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ايران از ثبت جهاني ميراث ناملموس در سال 2018 جا ماند
ايران س�هميه اختصاصي ي�ا چند مليت�ي ميراث ناملم�وس خود را 
براي ثبت در فهرس�ت جهاني يونس�كو در س�ال 2018 از دست داد. 
 ایران باید پرونده هاي م��ورد نظر خود را براي ثبت در فهرس��ت جهاني 
میراث ناملموس س��ال ۲۰۱8 یونسكو در ماه مارس س��ال ۲۰۱7 تهیه 
مي كرد و به كمیته مورد نظر در این س��ازمان ارائه مي داد. اما این اتفاق 
نیفتاد و سازمان میراث فرهنگي هیچ پرونده اي براي بررسي به یونسكو 
نفرستاده است. این درحالي است كه ایران با س��ایر كشورها موضوعات 

مشترك زیادي داش��ت و مي توانس��ت در حوزه میراث ناملموس پرونده 
چند ملیتي تهیه كند. پرونده هاي چند ملیتي محدودیتي براي درج در 
فهرست جهاني ندارند و ایران مي توانس��ت درباره فرهنگ هاي مشترك 
بین دو یا چند كش��ور پرونده اي تهیه كند، اما در حوزه پرونده هاي ملي 
تنها مي تواند هر ۱/5 سال یك پرونده را وارد فهرست جهاني كند كه چون 
امسال پرونده چوگان به صورت ملي ثبت مي شود، امكان ثبت پرونده ملي 

براي سال ۲۰۱8 وجود ندارد.

     محمد صادقي
وقتي گفته مي ش�ود ش�بكه 4 بينن�ده ندارد ي�ا اينكه به 
شوخي مي گويند »دستم خورد به كنترل تلويزيون، مجري 
شبكه 4 فكر نمي كرد كسي ببينه دستش تو بينيش بود!« 
به اين معنا نيس�ت كه واقع�ًا هم هيچ ك�س از آنچه در اين 
ش�بكه مي گذرد، بي خبر باش�د. گويا مديران خواب آلود 
ش�بكه فراموش كرده اند كه »چشم شب روش�ن« را نگاه 
كنند و ببينند كه در اين برنامه شبانگاهي بخشي از برنامه 
به تجليل و يادكردن از نويس�ندگان ضد انقالب مي گذرد. 
در برنامه »چشم ش��ب روشن« كه سه ش��نبه ۱4 آذر در بخش 
»میز ترانه« كه با اجراي علیرضا بدیع پخش مي ش��ود، صحبت 
از تاریخ روزنامه نگاري ادبي مي شود و مهمان برنامه هم سراغي 
از نویسندگاني مي گیرد كه اكثراً به خاطر مواضع تند ضد نظام 
اسالمي، حتي كتاب هایشان نیز در ایران مدت ها ممنوع االنتشار 
بوده اس��ت. در روزهایي كه بحث ممیزي لباس مجري مراس��م 
قرعه كشي جام جهاني به دغدغه مهمي تبدیل مي شود و اینگونه 
به نظر مي رسد كه ممیزي در صداوسیما صرفاً در حد جلوگیري 
از پخش لباس هاي نامناسب است، شاهد آن هستیم كه در بخش 
مهم تري كه به فرهنگ مي پردازد، ممیزي به ش��دت رقیق شده 
و ش��اید حتي ممیز نداند كه در برنامه چه گفته مي شود. نمونه 
واضح این نوع ولن��گاري و مس��ئولیت ناپذیري را در ش��بكه 4 
شاهدیم؛ جایي كه نویس��ندگاني مانند رضا براهني كه از جمله 
فعاالن ضد انقالب اس��ت، بزرگ داشته مي ش��ود و درباره اینكه 
نویسندگاني مانند سیاوش كسرایي چه خدماتي به روزنامه نگاري 

