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همیشه برای دفاع از آرمان های 
انقالب اسالمی ایستاده ایم

چهلمین »22بهمن« 
مبارک

آماده سازی غرفه نمایشگاه 
دستاوردهای 40 سالگی 

انقالب 

 47طرح جهاد کشاورزی، آماده
 بهره برداری

۴۷طرح جهاد کشــاورزی البرز به ارزش بیــش از ۵۸میلیارد تومان در دهه فجــر به بهره برداری 
می رسد.

خبرنگار جام جم البرز:  رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان البرز ضمن اعالم این خبر گفت: تنوع این 
۴۷طــرح در زمینه آب و خاک با 2۷طرح، 1۴طــرح زراعی، باغبانی و احداث گلخانه، 3طرح تولیدات دامی، 3پروژه 

صنایع تبدیلی و تکمیلی، 1طرح توسعه...

ایجاد کمیته مبارزه با 
گران فروشی در البرز
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البرز

ملت ایران پای آرمان های انقالب و نظام ایستاده اند

شــهردار کرج گفت: مدیران و کارکنان بازرســی 
شــهرداری با رفتار قانونمند، جایگاه دســتگاه خود را 

حفظ می کنند. 
خبرنــگار جام جم البرز:  علــی اصغر کمالی 
زاده در نشســت بازرسان مناطق، سازمانها، معاونت ها 
و ادارات ســتادی اظهــار کرد: شــهرداری به عنوان 
مجموعه ای خدمت رســان در همــه زوایای زندگی 

شهروندان حضوری مستمر دارد.
وی ادامه داد: شهرداری با ایجاد بستر مناسب برای 
توسعه شــهری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، 
تعامل و ارتباط خود با بدنه جمعیتی در مناطق مختلف 

شهر را حفظ می کند.
این مسئول تصریح کرد: بدیهی است چنین ارتباط 
تنگاتنگی حجم باالیی از وظایف را به همراه داشــته و 
لزوم توجه و دقت بســیار در انجــام صحیح امور را دو 

چندان می کند.
 * به دنبال عدالت اجتماعی باشیم

شــهردار کالنشهر کرج در ادامه به تالش و فعالیت 
اداره کل بازرســی در جهت قانونمندی و قانونمداری 
اشــاره کرد و افزود: در راســتای اجرایی کردن اهداف 
مدیریت شهری در مسیر ترویج عدالت اجتماعی ثابت 

قدم و بدنبال عدالت اجتماعی هستیم .
کمالی زاده بیان کرد: مدیران و کارکنان بازرســی 
شــهرداری با رفتار قانونمند، جایگاه دســتگاه خود را 

حفظ کرده و ارتقا  می دهند.
وی با تاکید بر ضــرورت توجه به رضایت مردم در 
پیگیری اهداف مدیریت شــهری، اظهار کرد: کسب 
رضایت مــردم یکی از مهمترین اهداف شــهرداری 
اســت.کمالی زاده ابراز کرد: مدیریت شهری در طول 
ســال طرح های مختلفی را اجرایی می کند تا از طریق 

آنها بتواند سطح رفاه و رضایت شهروندان را باال ببرد.
کمالی زاده با اشــاره به راه انــدازی میز خدمت در 
مدیریت شــهری یادآور شــد: به منظور ارائه خدمات 
موثر به مردم و همچنین تکریم ارباب رجوع ،تســهیل 
و تســریع در انجام امور ، باال بردن راندمان کار ، ارائه 
خدمــات مطلوب و با کیفیت ، جلوگیری از اتالف وقت 
مراجعیــن و در نتیجه احیای حقــوق عامه مردم میز 
خدمت در تمامی ســازمانها، مناطق مستقر شود تا کار 

مردم سریع تر انجام شود.
وی با بیان اینکه شــفافیت و پاسخگو بودن در برابر 
مردم آثار مثبتی را به دنبال خواهد داشت،خاطرنشــان 
کرد: پاسداشــت کرامــت انســانی در جامعه امری 
اجتناب ناپذیر اســت بنابراین راه انــدازی میزخدمت 
و تکریــم ارباب رجوع می تواند نمادی از رســیدن به 

حقوق شهروندی باشد.

