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 بیانیه تفصیلی رهبر معظم انقالب
در تبیین »گام دوم« انقالب اسالمی

در روزهای آینده منتشر خواهد شد:

مردم از نوستالژی  بازی خسته 
شده اند

برای تعدیل نرخ دالر 
برنامه داریم
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معاون اول رئيس جمهور با تصريح 
اينكه هدف تحريم ها، ملت ايران است 
نه نظام اسالمى، گفت: سردمداران 
آمريكا دروغ مى گويند، آنان در كتاب 

هنر تحريم، نوشته اند كه بايد...

به گفته كريســتين الگارد رييس 
صندوق بيــن المللى پول هم اكنون 
نمى تــوان پيش بينى درســتى از 

قيمت نفت در بازار جهانى...

جهانگیری:

هشدار الگارد به کشورهای 
نفتی:

هدف تحریم ها، 
ملت ایران است 
نه نظام اسالمی

آمادگی رویارویی 
با شوک های تازه 

اقتصادی را داشته 
باشید

تولید ۷۵۰۰ قلم دارو 
در کشور
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ویژگی های انقالب ما
| رضا امیری مهر- يكى از ويژگى هاى انقالب مردم ايران، خدا محورى 
آن است. در اصل 56 قانون اساسى جمهورى اسالمى مى خوانيم: «حاكميت 
مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى 
خويش حاكم ساخته اســت». در وصيت نامه پير عرفان و بنيان گذار انقالب 
اسالمى، در اين باره چنين آمده اســت: «ما مى دانيم كه اين انقالب بزرگ كه 
دست جهان خواران و ســتمگران را از ايران بزرگ كوتاه كرد، با تأييدات الهى 
پيروز گرديد. اگر نبود دســت تواناى خداوند، امكان نداشت يك جمعيت 36 
ميليونى با آن تبليغات ضد اســالمى و ضد روحانى خصوصا در اين صد سال 
اخير… يكپارچه قيام كنند و در سرتاســر كشور با ايده واحد فرياد اّهللا  اكبر و 
فداكارى هاى حيرت آور و معجزه آسا، تمام قدرت هاى داخل و خارج را كنار زند 
ترديدى نيســت كه اين يك تحفه الهى و هديه غيبى بود كه از جانب خداوند 

مّنان بر اين ملت مظلوم غارت زده عنايت شده است». 
مردمى بودن در انقالب هاى ديگر هم كم و بيش ديده مى شود، ولى در انقالب 
اسالمى ايران بسيار برجسته تر اســت. در اين انقالب، بيشتر مردم به صحنه 
آمدند و خواستار سرنگونى رژيم شاهنشــاهى و برقرارى نظام اسالمى شدند. 
نظامى، كارگر، كارمند، كشاورز، روحانى، دانشجو و معلم، همه و همه در اين 
انقالب سهيم بودند. اين وجه از مردمى بودن انقالب شاخص است. در بيشتر 
انقالب هاى ديگر، عنصر اصلى مبارزه، نيروهاى متشــكل حزبى و شبه نظامى 
بودند كه از راه جنگ مسلحانه كار را تمام كردند و نقش مردم بيشتر حمايت 
و پشتيبانى از آنها بود، ولى در انقالب ما، همه مردم نقش داشتند و در سراسر 

كشور با يك شدت و قدرت با رژيم پهلوى به مبارزه برخاستند. 
از ويژگى هاى مهم انقالب اســالمى ايران كه از ويژگــى الهى بودن انقالب 
سرچشمه مى گيرد، نقش دين، عالمان دينى و رهبرى و هدايت انقالب است. 
همه انقالب هاى ديگر به نوعى در مقابل دين و مذهب بودند، ولى اين انقالب با 

رهبرى و هدايت عالمان دينى آغاز شد و به سرانجام رسيد. در رأس اين بزرگان، 
شــخص امام خمينى رحمه اهللا قرار داشــت كه باالترين جايگاه دينى، يعنى 
مرجعيت را دارا بود. رهبرى ايشان، ويژگى هاى برجسته اى داشت كه برخى از 
آنها را برمى شماريم: امام كه مرجعى دينى بود، پايگاه وسيع و عميق مردمى 
داشت؛ ايشــان با پايه گذارى قيام پانزده خرداد و مديريت و شجاعت بى مانند 
در آن جريان و ايام تبعيد، رهبرى سياســى و انقالبى خود را به اثبات رساند؛ 
رهبرى ايشان قاطعانه بود؛ امام، هم طراح انقالب بود و هم مدير و مجرى آن.

