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پنجشنبه  18بهمن 1397

مناسبت

به مناسبت سالروز پیروزی انقالب اسالمی

چهل فجر با اقتدار و امید

مردم سرافراز ایران چهلمین فجر انقالب را در حالی آغاز می کنند که در
چهار دهه گذشته با اقتدار از فراز و نشیب های مسیر عزت آفرین خود
عبور کرده اند و با امید به فرداهایی بهتر گام در پنجمین دهه از عمر با
برکت نظام جمهوری اسالمی می گذارند.
دشمنان ملت ایران از روزهای آغازین پیروزی انقالب اسالمی تالش
کردند تا با توسل به شیوه های گوناگون این حرکت عظیم را به گونه ای
متوقف کنند .این تالش ها در  40سال گذشته تداوم یافته و مشکالتی
نیز برای مردم ایجاد کرده ،اما در نهایت پیروز این میدان ملت بزرگ
ایران بوده اند و با قدرت خود طراحی های دشمن را خنثی کرده و به
سمت اهداف متعالی ادامه مسیر داده اند .وقوع انقالب اسالمی ایران
از رویدادهای مهم تاریخ معاصر بوده که تأثیرات و پیامدهای عمیق و
ماندگاری در حوزه های مختلف برجای گذاشته و به دلیل گستره نفوذ
آرمان های انقالب اسالمی ،دشمنان با ایجاد چالش ها و بحران های
گسترده نظیر تحمیل  8سال جنگ به ملت ایران و تحریم های سنگین
سعی در به شکست کشاندن آن داشته اند اما هر بار به واسطه پیوندی
مستحکمی که بین مردم و نظام اسالمی برقرار است ،با ناکامی مواجه
شده اند .این رویداد تحول آفرین در عرصه جهانی و پیروزی های پس
از آن با همت بلند ملت آگاه ایران و با رهبری حضرت امام خمینی (ره) و
پس از ایشان رهبر معظم انقالب به نتیجه مطلوب رسیده است و اکنون
در آستانه آغاز دهه پنجم عمر پربرکت خود به سوی فتح قله های علم
و پیشرفت و اقتدار مضاعف حرکت می کند.
امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی در وصیت نامه سیاسی،
الهی درباره عامل تداوم این رویداد بی نظیر نوشته اند :بی تردید رمز
بقای انقالب اسالمی همان رمز پیروزی است .»...حضرت امام مقاومت
مردم ،وحدت و همبستگی بین اقشار ،شکوفایی ایمان و تحول در نفوس،
وحدت کلمه و پیوستگی ،اتکای به خدا ،اسالم و معنویت ،عنایت خدا
و قدرت معنوی و اتحاد همه گروه ها را از جمله رموز پیروزی انقالب
اسالمی و بقا و اقتدار روز افزون آن معرفی کرده اند.
مردم ایران در  40سال گذشته برغم شرایط دشوار و مشکالت جدی
که وجود داشته ،با تکیه بر عوامل ذکر شده و ایستادگی و امید به آینده
ای روشن مشکالت را از پیش پای خود برداشته و همواره تهدیدها را به
فرصت مبدل ساخته اند.
رهبر معظم انقالب اسالمی نیز همواره رهنمودهای امام خمینی(ره)
و اتحاد ملت ایران را به عنوان دو عامل کلیدی در دستیابی به اهداف
انقالب اسالمی برشمرده اند که مردم با تکیه بر این شاخصه های اساسی
توانستند به مبارزه با جبهه استکبار برخیزند و بساط ظلم و ستم را از
کشور برچینند و امروز نیز در مقابل فشار جهان استکبار ایستادگی کرده
و همچنان مقتدر به حرکت ادامه دهند.
در حالی آیین های چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برپا می
شود که بدخواهان ملت ایران امروز با تشدید دشمنی ها به زعم خود
قصد دارند نظام جمهوری اسالمی را با مشکالت جدی مواجه کنند ،اما
تدبیر و منطق برگرفته از تعالیم متعالی اسالمی و تعامل سازنده با جهان
این بار نیز باعث ناکامی دشمنان شده به گونه ای که آمریکا در دستیابی
به اهداف ضد ایرانی خود منزوی تر از هر زمان دیگر ،متحدان اروپایی
خود را نیز از دست داده است.
جمهوری اسالمی ایران به طور قطع با تکیه بر عوامل پیروزی و بقای
انقالب اسالمی و به همت مردم و مسئولین این گردنه را نیز با موفقیت و
امید پشت سرگذاشته و با اقتدار بیشتر به سمت دستیابی هر چه کامل
تر به آرمان ها و اهداف خود طی طریق خواهد کرد .منبع :ایرنا

