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جشن ملی ایرانیان در سالگرد پیروزی انقالب

نهادها ،شخصیتها ،احزاب و جمعیتهای مختلف با صدور بیانیههایی برای شرکت در راهپیمایی  22بهمن فراخوان دادند
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آغازطرحنوسازیبافتهای
فرسودهشهریدر 9استان
رئیس جمهوری در مراسم طرح باز آفرینی شهری  ،ضرورت ها و مزایای این برنامه را برشمرد

رئیس کل بانک مرکزی :نرخ تسهیالت این طرح با دستور روحانی به  6درصد کاهش مییابد
وزیر راه و شهرسازی :زندگی  6میلیون خانوار با اجرای طرح بازآفرینی بهبود مییابد
نهاوندیان ،معاون رئیسجمهوری :آثار طرح «بازآفرینی شهری» منحصر به مسکن نیست
شهردار پایتخت 5 :درصد عرصه های مسکونی تهران بافتهای فرسوده است
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جشن پیروزی یک ملت

رهبرمعظمانقالباسالمیدردیدارفرماندهانوکارکناننیرویهواییوپدافندهواییارتشخطاببهمسئوالن:

مردی که جهان را تکان داد

کانال تلگرام فیلم « به وقت شام»

انقالب اسالمی ،

عکس AP :

تحلیل و پاسداشت انقالب اسالمی
در صفحات ویژه <ایران>
پاسخ به کودتای  28مرداد

بــا آثــاری از :محمدجــواد حجتــی کرمانــی ،محمد هاشــمی،
علیرضاشجاعیزند،علیمحمدحاضری،محمدغرضی،هادی
غفــاری ،ســیدرضا اکرمی ،لطــفاهلل میثمی ،هاشــم صباغیان،
یعقوبتوکلی،محمدبستهنگارو…

 9تا 16

حضور برای پاسداشت روز ملی

از تحسین فیلم حاتمیکیا
ی
توسط ظریف تا جنجال ممیز 

«ایــران» از متــن و حواشــی روزهــای ششــم و
هفتــم جشــنواره فیلــم فجــر در ســینما «ملت»
گزارش می دهد

