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پختگ��ي، تدبير و آين��ده نگري، اولي��ن واژه هايي 
هس��تند كه با شنيدن رسيدن كس��ي به سن ٤٠ 
س��الگي به ذهن انس��ان مي آيد، به وي��ژه اگر اين 
چهل س��ال، با دريايي از فراز و نشيب، سختي هاي 
كمرش��كن و تجربه هايي ش��گرف و منحصر به فرد 

همراه بوده باشد.
چهل ٢٢ بهمن گذشت كه هر سال آن برای خودش 
خاطره ای، داستاني و عظمتي دارد. چهل ٢٢ بهمن 
پر از فراز و نش��يب كه همچون رودي خروش��ان از 
تنگه ه��اي س��خت و باريک و پر از س��نگالخی كه 
دش��منان ما هرس��اله برايمان ايجاد ك��رده بودند 
)آنچنان كه با خوش��حالي ميگفتند انقالب اسالمي 
ايران چهل س��الگي خود را قطعا نخواهيد ديد( ، با 
س��ربلندي عبور كرد و انقالب ما، به كوري چش��م 
تمام آنها كه چش��م طمع به اس��تقالل و آزادي ما 
دوخت��ه بودن��د و منتظر زمين خوردنم��ان بودند، 

اكنون چهل و يک ساله شد!
٤1 سال است كه مردم با حضور خود در راهپيمايی 
ه��ا مخصوصا راهپيماي��ی ٢٢ بهمن ثابت كرده اند 
كه هميشه پای انقالب خود هستند اما با اين وجود 
همين م��ردم قدردان و نجيب همواره با اين ترديد 
به سر برده اند كه آيا مسئولين هم مانند خودشان 
پای انقالب مانده اند؟ مردمی كه بار تمام س��ختی 
ها را بدوش كش��يده اند و در تمام غم ها و سختی 
ها جوانمردانه پای اين كش��ور و نظام ايستاده اند و 
مش��كالت اقتصادی، گرانی فقر و بيكاری را تحمل 
ك��رده اند تا به ش��رايطی بهتر ه��م از لحاظ مادی 
و ه��م از لحاظ معنوی برس��ند، ام��روز از خود می 
 پرسند آيا اين اهداف برای آنها محقق شده است؟

انصاف بايد داد كه مردم حق دارند اين س��وال ها را 
بپرس��ند، به خصوص در سال های اخير كه كشور با 
شرايط بسيار دشوارتری )چه داخلی و چه خارجی( 
مواجه است. اما آنچه بيش از اين سختی ها برايشان  
آزاردهنده است مشاهده فساد مالی در حلقه برخی 
مديران و س��وء مديريت ها و عدم نظارت شفاف بر 
عملكرد مسئوالن است كه سال به سال اين دسته از 

مسووالن را از مردم دورتر و دورتر كرده است.
عليرغ��م اين نارضايتی ها همين م��ردم كه صاحبان 
اصلی انقالب هس��تند به اقتضای چهل س��ال درس 
آموزی از تاريخ به خوبی آموخته اند كه حس��اب اين 
انق��الب را بايد از برخی مديران و مس��ووالن عافيت 
انديش بعضا پرنفوذ و زياد خواه سوا كنند و راه اصالح 
اين كژديس��ی ها بازگشت به همان آرمان ها و شعار 
های جاودانه س��ال ۵۷ است. انقالبی كه با همه اين 
دشمنی ها ، كمبودها و كاستی ها، همچنان ايستاده و 
ريشه در قلب های مردم دارد. دليل حضور هميشگی 
مردم در سالگردهای انقالب نيز چيزی جز اين بينش 
و باور مردم نيس��ت. مردم در تمام اين سال ها برای 

