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 توان موشکی ایران
به هیچ وجه قابل مذاکره نیست

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: توان دفاعی ما 
به هیچ وجه قابل مذاکره نیست و با تمام قدرت آن را 

حفظ خواهیم کرد.
امیر عزیز نصیرزاده در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن 
اظهار داشت: این پرش��ورترین راهپیمایی است که در 
طول چهل سال اخیر دیده ام. راهپیمایی امروز و حضور 
مردم تو دهنی بزرگی به آنهایی است که نمی خواستند 

انقالب اسالمی چهلمین سالگرد خود را جشن بگیرد.
وی در پاس��خ به این س��وال پیرام��ون ادعاهای 
غربی ها درباره برنامه موش��کی و توان دفاعی کش��ور، 
گفت: توان دفاعی ما به هیچ وجه قابل مذاکره نیس��ت 

و با تمام قدرت آن را حفظ خواهیم کرد.  مهر

 زیردریایی فاتح تا پایان سال
به نداجا ملحق می شود

فرمان��ده نیروی دریایی ارتش گفت: تا پایان س��ال 
زیردریایی فاتح به ن��اوگان نیروی دریایی ارتش ملحق 

می شود.
امیر دریادار حسین خانزادی در حاشیه راهپیمایی 
۲۲ بهمن اظهار داش��ت: چهل سالگی انقالب اسالمی 
به راحتی به دس��ت نیامده اس��ت. رسیدن ملت ایران 
به این نقطه پرمعناس��ت و حاکی از پختگی و آمادگی 
ملت ش��ریف ایران اس��ت. وی افزود: طی س��ال های 
آینده براس��اس تجاربی که در گذش��ته کسب کردیم 
و زیرس��اخت هایی که ایجاد ش��ده، قطعاً کشور رشد 
تصاعدی خواهد داش��ت و رو به جل��و حرکت خواهد 

کرد؛ این برای دشمن نگران کننده است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: نیروی 
دریای��ی ارت��ش در دهه پنجم انقالب ش��اهد رش��د 
و ش��کوفایی بیش��تری خواهد بود و ملت عزیز ایران 
شاهد خواهد بود در اقیانوس ها و دریاهای آزاد حضور 
معنادارتری خواهیم داش��ت. وی گفت: تا پایان سال 
زیردریایی فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق 

خواهد شد.  تسنیم

 حضور فرزندان رهبر معظم انقالب 
در جمع راهپیمایان 

فرزن��دان رهب��ر معظ��م انق��الب در راهپیمایی 
میلیونی مردم تهران شرکت کردند.

حجت االسالم سیدمصطفی خامنه ای، سید میثم 
خامنه ای و سیدمسعود خامنه ای فرزندان رهبر معظم 
انق��الب برای ش��رکت در جش��ن چهلمین س��الگرد 
پیروزی انقالب اس��المی در جمع راهپیمایان تهرانی 

حاضر شدند.  مهر

 نمایش موشک های بالستیک سپاه
در راهپیمایی 22 بهمن

همزمان با راهپیمایی ۲۲ بهمن و چهلمین س��ال 
پیروزی انقالب اس��المی، برخی موشک های بالستیک 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی در مسیر راهپیمایان 

در تهران به نمایش گذاشته شد.
از جمله این موشک ها قدر، قیام، شهاب و ذوالفقار 

بود که به نمایش گذاشته شد.

 مردم با حضورشان
پاسخ یاوه گویی های ترامپ را دادند

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: امروز 
حضور مردم بسیار فوق العاده بود.

عالالدی��ن بروجردی اظه��ار کرد: حض��ور مردم 
بس��یار فوق العاده بود. مردم ایران ما در س��خت ترین 
ش��رایط همواره حضور را داش��تند اما امسال به دلیل 
یاوه گویی های ترامپ ک��ه اعالم کرده بود مردم چهل 
س��الگی انقالب خود را نخواهند دی��د مردم با حضور 
خ��ود در دهان ترامپ کوبی��ده و این حضور مقتدرانه 

ملی را به نمایش گذاشتند که درود براین مردم باد.

ملت ایران فریب آمریکا را نخواهد خورد
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: حضور 

امروز مردم پاسخی به یاوه گویی های ترامپ بود.
علی مطهری درباره حضور پرشور مردم در چهلمین 
س��الگرد انقالب اس��المی اظهار کرد: حضور امروز مردم 
پاسخی به یاوه گویی های ترامپ بود و نشان داد که مردم به 

راه خودشان ایمان دارند و فریب آمریکا را نخواهند خورد.

