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شايد دانشجوياني كه در ايام پـس    

در دانشـگـاه     76خرداد سال    2از 

هاي سراسر كشـور مشـغـول بـه         

تحصيل بودند، هنـوز شـعـارهـاي       

راديكال و تند افراد منتـسـب بـه      

انجمن اسالمي دانشگاه تـهـران و     

طيف افراطي دفتر تحكيم وحـدت  

آن زمان خطاب به آقاي هاشـمـي   

 .رفسنجاني به ياد داشته باشند

شعارهايي كه تا آن روز بـه ايـن         

سبك داده نمي شد، در يك هنجار شكني نامتعـارف  

نسبت به دوران سازندگي كه شعار هاي حمايتـي از    

سوي همين افراد در حمايت از هاشمي فـريـاد زده       

مي شد به روش و سياق شعارهاي انقالب اسالمـي ،    

اين بار آقاي هاشمي رفسنجاني را خطاب قرار داده و 

شعارهايي كه گاهي به درو از ادب دانشجويي بود، را   

 .يكي پس از ديگري روانه وي مي كردند

آن روزها، اگر چه هيچ يك از آن شعـارهـا تـوسـط       

انجمن اسالمي دانشگاه تهران محكوم نشد و شـعـار     

عليه آقاي هاشمي به مثابه شعار در حمايت از آقـاي  

خاتمي تلقي مي شد و موج شعار بر عـلـيـه آقـاي         

هاشمي رفسنجاني به حدي رسيد كه وي گله خـود    

را با كنا رفتن از مجلس ششم ونيز خـطـابـه هـاي         

كس فـكـر        نمازجمعه نشان مي داد ولي شايد هيچ

 .نمي كرد ماجرا به اين سادگي نيست

اما ماجرا از ان جا شروع شد كه علي رغم نـزديـكـي    

قابل توجه و معنا دار اعضاي انجمن اسالمي دانشگـاه  

تهران به احزاب مجاهدين انقالب اسالمـي ايـران و       

جبهه مشاركت و برخالف انتظار دانشجويان ، اعضاي انجمـن  

اسالمي دانشگاه تهران حاضر به حمايت از دكتـر مصـطـفـي       

معين كانديداي احزاب فوق در انتخابات رياست جـمـهـوري      

 .نهم نشدند

اين شايد اولين بار بود كه انجمن اسالمي دانشگاه تهـران در    

تصميمات مهم و استرتژيك با سازمان مجاهدين انـقـالب و       

جبهه مشاركت ساز واگرايي كوك كرد و حاضر به همراهي بـا  

 .ايشان نشد

بـا يـك      84اما اين عالمت سئوال مهم و بزرگ در بهار سال 

ارگان غـيـر   ( آنجا كه روزنامه شرق . جواب قابل تأمل روبرو شد

و مهم ترين رسانه نـزديـك بـه      )  رسمي كارگزاران سازندگي 

آقاي هاشمي رفسنجاني، عكس بزرگ صفحه اول خود را بـه    

حضور آقاي هاشمي رفسنجاني كه كانديداي آن روز رقـابـت     

دبير كـل وقـت       ( هاي انتخابات نهم بود و حسام الدين عالمه

) انجمن اسالمي دانشگاه تهران وعـلـوم پـزشـكـي تـهـران           

اختصاص داد و در اين تصوير آقاي هاشمي به نشانه قرابت و   

نزديكي با اعضاي انجمن اسالمي دانشگاه تهران، ميكروفن را   

 .براي صحبت كردن دبير وقت انجمن اسالمي نگه داشته بود

خبر اين ديدار و نحوه پوشش گسترده آن در آستانه انتخابات 

مهم و حساس رياست جمهوري نهم مانند بمبي در رسانه هـا  

پيچيد و اين شايد آغازي زود هنگام براي علني شدن پيـونـد   

عميق و پرمعناي انجمن اسالمي دانشگاه تـهـران بـا آقـاي         

