
 تعداد تلفات انتقام موشکی ایران
به ۶۴ نفر افزایش یافت

تعداد تلفات مربوط به حمله موشکی ایران به پایگاه 
عین االس��د بار دیگر افزایش یافته و در جدیدترین 
آمار اعالم ش��ده، این تعداد به ۶۴ نفر افزایش یافته 

است.
س��ی ان ان گ��زارش داد مس��ئوالن آمریکایی که با 
اعالم تدریجی افزایش تلفات انتقام موش��کی ایران 
س��عی در تقلی��ل اهمیت حمله موش��کی ایران به 
پایگاه عین االس��د را دارند، بار دیگ��ر آمار تازه ای 
مربوط به تلفات نظامیان آسیب دیده خود در حمله 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم کردند.
در همین ارتب��اط، دو مقام آمریکایی بامداد جمعه 
در گفت وگو با ش��بکه خبری سی ان ان ضمن اعالم 
افزای��ش مجدد تع��داد تلفات نظامی��ان آمریکایی 
پایگاه عین االس��د خبر دادند ک��ه تعداد نیروهای 
آمریکای��ی ک��ه در انتقام موش��کی ای��ران و حمله 
ایرانی ها ب��ه پایگاه هوایی عین االس��د دچار ضربه 

مغزی شده اند، به ۶۴ نفر رسیده است.
این در حالی اس��ت که در آخرین آمار اعالم ش��ده 
پنتاگون، این تعداد 50 نفر اعالم ش��ده بود. وزارت 
دفاع آمریکا نهم بهمن ماه در اعترافی جدید اعالم 
ک��رد که در پ��ی حمله موش��کی ایران ب��ه پایگاه 
عین االس��د 50 نفر از پرس��نل آمریکا به »آس��یب 

مالیم مغزی« و »ضربه مغزی« دچار شده اند.
از س��وی دیگ��ر، »جانات��ان هافم��ن« س��خنگوی 
وزارت دف��اع آمری��کا روز جمعه هفته گذش��ته در 
یک نشس��ت خبری گفته بود ک��ه تاکنون 3۴ نفر 
از نظامیان آمریکایی که طی حمله موش��کی ایران 
به پایگاه نظامی عین االس��د در عراق دچار صدمات 
مغزی ش��ده اند، تحت درمان قرار گرفته و بعضاً به 

خارج از عراق منتقل شده اند.
پنتاگ��ون در آم��ار اولی��ه خ��ود پ��س از چند روز 
پنه��ان کاری اعالم ک��رده بود که تنه��ا 11 نفر از 
نیروهای آمریکایی بر اثر این حمله موش��کی دچار 
ضربه مغزی خفیف ش��ده اند و حتی دونالد ترامپ 
این آسیب دیدگی ها را تا حد »سردرد« تقلیل داده 

بود.
بام��داد جمع��ه س��یزدهم دی ماه س��پهبد قاس��م 
س��لیمانی فرمانده نیروی قدس س��پاه پاس��داران 
انقالب اس��المی و »ابومهدی المهندس« جانشین 
فرمانده نیروهای حش��د شعبی و تنی چند از دیگر 
اعضای این سازمان در حمله پهپادی ارتش آمریکا 
که به دستور ش��خص ترامپ انجام شد، در نزدیکی 

فرودگاه بین المللی بغداد به شهادت رسیدند.
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی هجدهم دی در 
واکنش به ترور ناجوانمردانه س��پهبد ش��هید حاج 
قاس��م س��لیمانی توس��ط نیروه��ای آمریکایی در 
نزدیک��ی فرودگاه بغداد، این پایگاه را که بزرگترین 
پای��گاه نیروه��ای آمریکای��ی در ع��راق و یکی از 
بزرگترین پایگاه های آنها در منطقه به شمار می رود 

