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اخبار
همزمان با چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی انجام می شود؛

میزبانی پردیس فرهنگی منطقه  15از
شهروندان در مسیر راهپیمایی  22بهمن

فردا پردیس فرهنگی منطقه  15همزمان با
چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
پذیرای شهروندان در مسیر راهپیمایی یوم اهلل
 22بهمن است.
به گزارش امتیاز ،وحیدرضا محمدی
شهردار منطقه ضمن تبریک فرارسیدن سالروز
جشن شکوهمند پیروزی انقالب اسالمی گفت:
پردیس فرهنگی منطقه  15با برپایی 15غرفه
و استیج در ضلع جنوب غربی میدان فردوسی
میزبان شهروندان تهرانی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه این ویژه برنامه ها به
همت اداره فرهنگی برگزار می شود ،به تشریح
عناوین غرفه ها پرداخت و افزود :برپایی غرفه
رادیو انقالب همراه با اجرای زنده مجری و طرح
موضوعات مربوط به انقالب اسالمی و سردار
شهید سلیمانی ،برپایی غرفه پذیرایی با عنوان «
خادمین انقالب» ،برپایی نمایشگاه دستاوردهای
انقالب اسالمی و برگزاری نمایشگاه عکس و
نقاشی از چهره های انقالب با عنوان « در گذر
انقالب» از جمله برنامه های این روز در پردیس
فرهنگی منطقه خواهد بود.
شهردار منطقه اضافه کرد :غرفه «رواق
دارالذکر» با ختم گروهی قرآن کریم و قرآن
بخوانید و جایزه بگیرید ،غرفه «من حاج قاسم
هستم » برای ثبت دل نوشته های مردمی
برای شهدای ترور و مقاومت ،غرفه ارائه خدمات
پزشکی شامل طب اسالمی ،تست فشار خون و
قند خون ،غرفه ورزش و سرگرمی با برگزاری
مسابقات ورزشی و بازی های بومی محلی ،غرفه
ترافیک و ایمنی با ارائه خدمات آموزشی حوزه
ترافیک و پلیس راهور ،سامانه  1888و 137
با ارائه خدمات مشاوره ای و معرفی خدمات
این حوزه ،برگزاری مسابقات شهروندی ،غرفه
«شهروند انقالبی» با توزیع پرچم جمهوری
اسالمی ایران و روایتگری از زندگی حاج قاسم
سلیمانی و همچنین غرفه کودک و سرگرمی
با اجرای مسابقات ،نقاشی و کاریکاتور از دیگر
عناوین این پردیس فرهنگی است.
محمدی در ادامه عنوان کرد  :به مناسبت
پیروزی انقالب اسالمی برنامه های استیج نیز
شامل سرود خوانی انقالبی ،اجرای نمایش،
مسابقات و برنامه های فرهنگی هنری و اجرای
نمایش میدانی با رویکرد حاج قاسم سلیمانی
برای شهروندان اجرا می شود.
شایان ذکر است؛ پردیس منطقه 15
همزمان با راهپیمایی بزرگ یوم اهلل  22بهمن از
ساعت  8صبح تا  13در ضلع جنوب غربی میدان
فردوسی پذیرای شهروندان خواهد بود.

پردیسفرهنگیمنطقه 19میزبان
شهروندانپایتختدرراهپیمایی 22بهمن

معاون شهردار منطقه  19از برپایی غرفه
های فرهنگی و میزبانی از شهروندان تهرانی در
مراسم راهپیمایی  22بهمن خبر داد.
️به گزارش امتیاز ،محسن فریدی معاون
فرهنگی و اجتماعی منطقه اظهار کرد :پردیس
فرهنگی این منطقه فردا در تقاطع خیابان آزادی
و آذربایجان با حضور فعال و چشمگیر شهروندان
انقالبی و مدیریت شهری این منطقه برگزار و طی
مسیر برنامه های متنوع در قالب برپایی غرفه های
فرهنگی ،آموزشی ،سالمت و ورزشی همراه با استیج
برنامه های شاد و زنده برپا خواهد شد .وی افزود:
یکی از کارهای ویژه این روز تبیین دالیل و علل
وقوع انقالب است که با ارائه دستاوردهای انقالب
اسالمی همراه خواهد بود .همچنین محصوالت
فرهنگی بین کودکان و نوجوانان توزیع می شود️.
ارائه خدمات سالمت محور به شهروندان شامل
تست رایگان قند و فشار خون و برنامه های ورزشی
ویژه آقایان و بانوان از دیگر غرفه های تدارک دیده
شده ویژه  22بهمن است.
اجرای برنامه های متنوع ورزشی در مرکز شهر
تهران به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

مسابقات کودکان کار ،یوگا ،بوچیا
برای معلولین ،لیگ فوتبال دانش
آموزان ،خیابان ورزش

