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شاه وقتی می خواست امام را تخريب کند، 
مدعی گرفتن دالر از شيخ عرب می شد!

جشنواره امسال عاقبت به خير شد فرشاد مومنی: روحانی راه احمدی نژاد 
را نرود

 جشنواره فيلم فجر

فکر می کنی آدم 
کوچکی هستی؟ 

در حالی که دنیای 
بزرگی در درون توست.

ریزگردها تنها گرد و خاکی نیستند که از زمین بلند شده اند و شاید بتوان با تحمل 
کردن چند روزه این پدیده سالمت خود را از خطرات آن رهانید بلکه این ریزگردها 
در صورت استمرار می توانند تبعات خطرناکی برای ایرانیها به دنبال داشته باشند.

اطالع  نظر می رسد  به  هنوز  به کشورمان  ریزگردهای  ورود  تجربه  بارها  وجود  با 
این پدیده در حد مطلوب و کافی نیست و بسیاری نمی  رسانی در زمینه تبعات 

دانند که این ذرات کوچک و ریز می تواند چه بالیی سر ریه های انسان بیاورند.
این در حالیست که هنوز متولیان امر اطالعات کافی در مورد ترکیبات این ریزگردها 
در اختیار مردم قرار نداده اند تا مردم کشورمان با آگاهی بیشتری در مواجهه با این 

پدیده اقدامات الزم را انجام دهند.
با این اوصاف به نظر می رسد ریزگردهای به مهمان هر روز ایرانیها و به ویژه مردمان 
استانهای غرب و جنوب کشور تبدیل شده اند که باید به دور از هر گونه فرافکنی در 

اولین گام به مردم بگوییم که این ذرات می توانند چقدر خطرناک باشند.
ریزگردها در برخی موارد حاوی ذرات قابل زیست هستند

یک کارشناس محیط زیست و آلودگی هوا در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر 
اظهارات قابل تاملی دارد. محسن تیزهوش در این زمینه اظهار داشت: در مورد منابع 
آلوده کننده هوا نباید تصور کرد که تمامی ذرات آالینده هوا در حالت گازی هستند 
چرا که در سال های اخیر ذرات معلق که حاوی ذرات جامد کوچک و قطرات مایع 
هستند نیز مسائل و مشکالت زیادی را برای ما انسانها به وجود آورده اند. وی به 
پدیده ریزگردهای اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر منشا این ذرات معلق که 
غرب و مرکز ایران را فلج کرده است هم دارای منشا داخلی است و هم منشا خارجی 
دارد. این کارشناس محیط زیست ادامه داد: خشک شدن تاالب ها و رودخانه ها در 
کشورهای همسایه و همچنین غرب و جنوب ایران تاثیر بسزایی در به وجود آمدن 
این ذرات معلق داشته به طوریکه در سالهای اخیر بیابان زایی در مناطق یاد شده با 

افزایش چشمگیری روبرو بوده است.
تیزهوش به ماهیت ذرات گرد و غبار که از آنها به ریزگردهای یاد می شود اشاره 
کرد و گفت: این ذرات معلق در برخی موارد حاوی ذرات قابل زیستی هستند که 

برای سالمتی مردم به شدت خطرناک می باشند.
وی افزود: این ذرات معلق می توانند انواع باکتری ها، جلبک ها و کپک ها را با خود 

به دورترین نقاط ممکن انتقال دهند.
ریزگردها حیات تمامی زیستمندان را تحت تاثیر قرار می دهند

این فعال محیط زیست یادآور شد: این در حالیست که این ذرات همچنین می 

توانند مواد غیر زنده دیگری را نیز با خود جابجا کنند که می توان به ترکیبات آلی، 
فلزات و گرد و غبار اشاره کرد. تیزهوش خاطر نشان کرد: تمامی ذرات معلق موجود 
در جو زمین سرانجام بر روی زمین ته نشین می شوند و بدین ترتیب حیات تمامی 
زیستمندان این کره خاکی را به خطر می اندازند. وی به تاثیر پدیده ریزگردهای 
در طبیعت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر جنگلهای زاگرس و پوشش گیاهی 
این منطقه از فرو نشست این ذرات معلق آسیب های فراوانی را متحمل شده اند 
چرا که گرد و غبار هنگامی که با نم باران و یا رطوبت ترکیب شود، تشکیل یک 
الیه ضخیمی را در طبقات فوقانی برگ ها می دهد که به سادگی نمی توان آن 
با تشریح نحوه آسیب رسانی  این کارشناس محیط زیست همچنین  را پاک کرد. 
ریزگردها به سالمت مردم، بیان داشت: ورود ذرات معلق به بدن انسان تقریبا تنها 
از راه مجاری تنفسی است که اثرات این ذرات کار قسمت تنفسی بدن را مختل 

خواهد کرد.
عفونت های ریوی و اختالالت تنفسی از جمله تبعات ریزگردها

اولین سد دفاعی بدن در مقابل ذرات معلق موهای درون  اینکه  بیان  با  تیزهوش 
حفره بینی است، عنوان کرد: اما باز هم امکان عبور برخی از ذرات معلق که قطر 
ته نشین می شوند و  نایژه ها  این ذرات در  به طوریکه  کمتری دارند وجود دارد 

تعدادی از آنها وارد کیسه های هوایی خواهند شد.
وی تصریح کرد: مطابق بررسی کارشناسان امر اگر ذرات معلق وارد ریه ها شوند 
و در آنجا باقی بمانند به چند طریق می توانند اثرات سمی خود را اعمال کنند به 
طوریکه مطالعات نشان می دهد افزایش غلظت ذرات معلق در هوا می توانند در دراز 
مدت بیماری هایی همچون عفونت های دستگاه تنفسی، اختالالت قلبی، برونشیت 
و ... را به وجود بیاورند. این کارشناس آلودگی هوا تصریح کرد: اگر این ذرات معلق 
با مواد حاوی کربن همراه شوند برای سالمتی مردم بسیار خطر آفرین خواهند شد.

سدسازی ها متعدد و توقف تثبیت شن های روان در کشورهای منطقه
تیزهوش همچنین به دالیل ورود ریزگردهای به کشورمان پرداخت و گفت: همان 
طور که گفته شد بخش عمده ای از این ذرات معلق منشا خارجی دارند که باید 
مسئولین از طریق روابط بین المللی در تثبیت شن های روان این مناطق مشارکت 
های موثرتری را در دستور کار خود قرار بدهند. وی با انتقاد از توقف عملیات تثبیت 
شن های روان در کشورهای همسایه و منشا ریزگردها، بر ضرورت پیگیری حقوقی 
ایران در این زمینه تاکید کرد و گفت: از سوی دیگر سدسازی های متعدد در حریم 
باالدست رودخانه های کشور عراق توسط ترکیه و سوریه موجب رشد بیابان زایی 
در این کشور شده است که باید سازمانهای جهانی در این زمینه اقدامات الزم برای 

تامین حق آبه پایین دست را انجام دهند.
و  هورالعظیم  تاالب  آبه  حق  تامین  ضرورت  بر  همچنین  زیست  محیط  فعال  این 
همچنین احیا این تاالب تاکید کرد و گفت: باید با پیگیری اقداماتی از این دست 

نسبت به کاهش اثرات ریزگردهاd گام های موثری برداشت.
احیا تاالبها و تامین حق آبه رودخانه های غرب کشور در دستور کار قرار 

گیرد
تیزهوش با اشاره به اینکه عدم تثبیت شن های روان بیابانهای منطقه نیز موجب 
تشدید پدیده ریزگردها شده است، بر ضرورت پیگیری در این زمینه توسط نهادهای 
متولی امر تاکید کرد. وی تصریح کرد: تا زمانی که چاره اندیشی جدی در زمینه 
ریزگردهای و برنامه های عملیاتی در این زمینه در دستور کار قرار نگیرد 18 استان 

کشور همچنان با پدیده ریزگردها دست در گریبان خواهند بود.
این کارشناس محیط زیست همچنین با اشاره به اینکه بخشی از پدیده ریزگردها 
نقاط غرب  از  دارای منشا داخلی است، گفت: متاسفانه در سال های اخیر برخی 
کشور به سرعت در حال بیابانی شدن هستند که برای جلوگیری از به وجود آمدن 
این ذرات معلق باید در قسمت های غربی کشور حق آبه تاالب ها و رودخانه ها 

داده شود تا بدین ترتیب از به وجود آمدن ذرات معلقی که منشا داخلی دارند 
جلوگیری به عمل آید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان نیز در این زمینه در سخنانی عنوان کرد: 
مهم ترین عامل حیات بر روی کره زمین هوا است که باید بیش از هر چیزی برای 

داشتن جامعه ای سالم مورد توجه قرار گیرد.
افزایش 10 میکروگرم در مترمکعب ذرات معلق در هوا یک درصد میزان 

مرگ را افزایش می دهد
بهداشتی،  مختلف  ابعاد  در  هوا  آلودگی  خسارات  به  اشاره  با  آزادی  شیخ  اردشیر 
های صنعتی  آالینده  بر  اخیر عالوه  سالهای  در  اشت:  بیان  اجتماعی،  و  اقتصادی 
وارد می شوند سالمت  از کشورهای همسایه  به طور عمده  ریزگردهای عربی که 
مردم در استانهای غرب و جنوب کشور را تحت تاثیر قرار داده است. وی با اشاره 
به درگیری چهار استان لرستان، خوزستان، ایالم و کرمانشاه با پدیده ریزگردها به 
طور عمده، یادآور شد: در این راستا باید هماهنگی های بیشتری میان دستگاهها 
متولی امر برای تامین سالمت عمومی مردم وجود داشته باشد. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی استان لرستان تصریح کرد: همچنین باید اقدامات الزم و موثری از طریق 
سازمان بهداشت جهانی و تعامالت منطقه ای به منظور حفظ سالمت عمومی مردم 
در دستور کار قرار گیرد. شیخ آزادی به آثار ذرات معلق در هوا اشاره کرد و گفت: 
بر اساس مطالعات سازمان بهداشت جهانی افزایش 10 میکروگرم در مترمکعب در 
میانگین ساالنه ذرات معلق در هوا یک درصد میزان مرگ و میر را افزایش می دهد. 
از  ناشی  و میرهای  این در حالیست که همچنن 3.4 درصد مرگ  داد:  ادامه  وی 

مشکالت تنفسی به خاطر مواجهه مستمر با آالینده ها است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ادامه داد: آالینده های هوا می توانند 
روی ریه ها انسان تاثیر بگذارند و بر روند بیماریهای قلبی و عروقی تاثیر گذار باشند.

ضرورت دپو ماسک و توزیع در میان مردم
دکتر شیخ آزادی با اشاره به شاخص استاندارد آالینده ها در هوا، بیان داشت: مطابق 
این شاخص اگر میزان ذرات معلق در هوا بین 100 تا 200 میکروگرم بر مترمکعب 
باشد هوا در شرایط ناسالم قرار دارد و اگر این میزان بیشتر از 300 میکروگرم بر 

مترمکعب شود شرایط آلودگی هوا در وضعیت خطرناک قرار دارد.
وی با تاکید بر ضرورت اطالع رسانی و ارائه توصیه های بهداشتی به مردم، عنوان 
کرد: همچنین مطابق ماده 7 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در مواقع اضطراری 
که آلودگی به حدی است که به تشخیص وزارت بهداشت سالمت مردم را به خطر 

می اندازد باید محدودیت های موقت زمانی و مکانی اعالم شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با تاکید بر ضرورت اطالع رسانی درست 
و هماهنگی میان دستگاههای متولی امر در این زمینه، عنوان کرد: همچنین باید 
شرایط  در  تا  شود  دپو  انبارها  در  و  خریداری  مردم  برای  نیاز  مورد  های  ماسک 

اضطراری توسط ستاد بحران میان مردم این ماسک ها توزیع شود.
شیخ آزادی همچنین با تاکید بر اینکه هر ماسکی که از داروخانه ها تهیه می شود 
قابل استفاده در مقابل ریزگردها نیست، عنوان کرد: باید یکسری ماسک های دارای 

فیلتر که از ورود ذرات ریز جلوگیری می کند مورد استفاده مردم قرار گیرد.
وی تصریح کرد: به اعتقاد من مهم ترین کار در مواجهه با پدیده ریزگردهای عربی 
اطالع رسانی عمومی و ارائه توصیه های بهداشتی به مردم از طریق رسانه ها است.

به هر حال به نظر می رسد پدیده ریزگردها بیش از آنکه یک مشکل موقتی باشد 
تبدیل به معضلی دائمی شده است که باید برای عبور از این بحران زیست محیطی 
چاره اندشی جدی از سوی متولیان امر صورت گیرد و در این راستا شاید عالوه بر 
پیگیری مستمر راهبردها و استراتژی های بین المللی از طریق نهادهای جهانی باید 

اطالع رسانی و آگاهسازی از تبعات این پدیده در دستور کار قرار گیرد.
مرجع : مهر

امام علی )ع(

آيا اهداف انقالب اسالمی تحقق 
يافته است؟

در ستايش »شيار 143«

ریزگردها، گرد و غبار و عوارض جانبی 

راهپیمایی سال 1357 شهرستان نطنز
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راهپیمای ۲۲ امسال، ساعت ۹ صبح روز سه شنبه در سراسر 
و  آحاد،اقشار  همه  حضور  با  تهران  در  همزمان  و  کشور 
اصناف مختلف مردم، تشکل ها، احزاب و گروه های مردمی 
آغاز شد و همزمان با آغاز سخنرانی رییس جمهور قطعنامه 

راهپیمایی در هشت بند منتشر شد.
و  سالیق  تمامی  با  سیاسی  و  اجتماعی  طبقات  تمامی  از 
انقالب  اهداف  و  آرما ن ها  به  وفادار  سیاسی  گرایش های 

اسالمی، امام و رهبری در راهپیمایی امروز حضور داشتند.
در پی اظهارات ضد ایرانی اخیر وندی شرمن معاون وزیر امور 
خارجه آمریکا راهپیمایان مراسم ۲۲ بهمن در تهران شعار 

»مرگ بر شرمن« سردادند.
حضور  بهمن   ۲۲ راهپیمایان  میان  در  نینجاها  از  گروهی 

یافتند به انجام حرکات رزمی نمایشی پرداختند.
انرژی هسته ای حق مسلم ماست

دیپلمات هسته ای مراقبت مراقبت
راهپیمایان تهرانی با حضور در مراسم یوم اهلل ۲۲ بهمن بار 
انرژی صلح آمیز هسته ای  از  به حق خود  استفاده  بر  دیگر 
دفاع کردند و شعار انرژی هسته ای حق مسلم ماست، سر 
دادند. جمعی از راهپیمایی کنندگان تهران همچنین با شعار 
»دیپلمات هسته ای، مراقبت مراقبت« از مسئوالن خواستن 

که از حقوق هسته ای ایران ذره ای کوتاه نیایند.

هسته ای/»ما  کنندگان  مذاکره  به  راهپیمایان  هشدار 
همچنان به آمریکا بی اعتمادیم«

سر  راهپیمایی ضمن  مسیرهای  طول  در  راهپیمایان  البته 
همه  »این  آمریکا«،  بر  »مرگ  همچون  شعارهایی  دادن 
لشکر آمده، به عشق رهبر آمده«، »نه سازش، نه تسلیم، یار 
خامنه ای هستیم«، »خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر 
ماست«، پالکاردهایی با مضمون »ما مشتاق گزینه های روی 
»ما  آماده ایم«،  بزرگ  نبرد  برای  ما  کری!  »آقای  میزیم«، 

همه مصطفاییم، دشمن آمریکاییم« و ... در دست داشتند.
بهمن   ۲۲ راهپیمایی  به  نیز  هسته ای  کوچک  دانشمندان 

آمدند/»در تحریم نظامی فرزند عاشوراییم«
چهارم  و  سوم  نسل  فرزندان  امروز،  راهپیمایی  حاشیه  در 
تصاویر  نصب  و  سفید  روپوش های  کردن  تن  بر  با  انقالب 
ادامه  را  شهیدان  راه  که  کردند  تأکید  هسته ای  شهدای 

خواهند داد.
خیابان   حوالی  از  کشورمان  هسته ای  کوچک  دانشمندان 
انقالب و اسکندری شمالی عبور کرده و ضمن  تقاطع های 
به دست گرفتن پالکاردی با این مضمون »دشمنان بدانند 
در تحریم اقتصادی فرزند رمضان و در تحریم نظامی فرزند 

عاشوراییم« به سمت میدان آزادی حرکت کردند.
جای خالی حاج بخشی در بین راهپیمایان تهران

درگذشت  سال  دومین  امسال  گزارش،  این  براساس 
حاج بخشی بود و برخی از راهپیمایان تهرانی با شعار معروف 
کردند. حضور  زنده  را  او  و خاطره  یاد  »ماشااهلل حزب اهلل« 
آب  مردم  به  کوزه  با  که  حاج بخشی  شمایل  با  پیرمردی 

می داد به سوژه خوبی برای عکاسان تبدیل شده بود.
میهمان آمریکایی مبهوت حماسه سازی ملت ایران

در  میهمانان خارجی شرکت کننده  از  نفر  میان صدها  در 
نیز  آمریکایی  چهره  یک  اسالمی،  انقالب  پیروزی  جشن 
حضور داشت که به گفته خودش مبهوت اقیانوس بی کران 

مردم و حماسه سازی ایرانیان شد.
این مرد آمریکایی که بنا به مالحظاتی دو نفر از ماموران با 
لباس شخصی او را همراهی می کردند ، تاکنون از نزدیک 
شاهد چنین صحنه هایی نبوده و شاید تنها از طریق رسانه 
ها گوشه ای از حضور میلیونی مردم ایران در صحنه حمایت 

از انقالب و نظام جمهوری اسالمی را دیده باشد.
همچنین افرادی با در دست داشتن پالکاردهایی که بر روی 
آنها شروط قبول مذاکرات، توبه آمریکا از اعمال گذشته خود 

نوشته شده است، در اطراف این گروه حضور داشتند.
راهپیمایی فعاالن و حامیان فلسطین که بنرهایی با مضامین 
» ۲۲ بهمن ۵۷ روز تسخیر سفارت اسراییل گرانمی باد« و 
هم چنین  و  ایرانی«  عتیقه  اشیاء  دزد  بزرگترین  »اسراییل 
داشتند  دست  در  خمینی)ره(  امام  بیانات  از  پالکاردهایی 

نیز مشهود بود.
عکس وندی شرمن در شمایل شیطان بر روی پالکاردهای 

در دست راهپیمایان دیده می شد.
برای  غرفه هایی  بهمن   ۲۲ راهپیمایان  مسیر  طول  در 
اطالع رسانی در زمینه وقوع زلزله، مشاوره قضایی و اعتیاد 
دایر شده بود که به صورت رایگان به مردم خدمات و مشاوره 

ارائه می کردند.
اکثر غرفه های تعبیه شده در مسیر راهپیمایی نیز با پخش 
سرودهای دوران انقالب فضای متفاوتی را ایجاد کرده بودند. 
سالمند  راهپیمایان  رفاه  برای  نیز  احمر  هالل  هم چنین 
چادرهایی جهت استراحت و رسیدگی به حال آن ها تدارک 

دیده بود.
را  انقالب  شعارهای  که  ویلچرنشینانی  و  معلوالن  حضور 
در  بود.  دیدنی  می کردند  تکرار  راهپیمایان  دیگر  همراه 
با شکوه ۲۲ بهمن جمعیت هالل  احمر  حاشیه راهپیمایی 
عنوان  با  راهپیمایی  مسیر  در  چادرهایی  برپایی  به  اقدام 
بیماران  و  مسن  افراد  به  آن  در  که  کرده  ایستگاه سالمت 
خدمات رایگان در زمینه تست قند و فشار خون ارائه می شد.

