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چرا باید مادر رومن پوالنسکی را تشویق کنیم؟

بــه مناســبت روز ســینما آقای
صدرعاملی کارگردان محترم سینما
نوشــتهاند« :اکثر مردم عادت دارن
وقتیفیلم به تیتراژ رسید :اگه توی
خونهباشن،دستگاهروخاموشکنند.
اگه تو سینما باشن ،ســالن رو ترک
کنن.اکثرمامعموالهیچوقتکسانی
که زحمتهــای اصلــی رو برامون
میکشن نمیبینیم .ما دوست داریم
کسانیراببینیمکهبراموننقشبازی
کنن».

می
راستش اینکه در روز بزرگداشت
ســینما یــک کارگــردان بخواهد
توجهات را به زحمات عوامل پشــت
صحنه جلب کند و سپاسگزارشــان
باشــد و از مردم بخواهد که قدر این
عوامل رو بدانند ،چیز غریبینیست.
اما به نظرم آقای صدرعاملی در بیان
نظرشان زیادهروی کرده و دچار اغراق
شدهاند.
شــخصا بهعنوان یکی از عاشقان
ســینما که همیشــه ســازنده اثر،
نویسنده ،خالق موسیقی ،فیلمبردار
وعوامل برایم مهــم بودهاند ،به مردم
حق میدهم که وقتی فیلم تمام شد
و چراغها روشن شد راه بیفتند بروند
بیرون .آنها آمدهاند سینما فیلمشان
را ببیننــد و لذتشــان را ببرند .اگر
چنین لذتی بردنــد و از آن باالتر اگر
با حال و نگاهی متفاوت از ســینما
خارج شدند ،یعنی فیلم و سینما کار
خودش را کــرده .این همه احترامی

کاوه آفاق هم به المینور مهرجویی پیوست.
بیایید حضور خوانندگان مقابل دوربین را مرور کنیم
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زندگی شکننده خلیجفارس
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سردبیر

به دنبال پژمان جمشیدی
بین الویسهای وطنی

گزارش «شهروند» درباره همه خطرهایی که
محیطزیست بزرگترین میدان نفتی جهان را تهدید میکند

رنجبر ،استاد زیستشناسی -بیوسیستماتیک جانوری :موضوع اصلی که خلیجفارس را بشدت تحتتاثیر قرار داده
گرمایش جهانی و تغییرات آبوهوایی زمین است .آب خلیجفارس گرم شده و مرجانها به سرعت درحال از بین رفتناند
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است که کارگردان و سازندگان فیلم
میتوانند به دســت بیاورنــد و باید
به دنبالش باشــند .بقیهاش کشک
اســت .زیادهخواهی اســت .غریزه
انسانی است و نمیشــود منکرش
شد که همه دلشان توجه و تشویق
و دیدهشــدن میخواهد ،اما کسی
که سینما را انتخاب کرده باید بداند
که غایت زحماتش چیزی است که
قرار استبر پرده نقش ببندد یا روی
صفحه تلویزیون دیده شــود .این را
هالیوودیها بهتر از ما فهمیدهاند که
خودشان را نباید توی چشم خلقاهلل
کنندوشایدبرایهمیناستکهاسم
همه بازیگران و عوامل رامیگذارند
برای تیتراژ آخر و وقت تماشاچی را
بیهوده تلف نمیکنند .هر کس دلش
خواست و خوشــشآمده بود ،کمی
زمان میگــذارد و آن تیتراژ طوالنی
را تماشا میکند و هرکه نه ،راهش را
میکشدومیرود.
این هــم از آن اخالقهــای قابل
نقد ایرانی اســت که ما میخواهیم
خودمان را قبل و بیــش از کاری که
انجامدادهایم به رخ بکشــیم .این را
در کلیپهای موسیقی هم میشود
دید؛ وقتی که کلیپ تمام میشــود
اسمکارگردان به اندازه یک نان بربری
روی صفحه نقش میبندد و بعد هم
از همه تشکر میشــود .از کسی که
برای بچههای گروه چــای آورده تا
مســئول برق .جز کلیپهایایرانی
جایی دیدهاید که با چنین روشهای
سخیفی بخواهند به «زحمتکشان»
اثراحترامبگذارند؟
ادامهدرصفحه3

