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روی موج کوتاه

11 فوریه برای نظاره گران خارجی، 
جشــنی قابل پیش بینی به مناسبت 
ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی در 
ایران اســت، اما این جشن برای آنها به 
اندازه ســال های قبل قابل پیش بینی 
نبود. ایران ســال ســختی را پشــت 
سر گذاشــته؛ سالی پرفشــار از تورم و 
تنگناهای اقتصادی، التهابات سیاسی و 
اعتراضات صنفی و مواردی از این دست. 
از سوی دیگر مقامات آمریکایی به کرات 
تاکید کرده بودند که انقالب ایران نباید 

40سالگی خود را جشن بگیرد.
شرایط جدید باعث شد تا رسانه های 
خارجی با این ســوال مواجه شوند که 
آیا فشارهای این یک ساله تغییری در 
برپایی مراسم 22 بهمن ایجاد خواهد 
کرد یا اینکه این جشن به روال هر ساله 

خود تکرار خواهد شد.  
عالوه بر اینها گذشــت چهار دهه از 
یک انقالب و ورود به دهه پنجم، اتفاق 
قابل تامل برای رســانه هایی است که 

وقایع جهان را دنبال می کنند. 
با این دالیل مراسم 22 بهمن امسال 
بازتاب متفاوتی در رســانه های جهان 

داشت. 
مجموع این دالیل باعث شــد که 
رسانه های خارجی با نگاهی متفاوت به 
مراسم 22 بهمن امسال، آن را با دقت و 
وسواس بیشتری دنبال و بسیاری از آنها 
نیز پخش زنده را برای بازتاب این مراسم 

انتخاب کنند.

ایرانیان گذشت 40 سال از 
سقوط شاه را با شعار مرگ بر 

آمریکا گرامی داشتند
گرچه نگاه ها به این مراسم متفاوت 
بود اما چندین مورد در تقریبا در تمامی 
گزارش ها مشترک بود؛ یکی از این موارد 
مشترک، اشاره به روابط ایران و آمریکا 
و شــرایط اقتصادی ایران بود. گزارش 
بسیاری از رسانه های خارجی آمیخته 

به اشاراتی به این موضوع بود.
الجزیــره نوشــت: »میلیون ها نفر 
در سراســر ایران در روز دوشنبه برای 
بزرگداشــت چهلمین سالگرد انقالب 
1۹۷۹ به خیابان ها آمدند و این در حالی 
است که از  زمان تحریم ها و فشارهای 
اقتصادی زیادی بر مردم اعمال شــده  
است. حضور مردم در این مراسم در حالی 
صورت می گیرد که دولت آمریکا با اعمال 
تحریم ها، به دنبال فشار اقتصادی علیه 

مردم ایران است.«
رویترز شــعار »مرگ بر آمریکا« را 
در گزارش خود مــورد تاکید قرار داد و 
گزارش داد: »صدها هزار ایرانی با شعار 
»مرگ بر آمریکا« گذشت چهل سال از 

سقوط شاه را گرامی داشتند.«
رادیو اروپــای آزاد نیــز به همین 
موضوع اشــاره کــرد و گــزارش داد: 
»شهروندان ایران هر ســاله در تاریخ 
یازدهم فوریه برای اعالم حمایت از نظام 
و تاکید بر دشمنی با آمریکا و اسرائیل به 

خیابان های این کشور می  آیند.«

این نظام 
هیچ نشانی از نابودی ندارد

شــبکه خبری تلویزیونی سی ان 
ان، یکی از شبکه هایی که روز دوشنبه 
پخش مستقیم از تهران داشت، با قرار 
دادن عنوان »چهلمین سالگرد انقالب 
اسالمی ایران« در سر تیتر اخبار دیروز 
خود گزارش داد: »ایران همچنان نشان 
داده که قصدی برای تسلیم برابر آمریکا 

و فشارهای بین المللی ندارد.«
تارنمای روزنامه صهیونیســتی 
هاآرتص هــم در گزارشــی با درج 
اینکه ایران امروز تولد چهل سالگی 
انقالب اســالمی به رهبری )امام( 
خمینی)ره( را جشن خواهد گرفت، 
تاکید کرد »به رغم مشکالت سیاسی 
و اقتصــادی کــه این کشــور با آن 
روبروســت، این نظام بی همتا هیچ 
نشانی از نابودی و محو شدن در خود 
ندارد.« گرچه برخی رسانه ها شمار 
شرکت کنندگان را صد هزار و برخی 
دیگر آن را میلیون ها نفر برآورد کرده 
بودند اما به هر حال اشاره به حضور 
گسترده در بســیاری از آنها مشهود 
بود. چنل نیوز آســیا در خبری که 
به پوشش این راهپیمایی بزرگ در 
ایران پرداخت، با تاکیــد بر حضور 
چشمگیر ایرانیان در این راهپیمایی، 
این حضور را نشانه ای برای دشمنان  
ایران دانســته که  بــه اهداف خود 

دست نخواهند یافت.