اول
راهپیمایی  22بهمن هر ساله به مثابه بزرگداشت
دفتر
و پاسداشــت یــک روز ملی و میهنی در کشــورمان
برگزار میشــود؛ به یاد گذشتهای که تحولی بزرگ
در تاریــخ ایــران ایجاد شــد و آن چیــزی نبود مگر
پایــان یافتــن یــک نظــام دیکتاتــور شاهنشــاهی و
تبدیــل آن به یک نظام جمهوری اســامی .نظام
اســتبدادی کــه در آن همــه تصمیمهــا بــه یــک
محمدتقی
فاضل میبدی
نفــر ختــم میشــد و شــعار حکومــت این بــود که
«فرمان یزدان چو فرمان شــاه اســت» و اگر کســی
استاد حوزه
میخواست اندیشه دیگری در سر بپرورد سرکوب
میشــد .در حقیقت یکی از دالیل اساســی مردم بــرای انقالب تغییر آن
حکومت مســتبد و دیکتاتور بود .عالوه بر اینکه واضح اســت که در اغلب
حکومتهای اســتبدادی خبری از عدالــت اجتماعی نیز وجود ندارد و در
عــوض نابرابریهای اقتصــادی بیداد میکند .چنین بــود که مردم چه با
انگیزههای اندیشهای و چه با انگیزههای اقتصادی به خیابان آمده و قیام
کردند تا نظام مبتنی بر آزادی و عدالت جمهوری اسالمی مستقر شود.
پــس از انقــاب طبیعتــاً کارهــای مثبــت بســیاری صــورت گرفــت و
اصالحــات متعــددی انجام شــد امــا طبیعتاً بســیار اســت خواســتها و
آرمانهایــی کــه هنــوز محقق نشــده اســت .بنابرایــن  22بهمن هر ســال
فرصت خوبی اســت تا ضمن پافشــاری بر آن آرمانها به نقد عملکردها
بپردازیــم .ببینیــم کــه کدام کارها در گذشــته و حال درســت بــوده و کدام
اشــتباه و ببینیــم چــه میتوانیم انجام دهیم که از گذشــته بهتر باشــیم و
بدتر نباشیم.
انقالب ما ،انقالب شــعر و شــعار نبود .انقالبی بــود که مردم در عمل
بایــد ببیننــد که نظام جمهوری اســامی از جوانب مختلــف بهتر از نظام
شاهنشــاهی اســت .ایــن انقــاب صرفاً بــرای تغییــر در ظواهر دینــی و یا
تغییر در پوشــش زنان جامعه نبود ،انقالبی بود که خواســت اساســی آن
توســعه یافتگی همهجانبه و متوازن ،افزایش رفاه عمومی ،اقتصاد سالم
و عدالــت اجتماعــی بــود .حال اگر ما هر ســال به تحقق این خواســتها
یک قدم نزدیکتر شــده باشــیم  22بهمن روزی اســت که بر مبارکیاش
افزوده خواهد شد .اگر چنین نبوده باشد باید به این بیندیشیم که چگونه
میتوانیم مسیر حرکت را به سمت تحقق این خواستها بازگردانیم.
همــه احــزاب و گروههــای سیاســی و شــخصیتهای مختلــف بــا
گرایشهــای متفــاوت در اظهــار نظرهــا یــا بیانیههایــی از مــردم دعــوت
کردهانــد که در این گردهمایی بزرگ شــرکت کننــد و این مهم حامل این
پیام اســت که  22بهمن متعلق به هیچ گروه و جناحی نیســت و یک روز
ملی اســت .لذا به درســتی برای این فراخوان ملی اختالف نظرها را کنار
میگذارند و دوشــادوش یکدیگر و در کنــار مردم در راهپیمایی  22بهمن
شرکت میکنند.
این حضور البته به معنای آن نیســت که مردم هیچ انتقاد یا گالیهای
از بخشهای مختلف حاکمیت ندارند بلکه به آن معناست که مشکالت
و نارضایتیها باید از طرق تعبیه شــده دیگر بیان و پیگیری شــود چرا که
این روز ملی ،زمان مناســبی برای تســویه حسابهای سیاسی و اقتصادی
نیســت .انقــاب از آن مــردم اســت و آنها نیز در طول ســالهای گذشــته
همواره اثبات کردهاند که حافظ اصلی آن بوده و خواهند بود .و البته این
انتظار هم هست که مسئوالن کشور در برابر این هوشیاری و درایت مردم
مســئولیت شناسی بیشتری داشــته و در رفع مشکالت و شنیدن مطالبات
مردم اهتمام بیشــتری داشته باشــند و با عملکردهای خود هم به مردم
و هم به جهانیان نشــان دهند که ســال به سال که از عمر انقالب اسالمی
میگــذرد ،مــا بــه تحقــق آرمانهــای آن نزدیکتــر و از برخی مشــکالت
موجود دورتر میشویم .ورود انقالب اسالمی به  40سالگی خود میتواند
شــروع حرکتهایی مهم برای توجه بیشــتر به خواستههای مردمی باشد
که در راه حفظ و تداوم آن ایثارگریهای بسیار کردهاند.
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حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است

امسال حضور مردم در راهپیمایی  22بهمن پرشورتر از همیشه خواهد بود
اعتراضملیعلیهبیاحترامی«سامسونگ»بهورزشکارانکشورماننتیجهداد