انقالب در جادههایگیالن ،با انجام
 11هزار کیلومت ر عملیات راهسازی
گیالن امروز -پس از انقالب اسالمی بیش از  ۱۱هزار کیلومتر راه اعم
از آزادراه ،بزرگراه ،راه اصلی و فرعی و روستایی در استان گیالن احداث
شد .استان گیالن با دارا بودن  14هزار و  711کیلومتر مربع مساحت9 ،
درصد وسعت کشور را به خود اختصاص داده و از شرایط منحصر به فرد
حمل و نقلی از جمله وجود مرز زمینی و دریایی ،واقع شدن در مسیر
کریدور شمال -جنوب و موقعیت توریستی و گردشگری برخوردار است.
استان گیالن بهدلیل تراکم نسبی بسیار باالی جمعیت و نزدیکی شهرها
به هم موقعیت ویژه و ممتازی را در حوزه راهداری و حمل و نقل جادهای
دارد و تجربیات ویژهای در این حوزه در گیالن شکل گرفته است .بهمنظور
سیاستگذاری صحیح و متمرکز در بخش حمل و نقل جادهای کشور که
بیش از  90درصد حمل و نقل کشور را به خود اختصاص داده است ،شورای
عالی اداری کشور در آبان سال  73سازمان جدیدی را در قالب سازمان
حمل و نقل و پایانههای کشور تشکیل داد .از جمله فعالیتهای حوزه
حمل و نقل گیالن میتوان به حضور فعال بخش حمل و نقل جادهای
در حماسه هشت سال دفاع مقدس که از درخشانترین دستاوردهای
این حوزه محسوب میشود یاد کرد .ساماندهی شرکتهای حمل و
نقل مسافر در قالب پایانههای مسافر ،احداث پایانههای بار شهرستانهای
رشت ،بندرانزلی و آستارا ،احداث سالن مسافربری پایانه مرزی آستارا،
احداث گیت تجاری پایانه مرزی آستارا و احداث پاسگاههای پلیس راه
گیالن در کارنامه راهسازی گیالن دیده میشود .احداث  96پل عابر
پیاده ،ساماندهی تاسیسات جانبی حاشیه راهها ،نوسازی ناوگان حمل
و نقل عمومی ،مکانیزاسیون فرآیندهای خدماتی و ساماندهی و نظارت
مستمر بر تردد وسایل نقلیه سنگین و فوق سنگین از عمده فعالیتهای
حوزه حمل و نقل گیالن است.
از دیگر عملکردهای قابل توحه اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای
گیالن سیاستگذاری و ساماندهی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین
در استان گیالن و کنترل ایمنی تردد در بخش ناوگان حمل و نقل
عمومی جادهای و اجرای سیستم حمل و نقل هوشمند ( )ITSجهت
ارتقاء ایمنی جادهای است .توجه به جامعه و اجرای طرحهای آموزشی
جامعهمدار همچون آموزش دستاندرکاران ناوگان حمل و نقل عمومی
جادهای ،طرح ایمنسازی مدارس حاشیه راهها ،طرح ارتقاء ایمنی
تردد عابران و موتورسواران ،طرح ایمنسازی تردد ادوات کشاورزی و
ایمنسازی تردد وانتبارها از تصاویر زیبایی است که اثراتش در جامعه
نقش بسته است .مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیالن در این
زمینه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت در تشریح فعالیتهای
چهل ساله پس از انقالب اسالمی اظهار داشت :پیش از پیروزی انقالب
شکوهمند اسالمی وزارت راه و ترابری متولی بخش نگهداری راهها حمل
و نقل جادهای ریلی ،هوایی و دریایی بود.
محمدرضا نازککار تصریح کرد :قبل از انقالب کمتر از هزار کیلومتر راه
بهصورت استاندارد نگهداری و بهرهبرداری میشد و اما امروز بیش از 11
هزار کیلومتر راه اعم از آزادراه ،بزرگراه ،راه اصلی و فرعی و روستایی در
استان گیالن در حال نگهداری و بهرهبرداری است.
وی با اشاره به اینکه قبل از انقالب حمل و نقل بار و مسافر بهصورت
گاراژها فعالیت میکردند خاطرنشان کرد :بعد از انقالب با مدرن کردن
سامانهها و احداث پایانههای بار و مسافر کلیه خدمات حمل و نقل کاال
و مسافر از طریق پایانههای استان انجام میشود .نازککار با بیان اینکه
در گیالن  170شرکت حمل کاال و  140شرکت حمل مسافر فعال
هستند گفت 16 :اداره در شهرستانهای گیالن در حال خدمترسانی
هستند و  25راهدارخانه ثابت و سیار در راههای سختگذر استان فعال
هستند تا در مواقع سیل ،برف و حوادث با تجهیزات خود شرایط را کنترل
کنند .مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیالن عنوان کرد :جهت
رصد و کنترل ترافیک مجموعه نظارتهای تصویری افزون بر  53مورد
سامانههای ثبت تخلفات رانندگی در طول شریانهای اصلی استان گیالن
به بهرهبرداری رسیده است و  21سامانه نظارت تصویری هم در حال
بهرهبرداری است .وی با اشاره به اینکه  42سامانه ترددشمار برخط و
یک سامانه توزین حین حرکت  VIMدر استان گیالن نصب و راهاندازی
شده است اخاطرنشان کرد :در بخش ایمنی راه و حریم بیش از  8هزار و
 700چراغ چشمکزن و بیش از  162کیلومتر گاردریل در نقاط پرتگاهی
گیالن نصب شده است .اینها تنها نمونههایی از فعالیتهای سربازان و
گمنامان حوزه راهداری و حمل و نقل جادهای گیالن است که با زحمات
شبانهروزی خود راهها را امن و تردد را برای مردم آسان میسازند.

