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خ��دا می بیند! و دید که چگونه امت به میدان 
آمد با همه نامالیمتی هایی که هست.

خدا ناظر است، عالم محضر خداست،  هر امتی 
را سرنوش��تی اس��ت و همان سرنوش��ت است که 

آینده آن امت را رقم خواهد زد.
مردمی که 40 سال پیش با انقالب الهی خود 
سرنوشت خود را تغییر دادند،  آیا نمی توانند باز هم 

آن سرنوشت را تغییر دهند؟
»برای انس��ان، مأمورانی اس��ت که پی درپی، از 
پیش رو، و از پشت سرش او را از فرمان خدا ]حوادث 
غیرحتمی [ حفظ می کنند؛ )اّما( خداوند سرنوشت 
هیچ قوم )و ملّتی( را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان 
آنچه را در خودش��ان است تغییر دهند! و هنگامی 
که خدا اراده س��وئی به قومی )بخاطر اعمالش��ان( 
کند، هی��چ چیز مانع آن نخواهد ش��د؛ و جز خدا، 

سرپرستی نخواهند داشت! )سوره رعد آیه 11(
تشخیص با مردم اس��ت، اگر بخواهند باز هم 
می توانند سرنوش��ت دیگری برای خود رقم بزنند،  

اما آیا خداوند باز هم با آنها خواهد بود؟!
انقالب اسالمی ایران را نباید از عرصه و میدان 
خدایی بودن جدا کرد، این دو تفکیک ناپذیر است، 
و اگ��ر قرار بر جدایی باش��د،  از س��وی پ��روردگار 
نخواهد ب��ود که خداوند یار و یاور مؤمنان اس��ت 
و وعده صادق داده اس��ت که »و هرکس که خدا و 
رس��ول و اهل ایمان را ولّی و فرمانروای خود داند 
پیروز است که تنها لشکر خدا فاتح و غالب خواهد 

بود.« )سوره مائده آیه 56(
در هی��چ معادله   دنیایی نمی گنجد که انقالبی 
پس از 40 سال، همچنان با وجود همه دشمنی های 
ظاه��ر و باطن، پویا و س��رزنده راه خ��ود را برود و 

پایدار و سرفراز به حیات خود ادامه دهد.
کدام کش��ور را می توان یافت که انقالب خود 
را نگه داشته باش��د و همچنان آرمان ها انقالب را 

بستاند و بخواهد؟! 
انحراف و نفوذ هم��ه انقالب های دنیایی را به 
بیراهه کش��انده و تنها نامی از آن انقالب شاید بر 

سر زبان ها باقی مانده باشد.
ام��ا انقالب اس��المی مردم ای��ران وجه تمایز 
بزرگ��ی با دیگر انقالب های دنیا دارد،  ش��ک نباید 
کرد که این انقالب الهی است و یار و یاور آن خدا 
است. هر آن کس که به این واقعه و حقیقت تردید 
دارد، قاموس و ذات پروردگار را نشناخته و دنیایی 

به ماجرا می نگرد.
بنگرید ب��ه همه آنچه که تاکنون و پس از آن 
در قالب دش��منی ها،  توطئه ها و  دسیس��ه ها بر سر 
ایران آورده اند تا شاید بتوانند انقالب ایران اسالمی 

را به بیراهه ببرند و نابود سازند، اما نتوانستند!
چرایی این نتوانس��تن،  از عجز دشمن نیست، 
بلکه از توانایی انقالب اس��المی است که به واسطه 
خدایی بودن این انقالب سرچش��مه گرفته است و 
این الهی بودن با وجود اعتقاد عمیق به پیامبر)ص( 
و ائمه اطهار)س( که عطیه الهی به امت ش��یعیان 
اس��ت مس��ئولیت ش��یعه بودن را در ام��ت ایران 

اسالمی بر دوش آن گذاشته است.
نامالیمت��ی،  س��خت،   و  اس��ت  دش��وار  راه 
ناکارآم��دی، دش��منی های دش��منان،  تحریم ها و 
تهدیدات،  همه هست، اما فتح قله ناممکن نیست،  
راهی تا رس��یدن به قله پیروزی باقی نمانده است؛  
و ای��ن مردم به خوبی می دانن��د که نباید در میان 