عذرخواهی رسمی
کمیته بین المللی المپیک از ایران

 5نکته مهم در طرح بازآفرینی شهری

یادداشت
بازآفرینــی بافــت فرســوده با نــگاه محله محــوری یکی
از اتفاقهــای خــوب اســت که دولــت بدرســتی آن را در
دســتور کار خــود قــرار داده اســت .پرداخــت تســهیالت
ارزانقیمت از سوی سیستم بانکی اهرم کمککننده برای
نوســازی بافت فرســوده اســت .با این حال در بازآفرینی
شــهری(امید) جای  5مقوله خالی است .مواردی که در
ادامــه میآید باید مورد توجه قرار گیرد تا این طرح ملی
کمال اطهاری
بدرســتی انجام شــود و دولت هم بتواند به اهداف خود
کارشناس و
پژوهشگر اقتصادی
برســد.بیتوجهی به نکاتی که حایز اهمیت است باعث
میشود طرح بازآفرینی شهری ابتر بماند.
-1ســکونتگاههای غیر رســمی بیرون شــهر در این طرح مورد توجه قرار نگرفته
اســت 11.میلیــون نفر در چنین فضاهایــی زندگی میکنند لذا ضروری اســت که در
بازآفرینی شــهری این مقوله مورد توجه قرار گیرد .این سکونتگاهها سرپناهی برای
کم درآمدترین گروههای اقتصادی-اجتماعی اســت ،این در حالی است که تعداد
افــرادی کــه در بافتهای فرســوده زندگی میکنند حداکثر  10میلیون نفر هســتند.
دولت در طرح بازآفرینی باید این بخش را مدنظر قرار دهد و قبل از بروز هر اتفاق،
پیشگیری الزم را داشته باشد .سکونتگاههای غیررسمی در قبال زلزله و سایر بالیای
طبیعــی هیــچ مقاومتــی ندارند از ایــنرو قبل از آنکــه این بخش با شــرایط خاص
روبهرو شود باید برای احیای آن کاری انجام داد .نکته دیگر در این بخش بافتهای
تاریخی است .در طرح بازآفرینی برای این امر تکلیفی مشخص نشده است.
-2محله محوری موضوع دیگری است که باید به آن پرداخت .از محله محوری
تعریــف درســتی صــورت نگرفته اســت و متأســفانه اولویتبندی خاصی را شــاهد
نیســتیم .دولــت بایــد محلههایــی را در وهله اول مــورد توجه قرار دهد کــه افراد آن
جزو کم درآمدترینها هســتند .مناطقی که خود به خود و با بودجههای ساکنان آن
میتواند نوسازی شود نباید در اولویت قرار گیرد .نمونه آن محله دارآباد تهران است.
از طرفی هیچ نهادی برای متولی بودن محله محوری پیشبینی نشــده است.
وقتی نهاد مشــخصی بــرای احیای بافت فرســوده با رویکرد محلــه محوری دیده
نشده است به طور قطع کشور با مشکالتی چون مسکن مهر مواجه خواهد شد.
-3واژه توسعه گر به معنای انبوه ساز است .ما نباید احیای بافت فرسوده را در
توســعه گر خالصه کنیم.توسعه گر باید دولت باشد و زیرساختهای الزم را برای
توسعه کشور در بخشهای مختلف فراهم کند.بخش خصوصی نقش توسعه گر
را نمیتواند ایفا کند چرا که آنها بهدنبال منفعت خود هستند و فعالیت آنها باید
به گونهای باشد که ضد منافع عام نباشد.لذا واژه توسعه گر باید اصالح شود.
-4حق انتخاب باید به ســاکنان محلههای فرســوده داده شــود .شــاید یک فرد
بخواهــد واحد مســکونی خــود را با دوام کند این فرد باید دسترســی به تســهیالت
ارزان قیمت داشــته باشــد .چرا هرگونه تغییــر را باید از طریق توســعه گر پیگیری
کند؟ از سویی دیگر شاید همسایگان محلههای بافت فرسوده بخواهند ملکهای
خود را تجمیع و نســبت به بازســازی آن اقدام کنند لذا این بخش هم باید آزادانه
فعالیت کند .ســؤال دیگر این اســت که چرا انواع تعاونیهــا نمیتوانند در احیای
بافت فرســوده مشارکت کنند؟ تعاونیها در ساخت وساز کارنامه خوبی دارند لذا
این بخش را هم باید در بازآفرینی شهری مدنظر قرار داد.
-5موضــوع دیگــری کــه در بازآفرینــی شــهری مغفول مانــده ،به نهادســازی
برمیگردد .در گذشته بهدلیل مسائل حقوقی و نبود نهادسازی پروژههای ملی به
بار ننشســته است .نمونه آن انتشــار اوراق مشارکت است .تقدم نهادسازی در این
مقوله بسیار اهمیت دارد .اگر وزارت راه و شهرسازی میخواهد در این زمینه موفق
عمل کند در نخستین گام به سمت نهادسازی برای بازآفرینی شهری حرکت کند.
ëëنتیجهگیری:
ورود جــدی دولــت در طــرح بازآفرینــی شــهری نکتــه بســیار مهمــی اســت.
مخصوصــاً اینکــه این مهــم به صــورت همزمان در اســتانهای منتخب بوشــهر،
آذربایجان شــرقی ،تهران ،فارس ،کردستان ،همدان ،مازندران،خراسان رضوی و
اصفهان ،در دستور کار قرار گرفت .ولی 5نکته عنوان شده از عوامل مهم موفقیت
طــرح بازآفرینی شــهری اســت که به طــور قطــع وزارت راه و شهرســازی میتواند
برنامهریزی صحیحی برای تحقق آنها داشته باشد.
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 91کشته و زخمی
در انفجار مسجد بنغازی