اين به راهپيمايی های ٢٢ بهمن آمده اند كه :
1( اع��الم كنن��د پای اين انق��الب و باورهای پديد 
آوردنده اش ايس��تاده اند و اساس��ا با اتكا به همان 
باورها، به وقتش، عرصه جمهوری اس��المی برآمده 
از انقالب را از آن دس��ت مس��ووالن بی مسووليت 
پاک خواهند كرد. ٢(به دش��منان خود بفهمانند كه 
تهديد آنان را  با حضور خود در راهپيمايی ٢٢ بهمن 
خنث��ی می كنند چرا كه حضور مردم در راهپيمايی 
٢٢ بهم��ن پديدآورنده وح��دت اجتماعی و امنيت  
است و تهديد و تحريم های دشمنان را خنثی خواهد 

كرد. الف

طائب:ابزاردفاعیمنهایحضورمردم،
ارزشیندارد

رئيس س��ازمان اطالعات سپاه در جمع راهپيمايان 
٢٢ بهم��ن گفت: اگ��ر ابزار دفاع��ی منهای حضور 
مردم باش��د، ارزش��ی ندارد و به سرعت آن قدرت 

زائل می شود.
حجت االسالم حس��ين طائب در جمع راهپيمايان 
تهرانی در ٢٢ بهمن گف��ت: موضوعات مختلفی را                                             
در ادبيات سياس��ی به عن��وان عناصر قدرت مطرح 
می كنند كه مهمترين عنصر قدرت انقالب اسالمی 
را                                             حضور گس��ترده مردم و مشاركت حداكثری در 
عرصه ه��ای مختلف انقالب می دانند. وی افزود: هر 
چه م��ردم خود را                                             در انقالب صاح��ب نقش بدانند 
قدرت انقالب اس��المی هم بيش��تر خواهد شد و به 
تعبي��ر رهبر معظم انقالب حض��ور مردم در صحنه 
حتی می تواند س��وخت موش��ک ها را                                             ه��م تأمين 
كن��د و به عبارتی يكی از ابزارهای دفاعی و نظامی 
محسوب می شود. وی گفت: مردم مستضعف جهان 
امروز به دنبال آن هس��تند كه از آنها حمايت كرده 
و پرچم��داری كنند تا بتوانند در برابر مس��تكبران 

ايستادگی كنند. تسنیم

اخبار

نگاهمسئوالنبهخارجازمرزهانباشد
فرمان��ده نيروی انتظامی گفت: مردم از مس��ئوالن می خواهند كه روی پای 
خود بايس��تند و ب��ه توانمندی های خود اتكا كنند و نگاهش��ان به خارج از 
مرزها نباش��د. سردار حسين اشتری در حاشيه مراسم راهپيمايی ٢٢ بهمن 
اظهار كرد: مردم عزيز ايران از س��اعات اوليه و حتی زودتر از س��اعت اعالم 
ش��ده برای راهپيمايی ٢٢ بهمن به خيابان ها آمدند و با شكوه تر از ٤٠ سال 
گذشته، در راهپيمايی حضور پيدا كردند. وی تصريح كرد: همزمان با چهلمين روز 
ش��هادت سردار س��ليمانی، مردم شهيدپرور ايران ياد و خاطره اين شهيد بزرگوار را 
گرامی داشتند. سردار اشتری گفت: مردم از مسئوالن می خواهند كه روی پای خود 

بايستند و به توانمندی های خود اتكا كنند و نگاهشان به خارج از مرزها نباشد.
وی در پايان از حضور مردم تشكر كرد و گفت: مردم همانند سال های قبل همكاری 

بسيار خوبی با نيروهای انتظامی داشتند.  مهر

مردمازاصلانقالبوحمایتازرهبریدستنمیکشند
وزير اس��بق اطالعات گفت: ممكن اس��ت مردم از سوء تدبيرها و كم كاری 
ها ناراحت باش��ند، اما از اصل انقالب و حمايت از رهبری دست نمی كشند 