به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی
انقالب ،از سوی معاونت اجتماعی و فرهنگی
شهرداری منطقه  11برنامه های متنوع تفریحی
ورزشی در محله های مرکزی شهر اجرا می شود.
به گزارش امتیاز ،محمد جواد رشیدی
معاون امور اجتماعی وفرهنگی این منطقه با
اشاره به اهمیت اجرای برنامه های تفریحی و
ورزشی در راستای غنی سازی اوقات فراغت
شهروندان اظهار داشت :در راستاي حمايت
از كودكان ونوجوانان محالت محروم و كم
برخوردار وتشويق آنها به ورزش جهت پيشگيري
و كاهش آسيبهاي اجتماعي و افزايش نشاط
و اميد اجتماعي در میان اين قشر ،جشنواره
ومسابقات ورزشي آينده سازان با مشاركت
هيئت ورزش همگاني  18بهمن ماه در مجموعه
ورزشي شهرداری منطقه  11با حضور بیش از
 300کودک برگزار شد.رشیدی در تشریح سایر
برنامه های ورزشی افزود :در آستانه برگزاری
جشن های پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی،
لیگ فوتسال جام شهدای محالت منطقه11روز
یکشنبه 20بهمن ماه با هدف ایجاد انگیزه و
افزایش شور ونشاط و استعداد یابی وباحضور
17تیم ازسطح مدارس منطقه درمحل مجموعه
ورزشی شهرداری منطقه  11شد .هم چنین
همایش بزرگ یوگا نیز باهدف توسعه ورزش های
همگانی با حضور بانوان و مسئول هیات یوگای
شمالغرب 20بهمن ماه درمجموعه ورزشی الزهرا
( س) میزبان بانوان بود .در راستای برنامه های
مناسبتی دهه فجر ،ویژه برنامه خیابان ورزش با
محوریت خیابان دردست بچه ها وبهره مندی
شهروندان از امکانات ورزشی متنوع ورایگان و
هم چنین ایجاد شادی ونشاط وهمدلی درمیان
کودکان 15،بهمن ماه باحضور شهروندان منطقه
در سطح محالت برگزار شد.

اجتماعی

شماره 2908

WWW.EMTIAZDAILY.IR

نیروهای مسلح با مردم است

روحانی :رفراندوم پایه نظام ما است

رئیس جمهور گفت :انقالب از انتخاب و انتخاب
از انقالب است .یعنی مردم ما بین اسالم و کفر و بین
حق و باطل بین نظام مردمی و دیکتاتوری مسیر حق
عدل را نتخاب کردند.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی
در سخنرانی خود در مراسم چهلویکمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی در میدان آزادی با یادآوری
اینکه انقالب مردم ایران در  ۴۱سال پیش به ما نشان
داد که چگونه قدرت خداوند در اراده یک ملت برزگ
تجلی مییابد ،گفت :برخالف اینکه تبلیغ میکردند
دوران دین سپری شده و جهان آن روز را به دو قطب
شرق و غرب تقسیم کرده بودند ،ملت ایران با انگیزه
مذهبی و بدون اتکا به هیچ ابرقدرتی با دستی خالی
دربرابر رژیمی تا دندان مسلح ایستادند و انقالب را به
پیروزی رساندند.
اهم اظهارات رئیس دولت دوازدهم را بخوانید؛
* بی تردید ما در حادثه تاریخی  ۲۲بهمن
 ۵۷دست خداوند و قدرت خداوندو اراده حق را به
خوبی مشاهده کردیم .بدون عنایت خداوند چگونه
امکانپذیر بود که در برابر تمام قدرتهای جهانی و
حکومت نظامی در کشور ،ملت ما بتوانند بزرگترین
پیروزی تاریخی را رقم بزنند.
*تمام انقالب ما در واقع یک انتخاب بود .من
میخواهم به این سوالی که در ذهن برخی از نسل
سوم و چهارم انقالب ممکن است به وجود آمده باشد
پاسخ دهم که چرا ملت ایران در  ۴۱سال پیش انقالب
را انتخاب کرد و چرا رژیم گذشته را سرنگون کرد در
واقع انقالب اسالمی ایران مبتنی بر یک انتخاب بود.
*مردم بین یک رژیم فاسد وابسته به آمریکا و
یک نظام مردم ساالر دینی ،بین یک فاسدی مثل شاه
