
آنالین الکترونیکی قدس  نسخه 

QUDSonline
Electronic version

هفتــه نامه شمــاره سی وپنجم/ سـال 1398

2

3

4

گزارش  قدس آنالین از حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی 22 بهمن 98

پیش بینی های ترامپ 
اشتباه از آب درآمد

عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت وگو با قدس آنالین:

حاضران در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
موتور محرکه انقالبند

حسن غفوری فرد در گفت وگو با قدس آنالین:

مدعیان مهندسی انتخابات 
زودتر از همه کاندیدا شدند

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی در گفتگو با قدس آنالین:

برگزاری انتخابات 
یکی از دستاوردهای بزرگ انقالب است

4



2
هفتــه نامه شمــاره سی وپنجم/ سـال 1398

آنالین الکترونیکی قدس  نسخه 

QUDSonline
Electronic version

وحید اکرمی: عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: به 
حول و قوه الهی راهپیمایی امسال نیز مانند همیشه به 
صورت گسترده و باشکوه برگزار شــده و دسیسه های 

مخرب دشمن خنثی و تیر آنها به سنگ خواهد خورد.
آیت اهلل حســن عالمی در گفت و گو با خبرنگار قدس 
آنالین عنوان کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن امســال تاثیر 
بسیار مهمی در سرنوشت کشور و انقالب اسالمی ایران 
دارد. همانطور که رهبر معظم انقالب فرموده اند، این نظام 
وانقالب دارای دشمنان قسم خورده ایست. آنها به شدت 
پیگیر موضوعات ایران اسالمی و میزان حمایت مردم از 

نظام هستند.
وی ادامه داد: دشمنان مصرانه در تالش بوده و امیدوارند 
که مــردم در راهپیمایی ۲۲ بهمــن حضوری کمرنگ 
و ضعیف داشته باشــد. اما با حضور گسترده و پرشکوه 
ایرانیان در جشــن انقالب به طور قطع بر سرخوردگی 
دشنمان افزوده شده و برنامه های آنها با شکست روبرو 

خواهد شد.
وی تاکید کرد: به حول و قوه الهی راهپیمایی امسال نیز 
مانند همیشه به صورت گسترده و باشکوه برگزار شده و 
دسیسه های مخرب دشــمن خنثی و تیر آنها به سنگ 

خواهد خورد.
آیت اهلل عالمی یادآور شــد: موضوع مهمی که باید به 
آن توجه کرد این اســت که راهپیمایی امسال پس از 
ترور ناجوانمردانه سردار سپهبد قاسم سلیمانی صورت 
خواهد گرفت. رئیس جمهــور پلید آمریکا اقرار کرده 
است که این ترور وحشیانه زیر نظر مستقیم خودش 

صورت گرفته است.
وی با ذکر این نکته که چهلم ســردار بزرگ اسالم حاج 
قاسم سلیمانی با یوم اهلل ۲۲ بهمن همزمان شده است، 
ابراز کرد: حضور گسترده مردم در خیابانها در ۲۲ بهمن 
ماه، در راســتای حضور میلیونی و عظیم هموطنان در 

مراسم تشییع این شهید بزرگوار و عظیم الشان است.
وی افزود: در مراسم تشــییع سردار سلیمانی جمعیت 
عظیمی در خوزستان، خراسان، تهران، قم و کرمان حضور 
یافتند و اگر امکان برگزاری مراســم در دیگر شهرهای 

کشور هم بود این مراسم باشکوه باز هم اتفاق می افتاد. 
در حقیقت راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در راستای مراسم 
شهید سردار سلیمانی است که قرار است در تمام نقاط 

کشور رخ دهد.
وی مطرح کرد: دریای مردمــی در خیابانهای ایران در 
مراسم تشییع سردار حاج قاسم سلیمانی و همچنین در 
یوم اهلل ۲۲ بهمن موتور محرکه این انقالب است. حضور 
گســترده مردم در اجتماع ۲۲ بهمن امسال و سردادن 

شعارهای پرمعنی و روشن بسیار مهم و تاثیرگذار است.

