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سامانه ثبت اموال مسئوالن
 تا ۲ هفته آینده راه اندازی می شود

رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه گفت: 
با هدف شفاف س��ازی وضعیت مالی مدیران، به زودی 
س��امانه ثبت اموال و دارایی های مسئوالن به صورت 

پایلوت در تهران راه اندازی و افتتاح می شود.
حجت االسالم حمید ش��هریاری، افزود: سامانه ثبت 
اموال و دارایی های مس��ئوالن تقریبا آماده اس��ت و 
ظ��رف دو هفته آینده به ص��ورت پایلوت در تهران و 
در دفتر خدمات مرکزی ق��وه قضائیه راه اندازی می 
ش��ود. وی این سامانه را گامی بسیار مهم در راستای 
ش��فافیت مالی مدیران دانست و اضافه کرد: مشغول 
انج��ام مالحظات امنیتی در این س��امانه هس��تیم تا 
طوری طراحی شود که اطالعات مسئوالن در اختیار 

بیگانگان قرار نگیرد و سایت آن هک نشود.
رئی��س مرکز آمار و فناوری اطالع��ات قوه قضائیه به 
موضوع حمایت از ش��رکت های فناور و دانش بنیان 
نیز اشاره کرد و افزود: این قوه می تواند موانعی را که 
موجب توقف فعالیت های استارتاپ ها و شرکت های 

فناور می شود، برطرف کند.
شهریاری با اش��اره به اینکه یکی از وظایفی که برای 
روس��ای کل دادگستری ها تعیین ش��ده، مراقبت از 
ش��رکت های دانش بنیان و فناور اس��ت، یادآور شد: 
اگر نهادی که برای افرادی اش��تغال ایجاد کرده دچار 
مش��کل ش��د، مش��کالت را طوری رفع می کنیم که 

اشتغال افراد دچار چالش نشود.
وی تاکید کرد: ما مس��ئول حمایت از استارتاپ ها و 
شرکت های دانش بنیان نیستیم اما مسئولیت داریم 
که به نوعی با جرائم این ش��رکت ها تعامل کنیم که 

افراد شاغل در این نهادها دچار شکست نشوند.
رئیس مرکز امار و فناوری اطالعات قوه قضائیه به راه 
اندازی س��امانه ثنا نیز اش��اره کرد و گفت: این پروژه 
بعد از س��امانه های بانکی و کارت سوخت، مهمترین 
س��امانه در بحث احراز هویت قطعی در ان شکل می 
گی��رد. ش��هریاری در بخش دیگر ب��ه فضای مجازی 
و اس��تفاده صحیح از آن اش��اره ای داش��ت و افزود: 
ش��ورای عالی فضای مجازی آنگونه که شایسته است 
مسئولیتش را به خوبی انجام نداده و دچار یک تاخیر 

فناورانه در حوزه فناوری اطالعات شده ایم. 
 قوه قضاییه

اخبار

همتی یا ساالرخان باال برره؟
وزی��ر راه و شهرس��ازی: در تمام ش��هرها کش��ور 
پروژه ه��ای فعال س��اخت مس��کن وج��ود دارد، و 
خبرنگاران نیز می توانند مانند س��ایر اقش��ار از این 

پروژه ها استفاده کنند.
اظهارنظر فوق ی��ادآور کدام یک از گزینه های زیر 

است؟
الف( دست شما درد نکنه

چرا زحمت کشیدید؟
چرا ویال ندادید؟
کنار دریا ندادید؟

ب( این چیه که آوردی؟
شورش رو درآوردی؟

ج( روغ��ن ریخت��ه را وق��ف قندیل های مس��جد 
نکنید.

د( من دیگه حرفی ندارم.
اظهارنظر زیر از کیست؟

ش��ما االن به عنوان فرد وقتی خرید می کنید چک 
پول ه��ای بانک مرک��زی که باالترین پول اس��ت، 
وقت��ی می دهی��د می گویید یک چ��ک پانصد هزار 
ریالی به شما می دهم؟ یا فروشنده می گوید پانصد 
هزار ریال می ش��ود؟ می گویید ۵۰ تومان می شود. 
چ��ک پول ۵۰ ه��زار تومانی را همه ب��ه همین نام 

می شناسند.
الف( صفدر قلی زاده پور سورجان محله ای 

ب( فیروز کتول زاده چماقدره ای
ج( ساالرخان پایین برره

د( ب��رادر عبدالناص��ر همت��ی – ریی��س کل بانک 
مرکزی - 

جراید:ش��لیک چند تیر هوایی به کش��ته شدن دو 
نفر منتهی شد.

ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف( در راه های ناهموار شلیک هوایی انجام ندهید 

چون به پک و پهلوی ملت برخورد می کند.
ب( کشته شدگان نوعی پرنده مهاجر بوده اند.

ج( احتم��اال منظور از دو نف��ر دو پهنباند...پهباند...
پهباد بوده که به اش��تباه دو انس��ان گزارش ش��ده 

است.
د( هیچکدام

ننجون

اقدامات دولت برای اصالح ساختار بودجه قابل قبول نیست
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس معتقد اس��ت دولت باید برای اصالح ساختار 
بودج��ه برنامه های بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت داش��ته باش��د که این 

برنامه ریزی انجام نشده است.
محمدرض��ا پورابراهیم��ی ب��ا بیان اینکه اصالح س��اختار بودجه ام��روز یکی از 
اولویت های اصلی کش��ور اس��ت، گفت: باگذشت حدود ۵ ماه از سال 98  در این 
راستا اقدام مناسبی از سوی دولت انجام نشده و تنها  سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور یک گزارش کارشناسی را در جلسه غیر علنی به نمایندگان ارائه کرد.
وی با بیان اینکه دولت مکلف است الیحه اصالح ساختار بودجه را به مجلس ارائه کند، 
ادامه داد: دولت در ش��رایط کنونی  به اقدامات س��ال 98 بس��نده کرده و پیشنهاد داده 
اس��ت از محل 12 درصد منابع صندوق توسعه ملی که س��ال گذشته فریز شده، منابع 

امسال را تامین کند.  تسنیم

دولت نقدینگی را کنترل کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نقدینگی سرگردان، مشکل اصلی 
کش��ور است که باید حل ش��ود و حذف  ۴ صفر از پول ملی آثار چندان مثبتی 

در اقتصاد کشور نخواهد داشت.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به مطرح ش��دن بحث حذف ۴ صفر از پول 
ملی، اظهار داش��ت: تا زمانی که نقدینگی در جامعه س��رگردان باش��د، مشکالت 
اقتصادی هم پابرجاس��ت و اقداماتی چون حذف ۴ صفر از پول ملی هم راه به جایی 
نمی برد. عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه به جای حذف ۴ صفر از 
پول ملی باید هر چه س��ریع تر س��اختار بودجه اصالح شود، گفت: اصالح ساختار بودجه 
مهمترین برنامه ای اس��ت که دولت و مجلس باید با مشارکت یکدیگر آن را انجام دهند 
اما متأس��فانه دولت، مجلس را از فرآیند اصالح س��اختار بودجه حذف و گزارش خود در 

این باره را در شورای هماهنگی اقتصادی قوا ارائه کرده  است.  مهر

نباید افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند احساس برنده شدن کنند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: باید اقدامات در زمینه 
ارائه ارز به ش��رکت ها اقدامات بنیادی و ریش��ه ای باشد و نباید اینطور باشد که 
اگر یک فرد ارز دریافت کرد احساس برنده شدن بکند لذا این شرکت ها باید به 

فکر خدمت رسانی به مردم باشند.
عزت اهلل یوسفیان مال در ارزیابی خود درباره ارائه ارز ۴2۰۰ تومان به برخی شرکت ها 
جهت واردات کاال های ضروری به کشور، گفت: در حال حاضر مسئولین عنوان می کند 
که اسامی شرکت هایی که ارز دریافت می کنند در سایت بانک مرکزی درج شده است. حتما 
باید در این زمینه شفافیت باشد و مردم حتما باید بدانند چه افراد و گروه ها و شرکت هایی 
ارز دریافت می کنند. عضو کمیس��یون برنامه، بودجه محاس��بات مجلس بیان داشت: باید 
دانست که منابع ارزی ارائه شده به برخی شرکت ها، منابع بیت المال است و حساب و کتاب 