موشک باران کرد. تسنیم

اخبار

»معامله قرن« جنایت غیرقابل توجیه قرن است
تولیت آستان امام خمینی)ره( »معامله قرن« را جنایت غیرقابل توجیه قرن 
خواند و گفت: وابس��تگی حاکمان بی هویت دنیای اس��المی به ترامپ، این 

زمینه را داده است که بتوانند بر مرزهای تمدن اسالمی طمع کنند.
حجت االسالم سیدحسن خمینی در دیدار با جمعی از خانواده های شهدای 
حزب اهلل لبنان که در حرم مطهر امام راحل برگزار شد، اظهار کرد: این معامله 
برنامه ای یکجانبه و ظالمانه اس��ت که فقط می تواند از یک اندیش��ه استثمارگر و 

فرهنگ طاغوت محور ناشی شود.
وی افزود: متاس��فانه آش��فتگی دنیای اسالم و وابس��تگی حاکمان بی هویت ایشان 
به ترامپ و امثال او این زمینه را داده اس��ت که بتوانند بر مرزهای تمدن اس��المی 

طمع کنند.
یادگار امام گفت: امروز هیچ چیزی به اندازه طرد این طرح اهمیت ندارد. فقط لطف 

خدا و همت و غیرت اسالمی می تواند این توطئه را خنثی کند.  جماران

دشمنان به دنبال تحریم تریبون های ایران در مجامع بین المللی
معاون امور بین الملل موسس��ه فرهنگی انقالب اس��المی دفتر حفظ و نشر 
آثار مقام معظم رهبری گفت: دش��منان به دنبال این هس��تند که در کنار 
تحریم های ظالمانه اقتصادی، تریبون های ایران در مجامع بین المللی را نیز 

تحریم کنند تا مردم جهان از مواضع ایران مطلع نشوند.
محسن پاک آیین با اشاره به علل لغو حضور مسئوالن کشورمان در کنفرانس 
داووس و موارد مشابه  با بیان اینکه ما از راه های دیگر قطعا مواضع خود را به گوش 
دنیا خواهیم رس��اند، گفت: حضور ایران چ��ه از نظر حقوقی و حقیقی در این گونه 
مراس��م از آن جهت حائز اهمیت اس��ت که می تواند از طری��ق تریبون بین المللی 

مواضع خود را به جهانیان اعالم کند.
 وی با بیان اینکه اعالم مواضع ایران از تریبون های بین المللی برای غربی ها بسیار 
س��خت اس��ت، تاکید کرد: قبل از این هم ش��اهد بودیم که برای حضور در جلسه 

شورای امنیت به وزیر امور خارجه کشورمان ویزا ندادند.  میزان

»مکتب سلیمانی« امنیت آفرین است
عضو ش��ورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: انگیزه کوتاه کردن دس��ت 
دشمنان از ایران و منطقه با شهادت »حاج قاسم سلیمانی« ایجاد شده است.

حجت االس��الم حس��ین ابراهیمی در باره با فرمایش مق��ام معظم رهبری 
در مورد »مکتب س��لیمانی«،گفت: آنچه در سپهبد سلیمانی عظمت آفرید 
رویکرد او بود. رویکرد او مبارزه با ظلم، س��تم، تروریس��م و همه ناعدالتی ها 
و ناامنی ها بود. وی با بیان اینکه از این جهت مقام معظم رهبری این روش ش��هید 
س��پهبد س��لیمانی و منش و رویکرد او را به »مکتب« تعبیر کردن��د، افزود: یعنی 
انقالب، شخصیتی را تربیت کرد که رویکرد، آرمان، خواست و حرکت او به گونه ای 

بود که مبارزه با ظلم و تروریست و پشتیبانان تروریست را نهادینه کرد.
ابراهیمی تاکید کرد: ش��هید سلیمانی یک مکتب است نه یک فرد. یعنی هر کسی 
می خواهد ایثارگر، ش��جاع، امنیت خواه و آزادیخواه باشد الگوی آن می تواند مکتب 

