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| به مناسبت جشن چهل سالگى انقالب پرشكوه اسالمى ايران و در ارزيابى سرگذشت راه طى شده و مسيرى كه پيش روى سياست

ملت بزرگ ايران است، حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى بيانيه اى تفصيلى را در تبيين «گام دوم» براى پيشبرد 
انقالب اسالمى به نگارش درآورده اند. متن بيانيه ى تفصيلى رهبر معظم انقالب اسالمى در روزهاى آينده منتشر خواهد شد.

 حضور گسترده مردم در راهپیمایی
۲۲ بهمن دشمنان را مأیوس می کند

| رئيس مجلس شوراى اسالمى با بيان 
اينكه «ملت ايران در مصاف با دشــمنان يك 
صدا هستند»، گفت: حضور گسترده مردم در 
راهپيمايى 22 بهمن قطعا دشمنان را مأيوس 

مى كند.
على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى 
در راهپيمايى 22 بهمن شــهر تهران، در جمع 
خبرنگاران با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم در راهپيمايى، گفت: 
اين راهپيمايى بســيار عظيم نشان مى دهد كه هيچ چيز و هيچ اقدامى 
مانع حضور ميليونى مردم نمى شود، دشمنان بايد بفهمند كه ريشه هاى 

انقالب قوى است و در اين مصاف ملت ايران يك صدا هستند.
رئيس مجلس شــوراى اســالمى ادامه داد: ترديــد نكنيد كه حضور 
گسترده مردم در راهپيمايى 22 بهمن و حمايت ملت از انقالب، دشمنان 
را مأيوس مى كند و آن ها پس از اين شكست به دنبال سناريوهاى ديگر 
مى روند.الريجانى تصريح كرد: حضور گسترده مردم در راهپيمايى 22 
بهمن دستاورد بسيار بزرگى براى كشــور هم براى ادامه راه و هم حل 
مسائل محسوب مى شود، همچنين دشمنان از اين حضور پرشور درس 
گرفته و از رفتارهاى خود دست بردارند.رئيس مجلس شوراى اسالمى 
در پاسخ به سوالى در رابطه با اظهارات مقامات آمريكايى مبنى بر اينكه 
جمهورى اسالمى 40 ســالگى خود را نخواهد ديد، گفت: آن ها از اين 

حرف هاى بى ربط زياد مى زنند و خيلى نبايد آن را جدى گرفت.

مردم پای انقالب خود ایستاده اند
| رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس 
شوراى اسالمى، گفت: امروز آمريكا عقب نشينى 
مهلك خواهد كرد و شكست خواهد خورد چون 
ملت ايران اســالمى، باوجود همه سختى ها و 
مشــكالت پاى انقالب ايســتاده اند.حميدرضا 
حاجى بابايى در جمــع مردم و راهپيمايان 22 
بهمن ايالم، اظهار كرد: امروز مسئوالن با مردم 
يكپارچه به ميدان آمده اند و خبرها حاكى از اين اســت كه امروز سطح 
باالى پيوند رهبرى و مردم به صورت گســترده به دنيا منتقل شده و در 
22 بهمن 1397، ملت ايران به تبعيت از پيامبر عظيم الشــأن (ص) و 
ائمه اطهار (ع) به دنبال حركت عاشورايى خود به پاخاسته اند و يك بار 
ديگر مهر تائيد بر نظام جمهورى اسالمى زدند.وى ادامه داد: بزرگ ترين 
دستاورد انقالب وجود مردم شرافتمندى است كه در طول تاريخ اسالم، 
به مثل اين مردم وجود نداشــته اســت، مردمى كه در تمامى سختى ها 
در كنار انقالب بودند و هشــت سال دفاع مقدس را تحمل كردند و همه 
توطئه هايى كه نظام ســلطه عليه ملت داشــت را با حضور خود خنثى 
كردند، امروز دشمنى هاى آمريكا بازهم ادامه دارد و ملت بزرگ ايران در 
22 بهمن، آمده اند كه به آمريكا بگويند كه ما پشت سر تاسوعا و عاشورا 
ايستاده ايم، پشت قرآن ايستاده ايم، پشت ســر رهبرى ايستاده ايم و از 
خون شهيدان دفاع مى كنيم و مردم شرافتمندانه پاى انقالب ايستاده اند.
رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: امروز مردم 
ايران اسالمى در 22 بهمن 97، فتح المبين كردند امروز آمريكا در برابر 
تحريم هاى ظالمانه در برابر ايران احســاس شكست خواهد كرد، امروز 
آمريكا عقب نشينى مهلك خواهد كرد و شكست خواهد خورد و ملت ايران 
اسالمى، با وجود همه سختى ها و مشكالت پاى انقالب ايستاده اند، رهبر 
معظم انقالب اسالمى، شب و روز به حال مردم دعا مى كنند، رهبرى كه 
از جنس مردم است، رهبرى كه پيوند عميق با مردم دارد و مانند مردم 
زندگى مى كند و افتخار رهبرى به همين است.حاجى بابايى ادامه داد: در 
اينجا جمع شديم كه بگوييم هر آنچه خيروبركت است و همه پيروزى ها، 
امنيت و آزادسازى سامرا و كربال از دست دشمنان اهل بيت (ع)، قدرت 
موشــكى و قدرت علمى ايران و اقتدار ايران درصحنه هاى بين المللى، 
مرهون تبعيت از رهبرى و اجراى اســالم اســت و همه ضعف هاى ما و 
مشكالت ناشى از دورى از اسالم، احكام اسالمى و ناديده گرفتن فرامين 