علیفر ،محصول اورجینال صداوسیما!
امیر صادقیپناه
دبیر روزنامهنگار

تجربه ما درباره افراد نظامی و بهخصوص آنهایی که درجه
سرهنگی روی دوش داشــتهاند این است که با انسانهایی
خشــک و منظم و البته بیادعا طرف هستیم .آدمهایی که
نه دنبال خودنماییاند و نه برای رســیدن به آرزوهایشــان
روی به سوءاســتفاده از جایگاهشــان میکنند .برای یکی
مثل ســرهنگ علیفر اما قضیه جور دیگری اســت .کسی
که با صدایش بهعنوان گزارشــگر روی بازیهای نهچندان
حساس تلویزیون به مردم شناسانده شد و در سالهای اخیر
با گافهای مختلف ،شوخیهای بیمزه و البته مصاحبههای
عجیبوغریببیشترازهرزماندیگرینامشرابرسرزبانها
ی سنوسالدار تلویزیون از
انداخت .به عبارت بهتر قصه نظام 
همهگزارشگرهایدیگرمتفاوتاست،نهجنسسوتیهایش

مثل بقیه اســت و نه رفتارش شــباهتی بــه هیچکدام از
همکارانشدارد.مسألهاصلیامااینجاستکهدرهمهمدتی
که علیفر با سوتیهای پرسروصدا و ادعاهای عجیب نهتنها
خودش که تلویزیون ایران را هم به سخره گرفت ،هیچکس
از داخل سازمان صداوســیما جلوی او نایستاد؛ نه وقتی آن
«توووووی دروازه»هــای گوشخراش خواب شــبانه را از
مخاطبان فوتبال در مسابقات نهچندان ارزشمند بامدادی
میگرفت ،نــه زمانی که ادعای مربیگری کرد و از داشــتن
پیشنهاد برای هدایت تیمهای لیگ برتری سخن گفت و نه
روزی که توسط یک پسر خورموجی و مخاطب ویکیپدیا
سرکار گذاشته شد و نام سازنده ورزشگاه یکی از بازیهای
جامجهانی را «دوالب امیر» معرفی کرد! در تمام این مدت
اما سازمان صداوسیما هیچ واکنشی به این اتفاقات نداشت
و در چنین شرایطی حاال باید هم بیمزهترین شوخی تاریخ
گزارشگریرادرقالبیکسوتیتحویلمانبدهد!
ادامهدرصفحه2

اولتیماتوم سازمان امور
مالیاتی برای استفاده از پوز
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سوييس ،پيشكش!
آقاي مصباحيزدي در يكي از آخرين ســخنرانيهاي خود به
نكته مهمي اشاره كردند كه قابل تأمل است .آنجا كه گفتهاند:
«برخی اینگونه فکــر میکنند که بهترین شــکل این زندگی
درنهایت همانند کندوی زنبورعســل است که یک عده حیوان
دور هم زندگی کرده و روی معطرترین گلها بوده و شیرینترین
موادغذایی را تولید کرده و درنهایت هم بمیریم .ما در هیچ زمانی
همانندامروزشاهدتوسعهعواملفسادبهاینراحتینبودهایمودر
هیچ زمانی برای یک کشور اسالمی اینهمه دشمن قسمخورده
وجود نداشته است؛ آیا در این شرایط میتوانیم به راحتی به فکر
زندگی بوده و ســوییس جدیدی به وجود آوریــم؟ آیا خدا ما را
آفریده که این مشکالت و فســادها را در عالم ببینیم و بعد از آن
بمیریم؟انقالباسالمییعنیاینکهماهمانندحیواناتنیستیم
که فقط به فکر شکم و مباحث دیگر باشــیم ».به نظر ميرسد
كه طرح نادرســت مطلب موجب طرح اين گزارهها شده است؛
زيرا بعيد است كه كســي جامعه و حكومت ايران را از اين حيث

كه چرا مثل سوييس نيســتيم ،محكوم كند ،آنهم مثل وجه
مادي سوييس .مسأله امروز جامعه ما تأمين حداقلهاي زندگي
محترمانه برای بخش مهمی از جامعه است و نه تأمين نيازهاي
مادي در اندازههاي ســوييس يا حتي پايينتر از آن .در مقدمه
قانون اساسي آمده است كه« :تأمين امكانات مساوي و متناسب
و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار
حركت تكاملي او برعهده حكومت اســامي اســت ».نيازهاي
ضروري نيز شناخته شده اســت؛ غذا ،مسكن ،پوشاك ،آموزش
و درمان و بهداشــت ،امنيت .در بند  9اصل سوم يكي از وظايف
دولت و حكومت جمهوري اسالمي را رفع تبعيضات ناروا و ايجاد
امكانات عادالنه براي همه در تمــام زمينههاي مادي و معنوي
دانســته و در بند  ،12بر ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرفساختن
هر نوع محروميت در زمينههاي تغذيه ،مسكن ،كار و بهداشت
و تعميم بيمــه بهعنوان وظيفه حكومت تأكيد شــده اســت.
ادامهدرصفحه3
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امروز کالدرون برای تثبیت،
باید اسکوچیچ را ببرد
آن هم زیر سایه برانکو
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