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علیفر، محصول اورجینال صداوسیما!

سويیس، پیشكش!

امیرصادقیپناه
دبیرروزنامهنگار

تجربه ما درباره افراد نظامی و به خصوص آنهایی که درجه 
سرهنگی روی دوش داشــته اند این است که با انسان هایی 
خشــک و منظم و البته بی ادعا طرف هستیم. آدم هایی که 
نه دنبال خودنمایی اند و نه برای رســیدن به آرزوهایشــان 
روی به سوءاســتفاده از جایگاه شــان می کنند. برای یکی 
مثل ســرهنگ علیفر اما قضیه جور دیگری اســت. کسی 
که با صدایش به عنوان گزارشــگر روی بازی های نه چندان 
حساس تلویزیون به مردم شناسانده شد و در سال های اخیر 
با گاف های مختلف، شوخی های بی مزه و البته مصاحبه های 
عجیب وغریب بیشتر از هر زمان دیگری نامش را بر سر زبان ها 
انداخت. به عبارت بهتر قصه نظامی  سن وسال دار تلویزیون از 
همه گزارشگرهای دیگر متفاوت است، نه جنس سوتی هایش 

مثل بقیه اســت و نه رفتارش شــباهتی بــه هیچ کدام از 
همکارانش دارد. مسأله اصلی اما این جاست که در همه مدتی 
که علیفر با سوتی های پرسروصدا و ادعاهای عجیب نه تنها 
خودش که تلویزیون ایران را هم به سخره گرفت، هیچ کس 
از داخل سازمان صداوســیما جلوی او نایستاد؛ نه وقتی آن 
»توووووی دروازه« هــای گوش خراش خواب شــبانه را از 
مخاطبان فوتبال در مسابقات نه چندان ارزشمند بامدادی 
می گرفت، نــه زمانی که ادعای مربیگری کرد و از داشــتن 
پیشنهاد برای هدایت تیم های لیگ برتری سخن گفت و نه 
روزی که توسط یک پسر خورموجی و مخاطب ویکی پدیا 
سرکار گذاشته شد و نام سازنده ورزشگاه یکی از بازی های 
جام جهانی 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 بی مزه ترین شوخی تاریخ 

گزارشگری را درقالب یک سوتی تحویل مان بدهد!
ادامه در صفحه ۲

آقاي مصباح یزدي در یکي از آخرین ســخنراني هاي خود به 
نکته مهمي اشاره کردند که قابل تأمل است. آن جا که گفته اند:    
»برخی اینگونه فکــر می کنند که بهترین شــکل این زندگی 
درنهایت همانند کندوی زنبورعســل است که یک عده حیوان 
دور هم زندگی کرده و روی معطرترین گل ها بوده و شیرین ترین 
موادغذایی را تولید کرده و درنهایت هم بمیریم. ما در هیچ زمانی 
همانند امروز شاهد توسعه عوامل فساد به این راحتی نبوده ایم و در 
هیچ زمانی برای یک کشور اسالمی این همه دشمن قسم خورده 
وجود نداشته است؛ آیا در این شرایط می توانیم 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؟ انقالب اسالمی یعنی این که ما همانند حیوانات نیستیم 
که فقط به فکر شکم و مباحث دیگر باشــیم.« به نظر مي رسد 
که طرح نادرســت مطلب موجب طرح این گزاره ها شده است؛ 
زیرا بعید است که کســي جامعه و حکومت ایران را از این حیث 

که چرا مثل سوییس نیســتیم، محکوم کند، آن هم مثل وجه 
مادي سوییس. مسأله امروز جامعه ما تأمین حداقل هاي زندگي 
محترمانه برای بخش مهمی از جامعه است و نه تأمین نیازهاي 
مادي در اندازه هاي ســوییس یا حتي پایین تر از آن. در مقدمه 
قانون اساسي آمده است که: »تأمین امکانات مساوي و متناسب 
و ایجاد کار براي همه افراد و رفع نیازهاي ضروري جهت استمرار 
حرکت تکاملي او برعهده حکومت اســالمي اســت.« نیازهاي 
ضروري نیز شناخته شده اســت؛ غذا، مسکن، پوشاك، آموزش 
و درمان و بهداشــت، امنیت. در بند 9 اصل سوم یکي از وظایف 
دولت و حکومت جمهوري اسالمي را رفع تبعیضات ناروا و ایجاد 
امکانات عادالنه براي همه در تمــام زمینه هاي مادي و معنوي 
دانســته و در بند 12، بر ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن 
هر نوع محرومیت در زمینه هاي تغذیه، مسکن، کار و بهداشت 
و تعمیم بیمــه به عنوان وظیفه حکومت تأکید شــده اســت. 
ادامه در صفحه ۳
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یادداشت1

