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اخبار
زیردریایی فاتح تا پایان سال
عملیاتی میشود

فرمان��ده نیروی دریای��ی ارتش گفت :تا
پایان س��ال زیردریایی فات��ح به ناوگان
نیروی دریایی ارتش ملحق خواهد ش��د.
به گ��زارش فارس ،امیر دریادار حس��ین
خانزادی در حاشیه راهپیمایی  22بهمن
اظهار کرد :چهل سالگی انقالب اسالمی
به راحتی به دس��ت نیامده است .رسیدن
ملت ای��ران به این نقطه پرمعناس��ت و
حاکی از پختگی و آمادگی ملت ش��ریف
ایران است.طی سالهای آینده بر اساس
تجاربی که در گذش��ته کس��ب کردیم و
زیرس��اختهایی که ایجاد ش��ده ،قطع ًا
کش��ور رشد تصاعدی خواهد داشت و رو
به جل��و حرکت خواهد ک��رد؛ این برای
دش��من نگ��ران کننده اس��ت.وی ادامه
داد :نی��روی دریایی ارتش در دهه پنجم
انقالب ش��اهد رشد و شکوفایی بیشتری
خواه��د بود و مل��ت عزیز ایران ش��اهد
خواهد بود در اقیانوسها و دریاهای آزاد
حضور معنادارتری خواهیم داشت.
آمادگی وزارت دفاع برای ورود به
صنعت خودروسازی

معاون وزیر دفاع گفت :اگر ش��رکتهای
خودروسازی کشور توان تولید خودروهای
باکیفی��ت و داخلی را ندارن��د وزارت دفاع
آماده اس��ت تا تمام توان و دانش نظامی
خود در تولی��د خودرویی را در اختیار آنان
قرار دهد .سردار رضا طالیینیک با بیان
اینکه س��پاه و ارت��ش در مرزهای آبی و
خاکی ایران از ورود دشمن به خاک کشور
دفاع میکنند ،گفت :کسانی که با اسالم
و انقالب مخالف هستند خود دچار چالش
شدهاند و دیگر کشورها نیز با خود جنگ
اقتص��ادی دارند و بدانی��د تا چندی دیگر
انقالب��ی علیه نظام س��رمایهداری ایجاد
خواهد ش��د .وی با بیان اینکه  ۹۵درصد
نیازهای دفاعی کش��ور توسط نیروهای
داخ��ل تولید میش��ود ،تصریح ک��رد :با
بودجه کم نظامی پیشرفتهترین پهبادها،
موش��کها و س�لاحهای نظامی توسط
مهندسان و دانشمندان جوان داخلی تولید
شده اس��ت.معاون حقوقی و امور مجلس
وزیر دفاع با بیان اینکه زیرس��اختهای
اقتصادی در کش��ور فراهمشده ولی هنوز
نتوانستیم اثر آن را در زندگی مردم ایجاد
کنی��م ،گفت :باید زیرس��اختها و علم و
دانش موجود در کشور جاری شود تا مردم
اثر آن را ببینند کمااینکه پیشرفت یکی از
دغدغههای اصلی رهبر انقالب است که
باید بدان توجه ویژه شود.
راهحل در سوریه باید توسط مردم
این کشور تعیین شود

وزیر امور خارجه گفت :معتقدیم راهحل در
سوریه باید توسط مردم این کشور تعیین
شود و نه توس��ط دیگران.هر طرحی باید
متضمن تمامیت ارضی س��وریه باش��د و
خ��روج همه نیروهای خارج��ی که بدون
اج��ازه دول��ت س��وریه در آنجا هس��تند.
محمدج��واد ظری��ف در نشس��ت خبری
مشترک با جبران باسیل وزیر خارجه لبنان
در بیروت ضمن ابراز خرس��ندی از حضور
در بیروت عنوان کرد :بسیار خوشحالم که
در س��الروز انقالب اس�لامی ایران که ما
را به مردم خودمان متکی کرد از کش��ور
لبنان که یک دموکراسی در این منطقه و
توانسته متکی به مردم لبنان افتخار آفریند،
بازدید میکنم.وی از مهماننوازی دولت
و مردم لبنان و جبران باسیل سپاسگزاری
کرد و گفت :من به دولت و مردم و رهبران
لبنانی تشکیل دولت مبتنی بر آرای مردم
در لبن��ان را تبری��ک ع��رض میکنم و
امیدوارم این دولت باعث رشد و شکوفایی
بیش��تر مردم لبنان شود.ظریف همچنین
در پاسخ به سؤالی گفت :دیگران با ایجاد
خطرات تصنعی خطر واقعی را از منطقه ما
به فراموشی بسپارند.