 .هاشمي رفسنجاني بود

تأثير ديدار مذكور و پوشش گسترده خبري آن در رسانه هـا    

به شدت به آن    تا حدي بود كه برخي اعضاي انجمن اسالمي

انتقاد كردند و معتقد بود نزديكي هاشمي رفسـنـجـانـي بـه        

عنوان فردي مقتدر در حاكميت جمهوري اسالمي با انجـمـن   

اسالمي دانشگاه تهران، رابطه قديمي و نزديك ايـن تشـكـل      

 .تندرو را با جبهه اصالح طلبان مخدوش مي نمايد

با فروكش كردن تب انتخابات رياست جمهوري دوره نـهـم       

انتضار مي رفت اين ارتباط كم رنگ 

امـا  . و بوي علني به خـود بـگـيـرد        

انتخابات دهم نيز صحنه عجيـب از    

وفاق تمام دوستان سابق هـاشـمـي    

رفسنجاني از جمله انجمن اسـالمـي   

دانشگاه تهران براي پيروزي هركسي 

هاشمي كـه  .  به جز احمدي نژاد بود

سابقه تلخـي داشـت      84از شكست 

انجمن اسالمي دانشگاه تـهـران را       

ابتدا به انصراف از كـانـديـداتـوري         

خاتمي موجه كرد و سپس از تـمـام   

توان اين افراد براي پيروزي مهندس 

 .موسوي در انتخابات استفاده كرد

و 88اما ماجراي پس از انتـخـابـات      

حضور هاشمي در يك طرفه مـاجـرا   

كار را به جايي كشيد كـه اعضـاي       

انجمن اسالمي دانشگاه تهران كه در 

طرح هاي خود بـراي آغـاز سـال          

آبان بـه شـكـسـت          13تحصيلي و

مواجه بودند از هاشمي براي ادامـه    

ــاي             ــي ــد اح ــد شــاي راه و شــاي

مجدداستمداد بطلبند لـذا هـفـتـه       

پيـش اعضـاي اصـلـي انـجـمـن              

تهران با هاشمي رفسنجاني در محل دفتـر وي در         اسالمي

 .كاخ مرمر ديدار كردند

پيش از ظهر دوشنبه گذشته ، خبر ديدار ديروز يـكـشـنـبـه      

اعضاي انجمن اسالمي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران با 

 .هاشمي رفسنجاني توسط برخي رسانه ها منتشر شد

با بررسي عكس ها و متن منتشر شده اين ديدار بـه نـتـايـج       

بر ايـن  . جالبي در خصوص علت و پشت پرده اين ديدار رسيد

اساس حضور پايه كاران آشوب و ناآرامي هاي دانشگاهـي در    

ديدار با هاشمي رفسنجاني و ايراد يك سخنراني پـدر گـونـه      

براي اين افراد هر مخاطب زنده ي ايراني را ياد نامه معروف و 

در ديدار هـاشـمـي بـا       . مشهور وي به رهبر انقالب مي اندازد

اعضاي انجمن تهران هاشمي بار ديگر از لزوم عدم برخورد و   

اين صـحـبـت هـاي         . نگه داشتن مواضع منتقد صحبت كرد

 هاشمي شباهت زيادي به محتواي نامه وي به رهبري دارد؛

با اينهمه بر فرض اينكه اينجانـب  :  آنجا كه هاشمي نوشته بود

شك بخشي از مردم و  صبورانه به مشي گذشته ادامه دهم، بي

احزاب و جريانها اين وضع را 

تابـنـد و      بيش از اين بر نمي

فشانهايي كـه از درون       آتش

هاي سـوزان تـغـذيـه        سينه

شوند، در جامعه شـكـل      مي

هـاي   خواهد گرفت كه نمونه

آن را در اجتماعات انتخاباتي 

در ميدانها، خـيـابـانـهـا و          

 .كنيم ها مشاهده مي دانشگاه

بازي با آتش فشـان هـاي       . 

