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گزارش
یک شنبه  21بهمن ۴ . ۱۳۹۷جمادی الثانی  .۱۴۴۰شماره ۲92۸

فردادرراستایادایدینبهشهداوایرانانجاممیشود

حضورکوبنده

 22بهمن همواره یادآور حماسه سازی های ملتی
است که با سالح ایمان و پیروی از رهبری با درایت،
پیروزی آفریدند .مردم انقالبی ایران در حالی 40
سالگی انقالب را به نظاره نشسته اند که دشمنان
سال هاست برایشان خواب های بد می بینند اما
به یمن حضور همیشگی مردم این خواب ها هیچ
تعبیری ندارد .ولی در  40سالگی انقالب هم مانند
سال های قبل و حتی پرشورتر پا در میدان خواهند
گذاشت و با حضور پرشورشان بار دیگر به دنیا
ثابت خواهند کرد که آرمان های امام راحل (ره)
و شهیدان انقالب اسالمی همچنان زنده است و
دشمنی دشمنان کینه توز انقالب با همه فشارهایی
که برای از میدان به در بردن این ملت وارد می کنند
اثری بر ایمان استوارشان ندارد .شهروندان در
گفت و گو با «خراسان جنوبی» از الزمه های حضور
در راهپیمایی فردا می گویند.

• • ویژگی راهپیمایی امسال

مسئول دفتر نماینده
ولی فقیه در استان
گفت :امسال حضور
مردم در راهپیمایی
 22بهمن ویژگی
خاصی دارد زیرا
انقالب به بلوغ رسیده
است و در بلوغ انقالب
ثمرات زیادی را شاهد
هستیم که یکی از ثمرات ارزشمند حضور مردم در
صحنه های حمایت از نظام یاس دشمنان است.
حجت االسالم«عارفی» با بیان این که وقتی قرار
است نعمت زیادی از جانب خدا به امتی داده شود،
امت هم باید ظرفیت خود را باال ببرد افزود40 :
سال است که دشمن پنجه در پنجه ما انداخته و راه
به جایی نبرده است و از این به بعد یاس آن ها نمود
بیشتری خواهد داشت و آن ها در امواجی که خود
ایجاد کرده اند بیشتر غرق می شوند.

• •پاسخ دندان شکن به دشمن

قائم مقام نماینده ولی
فقیه در استان هم
ضمن دعوت از اقشار
مردم برای حضور در
راهپیمایی  22بهمن
گفت :راهپیمایی این
روز ،تعیین کننده و
سرنوشت ساز برای
حفظ انقالب است.

دشمنان امید داشتند که ما نتوانیم  40سالگی
انقالب را جشن بگیریم اما با عنایت خدا ،بصیرت
مردم ،همراهی با والیت و هدایت رهبری تاکنون از
فتنه ها عبور کرده ایم .حجت االسالم «نوفرستی»
افزود :مردم ما امسال هم با حضور حماسی خود
و با مشت های گره کرده و با بصیرت پاسخ دندان
شکنی به یاوه گویی های صهیونیست و دشمنان
غرب و دست نشانده های آن ها در منطقه خواهند
داد.

• •تیری بر قلب دشمن

یکی از شهروندان با
بیان اینکه تاکنون در
راهپیماییها حضور
داشته است ،افزود:
اگر در راهپیمایی 22
بهمن شرکت نکنیم
جای سوال است و
وظیفه هر ایرانی است
که در این راهپیمایی
برای حمایت از نظام شرکت کند« .خضری» افزود:
امسال ،سالی ویژه داریم چون دشمنان تالششان
این است که مردم را به نظام و انقالب بدبین کنند
بنابراین الزم است با تمام توان در کنار هم در
راهپیمایی شرکت کنیم زیرا حضور هر نفر مانند
تیری بر قلب آمریکا و اسرائیل است.