دارد چرا که در حال حاضر برخی شرایط اقتصادی خوبی ندارند.  میزان

در مس��ئله پر تأثیر گرانی؛ حتم��ا باید تجربه انتخابات مجلس 
هفتم و اق��دام بزرگ »طرح تثبیت قیمت ها« که ثمره حرکت 
نمایندگان اصولگ��رای برآمده از رأی مردم در این مجلس بود 

را مرور کرد.
»راه حل مش��کالت کش��ور چیس��ت؟« این پرس��ش یکی از 
جدی تری��ن دغدغه ه��ای کنش��گران صادق و دلس��وز جامعه 

بخصوص در مقطع فعلی است.
مقطعی که ناکارآمدی های دول��ت در کنار خاّصه خرجی های 
سیاس��ی اصالح طلبان برای رئیس جمهور روحانی، کشور را با 
مش��کالتی مثل گرانی، احساس فساد گسترده، کاهش قدرت 

خرید مردم و مقوالتی از این دست مواجه کرده است.

پاسخ اما سهل و ممتنع است.
»انتخاب��ات«! که اگ��ر از نزدیکتر به آن ن��گاه کنیم و نفحات 
پیرامونش که منوط به رأی خوب مردم است بدانیم و ببینیم؛ 

می توان شاه  کلید عمده مشاکل کشور را در همان یافت.

رأی خوب در مجلس هفتم چگونه منجر به »ارزانی« شد
مثال در مس��ئله پ��ر تأثیر گران��ی؛ حتما بای��د تجربه مجلس 
هفت��م و اقدام بزرگ »طرح تثبیت قیمت ها« که ثمره حرکت 

نمایندگان برآمده از رأی مردم بود، مرور کنیم.
تجربه ای که بواسطه آن، اکثریت اصولگرایان مجلس هفتم، در 
می��ان انتقادات بس��یاری از اقتصاددانان، دولت اصالحات را از 
افزایش تدریجی قیمت برخی اقالم یارانه دار، همچون سوخت 
و کاالهای عمومی  منع کردند و امنیت را به س��فره های مردم 

هدیه دادند.]1[
طرحی که البته جریان سیاس��ی خ��اص هنوز هم کینه آن را 
به دل دارد و از آن با عنوان یک اقدام غیر اقتصادی و ناشیانه 

یاد می کند!
ارتباط انتخابات با مترو!، از ش��ورای ش��هری ک��ه کار می کرد 
تا ش��ورای ش��هری که به بازی اس��م و فامیل مشهور است و یا 
همینطور تجربه انتخابات شورای شهر دوره دوم تهران که منجر 

به روی کار آمدن یک جریان خدوم در چند سال متوالی شد.
تجرب��ه ای که نش��ان داد ی��ک انتخابات چگون��ه می تواند در 
س��ریعترین زم��ان ممک��ن پایتخت ای��ران را صاحب ش��بکه 
سراس��ری مترو کند، مش��کالت ترافیکی کالنشهر تهران را با 
اجرای پروژه های بزرگ شهری مرتفع کند و سرانه فضای سبز 

را به نحو چشمگیری افزایش دهد.
و ایضا یک انتخابات چگونه می تواند منجر به انحالل ش��ورای 
ش��هر اول و یا روی کار آمدن شورایی در دوره پنجم شود که 
اعضایش به بازی اسم و فامیل، کار نکردن، دوچرخه سواری و 

دلسوزی برای آوازخوانی زنان در مجامع عمومی شهره اند.

نقش تعیین کننده مردم در حل مشکالت کشور، آنچه 
رهبری در خشت خام می دید...

م��ا البته فقط ب��ه دو تجربه س��اده و در عین ح��ال جالب از 
اهمیت و مزیّت و تأثیر انتخابات اش��اره کردیم وگرنه کیست 

که استدالل های عقالنی مربوط به اهمیت انتخابات را بداند و 
در حل المسائل بودن آن شک کند؟!

مقام معظم رهبری نیز در طول س��ال های زعامت خود بارها و 
بارها نکات مهم��ی را پیرامون اهمیت و تأثیر انتخابات مطرح 
کرده اند که ما در اینجا به تعدادی از بیانات ایش��ان در همین 

زمینه اشاره می کنیم:
_ انتخابات یک حادثه ی گذرا نیست، یک حادثه ی اثرگذار است.

