رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
کارکنان نیروی هوایی تأکید کردند

مراوده با اروپا آری
اعتماد به آنها نه
سال بیست و پنجم شماره  6996سه شنبه  23بهمن 1397
 24صفحه استان تهران و البرز  1000تومان سایر استان ها  500تومان

میلیون ها ایرانی با حضور در راهپیمایی باشکوه  22بهمن
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را جشن گرفتند

طلوع باشکوه
دهه پنجم انقالب

روحانی :صندوق آرا تضمین حفظ نظام است

 کاری به ملت امریکا نداریممرگ بر امریکا
یعنی مرگ بر حاکمان امریکا
3

آخرین گزارش

شبی که ماه جشنواره
کامل شد

 سیمرغ بلورین بهترین فیلم ،کارگردانی،بازیگران نقش اول زن و مرد و بازیگر نقش
مکمل زن به فیلم شبی که ماه کامل شد به
کارگردانی نرگس آبیار رسید
 فیلم متری شیش و نیم ،بهترین فیلم ازنگاه تماشاگران شد

24

2

عکس :علی محمدی  /ایران

ورود به دهه پنجم انقالب

راهپیمایــی چهلمیــن ســال پیــروزی
انقالب نمایشی از وحدت و همبستگی
یادداشت
همــه جریانات سیاســی و دوســتداران
ً
نظــام اســامی بــود و مطمئنــا وظیفه
مســئولین در قبــال حضــور معنــادار
مــردم در راهپیمایــی روز گذشــته را
بــه مراتب دوچنــدان میکنــد .حال با
محمدرضا عارف
گذشــت چهار دهــه از پیــروزی انقالب
رئیس فراکسیون
اسالمی ایران سؤال جدی و اساسی که
امید مجلس
این روزها مطرح میشود این است که
تصویر امروز کشــور تا چه میزان با آرمانهای انقالبیون ســال
 57مطابقــت دارد .بــه نظر میرســد جا دارد در دانشــگاهها
و میزگردهــا درخصــوص ایــن ســؤال بحــث جــدی صــورت
بگیــرد که ما بــرای چه انقالب کردیم .انقــاب چه آرمانها و
هدفهایی را دنبال میکند.
البته پاسخ به این سؤال روشن است؛ وقتی رهبری انقالب
یک مرجعیت گرانقدر اســامی است طبیعتاً انقالب نیز یک
حرکــت ارزشــی و فرهنگی اســت بخصــوص بــا جایگاهی که
انسان در نظام الهی ما دارد و اعتقادی که به عدالت اجتماعی
و بــه آزادی و حقــوق انســان در مکتــب انقــاب وجــوددارد،
حقیقتاً انقالب ما یک انقالب ارزشی و فرهنگی است و در آن
مســیر هم حرکت کردهایم .در چهار دهه گذشــته تالش شده
و هــر دولت و مســئولی از تــوان و ظرفیتش در این راســتا مایه
گذاشــته اســت .انقالب در طول  ۴دهه گذشــته دســتاوردهای
ارزشــمندی داشــته کــه در نــگاه کلــی میتــوان از آن در قالب
دغدغه مســئوالن ،دولتها ،حاکمیت ارزشها و پاسخگویی
بــه مطالبات مردم یاد کرد اما آنچه میتوانم به عنوان کســی
کــه انقــاب را درک کرده و در ســالهای قبل از انقالب حضور
داشــته و با شرایط کشور بخصوص در دو دهه گذشته مأنوس
بوده ،بگویم این است که تا رسیدن به آن هدف نهایی انقالب
خیلی فاصله داریم؛ نمیگویم متوقف شدهایم اما فاصله ما
زیاد است .البته کارهای ارزشمندی هم صورت گرفته است.
دالیل توجیهی هم برایش داریم و آن مشغلههایی است
که خصوصاً در ســالهای اول انقالب بــا آن مواجه بودیم .ما
باورمان نمیشد که انقالب به این زودیها پیروز شود؛ به یک