اخبار

ملت ایران تسلیم ناپذیر هستند
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه جمهوری اسالمی هر روز بالنده تر، قدرتمندتر و در 
منطقه اثرگذار است، گفت: مهمترین پیام حضور مردم به دشمنان جمهوری اسالمی 

خصوصا آمریکا و اذنابش این است که بدانند این مردم تسلیم ناپذیر هستند.
آیت اهلل صادق آملی الریجانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در پاسخ به سوالی 
مبن��ی بر اینکه پی��ام حضور مردم در این راهپیمایی و ورود به دهه پنجم انقالب 
اسالمی چیست، گفت: سیل جمعیت این راهپیمایی بسیار شکوهمند و حضور عظیم 

و حرکت پرجوش مردم، پیام های زیادی دارد.
وی ادام��ه داد: مهمترین پیام حضور مردم به دش��منان جمهوری اس��المی خصوصا 
آمریکا و اذنابش این است که بدانند این مردم تسلیم ناپذیر هستند و با تحریم های ظالمانه 
و فشار هایی که می خواستند با آن ها مردم را به عقب نشینی وادارند، این مردم از ارزش های 

انقالب و حرکت عظیمی که امام راحل شروع کردند عقب نشینی نمی کنند.

دیدگاه
آمریکا از اسالم و انقالب می ترسد

دبیر ش��ورای نگهبان گفت: آمریکا از ش��وروی و روس��یه نمی ترسد بلکه از 
اس��الم و انقالب می ترسد. ما هم به آمریکا می گوییم تو کوچک تر از آن هستی 

که بتوانی قدرت اسالم و مردم را بشکنی.
آیت اهلل احمد جنتی در راهپیمایی شکوهمند چهلمین بهار انقالب اسالمی 
در جمع خبرنگاران طی س��خنانی اظهار داشت: هدف انقالب اسالمی این بود که 
حاکمیت شاه و قدرت های زورمند و زرمند را بشکند و حکومت اهلل و مردم بر مردم را 
برقرار کند. وی افزود: مملکت ما به برکت انقالب اسالمی عزت و قدرت در دنیا پیدا کرد 

و قدرت شکن شد. در حال حاضر قدرت ها از قدرت اسالم می ترسند و وحشت دارند.
آیت اهلل جنتی گفت: مردم ما ایس��تاده اند،  مردم همه مش��کالت را تحمل می کنند، 
گرس��نگی و تشنگی،  مواردی از این قبیل را تحمل می کنند اما شکست انقالب و اسالم 

را تحمل نمی کنند. این را امام هم فرمودند.

درحاشیه
ملت ایران در مصاف با دشمنان یک صدا هستند

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت: دش��منان باید بفهمند که ریشه های 
انقالب قوی است و در این مصاف ملت ایران یک صدا هستند.

عل��ی الریجان��ی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ش��هر تهران با اش��اره به حضور 
گس��ترده و پرشور مردم در راهپیمایی، گفت: این راهپیمایی بسیار عظیم نشان 
می دهد که هیچ چیز و هیچ اقدامی مانع حضور میلیونی مردم نمی ش��ود. تردید 
نکنید که حضور گس��ترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهم��ن و حمایت ملت از انقالب 
 دش��منان را مأی��وس می کند و آن ها پس از این شکس��ت به دنبال س��ناریوهای دیگر 

می روند.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در پایان و در پاس��خ به سوالی در رابطه با اظهارات 
مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه جمهوری اسالمی ایران 40 سالگی خود را نخواهد دید، 

گفت: آن ها از این حرف های بی ربط زیاد می زنند و خیلی نباید آن را جدی گرفت.

نظرگاه

خدا می بیند
ادامه از صفحه اول

رضایت خدا و بقی��ه اهلل را با هیچ وعده و وعیدی 
نمی توان عوض کرد و رمز پیروزی و ماندگاری انقالب 
اس��المی مردم ایران همین اس��ت. با والیت ماندن و 

گوش به فرمان بودن.
40 س��الگی پختگی در عمر انس��ان است،  مردم 
ایران در این جشن 40 سالگی، پختگی و کامل شدن 

خومد را نشان دادند.