در پــی وقــوع انفجار شــدید دیروز
جمعــه در یــک مســجد در شــهر
بنــدری بنغــازی لیبــی دســت کم
 6نفــر کشــته و بیــش از  85نفــر
زخمی شدند.
بــه گــزارش «ایــران» بــه نقــل
از شــبکه خبــری الجزیــره ،علــت
ایــن انفجــار دو عــدد کیــف پــر از
مــواد منفجــره بــود کــه توســط
تروریســتها در مســجد سعد بن
عبــدو بنغــازی رها شــده بــود و به
احتمــال زیــاد از راه دور منفجــر و
باعث کشته شدن دست کم  6نفر
و زخمــی شــدن بیــش از  85نفــر
شــد .تــا لحظــه تنظیــم گــزارش
هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این
انفجار را نپذیرفته بود.
ایــن انفجــار بــه فاصلــه چنــد
هفتــه پس از انفجــار دو خودرو در
بنغــازی رخ داد کــه در آن حادثــه
دســت کم  35نفر کشته و  50نفر
از جملــه برخی از مقامات امنیتی
ارشد لیبی زخمی شده بودند.
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جمله ای که تیتر
این یادداشـــت است  ،عنوانی
چاپ
است که «مجله اکسپرس»
فرانســـه درهفته آخر دی ماه
قرارداد این مجلـــه با تیتر و تصویر 1357زیرعکـــس تمام قد امام خمینی
محمد هاشمی
بدیعش
درچهارراهها در کیوســـکهای
شیشـــهای زینت
فعال سیاسی
بخش آن هفته شـــهرپاریس
یعنی پایتخت کشـــور فرانسه
بود .اشـــاره ای
مختصرنســـبت به اخـــراج امام
خمینی ازعراق و ورودشـــان
بـــه پاریـــس می
«ان
توانـــد ،اهالی فکر و اندیشـــه را
تنصـــرواهلل ینصرکم ویثبـــت
بـــه تفکردراین آیه شـــریفه:
حجتاالســـالم والمســـلمین اقدامکـــم» وادارد .دراویل مهرماه
 – 1357دولـــت عراق جناب
ســـید
محمـــود دعایی (از یـــاران صدیق
احضارمی
امـــام خمینی) را بـــه بغداد
نماید و از او میخواهد که این
پیام
را
به
امامخمینی برساند
بشما ولی
«دولت عراق درعین احترام
بهخاطر روابط با شاه ایران
محذوراتی دارد وازشما می
به صورت علنی نباشد».
خواهیم رعایت کنید و فعالیتها
حضرت امام با
شـــنیدن
این
پیام
فرمودند:
«این اول کارشماست به بعثی
نمیپذیرم –
ها بگویید من چنین چیزی را
من نمیتوانم ساکت باشم و در
ایران کسانی که به من اعتقاد
و اگراینها نمیخواهند
دارند مبارزه کنند وخون بدهند
من اینجا باشـــم میروم جای
دیگرحرفم
را
می
امام
زنم»
به
دنبال این محدودیتها
پاسپورتشان را به آقای دعایی دادند تا
برای خروج ازعراق مجوز بگیرد.
امام
قصد ورود به کویت و از آنجا به
سوریه را داشتند ،ولی امیرکویت
جلوگیریکردند.
دستورداد از ورود امام به کویت
لهذا روز 14مهرامام از بغداد به
طرف پاریس حرکت کردند و
پس
وارد پایتخت فرانسه شدند.
از اســـتقرار امام در پاریس
مأموران کاخ الیزه نظر رئیس
از هر گونه
جمهوری فرانسه مبنی بر اجتناب
فعالیت سیاســـی را به امام
خمینی ابالغ نمودنـــد ،امام در
«اینگونـــه
واکنش تندی اعالم نمودند:
محدودیتها خالف ادعای
دموکراســـی اســـت .امـــام گفتند
فرودگاه
که اگر ناگزیرشـــوند تا از این
به آن فرودگاه و از این کشور
به آن کشور بروند باز دست
ازآرمان
ژیسکاردســـتن
خویش
رئیس
برنخواهند داشت.
جمهوری فرانســـه
درخاطرات خود مینویسد:
از فرانسه
«دستور اخراج امام خمینی را
صادرکرده بودم ولی درآخرین
لحظهها نمایندگان سیاسی
شاه که در آنروزها در نهایت
درماندگی بودند ،خطر واکنش تند و
غیرقابل کنترل مردم ایران را
آن در ایران و اروپا از
گوشـــزد کرده و در مورد عواقب
خود سلب مسئولیت کردند».
درمدت اقامت  117روزه امام
خمینی درپاریس که  114روز آن را
مهمترین مرکز
افتخارحضورداشتم «نوفل لوشاتو»
خبری دنیا بود و روزانه قریب
و
یکصد نفرخبرنگاربرای تهیه
مصاحبههای امام خمینی به نوفل
گزارشهایی از ســـخنرانیها
لوشاتو میآمدند .امام خمینی در
مختلف
مصاحبههای متعدد و دیدارهای
دیدگاه های خود را در زمینه
حکومت اسالمی و هدفهای آتی
بازگو می
نهضت اسالمی برای جهانیان
کردند .به این ترتیب جمعیت
بیشتری از مردم جهان با اندیشه
پهلوی آشنا شدند
های ایشان و جنایات حکومت
و بدین وسیله بحرانی ترین
کردند.
دوران نهضت اسالمی و قیام
مردم را در ایران رهبری می
درایران
دولت ها یکی پس از دیگری
سقوط می کردند ،حتی دولت
وسیع تأثیری
نظامی ازهاری بهرغم کشتارهای
درکنترل قیام مردم نداشت
و شاه درنهایت استیصال از
راهحل می
سفیرامریکا و انگلیس درخواست
کرد ،امام هیچیک ازطرح های
آنها حتی طرح کودتای ژنرال
و شاه ناچار
هایزر امریکایی نتیجهای نداشت
در 26دی ماه ایران را ترک نمود.
در
اواخـــر دی مـــاه بود که نمایندگان
کارتر رئیس جمهوری امریکا و
فرانسهشبانهبهدیدن
امام
خمینی
ژیسکاردســـتن رئیس جمهوری
در
نوفل
لوشاتوآمدندوازامامدرخواست
چون برای
نمودند،فعالًبهایراننروند.
ایشان خطر وجود دارد ،به محض
