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سياست 2

11 فوریه بــرای نظاره گران خارجی، جشــنی 
قابل پیش بینی به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی در ایران است، اما این جشــن برای آنها به 
اندازه سال های قبل قابل پیش بینی نبود. ایران سال 
سختی را پشت سر گذاشته؛ سالی پرفشار 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 سوال 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 
گذشت چهار دهه از یک انقالب و ورود به دهه پنجم، 
اتفاق قابل تامل برای رسانه هایی است که وقایع جهان 

را دنبال می کنند.  با این دالیل ...

جمع بندی بازتاب جشن 22 بهمن
 در رسانه های جهان

 پایدار ی 
ایرانیان

رئیس جمهوری در راهپیمایــی 22 بهمن 
1۳۹۷ در تهران طی سخنانی به دستاوردهای 
جمهوری اسالمی ایران در 40 سال اخیر اشاره 
کرد و در بخشی از ســخنان خود درباره قدرت 
نظامی و موشکی ایران گفت: ما برای ساختن انواع 
موشــک های ضد زره، انواع موشک های پدافند 
هوایی، زمین به هوا، دریا به هوا، دریا به دریا و زمین 
به زمین از هیچ کس اجازه نگرفته ایم و نخواهیم 

گرفت و با قدرت راهمان را ادامه می دهیم.
به گزارش ایسنا، حســن روحانی، در مراسم 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی که در 
میدان آزادی تهران برگزار شد، افزود: خدای بزرگ 
را سپاس می گویم که ملت بزرگ ایران را 40 سال 
پیش، از استبداد و استعمار و وابستگی ها رهانید 
و این ملت توانستند نظام جمهوری اسالمی را در 

این سرزمین استقالل بخشند.
وی با بیان این که 22 بهمن امسال ویژگی های 
خاص خود را دارد، خاطرنشــان کرد: 22 بهمن 
امســال از یک طرف همزمان است با چهلمین 
ســالگرد انقالب اســالمی ایران و از سوی دیگر 
امســال دهه فجر عطر و بوی فاطمی پیدا کرد. 
همچنین از سوی دیگر امسال در شرایطی جشن 
22 بهمن را برگزار می کنیم که در برابر توطئه های 
آمریکای جنایتکار و صهیونیسم و ارتجاع منطقه 
هستیم و اینها مردم ما را در فشار و منگنه تحریم 

قرار داده اند.
رئیس جمهوری ادامه داد: بنابراین امروز حضور 
مردم در خیابان های سراسر ایران اسالمی به این 
معنا است که نقشه های یک ساله دشمن، نقش 
بر آب شده است و دشــمن به اهداف شوم خود 
نخواهد رســید و ما راه و مســیر خود را به همان 
صورت که 40 ســال پیش انتخاب کرده بودیم 

ادامه خواهیم داد.
وی افزود: حتی 4۷ ســال پیش و هفت سال 
پیش از پیروزی انقالب اســالمی در زمان رژیم 
خائن پهلوی بخش مهمی از جنــوب ایران که 
همواره در جغرافیا به عنوان اســتان چهاردهم 
کشور می شناختیم به دست خیانت بار پهلوی 

از ایران جدا شد.

رئیس جمهــوری در بخــش دیگــری از 
صحبت های خود، تاکید کرد: در چند دهه دوران 
شاهنشاهی سست عنصر قاجار و پهلوی دو سوم 
کشور را از ایران جدا کردند و این به این معنی است 
که رژیم های قبل عالوه بر این که به دین، فرهنگ، 
رفاه و زندگی مردم خیانــت کردند، به تمامیت 

ارضی کشور نیز خیانت کردند.
روحانی در ادامه، خاطرنشان کرد: امروز همه 
دنیا بدانند که قدرت جمهوری اسالمی ایران به 
مراتب از روزهای جنگ و دفاع مقدس بیشــتر 
است. در رژیم گذشته پنج درصد سالح و مهمات 
نیروهای مســلح ایرانی و ۹۵ درصــد مابقی آن 
خارجی بود، امروز ۸۵ درصد تجهیزات، مهمات و 
نیازهای نظامی به دست دالوران خودمان ساخته 
می شود. ما برای ساختن انواع موشک های ضد 
زره، انواع موشــک های پدافند هوایی، زمین به 
هوا، دریا به هوا، دریا به دریا و زمین به زمین از هیچ 
کس اجازه نگرفته ایم و نخواهیم گرفت و با قدرت 