سنی که پیامبر اسالم 
در آن مبعوث شد

برخی دیگر از رسانه ها به 40 ساله 
شدن انقالب ایران پرداختند؛ مانند 

خبرگزاری فرانسه که از انقالب ایران 
به عنوان انقالبی که هنــوز در منطقه 
بازتــاب دارد، یاد کرد و گــزارش داد: 
»ایران 40 سالگی را نماد پختگی انقالب 
اســالمی می داند. ایــران از چهلمین 
سالگرد انقالب به عنوان نماد پختگی در 
سنت اسالم یاد می کند، سنی که پیامبر 

اسالم نیز در آن مبعوث شد.«
البته این خبرگزاری نیز در گزارش 
خود به تیرگی روابط ایــران و آمریکا 
اشاره کرده و در انتها افزوده است: »این 
تجمع بزرگ ایرانی ها در حالی شــکل 
گرفته که آنها با افزایش قیمت ها و تورم 
مواجه هســتند.« عالوه بر آن فرانس 
24 نیز به 40 ساله شدن انقالب ایران 
پرداخته و عنوان کرد: »زمانی که امام 
خمینی)ره(در ســال 1۹۷۹ حکومت 

شاه را ســرنگون کرد و انقالب اسالمی 
پیروز شد، کســی تصور نمی کرد این 
انقالب 40سال دوام آورد، اما این اتفاق 
افتاد و امروز گرامیداشت تولد چهلمین 

سال آن است.«
باز هم موشک

از مــوارد دیگــری که دیــروز در 
رســانه های خارجی بازتاب گسترده 
داشت، بخشــی از ســخنرانی رئیس 
جمهوری، حسن روحانی درباره توان 
موشــکی، دفاعی و نظامی ایران بود. 
روحانی در ســخنرانی دیروز خود در 
مراسم 22 بهمن گفت: »ما برای ساختن 
انواع موشک ها ازکســی اجازه نگرفته 
و نخواهیــم گرفت، راهمــان و قدرت 
نظامیمان را ادامه می دهیم.« این بخش 
از اظهارات او در بسیاری از رسانه های 

خارجی مورد اشاره و تاکید قرار گرفت.
جروزالــم پست اســرائیلی کــه 
خوانندگان پرشــماری در اسرائیل و 
سراسر جهان دارد، ضمن پرداختن به 
این موضوع نوشت که »حسن روحانی، 
رئیس جمهور ایران، روز دوشنبه اعالم 
کرد ایران قصــد دارد برنامه خود برای 
توســعه نیروی نظامــی و برنامه های 
موشکی بالستیک را، به  رغم فشارهای 
روزافزون از سوی کشورهای متخاصم 
برای جلوگیری از فعالیت دفاعی ایران، 
پیش ببرد.«  رسانه روسی اسپوتنیک نیز 
با پوشش زنده مراسم جشن چهلمین 
ســالگرد پیروزی انقالب، گزارش داد 
»حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران 
در جریان سخنانی که از تلویزیون این 
کشور پخش شد، گفت ایران به گسترش 
توان نظامی و موشکی خود ادامه می دهد 
و برای این امر از هیچ کس اجازه نخواهد 

گرفت.«
نه  یندیا« رســا ا و  آ یمــز  »تا
خبری دیگری بــود که به ســخنان 
رئیس جمهــوری ایــران پرداخت. در 
خبر این رسانه آمده  است که روحانی  
متعهد شــد تا تحریم هــای آمریکا را 
شکست  دهد. شینهوآ نیز به آن بخش از 
اظهارات روحانی پرداخت که گفته بود: 
»با حمایت ایران از سوریه، عراق، لبنان، 
فلسطین و یمن دشــمنان نمی توانند 
در طرح های خود موفق شــوند.« این 
خبرگزاری در ادامه گزارش خود آورده 
بود که رییس جمهور ایــران در ادامه 
صحبت های خود به مناسبت سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی ایران به بیان 
دستاوردهای ارتش ایران در چهل ساله 

گذشته پرداخت.