ملعون و انسانی با ایمان و با دانش و سیاست همچون
امام ،امام را ملت ما انتخاب کردند و مردمساالری را
انتخاب کردند .بین وابستگی به ابرقدرتها و استقالل،
مردم ما استقالل را انتخاب کردند.
*به اعتقاد من اگر این انتخابات و این انتخاب
امروز هم در پیش روی مردم باشد پاسخ مردم امروز
ما هم پاسخ  ۴۱سال پیش خواهد بود .بسیار مهم بود
که به این نکته توجه کنیم که انقالب اسالمی مبتنی
بر انتخاب بود و باالترین ثمره انقالب نیز انتخاب است.
انقالب از انتخاب و انتخاب از انقالب است .یعنی مردم
ما بین اسالم و کفر و بین حق و باطل بین نظام
مردمی و دیکتاتوری مسیر حق عدل را نتخاب کردند.
*اگر رژیم فاسد گذشته به مردم اجازه انتخاب
میداد نیازی به انقالب نبود .اگر رژیم گذشته مردم
را آزاد میگذاشت تا در نوع حکومت ،حکومت را
برگزینند و انتخاب کنند و در نوع قانون اساسی قانون
اساسی موردنظر خود را انتخاب کنند و بین استقالل
و وابستگی مردم استقالل را انتخاب کنند و اگر رژیم
گذشته به یک انتخابات سالم آزاد ملی تن میداد
انقالبی نمیشد.
*انقالب برمبنای آن بود که د ِر انتخابات بسته شده
بود ،انسداد در و دروازه انتخابات مردم را هدایت کرد
تا از مسیر یک انقالب بزرگ این زنجیر را پاره کنند و
راه را بر انتخابات باز کنند .برخی فکر میکنند انقالب
اسالمی یک حادثهای بود که  ۴۱سال پیش تحقق پیدا
کرد ،پدران ،برادران ،خواهران و مادران ما در آن عصر
بود که راه انقالب را برگزیدند و از ما میپرسند آیا امروز
هم ما ناچاریم همان راه  ۴۱سال پیش را دنبالهروی و
پیروی کنیم ،پاسخ این است که حضور مردم و انتخاب
مردم منحصر به  ۴۱سال پیش نبوده و هر روز مردم در
انتخاباتی رسمی یا غیررسمی شرکت کردهاند
*جامعهای که در آن جامعه مردمساالری وجود
دارد و این مردم هستند که تصمیم نهایی را میگیرند
همواره انتخابات وجود دارد.
* آمریکا ایرادش به انتخاب ما است ،میگوید
چرا مردم انتخاب کردند و سخن آمریکا این است که
مردم حق انتخاب نداشتند و نظام شاهنشاهی را ما
تایید کرده بودیم و چرا مردم آمدند و راه نویی را برای
زندگی خود انتخاب کردند .پس دعوای ما با آمریکا
انتخاب است .ما میگوییم ملت ایران در همه سال و
در همه موضوعات و مسائل مهم حق انتخاب دارد و
دشمنان ما میگویند شما حق انتخاب ندارید.
*آمریکا میگوید چرا مردم انتخاب کردند،
سخن آمریکا این است که مردم حق انتخاب نداشتند.
نظام شاهنشاهی را آمریکا انتخاب کرده بود و آمریکا
می خواست که باقی بماند آنها می گویند چرا مردم
راه جدیدی را برای زندگی خود انتخاب کرده اند.
*معتقدیم ملت ایران همیشه و در همه مسائل
مهم حق انتخاب دارند اما دشمنان ما می گویند شما
حق انتخاب ندارید.
* امام در بهشت زهرا(س) گفت سرنوشت مردم
در دست خود مردم است ،مردم بر سرنوشت خود مسلط
هستند ،مجلس باید قانونی باشد ،دولت باید قانونی باشد،
نظام باید بر مبنای قانون باشد .امام به مردم گفت ما به دنبال
استقالل فرهنگی و سیاسی در این کشور هستیم ،امام آن
روز به مردم گفت ما با تجدد و تمدن مخالف نیستیم ما با
فساد و فحشا مخالف هستیم .امام آن روز گفت ما به دلیل
خواست مردم و اینکه مردم من را قبول دارند دولت تعیین
میکنم.
*آنچه امام در  ۱۲بهمن گفت در روز آخر
زندگی هم تکرار کرد .راه امام راه پیوسته و بدون
انحراف بود و مردم این صداقت را از کالم امام و