سلیمانی باشد.  مهر

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه امروز فریاد آزادیخواهان 
از توطئه معامله قرن بلند اس��ت، گف��ت: آمریکا هر روز ننگ 
جدی��د و جنایتی نو می آفریند. به آمریکا می گوییم یقیناً این 
آرزو را به گور خواهی برد. آیت اهلل محّمدعلی موحدی کرمانی 
در خطبه های نمازجمعه )11 بهمن( تهران با اش��اره به آغاز 
ایّ��ام اهلل دهه مبارک فجر گفت: خدا، روح امام بزرگوار ما را با 
رسول خدا)ص( محشور کند که خدمت بزرگی در مرحله اول 
به کشور ایران و در مرحله دوم به جهان اسالم کرد. موحدی 
کرمانی با بیان اینکه امام در زمانی قیام کرد که وضع کشور، 
بس��یار بد بود، گف��ت: در بد بودن وضعیت کش��ور در دوران 
شاه، همین بس که کشور ایران در تیول آمریکا بود. فرهنگ، 
اقتصاد، نیروهای مس��لّح، دانشگاه، مدارس، مسئولین همه و 

همه تحت نظارت آمریکا بود.
وی ادامه داد: ش��خص رئیس جمهور آمریکا در ایران نبود، اّما 
کسی را به عنوان مش��اور شاه به ایران فرستاد و به شاه گفت 
که اگر رضایت ما را می خواهی، هرچه او می گوید باید بگویی 
چشم. آن مشاور، دستور می داد و شاه بدبخت هم مثل عبدی 
ذلیل اجرا می کرد. وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم)ص( 
گفت: اگر دو گروه خوب باشند، امت خوب خواهند بود و اگر 
این دو گروه، بد باشند اّمت نیز بد خواهند بود. یک گروه، اَُمرا 
و حکمرانان و گروه دوم، علما و دانش��مندان جامعه. موحدی 
کرمانی، علمای وّهابی را خودفروخته نامید و گفت: این افراد، 

دروغ هایی را به برادران اهل سنت ارائه می دهند.
امام جمع��ه موقت ته��ران ادامه داد: پش��توانه حادثه کربال و 
حاکمیت یزید و ابن زیاد، علمای نامردی بودند که در جامعه، 

وجهه داشتند. آن ها فتوا دادند که حسین از حد خودش خارج 
ش��ده. مردم هم ساده و بی اطالع بودند و گفتند این آقا عالِم 

است پس به جنگ حسین برویم. 
موحدی کرمانی، یکی از مش��کالت امام راح��ل را در ابتدای 
نهضت، یأس مردم دانست که می گفتند کاری نمی توان کرد،  
اظهار داشت: به یاد دارم یک بار در مسجد، جوانی آمد و گفت 
این چه سیاستی است که ما به خیابان ها بریزیم و شاه هم ما را 

بکشد؟ بزرگانی هم بودند که از مبارزه مأیوس شده بودند.
موحدی کرمانی با اشاره به همراهی مردم با حضرت امام)ره( 
علی رغم همه مش��کالت اقتصادی گفت: مردم شاه را بیرون 
کردند و آقا ش��دند. امروز اگر بخواهیم آقا بمانیم باید این راه 
و مقاوم��ت را ادامه دهیم و پیروی از رهبری را ادامه دهیم و 

باورمان باشد که رمز عّزت ما والیت است.
آمریکایی ها نگویند »معامله قرن«؛ بگویند رسوایی قرن، ذلّت 

قرن، خیانت قرن
امام جمعه موقت تهران، طرح معامله قرن آمریکا را مورد اشاره 
قرار داد و گفت: آمریکا توطئه جدیدی را شروع کرده و باز هم 
بینی اش به خاک مالیده می شود. آمریکایی ها نگویند »معامله 
قرن«؛ بگویند رس��وایی قرن، ذلّت ق��رن، خیانت قرن. کدام 
معامله؟ طرف معامله کیست؟ شما جنایتکاران نشسته اید با 
اس��رائیل و چند کش��ور خودفروخته، یک تصمیم گرفته اید؛ 
لعنت خدا بر شما و تصمیم تان. موحدی کرمانی با بیان اینکه 
امروز فریاد آزادیخواهان از توطئه معامله قرن بلند است، گفت: 
آمری��کا هر روز ننگ جدید و جنایتی نو می آفریند. به آمریکا 
می گویی��م یقیناً ای��ن آرزو را به گور خواه��ی برد و هم اینک 