ماکت های خبرساز
نمایش ماکت موشک های بالستیک 
نیز مورد توجه بســیاری رســانه ها به 
ویژه رســانه های عــرب زبــان قرار 
گرفت.  خبرگزاری رسمی سوریه)سانا( 
از این مراسم با عنوان »مانور قدرت ایران 
در چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی« یاد کرد و گزارش داد: »بیش 
از شــش هزار خبرنگار و فیلمبردار که 
۳00 نفر از آنها خبرنگار خارجی بودند 
جشن ملی مردم ایران را پوشش دادند. 
در راهپیمایی 22 بهمن 200 میهمان 
خارجی متشــکل از شــخصیت های 
سیاسی، مذهبی، ورزشی و دانشگاهی 

مشارکت داشتند.«
این خبرگــزاری در ادامه گزارش 
خود به مســاله به نمایش گذاشــتن 
موشــک های »قــدر«، »قیــام« و 
»ذوالفقار« در مراســم راهپیمایی 22 

بهمن پرداخت.
شبکه خبری »روسیا الیوم« نیز که 
خبرنگار آن ازمسیر راهپیمایی 22بهمن 
در تهران گزارش ارســال می کرد، به 
ســرعت تصاویر اختصاصی خود را از 

ماکت این موشک ها مخابره کرد.
در شرایطی که آمریکا سعی می کند 
وضعیت ایران را متزلزل و در آســتانه 
سقوط نشان دهد و جهان را دچار تردید 
نســبت به ادامه نظام آن کند، به نظر 
می رسد مراسم دیروز برای بسیاری از 
رسانه های جهان تعیین تکلیف در برابر 
این تردیدها بود. دست کم گزارش های 
آنها از جشــن چهل ســالگی انقالب 
حاکی از اتفاق نظر آنها بر ســر حضور 
گســترده مردم و امتداد شعار »مرگ 
بر آمریکا«ســت. همچنیــن نمایش 
موشک ها و اظهارات رئیس جمهوری 
درباره برنامه دفاعی کشور نیز این پیام 
را برای آنها داشــته که ایران همانطور 
که بارها اعالم کرده، از برنامه موشکی 

و نظامی خود صرف نظر نخواهد کرد.

جمع بندی بازتاب جشن 22 بهمن در رسانه های جهان

 پایداری ایرانیان

گزارش

عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 
 FATF برخی از وزرا نامه سرگشاده در خصوص
به رهبر معظم انقالب نوشتند، مقام معظم رهبری 
از آن ها پرسیدند که آیا پذیرش این کنوانسیون 
مشکلی را حل می کند، آن وزرا پاسخ دادند که 

نه، پیوستن به FATF مشکلی را حل نمی کند.
به گزارش فارس، عزت اهلل ضرغامی شامگاه 
یکشنبه در مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی در مسجد چهارمردان با 
اشاره به توطئه های دشمنان اظهار کرد: هر کدام 
از این توطئه ها می توانستند یک انقالب را از بین 
ببرند. وی ادامه داد: در انقالب مصر شاهد بودیم 

که تکبــر رهبران آن انقالب و انحــراف آن ها از 
مسیر انقالب باعث سرنگونی آن شد و در نهایت 

یک طاغوت دیگر در مصر بر سر کار آمد.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی افزود: 
ایران امروز به هیچ وجه با ایــران قبل از انقالب 
قابل مقایسه نیست، جمهوری اسالمی ایران به 
الهام بخشی برای کشورهای دیگر تبدیل شده و 
کشورمان در معادالت منطقه و جهان تاثیرگذار 
است. ضرغامی مردم را دارای مشکالت دانست و 
تصریح کرد: فضای مجازی را نباید برای بی  بند 
و باری خواســت، باید از این فضا برای رساندن 
کاالهای اساســی برای مردم اســتفاده کرد، 

ایستادن در صف گوشــت در هوای سرد در این 
روزها شان مردم ایران نیســت، این مشکالت 

ارتباطی به تحریم ها ندارد.
کنایه به دولت

وی ادامــه داد: برخــی در بیت المال غوطه 
می خورند و کاخ ها را می سازند، ولی خود را خادم 

نظام جمهوری اسالمی می نامند.
ضرغامی ســابقه تحریم هــای آمریکا علیه 
ایران را 40 سال دانست و تصریح کرد: برخی از 
افرادی که اکنون در دولت قرار دارند، در دولت 
پیشین می گفتند ۹0 درصد مشکالت مرتبط به 

مدیریت است و تاثیر تحریم ها 10 درصد است.