سرمقاله

راهپیمایی مردمی حال و هوای گ���زارش دو هم��ه ش��هرهای ای��ران ب��ا 
انقالبی گرفت. ۲۲ بهمن س��ال 97 یک روز تاریخی 
ماندگار انقالب اس��المی شد. مردم ایران اسالمی در 
چهلمین س��ال پیروزی انقالب خود بار دیگر نشان 
دادن مش��کالت نیز نمی تواند آنها را از صحنه به در 
کند. مردم در حالی پا به خیابان ها گذاشتند که اکثر 

شهرهای کشور را باران و برف فرا گرفته بود.
مردم آمدند و اکنون نوبت مس��ئولین اس��ت 
تا پاس��خ این ایستادگی و اس��تقامت را با خدمت 

بیشتر بدهند.
روز گذشته تهران نیز همچون دیگر شهرهای 
کشور با حضور میلیونی مردم همراه بود،  مسئولین 
نیز در این راهپیمایی شرکت داشتند و این حضور 
حماس��ی را به چشمان خود دیدند،  رئیس جمهور، 
رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس ش��ورای اسالمی 
و دیگر مس��ئولین کشور در کنار مردم و زیر باران 

پا به پای آنها راهپیمایی کردند.
حجت االس��الم حس��ن روحانی رئیس جمهور 
س��خنران مراس��م راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در 
ته��ران بود. وی در می��دان آزادی تهران گفت: ما 
برای س��اختن انواع موش��ک های ض��د زره، انواع 
موش��ک های پدافند هوایی، موشک های زمین به 
دریا، دریا به دریا و زمین به زمین از کس��ی اجازه 

نگرفته ایم و نخواهیم گرفت.
وی افزود: ۲۲ بهمن امسال ویژگی های خاص 
خود را دارد. از یک طرف همزمان است با چهلمین 
سالگرد انقالب اسالمی ایران یعنی ملت ایران امروز 
وارد چهل و یکمین سال پیروزی انقالب می شود و 
از طرف دیگر امس��ال ایام دهه فجر ما عطر و بوی 
فاطمی دارد؛ همان بزرگواری که در س��ایه تعالیم 
پدر، همسرش و فرزندانش، ملت ما توانست دربرابر 

همه قدرت ها بایستد و پیروزی را بدست آورد.
روحانی تاکید کرد: از طرف دیگر امس��ال در 
ش��رایطی جش��ن ۲۲ بهمن را برگزار می کنیم که 
آمری��کای جنایتکار، صهیونیس��م و ارتجاع منطقه 
مردم ما را در فش��ار و منگنه تحریم قرار داده اند. 
بنابراین امروز حضور مردم در خیابان های سراسر 
ایران اس��المی و در این شهر بزرگ، عاصمه ایران، 
به این معناس��ت که نقش��ه های یک ساله دشمن 

نقش برآب شده است.
رئیس جمه��ور گفت: دش��من هرگز به اهداف 
شوم خود نخواهد رسید. راه ما و مسیر ما به همان 
صورت که چهل س��ال پی��ش انتخاب کرده بودیم 

ادامه خواهد داشت.
روحان��ی گفت: ش��ما ببینید در ع��رض این 
چند دهه و در دوران ش��اهان سس��ت عنصر قاجار 
و پهلوی، دو س��وم ایران را جدا کردند و این بدان 
معناست که رژیم های گذشته ما عالوه بر اینکه بر 
دی��ن، فرهنگ، رفاه و زندگی مردم خیانت کردند، 

بر تمامیت ارضی ایران نیز خیانت کردند.
رئیس جمهور گفت: مل��ت ایران به دنیا اعالم 

کردند که امروز ایران با زمان شاهنش��اهی تفاوت 
پی��دا کرده و امروز ایران اس��المی اس��تقرار یافته 
اس��ت و جوانان طبق وظیفه دینی و ملی خود در 

برابر همه دنیا با قدرت خواهند ایستاد.
وی اظه��ار داش��ت: مدرن تری��ن هواپیماها، 
توپخانه ها، تانک ها و هلی کوپترها را دنیا در اختیار 
صدام قرار داد اما در نهایت شکس��ت نهایی نصیب 
دشمنان ایران شد و رزمندگان ما با پرچم پیروزی 

از جبهه به خانه برگشتند.
روحان��ی گفت: امروز هم��ه دنیا بدانند قدرت 
جمهوری اس��المی ایران به مراتب از روزهای رزم 
و جنگ بیشتر اس��ت. امروز نیروهای مسلح ما در 
تهیه انواع س��الح و مهمات خودکفا هستند. امروز 
۸۵ درص��د تجهیزات و مهمات و نیازمندی های ما 
به دست نیروهای داخلی ساخته می شود. ما برای 
ساختن انواع موشک های ضدزره، انواع موشک های 
پدافن��د هوایی، انواع موش��ک های زمین به دریا و 
دریا به دریا و انواع موش��ک های زمین به زمین از 

کسی اجازه نگرفته ایم و نخواهیم گرفت.
وی تصری��ح کرد: راهمان و ق��درت نظامی را 
ادامه می دهیم، ق��درت نظامی ایران در طول این 
چهل س��ال و به ویژه در طول پنج سال اخیر برای 