عمل امام مشاهده کردند آنچه انقالب ما را استحکام
بخشیده حضور مردم و رای مردم است.
*هرچه مردم از ما میخواهند باید به آن عمل
کنیم ،من در اینجا از نیروهای مسلح و سپاه پاسداران،
بسیج و همه نیروها تشکر و سپاسگزاری میکنم .آن
روز که در بدرقه شهید بزرگوار سردار حاج قاسم
سلیمانی مردم به خیابانها آمدند و از نیروهای مسلح
و دولت انتقام خون شهید قاسم سلیمانی را خواستند
نیروهای مسلح ما موشکباران پایگاه نظامی عین االسد
آمریکا در عراق در راستای خواسته مردم بود .مردم
انتقام را خواستند و نیروهای مسلح سخن مردم را به
کرسی نشاندند.
*آن روز که هواپیما در کنار فرودگاه سقوط کرد
و قلب ما و رهبری را سوزاند ،مردم از ما عذرخواهی
خواستند و نیروهای مسلح ما عمل کردند و سریعا
از مردم عذرخواهی کردند و اعالم کردند که دقت
خواهند کرد چنین اشتباهی هیچگاه تکرار نشود.
*نیروهای مسلح با مردم است و به خواست
مردم عمل میکند و در کنار مردم است .این راهی
است که انقالب اسالمی تعیین کرده است.
*جوانان عزیز! مردم عزیز ایران! گاهی سخنانی در
رسانهها مطرح می شود که با راه انقالب و امام در تضاد
است .یادتان نرود که امام همواره تاکید کرد که «همه
با هم»؛ این جمله استراتژی مهم انقالب اسالمی بود.
هر وقت همه با هم بودیم  ۲۲بهمن آفریده میشود ،هر
وقت همه با هم بودیم آمریکا شکست میخورد ،هر وقت
همه با هم بودیم شکوفایی ایجاد میشود .نگذارید بگویند
این جناح یا آن جناح ،همه با هم باید از این کشور دفاع
کنیم و در برابر آمریکا بایستیم و از حقوق ملت ایران
دفاع نماییم .این انقالب برای همه است ،برای فرد یا گروه
خاصی نیست.
*در  ۲۲بهمن  ۵۷تمام ملت ایران احساس پیروزی
کردند نه آن جناح یا آن جناح در  ۲۲بهمن  .۵۷تمام
اقوام و مذاهب احساس پیروزی کردند .شرق ،غرب،
شمال و جنوب ایران احساس پیروزی کردند.
*اگر کاری کنیم که همه ما احساس پیروزی
کنیم کاری انقالبی است .انقالب یعنی اقدامی کنیم
به نفع همه ملت .هر وقت اقدامی به نفع همه ملت
کردیم و  ۸۳میلیون نفر را خوشحال کردیم کار ما
انقالبی است .هر وقت  ۱۰میلیون نفر را خوشحال و
 ۱۰میلیون نفر نگران و بقیه را مردد کردیم باید فکر
کنیم کجای کار ما ایراد دارد.
*گاهی انتخاب بین این یا آن غلط است،
مقاومت یا دیپلماسی غلط است ،هر دو ،هم مقاومت و
هم دیپلماسی .شهید سلیمانی هم سردار میدان جنگ
بود و هم یک دیپلمات ارشد در مذاکره بود .شهید
سلیمانی در مسیر رفتن به جلسه گفتگو با نخست
وزیر عراق شهید شد ،شهید سلیمانی به سمت میدان
جنگ نمیرفت به سمت میدان دیپلماسی میرفت
که شهید شد .شهید سلیمانی در میدان جنگ سردار
قوی و در میدان مذاکره دیپلماتی قدرتمند و عزتمند
بود باید همه ابعاد شهید سلیمانی را مدنظر قرار دهیم.
*شهید سلیمانی به دنبال جنگ و بیثباتی در
منطقه نبود ،آمریکا و اسرائیل دروغ میگویند.
*شهید سلیمانی به دنبال ثبات بود و با کمک
ارتش و مردم عراق ،به سوریه و لبنان ثبات و به
منطقه امنیت داد .شهید سلیمانی مرد جنگ و صلح
بود؛ جنگی که به صلح منجر شود و صلحی که آنقدر
قوی باشد که جنگی ایجاد نشود .قوت و قدرت ماست
که صلح ما را حفاظت میکند و نیروی مسلح قوی
کشور ما را در مسیر صلح نگه میدارد.
*سپاسگزار صنعت دفاعی کشور هستم که در
این مدت چند سال ،قدرت نیروهای مسلح ما را
دوچندان کرده است .در آخرین جلسه شورای عالی
امنیت ملی ،فرماندهان نظامی میگفتند قدرت نظامی
ما امروز از یک سال پیش به مراتب باالتر است.
*اینکه قدرت نظامی ما روز به روز پیشرفت
میکند و برتر است و ما میتوانیم همه نیازمندیهای
خود را با دست دانشمندان خودمان بسازیم و در تولید
موشک ،هواپیما ،ناوچه ،پدافند موفق هستیم ،ناشی از
دست پر توان مهندسان ایرانی است.
*ممکن است برخی فکر کنند یا جمهوریت یا
اسالمیت ،این سخن غلط است .ممکن است افرادی
فکر کنند باید جمهوریت را تضعیف کنیم تا اسالمیت
تقویت شود .با کمال ادب و احترام به این دوستان