اینکه منزل امام را ترک کردند،
من روز جمعه
امام دستوردادند اعالم کنید
به ایران میروم شاپور بختیار
آخرین نخستوزیر شاه فرودگاه
و اجازه نداد ایران ایر برای
های ایران را برای امام بست
انتقال امام به پاریس بیاید.
با
تمهیداتی که همراهان امام انجام
دادند سرانجام ساعت 9صبح
به همراه
جمعه 12بهمن ماه امام خمینی
تعدادی از یاران خود با یک فروند
هواپیمای  747ایرفرانس وارد
قبلازترک
تهران شدند والبته دوسه روز
پاریسبودکهمجلهاکسپرسآن
جملهتاریخیخودرازیرعکس
نوشته بود:
تمامقدامامخمینیدرشت
مردی که جهان را تکان داد.
روز  22بهمن
ماه  1357رخدادی عظیم به
ملل
وقوع پیوســـت و افقی جدید
را برای رهایی و آزادی تمام
مستضعف جهان گشود .اینک نگاهی
گذرا و فهرست وار به بعضی از
رهبری
امام خمینی درجهان امروز:
آثار و برکات انقالب اسالمی به
انقالب
اسالمی
که
با
اندیشه
های یک
عالم مجاهد مبتنی برمکتب
ستمشاهی را
اهل بیت و اسالم راستین نظام
سرنگون نمود .همه مقررات و
قوانین حاکم برزمان وقوع این
لهذا یکی از مهمترین و برجسته
حادثه عظیم را درهم شکست
ترین حوادث درجهان است.
ایـــن
انقـــالب از لحـــاظ اســـتراتژیک
بســـیار حائزاهمیت اســـت زیـــرا
امامخمینیگرفتهاست.
قدرت خـــود را از اندیشـــههای
از دیگر
آثار این انقالب – زنده کردن
خدا در محور حیات انسان و نیز
اختالفات ملی –
روشی برای زندگی فراتر از همه
قومی و مذهبی بود این انقالب
یک
از انقالباتی است که حرکت و
آثارش درچارچوب مرزهای
کشورخالصه نمی شود بلکه دیدگاهی
فرا ملی و جهانی دارد ،اقبال
میکند که تهران
در
آینده
قرارگاه
الهوری درکتاب خود «پیشبینی
مسلمانان» خواهد شد.
پس از انقالب
اســـالمی نیز ایران به صورت
امالقری داراالســـالم درآمد.
موقعیت
حتی ایران میتواند به علت
منحصربهفردومنابععظیم
بیپایانانرژیابزارفرهنگیو
تمدن نوین اســـالمی درآید،زیرا
اعتقادینیرومندبهمرکزساماندهی
انقالب اسالمی ایران «درپیدایش،
انقالبات
درکیفیت مبارزه و در انگیزه» از سایر
جداســـت و میتواند درپیامدها و
دستاوردها نیزمتمایز و پیش
ویژگیها ریشـــه در دین و باورهای
روتر از سایر انقالبات باشد .این
و تجدید حیات اســـالم در ایران برخاســـته ازمذهب دارد ،این انقالب
برآمده از مذهب به احیای دین
و جهان می
رســـاند که یکی از ابعاد آن تولد
و اسالمی معاصر
و تداوم جنبشهای سیاسی
در دو دهه اخیراست .از دیگر
آثار این انقالب بیداری جهان
ایران بهعنوان نقطه آغاز
خیزش
اسالم است ،انقالب اسالمی
بیداری
اســـالمی
در
نیمه دوم قرن بیستم
اســـالم با
شروع دوره جدیدی از ظهور
رویکرد سیاسی را برای جهان
اســـالم نوید داد ،البته میزان
جوامع اســـالمی
تأثیرگذاری انقالب اسالمی بر همه
یکســـان نبوده ،بلکه با توجه
و
به اوضاع خاص هرمنطقه و
جغرافیایی درجه تأثیر آن متفاوت
قرابتهای فکری و فرهنگی
اســـت .بدین منظور نهضتهای
مالزی ،فیلیپین،
اسالمی در کشورهای« :اندونزی،
افغانســـتان ،پاکســـتان ،هند،
کشمیر ،بنگالدش ،آســـیای
فلسطین»بررسیشدهاست.
مرکزیع قفقاز ،ترکیه ،لبنان،
 ...این
بررســـیها نشـــان میدهد اگرچه
شـــعارهای انقالب اســـالمی
مرزهای یک کشور بوده تأثیرات
محدود به حرکت در چارچوب
فراوانی برجنبشهای اسالمی
در
سیاسی معاصر گذاشته است.
حقیقت تفکرسیاسی امام خمینی
منسجمترین منطق اسالمگرایی
اســـالمی
بوده است .همچنین انقالب
باعث تولد گروهها و جنبشهای
اسالمی دیگری شده است که
منطقهایوبین
توانستند بر معادالت داخلی و
المللیتأثیرفراوانیداشتهباشند.
فراتر
برای حسن
از عوامل گوناگونی که برای
ختام
این
وقوع
مقال
و
انقالب
تأثیر
بی
اسالمی
نظیر
و امریـــکا پشـــت
ذکر شـــده و می
اندیشههای امام خمینی بر
نامه تاریخی امام خمینی
شـــود ،دو اتفاق ،یعنـــی روی
کردنـــد .آن زجرهایی که ملـــت
رخدادهای منطقه فرازهایی از
به گورباچف را مرور میکنیم.
رضا
در این دوران کشـــید نتیجه
کارآمدن کودتایـــی بود که
.....
شـــاه پهلوی پـــس از انقالب
را رضاشـــاه پهلوی به
انگلیس و امریـــکا به ایران
اگر به فراتر از این مقدار فکر
کشور آورد و پسرش آن را
مشـــروطه و کودتای جواب
تحمیل کردنـــد .ملت ایران
میکنید ،نخستین مسألهای که مطمئناً
 28مرداد
شـــد این
توسعه داد .همان چیزی که
کودتای  28مرداد را در انقالب
هم مصادیق عمدهاش
 1332را عوامل اصلی این
باعث موفقیت شما خواهد
است که در سیاســـت خود دایر
را با گسترش شهرنشینی،
رویداد میدانم .نکرده بودند چه بسا ما احتیاجی اسالمی با تمام توان داد .اگر آنها
و
بر«خدازدایی» و «دین زدایی» از
ملـــت ایـــران در دوران
امکانات رفاهی و آموزشی و...
سید محمد غرضی
کودتا میشناســـیم .باید
باالترین ضربه را بر پیکر مردم کشور