اخبار
خروج نظامیان آمریکا از سوریه
احتما ً
ال از چند هفته آینده آغاز شود

شعار « نه تسلیم ،نه سازش» در سراسرکشور طنینانداز شد
گروه سیاسی :چهلمین جشن پیروزی انقالب اسالمی
در سراس��ر کش��ور در حالی برگزار شد که ملت ایران
باشکوهترین راهپیمایی  22بهمن را رقم زدند و اثبات
کردند که همواره و در هر ش��رایطی پشتیبان نظامی
اسالمی خود هستند ،این حضور میلیونی پیامی برای
جهان و درسی برای مسئوالن اس��ت .تهران در روز
 22بهمن مرکز عالم بود و بقیه استانها کم از تهران
نداشتند .مردم ایران اسالمی به شکرانه جشن چهل
سالگی انقالب حضوری تماشایی و کم نظیری داشتند
و ش��عار « نه تس��لیم ،نه س��ازش» در سراسر کشور
طنینانداز ش��د  .همزمان ب��ا راهپیمایی  22بهمن و
چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی ،برخی موشک
های بالستیک سپاه در مسیر راهپیمایان در تهران به
نمایش گذاشته شد .از جمله این موشکها قدر ،قیام و
ذوالفقار بود .در این راهپیمایی جمعی از جوانان با همراه
داشتن بنری در دستان خود یاد و نام شهید زکریا را که
در چند روز گذشته در شهر مدینه به دست یک وهابی
سعودی به قتل رس��یده بود گرامی داشتند .فسران و
کارکنان شصتمین ناوگروه اعزامی ارتش در اقیانوس
هند شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.
همزمان با چهلمین سال از پیروزی انقالب اسالمی
ایران و راهپیمایی بزرگ ۲۲بهمن ماه در سراسر کشور،
ناوگروه اطالعاتی عملیاتی شصتم نیروی دریایی ارتش
متشکل از ناوشکن بایندر و ناوهای لجستیکی بوشهر
و الوان که دانش��جویان دانشگاه علوم دریایی امام
خمینی (ره) نوشهر هم به عنوان کارورزی در این سفر
حضور دارند بعد از  ۲۰روز دریانوردی در حوالی دریایی
جنوب غرب اقیانوس هند و خلیج بنگال بانگ مرگ بر
آمریکا و مرگ بر اسرائیل را بر روی عرشه سر دادند.
میدان آزادی در ابتدای آغاز راهپیمایی مملو از جمعیتی
ش��ده که با مش��ت های گره کرده مرگ بر آمریکا و
مرگ بر اسرائیل را فریاد میزنند.
برای س�اخت موش�ک از کس�ی اجازه نگرفته و

نمیگیریم

حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور در جشن
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در میدان
آزادی تهران گفت :در حالی جشن  22بهمن را برگزار
میکنیم که آمریکای جنایتکار و صهیونیسم و ارتجاع
منطقه مردم مس��لمان را در فشار و منگنه و تحریم
قرار دادهاند .این حضور به آن معناس��ت که دشمن
هرگز به اهداف شوم خود نخواهد رسید .ما مسیرمان
را به هم��ان صورت که چهل س��ال پیش انتخاب
ک��رده بودیم ادامه خواهیم داد .انقالب اس�لامی ما
برای حراس��ت و حفاظت از ایران اسالمی عزیز بود.
روحانی اظهار داشت 172 :سال قبل بخش بزرگی از
شمال غرب ایران از ایران جدا شد 163 ،سال پیش
بخش مهمی از شرق ایران از کشور جدا شد و 138
سال قبل بخشی از شمال شرق ایران جدا شد و بعد
در  100سال پیش بخش بزرگی از جنوب ایران که
ام��روز به عنوان چند کش��ور در جنوب خلیج فارس
هستند از ایران جدا شد و حتی  47سال پیش یعنی
 7سال قبل از پیروزی انقالب اسالمی در زمان رژیم
خائن پهلوی بخش مهمی از جنوب کشور ایران که
همواره در جغرافیا به عنوان اس��تان چهاردهم ایران
میآموختیم به دس��ت خیانتبار پهلوی از ایران جدا
شد .در زمینه تولید دارو امروز  95درصد نیاز کشور
را در داخل تولید میکنی��م .درمان انواع بیماری ها
در داخل کشور انجام می شود .در بخش دفاعی نیز
قدرت و توان دفاعی ما به دس��ت خودمان درس��ت