مشت های گره کرده آزادی خواهان جهان متوجه توست و همه 
می گویند مرگ بر آمریکا.

وی، تشییع پیکر س��ردار سلیمانی را شبیه معجزه دانست و 
گفت: این موضوع را باید تحلیل کرد و درباره آن، کتاب نوشت. 
موحدی کرمانی تصریح کرد: معتقدم اگرچه سردار سلیمانی 
شهید شده است اّما روح شهید سلیمانی آمریکا را رها نخواهد 
کرد. وی محبوبیت سردار سلیمانی را یادآور شد و گفت: مردم، 
آدم های خوب را دوست دارند و از آدم های بد متنفر هستند. 
مسئولین! کاری بکنید که مردم شما را دوست داشته باشند. 
به فکر غم مردم باش��ید. در فکر فقرا باش��ید تا مردم ش��ما را 

دوست داشته باشند.
خطیب جمعه تهران انتخابات 2 اس��فند را مورد اش��اره قرار 
داد و خطاب به مردم گفت: خدا فرمان داده که امانت ها را به 
صاحبان بدهید. امانت را به کس��ی که در آن خیانت می کند، 
ندهید. بیدار باشید. اینطور نباشد که به یک لیست نگاه کنید 
و بگویید از این چند نفر خوش��مان می آید رأی می دهیم و از 
این چند نفر خوش��مان نمی آید پس رأی نمی دهیم. بدانیم 
که روز قیامت باید جواب بدهیم. آیا این آدم واقعاً می خواهد 
خدمت کند یا آمده تا جیبش را پر کند و اقوام و دوستان خود 

را در مناصب حاکم کند؟
وی در واکنش به ش��عار نمازگزاران مبنی بر تقاضا از شورای 
نگهبان برای جلوگیری از ورود افراد ناصالح به عرصه انتخابات، 
گفت: البته وظیفه شورای نگهبان این است که دقت کند افراد 
صالح وارد عرصه انتخابات ش��وند. ش��ورای نگهبان اگر از این 

وظیفه کوتاه بیاید به مردم جفا کرده است.

توصیه دوم موحدی کرمانی به مردم این بود که گول شعارها 
را نخورند. »گول وعده ها را نخورید. به کس��انی که می گویند 
فالن راه را درس��ت می کنیم و وعده های��ی از این قبیل، رأی 
ندهی��د. ببیند آیا او متدین اس��ت یا خیر؟  ما از ش��عارهای 
دروغین خسته شده ایم. چنانچه خودتان افراد را می شناسید، 
خودتان انتخاب کنید، اگر نه، از افراد مورد اعتماد سؤال کنید. 
لیستی رأی ندهید،  بلکه تک تک افراد را بشناسید و بعد رأی 