رهبرى است.

| معاون اول رئيس جمهور با تصريح اينكه هدف تحريم ها، ملت ايران است نه نظام 
اسالمى، گفت: سردمداران آمريكا دروغ مى گويند، آنان در كتاب هنر تحريم، نوشته اند كه 

بايد اجازه تأمين نيازهاى اصلى مردم را نداد تا ملت عليه حكومت شورش كنند.
اسحاق جهانگيرى، در جمع راهپيمايان 22 بهمن شيراز گفت: حضور گسترده مردم ايران 
و مردم شيراز در راهپيمايى سالروز چهل سالگى انقالب اسالمى اين پيام را براى آمريكا و 
آمريكاييان داشت كه ملت و دولت در كنار هم ايستاده اند تا تحريم هاى شما را به شكست 
بكشانند.او با تاكيد بر اينكه بايد در چهلمين فجر انقالب، روزهاى خوب همدلى را به ياد 
بياوريم، گفت: امروز هم مجدد به همان همدلى روزهاى پيروزى نيازمنديم. چهل سالگى 
به معناى كمال و پختگى و عقالنيت و تدبير اســت؛ افتخــار مى كنم كه در چهلمين بهار 

انقالب مهمان مردم فرهنگى و مهمان نواز، شهر و پايتخت فرهنگى ايران اسالمى هستم.
معاون اول رئيس جمهور شــيراز را شهر ايمان و اخالق، شعر و ادب و گفت و گو و مدارا 
معرفى و خاطرنشــان كرد: اســتان فارس و شهر شــيراز در تمام دوران انقالب حضورى 
معنادار داشت و يكى از كانون هاى اصلى پيروزى انقالب بود و پس از انقالب نيز در زمان ها 

و عرصه هاى مختلف خوب درخشيده و از پيشگامان بوده است.
جهانگيرى با تصريح بر اينكه آماده ايم تا در كنار مردم ايران و فارس از تاريخ 40 ســال 
درس بياموزيم و با رهبر انقالب تجديد بيعت كنيم، افزود: آماده ايم تا در شــهر احمد بن 
موسى (ع)، در شهر حافظ و سعدى از روح علما و شــهداى بزرگ اين ديار مدد بگيريم و 

نسبت به پاسداشت مقام آنها تالش بيشترى كنيم.

وى با بيان اينكه انقالب اســالمى ويژگى هاى ممتازى داشــت و پديده بزرگ دوران و 
مهمترين رخداد قرن بيستم بود، عنوان كرد: انقالب با توان نخبگان، متفكرين، دانشمندان 

و علمايش به پا خواست و حماسه آفريد.
معاون اول رئيس جمهور اظهار كرد: انقالب اسالمى، انقالبى تاريخى است اما در تاريخ 
نماند؛ چرا كه از آن همه نسل هاست؛ فرزندان ايران اسالمى همان دلبستگى را به انقالب 

دارند كه زنان و مردان باشرفى داشتند كه انقالب را به پيروزى رساندند.
وى كه معتقد است انقالب راهى تازه در برابر جهان گشود و نسلى نو بنا نهاد، گفت: امام 
(ره) به همراه فداكاران وياران انقالبى را بنا نهاد كه بر اساس اسالم و متكى به آراى مردم 

بود؛ امام (ره)، معمار ايرانى نو بر اساس آرا و نظر مردم بود.

