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سؤالی كه امروزه ذهن برخي را در فضاي مجازي و حقيقي به خود مشغول 
كرده است، اين است كه چرا بايد با گذشت 40 سال از عمر انقالب اسالمي، 
در مراسم جشن پيروزي و راهپيمايي22 بهمن شركت كنيم؟ و اساساً چه 

دستاوردي را مي توان براي شركت در راهپيمايي بر شمرد؟
از ديدگاه اين عده، ملتي كه خود با مشكالت گوناگوني مواجه است و از نظر 
اقتصادي، فرهنگي، سياس��ي و اجتماعي با چالش هاي جدي روبه روست، 
شركت در راهپيمايي چه سودي مي تواند داشته باشد؟ و چگونه مي تواند 
باري از دوش آنها برداشته و در حل مشكالت، به آنها كمك كند؟ براي پاسخ به 
اين سؤال و دغدغه هاي ذهني برخي مردم كه اتفاقاً انقالب اسالمي را دوست 
داشته و نظام برآمده از آن را در مقايسه با كشورهاي مرتجع منطقه و حتي 
كشور هاي مدعي مردم ساالری شايسته تر مي دانند ولي بعضاً متأثر از فضاي 
مجازي و شبكه هاي رسانه اي دشمن و يا به جهت گرفتار آمدن در شرايط 
نامناسب اقتصادي كشور، با چنين پرسشي مواجه هستند بايد اين عده را 
به دو نكته اساسي و چند محورمهم از تأثيرات داخلي و خارجي راهپيمايي 
22 بهمن امس��ال توجه داد:  الف( 22 بهمن و پيروزي انقالب اسالمي در 
ايران، حادثه مهم و حيرت انگيزي براي جهانيان بود. اين حادثه بزرگ قرن، 
از يك س��و معادالت سياسي اس��تكبار را در ادامه سياست سلطه و تقسيم 
استعماري جهان بر هم زد و از س��وي ديگر، يكي از استوارترين رژيم هاي 
وابسته را ريشه كن ساخت و در كشور ايران، با اهميتي كه از نظر استراتژيكي و 
اقتصادي براي قدرت های بزرگ جهان داشت، تحول سياسي بزرگي به وجود 
آورد و يك بار ديگر اسالم را به عنوان قدرت تعيين كننده در جهان مطرح كرد 
و چشم انداز وحدت جهان اسالم و ايستادگي در برابر استعمار كهنه و نو، ايجاد 
قطب سياسي جديد در جهان و فروريزي رژيم هاي وابسته و تحميلي را در 
سرزمين های اسالمي، در برابر ديدگان مشتاق ميلياردها مسلمان گشود و 
موجي از وحشت و اضطراب را در دل های جهانخواران پديد آورد كه آثار آن را 
امروز با گذشت 40 سال از عمر انقالب اسالمي در جاي جاي جهان از غرب 
آسيا گرفته تا قلب اروپا و امريكاي التين شاهد هستيم. هرچند راهپيمايي 
هر ساله 22 بهمن به خاطر پاسداشت انقالبي است كه در روز 22 بهمن ۱۳۵۷ 
توسط حضرت امام خميني )ره( رقم خورد وتاريخ نهضت اسالمي مردم ايران 
به رهبري امام )ره( را به نقطه عطف خود رساند و پادشاهي 2۵00 ساله و ظلم 
و استبداد ۵۷ ساله رژيم پهلوي را در ايران ريشه كن كرد و حكومت جمهوري 
اسالمي تأسيس شد، اما حركت بيداري ملت ها كه متأثر از انقالب اسالمي در 
طول اين 40 سال آغاز شد، بر اهميت پاسداشت هميشگي و هر ساله از انقالب 
با حضور در راهپيمايي 22 بهمن افزوده است چراكه ملت هايي كه استقالل 
خواهي خود را با الگو گيري از انقالب اسالمي ملت ايران آغاز كرده، چشم به 
ما دوخته اند تا ببينند در چهلمين سال انقالبي كه به صراحت امريكا و ديگر 
دشمنان انقالب اسالمي سخن از فروپاشي آن سر مي دهند، ملت ايران چگونه 

و با چه انگيزه اي به صحنه آمده و پشتيبان انقالب خود خواهند بود. 
ب( در شرايط فعلي باتوجه به توطئه هاي متعدد دشمنان انقالب اسالمي، 
نياز به وحدت ملي و حركت در مسير انسجام و يكپارچگي، بيشتر از گذشته 
احساس مي شود ودر راستاي حفظ منافع ملي،  بايد خارج از تفكر جناحي و 
تعلقات گروهي و به دور از دلخوري ها و كاستي هايي كه غالبا متأثر از رخوت 
و سستي مسئوالن كشور در انجام نيازهاي ضروري مردم است،  بايد با نگاه به 
منافع و امنيت ملي، در اين مناسبت مهم و تاثير گذار شركت كرد. انتظار اين 
است كه راهپيمايي خودجوش و مردمي 22 بهمن امسال در شرايط فعلي بايد 
به گونه اي برگزار شود كه قوي تر و پرشكوه تر از سال هاي گذشته باشد. چراكه 