همه جهانیان شگفت آور است.
روحان��ی گفت: ناوچه ه��ا، نفربره��ا، تانک ها، 
س��الح های انفرادی و هر آنچه نیروهای مس��لح از 
س��الح و مهم��ات نیاز دارند و همچنین ش��هامت 
نیروه��ای مس��لح، انگیزه و تدبیر آنها ش��گفت آور 

است.
وی ادام��ه دارد: وقتی ایران اراده کرد به ملت 
عراق و ملت سوریه، لبنان، فلسطین و یمن کمک 
کند جهانیان دیدند که دشمنان به پیروزی دست 
نیافتن��د و ت��الش دارند از منطقه خارج ش��وند تا 
ملت ه��ای منطقه با آزادی راه خود را ادامه دهند. 
اولین دس��تاورد انقالب اس��المی تمامیت ارضی، 
حراس��ت از ایران عزیز، که ی��ک میلیمتر از خاک 
این سرزمین به دشمن واگذار نشد، است. ملت ما 

در برابر توطئه ها پیروز شد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دومین دستاورد 
ملت ایران تغییر نظام مش��روعیت در این کش��ور 
بود. نظام مش��روعیت در گذش��ته بر این مبنا بود 
که فردی فرزند کدام طایفه است؛ این اصل بر هیچ 
مبنای ش��رعی این نظام منطبق نبود، اما دستاورد 
نظام جمهوری اسالمی این بود که نظام مشروعیت 

را بر مبنای اسالم و جمهوریت قرار داد. امروز تمام 
مس��ئولین جمهوری اس��المی ایران از مقام معظم 
رهب��ری گرفته تا رئیس جمه��ور و اعضای مجلس 
شورای اسالمی، خبرگان و شوراها با رای مردم و با 

صندوق آرا مسئولیت را به عهده می گیرند.
رئیس جمه��ور گف��ت: اگر ایمان نباش��د، اگر 
انقالب ما، انقالب اسالمی نبود و »انقالب ایرانی« 
ب��ود، حتم��ا این انق��الب در برابر ان��واع توطئه ها 
نمی توانست مقاومت کند. اسالمیت این نظام است 
که توانسته ما را در برابر انواع خطرات حفظ کند.

روحانی تصریح کرد: آنچه باعث شده است روز به 
روز مردم ما علیرغم فشارهای دشمن با نشاط بیشتر، 
مسیر خود و آرمان خود را ادامه دهند، آن است که 
هر دو سال یکبار پای صندوق آراء می شتابند و افراد 

مورد نظر خود را انتخاب می کنند.
وی تأکید کرد: صندوق آراء تضمین حفظ این 
نظام است. هرکسی هر نوع تغییر می خواهد، پای 
صندوق آراء اعالم می کند. پای صندوق آراء است 
که مردم، نظرات و راه خود را اعالم می کنند و فرد 
موردنظر را در مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان 

و شوراها برمی گزینند.
رئیس جمه��ور اف��زود: هر چه س��عه صدر ما 
بیش��تر باشد و راه را برای حضور احزاب و جناح ها 
باز کنیم، نظام ما مستحکم تر خواهد بود. در الیحه 
جام��ع انتخابات ک��ه دولت تقدی��م مجلس کرده 

اس��ت، به این نکات توجه شده است. امیدواریم با 
تصویب این الیحه در مجلس، ش��اهد انتخاب های 
پرش��ورتری در آینده باشیم. وی پیشرفت ملت در 
مسیرهای مختلف و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و رفاه اجتماعی را از دس��تاوردهای مهم 
انقالب خواند و گف��ت: اگر جمعیت ما بیش از دو 
برابر ش��ده است، حداقل باید کار، تالش، محصول 
و پیشرفت ما هم نسبت به 40 سال پیش حداقل 
دو برابر باش��د، درحالی  که وقتی ما به آمار و ارقام 
نگاه می کنیم، وضع ما بهتر از آن چیزی اس��ت که 

فکر می کنیم.
وی اظهار داش��ت: قبل از انقالب اس��المی با 
اینک��ه متخصص��ان آمریکای��ی و اس��رائیلی برای 
کش��اورزی به ایران آمده بودن��د، کل محصوالت 
کش��اورزی ۲۶ میلیون تن بود و امروز محصوالت 
کشاورزی ما ۱۲۲ میلیون تن است؛ یعنی بیش از 