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: ملت ایران 
پــای آرمان های انقالب و نظام ایســتاده اند و امروز 
چهلمین سالگرد این انقالب شکوهمند را که نامش در 

جهان طنین انداز است را جشن می گیرند.
خبرنــگار جام جم البرز: شــهبازی در آیین 
نکوداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و 
نواختن زنگ انقالب در برنامه متمرکز اســتانی که در 
هنرســتان دخترانه فاطمه الزهرا)س( کرج با حضور 
وزیر صمت برگزار شد، اظهارداشت: انقالب اسالمی 
ایران با خواست و همراهی مردم در سال ۵۷ به پیروزی 
رســید و مردم در این راه ســختی های بسیاری را نیز 

متحمل شدند ولی پای آرمان های نظام ایستاده ا ند. 
وی تصریح کــرد: اکنون مســئوالن تمام قوا در 
بخش هــای مختلف با تبعیــت از منویات مقام معظم 
رهبری با اتحاد و انســجام در مســیر پیشرفت و رشد 

کشور گام برمی دارند. 
وی با اشــاره به اینکه چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی یــادآور رشــادت ها، دالوری های 
انقالب ۵۷ است، اضافه کرد: به کوری چشم دشمنان 
نظام که تمام تالش خود را کردند تا بر سر راه استقالل 

و آبادانی کشور اختالل ایجاد کنند، بالنده تر از گذشته 
چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی را جشن 

می گیریم. 
شــهبازی خاطرنشــان کرد: یکــی ازافتخارات 
جمهوری اســالمی ایــران از بدو پیــروزی، آبادانی 
روستاها و خدمت به روستاییان و همچنین رشد علمی 
و باسوادی در کنار مراکز تولیدی و صنعتی با مشارکت 

بخش خصوصی بوده است. 
وی عنوان کرد: در طول چهل سال پیروزی انقالب 
اسالمی، مردم و مســئوالن در کنار یکدیگر با هدف 
رشد و توسعه همه جانبه کشور متحد و منسجم حضور 

یافته اند. 

وی بیان داشــت: اســتان البرز نیز در ســایه این 
همراهــی و امنیتــی که کشــور در خاورمیانه دارد، با 
ریل گذاری صحیح در مســیر تحقــق اهداف نظام و 

برنامه های دولت حرکت می کند. 
وی گفــت: در چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی ،۴90 پروژه عمرانی، تولیــدی ، فرهنگی ، 
اقتصادی و خدماتی با اعتباری بالغ بر 1۵ هزار میلیارد 
ریال آماده بهره برداری شده است که حدود سه هزار و 

9۵۵ شغل به واسطه آنها ایجاد خواهد شد. 
وی بــه ظرفیت های فراوانی کــه در البرز موجود 
اســت پرداخت و افزود: چالش خاصی ســر راه نداریم 
چراکه این اســتان دارای سرمایه اجتماعی ارزشمند و 

فرصت های اقتصادی و طبیعی بزرگی است. 
دکتر شــهبازی ادامه داد: البرز به ســمتی می رود 
که در ســایه اتحاد و انســجام در عرصه های مختلف 
توســعه یابد. وی تاکید کــرد: مهمترین وظیفه ما در 
چهلمین سالگرد انقالب را حضور یکپارچه و منسجم 
در راهپیمایی 22 بهمن و تالش برای رشــد و توسعه 
کشور تشکیل می دهد که در این میان دانش آموزان و 

معلمان رسالت خطیری بر عهده دارند.

ملت ایران پای آرمان های انقالب و نظام ایستاده اند

مدیریت شهری به دنبال عدالت اجتماعی است

با هدف کمک به معیشت مردم انجام می شود؛
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان البرز: محمد تقی حسنی گرده کوهی

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی    استان البرز:  

026-32210004-9 
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خرم آن روز کزین منزل ویران بروم
راحت جان طلبم وز پی جانان بروم
گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب
حافظمن به بوی سر آن زلف پریشان بروم

امســال خاطره شــعف انگیز چهلمین ســال 
پیروزی انقالب اسالمی که خون بهای هزاران شهید 

واال مقام و محصول و ثمره درخشان مبارزان ایثارگر 
بیداردل توســط مردم در اقصی نقاط میهن اسالمی 
پاس داشته می شــود. آری جریان توفنده و خروشان 
انقالب اســالمی ایران در 22 بهمن ســال 13۵۷به 
رهبری امــام خمینی)ره( و همکاری و همبســتگی 
مســتحکم و خلل ناپذیر مردم مبارز بر ظلم وســتم 
گسترده حکومت سفاک و خونخوار شاهنشاهی فائق 
آمد و پرچم حکومت جمهوری اسالمی بر بلندای این 
ســرزمین پهناور و نام آور برافراشــته شد. اکنون که 
نظام جمهوری اســالمی ایران موانعــی مانند دفاع 