و پای انقالب هستند.
حجت االس��الم حيدر مصلحی در حاش��يه راهپيمايی يوم اهلل ٢٢ بهمن در 
جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: مردم برای انقالب ش��هدای زيادی دادند كه 
يكی از آنان حاج قاس��م س��ليمانی ش��هيد محور مقاومت است كه شخصيتی است 
بين المللی و تمام دنيا و بشريت را پای كار مقاومت آورد. مصلحی در پاسخ به اين 
پرس��ش كه نظرت��ان در مورد اينكه برخی ها انتخابات را فرمايش��ی می دانند و دم 
از انتخابات فرمايش��ی می زنند چيس��ت، گفت: مقام معظم رهبری به اين اظهارات 
پاس��خ داد و آن اينكه چطور موقعی كه نوبت خودشان می شود انتخابات فرمايشی 

نيست اما وقتی نوبت ديگران می شود انتخابات فرمايشی است؟  فارس

باقدرتپشتوالیتفقیهایستادهایم
خبرگزاری ميزان- سيد احمد خمينی در حاشيه راه پيمايی يوم اهلل ٢٢ بهمن 
ضمن تبريک س��الگرد انقالب اس��المی گفت: همه ما آمده ايم با آرمان های 

امام راحل تجديد بيعت كنيم و با قدرت پشت واليت فقيه ايستاده ايم.
حجت االسالم سيد احمد خمينی در حاشيه مراسم يوم اهلل ٢٢ بهمن درباره 
حضور پرشور مردم و اينكه اين حضور چه ضربه ای به سياست های ضد ايرانی 
دشمنان خواهد زد، گفت: ضمن تبريک ٤1 پيروزی سالگرد انقالب اسالمی همه ما 

آمده ايم با آرمان های امام راحل تجديد بيعت كنيم.
مراس��م راه پيمايی يوم اهلل ٢٢ بهمن ۹۸ امروز هم زمان با چهلم شهيد سپهبد حاج 
قاس��م سليمانی در بيش از ۵ هزار نقطه كشور عزيزمان برگزار شد و حدود ۶ هزار 
اصحاب رس��انه آن را به دني��ا مخابره كردند كه: »برنامه عين��اً همان برنامه دوران 

فرماندهی شهيد سليمانی است«.  میزان

رئيس جمهور گفت: در بدرقه شهيد قاسم سليمانی، مردم به 
خيابان آمدند و از نيروهای مسلح و دولت انتقام را خواستند 

و نيروهای مسلح به آنچه مردم خواستند عمل كردند.
حجت االسالم حس��ن روحانی رئيس جمهور در مراسم ٢٢ 
بهمن تهران، گفت: بهمن ۵۷ در ٤1 سال پيش به ما نشان 
داد كه چگونه قدرت خداوند در اراده يک ملت بزرگ تجلی 
می ياب��د.  روحانی خاطرنش��ان كرد: بی تردي��د ما در حادثه 
تاريخی ٢٢ بهمن ۵۷ دس��ت خداوند، قدرت خداوند و اراده 

حق را به خوبی مشاهده كرديم.
وی تصريح كرد: من در اينجا می خواهم به نكته مهمی اشاره 
كنم، تمام انقالب ما در واقع يک انتخاب بود. من می خواهم 
به اين سؤالی كه در ذهن برخی از نسل سوم و چهارم انقالب 
ممكن اس��ت به وجود آمده باشد پاس��خ دهم كه چرا ملت 
ايران در ٤1 س��ال پيش انق��الب را انتخاب كرد و چرا رژيم 
گذشته را سرنگون كرد. رئيس جمهور بيان داشت: در واقع 
انقالب اس��المی ايران مبتنی بر يک انتخاب بود، مردم بين 
يک رژيم فاسد وابسته به آمريكا و يک نظام مردم ساالر دينی 
بين يک فاس��دی بين شاه ملعون و مثل انسانی باايمان و با 
دانش و سياست همچون امام، ملت ما امام را انتخاب كردند. 

