
 قاليباف: رأي نمايندگان
به زودي شفاف مي شود

رئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه مسير الزم براي طرح 
شفافيت قواي سه گانه طي ش�ده و به زودي تأييد مي شود، گفت 
كه نرم افزار مربوط براي ش�فافيت آراي نمايندگان آماده اس�ت. 
محمدباقر قاليباف در جلسه علني روز دوشنبه مجلس شوراي اسالمي و 
در پاسخ به تذكر نماينده مردم خميني شهر در مورد طرح شفافيت قواي 
سه گانه گفت: مسير الزم براي طرح شفافيت قواي سه گانه طي خواهد 
شد و به زودي تأييد مي شود، اما براي شفافيت آراي نمايندگان حوزه 
نرم افزاري كاماًل آماده است و بنا ش��ده داوطلبان نامه  مكتوبي را براي 
شفافيت همه آراي خود ارائه كنند تا به صورت سيستمي شفاف شود. 
حجت االس��الم »محمدتقي نقدعلي« در تذكري ش��فاهي در جلسه 
علني ديروز خطاب به قاليباف اظهار داش��ت: رئيس مجلس دس��تور 
دادند عده اي از نمايندگان كه موافق ش��فافيت آرا هستند، داوطلبانه 
اعالم كنند تا آراي آنها منتشر شود اما با گذشت دو ماه از دستور رئيس 
مجلس شوراي اسالمي، معاون اجرايي هنوز اقدام الزم را انجام نداده 
است و مقدمات الزم براي شفافيت آراي نمايندگان از حيث الكترونيكي 
فراهم نشده است و هنوز آرا به شكل كاغذي به دست ما مي رسد و ما 

نمي دانيم كجا آنها را منتشر كنيم. 
نماينده مردم خميني شهر اظهار داشت: از سوي ديگر طرح شفافيت 
قواي سه گانه كه در مجلس شوراي اس��المي به تصويب و در شوراي 
نگهبان به تأييد رس��يد، اكنون بر س��ر يك مورد اختالفي در مجمع 
تشخيص مصلحت مانده اس��ت. انتظار داريم قولي كه رئيس مجلس 
شوراي اس��المي داده اس��ت، اجرايي ش��ود و معاونت اجرايي هر چه 
سريع تر در اين زمينه با نمايندگاني كه قصد دارند آراي خود را به صورت 

شفاف در منظر ملت قرار دهند، همكاري كند. 
وي اضافه كرد: متأسفانه شاهد هس��تيم قوانين خوبي كه در مجلس 
شوراي اس��المي به تصويب مي رس��د در پيچ و خم مجمع تشخيص 
مصلحت گرفتار مي ش��ود، تعدد مراكز قانونگذاري يكي از مش��كالت 
است و ما انتظار داريم شفافيت آراي نمايندگان كه از قول هاي مجلس 

بوده است هرچه سريع تر اجرايي شود. 
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عضو جامعه مدرسين:

 بيانيه موسوي
نشانه سقوط و عبور از انقالب است

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينكه بيانيه ميرحسين 
موسوي بيانيه سقوط و عبور از انقالب است، گفت: اين بيانيه حركت 
آشكار و ضدانقالبي نيروهاي سقوط كرده را بيشتر نمايان كرده است. 
حجت االس��الم عباس كعبي در گفت وگو ب��ا مهر، با اش��اره به بيانيه 
ميرحسين موسوي مبني بر برگزاري همه پرسي آزاد و سالم در مورد 
ضرورت تغيير يا تدوين قانون اساس��ي جديد اظهار داشت: اين بيانيه 
در واقع براي عبور از انقالب اسالمي، ارزش هاي اسالمي و عبور از ملت 

ايران است. 
وي ادامه داد: بيانيه ميرحس��ين موسوي بيانيه س��قوط و همسويي 
روشن و آشكار با دشمنان اس��الم و ايران است. عضو جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم اظهار كرد: جواب اين بيانيه س��قوط را ملت ايران در 
راهپيمايي ۲۲بهمن كه امسال با شعار »۴۴سال ايران استوار« برگزار 

مي شود، خواهند داد. 
حجت االسالم كعبي با بيان اينكه در طول ۴۴سال انقالب همواره سقوط 
افراد و ريزش ها وجود داشته است اما در كنار اين ريزش ها، رويش هاي 

مقدس نسل نو آينده روشن ايران اسالمي را تضمين مي كند. 
وي با بيان اينكه اين بيانيه نشانه وادادگي، خودباختگي، غرب زدگي، 
يأس و نااميدي است، تصريح كرد: امروز مردم به نيروهاي سقوط كرده 
و عبور كرده از خط مسير انقالب و ارزش هاي اسالم ديگر توجهي ندارند. 
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در پايان خاطرنشان كرد: بيانيه 
ميرحسين موسوي حركت آشكار و ضدانقالبي نيروهاي سقوط كرده 

را بيشتر نمايان كرده است.
........................................................................................................................

