
سرمقاله

مسئوالن، نهادها و دستگاه های مختلف کشوری و لشکری 
از مردم برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کردند

  رئیس جمهوری: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی
 برای مدت ها دشمنان و بدخواهان ملت ایران را مأیوس می کند

افتخار به گذشته  
امید به آینده

فردا ۲۲ بهمن سالروز انقالب اسالمی است و این 
انقالب وارد چهلمین ســال پیروزی خود می شود. 
باید نگاهی منصفانه به موفقیت ها و شکست های 
مردم ایران در خلق و راهبری این انقالب داشــت. 
این انقالب و نظام برآمده از آن نه سراسر شکست 
و عقب نشینی و پســرفت بوده است و نه به تمامی 
شــامل گزاره های موفقیت و پیروزی و رسیدن به 
اهداف و شعارهای انقالب می شــود. در این میان 
چند نکته مقدماتی درباره انقــالب را باید در نظر 

داشت.
اول اینکه هیچ مردمی نادان و بیکار نیستند که 
از روی سرخوشی دســت به انقالب بزنند. به طور 
کلی چنین چیزی غیرممکن اســت. شاید بتوان 
تعداد اندکی را فریفت و به راهی کشــاند، ولی یک 
ملت با تمامی نخبگانــش را نمی توان قانع کرد که 
در مســیری برخالف مصالح خودش گام بردارد. 
ممکن است ملتی اشتباه کند، و تاریخ نشان دهد 
که فالن اقدام مردم بهتر بود بــه گونه دیگری رخ 
می داد، ولی مردم در زمان وقوع براساس فهم جاری 
عمل کرده اند. آنچه که موجب انقالب شد نارضایتی 
عمومی مردم از شــاه و رژیم او بود. هر رژیمی که 
نتواند رضایت مردم خود را به دست آورد، دیر یا زود 
دچار بحران می شود. این واقعیت در مورد رژیم شاه 
بطور کامل صادق بود که در ســال 1356 و 1357 
نه تنها یک دشمن خارجی هم نداشت که علیه او 
توطئه کنند، بلکه همــه از آن حمایت می کردند. 
آمریکا و غرب دربســت در حمایت او بودند چرا که 
به خوبی جیب آنان را پر می کرد. با اتحاد جماهیر 
شوروی نیز به تفاهمی روشن رسیده بود. رهبر چین 
کمونیست نیز در همان مقطع به ایران سفر کرد تا 
تعلق خاطر خود را نشان دهد. در همسایگان نیز با 
پاکســتان و ترکیه روابط نزدیک و در قالب پیمان 
سنتو همکاری داشت. کشورهای حاشیه جنوبی 
خلیج فارس نیز رقمی نبودند که برایش خطر باشند 
و با عراق صلح کرده بــود و از طریق قرارداد الجزایر 
خیالش از عراق نیز آسوده خاطر شد. حتی در داخل 
نیز گروه های چریکی را تارومار کرد و آخرین هسته 
آنان را در تابستان 1355 نابود نمود. پس چرا این 
رژیم سقوط کرد؟ پوســیدگی از درون و نداشتن 
حامی در داخل کشــور، چنان آن را در سراشیبی 
ســقوط قرار داد که تاریخ چنین سقوطی را برای 
هیچ کشــوری به یاد ندارد و کسی هم انتظارش را 

نداشت.
دوم این کــه انقالب پیروز شــد ولی تضادهای 
درونی جامعه ایران که به وسیله رژیم شاه حل نشده 
بود و در یک مســیر طبیعی به تفاهم تبدیل نشده 
بود، به یک باره شعله ور شد و آتش اختالفات زبانه 
کشــید، عراق نیز فرصت را مغتنم شمرد تا بلکه از 
این آب ِگل آلود ماهی بگیرد و ســیادت خود را در 
منطقه برقرار کند، و آغازگر جنگ گردید. و بیش 
از یک دهه را کشــور در درگیری  با تجزیه طلبان و 

