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    خبر

حسين عرفاني با دوبلورها وداع كرد 
مراس�م تش�ييع پيكر زن�ده ياد حس�ين عرفان�ي صداي 
مان�دگار دوبل�ه روزگذش�ته از مقاب�ل مس�جد ب�ال 
صداوس�يما ب�ه س�وي بهش�ت زه�را )س( برگ�زار ش�د. 
اين مراسم با حضور هنرمندان، گويندگان و دوبلورهاي فیلم و 
سريال همراه بود كه از جمله آنها مي توان به خسرو خسروشاهي، 
منوچهر والي زاده، منوچهر اسماعیلي حمید منوچهري، منوچهر 
آذري، سیامك اطلس��ي و منوچهر شاهسواري مديرعامل خانه 
سینما اشاره كرد. مومیوند در اين مراسم گفت: عمو حسین عزيز 
هم رفت، در اين چند ماهه شاهد رفتن چند تن از عزيزان دوبلور 
بوديم. امیدوارم نفر بعدي خودم باش��م. وي با عرض تسلیت به 
خانواده حسین عرفاني و همه دوبلورها عنوان كرد: از همه شما 
كه در مراسم استاد عزيزمان شركت كرديد ممنونم. عموحسین 
عزيز ما رفت و خنده هم از دوبله رفت. سپس منوچهر والي زاده 
كه بغض كرده بود به جايگاه آمد و بیان كرد: نزديك 6۰ سال در 

كنار هم بودن باعث شد از خانواده به من نزديك تر باشد.

    خبر

     محمدصادق عابديني
در ماه هاي�ي ك�ه تاط�م ش�رايط اقتص�ادي 
كشور، بس�ياري از مردم را در زمينه اقتصادي 
نگران كرده اس�ت و خيلي ها تاش مي كنند از 
طريق دالل ب�ازي، خريد و فروش س�كه و دالر 
و پيش خري�د خودرو، درآمد داش�ته باش�ند، 
برنامه هاي اقتصادي تلويزيون، مشغول مباحث 
كان اقتصادي هس�تند و عمًا راهكاري براي 
بهبود اقتصاد خانواده هاي ايراني و تش�ويق به 
توليد و ايجاد ثروت و س�رمايه ب�راي ايرانيان 
ندارند. دكتر علي م�روي اقتص�اددان و تهيه 
كننده برنامه اقتصادي »چوب خط« در گفت و گو 
با »جوان« به داليل كاربردي نبودن برنامه هاي 
اقتص�ادي تلويزيون ب�راي مردم مي پ�ردازد. 
چرا در روزهايي كه مردم نگراني هاي 
نمي دانن�د  و  دارن�د  اقتص�ادي 
پول هايشان را در كجا سرمايه گذاري 
كنند كه به توليد و اشتغال كمك كند، 
هيچ ك�دام از برنامه ه�اي تلويزيون 

جنبه آموزش اقتصادي ندارد؟
درباره اينكه چرا تلويزي��ون مي تواند وارد مصاديق 
اقتصادي ش��ود، چند نكته وجود دارد. ابتدا اينكه 
صداوس��یما رس��انه ملي اس��ت و ب��ه برنامه هاي 
اقتصادي اش اجازه تبلیغ براي شركت ها و برند ها 
و فرايندها را نمی دهد. پرداختن به هر كدام از اين 
موارد بار حقوقي به همراه دارد اما در مقابل مي بینیم 
كه س��ايت هاي خبري اقتصادي، خبرگزاري ها و 
ش��بكه هاي اجتماعي آزادانه مي توانن��د وارد اين 
موضوعات شوند. براي مثال فرض كنید تلويزيون 
بخواهد مردم را به سرمايه گذاري در بورس و كمك 
به تولید، تشويق كند. طبق تحلیل بگويد مردم سهام 
پتروشیمي بخريد كه سود كنید. در اينجا يا سهام 
پتروشیمي رشد مي كند و ساير شركت هاي بورسي 
مدعي مي شوند كه صداوسیما در حال تبلیغ سهام 
پتروشیمي است يا اينكه اين سهام رشد نمي كند 
و فردا مردم جلوي صداوسیما تجمع مي كنند كه 