فرمانده نيروي هوايي ارتش خبر داد

رشد ۱۱درصدي توليد قطعات گلوگاهي 
در نيروي هوايي ارتش

امس�ال با همت و تالش ش�بانه روزي 
كاركنان اين نيروي الهي، شاهد رشد 
۱۱درصدي توليد قطع�ات گلوگاهي و 
همچنين بازآماد ۲۹فروند هواپيما در 

اين نيرو بوده ايم. 
امير حميد واحدي، فرمانده نيروي هوايي 
ارتش در مراس��م صبحگاه عمومي ستاد 
اين نيرو كه ب��ا حضور كاركن��ان پايور و 

وظيفه برگزار ش��د، ضمن گراميداش��ت ياد و خاطره شهداي انقالب 
اس��المي ايران و تبريك ايام اهلل دهه فج��ر و روز ۱۹بهمن، روز نيروي 
هوايي ارتش با اشاره به رشادت ها و نقش اين نيرو پس از انقالب اسالمي 
اظهار داش��ت: نيروي هوايي به عنوان يك نيروي پيشگام همواره در 
صدر اولين ها قرار داشته و دارد، به گونه اي كه اين نيرو با نقش آفريني 
در تاريخ انقالب اسالمي همواره به عنوان مدال افتخاري براي نيروهاي 
مسلح محسوب مي شود. اين افتخار آفريني از همان اوايل انقالب با اولين 
بيعت آرماني آغاز و در ادامه با اولين پاسخ كوبنده به ارتش متجاوز بعث 
عراق ادامه داش��ت و در اين بين نيز با راه اندازي س��ازمان خودكفايي 

جايگاه خود را در صدر اولين ها حفظ و آن را تثبيت كرد. 
وي در ادامه ضمن قدرداني از تالش هاي ش��بانه روزي كاركنان اين 
نيرو خطاب به آنان تصريح كرد: همت و تالش بي وقفه ش��ما عزيزان 
همواره باعث سرافرازي اين نيروي الهي شده است كه اين همت واال 
امروز موجب رشد ۱۱درصدي توليد قطعات گلوگاهي و ارتقای توان 
عملياتي نيروي هوايي و همچنين بازآم��اد ۲۹فروند هواپيما در اين 
نيرو شده است كه اين حاصل س��رپنجه هاي قدرتمند متخصصان و 

صنعتگران توانمند و جوان اين نيرو است. 
امير واحدي در پايان با اشاره به مديريت فضاي مجازي افزود: فضاي 
مجازي به عن��وان مجاري دروغ پردازي دش��من يك��ي از مهم ترين 
ابزارهاي جنگ شناختي است كه فعاليت در آن نيازمند سواد رسانه اي 
است. مديريت اين فضا در خانواده يكي از مهم ترين مؤلفه هاي اجتناب 
از لغزش و كج فهمي است كه مي تواند موجب خنثي سازي اهداف شوم 

دشمنان شود. 
در اين مراسم از چهار نفر زنداني سياسي نيروي هوايي ارتش در دوران 
رژيم شاهنشاهي، آقايان هادي فيض پور، رحيم كريمي، قنبر راسخ و 

سيدصادق صادقي تقدير شد.
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»عفو رهبري« گامي مهم در مسير همدلي
روزنامه جام جم در يادداش��تي با بيان 
اينكه در طول دوران شكل گيري انقالب 
و بعد از استقرار نظام جمهوري اسالمي، 
وحدت و همدلي يكي از عوامل مهم در پيش��رفت كش��ور و اهداف عاليه 
انقالب بوده اس��ت، نوش��ت: در ماجراي پاييز امس��ال ما ش��اهد يكي از 
گسترده ترين عمليات هاي تبليغاتي و جنگ رواني دشمنان بوديم كه با 
حجم گسترده از تحريكات رسانه اي توانستند به اغتشاشاتي در برخي از 
نقاط كش��ور دامن بزنند. آنها اگرچه در اين طراحي بزرگ به اهداف خود 
نرسيدند اما متأسفانه در جريان آشوب هاي اخير عده اي مرتكب جرم هاي 
كوچك و بزرگ شدند و زمينه بروز برخي ناامني هاي اجتماعي را فراهم 
آوردند و بعد از فروكش كردن ماجرا تعدادي از آنها دس��تگير شدند و در 
جريان روند رسيدگي هاي قضايي قرار گرفتند. فرمان ديروز رهبري مبني 
بر عفو گسترده دستگيرشدگان اغتشاش��ات اخير حاكي از آن است كه 
ايشان عالوه بر نشان دادن رأفت  اسالمي همچنان بر ايجاد وحدت و همدلي 
در بين مردم تأكيد دارند و با صدور فرمان عفو اي��ن فرصت را در اختيار 
كساني كه در ماجراهاي اخير دچار اشتباهاتي شدند، قرار دادند تا مسير 
درس��ت را در همراهي با ملت ايران طي كنند. اين عفو گسترده مي تواند 
زمينه مناسبي را فراهم آورد تا افرادي كه پيش از اين فعاليت هاي مخرب 
داشتند، متنبه و آگاه شوند و در رفتار خود تجديدنظر كنند. بدون ترديد 
اقدام ديروز رهبري گامي بلند در جهت استحكام هر چه بيشتر وحدت  ملي 
در جامعه ما محسوب مي ش��ود و ش��رايط الزم را براي كاهش التهابات 
اجتماعي مهيا مي كند. جامعه ايراني در وضعيت كنوني نيازمند آرامش و 
افزايش نشاط اجتماعي و اميدآفريني اس��ت تا بيش از گذشته در مسير 