اين حضور موجب حفظ منافع ملي و تقويت امنيت ملي كشور خواهد شد. 
رهبر معظم انقالب اس��المي، سال گذش��ته با وجود آنكه شاهد اين حجم 
اقدامات عملياتي دشمن در فش��ار اقتصادي حاصل از تحريم ها نبوديم به 
مناسبت گراميداشت س��الروز انقالب اس��المي و اهميت حضور مردم در 
راهپيمايي 22 بهمن فرمودند: ايام اهلل و مناسبت هاي مهم انقالب اسالمي مايه 
قوام و استحكام نظام است و امسال به دليل ياوه گويي هاي برخي از دولتمردان 
امريكا و غيرامريكا، مردم احساس مي كنند كه دشمن در حال كمين گرفتن 
و درصدد دشمني است و به همين علت، به حول و قوه الهي، حضور مردم در 
راهپيمايي 22 بهمن امسال از هميشه گرم تر و پرشورتر خواهد بود و همه 
خواهند آمد. «. اكنون كه ياوه گويي دشمنان ملت ايران در سال ۱۳9۷ به 
مراتب بيشتر از سال گذشته بوده است و در كنار ياوه گويي مقامات امريكايي، 
در روزهاي اخير شاهد ياوه گويي طرف اروپايي نيز بوده ايم و اتحاديه اروپا نيز 
در كنار امريكا با انتشار بيانيه، هشدارهايي را در زمينه فعاليت هاي موشكي 
ايران و ... داشته اند كه نشان از همسويي كامل آنها با امريكا دارد، طبيعي است 
كه حضور گسترده تر ملت در راهپيمايي 22 بهمن امسال بيشتر ضرورت 
پيدا مي كند.  راهپيمايي 22 بهمن امسال داراي پيام هاي زيادي در حوزه 
داخلي، منطقه اي و بين المللی خواهد بود كه به طور اجمال به برخي از آنها 

اشاره مي شود: 
۱-حضور در راهپيمايي 22بهمن آن هم در چهلمين سالگرد پيروزي انقالب 
اسالمي، تجديد بيعت با آرمان هاي انقالب و امام)ره( و رهبري نظام است. 
ملت ايران با گذشت 40سال از پيروزي انقالب اسالمي بدون ترس و بدون 
توجه به توطئه هاي دشمنان خارجي نش��ان خواهند داد كه از آرمان هاي 
انقالب و اسالم كوتاه نخواهند آمد.  2 -حضور مردم در راهپيمايي ها يكي 
از عوامل مهم بازدارنده توطئه بدخواهان انقالب است. دشمنان، همراهي و 
اعتقاد مردم به نظام و انقالب را در اين مناسبت ها ارزيابي مي كنند، بنابراين 
مردم بايد براي حفظ امنيت و استقالل كشور، با حضوري هرچه با شكوه تر در 
راهپيمايي 22 بهمن شركت كنند.  ۳-مردم ساالري ما بر پايه اركان اسالم و 
نظام ديني، اهميت خاصي به حضور مردم مي دهد و تمام مسئوالن، سازمان ها 
و نهادها به نوعي به مردم متصل هستند و مشروعيت و مقبوليت خود را از مردم 
مي گيرند. بنابراين اين راهپيمايي تأييد دوباره نظام مردم ساالر ايران را به رخ 

جهانيان خواهد كشاند. 
4- نظام سلطه با به وجودآوردن فش��ارهاي جديد ازجمله تحريك برخي 
افراد و گروه هاي ناراضي كشور كه در شرايط سخت اقتصادي قرار دارند، با 
سازماندهي براي ايجاد اغتشاش در كشور و تشديد تحريم های بعد از برجام،  
درصدد جدايي مردم از حكومت اس��ت و به طور قطع،  22 بهمن را فرصت 
مناسبي براي دريافت سيگنال هايی جهت ارزيابي موفقيت برنامه هاي خود 
مي داند. از همين رو حضور پررنگ مردم در راهپيمايي 22 بهمن امس��ال، 
مي تواند كليه سناريوها و برنامه هاي دشمن را به هم ريخته و ننگ ديگري را 

بر پيشاني آنها بنشاند. 
۵-حضور گسترده مردم در راهپيمايي 22بهمن امسال مي تواند ترجمان 
اين فراز از جمله شهيد مظلوم بهشتي باش��د كه فرمودند:  ملت ما شيشه 
است كه اگر شكسته شود، برنده تر مي شود. بنابراين، اگر غرب در يك اشتباه 
محاس��باتي، فكر مي كند كه با فش��ار تحريم مي تواند از ملت ايران چهره 
شكست خورده به نمايش بگذارد، سخت در اشتباه است . چراكه در شرايط 
سخت ملت ايران برنده تر مي شود و اين بار ممكن است رگ حيات آنها در 