گروه های مسلح داخلی و جنگ خارجی گذراند تا 
گروه های داخلی شکست خوردند و جنگ نیز بدون 
از دست دادن ذره ای از خاک کشور به پایان رسید. 
در این 39 سال دســتاوردهای مهم در حوزه های 
مشــارکت جویی، سیاســت خارجــی، آموزش و 
بهداشت و... وجود داشــته است ولی شکست ها یا 
عدم موفقیت ها نیز کم نبوده، در ریشه کنی فقر و 
نابرابری و فساد و بیکاری و مشکالت زیست محیطی 
و آب نیز شاهد این عدم موفقیت ها هستیم. مسأله 
اصلی این نیست که موفقیت ها و شکست ها را در 
کفه ترازو بگذاریم و با یکدیگر مقایســه کنیم. زیرا 
از یک سو این مقایسه چندان ساده نیست، زیرا دو 
طرف ماجرا از یک جنس نیســتند، از سوی دیگر 
نتیجه هرچه باشد تأثیر چندانی در وضع فعلی ما 
ندارد، زیرا این مســأله ای تاریخی است و آنچه که 
امروز برای ما بیــش از هر چیزی اهمیت دارد، رفع 
نقایص و کمبودها است. داوری درباره عملکرد یک 
جامعه و ملت را می توان به تاریخ سپرد، ولی اکنون 
بیش از پیش ضرورت دارد که مشــکالت جامعه 

خود را حل کنیم.
اولین و مهم ترین مشــکلی که نزد مردم دیده 
می شود، نابســامانی های اقتصادی از قبیل تورم 
و بیکاری و... اســت. ولی ریشــه این نابســامانی 
اقتصادی در شــکاف و مشکل سیاســی رخ داده 
در جامعه اســت که مردم ما را از یک ملت واحد 
و متحد به شــکل مردمــی چند تکــه و جدا از 
یکدیگر تصویر می کند. مردمــی که گویی درک 
مشــترکی از منافع ملی خود و چگونگی رسیدن 
به آن را ندارند. جامعه ای کــه امید و رویای خود 
را از دست داده است. جامعه ای که به ظاهر کسی 
نمی خواهد مسئولیت پذیری نشان دهد. همه به 
نحوی معترض هســتند و معلوم نیســت که چه 
کسی یا کسانی باید به اصالح امور همت گمارند؟ 
و اگر چنین کسانی هستند، آیا ابزار و زمینه های 
کافی برای اصالح امور را در اختیار دارند یا خیر؟ 
مشکالت مردم فقط به مسائل اقتصادی محدود 
نمی شود. فســاد و بی عدالتی نیز مسأله دیگری 
است که با گســتردگی آن نمی توان حتی بهبود 
وضع اقتصــادی را انتظار داشــت. در کنار اینها 
مســائل دیگری نیز به وجود آمده که مهم است. 
نســل جدیدی پا به عرصه گذاشته که با گذشته 
تاریخی و انقالب ارتباط عاطفی و حتی شناختی 
ندارند و مطالبات و ارزش های خاص خود را دنبال 
می کنند. در این میان جای یک مسأله خالی است. 
اینکه نیروهایی که در انقالب بوده اند یک بار و برای 
همیشه دور هم جمع شــوند و ببینند کجای کار 
مشکل دارد و چگونه می توان از این مشکالت عبور 
کرد. از یک موجود ۴۰ ســاله چنین درخواستی 
حداقل انتظاری اســت که می توان داشت. چهل 
سالگی اوج عقالنیت است. آیا انقالب ایران هم این 

اوج را به نمایش خواهد گذاشت؟
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش:

 برخورد با فساد کارگزاران حکومتی  جدی تر   وشدیدتر باشد                    22 بهمن امسال گرم تر از همیشه و از آن 22 بهمن های تماشایی خواهد بود
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حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است
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16صفحه  |  500 تومان
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی مبارک باد
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اقتصاد
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کره ای های سودجو
کره جنوبی در تجارت با ایران به منافع یک طرفه اصرار دارد

  درآمد سامسونگ از بازار موبایل ایران ساالنه دو میلیارد و 700 میلیون دالر است
  رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: در المپیک ایران تحریم است

اما برای تسخیر بازار، ایران تحریم نیست!