بیانیه تفصیلی رهبر معظم انقالب در تبیین »گام دوم« انقالب اسالمی

خبرنامه

جهانگیری:
هدف تحریم ها، ملت ایران 
است نه نظام اسالمی

کشور ما امروز از هر زمان دیگری قدرتمندتر است
| سخنگوى سپاه پاسداران گفت: كشــور ايران امروزه قدرتمندتر از هر 
زمان ديگرى طى 40 سال گذشته است و آمريكا كمترين قدرتى براى رويارويى 

با ايران را ندارد.
سردار رمضان شريف در مراســم راهپيمايى 22 بهمن كه با حضور گسترده و 
باشكوه مردم در قزوين برگزار شد، تصريح كرد: 40 سال است كه انقالب اسالمى 
على رغم دشمنى دشمنان قســم خورده به صورت پيشــرو اهداف خود را دنبال 

مى كند.
وى افــزود: در بهمــن 57 اتفاقــى افتــاد كــه منجــر شــد جماهيــر 
شــوروى و ايالــت متحده آمريكا براى ســركوب كــردن انقالب اتحاد داشــته 
 باشــند امــا على رغــم قــدرت ايــن دو گفتمــان، نتوانســتند كارى كنند.
سخنگوى سپاه پاسداران اظهار كرد: اين دو قدرت معتقد بودند كه گفتمان انقالب 
اسالمى به رهبرى امام خمينى (ره) نبايد شكل بگيرد اما با كمك خداوند متعال 

انقالب شكل گرفت و امروز چهل سال از پيروزى آن مى گذرد.
شــريف تأكيد كرد: آمريكا براى ضربه زدن به انقالب كارهاى مختلفى ازجمله 
كودتا، ترور و جنگ 8 ساله انجام داد، از طرفى ايران در اين مدت با پشتيبانى مردم 

توطئه ها را خنثى كرده است.
وى خاطرنشان كرد: امروز دست آمريكا نسبت به هرسال ديگرى خالى تر است 
و از تمام توان، زر و زور استفاده كرده؛ آن ها طى 40 سال با انقالب نبرد كردند اما 
امروز دستشان به شدت خالى است.سخنگوى سپاه پاسداران يادآور شد: آمريكا 
امروز به قدرى دستش خالى اســت كه با يك دختربچه خبرنگار كه از ايران رفته 

است جلسه مى گذارد تا راه براندازى انقالب را پيدا كند.

هزینه سازش با دشمن بیش از مقاومت است
| فرمانده كل ارتش جمهورى اسالمى با بيان اين كه هزينه سازش با 
دشمن بيش از مقاومت است و ذلت و خوارى نيز به همراه دارد، تصريح كرد: 
با وجود سختى و مشكالت به دشمن لبخند نخواهيم زد، اين مشكالت نه در 
تاريخ اسالم، نه در ايران و نه در تاريخ 40 ساله انقالب بى سابقه نبوده است و با 
مقاومت اين سختى ها را پشت سر خواهيم گذاشت، چرا كه ملت ما مى دانند 
هزينه مقاومت را مى پردازيم و سرانجام افتخار پيروزى را به دست خواهيم آورد.
امير سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوى در سخنرانى راهپيمايى 22 بهمن ماه 
در تبريز با بيان اين مطلب اظهار كرد: آذربايجان افتخار شــيعه و ايران است، 
تاريخ همواره تبريز را به خاطر خواهد داشــت كه مردم آن در 29 بهمن 56 با 
گراميداشت ياد شهداى مظلوم قم، آتش انقالب را فروزان كرده و طومار رژيم 
پهلوى را در هم پيچيدند و آمريكاى جنايتكار را از اين ســرزمين پاك بيرون 
ريختند.وى افزود: تبريز غيور در قيام 29 بهمن به مناســبت چهلمين روز از 
شــهادت شــهداى قم قيام كرد و امروز هم پرچم پرافتخار چهلمين سالگرد 
پيروزى انقالب را پرشكوه تر از هر جشن ديگرى به اهتزار درآورده اند. هويت 
تبريز و آذربايجان با غيرت، وطن دوســتى و دفاع از اسالم، قرآن و اهل بيت 
(ع) پيوند ناگسستنى داشــته و دارد.وى ادامه داد: آن زمانى كه مردم جهان، 
كم ترين آشنايى با استبداد نداشتند، مردم تبريز با انقالب مشروطيت با استبداد 
داخلى و خارجى مبارزه كردند، تبريز و آذربايجان همواره در طول اين 40 سال، 
مايه روشنى چشم و تكيه گاهى مستحكم بوده كه فقط 10 هزار شهيد و 23 
هزار جانباز سهم مردم واليتمدار آذربايجان در آزمون بزرگ الهى بود كه از آن 

با سربلندى و شايستگى بيرون آمدند.