میش��ود .در فناوریهای نوین ،هستهای ،فضایی،
بیوتکنول��وژی ،نانو ،فناوری اطالعات و س��لول ها
بنی��ادی ،رتبه ما چهارم یا ده��م یا یازدهم ،یا هفتم
یا حداکثر چهاردهم است .امروز بواسطه پیشرفتهایی
که در علوم مختلف ،هایتک و فناوریهای پیشرفته
در رده باالی رشد در سطح جهان هستیم؛ کارهای
اس��تراتژیکی که در این چهل سال و چند سال اخیر
در بخشهای مختلف انجام شده نشان می دهد که
چگونه توانستهایم در بسیاری از مسایل پیروز میدان
باش��یم.روحانی با تاکید بر اینکه برای تقویت قدرت
دفاعی و س��اختن انواع موشکهای ضدزره ،پدافند
هوایی ،زمین به دریا و دریا به دریا ،هوا به هوا و زمین
به زمین از کس��ی اجازه نگرفت ه و نخواهیم گرفت،
گفت :راهمان را و قدرتنظامیمان را ادامه میدهیم
و نزد مل��ت ایران به صراح��ت میگویم که قدرت
نظامی ایران در طول این  40سال و بویژه در  5سال
اخیر برای همه جهانیان شگفتآور است .در این 40
سال پیشرفت در صنایع دفاعی ،نظامی ،موشکها،
جنگندهه��ا ،هلیکوپترها ،ناوچهه��ا ،زیردریایی ها،
تانکها و نفربرها و س�لاح انف��رادی و هر آنچه که
نیروهای مس��لح از س�لاح و مهمات و باالتر از آن
نیاز دارند و شهامت نیروهای مسلح و انگیزه و تدبیر
و نقشه آنها همه جهانیان را شگفت زده کرده است.
در  5س��ال اخیر وقتی ایران اراده کرد ،به ملت های
عراق ،س��وریه ،لبنان ،فلس��طین و یمن کمک کند،
ت ملتهای
جهانیان دیدند که دشمنان در برابر قدر 
منطقه و حمایتهای ایران به پیروزی دست نیافتند
و امروز ناچارند با اعتراف به شکس��تهای  20ساله
مداخالت خودش��ان در ایران کم کم از منطقه خارج
ش��وند و ملتهای منطقه بتوانند با آزادی راه خود را
ادامه دهند.
حضور گس�ترده م�ردم در راهپیمای�ی  ۲۲بهمن

دشمنان را مأیوس می کند

علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی در
راهپیمایی  22بهمن شهر تهران در جمع خبرنگاران با
اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی،
گفت :این راهپیمایی بسیار عظیم نشان می دهد که
هیچ چیز و هیچ اقدامی مانع حضور میلیونی مردم نمی
شود ،دشمنان باید بفهمند که ریشه های انقالب قوی
اس��ت و در این مصاف ملت ایران یک صدا هستند.
تردید نکنید که حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22
بهمن و حمایت ملت از انقالب دشمنان را مأیوس می
کند و آن ها پس از این شکست به دنبال سناریوهای
دیگر می روند .الریجانی با بیان اینکه حضور گسترده

بار است که بینی استکبار جهانی به سردمداری آمریکا
را به خاک مالیده و حیات طیبی را در جهان در حال
ش��کل دادن است.جلیلی با اش��اره به قدرت ایران و
پیش��رفتهای روزافزون آن بیان کرد :ایران اسالمی
امروزه قدرت دفاعی بسیار باال در کنار قدرتهای علم
و فناوری در جهان را کسب کرده و قدرت نفوذ بسیار
باالیی در جهان کس��ب کرده اس��ت.وی با اشاره به
اینکه ایران هر جا بخواهد میتواند موفق شود افزود:
جمهوری اسالمی که در بسیاری از بخشها از جمله
دفاعی ،نظامی و علم و فناوری موفق شده آیا نمیتواند
در معضالت اقتصادی موفق شود؟ جلیلی با بیان اینکه
حماسههای بزرگ در انتظار ملت ایران است ،گفت:
ملت ایران گرچه پیشرفتهای زیادی را طی  40سال
خلق کرده و یقین ًا پیشرفتهای مضاعف نیز در حال
رقم خوردن است تا پرچم جمهوری اسالمی ایران به
مردم در راهپیمایی  22بهمن دس��تاورد بسیار بزرگی صاحب اصلیاش تحویل داده شود.
برای کش��ور هم ب��رای ادامه راه و هم حل مس��ائل
محسوب می ش��ود ،گفت :همچنین دشمنان از این
قدرت ایران به حضور گسترده مردم است