»شهروند« از سفر  4روزه رئیس جمعیت هالل احمر به مناطق شرقی و جنوبی کشور گزارش می دهد

 رئیس جمعیت هالل احمر، طی سفری 2661 کیلومتری از 7 استان و 14 شهر بازدید کرد        22 پروژه عمرانی هالل احمر در دهه فجر
 به بهره برداری رسید      با افتتاح 2 پایگاه امداد هوایی  شمار پایگاه های امداد هوایی جمعیت هالل احمر به 14 پایگاه رسید

    اوایل سال 97 گزارش نحوه هزینه کمک های مردمی به زلزله زدگان کرمانشاه ارائه می شود

مقصد؛ قلب حوادث

یادداشت یادداشت

رسیدن به میاِن آب دو نگاه به استمرار حضور انتظار از موجود ۴۰ ساله!

 مختصات جی پی اس اشــتباه بود، از ســد 
میناب که گذشتیم بالگرد جایی که باید بنشیند 
را پیدا نکرد. ســوخت هم نداشــتیم و به ناچار 
مجبور شدیم به بندرعباس برویم و سوختگیری 
کنیم. با مردم و مســئوالن محلی وعده کرده 
بودیــم و گرچه کل تیم خســته بودند اما باید 
برمی گشتیم. مختصات جی پی اس تصحیح شد 
و دوباره در انتهای یک روز کاری سنگین که از 
کرمان شروع شده و در سیرجان و رودبار جنوب 
ادامه یافته بود، باالخره به میناب )به معنای میاِن 
آب( رسیدیم. برای افتتاح و مراسم نیم ساعتی 
بیشــتر وقت نبود چون بالگرد برای برگشت به 
تاریکی هوا برمی خورد، اما میهمان نوازی اهالی 
و مسئوالن میناب دو ساعتی ما را در این شهر 
باصفای جنوبی نگه داشت و عاقبت شب هنگام 

با خودرو به بندرعباس بازگشتیم.
خوبی های سفر به میناب اگر چه بسیار بود اما 
بهترینش آشنایی نزدیک با مرد بزرگواری از خطه 
جنوب بود؛ حجت  االسالم ذوالقدر که هم از قدمای 
منطقه هســت و هم از قدمای انقالب و همراه با 
بزرگان انقالب خدمات بسیاری به منطقه جنوب 
کشور داشته اســت. او به  عنوان نماینده میناب و 
دخترش به عنوان نماینده شهر تهران در مجلس 
شورای اســالمی رکوردی بزرگ را برای حضور 
در مجلس و خدمت بــه مردم دو نقطه متفاوت از 

کشور عزیزمان به جای گذاشته اند.
در این چنــد روز ســفر در نواحی مختلف 
کشور نمایندگان بســیاری با ما همراه بودند و 
نظر لطف شان بدرقه جمعیت هالل احمر بود. 
همراهی مجلس و هالل احمر برای ارایه خدمات 
بیشتر به مردم کشورمان در این دوره ستودنی 
است. ان شــاءاهلل با همکاری همه مسئوالن و 
بزرگان محلی و کشوری بتوانیم گره بیشتری از 

کار مردم باز کنیم.