ترامپ از هر دیوانه ای دیوانه تر است 
| محسن رفيق دوست به پرس تى وى گفت: امام خمينى رابطه ايران و 
آمريكا را رابطه گرگ و ميش مى دانست. امروز هم ترامپ از هر ديوانه اى ديوانه 

تر است.
محسن رفيق دوست، وزير سپاه در دوران دفاع مقدس به بهانه چهلمين سالگرد 
پيروزى انقالب اســالمى ايران در گفت وگويى رو در رو با مريم آذرچهر خبرنگار 
شبكه پرس تى وى در خصوص ديدگاه هاى امام نسبت به برقرارى رابطه با آمريكا 
عنوان كرد: امام تاريخ را خوب مى شــناخت و دخالت هاى آمريكا در كشور ما و 
ديگر متحدانش و همچنين حمايتش از رژيم صهيونيستى به خوبى آگاه بود. امام 
عقيده داشــت كه رابطه با آمريكا، رابطه گرگ و ميش است. اين مساله مختص 
به يك رئيس جمهور خاص و يك دوره مشخص نبود، حكم امام امروز هم جارى 
اســت. االن هم شــما مى بينيد كه آقاى ترامپ از هر درنده اى، درنده تر و از هر 

ديوانه اى، ديوانه تر است. 
به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى شــبكه پرس تى وى، وى كه براى 
مدت دوسال و نيم در زندان شاه بود و بالفاصله پس از آزادى، به انقالبيون پيوست 
در خصوص وضعيت ايران در روزهاى قبل از انقالب توضيح داد: امام هميشه متعقد 
بودند كه يك ملت مى بايســت براى آزادى خودش بپا خيزد. او با شيوه مديريت 
خود مردم را براى يك انقالب بى نظير در تاريخ اسالم آماده كرد. زمانى كه رژيم 
شاه آيت اهللا خمينى را به پاريس تبعيد كرد، ملت ما يكپارچه آماده قيام بود و هيچ 
ترسى نداشت. اگرچه تمام ارتش طاغوت در خيابان ها حضور داشتند اما مردم به 
خيابان ها آمدند كه البته تعداد زيادى از آن ها نيز شهيد شدند. مردم در آن روزها، 

متحد بودند و توانستند انقالب كنند و پيروز شوند. 

میز خبر

| راهپيمايى غرورآفرين و حماسه ساز 
22 بهمن و آيين جشن پيروزى انقالب اسالمى 
روز گذشته همزمان در بيش از هزار شهر و ده 
هزار روســتا سراسر كشــور در حالى با حضور 
اقشــار مختلف مردم برگزار شــد كه وحدت، 
همبســتگى و انســجام ملى بار ديگر جهان را 

مبهوت ايران كرد .
ملت ايران با اقتدار و عظمــت در حالى 40 
ســالگى انقالب را جشــن گرفت كه بار ديگر 
وحدت و واليتمدارى خود را به دنيا به نمايش 

گذاشتند . 
احاد ملت ايران بار ديگــر در راهپيمايى 22 
بهمن ماه حضور پر شــكوه و آگاهانه خود را به 
منحصه ظهور رساند و در 40 سالگى انقالب كه 
دوران كمال خود را طى مى كند با تجلى وحدت 
، توطئه هاى دشمنان و بدخواهان نظام را نقش 

برآب مى نمايند. 
در اين راهپيمايى مقامات كشورى ، لشگرى 
و استانى به طور گســترده همراه مردم حضور 
پيدا كردند و مردم شــهرهاى مختلف با ســر 
دادن شــعار و جمالت مكتــوب «آمريكا هيچ 
غلطى نمى تواند بكند» و«ما ايســتاده ايم» به 
تهديدهــاى ضد ملت ايــران رئيس جمهورى 

آمريكا پاسخ  دادند.
ملت ايــران در اين راهپيمايــى با وحدت و 
همدلى نشان داد كه بعد از چهار دهه ايستادگى 
در برابر همه فراز و نشيب هاى دشمنان داخلى 
و خارجى ، پاسدار انقالبى است كه ثمره خون 

شهيدان است . 
ملت غيور ايران اين بار راسخ تر از قبل براى 
بازآفرينى ارزش هايى كه دوام استقالل مملكت 
را تضمين مى نمايند و براى نشان دادن اتحاد 
خود به اســتكبار جهانى به ميدان آمدند تا بار 