ادبي كرده اند، بزرگنمایي مي شود، به طوري كه بیننده هایي كه از 
تاریخ مطبوعات اطالع كمي دارند، ممكن است اینگونه برداشت 
كنند كه جایگاهي كه اكنون در آن ایس��تاده ایم، صرفاً معطوف 
به زحمات چند چهره ادبي مخالف و معارض نظام اسالمي بوده 
است و پس نوع رفتاري كه با آنها ش��ده، نه تنها شایسته نبوده، 
بلكه قدرناشناس��انه و ظلم آلود بوده اس��ت. البته شبكه 4 سیما 
پیش از این نیز س��ابقه اینچنینی داشته اس��ت. هنوز در خاطر 
بینندگان تلویزیون هست كه در برنامه »صد برگ« این شبكه، 
تولد »غالمحسین ساعدي« نویسنده ضد انقالب و هتاك به امام 
خمیني )ره( بزرگداشته شد و در آخر هم آن را یك اشتباه سهوي 
عنوان كردند. ش��بكه 4  س��یما تالش مي كند چهره فرهیخته 
خود را حفظ كن��د، ولي براي حفظ این چهره، خ��ود را به ورطه 
روشنفكر نمایي انداخته و به نوعي رفتار مي كند كه گویا مدیران 
آن از جمله گردانندگان نش��ریات روش��نفكري اند، نه مدیران 

صداوسیماي جمهوري اسالمي ایران!

برنامه »چشم شب روشن« و »ستايش« از نويسندگان ضد انقالب   

»چشم شب روشن« از خواب مديران تلويزيون است
وقتي دست رسانه ملي در روز ميالد پيامبر)ص( همچنان خالي است   

حداقل »محمد رسول اهلل« )ص( مجيدي را پخش مي كرديد

بايد پرسيد كه رسيورهاي اختصاصي چطور به ايران رسيده اند؟ 

 نقشه يك شبكه ماهواره اي 
براي تيغ زدن بيننده هايش
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امام علیه الس��الم در بیان صفت توده هاى 
بی بند و بارى كه گاه دس��ت به دس��ت هم 
می دهن��د و مفاس��دى را در جامعه ایجاد 
می كنند، فرمود: آنها كس��انی هستند كه 
هر وقت هماهنگ ش��وند، غالب می گردند 
و هنگام��ی كه پراكنده ش��وند، ش��ناخته 
نخواهند شد. آنها كسانی هستند كه هرگاه 
متحد شوند، زیان می رس��انند و هر زمان 

متفرق گردند، سود به بار می آورند.

   محمد محمدي
كمتر از 6۰ روز دیگر به بزرگ ترین فستیوال سینمایي كه 
به نوعي شاه بیت یك ساله سینماي كشور خواهد بود، زمان 
باقي مانده اس��ت؛ رویدادي كه س��نگ بنایش را با انفعال 
آن هم در همان ادوار اولیه توسط مدیران و متولیان دستگاه 
فرهنگ و هنر دهه 6۰ در پي و جانش نهادینه شده و بعد از 
35 دوره برگزاري و به همت سیاست ها و برنامه ریزي هاي 
دولت مستقر، امروز تنها جایگاهي كه مي توان براي آن قائل 
شد، دورهمي هاي سینمایي و سلبریتي زودگذر، سطحي 
و موقتي است. ظرفیت عظیم و بي مانندي كه در مجموعه 
سه دهه برگزاري تنها در چند دوره از تأثیرگذاري و حركت 
رو به رش��د برخوردار بوده و این فرایند نه تنها پس��ندیده 
جریان فرهنگ و هنر كشور نبوده است، بلكه ظلم و خیانت 
بزرگي است كه برخي ها در لواي مدیریت فرهنگي كشور 

چه در دهه 6۰ و چه اكنون در حال انجام آن هستند. 
اما در این اوضاع شدیداً نابسامان حوزه سینما، هرازگاهي 
و در برخي ادوار جشنواره فیلم فجر شاهد ظهور و بروز آثار 
مهم و قابل تأمل نیز هس��تیم، از جمله انیمیشن سینمایي 
»فهرست مقدس« در جشنواره سي و چهارم یا »فیلشاه« در 
جشنواره سي و ششم كه نوید آینده روشني را در پس تمام 
انفعاالت و بي خاصیتي هاي این رویداد مهم و با ظرفیت دارد. 
انیمیشن »فهرست مقدس« و »فیلشاه« دو اثر سینمایي 
هستند كه یكي در آستانه اكران عمومي و دیگرى مهیاي 
حضور در جشنواره فیلم فجر است، دو اثر فاخر و همطراز 
با صنعت – هنر انیمیش��ن در دنیا كه قط��ع به یقین براي 
اهل فن و متخصصان رونقي به اندازه وسعشان به سینماي 
بي خاصی��ت و منفعل داش��ته و خواهد داش��ت، اما آنچه 
بسیار محتمل و قابل تأمل است، موانع موجود و در نهایت 
بایكوت شدن این آثار از جانب جریان حاكم بر این روزهاي 
سینماي كشور است كه در ابتداي راه بسیار نگران كننده و 