مـاه     2دانشگاه تهران كه در 

آغازين سال تحصيلي چـنـد   

تجمع ساختار شكنانه بـراي    

شكستن فضاي دانشگاه بـه    

ســمــت حــوادث بــعــد از       

انتخابات انجام دادند، نشـان    

مي دهد آقاي هاشمـي بـار     

ديگر در انـديشـه ورود بـه        

حاشيه هاي سياسي افـتـاده   

هاشمي در اين ديـدار    . است

نظام اسالمـي تـا     :  گفته بود

هاي مـردم     جائي كه بر شانه

حركت كرده همواره موفق و پيروز بوده 

است و اگر مردم را از نـظـام اسـالمـي       

 .بگيريم به آن خدشه وارد خواهد شد

اين كنايه هاشمي يعني آنكـه اگـر در       

آذر اين افراد حاضر در جـمـع      16روز 

به تمام سيستـم  )  اعضاي انجمن تهران( 

دانشجويان ايراني توهين كنند با آنـهـا     

اگر نـظـام     z برخورد نكنيد و اگر كنيد 

هاي زشـت و       نخواهد يا نتواند با پديده

هـا و       ها، دروغ   آلودي مثل تهمت گناه

هاي مطرح شده در آن مناظره برخورد كند و  گويي خالف

اگر مسئوالن اجراي قانون نخواهند و يا نـتـوانـنـد بـه          

هاي صريح خالف قانون در اعالن افراد به عـنـوان      تخلّف

فاسد كه فقط بعد از اثبات تخلّف در دادگاه قابل اعـالن    

است، رسيدگي كنند و اگر فردي در موقعيـت ريـاسـت      

شأن منصب مقدسـش خـود را        جمهوري بدون مراعات 

شـكـن      مجاز به ارتكاب چنين گناهان كبيره و اخـالق     

عليرغم سوگند به مراعات شرع و قانون بداند، چـگـونـه      

توانيم خود را از پيروان نـظـام مـقـدس اسـالمـي              مي

 zبدانيم؟

رسد  مانده ضروري به نظر مي لذا در فرصت باقيz يا آنكه 

عالي و مردم در خصـوص انـجـام           خواسته حق حضرت

كـاري  .  انتخاباتي سالم و پرابهت و حداكثري تحقق يابـد 

تواند عامل نجات كشور از خطر و باعث تحـكـيـم     كه مي

گران نتوانند بـا   وحدت ملي و اعتماد عمومي باشد و فتنه

حدس و گمان نص پيامتان در مشهد و در مـرقـد امـام      

راحل را با هوس خود تحريف كنند و با ناديده گـرفـتـن    

 .zافروخته بريزند قانون، بنزين بر آتش

ورود رسمي هاشمي رفسنجاني به اتاق فرمـانـدهـي آشـوب       

طلبان دانشگاهي نشان مي دهد وي به شدت براي سـاپـورت   

 .اين افراد براي عدم برخورد اهميت قائل است

درحالي كه دفتر هاشمي رفسنجاني از اين ديدار يك مـتـن     

پاراگرافي منتـشـر كـرده اسـت،          5كوتاه و سانسور شده ي 

آذر    16خبرها حاكي از تاكيد هاشمي بر اهميت باالي روز     

 .براي جريان فوق است

در همين حال مضمون صحبت هاي اعضاي انجمن اسـالمـي   

تهران كه به نگراني هاي اعضاي اين تشـكـل در خصـوص          

آذر از طريق مراجع قانـونـي    16برخورد با شعاردهندگان روز 

مربوط بوده است موجب شده است هاشمي رفسنجاني حـرف  

 .هاي مهمي ايراد كند

نگراني ديگر اعضاي انجمن تهران از دلسردي جنبش موسـوم  

به سبز به خاطر عقب نشيني رهبر معنوي اين جريان بـوده    

است كه با واكنش هاشمي مبني بر تاكيد بـر لـزوم حـفـظ         

 اعتراض ها در سطح دانشگاه ها همراه شد

در جلسه انجمن اسالمي دانشگاه تهران 

 با هاشمي رفسنجاني چه گذشت؟



از انتقاد شديد حاج منصور به وقف دانشگاه 

 آزاد تا گاليه حداديان از احمدي نژاد
حاج منصور ارضي چند روز گذشته در مراسم دعاي عرفه در                   