وی متذکر شد: امسال عالوه بر اینکه شعارهای همیشگی 
و قدیمی راهپیمایی باید سر داده شود، نباید از شعارهای 
جدید و روشنگرانه و مناسب با شرایط روز مملکت و جهان 

غافل شد.  
وی در خصوص وظیفه سنگین مسئوالن نظام در قبال 
مردم همیشه در صحنه ایران اسالمی گفت: مسئوالن نظام 
بر سفره این انقالب نشسته اند. نظام جمهوری اسالمی 
رهاورد رشادت ها و شهادت های مردم ایران زمین است 
و اکنون مسئوالن بر کرسی مدیریت جامعه نشسته اند. 

مسئوالن وظیفه بسیار سنگینی در قبال مردم دارند.
وی تصریح کرد: یکی از وظایف مهم آنها این اســت که 
نباید به هیچ عنوان گفتار و رفتار اختالف برانگیز داشته 
باشند. در غیر اینصورت باید بگویم که یا متوجه نیستند 
و یا برای انقالب، دلسوزی ندارند و یا موضوعات دیگری 

در کار است.  
این عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: بر همه 
مردم و مسئوالن واجب است که دست به دست هم داده 
تا مراسم یوم اهلل بیست و دوم بهمن ماه باشکوه وعظمت 

فوق العاده برگزار شود.  
وی بیان داشت: موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت 
این اســت که یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی چندین روز پس از مراسم ۲۲ بهمن است. به طور 
قطع حضور گســترده مردم در راهپیمایی، باعث ایجاد 
شور و نشاط بیشتر و حضور گسترده درانتخابات مجلس 
شورای اسالمی خواهد بود. لذا مسئوالن باید هر چه بیشتر 

در ایجاد دلگرمی و همبستگی ملی کوشا باشند.   

عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت وگو با قدس آنالین:

حاضران در راهپیمایی 22 بهمن موتور محرکه انقالبند

ساحل عباسی: پژوهشگاه رویان هشتم خرداد ۱۳۷۰ به عنوان مرکز جراحی 
محدود با هدف ارائه خدمات درمانی به زوج های نابارور و پژوهش و آموزش در 
زمینه علوم باروری و ناباروری توسط زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی و 
گروهی از پژوهشگران و همکارانش در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران 

تأسیس شد.
پژوهشگاه رویان هشتم خرداد ۱۳۷۰ به عنوان مرکز جراحی محدود با هدف 
ارائه خدمات درمانی به زوج های نابــارور و پژوهش و آموزش در زمینه علوم 
باروری و ناباروری توســط زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی و گروهی از 
پژوهشگران و همکارانش در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران تأسیس شد. 
این پژوهشگاه قطب تحقیقاتی و فناوری در تراز بین المللی، پیشگام در توسعه 
علم، فناوری و نوآوری در علوم زیستی با مرجعیت در علوم سلول های بنیادی، 
تولیدمثل، زیست فناوری، طب ترمیمی و مؤثر در ارتقای سالمت جامعه است 
که نماد خوبی از دستاوردهای پس از پیروزی انقالب اسالمی در زمینه علمی و 
پزشکی است که همتراز کشورهای محدودی در دنیا به جامعه خدمات رسانی 
می کند. دســتاوردهایی که کام دشــمنان انقالب را تلخ و دوستداران ملت 

مسلمان ایران را شیرین می کند.
پروانه افشاریان، معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان در آستانه سالگرد 
انقالب شکوهمند اسالمی، دستاوردهای علمی این پژوهشگاه را با ما در میان 

گذاشته است.

هدف از تأسیس پژوهشگاه رویان چه بود؟
پژوهشگاه رویان اوایل دهه ۷۰ به همت مرحوم زنده یاد سعید کاظمی آشتیانی 
و سایر همکاران در راستای خدمات دهی هر چه بیشتر به مردم ایران شکل 
گرفت. پس از تشکیل سمپوزیوم ناباروری در جهاد علوم پزشکی ایران، پزشکان 

و پژوهشگران متوجه شدند پس از بیماری های قلبی، درمان ناباروری دومین 
عامل خروج ارز از کشور اســت. نیاز طبیعی به فرزندآوری و اهمیت تشکیل 
خانواده با برخورداری از فرزند عامل مهمی در تشکیل تیمی برای خدمات رسانی 
ملی در این حوزه بود. آموزش های اولیه در خارج از کشــور توسط پزشک و 
پروفسور مسلمان عراقی که در آلمان سکونت داشت به تیم ایرانی داده شد 
به نحوی که در فاصله کوتاه چند ماه پس از تشکیل مرکز درمان های پیشرفته 
ناباروری، مرکز رویان در تهران افتتاح شد. آقای دکتر کاظمی آشتیانی بر این 
موضوع تأکید داشتند که نباید خود را محدود به مرکز درمان ناباروری معمولی 
کنیم، پیشرفت روزافزون در این حوزه و ســایر بخش های سلولی و درمانی 
نیازمند توسعه بخش های تحقیقاتی و پژوهشی در کنار بخش درمانی است. 
این تفکر موجب راه اندازی گروه های پژوهشی ژنتیک، جنین شناسی، ناباروری 

زنان و مردان، تصویربرداری ناباروی و اخالق پزشکی شد.