منطقه يعني رژيم صهيونيستي براي هميشه بريده شود. 
 6-جنبش بيداري اسالمي كش��ورهاي منطقه كه حتي به بيداري جليقه 
زردها در فرانسه وجنبش 99 درصدي مردم امريكا انجاميده است، چشم 
به پايمردي و استقامت ملت ما دارند. حضور مردم در راهپيمايي 22بهمن 
به صورت گسترده، نمايشگر استقامت و پايداري مردم اين كشورها نسبت به 

داشتن روحيه آزادگي و زير سلطه زورمداران عالم قرار نگرفتن است. 
۷- در پايان بايد گفت كه باتوجه به تهديدها و تحريم های غرب به خصوص 
امريكا و زياده خواهي و خارج از عرف اتحاديه اروپا در خصوص فعاليت هاي 
موشكي ايران كه طي روزهاي گذشته در قالب بيانيه وقيح اتحاديه اروپا 
منتشر گرديد، راهپيمايي 22 بهمن امس��ال از ويژگي خاصي برخوردار 
است و ضروري است با حضور هرچه باشكوه تر مردم در سراسر كشور برگزار 
شود. اين حضور پيامي است به دشمنان و رقباي ما كه با ايجاد فشار درصدد 
هستند كشور ما را در تنگناهاي مختلف از جمله اقتصادي قرار دهند تا به 
خيال خام خود پيمان های تحميلي FATF ، CFT و پالرمو توسط ايران 
اسالمي امضا و جمهوري اسالمي در تنگناي شديد سياسي، اقتصادي و 

امنيتي قرار گيرد. 

حسن رشوند

نسلچهارمبهاستقبالباشکوهترينجشنانقالبمیرود

استوار و مقاوم در چله  انقالب
به فاصله چند روز تا 22 بهمن، ايران اس��المي در 
تدارک حضوري باش��كوه و به يادماندني در س��ال 
چهلم انقالب اسالمي است. از 40 سالگي به عنوان 
سال پختگي براي عمر يك انسان ياد مي كنند و اين 
قاعده درباره انقالب اسالمي ايران هم كاماٌل صادق 
است. انقالبي كه از فرداي پيروزي آن تاكنون آماج 
انواع و اقسام تحريم ها، تهديدها و ناماليمات از سوي 
دشمنان ريز و درش��ت بوده و مي توان ادعا كرد كه 
طي 40 سال گذشته هيچ تهديد و تحريمي نبوده كه 
دشمن عليه نظام اسالمي و ملت ايران تدارک نديده 
باشد، اما به رغم همه دشمني ها، اين درخت 40 ساله 
ريشه هاي استواري دوانده و طوفان هاي سهمگيني 
را از سر گذرانده است. از اين رو برخالف تصورات و 
توهمات دشمن، گرچه تحريم هاي اقتصادي براي 
ملت مشكالتي ايجاد كرده و معيشت آنها را به زحمت 
انداخته، اما مردم بصير و انقالبي كش��ور همواره در 
بزنگاه هاي مختلف با درک ش��رايط انقالب نشان 
داده اند، هيچ مانعي نخواهد توانست آنها را از پيگيري 

اهداف و آرمان هاي انقالب منصرف سازد. 
در همي��ن زمينه رئيس جمهور روز گذش��ته پس 
از پايان جلس��ه هيئت دولت همه ملت ايران را به 
حضور گسترده و پرشكوه در راهپيمايي 22 بهمن 
فراخواند و گفت: حضور حماس��ي و باشكوه مردم 
در نيمروز 22 بهمن مي تواند پاسخي قاطع به همه 
توطئه هاي يك سال گذش��ته دشمنان باشد و اين 
نيمروز در حقيقت ساعت هاي قدر ملت ايران است. 
دكتر روحاني با تبريك فرا رسيدن چهلمين سالگرد 
پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي افزود: مردم بزرگ 
ايران صاحبان اصلي انقالب اسالمي هستند و روز 22 

بهمن روز ايران و همه ايرانيان است. 
روحاني دهه فجر امسال را داراي دو ويژگي خاص 
عنوان كرد و گفت: اولين ويژگي اين است كه 40 سال 
از پيروزي انقالب سپري شده و وارد چهل و يكمين 
بهار پيروزي انقالب مي شويم و دهه پنجم انقالب 
اسالمي آغاز مي شود. از طرف ديگر در اين ايام شاهد 
توطئه هاي جديد آمريكا و صهيونيست ها عليه ملت 
ايران هستيم و در طول يك سال گذشته دشمنان 
انقالب اسالمي يعني امريكايي ها و صهيونيست ها 
نهايت تالش خود را به كار بردند تا مردم ايران را در 
اين ايام پريشان خاطر كرده و ملت ايران را نسبت به 

