
گزارش

ملت در راهپیمایی ۲۲بهمن قدرتش را به آمریکا نشان داد
رئیس مجلس شللورای اسللامی گفت: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
بهتریللن قدرتی بود که به آمریکا نشللان داده شللد و آن ها بایللد بدانند که 
می بایسللت از خواسته های ملت ایران تمکین کنند.  علی الریجانی با حضور 
در راهپیمایی یوم اهلل ۲۲ بهمن تهران در جمع خبرنگاران گفت: حضور مردم 

در راهپیمایی بسیار با شکوه بود و این حضور باعث قدرت بیشتر برای حرکت 
انقاب می شللود، مخصوصا به آمریکا روشن می گوید مردم به دنبال این هستند که 
منافع خود را حفظ کنند. وی افزود: باید دسللت همه ملت ایران را بوسید چرا که با 
غیرت در راهپیمایی حضور یافتند و سرمایه بزرگی برای کشور ایجاد شد. الریجانی 
در ادامه یک وجه از جمهوریت را حضور مردم در انتخابات دانست و افزود: از آنجایی 
که هر ۲ سال یکبار در کشورمان انتخابات داریم، نشان می دهد اهداف امام )ره( در 

انقاب که همان آرمان های جمهوری اسامی است، ادامه دارد.

مردم به نامزدهای دروغگو رأی ندهند
دبیللر شللورای نگهبان گفت:مردم باید در انتخابات دوم اسللفند کسللانی را 
انتخاب کنند که وقتی وارد مجلس می شللوند فکر جیب شللان نباشند و به 
فکر مردم شان باشند .  آیت اهلل احمد جنتی با حضور در یوم اهلل ۲۲ بهمن 
در جمع خبرنگاران گفت: من باید دسللت و پای مردم را ببوسللم؛ مردمانی 

که ۴۱ سللال اسللت که در راهپیمایی ۲۲ بهمن حاضر شللده و عقب نشینی 
نمللی کنند. مردم ما مقاومت کللرده و با قدرت ها می جنگند و در نهایت قدرت ها 

را ذلیل می کند.
جنتللی تاکید کرد: ما در زمینه انتخابللات کار خودمان را کردیم و حاال نوبت مردم 
اسللت . آیت اهلل جنتی تاکید کرد: مردم باید کسللانی را انتخاب کنند که راسللتگو 

باشند اما اگر دیدند نامزدی دروغ می گوید نباید به آن رای دهند فارس

مشارکت حداکثری مردم پیام روشنی برای دوستان و دشمنان دارد
عضو مجمع تشللخیص مصلحت نظام گفت: مشللارکت حداکثری مردم پیام 
روشنی برای دوستان و دشمنان خواهد داشت. حجت االسام مجید انصاری 
در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۲۲ 
بهمن یوم اهلل اکبر انقاب اسامی است. این یوم اهلل همیشه اهمیت داشته 

و در ۴0 سللال گذشللته مردم ایران این روز را به عنللوان روز ملی و مذهبی 
گرامی داشته اند. انصاری در ادامه با اشاره به شهادت حاج قاسم سلیمانی افزود: ۴0 
روز از شهادت سردار رشید اسام می گذرد و امروز ایشان در این راهپیمایی حضور 
دارد و حضور حاج قاسم را ما احساس می کنیم. وی در خصوص اهمیت شرکت در 
انتخابات آتی گفت: شللرکت در انتخابات همیشلله مهم بوده که هم یک حق است 
و هم یک تکلیف. حضور مردم در انتخابات برای کشللور و خودشللان مؤثر اسللت و 

مجلس برای مردم است.  تسنیم 

گروه رویکرد  
اینجا ایران زمین اسللت، سللرآمد خوبان جهان، اینجا ایران 
اسللامی است، زمینه ساز استقرار حکومت مهدوی)عج( که 
داد گسللتر در عالم اسللت. مردم ایران همه در انتظار ظهور 
موعود هستند و این وعده صادق الهی نزدیک است، چرا که 
مریدانی دارد که از اعماق وجود خود، قلب های عاشق خود را 
برای قدوم مبارک منجی عالم بشریت فرش کرده اند تا سردار 
و سللاالر دل ها قدم بر آنها بگذارد. عشللق به وجود مبارک و 
نازنین مهدی )عج( اسللت که این مردم را به میدان می آورد، 
در حالی که سختی ها و دشواری های زندگی آنها را در فشار 
قللرار داده اما پا بلله رکاب و پایدار و پاینده همچنان در صف 

سربازان عصر ظهور و حضور ایستاده اند و مقاومت می کنند.
کللدام امتی را می توان در این دنیا یافت که چنین در میدان 
حضور داشته باشللند و دشمن را خشمگین کنند؟ دشمنی  
که ۴0 سال است توطئه و دسیسه و نیرنگ می کند تا شاید 
بتواند انقاب مردم ایران اسللامی را فرو بریزد.اما با تأسی از 
صاحب این سللرزمین مهدی صاحب الزمان و پیروی از ولی 
فقیلله و رهبر فرزانه انقاب حضرت آیت اهلل خامنه ای چنین 

نشده و نخواهد شد.
مردم حامی انقاب خود هسللتند و ایللن وفاداری به انقاب 
اسللامی ایران،  قلبی است، اعتقاد راسخی است که شکست 
ناپذیر اسللت. هر اندازه نامایمتی از سوی دشمنان و ضعف 
برخی مسللئولین در کشور ایجاد شود، مردم در اصل انقاب 

اسامی تردید نمی کنند.
روز گذشته همه ایران بپا خاست تا بار دیگر بگوید، آمریکا از 

ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر!
اینجا ملک سلیمانی است، همان که مردم برایش سنگ تمام 