دهید«. 
وی، حضور در پای صندوق های رأی را حیاتی دانست و گفت: 
آمریکا چش��م دوخته که آیا مردم ایران متحد هستند یا خیر؟ 
خدا نکند حضور در پای صندوق های رأی، پرشور نباشد. هرچه 
گله دارید از مس��ئول و وزیر و اس��تاندار و ... فعالً همه را کنار 
بگذارید و برای رضای خدا در سر صندوق ها حاضر شوید. حضور 
حداکثری کش��ور را قوی می کند و دشمن را مأیوس می کند. 
رهبر انقالب هم سفارش به حضور حداکثری کردند. امام  جمعه 
موقت تهران خطاب به منتخبان گفت: بدانید این مسئولیت، 
امانت است. این صندلی مجلس امانت است. روز قیامت، وقت 
عبور از پل صراط از 2 مورد به طور ویژه سؤال می شود؛ نخست 
َرِحم و خویشاوند و سپس  امانت. باید بابت هر کدام از آراء خود 
در مجلس، جواب دهید. وی با یادآوری حضور خود در مجلس 
شورای اسالمی گفت: یکی از نمایندگانی که در کنار من حضور 
داش��ت، به جای اینکه به سخنان موافق و مخالف گوش دهد، 
مشغول بررسی نامه های حوزه انتخابیه بود. بعد هم موقع رأی 
دادن به من می گفت »آیا چیز خوبی است تا رأی بدهم یا نه؟«؛ 

این طور که نمی شود مردم را نمایندگی کرد.  فارس

رئی��س ش��ورای ائت��الف نیروه��ای انقالب با اش��اره به 
انتخابات آتی مجلس گفت: باید مجلسی شکل بگیرد که 
در مقابل آمریکا قدرت ایس��تادگی داشته باشد و بتواند 
کش��ور را طوری هدایت کند که شرایط اقتصادی بهبود 

پیدا کند.
حداد عادل: دانش��جویان و جوانان باید در روند انتخابات 

تاثیرگذار باشند
غالمعل��ی حداد عادل رئیس ش��ورای ائت��الف نیروهای 
انقالب  در سی و یکمین نشست سیاسی اتحادیه جامعه 
اسالمی دانشجویان که در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه 
آزاد اسالمی  برگزار شد، با اشاره به پیشرفت های کشور 
در حوزه ه��ای مختلف گفت: امروز کش��ور و انقالب در 
ش��رایط قدرتمندتری از سال های گذشته به حیات خود 

ادامه می دهد.
وی با بیان اینکه دشمنی آمریکا با ملت و نظام ایران بعد 
از انقالب همواره وجود داش��ته است، ادامه داد:  آمریکا 
با گذش��ت زمان دش��منی اش را با ملت ای��ران و انقالب 
اسالمی آشکارتر کرد و اخیرا هم دیدیم که این دشمنی 

به چه شکلی نمایان تر شد.
وی در ادامه با اش��اره به ط��رح معامله قرن تصریح کرد: 
آمریکا در این معامله فلسطین را به اسرائیل می فروشد. 
اکنون عروس��ک های عربی به همراه آمریکا و اس��رائیل 
ب��دون رضایت فلس��طینی ها در حال فروش س��رزمین 

مادری ملت مظلوم فلسطین هستند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام در بخش دیگری 

از سخنانش به یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اس��المی اش��اره کرد و گفت: مردم با حضور در مراس��م 
وداع با پیکر ش��هید سردار سلیمانی، حضور در انتخابات 
مجلس را تمرین کردند. مردم ش��هرهای مختلف در این 
مراس��م به آمریکا و دوس��تداران آمریکا در داخل کشور 

»نه« گفتند.
ح��داد ع��ادل گفت: مذاکره ب��ا آمریکا یعنی س��ازش با 
اس��تکبار جهانی و عده ای در کش��ور خواهان مذاکره با 
آمریکا هس��تند اما ملت ایران ب��ه بدعهدی آمریکا واقف 
اس��ت. حداد عادل ادامه داد: مجلسی باید تشکیل شود 
ک��ه در مقابل آمریکا قدرت ایس��تادگی داش��ته باش��د 
همچنین بتواند کش��ور را طوری هدایت کند که شرایط 

اقتصادی بهبود پیدا کند.
وی با اشاره به روند شکل گیری و فعالیت شورای ائتالف 
نیروهای انقالب خاطرنش��ان کرد: دانشجویان و جوانان 
بای��د در روند انتخاب��ات تاثیرگذار باش��ند، در انتخابات 
گذشته زنان در تعیین فهرست انتخاباتی حضور نداشند 
و تنها یک اسم از زنان در فهرست قرار می گرفت. احزاب 
سیاس��ی فلس��فه وجودی ش��ان ورود به مجلس شورای 
اس��المی و قدرت اس��ت و مردم بای��د در انتخابات بین 

احزاب انتخاب درستی داشته باشند.
حداد ع��ادل گفت: در انتخاب��ات یازدهم مجلس تالش 
ش��ده از جریان ه��ای دانش��جویی و ادوار اتحادیه ها در 
ائتالف های انتخاباتی انقالبی اس��تفاده کنند تا انقالبیون 

وارد مجلس آینده شوند.