مقدس ۸ ســاله ، توطئه های مختلف استکبار جهانی، 
جنگ های متنــوع داخلی اعم از سیاســی، نظامی، 
فرهنگی و اقتصادی را پشــت سر گذاشته و در مقطع 
فعلی با تحریم گســترده اقتصادی آمریکای جانخوار 
روبرو می باشــد، ضرورت ایجــاب می کند که همه 
احــزاب و جریانات سیاســی، حکومت و قاطبه مردم 
متحد و متفق در مقابل توطئه های مســتمر دشمن ید 
واحــده در ذیل بیرق والیت فقیــه حضرت آیت اهلل 
العظمی خامنه ای باشــند که بدون تردید رمز اصلی 
اســتحکام و ادامــه انقالب اســالمی و تقویت نظام 

جمهوری اسالمی توجه عملی به رهنمودهای تاریخ 
ساز ایشان می باشد. 

امید و انتظار این است که همه با هم در راهپیمایی 
شــکوهمند چهلمین ســال پیروزی انقالب اسالمی 
ایران هر چه فعالتر شــرکت کنیم و فریاد بلند و رسای 
اســتقالل، آزادی، جمهوری اســالمی را سر دهیم و 

امید استکبار را بر یاس مبدل کنیم.  
22 بهمن بر همه مبارک باد! 

سید نصرالدین میرعربشاهی، خبرنگار 
فرهنگی و اجتماعی جام جم البرز

۴۷طرح جهاد کشــاورزی البرز به ارزش بیش از ۵۸میلیارد تومان 
در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

خبرنگار جام جم البرز:  رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان 
البــرز ضمن اعالم این خبر گفت: تنوع این ۴۷طرح در زمینه آب و خاک 
بــا 2۷طرح، 1۴طرح زراعی، باغبانی و احــداث گلخانه، 3طرح تولیدات 
دامی، 3پروژه صنایع تبدیلی و تکمیلی، 1طرح توســعه مکانیزاســیون 

است.
ســیدمجید موســوی پراکندگی این طرح ها را در سطح استان البرز، 
اینگونه اعالم کرد: 1۸طرح در شهرستان نظرآباد، 1۴طرح در شهرستان 
ســاوجبالغ، ۵طرح در شهرستان اشتهارد، ۴طرح در شهرستان فردیس، 

3طرح در شهرســتان کرج و 3طرح در شهرستان طالقان است.

وی افــزود: این طرح هــا با اعتباری بالغ بر ۵۸میلیــارد تومان ایجاد 
شــده که 20میلیارد تومان آن از محل اعتبارات دولتی و حدود 3۸میلیارد 

تومان از محل آورده های شخصی بوده است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان البرز اضافه کرد: با بهره 
بــرداری از این طرح ها زمینه اشــتغال  ۸23نفر به صورت مســتقیم و 

916نفر به صورت غیرمســتقیم در سطح استان البرز فراهم می شود.
وی در مورد ســایر برنامه های دهه فجر جهاد کشاورزی البرز گفت: 
عالوه بر پروژه های عمرانی و تولیدی، شــرکت در برنامه تجدید میثاق 
بــا آرمانهای امــام و انقالب، دیدار با خانواده های معظم و معزز شــهدا، 
شــرکت در نمایشــگاه توانمندی های استان در بخش کشاورزی و ارائه 
عملکرد چهل ســاله فعالیت ها و پیشرفت های این بخش در نمایشگاه، 

برگزاری مســابقات فرهنگی و ورزشی و چندین برنامه متنوع و متعدد را 
در دستور کار قرار داده است.  