گذاشتند و تاریخ را شرمند خود کردند.
در هیللچ برهه ای از تاریخ نمی توان یافللت که مردم اینگونه 
وفادارانه به بدرقه سللردار خود بشللتابند و در چهلمین روز 
شهادت او بار دیگر قیام کنند علیه دشمنی که ناجوانمردانه 

مرد بزرگی از تبار مالک اشتر و آرش را از آنها گرفت.
مردم در همه شللهرهای بزرگ و کوچک این دیار به میدان 
آمدند تا بگویند،  ما تا پیروزی نهایی که بسیار نزدیک است، 

پابرجا هستیم.
آمدند بگویند، پای انقاب ایستاده ایم حتی اگر برخی در این 
راه بیراهلله رفتند. می مانیم چللون می دانیم که انقاب حق 
اسللت چرا که معجزاتی را در این ۴0 سللال انقاب دیده ایم 

که حقانیت آن را به اثبات رسللانده اسللت. اینجا ایران است، 
چهل و یکمین سالگرد جشن انقاب، ساعت به وقت خروش 
و همراهی، آری اینجا ایران زمین اسللت، جغرافیایی از خزر 
تا خلیج فارس که مردمانش دنیا را مبهوت مقاومت و عشللق 
به رهبر و سرزمینشللان کرده اند. از شرق تا غرب، از شمال تا 
جنللوب ملتی بزرگ در اربعین سللردار دل ها فریاد زدند که 

»هستیم بر سر عهدی که بستیم«، پابرجا و استوار…
امللروز پیام خروش ملت ایران خطاب به اسللتکبار جهانی و 
دشللمنان این آب وخاک این بود کلله ما همچنان در صحنه 
هسللتیم و پای آرمان ها و ارزش های خود ایسللتاده ایم و بار 
دیگر لبیک گفتیم به ندای رهبرمان که گفته بود: »ان شاءاهلل 

دشمنان ما خودشللان خواهند دید حضور عظیم مردمی را 
در میدان هللا و در خیابان ها؛ ما راجع به آن خیلی صحبتی 
نداریللم، ان شللاءاهلل ملّت مللا با همین حضورشللان ضربه ی 

کوبنده ای بر سیاست های دشمن وارد خواهند کرد.«
چهل و یکمین سللالگرد پیروزی انقاب اسامی ایران رنگ 
و بوی سللردار دالور اسام را داشللت و همه از حاج قاسمی 
گفتند که عمرش را صرف مبارزه با استکبار و تأمین امنیت 

کشور کرد و در این راه به شهادت رسید. 
۲۲ بهمن امسللال یکی از سللردترین روزهای زمسللتان را 
به خود دید،  اما مردم با وجود سللرمای شللدید و زیر بارش 
برف و باران آمدند،  آمدند تا بگویند سللربازان مهدی موعود 
هسللتند و در انتظار ظهور این خورشللید عالم تاب به قیام 
خود علیه ظلم و ستم ادامه می دهند.  لشکر سربازان ایرانی 
قیام نهایی و انقاب آخرالزمانی آماده اسللت. دشمن از فهم 
این مکتب مهدوی عاجز است که همچنان کورکورانه فتنه 
می کند و دسیسه می چیند. اگر از سپاه مهدی)عج( سرداری 
چون حاج قاسم سلللیمانی را از ما گرفتند، میلیون ها قاسم 
سلللیمانی دیگر پا به میدان نبرد گذاشتند. همه آنهایی که 
در ۲۲ بهمن ۱398 به میدان آمدند قاسللم سلللیمانی هایی 
هسللتند که هملله معادالت جبهلله کفر و نفللاق را بر هم 

خواهند زد.
روایت مردم ایران روایت عشللق به انقابی است که به قیام 

جهانی مهدی موعود )عج( متصل می شود. 
چهل سللالگی انقاب ایران اسللامی، نشللانه های پختگی، 
بصیرت بیشللتر، پایداری و اعتقاد اسللتوار به مکتب علوی و 
حسللینی و مهدویت اسللت و در این راه تا قله راهی نمانده 

است، اندکی صبر سحر نزدیک است.
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در دانشللگاه گرانادا در اسللپانیا یک نظام رتبه بندی 
علمی بوجود آمده که بر اساس تعداد مقاالت علمی 
و میزان ارجاء به آن ها توسط مقاالت و پژوهش های 
دیگر قادر است موسسللات آموزش عالی کشورهای 
مختلللف جهللان را رتبه بندی کند. ایللن رتبه بندی 
یکی از جدیدترین و جامع ترین نظام های رتبه بندی 
پژوهسی دانشللگاه ها و موسسات علمی جهان است. 
بنابر این رتبه بندی در سال ۱396 کشورهای آمریکا، 
چین، انگلسللتان، آلمللان، ژاپن و فرانسلله در صدر 
کشورهای تولید علم در جهان قرار داشتند. در عین 
حال جمهوری اسامی ایران در مقام شانزدهم جهان  

و در مقام اول منطقه قرار داشت.
در همین سال تعداد ارجاء به مقاالت علمی ایران رتبه 
هفدهم جهان را داشللت و در منطقه، ایران همچنان 
مقللام اول را دارا بود. یکی دیگر از مراجع رتبه بندی 
علمی نشریه نیوساینتیست اسللت که در انگلستان 
چاپ می شود. در گزارش سال ۱389 نیوساینتیست 
ایران سریع ترین نرخ رشللد علمی جهان را داشته و 
به تعبیر این مجله ایران پیشروترین کشور جهان در 
عرصلله تولیدات علمی بوده که یللازده برابر میانگین 

جهانی عنوان شده است.

کارنامه
پیشرفت علمی ایران

اول چل چلی انقالب