• •پشت انقالب ایستاده ایم

«حسینی» دیگرشهروند
بیرجندی هم با بیان
اینکه راهپیمایی 22
بهمن یادآور عشق
و عالقه مردم به نظام
اسالمی
جمهوری
است افزود :دشمنان
تبلیغات زیادی انجام
می دهند تا بگویند
مردم ایران از نظام اسالمی خسته شده اند و سعی
می کنند القا کنند قشر جوان که دوران پیروزی
انقالب را ندیده اند عالقهای به انقالب ندارند
بنابراین در  40سالگی پیروزی انقالب حضور
پرشور مردم نشان خواهد داد که ما همچنان پشت
انقالب ایستاده ایم و به عشق رهبری پا در رکاب
هستیم.

• •حنای آمریکا رنگی ندارد

«علی آبادی» دانش آموز بیرجندی هم با اشاره به

تاریخی ترین 22بهمن بعد از پیروزی
اینکه دشمن در 40
سال بعد از پیروزی
انقالب اسالمی ایران
با تمام امکاناتش به
میدان آمده است تا
نگذارد موج عظیم
مردم ساالری دینی
راه خود را ادامه دهد
گفت :اگر چه من و دیگر دانش آموزان سال های
انقالب و دفاع مقدس را ندیده ایم اما با افتخار
در کنار دیگر اقشار جامعه در راهپیمایی حضور
خواهیم داشت تا بگوییم حنای آمریکا رنگی ندارد،
ما پایبند انقالب و رهبری تا آخرین قطره خون
ایستاده ایم.

• •ایستادگی پای اصل نظام

«قمری» از جوانان
ورزشکار نیز با تاکید
بر این که امسال
هم به دنیا ثابت می
کنیم که با وجود
همه مشکالتی که
گریبانگیر ما هست
اما پای اصل انقالب
و اهداف آن محکم تر
از گذشته ایستاده ایم گفت :اگر کمبودی هست
همه باید برای رفع آن با هم تالش کنیم اما در
راهپیمایی  22بهمن همه در کنار یکدیگر حتی با
شکوه تر از سال های گذشته حضور پیدا میکنیم
تا به دشمن بفهمانیم همان طور که در  40سالگی
انقالب نقشه های آنان نقش بر آب شد ،باز هم راه به
جایی نخواهند برد.

• •ثبت یک حماسه دیگر

یک بانوی بیرجندی
هم با بیان اینکه
دشمن در  40سال
بعد از پیروزی انقالب
همه امکاناتش را به
میدان آورده است تا
انقالب به راهش ادامه
ندهد افزود :در این
شرایط ضروری است
که باز هم مردم با حضور در راهپیمایی  22بهمن،
حمایت از انقالب اسالمی را همچنان به رخ دشمن
بکشند« .انصاری» گفت :دشمن در این  40سال
تالش کرده است تا بگوید مردم ایران از نظام خسته

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﻪ ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ...

درﺟﻪﺳﺎده

.

ﺑﻪﺟﺎىدرﺟﻪ»ﻣﺘﻮﺳﻂ«!

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﻰ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎى درﯾﺎﻓﺖ ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  300072252اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
* » :09399...917ﺑﺎﺳــﻼم؛ ﻟﻄﻔﺎ اﮔﻪ ﻣﻰ ﺷــﻪ ﺟﺪول
ﺳﻮدوﮐﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﮐﻤﻰ آﺳﻮنﺗﺮ ﻃﺮاﺣﻰ ﮐﻨﯿﺪ.ﻣﻤﻨﻮن!«