طرح  از  پرهیز  بر  مبنی  شده  مطرح  توصیه های  خالف  بر 
شعارهای اختالف افکنانه و مباحثی در جهت خالف مسیر 
 ۲۲ راهپیمایی  حاشیه  در  کشورمان،  هسته یی  مذاکرات 
چشم  به  ژنو  توافق نامه  نقد  در  بیانیه هایی  توزیع  بهمن 

می خورد.
در این بیانیه آمده است که ملت ایران مذاکرات را زیرنظر 
که  رهبری  معظم  مقام  اخیر  بیانات  همچنین  و  دارد 
و  باشند  داشته  زیرنظر  را  مذاکرات  ایران  ملت  فرموده اند 
اظهارنظرهایی بی ادبانه مسئوالن آمریکا یی را مردم ببینند و 

زیرنظر داشته باشند تاکید شده است.
این بیانیه که از طرف جنبش مردمی دفاع از استقالل ایران 
چاپ و توزیع شده است دارای هفت بند است که در یکی از 
مهمترین بندهای آن تاکید شده است که آیا می دانید یک 
اروپا  و  آمریکا  و  خارجه  وزارت  میان  دیگر  محرمانه  توافق 
وجود دارد؟ به راستی چرا مذاکرات با مقامات وزارت امور 
خارجه باید از ملت ایران، شخصیت ها و نهادهای ذی ربط و 

حتی نمایندگان ملت در مجلس مخفی بماند؟
طبق  می دانید  آیا  که  شده  ذکر  بیانیه  این  در  همچنین 
توافق نامه ژنو، ایران باید دیگر قطع نامه های شورای امنیت 
را هم به سرانجام رضایت بخشی برساند و این یعنی دخالت 

آمریکا در برنامه موشکی ایران و دست کشیدن ایران از 
حمایت حزب اهلل لبنان که موضوع سایر تحریم ها است؟ و در 
غیر این صورت هیچ تحریمی از تحریم های شورای امنیت، 

اروپا و آمریکا برداشته نخواهد شد؟
اصرار بر شعار »مرگ بر آمریکا» و »لبیک یا حسین« گزینه 
و  و شهرستان  هزار شهر  از  بیش  در  ایران  ملت  میز  روی 
مسیرهای  تمامی  در  و  کشور  سراسر  روستای  هزار  چهار 

منتهی به میدان بزرگ آزادی تهران بود.
بر  که  داشتند  در دست  پالکاردهایی  راهپیمایان  از  برخی 

روی آن ها نوشته شده بود » برای نبرد بزرگ آماده ایم«.
و  همسران  مادران،  پدران،  شهدا،  معظم  خانواده  حضور 
فناوری،  و  علم  عرصه  شهدای  ویژه  به  شهیدان  فرزندان 
مسیرهای  زینت بخش  شهیدان،  زیبای  تصاویر  با  همراه 

راهپیمایی بود.
خبرنگار،   ۱۸۰۰ و  خارجی  خبرنگار   ۲۵۰ از  بیش  امسال 
تهران(  عکاس و عوامل تصویربرداری و خبری داخلی )در 
از ۲۵۰۰ خبرنگار، عکاس و تصویربردار در تمامی  و بیش 
اکثر شبکه های صداوسیمای جمهوری  استان های کشور و 
شبکه های  تمام  و  خبری  گروه   ۳۲۰ جمله  از  اسالمی 
استانی  شبکه های  تمام  و  تهران  در  جام جم  و  برون مرزی 
به  را  بهمن   ۲۲ مراسم  راهپیمایی،  مسیرهای  در  کشور 

صورت مستقیم پوشش خبری تصویری دادند.
خیل  میزبان  خود  غرفه  در  نیز  ای  حرفه  فنی-  دانشگاه 
و  ایستاده  بود که در صف  نوجوانان  و  از کودکان  عظیمی 
بر روی صورت  ایران  منتظر کشیده شدن پرچم سه رنگ 
خود بودند. راهپیمایان تهران نماز ظهر و عصر را در حاشیه 

خیابان آزادی اقامه کردند
در  تهران،  در  بهمن   ۲۲ راهپیمایی  در  کنندگان  شرکت 
ظهر  نماز  آزادی  خیابان  های  حاشیه  در  راهپیمایی  پایان 
و عصر را به صورت جماعت اقامه کردند. امکانات مورد نیاز 
برپایی نماز جماعت در اکثر ورودی های خیابان های فرعی 
خیابان آزادی توسط ادارات و نهادهای مختلف آماده شده 
موجود  امکانات  که  بود  حدی  به  نمازگزاران  شرکت  بود. 

پاسخگوی همه آنان برای اقامه نماز نبود.
و  آزادی  برج  از  بادکنک ها  پرواز  امروز  برنامه های  از جمله 
و  مسلح  نیروهای  چتربازان  سقوط  ویژه،  جلوه های  انجام 
انجام عملیات نمایش هوایی، اجرای سرود توسط رزم نوازان 
دژبان ارتش جمهوری اسالمی ایران، اجرای دو سرود توسط 
حضور  در  دانش آموز  جوانان  نفری  هزار   ۲۲ سرود  گروه 

رییس جمهوربود.
ارتش  بالگردهای  توسط  مردم  گلباران  مراسم  همچنین 

جمهوری اسالمی ایران مراسم پایانی راهپیمایی بود.
بخش داخلی الف

یک نهضت مردمی برای آنکه به اهداف خود برسد باید ضمن ارزیابی مستمر و 
باز و در پرتو رفع  با دیدگان  را  نقاط مثبت و منفی خویش راه آینده  شناسایی 
نقایص طی کند. انقالب اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. باید از خود 
انتقاد کنیم و ببینیم آیا راه را درست پیموده ایم یا نه؟ اگر درست طی کرده ایم در 
کجای راه قرار داریم و تا مقصد چقدر فاصله است؟ و اگر درست نبوده چگونه باید 
به راه اصلی بازگردیم؟ این ارزیابی و قضاوت، دو شرط اساسی دارد؛ اول رعایت 

انصاف و پرهیز از حب و بغض  و دیگر داشتن اطالعات کافی است.
آیا  انقالب است.  انقالبی، بحث اهداف آن  از مباحث اساسی در بررسی هر  یکی 
اساساً انقالب ها در جستجوی اهدافی شکل گرفته  اند و یا می  توان برای آنها پس از 
گذشت مدت زمانی از تاریخ وقوعشان اهدافی متصور شد؟ این پرسش، مسأله  ای 
است که در مورد انقالب اسالمی نیز بصورت جدی خود را نشان می  دهد. گرچه 
در موضوع انقالب ایران دو نکته وجود دارد که جایگاه بحث را کمی متفاوت می  
کند؛ اول فرهنگی بودن این انقالب و تکیه آن بر اهداف مشخصی از جنس باور 
و اعتقاد و دوم پای بندی آن به راه کارهای مبتنی بر فرآیندهای مردمی، به جای 

جنگ و مبارزه مسلحانه است.
انقالب اسالمي برای رسیدن به اهداف متعالي خود نیازمند جنبش نرم افزاري و 
توسعه اندیشه معنوي در گستره ی دانش بشري است. به بیان دیگر اصالت انقالب 
اسالمی ایران دو بُعد نظری)فکری( و عملی دارد؛ در بعد نظری آرمان ها و رهیافت 
های این انقالب غیروارداتی و محصول جامعه و تاریخ ایران است. ایرانی که از هزار 
و چهارصد سال قبل، اسالم را پذیرفته و عقاید اسالمی به عنصر اصلی فرهنگ و 
ملیت آن تبدیل گردیده است. در بُعد عملی نیز مردم با توکل به خدا و استعانت از 
نیرو و استعداد خویش بدون کمک  های مالی و تسلیحاتی شرق و غرب به پیروزی 

رسیدند. در واقع آنچه در بعد عملی مطرح مي شود، یکي از اهداف مهم این انقالب 
عظیم و مهمترین آرمان رهبر فقید آن است که می فرماید؛ »انقالب ایران آغاز یک 
حرکت و تحولي در سطح جهان است تا ضمن بر انداختن حاکمیت هاي ظالمانه 
به عنوان مترقي ترین مکتب، جایگزین مکاتب بشري و  را  نهایت اسالم  بشري، 
مادي نماید« این جنبش فکري، همان گونه که در روِش بزرگاني همچون شهید 
انقالب را تحقق بخشیده حضورش در  بوده و اصل   ... مطّهري، بهشتی، مفتح و 
تحقق اهداف انقالب نیز ضرورت دارد. در مطالعه میزان و چگونگی تحقق اهداف 

انقالب باید به موارد زیر توجه نمود:
- شناخت اندیشه هاي مرجع در حوزه تئوری انقالب: تحقق اهداف متعالی انقالب 
تنها از مسیر ژرف کاوی در آثار و نظرات اندیشه های مرجع و صاحبان تئوری 
انقالب اسالمی یعنی بزرگانی همچون امام خمینی)ره(، شهید مطهری و... شکل 
می گیرد. لذا می بایست بجای آنکه ذهن خود را درگیر آرای دانشمندان غربی)که 
دارای نظریاتی با مبانی مادی هستند( کنیم علوم انسانی، اقتصاد، فلسفه، هنر و 

ادبیات را با مبانی تفکر معنوی سامان دهیم.
- اهداف انقالب اسالمي: نگاه حداقلي یا حداکثري؟ مسلماً انقالب اسالمي ایران نه 
تنها براي فروپاشي رژیم پهلوي، که به منظور بنا نهادن ساختارهاي نوین اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي در چارچوب ارزش ها واحکام اسالمي شکل گرفت. حقیقت 
این ست که اندیشه پردازان انقالب اسالمي، هرگز به نگاه حداقلی در انقالب یعنی 
انقالب بسیار فراتر  نبودند و در تبیین اهداف و آرمان هاي  قانع  سقوط طاغوت 
از آن مي اندیشیدند. بر این اساس اگر بخواهیم اندیشه انقالب اسالمی را جهانی 
سازیم، مجبوریم در جهت حل مشکالت بینشی و خأل معنوی جهان امروز به زبان 
رایج علمي صحبت کنیم. بدین سان انقالب اسالمی می تواند ارزش هاي معنوي را 

به شهر آشفته دانش بشري تسری داده و با رشد و کمال علمي و معنوي انسان، 
بناي بي بنیاد علوم سکوالر را فرو ریخته و حیات فردي و جمعي را متحول ساخته 

و به کمال تمدن سازي برسد.
انقالب  اهداف  تحّقق  فرآیند  اسالمي:  انقالب  اهداف  تحّقق  گانه  پنج  فرایند   -
اسالمی، یک فرآیند طوالنی و البته دشوار است. در این مسیر انسان به طور نسبی 
به اهداف نزدیک می شود؛ اما تحّقق آنها، بسیار طوالنی است. بنا به تعبیر مقام 
معظم رهبری تحقق اهداف انقالب اسالمی فرآیندی پنج مرحله ای دارد؛ مرحله 
اول »انقالب اسالمی« و مرحله دوم نیز »تشکیل نظام اسالمی« است. با این تفسیر 
انقالب اسالمی، هم اکنون از این دو مرحله عبور کرده است. ایشان مرحله سوم 
تحقق اهداف انقالب را »تشکیل دولت اسالمی« دانسته و معتقدند انقالب اسالمی 
هم اینک در این گام قرار دارد. لذا عالوه بر تشریح و تبین مرحله سوم، تکالیف 
مردم و مسئولین در این مرحله باید به آنها یادآوری شود. معظم له، مراحل چهارم 
و پنجم را »تشکیل کشور اسالمی« و »تشکیل دنیای اسالمی« ذکر نموده که برای 
رسیدن به آنها، وظایف و انتظاراتی از مردم و کارگزاران نظام اسالمی توقع می رود.

پرداخته  و  خمیني  امام  ساخته  انقالب«  »صدور  اصطالح  انقالب:  صدور   -
مکلّف  را  انقالب  که  دارد  نظر  حقیقتي  به  اسالمي،  جمهوري  استراتژیست هاي 
به توجه امور مسلمانان و مستضعفان جهان  نموده و ایدئولوژي انقالب را به دیگر 
اوایل  در  مي نماید.  صادر  بنیادین  تغییرات  از  جدیدي  مدل  عنوان  به  کشورها 
اینکه  تا  انقالب، بحث هاي بسیاري مطرح بود  انقالب در چگونگي راهبرد صدور 
با تأکید بر »صدور معنوي انقالب« یکسره کردند. از  امام تکلیف این بحث ها را 
از چهار  استفاده  با  را  انقالب  به حال، دولت ها کمابیش، اصل صدور  تا  آن پس 
استراتژي؛ الگوسازي، آموزش، تبلیغ و آگاه سازي و حمایت از نهضت هاي آزادي 

بخش پیش برده اند.
برای  مختلفی  راههای  گفتار:  تحلیل  و  پرسش  بوسیله  انقالب  اهداف  برآورد   -
و  انقالب  از رهبران  راهها پرسش  این  از  دارد؛ یکی  انقالب  وجود  اهداف  برآورد 
مردم)به ویژه عده ای که در زمان انقالب بوده اند( و تحلیل گفتار آنان است. پرسش 
از نسل بعدی انقالب نیز راهکار مهمی است که سبب شناخت نظرات نسل بعد از 
انقالب در مورد اهداف پدرانشان و همچنین پیوند بین آنها می شود. پاسخ علمی و 
دقیق به این سواالت می تواند میزان تحقق اهداف انقالب و راه پیش رو را مشخص 
نماید؛ آیا انقالب اسالمي ایران در تحقق اهداف خود موفق بوده است؟ آیا نتایج 
این انقالب با آرمان هاي آن انطباق دارد؟ آنچه براثر رخداد انقالب حاصل شد، چه 

میزان با اهداف مردم، رهبران و اندیشه پردازان انقالب فاصله دارد؟ و...
تحقق عیني اهداف انقالب بیش از هر چیز به همدلي، اخالص، خودباوري، رشد 
فکري و علم و تجربه مدیریتي در سطوح گوناگون جامعه نیاز دارد. اینک که سی 
و چند سال که از عمر نهضت می گذرد ماییم و انقالب اسالمی که یادگار امام 
و شهداست. ماییم و رهبری که درخروش و خلوص و درایت و صالبت، جانشین 
و  ماییم  و نسلی جوان که ذخیره  انقالب است.  ماییم  امام راحل است.  شایسته 
اقتصادی در  و  نظامی، فرهنگی  جنگ فرهنگ ها و جبهه  های متعدد سیاسی، 
برابر انقالب که این مرحله، بیش از گذشته، بصیرت و آمادگی  می  طلبد. اگر ما 
پیمان نشکنیم و عوض نشویم، نه بیم شکست انقالب هست، نه  خوف سست  شدن 
بنیان های آن و نه هراس به ثمر نرسیدن اهدافش. رسالت رساندن این نهضت  به 
صاحب اصلی آن بر دوش ماست. پیمان بستگان با آرمان دهه فجر باید بیش از 
این تالش و تحرک و همبستگی نشان دهند تا کارهای بر زمین مانده انقالب به 

سرانجام رسیده و زمینه تحقق اهداف متعالی آن فراهم گردد. 
بخش داخلی الف

حاشیه های خواندنی از روزی به یاد ماندنی

آیا اهداف انقالب اسالمی تحقق یافته است؟
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دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت:  انقالب اسالمی 
اعتماد به نفس و خودباوری را به ملت ایران بازگرداند.

سیما  خبری  ویژه  گفت وگوی  برنامه  در  رضایی  محسن   
افزود: تفاوت انقالب اسالمی ایران با دیگر انقالب ها نبود ا 

فراط و تفریط در آن بود.
وی گفت: آمریکا می خواهد برای اجرای توطئه هایش، ما، 
مانند القاعده و طالبان یا محافظه کار شویم و عقب نشینی 
کنیم. وی با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت:  کسانی که 
در مقابل ما در این مذاکرات نشسته اند تجربه ۲۰۰ ساله 
دیپلماسی دنیا را به همراه دارند اما ما نیز تجربه سیاسی 
بسیاری داریم که می توانیم از آن ها در مذاکرات استفاده 
این که  بیان  با  کنیم. دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام 
»بحث هسته ای و اقتصاد مقاومتی مقابل یکدیگر نیستند 
بلکه مکمل هم هستند« افزود: اقتصاد قوی پشتوانه مذاکره 

کنندگان کشورمان است.
وی گفت: باید مذاکره کنیم؛ زیرا مذاکره رفع زیان می کند 

و مزاحمت ها را از بین می برد.