ديگر حماســه اى ديگر خلق كنند. به گزارش 
خبرنگاران از سراســر كشور ، 22 بهمن امسال 
با توجه به اعمال تحريم هاى ظالمانه توســط 
آمريكا عليه ايران متفاوت تر از گذشته برگزار 
شد و نشان مى دهد سياست هاى ضداستكبارى 
انقالب و نظام براى شــيطان بزرگ تا چه حد 
اهميت داشته و دولت مستكبر اياالت متحده 
و هيات حاكمه بر آن از همــه توان خود براى 
ضربه زدن به ميهن اســالمى در حال استفاده 
است. مردم آذربايجان شرقى، آذربايجان غربى 
با حضور پرشور در راهپيمايى 22 بهمن، وحدت 
و همدلى، روحيه انقالبى گرى، استكبارستيزى 
خود را به نمايش گذاشــتند. در همين حال، 
مردم مشــهد نيز همپاى ديگــر ايرانيان ، به 
سردمداران كاخ سفيد اعالم كردند كه همچون 
چهار دهه پيش، به سياست هاى استكبارى آنان 

معترض  اند و اعتمادى به آنان ندارند. 
مردم شيعه و سنى سيســتان و بلوچستان 
در جنوب شــرق ايران هم با حضور گســترده 
در راهپيمايــى 22 بهمــن، بــا شــعارهاى 
استكبارستيزى، و حمايت همه جانبه از رهبر 
معظم انقالب اســالمى و دستاوردهاى انقالب 
و نظام جمهورى اســالمى همنوا با ملت ايران، 
حماســه اى از عزت و اقتدار ايران و ايرانى را به 

نمايش گذاشتند. 
در همين حال، در غرب ايران اسالمى، مردم 
استان كردستان با حضور گسترده در راهپيمايى 
22 بهمن، شــعار «مرگ بر آمريكا»، «مرگ بر 
اسرائيل» ســر دادند و يك صدا پايبندى خود 
را به انقالب اسالمى و آرمان هاى امام خمينى 
(ره) فرياد زدند و تبعيت خود را از مقام معظم 
رهبرى اعالم كردند. مردم هميشــه در صحنه 
استان خوزســتان هم با ســردادن شعارهايى 

«اهللا اكبر»، «مــرگ بر آمريــكا»، «مرگ بر 
اســرائيل» بيعت مجدد خود را بــا آرمان هاى 
حضرت امــام خمينى (ره) و انقالب اســالمى 
و ميثاق مجدد خود را با مقــام معظم رهبرى 
اعالم كردند. همچنين در ديگر اســتان هاى 
ايران اســالمى از جمله اصفهــان ، هرمزگان ، 
مازندران ، يــزد ، قزوين ، همدان ، ســمنان ، 
ايالم ، خراسان جنوبى ، زنجان و اردبيل مردم 
با حضور در راهپيمايى 22 بهمن، شــعارهاى 
«مرگ بر آمريكا» و «مرگ بر اســرائيل» سر 
دادند و حمايت همه جانبه خود را از رهبر معظم 
انقالب اسالمى به نمايش گذاشتند. مردم شيعه 
و سنى سيستان و بلوچســتان يكصدا با ديگر 
هموطنان ايرانى براى چهلمين ســال اتحاد، 
انسجام، ايســتادگى و وفادارى خود به انقالب 
را با حضور گسترده و باشــكوه در راهپيمايى 
22 بهمن به نمايش گذاشتند. فجر ديگرى از 
ايام پيروزى انقالب اسالمى فرا رسيد تا حماسه 
اين پيروزى شــكوهمند يك سال ديگر بر عمر 
آن افزوده و ريشــه هاى ايــن درخت تنومند 
مستحكم شود. بعد از گذشت چهل سال هنوز 
هم جهانيان از پيروزى ملت بزرگ ايران در برابر 
رژيم خودكامه، تا دندان مسلح و متكى به قدرت 

هاى خارجى، در حيرت هستند. 
همزمان با سراسر ميهن اسالمى ، مردم فهيم 
، آگاه و با بصيرت استان البرز با تشكيل صفوف 
متحد و به هم پيوســته به اقيانوس فجر چهلم 
پيوستند و در يوم اهللا 22 بهمن شكوه ديگرى از 

اقتدار خود را به نمايش گذاشتند. 
ســيل جمعيت مردم شهرستان كرج و ديگر 
شهرستان هاى استان البرز از نخستين ساعات 
روز گذشته به سوى خيابان هاى اصلى شهرها 
سرازير شد و بى توجه به تحريم ها و تهديد هاى 

دشــمنان توفنده تر از 22 بهمن 57 به نداى 
واليت لبيك گفتند. 