آينده مأيوس سازند.
 روحاني ادامه داد: ملت ايران به رغم همه دشمني ها 
با حضور، مشاركت و فريادهاي خود در كنار انقالب 
و ايران عزيز به دنيا نشان خواهند داد كه نسبت به 
آينده كشور خود كامالً  اميدوار هستند و هيچگونه 
يأس و نااميدي ندارند و از مش��كالتي كه دشمنان 

طرح ريزي كردند، با ايثار، ايس��تادگي و وحدت به 
خوبي عبور خواهند كرد و سال هاي بهتري را نسبت 

به سال هاي گذشته خواهيم داشت. 
انقالباسالمي

عزترابهمسلمانانبازگرداند
دبير شوراي نگهبان هم با گراميداشت دهه مبارک 
فجر گفت: پيروزي انقالب اسالمي ذلت تحميلي به 

مسلمانان را گرفت و عزت را به آنان برگرداند. 
آيت اهلل احمد جنتي در جلسه ديروز شوراي نگهبان 
افزود: انقالب اس��المي نعمت بسيار بزرگي بود كه 
خداوند به وسيله آن دشمنان خود را ذليل و دوستان 
خود را عزيز كرد. وي به گوشه اي از تالش هاي امام 
خميني)ره( بنيانگذار انقالب اسالمي، براي ايجاد 
اين قيام عظيم اشاره و تأكيد كرد: ما بايد قدردان و 
شكرگزار اين نعمت بزرگ باشيم و البته در اين زمينه 

انجام وظيفه، پاسداري و دفاع از حدود و ثغور انقالب 
اسالمي ضروري اس��ت؛ چراكه دشمنان خارجي و 

ايادي داخلي آنان درصدد توطئه هستند. 
دعوتمراجعازمردم

حض��رات آي��ات جوادي آمل��ي، نوري همداني، 
مكارم ش��يرازي نيز از آحاد ملت براي شركت در 

راهپيمايي 22 بهمن دعوت كردند. 
آيت اهلل عبداهلل جوادي آملي از مراجع عظام تقليد 
با تأكيد بر اينكه انقالب كشور را از استعمار بدخيم 
خارجي تطهير كرد، از همه آحاد ملت خواس��ت 
كه تا در راهپيمايي 22 بهمن ش��ركت كنند. وي 
روز گذشته درجلسه تفسير در مسجد اعظم قم، 
دهه مبارک فجر را دهه تطهير كشور از استعمار 
خارجي دانست و با بيان اينكه بايد به جاي متهم 
كردن ديگران هم��ه به دنبال ايف��اي نقش خود 

را در قبال، نظام، كش��ور و انقالب باش��ند گفت: 
بايد ب��ا اختالس ها برخورد كرد ولي اين مس��ئله 
نبايد موجب نادي��ده گرفتن عظم��ت انقالب و 

دستاوردهاي آن شود.
 آيت اهلل حس��ين نوري همداني نيز از با دعوت از 
مردم براي شركت باشكوه در راهپيمايي 22 بهمن 
اظهار داشت، ملت در اين روز به نداي امام راحل 
و رهبري معظ��م انقالب لبي��ك خواهند گفت. 
اين مرجع تقلي��د در پيامي تصويري گفت: مردم 
انقالبي و بصير ايران امس��ال ني��ز در راهپيمايي 
22 بهمن مشت محكمي به دهان دشمنان اسالم 
خواهند كوبيد و با عقيده، آرمان، ش��ور و خروش 

بيش از گذشته در صحنه حضور پيدا مي كنند. 
آي��ت اهلل نوري همداني با بيان اينك��ه مردم ايران 
با قدم هاي اس��توار در راهپيمايي 22 بهمن گام 
برخواهند داشت، ابراز كردند: ملت ايران دشمنان 
را بهتر شناخته اند و در برابر آنان با استقامت كامل 
ايستاده اند، از اين رو راهپيمايي 22 بهمن پرشور تر 
و پرخروش تر از سال هاي گذش��ته انجام خواهد 
گرفت. آيت اهلل ناصر مكارم ش��يرازي هم با اشاره 
به اينكه حضور در راهپيمايي 22 بهمن، وظيفه اي 
الهي، اجتماعي و وجداني است، گفت: همه براي 
ناكام گذاشتن دشمن در اين راهپيمايي، حضوري 

گسترده و باشكوه داشته باشند.
وي اظهار داشت: دش��من ميزان حضور مردم در 
راهپيمايي امسال را نشان دهنده ميزان اثرگذاري 
فش��ارها و تحريم هاي خود مي دان��د، به همين 
دليل حضور گسترده مردم در راهپيمايي موجب 
ناكامي دشمن در محاسبات خود عليه ملت ايران 

مي شود. 
دعوتاحزابوتشکلهايانقالبي

ازمردم
همچنين جمعي از احزاب، تش��كل ها و نهادهاي 
كشور به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب 
اس��المي با صدور بيانيه ه��اي جداگانه اي ضمن 
دعوت از مردم ايران براي حض��ور در راهپيمايي 
22 بهمن ماه بر ضرورت حراست از دستاوردهاي 
نظام جمهوري اس��المي تأكي��د كردند. مجلس 
خبرگان رهبري، جامع��ه روحانيت مبارز تهران، 
حزب آزادگي ايران اسالمي، حزب نداي ايرانيان، 
حزب مردم ساالري ديني در بيانيه هاي جداگانه 
ضمن تشريح دستاوردهاي انقالب اسالمي در 40 
سال گذشته، از ملت ايران دعوت كردند، با حضور 
در راهپيمايي باش��كوه 40 سالگي انقالب در 22 
بهمن دش��من را در پيگيري اهداف ضدانقالبي 

خود مأيوس كنند. 