اقتصاد  و  اقتصاد  راه  کننده  هموار  افزود:  دیپلماسی  وی 
هموار کننده مذاکرات است.

رضایی در عین حال گفت: نباید در مذاکرات ساده اندیش 
باشیم؛ زیرا هر ساده اندیشی ضربه سختی به ما می زند.

جوانان  تربیت  و  رساندن  آگاهی  تبلیغات،  افزود:  وی 
جوان  نسل  به  می تواند  صحنه  در  انقالب  نسل  حضور  با 

خودباوری را القاء کند.
وی گفت:  در دولت آقای احمدی نژاد نسل دوم مسئولیت ها 
را به عهده گرفت اما در دولت آقای روحانی به نسل اول 
انقالب بازگشتیم که این نشان می دهد کادرسازی و جوانان 
را برای آینده آماده نکردیم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با بیان این که »اقتصاد ایران مانند پیام های سیاسی 
و فرهنگی آن به کشورهای دیگر صادر نشده است« توجه 
و سرمایه گذاری جدی مسئوالن برای اقتصاد را خواستار 
خودمان  بلکه  نیست  ما  مشکل  گفت:  تحریم  وی  شد. 

مشکل خودمان هستیم.
وی افزود: سند چشم انداز توسعه کشور ده سال پیش ابالغ 
شد و اگر دولت ها و مجلس ها از همان زمان حرکت را آغاز 
می کردند کشور اینچنین تحت تاثیر تحریم ها که سه سال 

است تشدید شده قرار نمی گرفت.
گذشته  دولت های  تجربیات  از  باید  گفت:  دولت  رضایی 
استفاده کند و اشخاص بیرون دولت نیز باید به آن کمک 

کنند و همه هم دل باشند.
آینده  دهه های  در  افزود:   جوانان  بیکاری  به  اشاره  با  وی 
جمعیت ایران پیر می شود و ما باید اکنون از ظرفیت جوان 
بودن جامعه و منابعی که در اختیار داریم بهره برداری کنیم 

که این نیاز به تالش و برنامه ریزی دارد.
اقتصادی  بخش  در  برنامگی ها  بی  برخی  از  انتقاد  با  وی 
مانند بورس گفت: باید انگیزه های انقالبی و جهادی را در 

اقتصاد به کار گیریم.

اسالمی،  انقالب  پیروزی  سالگرد  با  همزمان 
هوشنگ اسدی، عضو شورای سردبیری کیهان 
در ماه های قبل از انقالب که در مقطعی نیز هم 
بوده، در  انقالب  رهبر  سلول چهره هایی چون 
مقاله  کامل  متن  انتشار  ضمن  جالبی،  گزارش 
که  خمینی  امام  علیه  اطالعات  روزنامه  موهن 
باعث قیام خونین ۱۹ دی شد، اظهار کرده که 
این مقاله با فشار از طرف وزارت فرهنگ و دربار 
پهلوی ارسال شده و توضیح داده که چگونه وی 
در روزنامه کیهان از انتشار این مقاله شانه خالی 

کرده است.
به گزارش »انتخاب« ؛ این مقاله معروف، »ایران 
امضای  و  داشت  نام  سیاه«  و  سرخ  استعمار  و 
مستعار احمد رشیدی مطلق در پای آندیده می 
اطالعات  روزنامه  در   ۱۳۵۶ ماه  دی  در  و  شد 
علیه امام خمینی منتشر شد و درکیهان انتشار 
نیافت؛ مقاله ای که باعث قیام مردم قم در ۱۹ 
دی و بعد از آن چهلم های زنجیره ای در تبریز 
و یزد و شهرهای دیگر باعث انتشار موج انقالب 

اسالمی در سراسر کشور شد.
اگرچه به دلیل عبارات و محتوای سخیف مقاله 
بازنشر آن در »انتخاب« نیست،  امکان  مذکور، 
اما بازخوانی این مقاله بعد از ۳۶ سال، نشان می 
دهد رژیم شاه نیز برای تخریب مرجع عالیقدر 
شیعه و رهبر کبیر انقالب از روشهایی استفاده 
برخی  نیز  اخیر  سال  چند  در  که  کرده  می 
مخالفان  تخریب  برای  امام،  از  پیروی  مدعیان 

سیاسی خود به آنها تمسک می جستند.
از یک سو ترس شاه مستبد  بررسی این مقاله 
مردم  قدرت  فهم  جای  به  ها  خارجی  از  ایران 

عمومی  افکار  استعمارستیز  روانشناسی  نیز  و 
ایرانیان را نشان می دهد.

چرا که این مقاله تالش می کند شخصیتی سید 
و روحانی نظیر امام خمینی، مرتبط با استعمار، 
قیام  اندازی  راه  و  دهد  جلوه  انگلیس  ویژه  به 
۱۵ خرداد، نیز ناشی از گرفتن »چمدان دالر« 
از یک شیخ عرب توسط یاران امام خوانده می 

شود:
»... هستند هنوز کسانی که حاضرند خود 
را صادقانه در اختیار توطئه گران و عناصر 

ضدملی بگذارند.
خرداد   ۱۵ واقعه  از  یابی  ریشه  برای      
یک  مفاد  به  توجه  آن،  قهرمان  نقش  و 
مصاحبه  یک  و  اعالمیه  یک  و  گزارش 
کمک موثر خواهد کرد. چند هفته قبل از 
از طرف سازمان  غائله ۱۵ خرداد گزارشی 
اوپک منتشر شد که در آن ذکر شده بود: 
چند  ایران  نفت  از  انگلیس  دولت  »درآمد 
وقت  آن  در  که  است  پولی  مجموع  برابر 

عاید ایران می شد.«
در  ای  اعالمیه  غائله  از  قبل  روز  چند      
عرب  ماجراجوی  یک  که  شد  فاش  تهران 
به نام محمد توفیق القیسی با یک چمدان 
در  نقد  پول  ریال  میلیون  ده  محتوی 
فرودگاه مهرآباد دستگیر شده که قرار بود 
این پول در اختیار اشخاص معینی گذارده 
وزیر  نخست  غائله  از  پس  روز  چند  شود. 
فاش  مطبوعاتی  مصاحبه  یک  در  وقت، 
خارج  از  پولی  که  است  روشن  »برما  کرد: 
می آمده و بدست اشخاص میرسیده و در 

دستجات  بین  پلید  های  نقشه  اجرای  راه 
مختلف تقسیم میشده است«.

صرف نظر از آشنا بودن این ادبیات برای نسل 
خالی  شانه  نحوه  دیگر،  جالب  نکته  کنونی، 
کردن عضو سردبیری کیهان از چاپ این مقاله، 
بعد  نهایت  در  که  دربار  از  آن  ارسال  وجود  با 
از مشاهده آتش زدن دفتر روزنامه اطالعات در 

تبریز، درستی تصمیمش عیان می شود.
هوشنگ اسدی در پاسخ به این سوال که  
منتشر  را  مقاله  این  کیهان  روزنامه  چرا 
نکرد؟ جزئیات موضوع را این گونه تشریح 

می کند:
نامه غروب روز شانزدهم دی ماه ۱۳۵۶ به دست 
من رسید که سردبیر شب کیهان بودم و مشغول 
در۵۰۰  شبانه  که  الیی  صفحات  سازی  آماده 
هزار نسخه چاپ و سحرگاهان به بخش توزیع 
سپرده می شد. روش کار چنین بود که سردبیر 
ضروری  اگر  و  بود  الیی  صفحات  مسئول  شب 
بود می توانست نظر معاون ارشد سردبیررا هم 
که  هم  زاده  مصباح  مصطفی  دکتر  شود.  جویا 
تا  اغلب  کردیم،  می  دکتر« صدایش  »آقای  ما 
دیروقت در روزنامه می ماند و می توانست در 

مورد هر مساله ای تصمیم نهایی رابگیرد.
.. که  از کتاب  نقل  به  را  رویداد آن شب  شرح 
چاپ دوم نسخه فارسی آن همین روزها منتشر 

شده است؛ می آورم:
»از نگهبانی خبر دادند، یک نامه فوری از وزارت 
آن  در  اطالعات  وزارت  است.  رسیده  اطالعات 
و  راداشت  کنونی  ارشاد  وزارت  جایگاه  زمان 
وزارتی  بود.پیک  همایون  داریوش  وزیروقتش 
باال آمد. نامه ای الک و مهر شده بود که باید 
تحویل دکتر مصباح زاده می شد. »دکتر« هم 
را  نامه  دریافت  رسید  من  نبود.  ساعت  آن  در 
کشویم  در  و  گرفتم  را  پاکت  کردم.  امضاء 
باز  یا خود دکتر  را  نامه ها  این قبیل  گذاشتم. 
می کرد یا سردبیر. مشغول کار شدم. تلفن زنگ 
می  مرا  اطالعات،  وزارت  از  گفت  تلفنچی  زد. 
مطبوعاتی  معاون  برداشتم.  را  گوشی  خواهند. 
با صدای خسته همیشه خود گفت: شما  وقت 

نامه آقای دکتر را گرفته اید؟
جواب دادم: بله ...

گفت: به آقای دکتر سالم برسانید. مقاله همراه 
این نامه باید حتما در الیی شماره فردا، صفحه 

مقاالت و جای مناسب چاپ شود.
و بعد خداحافظی کرد. فکر کردم شاید از همین 
متن های رسمی است که معموالً در الیی چاپ 
می شود.الک ومهرپاکت را باز کردم. همراه نامه 
با امضای رشیدی  تایپ شده ای  رسمی، مقاله 
مطلق دیده می شد که با خودکار نوشته شده 

بود. همان مقاله معروف درباره آیت اهلل خمینی. 
مقاله  کردم.  خطر  احساس  خواندم.  را  مقاله 
آغاز  تازه  مذهبی  تظاهرات  بود.  آمیز  تحریک 
شده بود. احساس کردم چاپ مقاله برای کیهان 
مسئله ساز است. به خانه رحمان هاتفی معاون 
جائی  گفت  همسرش  نبود.  زدم.  تلفن  سردبیر 
تلفنچی  عرب،  به  ندارد.  تلفن  و  است  میهمان 
نازنین کیهان زنگ زدم و گفتم »دکتر« را هر 
طور هست، پیدا کند. آن موقع ها هنوز موبایلی 
در کار نبود. »دکتر« هر وقت به دلیلی غیب می 
شد، شماره اش را به تلفنچی کشیک کیهان می 
داد تا بتوانیم در لحظات حساس پیدایش کنیم. 
چند دقیقه بعد »دکتر« روی خط بود. مقاله را 
برایش خواندم و نظرم را گفتم. اندکی مکث کرد 
و بعد گفت: حق با توست ... من نیستم ... تو هم 
که خودت نمی توانی درباره چاپ نامه تصمیم 

بگیری ... باید مراپیدا کنی ..
شد.  کامالغیب  و  گذاشت  را  گوشی  »دکتر« 

اشاره »دکتر« تکلیف را روشن کرده بود.
دوباره تلفن من زنگ زد. این بار از دفتر وزیر می 
خواستند بدانند دکترمصباح زاده در جریان قرار 

گرفته است یا نه. جواب دادم:
- دنبالشان می گردم ...

پرسیدند:
- مقاله را برای چاپ در الیی فرستاده اید؟

جواب دادم:
- من در این مورد تصمیم گیرنده نیستم. آقای 

دکتر تصمیم می گیرند.
خبر تلفن را از طریق عرب به »دکتر« رساندم. 
ساعتی بعد دوباره تلفن زدند و این بار از روابط 
زد  می  نظامی حرف  مقامی  بود.  دربار  عمومی 
که نامش را متاسفانه به یاد ندارم. لحن خیلی 
تندی داشت.همان جواب را دادم و بعد از اینکه 
جیپ  سوار  گرفت،  قرار  جریان  در  »دکتر« 
کیهان شدم و به خانه رفتم. تا به خانه رسیدم، 

خواهرم گفت:
- آقای دکتر دنبالت می گردد ...

باز از طریق عرب پیدایش کردم. »دکتر« گفت:
- همه جا با تلفن دنبال من می گردند. برگرد 

مقاله را چاپ کن ...
گفتم:

- آقای دکتر نمی شود. الیی را بسته ایم. چاپ 
... تازه نه صفحه بند داریم، نه  هم شروع شده 

حروف چین ...
»دکتر« مکثی کرد. معنای حرف مرا خوب می 
فهمید. هم می شد صفحه بند را خبر کرد و هم 

حروف چین. گفت:
- مقصر تویی ... من اصاًل با خبر نشده ام ...

- باشد آقای دکتر ...

تا تلفن را گذاشتم، زنگ زد. یک مقام دیگر از 
وزارت دربار جویای چاپ مقاله بود. همان جواب 

را دادم. با لحن تحکم آمیزی گفت:
شود.  چاپ  باید  مقاله  است.  دستور  این   -

مسئولیت هم با شخص شماست ...
گفتم:

- من تا صبح بیدارم و سعی می کنم آقای دکتر 
را پیدا کنم ...

رحمان  بعد  روز  خوابیدم.  و  کشیدم  را  پریز 
هاتفی هم نظر مرا تائید کرد و با مقاله رشیدی 
رحمان  وقتی  رفت.  »دکتر«  اتاق  به  مطلق 
هم  روزنامه  سردبیر  طاهری  امیر  برگشت، 
که  بودیم  منتظر  گرفت.  قرار  جریان  ودر  آمد 
امیر  و تماس های  نتیجه »البی«های »دکتر« 
نماینده  طاهری روشن شود که حمید مالزاده 
تبریز سراسیمه زنگ زد. معلوم شد  کیهان در 
وقتی صفحات اطالعات به تبریز رسیده درآنجا 
تظاهرات شده و نمایندگی اطالعات را آتش زده 

اند. مالزاده با التماس می گفت:
- شما را بخدا کیهان مقاله را چاپ نکند ...

انتشار مقاله در اطالعات، فضای آماده ایران را 
چنان آتش زد که همه چیز راتحت الشعاع قرار 
داد. مقاله در کیهان منتشر نشد. نمی دانم آن 
شب دکترمصباح زاده با امیر طاهری هم تماس 

گرفته بود یانه.«
کیهان  سردبیر  شب  درآن  دانم  نمی  هنوزهم 
توضیحات  اما  یانه،  بود  گرفته  قرار  درجریان 
او صبح  که  کند  روشن می  امیر طاهری  اخیر 
روز بعد با داریوش همایون و جمشید آموزگار 
ـ نخست وزیر وقت، تماس می گیرد و هر دوی 
اطالعی  بی  اظهار  مقاله  تهیه  چگونگی  از  آنها 
می کنند و سرانجام مساله چاپ مقاله در کیهان 

منتفی می شود.

پایگاه  با  از مصاحبه  آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری 
خبری »انتخاب«، از رابطه خود با رهبر معظم انقالب می گوید.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به سال ها روابط و 
همکاری صمیمانه با حضرت آیت اهلل خامنه ای می افزاید: االن ۶۰ 
سال است که با هم صمیمي ؛  همکار ؛  همسنگر و همراه هستیم 

و همیشه هم با رفاقت عمل کرده ایم و االن هم  همان گونه است.
با  جنابعالی  روابط  مورد  در  سئوالی  خواهم  می  پرسید:  »انتخاب« 
رهبر معظم انقالب بپرسم. لطفاً بفرمایید که این رابطه که سال ها 

پیش از انقالب و پس از آن وجود داشته، اینک چگونه است؟
- آیت اهلل هاشمی: االن ۶۰ سال است که با هم صمیمي ؛  همکار 
؛  همسنگر و همراه هستیم و همیشه هم با رفاقت عمل کرده ایم 
و االن هم  همان گونه است.زماني من مسئولیت اجرایي داشتم که 

الزم بود در خیلي از تصمیمات با ایشان مشورت مي کردم.
- انتخاب: االن هم اینطور است؟

- آیت اهلل هاشمی: االن در مجمع تشخیص مصلحت نظام  وظیفه 
قانوني من و دیگر اعضا بر اساس قانون اساسي تعریف شده است.

ایشان موضوعات را مشخص مي کنند و ما روي آنها به عنوان مشاور 
ایشان  را  نهایي  نظر  و  مي دهیم  ایشان  به  و  مي نویسیم  سیاست 
ما  رفاقت  ولي  روزانه  نیست.  فعال  روابط  آن  به  نیاز  لذا  مي دهند. 
برقرار است.  از طرفي ایشان رهبر هستند و اگر نظري داشته باشند 
و دستوري بدهند ؛ ما باید اجرا کنیم. این حالت باقي است و اصاًل 
کشور  مهم  مراکز  از  یکي  مجمع  باالخره  نداریم.  ایشان  با  مشکلي 
نهادها  گونه  این  در  معموالً  گذاشتند.  اینجا  در  مرا  ایشان  و  است 
رئیس؛ انتخابي است. یعني جمعي را مي گذارند و خودشان انتخاب 
مي دهند؛  سال   ۵ از  بعد  که  احکام   همة  در  ایشان  ولي  مي کنند. 

مي گویند فالني رئیس بماند.
»برادرانه  بودید  کرده  اشاره  قباًلٌ  که  روابطي  آن  پس  انتخاب:   -

است«؛  الحمدهلل همچنان تداوم دارد؟
- آیت اهلل هاشمی: همینطور است و همیشه باید همین گونه باشد. 
از طرف من که اصاًل با ایشان معنا ندارد. ایشان مطاع است و ما هم 

پایگاه خبری تحلیلی انتخابباید پیروي کنیم.