مردم ساالری را ملت ما انتخاب كردند.
روحانی گفت: بين وابستگی به ابرقدرت ها و استقالل، مردم 
ما اس��تقالل را انتخاب كردند، به اعتقاد من اين انتخابات و 
اين انتخاب امروز هم بايد در پيش روی مردم باش��د. پاس��خ 
مردم امروز ما هم پاس��خ ٤1 س��ال پيش خواهد بود. بسيار 
مهم است به اين نكته توجه كنيد كه انقالب اسالمی مبتنی 
ب��ر انتخاب ب��ود و باالترين ثمره انقالب نيز انتخاب اس��ت، 
انقالب از انتخاب اس��ت و انتخاب از انقالب اس��ت. وی بيان 
داش��ت: كدام ٢٢ بهمن است كه مردم در انتخابات شركت 
نكردن��د، ٢٢ بهمن م��ردم آزادند كه ب��ه خيابان ها بيايند و 
انقالب ش��ان را تأييد كنند و ب��ا امام و رهبری بيعت كنند و 
يا آنكه در خانه بمانند اما مردم هر س��ال انقالب را انتخاب 
كردن��د و راهپيمايی و حضور در صحن��ه را انتخاب كردند، 
مس��ير ما، مسير انتخابات است و انقالب ما برمبنای انتخاب 
بزرگ يک ملت در ٤1 سال پيش و در انتخاب های بعدی به 
وجود آمده است و تكامل پيدا كرده است البته روشن است 

كه ما در تمام مقاطع از روز اول با دش��منان قسم خورده و 
سرسختی مواجه بوديم. رئيس جمهور افزود: انقالب اسالمی 
ايران تأثيرش تنها در داخل ايران نبود و تأثيرش در منطقه 
بود، و تأثيرش بر جهان و بر مسلمانان و بر آزاديخواهان بود. 
برای قدرتی چون آمريكا تحمل انقالب اس��المی و پيروزی 
ي��ک ملت ب��زرگ و بيرون ران��دن ابرقدرت آمري��كا از اين 
س��رزمين طبيعی اس��ت كه غيرقابل تحمل باشد و طبيعی 
اس��ت كه از ٤1 سال پيش هر ش��ب خواب بازگشت به اين 

سرزمين را ببينند. 
روحانی گف��ت: آمريكا ايرادش به انتخاب ما اس��ت،  آمريكا 
می گويد چرا مردم انتخاب كردند، س��خن آمريكا اين است 
كه مردم حق انتخاب نداشتند، نظام شاهنشاهی را ما تأييد 
ك��رده بوديم، مای آمريكا می خواس��تيم بمان��د و چرا مردم 
آمدند و راه نوي��ی را برای زندگی خود انتخاب كردند؟ پس 

دعوای ما با آمريكا دعوای انتخاب است.
رئي��س قوه مجريه تأكيد كرد: آنچه انقالب ما را اس��تحكام 
بخش��يده است حضور مردم و رأی مردم است. من اين نكته 
را اضافه كنم هر چه مردم از ما می خواهند بايد به آن عمل 
كنيم. من در اينجا می خواهم از نيروهای مس��لح، از س��پاه 
پاسداران، از بسيج و از همه نيروها تشكر و سپاسگزاری كنم، 
آن روز كه در بدرقه ش��هيد بزرگوار ما حاج قاسم سليمانی 
م��ردم به خياب��ان آمدند و از نيروهای مس��لح م��ا انتقام را 
خواستند و از دولت انتقام را خواستند نيروهای مسلح ما به 
آنچه مردم خواستند عمل كردند. روحانی بيان داشت: اينكه 
عين االسد آمريكا در عراق موشک باران می شود يعنی اجرای 
خواس��ت مردم؛ مردم انتقام را خواستند، نيروهای مسلح ما 
سخن مردم را به كرس��ی نشاندند، آن روزی كه هواپيمايی 
در كنار فرودگاه ما آس��مان را نيلی كرد و قلب ما و رهبری 
را سوزاند مردم از مسؤولين عذرخواهی خواستند و نيروهای 
مسلح ما عمل كردند و سريعاً از مردم عذرخواهی كردند و به 
مردم قول دادند دقت خواهند كرد و چنين اش��تباهی هرگز 
تكرار نش��ود. نيروی مسلحی كه با مردم است و به خواست 
مردم عمل می كند، نيروی مس��لحی كه در كنار مردم است 
اين همانی است كه راه انقالب اسالمی ما تعيين كرده است. 
وی در بخش ديگری از س��خنان خود در مراسم راهپيمايی 