سعید اصغرزاده
روزنامه نگار

1- فردا روزبزرگی است که یادآور بسیاری از مجاهدت ها 
و ایثارها و از خودگذشتن هاست. با گذشت چندین دهه از 
پیروزی انقالب و به ثمر نشســتن مبارزات تاریخی مردم ، 
نه تنها از حضور و مشــارکت مردم در پاسداری از شعارها و 
آرمان هایشان کاسته نشده که مشارکت و نحوه همراهی آنان 
هوشمندانه تر و وسیع تر و خردمندانه تر شده است. کمتر 
انقالبی را می توان سراغ گرفت که این ویژگی درخشان را دارا 
باشد و شاید همین ویژگی است که موجب شده دشمنان 
همواره در تالش برای مقابله و مخدوش کردن دستاوردهای 
انقالب باشــند.  مردم در دوره های مختلف پیش از انقالب 
و پــس از آن در کارزارهای متفاوتــی از خود عکس العمل 
نشان داده و در صحنه حاضر بوده اند و هزینه این حضور را 
پرداخت کرده اند. از فردای پس از پیروزی تا به همین امروز 
نیز این استمرار حضور وجود دارد. استمرار داوطلبانه ای که 
سرفصل های درخشانی همچون دفاع مقدس نشان داد که 
این مردم با چنگ و دندان از دستاورد هایشــان حراست و 
پاسداری می کنند. با وجود بسیاری از ضعف ها و کاستی ها  
نجابت ایرانیان همواره حرف اول را زده اســت و بی توقع از 
متولیان امور، همواره وظیفه خود دانســته اند که در بزنگاه 
زنگ انقالب، در خیابان حاضر باشند و سیل خروشانشان 
را فارغ از دســته بندی های سیاسی و گرایشات اعتقادی و 
جنسیت و سن در راهپیمایی های روز پیروزی شاهد باشیم.

فردا نیز روز پیروزی اســت. چهار دهه پر تالطم را پشت 
سر گذاشته ایم و با ریزش ها و افزایش های جدیدی مواجه 
شــده ایم اما جاودانگی حضور مردم را همچون هرساله باز 
هم مشــاهده خواهیم کرد. مردم ایران قابل پیش بینی اند. 
حزب و دســته نمی شناسند. وعده و شــعار نمی پذیرند. 
مطالبه گری آنان را نمی توان به نفع هیچ گرایشی ترجمه 
کرد. مطالبه گری ایرانیان در راستا و تکامل همان انقالبی 
اســت که بابت به پیروزی رسیدنش خون دل ها خورده اند 
و آن نهال را با خون خود آبیاری کرده اند و حاال نهال انقالب 

اسالمی درختی تنومند است و ایران مرکز توجه جهانیان.
دعوت به حضور بهانه ای اســت برای نوشتن از صالبت 
حضوری که هربار برخی تحلیلگران و نقادان سعی در نشان 
دادن تزلزلش را دارند، که واقعی نیست. مردم دغدغه هایی 
دارند، خواســت ها و آرزوهایی نیز. این خواســت ها جز در 
جریان روند تکاملی انقالب میسر نمی شود. انقالبی که برای 
دانستن ذات و مفهوم آن باید در ۲۲ بهمن هرسال با مردم 
همراه شــد و رمز تداومش را از آنان فرا گرفت. وحدت این 
مردم ستودنی است و آغوش جمعیتشان به روی همگان باز.

در این روز باید دعوت مردم را پذیرفت و به میان آنان رفت.
۲- عادتمان شــده بود به حادثه ها و همیشه با یک ای 
کاش ، دریغمان را از کمبودها و محرومیت ها ابراز می کردیم. 
اما حاال در ایام مبــارک دهه فجر با ۲۲ پروژه عمرانی هالل 
مواجه شدیم که در سفرهای استانی مسئولین هالل احمر 
در نقاط کم برخوردار و پر حادثه افتتاح شدند و حرکت رو 
به جلوی هالل را در همراهی و همدلی با مردم شاهد بودیم. 
حاال هالل در صدد رفع نواقص و کمبودهای خود است. هم 
در آســمان حضور دارد و هم دریا. هم در جاده و هم در کوه. 