باره انقالب پیروز میشود .حکومت کردن سازوکار خودش را
دارد و طبیعتــاً یک عده جــوان انقالبی با انگیزههای معنوی
اما تجربه حداقلی نمیتوانند درست حکومت کنند .در عین
حال یک حکومت ارزشی بود که شعار آزادی و استقالل جزو
شعارهای اصلی آن محسوب میشد و طبیعی بود که در این
شــرایط منافع غرب به خطر بیفتد و قابــل پیشبینی بود که
انقالب با حمالت و مخالفتها و دشــمنیهای شرق و غرب
از روز اول پیروزی مواجه شــود .اکنون که چهار دهه از انقالب
اســامی میگــذرد و برای ورود بــه دهه پنجم انقــاب آماده
میشویم نیاز به ارزیابی و آسیب شناسی عملکرد چهار دهه
گذشــته داریم که در چه مواردی موفق بودیم و چرا؛ و در چه
مواردی ناموفق بودیم و چرا.
ما برای این که حضور مردم را داشته باشیم باید مطالبات
آنهــا را پیگیــری کنیــم در ایــن مســیر کنــد حرکــت میکنیم
نمیخواهــم بگویــم عقبگــرد داشــتهایم که البتــه گاهی هم
داشــتهایم که بخشــی از آن ناشــی از فاصله گرفتن مسئولین
از مــردم اســت .گاهی یک مســئول بــاور میکنــد که صاحب
انقــاب اســت و اوســت که بایــد حرف آخــر را بزنــد و خود را
کارگزار مردم نمیداند .مســئوالن باید یادشان باشد و بدانند
مردم صاحب انقالب هستند مسئوالن کارگزار مردم هستند
رئیس مردم نیســتند آنها منویات مردم را کارگزاری میکنند
اگر این نگاه در مســئولین ایجاد شود ،در دهه پنجم راحتتر
در مسیر پیشرفت حرکت خواهیم کرد.
یکی از مشــکالت این اســت که مســئولین از مردم فاصله
گرفتنــد که معمــوالً کار را بهانه میکنند و ایــن به هر صورت
قابــل توجیه نیســت مــردم باید احســاس کنند مســئولین از
خودشــان هســتند کــه البتــه واقعیت هــم همین اســت یک
مســئول در باالتریــن ســطح کار میکنــد و روزی کــه دوران
مســئولیتش تمــام میشــود مثــل مــردم اســت ،این نشــانه
مردمی بودن انقالب اســت البته آنچه مهم اســت این است
که ما چاره اندیشــی کنیم چرا بین مردم و مســئولین فاصله
افتاده اســت که بخشــی توجیهات کاری دارد و بخشی هم به
مســائل شــخصیتی افراد برمیگردد و اینکه به علت مشغله
کاری مســئولین فرصــت نمیکننــد روی خــود کار فرهنگــی
انجام دهند .ما به رشد فرهنگی نیاز اساسی داریم.

تقدیر رئیس جمهوری
از حضور مردم

س جمهــوری در پیامی بــا تقدیر از
رئیــ 
حضور مــردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن،
تأکید کرد :بیشــک این حضور پرمعنا
و آگاهانــه ،وظیفــه مســئوالن کشــور از
جملــه دولــت را در تالش پیگیــر برای
خدمــت بــه مــردم و کشــور مضاعــف
کــرده و امیــدوارم بتوانیــم متناســب با
شــأن و جایــگاه این ملت بــه مطالبات
بحق آنــان جامه عمــل بپوشــانیم .در
بخشــی از متــن ایــن پیــام خطــاب بــه
مردم آگاه و ســرافراز ایران! آمده است:
شــما مردم غیرتمنــد ثابــت کردید که
در هیــچ شــرایطی بــر ســر اســتقالل و
عزت و ســربلندی خــود معامله نکرده
و نخواهیــد کــرد و از آرمانهــای بلنــد
انقالبــی کــه بــرای بــه ثمــر رســیدن و
اســتقرار آن عزیزترین اعضای خانواده
خــود را نثــار کردیــد؛ بــا هیــچ تهدیــد و
توطئــه و تحریمــی دســت نخواهیــد
کشــید.اینجانب در مقابل بزرگی ملت
عزیزمان سر تعظیم فرود میآورم و از
آحاد مردم و گروههای مختلف سیاسی
و اجتماعی که با مشارکت هوشمندانه
خود در این روز تاریخی و سرنوشتساز،
صفحه زرین دیگری در تاریخ درخشان
انقــاب رقــم زدنــد و یکپارچگــی خود
را در برابــر چشــم جهانیــان به نمایش
گذاشتند ،تقدیر و تشکر میکنم.
شــورای هماهنگــی تبلیغــات
اســامی هم بــه پاس حضور باشــکوه
مــردم والیتمدار و استکبارســتیز ایران
اسالمی در مراسم راهپیمایی حماسی
یــوم اهلل  ۲۲بهمــن از عمــوم اقشــار
مختلف مردم ،قدردانی کرد.