راهمان را ادامه می دهیم.
رئیس جمهور با تاکید بر این که قدرت نظامی 
ما در طول 40 سال گذشته و نیز در پنج سال اخیر 
برای جهانیان شــگفت آور بوده است، گفت: در 
زمینه انواع تانک ها، جنگنده ها، هلی کوپترها، 
سالح های انفرادی، زیر دریایی ها، نفربرها و هر 
آن که نیروهای نظامی ما به آن نیاز دارند، کارنامه 
شگفت آوری داشته ایم و از آن باالتر انگیزه، تدبیر، 
نقشه و شهامت نیروهای مسلح ما را همه جهانیان 
طی 40 سال اخیر و در پنج سال گذشته دیده اند.

روحانــی در بخش دیگری از ســخنانش در 
مراسم راهپیمایی 22 بهمن، با اشاره به کمک های 
ایران به مردم ســوریه، عراق، لبنان، فلسطین و 
یمن، خاطرنشان کرد: ما کمک کردیم مردم این 
کشورها به ســمت آزادی و تصمیم گیری برای 
سرنوشــت خود حرکت کنند و جهانیان دیدند 
که مردم این کشورها در برابر قدرت های منطقه 
که هیچ کدام به پیروزی دست نیافتند و مجبور 
شدند از منطقه خارج شوند، حاال دارند راه خود 
را ادامه می دهند و برای خویش و سرنوشتشان 

تصمیم گیری می کنند.

روحانی با تاکید بر اینکه در سه حوزه پیشرفت 
جمهوری اسالمی ایران جای تردیدی حتی برای 
دشمنان ندارد، گفت: ما در علم و دانش، بهداشت 
و درمان و رفاه و عدالت اجتماعی بی تردید امروز 
جایگاه بســیار بلندی داریم؛ در حوزه سالمت 
و بهداشــت و درمان پیش از انقــالب 14 هزار و 
۷00 پزشــک خدمت می کردند که از این تعداد 
۶000 پزشک خارجی بودند اما امروز 140 هزار 
پزشک در کشور خدمت می کنند و ما 1۸ هزار خانه 
بهداشت در روستاها داریم. شرایط امروز کشور از 
لحاظ بهداشــتی مورد اعتراف همه کشورهای 

دنیاست.
وی خاطرنشان کرد: بر اســاس آمار در همه 
کشورها امید به زندگی در 40 سال قبل 10 سال 

بوده است اما این امید در ایران 20 سال است.
روحانــی با تاکید بــر اینکه ما توانســته ایم 
در بســیاری از مســائل پیروز میدان ها باشیم 
خاطرنشــان کرد: کارهای استراتژیکی که طی 
40 سال گذشته و در سال های اخیر انجام شده 
نشان می دهد ما توانسته ایم در بسیاری از مسائل 
پیروز میدان باشیم. ما تنها کشوری هستیم که 
بدون آنکه در برابر دشمن سر فرود آوریم، از فصل 
هفت منشور سازمان ملل متحد خارج شدیم؛ این 
قدرت ملت ایران و قدرت دیپلماسی ماست. ما 
تنها کشوری هستیم که حق هسته ای خود را در 
سازمان ملل و در شورای امنیت تثبیت کرده ایم و 

این به معنای پیشرفت ملت ایران است.
رئیس جمهــور ادامــه داد: مــا در زمینــه 
محیط زیست گام هایی برداشــته ایم که اگر بر 
نمی داشتیم، امروز با مصیبت های بزرگ مواجه 
بودیم؛ اگر دریاچه ارومیه احیا نشــده بود، امروز 
14میلیون نفر در غرب کشور آواره بودند و صنعت، 

کشاورزی و زندگی ما مختلف شده بود.
وی با اشــاره به اعالم سیاست های خصمانه 
علیه ایران از سوی ســران ایاالت متحده آمریکا 
طی ماه های گذشته خاطرنشان کرد: آمریکا دی 
ماه پارسال، اردیبهشت امسال، مرداد و 1۳ آبان و 
کریسمس و عید سال مسیحی اعالم کرد که ایران 

را به زمین می زنم اما در هیچ کدام نشد. 
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