عزیز میگویم که اشتباه میکنید ،تضعیف جمهوریت
تقویت اسالمیت نیست .جمهوریت و اسالمیت در کنار
هم هستند.
*در بسیاری از موارد نباید بین این یا آن انتخاب
کرد ،یعنی یا مقاومت یا دیپلماسی؛ نه هر دو ،یا تعامل
با جهان یا ایستادگی نه هر دو ،یا خودکفایی در داخل
یا تجارت در خارج؛ نه هر دو .در این مواقع این یا آن
اشتباه است .در تاریخ انقالب ،امام (ره) به ما آموخت
اسالمیت در کنار جمهوریت است .امام به ما آموخت
دینداری در کنار مردمساالری ،پیشرفت در کنار
عدالت است .در بسیاری از موارد ،ابعاد مختلف انقالب
اسالمی را باید مد نظر قرار دهیم.
* آمریکا در دو سال گذشته که این همه فشار بر
مردم عزیز ما وارد کرده است ،تمام تجارت و صادرات،
واردات و نیازمندیهای کشور را هدف قرار داده است
تا صبر مردم لبریز شود .آنچه اختالف محاسبه است،
این است که آمریکاییها جایگاه و عظمت ملت ایران
را درک نکردهاند .آمریکاییها فکر میکنند با  ۴۱سال
تمدن مواجهند .این در حالی است که آمریکاییها با
هزاران سال تمدن ایران مواجه هستند.
*تالش این بود که مردم برای تأمین
نیازمندیهای روزمره خود درمانده شوند .امروز مردم
در نیازمندیهای روزمره شامل آب ،برق ،نان ،بهداشت
با مشکل عظیم و بزرگ مواجه نیستند .آمریکاییها
گفته بودند ما سه ماه تحریم را ادامه دهیم ،موادغذایی
در ایران پیدا نخواهد شد .در ایران ظرف سه ماه دارو
پیدا نمیشود و مردم در تأمین آب ،برق و زندگیشان
دچار مشکل میشوند .آیا این چنین شد؟
*روزهای بسیار سختی را گذراندیم ،مردم ما
روزهای سختی را گذراندند اما در طول ماههای اخیر
دولت و ملت بر مشکالت روز به روز فائق آمدند.
*از متخصصان و صنعتگران بپرسید که آیا امسال
در بخش صنعت و کشاورزی رشد داشتهاید؟ علیرغم دو
سال تحریم کامل به رشد در این زمینهها دست یافتهایم.
امروز در تولید بسیاری از موادغذایی خودکفا هستیم و
در برخی دیگر ،در مسیر خودکفایی قرار داریم .روزی
که انقالب پیروز شد ،تولید کشاورزی ایران  ۲۶میلیون
تن در سال بود .روزی که دولت یازدهم کار خود را آغاز
کرد ،تولید موادغذایی  ۹۷میلیون تن بود .امروز تولید
موادغذایی ما  ۱۲۶میلیون تن است.
* این دولت در این  ۶سال به اندازه کل رژیم
گذشته کار کرده است .آمریکا اشتباه کرد ،نفهمید که
کشاورزان و مهندسان ما در سراسر کشور با همه توان
برای تأمین نیازمندیها ایستادهاند .آمریکا فکر میکرد
اگر بنزین را تحریم کند ،کشور ما به هم میریزد و در
پمپ بنزین ها صف درست میشود .ما امروز بنزین را
صادر میکنیم .در آغاز دولت یازدهم تولید بنزین کشور
 ۵۲میلیون لیتر بود و امروز  ۱۱۰میلیون لیتر بنزین در
روز است و تولید بنزین دو برابر افزایش یافته است.
*آنهایی که در رسانه ها سوال میکنند
این دولت چه کار کرده است ،باید بگویم در کدام
بخش صنعت ،کشاورزی و دفاعی ،ملت ما نتوانستند
مشکالت را پشت سر بگذرانند .آنهایی که میگویند
در برابر آمریکا ایستادگی کنیم ،اشتباه میکنند .باید
به دست کشاورزان و صنعتگران نفت ما نگاه کنند.
*من یک خبر مهم به ملت ایران اعالم می کنم .در
زمان پیروزی انقالب مقدار تولید گاز کشور  ۱۱۰میلیون
متر مکعب در روز بود .روزی که دولت یازدهم شروع به
کار کرد ،تولید گاز  ۶۲۵میلیون متر مکعب در روز بود.
ملت بزرگ ایران! پایان سال  ۹۸تولید گاز کشور به هزار
میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید ،این بزرگترین
افتخار برای مهندسین و کارگران نفت و گاز کشور است.
*ببینید کشور در چه رشدی قرار گرفته است.
فقط با کشف میدان نفتی بزرگی که امسال اعالم شد،
 ۵۳میلیون بشکه نفت را مهندسین ما کشف کردند.
*آمریکا خطا و اشتباه کرد .فکر می کرد اگر تحریم
شویم ،عقب نشینی می کنیم ،ملت ما بداند امروز ۹۷
درصد داروی کشور را مردم ،کارگران ،مهندسان ،پزشکان
و متخصصان دارویی تولید می کنند و فقط ما سه درصد
به خارج نیازمند هستیم ،آن هم می توانیم در سال های
آینده تولید کنیم و به خودکفایی کامل برسیم.
*در آغاز انقالب ما واردکننده محصوالت بخش
سالمت و بهداشت بودیم .دارو ،تجهیزات و پزشک
ما از خارج می آمد ،امروز در همه زمینهها خودکفا
شدهایم و صادرکننده هستیم و گردشگر درمانی

