
تره به تخمش می ره و حسنی به باباش
قاضی مسعودی: آقایان! از خودتان دفاع کنید 
و به کس�ی توهین نکنی�د. ذکر قید خائ�ن، رانت، 
معاند و ... توهین اس�ت، من به ش�ما تذکر می دهم 

که به این توهین ها ادامه ندهید.
در عبارت فوق منظور از آقای قاضی به کدام یک 

از اقشار زیر است؟
الف( به شعور مردم بیچاره

ب( به اعتبار اشخاص شریف
ج( به آبروی ملت آبرومند

د( به چند اختالس گر نامرد
نماینده مشهد: یک فایل صوتی در اختیار دارم 
ک�ه در آن ... ب�ا تقلید ص�دای رئیس جمهور برخی 

درخواست ها را از مدیران دولتی می کند.
نقطه چین باال را با گزینه صحیح پر کنید.

الف( مستر بین
ب( سامان گوران - استاد تقلید صدا -

ج( مرغ مینا
د( حسین فریدون

ترامپ تصریح کرد، دخترم را برای پُس�ت های 
مختلفی از جمله س�فیر آمریکا در سازمان ملل در 
نظر گرفته بودم؛ اما به دلیل پرهیز از پارتی بازی از 

آن منصرف شدم.
اظهارنظر فوق یادآور کدام ضرب المثل شیرین 

پارسی است؟
الف( سوس��که از دیوار باال می رفت مادرش گفت 

قربان دست و پای بلورینت بروم.
ب( تره به تخمش می ره و حسنی به باباش.

ج( عاقبت گرگ زاده گرگ ش��ود/ گرچه با آدمی 
بزرگ شود.

د( یک��ی را ت��وی ده راه نمی دادن��د س��راغ خانه 
کدخدا را می گرفت.

ننجون

 دیدار با پیکر شهید مدافع حرم
پس از ۳ سال از شهادتش

مراسم وداع با پیکر مطهر شهید علی سعد که بیش 
از سه س��ال پیش در سوریه به شهادت رسیده است، با 
حضور همس��ر، همرزمان و بس��تگانش دیروز در معراج 
شهدای مرکز برپا شد. در این مراسم که با ذکر مصیبت 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( همراه بود، همس��ر شهید 

برای آخرین بار با پیکر او وداع کرد.
پیکر ش��هید مدافع حرم »علی سعد« که در بهمن 
94 در خان طومان سوریه توسط تروریست های تکفیری 
به شهادت رس��یده بود، توسط گروه های تفحص شهدا 
کشف شد و پس از شناسایی، به وطن بازگشت. هویت 
پیکر مطهر این شهید توسط آزمایش DNA شناسایی 
شد. این شهید پنجمین شهید خانواده سعد و از شهدای 
مدافع حرم شهرس��تان دزفول است. پیکر مطهر شهید 
پس از تش��ییع در محل س��کونت جهت انجام مراسم 

تشییع و تدفین به شهر دزفول منتقل خواهد شد.

فانوس

افزایش شمار فوتی های سیل به ۷۶ نفر
رئیس سازمان پزش��کی قانونی کشور اعالم کرد: 
با درگذش��ت ۵ نفر در حوادث سیل استان خوزستان 
و یک نفر در اس��تان ایالم، کش��ته های سیل اخیر در 

کشور به ۷۶ نفر رسید.
احمد شجاعی گفت: ۵ نفر از هموطنان با مشخصات 
فرزاد عالیوند )40ساله شهرستان مسجدسلیمان(، حسین 
نیس��ی )18ساله شهرس��تان شوش��تر(، قاسم ضمیری 
)1۷ س��اله شهرستان الهایی(، عنایت حسن پور )39ساله 
شهرستان پلدختر( و یک مرد مجهول الهویه )شهرستان 
اهواز(، ۵ نفری بوده اند که در س��یل خوزستان، جان خود 
را از دس��ت دادند. یک زن مجهول الهویه )سن 2۵ تا 30 
سال( نیز در بخش هلیالن رودخانه سیمره استان ایالم به 
پزشکی قانونی این استان ارجاع شد که با اضافه شدن وی، 
آمار فوتی های سیل در استان های کشور به ۷۶ نفر رسید.
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محمدرض��ا تابش  اصالح طلب درح���اشیه فعال 
فراکس��یون محیط زیس��ت  رئی��س  و 
مجلس، طی اظهاراتی که ایس��نا آن را 
منتش��ر کرد، گفته است: »در طرحی 
که برای جبران خس��ارت س��یل تهیه 
کردیم اش��اره شده اس��ت که دستگاه 
دیپلماس��ی کشور به ش��کل فعال تری 
ت��الش کند ت��ا بتوانی��م م��راودات و 
ارتباطات بیش��تری با کشورهای غربی 
داشته باش��یم تا بتوانیم از کمک های 
انسان دوس��تانه آنها که تحریم ها مانع 
ورود آنها به ایران شده است؛ استفاده 