دستاوردهای پژوهشگاه چقدر قابل رقابت با دستاوردهای علمی 
سایر کشورهاست؟

در این عرصه اهدای تخمک و اهدای جنین علم جدیدی با چالش های 
خاص خود است که هنوز دنیا قوانین مشخصی برای آن اعالم نکرده، 
اما پژوهشــگاه رویان به حدی از این تبحر رسیده است که در پاره ای 
از مباحث کــه پرونده هایی از مراکز دعاوی بــرای حکمیت به برخی 
قضات سپرده می شــود به کمیته ســازمان اخالقی پژوهشگاه رویان 
ارجاع می شــود تا متخصصان آگاه این حوزه دراین موارد نظر نهایی 
را اعالم کنند. پژوهشــگاه رویان در کنار درمان نابــاروری و با توجه 
به اینکه درمان ناباروری نیازمند آزمایشــگاهی بــرای فرایند لقاح و 
تشکیل جنین است روی ســلول های بنیادی جنینی کار کرد و برای 
نخستین بار در سال ۸۴ موفق به ســاخت سلول های بنیادی جنینی 
شد. موضوعی که تا آن زمان تنها پنج کشور موفق به ساخت آن شده 
بودند. بی نظیر بودن این علم و محدود بودن آن به چند کشور به این 
شائبه دامن زد که ایران سازنده ســلول های بنیادی نبوده و از خارج 
وارد کرده است، در حالی که ساخت سلول های بنیادی در ایران تماماً 
دانشی بود که توسط محققان، بومی سازی شده بود. تالش و کوشش 
شبانه روزی محققان منجر به تولید سلول های بنیادی شد که قادر به 
تولید سلول های قلبی بودند، این ســلول های حیاتی در آزمایشگاه از 
ســلول جنین هایی که به دالیل مختلف قادر بــه ادامه حیات نبودند 
گرفته شد. گرفتن ســلول های بنیادی از مغز استخوان، چربی که از 
پوست بدن خارج می شود یا از مایه مغز استخوان که پس از چند روز 
بالفاصله جایگزین می شود دستاوردهایی است که پژوهشگاه رویان 

به آن دست یافته است.

گفت وگوی قدس آنالین  با معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان

انقالب اسالمی؛ رویش بذر توانستن بر تارک فعالیت های علمی ایران
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جواد فراهانی:  امارات طمع ورزی های بســیاری در 
یمن دارد و ملیون ها دالر برای تشکیل گروه های مسلح 
با هدف تحقق آن هزینه کرده است که غیرممکن است به 

این سادگی ها یمنر ا ترک کند.
به گزارش گروه بین الملل قدس آنالین، ساعاتی پیش 
خبرگزاری رســمی امارات گزارش داد که دولت امارات 
متحده عربی رسما اعالم کرده است به حضور نظامی خود 
در یمن و مشارکت در این جنگ که از پنج سال پیش آغاز 

شد پایان داده است.
دولت امــارات متحده عربی اعالم کــرد که نیروهایش 
که در جنگ یمن شــرکت کــرده انــد را در چارچوب 

استراتژی»غیرمستقیم« از یمن خارج کرده است.
یک مســئول نظامی اماراتی که در فرماندهی نیروهای 
اماراتــی در جنــگ یمن شــرکت کرده اســت گفت 
که اســتراتژی جدید بر اســاس این قرار دارد که ارتش 
یمن)عناصر مورد حمایت امارات متحده عربی به ویژه 
جدایی طلبان جنوب( که آموزش داده شــده و تجهیز 
شده است ماموریت های جنگی را خودش بدون تکیه 
بر نیروهای اماراتی انجام می دهد و امارات به استراتژی 