جامعه که تحقیقاً بزرگترین
به انقالب نداشتیم.
قاجار پـــس از ســـالها مبارزه
بگویم که مدرنیسم بر دو پایه
شوروی وارد کرده است تجدید
علیه اســـتبداد،
در اواخر دهه  40و
با قضایای جهان
فعال سیاسی
استوار است.
نرم افزاری و سخت افزاری
نظرنمایید و بدانید که برخورد واقعی
نظام ســـلطنتی مطلقه را به
نیمه اول دهه 50شمسی،
جز در این طریق میسر نیست.
ملت ایران در جریان انقالب
مشروطه فروش نفت و
اقتصاد کشور کامالً متکی به
تبدیـــل کردند .این واقعه
مشروطه ،نرم افزار زندگی سیاسی
واردات بود .نقل میکنند
خود را تعریف کرد ،اما
جناب آقای گورباچف ،باید به این
بزرگ و سرنوشتســـازی
که هویدا در ســـال  1348و
اســـتبداد رضاشـــاهی آن را
و
حقیقت روآورد – مشکل اصلی
در نخســـتوزیر بود،
تاریـــخ ایران بود .آن
ســـرکوب کرد .اقدامی که
زمانی که محمدرضاشـــاه
آزادی نیســـت ،مشکل شما عدم
کشورشما مسأله مالکیت و اقتصاد
روزی یکی از دوســـتان خود را
هم در زمانی که بجز چند
هـــم بـــا کودتای ســـال  32در
انگشت
اعتقاد واقعی به خداســـت همان
برای تحقیق میدانی به بازار
بنبست
کشـــور میفرســـتد تا ببیند
تقابـــل با نهضت ملی شـــدن
شـــمار اروپایـــی و ایـــاالت
مشکلی که غرب را هم به ابتذال و
صنعت نفت انجام داد.
کشیده و یا خواهد کشید .مشکل
چه چیزهایی کمبود اســـت.
متحـــده امریـــکا ،گزارش
یکی از نکاتـــی که آن فرد در
اســـت.
اصلی مبارزه طوالنی و بیهوده با
کشـــورهای دیگر تجربه دموکراسی
خودش میآورد این است که
«جناب آقای گورباچف برای
خدا و مبدأ هستی و آفرینش
این دو ،سخت افزار
نداشـــتند .پس از مشروطه
خورد که به
کمبود زردچوبه داریم ،چون
مدرنیسم را ارائه دادند اما
همه روشن است که از این پس
شرایطی رقم قطع شده!
سیاسی
کودتای رضا شاه و گرفتار شدن
وارداتش پس بزرگترین
نرم افزار را سرکوب کردند.
وقتی رئیس دولت با تکیه بر
کمونیسم را باید در موزههای تاریخ
جهان جستوجوکرد ،چرا که
در
ملت در استبداد انجامید.
ارز نفتی مشکالت را حل کند ،چنین مدرنیسم خائنان بهمشـــروطه و ملتاند.
مارکسیسم جوابگوی هیچ نیازی از
ابتدای دهه 30شمســـی،
چـــرا که
وضعیتی پیش
می
نیازهای
شـــاهد
مکتبی
آید.
واقعی
اســـت
نقـــش
انسان
اقتصادی
مـــادی
ابزار
نســـل جوان مـــا باید بداند که
و
آفرینی
که
نیست،
نیست
ملت
بـــا مادیات
صنعت نفت هســـتیم
در ملی شـــدن باشد،
بلکه نرم افزار است .نظام
دســـتاوردهایش متکی بر تولید
که
نمیتـــوان بشـــریت را از بحران
که آن هم با کودتای بیست
جمهوری اسالمی ،نرمافزار
خارجی اســـت .شـــاید در
عـــدم اعتقاد بـــه معنویت
اساسیترین درد جامعه بشری در
اقتصاد سالم و کارآمدی نیست.
وهشت مرداد مواجه شد.
مـــن در هنگام کودتا
غرب و شرق است بدرآورد».
فیزیکش دچار مشـــکل باشـــد
 12ســـاله بودم و ســـالهای
به نظـــام
آنچـــه باعـــث نارضایتـــی
همانگونـــه که در هفتـــه
اما بههرحال شاهنشاهی را
به یاد دارم.
اول بهمن ماه  1357مجله
مردم شـــد این بود کـــه به
پس از ایـــن واقعه را بخوبی
جمهوری تبدیـــل کرد همان
امروز
جای
طور
هم
اکســـپرس
که
یـــک
عبد
خود
پیش
را
مشـــروطه
انقالب
که
بینی
صالحی
حکومت
مکلف
مشـــروطه ،ســـلطنت
نمـــود ،امام خمینی آن
مطلقه را بهنظام
برایش جانفشـــانی کردند،
اســـت که جهان را تکان داد و
به پاســـخگویی بهسؤاالت
نســـل جوان میدانم.
ســـلطنت مشروطه مبتنی بر
یک حکومت امریکایـــی و
سرنوشت تاریخ را تغییر داد،
مردم و بویژه ســـرکار بود.
برجامعه جهانی
در پاسخ به جوانان که می
پارلمان بدل کرد .امروز ملت
راهش تا استقرارصلح و امنیت
تاریخ نشان داده که اگر ما بخواهیم مطالبات مردم کودتایی ما تفاوت میان نرم
ادامه خواهد داشت .انشاءاهلل
پرســـند چرا انقالب کردید،
افزار و سخت افزار را بخوبی
باید بگویم که انقالب شـــد!
را به مسائل نمیتواند
تشخیص میدهد .حکومت
بعد از  28مرداد آن چنان به ملت ایران سخت اقتصـــادی محدود کنیم به نا آرامی
انســـان
ایرانی
جامعـــه
را
در
با
گذشـــت
برابر
که
ســـخت
افزار قانع
حاکمیت منجر
مردم به مجموعه
شـــد.یکی از نکاتی که
کرده یا به ســـکوت وادار کند.
خواهد به نویســـندگان و
جریانهای خارجی حامی
سالهاســـت هـــم از جانب
شاه بویژه انگلیس می
اندیشـــمندان مدافـــع حکومت
برخی نویســـندگان مطرح
شـــود و هم در بخشـــی از افکار
پهلوی هم بایـــد بگویم که
وجدانتـــان را آزاد کنید
عمومی رایج شده این است که
چرا که این پدر و پســـر ،نرم
مدرنیسم از بین بردند.
افزار مشـــروطه را با کودتا
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آمادگی بانک سرمایهگذاری دولتی فرانسه برای تأمین مالی پروژههای اقتصادی با ایران