مطلوب تری بکنیم.
وی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه نبود 
"هلی کوپتر دید در شب" برای امدادرسانی 
به س��یل زدگان تصریح می کند: اگر این 
هلی کوپتر را داش��تیم حجم خس��ارت 
وارده به سیل زدگان بسیار کمتر می شد.

یا دس��تگاه الیروبی رودخانه ها مشمول 
تحریم ها قرار گرفته است.

آق��ای تاب��ش ب��ه عن��وان رئیس 
فراکس��یون محیط زیس��ت بای��د بداند 
حادث��ه ای ک��ه ط��ی هفته ه��ای اخیر 
دامنگیر برخی از استان های کشور شد؛ 

سیل نیست، »سیالب« است... .
از طرفی مشخص نیست قرار بوده 
بالگردهای دارای فناوری دید در شب 
چه معجزه ای داشته باشند که بتوانند 

حجم خس��ارت وارده به س��یل زدگان 
را کمتر کنند؟ آن هم با قید »بس��یار 

کمتر«!
آیا اگر این بالگردها بودند سیالب 
رخ نمی داد یا مث��اًل چند ده نفری که 
بوسیله هجوم سیالب در لحظه از دنیا 

رفتند؛ نجات می یافتند؟
از ای��ن واقعیت ها گذش��ته، علت 
عالقه فعاالن جریان چپ به بالگردهای 

خارجی نیز بر ما پوشیده است.
آتش س��وزی  جری��ان  در  آنه��ا 
س��اختمان پالس��کو نیز مدعی بودند 
که اگر ش��هرداری ته��ران بالگردهای 
آب پ��اش در اختیار داش��ت؛ پالس��کو 
فرو نمی ریخ��ت! ادعایی که مدتی بعد 
در جری��ان آتش گرفتن ب��رج گرنفل 
در لندن و عدم اس��تفاده آتش نشانان 
لندنی از بالگرد؛ مضحک بودن آن برای 

مردم به اثبات رسید.
صحبت ه��ای تاب��ش همچنین از 
آن رو محل تأمل اس��ت که چهره های 
جریان سیاسی خاص گویا قصد دست 
برداشتن از سیاه نمایی از اوضاع کشور 
را ندارن��د و مدام در ه��ر کاری اصرار 
دارند که ای��ران و مردم ایران به دلیل 
تحری��م و ع��دم رابطه با غ��رب دچار 

خسارت های فراوان شده اند!
این در حالی اس��ت که در همین 
مثال س��اده بالگردهای دارای فناوری 

دید در شب مش��خص است که سطح 
تحلیل آقایان در کجا قرار دارد و تا چه 

اندازه تخّیلی است.
می��زان  از  ک��ه  آنه��ا،  واق��ع،  در 
گسترده خسارت های س��یل و سیالب 
در کش��ورهای دیگر خبر ندارند و تأثیر 
حض��ور نیروهای جهادی در صحنه های 
مختلف کشور را نیز یا نمی بینند و یا انکار 
می کنند؛ بدیهی است که مثل تصورات 
بازی پلی استیشن! به صورت علی الدوام 
مش��غول تصویرس��ازی های مضحک و 
غیرواقعی از امکاناتی باشند که غرب آنها 

را به روی ما تحریم کرده است.
واضح اس��ت که اگ��ر فناوری های 
جدی��د بالگ��ردی را داش��تیم، اندکی 
بهت��ر بود اما به اثبات عقل و آمار، عزم 
جهادی مردم و نیروهای مختلف کشور 
توانسته است جای خالی این کمبودها 