پيشرفت و ترقي قرار گيرد و نقشه هاي دشمنان را خنثي كند. 
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»عفو رهبري« امر پسنديده و مطلوب
روزنامه آرمان ملي در يادداشتي با استقبال 
از عفو گسترده رهبري معظم انقالب نوشت: 
در ايام والدت حضرت امير)ع( و ايام مبارك 
ماه رجب خيلي به موقع بود كه يك حكمي 
در راستاي محبت و صلح صادر شود. عفو حكومتي در هر شرايطي به 
نفع حكومت و همه دست اندركاران است. درست است كه آزاد كردن و 
عفو كار بسيار خوبي است ولي بايد طوري باشد كه آزادشدگان نيز اين 
اتفاقات از دل و يادش��ان برود. اگر نوعي مصالحه و تعامل مثبت ميان 
حكومت و جامعه باشد، به ويژه آنهايي كه ضررهايي ديده اند، اين براي 
آينده جامعه بسيار مطلوب اس��ت. از طرفي مسئوالن نيز بايد اين نوع 
رويكردهاي رحيمانه و از سر مهرباني را سرلوحه كارها و عملكردهاي 
خودشان در مواجهه با مردم قرار دهند. قطع به يقين چهره هاي سياسي 
كه خارج از عرصه قدرت اجرايي و حاكميتي هستند، نمي توانند اين نوع 
رويكردها را اجرا و پياده كنند و بايد مس��ئوالن خود به فكر باشند كه 
اينگونه تصميمات و اقدامات را انجام دهند. اگر هم ايرادي به روندها، 
اقدامات و عملكردها وارد است، آن را نيز مي توان با رعايت مصالح تذكر 
داد، البته نه اينكه نهي از منك��ر را كنار بگذارند چراكه امر به معروف و 

نهي از منكر همواره در جايگاه خود خوب است. 
........................................................................................................................

بالن هايي كه به  سادگي نمي تركند!
روزنام��ه رس��الت در يادداش��تي به 
مناقش��ه چين و امري��كا پرداخت و 
نوشت: اين روزها موضوع جاسوسي 
بالن هاي چيني از حريم امنيتي- هسته اي امريكا و رفت و برگشتي كه 
ميان واشنگتن و پكن بر سر اين مسئله حادث شده، مولد تحليل هاي 
مختلفي در حوزه روابط بين الملل بوده اس��ت! عده اي از تحليلگران، 
كليت اقدام چيني ها را منبعث از نوعي حركت كور و احساسي تلقي 
كرده و ع��ده اي ديگر معتقدن��د زمينه هاي ش��كل گيري منازعه اي 
تمام عيار ميان پكن و واشنگتن مهيا شده است. رسانه هاي امريكايي و 
اروپايي مانند هميشه، كاري به ريش��ه هاي منازعه نداشته و صرفاً بر 

روي »روبنا و ظاهر منازعه اخير« متمركز شده اند! 
نويسنده اضافه كرده است: اصرار امريكا بر استقرار موشك هاي ميان برد 
در جزاير فيليپين و ژاپن در چارچوب استراتژي »مهار حداكثري پكن« 
در حال پاسخگويي از سوي چيني هاست. به  اين  ترتيب، تنش راهبردي 
و طوالني مدتي كه امروز در اوكراين شاهد آن هستيم، ممكن است در 
آينده اي نزديك به منطقه اي كه از س��وي امري��كا حياط خلوت چين 
خوانده مي شود نيز سرايت كند. با اين  حال، مقامات چيني دريافته اند 
كه اگر در برابر چنين تحركاتي منفعالنه رفتار كنند تا رسيدن به نقطه 
هدف خود يعني تبديل شدن به هژمون و قدرت اقتصادي برتر جهان، 
دهه ها و فرسنگ ها دور خواهند شد. افزايش سطح تنش ها ميان چين 
و امريكا، نه بر سر پرواز بالن ها بر فراز ايالت مونتانا، بلكه بر سر منازعات 
كالني اس��ت كه از مدت ها قبل ميان واش��نگتن و رقباي آن در نظام 
بين الملل شكل گرفته و قرار نيست به  زودي شاهد پايان آنها باشيم. در 
اين ميان، ديپلماسي پنهان و معامالت تاكتيكي واشنگتن- پكن نيز در 
سطحي نيست كه بتواند خالق »تنش هاي كنترل شده« ميان دو بازيگر 

