروند|  آخر هفته گذشــته معــاون اول 
رئیس جمهوری راهی اســتان ایالم شد تا ۳۷ هزار 
هکتار شــبکه آبیاری نوین و بیمارستان تخصصی 
و فوق تخصصی کوثر را افتتاح و بهره بــرداری و از 
احداث و بهسازی ۱۵۰ کیلومتر بزرگراه، راه اصلی 
و راه روستایی بازدید کند. اما جهانگیری در ابتدای 
این ســفر یک روزه از موافقت رهبر معظم انقالب 
با اختصاص یــک و نیم میلیارد دالر بــرای اجرای 
طرح های آب و خاک استان های خوزستان و ایالم 
خبر داد و گفت: ۵۵۰ هزار هکتار اراضی منطقه با این 
اعتبار احیا و توسعه می یابد. او افزود: احیا و توسعه 
این اراضی که ۵۰ هزار هکتار آن در استان ایالم قرار 
دارد و امروز ۳۷ هزار هکتار آن بهســازی و نوسازی 

شده موجب رونق تولید و اشتغال خواهد شد.
آمریکا به ناآرامی های ایران دل بسته بود

اســحاق جهانگیری همچنین در جریان سفر 
به اســتان ایالم با بیــان این کــه آمریکایی ها به 
ناآرامی های اخیر در ایران دل  بسته بودند و احساس 
کردند به چالشــی جدی برای ایران تبدیل شده 
است، گفت: از همین رو نمایش همبستگی و اتحاد 
مردم در ســالروز ورود پیروزی انقالب اسالمی به 
چهلمین  سال خود، بسیار ضروری است. معاون 
اول رئیس جمهــوری وحدت و انســجام را نکته 
کلیدی پیروزی و تداوم حرکت رو به رشــد نظام 
جمهوری اسالمی توصیف و تصریح کرد: امروز بین 
مردم و مقام معظم رهبری پیوندی عمیق و محکم 
برقرار است و تا روزی که این پیوند و اتحاد بین ملت 
و رهبری و بین مردم بــا دولت و مردم با هم برقرار 
است، هیچ مشکل و قدرتی توان آسیب رساندن به 

این ملت و کشور را ندارد.
او ادامــه داد: در برابر آشــوب ها اوال باید مراقبت 
کنیم تا التهابات به داخل کشورمان سرایت نکند و 
همچنین باید کمک کنیم تا این التهابات فرونشسته 
و منطقه آرام شــود و کشــورها در مسیر پیشرفت 
قــرار بگیرند. این خواســته ای اســت که مطلوب 
قدرت های بزرگ نیست و آنها به دنبال این هستند 
که کشورهای منطقه درگیر ناامنی باشند تا از مسیر 

رشد و پیشرفت دور بمانند. 
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شهروند|  فردا موعد گردهمایی مردمی است که به 
خیابان ها می روند تا سی ونهمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی را جشــن بگیرند؛ فردا مردم در بیش از ۱۰۰۰ 
شهرستان، 4 هزار روستا و کشورهایی همچون آمریکا، 
انگلیس، فرانسه، ژاپن، لیبی، مصر و هلند در راهپیمایی 
۲۲بهمن ماه حاضر می شــوند تا بار دیگر با آرمان های 
انقالب اسالمی در  سال ۵۷ تجدید بیعت کنند؛ تجدید 
بیعتی که رهبر معظم انقالب آن را تماشایی خوانده اند.  
فردا بیــش از 6 هزار فیلمبــردار، عــکاس و خبرنگار 
راهپیمایی ۲۲بهمن را در سراسر کشور پوشش خواهند 
داد و مــردم تهران از مســیرهای دهگانه راهی میدان 
آزادی خواهند شــد. میدان آزادی درحالی فردا مانند 
هر سال شاهد مردم راهپیمایی کننده پایتخت است که 
آن طور که قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
اعالم کرده بعد از مراسم ۲۲بهمن، آغاز جشن پیروزی 
سالگرد انقالب اسالمی با شعار »افتخار به گذشته و امید 
به آینده« خواهد بود و تا ۲۲بهمن ۱۳۹۷ ادامه خواهد 
داشت.  سالگرد انقالب اسالمی درحالی از راه می رسد 
که مانند هر سال از مســئوالن، نهادها و دستگاه های 
مختلف کشوری و لشکری از مردم برای شرکت در این 
راهپیمایی دعوت کرده اند؛ از رئیس جمهوری گرفته که 
چند روز پیش همه مردم ایران در سراســر کشور اعم 
از زن و مرد و جوانان را به حضور باشــکوه تر و مصمم تر 
در راهپیمایی ۲۲بهمن دعوت کرد تا دیگر ســران سه 
قوه، نیروهای مسلح، مجلس خبرگان رهبری، احزاب 