_ ش��ما با انتخاب نماینده مجلس، در واقع سرنوش��ت کشور را 
در چهار سال آینده رقم میزنید. انتخابات مجلس مظهر دخالت 
مردم در سرنوش��ت خود و کشورشان است؛ چون مجلس مرکز 
قانونگذاری است. قانون یعنی جاده ای که باز میشود تا مسؤوالن 
اجرایی از آن جاده حرکت کنند و با تالش خود گوش��ه و کنار 
و زوایای کشور را آباد و اصالح کنند. این جاده بازکنی به عهده 
قانون است و قانون را هم نماینده شما در مجلس وضع میکند.

_ گردش کار در این نظام به وسیله ی مردم ساالری است؛ یعنی 
آحاد مردم نماینده ی مجلس را انتخاب میکنند، رئیس جمهور 
را انتخاب میکنند، وزرا را با واس��طه انتخاب میکنند، خبرگان 
را انتخاب میکنند، رهبری را با واس��طه انتخاب میکنند؛ کار، 

دست مردم است.
_ اهمیت این انتخابات در این است که ملت ایران می خواهد 
مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از س��ر 
راه ملت ایران بردارد؛ مثل بولدوزری که موانع را برمی دارد تا 

جاده یی را صاف کند. +

»اصالح طلبان تحریمی« از جان مردم چه می خواهند؟، 
انتخابات یا برای ماست یا برای هیچکس!، مردم به 

سراغ کارآمدان و جهادی ها خواهند رفت...
انتخابات مهم است و تجربیات مهمی هم از تأثیر انتخابات در 

زندگی مردم ایران وجود دارد.
اما س��ؤال قابل تأملی در نتیج��ه این مباحث وجود دارد و آن 
اینکه چرا این روزها ش��اهد هستیم یک جریان سیاسی خاص 
قصد انسداد تنها نقطه امید مردم برای استشفای وضع موجود، 
یعن��ی انتخاب��ات را دارد، بر چهره آن خدش��ه وارد می کند و 
صراحتا فرمان »تحریم خاموش انتخابات« یا همان مش��ارکت 

مشروط را صادر کرده است؟!
پیش از این لیدر اصالح طلبان در سخنانی اعالم کرده است که 
اصالح طلبان نمی توانند به هر قیمتی وارد انتخابات شوند.]2[

چهره های��ی مثل مرتضی الویری، حس��ن رس��ولی و محمود 
میرلوحی از اعضای ش��ورای شهر تهران نیز که خود با نامزدی 
در انتخابات به این مناصب رس��یده اند هم بر تحریم خاموش 

انتخابات تأکید کرده اند.]3[
کثی��ری از چپ ه��ای س��تادی که می ت��وان از آنها ب��ا عنوان 
»اصالح طلبان تحریمی« یاد کرد نیز به این کمپین پیوسته اند 
و صراحتا ابراز داشته اند که اگر ما در انتخابات نباشیم؛ امیدی 

به انتخابات نیست!
کس��انی از آنها حتی از مهره چینی در قب��ال انتخابات آینده، 
ناامی��دی اکثریت مردم ایران از انتخابات و دموکراتیک نبودن 

ساختارهای دولت و مجلس هم سخن گفته اند.]۴[
چگونه می توان این س��خنان خفقان آور و مس��دودکننده را با 
اهمیت انتخابات بعنوان یگانه امید مردم برای بهبود مشکالت 

کشور جمع کرد؟!
آی��ا باید به این نتیجه رس��ید که یک جریان سیاس��ی خاص 
در کش��ور هس��ت که نمی خواهد مردم و کش��ور روی آرامش 
را ببینن��د و در فرایندی ش��رکت کنند ک��ه می تواند کاهنده 

گرانی ها و مشکالت باشد؟!
البته چپ ها که طی 6 س��ال گذشته در تمام مناصب اجرایی و 
تقنینی کشور حضور داشته اند، می گویند از آن رو قید انتخابات 
را خواهیم زد که احتماال رجال کارآمد ما )که عموما در فتنه و 
براندازی نیز نقشی بر عهده داشته اند!( تأیید صالحیت نخواهند 
شد و عدم تأیید صالحیت آنها از سوی شورای نگهبان هم یعنی 