يوم اهلل ٢٢ بهمن افزود: گاهی س��خنانی در رسانه ها مطرح 
می ش��ود كه با راه امام و انقالب در تضاد است، يادتان نرود 
ام��ام همواره تأكيد كرد و گفت هم��ه با هم اين همه با هم 
يک اس��تراتژی مهم انقالب اسالمی بود هر وقت همه با هم 
بوديم ٢٢ بهمن آفريده می شود، هر وقت با هم بوديم آمريكا 
شكست خورده اس��ت، هر وقت همه با هم بوديم شكوفايی 
در اين كشور اتفاق افتاده است، نگذاريم عده ای بگويند اين 
جناح يا آن جناح؛ نه استراتژی ما همه با هم است و در كنار 
هم بايد از اين كش��ور دفاع كنيم و همه بايد با هم در برابر 
آمريكا بايس��تيم و همه بايد ه��م از حقوق ملت  ايران دفاع 
كنيم، اين انقالب برای همه اس��ت و برای فرد و گروه خاصی 
نيس��ت. رئيس جمهور در ادامه بيان داشت: شهيد سليمانی 
ما هم س��ردار ميدان جنگ بود و هم يک ديپلمات ارشد در 
مذاكره بود، شهيد سليمانی در مسير رفتن به جلسه سخن 

و گفت وگو با نخست وزير عراق شهيد شد.
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه بايد همه ابعاد شهيد سليمانی 
را مدنظر قرار دهيم خاطرنشان كرد: شهيد سليمانی دنبال 
جنگ در منطقه نبود؛ آمريكايی ها دروغ می گويند كه شهيد 
س��ليمانی دنبال بی ثباتی در منطقه بود، ش��هيد سليمانی 
دنبال ثبات بود. شهيد س��ليمانی به كمک و مردم عراق به 
سوريه، عراق و منطقه امنيت داد، شهيد سليمانی مرد جنگ 
و صلح بود جنگی به صلح منتهی شود و صلحی كه همچنان 

قوی باشيم كه جنگ ايجاد نشود.
رئيس قوه مجريه افزود: قدرت ما اس��ت كه صلح را حفاظت 
می كند، نيروی مس��لح قوی اس��ت كه كشور ما را در مسير 
صلح قرار می دهد. من خوشحالم در اينجا اين نكته را بگويم 
كه من سپاسگزار صنعت دفاعی كشور هستم كه در اين مدت 
چند سال قدرت نيروهای مسلح ما را دوچندان كرده است، 
در اين آخرين جلس��ه شورای عالی امنيت ملی، فرماندهان 
نظامی می گفتند قدرت نظامی ما امروز از يک س��ال پيش 
به مراتب باالتر است.  روحانی گفت: جمهوريت و اسالميت 
در كنار يكديگر اس��ت اين و آن در اينجا درست نيست. در 
بس��ياری موارد نبايد بين اين و آن انتخاب كنيم يا مقاومت 
يا ديپلماس��ی؛ نه، هر دو. يا تعامل با جهان يا ايستادگی؛ نه، 
هر دو. يا خودكفايی در داخل يا تجارت با خارج؛ نه، هر دو. 

اينجا جاهايی است كه اين يا آن صحيح نيست. 
روحانی با اش��اره به اينكه آمري��كا می خواهد ما را به زانو در 
آورد، تصريح كرد: آمريكا ملت تسليم شده، كشور غارت شده، 
دولتی كه پش��يمان ش��ده و نمی خواهد بار مسؤوليت را بر 
دوش داش��ته باشد می خواهد، اش��تباه آمريكا همين است 
نمی داند دولت، ملت، نيروهای مس��لح و قوای س��ه گانه زير 
پرچم جمهوری اس��المی و رهب��ری معظم انقالب يكپارچه 
ايس��تادگی خواهند كرد، تالش اين بود ك��ه مردم ما برای 
نيازمندی های روزمره خود درمانده شوند.  روحانی با تأكيد 
بر اينكه مردم روزهای س��ختی را گذرانده اند بيان داش��ت: 
در ط��ول ماه های اخي��ر دولت و ملت ما در مش��كالت روز 
به روز فائق تر می ش��ود و مش��كالت را پشت سر می گذارند. 
از كش��اورزان و صنعت گران بپرس��يد كه آيا ما امس��ال در 
كشاورزی و صنعت رشد داريم يا نه؟ دو سال تحريم كامل؛ 
اما امروز مردم ما می بينند در بسياری از مواد غذايی خودكفا 
هس��تند و در برخی از مواد غذايی هم در مسير خودكفايی 