حسينيه صنف لباس فروش ها با رسيدن به فرازي از اين دعا با                   

كساني مدام  :  مضمون تاكيد بر برائت از دشمنان خدا و اسالم گفت           

تكرار مي كنند كه روضه نبايد سياسي شود در حالي كه در متن                 

نفي ”  چنين دعايي تاكيد بر برائت از دشمنان خدا اين شبهه را كامال           

كند البته با توجه به سفارشات اخير رهبر عزيزمان كه فرمودند                مي

بايد از شايعه پراكني به شدت دوري كنيد ما فقط درباره چيزهايي              

كه قطعي و حتمي است صحبت مي كنيم و سراغ حدس و گمان ها               

 .نمي رويم

حاج منصور ارضي در ادامه به مساله وقف دانشگاه آزاد اشاره كرد و با      

با توجه به قانون وقف كه      :تشريح قانون وقف عام و خاص تصريح كرد       

واضح و روشن است،دانشگاه آزاد كه صد درصد با          ”  در شرع ما كامال   

خدا خيرشان بدهد   (پول بيت المال ساخته شده و عام المنفعه است،         

ولي وقتي پاي ماليات و بيالن كار و جوابگويي است حرف ديگري رو             

 .به هيچ عنوان وقفش درست نيست)..وسط مي كشند

اين مداح پيشكسوت كشور همچنين درباره  اوضاع نابسامان دانشگاه          

خدا لعنت كند كساني را كه درمجلس ششم قانون         :  هاي كشور گفت  

گذاشتند كه اگر فتنه اي از دانشگاه ها بلند شد كسي حق ورود به                

. دانشگاه براي ختم فتنه ها را نداشته باشد چه ناجا چه اطالعات               

نتيجه اين قانونگذاري نادرست اين شده كه امروز برخي افراد                  

خودشان ...  دانشگاه ها را به مزبله سياسي و فرهنگي و علمي و                 

تبديل كرده اند و كساني فضاي علمي دانشگاه ها را به آشوب مي                

دهند و كسي هم نمي        كشانند و هر غلطي كه بخواهند انجام مي          

قوه قضاييه و مسووالن بايد     .  تواند حرفي به آنها بزند و مانعشان شود       

سران اين جريانات بعد از انتخابات را محاكمه كنند تا آزاد نباشند كه   

اين سه نفر امروز به      .بخواهند هر روز يك غائله جديد راه بيندازند         

 وسيله چه كسي دارند فتنه مي كنند؟

درآن هشت ساله حسابي     )  دولت اصالحات (آنها :حاج منصور ادامه داد

كار كردند ، خدا لعنتشان كند، چه مجلسشان چه دولتشان، براي               

لذا ما ازمسوولين    .امروز كار كردند كه حاالهرچي بخواهند بگويند         

همين قوائي كه آقا فرمودند نبايد درباره شان شايعه باشد، دولت و               

مجلس و قوه قضائيه مي خواهيم كه كار را مشخص كنند وكساني را              

كه يقين دارند قبل و بعد انتخابات ارتباط هائي داشتند به مردم                 

 .بگويند و حكمشان راهم صادر كنند

ما داريم سهل انگاري مي بينيم حاال شما بگوييد             :وي اضافه كرد   

محافظه كاري يا چيز ديگر يا مصلحت،اما  اينها همه سهل                     

مسوولين بدانند اگر مردم آرام هستند و به گل جمال               .انگاريست

رهبرمان است وگرنه ما يك ساعت هم اجازه حيات به اينها نمي                 

مراقب باشيد كاربه جائي نرسد كه به وصيت امام ره عمل كنيم      .دهيم

كه اگر مسوولين عرضه نداشته باشند خود مردم با اين ها برخورد               

كنند اين حرف امام ره است برداريد وصيت نامه اش را بخوانيد،                 

فرمان امام هنوز حاضر است      .  منسوخ كه نشده، حاضر و آماده است       

 .اگر ضد اين بگوئيم پس امام ره را قبول نكرديم

همچنين سعيد حداديان كه در مراسم باشكوه دعاي عرفه را در                

حضور داشت در البالي دعا با اشاره به         )  ع(مهديه امام حسن مجتبي   

بسيج خيلي مظلوم واقع    :  بيانيه ميرحسين موسوي درباره بسيج گفت     

بيچاره كساني كه   .  شد و حرف هاي نابجايي درمورد بسيج زده شد          

دين خود را به جاي آيت اهللا از مهندس مي گيرند نتيجه هم اين مي      

شود كه مي آيند و مي گويند ما فراديني هستيم و در دين سبز                   

 !حتي همجنسباز ها هم هستند

اينها :  وي با اشاره به اينكه دعا در حق اين سه نفر تاثير ندارد، گفت              

از اول با واليت فقيه مشكل داشتند، با امام هم مشكل داشتند، با                 