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

یادداشت

 در ﭘﺎﺳــﺦ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻋــﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ درﺟﻪدﺷﻮارى ﺳﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﺳــﻮدوﮐﻮﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺮ
روز در ﺑﺨﺶ »ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ« ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﻰﺷﻮد،
ﻋﻤﺪا ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻮدوﮐﻮﺑﺎزﻫﺎ را ﺑﺎ
ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻬﺎرﺗﻰ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺳﻮدوﮐﻮ دارﻧﺪ راﺿﻰ ﻧﮕﻬﺪارﯾﻢ.
ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻰ را از ﻟﺤﺎظ دﺷــﻮارى ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ
ﺷﺶ درﺟﻪ دﺷﻮارى »ﺑﺴﯿﺎرﺳﺎده«» ،ﺳﺎده«» ،ﻣﺘﻮﺳﻂ«،
»ﺳــﺨﺖ«» ،ﺑﺴﯿﺎرﺳــﺨﺖ« و »ﻣﺮداﻓﮑﻦ« ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣــﺎ در ﺑﺨﺶ »ﻟﺬت ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰ« ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺳــﻪ
درﺟﻪ از آنﻫﺎ ،ﺳــﻮدوﮐﻮﻫﺎى »ﺑﺴﯿﺎرﺳﺎده«» ،ﻣﺘﻮﺳﻂ« و
»ﺑﺴﯿﺎرﺳﺨﺖ« را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن درﺟﻪ
»ﻣﺘﻮﺳﻂ« ﺑﻪ »ﺳﺎده« ﻣﻘﺪور اﺳﺖ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎ را ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض
ﺣﺮﻓﻪاىﺗﺮﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

شده اند اما حضور مردم در این راهپیمایی نشان
خواهد داد که همچنان پشت انقالب ایستاده اند و
حماسه ای دیگر ثبت خواهند کرد.

• •مردم همراه با انقالب

«اقلیمی»،ازشهروندان
فردوس نیز گفت:
شرکت در راهپیمایی
 22بهمن یک اولویت
است و من با خانواده
ام به طور قطع در این
برنامه ملی شرکت
خواهیم کرد .وی
افزود :حضور فعال
مردم در راهپیمایی  22بهمن تأمین کننده اقتدار
جمهوری اسالمی است و به دشمن می فهماند که
مردم با نظام و انقالب همراه هستند بنابراین چشم
طمع دشمنان به کشورمان کور می شود .

• •عصبانیت آمریکا

«زهرا» و «محدثه
ملکی» دو خواهر
نوجوان هم گفتند
ما با شرکت خود در
راهپیمایی  22بهمن
و با شعارهای کوبنده
مرگ بر آمریکا و مرگ
بر اسرائیل ،استقالل
کشورمان را به رخ آمریکا خواهیم کشاند .زهرا،
گفت :همه عصبانیت آمریکا از ایران به این دلیل
است که دستش را ازمنابع ایران کوتاه کردیم.
محدثه ،هم اظهار کرد :اقتدار جمهوری اسالمی
ایران در گرو همراهی مردم با نظام و گوش دادن به
فرمان والیت است و مادامی که همه مردم در صحنه
باشند آسیبی به کشور نخواهد رسید.
«طاهره رعنایی» دیگر
شهروند فردوسی ،به
برنامه شرکت خود در
راهپیمایی  22بهمن
اشاره کرد و گفت:
آمریکا چشم دیدن
پیشرفت های ایران
را ندارد و استقالل
جمهوری اسالمی ایران را بر نمی تابد بنابراین از
دست ما عصبانی است و در طول  40سال گذشته
علیه ایران توطئه کرده است .
به گزارش خبرنگار ما از قاین ،شورای هماهنگی

تبلیغات اسالمی شهرستان از مردم انقالبی،
مبارز و همیشه در صحنه قاینات دعوت کرد تا در
راهپیمایی یوم ا 22 ...بهمن قاین که ساعت  9و نیم
دوشنبه از مقابل مسجد جامع آغاز می شود شرکت
کنند .امامان جمعه قاین ،نیمبلوک ،آرین شهر و
خضری دشت بیاض ،فرمانداری ،سپاه پاسداران،
جهاد کشاورزی ،امور عشایری ،اداره تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،شرکت سیمان قاین ،اداره تبلیغات
اسالمی ،بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته
امداد امام خمینی (ره) ،دفتر ارتباطات مردمی
نماینده مردم قاینات و زیرکوه و مجمع امور اصناف
قاین هم از عموم مردم دعوت کرده اند تا در مراسم
راهپیمایی باشکوه  22بهمن شرکت کنند.