حداد عادل: 
دانشجویان و جوانان باید در روند انتخابات تاثیرگذار باشند

فرمانده کل ارتش جمهوری اس��المی ای��ران در پیامی به 
مناسبت ایام اهلل دهه فجر تصریح کرد: شجره تنومند انقالِب 
اسالمی با خلق محور مقاومت و دفاع از حریم آل اهلل موجب 

دفع توطئه های گروهک های تروریستی شده است.
در پیام فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران آمده است:

ده��ه فجر آغاز گر طلوعی مبارک در کهن س��رزمین ایران  
اس��ت که با تأللو انوار الهی آن، پایه های نظام استبدادی و 
س��لطه ستم شاهی برای همیشه از جا برچیده شد و فصل 
جدیدی از حیات ملت بزرگ ایران در پرتو معنویت، عزت، 
آزادی و استقالل آغاز شد. انقالب شکوهمند اسالمی ایران 
که مبتنی بر آموزه های نورانی مکتب س��رخ عاش��ورا و در  
تداوم مسیر پیامبران و ائمه هدی سالم اهلل علیهم اجمعین 
اس��ت، ثابت کرد که با اتکا به  خدامح��وری و خودباوری و 
اتح��اد و یکپارچگی می توان در مقابل زورگویان و ظالمان 
عالم ایستاد و ملتی را از زیر سلطه استبداد و استعمار رهانید. 
انقالب اس��المی ایران با ارائه نظامی مردم ساالر و معنویت 
محور، به الگویی مطلوب و ماندگار برای ملل مستضعف،حق 
جو و آزادی خواه جهان تبدیل شده است و ارتش جمهوری 
اس��المی ایران نیز با تقدیم  ۴۸ هزار شهید و بیش از 200 
ه��زار جانباز در دوران مختل��ف انقالب از مقابله با گروهک 
های تجزیه طلب در آغازین روزهای پیروزی انقالب، تا دفاع 
از تمامیت ارضی و از عملیات های مسشتاری علیه تروریسم 
تکفیری، تا عملیات های گسترده مردم یاری در جای جای 
میهن اس��المی، موجب تثبیت، استحکام و اعتالی انقالب 
شکوهمند اسالمی شده است. امروز شجره طیبه و تنومند 

انقالِب اس��المی با خلق محور مقاوم��ت و دفاع از حریم 
آل اهلل، موج��ب دفع فتنه ه��ا و  توطئه های گروهکهای 