اصالت انقالب اســالمى ايران دو بُعد دارد: نظــرى و عملى. در بعد نظرى و 
فكرى، آرمان ها و ايده هاى اين انقالب، وارداتى نبوده، محصول جامعه و تاريخ 
ايران است. اسالم و عقايد اسالمى هزار و چهارصد سال قبل از سوى ايرانيان 
پذيرفته شده، در اين مدت به عنصر اصلى و اساسى فرهنگ و مليت ما تبديل 
شد. در بُعد عملى نيز مى بينيم كه مردم با نيروى خود و بدون كمك هاى مالى 
و تسليحاتى شرق و غرب يا همسايگان و با اتكا به خداوند و شعار «پيروزى خون 

بر شمشير» به پيروزى رسيدند. 
از ديدگاه بسيارى از انديشمندانى كه در زمينه علل و عوامل پيروزى انقالب 
اســالمى ايران نظريه پردازى كرده اند، عامل مذهب از قوى ترين و اصلى ترين 
عواملى اســت كه در پيدايش و پيروزى انقالب نقش بســزايى داشته است. 
همچنين مرورى بر ادبيات سياسى رايج در روند وقوع انقالب اسالمى، شعارها، 
ســخنرانى ها و بيانيه هاى رهبران نهضت، بيانگر اين واقعيت است كه از ميان 
عناصر مذهبى، فرهنگ عاشورا و نهضت امام حسين عليه السالم ، نقش به سزايى 
در اين زمينه بر عهده داشته است. فرهنگ شهادت، مبارزه هميشگى با باطل، 
طاغوت ســتيزى، اصل پيروى از رضايت خداوندى و مصالح مسلمانان، و نيز 
فرهنگ نظارت عمومــى و امر به معروف و نهى از منكــر، از ويژگى هاى مؤثر 

فرهنگ عاشورا بر انقالب ايران است.

سرمقاله

| منوچهر رضایی،کارشناس رسانه- اين روزها برخى فيلم ها از برخى 
شبكه هاى خارج نشين رو مى شود كه هيچ منبعى جز داخل ندارد!حسام الدين آشنا 
در توئيتى نوشت: «اين روزها يادى كنيم از عزتمندانى كه آرشيو تلويزيون ملى ايران 
را با بودجه اى درخور ولى حفاظتى اندك ديجيتال كردند، اجنه هم آرشيو آماده را 
چون ورق زر ربودند و فروختند، نه به من و نه به تو بلكه به از ما برترانى كه در تونل 

زمان اسطوره ساختند از عوامل دردهاى بى درمان ملت ايران.»
اشاره حسام الدين آشــنا به پخش تصاوير محرمانه و پخش نشده صداوسيما در 
برنامه «تونل زمان» با اجراى پانته آ مديرى بود. دو ســه سالى است كه اين در اين 
برنامه تصاوير دست اولى از تاريخ انقالب پخش مى شود كه تا كنون ديده نشده بود. 
مستند «رضا شــاه» و «انقالب 57» نيز دور برنامه اى بود كه كارشناسان درباره آن 

گفته بودند قطعا با استفاده از آرشيو محرمانه صداوسيما ساخته شده اند.
عزت اهللا ضرغامى بالفاصله پاسخى به حسام الدين آشــنا داد با اين مضمون كه 
«وزارت اطالعات در جريان ماجرا هست.» او البته طعنه اى به كالمش اضافه كرده 
بود كه حسام الدين آشــنا در حال پرونده سازى است.پاسخ ضرغامى در همين حد 
بود و «فرد عزتمندى» كه آرشيو را فروخته بود را معرفى نكرد و سربسته پاسخ داد 
كه بهتر است با ادامه دادن ماجرا همه چيز را خراب نكند. جالب آنكه در اين مدت 
شوراى نظارت بر صداوســيما نيز واكنشى نسبت به موضوع نداشته است؛ عجيب تر 
آنكه سيداحسان قاضى زاده هاشمى در گفت وگوى خود به رويداد24 خبر داده كه 
اساسا موضوع فروش آرشيو صداوسيما در شوراى نظارت مطرح نشده است.قاضى 
زاده هاشمى نماينده مجلس در شوراى نظارت بر صداوسيما گفته حسام الدين آشنا 
عضو شوراى نظارت اســت و اگر پيگير اين موضوع باشد، به عنوان عضو مى تواند در 
شورا مطرح كند اما تا كنون گزارش فروختن آرشيو محرمانه به من و تو در شوراى 
نظارت مطرح نشده است.مدير شبكه مســتند پيش از اين اطالعات عجيبى درباره 
فروش آرشيو صداوسيما منتشــر كرده بود. آنگونه كه او گفته فروش اين آرشيو در 
دوره اى انجام شده كه بدهى صداوسيما بســيار باال بوده است.شايعه حضور عامل 
نفوذى در صداوسيما با پخش اولين مستندهاى من و تو بسيار قوت گرفت و گفته شد 
فردى از از سوى شبكه من و تو مبلغى كالن به چندتن از كاركنان صداوسيما داده و 

بخش هاى مهم آرشيو تلويزيون را از صداوسيما خارج كرده است. 

آرشیو قدیم یا جدید؟
یادداشت
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 رئیس جمهور در اجتماع بزرگ مردم تهران
در مراسم راهپیمایی 22بهمن:

در دوران قاجار و پهلوی دو سوم ایران جدا شد
مسیر انقالب 40 سال گذشته با قدرت ادامه خواهد یافت

حضور مردم در 22بهمن توطئه یک ساله دشمن را نقش بر آب کرد

دشمــن