در ادامه وقوع آن تأسف بار خواهد بود. 
 جریان حاكم بر دس��تگاه فرهنگ و هنر دولت كه ریشه و 
سابقه شان از مدیران دهه 6۰ سرچشمه مي گیرد، سال هاست 
كه با تمام توان براي منفعل كردن ظرفیت هاي عظیم انقالب 
اسالمي در حوزه سینما تالش بي وقفه را تدارك دیده اند و 
قطع به یقین با حضور این گونه آثار كه نه تنها در بُعد داخلي 
كه در بحث فرا مرزي و فرا منطقه اي مي تواند بسیار تأثیرگذار 
باشد، خش��نود نخواهند بود و براي نادیده انگاشته شدن و 
از بین رفتن تأثیرگذاري شان تمام مس��اعي خود را به كار 
خواهند گرفت. تجربه نش��ان داده اس��ت جری��ان مدیران 

س��ینمایي دهه 6۰ و ادامه دهندگانش��ان در این س��ال ها 
خواستار یك سینماي ساده و بي خاصیت هستند، به گونه اي 
كه نتیجه آن در جش��نواره فیلم فجر كاماًل عیان و روش��ن 
مي شود، نتیجه و خروجي اي كه جز عكس هاي بازیگران و 
دورهمي هاي سلبریتي وار در كاخ جشنواره عایدي دیگري 

براي نظام و انقالب نداشته و نخواهد داشت. 
در حالي كه هم��گان آگاه ت��ر و عالم تر به ای��ن موضوع كه 
در رویدادهاي بزرگ س��ینمایي س��ایر كش��ورها چگونه از 
كوچك ترین ظرفیت ها بهترین و بیش��ترین بهره برداري ها 
را مي كنند و اما در كش��ور خودمان و با وجود استعدادهاي 
بي مانند و بي همتا ، در خوش بینانه ترین حالت ممكن- مجدد 
تأكید مي شود  در خوش بینانه ترین حالت ممكن- مدیریت 
هنري و فرهنگي كش��ور به س��متي س��وق پیداكرده است 
كه افراد ناالیق، ناآگاه و منفعت طل��ب با عناوین مختلف بر 
مسند كار مي نش��ینند و اینچنین ظرفیت هاي عظیم را به 
هدر مي دهند، اما باز هم باید دستمریزاد گفت به بچه هاي 
متعهد و ارزش��مند جبهه انقالب اس��المي كه با تمام توان، 
عزم خود را جزم و بدون هیچ گونه چشمداشتي به پست ها و 
عناوین متعدد و مختلف دولتي آن  هم در این اوضاع نابسامان 
فرهنگي و اقتصادي در خدمت انقالب و اهداف واالي آن از 
هیچ كوششي دریغ نكرده اند و با تولید و حضور آثاري چون 
»فهرست مقدس«، »فیلشاه« و بسیاري دیگر نه تنها آبرودار 
س��ینما منفعل و یخ زده كشور هس��تند، بلكه آبرودار نظام 
و انقالب در عرص��ه فرهنگ و هنر خواهند بود؛ س��ینمایي 
كه متأس��فانه و در پس بي خاصیتي و س��لبریتي بازي هاي 
سیاستگذاران و برنامه ریزان با حضور چنین جوانان و جریان 
حقیقي و واقعي متعهد به آرمان هاي انقالب مي توان به آینده 

آن امیدوار و خوش بین بود. 
به فضل خداون��د دور نخواهد بود، روزگاري كه س��ینما و 
رویدادهاي سینمایي كشور از دورهمي هاي بي خاصیت و 

منفعل به جایگاه و مأموریت اصلي خود برگردد.