حضور پرشور درس گرفته و از رفتارهای خود دست غالمعلی حداد عادل ،عضو مجمع تشخیص مصلحت
بردارند.
نظام نیز اظهار داش��ت :شدت دشمنیها و عصبانیت
دش��منان حکایت از قوت و عظمت انقالب ما دارد و
آمریکا از اسالم و انقالب میترسد

اگر غیر از این باش��د ،تا این حد دش��منان از انقالب
آیتاهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با حضور در اس�لامی ایران هراس ندارند.قدرت نظام جمهوری
راهپیمایی شکوهمند چهلمین بهار انقالب اسالمی اس�لامی ایران حضور مردم همیشه در صحنه است
در جم��ع خبرنگاران طی س��خنانی اظهار داش��ت :و میبینید که بعد از  ۴۰س��ال م��ردم حتی با وجود
سالم بر امام ،سالم بر امت امامو سالم بر این ملت ،باران ،در راهپیمایی ی��وماهلل  ۲۲بهمن همچون ۴۰
هدف انقالب اس�لامی این بود که حاکمیت شاه و سال گذش��ته حضور دارند و این خود نشان میدهد
قدرتهای زورمند و زرمند را بشکند و حکومت اهلل و ک��ه انقالب دهههای پیش رو را نیز با قدرت و اقتدار
مردم بر مردم را برقرار کند ،هدف انقالب همان هدف طی میکند.
ابراهیم بت ش��کن ،موس��ی فرعون شکن و محمد
طاغوتش��کن و خمینی بتش��کن بود.وی با بیان
مسئولین باید این حمایت مردم را جدی بگیرند

اینکه این مملکت در دنیا آبرو پیدا کرده است،گفت :س��ید عب��اس صالح��ی وزی��ر ارش��اد در مس��یر
مملکت ما به برکت انقالب اس�لامی عزت و قدرت راهپیمایی۲۲بهم��ن با بیان اینکه در چهل گذش��ته
در دنیا پیدا کرد و قدرت ش��کن شد .در حال حاضر انقالب شرایط مختلفی داشته است که دشمنان ایران
قدرتها از قدرت اس�لام میترسند و وحشت دارند ،و اسالم توهم شکست انقالب ما را داشتند اما همواره
آمریکا از ش��وروی و روسیه نمیترسد بلکه از اسالم راه پیمایی های  ۲۲بهمن باشکوه برگزار شده است
و انقالب میترس��د .ما هم ب��ه آمریکا میگوییم تو اظهار داش��ت :امسال تصور دشمنان انقالب این بود
کوچکتر از اینی که بتوانی قدرت اس�لام و مردم را که بعداز چهل سال می توانند بر خستگی و فشارهایی
بشکنی .تو خواهی رفت و ما خواهیم ماند .شاه رفت که بر ملت ایران وارد کرده اند حس��اب کنند اما ما را
و ما ماندیم .صدام رفت و ما ماندیم .شما هم میروید به خوبی نشناخته اند.درست است که شاید مشکالتی
و ما میمانیم.امیدواریم که به زودی جش��ن پیروزی وجود دارد اما آن جایی که پای اس��تقالل  ،اسالم و
انقالب را در فلسطین برپا کنیم.دبیر شورای نگهبان عزت باش��د ،مردم منس��جم در برابر دشمن خواهد
همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اسرائیل ایستاد .وی با تاکید بر اینکه مردم در این شرایط پشت
و هم دستانش��ان میگفتند که ملت ایران جشن  40نظام و انقالب هستند ،تصریح کرد :حضور مردم این
س��الگی را نمیبینند  ،تصریح کرد :بله اما خطاب به پیام را دارد که مس��ئوالن روی مردم حساب باز کنند
اسرائیل و هم پیمانانش میگویم که این آرزوها را به پس مسئوالن این حمایت را جدی بگیرند.
گور میبرید و کور باشید .بیایید ببینید مردم جشن 40
سالگی انقالب را با شکوه برگزار میکنند .چشمتان
هشتک «نه به آقازادگی» و نه به «»FATF