قرار دارند.
رئيس جمهور ادامه داد: مردم! به خدا قس��م اين فشاری كه 
به ملت ما وارد ش��ده اگر يک دهم آن را به كش��ور مشابهی 
در منطقه وارد می ش��د در برابر آمريكا تس��ليم می شدند و 
خضوع می كردند، شما بدانيد بسياری از كشورهای همسايه 
ما يک ماه نفت ش��ان تحريم ش��ود حقوق كارمند خودشان 
را نمی توانن��د بدهند.  روحانی با تأكيد ب��ر اينكه انتخابات 
دوم اسفند يک انتخابات در ميان همه انتخابات است، گفت: 
انقالب ما در س��ايه انتخاب درست ملت ما به پيروزی رسيد 
و انقالب ما برای اين بود كه راه انتخاب به سوی ما باز باشد. 
يك��ی از باالترين ارزش های ملی و دينی ما انتخاب اس��ت و 
بتواني��م بين دو راه، راه بهتر را برگزينيم و بين چند راه، راه 
بهتر را برگزينيم. انتخاب يكی از دستاوردهای بزرگ انقالب 

اسالمی ما است.
وی خاطرنش��ان كرد: ما يكبار ديگر مثل امروزی كه شما به 
صحنه آمديد و افتخار آفريديد، دوم اسفند پای صندوق رأی 
برويد و يكبار ديگر افتخار بيافرينيد و به همه دشمنان اعالم 
كنيد راه مردم ما آزادی، استقالل و جمهوری اسالمی ايران 

بوده و خواهد بود. فارس

آيت اهلل رييس��ی در جمع راهپيمايان ٢٢ بهمن در مش��هد 
مقدس، با بيان اينكه راهپيمايی ٢٢ بهمن سخن نو و پيام های 
جديد دارد، گفت: بر بستر يوم اهلل ٢٢ بهمن روز های الهی و 

خدايی بسياری در اين كشور شكل گرفت و شگل می گيرد.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به حضور خود در جوار حرم نورانی 
حضرت علی بن موس��ی الرضا )ع( و در جمع با صفای مردم 
عزيز مشهد مقدس و زائرين بارگاه نورانی حضرت ثامن الحجج 
)ع( در روز ٢٢ بهمن ۹۸، گفت: اجتماع عظيم و راهيپمايی 
ميليونی امروز در ايران اسالمی فقط يادآور سالگرد ٢٢ بهمن 
۵۷ نيس��ت؛ بلكه امروز، خود در تاريخ انقالب شكوهمند ما، 
نقطه عطف و يک انقالب بوده كه مبتنی بر همان انقالب ۵۷ 
و با تاكيد بر همان اصول و مبانی است. رئيسی با بيان اينكه 
خواس��ت ميليونی مردم، نظامی مبتنی بر دين و آموزه های 
دينی و ب��ر پايه عقالنيت، عدالت، اخالق و معنويت اس��ت، 
گفت: شكل گرفتن نظامی مبتنی بر عبوديت خداوند، كرامت 
انسان، روش و س��بک زندگی اسالمی از مبانی اصلی شكل 