وی ادامه داد: این دولت افتخار خود را کاهش 
نرخ تورم می دانست، ولی در سال جاری شاهد 
بودیم کــه قیمت کاالهای مختلــف به صورت 

لحظه ای در مغازه ها تغییر می کرد.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی افزود: 

همان مردمی کــه به وضعیت موجود کشــور 
اعتراض دارند، به راهپیمایی 22 بهمن می روند و 
پشتیبان انقالب اسالمی هستند، مردم از انقالب 
که نتیجه خون شهدا است، حفاظت می کنند، 

انقالب در برابر ابرقدرت ها ایستاده است.

ادعای تازه ضرغامی؛

وزرا به رهبری گفته اند که پیوستن به FATF مشکلی را حل نمی کند 
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صدور پیام مهم و راهبردی رهبر 
انقالب؛ به زودی

پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل خامنه ای روز یکشنبه 
اعالم کرد که به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی 
انقالب اسالمی، بیانیه تفصیلی رهبر انقالب در تبیین 
»گام دوم« انقالب اسالمی در روز های آینده منتشر 
خواهد شد. خبرگزاری صداوسیما نیز نوشت از منابع 
موثق کسب اطالع کرده که در روزهای آینده و به 
مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی و 
ورود به دهه پنجم انقالب، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
پیامی مهم و راهبردی خطاب به ملت بزرگ ایران 

صادر خواهند کرد.
    

واکنش به شعار مرگ بر اروپا
آیت اهلل سیدحسین موسوی تبریزی، دبیرکل 
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با اشاره 
به برخی شعارهای تفرقه افکنانه در راهپیمایی 22 
بهمن امسال شهر قم و شعار »مرگ بر اروپا« به ایلنا 
گفت: نباید این کارها را می کردند، چون 22بهمن روز 
وحدت ملی مردم ایران است و این افراد باید بدانند 
که از کارشان، فقط دشمنان جمهوری اسالمی سود 
می برند. این که ما فقط دشمن دشمن کنیم و دایره 
دشمنان خود را بزرگتر کنیم، فقط دشمنان اصلی 

نظام جمهوری اسالمی خوشحال تر می شوند.
    

پیام های تبریک قطری برای 
روحانی

به گزارش لبنان 24، »تمیم بن حمد آل ثانی« 
امیر قطر جشن روز ملی و چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی را به »حســن روحانی« رئیس 
جمهوری ایران تبریک گفت. همچنین »عبداهلل بن 
حمد آل ثانی« معاون امیر قطر و »عبداهلل بن ناصر بن 
خلیفه آل ثانی« وزیر کشور قطر، پیام تبریکی را به 

همین مناسبت برای روحانی ارسال کردند.
    

نسل جدید، وارثان خوبی 
برای انقالب هستند

حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام که در راهپیمایی چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی حضور یافته بود، 
حفظ اتحاد و همدلی مردم را رمز پیروزی انقالب و 
ناشی از فهم و درک باالی آنها دانست و به مهر گفت: 
این امر سبب شده تا مردم به خصوص نسل جدید 
شرایط جدید را درک کنند و وارثان خوبی برای نسل 
۵۷ باشند. ناطق نوری تاکید کرد: مردم درک و فهم 

تفکیک مسائل از یکدیگر را دارند.
    

نمایش موشک های بالستیک 
در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش تسنیم همزمان با برگزاری راهپیمایی 
22 بهمن و 40 ساله شدن انقالب اسالمی، نیروی 
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی تعدادی 
از موشک های بالستیک را که به دست متخصصان 
کشور تولید شده در مسیر راهپیمایی برای عموم 
مردم به نمایش گذاشت. این موشک ها شامل یک 
خودرو حامل موشک  بالستیک ذوالفقار )النچر 2 
فروندی(، یک فروند موشک بالستیک قیام و یک 

فروند موشک قدر است.
    