غیرمستقیم روی آورده است.
سرلشکر»عیسی المزروعی« فرمانده عملیات مشترک 
در یمن مدعی شد: پس از پنج سال آغاز توفان قاطعیت 
استراتژی مستقیم که نیروهای مسلح به اجرا در آوردند به 
استراتژی غیرمستقیم تبدیل می شود که نیروهای یمنی 

خودشان امروز انجام می دهند.
المزروعی در سخنرانی خود در مراسم نیروهای اماراتی 
بازگشــته از یمن گفت که همه یگان های نیروهای 
مسلح زمینی و گارد ریاست و عملیات ویژه با بیش از 
پنج هزار سرباز در شهرها و استان های مختلف یمن 

انجام وظیفه کردند.

این در حالی اســت که به گفته کارشناسان علت عقب 
نشــینی امارات از یمن آنگونه که ادعا می کند حرکت 
به سمت استراتژی صلح نیست، بلکه واقعیت ها نشان 
می دهد که این چرخش امــارات با هدف طرح ابوظبی 
برای فروبردن یمن در باتالق جنگ ها و درگیری های 

داخلی است.
به نظر نمی رسد که امارات متحده عربی قصد ترک یمن 
را داشته باشد؛ بلکه می خواهد همچنان ازطریق مقابله با 
مخالفان خود در یمن و تقویت نفوذ خود بواسطه گروه 

های نیابتی نقش یک بازیگر اصلی را در آنجا بازی کند.
حتی اگر خروج و عقب نشینی نیروهای اماراتی از یمن 
حقیقت داشته باشد و بیشتر آنها به کشور بازگردند بازهم 
حدود ۹۰ هزار عنصر مسلح و جدایی طلب یمنی آموزش 

دیده توســط ابوظبی و نیز هزاران مزدور بیگانه که در 
عملیات های مختلف از آنها استفاده می شود، آنجا حضور 

خواهند داشت.
علی رغم آنکه حضور نیروهای اماراتــی در یمن باعث 
ناامنی، آشوب و کشتار مردم بی دفاع این کشور و نیز ترویج 
طرح های تجزیه طلبانه شده، اما مسئوالن اماراتی و رسانه 

های آن بازگشت این نیروها به کشور را جشن گرفتند.
»محمد بن زاید« ولیعهد ابوظبی در صفحه کاربری خود 
در توئیتر نوشت: بازگشت سربازان ارتش و آمادگی کشور 
برای برپایی جشن به مناسبت این بازگشت. »محمد بن 
راشد« امیر دبی نیز در پیامی توئیتری بازگشت نیروهای 

کشورش را تبریک و به آنها خوش آمد گفت.
این اولین باری نیست که امارات اعالم می کند نیروهایش 

را از یمن خارج کرده است. اکتبر سال ۲۰۱۹ نیز برخی 
رسانه ها اعالم کردند امارات و سودان بسیاری از تانک ها و 

تجهیزات نظامی خود را از عدن خارج کرده اند.
ماه ژوئن ۲۰۱۹ امارات اعالم کرد که قصد دارد نیروهایش 
را در یمن کاهش داده و مناطق حضور آنها را تغییر دهد تا 
آنگونه که مدعی است از استراتژی »اول عملیات نظامی« 

به استراتژی »اول صلح« منتقل شود.
این درحالی است که »عادل المسنی« پژوهشگر یمنی در 
امور روابط بین الملل در گفتگو با الخلیج آنالین می گوید: 
این اولین باری نیست که امارات از خروج نیروهایش از 
یمن خبر می دهد؛ ابوظبی دولتی است که نمی توان نه 
به گفته هایش و نه به رفتارش اعتماد داشت. این کشور 

دروغ های بی حدومرزی را می بافد.
عادل المسنی می افزاید: من فکر نمی کنم که امارات از 
یمن خارج شود؛ آنچه در منطقه سقطری و شبوه جریان 
دارد نشــان می دهد که ابوظبی هنوز از سیطره بر این 
مناطق و دیگر گذرگاه های حیاتی یمن ناامید نشده است.