آیت اهلل هاشمی : 60 سال است كه با رهبر معظم انقالب، صمیمي ؛ همكار ؛ رضایی:  پس از انتخابات ،مدیریت را به نسل اول سپردیم 
همسنگر و همراهم، همیشه رفاقت داشته و داریم

 ایشان در همة احكام  كه بعد از 5 سال مي دهند؛ مي گویند فالني رئیس بماند

شاه هم وقتی می خواست امام را تخریب كند، مدعی گرفتن چمدان دالر از شیخ عرب می شد!
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4اقتصادیارمغان
شرایط اقتصادی کشور که بعد از ۸ سال دچار مشکالت عدیده ای 
بر  باری  نابسامان که مسائل خارجی هم  این وضعیت  و  بود  شده 
دوش آن بود با همه مشکالت خود به دولت بعدی به ارث رسید. 
اقتصادی  وارث  مردم  انتخاب  با   ۹۲ خرداد   ۲۴ در  روحانی  دکتر 
دگرگون و زخمی شد که با شعار تدبیر و امید تالش دارد تا این 
بار  کردن  کم  برای  میان  این  در  کند  باز  را  اقتصاد  کور  گره های 
تحمیل شده به مردم طرحی در درون دولت به تصویب رسید مبنی 
بر طرح توزیع سبد کاال که این طرح در جریان توزیع با انتقادات 
از کارشناسان به آن خرده گرفتند و  جدی مواجه شد و بسیاری 

تقریبا این مساله اختالف زیادی را در کشور به وجود آورد.
بررسی مسائل اقتصادی و اقدامات دولت در زمینه کاهش هزینه های 
وارد شده بر شانه های اقتصاد کشور نیاز به نگاهی دقیق و دلسوزانه 
و البته به دور از بهانه جویی و برخورد های سیاسی داشت لذا بر آن 
شدیم تا اقدامات دولت یازدهم را با دکتر فرشاد مومنی، کارشناس 

اقتصادی و استاد دانشگاه بررسی کنیم.
درحال حاضر بحث سبد کاال بسیار مطرح است، به نظر شما دولت 

چرا رو به توزیع سبد کاال آورد؟
از نظر منطق رفتاری آنچه اتفاق افتاده این است که دولت جدید از 
روزهای آغاز به کار دائما اظهار شکوه می کرد از اینکه ماهانه حداقل 
به شوک  مربوط  نقدی  پرداخت  برای  فقط  تومان  میلیارد   ۱۰۰۰
این  من  نظر  به  و  هستند  بودجه  کسری  دچار  انرژی  حامل های 
مساله مهمی است که کشور بر اثر تعهدات به ارث مانده از دولت 
قبلی دچار کسری مالی شدید است. چرا دولت باید تعهداتی جدید 
به عهده بگیرد در حالی که نه قانونا الزامی برایش وجود داشت و نه 
حتی اعتباری برای پرداخت آن وجود دارد. بحث هایی که مسئوالن 
اصلی کشور مطرح می کنند توجیهی نمی شود برای آن تصور کرد.

این  که  گفته شود  مطالبی  به چنین  واکنش  در  که  است  ممکن 
دولت به اعتبار آنکه می داند، هنوز در حالی که شوک های جدید 
شدید  فشارهای  در  مردم  نشده  وارد  انرژی  حامل های  قیمت  به 
نوعی  آن شوک،  وارد کردن  از  قبل  دارند، خواسته  قرار  معیشتی 
دلجویی از مردم بکند. اگر چنین حرفی زده شود در برابر، پاسخ 
این است که اگر شما می دانید آن کار اشتباه بود و به معنای دقیق 
کلمه منشا فاصله های اجتماعی و زیست محیطی در کشور شد و 
آسیب هایی را به توانایی های دولت و کارایی هزینه های دولت وارد 
کرد، چرا آن کار را می خواهند انجام بدهند؟ »کار بد مصلحت آن 

است که مطلق نشود«.
این یک وجه ماجراست، وجه دیگرآن این است که حال که به هر 
بدهند  انجام  را  اشتباه  کار  این  است  قرار  توجیهی  با هر  و  دلیلی 
که  دولتی  برای  می کنند.  عملی  را  آن  اجرایی  شیوه  این  با  چرا 
است  انتخاب کرده  را  امید  و  تدبیر  بسیار جذاب  برای خود شعار 
حداقل از ۱۰ زاویه می توان نشان داد که این کار نه نسبت چندانی 
با تدبیر دارد و نه نسبت چندانی با امید آفرینی برای مردم دارد. 
تمام افتخار دولت این بود که به مردم باور داده و به خواسته هایشان 
احترام می گذارد در همین دوره چند ماهه ای که دولت جدید بر 
معرض  در  ایران  مردم  مختلف  شکل های  به  بار   ۵ آمده  کار  سر 
همه پرسی هایی قرار گرفتند که مضمون آن، این بوده؛ اگر قرار باشد 
دولت اضافه پرداخت هایی به مردم بکند یا امکان هایی به آنها بدهد 
از مردم  افزایش دهد وقتی  و در عوض قیمت کاالهای کلیدی را 
در این زمینه سوال شد بدون استثنا همیشه مردم کنترل تورم را 
به هر نوع اقدامی ترجیح می دادند. دولتی که آنقدر در مقام شعار 
به مردم و خواسته های آنها اهمیت می دهند حتی اگر این خواسته 
حوزه  در  من  البته  که  می دانند  مردود  کارشناسی  منطق  با  را 
تخصص خودم می گویم این یکی از عمیق ترین و کارشناسی ترین 
مطالبه هایی هست که مردم می توانند از یک دولت درحال توسعه 
نفتی داشته باشند. هر سیاستی که تورم زا باشد به صورت نظام وار 
کارایی هزینه های دولت را شدیدا کاهش می دهد، فساد را افزایش 
می دهد، بنگاه های تولیدی را با اختالل های جدی روبه  رو می کند و 
معیشت مردم را با تنگناهای بیشتر مواجه می کند بنابراین شخصا 
از این نظری که مردم بال استثنا در همه این نظرسنجی ها مطرح 
کردند از منظر کارشناسی دفاع می کنم اما به دولت می گویم حتی 
اگر شما می خواهید کار دیگری بکنید به روش مدنی و با اخالقی 
که از دل تدبیر و امید بیرون می آید سعی کنید استدالل هایتان را 
با مردم در میان بگذارید. اگر واقعا خدای ناکرده ماجرا این باشد که 
دولت از یک طرف ادعا می کند کسری شدید مالی دارد بعد یکباره 
سبد کاالیی را به این شکل عرضه می کند و بعد معلوم می شود که 
این مقدمه ای است بر تعقیب یک سیاست تورم زا. این مساله اعتماد 
عمومی به دولت را خدشه دار می کند و به نظر من می تواند منشا 

خسارت های خیلی بزرگی برای کل کشور باشد.
با توجه به مباحثی که شما مطرح کردید شاید این تفسیر وجود 
صورت  به  نقدی  یارانه های  حذف  برای  دولت  که  باشد  داشته 
این  به مردم  وارد شده  برای کم کردن فشار  نوعی  به  و  تدریجی 

سبد کاال را عرضه کرده است، نظر شما چیست؟
نظر من این است که تصمیم گیری های خطیر و کالن اقتصادی در 
شرایطی که کشور با انبوهی از چالش ها و مشکالت جدی اقتصادی 
باید  برنامه  آن  ابتدا  است.  برنامه  یک  تهیه  مستلزم  است  روبه رو 
و  دانشگاهی ها  اختیار  در  و  باشد  داشته  کارشناسی  پشتوانه  یک 
بهترین تصمیم  بعد  و  بگیرد، چکش کاری شود  قرار  کارشناس ها 
گرفته شود. من صمیمانه بگویم اگر رویه های غیرمشارکت جویانه 
بد  و  نادرست  تصمیم های  اتخاذ  به  منجر  باشد  غیرکارشناسی  و 
نیست  پیشین  دولت  مختص  تنها  تصمیمات  بدی  این  و  می شود 
بلکه هر دولتی اگر رویه های نادرست را در پیش بگیرد هم اعتبار 
خود را دچار چالش می کند و هم مردم را به زحمت می اندازد و هم 
هزینه هایی را به کشور تحمیل می کند. چرا ما باید در حال حاضر 
از منابع ملی صرف  راجع به یک مساله ای که رقم بسیار درشتی 
آن شده با گمانه زنی بخواهیم منطقی برایش پیدا کنیم. از دولتی 
که به تدبیر و امید قائل است این خیلی بعید بود، آنها می توانستند 
مانند بحث حقوق شهروندی که یک پیش نویسی تهیه کردند و از 
اهل نظر در مورد محک آن کمک خواستند در مورد سبد کاال هم 
همین رویه پیش گرفته شود و این کار ظرف دو هفته می توانست 
انجام شود و به عبارتی از کل دانایی های جامعه استفاده می کردند.

آن حرف هایی که رئیس محترم جمهور می زدند مبنی بر لزوم حرف 
واقعا  نه  یا  باشند  بزنند که حرف زده  آیا حرف  زدن دانشگاهیان، 
اولیه  ایده های  دولت  در  که  تصمیم هایی  تا  کنند  فعال  مشارکت 

برای آنها وجود دارد هرچه پخته تر بشود. به هر حال تمام نیروهای 
زبده و نخبگان کشور آماده اند که دولت را در گرفتن تصمیمات مهم 
برای کشور بدون هیچ چشمداشتی یاری کنند و دولت باید از این 
سرمایه استفاده کند. به گمان من با همه هزینه های سنگینی که 
دولت از نظر حیثیتی و تبلیغات بابت این طرح پرداخت. امیدوارم 
بعد  به  این  از  که  بیاید  پدید  اراده ای  چنین  دولت  درون  در  که 

تصمیم گیری کارشناسی نشده و شتابزده را کنار بگذارد.
خوشبختانه چون هنوز در سال اول این دولت هستیم باید امیدوار 
بود که این درس تا پایان دوره برای همه دولتمردان باقی بماند که 
می تواند ارزشمند باشد. البته برای من قابل تاثر بود که سخنگوی 
انرژی را  دولت در مصاحبه ای گفته بود ماجرای شوک حامل های 
دقیقا  این  که  است  این  بار  تاسف  وجه  می دهیم.  انجام  شجاعانه 
از نظر  قادر نشدند  آنها  بود، وقتی  قبلی  ترمینولوژی رئیس دولت 
منطق کارشناسی دفاع بکنند از جنبه شوک درمانی وارد شدند و از 
این ابزار استفاده کردند که در دولت های قبلی شجاعت برای این 
کار نبود و اکنون این شجاعت را داریم. ما به سهم خود خیلی تالش 
در  سیاست گذاری  عرصه  که  بباورانیم  هم  قبلی  دولت  به  کردیم 
عرصه اقتصاد حوزه مهمی است و محلی برای شجاع بودن یا ترسو 
بودن نیست. و این حوزه عرصه خرد و دانایی است. واقعا برای من 
تاسف بار بود وقتی دیدم یک کار اشتباه دوبار دارد تکرار می شود 
کار  یک  توجیه  برای  قبلی  رئیس  ترمینولوژی  همان  از  دقیقا  و 
نادرست استفاده می کنند. آن چیزی که من صمیمانه و خاضعانه 
می توانم به دولت فعلی هدیه بکنم این است که سخنگوی محترم 
سال  اقتصادی  گزارش   ۳۸ تا   ۳۴ صفحات  بکنم  موظف  را  دولت 
۱۳۷۳ را با دقت مطالعه کنند. در آن گزارش به صراحت آمده که 
آسیب پذیری شاخص هزینه های ضمنی دولت در برابر سیاست های 
تورم زا به طور بیش از ۳ برابر آسیب پذیری خانوارها و بنگاه هاست. 
دلیل این مساله مهم کامال روشن است. دولت بزرگ ترین مصرف 
کننده و بزرگ ترین سرمایه گذار در اقتصاد است. بنابراین بزرگ ترین 
آسیب پذیری ها را هم از نظر مواجهه با فساد مالی در شرایط اعمال 
سیاست های تورم زا دارد. ما صمیمانه دلمان می خواهد که این دولت 
با کارایی باال عمل کند. با فساد مبارزه بکند، من می خواهم بگویم 
حتی این دو نامه اخیر رئیس محترم دولت هم در زمینه مبارزه با 
فساد، محل گالیه و انتقاد جدی است. کسی که با تدبیر سرو کار 
دارد باید از شعارها و کارهای شعاری پرهیز کند و کارهای بنیادی 
که  است  پدیده ای  مالی  فساد  مساله  بدهد.  قرار  دستورکار  در  را 
دارد. قرار  علم  امروز در تسخیر  دارد  و عرض وسیعی که  با طول 

به روشن کردن مبانی نظری  ناظر  ادبیات توسعه  از  بزرگی  بخش 
چگونگی شکل گیری فساد و سازوکارهای ثمربخش برای مبارزه با 
آنهاست. روشی که رئیس محترم دولت در پیش گرفته اند در ادبیات 
موضوع به عنوان یک روش انضمامی برای مبارزه با فساد شناخته 
واقعا دولتی  اگر  ادبیات موضوع توضیح داده شده که  می شود. در 
اراده ای برای مبارزه جدی و موثر با فساد دارد باید یک برنامه ملی 
برای مبارزه با فساد طراحی بکند. اگر این برنامه بر محور اولویت 
پیشگیری استوار شده باشد. در غیر این صورت برخوردهای موضعی 
و  هزینه بر  به شدت  هم  مالی  فساد  مساله  با  پسینی  و  انضمامی  و 
انرژی بر هست و هم به شدت کم دستاورد و کم ثمر. شرح تخصصی 
چرایی این مساله می تواند موضوع یک بحث مستقل باشد اما من 
توصیه می کنم که  امید  و  تدبیر  رئیس محترم دولت  به  صمیمانه 
شعار تدبیر را که ایشان در همین مدت کوتاهی که بر سر کار آمدند 
بیش از هرکس از میان مسئوالن قبلی به دانشگاهیان اعتنا کردند 
قابل سپاسگزاری  برود،  فراتر  نمایشی  از حد  کار  این  امیدوارم  اما 
است اما سازوکار های عملیاتی باید در این دولت طراحی بشود که 
تصمیم گیری های خطیر مبتنی بر مطالعه کارشناسی باشد و قبل 
از آنکه تصمیم نهایی اعالم شود حتما نظرات اهل نظر و صاحبان 
تصمیم  اتخاذ  در  دولت  باشد.  شده  گرفته  حوزه  آن  در  تخصص 
نهایی یقینا صاحب حق شمرده می شود و هیچ کارشناسی انتظار 
قرار  دولت  پذیرش  مورد  کرده  توصیه  که  را  آنچه  تمام  که  ندارد 
بگیرد اما از این فرصت که نصیب این دولت شده است که ما یک 
جامعه دانشگاهی نسبتا گسترده ای داریم. با یک جامعه کارشناسی 
تمام وجود آمادگی دارند که ذخیره دانایی  با  اینها  گسترده تر که 
خود را در اختیار دولت بگذارند که انشاءا... تصمیماتی گرفته بشود 

که منشا ارتقای کارایی اقتصاد ملی بشود.
باتوجه به آنچه شما در بحث سبد کاال فرمودید و ایراداتی که به آن 

وارد دانستید، اکنون امکان اصالح آن وجود دارد ؟
از یک بسته سیاستی  به عنوان جزء کوچکی  این کار  به نظر من 
را مطرح  بسته  آن  و شفاف کل  باید صادقانه  دولت  و  دارد  معنی 
کند با اهل نظر در میان بگذارد، چکش کاری شود اگر در آن بسته 
بسیار  کارهای  و  ساز  ما  داشت  وجود  مساله  این  برای  جایگاهی 
نهادینه شده ای برای این قضیه داریم که به بهترین شکل و با کم 
بحث  اما  برساند  افراد  نیازمندترین  به  را  این  می تواند  خطا  ترین 
را  این است که ما خیلی تالش کردیم که دولت قبلی  ما  اساسی 
متقاعد کنیم که به جای دست کاری قیمت های کلیدی و بی ثبات 
کردن فضای کالن اقتصادی و مخدوش کردن فضای کسب و کار 
از طریق وارد کردن شوک به قیمت حامل های انرژی یا شوک به 
از ظرفیت های  آنها  تا  تولیدکنندگان بدهیم  به  ارز، اطمینانی  نرخ 
بخش صنعت  در  آن  درصد  از ۴۰  کمتر  االن  که  موجود  تولیدی 
صرف می شود استفاده بکنند و شغل در اقتصاد ایجاد بشود و از آن 

طریق هم عدالت در کشور بهتر تامین می شود وهم کارایی.
ما در حد چهار عمل اصلی با دولت قبلی صحبت می کردیم چون 
شوک های  کردن  وارد  طریق  از  که  بودند  این  فکر  به  دائم  آنها 
به  کردیم  ما خیلی تالش  کنند.  بی ثبات  را  فضای کالن  پی درپی 
آنها بفهمانیم که مثال با این که ده ها خالف قانونی دولت قبلی در 
ماجرای شوک درمانی انجام داده بود ولی با همه آن بی قانونی ها و 
برهم ریختگی هایی که ایجاد کرده بودند به هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان تعلق می گرفت. ما به آنها می گفتیم که اگر شما به جای این 
مولد متقاضی  فراهم کنید که بخش خصوصی  بستری  بیایید  کار 
یک شغل جدید باشد حداقل دستمزد چیزی بالغ بر ۱۰ برابر آن 
چیزی که شما به عنوان یارانه نقدی می دادید را دریافت می کنند.