در ميان مدت و درازمدت باشد.  
........................................................................................................................

تالش مضحك براي تحريم سرچشمه
روزنامه كيهان به جشنواره فيلم فجر و برخي 
تالش ها براي عدم استقبال از آن اشاره كرد و 
نوشت: پس از برگزاري خوب و موفق جشنواره 
تئاتر فجر در روزهاي گذشته، اين روزها چهل ويكمين جشنواره فيلم 
فجر با استقبال خوب مردم، رسانه ها و بخش زيادي از اهالي سينما در 

حال برگزاري است. 
جش��نواره اين دوره اما در اتفاقي نادر چند روز يا چند هفته زودتر از 
آغاز خود با اكران نماي��ش رقت انگيز ع��ده اي از روزي خوران دور از 
منطق س��ينما كليد خورده بود؛ نمايشي كه به دليل ضعف در سناريو 
و باورناپذيري روايت شديداً مس��تحق دريافت تمشك طاليي است. 
ماجراي اين نمايش كه بايد ديد كارگردان، تهيه كننده و سرمايه گذار 
اصلي آن چه كس��اني و در كجاي اين جهان هس��تند، تالش براي به 
راه انداختن جريان تحريم جش��نواره فيلم فجر بود. برداشت اول در 
جريان توليد فيلم ها در ماه هاي اخير بود كه هجمه ش��ديد و ارعاب و 
تهديد برخي جريانات ديكتاتور خصلت مدعي آزادي نثار كساني شد 
كه حاضر به همراهي با جريان تحريم جشنواره نشدند. در ادامه و در 
پالني ديگر در روزهاي گذش��ته چند نفري كه در يك فيلم حاضر در 
جشنواره بازي كرده يا موسيقي فالن فيلم را تنظيم و اجرا كرده بودند 
و طبيعتاً در قبال كارشان كلي هم دستمزد به جيب زده اند، به بهانه 
نخ نماي گاليه از آنچه شرايط اخير كشور ناميده اند و ترجمه سليس 
آن نمي تواند چيزي جز حمايت از اغتشاشات ناكام ماه هاي اخير باشد، 
اعالم كردند حضور فيلم هايي كه آنها در ساخت آن به  عنوان بازيگر و... 
نقش داشته اند، در جش��نواره فيلم فجر مورد تأييدشان نيست و بايد 
جشنواره تحريم شود. نويس��نده اضافه كرده است: حرف آخر اينكه، 
كاش مس��ئوالن و متوليان فرهنگي به  جاي تكرار اشتباه گذشته در 
دادن اين همه تريبون و سرويس و معافيت هاي مالياتي و توجه بيش 
از ظرفيت به افراد ناس��پاس، به هنرمندان واقعي و مردمي كه معيار 
مردمي بودن شان آدرس هاي غلط بي بي س��ي و اينترنشنال نيست و 
چهره هايي كه به احترام مردم و با قدرداني از نظام و انقالب و با وجود 
هجمه ديكتاتورهاي خفه كننده آزادي، از گذشته تاكنون متواضعانه و 
بدون چشمداشت چراغ جشنواره فجر و هنر و فرهنگ كشور را روشن 

نگه داشته اند، بيشتر توجه كنند.
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اصالحات ديگر چيزی برای خرج كردن ندارد

جري�ان اصالح�ات ني�از ب�ه ي�ك قربان�ي 
دارد. قربان�ي باي�د صحن�ه را ع�وض كند، 
ام�ا خاتم�ي قربان�ي خاموش�ي اس�ت. 
خبرگزاري ف��ارس در گزارش��ي در واكنش به 
بيانيه دو روز پيش رئيس دولت اصالحات نوشت: 
عموماً فرض بر اين بوده كه با قرباني شدن يك 
قرباني، فضا براي قصاب ه��ا يا قرباني كنندگان 
مصون مي شود و آنها از خشونت و خشم واقعيت 
محفوظ مي مانند، اما قرباني كاركردهاي ديگري 
نيز مي تواند داشته باش��د؛ قرباني هم مي تواند 
خود داوطلب قرباني ش��دن ش��ود، ه��م اينكه 