این پژوهشگر یمنی تاکید می کند: امارات طمع ورزی 
های بســیاری دارد و ملیون ها دالر برای تشکیل گروه 
های مسلح با هدف تحقق آن هزینه کرده است و اکنون 
درگیری بین اتباع امارات و نیروهای طرفدار منصور هادی 
جریان دارد. وی در پایان می گوید: هرکه خوب در نتیجه 
سال ها جنگ علیه یمن بنگرد متوجه حجم ویرانگری که 
در نتیجه سیاست های برنامه ریزی شده دشمن در تمام 
سطوح اقتصادی، نظامی و اجتماعی به بارآمده، خواهد 
شد. ردپای ویرانگری ائتالف سعودی در تمام خانه های 
یمنی ها مشاهده می شود و بی ســوادی، فقر، بیماری 
و آوارگی بخشــی از نتایج طرح هــای جدایی طلبانه و 
تجزیه یمن از سوی ائتالف عربی  به سرکردگی عربستان 

سعودی و امارات است.

مینا افرازه:   جریان های وابسته به جناح سیاسی چپ و راست سعی دارند با 
ارائه برنامه و راهبردهای اصولی خود زمینه جذب مشارکت حداکثری مردم 
در انتخابات یازدهم مجلس و افزایش شــانس راهیابی افراد وابسته به طیف 
فکری خود به مجلس را فراهم کنند. در آســتانه انتخابات، توجه به عدالت و 
عدالت خواهی و ضرورت حضور جوانان برای داشتن مجلسی کارآمد و حافظ 

منافع مردم از سوی تمامی جریان های سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است.
 جریان های وابسته به جناح سیاسی چپ و راست سعی دارند با ارائه برنامه و 
راهبردهای اصولی خود زمینه جذب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات 
یازدهم مجلس و افزایش شانس راهیابی افراد وابسته به طیف فکری خود به 
مجلس را فراهم کنند. در آستانه انتخابات، توجه به عدالت و عدالت خواهی و 
ضرورت حضور جوانان برای داشتن مجلسی کارآمد و حافظ منافع مردم از سوی 

تمامی جریان های سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است.
در همین ارتباط با حسن غفوری فرد، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
و فعال سیاسی اصول گرا به گفت وگو نشستیم و دیدگاه وی را درباره اثرات و 
میزان شانس راهیابی جوانان عدالت خواه به مجلس و تحلیل آرایش سیاسی 

انتخابات جویا شدیم.

فضای جامعه را برای دور یازدهم انتخابات مجلس چگونه می بینید؟ 
آیا این ادعا را که مردم نسبت به دوره های قبلی اقبال کمتری به 

گروه های اصالح طلب و اصول گرا دارند، می پذیرید؟

چنین صحبت هایی پیش از انتخابات کم  و بیش مطرح می شــود و عده ای از 
کاندیداها که صالحیت آن ها تأیید نشده مردم را از حضور و مشارکت فعال در 
انتخابات دلسرد می کنند و سپس مدعی می شوند که انتخابات مهندسی شده 
است. این موضوعات بیشتر بهانه های برخی افراد است اما جالب آنجاست که 
اغلب همین افراد نیز زودتر برای انتخابات کاندیدا می شوند. تعداد کرسی های 
مجلس برای نمایندگان حدود ۲۹۰ صندلی است اما در این دوره از انتخابات 
حدود ۱۶ هزار نفر نام نویسی کرده اند، یعنی برای هر کرسی به  طور متوسط ۵۰ 
نفر نام نویسی کردند گرچه در تهران شاید این موضوع به تعداد ۸۰ نفر هم برسد. 

این موضوع حاکی از عالقه مندی مردم برای مشارکت در امور سیاسی خودشان 
است. معتقدم قطعاً میزان مشارکت مردم در انتخابات دوره یازدهم مجلس کمتر 

از دوره های قبلی نخواهد بود.

نظرتان درباره اینکه برخی مدعی اند اصالح طلبان کاندیدای 
چندانی برای انتخابات و راهیابی به مجلس ندارد و مجلس بعدی 

دست اصول گرایان خواهد افتاد، چیست؟
مشخص است که مردم از مجلس دهم به  شدت ناراضی هستند و شاید مجلس 
دهم ضعیف ترین مجلس در طول ۱۰ دوره حیات خودش باشد. بنا بر همین 
شرایط و اتفاقات به نظر می رســد در دوره بعدی مجلس نقش اصول گرایان 
پررنگ تر خواهد بــود و به  احتمال  قوی این ادعا که مجلس آینده در دســت 
اصول گرایان قرار بگیرد، درست اســت. البته ممکن است یک برنامه از پیش 
طراحی شده توسط برخی افراد و جریان ها در حال پیگیری باشد و بخواهند این 
فضاسازی را داشته باشند که مجلس در دست اصول گرایان خواهد بود تا بر این 
اساس اصول گرایان از وحدت و ائتالف حداکثری غفلت کنند و مشارکت فعالی 
برای انتخابات نداشته باشند و بدین ترتیب حداکثر منافع خود را از گسستگی 
و چنددستگی بین اصول گرایان ببرند. البته از سوی دیگر به دلیل خصومت 
برخی افراد با جمهوری اسالمی ایران، چنین مباحثی را در خصوص عدم حضور 
کاندیداهای یک جناح یا هجمه به برخی نهادهای انتخاباتی در راستای دلسرد 