ایجاد بشود هم  بنابراین رفاه مردم بیشتر می شود وقتی که شغل 
عدالت بیشتری برقرار می شود هم عزت نفس مردم، محترم شمرده 
می شود و هم این تنگناهای شدید مالی که دولت گرفتار آمده در 
دولت  در  که  است  این  من  بنابراین عرض  می رسد  به حداقل  آن 

محترم باید صادقانه و شفاف آن بسته سیاست های موردنظر خودش 
را در هر زمینه عرضه کند و از طریق گفت و شنود با کارشناسان 
بهترین تصمیم گرفته بشود. یقینا اگر قرار باشد که امر دایر شود 
بر استمرار سیاست های غلط گذشته، آسیب هایی که با اصالحات و 
رفع اشتباهات فاحش این تجربه اخیر می تواند در دستور کار قرار 
بگیرد می تواند یکی از گزینه ها در نظر گرفته بشود، همان گزینه ای 
که در قالب یک برنامه سیستمی و با یک جایگاه مشخص به صورت 
شفاف و با اهداف معین ردگیری می شود آنقدر ناهنجاری در همین 
چند روزه اخیر از زوایای مختلف در طراحی این برنامه و در اجرای 
اما  پرداخت  سنگینی  هزینه  آن  برای  محترم  دولت  گرچه  اینکه 
انشاءا... منجر به قطع چنین رویه هایی بشود و جایگزین کردن آن 
انتخاباتی  مبارزات  جریان  در  محترم  رئیس جمهور  که  رویه هایی 
مرتبا از آن صحبت می کردند. برخی معتقدند که بحث سیاسی سبد 
کاال بر بحث اقتصادی آن می چربد. در واقع بحث بر سر این است 
که دولت برای حفظ عقبه سیاسی - اجتماعی خود به سبد کاال رو 

آورد. نظر شما در این رابطه چیست؟
همان طور که اشاره کردم این یک گزینه است در برابر ده ها گزینه 
دیگر، که می توانست بسیار کم هزینه تر و بسیار پردستاوردتر باشد 
حتی اگر منظور آن باشد به نظر من نفس چنین انگیزه ای در درون 
دولت ارزشمند است اینکه دولت بخواهد به رای دهندگانش احترام 
بگذارد و اعتنا کند اما بحث بر سر این است که چرا باید شیوه های 
شیوه های  از  می توانست  که  صورتی  در  کند  استفاده  قبل  دولت 
برداشتی وجود  اگر چنین  کند.  استفاده  بهتر  بسیار  و  کم هزینه تر 
داشته باشد و چنین انگیزه ای در دولت با شد نه تنها به هیچ عنوان 
شایسته نکوهش نیست بلکه بسیار خوب است که به فکر شهروندان 
باشد اما چرا به دنبال شیوه هایی نرویم که به عزت نفس مردم و به 

مشارکت مردم و تولید کشور کمک کند.
بیشمار مساله حیاتی و خطیر  ما در کشوری زندگی می کنیم که 
جلب  و  اعتماد  و  توجه  نیازمند  شدیدا  آنها  همه  که  دارد  وجود 
بکنیم  مردم  به  را  این کمک ها  می توانیم  ما  است  مردم  مشارکت 
و در مقابل از مردم بخواهیم بخش هایی از این گره ها را باز بکنند. 
روزهای  اولین  از  زمینه  این  در  هم  ارزشمندی  بسیار  تجربه های 
پیروزی انقالب وجود دارد. واقعا حیف است که تمام آن تجربه ها 
و  زده  شتاب  اقدامات  قربانی  و  نشود  گرفته  ر  نظ  در  دانایی ها  و 
تصمیمات غیرکارشناسی بشود. با توجه به اینکه مجلس دولت را 
موظف کرده به اجرای فاز دوم هدفمندی ها از آغاز تیر ماه و دولت 
نیز گریزی از آن ندارد نظر شما در این رابطه با نحوه اجرا و به طور 

کلی اجرای آن چیست؟
نظر من این است که دولت شرایطی فراهم کند که یک تیم صاحب 
صالحیت تخصصی یک گزارشی از تجربه سه ساله اخیر از شوک 
درمانی به صورت سیستمی ارائه کند شخصا یقین دارم که اگر چنین 
ارائه شود کمتر کارشناسی توصیه وارد کردن شوک های  گزارشی 
جدید به قیمت های کلیدی را خواهد داد. یکی از گالیه های بزرگ 
من به دولت همین است که بخش اعظم انتقادهایی که این دولت 
اجتماعی،  اقتصادی -  تبعات  بر  ناظر  از رئیس دولت قبل می کرد 
یک  نباید  ما  چرا  بوده  اخیر  درمانی  شوک  این  محیطی،  زیست 
ترازنامه ای از این مساله آسیب رسان داشته باشیم و بعد به سبکی 
شبیه سبک دولت قبلی ناگهان تبصره ای برسد و وارد بودجه شود 

که با هیچ منطق کارشناسی همخوانی ندارد.
به گمان من حال که مجلس محترم چیزی حدود ۵ ماه به دولت 
از ظرفیت های  با یک شیوه خردورزانه  آنها می توانند  داده  فرصت 
واگذار  نباشد  دولت  درون  از  می خواهند  اگر  موجود، حتی  دانایی 
یک  که  بخواهند  آنجا  از  و  مجلس  پژوهش های  مرکز  به  کنند 
ترازنامه از تجربه شوک درمانی اخیر ارائه دهند در آن ترازنامه شما 
مشاهده خواهید کرد تنگناهای مالی دولت شدیدا افزایش پیدا کرد 
و در مقابل کارایی هزینه های دولت شدیدا کاهش پیدا کرد، بالغ 
ناهنجاری های  انواع  و  بین رفت  از  اشتغال صنعتی  بر ۳۰ در صد 
پیدا کرد، بحران محیط  افزایش  این سیاست  اجتماعی در جریان 
زیست در کشور تشدید شد. در مقابل این هزینه ها و ده ها هزینه 
بگویند  و  بیایند  سیاست  این  طرفداران  پرداخته  دولت  که  دیگر 
چه دستاوردی حاصل شد آیا قاچاق کم تر شد؟! آیا کارایی تولید 
پیدا  کاهش  انرژی  مصرف  شدت  آیا  شد؟!  بهتر  انرژی  حامل های 
کرد؟! اگر ما هیچ کدام از آنهایی که مطلوب می دانستیم را به دست 
نیاوردیم و در ازای آن این همه هزینه ها برای امروز و فردای ایران 
دولت  وقت  آن  آوردیم.  وجود  به  نادرست  سیاست های  آن  اثر  در 
می تواند برود و با دست پر به مجلس بگوید که بیاییم و این دندان 
چرکین را از دهان خارج کنیم و اقتصاد ایران را از این سوء کارکرد 
بزرگ که اصرار بر تداوم آن مانند اصرار بر پیشروی در باتالق است 
نجات دهیم. اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد هم نمایندگان مجلس در 
ماه های آخر دوره خود سود خواهتد برد و هم دولت اعتبار بیشتری 

کسب خواهد کرد و هم آینده توسعه کشور روشن تر خواهد بود.
بنابراین شما مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستید؟

من قویا این را برای کشور پرمخاطره می دانم.
در هشت سال گذشته درآمد دولت ۷۰۰ میلیارد دالر بوده، به نظر 
شما با این مبلغ چه کار می شد برای مملکت انجام دهند که ندادند؟

چیزی که من می توانم بگویم این است که نظام جمهوری اسالمی 
ایران با ملت میثاقی را به امضا رساندند به نام سند چشم انداز. به 
گمان من اگر برخی رویه های قانون گریزانه و برنامه گریزانه دولت 
قبلی  دولت  هفتم  یک  حدود  درآمدی  با  ما  می شد  متوقف  قبلی 
سند  اهداف  احقاق  سمت  به  بزرگ  بسیار  گام های  می توانستیم 
از دولت جدید  .اینکه من صمیمانه و خاضعانه  برداریم  چشم انداز 
می خواهم که تجربه دولت قبل خود را نصب العین خود قرار دهند. 
به همین خاطر است که مشکل ما مشکل دالر و یورو نبود ما در 
فرآیند تصمیم گیری و تخصیص منابع دچار مشکالت بزرگ بودیم.

برنامه  قانون  سند  را  خود  داوری  مبنای  زاویه  این  از  اگر  شما 
مبلغی  با  بوده  قرار  ما  آن سند  براساس  دهید  قرار  توسعه  چهارم 
مستمر  رشد  قبلی  دولت  ارزی  درآمدهای  کل  ۱۰درصد  حدود 
سرمایه  تشکیل  رشد  و  باشیم  داشته  اقتصاد  در  درصد   ۸ ساالنه 
ثابت ۱۲درصدی داشته باشیم و نرخ تورم یک رقمی داشته باشیم. 
مساله اصلی ما مساله ارز و ریال نیست. من بسیار متاسف می شوم 
که از زبان مسئوالن دولتی می شنوم که مثال دل خوش می کنند 
می کنند  فکر  و  ایران  شده  بلوکه  دالرهای  تدریجی  آزاد شدن  به 
داشته  دستاورد  کشور  برای  می تواند  دالرها  این  شدن  آزاد  نفس 
باشد. آنها باید توجه کنند اگر بخواهند به شیوه دولت قبلی فرآیند 
تصمیم گیری و تخصیص منابع را جلو ببرند آزاد شدن چند ده برابر 
مبالغی که بلوکه شده هم نجات بخش نخواهد بود. کمااینکه دیدیم 
در دولت قبل نجات بخش نبود. من اگر به جای مسئوالن کشور 
بودم فوری ترین کار این بود که یک تیم صاحب صالحیت را بسیج 
می کردم که براساس تجربه دولت قبلی قبل از آنکه هر یک دالر 

از این دالرهای بلوکه شده آزاد شود برنامه ای در راستای سند 
چشم انداز برای این دالرها در نظر گرفته شود وگرنه اگر قرار باشد 
در چارچوب این ساختار که فضایی غیرشفاف و رانتی که این دالرها 
رقم  که  کارنامه ای  که  ندارد  وجود  تضمینی  شود  داده  تخصیص 
می خورد بهتر از کارنامه ای باشد که با چیزی حدود هزار میلیارد 
دالر درآمدهای ارزی تخصیص داده شده در ۱۰ ساله گذشته اتفاق 
افتاد. به گمان من رسانه های همگانی هم این دولت را به پایبندی 
به موازین خردورزی و تدبیر و محور قراردادن علم و برنامه نصیحت 
شده  آزاد  دالرهای  غیرکارشناسی  و  برنامه  بدون  تخصیص  کنند. 
کنونی و قبلی می تواند همان کارنامه قبلی را رقم زند؛ یعنی رشد 
غیرکارشناسی  تخصیص  بازتاب  یافته  رشد  فساد  منفی،  اقتصادی 
انبوهی از دالرها و ریال ها بوده و دولت محترم باید از دولت گذشته 
درس بگیرد و خوشبختانه حال که جامعه دانشگاهی ما صمیمانه 
آمادگی این را دارند که به کمک دولت بیایند تا بهترین تصمیمات 
بگیرد،  قرار  کار  دستور  در  سیاست ها  ترین  شده  کارشناسی  و 
واقعا حیف است این ظرفیت ها نادیده گرفته شود. در مورد بحث 
دالرهای آزاد شده به نظر شما بهترین راه مصرف کردن این دالرها 

کدام مسیر است؟
ما االن با یک بحران حاد زیست محیطی و با یک بحران آمایشی 
هستیم.  روبه رو  اقتصاد  مولد  بخش های  در  حاد  بحران  یک  با  و 
رویکرد هایی که یکسویه و تک عاملی بخواهد ارائه شود به نظر من 
اعتبار کافی ندارد. ما باید از طریق یک هم اندیشی ملی اولویت هایمان 
را رتبه بندی کنیم و آن اولویت هایی را که بیشترین پیوند ها را با 
این چالش های فوری که در پیش رو داریم، دارند در دستور کار قرار 
به  آن  روی  می توانیم خیلی سریع  امروز  آنچه  من  نظر  به  دهیم. 
اجماع برسیم آثار آسیب زای تداوم رکود تورمی موجود است ما باید 
فرآیندهای  و  سیاستی  تمام جهت گیری های  محور  کوتاه مدت  در 
تخصیص منابع خود را خارج شدن از رکود تورمی موجود بدانیم. 
در اصول در سطح نظری گفته می شود باید رانت محوری و رکود 
محوری و فسادمحوری جای خود را به تولیدمحوری دهد. با کمال 
غیرمولد ها  نفع  به  ایران  تولیدی  نهاد های  از  بزرگی  بخش  تاسف 
این  از  سیستمی  بازآرایی  یک  باید  ما  بنابراین  کرده  پیدا  آرایش 
ناحیه داشته باشیم. در کنار این بازآرایی سیستمی ساختار نهادی 
دولت محترم باید یک باز نگری بنیادی در ساختار هزینه های به 
ارث مانده از دولت قبلی داشته باشد، وقتی به ارقام بودجه عمومی 
دولت  هزینه های  گذشته  سال   ۸ در  که  می بینید  می کنید  نگاه 
۲۷۰درصد رشد داشته این در حالی است که کارایی دولت به شدت 
این  که  است  این  مساله  این  بزرگ  وجه  یک  است.  یافته  کاهش 
سیستم رانت زده است یعنی بخش های قابل توجهی از پرداخت های 
دولت نسبت چندانی با مصالح توسعه ملی ندارد، بنابراین گام دوم 
این است که دولت ساختار هزینه های خود را بازآرایی کند. شخصا 
نیاز چندانی  اقدام صورت پذیرد دولت دیگر  این  اگر  تردید ندارم 
اقتصاد کالن  بی ثبات کردن  و  درمانی  به سمت شوک  به حرکت 
کشور ندارد و اینها مانند زنجیره به هم متصل هستند. مولفه دیگر 
از  بخشی  غیرکارشناسی  انگیزه های  با  قبلی  دولت  که  است  این 
واحد های تولیدی راهبردی در خدمت دولت را به صورت غیرشفاف 

به کسانی واگذار کرده است.
با دولت همکاری  این مسیر  باید در  به گمان من مجلس محترم 
باشد  قرار  هم  اگر  و  برگردد  دولت  به  عمومی  حقوق  که  کنند 
واگذاری بعدا صورت بگیرد شفافیت و منطق توسعه ای پشت سر 
این رانت های غیرمتعارف  از آنجایی که  این فاصله  باشد و در  آن 
می تواند کمک کار افزایش درآمدهای دولت باشد از این مسیر هم 
دولت می تواند نسبت به تامین هزینه های خود آرام تر و منطقی تر 
برخورد کند. مساله دیگری که به نظر من خیلی شایسته اعتناست 
به  گرایش  و  رانت جویی  فرصت  هزینه  آنکه  برای  که  است  این 
باید  محترم  دولت  کند  پیدا  کاهش  اقتصاد  فضای  در  ربا  و  فساد 
مجلس  به  را  نفتی  دالرهای  تخصیص  نحوه  درباره  تصمیم گیری 

واگذار کند.
از آنجایی که هر تصمیمی از کانال مجلس عبور می کند و به لزوم 
نفتی  دالرهای  تخصیص  نحوه  شدن  شفاف  این  می شود  شفاف 
هزینه فرصت رانت جویی را شدیدا باال می برد و گرایش به فساد را 
به حداقل می رساند. می شود یک فهرست بلند باالیی از این دست 
اقدامات که می تواند نجات بخش اقتصاد باشد ارائه کرد. منتهی در 
این زمینه نظام تصمیم گیری کشور باید این حد بلوغ فکری را از 
باطل رکود تورمی به وجود  خود نشان دهد که وقتی پدیده دور 
آمده معنایش این است که دولت به معنای قوه مجریه به تنهایی 

نمی تواند از این دور کشور را خارج کند.
به  را  دور  این  از  خروج  باید  هم  مقننه  قوه  و  قضایی  دستگاه 
عنوان یک مساله ملی مورد توجه قرار دهند و این طور نباشد که 
مجلسی ها دولت را به شکل غیر منطقی تحت فشار قرار دهند و 
خدای ناکرده با انگیزه های رانت جویانه وزرا را دائم تحت فشار قرار 
دهند و به این صورت نباشد که وقتی دولت در زمینه های عمرانی 
با واکنش منفی  انجام دهد  اقدام اصالحی کوچک  می خواهد یک 
بخش هایی از مجلس ر وبه رو شود، و به این صورت نباشد که برخورد 

دستگاه قضائیه با قوه مجریه برخورد مچ گیرانه باشد.
می خواهم  ولی  هست  اینگونه  حاضر  حال  در  بگویم  نمی خواهم 
بگویم خود این وفاق جمعی یک کار کارشناسی جدی است و ما 
باید در سطح قوای سه گانه یک اراده جدی همدالنه ایجاد کنیم تا 
امکان برون رفت از این دور فراهم شود اما اگر به این شکل نباشد و 
برخی با انگیزه های رانتی و جناحی بخواهند با دولت برخورد حذفی 
کنند و بخواهند برخورد از منظر یک رقیب سیاسی بکنند، همه ما 
ضرر خواهیم کرد. و به نظر من باید رسانه های جمعی تالش کنند 
این مساله دارد، درک شود و آن گزارشی  اهمیتی که  به اندازه  تا 
باشد.  این زمینه بسیار سودمند  که قبال عرض کردم می تواند در 
یک تصویر صادقانه از انواع و اقسام بحرانهای اقتصادی، اجتماعی 
و زیست محیطی که در اثر اتخاذ سیاست های غیرکارشناسی دولت 
آن  با  و  باشد  داشته  وجود  باید  است  شده  آن  دچار  کشور  قبلی 
سیاست های  استمرار  در  را  خود  نفع  که  رانتی  بزرگ  نیروهای 
گذشته می بینند باید به گونه ای برخورد شود که نیروی اجتماعی 
نیروی  از آن  تورمی،  این دور رکود  از  برون رفت  برای  ایجاد شده 
اجتماعی که پشتیبانی فضای رانتی گذشته بوده بیشتر باشد. در 
این صورت می توانیم امید داشته باشیم که با ذخیره دانایی امروز 
کشور بتوانیم انشاءا... همدالنه و با یک عزم ملی به معنای دقیق 

کلمه از شرایط خطیر کنونی جامعه عبور کنیم.
به عنوان آخرین سوال، نظر شما در مورد فعالیت های دولت یازدهم 
در زمینه اقتصادی چیست؟ و به نظر شما برای مسائل و مشکالتی 
که اکنون وجود دارد آیا نسخه ای وجود ندارد یا به نوعی واهمه از 

به کار بستن نسخه درمانی وجود دارد؟

فرشاد مومنی: روحانی راه احمدی نژاد را نرود
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5اجتماعیارمغان

به مناسبتی و به دلیل الزام یک گفتگوی چند نفره، مقاله ای از جناب 
پروفسور »ون استوش« با عنوان: Jesus in Qora›n را مطالعه کردم. 
مقاله را مفید و منسجم یافتم. نویسنده با تعریفی که از االهیات تطبیقی 
دارد و در مقاله ای دیگر آن را بازگفته است، تالش می کند از آیات قرآن 
تفسیری ارائه دهد که به گونه ای تأییدی با اندیشه های سنتی مسیحی. 
البته ایشان در این رویکرد تنها نیست، خیلی پیش تر از ایشان، »یوسف 
نشان دهد  نصرانیه« می کوشد  »القرآن دعوُة  ادعای  با  ُدّره حداد« هم 
چشم  به  همداستانی  مسیحی  های  آموزه  و  قرآن  میان  اندازه  چه  تا 

می خورد.
در بخشی از مقاله ی یاد شده، استوش، می کوشد تا بر پایه ی تفسیری 
َّا َقَتلَْنا الَْمسیَح عیَسی ابَْن َمْریََم  از آیه ی 157 سوره ی نساء )َو َقْولِِهْم إِن
ِ َو ما َقَتُلوُه َو ما َصلَُبوُه َو لِکْن ُشبَِّه لَُهْم( به صلیب شدن عیسی  َرُسوَل اللَّ
مسیح را از این آیه اثبات کند. نویسنده ی محترم برای این که به هدف 
خویش از نگارش مقاله برسند، به تفاسیر ناشناخته و کم اعتباری مراجعه 
کرده اند و بر اساس همان تفاسیر می خواهند خویشی میان قرآن و کتاب 
مقدس را نشان دهند. احتماالً هر کسی که با سنت تفسیری قرآن آشنا 

باشد، به نویسنده خرده می گیرد که
چرا به این تفاسیر غیر معتبر رجوع کرده است.