۵ برابر تولیدات کشاورزی ما افزایش یافته است.
رئیس جمه��ور گفت: برای آنک��ه مردم بدانند 
روند پیش��رفت کشور س��رعت یافته اس��ت، باید 
گفت در پنج سال اخیر محصوالت کشاورزی ما از 
محصوالت رژیم گذشته بیشتر است و ۲۵ میلیون 

تن بر محصوالت کشاورزی افزوده شده است.
وی بیان کرد: صادرات محصوالت کش��اورزی 
ما نس��بت ب��ه قبل از انقالب ب��ه ۲0 برابر افزایش 
یافته اس��ت. صادرات محصوالت کشاورزی ما قبل 
از انقالب ۲۸۵ میلیون دالر بوده است اما امروز ۵ 

میلیارد و 77 میلیون دالر است.
وی ادام��ه داد: در زم��ان رژیم گذش��ته کل 
گازی ک��ه در اختیار مردم می توانس��ت قرار گیرد 
روزانه حدود ۱۱0 میلیون تن بوده اس��ت و امروز 
به هزار میلیون تن افزایش یافته اس��ت. این نشان 
می دهد کارگران و مهندسین ما در بخش نفت چه 
زحماتی را متحمل ش��ده ان��د. کل ذخایر نفت ما 
۸۸ میلیون تن و امروز ۱۲0 میلیارد تن است. این 
بدان معناست با رفتن آمریکایی ها و انگلیسی ها از 

صنعت نفت توانسته ایم روی پای خود بایستیم.
وی اظهار داشت: جمعیت تحت پوشش برای 
اس��تفاده از گاز قبل از انقالب ۵۱ هزار خانوار بود 
و امروز حدود ۲۱.۸ میلیون خانوار از گاز اس��تفاده 
می کنند. در رژیم گذش��ته ۶ مجتمع پتروشیمی و 
امروز ۵۲ پتروشیمی تاسیس شده است. در گذشته 
محصوالت پتروش��یمی ۱.۲ و امروز ۳0.7 میلیون 
تن است. امروز شاهد پیشرفت کشور در زمینه های 

مختلف راه آهن، بنادر و انتقال آب هستیم.
رئیس جمهور اظهار داش��ت: امروز پزش��کان و 
متخصصان در سراسر کشور و حتی مناطق محروم 
حضور دارند. شرایط امروز ما از لحاظ پزشکی نسبت 
به قبل پیشرفت سریعی داشته که مورد اعتراف همه 
دنیاس��ت. وی تصریح کرد: ما تنها کشوری هستیم 
که بدون اینکه در برابر دش��منان سرفرود آوریم، از 
فصل هفت س��ازمان ملل متحد خارج ش��دیم. این 
قدرت ملت ایران و قدرت دیپلماسی ماست. ما تنها 
کشوری هستیم که حق هسته ای ما در سازمان ملل 

و شورای امنیت تثبیت شده است.
روحانی گفت: ما در زمینه محیط زیست قدم هایی 
را برداش��تیم که اگر انجام نمی شد، با مصیبت های 
بزرگی مواجه بودیم. اگر دریاچه ارومیه احیا نمی شد، 

۱4 میلیون نفر در غرب کشور آواره بودند.
وی گفت: می خواهیم صادرات نفت را از بندر 
جاسک انجام دهیم که پروژه ای مهم و استراتژیک 

است که تا پایان این دولت انجام خواهد شد.
روحانی با اش��اره به نقش مهم ایران در منطقه 
گفت: ایران تنها کشوری است که می تواند به کمک 
ملت ه��ای منطقه بش��تابد. بدون ای��ران هیچگونه 
طرح��ی در این منطقه قابل اج��را نخواهد بود. این 
موضوع را استکبار جهانی، آمریکا و صهیونیست ها 
بدانند که این پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود.

رئیس جمه��ور تصریح کرد: م��ا راه خود را در 
بخش حقوق زنان، جوانان، اقلیت ها و اهل س��نت 
ادامه می دهیم. در این دولت یکی از ش��عارهای ما 
حقوق ش��هروندی بوده اس��ت. امروز ۱۸۲۵ نفر از 
اهل س��نت در س��مت های مختلف مشغول به کار 
هس��تند و دو س��فیر ما در خارج از کشور از اهل 
سنت هستند که نشان می دهد روز به روز وحدت 

و یکپارچگی ما بیشتر می شود.
رئیس جمه��ور تصریح کرد: مردم بزرگ ایران! 
امروز در جنگ بزرگ روان��ی، اقتصادی و تبلیغی 
در برابر دشمنان س��بوع قرار داریم. این مشکالت 
را باید با دس��ت همدیگر ح��ل کنیم. هر جا پیروز 
ش��دیم، جایی ب��ود که ملت و دول��ت در کنار هم 