چهلمین »22بهمن« مبارک

رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز خبر داد؛

47طرح جهاد کشاورزی، آماده بهره برداری

 به یاد جانباز شــهید پاســدار 
جان بر کف احمد بابکان؛

بکوشــیم همه تابع حق 
باشیم

احمد معموال تا 
نیمــی از شــب بــه 
عبــادت و راز و نیــاز 
می پرداخت و بسیاری 
روزه  را  روزهــا  از 

می گرفت. 
چند ساعت قبل از 
عروج نورانی اش از من پرســید:» فردا چه روزی 
اســت؟« گفتم:» فردا جمعه اســت و مصادف با 
رحلت رســول اکرم)ص( و شــهادت کریم اهل 
بیــت)ع(.« گویی راز شــهادت را پیدا کرده بود و 
رســیدن به آن را زیر لب با توسل و اشک زمزمه 
می کرد. با همان حالت عارفانه، همرزمان دیگر را 
که در آن جا بستری بودند جمع کرد و از خاطرات 
بــه یادماندنی مبارزاتش گفت. چند ســاعت بعد 
روح بزرگ و زیبایش تا آسمان بلند شهادت پرواز 

کرد.
* وصیت نامه

هر نگاهی نیســت در او سودی، و هر کالمی 
کم نیســت در آن یاد خداوند، پس او تقوی است، 
و ســکوتی که در آن فکر نباشد پس غفلت است، 
پس خوشا به سعادت کسی که نظر او عبرت است 
و در ســکوتش فکر کردن باشــد و حرف زدنش 
ذکر خدا باشــد، گریه کند بــر خطایش و مردم از 
او در امان باشــند. )بابت چشم و زبان و ...( و باید 
بدانیم آن چه امروز ممکن است خدای ناکرده به 
انقالب اســالمی ما ضربه بزند فقط هواپرستی و 

خودخواهی ها و بی عدالتی ها خواهد بود. 
بکوشــید همه تابع حــق باشــید و از تفرقه 
اندازی ها دوری کنید و باید سعی نماییم تا تمامی 
خواسته هایمان را بر خواسته های خداوند تبارک 
و تعالی منطبق گردانیم و همیشه توکل به خداوند 
و توســل به ائمه )ع( که امکان پذیر می باشــد، 

داشته باشیم. روحش شاد و راهش پررهرو باد!
راوی: همرزم شهید
خبرنگار جام جم

یاد یاران آشنا

خوانندگان عزیز می توانند جهت 
 طرح مشــکالت شــهری و استانی در
 ابعــاد مختلــف، بــا شــماره تلفن

32210009 - 026 دفتــر تحریریه 
روزنامه جام جم البرز همه روزه به غیر از 
ایــام تعطیــل از ســاعت 10صبح تا 
15تماس بگیرند تا به نام خودشــان در 

ستون مربوطه درج شود.

* شهرداری کرج اقدام کند
درختان فضای سبز خیابان رسالت واقع در بازار 
بزرگ مالصدرای کرج سال به سال خشکیده و یا 

توسط برخی عوامل از بین رفته است.
 لذا شایسته اســت که شهرداری محترم کرج 
دســتور دهند تا نســبت به تقویت فضای سبز و 
درختکاری بهتــر معابر مکان مذکور اقدام عاجل 

مبذول شود.
اردشیر ثروتی از کرج

* قابل توجه اداره برق 
معابر ورودی های شــهرک مهندسی زراعی و 
بعثت فاقد چراغ های برق می باشد. لطفا مسئوالن 
اداره برق کرج نســبت به رفع مشکل مذکور چاره 

اندیشی نمایند.

* شهرداری کرج چاره اندیشی کند
معابــر بازارهای ســیار در اقصی نقاط کرج در 
هنگام بارنگی و برف و لغزنده شــدن برای عابران 
در هنــگام انجام خریدهــای روزانه خطرآفرین 
می باشد. لطفا مســئوالن شهرداری کرج نسبت 
به شن ریزی و تسطیح معابر مورد نظر اقدام کنند.

ســیاحتی  بودجــه  و  اعتبــار   *
بازنشستگان فرهنگی را افزایش دهید

اعتبار و بودجه سیاحتی فرهنگیان بازنشسته با 
توجه به جمعیت گسترده آنان کفاف الزم ندارد. جا 
دارد که مسئوالن دولت و مجلس شورای اسالمی 
نســبت به تخصیص بودجه و اعتبار قوی تری در 
این حــوزه جهت توانایی بیشــتر بــرای برنامه 
ریزی های ســیاحتی و گردشگری بازنشستگان 

فرهنگی فراهم نمایند.
محمد اسدی از ماهدشت

پیام های مردمی

کمیته ای بــرای جلوگیری از گرانفروشــی و 
نظارت بر واحدهای تولیدی و اصناف در اســتان البرز 

تشکیل شده است.
خبرنگار جام جم البرز: دادســتان عمومی و 
انقالب مرکز اســتان البرز ضمن اعــالم این خبر و با 

اشــاره به ابالغ دســتور العملی از سوی دادستان کل 
کشــور برای مقابله با گران فروشی در استان ها گفت: 
بر یک ســری از کاالهای اساسی مورد نیاز مردم مانند 
گوشت، مرغ، برنج و سایر کاالهای اساسی نظارت و در 

حد توان بر گران فروشی نظارت می کنیم.