اصولگرا و اصالح طلب و مراجع عظام قم. 
بافته های دشمن را پنبه کنید

رئیس جمهوری روز چهارشــنبه در جلســه هیأت 
دولت همه مردم ایران در سراسر کشور اعم از زن، مرد 
و جوانان را به حضور باشکوه تر و مصمم تر در راهپیمایی 
۲۲بهمن دعوت کرد و گفت: حضور باشکوه مردم در این 
راهپیمایی برای ماه ها و مدت ها دشمنان و بدخواهان 
ملت ایران را مأیوس می کنــد و آنچه در طول ماه های 
گذشــته بافته بودند را پنبه می کند. این حضور نشان 
می دهد کــه رابطه مردم و دولــت صمیمی و عمیق و 

ارتباط مردم با ارزش های انقالب همچنان پابرجاست.
۲۲بهمن نماد ایستادگی 

رئیس قوه قضائیه هم با دعوت از مردم برای شرکت 
در راهپیمایی ۲۲بهمن، این روز را نماد استقالل طلبی، 
عزت خواهی، ایســتادگی و قیام ملت ایران دانست و با 
دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی این روز گفت: 
ملت ایران مردمی منســجم، یکپارچه و دارای وحدت 

هســتند و بزرگترین سرمایه کشــور همین وحدت، 
انسجام و بصیرت اســت که در این راهپیمایی ها تبلور 

پیدا می کند.
حضور مردم دلگرمی است

رئیس مجلس شورای اسالمی یکی دیگر از سران سه 
قوه بود که مردم سراسر کشور را به حضورگسترده در 
راهپیمایی ۲۲بهمن دعوت کرد و با بیان این که حضور 
پر شکوه مردم در راهپیمایی دلگرمی برای خدمتگزاران 
آنهاست تا بتوانند با انرژی بیشتری برای حل مشکالت 
کشور اقدام کنند، گفت: ما در منطقه ای هستیم که دچار 
مسائل زیادی اســت و حضور مردم می تواند در تداوم 

ثبات کشور در این منطقه ناامن موثر باشد.
دعوت نیروهای مسلح از مردم

سپاه پاسداران انقالب اســالمی در بیانیه ای از ملت 
ایران برای شــرکت در راهپیمایی ۲۲بهمن ماه دعوت 
کرد. در بخشــی از این بیانیه آمده اســت: »پاسداران 
انقالب اسالمی به ایرانیان فهیم و غیور و عالقه مندان 
به انقالب و نظام اسالمی در اقصی نقاط جهان اطمینان 
می دهند که هیچ گونه تعدی و عــرض اندام به جبهه 
دشمن نداده و خود را پشتوانه »بالندگی« و »تابندگی« 
تاریخ ســاز انقالب، نظام و ملت ایــران در آینده جهان 
دانســته و همراه با اقیانوسی خروشــان مردم انقالبی 
در راهپیمایی ۲۲بهمن ماه پاســخ تهدیدات دشمن و 
سخنان اخیر مقامات آمریکایی را خواهند داد.« ارتش 