{گیالن زمین}
رییس کمیته امداد در گیالن:

تسهیالت اشتغالزایی کمیته امداد به  ۵هزار میلیارد تومان افزایش یافت

گیالن امروز -رییس کمیته امداد با اشاره به تصویب تبصره  ۱۶بودجه در مجلس گفت:
تسهیالت اشتغالزایی کمیته امداد در سال  ۹۸به  ۵هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
سید پرویز فتاح دیروز در سفر به استان گیالن که با هدف سرکشی از وضعیت
خدمترسانی به مددجویان این نهاد انجام
شد اظهار داشت :با تصویب تبصره  16بودجه
در مجلس تسهیالت اشتغالزایی کمیته امداد
به  5هزار میلیارد تومان در سال  98افزایش
پیدا کرد.
رئیس کمیته امداد از افزایش کمکهای
مردمی به نیازمندان گیالنی نیز خبر داد و
عنوان کرد :در شرایط کنونی کشور به وفاق
و همدلی بیشتری بین مردم نیاز دارد که
کمک به افراد نیازمند اجتماع و کسانی که
دارای توانایی مالی بسیار ضعیفی هستند
یکی از مظاهر این اتحاد ملی است.
وی حفظ همبستگی بین مردم را زمینهساز
ناامیدی و شکست نقشههای دشمن اعالم
کرد و ابراز داشت :در شرایط سخت اقتصادی
و تنگناهای معیشتی که امروز در جامعه با آن مواجه هستیم ،آسیبهای بیشتری متوجه
محرومان و مددجویان کمیته امداد در سراسر کشور میشود.
فتاح دستاندرکاران نهاد کمیته امداد را خادمان ملت و محرومان دانست و تصریح کرد:
در شرایط کنونی باید با تمام توان از ظرفیتها و توانمندیهای موجود در کشور برای
حل مشکالت نیازمندان استفاده کنیم تا فشار اقتصادی بیشتری به مددجویان و افراد
تحت حمایت کمیته امداد وارد نشود.
وی با تاکید بر اینکه امروز دشمنان برای ضربهزدن به نظام اسالمی شبانهروزی در