سالمت داریم .مردم کشورهای همسایه برای درمان
و جراحی به کشور ما میآیند.
*تمام تخت های بیمارستانی ما تا ابتدای دولت
یازدهم حدود  ۸۰هزار تخت بود ،در طول  ۶سال
گذشته  ۲۶هزار تخت جدید به بیمارستانها اضافه
کردیم و  ۴۵هزار تخت را به طور کامل بازسازی
کردیم ،یعنی به اندازه کل تخت بیمارستانی تاریخ
ایران ،ما تخت بیمارستانی اضافه کردیم .این کار
عظیمی برای ملت ایران بود.
*مردم! به خدا قسم این فشاری که بر ملت ما در دو
سال اخیر وارد شده است ،اگر یک دهم آن به کشورهای
منطقه وارد میشد ،در برابر آمریکا خضوع می کردند.
اگر نفت کشورهای همسایه ما یک ماه تحریم شود ،نمی
توانند حقوق کارمند خود را بپردازند ،اما امروز ما به حول
و قوه الهی علیرغم همه فشارها و تحریم های آمریکا روی
پای خود ایستاده ایم.
*طی چند سال اخیر  ۱۴میلیارد دالر برای
کاالهای اساسی و  ۲۰میلیارد دالر برای کاالهای
غیراساسی پرداخت کرده ایم و  ۷۲میلیارد دالر تجارت
داشته ایم ۳۶ ،میلیارد وارد و  ۳۶میلیارد صادر کردهایم.
*مردم ما روی پای خود ایستاده اند و بازوهای
خود را قویتر کردهاند و ارکان خود را مجهز کردهاند.
 ۵۵هزار و  ۷۰۰شرکت دانش بنیان در کشور ما کار
میکنند ۳۰۰ ،هزار نفر در شرکت های دانش بنیان
مشغول کار شده اند ،آمریکا میخواست اشتغال را در
کشور ما از بین ببرد.
*ما در آغاز دولت یازدهم  ۲۰میلیون و ۶۰۰
هزار نفر شاغل داشتیم ،امروز  ۲۴میلیون و ۴۰۰
هزار شاغل داریم ،یعنی  ۳میلیون و  ۶۰۰هزار نفر به
شاغالن ما اضافه شده است و هر سال به طور متوسط
 ۵۰۰هزار نفر مشغول به کار شده اند .علیرغم همه
فشارها و تحریم ها ،مسیر ما ،مسیر درستی است و
ملت ما مقاومت و ایستادگی کرده اند.
*ر این دولت در شش سال اخیر  ۱۲۰۰کیلومتر
راه آهن اضافه شده و هزار کیلومتر دیگر تا پایان دولت
اضافه خواهد شد .همین جا به وزارت راه دستور میدهم
که جاده عظیم تهران شمال را که تکمیل شده از فردا
رفت و آمد آزمایشی آن را باز کنند و جاده را برای مردم
باز کنند .انشاءاهلل اوایل اسفند این جاده مهم ،که از
افتخارات مهندسی ایران است ،افتتاح خواهد شد ،ارزش
این پروژه ده هزار میلیارد تومان است .در شش ماهه دوم
سال  ۳۳ ،۹۸هزار میلیارد تومان طرح های آب و برق
افتتاح کرده و خواهیم کرد.
*ما دست روی دست نگذاشتهایم ،دولت ما
ورشکسته نیست ،ملت ما تسلیم نشده ،آمریکا
بزرگترین خطا را مرتکب شده ،در کشور همسایه ما
میهمان عراق و فرمانده ما را ترور کرده و بزرگترین
جنایت را انجام داده است.
*خاک مردم فلسطین و سوریه را به اسرائیل هدیه
کرده است .مردم روز به روز آگاهتر میشوند .راه آمریکا
به ضرر ملت ایران ،ملت منطقه ،جهان اسالم و همه ملت
های جهان است و حتی به ضرر مردم آمریکاست.
*پیامبران در برابر فشار و ستم همه آنهایی که
در برابر حق ایستاده بودند ،به خداوند توکل کردند
خدایی که راه نجات و مسیر هدایت را پیش روی ما
گذاشته است .البته در سایه تحریم و فشار مردم ما
آزار دیدند و اذیت شدند و به مردم ما فشار وارد شد
اما در عین حال مردم ما آگاه هستند که میتوانیم
از این فشار عبور کنیم .در ماه های اخیر در تمام
شاخصهای اقتصادی روند کشور روند مثبتی بوده
است ،این به آن معناست که قدرت داریم در برابر
فشار آمریکا به پیروزی برسیم .در برابر تمام آزارها و
اذیت ها خواهیم ایستاد.
*انتخابات دوم اسفند یک انتخابات در میان همه
انتخابات است ،انقالب ما در سایه انتخاب درست به
پیروزی رسید و انقالب ما برای این بود که راه انتخاب
به روی ما باز باشد .یکی از باالترین ارزشهای ملی و
دینی ما انتخاب و قدرت انتخاب است باید بتوانیم بین
دو راه و چند راه ،راه بهتر را برگزینیم .انتخاب یکی از
دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی است.
*ممکن است در این انتخابات گله و انتقاد داشته
باشیم ،اشکالی ندارد انتقاد آزاد است اما انتقاد باشد،
منتقد باشد اما انفعال نباشد .منفعل نشوید ،با صندوق
رای قهر نکنید ،انتخابات و صندوق رای منجی ماست.
*ما در دهه پنجم انقالب قرار داریم ،باید خیلی
از اصالحات در این کشور صورت گیرد ،نظام جمهوری
اسالمی ما باید نوسازی شود و سالمتر و شکوفاتر شود،
این اقدام در سایه رأی و حضور شما امکانپذیر است،
با صندوق رای نباید قهر کنید ،با انتخابات نباید قهر
کنید به هر صورت باید پای صندوق رای حضور یابید.
* امام ما را به انتخابات دعوت کرد که ما
صندوق رای را رها نکنیم ،در هر انتخابات رهبری
معظم انقالب تاکید کردند که در انتخابات حضور
یابید ،انتخابات غیر از عظمت ملی و ایستادگی در
برابر دشمن هدف بزرگ و ارزشمندی دارد.
*یکبار دیگر مثل امروز که در سراسر کشور
حضور یافتید دوم اسفند پای صندوقهای رای بروید
و افتخار بیافرینید و به دشمنان اعالم کنید .مسیر
ملت ایران استقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی است.
ما در برابر دشمنان تسلیم نمیشویم اما آنها را وادار
میکنیم در برابر ملت ایران تسلیم شوند و سر فرود
آورند.