مســئوالن بانــک ســرمایهگذاری دولتــی فرانســه (بی.پــی.آی)
از آمادگــی خــود بــرای همــکاری بــا ایــران در زمینــه فاینانــس
پروژههای اقتصادی دو کشــور خبر دادند .مســئوالن این بانک،
این اظهارات را در دیدار با رئیس کل ســازمان ســرمایهگذاری و
کمکهــای اقتصادی و فنی ایران عنوان کردهاند که به فرانســه
سفر کرده است.
بــه گــزارش ایرنــا ،محمد خزاعــی در ایــن دیدار اعــام کرد:
ایران آماده اســت با بانک «بی.پی.آی» در زمینه ایجاد یک افق
همکاری بانکی درازمدت و با هدف بهرهمند شدن شرکتهای
فرانســوی و ایرانــی از مزایای آن همکاری کنــد .وی با بیان اینکه
امروز اینجا هســتیم تا در مورد تســهیل مســیر ســرمایهگذاری و
حمایت از فعالیت شــرکتهای دو کشــور صحبت کنیم ،گفت:
بــرای مــا تعییــن محــدوده همــکاری مالــی در یک چشــمانداز
بلندمدت که شرکتهای دو طرف بتوانند از مزایای آن بهرهمند
شــوند ،بســیار مهم اســت .خزاعــی خاطرنشــان کــرد :واگذاری