 »فهرست مقدس« و »فيلشاه« 
آبروداران سينماي اين روزها

    هادي عسگري
ش�بكه تلويزيون�ي GEM قص�د دارد ب�ا 
پاي�ان دادن به پخ�ش رايگان تع�دادي از 
شبكه هايش، دسترس�ي به آنها را منوط به 
داش�تن رس�يور)گيرنده( اختصاصي كند، 
به همين منظور اين ش�بكه اقدام به فروش 
رسيورهايي كرده است كه صرفًا شبكه هاي 
متعل�ق ب�ه GEM را پخ�ش مي كنن�د. 
ش��بكه GEM تا به امروز ب��ه دالیل مختلفي 
توانس��ته نامش را در بین بیننده هاي ماهواره 
مطرح كند؛ شبكه اي كه سریال هاي تركي را به 
طور وسیعي دوبله و پخش كرد و در این رابطه 
سراغ دوبلورهاي صداوسیما رفت، بعد از آن روند 
تولید فیلم و سریال به زبان فارسي را آغاز كرد و 
توانست با ایجاد چندین شبكه مختلف، بخشي 
از آگهي هاي بازرگاني ش��ركت هاي ایراني را با 

قیمت هاي نازل پخش كند. 
البته همه این ش��هرت ها همیشه مطلوب نبود و 
مدیر این شبكه كه س��ابقه عضویت در گروهك 
منافقین را داشت، در یك حادثه مشكوك به رگبار 
بسته و كشته شد تا اس��م پلیس تركیه از امكان 
دست داشتن گروه هاي مافیایي در قتل وي خبر 
دهد و پاي فعالیت هاي مافیایي نیز به پرونده قطور 

ابتذال هاي فرهنگي این شبكه باز شود. 
    بازی GEM  با شبكه های ماهواره ای

GEM یك ب��ار زماني ك��ه اكثر ش��بكه هاي 
فارسي زبان روي ماهواره هاتبرد حضور داشتند، 
تصمیم عجیبي گرفت. س��عید كریمیان مالك 
GEM كه با كشور هاي عربي مراودات مشكوكي 
داشت، دس��تور داد تا این ش��بكه از هاتبرد به 
ماهواره گمنام��ي به نام »یاه س��ت« مهاجرت 
كند. »الیاه س��ات« كه متعلق به امارات متحده 
اس��ت و دفترش در ابوظبي ق��رار دارد، فعالیت 
منطقه اي دارد و بیش��تر منطق��ه خاورمیانه و 
آفریقا را پوش��ش مي دهد. دلیل اقدام كریمیان 

خیلي زود مشخص شد. وي كه در كنار فعالیت 
رسانه اي تجارت مي كرد، با شركاي اماراتي اش 
بیزنس تازه اي به راه انداخته بود و گفته مي شود 
واس��طه گري و بازاریابي غیر مس��تقیم حضور 
شبكه هاي ماهواره اي فارس��ي زبان در یاه ست 
بر عهده وي قرار داش��ت. اماراتي ها و كریمیان 
از اینكه ش��بكه هاي فارس��ي زبان براي داشتن 
مخاطب فركانس یاه س��ت مي خریدند و به این 
ماهواره مي آمدند، سود خوبي به جیب مي زدند. 
باال بودن مخاطبان ش��بكه GEM بسیاري از 
شبكه هاي فارسي زبان را دست به جیب كرد تا 
براي دور نماندن از قافله، به ماهواره »یاه ست« 
بیایند. حتي شبكه هاي لس آنجلسي كه اغلب با 
گدایي و درخواست كمك مالي از بیننده هایشان 
برپا هستند هم خودشان را به یاه ست رساندند. 

GEM پايان پخش رايگان    
مرگ مشكوك سعید كریمیان كه گویا شبكه 
GEM تمایل��ي به پرداخت��ن ب��ه آن ندارد، 
 GEM باعث ش��د تا مجموع��ه ش��بكه هاي
دچار تغییراتي شود و اكنون این شبكه مدعي 
است كه مي خواهد به پخش رایگان تعدادي از 

شبكه  هایش پایان دهد. 
GEM آگاهان��ه برخ��ي از ش��بكه هایش را كه 
مي تواند مخاطب بیشتري داشته باشد و جذابیتش 
باعث جلب توجه ش��ود ،از فهرس��ت شبكه هاي 

رایگان خارج و با ساخت رسیور اختصاصي اعالم 
كرده است كه این ش��بكه ها صرفاً از طریق این 

رسیور قابل دریافت خواهد بود. 
از نیمه آذرماه و به مرور ش��بكه هاي GEM به 
رسیورهاي موسوم به »الینز« كوچ مي كنند. گروه 
الینز متعلق به خود GEMTV است و گویا اینبار 
مدیران این شبكه تمایلي ندارند كه اماراتي ها را در 