راه رسیدن به فتح قله، متوقف شوند.
کوت��اه آمدن و خس��ته ش��دن،  عقب نش��ینی 
کردن و تن به خواسته دشمن دادن،  پایان خوشی 
نخواهد داشت. مردم می دانند که اگر چنین کنند،  
خدا نیز از آنها روی برگردان خواهد شد و آن وعده 

نصرت و پیروزی نیز محقق نخواهد گشت. 
اگر به چش��م دنیایی به این انقالب بنگریم،  به 
قله نخواهیم رسید،  اگر بگوییم انقالب برای ما چه 
کرد که ما برای انقالب چه کنیم،  بیراهه ای اس��ت 
که دش��من با خوی ش��یطانی خود آن را به میان 

آورده است.
امت��ی که علوی اس��ت و حس��ینی،  میدان را 
خالی نمی کند، جنگ را در صفین به عمر و عاص 
وا نمی نهد تا علی را وادار به معامله با معاویه کند، 

در کربال حسین)ع( را تنها نمی گذارد.
مردم ایران امتی ورای آنچه در تاریخ دیده شده، 
خود را نمایان ساخته است. پایدار و مقاوم،  وفادار و با 
وقار، والیی و پیرو، عاشق و عاقل که می داند نظر ولی 
عصر امام زمان)عج( که هیچ گاه از این امت برنگردد،  
س��ایه پر برکت و ش��وکت خود را بر سر این مردم و 
این سرزمین گسترانیده تا از گزند دشمنان محفوظ 

باشد و تاکنون نیز چنین بوده است.
اس��تمرار نظ��ر و لطف الهی و وج��ود مبارک 

بقیه اهلل االعظم به امت بستگی دارد. 
روز گذشته 22 بهمن 97 امت بار دیگر وفای 
عهد کرد و نشان داد پای انقالب الهی خود ایستاده 
است و این ایستادگی در 40 سالگی انقالب را خدا 
نظ��اره کرد و امام زمان)عج( نیز خرس��ند گش��ت 
از این والیت پذیری امتی که س��ختی ها را تحمل 

می کند.
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کارشناسان  گزارش  مه��م گ�زارش ی�ک هواشناس��ی 
نیس��ت. می خواهد برف بب��ارد یا باران.  
طوفان باش��د یا ریزگرد. می خواهد فشار 
دماسنج ها بیفتد و سلسیوس و فارنهایت 
س��رما بخورن��د. ی��ا هر آنچه فک��رش را 

می کنی و نمی کنی.
اوضاع قمر در عقرب بازار و معیشت 
هم مهم نیست. مهم نیست گوشت یخی 
را ک��دام ژن خوب از کج��ا وارد می کند. 
مهم نیس��ت هن��وز کل��ی روز و هفته و 
ماه ت��ا 1400 باق��ی مانده اس��ت. مهم 
نیس��ت، »برخی ها« مردم را س��ر خرمن 
وعده ها نشانده اند و هر روز تیغ و قیچی 
ب��ه دس��ت، از طول و عرض س��فره های  

محقرشان می زنند. 
مهم نیس��ت حرمِت صورِت سرِخ با 
سیلِی پدرها و مادرها را می شکنند و آنها 
را مجبور به ایستادن در صف های عریض 
»صدقه«س��رِی  ش��ندرغازِی  طوی��ِل  و 

همایونِی دولت می کنند.
این مردم فرق بین »انقالب اسالمی« 

و »مس��ئوالن« جمه��وری اس��المی را 
نبای��د »افتضاح«  می دانن��د. می دانن��د 
برخی مس��ئوالن بی مسئولیت را به پای 
»انقالب«ش��ان نوش��ت. می دانند جنس 

»آدم های انقالبی« خرده شیشه ندارد.
اگر مسئولی خون های داده و رفته را 
فراموش کرده، مردم هنوز خود را مدیون 

بچه های شان می دانند. 
مدیون خون هایی که کف خیابان های 
»انق��الب« ریخت��ه ش��د. بچه هایی که 
در ش��لمچه، فکه، ف��او، دهالویه، هویزه، 
اروند، س��ومار، دش��ت عباس،  طالئی��ه، 