ژه
وی

 چهکسانيسياهنمایيميکنند؟ 
عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور طي صحبت هايي در جلسه 
جديد ستاد تبليغات اقتصادي گفته كه »در اين شرايط نبايد 
فضاي نااميدي، يأس و تخريب در شرايط داخلي كشور حاكم 
ش��ود، تاكنون با رويكرد توجيه و تذكر با گفتارهاي رسانه اي 
غيرمسئوالنه مواجه شده است، اما در شرايط فعلي، كه توجه 
به اولويت هاي كشور و صيانت از حريم جامعه را اقتضا مي كند، 
برخورد كاماًل قانوني با كساني كه به توجيه ها و تذكرات توجه 

نمي كنند، اجتناب ناپذير است.«
شايد بهتر باشد رحماني فضلي نگاهي به سخنان همكارانش 
در هيئت دولت بيندازد كه آيا مس��ئوالنه اس��ت يا خير. مثاًل 
همين اخيراً محمدباقر نوبخت گفته كه »از ابتداي سال جاري 
با مشكل تحريم ها مواجه شديم و اكنون امكان صادرات نفت 
خام به شدت با محدوديت مواجه است… از فروش 2 ميليون 
و 440 هزار بشكه نفت در حد 4۷ ميليارد دالر درآمد ارزي در 
بودجه پيش بيني شده بود اما اكنون اين عدد بسيار كم شده و 
با همان فروش كم، امكان انتقال ارز نفت وجود ندارد. . . نفت با 
كشتي حمل مي شود، اما كشتي تحريم و بيمه كشتي ها نيز 
تحريم است.« يا عيسي كالنتري، معاون سازمان محيط زيست 
مي گويد: »بدانيد تا كمتر از سه سال آينده زعفران كاران ما بايد 
كسب و كار خود را تعطيل كنند، چرا كه يك شركت انگليسي 

ماده مؤثره زعفران را از طريق مهندسي ژنتيك به يك باكتري 
منتقل كرده است و به جاي صدها هزار هكتار زمين زعفران كاري 
شده در هزار متر كارگاه تمام اين ماده مؤثر زعفران رابه قيمت 
يك صدم زعفران كنوني توليد مي كند، يعني بيش از 200 هزار 
هكتار زعفران كاري در كشور ما بايد تعطيل شود، چراكه قيمت 
ماده مؤثره آن مي شود يك سوم«. كسي كه بدون هيچ سندي 
مدعي پولشويي هاي بزرگ در كشور شد محمدجواد ظريف بود. 
كسي كه دو مرتبه بر قرار داشتن كشور در شرايط ته دره تأكيد 
كرده اسحاق جهانگيري بود و. . . ادعاي گربه خوردن مردم يك 
شهر به دليل گرسنگي، احتمال تعطيلي بيمارستان هاي كشور، 
فلج ش��دن ايران و حتي خرد شدن اس��تخوان مردم به دليل 
تحريم ها! بحران بيكاري، نااميد شدن مردم و گسست اجتماعي 
و... همه مواردي است كه دولتمردان گفته اند. آيا رحماني فضلي 

اراده و قدرت برخورد با آنان را دارد؟!

 دستاوردهاي53سالحکومتپهلويرا
تشریحکنيد!

روزنامه اعتماد در يادداش��تي به قلم »س��عيد ش��ريعتي« 
از دستگيرش��دگان فتنه ۸۸ با عنوان »بحران دس��تاورد« 
نوشت: »اينكه آمار بدهيم كه در س��ال ۵۷ چه تعداد روستا 
برق داش��ته اند و اكنون در س��ال 9۷ چه تعداد روستا داراي 

برق هستند، كاماًل ابطال ناپذير اس��ت، چراكه معلوم نيست 
اگر رژيم گذشته »40 س��ال« ديگر دوام مي يافت آيا به اين 
ميزان از توسعه برق روستايي دست مي يافت يا خير و اينكه 
»توليد علم« در سال ۵۷ چقدر بوده و در سال 9۷ چقدر شده 
است، قياس مع الفارق است چراكه تحوالت جمعيتي و رشد 
آگاهي هاي اجتماعي و اقتضائات بش��ري »مردم« به سمت 
»دانش افزايي« رهنمون شده اس��ت و چندان نمي توان باب 