نکند درک  که:  است  برده  اندیشه  این  به  را  من  نویسنده  تالش  سنخ 
ما نیز ار ادیان دیگر گرفتار همین مشکل است؟ نکند ما هم برای فهم 
کتاب مقدس به تفاسیری مراجعه می کنیم به همان میزان اعتبار دارند 

که تفاسیر مورد رجوع استوش برای ما اعتبار دارند؟

رزمندگان میهن

ای خدا ،امشب دلم غوغا شده
یاد آن شبهای مستی وا شده

آن زمان، آنگه ،که در باران خون
درمیان ماسه های دشت خون
الله های نو رسیده در جنون

غلت غلتان، درمیان خاک وخون
خاکیان،تمثیل این مرغان عشق

برفرازابرها از شور عشق
می نوشتند ،عشق را با خون خویش

ازبرای وادی وپیمان خویش
آن زمان،آنگه که مادرخواب خویش
خفته بودیم دربریاران خویش
هرزمان درمحفل صاحبدالن

گشته بودیم محو آن شورآوران
آن کبوترهای عاشق بر وطن
خفته بودند درمیان خون وتن

این زمان باقی است ، یاد آن گالن
بر فراز دستهای عاشقان

ای خدا، امشب دلم غوغا شده
یاد آن شبهای مستی واشده 

»روح اله کریم پور نطنزی«

ظهر  الهدی  علم  احمد  الل  آیت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
منور  بارگاه  نمازگزار  مجاوران  و  زائران  جمع  در  جمعه 
رضوی اظهار کرد: ما با کسی دشمنی نداریم و فقط نگران 
آسیب رساندن به دین هستیم و هر کجا فکر کنیم که به 
بینیم  می  وقتی  و  کنیم  می  انتقاد  رسد  می  آسیب  دین 

جایزه را به یک فرد ارزشی می دهند، تشکر می کنیم.
با  ما  گفتم  که  هماهنگونه  شاید  گفت:  مشهد  جمعه  امام 
کسی دشمنی نداریم، آخر اگر به گوش یک آدم بزنید یک 
آخ که باید بگوید اما آنجایی که باید یک خدمتی هم ببینید 

تشکر هم می کنید.
به  هم  نقد  یک  بنده  اینکه  بیان  با  الهدی  علم  الل  آیت 
نقطه  یک  گفت:  دارم،  فجر  فیلم های  از  برخی  موضوعات 
نقدی که وجود دارد این است که در بیشتر فیلم هایی که 
راجع به جنگ ساخته بودند زوم شده بود روی مسئله آب و 
خاک ایران که این مسئله اشتباه است چرا که شهدایی که 

به جبهه می رفتند، روی پیشانی بند همه شان نام یا حسین 
و ائمه نوشته شده بود، نه نام کوروش و داریوش که ما باید 

این مسئله را متوجه شویم.
دچار  ما  مسئوالن  نکرده  خدایی  که  چرا  کرد:  اظهار  وی 
اگر  و  است  اسالم  و  دین  ما  مردم  مسئله  نشوند  اشتباه 
برای معیشت شان  و تظاهرات  راهپیمایی  بگوییم مردم در 

به میدان می آیند این توهین به مردم است.
در  مسئولیتی  که  آنهایی  کرد:  تصریح  مشهد  جمعه  امام 
آنهایی  آنهایی که در دولت هستند و چه  نظام دارند، چه 
که در مجلس وظیفه دارند مسئله معیشت مردم را تامین 
کرده و به ازدواج و اشتغال جوانان توجه داشته باشند اما در 
عین حال باید بدانند در راس مطالبات مردم خواسته های 

دینی مردم است.
نمی  را تحمل  بی عفتی  افزود: مردم  الهدی  علم  الل  آیت 
کنند و این 22 بهمن دشمن ما را به عقب راند و آنها را 
به احساس ورشکستگی رساند امیدوارم دوستان ما را نیز با 

عمق مطالبات مردم آشنا کرده باشد.
 22 حماسه  گفت:  بهمن   22 راهمپیمایی  به  اشاره  با  وی 
بهمن که به مراتب گسترده تر از سال های گذشته بود به 
دنیا نشان داد که مردم ایران هماهنگونه که امام خمینی 
الل  رسول  عهد  در  ملت حجاز  از  بهتر  بودند  فرموده  قبال 
امیرالمومنین  امام حسین و  از مردم کوفه در عهد  و بهتر 

هستند.
است  شهادتی  حقیقت  در  این  افزود:  مشهد  جمعه  امام 

نسبت به دلدادگی مردم به نائب امام زمان است.
در  مردم  گسترده  به حضور  اشاره  با  الهدی  علم  الل  آیت 
راهپیمایی گفت: آنچه در این راهپیمایی قابل تعمق است 
شعارهایی است که از دل ملت بیرون می آمد و آن چیزی 

که مردم به خاطر آن راهپیمایی آمده بودند.
امام جمعه مشهد افزود: روی حتی یک پالکارد هم نوشته 
نشده بود ما نان یا مسکن می خواهیم، همه چی حول محور 

رهبری و همچنین استکبار ستیزی مردم بود.
آیت الل علم الهدی گفت: این مردمی که روز 22 بهمن در 
خیابان ها راه افتاده اند اینها دینشان را می خواهند و مظهر 
عشق به اهل بیت هستند و دین را در رهبری می بینند و 
به خاطر عشق به اهل بیت و رهبری عشق می ورزند و به 
خاطر نفرت از سمبل مبارزه با دین که همان استکبار باشد 

شعار ضد استکباری می دهند.
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آنجا که جز سیاهی و  بیکران و الیتناهی،  در جای جای فضای 
سردی مطلق چیزی نیست، آنجا که به آن کیهان نیز گفته می 
شود، و در نقطه نقطه این عالم سترگ، ابرهایی بسیار عظیم از 
هیدروژن و گرد و غبارهای کیهانی وجود دارند که بسان گردابی 
بس عظیم به گرد خود میdچرخند. اندازه و ابعاد این تودهdهای 
که  به طوری  است؛  بزرگ  و دهشتناکی  آور  به طرز سرسام  ابر 
الزم  زمان  و  مسافت  نوری  سال  هزار  صدها  آنها،  از  عبور  برای 
باشد.  می  همین حدود  در  چیزی  نیز  ابرها  این  است. ضخامت 
همچنانکه این توده ابرها که تماماً از هیدروژن می باشند، با آن 
ابعاد عظیم و غیر قابل تصور به دور خود می چرخند، به حکم یک 
تمایل طبیعی، گرایش به جمع شد در مرکز خود پیدا می کنند 
به سمت مرکز  از کناره ها  آن،  رفته گازهای موجود در  رفته  و 
ریخته می شود. این کار آنقدر ادامه پیدار می کند تا تمامی و یا 
قسمت اعظم ماده موجود در توده ابر، در مرکز آن تجمع و شروع 
اندازه که تراکم و انقباض  به چرخش، تراکم و انقباض کند. هر 
ماده در مرکز افزایش یابد چگالی آن نیز بیشتر می شود و بدین 
سان، ُکره ای بسیار فشرده، عظیم و غول پیکر گازی پدیدار می 

گردد. این ُکرة بزرگ که قطر آن به صدها میلیون کیلومتر می 
رسد مدتها همچنان سرد و تاریک و ساکت و آرام به تراکم خود 
ادامه می دهد و این تراکم گاهی میلیون ها سال طول می کشد. 
زمانی می رسد که تراکم ماده منقبض شده بر اثر گرانش ناشی از 
چرخش دورانی آن به حدی می رسد که دما شروع به باال رفتن 
می کند. دمای مواد متراکم شده )بر اثر حرکت سریع مولکول ها 
و اتمهای تحت فشار( بقدری باال می رود که شروع به داغ شدن 
و سپس التهاب و گداخته شدن می نماید. به این تراکم »تراکم 

بحرانی« گفته می شود.
چنانچه فلزی تحت حرارت بسیار زیاد قرار گیرد ابتدا گداخته می 
شود و از خود نور قرمز و سپس نور زرد و سفید ساطع می کند. 
حرارتی که از فلز ساطع می شود بر اثر تغییر رنگ نور از قرمز به 
زرد و سفید، نیز افزایش می یابد. چنین فرآیند مشابه ای نیز در 
تودة ابر هیدروژنی متراکم شده و تحت فشار رخ می دهد. توده ابر 
در حال تراکم )متراکم شده( بر اثر التهاب گازهای درونی ناشی از 
حرارت فوق العاده زیاد، شروع به گداختگی و التهاب نموده و ابتدا 
نور قرمز و سپس نور زرد و سفید ساطع می کند و دمای آن نیز 
به موازات تغییر رنگ، افزایش پیدا می کند. در این حالت، تودة 
متراکم شروع به انتشار نور و حرارت نموده و به این ترتیب »ستاره 

ای متولد می شود« و درخشیدن آغاز می کند.
در درون ستاره تازه متولد شده جهنمی برپا است. مواد متراکم 
می  ادامه  چالش  و  اصطکاک  انقباض،  تراکم،  به  همچنان  شده 
دهند و دما نیز افزایش می یابد تا جائی که به میلیون ها درجه 
می رسد. در این هنگامه است که فعل و انفعاالت هسته ای شروع 
می شود. فعل و انفعاالتی که منبع الیزال انرژی ستاره است مانند 
از خورشید دریافت  نور وحرارت  ما بصورت  ای که  انرژی  همان 
می کنیم. همان انرژی هستی بخشی که حیات زمین، ساکنان و 

موجوداتش، به آن وابسته است. 
انرژی نورانی وحرارتی که در ستارگان تولید و منتشر می شود، 
در اثر فعل و انفعاالت هسته ای است. در درون ستارگان همواره 
و در فرآیندهای خاص، که به آن جوش هسته ای )فیوژن( گفته 
اثر حرارتهای بسیار زیاد  اتم هیدروژن در  می شود، هسته های 
با یکدیگر ادغام شده و هسته اتم هلیوم را تشکیل می دهند. در 
فرآیند این تبدیل، و تبّدل، که چهار هسته هیدروژن در هم ادغام 
را بوجود می آورد، مقدار بسیار  شده و یک هسته عنصر هلیوم 

متقاباًل مقدار  و  از جرم هسته های هیدورژن کاسته شده  کمی 
بسیار متنابهی انرژی تولید و رها می گردد. این انرژی بصورت نور 

و گرما از ستاره بسوی فضا گسیل می شود.
تواند  می  ماده  جرم  از  اندکی  بسیار  مقدار  که  است  شده  ثابت 
مقادیر بسیار عظیمی انرژی تولید کند. چنانچه در بمبهای اتمی 

و  هیدروژنی و سایر انفجارات نیز چنین است.
تنها            هیدروژن،  ای  هسته  جوش  هنگام  در  که  است  شده  ثابت 
از جرم هسته صرف تولید انرژی می شود و این انرژی نیز معادل 
200000 کیلو وات بر ساعت است و این خود نشان دهنده غلظت 

فعل و انفعاالت هسته ای در دل ستارگان و خورشید است. 
طبق محاسبات انیشتین، اگر کوه عظیمی از ذغال سنگ را وزن 
کرده و سپس بسوزانیم و این کوه ذغال سنگ روزها و هفته ها 
انرژی خود را مصرف کند و  و ماهها بسوزد و تمامی  حرارت و 
سپس خاموش و سرد گردد، هرگاه خاکستر بجای مانده از آن را 
)بفرض اینکه حتی یک دانه غبار آن هم ناپدید نشده باشد( وزن 
از سوختن و خاکستر  کنیم، اختالف وزن کل ذغال سنگ قبل 
بجای مانده بعد از سوختن، به زحمت به چند گرم می رسد و این 
ثابت می کند که مقدار بسیار اندکی از ماده می تواند مقدار بسیار 

عظیمی انرژی تولید کند.
 E = mc(2) این پدیده را انیشتین در فرمول مشهور انرژی خود
به اثبات رسانید. در این فرمول  E مقدار انرژی تولید و رها شده، 
نور  و »2c« مجذور سرعت  ماده مصرف شده  مقدار جرم   m و 
است. طبق این فرمول اگر فقط یک واحد  )m = 1( از جرم یک 
ماده سوختنی بطور کامل و بدون کاستی بسوزد انرژی حاصله از 
سوختن از این یک واحد جرم ماده مساوی است با 2 )300000( 
E = 1 و یا E = 90/000/000/000. یعنی یک واحد جرم ماده 
می-تواند نود میلیارد واحد انرژی بصورت نور و حرارت تولید و رها 
کند. حال در ستارگانی که در هر ثانیه هزاران تن ماده )هیدروژن( 
طی فرآیندهای هسته ای و بطور کامل می سوزد انرژی که تولید 

و رها می شود غیر قابل تصور و محاسبه می باشد. 
مقدار نور و حرارت و حتی رنگ و درخشندگی ستارگان، مربوط 
اگر دمای سطحی  آنها است.  و درونی  به درجه حرارت سطحی 
رنگ  با  ستاره  باشد  درجه   50000 الی   30000 بین  ای  ستاره 
 6000 حدود  ای  ستاره  سطحی  حرارت  اگر  و  میدرخشد  آبی 
)مانند خورشید(  یا سفید  و  زرد  نور  با  باشد  الی 10000 درجه 
حرارت  درخشند  می  قرمز  نور  با  که  ستارگانی  و  ِمیدرخشد 

سطحی معادل 3000 درجه دارند.
در  هیدروژن  ابرهای  هستند.  ستارگان  زادگاه  سحابیها  و  ابرها 
بهمین  و  دیگرند  نقاط  از  تر  متراکم  نقاطی  در  معموال  سحابیها 
ترتیب و در فرآیندهای خاص و بسیار پیچیده، ستارگانی منفرد و 

یا خوشه ای بوجود می آورند.
مدت زمانی که الزم است تراکم و انقباض توده ابر هیدروژن بحد 
بحرانی و کافی برسد و هسته ستاره ای مانند خورشید تشکیل 
در  را  خود  موجودیت  و  درخشش خود، حضور  با  ستاره  و  شود 
فضا اعالم نماید، بستگی به مقدار جرم ماده موجود در توده ابر و 
سحابی تشکیل دهنده آن دارد. اگر ستاره در حال تشکیل حدودا 
تولد آن  و  کامل  تراکم  برای  زمان الزم  باشد  برابر خورشید   30

کمتر از یک میلیون سال نخواهد بود.
بسیار  دورة  یک  توانند  می  شدند  متولد  اینکه  از  پس  ستارگان 
طوالنی چندین میلیارد ساله را پایدار و برقرار بمانند و بدرخشند 
و دلیل آن، این است که منابع ذخیره انرژی آنها  بقدری است که 
تا میلیاردها سال قدرت انتشار نور و حرارت را دارند؛ و این بخاطر 
جرم بسیار عظیم و سترگ آنها است. وقتی از سوختن کامل یک 
واحداز جرم یک ماده، معادل نود میلیارد واحد انرژی تولید می 
شود بنابراین تکلیف مقدار انرژی تولید شده توسط ستارگانی که 
میلیاردها میلیارد تن وزن مادة  تشکیل دهنده و انرژی زای آنها 
است روشن خواهد بود. درخشندگی این ستارگان در طول عمر 
چندین میلیارد ساله آنها دچار تغییرات و نوساناتی می شود که 

مربوط به تحلیل منابع و سوخت هیدروژن آنها است.
زمانی که حداقل نیمی از ذخیره هیدروژن یک ستاره در فرآیند 
هیدروژن سوزی و گداز هسته ای می سوزد تا به مصرف هلیوم 
سازی برسد، درجه حرارت سطحی و درونی آن رفته رفته تحلیل 
می یابد و به سردی می گراید. این پدیده نیز نه در زمانی کوتاه 
بلکه در یک دورة بسیار طوالنی چند صد میلیون ساله الی چند 
میلیارد ساله اتفاق می افتد. در طول این مدت بخش عظیمی از 
هلیومهای تولید شده نیز در مرکز ستاره و در هسته آن ته نشین 
می شوند. در این حالت حرارت هسته و مرکز ستاره حدوداً به 10 

میلیون درجه می رسد.
انرژی  ناپذیر  فنا  و  الیزال  منبع  ستارگان،  حرارتی  های  واکنش 
نورانی و گرمایی آنها می باشد و این انرژی در تمام طول چندین 

میلیارد ساله عمر ستاره، جهان اطراف آن را تغذیه می کند.
ستارگان، کره ها و گوی های آتشین بسیار داغ و سوزانی هستند 
که تماماً از جنس گاز می باشند. درخشش ستارگان بخاطر انرژی 
تولید شده توسط خود آنهاست که آن را از طریق فعل و انفعاالت 
ضمن  ستارگان  آورند.  می  بدست  خود  درونی  ای  هسته  گرما، 
نور، حرارت  از  اینکه می-درخشند فضای اطراف خود را سرشار 
و  بطرز وحشتناک  در ستارگان  ماده موجود  کنند.  انرژی می  و 
سرسام آوری تحت فشارهای عظیم و فوق العاده زیاد قرار دارد و 
بهمین جهت در درون برخی از ستارگان بسیار بزرگ دما تا صدها 
زیاد  العاده  فوق  رود. همین حرارت های  باال می  میلیون درجه 
است که موجب درخشش ستارگان از فواصل بسیار بسیار دورتر 
می گردد. ماده اصلی سازنده ستارگان )و جهان( هیدروژن می 
باشد. همان ماده ای که تشکیل دهنده کلیه سحابیها و ابرهای 
خلقت  بنای  سنگ  که  ای  ماده  همان  است.  کهکشانها  سازنده 
چند  هر  باشد.  می  است  آن  در  آنچه  و  جهان  اصلی  ساختار  و 
هیدروژن در فرهنگ زبان التین به معنای »زایندة آب« می باشد 
ولی در عمل، زایندة جهان هستی است. چه اگر هیدروژن نبود 
و  نیز هیدروژن سازنده  زمین  نبود. چنانکه در سطح  جهان هم 
زاینده تمامی هیدرواکسیدها، هیدروکربورها و تمامی هیدراتهایی 

است که در حیات بشر نقش سازنده و بنیادی دارند.
خلقت را بهتر بشناسیم و در مقابل آفریدگار بزرگ جهانیان، آنکه 
گفت: »ُکن فیکون« )بشو، پس شد( خاضع تر و خاشع تر باشیم. 
چنانکه تمامی انبیاء و امامان و اولیاء خدا، پس از درک معرفت 

الهی چنین گشتند.