مــردم دريادل اســتان هرمــزگان همزمان 
با سراسر كشــور، در چهلمين ســال پيروزى 
انقالب با نمايش شــور انقالبــى ضمن تجديد 
ميثــاق بــا آرمانهــاى امــام راحل و شــهدا 
 به نداى رهبــر معظم انقالب لبيــك گفتند. 
مردم خطه هرمــزگان اعم از مــرد، زن، پير و 
جوان، دانشــجو و طلبه مانند هميشه از بلوار 
ساحلى و از كنار آبهاى خروشان خليج هميشه 
فارس براى خلق حماســه اى دوباره به ميدان 
آمده انــد و روز اســتقالل و آزادى جمهورى 

اسالمى ايران را جشن گرفتند. 
وحدت و همدلى عامل اصلى پيروزى انقالب 

اسالمى در مقابل رژيم منحوس پهلوى بود و بر 
اين اساس مردم تبريز با همان شور و روحيه با 
حضور در راهپيمايى 22 بهمن، خروش انقالبى 
خود را به منصه حضور رساندند.مردم هميشه 
در صحنه تبريز امسال نيز با شعارهاى كوبنده 
و حضور گســترده و معنادار خود نشان دادند 
فشارهاى اقتصادى آمريكا و استكبار جهانى هم 
نمى تواند در اراده مصمم آنان در دفاع از آرمان 
ها و ارزش هاى انقالب خللى وارد كند.بوشهرى 
ها با شركت پرشــور در مراسم راهپيمايى يوم 
اهللا 22 بهمن و بزرگداشــت چهلمين سالگرد 
پيروزى شــكوهمند انقالب اســالمى، تجديد 
بيعت با آرمان هاى انقالب و بانگ اهللا اكبر وارد 

دهه پنجم انقالب شدند.

جهان مبهوت حضور ایرانیان

| رئيس جمهورى با اشــاره به مقاومت هاى 
مردم در دوران دفاع مقدس، اظهــار كرد: مردم در 
دوران دفاع مقــدس به دنيا گفتند كــه امروز ايران 
شاهى و شاهنشاهى نيســت، بلكه تفكر امروز ايران 
اسالمى است و جوانان اين ســرزمين طبق وظيفه 
دينى و ملى خود در برابر همه دنيا با قدرت مى ايستد.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى، رئيس 
جمهورى در مراسم چهلمين سالگرد پيروزى انقالب 
اسالمى كه در ميدان آزادى تهران برگزار شد، اظهار 

كرد: خداى بزرگ را سپاس مى گويم كه ملت بزرگ 
ايران را چهل ســال پيش، از اســتبداد و استعمار و 
وابستگى ها رهانيد و اين ملت توانستند نظام جمهورى 

اسالمى را در اين سرزمين استقالل بخشند.
وى با بيان اين كه 22 بهمن امســال ويژگى هاى 
خاص خود را دارد، خاطر نشان كرد: 22 بهمن امسال 
از يك طرف همزمان است با چهلمين سالگرد انقالب 
اسالمى ايران و از سوى ديگر امسال دهه فجر عطر و 
بوى فاطمى پيدا كرد. همچنين از سوى ديگر امسال 

در شرايطى جشــن 22 بهمن را برگزار مى كنيم كه 
در برابر توطئه هاى آمريكاى جنايتكار و صهيونيسم 
و ارتجاع منطقه هستيم و اينها مردم ما را در فشار و 

منگنه تحريم قرار داده اند.
رئيس جمهورى ادامــه داد: بنابراين امروز حضور 
مردم در خيابان هاى سراسر ايران اسالمى به اين معنا 
است كه نقشه هاى يك ساله دشمن، نقش بر آب شده 
است و دشمن به اهداف شوم خود نخواهد رسيد و راه 
و ما راه و مســير خود را به همان صورت كه 40 سال 