مقايسه را در اين موضوع گشوده دانست.«
آيا واقعاً ادامه حكومت پهلوي چه چشم اندازي مي توانست 
داشته باشد؟ حكومت پهلوي ۵۳ س��ال در ايران قدرت را در 
دست داشت و با مقايسه ايران ۱۳0۵ با ايران ۱۳۵۷ )دوران 
حكومت پهلوي( مي توان سطح پيشرفت و رشد كشور را در 
اين ۵۳ به دس��ت آورد و بعد قياس كرد 40 س��ال بعد آنچه 
مي شد. مثاًل رشد سطح زندگي و امكانات رفاهي روستاهاي 
ايران از سال ۱۳0۵ تا س��ال ۱۳۵۷ چقدر بوده و طبيعتاً به 
همان نسبت هم طي 40 سال بعد، از ۵۷ تا 9۷ رشد خواهد 
داش��ت. يكي از موارد ديگر، مراجعه به آراي عمومي اس��ت. 
حكومتي كه ۵۷ سال شاهنش��اهي بوده و انتخابات مجلس 
آن هم فرمايشي بوده، آيا اگر 40 سال با همان روند و در حالي 
كه نشانه و اراده تغيير نيست، پيش مي رفت، به دموكراسي 

مي رسيد؟

نمايندهوليفقيهدرسپاه:
موانع و مشکالت 

با روحيه جهادي و انقالبي برطرف مي شود
خدم�ات ب�ه اش�اره ب�ا حاجيصادق�ي حجتاالس�الم
ح�وزه در س�پاه زمين�ي ني�روي ارزن�ده و گس�ترده
محروميتزداي�یوم�ردمي�اريتأکي�دک�رد:برخ�ورداري
ازروحي�هجه�اديوانقالبيموانعومش�کالترابرط�رفميکند.
به گزارش سپاه نيوز؛ حجت االسالم عبداهلل حاجي صادقي،  نماينده ولي فقيه 
در سپاه در حاشيه بازديد از نمايشگاه اقتدار بهداري رزم معاونت بهداري 
نيروي زميني سپاه با قدرداني از تالش ها و اقدامات جهادي صورت گرفته 
دراين نمايشگاه، برخورداري از روحيه جهادي و انقالبي را برطرف كننده 
موانع توصيف و تصريح كرد: در نمايشگاه معاونت بهداري نيروي زميني 
س��پاه »ما مي توانيم« به معناي حقيقي كلمه محقق شده است. حاجي 
صادقي با اشاره به خدمات گسترده و ارزنده نيروي زميني سپاه در حوزه 
محروميت زدايي و مردم ياري تأكيد كرد: امكانات بهداري نيروي زميني 
سپاه در راستاي خدمت به مردم بوده و پاسداران انقالب اسالمي همواره 
براي حضور در ميدان خدمتگزاري و خدمت رساني آماده اند. وي در پايان 
با تأكيد بر اينكه در نمايشگاه معاونت بهداري نيروي زميني سپاه خالقيت 
تحسين برانگيزی مشاهده شد، گفت: اميدواريم اين پيشرفت و خالقيت روز 

به روز در مسير ياري رساندن به مردم گسترش يابد. 

جانشينفرماندهکلسپاه:
انقالب اسالمي ايران

 بعثت مجدد اسالم را رقم زد
انقالباس�الميايرانتنهايکنظامسياس�يراتغييرنداد،بلکه
بعثتمجدداس�المرارقمزدوبابازيابيواحيايعزممسلمانان،
نظ�مس�اختهقدرته�ايمس�تکبروس�لطهگرراب�ره�مزد.
سردار حسين سالمي، جانشين فرمانده كل سپاه در مراسم گراميداشت 
س��الروز عمليات غرورآفرين والفج��ر ۸ و روز حفاظت اطالعات س��پاه 
كه در ستاد فرماندهي كل سپاه برگزار ش��د، عمليات »والفجر ۸« را از 
پيچيده ترين عمليات هاي تاريخ توصيف و تصريح كرد: در اين عمليات 
تعيين كننده، رزمندگان سپاه اسالم توانستند با استفاده از اصل غافلگيري 
مطلق، طومار دشمن را در جنوبي ترين منطقه جنگ در هم پيچيده و 
يكي از راهبردي ترين عمليات ها را به بهترين شكل و با غلبه قوه ايمان بر 
سالح به پايان برسانند. وي افزود: با درخشش حفاظت اطالعات در آن 
عمليات موفق كه شاهكاري هنرمندانه را رقم زد، سالروز عمليات والفجر 
۸ به روز حفاظت اطالعات س��پاه نام گرفت. سردار سالمي با پاسداشت 
مجاهدت هاي تالشگران عرصه صيانت از سپاه، اظهار داشت: حفاظت 
اطالعات كه رسالت خطير صيانت از نيرومندترين قدرت دفاعي جهان 
اسالم را برعهده دارد، طي چهار دهه توانسته است دشمن را در دستيابي 
به اهداف شوم خود ناكام گذارد. س��المي افزود: دشمنان براي متوقف 
كردن حركت توفنده انقالب اسالمي از هيچ تالش و تهديدي فروگذار 
نكردند، اما جمهوري اس��المي ايران در برابر صف آرايي فشرده نظامي، 
سياسي، رواني، فرهنگي، اطالعاتي و رس��انه اي قدرت هاي شيطاني با 
ايمان به خدا و فرهنگ عاشورايي ايستاد و نصرت الهي شامل حال ملت 

ايران شد. 