را باز کنید .کور باشید.مردم ما ایستادهاند ،مردم همه البالی حواش��ی و انبوه جمعی��ت تابلوهایی حاوی
مش��کالت را تحمل میکنند ،گرسنگی و تشنگی ،هش��تکهای نه به اختالس ،نه به آقازادگی و نه به
مواردی از این قبیل را تحمل میکنند اما شکس��ت اش��رافیگری دیده میش��د.همچنین مردم طی این
انقالب و اس�لام را تحمل نمیکنند .این را امام هم راهپیمای��ی تاکید کردند که حکومت اس�لامی باید
فرمودند.
حکومت محرومین و مستضعفین باشد.همچنین همه
احکام اسالم و حکومت اسالمی فرع و وسیله اجرای
ایران اسالمی برای چهلمین بار ذلت را به آمریکا عدالت هس��تند .همچنین مردم تهران با در دس��ت
فهماند
داشتن پالکاردهایی نسبت به تصویب لوایح مربوط به
سعید جلیلی ،نماینده مقام معظم رهبری در شورای گروه ویژه اقدام مالی ( )FATFتحت فشار دشمنان
عالی امنیت ملی نیز در راهپیمایی  22بهمن رش��ت هشدار دادند.آنها با حمل بنرهای «از ترس مرگ نباید
با بیان اینکه ایران اسالمی برای چهلمین بار ذلت را خودکشی کرد» و «نه به  »FATFمخالفت خود را
به آمریکا فهماند ،گفت :ایران اسالمی امروز چهلمین با پذیرش برنامه های این گروه اعالم کردند.

از اعتراف به حضور میلیونی مردمی تا اقتدار موشکی

بازتابگستردهراهپیمایی 22بهمندررسانههایخارجی

راهپیمایی باش��کوه مردم ایران در چهلمین سالروز
پی��روزی انقالب اس�لامی بازتاب گس��تردهای در
بین رس��انههای خارجی به ویژه رسانههای غربی
داش��ت .خبرگ��زاری «رویت��رز» در انع��کاس این
حضور گس��ترده مردمی نوش��ت« :صدها هزار نفر
از ایرانیها با برگزاری راهپیمایی سراس��ری در روز
دوشنبه چهلمین س��الروز سرنگونی شاه و پیروزی
آیتاهلل روحاهلل خمینی ،رهبر انقالب اسالمی ایران
را گرامی داشتند ،تلویزیون ایران جمعیت گسترده
مردمی را به تصویر کش��ید که امروز با در دس��ت
داش��تن پرچم ایران شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ
بر آمریکا س��ر میدادند ».ش��بکه خبری سیانان
نیز همزمان با راهپیمایی چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی ضمن پوشش زنده بخشی از این
مراسم گزارش داد :ایران نشان داده که قصد تسلیم
شدن در برابر آمریکا و فشارهای بینالمللی را ندارد.
یونایتد نیوز آو ایندیا نیز ضمن پوش��ش خبری این
رویداد این خبر را به صورت خبر فوری نیز در پایگاه
خود قرار داد .فارین بریف نوشت :ایرانیها چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی جشن را میگیرند.
همچنین رادیو آزاد اروپا گ��زارش کرد که روحانی
در س��خنرانی خ��ود در میدان آزادی بهش��دت به
سیاستهای توطئهآمیز آمریکا علیه کشورش حمله
کرد .روزنامه «جوییشپرس» نیز نتوانست در برابر
عظمت حضور مردم ایران در راهپیمایی  22بهمن
سکوت کند و نوش��ت ایرانیها با بهسخره گرفتن
آمریکا ،چهلمین سالگرد انقالب اسالمی را جشن
گرفتند.
اذعان خبرگزاری آمریکایی به راهپیمایی باشکوه

ایرانیها

آسوشیتدپرس در گزارشی تحت عنوان «ایرانیها
س��الگرد پیروزی انقالب  )1357( 1979را گرامی
داشتند» نوشت« :چند صد هزار نفر در تهران ،دیگر
شهرها و شهرس��تانهای ایران به خیابانها آمدند
تا روزی که چهل س��ال پیش انقالب اسالمی در
این کش��ور به پیروزی رسید را گرامی بدارند ».این
خبرگزاری آمریکایی با اذعان به حضور گسترده و
پرشور ایرانیها در راهپیمایی  22بهمن ،نوشت که
تهرانیها نیز از دهها منطقه مختلف این ش��هر در

میدان آزادی جمع شدند و با تکان دادن پرچمهای
جمهوری اس�لامی ،ش��عار «مرگ بر آمریکا» سر
دادند .روزنامه آیداهو استیتمن چاپ آمریکا در پایگاه
اینترنتی خود گزارش کرد که صدها هزار ایرانی در
سراسر شهرهای کوچک و بزرگ کشور به خیابانها
آمدند تا چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب در سال
 ۱۳۵۷را که پیروزی علیه رژیم سابق بود ،ارج نهند.
نیویورکر نیز نوشت :ایران چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی را جشن گرفت.