عباس دهقانیان :

حجت االسالم دکتر مهراب صادق نیا

پیدایش ستارگان 

آشنایی با ساختار مادی جهان خلقت )4(
از جهان شناسی تا خدا شناسی

یک تأمل
تشکر آیت اهلل علم الهدی از داوری های فیلم فجر

جشنواره امسال عاقبت به خیر شد
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اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر امشب ۲۲ بهمن ماه در حالی برگزار 
عالقه  از  بیشماری  مخاطبان  فیلمسازان،  و  هنرمندان  حضور  کنار  در  که  شد 
مندان به سینما در مقابل درب ورودی برج میالد تجمع کرده بودند و وقتی از 
کنار هر کدام از آنها می گذشتی درخواست کارت اضافه برای ورود به مراسم 

داشتند.
به گزارش مهر، در ابتدای مراسم به مناسبت ۲۲ بهمن سرود انقالبی پخش شد 
و احسان کرمی با عبور هر هنرمند از فرش قرمز با آنها گفتگو می کرد. بهرام 
رادان، رویا نونهالی، غالمرضا موسوی، امیرحسین شریفی، داریوش فرهنگ، کارن 
پورناظری،  آبیار، سهراب  نرگس  افخمی،  بهروز  میرشکاری،  همایونفر، جهانگیر 
ابوالحسن  زاده،  فخیم  مهدی  اهلل،  نعمت  حمید  عطاران،  رضا  حاجیان،  آزیتا 
لوریس  صمدی،  یداهلل  مظفری،  نیکی  دخترش  و  مظفری  مجید  داوودی، 

چکنواریان و ... اولین مهمانانی بودند که از فرش قرمز عبور کردند.
عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی از دیگر مهمانان این مراسم است که 
است.  پیوسته  کشور  سینمای  رویداد  ترین  مهم  اختتامیه  به  دولت  کابینه  از 
همچنین مدیران سینمایی کشور همچون حبیب ایل بیگی مدیر انجمن سینمای 
جوانان نیز به اختتامیه آمده است. البته داوران بخش های رقابتی جشنواره نیز 

در برج میالد حاضر شده اند.
از  گروهی  کرد:  عنوان   »۱۴۳ »شیار  فیلم  عومل  ورود  هنگام  کرمی  همچنین 
عوامل فیلمی وارد شدند که بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته است. حامد 
بهداد هم در بدو ورود گفت: من نمی دانم اگر سیمرغ ببرم چه چیزی روی سن 
لذت  و  و خیلی شیرین  ام  تجربه کرده  قبال  را  لحظه  این  می گویم چون من 
بخش است. می دانم کسانی این لحظه را تجربه نکرده اند که امیدوارم امشب 

تجربه کنند.
هنرمندان در هنگام ورود یک عکس یادگاری در کنار پوستر جشنواره فیلم فجر 
می گیرند. از دیگر نکات قابل توجه این است که خیلی از هنرمندان با خانواده 
قرمز گفت:  اند. احسان کرمی همچنین در روی فرش  یافته  های خود حضور 

امشب جانبازان دفاع مقدس این مراسم را با حضور خود مزین می کنند.

بابک حمیدیان در هنگام ورود عنوان کرد: من امشب با دستبند متبرک شهید 
اصغر وصالی که نقش ایشان را در فیلم »چ« بازی کرده ام به این مراسم آمده ام. 
وی در مقابل دوربین این دستبند را بوسید. بابک حمیدیان از نامزدهای سیمرغ 

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد است.
شبکه نمایش که قرار بود این مراسم را زنده پخش کند تنها چند ثانیه صحنه 
هایی از ورود هنرمندان روی فرش قرمز را نمایش داد و سپس برنامه قطع شد.

محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد 
مشاور  آشنا  الدین  حسام  سینمایی،  سازمان  رییس  ایوبی  اهلل  حجت  اسالمی، 
فیلم  جشنواره  دومین  و  سی  دبیر  رضاداد  علیرضا  جمهوری،  رییس  فرهنگی 
فجر، محمدرضا جعفری جلوه مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی به جمع مهمانان 

مراسم پیوستند.
مراسم رسمی اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر ساعت ۱۹:۱۵ و با ۴۵ 
با حضور شهیدی فرد  آغاز شد.  قرآن  قرائت  و  ملی  نوای سرود  با  تاخیر  دقیقه 
پیدا  ادامه  مراسم  این  اختتامیه  به مهمانان  تریبون و خوشامدگویی وی  پشت 
کرد. وی تاکید کرد این جشنواره هم به خوبی و خوشی گذشت و سینماگران از 
دیدن فیلم ها و دید و بازدید با یکدیگر لذت بردند. وی به رضاداد دبیر جشنواره 
پیشنهاد داد جشنواره فیلم فجر را ماهی یکبار برگزار کنند و اگر مشکل مالی 

دارند دیگر مساله خودشان است.
در حالی که قرار بود اختتامیه هم همچون افتتاحیه از سخنرانی های طوالنی و 
خسته کننده عاری باشد ولی شهیدی فرد به عنوان مجری این قاعده را شکسته 
و در حال ارائه سخنانی بی ارتباط به مراسم است. علیرضا رضاداد دبیر جشنواره 
به عنوان اولین سخنران روی سن حاضر شد و حماسه ۲۲ بهمن را تبریک گفت. 
وی به پیام حسن روحانی رییس دولت یازدهم در افتتاحیه مراسم اشاره کرد و 
آن را نویدبخش تدبیر و امید در سینما دانست. اشاره رضاداد به وعده روحانی 

برای اختصاص جایزه ملی از سوی نهاد ریاست جمهوری برای هنرمندان بود.
دبیر جشنواره فیلم فجر به کوتاهی سخن گفت و ادامه مراسم با پخش سرودهای 

انقالبی با تصاویر خاطره انگیز از ۳۵ سال گذشته انقالب دنبال شد.
اعالم جوایز این دوره از جشنواره فیلم فجر با بخش مستندها آغاز شد. با پخش 
تصاویر داوران این بخش معرفی شدند. مرتضی پورصمدی، مجید شیخ انصاری، 
رامین فاروقی، مهرانفر، فرهاد ورهرام داوران این بخش هستند. فاروقی اعالم کرد 

برای مدیریت زمان بیانیه هیات داوران را نمی خواند.
مهدی نورمحمدی برای فیلم »در پناه بلوط« سیمرغ بلورین بهترین دستاورد 
فیلم  برای  روزگرد  الله  و  نعمت پور  کرد. سیدغالمرضا  دریافت  را  هنری  فنی- 
را  تحقیق  و  پژوهش  بهترین  بلورین  سیمرغ  نیست«  بهشت  گونگادین  »برای 
دریافت کرد. محسن استادعلی برای فیلم »جایی برای زندگی« سیمرغ بلورین 
مجتبی  به  شد  اهدا  ویژه  جایزه  همچنین  کرد.  دریافت  را  کارگردانی  بهترین 
میرطهماسب برای فیلم »شش قرن و شش سال«. »خاطراتی برای تمام فصول« 
به تهیه کنندگی مرتضی رزاق کریمی سیمرغ بلورین بهترین فیلم را دریافت کرد.

پس از اعالم برگزیدگان این بخش وزیر ارشاد سخنرانی خود را آغاز کرد. سخنان 
وزیر ارشاد که بیش از ۱۰ دقیقه به طول انجامید در حالی به پایان رسید که در 
میان صحبت های وی حاضران در سالن بارها او را تشویق کردند. در ادامه این 
مراسم داوران بخش نگاه نو مخصوص فیلم اولی ها معرفی شدند. محمدعلی باشه 
نبوی  اکبر  قاسم خانی،  پیمان  داوودی،  ابوالحسن  اهلل حمیدنژاد،  عزیز  آهنگر، 

داوران این بخش هستند.

دیپلم افتخار بازیگری به امیر جدیدی برای فیلم »پایان خدمت« و »سیزده« اهدا 
شد. دیپلم افتخار بازیگری به پانته آ پناهی ها برای فیلم »خانوم« اهدا شد. تینا 
پاکروان کارگردان فیلم روی صحنه حاضر شد و جایزه همکارش را گرفت. وی 
گفت فیلمی درباره خانم ها ساختم که به مذاق داوران خوش نیامد. قول نمی 

دهم سال بعد »آقا« را بسازم.
دیپلم افتخار بهترین فیلمبرداری به مسعود سالمی برای فیلم »ناخواسته« اهدا 
شد. او از عوامل فیلم تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد کسی امشب از دست کسی 

عصبانی نشود.
»حِق سکوت« نوشته هادی نائیجی سیمرغ بهترین فیلمنامه را دریافت کرد.

سیمرغ بهترین کارگردانی به جمشید محمودی برای »چند مترمکعب عشق« 
مترمکعب  »چند  برای  محمودی  نوید  به  فیلم  بهترین  بلورین  سیمرغ  رسید. 
عشق« رسید. دیپلم افتخار بهترین فیلم به هومن سیدی برای فیلم »سیزده« 
رسید. با پایان این بخش، پخش زنده موسیقی با آواز علیرضا قربانی زینت بخش 
مراسم شد. با اتمام بخش موسیقی که با استقبال روبه رو شد، مجری مراسم از 

حضار خواست برای همه درگذشتگان سینما فاتحه بخوانند.
رضاداد دبیر جشنواره فیلم فجر بار دیگر روی سن حاضر شد و گفت: در پیام 
رییس جمهوری در افتتاحیه اعالم شد فیلمی به عنوان فیلم برگزیده از سوی 
تا  انجام شد  که  علیرغم کوششی  ولی  گیرد  قرار  تقدیر  مورد  رییس جمهوری 
این  جامعیت  که  فیلمی  دوره  این  در  ولی  شود  انتخاب  ایشان  مدنظر  فیلمی 

نظرات را داشته باشد، نداشتیم.
وی همچنین از نهاوندیان دعوت کرد که در این مراسم به ایراد سخنرانی بپردازد.

پس از صحبت های نهاوندیان مجری مراسم اعالم کرد که تعدادی از جانبازان 
قطع نخاعی از آسایشگاه ثاراهلل و خانواده شهدا و جانبازان در سالن حضور دارند. 

حضار به احترام آنها از جا برخاسته و آنها را تشویق کردند.
عسگرپور  که  شده  اعالم  مردمی  آرای  نتیجه  کرد  اعالم  شهیدی فرد  همچنین 

مدیرعامل خانه سینما آن را اعالم می کند.
حجت اهلل ایوبی رییس سازمان سینمایی در سخنانی گفت: ۵ ماه است که در 

خدمت شما هستم.
افتاد مشکل ها، بیان  با اشاره به شعر حافظ که عشق آسان نمود اول ولی  وی 
کرد: تدبیر و اعتدال کار بسیار سختی است. اعتدال نیاز به گذشت دارد و بسیار 
پروژه سنگینی است معتدل بودن و امید هم یک فرآیند است که همه باید دست 

به دست هم دهند تا امید خلق شود. امید تنها از سازمان سینمایی برنمی آید.
ایوبی افزود: فیلم های پرافتخار در یک سال گذشته در سینمای ایران ساخته 
شده و باید با واژگان زیبا از آنها یاد کرد. ما امسال در طرح سینما سالم صف 

کشیدن جلوی سینماها را به چشم دیدیم کو این آرزو به دلمان نماند.
رییس سازمان سینمایی تاکید کرد: البته کار سخت تر را رضاداد دبیر جشنواره 
انجام داد و من هدیه ناقابلی را برای او در نظر گرفته ام. او اصال خبر ندارد. این 

خط استاد حیدری است که تقدیم حضور وی می کنم.
اینکه  از  تشکر  با  ایوبی  کرد.  دریافت  را  هدیه  این  سن  روی  با حضور  رضاداد 
یک نفر یکبار دبیری جشنواره را می پذیرد و از رضاداد هم تشکر می کنم که 
این خبر مشخص شد که  با اعال م  بماند.  باز هم می پذیرد که دبیر جشنواره 
علیرضا رضاداد دبیر سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر خواهد بود. وی 
گفت: من با خانواده ام عهد کردم که همین یک دوره دبیر هستم اگر خانواده 
بپذیرند در خدمت شما خواهم بود. در ادامه مراسم اعالم شد که تهیه کننده فیلم 
»عصبانی نیستم!« برای حفظ آرامش در سینما خواسته است که فیلمش مورد 

ارزیابی داوران قرار نگیرد.
با معرفی داوران بخش سودای سیمرغ برگزیدگان این بخش اعالم شد. فرهاد 
توحیدی با همراهی هومن سیدی برای اهدای جوایز یک بخش روی سن آمد. 
سیدی گفت: لطفا بهتر تشویق کنید زیرا اولین بار است که دو رشتی با هم روی 

صحنه می آیند.
فیلم  برای  اسالمی  به سیدهادی  ویژه بصری  بهترین جلوه های  بلورین  سیمرغ 

»چ« اهدا شد. وی از ابراهیم حاتمی کیا تشکر کرد.
حمیدرضا  به  میدانی  ویژه  جلوه های  بهترین  بلورین  سیمرغ  بعدی  بخش  در 

سلیمانی برای فیلم »رستاخیز« و »چ« و اهدا شد.
دیپلم افتخار بهترین چهره پردازی به محسن دارسنج برای فیلم »همه چیز برای 
فروش« اهدا شد. جایزه این بخش را رامبد جوان اعالم کرد. او جایزه اش را به 

محسن امیریوسفی و امیرحسین ثقفی اهدا کرد.
شبکه نمایش ناگهان در این بخش پخش زنده را قطع کرد.

سیمرغ بلورین هم به فیلم محسن موسوی برای فیلم »رستاخیز« را گرفت.
سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه و لباس به مجید میرفخرایی برای فیلم 
»رستاخیز« رسید. شراره سروش هم برای فیلم »همه چیز برای فروش« سیمرغ 

گرفت.
در این بخش هم وقتی میرفخرایی جایزه اش را به همسرش تقدیم کرد پخش 

زنده قطع شد.
کرد.  اهدا  را  بخش  این  جایزه  عطاران  رضا  همراهی  با  ابراهیمی  شاه  محسن 
سیمرغ بلورین بهترین صدای فیلم هم برای فیلم »چ« به صدابردار: بهمن اردالن 
و صداگذار: سیدعلیرضا علویان رسید. جایزه این بخش را جهانگیر میرشکاری و 

مجتبی راعی دادند.
دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به میالد کیمرام برای فیلم »خط 

و  »چ«  برای  حمیدیان  بابک  به  بخش  این  بلورین  سیمرغ  شد.  اهدا  ویژه« 
»رستاخیز« رسید.

فیلم  برای  هنگامه حمیدزاده  به  زن  مکمل  نقش  بازیگر  بهترین  افتخار  دیپلم 
»اشباح« و ملیکا شریفی نیا برای فیلم »اشباح« رسید. سیمرغ بلورین این بخش 

به شبنم مقدمی برای فیلم »امروز« اهدا شد.
را  متن  موسیقی  بهترین  بلورین  سیمرغ  بخش  های  برترین  قاضیانی  هنگامه 
اعالم کرد که در این بخش دیپلم افتخار به کارن همایونفر برای فیلم »همه چیز 
برای فروش« رسید. استفان واربک برای فیلم »رستاخیز« سیمرغ بلورین گرفت. 