رسانه ملي ما را گول زده و سهامي كه خريديم سود 
نداش��ته. نكته دوم اين اس��ت كه اصوالً اقتصاد در 
ايران چندان پیش بیني پذير نیست. اگر پیشنهاد 
اقتصادي به مردم ارائه شود اما آن پیشنهاد محقق 
نشود، اعتماد مردم به صداوسیما مخدوش مي شود. 
نكته سوم هم اين است كه در صداوسیما دسترسي 
به منابع و كارشناسان خبره بسیار محدود است و 
نمي توان به راحتي كارشناسي را پیدا كرد كه بتواند 
به مردم تحلیل هاي دقیق ارائه دهد، اما در سايت ها 
و رس��انه هاي رقیب به راحتي اين اتفاق مي افتد. 
آخرين نكته هم درباره سیاست ها و خط مشي هاي 
رسانه است. رسانه ملي قصد دارد تا دانش عمومي 
مردم را باال ببرد و نه دانش تخصصي و اجرايي آنها 
را، يعني به طور كلي مي گويد كه سفته بازي و منافع 
جمعي بر منافع ش��خصي اولويت دارد. با اين كار 

صداوسیما قصد فرهنگ سازي دارد. 
 چقدر اين فرهنگ سازي مي تواند به 
ايجاد شرايط توليد و كمك به معرفي 
فرصت ه�اي اقتصادي ب�ه بينندگان 

موفق باشد؟
ما در دهه 6۰، برنامه »آقاي اقتصادي« را داشتیم 
كه برنامه موفقي بود اما بعد از آن در دهه هاي 7۰ 
و 8۰ عماًل اين نوع برنامه ها س��اخته نمي شوند. 
اين نقط��ه ضعف برنامه ه��اي تلويزيون��ي را رد 
نمي كنم، اما در سه يا چهار سال اخیر مي بینیم 
كه مخاطب برنامه هاي اقتصادي باال رفته است. 
برنامه »پايش« در زمینه تش��ويق جوانان به كار 

آفريني موفق بوده است و ما هم در »چوب خط« 
تاثیر گذاري خودمان را داشته ايم. 

اما بينن�ده در ش�رايط فعلي بيش�تر 
از فرهنگ س�ازي اقتص�ادي نيازمند 
راهنمايي عملي است، چرا صداوسيما 

به اين موضوع توجه نمي كند؟
در اينجا بايد گفت میان خواس��ت م��ردم و نظر 
مديران تصمیم گیر در صداوسیما فاصله وجود 
دارد. مردم عطش گرفتن نكات اقتصادي را دارند 
اما بايد منتظر بود تا مديران ارشد تلويزيون اين 

خواسته را در برنامه ريزي ها در نظر بگیرند. 
فكر مي كني�د اگر برنام�ه اي با رويكرد 
مردمي درب�اره اقتص�اد توليد ش�ود، 
مي تواند به اندازه »90« پربيننده باشد؟

بله، مي تواند. به شرط اينكه تلويزيون قیدهايي 
را كه در ابتدا به آن اشاره كردم كنار بگذارد. اگر 
قرار بود 9۰ بدون اش��اره به نام داور يا مسابقه ای 
كه برگزار شده، بخواهد نكات داوري و اشتباهات 
داور را تحلیل كند، اين برنامه موفق مي شد؟ قطعاً 
نه! بايد در اقتصاد هم اينگونه باش��د و بتوانیم در 
تلويزيون فرايندها را مشخص كنیم و به مصاديق 
بپردازي��م، البته نمي ش��ود محدوديت هايي كه 
آقاي علي عسكري و مديران سازمان با آن روبه رو 

هستند را در نظر نداشت.  
ام�ا در دني�ا ش�بكه هاي موفقي مثل 
»بلومب�رگ« داري�م ك�ه تحليل هاي 
اقتص�ادي ارائ�ه مي دهن�د، چط�ور 
نتوانستيم مشابه بلومبرگ را بسازيم؟