ایران  ۴۰سالگی را نماد پختگی انقالب اسالمی

میداند

خبرگزاری فرانسه با اشاره به حضور گسترده مردم
کش��ورمان در مراسم بزرگداش��ت پیروزی انقالب
گزارش داد :ایران  ۴۰سالگی را نماد پختگی انقالب
اس�لامی میداند .این خبرگزاری در ادامه با اشاره
به نمایش موشکهای کروز و بالستیک در جریان
راهپیمایی  ۲۲بهمن آورده است :ایران از چهلمین
س��الگرد انقالب به عنوان نماد پختگی در س��نت
اسالم یاد میکند ،س��نتی که پیامبر اسالم نیز در
آن مبعوث ش��د .شبکه تلویزیونی فرانس  ۲۴نیز با
پخش زنده تصاویری از راهپیمایی پرشکوه چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گزارش داد مردم
ایران چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی را
زیر بارش باران جشن گرفتند .شبکه خبری یورونیوز
نیز در گزارشی نوشت :امروز مردم سراسر ایران به
خیابانها آمدهاند تا چهلمین سالگرد پیروزی انقالبی
را ک��ه جایگاه این کش��ور را در جهان تعریف کرد
جشنبگیرند.
 ایرانیها با جمهوری اسالمی مشکلی ندارند


ش��بکه خب��ری زددیاف آلم��ان ( )ZDFامروز
در برنام��ه «مورگن مگزین» به موضوع چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران پرداخت و به
صورت زنده با «یورگ برازه» خبرنگار این ش��بکه
که در تهران مس��تقر شده است ،ارتباط برقرار کرد.
برازه گفت« :اکثریت جمعیت زیر  ۴۰سال سن دارند
و آنها با چیزی غیر از جمهوری اس�لامی آشنایی
ندارند .من چند روز گذشته با خیلی از افراد صحبت
کردم .آنها با جمهوری اس�لامی مش��کلی خاصی

ندارن��د .تنها ایرادش��ان به نحوه اداره کشورش��ان
است ».خبرگزاری آلمان هم درباره راهپیمایی ۲۲
بهمن امس��ال نوشت که عده زیادی از ایرانیها در
سراسر این کش��ور امروز دوشنبه در مراسم جشن
چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی شرکت
کردن��د و طبق اعالم رس��انههای ایران ،میلیونها
نفر در این راهپیمایی حضور داشتند .نشریه آلمانی
«اشپیگل» نیز در انعکاس راهپیمایی امروز چهلمین
س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران نوشت که
«حسن روحانی» رئیسجمهور ایران در سخنرانی
به مناس��بت این روز خطاب به م��ردم قول داد که
ایران همچنان به گسترش برنامه موشکی خود ادامه
خواهد داد.

راهپیمایان ایران جنایتهای تجاوز به یمن را به

تصویرکشیدند

ش��بکه المسیره یمن به حضور گس��ترده مردم در
راهپیمایی  ۲۲بهمن پرداخت و نوشت :صبح امروز
(دوشنبه) راهپیمایی میلیونی به مناسبت چهلمین
س��الگرد پی��روزی انق�لاب اس�لامی در تهران و
دیگر شهرها برگزار ش��د ،مردم ایران صبح زود به
خیابانها آمدند و فریاد میزدند که به دستاوردهایی
که در طول این چهل سال به دست آوردیم افتخار
میکنیم و به آینده کش��ور امیدوار هستیم .در ادامه
گزارش آمده اس��ت که مش��کالت م��ردم یمن از
وجدان ملت گسترده ایران غایب نبود و راهپیمایان
پالکاردهایی در دست داشتند که تجاوز علیه یمن
را محکوم میکرد.
حض�ور میلیون�ی در چهلمین س�الروز پیروزی

انقالب

شبکه لبنانی المیادین در ساعات آغازین بزرگداشت
چهلمین س��الگرد انقالب ش��کوهمند اسالمی به
بازت��اب این حادثه تاریخی و حضور پرش��ور مردم
ای��ران پرداخت .این ش��بکه لبنانی گ��زارش داد:
راهپیمایی مردم ایران در چهلمین سالروز پیروزی
انقالب اسالمی ایران شروع شده است و شعار مرگ
بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل طنینانداز شده است.
خبرنگار المیادین از ته��ران گزارش داد :میلیونها
ایرانی در راهپیمایی جشن پیروزی انقالب اسالمی