قدرتنمایی لشکر میلیونی سلیمانی

راهپیمایی  22بهمن در تهران همزمان با سراسر کشور درحالی
برگزار شد که خیابانهای منتهی به میدان آزادی مملو از جمعیت
شد و جلوهای تاریخی از حضور لشکر میلیونی سلیمانیها به جهانیان
نشان داده شد.
راهپیمایی  ۲۲بهمن در تهران همزمان با سراسر کشور درحالی
آغاز شد که خیابانهای منتهی به میدان آزادی ،پیش از آغاز رسمی
راهپیمایی یوماهلل  ۲۲بهمن مملو از جمعیت شد.
جشن چهل و یکمین سالروز پیروزی نهضت اسالمی مردم ایران،
امسال به علت تقارن با چهلمین روز شهادت سردار سپهبد قاسم
سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس با حضور گسترده مردم در تهران
از ساعت  ۹همزمان با  ۵۲۰۰نقطه دیگر در کشور برگزار شد ،که
جلوههای خاصی به تصویر کشیدند.
آغاز شد و با قرائت قطعنامه پایانی و سخنرانی حسن روحانی
رئیسجمهور پایان یافت.
راهپیمایان با در دست داشتن تصاویری از شهید سلیمانی و
دیگر شهدای مقاومت ،در آستانه ورود نظام جمهوری اسالمی به ۴۱
سالگی ،بار دیگر اعالم کردند که قدردان شهدای مقاومت هستند .در
حاشیه این مراسم مردم بر روی پارچهای بزرگ دلنوشتههای خود را
برای شهید سردار سلیمانی مینوشتند.

همچنین پالکاردهایی در حمایت از سردار سلیمانی در دستان
مردم بود .برخی از شرکتکنندگان در این راهپیمایی با در دست
داشتن پارچه نوشتههایی با عنوان «در بهار آزادی جای سلیمانی
خالی» یاد سردار شهید سلیمانی را گرامی داشتند .مردم حاضر در
پرچم متحد کشورهای جبهه مقاومت را
راهپیمایی  ۲۲بهمن تهران
ِ
در دستان خود حمل میکردند.
مردم با حمل پرچمهای جمهوری اسالمی ایران و شعارهای «اهلل
اکبر»« ،مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»« ،این همه لشگر
آمده به عشق رهبر آمده»« ،ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده
باش»« ،حیدر حیدر»« ،علی ولیاهلل حیدر» و  ...راهپیمایی خود را
ادامه دادند.
حضور گسترده اقشار گوناگون مردم از سنین مختلف در سرمای
شدید هوای تهران از نکات جالب توجه این راهپیمایی بود.
ماکت موشکهای ایرانی مزین به نام شهدای هستهای و مقاومت
در حاشیه این مراسم به نمایش در آمد .در حاشیه راهپیمایی ۲۲
بهمن تهران ،سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح با برپایی غرفه در مسیر راهپیمایی ،بخشی از دستاوردها و
تسلیحات صنعت دفاعی کشور را به نمایش گذاشت .از جمله تجهیزات
به نمایش درآمده در این غرفه بمبهای هوشمند و هدایت دقیق قائم،

بمبهای هدایتشونده یاسین و باالبان و راکتهای فجر ۵-بود.
بیش از شش هزار خبرنگار داخلی و خارجی مراسم امسال را
پوشش دادند که بیش از سه هزار خبرنگار ،عکاس و فیلمبردار داخلی
و خارجی در تهران حضور داشتند .حضور پرشور و گسترده مردم در
این راهپیمایی بازتاب گستردهای در رسانههای غربی و عربی داشت.
در این مراسم قطعنامه پایانی راهپیمایی سراسری یوماهلل ۲۲
بهمن سال  ۱۳۹۸از سوی سید محسن محمودی رئیس شورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران در شش بند قرائت شد.

خبر کوتاه
برگزاری آیین تجلیل از ایثارگران
انقالب اسالمی ایران در منطقه سه

آیین تجلیل از ایثارگران انقالب اسالمی ایران،
همزمان با چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب
در کانون شهید مفتح منطقه سه برگزار شد.
به گزارش امتیاز ،با حضور مصطفی
سلیمی شهردار این منطقه ،آیین تجلیل از
خانواده معظم شهیدان و زندانیان سیاسی پیش
از انقالب اسالمی ایران در کانون شهید مفتح
برپا شد .در ابتدای این مراسم محسن توسلی
خواننده حماسی کشورمان ،سه اثر به نام های
اسطوره ،مادر و سردار دلها را اجرا نمود .سپس
غالمرضا سلیمانی زندان سیاسی پیش از انقالب
اسالمی ایران خاطرات آن مقطع را در حالی که
بارها مجبور شد بغضش را بخورد بیان نمود .به
گفته این استاد تاریخ ،تنها ملت ،قوم و سرزمینی
که در طول تاریخ بشریت در آن انقالب به معنای
واقعی کلمه رخ داده است سرزمین ایران است.
در پایان این مراسم از همسران شهدای انقالب و
زندانیان سیاسی تقدیر شد.
به مناسبت فجر چهل و یکم :