گرفتن انقالب اسالمی بود.
وی ب��ا تاكيد بر اينكه برای ش��كل گرفتن هم��ه اين مبانی 
بايد پررنگ تر، پرجلوه تر و اساس��ی تر در جامعه تالش شود، 
تصريح كرد: جامعه مبتنی بر انقالب ش��كوهمند اسالمی از 
اه��داف مهمی بود ك��ه بر زبان مردم عزيز جاری ش��د و آن 
را فري��اد زدن��د.  وی ادامه داد: اغلب انقالب ها و ش��ايد همه 
آنچه ب��ه نام انقالب از آن ياد می كني��م، اگر بتوان نام آن ها 
را در دنيا انقالب گذاش��ت، خيزش ها، حركت ها و نهضت ها 
بعد از گذش��ت چند سال و بعد از گذشت مدتی از اهداف و 
آرمان هايش��ان فاصله می گيرند؛ اما امروز مردم مشهد، مردم 

سراسر استان خراسان رضوی و مردم ايران اسالمی همان را 
فرياد می كنند كه در ٢٢ بهمن ۵۷ می خواس��تند. ش��عارها، 
نگاه ها، آرمان ها ذره ای عوض نش��ده اس��ت. مردم همواره بر 
همان آرمان ها كه آرمان های الهی اس��ت، پافش��اری دارند و 
خواس��ت مردم همان اصول و مبانی اس��ت كه بر آن اساس 
انقالب شكل گرفت. اين اصول همواره پايدار است و مردم بر 

همين اصول و مبانی اصرار دارند.
رئيس��ی با بيان اينكه امروز خواست مردم و انقالبيون شكل 
گرفت��ن نهادها، س��ازمان ها و ادارات و س��از و كارهايی تراز 
انقالب شكوهمند اسالمی است، تصريح كرد: خواست مردم 
اين اس��ت كه همه نهادها، س��ازمانها، ادارات و دستگاه های 
منس��وب به انقالب اس��المی و اين كش��ور در ت��راز انقالب 
اسالمی و تراز اهداف بلند نظام شكوهمند اسالمی باشد؛ لذا 
در گام دوم پيرايش از هرگونه آلودگی، نا س��المتی و فس��اد 
خواست جدی مردم انقالبی ماست. خواست مردم اين است 
كه سازمان، اداره، مجلس، دولت، دستگاه قضايی و نهادهای 
انقالب اس��المی مبتنی بر اساس انقالب شكوهمند اسالمی 
باشد. رييسی با تاكيد بر اينكه ارتباط با كشورهای پيشرفته، 
انسان را پيشرفته نمی كند، گفت: ارتباط با همه كشورهايی 
را كه با ما دش��منی نمی كنند، به هيچ عنوان نفی نمی كنيم. 
حتما تعامل و ارتباط با دنيا جزءِ اصول كار ماس��ت و از اين 
امر ابايی نداريم و در اين چهل ساله با حفظ عزت، حكمت و 
مصلح��ت همواره اين ارتباطات در زمره مبانی كاری ما بوده 
اس��ت. رييس ق��وه قضاييه در ادامه گف��ت: بايد ديد كه چه 
چيزی كشور را پيشرفته می كند. پيشرفت در دهه پيشرفت 
و كرامت نه فقط آوردن محصوالت پيشرفته يا مصرف زدگی 