 در صداوسیما اولويت اول اقتصاد نیست اما بلومبرگ 
يك شبكه خصوصي است كه اقتصاد برايش اولويت 
است. ساختار برنامه بر اساس اقتصاد شكل گرفته، 
اما در ع��وض مي بینیم كه بي بي س��ي كه رويكرد 
اقتصادي ندارد، در بحث تحلیل هاي اقتصادي نیز 
ضعیف عمل مي كند. زماني قرار بود شبكه »ايران 
كاال« مانند بلومبرگ عمل كند، اما به دلیل همان 

نگاه مديريتي در صداوسیما موفق نشد. 
خب چرا اين رويكرد درب�اره اقتصاد 
ديده نمي ش�ود كه با همان بيان نرم، 

مسائل اقتصادي بيان شود؟
صداوسیما درباره مس��ائل اقتصادي چاقوي كند 
به دست گرفته كه كسي را زخمي نكند. خیلي ها 
چون فكر مي كنند اسم رسانه ملي است بايد درباره 
آن حرف بزنند. مثل پخ��ش فینال جام جهاني و 
نشان دادن رئیس جمهور كرواسي كه فردايش از 
علي مطهري گرفته تا حسام الدين آشنا درباره اش 
حرف زدند. درباره مس��ائل اقتص��ادي هم چنین 
محدوديت هايي داريم. بايد شرايط حضور بخش 
خصوصي در تلويزيون مهیا و رقابت ايجاد ش��ود. 
صداوسیما نظارت كند و برنامه ساز با دست باز به 
مسائل اقتصادي بپردازد. تلويزيون بايد به وظايفش 

براي مردمي شدن اقتصاد عمل كند.

برنامه های اقتصادی تلويزيون در گفت وگوي »جوان« با علي مروي، اقتصاددان و برنامه ساز 

 تلويزيون چاقوي كند دست گرفته 
كه در اقتصاد كسي را زخمي نكند

    فائزه عليمرداني 
رئيس سازمان عتبات عاليات كش�ور برنامه محرمي »نشان 
ارادت« را پ�ل ارتب�اط م�ردم ب�ا عتب�ات عاليات دانس�ت.

حسین پالرك درباره هدف س��ازمان عتبات عالیات از مشاركت 
در س��اخت يك برنامه تلويزيون��ي توضیح داد: مردم با عش��ق و 
ارادت كامل به سازمان عتبات عالیات كش��ور اعتماد كردند و از 
ما خواستند تا با اين وجوهات خواسته هايشان را در عتبات رفع 
كنیم. اين خواسته ها چیزي جز برطرف كردن نواقص مكان هاي 
زيارتي عتبات نبوده اس��ت. اين عالقه مردم باعث مي ش��ود تا به 
عنوان مس��ئول ذي ربط بخواهیم به مردم توضیح دهیم كه اين 
نذوراتشان در چه راهي صرف شده است. براي اين موضوع دو راه 
وجود دارد؛ راه اول اين اس��ت كه مردم مي روند از نزديك بازديد 
مي كنند، اما تمام 8۰ میلیون ايراني كه توان حضور در عتبات را 
ندارند. راه بعدي رسانه ملي است. برنامه اي مانند »نشان ارادت« 
مي تواند پل ارتباطي بین سازمان عتبات عالیات و مردم باشد. وی 
درباره طرح برنامه »نشان ارادت« گفت: سازندگان اين برنامه بدون 
هیچ چشمداشتي وارد اين عرصه شدند. زماني كه طرح اين برنامه 
بیان ش��د، قرارمان بر اين مبنا بود كه براي ساخت اين كار سراغ 
چهره هاي معروف جامعه برويم زيرا در طول سال برنامه هايي در 
رسانه ملي تولید مي شود كه از بزرگان دين دعوت كرده اند، در اين 
برنامه سعي شده بدون تعارف راجع به برخي مسائل مطرح شده 
در جامعه راجع به امام حسین)ع( و حتي كاركرد سازمان عتبات 
عالیات صحبت شود. در اين برنامه خواهیم ديد كه عشق به امام 
حسین)ع(، عشق به تمام خوبي هاست. همه آحاد جامعه از كودكي 