چرا بايد مادر رومن پوالنسكی را تشويق کنیم؟

سیامکرحمانی
سردبیر

بــه مناســبت روز ســینما آقای 
صدرعاملی کارگردان محترم سینما 
نوشــته اند: »اکثر مردم عادت دارن 
وقتی  فیلم به تیتراژ رسید:   اگه توی 
خونه باشن، دستگاه رو خاموش کنند. 
اگه تو سینما باشن، ســالن رو ترك 
 کنن. اکثر ما معموال هیچ وقت کسانی 
که زحمت هــای اصلــی رو برامون 
می کشن نمی بینیم. ما دوست داریم 
 کسانی را ببینیم که برامون نقش بازی 

می کنن.«  
راستش این که 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 غریبی  نیست. 
اما به نظرم آقای صدرعاملی در بیان 
نظرشان زیاده روی کرده  و دچار اغراق 

شده اند.  
شــخصا به عنوان یکی از عاشقان 
ســینما که همیشــه ســازنده اثر، 
نویسنده، خالق موسیقی، فیلمبردار 
و  عوامل برایم مهــم بوده اند، به مردم 
حق می دهم که وقتی فیلم تمام شد 
و چراغ ها روشن شد راه بیفتند بروند 
 بیرون. آنها آمده اند سینما فیلم شان 
را ببیننــد و لذت شــان 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 

 است که کارگردان و سازندگان فیلم 
می توانند به دســت بیاورنــد و باید 
به دنبالش باشــند. بقیه اش کشک 
 اســت. زیاده خواهی اســت. غریزه 
انسانی است و نمی شــود منکرش 
شد که همه دل شان توجه و تشویق 
و دیده  شــدن می خواهد، اما کسی 
که سینما را انتخاب کرده باید بداند 
که غایت زحماتش چیزی است که 
قرار است  بر پرده نقش ببندد یا روی 
صفحه تلویزیون دیده شــود. این را  
هالیوودی ها بهتر از ما فهمیده اند که 
 خودشان را نباید توی چشم خلق اهلل 
کنند و شاید برای همین است که اسم 
همه بازیگران و عوامل را  می گذارند 
برای تیتراژ آخر و وقت تماشاچی را 
بیهوده تلف نمی کنند. هر کس دلش 
خواست و خوشــش  آمده بود، کمی 
زمان می گــذارد و آن تیتراژ طوالنی 
را تماشا می کند و هرکه نه، راهش را 

می کشد و  می رود. 
این هــم از آن اخالق هــای قابل 
نقد ایرانی اســت که ما می خواهیم 
خودمان را قبل و بیــش از کاری که 
انجام  داده ایم به رخ بکشــیم. این را 
در کلیپ های موسیقی هم می شود 
دید؛ وقتی که کلیپ تمام می شــود 
اسم  کارگردان به اندازه یک نان بربری 
روی صفحه نقش می بندد و بعد هم 
از همه تشکر می شــود. از کسی که 
 برای بچه های گروه چــای آورده تا 
مســئول برق. جز کلیپ های  ایرانی 
جایی دیده اید که با چنین روش های 
سخیفی بخواهند به »زحمتکشان« 

اثر احترام بگذارند؟
ادامه در صفحه ۳
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برعکس  اونایی که 

 می رن کانادا
تنها چیزی که 
از ایران بردم یه 

سوت بود! 

کارتخوان ندارند؟ 
1526 را بگیرید

آیفون جدید ارزش  
این همه سروصدا را 

داشت؟
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اولتیماتوم سازمان امور 
مالیاتی برای استفاده از پوز

گفت وگو با یکی از نزدیکان 
مرزبانان اسیر در زندان 
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