پيش انتخاب كرده بوديم ادامه خواهيم داد.
روحانى در ادامه با تاكيد بر اين كه انقالب اسالمى 
براى حراست و حفاظت از ايران اسالمى عزيز بود، در 
اين باره گفت : مردم ما به خوبى اين را مى دانند كه در 
205 سال قبل بخشى از مناطق شمال كشور و قفقاز 
در دوران پادشاهان خائن قاجار از ايران جدا شدند؛ 
همچنين 191 ســال پيش بخش ديگرى از شمال 
ايران را از ســرزمين مادرى جدا كردند؛ 172 سال 
قبل بخش بزرگى از شمال غرب ايران از كشور جدا 
شد و 163 ســال پيش بخش مهمى از شرق و 138 
سال قبل بخشى از شمال شرق از كشور جدا گرديد 
و در 100 سال پيش بخش بزرگى نيز از جنوب ايران 
كه امروز به عنوان چند كشور در جنوب خليج فارس 
هستند، از ايران جدا شدند.وى افزود: حتى 47 سال 
پيش و هفت سال پيش از پيروزى انقالب اسالمى در 
زمان رژيم خائن پهلوى بخش مهمى از جنوب ايران 
كه همواره در جغرافيا به عنوان استان چهاردهم كشور 
مى شناختيم به دست خيانت بار پهلوى از ايران جدا 
شد.رئيس جمهورى در بخش ديگرى از صحبت هاى 
خود، تاكيد كرد: در چند دهه دوران شاهنشــاهى 
سست عنصر قاجار و پهلوى دو سوم كشور را از ايران 
جدا كردند و اين به اين معنى است كه رژيم هاى قبل 
عالوه بر اين كه به دين، فرهنگ، رفاه و زندگى مردم 
خيانت كردند، به تماميت ارضى كشــور نيز خيانت 
كردند.روحانى گفت : برخى از مردم يا يادشان هست 
و يا اين كه در تاريخ خوانده اند كه 100 ســال پيش 
در زمان جنــگ جهانى اول چگونه شــمال، غرب و 
جنوب ايران توسط سه قدرت اشغال شد و در جنگ 
جهانى دوم نيز با وجود اعالم بى طرفى ايران متفقين 
كشور را به شمال و جنوب تقسيم كردند و بر كشور 
مسلط شدند و به شاه دســتور دادند كه بايد از ايران 
خارج شود؛ او نيز همه شرايط متفقين را پذيرفت به 
شرط اين كه بعد از او پسرش شــاه ايران شود؛ اين 
خيانت هاى آشكار پادشــاهان نسبت به ملت بزرگ 
ايران بود، اما 38 ســال پيش و زمانى كه قدرت هاى 
جهانــى تصميم گرفتند و صــدام عفلقى را تحريك 
كردند تا با سالح شــرق و غرب و پول ارتجاع منطقه 
و سربازان بسيارى از كشــورهاى دنيا به ايران حمله 
كنند و به او وعده داده بودند كه ظرف يك هفته نظام 
جمهورى اسالمى را سرنگون مى كنند، اما ملت بزرگ 
ايران با فرزندان دالورشــان در ارتش، سپاه، بسيج 
و نيروى انتظامى و همه مــردم در برابر همه جهان 

ايستادند و هشت سال مقاومت كردند و پيروزى هاى 
عظيمى را در تاريخ خود ثبت كردند.

وى در ادامــه اظهاراتش با اشــاره به پيروزى هاى 
جمهورى اسالمى ايران در هشت سال دفاع مقدس، 
خاطر نشــان كرد: مردم و نيروهاى مسلح به فرمان 
امام خمينى (ره) حصر آبادان را شكستند و خرمشهر 
را آزاد كردند. همچنين مناطق بزرگى از غرب ايران 
را در عمليات فتــح المبين آزاد كردند و ســپس با 
عمليات هايى از جمله والفجر هشــت و كربالى پنج 
قدرت دشــمن را در هم شكاندند و به دنيا گفتند كه 
امروز ايران شاهى و شاهنشــاهى نيست، بلكه تفكر 
امروز ايران اسالمى است و جوانان اين سرزمين طبق 
وظيفه دينى و ملى خــود در برابر همه دنيا با قدرت 

مى ايستد.
رئيس جمهور افزود: مدرن ترين توپخانه ها، تانك ها 
و هلى كوپترها را در اختيار صدام گذاشته بودند، اما 
در عين حال شكســت نهايى نصيب مزدوران آنها و 
عفلقيان شد و رزمندگان ما با پرچم پيروزى به خانه 