عاشق امام حسین)ع( بوده اند. اين برنامه با نگاهي متفاوت سراغ 
مهمان هايش رفته است. رئیس سازمان عتبات عالیات راجع به اين 
موضوع كه مي گويند هزينه هاي ساخت عتبات در مناطق محروم 
جامعه صرف شود، تأكید كرد: اين موضوع زماني صدق پیدا مي كند 
كه حاكمیت مسئولیت اصلي خودش كه رفاه مردم جامعه است 
را رها كرده و تمام بودجه كشور را صرف ساخت عتبات مي كند. 
اگر زماني اين اتفاق شكل بگیرد، اين نظريه درست است، اما امروز 
مردم خودشان براي ساخت عتبات داوطلب هستند. همان قشر 
جامعه را كه به اصطالح نیازمند مي گويیم همیش��ه در صف اول 
كمك به ساخت حرمین هستند، البته در اينجا بايد بگويیم كه ما 
خیرهايي كه به صورت میلیوني به سازمان عتبات كمك كرده اند، 
كم نداشته ايم. اينها همان عش��ق به امام حسین)ع( است كه در 
اول حرف هايم گفته بودم. بايد به اين موضوع برسیم كه مردم اين 
سرزمین همیشه و با هر وضعیت مالي كه بوده اند هر زمان كه نام 

امام حسین)ع( را شنیده اند از جان مايه گذاشته اند.

رئيس سازمان عتبات عاليات كشور در گفت وگو با »جوان«: 
»نشان ارادت« پل ارتباط مردم با عتبات عاليات است

درگذشت سينماگري كه پيش از انقاب ستاره بودن را تجربه كرد

بازخوانی روايت كنگراني از فساد سينما در دوره پهلوي
   فرزين ماندگار

 س�عيد كنگراني بازيگر س�ابق س�ينما كه ق�رار بود به 
تازگ�ي در فيلم»رقص روي شيش�ه« مهدي گلس�تانه 
در ش�بكه نماي�ش خانگ�ي جل�وي دوربي�ن ب�رود، 
روز گذش�ته در بيمارس�تاني در ته�ران از دني�ا رفت. 
س��عید كنگراني در نیمه دوم ده��ه 135۰ ناگهان به يك 
فوق ستاره تبديل شد، اما دوران شهرت او بسیار كوتاه بود. او 
را بايد يكي از قربانیان برجسته سینماي عصر پهلوي دانست؛ 
سینمايي كه نه به عوامل خود و نه به مخاطبانش رحم نكرد 
و آنان را به قهقراي سقوط كشاند. او كه پس از بازي در چند 
فیلم شبه روشنفكري موسوم به »موج نو« به چهره اي جذاب 
تبديل شده بود، در برابر پیش��نهاد بازي در فیلم مستهجن 
»در امتداد ش��ب« )به تهیه كنندگي بهمن فرمان آرا( قرار 
گرفت و همبازي فائقه آتش��ین )گوگوش( شد و از رهگذر 
بازي در اين فیلم به شهرتي بي سابقه رسید كه حتي جايگاه 
بازيگراني مانند »بهروز وثوقي« را تهديد مي كرد، اما همین 
ش��هرت چنانكه خود مي گويد برايش »دار مكافات« شد و 

روزهاي تیره اي را پیش روي او قرار داد. 
به بهانه درگذش��ت او به بخش هاي يك��ي از گفت و گوهاي 
جنجالي وي كه دوس��ال پیش با مجله عصر انديشه درباره 
فساد حاكم بر س��ینماي پیش از انقالب انجام شد، نگاهی 