پشت سر رهبری قرار گرفتند.
وی گفت: آمریکا اعالم کرده بود دی ماه س��ال 
گذش��ته، اردیبهشت و مرداد امسال، ۱۳ آبان و ایام 
کریسمس، ایران را زمین می زنیم که نتوانست. قول 
داده بودند که ۲۲ بهمن همه س��ران رژیم فاس��د 
آمریکا در ایران باشند که نشد و نخواهد شد، به این 
دلیل که ملت ما به خداوند و ائمه و رهبر شجاعشان 
ایمان دارند و پشت سر رهبری حرکت می کنند. ما 

بی تردید در این مبارزه موفق خواهیم بود.
رئیس جمهور اظهار داشت: مردم ما مشکالتی 
دارند اما با کمک هم این مش��کالت را پش��ت سر 
خواهیم گذاش��ت. وضع آمریکا ب��ه مراتب بدتر از 
آن است که خودشان فکر می کردند. جایگاه ایران 
در منطق��ه و جهان روز به روز باالتر اس��ت و ما از 

مشکالت عبور خواهیم کرد.

روحانی در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن:

برایساختموشکازکسیاجازهنمیگیریم
نمی گذاریم آمریکا پیروز شود

فرمانده کل سپاه: 
رونماییازشهرتولیدموشکپاسخیبهیاوهگوییغربیهاست

ن فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی گفت: رونمایی از این ش��هر  ا ر ا س��د تولید موش��ک در اعماق زمین، پاس��خی به یاوه گویی های غربی ها است که پا
تصور می کنند با تحریم و تهدید می توانند ما را محدود کرده و از اهداف بلندمان بازدارند.

س��ردار محمدعلی جعفری در مراسم رونمایی از موشک بالستیک زمین به زمین »دزفول«، 
رونمایی از دس��تاوردهای دفاعی س��پاه همزمان با ایام گرامیداش��ت چهلمین س��الگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی ایران را اثبات "ما می توانیم" به جهانیان دانست و اظهار داشت: 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.
سرلش��کر جعفری با اشاره به نمایش کارخانه زیرزمینی تولید موشک های بالستیک نقطه زن 
س��پاه برای نخس��تین بار، گفت: رونمایی از این شهر تولید موش��ک در اعماق زمین، پاسخی به 
یاوه گویی های غربی ها اس��ت که تصور می کنند با تحریم و تهدید می توانند ما را محدود کرده و 

از اهداف بلندمان بازدارند. 
وی با تاکید بر اینکه در 40 س��الگی انقالب اسالمی توان کامل دفاعی خود را اعالم می کنیم، 
گفت: توان دفاعی ایران اس��المی بازدارنده و در راس��تای حفظ امنیت ملی بوده و با هیچ چیز قابل 
معامل��ه و مذاکره نیس��ت. امروز اروپایی ها در حالی صحب��ت از محدودیت و تحریم توان دفاعی ما 
می کنند که با کمال وقاحت از توان آفندی شان برای حمله به مردم مظلوم و بی گناه در جای جای 
دنیا استفاده می شود، اما ما با افتخار توان دفاعی خود را ارتقا داده و از هیچ چیز واهمه ای نداریم.

فرمانده کل س��پاه تحریم و تهدید دش��منان را عامل دس��تیابی به خودکفایی و استقالل در 
عرص��ه دفاعی توصیف و تاکید کرد: امیدواریم غربی ها س��ر عقل آمده و در 40 س��الگی انقالب 
اسالمی دست از دشمنی با ملت ایران بردارند و اطمینان داشته باشند که ما راه خود را با وجود 
تمامی فش��ارها ادامه می دهیم ؛ این مهم را در 40 س��ال گذشته بارها به اثبات رسانده ایم و در 

آینده نیز آن را تداوم خواهیم داد.
سرلشکر جعفری با بیان اینکه امروز تمامی موشک های ساخت نیروی هوافضای سپاه نقطه زن 
می باشند، اظهار کرد: هم اکنون تمرکز ما بر سایر بخش ها مانند سبک سازی ،سرعت تولید و تولید 
انبوه موشک است ، حتی موشک هایی که در گذشته تولید شده اند در حال تبدیل شدن به موشک 
هوش��مند می باش��ند؛ بگونه ای که ما برای تمامی اهدافی که ممکن اس��ت برای دفاع از جمهوری 
اس��المی ایران روزی به آن نیاز داشته باشیم ، ظرفیت سازی کرده ایم و قادریم در صورت شیطنت 