هم در زلزله و هم در سیل. هم در برف و بوران و هم در آتش. 
اگر چه هاللی ها مسئول مستقیم مدیریت بحران نیستند  اما 
پیشانی و نماد حضور دایمی یاوران خستگی ناپذیر مردم در 
مواجهه با حوادث و بالیا شــده اند. حرکت جدی هالل در 
رسیدن به استانداردهای مطلوب و حضور در قلب جوامع 
بومی و محلی که اینک با شعار »امدادرسانی از پایین به باال« 
توسط دکتر پیوندی مطرح می گردد از یکسو و کمر همت 
بستن به ارتقا آموزش و آگاهی بخشی به جامعه از سوی دیگر 
روزنه ای از امید را در مطلع الفجر امســال برای مردم خوب 
کشــورمان به ارمغان آورد. گریز از مرکز و حضور در اقصی 
نقاط کشور و هم کالمی با مردم و هم سفره ای با امدادگران 
بی نام و نشان ، قدری بیشتر از بضاعت مسئولینی بود که تا 
بحال دیده بودیم و باید ایــن موضوع را به فال نیک گرفت. 
با نگاهی گذرا به ســفرها و افتتاح و راه اندازی های صورت 
گرفته فارغ از آمار و ارقام و هزینه می توان به استراتژی های 
جدید هالل دست یافت. این استراتژی ها می تواند الگویی 
برای سایر مراکز نیز باشد. اولین نکته محق دانستن مردم 
در انتظاراتشان اســت و به رسمیت شناختن مطالبه گری 
آنان.  دومین رویکرد در تعبیه امکانات در قلب مراکز حادثه 
خیز است. سومین نشانه تالش و پویایی در مقابل انفعال و 

وانهادگی است. چهارمین...
سفرهای استانی و دیدارهای صورت گرفته با امدادگران و 
مردم و خانواده شهدا و کارگزاران بومی همه و همه در کنار 
مراکزی که به بهره برداری رسید نشان از آن دارد که در میانه 
بحران ها، هالل راه خــود را پیدا نموده و این می تواند روز به 
روز بر دامنه اعتماد عمومی به هالل و   فعالیت های هالل در 

کوتاه مدت و درازمدت اثرگذار باشد.

شهروند|  فردا موعد گردهمایــی مردمی است که به 
خیابان ها می روند تا سی ونهمین سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی را جشــن بگیرند؛ فردا مردم در بیش از 1۰۰۰ 
شهرستان، ۴ هزار روستا و کشــورهایی همچون آمریکا، 
انگلیس، فرانسه، ژاپن، لیبی، مصر و هلند در راهپیمایی 
۲۲بهمن ماه حاضر می شــوند تا بار دیگر بــا آرمان های 
انقالب اسالمی در  ســال 57 تجدید بیعت کنند؛ تجدید 
بیعتی که رهبر معظم انقالب آن را تماشــایی خوانده اند.  
فردا بیش از 6 هزار فیلمبردار، عکاس و خبرنگار راهپیمایی 
۲۲بهمن را در سراسر کشــور پوشش خواهند داد و مردم 

تهران از مســیرهای دهگانه راهی میدان آزادی خواهند 
شد. میدان آزادی درحالی فردا مانند هر سال شاهد مردم 
راهپیمایی کننده پایتخت اســت که آن طور که قائم مقام 
شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی اعالم کرده بعد از 
مراســم ۲۲بهمن، آغاز جشن پیروزی ســالگرد انقالب 
اسالمی با شعار »افتخار به گذشته و امید به آینده« خواهد 
بود و تا ۲۲بهمن 1397 ادامه خواهد داشت.  سالگرد انقالب 
اسالمی درحالی از راه می رسد که مانند هر سال مسئوالن، 
نهادها و دستگاه های مختلف کشوری و لشکری از مردم 

برای شرکت در این راهپیمایی دعوت کرده اند...