جوایز این بخش را هانیه توسلی اعالم کرد.
سیمرغ بلورین بهترین تدوین به مهدی حسینی وند برای فیلم »چ« رسید. مهدی 

فخیم زاده و فرامرز قریبیان برندگان این بخش را اعالم کردند.
سیمرغ بلورین بهترین فیلم برداری به حسین جعفریان برای فیلم »رستاخیز« 

اهدا شد. جایزه این بخش را هوشنگ گلمکانی و محمود کالری اهدا کردند.
در این بخش مراسم پخش کلیپی با صدای محسن چاوشی در برنامه گنجانده 

شده بود که با مضامین مذهبی پخش شد.
سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد به رضا عطاران برای فیلم »طبقه حساس« 

رسید.

اول  نقش  بازیگر  بهترین  بلورین  فیلم »شیار ۱۴۳« سیمرغ  برای  زارعی  مریال 
زن را دریافت کرد.

سیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه به بهروز افخمی برای فیلم »آذر، شهدخت، پرویز 
و دیگران« تقدیم شد.

فیلم  برای  درویش  احمدرضا  نام  به  هم  کارگردانی  بهترین  بلورین  سیمرغ 
»رستاخیز« ثبت شد. درویش در این مراسم حضور نداشت.

جایزه ویژه هیات داوران به نرگس آبیار برای »شیار ۱۴۳« تقدیم شد. وی جایزه 
تشکر  کیا  حاتمی  ابراهیم  از  و  کرد  تقدیم  رزمندگان  مادران  همه  به  را  خود 

صمیمانه کرد.
دیگر جایزه ویژه هیات داوران برای حمید نعمت اهلل کارگردان »آرایش غلیظ« 

در نظر گرفته شد.
و  پرویز  شهدخت،  »آذر،  فیلم  تهیه کنندگان  به  فیلم  بهترین  بلورین  سیمرغ 
شد.  تقدیم  ساداتیان(  سیدجمال  و  افخمی  بهروز  تهیه کنندگی  )به  دیگران« 

سیمرغ دوم این بخش به »رستاخیز« به تهیه کنندگی تقی علیقلی زاده رسید.
با حضور رییس دفتر رییس جمهوری، وزیر ارشاد، رییس سازمان سینمایی و 
مدیر عامل خانه سینما روی سن دو جایزه دیگر این دوره از جشنواره هم اهدا 
شد. بنیاد سینمایی فارابی برای تهیه کنندگی فیلم »چ« جایزه ویژه نگاه ملی 

را گرفت.
مدیرعامل  عسگرپور  توسط  مردمی  سیمرغ  انتخاب  برای  مردمی  آرای  نتیجه 
خانه سینما قرائت شد. فیلم های سینمایی »خط ویژه« و »شیار ۱۴۳« به طور 

مشترک سیمرغ این بخش را گرفتند.
مصططفی کیایی کارگردان »خط ویژه« برای دریافت هدیه تولدش روی صحنه 
آمد. وی از خانه سینما تشکر کرد که با وجود فشارها جایزه سیمرغ مردمی را 
مدیریت کرد. وی تاکید کرد خوشحالم فیلمی می سازم که مردم برای دیدن 

آن پول می دهند.
در پخش مستقیم و زنده اختتامیه فیلم فجر از تلویزیون هرگاه سخنانی انتقادی 

از سوی حضار مطرح می شد، پخش زنده قطع می شد.
پس از پایان مراسم و ترک سالن از سوی هنرمندان بازار عکاسی و گپ و گفت 
داغ بود و سینماگران باز هم از روی فرش قرمز گذشته و به سوی مقصدهایشان 

راهی شدند تا سال آینده در سی و سومین جشنواره فیلم فجر گرد هم آیند.
نکته قابل توجه در این مراسم این بود که احمدرضا درویش و ابراهیم حاتمی 
کیا دو کارگردانی که فیلمشان رکوردار درافت سیمرغ بود هر دو در سالن حضور 

نداشتند. 

شماره 164

 جشنواره فیلم فجر

»چ « و »رستاخیز« بیشترین جوایز را درو کردند
 »شیار 143«و »خط ویژه« بهترین فیلمهای مردمی

نیمه دوم 
بهمن 1392

www.ARMAGHANNAMEH.ir



7سینماارمغان شماره 164

نمایش این فیلم که ابتدا از سوی هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر رد شده بود، با استقبال 
گسترده منتقدان و اهالی سینما روبرو شد و حتی ابراهیم حاتمی کیا فیلم خودش »چ« را 

به سازندگان این اثر سینمایی تقدیم کرد.
به جرات می توان گفت بهترین فیلم جشنواره امسال فجر که در آن به کامل ترین شکل 
ممکن توانسته است تا انتظار یک مادر را برای شنیدن خبری از فرزند خود به تصویر بکشد.

تصویری کامل و هنرمندانه از انتظار مادر یک »جاوید االثر«.
روایتی متفاوت از پیرمردان و پیرزنانی که حاصل عمرشان و میوه های تازه رسیده شان را 
راهی میدان مقاومت کردند و صبورانه برای دفاع از این دین و آیین از کوچکترین حقشان 

هم گذشتند، حِق در آغوش گرفتِن استخوانهای باقیمانده از فرزندانشان.
»شیار ۱۴۳« در عین حال که قصه پیچیده ای ندارد اما به شدت محکم است. آدم های 
پیچیده ای هم ندارد. اما تنوع پایان بندی فیلم، غافلگیرکننده است و احساس مخاطب را 

از آن خود می کند.

فیلمی برای ادای دین به مادری که فرزندش داوطلبانه به جنگ می رود و آنجاست که 
تقابل بیننده و تراژدی این مادر آغاز میشود تا آنجا که تکه های بایقمانده از فرزندش را به 

یاد الالیی خواندن نوزادی وی به پایان می رسد.
»الفت« با بازِی خیره کننده مریال زارعی- نام مادری است که در یکی از روستاهای کرمان 
زندگی می کند. الفتی که می تواند ازدواج کند اما برای حفظ سایه گسترده مهر و اعتنای 
به همراه  »الفت«  پسِر  یونس،  آنکه  از  بعد  ترجیح می دهد.  را  تنهایی  فرزندانش  بر  خود 
دوستان هم روستایی اش به جنگ می رود و باز نمی گردد، داستاِن فیلم ماجرای نگرانی 
های مادران و پدران رزمندگان می شود. نگرانی هایی که به جرأت می توان گفت که تا 

کنون به این شفافی در سینمای ایران به تصویر کشیده نشده بود.
احساساتی که این مادر شهید به فرزندش دارد از تولد تا پایان داستان بیننده را رها نمی 
کند و مخاطب را تا انتها با خود همراه می کند. اقلیم کویری خاص کرمان به همراه گویش 

بومی آن منطقه از ویژگی های است که به اثرگذاری بیشتر فیلم کمک می کند.
بازِی فوق العاده مریال زارعی دراین فیلم به شدت باورپذیر است. چرا که او نقش هایی را 
بازی کرده که هیچ کدام از آنها را در موقیعت واقعی خود ندیده است. او نه مادر بوده، نه 
مادر یک مفقود االثر بوده و نه اصلتا یک کرمانی با نا لهجه شیرینش است و او با مهارت 

تمام، همه این ویژگی ها را در الفت جا داده است.
مریال زارعی بازیگر نقش الفت در این فیلم که از زمان نمایش فیلم مشغول گریستن بود 

در نشست خبری نیز گریه هایش ادامه داشت.
ثابت ماند شخصتی ذاتی افراد و نگارشی به دور از فضای مدرن امروزی در محاورها، به 

همراه لوکیشن خانه و روستا بر روند ایجاد حادثه در داستان افزوده بود.
این اثر در حوزه دفاع مقدس ساخته شده ولی یک گلوله از اول تا آخر آن شلیک نمی شود. 
این فیلم سختی ها و مرارت های جنگ را نشان می دهد؛ جنگ، شهادت، اسارت، تفحص 
و خالصه همه مراحل را به تصویر می کشد اما اصال ضد جنگ نیست، کامال باورپذیر است 

و عواطف همه را درگیر می کند.
زمان  آن  بخت  دم  دختران  داستان  به  که  خواندم  را  فیلم  این  از  تازه  روایتی  نقدی  در 
پرداخته بود؛ دختران دم بختی که ایام جنگ آنها را به صبوری برای ازدواج واداشته است 
و پسرانی که تکلیف دفاع از دین و خاک را نسبت به تکلیف ازدواج دارای اولویت دیده اند. 
این وسط مادرانی می مانند که صبری سخت تر را به جان خریده اند، آن هم صبر برای 
دیدِن میوه های دلشان در لباس دامادی و در این بین می بینی که رستگاری برای کسانی 

است که صبر پیشه کرده اند.
حاال به جرات می توان گفت تمام مخاطبان شیار ۱۴۳ خود را مدیون صبوری و فداکاری 
این مادران منتظر می دانند. با بازی استثنایی مریال زارعتی حاال، می توان فهمید مادرانی 
که پس از ۲۴ سال شهیدان با عکس های فرزندانشان به دبال آنها می گردند در این مدت 

از چه جنس انتظاری را کشیده اند.
به نظر می رسد با حضور فیلم های تاریک و تلخ سینماگران حاضر در کاخ جشنواره سی 
و دوم این سینمای دفاع مقدس است که با بازی درخشان و برآمده از عمق بازیگران این 

عرصه، گوی رقابت را با دیگران برباید.
نرگس آبیار به خوبی نشان دادن در کنار مستند سازی قوی در عرصه دفاع مقدس این بار 
در قامت یک کارگردان در عرصه سیمرغ چه در فرم، سوژه و محتوا حرف های بسیاری 
برای گفتن دارد. او درباره پایان فیلم با سکانس بریدن قالی گفته: چنین پایانی امیدوارانه 
است و نشان می دهد الفت زندگی را از نو شروع کرده است. حاال استخوان های فرزندش 

بازگشته اند و او آرام و قرار گرفته و دیگر در برزخ و خوف و رجا به سر نمی برد.
واکنش اهالی سینما و رسانه و البته صدرنشینی در آرا مردمی نشان داد که آن حرف از 

بهترین اثر دفاع مقدس چند سال اخیر سینمای ایران بیراه نبوده است.
اینطور است که فرزند شهید همت درباره این فیلم می گوید: من مسائلی را که در این 

فیلم مطرح شده بود، کامال لمس می کردم، دایی خود من )فردین بدیهیان( ۳ روز پس 

از شهادت پدرم مفقوداالثر شد و ۱۳ سال از او نشانی نبود. در تمام این مدت مادر بزرگ 
من حال و احوالی داشت که در فیلم »شیار ۱۴۳« همان حال و احوال را شخصیت مادر 

فیلم هم داشت.
اتفاقا  این فیلم گفت:  بازی درخشان مریال زارعی در نقش شخصیت مادر  از  با تقدیر  او 
دایی من هم بچه کوچک خانواده بود و برای همه خصوصا مادرش خیلی عزیز بود، من 
شاهد بودم که در تمام سال های که دایی فردین مفقود االثر بود مادرم بزرگم مثل مادر 
فیلم خانم آبیار مفاتیح می خواند، منتظر خبری از فرزندش بود و یک لحظه نمی توانست 

از یاد او غافل باشد.
الفت و »شیار ۱۴۳« مانند حاج کاظم فیلم آژانس شیشه ای هم در سینما و هم در ذهن 

مردم مدت ها با صحنه های تاثیرگذار خودشان به خوبی به یادگار باقی خواهد ماند. 

یک تکنوکرات انقالبی
سخنان دیروز روحانی با شعارهای مرگ بر آمریکای و 
تکبیرهای متعدد مردمی همراه بود. شاید برای اولین بار 
بود که سخنان علنی رئیس جمهور رنگ انقالبی گری و 
ضداستکباری داشت. بی سابقه نبود؛ اما کم سابقه بود. 
یکی از مهمترین نقدهای منتقدان این دولت نیز همین 
زیاده  به  درخوری  پاسخ  جمهور  رئیس  چرا  اینکه  بود. 

خواهی های مسئولین آمریکائی نمی دهد.
با این حال سخنان روز گذشته روحانی یک نکته ویژه 
داشت. »رئیس جمهور روحانی«، انقالبی سخنرانی کرد 
را  آمریکا  هم  خیلی  کرد  تالش  او  مالحظه؛  یک  با  اما 
عصبانی نکند. و این در جای جای سخنانش مشهود بود. 
وقتی که گفت گزینه نظامی رو میز نیست. عینکتان را 

عوض کنید.
فارغ از مثبت یا منفی بودن این نحوه سخنرانی می توان 
با تسامح گفت چنین هنری تنها از یک مدیر کارگزارانی 
می  چنین  شود،  انقالبی  وقتی  تکنوکرات  است.  میسر 

شود؛ البته که خوب بود و جای قدردانی دارد.
دوقطبی زیر پوست راهپیمائی

امسال برای اولین بار در راهپیمایی ۲۲ بهمن کنار پرچم 
های ضدامریکایی، پوسترهایی هشدار آمیز به حاکمیت 
دیده  پوسترهائی  چنین  نیز  گذشته  سالهای  البته  بود. 
می شد که بیشتر خودجوش و مردمی بود. اما دیروز به 

نظر می رسید به شکل سازماندهی شده ای تراکت هائی 
با شعار های تند علیه دولت بین مردم توزیع شده بود. 
اگر سازماندهی شده هم نباشد، حجم گسترده انتقادات 
در ماه های گذشته از سوی برخی جریان های افراطی، 
باعث شده بود نمود حداکثری این شعارها در راهپیمایی 

روز گذشته جلوه کند و متفاوت از گذشته باشد.
این تراکت ها و شعارهای رنگارنگ بیشتر حول و حوش 
دوقطبی  نوعی  تشکیل  بیانگر  و  بود  ای  هسته  موضوع 
»ملت- و  »ملت-ملت«  دوقطبی  جامعه.  در  جدید 

حاکمیت« زیر پوست راهپیمایی ، آنهم بر سر مهمترین 
قابل  ای  هسته  مذاکرات  یعنی  کشور،  راهبردی  مساله 
تامل است. اغلب پوستر ها اعالم نگرانی از عزت فروشی و 
وطن فروشی و رفتار ضداستقاللی دولتی ها بود. به واقع 
با چنین دوقطبی  ایران  معلوم نیست پرونده هسته ای 
که  منتقدینی  انجامد؟  می  کجا  به  نقد(  نه  تخریبی)و 
تالش می کنند روند مذاکرات هسته ای را وطن فروشی 
و خائنانه و ذلیالنه قلمداد و تبلیغ کنند ، فراموش نکنند 
که دوگانه ای که تشکیل می دهند دوگانه ملت-دولت 
نیست، بلکه دوگانه ملت- حاکمیت است. باقیش بماند.

هنرمند حاکمیتی از افتخاری تا دیروز
ماجرای علیرضا افتخاری و احمدی نژاد را شاید برخی 
به خاطر داشته باشند. در یک مراسم رسمی با احمدی 
از  بعد هم  و  متفاوت داشت  ای  و مصافحه  معانقه  نژاد 
سوی گروه های مختلف زیر بار طعنه های سنگین قرار 
گرفت. بد کرد یا خوب بماند. اما مخالفانش چنان کردند 
که می گفت دخترم امنیت ندارد. بعد هم مجبور شد به 
صد رقم توجیه کند و از دولتی ها تبری بجوید و دست 
آخر هم شاید برای اینکه از سکه نیافت صدای خود را 

خرج یک زن زندانی کرد..
و صدایشان دل  و صدا کردند  آنروز سر  اما کسانی که 
حکومتی  نباید  هنرمند  که  کرد  می  پاره  را  آسمان 
همه  بلکه  صحنه،  دو  و  صحنه  یک  نه  دیروز  باشد، 
از  سرائی  مدیحه  و  گوئی  مجیز  به  را  جشنواره  معرکه 
دولت و رئیس جمهور بدل کردند. نه آنروز و نه دیشب. 
همین رفتارها است که باعث می شود ژست روشنفکری 
مدعیان هنر که با جیره نفتی)وزارت ارشاد و بنیاد فارابی 

و صدتا بنیاد دیگر( هنرورز شده اند باور نشود.
حجاب خانم بازیگر

بدحجابی  است.  تکراری  موضوع  بازیگر  زنان  حجاب 

ایرانی  هویت  بوی هتک  هر چیز  از  بیشتر  برخی شان 
اسالمی را می دهد. ماجرا فراتر از یک مساله شخصی 
بین  به جشنواره های  برخی شان  نکند که  است. خدا 
المللی راه یابند. تنها چیزی که مشاهده نمی شود جلوه 
فرهنگ  با  و  متمدن  ایرانی  لباس یک  و  پوشش  از  ای 
است. فرهنگی ناب که ریشه در ایران با هویت و اسالم 
عزیز دارد. تا آنجا که صدای برخی از دوستان و همکاران 

شان و دیگر اهالی هنر را هم در آورده است.
جشنواره فیلم هم همیشه برای این دست افراد فرصتی 
کردن  زنده  و  مد  سالن  به  تبدیل  را  آن  تا  است  بوده 
که  آنجا  تا  کنند.  شان  شبانه  های  میهمانی  خاطرات 
رسانه ملی مجبور می شود دوربین خود را هنگامی که 
اما  بازیگر زن روی سن می رود روی در و دیوار ببرد. 
در همین میان شب گذشته لباس یک بازیگر زن توجه 
همه را به خود جلب کرد. بازیگری که در این دوره از 
جشنواره اسمش مدام بر سر زبان ها بود و به دلیل بازی 
زیبا و هنرمندانه و خالصانه اش از سوی مردم و داوران 
و متخصصین مورد تقدیر ویژه قرار گرفت. خانم مریال 
زارعی فارغ از هنر تحسین برانگیزش با لباسی فاخر، زیبا 
و پوشیده روی سن رفت که همین نیز از چشم مردم 
و رسانه ها دور نماند. از هر حیث مریال زارعی توانست 

جشنواره را تحت الشعاع خودش قرار دهد. 

 »شیار 143« را باید یک اتفاق نامیددر ستایش »شیار ۱۴۳«

حجاب زیبای بازیگر، سخنرانی انقالبی-تکنوکراتی
 مجیزگویی اهل سینما برای دولت، زیر پوست راهپیمائی
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