اینکه نمی توان برای مشکالت کشور کاری کرد!
این در حالی اس��ت که اوال تاکنون کارآمدی خاصی از ناحیه 
جریان چپ برای حل مش��کالت کش��ور مشاهده نشده است؛ 
ثانی��ا برخورداری از صالحیت مقدم بر کارآمدی اس��ت و ثالثا 
حتی فرض بر درست بودن حرف ستادی های جریان چپ؛ آنها 
می توانند مثل فرمول س��ال 9۴ خود عمل کنند و چهره هایی 
را در مع��رض بگذراند که از فیلترهای نظارتی عبور می کنند و 

البته ضعف های فراکسیون امید فعلی را هم نداشته باشند.
اما هسته سخت اصالحات به هر دلیلی مایل به انجام این کار 
نیست و ااّل و البد از این می گوید که یا نظام اسالمی شروط ما 

را می پذیرد یا اینکه ما در انتخابات شرکت نمی کنیم!
اینک��ه فرج��ام ای��ن ماج��را به کجا ختم می ش��ود را کس��ی 
نمی داند... البته کسانی مثل سعید حجاریان از این گفته اند که 
در پیشاانتخابات ش��اهد بروز اغتشاش خواهیم بود. اغتشاشی 
که تحلیلگران احتمال آنرا ناش��ی از حرکت 1۰ س��اله س��تاد 

اصالحات برای ایجاد »فتنه اقتصادی« در کشور می دانند.
فتنه ای که قصد دارد به جای ارائه راه حل مش��کالت کش��ور 
از طری��ق انتخابات، »خیابان و سیاس��ت خیابانی« را به مردم 

پیشنهاد کند و فتنه 88 را به پرده تکرار بکشد.
ب��ا تمام این رخدادها و احتماالت، اما اعضای هس��ته س��خت 
جری��ان چپ، غافل ان��د از اینکه نظام اس��المی در بحث فتنه 
به »رویین تنی« رس��یده اس��ت و در بحث انتخابات نیز مردم 
ب��ه راه خودش��ان خواهند رفت و با اس��تفاده از ابزار انتخابات 
و رأی خوب، کس��انی را بر مساند کشور می نشانند که بتوانند 

مشکالتشان را حل کنند.  مشرق
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احتمال وقوع فتنه در پیشا انتخابات

 تنها راه حل 
مشکالت کشور چیست؟ 

عوام��ل مجموعه گاندو با حض��ور در جمع فعاالن 
فرهنگی سیاسی دانش��گاه های کشور، به سواالت 

دانشجویان درباره این مجموعه پاسخ گفتند.
عوامل س��ریال گان��دو با حض��ور در جمع فعاالن 
فرهنگی سیاس��ی دانشگاه های کش��ور در نهمین 
دوره ط��رح ضیاف��ت رض��وی، ب��ه پرس��ش های 

دانشجویان پیرامون این سریال پاسخ گفتند.
مجتب��ی امینی تهیه کننده س��ریال گاندو در این 
مراس��م با اش��اره به واکنش های مختلف نس��بت 
به این س��ریال گفت: گان��دو درواقع نوعی مطالبه 
مردمی است، هرچند موتور این مطالبه ۴ دهه بعد 

از انقالب و خیلی دیر روشن شده است.
تهیه کننده س��ریال گاندو با اشاره به برخی ادعاها 
مبنی ب��ر تخیلی بودن این س��ریال، تصریح کرد: 
داس��تان گاندو کامال بر اس��اس واقعی��ت پرونده 
رضائیان و سندهای تصویری شکل گرفته و حتی 
سایر داستان های حاشیه هم واقعی است، لذا حین 
تهیه س��ریال نمی دانس��تیم کار به کجا می رسد و 
اص��وال قاب��ل پخش می ش��ود یا نه؟ چ��را که این 