درآمد با لقوه این كاسبي شریك كنند. 
اكنون باید پرسید كه رس��یورهاي اختصاصي 
چطور به ایران رسیده اند؟ آیا این گیرنده ها هم 
از مسیرهاي س��نتي یعني كشورهاي تركیه و 
عراق به ایران قاچاق مي ش��وند یا شایعاتي كه 
درباره فعالیت GEM در داخ��ل ایران وجود 

دارد، در مورد رسیورها هم صدق خواهد كرد!
موضوع دوم نیز میزان اس��تقبال از گیرنده هاي 
اختصاصي است. تا پیش از این شبكه هاي ایراني 
جزو ش��بكه هاي رایگان ماهواره اي بوده و اغلب 
ایراني ها تمایلي به خرید كارت هاي ش��بكه هاي 

پولي نداشتند.
در عوض بازار هك یا تقلب در شكستن كد هاي 
ش��بكه هاي پولي غالباً گرم بوده اس��ت. این بار 
GEM ریسك كرده و مي خواهد میزان دست 
به جیب شدن ماهواره بین ها را بسنجد؛ كاري كه 
ممكن است در نهایت به یك بیزنس پر سود براي 

این شبكه تبدیل شود. 
 GEM براي همین از همان ابتدا به بیننده هاي
هشدار داده شده است كه رسیور تقلبي نخرند! 
احتم��االً موفقیت GEM در به دس��ت آوردن 
مشتري براي رس��یورهایش مي تواند بار دیگر 
ش��بكه هاي فارس��ي زبان را به تقال بین��دازد تا 
آنها هم از این ام��كان بهره مند ش��وند و از این 
طریق نی��ز درآمد مضاعفي ب��راي گردانندگان 
GEM به وجود آی��د. البته احتم��ال دیگري 
نیز وج��ود دارد كه بعد از م��رگ كریمیان، این 
شبكه دچار اشتباه در تصمیم گیري شده است و 
ریسك ایجاد رسیور اختصاصي با تمایل نداشتن 
بینندگان فارسي زبان براي خرید گیرنده ها، به 
یك شكست تجاري تبدیل شود و مخاطبان این 
شبكه ها ترجیح دهند خود را با دیگر شبكه هاي 

فارسي زبان سرگرم كنند.
GEM كه دفتر اصلي اش در تركیه قرار دارد، 
تالش هاي متعددي براي متفاوت بودن با دیگر 
شبكه هاي ماهواره اي داشته است، از جمله تولید 
سریال هاي فارسي زبان كه در ابتدا با جذب چند 
بازیگر س��ینما و تلویزیون از ایران، سر و صداي 
زیادي را به همراه داش��ت و بعد با شكس��ت و 
جدایي بازیگران روبه رو شد، اكنون نیز باید دید 
این تالش براي متفاوت بودن در داشتن رسیور 
اختصاصي به تجربه شكست خورده سریال سازي 

منجر مي شود یا خیر!

اي��ن ب��ار GEM ريس��ك ك��رده 
و مي خواه��د مي��زان دس��ت ب��ه 
را  ماهواره بين ه��ا  جيب ش��دن 
بس��نجد؛ كاري ك��ه ممك��ن اس��ت 
در نهايت ب��ه يك بيزنس پر س��ود 
ب��راي اي��ن ش��بكه تبدي��ل ش��ود

بازگشت طرز فكر امير لشكر بوذرجمهري!
در دهه هاي ۱3۰۰ � ۱3۱۰ ه � ش 

خسرو   معتضد

روزنامه نگار و مورخ

تشكیالت بلدیه )شهرداري( تهران 
تأسیس شد و یكي از رؤساي بلدیه 
سرهنگ كریم آقا بوذرجمهري بود 
ك��ه در جوان��ي معمار ب��ود و وارد 
قزاقخانه ش��د. كم كم ب��ا حمایت 
رضاخان سرتیپ و سپس به میرپنج 
ترقي كرد به درجات باال رسید و تا 