خرمشهر و... تکه پاره شدند. 
دست بس��ته ای  بچه های  ممنون دار 

که در خاک غواصی کردند.
بچه های نس��ل چندم انقالب که نه 
ام��ام را دیدن��د و نه روزه��ای انقالب و 
جنگ را چش��یدند، اما برای امنیت این 
مملک��ت با پیش��انی بند یازینب »س��ر« 

دادند.
خون بچه ه��ای ای��ن مملکت هنوز 
برای مردم تازه اس��ت. مث��ل همان روز 

اول.
مردم خوب��ی داریم. خیل��ی خوب. 
آنقدر خوب که برخ��ی وقت ها می بینی 
بعضی از مس��ئوالن لیاق��ت این مردم را 
ندارند. مردمی که پای کار هس��تند و در 
روزهای سخت، نمی گذارند خدشه ای به 

انقالب شان وارد شود.

توی روزهایی که دشمنان این ملت، 
سخت مش��غول کارند و برخی مسئوالن 
همه انش��اءاهلل که خوابند، توی روزهایی 
که همه  ی هنر برخی ها »نفت و دارو در 
برابر غذا« شده، توی روزهای بی فرجامی 
قول و قرارهایی که 5 سال از عمر ملت را 
گرفت و درست در روزهایی که دشمنان 
چش��م و دندان تیز ک��رده بودند تا جای 
خالی مردم را بشمرند و چرتکه بیندازند 
که مردم از انقالب ش��ان برگشته اند، باز 

هم آمدند. 
آمدن��د که ه��م ح��ال خارجی ها را 
بگیرند و هم به دلباخته های غرب حالی 
کنند که ما مرد میدان مقاومتیم. ما پای 
انقالب م��ان می مانی��م و از آن بذری که 
چهل سال قبل کاشتیم ناامید نشده ایم. 
م��ا مراقب ای��ن درخت تن��اور خواهیم 

ماند.
کاش مس��ئوالن قدر ای��ن مردم را 
بدانن��د. کاش بع��د از چه��ل س��ال، در 
اولین روزهای دهه پنج��م انقالب برای 
کم کاری های ش��ان توب��ه کنن��د و برای 
جبران هم��ه آنچه حق این مردم بوده و 
به آن نرسیده اند، کمر همت ببندند و به 

این مردم »دست یا علی« بدهند.
این مردم نجی��ب را هیچ کجای این 
ک��ره خاکی ندارد. خ��وب به عکس های 
دیروز نگاه کنید. این میزان از سپیدی و 

زاللی را هیچ جایی نمی توان یافت. 

مطالبه گری به رسم انقالبی  ها؛
در چهلمین جشن مردمی 

پیروزی انقالب اسالمی

حمایت 
از حاکمیت 

هشدار 
به استکبار 
درخواست 

از دولت
انقالب م��ردم در چهلمین  سال پیروزی انقالب ج�اده 
اس��المی باز هم س��نگ تمام گذاشتند و 
آمدند تا نش��ان دهند علی رغم مطالبات 
ب��ه حقی ک��ه از مسئوالنش��ان دارند اما 
همچنان پای انقالب ایستادند و حاضرند 

با استکبار بجنگند و...

روحانی در مراسم راهپیمایی 
۲۲ بهمن:

برای 
ساخت موشک 
از کسی اجازه 

نمی گیریم
نمی گذاریم آمریکا 

پیروز شود

حضور گسترده ملت ایران
در جشن 40سالگی انقالب
در قاب رسانه های خارجی 

ایران  قصد 
تسلیم شدن 

در برابر 
فشارهای 
آمریکا را 

ندارد
گس��ترده  حض��ور  اقش��ار و گروه ه��ای بازت�����اب
مختلف مل��ت ای��ران در راهپیمایی های 
بزرگداش��ت چهلمی��ن س��الگرد پیروزی 
انقالب اسالمی در شهرهای مختلف کشور 
از سوی رسانه های بین المللی بازتاب قابل 

توجهی داشت...