رهبر انقالب هم زمان رياست جمهوري اش مشكل داشتند، نامه               

 .استعفاي اين آقا و جواب امام را بخوانيد

حداديان در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه االن مد شده كه             

به ما مي گويند تو كه رفتي پشت احمدي نژاد دست تكون دادي                 

رفيقمون هم  :  واسه مردم، برو مشكالتت  را هم به او بگو، ادامه داد             

كه برداشت يه مسئول دفتري انتخاب كرد كه هيچ، نمي گم بده ها،              

جاش هم خيلي باالست توي دل ما، اما  در عالم رفاقت به ما نامردي           

ما بهش گفتيم اينو نذار به حرف ما گوش نداد لذا تو عام رفاقت          . كرد

 .به حرف ما اعتنا نكرد

مهترين تعبير در باره استاد شهيد مـطـهـري، كـالم امـام          

شهيد بزرگوار و متفكر و “ :  است  -رضوان اهللا عليه   -خميني 

فيلسوف و فقيه عاليمقام مرحوم آقاي حاج شيـخ مـرتضـي      

كه در اسالم شنـاسـي و فـنـون         ...    -قدس سره  -مطهري 

در عمر كوتاه خود اثـرات  ...  مختلفه اسالم و قرآن كريم كم نظير بود 

جاويدي به يادگار گذاشت كه پرتوي از وجدان بيدار و روح سرشار از 

او با قلمي روان و فكري توانا در تحليل مسـائـل     .  عشق به مكتب بود

اسالمي و توضيح حقايق فلسفي با زبان مردم و بي قلق و اضطراب به 

آثار قلم و زبان او بي استثنا آموزنده و .  تعليم و تربيت جامعه پرداخت

روان بخش است و مواعظ و نصايح او كه از قلبي سرشار از ايـمـان و     

. عقيدت، نشات مي گرفت، براي عارف و عامي سودمند و فرحـزاسـت  

...” 

نظر استاد شهيد مطهري در باره هر مساله اسالمي، آينه اسالم نـاب    

است كه با دليل استوار و عبارات رسا و زيبا بيان كـره    )  ص( محمدي

عمده مباحث استاد در باره غدير، در كتاب پـر بـرگ و بـار          .  است

سالگرد شهادت آن   .. .  ذكر شده است در آستانه “  امامت و رهبري “ 

مرزبان فرهنگ علوي ياد او را با نشر انديشه هاي غديري وي گرامـي  

 .مي داريم

 غدير و آينه تبليغ

به آيات مورد استـدالل شـيـعـه،       “  امامت در قرآن “ استاد، در بحث 

انما وليكم اهللا و رسوله و الذيـن  “ توجه كرده و بعد از ذكر و شرح آيه 

 -مائـده    ( “  آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون 
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از آياتي كه در اين مورد در سوره مائده وارد شده يكي ايـن آيـه     ...  “ 

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعـل فـمـا      :  است

اي :  اينجا لحن، خيلي شديد اسـت ) 67سوره مائده آيه (بلغت رسالته 

آنچه را كه بر تو نازل شد تبليغ كن و اگر تبليغ نكني رسالـت  !  پيامبر

 .الهي را تبليغ نكرده اي

من مـات و لـم         “ مفاد اين آيه آنچنان شديد است كه مفاد حديث 

اجماال خود آيه نشان مي دهـد  “  يعرف امام زمانه، مات ميتة جاهلية 

كه موضوع آنچنان مهم است كه اگر پيمغمبر تبليع نـكـنـد، اصـال         

 .رسالتش را ابالغ نكرده است

سوره مائده به اتفاق شيعه و سني، آخرين سوره اي اسـت كـه بـر            

پيغمبر نازل شده و اين آيات، جزء آخرين آياتي است كه بر پيغـمـبـر    

تمـام دسـتـورات      )  ص(نازل شده يعني در وقتي نازل شده كه پيمغبر

ديگر را در مدت سيزده سال مكه و ده سال مدينه گفته بوده و ايـن،    

اين دسـتـوري   :  شيعه سؤال مي كند.  جزء آخرين دستورات بوده است

كه جزء آخرين دستورهاست و آنقدر مهم است كه اگر پيغمبر آن را     

است چيـسـت؟   ]  هيچ و پوچ[ ابالغ نكند، همه گذشته ها كان لم يكن 

يعني شما نمي توانيد موضوعي نشان بدهيد كه مـربـوط بـاشـد بـه          

سالهاي آخر عمر پيغمبر و اهميتش در آن درجه باشد كه اگـر ابـالغ     

ولي ما مي گوييم آن موضوع، مسـالـه   .  نشود هچ چيز ابالغ نشده است

امامت است كه اگر نباشد، همه چيز كان لم يكن است، يعني شيـرازه  

به عالوه شيعه از كلمات و روايات خـود اهـل       .  اسالم از هم مي پاشد

 ”.تسنن، دليل مي آورد كه اين آيه در غدير خم نازل شده است

 غدير و آيه اكمال دين

 :شهيد مطهري آيه اكمال را اين چنين تفسير مي كند

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليـكـم   “ در همان سوره مائده، آيه “