حال تالش بوده و از هیچ حربهای غفلت نمیکنند بیان داشت :دشمنان با اعمال
شدیدترین تحریمها و فشارهای اقتصادی درصدد هستند مردم ایران را نسبت به نظام و
دستاوردهای به دست آمده آن ناامید کنند.
رئیس کمیته امداد با اشاره به اینکه مسئوالن
خدمتگزار و وامدار ملت ایران هستند ابراز
داشت :مردم ایران از ابتدای پیروزی انقالب
تاکنون در سختترین مشکالت همواره
همراه نظام و آرمانهای امام راحل و شهدا
بودهاند و در شرایط فعلی نیز حتی جلوتر از
مسئوالن عمل میکنند.
فتاح تسلیم شدن دنیا در برابر قدرت و
صالبت انقالب اسالمی را از معجزههای
الهی پروردگار خواند و اظهار داشت :اگر
کسی با آرمانها و ارزشهای اصلی نظام
اسالمی و خواستههای برحق ملت والیتمدار
ایران همراهی نداشته باشد بر اساس تجربه
تاریخی از قطار انقالب پیاده خواهد شد.
وی افزایش  2.5برابری اعتبارات اشتغال
مددجویان کمیته امداد را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد :با موافقت مجلس با
تبصره  16الیحه بودجه سهم اعتبارات اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد برای سال
آینده از دو هزار میلیارد تومان به پنج هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
رئیس کمیته امداد با تأکید بر اصل پایبندی بر عهد و پیمان انقالب اسالمی توسط مردم
اظهار داشت :مردم والیتمدار ایران اسالمی عهدی دیرینه با خدای خود بستهاند و تا پای
جان از این پیمان دفاع و پاسداری میکنند بنابراین مسئوالن نیز باید با خوشرویی در
رفع مشکالت و گرفتاریهای آنان تالش کنند.

سردار نقدی:

مشکالت اقتصادی با قراردادها و مذاکرات پیدرپی حل نمیشود

گیالن امروز -معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه با بیان اینکه انقالب در مقابل آرمانهای
خود بنبستی ندارد گفت :مشکالت اقتصادی با قراردادها و مذاکرات پیدرپی حل
نمیشود.
سردار محمدرضا نقدی صبح دیروز در همایش روشنگری و تبیین دستاوردهای چهل
ساله انقالب اظهار داشت :انقالب
اسالمی با یاری خداوند متعال در
هیچ حوزهای با بنبست مواجه نیست
و مشکالت اقتصادی فعلی بهدلیل دور
شدن از تفکرات و رویکرد انقالبی است.
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی با تأکید بر
اینکه مشکالت اقتصادی با قراردادهای
رنگارنگ بینالمللی حل نمیشود عنوان
کرد :روزی میگفتند که مذاکره از
اکسیژن هم برایمان واجبتر است به
طوریکه تمام تحریمها برداشته شده و
سرمایههای دنیا یکجا به ایران سرازیر
میشود.
سردار نقدی شکست نظریه مذاکره
و رویکرد تکیه به برجامها در مقابل
تفکر انقالبی را مورد تأکید قرار داد و
تصریح کرد :امروز بر همگان ثابت شد
که مشکالت اقتصادی با قراردادها و
مذاکرات پیدرپی حل نمیشود و این
درست همان مسئلهای است که مقام معظم رهبری  10سال قبل به آن اشاره داشتند.
وی چهلسالگی انقالب را معجزه بزرگتر از پیروزی انقالب اسالمی در سال  57دانست
و ابراز داشت :بزرگترین انقالب تاریخ بشر مبعث حضرت رسول اکرم(ص) بود که آن
نیز پس از رحلت پیامبر اسالم(ص) و شهادت جانشینان توسط برخی از عوامل از اصول
اصلی و راهبردی خود منحرف شد.
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پیروزی انقالب اسالمی را برخالف سایر انقالبهای
دستساز بشری مبتنی بر خواست و اراده الهی خواند و ابراز داشت :نمونه آن انقالب
فرانسه است که پس از گذشت  10سال از عمر خود به دست ناپلئون افتاد و از مسیر
اصلی و آرمانهای خود خارج شد .سردار نقدی سر درآوردن انقالب مشروطه از سفارت
انگلیس یا به تاریخ پیوستن انقالب مائو در کشور چین را مورد اشاره قرار داد و بیان
داشت :انقالب اسالمی با پشتوانه الهی و رهبری امام راحل به چهل سالگی خود رسید
در حالیکه در تمام این دوران با شدیدترین فشارها و تحریمهای همهجانبه مواجه بود.
وی با بیان اینکه تفکر لیبرالیسم به مدت  200سال بدون هیچ مزاحمی در تمام دنیا
تبلیغ و گسترش پیدا کرد عنوان کرد :این تفکر در حالی در جهان جوالن میداد که