پروژهها و جذب تأمین مالی خارجی و حرکت در مسیر توسعه و
بهبود وضعیت اقتصادی داخلی را بهخاطر احتیاط و ترس سایر
کشــورها و شــرکتهای خارجی از ســرمایهگذاری و تأمین مالی
پروژههای اقتصادی و تجاری ،متوقف نخواهیم کرد.
مســئوالن بانک ســرمایهگذاری دولتی فرانســه(بی.پی.آی)
نیــز در این دیــدار اعــام کردند با حمایــت دولت فرانســه این
بانک کامالً آماده اســت تا با ایران در زمینه فاینانس پروژههای
اقتصادی دو کشــور همکاری کند .مسئوالن این بانک فرانسوی
همچنین هدف خود را نهایی کردن این توافق عنوان کردهاند.
محمد خزاعی معاون وزیر و رئیس ســازمان سرمایهگذاری
و کمکهــای فنی و اقتصادی ایــران در چارچوب همکاریهای
بانکی جمهوری ایران و فرانســه و بــه منظور مذاکره با مقامات
بانکــی و اقتصــادی فرانســه در مــورد ســند همــکاری بانــک
سرمایهگذاری دولتی با بانک مرکزی کشورمان برای پنج روز به
پاریس سفر کرده است.

خشم چین از امریکا بهخاطر نقض سیاست «چین واحد»
گروهجهان-پس از آنکه کمیته روابط خارجی سنای امریکا ،قانون
ســفر به تایوان را تصویب و دید و بازدیدهای مقامات امریکایی و
تایوانی را تسهیل کرد ،مقامات چین بشدت واکنش نشان داده و
امریکا را به زیر پا گذاشتن سیاست «چین واحد» متهم کردند .به
گزارش شبکه تلویزیونی«ای پی تی ان» ،گنگ شوانگ ،سخنگوی
وزارت امور خارجه چین در این باره اعالم کرد :این مصوبه «اصل
چیــن واحد را بــه طور جدی نقض میکند و اگر بــه اجرا در بیاید،

روابط امریکا -چین را بشدت مختل خواهد کرد ».این طرح باید در
صحن سنای امریکا مطرح شود .از زمان تحلیف تسایاینگ ون،
رئیس تایوان در ســال  ،2016پکن از نفوذ اقتصادی و دیپلماتیک
گسترده خود برای اعمال فشار بر تایپه استفاده کرده است .حزب
تسای از استقالل رسمی تایوان از چین حمایت میکند و پکن سال
 2016در اعتراض به خودداری تسای از تأیید «اصل چین واحد»،
مبادالت با تایپه را به حال تعلیق در آورد.