شرکت کردهاند .العهد لبنان نیز گزارش داد :ایرانیها
به شکل گستردهای در راهپیمایی چهلمین سالروز
پیروزی انقالب اسالمی شرکت کردند و در مناطق
مختلف این کشور با وجود سردی هوا و بارش برف
و باران در مراسم شرکت کردند .شبکه المنار لبنان
نیز گزارش داد :راهپیمایی گس��تردهای در تهران و
همه مناطق ایران با مش��ارکت میلیونها ایرانی به
مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی
برگزار ش��د .راهپیمایی کنندگان شعار میدادند :به
دستاوردهایی که طی چهل س��ال از عمر انقالب
اس�لامی به دس��ت آوردهایم افتخار میکنیم و به
آینده کش��ور امید داریم .النشره لبنان نیز سخنان
حس��ن روحانی رئیس جمهور ایران مبنی بر اینکه
توطئههای آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه دارد را
در مراسم چهلمین سال انقالب مخابره کرد.
نمایش اقتدار موشکی


شبکه تلویزیونی روسیاالیوم روسیه نیز اعالم کرد:
ته��ران و ش��هرهای دیگر ایران ش��اهد برگزاری
راهپیمایی س��الروز پیروزی انقالب اسالمی ایران
اس��ت .در این مراس��م موش��کهای بالستیک به
نمایش گذاشته شد .اسپوتنیک روسیه نیز گزارش
داد :حس��ن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم
راهپیمایی چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی
ایران گفت که کشورش مصمم به توسعه و تقویت
توان نظامی و برنامه موشکهای بالستیک با وجود
فشارهای دشمنان ایران است .این رسانه روس بیان
کرد :روحانی در س��خنانی در می��دان آزادی تهران
جایی که دهها هزار نفر جمع شده بودند گفت :ما از
احدی برای توسعه موشکهایمان اجازه نمیگیریم و
مسیر خود و توان نظامی خودمان را دنبال میکنیم.
خبرگزاری المعلومه عراق نیز اعالم کرد :راهپیمایی
میلیونی در چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی
در ایران شروع شده است .مسیرهای راهپیمایی به
میدان آزادی میرسد .اسرار االسبوع مصر نیز از به
نمایش درآمدن موشکهای بالستیک به مناسبت
چهلمین س��الروز پیروزی انقالب اسالمی در ایران
خبر داد و اعالم کرد :واشنگتن فعالیتهای موشکی
ایران را با قطعنامههای ش��ورای امنیت در تناقض
میداند.

ی��ک فرمانده ارش��د آمریکایی گفته که
نظامیان این کشور احتما ًال از چند هفته
دیگر خروج از س��وریه را آغاز میکنند.
«جوزف ووتل» که فرماندهی نیروهای
آمریکای��ی در منطقه غرب آس��یا را به
عه��ده دارد این نکته احتیاطی را مطرح
کرد که زمانبندی دقیق خروج نظامیان
آمریکا از سوریه به اوضاع در این کشور
جنگزده بستگی خواهد داشت .فرمانده
آمریکای��ی در پاس��خ به این س��وال که
خروج نیروهای آمریکایی ظرف چند روز
آینده اتفاق میافت��د یا چند هفته دیگر
گفت« :احتما ًال چند هفت��ه .اما ،باز هم
باید گفت که همه چیز به اوضاع میدانی
بس��تگی دارد».پیش از این رسانههای
آمریکایی خب��ر داده بودن��د ارتش این
کش��ور فراین��د خارج ک��ردن تجهیزات
خود از س��وریه را آغاز کرده است .ووتل
گف��ت« :منتقل ک��ردن آدمها س��ادهتر
از تجهی��زات اس��ت ،بنابراین کاری که
ما ت�لاش میکنیم االن انج��ام دهیم،
پاکس��ازی تجهیزات و اقالمی است که
به آنها نیاز نداریم».ترامپ آذرماه س��ال
جاری با اعالم اینکه شکست داعش در
سوریه به پایان رسیده از قصد خود برای
خارج کردن نظامیان آمریکا از این کشور
خبر داد.
پکن آمریکا را به نقض حاکمیت
چین متهم کرد