سال ۱3۲۰ امیرلشكر هم شد.
بوذرجمهري مردي اهل ساخت و ساز بود و در شهر تهران چندین 
خیابان ساخت ولي چون فاقد سواد و اطاالعات كافي بود، همه كارها 
را به زور و بدون مطالعه انجام مي داد و ضمناً چون پیشكار امور كاخ 
شهري و ییالقي سازي دربار بود، اغلب خانه هاي قدیمي را به قیمت 
كم از صاحبان آنها مي خرید ضمیمه مس��تغالت شاه و همسران او 
ملكه تاج الملوك و ملكه عفت الملوك مي كرد. كارهاي حضرت اجل 
بسیار عجیب بود و اعتراض مردم را بر مي انگیخت. مثاًل او شنیده بود 
در فرنگستان خیابان ها درخت ندارد و وجود درخت در خیابان هاي 
تهران را زائد مي دانست و زماني دس��تور داد تمام درختان تهران را 
بكنند و بتراشند كه فرنگي ها فكر نكنند تهران دهات است. سال ها 
بعد كه به اروپا رف��ت و خیابان هاي پر درخ��ت و بولوارهاي پاریس 
و برلین را دید، سخت پش��یمان شد. دس��تور داد تمام دروازه هاي 
قش��نگ تهران را كه در عصر ناصرالدین شاه ساخته شده بود خراب 
كنند، زیرا نقوش عصر قاجار داشت. وقتي در سال ۱3۰8 یا ۱3۰9 
وزیر فواید عامه شد،یك روز سرزده به مدرسه عالي كرج رفت و دید 
دانشجویان كالس اول طبق پروگرام مصوبه وزارت معارف و اوقاف و 
صنایع مستظرفه مشغول خواندن و نوشتن ادبیات فارسي هستند. سر 
كالس ادبیات سیلي محكمي به یك دانشجو زد و گوش او را گرفت و 
جلوي محصالن نگه داشت و گفت: پدرسوخته ولدچموش كره االغ 
چي چي داري مي خواني؟ محصل مزبور كه از ترس زبانش بند آمده 
بود، گفت: حضرت اجل، انشا و  ادبیات فارسي. كریم آقا فریاد زد و یك 
توسري محكم توي سر او زد و گفت: من پدرتو و این مردك بي شعور 
نمك نش��ناس را در مي آورم. بعد خطاب به معلم فارسي كه از ترس 
مي لرزید، گفت اینجا كجاس��ت؟ این طویله كجاست؟ معلم گفت: 
حضرت اجل. قباًل اینجا مدرس��ه عالي فالحت بود، اكنون همانطور 
كه فرمودید طویله اس��ت، ولي ما گناهي مرتكب نشده ایم، چراكه 
حس��ب االمر طبق مصوبات در حال تدریس زبان و ادبیات فارسي 
هستم، طبق پروگرام مدارس. بوذرجمهري گفت: احمق دهانت را 
ببند. من پروگرام و پرمنگنات این حرف ها را نمي فهمم. بله تو آقا معلم 
و هم این محصالن خائن و خطرناك و ضد مملكت هستید. مي داني 
چرا؟ شما نان وزارت فواید عامه و  فالحت را مي خورید، مي روید درس 
وزارت معارف را مي خوانید. مرد حسابي، تو از وزارتخانه فالحت حقوق 

مي گیري بعد مي روي چاپلوسي وزارتخانه دیگر را مي كني؟
كریم آقا ك��ه خدا به طول عم��ر و خدمت وزراي كنون��ي بیفزاید، 
دس��ته گل هاي دیگري هم به آب داد. م��ردم در راهروهاي بلدیه 
سیگار مي كشیدند و بقیه سیگار س��وخته را توي اتاق ها و راهروها 
مي ریختند، او دس��تور داد ۱۰، ۲۰ جاسیگاري در راهروها به دیوار 
نصب كنند. عده اي جاسیگاري ها را دزدیدند. خبر به او رسید. دستور 
داد جاسیگاري ها را بلندتر نصب كنند كه دست كسي به آن نرسد. 
كریم آقا خان خدماتي هم كرد و عمرش را به ش��ما داد و به دنیاي 
ابدي رفت ولي، خاكش عمر وزیران و معاونان وزیران امروزي باشد. 
آقاي  تقي زاده نامي، معاون وزیر راه و شهرسازي است. چند روز پیش 
ایش��ان مانند مهندس نعمت زاده كه گفته بود اتومبیل باید آنقدر 
گرانقیمت باشد كه هركس خیال خریدن آن را نكند، این آقا هم فكر 
بكري به مغز اندیشه ورزش رسیده و اظهار استحضار فرموده است 
چرا بنزین اینقدر در ایران ارزان است باید آنقدر بنزین را گران كرد 
كه مردم رانندگي نكنند و جاده ها خلوت شود و اینقدر تصادف روي 
ندهد. این طرز فكر یك معاون وزیر قرن ۲۱ است كه راهكار كم شدن 
سوانح اتومبیل را گران كردن بنزین مي داند. من وقتي چهره متفكر 
این نابغه را دیدم كه راه حل كاس��تن از تلفات ترافیك بد جاده ها را 
گران تر و گران تر كردن بنزین مي داند، چندان تعجب نكردم كه وزیر 
باالدست او نیز به جاي اینكه به مردم نواحي آسیب دیده و بي خانمان 
 ش��ده تس��كین و ش��في خاطر بدهد و بگوید دولت كمك خواهد 
كرد تا خانه هاي ویران ش��ده آنها از نو س��اخته شود با لحني شبیه 
ظل السلطان پسر ناصرالدین شاه و تیمسار بوذرجمهري و با تشدد 
پاسخ مي دهد: دولت قیم مردم نیست كه براي آنان خانه بسازد! او 
اگر از افكار عمومي واهمه نداشت، مثل شیر در زورخانه مي غرید. 
چشمشان كور بروند بسازند. ما كه كفیل و وكیل مردم نیستیم، ما 