را به دو صد برابر پر کند.
ضمن اینکه الزم به توضیح است که 
آقای تابش و دوس��تان ایشان که تمام 
س��عی خود را بر تواف��ق با غرب و انجام 
هرآنچه آمریکا می خواه��د انجام دادند 
تا تحریم ها لغو ش��ود؛ امروز بهتر است 
به ج��ای عجز و البه دوب��اره برای نبود 
اقالم تحریمی؛ به صف نیروهای جهادی 
کش��ور بپیوندند، ب��ه تأثی��ر صرفاً 30 
درصدی تحریم ها اشاره کنند و ترجمان 

"ما می توانیم" باشند.  مشرق نیوز

امام کاظم علیه السالم:
 خوشا به سعادت اصالح کنندگان بین مردم که

آنان همان مقّربان روز قیامت اند.
تحف العقول، ص 393

رشد 12 درصدی هوای پاک در پایتخت
تعداد روزه��ای دارای هوای پاك در تهران از 
ابتدای سال 20 روز بوده است و در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل 12 درصد رشد داشته است.
براس��اس آمار ش��رکت کنترل کیفیت هوای 
تهران، شاخص کیفیت هوای 48 ساعته گذشته بر 
روی عدد 44 بوده است و به این ترتیب تهرانی ها طی 
شبانه روز گذشته تاکنون هوای پاك تنفس کرده اند. 
همچنین شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی 

عدد ۶3 قرار داشته که پاك تلقی می شود.
با گذش��ت 2۵ روز از ابتدای س��ال جاری، 20 
روز تهران دارای هوای پ��اك و ۵ روز دارای هوای 
سالم بوده است؛ همچنین براساس آمارهای موجود 
تعداد روزهای پاك در سال جاری 20 روز و این رقم 
در سال گذشته تنها 3 روز بوده است و با این روند 
می توان گفت که هوای پاك در مقایس��ه با س��ال 

پیش 12 درصد با رشد همراه بوده است.

پایتخت

مفقود شدن دختر بچه ۸ ساله در شازند
فرمانده انتظامی شازند از مفقود شدن دختر 

بچه 8 ساله در شهر مهاجران شازند خبر داد.
محمدعقیل سلگی اظهار کرد: روز یکشنبه، 
ش��خصی در تم��اس با مرک��ز فوریت های پلیس 
110 گزارشی از فقدان دختربچه 8 ساله شان به 
نام باران ش��یخی را اعالم کرد و بالفاصله بررسی 

موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در تحقیقات انجام شده، والدین 
دختربچه اظهار داش��تند که فرزندشان صبح برای 
رفتن به مدرس��ه از منزل خارج شده و بعد از پایان 
مدرسه و با مراجعه دوستانش، آنها متوجه می شوند 
که او از صبح به مدرس��ه مراجعه نکرده است که در 

این باره تحقیقات برای یافتن او ادامه دارد.
سلگی از شهروندان خواست در صورت داشتن 
هرگونه خبری از این دختربچه، موضوع را از طریق 

تماس با مرکز فوریت های 110 اطالع دهند.

درشهر

دستگیری ۶ اخاللگر نظام اقتصادی
فرمان��ده انتظام��ی اصفهان از  دس��تگیری ۶ نفر ک��ه با ثبت پلی�����س
قانونی شرکت تجاری اقدام به اخذ 9۶۷ میلیارد ریال 
تسهیالت بانکی کرده و متواری شده بودند، خبر داد.