وزارت ام��ور خارجه چی��ن آمریکا را به
نق��ض حاکمیت خود مته��م کرد« .هوآ
چانینگ» از س��خنگویان وزارت خارجه
چین با اعالم این مطلب عنوان داش��ت:
چین مراتب اعت��راض و نارضایتی خود
را از ورود کش��تی ه��ای آمریکای��ی به
آب های چی��ن در جزایر اس��پارتلی در
دریای چین جنوبی ،اعالم می کند.وی
در ادام��ه افزود :این اقدام کش��تی های
آمریکایی نقض حاکمی��ت چین بوده و
صلح ،امنیت و حاکمیت قانون را در این
منطقه زیر سوال می برد .چین نارضایتی
کامل خ��ود را از این وضعیت اعالم می
کند .جزایر اسپارتلی جزایری مصنوعی
هس��تند که چین آنها را در دریای چین
جنوبی ساخته است .چنید قبل روزنامه
«نیوی��ورک تایمز» با اس��تناد به برخی
تصاویر ماهواره ای مدعی ش��ده بود که
دولت پکن ظاهرا به ساخت سوله هایی
در مجمع الجزایر مصنوعی «اسپارتلی»
واقع در منطقه مورد منافشه دریای چین
جنوبی مبادرت کرده که از آنها می توان
به عنوان آشیانه هواپیما استفاده کرد.
 ۶کمیته کنگره آمریکا استیضاح
ترامپ را بررسی میکنند

ی��ک روزنام��ه آمریکایی مدعی ش��ده
نماین��دگان کنگ��ره ای��ن کش��ور ب��ه
ص��ورت بیج��ار و جنجال اس��تیضاح
رئیسجمهور آمریکا را بررسی میکنند.
لسآنجلستایمز نوش��ته دس��تکم ۶
کمیت��ه در مجلس نماین��دگان آمریکا
هفت��ه گذش��ته ب��ه تحقی��ق درب��اره
زمینهه��ای احتمال��ی برای اس��تیضاح
ترام��پ پرداختهاند.مطابق این گزارش،
آنه��ا مطاب��ق دس��تورالعمل «نانس��ی
پلوس��ی» ،رئی��س دموک��رات مجلس
نمایندگان آمریکا از عبارت «استیضاح»
استفاده نمیکنند و قرار است کارشان را
با واژگان کمتر حساس��یتبرانگیز پیش
ببرند .ب��ا وجود این ،این س��وال که آیا
رفتارهای قانونگریزانه و سایر رفتارهای
جنجال��ی ترام��پ او را واج��د ش��رایط
اس��تیضاح و برکناری از قدرت میکند
چندان پوش��یده نیس��ت و علن�� ًا درباره
آن صحبت میش��ود« .نانسی پلوسی»
اخی��راً در همی��ن باره گفت« :بایس��تی
ببینیم واقعیتهای موجود چه هس��تند.
م��ا نباید رئیسجمه��ور را بنا به دالیل
سیاس��ی استیضاح کنیم ،ضمن آنکه بنا
به دالیل سیاس��ی هم نباید جلوی این
کار را بگیریم .بنابراین ،بایس��تی منتظر
وقایع پیش رو باشیم».لسآنجلستایمز
نوش��ته پلوس��ی و روس��ای کمیتههای
تخصصی در مجلس نمایندگان آمریکا
که همگی دموکرات هس��تند ،اکنون در
مرحله «پیشاستیضاح» قرار دارند و در
حال انجام اقداماتی هستند تا استیضاح
را ممک��ن کنند .پلوس��ی و همکارانش
گفتهاند برای اینکه استیضاح با موفقیت
پی��ش برود ،دو مرحله الزم اس��ت .گام
اول ،جم��عآوری اطالع��ات موث��ق و
متقن است مبنی بر اینکه رئیسجمهور
مرتک��ب «خیانت ،ارتش��ا و یا تخلفات
و جرائم عالی» ش��ده اس��ت .گام دوم،
اقن��اع عموم مردم درباره ضروری بودن
اس��تیضاح و جلب حمای��ت اعضای هر
دو ح��زب در کنگره اس��ت .این مرحله
دش��وارتر اس��ت .کمیتههایی که طبق
توضیح لسآنجلستایمز در حال بررسی
رفتارهای خالف ترامپ هستند ۶ ،کمیته
را شامل میشوند .کمیته امور اطالعاتی
مجلس نمایندگان ،در حال بررسی زد و
بندهای احتمالی میان ترامپ و اعضای
خان��واده او با دولته��ای خارجی نظیر
روس��یه ،عربستان س��عودی و برخی از
دیگر دولتهای خارجی است.