پرونده خیلی ها را زیرسؤال برده بود.
در ادامه، جواد افشار، کارگردان گاندو گفت: وقتی 
فیلمنامه را خواندم اولین س��ؤالم این بود که مگر 
می ش��ود چنین سریالی را س��اخت و پخش کرد؟ 
از ای��ن رو پخش این س��ریال را که به همت آقای 
فروغی، مدیر شبکه سه صورت گرفت، یک حماسه 

فرهنگی هنری می دانم.
وی ب��ا طرح این پرس��ش که چرا م��ردم نباید از 
حرف های اس��تراتژیک و مهم گاندو باخبر شوند؟ 
افزود: جاسوسی لزوما چیز عجیب وغریبی نیست؛ 
گرفت��ن اطالعات طبقه بندی ش��ده و  ارائه آن به 

دشمن برای ضربه زدن می شود جاسوسی.
در ادامه، امینی در پاسخ سؤالی درباره نقش مدیر 

ش��بکه سه در پخش گاندو گفت: متاسفانه روحیه 
جهادی انقالبی در رسانه ملی بسیار کمرنگ است، 
لذا می توان گفت آقای فروغی از نعمات رسانه ملی 
اس��ت که با وجود آگاهی از تبع��ات پخش گاندو، 
مجاهدانه و جانانه پای کار ایس��تاد و اگر ایش��ان 

نبود، این سریال پخش نمی شد.
تهیه کنن��ده گاندو همچنین ب��ه امدادهای الهی 
در روند س��اخت گاندو اشاره و تصریح کرد: گاندو 
را م��ا نس��اختیم و یک دم مس��یحایی در کار بود 
ک��ه اینگونه درآمد؛ همه عوام��ل حتی بازیگرها با 
اعتقاد پای کار بودند و کس��ی ب��ا انگیزه مالی کار 
نمی ک��رد، به همین خاطر ه��م گاندو به دل مردم 

نشسته است.
امینی همچنین درباره منشأ فشارها و مخالفت ها با 
پخ��ش گاندو اظهار کرد: اخیرا آقای رئیس جمهور 
اعالم کردند که ما منتظر ش��نیدن نقدها هستیم و 
نیازی نیست با لکنت نقد کنید؛ ما در گاندو بدون 
لکنت نقد کردیم، ولی از قسمت دوم به بعد خیلی 
تحت فشار قرار گرفتیم و با سانسور مواجه شدیم. 
برای اولین بار در تاریخ انقالب اس��المی اس��ت که 
از ش��خص رئیس جمهور گرفته تا کابینه و س��ایر 
مس��ئوالن اینقدر علیه یک فیلم هجمه می کنند، 
تاجایی که فقط مانده آبدارچی دولت اعتراض کند. 
به مسئوالن پیش��نهاد می کنم به جای اعتراض به 
حقایق ترسیم شده در گاندو، وضع کشور را اصالح 

کنند تا علنی شدن ضعف ها اذیتشان نکند.
وی ادام��ه داد: من چند روز بعد از نشس��ت خبری 
سریال، به دولتمردان گفتم »یا عملکردتان را درست 

کنید یا س��وژه بعدی گاندو می شوید«، اما بالفاصله 
فش��ارها تشدید ش��د، مثل اینکه روی نبض مفاسد 
آقایان دست گذاشته ایم که خطی که می روند خط 
انقالب نبوده و نیس��ت. پاسخ دادند »اگر ما هم پول 
داشتیم در دفاع از خود فیلم می ساختیم«، این ادعا 
در حالی است که تنها هزینه سفر مذاکرات در وین، 

معادل هزینه ساخت 1۰ گاندو است.
امینی با اش��اره به تأکید و هشدارهای رهبرمعظم 
انقالب نس��بت به مس��اله نفوذ، گفت: گاندو فارغ 
از همه مالحظات یا عنادها، مش��کالت کش��ور در 
حوزه نفوذ را شفاف به تصویر کشیده است تا مردم 
بدانند برخی آقازاده ها و افراد نزدیک به دولتمردان، 
پل های ارتباطی نفوذ هستند که اقتصاد و معیشت 