امیدواری برای برپایی جشن 
انقالب در فلسطین

آیت اهلل جنتــی، دبیر شــورای نگهبــان در 
راهپیمایی 22 بهمن گفت: آمریکا از شــوروی و 
روسیه نمی ترسد بلکه از اسالم و انقالب می ترسد. ما 
هم به آمریکا می گوییم تو کوچک تر از آنی که بتوانی 
قدرت اسالم و مردم را بشکنی. تو خواهی رفت و ما 
خواهیم ماند. شاه رفت و ما ماندیم. صدام رفت و ما 
ماندیم. شما هم می روید و ما می مانیم. امیدواریم که 
به زودی جشن پیروزی انقالب را در فلسطین برپا 
کنیم. مردم ما ایستاده اند،  مردم همه مشکالت را 
تحمل می کنند، گرسنگی و تشنگی،  مواردی از این 
قبیل را تحمل می کنند اما شکست انقالب و اسالم 

را تحمل نمی کنند.
     

واکنش پمپئو به حضور فرزندان 
مقامات ایرانی در آمریکا

به گزارش ایسنا پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا 
در یک پیام ویدئویی که در صفحه فارســی وزارت 
امورخارجه آمریکا در توئیتر منتشــر شده است، به 
سواالتی که ادعا می کند از سوی کاربران ایرانی مطرح 
شده، پاسخ داد و درباره حضور فرزندان برخی از مقامات 
ایرانی در آمریکا گفت: آنها با پول مردم ایران، فرزندان 
خود را برای زندگی به خارج از کشور می فرستند. ما 
در حال بررسی این موضوع هستیم. این موضوع که 
آنها )مقامات ایران( اعضای خانواده شان را به خارج 

می فرستند، برای ما هم نگران کننده است.

فرانس 24: زمانی که امام 
خمینی)ره(در سال 1979 

حکومت شاه را سرنگون 
کرد و انقالب اسالمی پیروز 

شد، کسی تصور نمی کرد 
این انقالب 40سال دوام 
آورد، اما این اتفاق افتاد 

و امروز گرامیداشت تولد 
چهلمین سال آن است

تارنمای روزنامه 
صهیونیستی هاآرتص: به 
رغم مشکالت سیاسی و 

اقتصادی که این کشور با آن 
روبروست، این نظام بی همتا 
هیچ نشانی از نابودی و محو 

شدن در خود ندارد

 علی الریجانی، رئیس مجلس شــورای اسالمی روز 
گذشته پس از شرکت در مراسم چهل و دومین سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی، تهران را به مقصد ژاپن ترک 

کرد.
وی پیش از عزیمت به کشور ژاپن در پاویون فرودگاه 
مهرآباد در جمع خبرنگاران، با اشاره به حضور گسترده 

و پرشــور مردم در راهپیمایی 22 بهمن، گفت: حضور 
گســترده مردم در راهپیمایی امروز بیــش از هر اقدام 

دیگری، به یاوه گویی آمریکایی ها پاسخ داده است.
رئیس مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به اهمیت 
گسترش روابط ایران و ژاپن گفت: سفر به این کشور برای 
توسعه همکاری های دوجانبه میان ایران و توکیو صورت 

می گیرد و قطعاً باید تعامالت و روابط اقتصادی بین دو 
کشور افزایش یابد.

الریجانی با اشــاره به همکاری های ایران و ژاپن در 
بخش های مختلف افزود: در گذشــته نیز خوشبختانه 
در بخش های مختلف، ایران و ژاپن همکاری های قابل 
قبولی داشتند و این ســفر می تواند در گسترش روابط 

تاثیرگذار باشد.
رئیس مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: ایران 
و ژاپن در بخش ها و حوزه های مختلــف از جمله حوزه 
اقتصادی همکاری های خوبی را دنبال کرده اند و تقویت 

و گسترش روابط با ژاپن برای ما بسیار مهم و حائز اهمیت 
است. گفتنی است محمد جعفری مشاور و رئیس حوزه 
ریاست مجلس، علیرضا رحیمی نماینده تهران، شهباز 
حسن پور بیگلری نماینده سیرجان، اسداهلل قره خانی 
نماینده علی آباد کتول، حســن خســته بند نماینده 
بندرانزلی، قاسم جاسمی نماینده کرمانشاه، و جمعی از 
مدیران دکتر الریجانی را در این سفر همراهی می کنند.

سفیر ژاپن و نوری قزلجه، معاون اجرایی مجلس دکتر 
الریجانی را بدرقه کردند. گفتنی است این سفر با دعوت 

رئیس مجلس ژاپن صورت گرفته است.

الریجانی در آستانه سفر به ژاپن:

همکاری اقتصادی با توکیو باید افزایش  یابد