ديگران او را قرباني كنند. 
در حالت اول، به بيان فرويد در كتاب »موسي و 
يكتاپرستي«، قرباني شدن وسيله اي براي ايجاد 
انسجام در جامعه اي بسته است كه در آن صحنه 
قرباني ش��دن، پيوندها را حين ازهم پاشيدگي 
پيدا و احيا مي كند. فرويد مي گويد: اين احيا با 
»تكرار« صحنه ذبح ممكن مي شود تا چيزي به 

نام »ما« از دل آن مناسك تكراري بيرون آيد. 
در حالت دوم، ديگران، قرباني را بدون اينكه او 
بداند، هبه مي كنند تا صحنه ذبح تبديل به يك 
خروش ش��ود. به  طور خالصه قرباني در حالت 
اول براي ايجاد انس��جام و وحدت ميان ياران، 
توليد ترح��م مي كند، اما در حال��ت دوم براي 
ايجاد هيجان و خروج از انفعال، توليد خش��م 
و احس��اس مي كند. تقريباً چند وقتي اس��ت 
كه خاتمي و اصالح طلبان��ه فهميده اند، تاريخ  
مص��رف كارك��رد اول قرباني به س��ر آمده، اما 

دست شستن از اين تجربه براي اصالح طلبان 
بي هزينه نبوده است. 

شايد پرده اول داوطلبانه قرباني شدن خاتمي، 
به انتخابات س��ال۱۳۸۸ برگردد كه در نهايت 
امر به اين تصميم رس��يد تا به نفع ميرحسين 
موسوي كنار بكش��د. گمان او و اصالحات اين 
بود كه اي��ن صحن��ه، منجر به احي��اي دولت 
اصالحات خواهد ش��د. اين صحنه البته براي 
قرباني بي هزينه نبود، او فهميد بايد ننگ دفاع 
از دروغي را تا آخر عمر به ج��ان بخرد؛ دفاع از 

دروغ تقلب. 
 پ��رده دوم، دقيقاً در آس��تانه انتخابات۱۳۹۲ 
رخ داد، وقتي حاضر شد، سرمايه خود را خرج 
هدايت آرا به سمت حسن روحاني كند. گمان 
او و اصالحات اين بود كه با روحاني، اين جريان 
دوباره احيا خواهد شد و اين رحم اجاره اي فضا 
را براي تولد مجدد نوزاد اصالحات فراهم خواهد 
كرد. ديري نگذشت كه قرباني متوجه شد اين 
صحنه نيز بي هزينه نبوده اس��ت، دولت جديد 
دعوي استقالل و ساخت گفتمان سومي به نام 
اعتدال دارد و حسن روحاني سرمست از انعقاد 
قرارداد برجام، به قرباني و حاميانش بي محلي 
مي دهد. هزينه اين صحنه نيز كاهش خلوص 
گفت��اري و گفتمان��ي جريان اصالح��ات بود، 
اكنون خلوص اين جريان با دال ها و مدلول هاي 
ديگري كدر شده و توان تشخيص و تمايز افكار 
عمومي براي افتراق بي��ن اصالحات و اعتدال 
كاهش  يافته اس��ت. قرباني تصمي��م گرفت، با 

اعتدال فاصله بگيرد؛ حداقل فاصله اي منتقدانه 
در كنار حمايت تلويحي. 

پرده سوم در فرايند انتخابات ۱۳۹۶ رقم خورد. 
خيالي با اصالح طلبان همراه شده بود كه شايد 
اكنون وقت زايمان نوزاد اصالحات فرارس��يده 
باشد، تالش هايي اوليه براي حضور مستقالنه 
صورت گرفت، اما فضا چيزي ديگر بود. قرباني 
مج��دداً تصميم به تكرار صحن��ه قبلي گرفت. 
خاتمي داوطلبانه صحنه قرباني شدن را تكرار 
و اصالحات را پشت سر حس��ن روحاني بسيج 
كرد. اين صحنه و چهار سال بعد از آن تبديل به 
پرهزينه ترين پرده اين نمايش شد. خيلي زود 
اصالح طلبان فهميدند اي��ن رحم اجاره اي كه 
قرار بوده در بهترين حالت ممكن چهار س��ال 
و در بدترين حالت آن هشت سال بعد، با تولد 
نوزاد اصالحات به ثمر بنش��يند، در حال سقط 
جنين خود است. نه از عوايد برجام خبري بود، 
نه از رفع تحريم ها. اين هزينه براي اولين بار و 
به نحو عيني خود را در ش��عارهاي اعتراضات 
سال۱۳۹۶ نشان داد: »اصالح طلب، اصولگرا، 