و نه ارتباط با كش��ور های به ظاهر توس��عه يافته است؛ بلكه 
آنچه كه می تواند كش��ور را پيشرفته كند، توانمند شدن در 
تولي��د كاال و علم و فناوری خواهد بود. رييس��ی با تاكيد بر 
ضرورت توجه به عدالت، گفت: عدالت از اهداف مهم امام )ره( 
و از محور ه��ای با اهميت قانون اساس��ی و از مطالبات جدی 
مردم اس��ت. س��خن از عدالت توصيفی نيست؛ اگر بخواهيم 
در مورد عدالت س��خن بگوييم، خيلی می ت��وان حرف زد و 
بس��يار ميتوان كتاب و مقاله نوشت؛ اما حال سخن از عدالت 
اجرايی و اثباتی است. رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: زمانی كه 
می گوييم عدالت، يعنی عدالت شنيدنی نيست؛ بلكه عدالت 
چشيدنی اس��ت؛ يعنی مردم بايد كامشان به اجرای عدالت 
ش��يرين ش��ود؛ لذا قانون عادالنه، اج��رای عادالنه و قضاوت 
عادالنه و تقس��يم همه ظرفيت ها در كشور مبتنی بر عدالت، 
باي��د مورد توجه قرار گيرد. وی در ادامه تاكيد كرد: نگاه غير 
انقالبی به فرهنگ، نگاهی بدون توجه به مبانی غنی فرهنگ 
اس��المی و فرهنگ ايرانی و تمدن مثال زدنی خودمان است. 
ما در مدنيت خودمان جلوه های بسيار داريم كه در دنيا قابل 
عرضه اس��ت. امروز تمدنی كه ايران اسالمی از آن برخوردار 
بوده، تمدنی مثال زدنی اس��ت. اين فرهنگ غنی انسان ساز، 
قهرمان س��از و مجاهد پرور است و يک نسخه آن حاج قاسم 
سليمانی می شود؛ يک نسخه ش شهيد حججی و نسخه هايی 
از آن مدافعان حرم می ش��وند. اينگونه چهره های ماندگار كم 

نيستند و هركدام در جامعه الگو هستند.
آيت اهلل رييس��ی ادامه داد: امروز در حوزه های مختلف مانند 
عل��م و فناوری، نانو تكنولوژی و فناوری های نوين كش��ور ما 
قدم های بس��يار ارزشمندی برداشته و در اين حوزه ها حرف 

برای گفتن داريم و دنيا هم می داند كه در اين حوزه ها قوی 
هستيم. وی بيان داشت: در گام دوم، پيام ٢٢ بهمن ۹۸، قوی 
ش��دن ايران اسالمی در همه عرصه ها و مقاومت بی، چون و 

چرا در مقابل دشمنان خواهد بود.
وی با بي��ان اينكه ش��كل گرفتن مجلس انقالبی پش��توانه 
بس��ياری از اقدامات در كشور و جزو جلوه های قدرت خواهد 
بود؛ تصريح كرد: آنچه به ما تكليف كرده اند، اين اس��ت كه 
تالش كنيم در جهت شكل گرفتن ايران قوی، با ايران قوی و 
مقاوم در ذهن دشمنان تهديد يا خدای نكرده خيال جسارتی 
نخواهد آمد؛ لذا در ٢٢ بهمن ۹۸ در كنار مضجع نورانی امام 
رضا )ع( و ارواح مطهر شهيدان كه ناظرند بر اعمال ما، پيمان 
می بنديم با همه وجود و قدرت در جهت ش��كل دادن آنچه 
خواست مردم، انقالب و نظام و رهبری است، انشاءاهلل تالش 
كنيم. رئيسی در ادامه به بيان خاطره ای پرداخت و افزود: آن 
زمان كه توفيق خدمتگزاری در اين آستان نورانی را داشتم و 
خادم اين آستان بودم، رهبر معظم انقالب در ايام عيد مشرف 
بودند. در همين ايام يک نوجوانی خدمت ايش��ان رس��يد و 

گفت: آقا اوضاع را چگونه می بينيد؟
رئي��س قوه قضاييه تصري��ح كرد: امروز م��ا چهل و يكمين 
سالگرد پيروزی انقالب را گرامی می داريم و آينده اين نهضت 
بسيار بس��يار نورانی و روشن اس��ت. وی بيان داشت: يقين 
بدانيد بركات خون مطهر ش��هدا و شهيد سليمانی به خروج 
آمريكايی ها از منطقه و آزادی مردم منطقه از دس��ت سلطه 
گران، همبستگی هرچه بيشتر مردم ايران و عراق و مسلمان 
جه��ان و منطق��ه و افزايش روحيه مبارزه با دش��من و تنفر 

عمومی نسبت به آمريكايی ها خواهد انجاميد.  میزان

نیروهای مسلح در انتقام شهید سلیمانی 
به خواست مردم عمل کردند
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رییس قوه قضاییه:

در گام دوم انقالب پیرایش از هرگونه آلودگی خواست مردم است

راحله کاویار  