سردار مهدی معصوم بیگی اظهار داشت: کارآگاهان 
اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی در راستای 
مقابله ب��ا اخاللگران نظام اقتصادی و درپی ش��کایت 
نمایندگان حقوقی 3 بانک از مدیران 3 شرکت تجاری، 
موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی اف��زود: پس از کس��ب اطالعات الزم و انجام 
تحقیقات گسترده مشخص شد، ۶ نفر با ثبت قانونی 
3 ش��رکت تجاری ص��ادرات و واردات اق��دام به اخذ 
تس��هیالت بانکی به مبلغ 9۶۷ میلیارد ریال کرده اند 
اما نه تنها هیچ گونه فعالیت تجاری انجام نداده اند بلکه 
پ��س از موعد مقرر از پرداخت بدهی خود نیز امتناع 
کردند. سرانجام پس از تالش شبانه روزی کارآگاهان 
و انج��ام اقدام��ات علم��ی و تحقیقات��ی گس��ترده، 
مخفیگاه ه��ای متهم��ان شناس��ایی و در 3 عملیات 
جداگانه تمامی متهمان این پرونده ها دستگیر شدند.

بررسی سهمیه کنکور ویژه مناطق سیل زده
عض��و کمیس��یون آم��وزش و  تحقیقات مجلس شورای اسالمی نیمک����ت
گفت: این کمیس��یون پیشنهاد اختصاص سهمیه به 
داوطلبان مناطق سیل زده را مطرح کرده که با موافقت 
وزارت علوم همراه ش��د و قب��ل از برگزاری کنکور در 

شورای عالی انقالب فرهنگی بررسی می شود.
فاطمه س��عیدی اظهار کرد: این موضوع منتفی 
نشده است و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، 
پیشنهاد اختصاص سهمیه به داوطلبان مناطق سیل زده 
را مطرح کرده است تا تحت عنوان سهمیه مازاد ارائه 
شود. وزارت علوم با این موضوع موافقت کرده است و 
باید در شورای عالی انقالب فرهنگی بررسی و مصوب 
شود تا همانند مناطق زلزله زده استان کرمانشاه برای 

مناطق سیل زده، سهمیه مازاد پیش بینی شود.
وی گف��ت:  قبل از برگ��زاری کنک��ور، موضوع 
اختصاص سهمیه به مناطق سیل زده بررسی می شود، 
این س��همیه برای کنکور کارشناس��ی و کارشناسی 
ارشد ویژه داوطلبان مناطق سیل زده است که درصد 

آن را شورای عالی انقالب فرهنگی تعیین می  کند.

کفتار،  های و هو نکند در کنام شیر
سعید ساجدی رشوانلویی

کرکس رقیب خویش شمارد عقاب را 
باید چه گفت چرخ چنین بی حساب را؟
بنشسته گرگ زرد و شغاالن به گرد او 

 حال و هوای حلقه عالیجناب را!!
صاحب خرد به سعی نگردیده هیچ خر 

ور روز و شب زمین نگذارد کتاب را
این ره که می روی به سراشیب دره است 

یک دم قرار گیر و رها کن شتاب را
کفتار،  های و هو نکند در کنام شیر 
عاقل به سوی خویش نخواند عذاب را

ترنم احساس

 ندیدن »مجاهدان سیالب«
و التماس برای بالگردهای تحریمی!

مجمع  مدیرعامل  زندگي ایرانی سبک  نوشت افزار 
- اسالمی از افزایش تنوع محصوالت این 

حوزه به پنج هزار محصول خبر داد.
سعید حسینی با اشاره به افزایش 
می��زان تولیدات نوش��ت افزار بومی در 
س��ال گذش��ته گفت: س��ال 9۷ برای 
فعاالن نوش��ت افزار ایرانی - اس��المی 
یک س��ال وی��ژه و مقطع خ��اص بود. 
در س��ال گذشته ما با تنوع محصوالت 
بومی مواجه بودیم؛ ب��ه این معنی که 
در س��ال های پیش تر ما تنها در حوزه 
محصوالت چاپ��ی و کاغذی و گاه هم 
در زمین��ه کیف و جام��دادی فعالیت 
می کردیم، اما از سال 9۷به حوزه تولید 

محصوالت جدیدتری وارد شدیم.
وی ب��ا بی��ان اینکه در س��ال 9۷، 
تع��داد پنج ه��زار محص��ول در زمینه 
نوشت افزار ایرانی - اسالمی تولید شد، 
افزود: همچنی��ن تعداد تولیدکنندگان 

در ای��ن زمینه نی��ز از ۷0 تولیدکننده 
به 100 تولیدکننده افزایش یافت. قباًل 
بسیاری از کاراکترهای بومی در انحصار 
بود، اما در س��