هیچ قدرتی جلوی آن ایستادگی نکرد و بدون هیچ ترور و تحریم و جنگی آزادانه مواضع
خود را به تمام کشورهای جهان تحمیل کرد.
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی چپاولکرن ثروت مردم آفریقا
ن همه ثروت و
توسط تفکر لیبرالیسم را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت :نتیجه ای 
خونهای بر زمین ریخته این تفکر در جهان شنبههای سیاه فرانسه و حال و روز این
روزهای کشور ورشکسته آمریکاست.
سردار نقدی با اشاره به اینکه انقالب اسالمی در تمام چهل سال اخیر با وجود مزاحمتها
و توطئهها راه خود را ادامه داده است ،تصریح کرد :انقالب اسالمی در هیچ حوزهای
شرمنده نیست و این به این معنی است که نیروهای انقالبی در تمام صحنهها حضور
داشته و برای رفع مشکالت تالش کردند.
وی کسب رتبههای بینالمللی و موفقیتهای جوانان ایرانی در عرصههای علمی جهان را
نشاندهنده تقویت روحیه خودباوری در ملت ایران اعالم کرد و گفت :رتبه هفتم کشور
در حوزه بهداشت و درمان ،رتبه  14در صنعت فوالد ،رتبه  20صنعت و بسیاری از این
را مرهون تالشهای مجاهدانه نخبگان ایرانی هستیم.
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه انقالب اسالمی
در هیچ صحنهای عقب نمانده است ابراز داشت :وضعیت زنان در جامعه امروز کشورمان
و مقایسه آن با شرایطی که قبل از پیروزی انقالب برای این طیف از جامعه وجود داشت
بههیچ عنوان قابل مقایسه نیست.
وی فتح خرمشهر ،ساقط کردن حکومت طاغوت و شکست تروریستهای آمریکایی در
جبهههای مقاومت را نشاندهنده اتکا و ایمان ملت ایران به قدرت خداوند دانست و
ق و هرکجای دیگر که نقشه تجزیهطلبی و توطئه
گفت :آمریکاییها در یمن ،لبنان ،عرا 
به راه انداختند شکست خوردند و این نشاندهنده افول قدرت آنان در جهان است.
سردار نقدی با اشاره به اغتشاشات دی ماه گذشته که با پول سعودیها و بر اساس نقشه
آمریکاییها علیه کشورمان به اجرا درآمد تصریح کرد :تنها یک هفته پس از این اتفاقات،
نیروهای انقالبی به میدان آمدند و با جدا شدن صف مردم از اغتشاشکنندگان باز هم
نقشه دشمن برای نابودی کشور شکست خورد.
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی  40سال تهاجم فرهنگی غرب
علیه انقالب اسالمی و برآیند آن را متذکر شد و ابراز داشت :راهپیمایی میلیونی جوانان
ایرانی و شرکت در این اجتماع عظیم اثبات کرد پولها و دالرهای آمریکایی باز هم