ديگه تمومه ماجرا«. 
هزينه بعدي در اعتراضات بنزيني۱۳۹۸ خود 
را نش��ان داد. اين روند با شكست سنگين در 
انتخابات مجلس۱۳۹۸ تداوم يافت و دس��ت 
جريان اصالحات را براي پرده بعدي انتخابات 
خالي ك��رد. خاتمي براي آخري��ن بار تصميم 
گرفت قرباني شود، اما نه به صراحت سه پرده 
قبلي، بلكه به نحو تلويحي از ليس��ت شوراي 

شهر و نامزد اصالح طلبان در انتخابات۱۴۰۰ 
حمايت ك��رد. ناكامي در تك��رار كامل صحنه 
قرباني، يك دليل عمده داشت؛ بي ميلي شديد 
مردم به جريان اصالحات. چنين صحنه ناقصي 
با شكست سنگين و بي سابقه در دو انتخابات 
شوراي شهر و رياس��ت جمهوري تكميل شد، 
يك اتفاق بد ب��راي جريان اصالح��ات افتاده 
بود؛ خاتمي ديگر نمي توانس��ت نقش قرباني 
داوطلب را بازي كند. او بايد تغيير نقش مي داد. 
اصالحات از اين به بعد باي��د طوري خاتمي را 
خرج مي كرد كه منجر به توليد احساس شود 

نه ترحم. 
خاتمي تقريباً در دو سال منتهي به پايان دوران 
روحاني، فهمي��ده بود كه چي��زي براي خرج 
كردن ن��دارد. دوران او به س��ر آمده اس��ت. او 
فهميده بود كه نمي تواند ب��ه  عنوان رهبر يك 
جري��ان سياس��ي، جوش وخروش��ي در ميان 
هواداران و مردم ايجاد كند. خاتمي خسته شده 
بود و اين را به همه مي گفت، ميل به انزوا پيدا 
كرده بود و در ميدان سياست باري  به  هر جهت 
حركت مي ك��رد. چنين چيزي ب��راي جريان 
اصالحات پذيرفتني نبود، آنها نيز  مانند خاتمي 
فهميده بودند چيزي از او باقي نمانده است كه 
به درد خرج كردن و سرمايه جمع كردن بخورد، 
تنها يك  چيز از خاتمي مانده بود؛ نام و جاني كه 
بايد به موقع خرج مي شد. خاتمي به درد قرباني 
شدن مي خورد نه به شكل داوطلبانه، بلكه از سر 

ضرورت و تحميل زمانه. 
اگر چراغ هاي صحنه تئاتر قرباني خاموش شده 
و ديگر براي اين تئاتر تماشاچياني باقي نمانده، 
ش��ايد بتوان با تغيير صحنه قرباني، شرايط را 
تغيير داد، ام��ا اين صحنه به  ق��دري خاموش 
و تاريك بود كه هر نوع صحنه س��ازي، تنها به 

جرقه اي بي رمق شبيه بود. 
اصالح��ات تصميم گرفت به ن��ام و ياد خاتمي 
نامه نگاري و بيانيه نويسي را شروع كند، نامه و 
بيانيه بود كه پشت  هم مي آمد اما دريغ از يك 
جنبش يا ايجاد حس. اصالحات فهميد با اين 
صحنه نيز نمي تواند حادثه اي بس��ازد، فهميد 
بايد منتظر حادث��ه مي ماند، ش��ايد حادثه اي 
رخ داد و او توانست، صحنه تئاتر جديدي را به 
روي پرده آورد. قرباني كه نه اما شايد بتوان از 
تن بي جان دختر و دختركاني چنين صحنه اي 
را ساخت. شايد با دويدن عقب چنين حوادثي 
بتوان، اين جسد مرده اصالحات را تكاني داد. 
صحنه هايي س��اخته ش��د، اما بيش��تر از آنكه 
در مي��دان واقعيت روي پرده ب��رود، تبديل به 
نمايش��ي مجازي ش��د. كار اي��ن اصالحات به 
احتضار رسيده بود. واقعيت هم مجدداً خشونت 
خود را به اين جريان تحميل كرد. آنها فهميدند، 
قرباني حتي كاركرد سنتي خود را هم از دست 
 داده است، اين قرباني ديگر شفا نمي دهد، حتي 
اگر او را براي مصون ماندن از رخدادهاي انقالب 

اسالمي، هبه كنند.