كه زلزله ایجاد نكردیم. به ما چه مربوط است؟ 
به هر ترتیب ت��ا زماني كه این طرز فك��ر وج��ود دارد، كار ایران با 
خداست. از یك طرف مقام معظم رهبري مرتباًَ ابراز نگراني مي كند و 
مي گوید مردم را از چادرها نجات دهید، كانكس هر چقدر مي توانید 
زودتر بس��ازید و به آنها برسانید. از س��وي دیگر این وزیر بي تدبیر 
جیغ جیغي و معاون او هر جا دهان باز مي كنند مردم را مي رنجانند و 
عصباني مي كنند. بوذرجمهري عذرش این بود كه سواد ندارد و حتي 
به جاي امضا نوك انگشت به استامپ مي زد و جاي امضا مي گذاشت، 
اما این جناب وزیر پررو و مدعي و معاون از خود بدترش داراي دهها 
دیپلم و مدرك لیسانس و فوق لیسانس و مهندسي و دكترا هستند و 
آن وقت این سان بچگانه و عامیانه و مثل بقال سر گذر چانه مي زنن و 

از خود رفع مسئولیت مي كنند!

   فرزين ماندگار
 17 ربي�ع االول مي توانس�ت پ�س از گذش�ت س�ه س�ال 
از اك�ران س�ينمايي محمد رس�ول اهلل )ص( مجي�دي روي 
آنت�ن ش�بكه هاي رس�انه مل�ي ب�رود، ول�ي تهيه كنن�ده 
اي�ن اث�ر پرهزين�ه همچن�ان رغبت�ي ب�راي ارائ�ه آن به 
ش�بكه نماي�ش خانگ�ي و رس�انه مل�ي نش�ان نمي دهد. 
اعیاد مذهبي همچنان در رس��انه ملي جزو مناسبات حاشیه اي 
محسوب مي شود، اگر روي كاغذ اینگونه نباشد، در صحنه عمل 

قطعاً همینطور است. 
برنامه نداشتن براي مناسبات مذهبي در رسانه ملي چیزي نیست 
كه بتوان آن را انكار كرد. بعضي مواقع در این مناسبت ها تلویزیون 
آنقدر برنامه هاي بي ربط پخش مي كند كه ناخودآگاه مخاطب به 

خود مي گوید شاید حواسشان نبوده كه امروز چه روزي است. 
زندگ��ي كارمندي یكي از بلیه هایي اس��ت كه دام��ن نهادهاي 
مختلف را گرفته و این نوع زندگي اقتضائات خاص خود را دارد. 