بازگشتند.
روحانى در ادامه، خاطر نشان كرد: امروز همه دنيا 
بدانند كه قدرت جمهورى اسالمى ايران به مراتب از 
روزهاى جنگ و دفاع مقدس بيشــتر است. در رژيم 
گذشته پنج درصد ســالح و مهمات نيروهاى مسلح 
ايرانى و 95 درصــد مابقى آن خارجى بود، امروز 85 
درصد تجهيزات، مهمات و نيازهاى نظامى به دست 
دالوران خودمان ساخته مى شــود. ما براى ساختن 
انواع موشــك هاى ضد زره، انواع موشك هاى پدافند 
هوايى، زمين به هوا، دريا به هوا، دريا به دريا و زمين به 
زمين از هيچ كس اجازه نگرفته ايم و نخواهيم گرفت و 

با قدرت راهمان را ادامه مى دهيم.
رئيس جمهور با تاكيــد بر اين كه قدرت نظامى ما 
در طول 40 سال گذشته و نيز در پنج سال اخير براى 
جهانيان شگفت آور بوده است، در اين باره اظهار كرد: 
در زمينه انواع تانك ها، جنگنده هــا، هلى كوپترها، 
سالح هاى انفرادى، زير دريايى ها، نفربرها و هر آن كه 
نيروهاى نظامى ما به آن نياز دارند، كارنامه شــگفت 
آورى داشــته ايم و از آن باالتر انگيزه، تدبير، نقشه و 
شهامت نيروهاى مســلح ما را همه جهانيان طى 40 

سال اخير و در پنج سال گذشته ديده اند.
روحانى در بخش ديگرى از ســخنانش در مراسم 
راهپيمايى 22 بهمن، با اشاره به كمك هاى ايران به 
مردم ســوريه، عراق، لبنان، فلسطين و يمن، خاطر 

نشــان كرد: ما كمك كرديم تا مردم اين كشورها به 
ســمت آزادى و تصميم گيرى براى سرنوشت خود 
حركت كنند و جهانيان ديدند كه مردم اين كشورها 
در برابر قدرت هاى منطقه كه هيچ كدام دســت به 
پيروزى دست نيافتند و مجبور شدند از منطقه خارج 
شــوند، حاال دارند راه خود را ادامه مى دهند و براى 

خويش و سرنوشتشان تصميم گيرى مى كنند.
رئيس جمهورى بــا تاكيد بر اين كه مــا در برابر 
توطئه ها، ملتى پيروز داشــته ايم و يــك ذره از آب 
و خاكمان را به دشــمن نداده ايم، در اين باره خاطر 
نشان كرد: دومين دســتاورد انقالب اسالمى تغيير 
نظام مشروعيت در اين كشــور بود. پيش از اين 40 
سال مشروعيت قدرت اين گونه بود كه فردى فرزند 
پدرى باشــد كه از فالن قبيله و يا فالن طايفه باشد 
كه بتواند شاه شــود و بعد از او فرزندانش شاه كشور 
شــوند. رويه اى كه با هيچ منطقه شرعى، اخالقى و 
دموكراتيك مطابق نبود، اما دستاورد انقالب اسالمى، 
جمهورى بود و امروز همه مسئوالن نظام جمهورى 
اسالمى از مقام معظم رهبرى گرفته تا رئيس جمهور، 
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، خبرگان و شوراها 

با رأى مردم مسند مسئوليت را بر عهده مى گيرند.
وى در ادامه تاكيد كرد: همه بايد حواسمان جمع 
باشــد كه اگر در اين 40 ســال در برابــر همه انواع 
توطئه هايى كــه قرار گرفته ايم و پيروز شــده ايم به 
خاطر جمهوريت و اســالميت اين نظام بوده است. 
ايمان و اعتقاد مردم به فرهنگ ايثار و شــهادت كه 
بزرگترين ره آورد انقالب و دفاع مقدس ما است و نيز 
آن چه كه دشمن ندارد و ما همواره داراى آن بوده ايم 
و به آن دل بســته ايم اميد به خدا و رحمت او است. 
به طورى كه وقتى به ميدان جنــگ مى رويم اين را 
مى دانيم كه اگر كشته شويم پيروز هستيم و اگر فاتح 

جنگ باشيم باز هم پيروز جنگ خواهيم بود.

مســئوالن بایــد بــا 
ســعه صدر بیشتری با 
صندوق های رأی برخورد 
ریم با  کننــد و امیدوا
تصویب الیحــه جامع 
ر مجلس  ت د بــا نتخا ا
شورای اسالمی که از ســوی دولت تدوین و 
تنظیم شده است، شــاهد برگزاری پر شورتر 

انتخابات باشیم

رئیس جمهور در اجتماع بزرگ مردم تهران در مراسم راهپیمایی ۲۲بهمن:

دشمن هرگز به اهداف شوم خود 
نخواهد رسید
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