مي اندازيم. 
كنگراني: وقتي سیستمي مي خواهد فسادي را طبق دستور 
يا دكتريني وارد فرهنگ سرزمینش كند، سینماي آن هم 
فیلم چشمه »آربي آوانسیان« مي شود كه در آن يك بازيگر 
زن را عريان مي كند؛ كاري كه در سینماي ما سابقه نداشت 
و برايش خیلي زود بود. تمام فیلم هايي كه خانم »ش��هناز 
تهراني« يا خانم مرجان، همس��ر آقاي »علي محمدي« از 
گويندگان درجه يك راديو بازي مي كردند، از اين جنس بود. 
دقیقاً دست هايي در كار بود كه مثاًل دخترهاي فراري را كه 
قباًل وارد سیستم روسپي گري مي شدند، وارد سینما كنند. 
يكي دو تا هم نبودند. كمپاني هاي موسیقي، استوديوهاي 
مختلف با هم grant مي گذاشتند و دستور از باال مي رسید. 
مثالً آقاي هويدا وقتي به سنديكاي بازيگران يا تهیه كنندگان 
مي رفت، اينها براي اظهار غالمي و نوكري ش��اه، نقششان 
را زمین مي زدند، چون مي دانس��تند امريه اي آمده كه اين 

دكترين بايد اجرا شود و اگر نكنند... 
يك س��رمايه دار صاحب مرغداري هاي عظیم، كس��ي مثل 
»هژبر يزداني« كه فقط در كار تجارت و تولید نبود بلكه پس 
پرده با س��ه نفر ديگر، مثاًل خرم - صاح��ب پارك خرم - در 

استوديويي سرمايه گذاري مي كرد و همان زناني را كه اشاره 
كردم، در سراس��ر ايران نش��ان مي كردند، به خیابان ارباب 
جمش��ید مي آوردند و فالن تهیه كننده از فقر و ضعف مالي 
آن دختر خانم اس��تفاده مي كرد. همان جا از پدر بدبختش 
دستخط مي گرفتند كه دخترش باكره نیست تا بعد از عقد 
قرارداد با او هر باليي كه س��رش مي آيد، پدر حق اعتراض 
نداش��ته باش��د. فیلم »رضاموتوري« در آريان��ا فیلم آقاي 
شباويز تهیه  شد. من خودم در آنجا شاهد بودم كه يك پدر 
بسیار فقیر، دخترش را كه شايد بیش از 15، 16 سال نداشت 
و باكره بود، آورد. قرار گذاشتند دختر نقشي را بازي كند و 
تبديل به ستاره شود. كل پولي كه آقاي شباويز بابت قرارداد 
و دس��تخطي كه از پدر دختر گرفت مبني ب��ر اينكه باكره 
نیس��ت، 7۰۰۰ تومان بود. اين نمونه اي ا ست كه من خودم 
ديدم. فیلمي بود كه نقش اول آن را آقاي ]...[ بازي مي كرد و 
اين دختر خانم هم ]...[ بود كه اكنون خواننده است. سلسله 
مراتبي كه امثال اين خانم را كشف مي كرد، در جامعه هنري 
ما توسط - با عرض معذرت- يك »پا انداز« انجام مي شد. اين 
يك شغل بود و طرف فكر نمي كرد كه دارد كار بدي مي كند. 
وقتي سینما نیاز به سیاهي لشكر داشت دو نفر بودند به نام 
خانم بهرامي و آقاي حس��ن دكتر. هر تی��پ دختري را كه 
مي خواستید اينها برايتان پیدا مي كردند. مثاًل  تهیه كننده 
مي گفت يك دختر باكره 14 س��اله مي خواهم يا مثاًل يك 
دبیرستاني مي خواهم كه 2۰ ساله نشان بدهد، كساني بودند 
كه گنده الت رس��مي بودند. الت هايي بودند كه از كاباره ها 
محافظت مي كردند. الت هايي هم بودند كه بادي گارد مادر 
شاه بودند. دخترها را »ستاره دار« مي كردند و بعد براي شیوخ 
عرب صادر مي ش��دند. ما درباره دوره اي حرف مي زنیم كه 
دكترين رژيم شاهنشاهي تالش مي كرد چهار نعل خودش 
را به الگوي امريكا برساند، البته يك بخش عظیم سیستم هم 

به فرانسه نظر داشت كه در همین سینما سهم دارد.