  گزارش

برگ�زاري جش�ن هاي ۲هزارو500س�اله 
شاهنش�اهي ح�دود 650 ت�ا ۸00 ميليون 
دالر با دستور ش�اه هزينه كرد كه به گفته 
»مارس�ل هودر« عضو تيم ت�داركات اين 
جشن به طوري نجومي بود كه »بودجه دو 
سال س�وئيس را طی دو روز خرج كردند.« 
به گزارش ايرنا، جشن هاي مختلف سلطنتي 
فقط يك فق��ره از پرخرج تري��ن رويدادهايي 
بود كه در دوره پهلوي در ايران برگزار ش��د، 
ب��دون اينكه ن��وع هزينه هاي نجوم��ي آن با 
وضعيت ضعيف اقتصادي مردم در آن روزها 
تناسبي داشته باش��د، فقط جشن هنر شيراز 
كه بسيار هم پرخرج و متموالنه بود، در واقع 
يك گردهمايي مس��تمري از س��ال۱۳۴۶ تا 
س��ال۱۳۵۶ شمس��ي بود ك��ه ب��ه صورت 
ساالنه ادامه داش��ت، يعني ۱۱بار گردهمايي 
هنرمندان ايراني و خارجي در تخت جمشيد و 
نقش رستم، تاالرهاي هنري شيراز و خانه هاي 

قديمي و خيابان هاي شهر. 
اما فارغ از همه افراط گري هاي همس��ر ش��اه 
براي اجراي مدرنيزاسيون در جامعه سنتي و 
مذهبي ايران، هزينه ها و رويكردهاي اقتصادي 
اين برنامه و ساير جشن هاي سلطنتي آنها را از 
نظر هزينه كرد هنوز هم متمايز و منحصر به فرد 

نگه داشته است. 
وضعيت اقتصادي دوران پهلوي يك شاخصه 
خيلي مه��م دارد و آن اين اس��ت كه با وجود 
اينكه رژيم پهلوي به پشتوانه دالرهاي نفتي 
و حمايت گسترده بيگانگان با ورود كاالهاي 
مصرفي و تجمالتي از خارج ب��ه داخل ايران 
توانسته بود وضعيت اقتصادي بخش هايي از 
جمله گروه هاي وابس��ته به ق��درت و مناطق 
مرفه نش��ين را خوب جلوه ده��د، اما نگاهي 
دقيق تر به س��اختارها و برنامه هاي اقتصادي 
و نحوه عملكرد مديريت كالن كش��ور در اين 
زمينه روايتگر وخامت و ش��اخص هاي منفي 
اقتصاد كش��ور در آن دوران اس��ت، حتي به 

روايت دست اندركاران دولتي در دوره پهلوي 
اقتصاد در اين دوران دچار فروپاشي از درون 

شده بود. 
 بودجه ۲سال سوئيس طی ۲روز خرج 

شد!
مثاًل به اين آمار توجه كنيد. خزانه كشور كه 
صرفاً به واسطه فروش نفت آنقدر بزرگ شده 
بود كه شاه بي توجه به هشدار سازمان برنامه 
و بودجه، مس��تانه در حال خ��رج كردن اين 
پول ها بود و اين روند طوري ادامه پيدا كرد كه 
براي برگزاري جش��ن هاي ۲هزارو۵۰۰ساله 
شاهنشاهي حدود ۶۵۰ تا ۸۰۰ ميليون دالر 
با دستور شاه هزينه ش��د؛ رقمي كه به گفته 
»مارسل هودر« عضو تيم تداركات اين جشن 
به طوري نجوم��ي بود كه »بودجه دو س��ال 

سوئيس را طی دو روز خرج كردند.« 
سلطه كامل محمدرضا پهلوي بر همه اركان 
جامعه ايراني، اقتصاد، سياس��ت و فرهنگ با 
توزيع موازي ثروت منافات داشت، به همين 
دليل با وجود اجراي برنامه هاي پرسر وصدای 
انقالب س��فيد و اصالحات ارض��ي در ميدان 
عم��ل در زندگي اكثريت م��ردم تغييري رخ 

نمي داد. 
با اجراي سياست هاي اقتصادي در اين دوره، 
ثروتمندان ك��ه عمدتاً مورد تأييد دس��تگاه 
پهلوي بودند، ثروتمندتر مي شدند و براي مردم 
هر روز مان��ع جديدت��ري در راه بهره برداري 
مساوي از ثروت ايجاد مي شد. كنترل شديد 
دولت بر همه اركان اقتصاد خود به خود موجب 
مي ش��د كه مردم از مزاياي اقتصادي محروم 
شوند و در چنين شرايط اقتصادي شاه بودجه 
دو سال كشوري مثل س��وئيس را دو روزه در 

جشن هاي ۲هزارو۵۰۰ساله خرج كرد. 
  بي تفاوتي نسبت به دزدي مديران

 و درباريان
بعد در چنين وضعيت اقتصادي ش��اه به فكر 
نان و نواي مديران مملكت از طريق دزدهاي 

بيت المال بود. مادر فرح مي گويد: »محمدرضا 
مي گفت مملكت پول زياد دارد و دزدي هاي 
درباريان لطمه اي به مملكت نمي زند، وقتي ما 
به صهيونيست ها يك ميليارد دالر و به سازمان 
آب لندن نيم ميلي��ارد دالر وام مي دهيم، چه 
اش��كالي دارد يك عده از مديران مملكت ما 
هم به نوايي برسند و چاق شوند )دخترم فرح، 