• •دعوت به حضور گسترده و آگاهانه

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان
جنوبی هم با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه
زهرا (س) ،درآستانه یوم ا 22 ...بهمن ،با صدور
بیانیه ای از مردم استان برای شركت گسترده در
مراسم راهپیمایی یوم ا 22 ...بهمن ،دعوت کرد.
در این بیانیه آمده است :مردم خداجو و انقالبی
ایران در بیست و دوم بهمنماه سال  57با پیروزی
انقالب اسالمی و تشکیل حکومت مردمی مبتنی
بر دین مبین اسالم ،حول محور والیت فقیه متحد
شدند و حکومت طاغوتی و فاسد پهلوی را سرنگون
کردند .اندیش ه قرآنی ،عاشورایی و فاطمی حضرت
امام خمینی (ره) زمینهساز پیروزی انقالب اسالمی
و بهثمر نشستن مبارزه طوالنی مدت ملت ایران شد
و پایههای حکومت استکبار جهانی و شاهان مستبد
و خودفرخته را لرزاند.
انقالب اسالمی ایران موهبتی الهی بود که با
هدایتهای پیامبرگونه حضرت امام خمینی (ره)
به ثمر رسید و عزت ،پیشرفت ،اقتدار ،استقالل،
آزادی و جمهوری اسالمی را برای مردم ایران به
ارمغان آورد و منافع کشورهای استعمارگر شرق و
غرب را به مخاطره انداخت.
در ادامه این بیانیه آمده است شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی از تمام آحاد و
اقشار مختلف مردم وفادار به انقالب اسالمی به
منظور حضوری پرشور ،گسترده و آگاهانه دعوت
میکند تا با حضور باشکوه و وحد تبخش خود
در راهپیمایی یو ما ۲۲ ...بهمن ،جشن بزرگ و
تماشایی چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی ،برگ زرین دیگری بر صحیفه
انقالب اسالمی بیفزایند و مشت محكمی بر دهان
یاوه گویان و استكبار جهانی به سركردگی شیطان
بزرگ آمریكای جهان خوار بزنند.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم:
ﺧﺎﻧــﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣــﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧ از ﻣﺸــﻬﺪ ،ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎره ﻫﻤﺮاه
 ٠٩١٥٤...٣٤٥ﺑﺮﻧــﺪه ٥٠ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺷــﺪﻧﺪ
ﻪ ﻣﺎﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪن ﺗﺼﻮﺮﺷﺎن در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
آﻗﺎ ﺎ ﺧﺎﻧﻤ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه  ٠٩٣٩٨...٤٨١ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪه
اﺷــﺘﺮا· دوﻣﺎﻫﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳــﺎن ﺷــﺪﻧﺪ ﻪ ﭘﺎﺳــﺦﮔﻮ
ﺗﻤﺎس ﻫﻤ ﺎران ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻻزم اﺳــﺖ اﺸــﺎن ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻊﺗﺮ
ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎتﺷﺎن را ﺑﺮا
درﺎﻓﺖ ﺟﺎﺰه اﻋﻼم ﻨﻨﺪ .ﺑﻪ زود ﺟﻮاﺰ اﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻢ
ﺗﻘﺪﻢ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻞ ﭘﻴﺎﻣﻫﺎ درﺎﻓﺘ اﻦ
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ در وبﺳﺎﺖ  1sargarmi.irﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸآنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷ ﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷ ﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣ ﺷﻮد ﻪ:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻢرﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮ ﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدو ﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ )ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎرا ﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.
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ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدو ﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدو ﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮ ﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