نتوانست پیروزی خاصی را نصیب اربابانش کند.
سردار نقدی ساخت کارخانجات مشروبسازی دور تا دور کشورمان و مأموریت
قاچاقچیان برای ورود آن به داخل مرزهای ما را توطئه دیگر دشمن اعالم کرد و گفت:
ساخت بیش از  200فیلم علیه انقالب و تالش برای وارد کردن محمولههای مواد مخدر
از اقدامات خرابکارانه دشمن علیه
کشورمان است.
وی تالشهای برخی برای نسبت
دادن تبعیض ،فساد ،پروندههای
اختالس ،تورم ،گرانی و مسائلی
از این دست کارها به انقالب و
نظام را مورد اشاره قرار داد و
افزود :این اتفاقات نشاندهنده دور
شدن رویکردها و مواضع برخی
از مسئوالن کشور از آرمانها و
رویکردهای اصلی انقالب اسالمی
است.
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی با بیان
اینکه انقالب هرکجا که ورود کرد
مشکالت حل شدند عنوان کرد:
تجربه تاریخی از زمان اوایل دوران
پیروزی انقالب اسالمی و دوران
دفاع مقدس نشان داد و ثابت
کرد تمام چالشها با تفکر انقالبی
قابل رفع و برطرف شدن است .سردار نقدی گرسنگی میلیونها آمریکایی و سردرگمی
سردمداران این کشور در حوزه مسائل اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و بیان داشت:
روزی آمریکاییها برای ثابت نگهداشتن قیمت گندم این محصول را به دریا میریختند
اما امروز با معضل گرسنگی شهروندان خود مواجه هستند.
وی ورود و خروج ترامپ به عراق بهصورت شبانه آن هم با هواپیمای خاموش را نشان از
استیصال آمریکاییها دانست و تصریح کرد :روزی رئیس جمهورهای سابق آمریکا برای
ورود به سایر کشورها با استقبال و گل مواجه بودند و امروز ذلیالنه و مثل ترسوها به
عراق سفر میکنند.
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی دمیدن  50ساله در شیپور تفکر
جهانیسازی توسط آمریکاییها را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت :روزی سینهچاکان
داخلی نیروهای انقالب را به عقبماندگی متهم میکردند و تنها راه نجات کشور و اقتصاد
را در گرو جهانیسازی میدانستند.
سردار نقدی شکست تفکر جهانیسازی و اذعان رئیس جمهور آمریکا به این قضیه در
سازمان ملل را متذکر شد و اظهار داشت :ترامپ با سخنرانی خود که از نجات دادن
اقتصاد ورشکسته آمریکا سخن گفت در حقیقت آمال و آرزوهای افراد بسیار زیادی را
به نابودی کشاند.
وی تأکیدات مقام معظم رهبری و لزوم پیادهسازی اقتصاد مقاومتی را مورد اشاره قرار داد
و عنوان کرد :رهبر معظم انقالب تنها راه رفع مشکالت کشورمان را خروج از وابستگی
و تکیه به ظرفیتها و توانمندیهای درونی اعالم کردند اما هیچ کسی درصدد اجرای
این راهبردها بر نیامد.
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه مقام معظم
رهبری در تمام صحنهها نظیر انتخابات حامی مردم و رأی آنان هستند تصریح کرد:
عدهای در اوایل دوران انقالب به امام راحل میگفتند والیت فقیه دیکتاتوری به بار
میآورد در حالیکه والیت فقیه پشتیبان حقوق ملت است.
سردار نقدی با تأکید بر اینکه والیتفقیه از خطوط قرمز انقالب اسالمی دفاع میکند
اظهار داشت :در حوادث سال  88مقام معظم رهبری از رأی و انتخاب ملت حمایت
کرده و در مقابل اظهارنظرهایی نظیر تغییر نتیجه انتخابات و رفراندوم با صالبت تمام
ایستادگی و مقاومت کردند.
وی تالش سازمانهای تروریستی تمام جهان و تجهیز و راهاندازی گروههای تروریستی
در خاک ایران را مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت :در طول  8سال دفاع مقدس با
کمترین امکانات و تجهیزات نظامی و دفاعی در برابر ارتش تمام مسلح بعثی ایستادگی
کرده و به پیروزی رسیدیم.
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران نابودی تمام زیرساختهای کشورمان توسط
رژیم بعث عراق و جهاد سازندگی نیروهای انقالب برای جبران خسارتها را متذکر شد
و ابراز داشت :با وجود آنکه پس از دوران جنگ سرمایه زیادی در خزانه نداشتیم اما
جوانان بسیجی کارهای بزرگی را در عرصه سازندگی انجام دادند .سردار نقدی با بیان
اینکه «حل شدن مشکالت اقتصادی کشورمان با مذاکرات» ،یک دروغ بزرگ سیاسی
است تصریح کرد :اگر این شیوه مدیریت به خوبی جوابگو بود امروز رژیم سعودی در
مقابل هیمنه پوشالی و دروغین آمریکاییها به چنین بیچارگی خفتباری نمیافتاد.
وی با بیان اینکه مدیریت اقتصاد و گمرکات و نظایر این ابزارها طبق قانون در اختیار
دولت است خاطرنشان کرد :اینکه برخی میگویند چرا سپاه برای رفع مشکالت اقتصادی
ورود نمیکند باید بگوییم سپاه در مسائل اجرایی کشور تصمیمگیر نیست بنابراین تمام
مطالبات متوجه خود دولت است.
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خبرها