دشمنان به ویژه صهیونیست ها، در همان لحظه اول آنان را آماج موشک های خود قرار دهیم.
فرمانده کل س��پاه در ادامه با تاکید بر اینکه انقالب اسالمی ایران تا رسیدن به اهداف واالی 
خ��ود ب��ا اقتدار به پیش می رود، گفت: پیام این دس��تاورد دفاعی به مردم و دوس��تداران انقالب 
اس��المی این است که جمهوری اس��المی با افزایش توان دفاعی حامی آنان بوده و قدرتی که در 
برابر نظام س��لطه و استکبار شکل گرفته، توسعه خواهد یافت. وی برخورداری این نهاد مردمی از 
جوانان مومن، انقالبی، متعهد و متخصص را نویدبخش دس��تاوردها و پیروزی های بزرگ توصیف 
و تصریح کرد: جوانانی که امروز در حال ساخت موشک هستند، بخش کوچکی از سرمایه عظیم 
انسانی جمهوری اسالمی ایران می باشند و این نسل جوان به طور قطع سپاه آینده را با استفاده 

از تجربیات نسل گذشته با سرعت بیشتری پیش خواهند برد.

فرمانده کل ارتش:
بهدشمنلبخندنخواهیمزد

فرمان��ده کل ارتش تاکید  اس�ام کرد ما به دش��من لبخند ارتش 
نخواهیم زد، چون ملت ما می داند هزینه سازش 
با دشمن کمتر از هزینه مقاومت نیست به اضافه 
ذلت و خواری؛ ما به دشمن لبخند نخواهیم زد، 
هزینه مقاومت را می پردازیم و سرانجام پیروزی 

پر افتخار را به دست خواهیم آورد.
امی��ر سرلش��کر عبدالرحیم موس��وی در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در جمع مردم تبریز 
گفت: تبریز غی��ور در ۲9 بهمن ۵۶ چهلمین 
روز را پایه گذاش��ت، و امروز در ۲۲ بهمن 97 
پرچم پر افتخار چهلمین س��ال را پر شکوه تر 
از هر جش��ن دیگری به اهتزاز درآورده است، 

زنده باد آذربایجان، زنده باد تبریز.
وی با بیان اینکه هویت تبریز و آذربایجان 
ب��ا غیرت و مردانگ��ی و آزادگی، وطن خواهی و 
میهن دوستی و دفاع از اسالم و قرآن و اهل بیت 
پیوندی ناگسستنی داشته و دارد افزود: آن زمان 
که مردم بس��یاری از کشور های جهان کمترین 
آش��نایی با ارزش های انس��انی نداشتند، تبریز 
طالیه دار مشروطیت، آزادی خواهی و مبارزه با 

استعمار خارجی و استبداد داخلی شد.
فرمان��ده کل ارتش اظهار کرد: در طول این 
چهل سال تبریز و آذربایجان همواره مایه روشنی 
چش��م، نقطه امید و تکیه گاه مستحکم انقالب 
و ایران س��ربلند اس��المی بوده اس��ت که فقط 
در مقطع هشت س��اله دفاع مقدس بیش از ۱0 
هزار شهید و ۲۳ هزار جانباز سهم مردم شجاع، 
والیت مدار و بابصیرت آذربایجان شرقی در آزمون 
بزرگ الهی بود که از آن با سربلندی و شایستگی 
بیرون آمدند، درود بر تبریز و درود بر آذربایجان.

امیر سرلشکر موس��وی با بیان این مطلب 
که امروز 40 س��ال از پیروزی انقالب اسالمی 
می گذرد، ما بیش از ۱4 هزار و شش��صد روز را 
پشت سر گذاش��ته ایم و یک روز آن هم بدون 
مبارزه نبوده است تصریح کرد: ۱4 هزار و ۶00 

روزی که از طرف دشمنان هر روز یک خباثت 
جدی��د، یک توطئ��ه جدید، ی��ک حمله، یک 
ترفند و ی��ک فتنه جدید، یک مصیبت جدید، 
یک ائتالف و یک شعب جدید، یک خندق، یک 
احزاب و یک جاهلیت جدید، یک نفاق جدید، 
یک عاش��ورا و یک تهدید و یک تحریم جدید 
را شاهد بودیم و در مقابل هر روز یک پیروزی 
برای ملت آفریده ش��د، و یک ناکامی جدید و 

عصبانیت جدید برای دشمن بوجود آمد.
وی افزود: این اس��ت درس بزرگ انقالب 
برای جهانی��ان و برای آین��دگان، ما یک روز 
بدون مبارزه نداش��ته ایم، اما اینک این ماییم، 
مل��ت بزرگ ایران، س��رافراز و پی��روز و رو به 
پیش، نظام س��لطه با تمام ت��وان رودرروی ما 
ایستاده و ۱4۶00 روز است که به خود وعده 
فردا می دهد، اما ما با خداییم و خدا با ما است 