کردن مردم برای حضور و اثرگذاری در عرصه سیاسی مطرح می کنند.

دروغگویی های بی حد ومرز امارات و طمع ورزی های بی نتیجه

واقعیت تصمیم خروج نیروهای اماراتی از یمن چیست؟

حسن غفوری فرد در گفت وگو با قدس آنالین:

مدعیان مهندسی انتخابات، زودتر از همه کاندیدا شدند
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قدس آنالین-گروه اســتان ها:  ۲۲ بهمن ایرانی 
دوباره به صحنه آمد تا بگوید ایستاده ایم چون دماوند 
و دنا و الوند، حماسه شدیم از خزر تا خلیج تا ابد فارس، 

در جای جای ایران »حماسه ای تماشایی« برپا شد.
امروز به وقت ۲۲ بهمن، ۴۱ ســال بعــد از انقالب در 
جشن سالگرد پیروزی مردمی ترین انقالب دنیا،همه 
آمدند در سراسر کشــور، نسل اندرنسل، اولی، دومی، 
سومی و نسل چهارمی های بعد از انقالب، پیر و جوان 

زن و مرد تا بودنشان را فریاد بزنند.
 مردم دیار ســتارخان و باقر خان با شعار »آذربایجان 
اویاخدی،انقــالب دایاخــدی«، آمدند تــا بگویند 
آذربایجان بیدار است و مدافع انقالب، مردم دیار میرزا 
کوچک خان جنگلی هم صدای خروششان در گوش 

جنگل و دشت ها پیچید.
مازنی ها هم آمدند، مردم دریادلی که وحدت و عشق 
به ایرانشان را از شــمال ایران به بوشهر، بندرعباس، 
خوزستان تا دیار خلیج تا ابد فارس گره زدند تا همگی 

بگویند ما از ترامپ و تهدیدهایش نمی ترسیم.
سیستان و بلوچستانی ها هم که بار دیگر وحدتشان در 
شعارهایشان نمایان بود، شیعه و سنی در کنار و همراه 
هم، همچنان استوار و پابرجا بر سر آرمان ها به صحنه 
آمدند،روایتی که تا مرز غرب کشور از ایالم و کردستان 
گرفته تا کرمانشاه تکرار می شود، مرزنشینانی که ۴۱ 
سال است توطئه دشــمنان را در تضعیف وحدتشان 

نقش بر آب کرده اند.
۲۲ بهمن صدای اصفهانی ها و مردم دیار نقش جهان 
هم در جهــان پیچید، فریادی که هم صدا با سراســر 
کشور حماسه ای تماشایی را خلق کرد حماسه ای که 
همه در آن سهیم بودند از یزدی های اهل دیار کویر تا 

قمی های شهر خون و قیام.
در جشن انقالبی که نخستین روزهای۴۱ سالگی اش 

را تجربه می کند تهرانی ها هم در میدان آزادی روایتی 
دیگر از حضور میلیونی خود در تجدید میثاق با امام و 
شهدایشان را مقابل دوربین های عکاسان و خبرنگاران 
بردند تا جهان بداند و شاهد باشد که نمی تواند ملتی 
را که تا پای جان برای آرمان هایش ایستادگی کرده و 
شهید داده است به راحتی با توطئه و نقشه ها و وعده  و 

وعیدها فریب دهد.