امروز دين را به حـد  ):  3مائده آيه ( ”  نعمتي و رضيت لكم االسالم دينا

كمال رساندم و نعمت را به حد آخر، تمام كردم، امروز است كه ديگـر  

اسالم را براي شما به عنوان يك دين پسنديدم، نشان مي دهد كه در 

آن روز، جرياني رخ داده كه آن قدر با اهميت است كه آن را مـكـمـل    

دين و متمم عمت خدا بر بشر شمرده است و با بـودن آن، اسـالم،         

اسالم است و خدا اين اسالم را همان مي بيند كه مي خواستـه و بـا       

شيعه به لحن اين آيه كه تا اين درجه .  نبودن آن، اسالم، اسالم نيست

آن :  براي اين موضوع اهميت قائل است استدالل مي كند و مي گويـد 

موضوعي كه بتواند نامش مكمل دين و متمم نعمت و آن چيزي باشد 

كه با نبودنش، اسالم، اسالم نيست، چه بوده است؟ مي گويد مـا مـي     

توانيم موضوعي را نشان بدهيم كه در آن درجه از اهميت باشد ولـي    

به عالوه رواياتي هست كه تاييد مي كند اين آيه هم .  شما نمي توانيد

 ”.وارد شده است] غدير خم[در همين موضوع 

 تواتر حديث غدير

استاد، يكي از ادله شيعه در امامت را تواتر حديث غـديـر     

 :شمرده و مي نويسد

حـديـث   :  مي گويد و لحديث الغدير الـمـتـواتـر    ]  خواجه نصير... [ “ 

... متواتر اصطالحي است در علم حـديـث    .  غديري كه متواتر است

شـيـعـه    ...  باشـد ]  بر دروغ[فوق تباني ] مقدار نقل خبر[تواتر يعني 

مدعي است كه نقل خبر غدير در حدي است كه ما احتمال تبانـي  

هم در آن نمي توانيم بدهيم و بگوييم مثال چهل نفر از صـحـابـه      

خصوصا كه بسياري از ناقالن اين !  پيغمبر تباني كردند بر يك دروغ

بوده يا از طرفداران ايشـان شـمـرده        )  ع( خبر، جزء دشمنان علي

 .”...نشده اند

مـن كـنـت      “ شهيد مطهري در باره اين قسمت از روايت غدير كه 

معتقد است كه حتي شايد سنيها هـم    “  مواله )  ع( مواله فهذا علي

 .نتوانند انكار كنند كه متواتر است

 شرح حديث غدير

ايـن    -استاد، اين حديث را كه حديث هدايت و روشنايـي اسـت       

 :چنين ذكر و شرح مي كند

هنگامي كه به غدير خم كه نزديك جحفه است رسيدند، قافلـه را    

متوقف و اعالم كردند كه مي خواهم در باره موضوعـي بـا مـردم        

بعد دستور داد كـه    .) اين آيه ها نيز در آنجا نازل شد. (صحبت كنم

از جحاز شتر و چيزهاي ديگر، مركـز  .  منبري برايش درست كردند

 :حضرت رفت بااللي آن و مفصل صحبت كرد. مرتفعي ساختند

من كنت مواله :  آنگاه فرمود.  بلي:  الست اولي بكم من انفسكم؟ قالوا

اليـوم يـئـس      :  بعد از اين بود كه اين آيه نازل شد.  فهذا علي مواله

الذين كفروا من دينكم فالتخشوهم و اخشون اليوم اكملـت لـكـم      

اينها را در كتابهايي مثل الغدير يـا  ...  دينكم و اتممت عليكم نعمتي

كتابي را چند سال پيـش در مشـهـد        .  ترجمه هاي آن نوشته اند

منتشر كردند كه تقريبا ]  اسالمي[ همين جوانان كانون نشر حقايق 

براي مثل آقايـان، شـايـد      .  زبده و خالصه اي است در مساله غدير

 .”...خواندن آن كتاب، مفيد باشد

هاي يك را تقديم بـه شـهـدا و رزمـنـدگـان و                اخراجي:  وي گفت

 .را تقديم آزادگان و اسيران جنگ تحميلي كرده ام  2 هاي  اخراجي

ها كـه در ايـن        براي انتخاب بهترين بازيگران اخراجي:  نمكي گفت ده

وي بـا ايـن       .  ها تقدير شد، از مردم نظرسنجي شده است جشن از آن

وزيـر  .  حال آمار دقيقي از جامعه آماري اين نظرسنجي ارايـه نـكـرد       

فرهنگ و ارشاد اسالمي 

در ابتداي مراسم با نقل 

تـا  “ المثل كه  اين ضرب