کشور را تحت تأثیر قرار می دهند.
در ادامه این نشست، افشار درباره تضعیف دستگاه 
دیپلماسی در گاندو به ویژه سکانس های پایانی آن 
یادآور ش��د: این فرض نسبت به گاندو در صورتی 
صحیح بود که مایکل آزاد می ش��د، اما همه شاهد 
بودیم که تبادل ش��د)با 7/1میلیارد دالر پول نقد، 
رفع تحریم دو بان��ک و آزادی 21 تن از ایرانی ها( 
یعن��ی آزادی ب��ا قید و ش��رط؛ آن ه��م در دولت 
اصالحات! حکم جاسوس اعدام است، اما در جهت 

منافع ملی تبادل شد.
وی در پاس��خ این پرسش که چرا تنها چند نفر به 
نمایندگی از چندین گروه در س��ریال نقش اصلی 
را برعهده دارند، تصریح کرد: در درام باید قهرمان 
داش��ت؛ اگر دچ��ار تعدد کاراکتر ش��ویم مخاطب 
ام��کان همزادپنداری پیدا نمی کند و این حرفه ای 

نیس��ت. از طرفی باید توجه داشت که این پرونده 
در داستان واقعی هم شخصیت محور بوده و محمد 

به عنوان یک جوان آن را پیش برده است.
تهیه کننده گاندو نیز در این باره یادآور شد: محمد 
واقعی داس��تان از بس خود را وقف کار کرده، هنوز 
مجرد است. از سوی دیگر این نکته هم قابل توجه 
است که اولین بار در تاریخ انقالب است که سریالی 
در عی��ن بهره گیری از بازیگران جوان و بدون طرح 
عش��ق مثلثی، مخاطب را پای رسانه نشانده است؛ 
این مهم نش��ان می دهد اگر فیلمی درست و به جا 

ساخته شود مردم استقبال می کنند.
وی افزود: در واقع آقای افش��ار با انتخاب بازیگران 
جوان و گمنام ریسک کرد و هم تابوی سوپراستارها 

و هم عشق های مثلثی را در رسانه ملی شکست.
در ادامه، افش��ار درباره سانسور برخی صحنه ها و 
دیالوگ ها در بازپخش س��ریال، خاطرنش��ان کرد: 
سانس��ور در همه کش��ورها وجود داشته و طبیعی 
اس��ت، اما در مورد گاندو می توان گفت لطف خدا 
بود، زیرا اگر سانس��ور نمی ش��د م��ردم تا این حد 

حساس نمی شدند و توجه نمی کردند.
این جانباز دفاع مقدس افزود: البته ما جانب انصاف 
و تق��وا را رعایت ک��رده بودیم؛ مث��ال دیالوگی بین 
محمد و عبدی بود که: »همانقدر که نباید منصوبین 
دولت از جایگاه رئیس جمهور س��وء استفاده کنند، 
رئیس جمهور هم نباید از عملکرد منصوبینش ضربه 
بخورد«. اما فشارها باعث شد همه عبارات مربوط به 
مقامات را حذف کنیم و این عمال به ضرر دولت شد، 
زیرا  هرجای سریال، ش��ائبه ای ایجاد می شد، نوک 

پیکان ها به سمت رئیس جمهور می رفت.
وی ب��ا تأکی��د براینکه س��عی کرده ای��م در گاندو 
فراجناح��ی و مردمی عمل کنیم، درباره اینکه چرا 
از وحی��د رهبان��ی که بازیگری اش توس��ط وزارت 

ارش��اد ممنوع شده بود، استفاده شده است، گفت: 
وی حدود 9 س��ال پیش نقش اصلی فیلم من بود 
و خیلی عالی بازی کرد، لذا هم اس��تعداد بازی اش 
را دیده بودم و هم  نویسندگی و تسلطش به زبان 
التی��ن را. از طرفی اگر ی��ک بازیگر چهره انتخاب 
می کردم، نقشش به عنوان یک نیروی امنیتی برای 

مردم باورپذیر نمی شد.
امینی در ادامه این نشس��ت در پاس��خ پرسش��ی 
پیرام��ون عقبه س��ازی برای تولی��د گاندوها گفت: 
ما در موسس��ه ش��هید آوینی شبکه س��ازی خوبی 
به منظور کادرس��ازی داش��ته ایم و تاکنون 1۴۰۰ 
هنرج��و در رش��ته های مختلف آم��وزش دیده اند 
ک��ه حداقل نیم��ی از این تعداد حتی در س��طوح 