غالمرضا بنی اسدی

 22بهمن  97به ویژگی های متعدد ،ممتاز است از
جمله،جشن چهلم است و طلیعه دهه پنجم انقالب .فصلی
که به قاعده ،از عصر آزمون و خطا گذر می کنیم و در اوج
پختگی ،آزمون ها را به موفقیت گره می زنیم .دیگر وجه
متمایز  22بهمن تاریخی ،از آن روست که دشمن ،با هزار
حیله و نیرنگ و تحریم و آسیب ،ساعت شنی را جوری تنظیم
کرده بود که حسرت 40سالگی بر دل ما بماند .این را به هزار
زبان ،پوشیده و آشکار جار می زد اما حسرت را به یاری خدا بر
دلش گذاشتیم و با اقتدار پا به فصل بعد می گذاریم.
مطمئن هستیم که با نقش آفرینی همه ملت و انجام تکلیف
یکان به یکان مردم ،جدول موفقیت را پر و رمز جاودانگی را
هم پیدا خواهیم کرد .با این امید است که تنگناها و مشکالت
با وجود بزرگی شان در برابر اراده ملت ،کوتاه خواهد آمد و
ما با تعریف خویش در هندسه خطاب الهی به پیامبر اعظم
(ص) که فرمود « :فاستقم کما امرت و من تاب معک» با همه
شدائد ،می ایستیم و در نو فهمی پیام این آیه شریفه ،در گذر
از  40سالگی جمهوری اسالمی برآمده از انقالب به شهادت
شکوفا شده ،وارد دهه پنجم انقالب می شویم.
این واقعه مبارک در حالی اتفاق می افتد که باطل کرداران و
جهان خواران از همه استعداد خود برای برانداختن این نظام
استفاده کردند اما مردم نجیب ایران ،در پیروی از والیت ،در
چشم بدخواهان نه خار که درخت نشاندند .امروز دشمن را
حالی چنین است و ما را حالی خوش در جشن چهلم اما...
اما ...اما ...در تنگه احد ایستاده ایم و نباید به غفلت دچار
شویم که دشمن جای پیروز و شکست خورده را عوض کند.
امروز حق لحظه ای غفلت را نداریم و مسئوالن ،به ویژه ،نه
تنها آنی هم نباید در غبار غفلت بنشینند که لحظه ای هم
تردید را نباید به دل راه دهند و دست شان در عمل به برنامه
ها بلرزد که دشمن مترصد است تا از کاه تغافل ،کوه حسرت
بسازد و در دیده و دل ما بنشاند .به جرئت می توان گفت
امروز تردید در پایداری ،شک در استقامت و خدمت به مردم،
خیانت به ایران و تاریخ این دیار سرافراز است و مبادا که کسی
به این بلیه مبتال شود که عقوبتش همه را در بر خواهد گرفت.
مسئوالن جز خدمت تمام ساحتی ،تکلیفی ندارند و وظیفه
مردم هم ایستادن پای منافع ملی است و چون دشمن به بد
می نگرد باید به خوبی ،خط نگاه او را در خیابان های شهر،
بیش از همیشه پر کنیم و نشان دهیم که درس آموخته از
تاریخ ،مسیرهای راهپیمایی را چون تنگه احد می دانیم که
هرگز نباید خالی بماند بلکه باید با حضور پر شمار و فاخر
خود ،سدهایی بسازیم در برابر شیطان که بنیان مرصوص
را در نگاه ها تازه کند.
به آغاز سخن برگردیم؛ این  22بهمن مثل سال  57اولین
روز پیروزی است .آن روز بر استبداد پیروز شدیم و طاغوت
را برانداختیم و امسال بر مکر و هجوم و تحریم و پلید اندیشی
دشمن استعمارگر ،به سرفرازی فائق آمدیم و این جای
جشنی بزرگ دارد که با حضور ما ،تحقق خواهد یافت ،ان
شاءا!...

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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