” سه نشه بـازي نشـه      

حمـايـت خـود را از          

  3  هـا       ساخت اخراجي

 .ابراز كرد

در اين مراسم، محـمـد   

نيا بازيـگـر    رضا شريفي

ها  سينما كه در اخراجي

عالوه بر ايفاي نـقـش،     

وظيفه مجري طـرح و    

انتخاب بازيگران را بـر    

گـذاري كـرده      ها به اجبار سرمايه در فيلم اخراجي:  عهده داشت، گفت

سرمايه گذاري در سينماي ايـران بـا يـك خـطـر            :  وي افزود.  است

گـذاري حـاصـل         هميشگي مواجه است، آنچه از درآمد اين سرمـايـه  

ارزد زيرا ممكن است مثـالً بـا قـاچـاق          شود، به اضطراب آن نمي مي

نـيـا      شريـفـي  .  دي فيلم با شكست مواجه و همه چيز پايمال شود سي

ميليون تومان هزيـنـه دارد امـا           250يك فيلم معمولي حدود : گفت

 .برابر بود  10ها،  هزينه كاري مثل اخراجي

در پايان اين مراسم، براسـاس آمـاري كـه        

نمكي از نظرسنجي ارايه داد، از شـهـره        ده

عنوان بهترين بازيگر زن و از اكبر  لرستاني به

. عنوان بهترين بازيگر مرد تقدير شد عبدي به

. البته عبدي در اين مراسم حضور نـداشـت    

نيا، شيـال خـداداد و نـگـار            مهراوه شريفي

فروزنده به ترتيب در جايگاه دوم، سـوم و        

. چهارم بهترين بازيگران زن قرار گـرفـتـنـد    

نيا، سيدجواد  سيد حسام نواب صفوي، امين حيايي، محمدرضا شريفي

هاي پس از عـبـدي      رضويان و ارژنگ اميرفضلي هم به ترتيب در رده

هديه ويژه به اين بازيگران سفر به مالزي اعالم شـد كـه     .  قرار گرفتند

نمكي هـم   ده.  هزينه آن را يك شركت گردشگري بر عهده گرفته است

 .نفر را به حج عمره مي فرستد  10اين : گفت

بيني مسئوالن برگزاركننده درباره ميزان استقبال مردم از    پيش

جشن تا حدودي اشتباه بود و خبرنگاران كه يـك سـاعـت        

دقيقـه   90زودتر در مراسم حضور يافته بودند، براي شروع 

برگزاركنندگان جشن مردم را به طبقات .  انتظار كشيدند

كردند و وقتي مراسم بـا     باال و پائين تاالر راهنمايي مي

خالي آغاز شد، مسئوالن تصميم گـرفـتـنـد      سالن نيمه

 .مردم طبقه باال را به پائين دعوت كنند

از ديگر نـكـاتـي    

كه در بـرگـزاري   

مــراســم بــه      

اي بـراي       سوژه

ــاران    ــگ ــرن ــب خ

تبديل شده بـود  

هاي با تاريخ توليد شهريورماه بود كه  پذيرايي از حاضران با خوراكي

در نهايت به دليل ناسـازگـاري   .  فاصله زيادي با تاريخ انقضا نداشت

نمكي و طوالني شدن مراسم تمامي حضار مجبور بـه   رشيدپور و ده

 .صرف اين اقالم شدند

تاز جشن تبديل شده و    نمكي كه در پايان مراسم به مجري يكه ده

به نوعي رشيدپور را از گردانه اجرا حذف كرده بود و توجـهـي بـه      

كرد، بـا دعـوت از تـمـامـي عـوامـل                 سخنان و تذكرات او نمي

روي صحنه براي تقدير و گرفتن عـكـس يـادگـاري       ”  ها اخراجي“ 

 .موجب سردرگمي اهداكنندگان جوايز شد

شخصي خود در  نمكي در جديدترين به روز رساني وبالگ مسعود ده

مقابل واكنش خبرگزاري ها به اين جشن  مطلبي را بـا عـنـوان          

منتشر كرده است كه بـه  “  ها  ها از جشن اخراجي اي ناراحتي عقده“ 

 :شرح زير است

ها كه با پول قاچاق نفت و سيـگـار و      هاي منتسب به آقازاده رسانه

شود و نان پدران آنها در دعواي بين مردم اسـت از       شكر اداره مي

هـاي     ها مردم بـا گـرايـش      اينكه در كنار معركه جنگ زرگري آن

مختلف سياسي كنار هم نشستند و به پاي سخنان يك پدر شهيـد  

و يك آزاده و يك جانباز و يك رزمنده گريستند و دست افـتـخـار    