حكمت71

چون عقل كامل گردد، سخن 

اندك شود. 

در نشستي با عنوان »ابتذال در سينماي ايران« مطرح شد
نعمت اهلل: بخشي از سينما به دست نامحرمان افتاده است

     نويدپارسا
حميد نعمت اهلل گفت: در صنعت س�ينما آدم هاي زيادي كار 
مي كنند كه شايسته اين حرفه نيستند و آدم هاي شايسته 
جايش�ان خالي اس�ت، عرصه س�ينما و فيلمس�ازي دست 
آدم هاي نامحرم افتاده و كس�اني مال اين كس�ب نيستند. 
س�ينما آدم هاي جاه طلب و خ�اق خ�ودش را مي خواهد. 
كارگردان فیلم شعله ور در نشستي كه با عنوان »ابتذال در سینماي 
ايران« برگزار ش��د، عنوان كرد: همواره ش��ناخت خط كشي بین 
ابتذال و هنر مسئله سختي بوده است؛ كسي كه در سینما ابتذال را 
پذيراست و كسي كه آن را عرضه مي كند. من فكر مي كنم مبتذل 
چیزي اس��ت كه از فرط اس��تفاده كهنه و فاقد معني شده باشد و 
سطحي باشد. يادم است در كودكي وقتي معلمم مشقي مي گفت و 
نمي نوشتم، لحظه آخر با كلمات بزرگ و فاصله دار مي نوشتم و بعد 
بینش را با مداد قرمز عالمت مي گذاشتم تا خودم و معلمم را گول 
بزنم كه مشقم را تزئین كردم، احساس مي كنم االن هم بسیاري از 

فیلمسازان و همكارانمان دارند همین كار را مي كنند. به نظر مي رسد 
كلي كارشان را با هروسیله اي كه دارند تزئین مي كنند تا گول بزنند 
تماش��اگر را، يعني در واقع نمي خواهند جنس ارزان بس��ازند، جز 

جنس ارزان ساختن چیزي بلد نیستند. 
به گفته وي نه فیلم كمدي نه مثاًل ش��وخي هاي جنسي به ذات 
خود مبتذل نیستند، فیلمسازان بزرگي هم از اين كارها كرده اند 
ولي خوب ساخته اند و دائم دستاوردهاي جديد داشته اند. وودي 
آلن هم از اين كارها استفاده مي كند، اما فاخر. صنف ما مسئولیت 
سنگیني دارد با ديگر صنوفي كه نگاه تجاري دارند، فرق مي كند، 
همواره بحث اين نیس��ت كه مردم چه مي خواهن��د ما همان را 
بس��ازيم. چون مردم فالن فیلم را دوست دارند فقط همان گونه 
ساخته شود، جنبه ديگري هم دارد؛ اينكه فیلمسازان و مسئوالن 
چه فیلم هايي به مردم نش��ان دادند و ذائقه آنها را چگونه تربیت 
كرده اند. از طرف ديگر گله مندم از جشن ها و جشنواره هايي كه 
به هر بهانه  يا دلیلي به صاحبان، بازيگران و عوامل اين فیلم جايزه 
مي دهند و آغوش باز مي كنند. ابتذال فقط به كمدي و اين نوع 
كارها محصور نمي شود، در هر حالت و شكلي ممكن است اتفاق 
بیفتد. وقتي كاري براي صالح جامعه ساخته نشود و دنبال هر نوع 
كار، شوخي يا حركت دست خورده و كلیشه و تكراري برويم به 
نظر من مبتذل است. معتقدم افرادي كه سلیقه شان پرورش پیدا 
كرده است و تربیت شده اند، حتي براي خوشگذراني و رها شدن 
هم دنبال هرنوع فیلمي نمي روند. در دوره غیر طبیعي اي هستیم، 
اصاًل طبیعي نیس��تیم! همه چیز تغییر كرده است. اين وضعیت 

فروش فیلم هايي كه شاهدش هستیم، طبیعي نیست. 