انقالب می ماند ، انقالبی می مانيم
ادامهازصفحهيک

 اصوالً منتقدان انقالب اسالمی با مطرح كردن ايده آل  ها ناخواسته سطح 
توقع خود از انقالب اسالمی را نش��ان می دهند كه اين خود يعنی آنها 
بيشتر از انقالبيون به انقالب باور دارند كه چنين ايده آليستی به انقالب 

اسالمی می نگرند و اين سطح توقع باال را دارند!
6- انقالب اسالمی در سال های گذشته همواره از پيشرفت های خود 
در آبادانی روستا  ها و برق رسانی و گاز رسانی به مناطق محروم، افزايش 
ش��مار دانش��جويان و دانش پژوهان و ارتقای بخش سالمت و كيفيت 
زندگی و اميد به زندگی و مانند آن، سخن گفته و آن را با قبل از انقالب 
مقايسه كرده اس��ت. بزرگ ترين ايرادی كه منتقدان به اين مقايسه  ها 
می گيرند، اين اس��ت كه بايد وضع موجود را كه ثمره انقالب اسالمی 
است با وضع حكومت شاه »به شرط تداوم تا حال حاضر« مقايسه كرد 
و نه با همان زمان انقالب كه حكومت شاه متوقف شده است. اين ظاهراً 
يك ايراد وارد است، اما در باطن قضيه، ايرادی ناوارد است، زيرا در بيشتر 
آنچه انقالب اسالمی به آن افتخار دارد و آن را دستاورد خود می شمارد، 
رژيم پهلوی اصوالً فاقد برنامه بود و يا برنامه  هايی بسيار كند و تقليدی 
و منطبق با خواست كشورهای قدرتمند را به اجرا در می آورد. ادعای 
انقالبيون اين است كه كشورهای قدرتمند و توسعه يافته عموماً رفتاری 
انحصار طلبانه با علوم و تكنولوژی های پيشرفته دارند و شاه به عنوان يك 
سرسپرده هرگز نمی توانست مسيری غير از آنچه قدرت های بزرگ برای 
ايران صالح می دانستند، طی كند. از طرفی بسياری از پيشرفت های 
كنونی كشور به طور نسبی با شرط تداوم پهلوی قابل محاسبه است و 
حتی در صورت چنين محاسبه ای نيز می توان تفاوت های بنيادين را 
حس كرد. اما نكته اصلی اينجاست كه نظريه پردازان از منظر تاريخی 
و سياسی تأكيد می كنند كه »پيشرفت ايران « چيزی نبود كه امريكا و 
اروپا آن را تاب بياورند، بنابراين حتی در صورت تداوم پهلوی بايد يك 
ايران بسيار وابسته تر و ناتوان تر و مونتاژكاری بدون علم و استقالل برای 

چنين روز  هايی متصور می بوديم. 
۷- راز ماندگاری انقالب اسالمی را نبايد بدون در نظر گرفتن عنصر 
بس��يار مهم ديگری تفس��ير و تحليل كرد. انقالب ما در 40 س��ال 
گذشته به حال خود ر  ها نشده بود. ما در يك گوشه دنج جهان سكنی 
نگزيده بوديم و خيال مان از ش��رق و غرب و دش��منی های منطقه 
راحت نبود. انقالب اسالمی مثل شيری در محاصره كفتار  ها بود كه 
بايد آزمايشگاه پيش��رفت خود را در ميان آتش و خون بنا كند. در 
اين مدت دشمن از انواع خصومت  ها و جنگ  ها و تحريم  ها تا جذب 
استعدادهای علمی كشور به امريكا و اروپا برای تضعيف انقالب دريغ 
نكرد. پس اگر ميزان پيشرفت و راز ماندگاری انقالب را می سنجيم، 
بايد بدانيم در چه بس��تری و در چه دوره ای و چگونه اين كار انجام 
گرفت. ما يك سوم از زمان چهل ساله انقالب را درگير جنگ داخلی 
و تهاجم دشمن بوديم و جنگ سرد اما عميق دشمن در سه چهارم 
باقی مانده ادام��ه يافت و در تمام اين مدت زير فش��ار كمرش��كن 