پردازي به اين مراسم  هاي واهي و دروغ زدند به تنگ آمده و با بهانه

 .حمله كردند

تـوان بـا        توانند ببينند كه مـي  اين درحالي است كه حضرات نمي

كمترين هزينه و مديريت هنري مراسمي برگزار كرد كه در آن بـه  

در حـالـي     .  هاي اخالقي و معنوي جامعه دهن كجي نـكـرد   ارزش

ها و مراسم آن حـملـه    ها به اخراجي هاي مدعي ارزش جنگ نديده

كنند كـه در ايـن مـراسـم            مي

چندين تن از فرزندان شـهـدا و       

پدران شهدا و جانبازان و سرداران 

هاي شاخصـي   دوران نبرد و چهره

از آزادگان حضـور داشـتـنـد و         

ها در همين جشـن   نمايندگان آن

بيش از سه هزار تن .  سخن گفتند

از مردم در اين مـراسـم حضـور        

داشتند و هزاران تن نيز به دليـل  

محدويت جا و امكانات و عدم ارسال كارت دعوت و مـمـانـعـت از       

 .ورود ميهمانان بدون دعوت نتوانستند در اين مراسم حضور يابند

هـا     اي   نظير مردم از فيلم براي اين عقده طور كه استقبال بي همان

قابل تحليل نبود اين مراسم و استقبال از آن و كيفيت برگزاري نيز 

و گرنه همه عاقالن و ديـنـداران واقـعـي           .  برايشان دردآور است

شود و كساني كه  دانند كه ايام مسلميه در يك روز خالصه نمي مي

خواري به انـحـراف    المال فرزندانشان با حرام وار از كيسه بيت معاويه

توانند مدافع حـريـم اهـل       اند نمي اخالقي و اقتصادي كشيده شده

هاي فرهنگـي   حكايت اين آقازاده.  بيت باشند و قرآن سر نيزه كنند

 .مثل گريه يزيد بعد از به شهادت رساندن امام حسين است

جشن تجـلـيـل از      

ــم      ــل ــي ــل ف ــوام ع

ســـيـــنـــمـــايـــي 

و رو   ”   2  ها  اخراجي“ 

ی “ نمايي از  راـج اـخ

ا  88آذر  5كه  ” ٣ـھ

. در تاالر بزرگ وزارت كشور برگزار شد كه با حاشيه هايي همراه بـود 

 :در اين مورد سايت هاي خبري بدين شرح گزارش دادند

نخستين فشن شو سينماي ارزشي مورد حمايت وزارت ارشاد شـب    

) ع( جمعه همزمان با شب شهادت مسلم ابن عقيل سفير امام حسين 

برگزاري چنين جشن و كليد زدن   .  در سالن وزارت كشور برگزار شد

بخش سوم داستان سريالي اخراجي ها در حالي است كه اصل ماجـرا  

گاليه بسياري از خانواده هاي شهدا به خصوص خانواده محور اصلـي  

اين اعتراض ها حتي به جايي رسيـد  .  داستان را به همراه داشته است

كه حجت السالم سيدحسين مومني سال گذشته در روز تاسوعـا در    

امامزاده علي اكبر چيذر نكاتي دردناك از تمسخـر ايـن فـيـلـم و            

كه ماهها بـه دنـبـال        ”  مجيد خدمت“ سرگذشت غم بار مادر شهيد 

شناسايي فرزند خود در معراج شهدا بود، پرده برداشت و با انتقادهاي 

تند از كساني كه مي خواهند روح دفاع مقدس و فرهنـگ ايـثـار و        

شهادت را با لودگي و تمسخر منحرف كنند، جوانان را به هشياري در 

 ...برابر چنين اقداماتي دعوت كرد

كـه اكـنـون قصـد دارد                2  و        1  ها  نويسنده و كارگردان اخراجي

را      3  هـاي       اخراجـي 

جلوي دوربـيـن   

بــبــرد، در      

بخشي از اين 

مراسم دربـاره  

ــبــازان و    جــان

: ايثارگران گفت

فكر نمي كـنـم   

در هيـچ جـاي     

دنــــــــيــــــــا 

شان بـه   مردان دولت

اين زودي قـهـرمـانـان     

خود را فراموش كننـد،  

ها را    البته مردم آن

فـــرامـــوش 

نكـرده  

 .انــد

 

 واكنش ده نمكي در مقابل پوشش خبري خبرگزاري ها از؛

 3حاشيه هاي جشن رونمايي اخراجي هاي 

 شهيد مطهري و واقعه غدير