مردم چه گفتند؟
یکی می گویــد آمده ام چون می خواهم به دشــمنان 
داخلی و خارجی ثابت کنم با ایجاد فشار معیشتی بر 
مردم نمی توانند اســالم را از آن ها جدا کنند، دیگری 
می گوید ملت ما شیشه اســت که اگر شکسته شود، 

برنده تر می شود.
دیگری می گوید اینجا صف عاشــقی است، یکی بیان 

می کند این انقالب فقط متعلق به ایران نیست و حامی 
تمام مستضعفان جهان است و آن قدر حرف های دل نشین 
در حمایت از والیت فقیه، حفظ اقتدار و عزت اسالمی و 
اتحاد مسلمانان می شنوی که نوشــتن آن ها در هزاران 
گزارش قابل توصیف نیســت اما واقعیت این است که 
باوجود سخت تر شدن شرایط معیشتی اما مردم عمیق 
حرف می زنند، دیگرکســی نگران گرانی گوشت و مرغ 
نیست و همه مردم یک دغدغه مشترک دارند و آن هم 
عزت ایران اسالمی و مقابله با اســتکبار و آزادی تمامی 

مردم مظلوم جهان از بند یوغ استعمار است.
در این راه پیمایی عظیم شــعار »این همه لشگر آمده 
به عشــق رهبر آمده«، »مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر 
اسرائیل« سخنی مشترک در بین تمامی راه پیمایان 
بود اما در این میان عده ای از مســائل روز هم غفلت 
نکردند و مطالبــات خودشــان را روی پالکاردهایی 

نوشــتند، به این امید که گوش مســئوالن شــنوا و 
چشمشان بینای این خواسته های مردمی باشد، شاید 
از امروز مردم انتظارشان این است پختگی انقالب ۴۱ 

ساله را در عملکرد مسئوالنشان ببینند.
اما امسال مصادف شدن چهلمین روز از شهادت سردار 
دل ها انگار دل ها را به یکدیگر نزدیک تر کرده بود و در کنار 
حمل تمثال هایی از بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران و 
رهبر معظم انقالب عکس شهید سلیمانی در دست پیر 
و جوان باهدف رســاندن این پیام که راه او ادامه دارد در 

تمامی مسیرهای راهپیمایی خودنمایی می کرد.
حضور امت همیشه درصحنه باری دیگر نشان داد که 
تحریم، تبعیض، مدیران دو تابعیتی، بی کفایتی برخی 
مسئوالن  و یا اختالس ها هیچ کدام باعث عقب نشینی 
این مردم در مســیر انقالب و والیت نشــده است و 
حساب عده ای سودجو از خط انقالب و نظام جداست.

پیش بینی های ترامپ غلط از آب درآمد
مردمی که قرار بود از گرسنگی، فقر و فشار تحریم از 
میانه راه انقالب برگردند، حاال سرافرازتر از همیشه با 
مشت هایی گره کرده سقوط آمریکا و هم پیمانانش را 
رقم زدند  و لذا پیش بینی هــای ترامپ و اطرافیانش 

بازهم غلط درآمد.
حضور امت همیشه درصحنه باری دیگر نشان داد که 
تحریم، تبعیض، مدیران دو تابعیتی، بی کفایتی برخی 
مسئوالن  و یا اختالس ها هیچ کدام باعث عقب نشینی 
این مردم در مســیر انقالب و والیت نشــده است و 
حساب عده ای سودجو از خط انقالب و نظام جداست.

در راهپیمایی امســال کم نبودند زنــان و مردانی که 
گذر عمر کمرشــان را خم کرده اما از وفاداری شان به 
انقالب و احســاس تکلیف در برابر خون شهدا ذره ای 

کم نشده است.
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پیش بینی های ترامپ اشتباه از آب درآمد

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی در گفتگو با قدس آنالین:

برگزاری انتخابات یکی از دستاوردهای بزرگ انقالب است
مهدی چمران در گفت  و گو با قدس آنالین:

شفاف نبودن مجلس برای مردم ناامیدکننده است
رضاطلبی: نماینده فریمان و سرخس 

درمجلس شــورای اسالمی گفت: 
انقالب اسالمی ایران با پیروزی 
در ســال ۵۷گفتمان استقالل 
طلبی و مردمی بودن حاکمیت 

را به جهان معرفی کرد.
سید احسان قاضی زاده هاشمی در 

گفتگو با قدس آنالین اظهار کرد: انقالب 
اســالمی  ایران با پیروزی در ســال ۵۷گفتمان 
اســتقالل طلبی و مردمی بــودن حاکمیت را به 

جهان معرفی کرد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران به هیچ 
ابرقدرتی در شــرق و غرب دنیا وابســته نیست ، 
تصریح کرد: از این رو نظام جمهوری اسالمی ایران 
از سوی استکبار جهانی در طول ۴۱ سال گذشته 
همواره مورد هدف شدیدترین تحریم ها و فشارها 
بوده است که با همکاری و همدلی بین مسئولین 
و مردم و همچنین رهبــری حکیمانه نظام ، این 
مشکالتی که دشــمنان ایجاد کرده اند نتیجه ای 

نداشته است.