و سازمان بسیج مستضعفان هم در بیانیه های جداگانه 
از ملت ایران دعوت به عمل آوردنــد تا در راهپیمایی 
۲۲بهمن شرکت کنند. در بخشی از متن بیانیه سازمان 
بسیج مســتضعفین آمده اســت: »یوم  اهلل ۲۲بهمن 
فرصتی حیات  بخش برای حضور حماسی و حداکثری 
آحاد ملت شریف ایران در اقصی نقاط کشور برای تجدید 
میثاق با آرمان های امام)ره(، شهدا و ولی امر مسلمین 
مقام عظمای والیت )مدظله  العالــی( و اعالم انزجار از 
سردمداران نظام کفر جهانی است.« همچنین در بخشی  
از متن بیانیه روابط عمومی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران که از آحاد ارتشــیان قهرمان و مردم شهیدپرور 
ایران اسالمی دعوت کرده تا همچون سال های گذشته، 
حضوری پرشکوه و حماســی در راهپیمایی ۲۲بهمن 
امسال داشته باشند آمده است: »حضور آگاهانه  مردم 
همیشــه در صحنه ایران اســالمی در مناسبت های 
ارزشمند و تاریخی همچون راهپیمایی ۲۲بهمن، روز 
پیروزی ملت مســلمان بر رژیم ستمشــاهی طاغوت 
یکی  از زیباترین  جلوه های  تحقق وعده های الهی یعنی 
پیروزی خون بر شمشیر است  و همین حضور پرشور 
و حماسه ساز باعث  شــده  است  که  انقالب  شکوهمند 
اســالمی همچنان  در مســیر بالندگی و ســرافرازی 
حرکت کند.« وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
هم با صدور بیانیه ای ازمردم خواست تا در راهپیمایی 

۲۲بهمن حضوری پرشور داشته باشند.

با وجود مشکالت، بیایید
مانند هر ســال مراجع و علمای قم هم از مردم برای 
شــرکت در راهپیمایی ۲۲بهمن ماه دعــوت کردند؛ 
آیت اهلل جوادی آملی ضمن احترام به همه اصناف و اقشار 
جامعه، از همه مردم خواســت با وجود برخی ایرادات 
و مشــکالت که در کشــور وجود دارد، در راهپیمایی 
۲۲بهمن شــرکت کنند. آیت اهلل مکارم شیرازی هم با 
دعوت از همه مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن 
تأکید کرد: ان شاءاهلل همه در راهپیمایی شرکت کنند و 
ضربه به دشــمن بزنند و عالقه مندی خود را به انقالب 

نشان دهند.
دعوت مجلس خبرگان و مجمع تشخیص

در آستانه روز ۲۲بهمن، مجلس خبرگان رهبری، با 
تبریک ایام دهه مبارک فجر از آحاد مردم بزرگوار ایران 
اسالمی جهت شرکت باشــکوه در راهپیمایی این روز 
عظیم، دعوت به عمل آورد تا همانند گذشته حضوری 
پرشــور و وحدت آفرین داشته، پیمان خویش را با امام 
راحل)ره(، شــهیدان فجرآفرین و رهبر معظم انقالب 
تجدید کنند.  رئیس مجمع تشخیص مصلحت هم با 
دعوت ملت انقالبی ایران به حضور در جشــن سالروز 
پیروزی انقالب گفت: مــردم در راهپیمایی ۲۲بهمن 
حضور پیدا می کنند و مجدداً اقتدار خودشان و پیروی 

از رهبری را نشان می دهند.
از اصولگرا تا اصالح طلب

چهره هــا و احزاب سیاســی کشــور هــم مانند 
ســال های گذشــته از مردم برای شــرکت وحدت 
آفریــن در راهپیمایــی ۲۲بهمن دعــوت کردند. 
سیدحسین مرعشی، ســخنگوی حزب کارگزاران 
ســازندگی با دعوت از مــردم برای حضــور در این 
مراسم، از دست اندرکاران این مراسم خواست که در 
شعارها به گونه ای عمل کنند که باعث ایجاد وحدت 
بیشــتر در بین آحاد جامعه شــود. در بیانیه حزب 
اعتدال وتوســعه هم به مناسبت این روز تأکید شده 
اســت: »آنچه طی قریب 4 دهه حیات نظام اسالمی 
توانست بستِر دفِع شِر انبوهی از دسیسه ها را فراهم 
کند   همبســتگی ملت و اعتقاد و ایماِن استوار آنان 
به درســتی راهی بوده که خود برگزیده اند.« اسداهلل 
بادامچیان نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه 
اســالمی هم دیروز پیش از خطبه های نماز جمعه 
تهران گفت: »از خدا استمداد بطلبید که ما را یاری 
کند تا در ۲۲بهمن امســال با نشاط دنیا را در مقابل 

شگفتی حضور خود شگفت زده کنیم.«

مسئوالن، نهادها و دستگاه های مختلف کشوری و لشکری از مردم برای شرکت در راهپیمایی 22بهمن دعوت کردند

افتخار به گذشته، امید به آینده
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