بین المللی وارد بازار کار شده اند.
وی افزود: روش��نگری یک تکلی��ف برزمین مانده 
اس��ت و جگر ش��یر می خواهد، اما ۴۰ س��ال دل 
ب��ه دس��ت آوردن کافیس��ت؛ جوانان ب��ا توجه به 
اس��تعدادها و انگی��زه ای که دارند، ه��ر کدام یک 
مرتضی آوینی در وجودش��ان نهفته اس��ت؛ زمینه 
استعداد خود را در جشنواره هایی مثل عمار کشف 

کنید و یک عمار برای کشورتان باشید.
تهیه کننده گاندو با اش��اره ب��ه برخی دیالوگ های 
غرورآفرین و اثرگذار گاندو، مانند »رهبری در ایران، 
یک ایدئولوژی اس��ت نه یک فرد«، »این طرف میز 
هم ما هس��تیم« و »...با این تفاوت که قلبش مثل 
۴۰ س��ال قبل شما پاکه«، از آرش قادری به عنوان 
نویس��نده فیلمنامه قدردان��ی و تأکید کرد: با همه 
این اوصاف هیچ کس در کش��ور جز جواد افش��ار 
جرات نداشت این سریال را بسازد. گفتنی است در 
پایان این نشست با حضور مسئوالن نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از زحمات عوامل 

گاندو تقدیر شد.  فارس

حضور عوامل مجموعه گاندو در جمع فعاالن فرهنگی سیاسی دانشگاه های کشور

سانسور گاندو لطف خدا بود

حجت االسالم صدیقی در نماز جمعه تهران:

مقابله با فساد جهادگونه باشد
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه مس��اله کشمیر از مصیبت 
های جهان اس��الم است، گفت: مقابله با فساد و بروکراسی اداری 

باید جهادگونه باشد تا موانع رشد را از بین ببرد.
حجت االس��الم کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه 
های این هفته نماز جمعه  تهران که در مصلی امام خمینی )ره( 

برگزار ش��د، اظهار داش��ت: صدیقی در ادامه با تبریک اعیاد ماه 
ذی الحج��ه و ب��ه ویژه عید غدیر خم، اظهار داش��ت: در ماه ذی 
الحجه درهای رحمت الهی به روی مومنان باز اس��ت پس سعی 
کنی��م از این موقعیت به خوبی اس��تفاده کنیم. امامت عهد الهی 
اس��ت و با انتخاب و شورا ایجاد نمی شود. والیت واسطه فیض و 
مس��ئول حکومت و مقتدای مومنین است و همه اینها در وجود 

امام معصوم وجود دارد.
حجت االسالم کاظم صدیقی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته 

با اشاره به 31 مرداد س��الروز صنعت دفاعی کشور، گفت: اقتدار 
صنعت دفاعی ایران یکی از معجزات انقالب اس��المی و حاکمیت 
والیت فقیه اس��ت. ما در این حوزه حرکت جهش��ی داشته ایم و 

توانسته ایم این مسیر طوالنی را یک شبه بپیماییم.
صدیقی در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به دیدار اخیر 
نماین��ده انصاراهلل یمن با مقام معظ��م رهبری، گفت: مردم یمن 
عج��ب مقاوم��ت جانانه ای کردند آنها با دس��ت خالی و با اینکه 
در محاصره کامل هس��تند ۵ س��ال اس��ت که در مقابل آمریکا، 

عربس��تان س��عودی و امارات متح��ده عربی ایس��تاده و با وجود 
ش��هادت 8۰ هزار کودک همچنان مقاومانی س��رافراز هستند و 
در مقابل آنها س��عودی ها و اماراتی ها مس��تاصل شده و به جان 

هم افتاده اند.
امام جمعه موقت تهران، مبارزه با فس��اد و قاچاق را بس��یار مهم 
دانس��ت و گفت: از آقای رئیس��ی که شمش��یر مبارزه با فساد را 
برداش��ته اند تش��کر می کنیم. مقابله با فساد و بروکراسی اداری 

باید جهادگونه باشد تا موانع رشد را از بین ببرد.  مهر