تروریستی و قدرت های بیگانه در منطقه شده است.
در مقطع کنونی که دشمن در ابعاد سخت و نرم، ضربات 
کوبنده ای از انق��الب و ملت بزرگ ایران دریافت کرده و 
در حضیض ضعف و انفعال قرار دارد، ش��رکت مردم بصیر 
ایران در راهپیمایی 22 بهمن و مش��ارکت حداکثری در 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی مشت 
های کوبنده دیگری اس��ت که موجب شکست و نومیدی 
بیش از پیش دشمن خواهد شد. ارتش جمهوری اسالمی 
ایران ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر، به ملت بزرگ ایران 
اطمینان می دهد همواره تحت فرماندهی امام خامنه ای) 
مدظله العالی( با همراهی و همدلی سایر نیروهای مسلح، 
در راه صیان��ت از آرم��ان های انق��الب و منافع و امنیت 
ملت غیور ایران س��ربلند اسالمی محکم و استوار ایستاده 
اس��ت و هرگز اجازه نخواهد داد تا دشمنان خدشه ای به 
امنی��ت و اقتدار کش��ور وارد کنند.کارکنان مومن و غیور 
ارتش جمهوری اسالمی ایران دست در دست ملت بصیر 
و هوشیار ایران در ایام اهلل پیش رو در صحنه دفاع نرم از 
نظام اس��المی همانند گذشته در راهپیمایی 22 بهمن  و 
انتخابات مجلس شورای اسالمی، حضور یافته و مشارکتی 
پر ش��ور و حداکثری را رقم خواهن��د زد و با گوش جان 
سپردن به سر انگشت تدابیر رهبر فرزانه انقالب در بیانیه 
گام دوم انقالب، مسیر اعتالی انقالب و نظام اسالمی را با 
امید و اقتدار دنبال خواهند کرد.  روابط عمومی ارتش

پیام فرمانده کل ارتش
انقالِب اسالمی موجب دفع توطئه های تروریست ها شده است

 حجت االس��الم س��ید محس��ن محم��ودی 
گفت: ملت بزرگ ایران در 22 بهمن، پاس��خ 
نقشه های شومی چون معامله قرن و همچنین 

بحث مذاکره با آمریکا را خواهند داد.
رئیس ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��المی 
استان تهران پیش خطبه نماز جمعه با اشاره 
به اس��تقبال تاریخی مردم از فرودگاه مهرآباد 
ت��ا بهش��ت زهرا )س( از امام خمین��ی )ره(،  
گفت: این اس��تقبال از زیباترین حماسه های 
ملت ایران بود و در نهایت س��خنرانی کوبنده 
ام��ام)ره( در بهش��ت زهرا)س( تی��ر خالصی 
بر قل��ب رژیم منح��وس پهلوی ب��ود که آن 
س��خنرانی هی��چ گاه از حافظ��ه تاریخی ملت 

ایران پاک نخواهد شد.
وی با بی��ان اینکه 12 بهمن به معنای واقعی 
کلمه »یوم اهلل« اس��ت، ادامه داد: ما هم اکنون 
چه��ل و یکمی��ن س��الگرد آن روز تاریخی را 

گرامی می داریم، دهه فجر انقالب اس��المی از 
مبارک ترین ایام ملت ایران است، باید با الهام 
از مکت��ب قرآنی و اهل بیت)ع( و با بهره گیری 
از هدایت های امام)ره(  و مقام معظم رهبری، 
ضمن گرامیداشت این روزهای نورانی، به این 

راه مقدس با تمام توان ادامه دهیم.
رئی��س ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��تان 
تهران با اشاره به اینکه امسال اولین دهه فجر 
در گام دوم انقالب را برگزار می کنیم، تصریح 
کرد: بر این اس��اس، بیانیه گام دوم انقالب از 
محوری ترین موضوعاتی است که در دهه فجر 

به آن پرداخته خواهد شد.
حجت االس��الم محم��ودی بیان کرد: ش��عار 

محوری دهه فجر امس��ال »انقالب اس��المی 
زن��ده و پوی��ا در پرتو والیت م��داری، جهاد و 
مقاومت« است. فردا در سراسر کشور برنامه ها 
و مراس��م ویژه ای برگزار خواهد شد که مرکز 
ثقل این مراسم ها در تهران و حرم مطهر امام 

خمینی )ره( خواهد بود.
وی اعالم کرد: فردا از س��اعت ۹ صبح مراسم 
وی��ژه در ح��رم بنیانگذار جمهوری اس��المی 
برگزار می ش��ود و ساعت 11 صبح نیز مراسم 
گلباراِن مکان جلوس و نطق تاریخی حضرت 
ام��ام )ره( در بهش��ت زهرا )س( برپ��ا خواهد 