ص۲۹۰(.
س��ال هاي ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ در ايران منش��أ 
بسياري از تحوالت اقتصادي و سياسي است؛ 
ملي ش��دن صنعت نفت، اصالح��ات ارضي، 
افزايش بي حد وحصر فروش نفت، مهاجرت 
گس��ترده روس��تاييان و گس��ترش بي رويه  
شهرنشيني مواردي هستند كه آثار آنها حتي 
در زندگ��ي امروز جامعه ايران��ي هم انعكاس 

يافته است. 
 هزينه كرد درآمدهاي نفت در مسيري 

غير از توسعه ملي
كارشناس��ان اقتصادي معتقدند تك محصولي 
شدن اقتصاد كشور و وابستگي شديد به نفت، 
نابودي كشاورزي و رش��د قابل توجه مهاجرت 
از روس��تا به ش��هر، توزيع ناعادالنه درآمدهاي 
ملي و احتكار ثروت ملي در دست ۷۶شاهپور و 
شاهدخت، سطح پايين بهره وري، تشديد فاصله 
طبقاتي و غيره از جمله نتايج زيانبار سياست هاي 
اقتصادي محمدرضا پهلوي بود، البته رشد توليد 
ناخالص داخلي نش��ان مي دهد، در اين دوره با 
وجود افزاي��ش درآمدهاي دولت، در مقايس��ه 
با س��ال هاي بعد از انقالب، به دليل بي توجهي 
شخص ش��اه به گزارش هاي س��ازمان برنامه و 
بودجه و هزينه كرد درآمدهاي نفت در مسيري 
غير از توسعه ملي،GDP  به عنوان توليد ناخالص 
)Gross Domestic Product( داخل��ي 
كه مهم ترين متغيري اس��ت ك��ه در تجزيه 
و تحليل ه��ا و ارزيابي ه��اي اقتص��اد كالن 
از آن استفاده مي شود، رش��د قابل توجهي 

نداشته است. 

رش��د توليد ناخالص داخلي در اي��ن دوره تا 
سال۱۳۵۵ كه قيمت نفت رشد قابل توجهي 
داشته است، به صورت صعودي بوده و با ايجاد 
اولين بحران نفتي در س��ال۱۳۵۵، اين رشد 
هم متوقف و به صورت كاهش خود را نش��ان 

داده است. 
با آغاز انقالب و به تبع بي ثباتي هاي اقتصادي 
ناشي از تحوالت سياسي و پس از آن جنگ، 
در اواخر دهه۵۰ تا پايان س��ال۱۳۶۰، ميزان 
توليد با كاهش��ي حدوداً ۳۰درصدي مواجه 
شد. در طول سال هاي۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳، رشد 
اقتصادي كش��ور خوب و نس��بتاً باال بود، به 
ويژه در سال۱۳۶۲ كه اين شاخص به حدود 
۱۴/۴۰درصد رس��يده بود. اين رقم در سال 
بعد از آن با مقداري كاهش به ۱۰/۲۹درصد 

رسيد. 
اما از س��ال۱۳۶۳ آثار ركود اقتصادي نمايان 
ش��د. تبعات ناش��ي از جنگ، بار مالي ناشي 
از آن، تحريم هاي اقتص��ادي و كاهش توليد 
منجر شد رشد اقتصادي كاهش��ي شود و تا 
سال۱۳۶۷ ادامه داشت و با پايان يافتن جنگ 
و آغاز دوره س��ازندگي رش��د توليد ناخالص 
داخلي روند صعودي خود را آغاز كرد و اداره 
كشور بر اس��اس برنامه هاي پنج ساله توسعه 
در دوران پ��س از جنگ يك��ي از داليل اين 
رشد و توسعه بوده اس��ت. برخالف نوسانات 
در رش��د و ايجاد ت��ورم ب��االي ۱۰درصد در 
بيشتر سال هاي پس از انقالب با وجود موانع و 
تحريم هاي اقتصادي و غيره، انقالب اسالمي 
ايران دستاوردهاي )عمدتاً اقتصادي( زيادي 

تاكنون داشته است. 
توليد روزاف��زون نفت و گاز و ص��ادرات آن و 
فرآورده، ساخت پااليش��گاه، خودكفايي در 
بسياري از محصوالت و رشد صادرات غيرنفتي 
در حال��ي رخ داده ك��ه كش��ور در چهار دهه 
گذش��ته به صورت بدون وقفه و يكسره تحت 

شديدترين تحريم ها بوده است.

شاه بودجه 2 سال سوئيس را در 2 روز جشن خرج کرد!
درنگ