حاجی رضا شــاکرمی افزود: با هر یک از ماموران، 
کارکنــان دولت یــا نهادهای عمومی کــه با غرض 
وروی، متهــم نمودن دیگری و سوءاســتفاده از مقام 
شــغلی گزارش خالف واقع به دســتگاه قضا و سایر 

دستگاه های نظارتی بدهند، برخورد می شود.

وی با بیان اینکه  واحدهایی که در این شرایط کمک 
کنند مورد تشــویق و برای ســودجویان نیز مجازات 
هایی در نظر گرفته شــده اســت، اضافه کرد: با سوء 
 اســتفاده کنندگان از پست و مقام نیز به شدت برخورد 

می شود.

با هدف کمک به معیشت مردم انجام می شود؛

ایجاد کمیته مبارزه با گران فروشی در البرز

فرنگیس حیدرپور فقط هجده ســال داشت که 
نیروهای  عراقی به خاک ایران حمله کردند.روستای 
او که در منطقه مرزی قرار داشت مورد حمله عراقی ها 
قــرار گرفــت .فرنگیس در روســتای گورســفید از 
روســتاهای شــهر گیالنغرب زندگی می کرد .مردم 
روســتا داغدار شهادت جوانان روستا و فامیل هایشان 

بودند .
آنها آواره کوه شــدند و وقتــی فرنگیس به همراه 
پدرش برای بردن آذوقه به روستا رفت در کنار چشمه 
روســتا با دو نظامی عراقی روبرو شــدند .فرنگیس با 
تبری که در دســت داشت یکی از نظامی ها را کشت و 

دیگری را به اسارت گرفت .
سال ها از آن زمان گذشته .تقریبا همه مردم منطقه 
فرنگیس را می شناسند و با ماجرای شجاعت و دالوری 
این زن آشــنا هستند .حاال پس از سی و سه سال خانم 
مهناز فتاحی خاطرات این زن شــجاع را نوشته است  
.کتاب فرنگیس  توســط انتشارات سوره مهر به چاپ 
رســیده است .این کتاب از طرف دفتر ادبیات مقاومت 
حوزه هنری تهیه شــده است .این کتاب که خرداد ماه 

در بازار کتاب راه پیدا کرده توانسته است جز کتاب های 
پرفروش شود .خانم فتاحی می گوید : برای نوشتن این 
کتاب سه ســال و نیم زمان صرف شده .سختی های 
زیادی برای نوشــتن خاطرات این زن بزرگ کشیدم 
اما خوشحالم که باالخره توانستم با نوشتن این کتاب 
ادای دین کنم. به عنوان یک زن نویسنده وظیفه خودم 
می دانســتم که خاطرات این شیرزن کرد را به تصویر 
بکشم تا جهانیان با رشادت های زنان وطنم آشنا شوند 

و بدانند که مردم ما چه زن و چه مرد وقت دفاع ا ز ارزشها 
و وطنشــان با چنگ و دندان می جنگند .فرنگیس نماد 
زنان این مرز و بوم اســت .زنی که عالوه برکشتن یک 
سرباز عراقی و اسیر کردن دیگری  هشت سال رنج ها و 
سختی ها را به جان خرید اما تسلیم زورگویی عراقی ها 
نشد . خوشحالم که نویسنده خاطرات این زن هستم .

ایــن کتاب از کودکی راوی تا زمان حال را در برمی 
گیرد و نگاهی کامل به شــروع جنگ و تاریخ جنگ در 
منطقه ی غرب کشــور دارد .آن جا که جنگ آغاز و به 
پایان رسید . خاطرات شنیدنی فرنگیس هم زندگی او 

را روایت می کنند هم زندگی مردم منطقه را .
مقام معظم رهبری در سفر خود به استان کرمانشاه 

در سال 1390 در مورد این شیرزن فرمودند : 
در شهر شــما بانویی مسلمان و شجاع توانست در 
مقام دفاع ســرباز عراقی را بکشد و دیگری را اسیر کند 