افتتاح دفتر حزب پیشرو اصالحات
در استان گیالن
صوفی:

گیالن بهعنوان
یک استان اصالحطلب
در کشور شناخته میشود

گیالن امروز -آیین گشایش دفتر حزب پیشرو
اصالحات در استان گیالن برگزار شد.
در این مراسم عبدالرضا ابراهیمی دبیر شورای
هماهنگی جبهه اصالحات با بیان اینکه خرسندیم که
امروز شاهد تولد یک حزب جدید سیاسی و توانمند
در استان گیالن هستیم ،گفت :تقارن افتتاح دفتر این
حزب با چهلسالگی انقالب سبب ایجاد امید است که
گره از مشکالت کشور گشوده شود.
ابراهیمی ادامه داد :آنچه انقالب به دنبال آن بود،
اگر بخواهیم نگاه به نیمهپر لیوان داشته باشیم باید
گفت که چرخش مسالمتآمیز قدرت در کشور وجود
داشته است و نظام بر این روش اقدام نکرده است که
قدرت بهصورت موروثی باشد.
وی افزود :در حوزههای اقتصادی و سیاسی بارها با
فرازوفرود همراه بودهایم اما اگر دقت کنیم میتوان
مدعی شد که هر بار ارتباط خوبی با جهان داشتهایم
شرایط اقتصادی بهتر بوده است.
دبیر شورای هماهنگی جبهه اصالحات ادامه داد:
آنچه در برجام بهدستآمده است بیشتر از آن است
که اعالم میشود .ما پیش از برجام زیر فشار فضای
امنیتی بودیم اما اکنون از این فضا خارجشدهایم و
کشور ایران برخالف خواسته و هدف آمریکا تعاملی
سازنده با جهان داشته است .عبدالرضا ابراهیمی
تأکید کرد :نگاه احزاب و مجموعه گروههای
اصالحطلب حمایت از دولت مستقر است و در زمان
خود از دولت در استان ،از استاندار و از مدیران موفق
حمایت خواهیم کرد .وی ابراز امیدواری کرد بتوان
آیندهای روشن را برای این سرزمین ایجاد نمود.
در ادامه علی صوفی استاندار اسبق گیالن و دبیر کل
حزب پیشرو اصالحات با ابراز خوشحالی نسبت به
حضور در این مراسم ،اذعان داشت :از دوستانی که
تمامی تالش خود را انجام دادند تا نهال اصالحات و
اصالحطلبی را به درختی تنومند بدل کردند تشکر
ویژه دارم.
وی افزود :استان گیالن بهعنوان یک استان
اصالحطلب در کشور شناخته میشود و در کنار آن
نیز همچنین احزاب و دیگر دوستان نیز حضور دارند
و فعالیت میکنند.
صوفی اذعان داشت :در آستانه چهلمین سال پیروزی
انقالب هستیم و میبایست بگوییم که امروز حمالت
شدیدتری نسبت به گذشته به این انقالب و نظام
صورت میگیرد.
وی افزود :امروز با برخی موانع مالی همچون نوع نگاه
و نگرش در داخل مواجه هستیم .از ابتدای انقالب
برخی بجای جمهوری اسالمی به حکومت اسالمی
معتقد بودند و حکومتی میخواستند که مردم در
آن نقشی نداشته باشند .ما در دولتهای نهم و دهم
دیدیم که افراد چگونه فکر و عمل میکردند .اینها
موانع جمهوری اسالمی است.
دبیر کل حزب پیشرو اصالحات تصریح کرد :انقالب
برای مردم است .مال مردم است .چطور میشود
انقالب را بدون مردم حفظ کرد؟ مهمترین مانع پیش
روی جامعه عدم تشکیل نهادهای مدنی است .اگر
مجلس از احزاب برآمده باشد اجازه نخواهد داد که
موانع و فشار ایجاد شود.
استاندار اسبق گیالن اظهار داشت :هدف ما
اخالقمداری است ،اخالقمداری باقدرت طلبی در
تضاد است .هدف ما بر این است که تریبونها در
اختیار مردم قرار بگیرد ،حقطلبی در جامعه شکل
بگیرد .امروز ابزاری که میتوان از آن استفاده کرد
همان احزاب هستند که قانون اساسی آن را شکل
داده است.
وی افزود :سرانه فکری و مطالعه در میان جوانان پس
از انقالب بسیار زیاد بود و این انسانهای متفکر تنها
در رشتههای دانشگاهی خود تفکر خاص نداشتند.
این جوانان تاریخ را خوانده بودند و ضعفها را
میشناختند.
صوفی در پایان تأکید کرد :در کشور کارهایی
انجامشده است که امروز ابتر مانده است .همگان
میدانند چه تالشهایی برای چشمانداز بیستساله
صورت گرفته بود که متأسفانه ابتر ماند و به نتیجه
نرسید .برنامهای که در آن پیشبینیشده بود که
ایران قدرت برتر منطقه شود که این موضوع قطعاً
دور از دسترس نبود اما با روی کار آمدن دولت نهم و
دهم موضوع بهصورت کامل رها شد.
در انتهای این مراسم غالمرضا مدبری فر ،منصور
صوفی ،احمد آقاجانی ،مهدی علیزاده ،فاطمه شعاع
شرق ،رجبعلی محمدنژاد ،نعمت اله اکبری ،فاطمه
دین آرا ،زهرا علیزاده ،عظیم مدیری ،سمیه باقری،
فریدون داوری به عنوان اعضای این حزب در استان
گیالن معرفی شدند.