ممنوع الفعاليتي معتمدي سوءتفاهم است 
وزي�ر ارش�اد اع�ام ك�رد ك�ه ممن�وع الفعاليت�ي محم�د معتم�دي 
س�وءتفاهم ب�وده و هي�چ مش�كلي در اي�ن زمين�ه وج�ود ن�دارد. 
روز گذش��ته محمد معتمدي در صفحه شخصي اش مطلبي منتش��ر كرد كه از 
الكاري اين خواننده روايت داشت. معتمدي نوشته بود كه در كنسرت فضاي  ممنوع 
بازش در پارك آب و آتش، مسئوالن اماكن نیروي انتظامي از او خواسته اند كه اجرا 
را به صورت پلي بك به صحنه ببرد و هیچ اركستر و نوازنده اي روي صحنه حاضر 
نشوند كه معتمدي اين تذكر را ناديده مي گیرد و با اركستر به صحنه مي رود و به 
صورت زنده كنسرتش را برگزار مي كند. همین مسئله و ناديده گرفتن درخواست 
مسئوالن اماكن، باعث ممنوع الفعالیتي اش شده است. اما از روز گذشته مسئوالن 
وزارت ارشاد اين مسئله را تكذيب كرده اند تا اينكه كار به پُست اينستاگرامي وزير 
ارشاد كشید. صالحي با انتشار مطلبي، ممنوع الفعالیتي محمد معتمدي را به شدت 
تكذيب كرد. گويا با پیگیري هاي وزير ارشاد و مسئوالن معاونت هنري مسئله حل 

شده و محمد معتمدي هم پُست اينستاگرامي اش را پاك كرده است. 

 هنوز برای آنان كه راه را می يابند 
آسمان روشن است 

 ورود كاروان بزرگ شهداي گمنام را مغتنم شمردم و در مراسم 
اس��تقبال از كاروان 135 ش��هید واال مقام دفاع مقدس شركت 
كردم. در اين مراسم مردم آمده بودند تا قدردان شهدا و خانواده 
شهدا باش��ند، چون مي دانند كه ادامه دادن راه و سیره و مسیر 
شهدا، بهترين تسكین دهنده قلب داغدار مادران و پدران شهید 
است. از نسل هاي گوناگون اين انقالب همه آمده بودند تا به اين 
انگیزه میثاقي دوباره با شهیدان ببندند؛ همانان كه به خاطر حفظ 
و حراست از انقالب و اسالم فداكارانه در برابر دشمن ايستادند و با 
جانفشاني هاي خويش به تكلیف خويش عمل كردند و سرانجام 

به شهادت كه تنها آرزوي شان بود، دست يافتند. 
در اين مراس��م همه را ديدي��م؛ از آناني كه س��ال هاي جواني و 
نوجواني شان را در پشت خاكريزها و سنگرها در كنار بوي خون و 
باروت گذراندند، از آناني كه براي دفاع از حريم آل  اهلل مدافع حرم 
شدند تا آناني كه با سن و سال كم در رثاي شهدا اشك مي ريختند 
و ثابت كردند كه ادامه دهنده راهشان هستند و اين حضور نشان 
داد نسل هاي سوم و چهارم انقالب هم بزرگي و عظمت اين نظام 
را درك كرده اند و مردم هم نشان دادند كه حافظان واقعي نظام 

هستند و بر عهدي كه با امام و شهدا بسته اند، پابرجا هستند. 
 همچنین در اين مراسم دوس��تاني را ديدم كه در سفر با كاروان 
راهیان نور بارها با آنان همسفر بوده ام يا اينكه سعادت ديدنشان 
را در يادمان هاي ش��هدا در فكه، طالئیه و شلمچه داشته ام و در 
مراسم سالگرد حضرت امام)ره( هم سعادت ديدنشان را داشته ام. 
با ديدن اين عزيزان در صحنه هاي گوناگون به اين نتیجه مي رسم 
كه دوستداران ش��هدا و رزمندگان آن س��ال هاي حماسه بسان 
دانه هاي تسبیح با هم و در كنار يكديگر حاضر و گوش به فرمان 
ولي امرشان آماده جانفشاني در ادامه مسیر انقالب هستند و در 
میان همهمه اين روزها، میان حس ناخ��وش نا امیدي ها، هنوز 