.این را نگهدارید برای خودتان و ثبت کنید .
کتــاب فرنگیس هم اکنون در کتاب فروشــی ها 

موجود است.
احد آذری

نگاهی به کتاب »فرنگیس«   

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز از 
روند آماده سازی غرفه نمایشگاه دستاوردهای چهل 
ســالگی انقالب اســالمی اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان، بازدید نمود.
خبرنگار جام جم البرز: ناصر مقدم با حضوردر 

نمایشــگاه دستاوردهای چهلمین ســالگرد پیروزی 
شــکوهمند انقالب اسالمی در گلســتان گلشهر از 
روند آماده سازی غرفه نمایشگاه دستاوردهای چهل 
ســالگی انقالب اســالمی اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان، بازدید نمود.

مقدم در حاشــیه این بازدید با ارتقایی معاون امور 
عمرانی استانداری البرز  دیدار و در خصوص برگزاری 
برنامه هــای ویژه ایــام اهلل دهه مبارکــه فجر )فجر 
فاطمی( در نمایشگاه چهل سالگی شکوهمند انقالب 

اسالمی ایران مذاکره نمود.

علي اهلل سلیمي
انگار قرار است همیشه شهدا به داد ما برسند تا به 
یاد بیاوریم که برای چه انقالب کردیم و چرا هشت سال 
در مقابل دشــمنان قسم خورده انقالب و نظام مقدس 
اسالمی ایستادیم تا به جهانیان ثابت کنیم برای دفاع از 
آرمان های انقالب اسالمی برای همیشه ایستاده ایم و 
ذره ای از آرمان های انقالب اســالمی کوتاه نمی آییم. 
شــهیدان با نثار جان خود این پیمان ناگسستی را امضا 
کردند و حاال ما باید ادامه دهندگان راه شهیدانی باشیم 
که هرگز در مقابل ظلم ســر خم نکردند. پیمان ملت با 
شــهیدان به زیبایی نشــان می دهد که راه شهیدان با 
همان صالبت ادامه دارد و این اصل خدشه ناپذیر است. 
حضور باشــکوه مردم در مراســم های با شکوه دفاع از 

امانــت امام خمینــی)ره( و راه شــهدا روایت های بی 
شــماری از ایثار در این سرزمین را به یاد می آورد. مانند 
بهار دل انگیز انقالب اســالمي، روز پاک 22 بهمن! در 
دوران دفاع مقدس هم کم نبودند پرستوهاي مهاجري 
که در اوج طوفان بالها به پرواز در آمدند. اما در گذر این 
ســال ها، گاه اتفاق هاي ناخوشــایندي هــم به وقوع 
پیوست که باعث نگراني دلسوزان آرمان هاي انقالب 
اســالمي شد؛ اتفاق هاي ناگواري که وحدت ملي و راه 
شــهیدان انقالب اسالمي و دفاع مقدس را نشانه رفته 
بــود. تحمل چنین فضایي براي همه دلســوزان نظام 
مقدس اسالمي ســخت و دشوار بود و اگر راهنمایي و 
رهنمودهاي مقام معظم رهبري در برهه هاي حساس 
تاریخ معاصر نبود، چه بسا اکنون دیگر از آن وحدت ملي 

که ســرمایه اصلي نظام مقدس اســالمي محسوب 
می شود، خبري نبود. به بیان دیگر، شهیدان حلقه پیوند 
ناگسســتني بین تمام دلسوزان نظام مقدس اسالمي 
هستند که هر بار یاد و نام شان در کوي و برزن پیچیده 
شود، به یکباره همه دوگانگي ها رنگ می بازد و وحدت 
ملي عنصر غالب در جامعه ایران اسالمي می شود. تازه 
ترین تجلي وحدت ملي را حتما در روز 22 بهمن شاهد 
خواهیم بود. در این روز همه خواهند آمد تا به اســتکبار 
جهانــی ثابت کنند که مردم ایران زیر پرچم »ال اله اال 
اهلل« متحــد ویکپارچه بر دهان یــاوه گویان خواهند 
کوبید. این وحدت و یکپارچگی  نظام مقدس اسالمي  
را از هر گونه تهدید و گزندي در امان خواهد داشــت و 

شهیدان از ما راضي خواهند بود. 

آماده سازی غرفه نمایشگاه دستاوردهای 40 سالگی انقالب 

همیشه برای دفاع از آرمان های انقالب اسالمی ایستاده ایم