شهروند|  حجت االسالم والمسلمین معزی، نماینده 
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با صدور پیامی از عموم 
مردم شریف ایران برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن 

دعوت به عمل آورد. متن این پیام بدین شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سالگشــت پیروزی پرشــکوه انقالب اســالمی با 
مجاهدت های مردم نســتوه ایران به رهبری حضرت 
امام خمینی)ره( را به پیشــگاه حضرت ولی عصر امام 
زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(، مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی(، مردم بزرگوار و حق جوی ایران زمین و 
همه ملت های آزادیخواه و عدالت طلب جهان تبریک و 

شادباش می گوییم.
انقالب اســالمی ایران، انقالب نور بــود. رهبر کبیر 
انقالب اسالمی بارها و بارها ماهیت انقالب را فرهنگی 
و ارزشــی معرفی کردند. گرچه ناخرســندی مردم از 
مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رژیم ستمشاهي 
هم نشأت می گرفت، اما مهمترین دلیل اعتراض های 
خروشــان مردمی، مســائل فرهنگی و ارزشــی بود. 
فرهنگ ولنگاری و بی بندوباری غرب گنجینه ارزش ها 
و باورهای مردم معتقد را به تاراج می برد و اخالق و ایمان 

را از دل های جوانان این مــرز و بوم می ربود. فرهنگ و 
ارزش های اســالمی و ایرانی مردم در برابر تاخت و تاز 
مظاهر تمدن مصرف گرای غربی بی پشت و پناه مانده 

بود.
مردم دلیر ایران که این خطر را با جان و دل خویش 
درک کرده بودند، با تکیه بر وعــده حق الهی به یاری 
مستضعفان جهان و به امید پیروزی و آینده ای روشن 
برای تغییر به پاخاستند؛ چه آن که خدای کریم در قرآن 
مجید می فرماید: »ان اهلل الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما 
بانفسهم«. آنچه مردم شریف ایران را در این تغییر یاری 
کرد و به تحقق امیدها برای آینده ای درخشــان مدد 
رساند، همبستگی و اتحاد همه اقشار و اصناف مردم بود. 
آحاد مردم از هر قوم و زبان با یکدلی و یکرنگی هر آنچه 
در اختیار داشتند برای ستیز با استکبار و پیروزی انقالب 
بر کف اخالص نهادند و از هیچ چیز حتی جان جوانان 

عزیزشان دریغ نکردند.
رمز این همبستگی و به بار نشستن انقالب اسالمی 
همانا پیروی از رهبری داهیانه حضرت امام خمینی)ره( 
بود. امام خمینی)ره( همواره مردم را به وحدت در برابر 
استکبار جهانی فرامی خواند و نسبت به تفرقه و تشتت 

هشــدار می داد، مبادا که دشــمن از این پراکندگی و 
پریشــانی در میان صفوف ملت رخنه کنــد و اتحاد 
و همبستگی مردم را از هم بگسلد و کشــور را از درون 
مورد تعرض قرار دهد. همین اســتواری و پایداری بود 
که کشور را در برابر یورش های ناجوانمردانه دشمنان از 
داخل و خارج مرزها از سپیده پیروزی انقالب اسالمی 
تاکنون مصونیت بخشیده است. پس برای برافراشته 
ماندن پرچــم جمهوری اســالمی ایــران که پرچم 
ارزش ها و فرهنگ ارجمند اســالم و ایران است، باید 
همچون گذشته بر استواری و همبستگی پای فشاریم 
و بر آرمان های انقالب در پرتو رهنمودهای مقام معظم 
رهبری پایداری کنیم، باشــد که آن را به دست مصلح 

کل، امام عصر)عج( بسپاریم.
در پایان سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را بار دیگر 
به مردم شریف ایران به ویژه کارکنان و مدیران جمعیت 
هالل احمر جمهوری اســالمی ایران و ســازمان های 
وابســته و خانواده های محترم آنان تبریک و تهنیت 
می گویم و از عموم مردم بزرگــوار ایران به ویژه اعضای 
جمعیت هالل احمر برای حضور باشکوه در این مراسم 

دعوت به عمل می آید.
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