تحريم  ها قرار گرفتيم. 
 ۸- انقالب اسالمی، انقالب دنيا نبود، اگرچه برای ساختن دنيای بهتر 
و برپاداشتن عدالت اجتماعی، قول داد و انگيزه مضاعف داشت. ناظران 
انديشمند بيش از همه، عنصر »معنويت « را پايه اصلی انقالب اسالمی 
ايران در ۵۷ تش��خيص دادند. آنان كه به انقالب مردم ايران از باال و از 
زاويه انديش��ه برتر نگاه می كردند، فرياد »اهلل اكبر « بر پشت بام   ها در 
روزهای اوج انقالب و راه پيمايی های تاس��وعا و عاشورای ۵۷ و پس از 
آن فرهنگ شهادت طلبی و رويارو شدن بی قيد و شرط با »مرگ در راه 
عقيده « را عنصر اختصاصی انقالب اسالمی ايران در برابر انقالب های 

سوسياليستی و شبه انقالب های قرون اخير می دانستند. 
انقالب ايران، انقالب مردم بود و نه انقالب دسته ها و احزاب و گروه   ها و 
مردم انقالبی بودن خود را در سال های پس از آن در فرايند ريزش  ها و 

رويش ها، تقويت كردند. 
پس انقالب را بايد از فرازی ديگر نگريست، همچنان كه در مثل به كسی 
كه شهر دمش��ق را كوچك و مغاير با توصيف   ها می ديد، می گفتند »از 

باالی تپه به دمشق نگاه كن. «

      خبر

س�پاهدرتالشاس�تکهدرمس�يرکمکبه
مردمواشتغالزاييآنهابهخصوصدرمناطق
دوردس�تومرزيتوانخودراب�هکارگيرد.
به گزارش تسنيم، س��ردار سرلشكر محمدعلي 
جعفري، فرمانده كل س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمي در مراس��م افتتاح طرح 2۱00واحدي 
پرورش دام س��بك و س��نگين در سيس��تان و 
بلوچستان اظهار داش��ت: سپاه تمام تالش خود 
را به كار برده تا كنار برق��راري امنيت در مرزها و 
داخل كشور به بحث اش��تغال مردم نيز بپردازد. 
وي افزود: سپاه در تالش است كه در مسير كمك 
به مردم و اشتغال زايي آنها به خصوص در مناطق 
دوردست و مرزي سرمايه هاي اجتماعي خود را 

به كار بگيرد. 
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي با بيان 
اينكه تالش و كوش��ش بخش��ي از برادران سپاه 
استفاده از ظرفيت عظيم بسيج در سراسر كشور و 
بسيج سازندگي در اين مسير است، گفت: طرحي 
كه به ياري خداون��د متعال مي توان��د در تمامي 
روستاها اجرا شود و به تمامي مردم روستانشيني 
كه شغل مناسبي ندارند يا مشكالتي را در رابطه با 

كار و درآمد كشاورزي دارند، كمك كند تا آنها از 
اين ظرفيت داخلي بهره مند شوند. 

وي در ادامه با اش��اره به افتتاح اي��ن پروژه افزود: 
برنامه ري��زي و تالش ب��راي طراحي اي��ن كار و 
پيگيري براي اخذ وام بايد گرفته ش��ود و موضوع 
تأمين علوفه و غيره براي مركز پرورش دام سبك 

و سنگين توسط مركز حامي كه وابسته به بنياد 
تعاون سپاه است، انجام مي شود. 

فرمانده كل سپاه پاس��داران خاطرنشان كرد: در 
بسياري از روستاها واحدهاي دامداري در گذشته 
تأسيس شده كه بر اساس مشكالت مختلف اين 
واحدها تعطيل شده اند از اين رو، مردمي كه مكاني 

دارند يا مي توانند مكاني را فراهم كنند، مي توانند 
براي پرورش دام با كمك، حمايت و پش��تيباني 
بسيج سازندگي كه مديريت اين كار را در تمامي 
روستاها بر عهده دارد، انجام دهند. سردار جعفري 
افزود: در ۱۵0 واحد اجرا شده و جواب داده  و مردم 
از آن استقبال كرده اند و ان شاءاهلل اين 2۱00 واحد 
به بيش از اين رقم برسد تا عالوه بر اين كه در تأمين 

گوشت خودكفا شويم، صادر كننده هم باشيم.
 وي خاطرنشان كرد: چنانچه يكي از روستاييان 
نتواند ضمانت ه��ا را بر عهده گيرد، مي تواند پس 
از اينكه دام به مرحله كش��تار رسيدند در پايان 
كار دو دام را تحويل بگي��رد و ۱۳ دام را تحويل 
دهد يا همه دام ها را تحوي��ل داده و در اين چند 
ماهي كه براي اين دام ها زحمت كشيده ماهيانه 
حقوقي بي��ن يك ت��ا 2 ميليون درياف��ت كند. 
فرمانده كل سپاه گفت: علت تعطيلي بسياري از 
دامداري هايي كه قباًل احداث شده پس از مطالعه 
در مركز حامي عدم پرداخت وام با بهره هاي باال 
بوده به همين دليل مي توان از اين طرح به عنوان 
يكي از بهترين خدمات براي مردم روستانشين 

نام برد. 

فرماندهکلسپاه:

تالش سپاه اشتغال زايي در مناطق محروم است
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