بیش از  8هزار متر آذین بندی معابر و
میادین منطقه 13

به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر و در
آستانه فجر چهل و یکم  ،محدوده منطقه  13با
بیش از  8هزار متر ریسه پارچه ای و نوری آذین
بندی شد.
به گزارش امتیاز ،صالح زاده  ،معاون خدمات
شهری و محیط زیست منطقه  13گفت  :به
مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر و همزمانی آن
با اربعین شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی  ،اداره
زیباسازی معاونت خدمات شهری و محیط زیست
این منطقه اقدام به زیباسازی و آذین بندی معابر
عبوری پرتردد ،میادین اصلی و ساختمان های
ستادی و نواحی چهار گانه شهرداری منطقه کرده
است .وی افزود  :تبلیغات فرهنگی با نصب  87متر
مربع بنر با مضمون ایام دهه فجر  ،چهل و یکمین
سالروز پیروزی انقالب اسالمی و اربعین سپهبد
حاج قاسم سلیمانی مقابل ساختمان مرکزی منطقه
 ،خیابان های دماوند  ،سی متری نیروی هوایی ،
امامت  ،پیروزی  ،فلکه دوم نیروی هوایی  ،اطالعات
و نبش مسیل منوچهری صورت گرفت .به گفته
وی  520تخته پرچم ایران و مصوب سازمان و چهار
نخته پرچم پایه بلند به منظور جلوه بخشی هر چه
بیشتر به هویت ملی این ایام  ،مقابل ساختمان
مرکزی  ،بزرگراه امام علی (ع)  ،میدان کالهدوز
 ،پل های رودکی  ،رسالت  ،مترو کالهدوز  ،پل
تره بار  ،بوستان های سرمدیان  ،نشاط و کودک
 ،مسیل های منوچهری و براری و...نصب شد .وی
تصریح کرد  :با استفاده از  4500متر ریسه پارچه
ای و  3600متر ریسه نوری  ،میادین کالهدوز ،
اطالعات  ،امامت  ،شهیدان رحیمی  ،معلم  ،فلکه
لوزی  ،اول و دوم نیروی هوایی  ،بزرگراه امام علی
(ع)  ،ساختمان مرکزی منطقه و کلیه ساختمان
های معاونت ها و نواحی چهارگانه آذین بندی شد.

اجرای طرح ساخت سبد گل با
ضایعات هرس

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  7از اجرای طرح ساخت سبدگل
با استفاده از ضایعات هرس و سرشاخه ها در
بوستان شهید آوینی خبر داد.
به گزارش امتیاز ،عباس مافی با اعالم این
مطلب افزود :برای اولین بار در این منطقه چوب
های باقی مانده از هرس درختان با استفاده از
خالقیت و به منظور ارتقاء منظر شهری به سبد
های گل با گل آرایی ویژه تبدیل شد.وی در ادامه
با اشاره به طراحی فضای سبز لچکی روبروی درب
پادگان ولیعصر (عج) ،گفت :باتوجه به وجود منابع
کم آب و دستورالعمل سازمان بوستانها مبنی بر
کاهش سطوح چمنکاری تالش کردیم با ایجاد
طرح های خالقانه با ترکیب و ادغام عناصر فیزیکی
مانند شن ،سنگ و گیاهان مقاوم به کم آبی طرحی
مدرنی را بروی این لچکی ایجاد کنیم.معاون
شهردار منطقه  7تاکید کرد :امیدواریم با استفاده
از این طرح عالوه بر کمک به زیبایی بصری شهر
 ،استفاده از گیاهان پرمصرف آبی را هم به حداقل
برسانیم .وی خاطرنشان کرد :به جهت حمایت
از پرندگان در روزهای سرد سال بروی درختان
بوستان ها و معابر پرتردد منطقه از قبیل خیابان
های شریعتی ،شهید بهشتی و بهار و  ...النه نصب
کردیم تا پرندگانی که سرپناهی ندارند از این النه
ها استفاده کنند ،با این اقدام تالش کردیم توجه
شهروندان را به حمایت از موجودات زنده در سطح
شهر جلب و آنها را به حمایت از پرندگان تشویق
و ترغیب کنیم.

بهسازی و ساماندهی 6000مترمربع
پیاده رو در منطقه 9انجام می شود

آیین کلنگ زنی از معابر شهید دستغیب
و هاشمی در قالب بهسازی و ساماندهی 6000
متر مربع پیاده رو 1500،متر طول معبرسواره رو
و  3000متر جایگزینی جدول ایستاده به شکل
کانیو در سال 99انجام می شود.
به گزارش امتیاز ،مجید امانی معاون فنی
و عمرانی منطقه 9با اعالم این خبر گفت :پروژه
عمرانی توسعه محله ای بافت فرسوده در محله
شهید دستغیب با عنوان پروژه بهسازی و ساماندهی
معابر شهید دستغیب و هاشمی کلنگ زنی شد.وی
با اشاره به اهداف اجرای این طرح افزود :از جمله
اهداف شاخص اجرای این طرح می توان به حذف
انهار شرقی و غربی و اتصال شبکه فرعی جمع آوری
آب های سطحی به شبکه زیر سطحی اجرا شده در
سنوات گذشته اشاره کرد که پیامد های آن ارتقا
سطح زیست محیطی محله ،رفع بوی نامطلوب به
خصوص در فصول گرم و جلوگیری از محل رشد
و نمو حیوانات موذی خواهد بود .امانی در خاتمه
عنوان کرد :با تکمیل این طرح  6000متر مربع
از سطوح پیاده رو 1500،متر طول معبر سواره رو
و  3000متر جایگزینی جدول ایستاده به شکل
کانیو به جای انهار شرقی و غربی موجود در خیابان
های شهید دستغیب و هاشمی در سال 99احداث
می شود.