كارمندان در این نوع زندگي صرفاً به طور روتین صبح ها از خواب 
بلند مي شوند، سركار مي روند و به طور مكانیكي همان كارهایي 
را كه مثاًل ۲۰ س��ال پیش انجام مي دادند، انجام مي دهند، آنها 
مي توانند كارهایشان را حتي به طور چشم بسته هم انجام دهند، 
چون آنقدر آن كار را تكرار كرده ان��د كه دیگر مغز به عالوه اعضا 
و جوارح به طور خودكار كارش را انجام مي دهد. این س��بك از 
زندگي پس از مدتي به مدیران هم س��رایت مي كند و آنها را هم 

دربرمي گیرد. 
در چنین مدلي از مدیریت و سیس��تم هایي از این دست حتي 
مي توان بخش عمده اي از امور را به رایانه ها سپرد تا كارمندان 
و به ویژه مدیران، زیاد به روح و جسمشان فشار وارد نشود. مثاًل 
اگر ده عید مذهبي مهم وجود دارد مي توان به وسیله دو الي سه 
تا ترانه و آهنگ كه درباره آنه��ا در میان علما اجماع وجود دارد 
و نیز تعدادي تصاویر ك��ه باز روي آنها هم اجم��اع وجود دارد، 
كلیپ هاي زیبایي ساخت و تا چند دهه آنها را پخش كرد، چون 
به جایي هم برنمي خورد. حتي مي توان یك سریال ساخت و نیم 
قرن آن را باز پخش كرد، به طوري كه همه حق مطلب به خوبي 
ادا ش��ود. براي مثال فیلم س��ینمایي محمد رسول اهلل، ساخته 
مجید مجیدي چندسال پیش ساخته شده و الزم نیست رسانه 
ملي براي پخش آن زیاد به خود زحم��ت بدهد، چون هنوز دو 
دهه دیگر جا دارد تا فیلم مرحوم مصطفي عقاد درباره پیامبر را 
پخش كند، وقتي رسانه ملي نه پول دارد، نه حوصله كه سریال 
و برنامه خوب و جذاب درباره پیامبر رحمت)ص( بس��ازد نباید 

داشته هاي خود را یك شبه خرج كند.

خالتور در يك ماه خوب فروخت
جدول فروش هفتگي س�ينماتيكت نش�ان مي دهد فيلم كمدي »خالتور« به 
كارگرداني آرش معيريان براي چهارمين هفته متوالي صدرنشين گيشه سينماي 
ايران است. نكته جالب آن اس�ت كه اين فيلم تقريبًا تماشاگران خود را حفظ 
كرده و طي يك هفته گذشته بيش از يك ميليارد تومان درآمد كسب كرده است. 
فروش هفتگي »خالتور« سه شنبه هفته گذشته یك میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
بود و این هفته در سایت سینماتیكت یك میلیارد و ۱۲ هزار تومان ثبت شده است. 
مجموع فروش این فیلم به آستانه 4 میلیارد تومان رسیده است. دومین فیلم پرفروش 
هفته با حدود 35۰ میلیون تومان اختالف با فیلم اول، »ثبت با سند برابر است« دیگر 

كمدي روي پرده این روزهاي سینماست كه 64۲ میلیون تومان فروخته است. 
»قاتل اهلي« به كارگرداني مسعود كیمیایي سومین فیلم پرفروش هفته است كه 
5۱۱ میلیون تومان فروش داشته است. سایت سینماتیكت مجموع فروش این فیلم را 
یك میلیارد و 7۲ میلیون تومان درج كرده و این در حالي است كه پخش كننده فیلم، 

اول هفته اعالم كرد فیلم كیمیایي در پایان هفته گذشته یك میلیاردي شد!
این اختالف معن��ادار ارقام اعالم ش��ده از س��وي پخش كننده ها و سیس��تم مكانیزه 
سینماتیكت نشان مي دهد كه میزان فروش اعالم شده از سوي پخش كننده ها چندان 
قابل اتكا نیست. اگر »قاتل اهلي« جمعه میلیاردي شده، چگونه ممكن است سینماتیكت 
كه جدول فروش هفتگي را چهارشنبه ها آپدیت مي كند، رقم فروش این فیلم را در پایان 
سه شنبه )چهار روز بعد( اندكي بیش از یك میلیارد تومان اعالم كند؟ »آذر« به كارگرداني 
محمد حمزه اي و با بازي نیكي كریمي در هفته اول اكران خود، حدود ۱75 میلیون تومان 
فروخته و چهارمین فیلم پرفروش هفته است. این در حالي است كه »وقتي برگشتم. . .« 
وحید موساییان و »شكالتي« به كارگرداني سهیل موفق در هفته اول نمایش خود به 

ترتیب 68 و 55 میلیون تومان درآمد كسب كرده اند.

    سینما