براي آناني كه راه را مي يابند آسمان روشن است. 
اين حضور در ايام اهلل راهپیمايي 22 بهمن، روز قدس و تشییع 
جنازه شهدا و... ثابت مي كند كه مردم ما وفادار و مؤمن به انقالب 
اسالمي هستند و مشكالت باعث نمي ش��ود كه دست از نظام و 
انقالب بر دارند و بر عهدي كه با امام و شهیدان بسته اند پابرجا 
هستند و اين پیام رهبر انقالب را كه فرمودند: » من عقیده راسخ 
دارم بر اينكه يكي از نیازهاي اساسي كشور، زنده نگه داشتن نام 
شهدا است؛ اين يك نیازي اس��ت كه ما - چه آدم هاي مقّدس 
مآب و متديني باشیم؛ چه آدم  هايي باشیم كه خیلي هم مقّدس 
مآب نیستیم، اّما به سرنوشت اين كشور و به سرنوشت اين مردم 
عالقه منديم - هرجور كه فكر بكنید، بزرگداشت شهدا براي آينده 
اين كشور، حیاتي و ضروري است. فرهنگ شهادت يعني فرهنگ 
تالش كردن با س��رمايه گذاري از خود ب��راي اهداف بلندمّدت 
مشترك بین همه مردم كه البته در مورد ما آن اهداف، مخصوص 
ملت ايران هم نیست، براي دنیاي اسالم بلكه براي جهان بشريت 

است« آويزه گوش آنان است. 
امیدوارم در اين روزهاي حس��اس مملكت مسئوالن كشور نیز 
قدردان اين حضور مردم باش��ند و با روحیه جه��ادي به مردم 
خدمت كنند و از آرمان هاي انقالب اسالمي دفاع كنند تا شرمنده 
شهدا نشوند. ما بر خود مي بالیم كه در راه و آرمان شهدا بوده ايم، 

مانده ايم و خواهیم ماند.

عليرضا سجاديفر     يادداشت

فرهنگ عاشورايي گسترش يابد نه بزرگي طبل ها و عامت ها
هيئت ه�اي مذهب�ي باي�د وارد مس�ئله هاي فرهنگ�ي ش�وند تا هر 
س�ال كه جلو مي رويم، فرهنگ عاش�ورايي گس�ترش داش�ته باشد 
نه اينك�ه مي�زان بزرگي طبل ه�ا و عامت هايم�ان را بزرگ ت�ر كنيم. 
به گزارش فارس، سعید تاجیك فرمانده س��پاه ورامین در جلسه هم فكري با 
برخي متولیان هیئت هاي مذهبي كه در سالن جلس��ات سپاه ورامین برگزار 

شد، بیان كرد: طبق بررسي هايي كه صورت گرفته میزان قمه زني در شهرستان 
كاهش چشمگیري داشته است ولي متأسفانه به صورت مخفیانه و بعضاً آشكارا 
مشغول انجام اين اقدام هستند. دشمنان نظام به دنبال آن هستند كه با انجام اين 
اقدامات و همچنین جو رسانه اي بسیار سنگین اذهان مردم جهان را به شیعیان 

بدبین كنند كه بايد با همكاري يكديگر مقابل اين حربه را بگیريم.

باي��د ش��رايط حض��ور بخ��ش 
خصوصي در تلويزيون مهیا شود. 
صداوسیما نظارت كند و برنامه ساز 
با دس��ت باز به مس��ائل اقتصادي 
بپردازد. تلويزيون بايد به وظايفش 
براي مردمي شدن اقتصاد عمل كند