و وعده فردای شیطان محقق نخواهد شد.
فرمانده کل ارتش با بیان اینکه ما سختی 
داریم، مش��کالت داریم، اما به دشمن لبخند 
نخواهیم زد گفت: این س��ختی ها و مشکالت، 
نه در تاریخ کش��ور ما اولین بار اس��ت و نه در 
تاریخ چهل س��اله انقالب اولین بار است، ما به 
دشمن لبخند نخواهیم زد و با اتحاد و انسجام 
و مقاومت این س��ختی ها را هم پش��ت س��ر 
خواهیم گذاشت، ما به دشمن لبخند نخواهیم 
زد، چ��ون ملت م��ا می داند هزینه س��ازش با 
دشمن کمتر از هزینه مقاومت نیست به اضافه 
ذلت و خواری و ما به دشمن لبخند نخواهیم 
زد، هزینه مقاومت را می پردازیم و س��رانجام 

پیروزی پر افتخار را به دست خواهیم آورد.
امیر سرلش��کر موسوی با اش��اره به اینکه 
همانطور که م��ا از دوران دفاع مقدس با افتخار 
ی��اد می کنیم فرزندان ش��ما ملت ب��زرگ در 
آینده از ایس��تادگی و مقاومت ش��ما با افتخار 
یاد خواهند کرد اظه��ار کرد: انقالب ما انقالب 
اهلل اکبر اس��ت و نقط��ه مقابل آن ط��رز تفکر 
ذلیالنه و شرک آمیزی اس��ت که در مقابل هر 
گردن کلفتی س��ر به عبودیت خم می کنند، و 
خواس��ته های خود را از او طلب می کنند، نظام 

سلطه دنیا را این چنین می خواهد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نظام سلطه 
از کش��ور های مورد عالقه خ��ود به عنوان گاو 
شیرده یاد می کنند و در واقع مشخص می کنند 
که دیگران را چگونه می خواهند تصریح کرد: 
بعضی تصور نکنند دوقطبی انقالب اس��المی 
در مقابل نظام س��لطه، یک تقابل تاکتیکی و 
روشی است، این تقابل، مبنایی است. انتخاب 
راه اهلل در مقابل راه ش��یطان است و سرانجام 
راه ش��یطان، اضمحالل و دوزخ اس��ت و نکته 
دیگر شکست سیاس��ی نظام سلطه در مقابل 
انقالب اسالمی است، ما می گوییم می خواهیم 
مستقل باشیم، نظام سلطه می گوید شما باید 

هر چه ما می گوییم اجرا کنید.
فرمانده کل ارتش مهمترین اتفاق در انقالب 
اسالمی را اس��تقالل و رهایی ما از چنگ نظام 
س��لطه عنوان کرد و افزود: ای��ن رفتار ما وقتی 
برای ملت های تحت سلطه الگو شود و آن ها این 
راه را دنبال کنند، فاتحه استکبار جهانی خوانده 
خواهد شد و نظام سلطه از این عاقبت وحشت 
دارد، آن ها می دانند وقتی یک ملت اراده کند بر 
هر دش��منی پیروز خواهد شد و هر مشکلی را 
پشت سر خواهد گذاشت و ملت ایران به پیروی 
از قمر بنی هاش��م حضرت ابوالفضل العباس)ع( 
پرچ��م انق��الب را آن چنان محکم در دس��ت 
خواهند گرفت که حتی اگر زخم های دش��من 
دس��ت های م��ا را تکه تکه کند، هی��چ اثری از 

ضربت دشمن بر پرچم اسالم نخواهد دید.
امیر سرلشکر موس��وی در پایان سخنان 
خود ضمن درود بر روح بلند علماء، ش��هدا و 
آزادمردان خطه آذربایجان اظهار کرد: همگام 
با خیل عظیم این مردم بار دیگر با آرمان های 
حض��رت امام خمینی)ره( و ش��هدای گرانقدر 
تجدید عهد و ب��ا رهبر حکیم و فرزانه انقالب 
تجدید بیعت می کنی��م و در این روز بزرگ و 
ای��ن اجتماع عظیم و کم نظی��ر، آمادگی همه 
مردم و فرزندان غیور ملت در نیرو های مسلح 
را برای حفاظت و حراست از آرمان های واالی 
انقالب اسالمی و ایران عزیز اعالم می نماییم.