نماینده فریمان و سرخس در مجلس 
شورای اســالمی افزود:همچنین  
اثربخشی و کارایی تفکر انقالبی 
در طول چهار دهه گذشــته در 
ایران بســتری بــرای بیداری 
اسالمی در کشــورهای مسلمان 
ایجاد کرد و باعث شد مردم به نقش 

اساسی خود در اداره کشور پی ببرند.
قاضی زاده هاشمی بیان کرد: مردم ایران همیشه 
پای نظــام و اصول جمهوری اســالمی بوده اند و 
امسال نیز با حضور در راه پیمائی باشکوه ۲۲بهمن 
دوباره بیعت خود را با آرمان های انقالب و رهبری 

نشان خواهند داد.
وی ادامــه داد: انتخابــات  نیــز یکــی دیگر از 
دســتاوردهای انقالب اســت زیرا بر اســاس آن  
سرنوشــت مردم و انتخــاب نماینــده انقالبی و 
توانمند توسط خود آنهاصورت می گیرد  و حضور 
حداکثری مردم در انتخابات اسفند ماه  و تشکیل 
یک مجلس انقالبی و کارآمد  توطئه ها و نقشــه 

های شوم دشمنان را باطل خواهد کرد.

مینا افرازه: مهدی چمران، عضو شورای 
ائتالف نیروهای انقالب بــا انتقاد از 

عملکرد نمایندگان مجلس دهم در 
حوزه شفافیت و نیز فضای انتخاباتی 
در میان احزاب، اظهار کرد: شفافیت 
نماینــدگان تنهــا در رأی دادن به 

طرح ها و لوایح خالصه نمی شود بلکه 
شفافیت در عملکرد و تالش برای اجرای آن 

هم بایستی مورد توجه وکالی مردم قرار گیرد. در دوره 
دهم مجلس و در موضوع استیضاح وزرا، نمایندگان 
نشان دادند که آن شفافیت و استقالل عمل الزم در 
بین آنان وجود ندارد و همین موضوع موجب ناامیدی 

مردم شد.
مهدی چمران، عضو شــورای ائتالف نیروهای انقالب 
در گفت وگو با »قدس« بــا انتقاد از عملکرد نمایندگان 
مجلس دهم در حوزه شفافیت و نیز فضای انتخاباتی در 
میان احزاب، اظهار کرد: شفافیت نمایندگان تنها در رأی 
دادن به طرح ها و لوایح خالصه نمی شود بلکه شفافیت در 
عملکرد و تالش برای اجرای آن هم بایستی مورد توجه 
وکالی مردم قرار گیرد. در دوره دهم مجلس و در موضوع 

استیضاح وزرا، نمایندگان نشان دادند که آن 
شفافیت و استقالل عمل الزم در بین آنان 
وجود ندارد و همیــن موضوع موجب 

ناامیدی مردم شد.
مهدی چمران همچنین درباره ادعای 
اصالح طلبان برای ارائه ندادن لیست 
انتخاباتی و اســتفاده از این موضوع برای 
تاکتیکی در برابر اصول گرایان، گفت: به  هر حال 
اصالح طلبان می توانند در انتخابات از هر روشی برای باال 
بردن شانس راهیابی خود به مجلس استفاده کنند و این 
موضوع هم می تواند به عنوان یک تاکتیک مورد استفاده 

آن ها قرار گیرد.
این فعال سیاســی دربــاره برنامه های ایــن روزهای 
اصول گرایان تصریح کرد: احزاب اصول گرا هنوز فعالیت 
رسمی و جدی خود را برای انتخابات مجلس آغاز نکرده اند، 
البته این امر که توانسته اند دور هم جمع شوند و ائتالفی را 
تشکیل دهند اقدام مناسبی است. گرچه بسیاری از احزاب 
چپ و راست تاکنون کار عملیاتی و جدی در خصوص 
انتخابات و گرم کردن عرصه انتخاباتی انجام نداده اند و 

هنوز شور انتخاباتی در بین مردم ورود نکرده است.