شد.
رئی��س ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��تان 

تهران با اش��اره به اینکه 22 بهمن امس��ال با 
چهلمین روز ش��هادت سردار سلیمانی مقارن 
اس��ت، گفت: حال و هوای 22 بهمن معطر به 

عطر ایثار، مقاومت و شهادت خواهد بود.
حجت االس��الم محمودی تصریح کرد: روحیه 
ضد استکباری ملت ایران و بروز خشم انقالبی 
آنان علیه آمریکای جهانخوار در 22 بهمن امسال 
متجلی تر خواهد شد و ملت ایران همانطور که 
در مراسم تشییع تاریخی شهید سلیمانی نشان 
دادند، در 22 بهمن هم پاسخ زمزمه های شوم 

مذاکره با آمریکا را خواهند داد.
وی بی��ان کرد: از آنجایی ک��ه ماهیت انقالب 
اس��المی، ضد آمریکایی و ضد صهیونیس��تی 

اس��ت، 22 بهمن فریاد کوبنده ایران بر س��ر 
آمری��کا را ش��اهد خواهیم ب��ود و ملت بزرگ 
ایران پاس��خ نقشه های ش��ومی چون معامله 
ق��رن را خواهن��د داد ک��ه »فلس��طین برای 
فلس��طینی ها اس��ت« و ط��رح »آمریکایی � 
صهیونیستی« محکوم به شکست خواهد بود.  
رئی��س ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��تان 
تهران با بیان اینکه قطعاً دهه فجر زمینه س��از 
حضور پرش��ور مردم در انتخابات خواهد بود، 
اظهار داش��ت: از مردم همیش��ه در صحنه و 
وف��ادار به امام )ره( و والیت دعوت می ش��ود 
که با حضور در مراسم دهه فجر، با آرمان های 
ام��ام )ره( و رهبری تجدید  پیمان کرده و به 
آمریکا و اذنابش پاس��خ دندان ش��کنی داده و 
عزم و اراده خویش را ب��رای پیمودن این راه 
نورانی تا س��پردن پرچم انقالب به دست امام 

زمان )عج( به نمایش بگذارند.  مهر

حساب ملت با کرام الکاتبین است

کدام یک از پرونده های زیر از اهمیت بیش��تری برخوردار 
است؟

الف( پرونده اختالس چندهزار میلیاردی داماد آقای وزیر
ب( پرونده س��وء استفاده مالی چند هزار میلیاردی دختر 

آقای وزیر
ج( پرونده سحر تبر و شاخ های مجازی

د( پرونده هسته ای ایران در سازمان ملل
برادر الریجانی: همچنین وقتی این اظهارات را بیان می کنید 
باید نگاهی به اوضاع کشور داشته باشید که چقدر مشکل 

وجود دارد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( وقتی آقای الریجانی می گوید مشکل وجود دارد یعنی 
حساب ملت با کرام الکاتبین است.

ب( هر کس��ی می خواهد حرف بزند بای��د قبلش با برادر 
الریجانی هماهنگ کند.

ج( آزادی بیان خوب است ولی برای هیات رییسه مجلس 
و بس!

د( ما معموال از اظهارنظرهای ایش��ان هیچ نتیجه ای نمی 
گیریم.

ک��دام ی��ک از خبرهای زیر به لحاظ رس��انه ای از اهمیت 
بیشتری برخوردار است؟

الف( امیرتتلو بازدداشت شد.
ب( سحر تبر محاکمه شد.

ج( احمدی نژاد درگذش��ت کوبی برایانت را تسلیت گفت 
اما درگذش��ت دهها هموطنش در حوادث اخیر را تسلیت 

نگفت.
د( علی دایی سرمربی تیم ملی نمی شود.

ننجون

آمریکا آرزوی تحقق »معامله قرن« 
را به گور خواهد برد

آیت هللا موحدی کرمانی: 
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سخنران پیش از خطبه  نماز جمعه تهران: 

مردم در 22 بهمن پاسخ زمزمه  شوم مذاکره با آمریکا را می دهند


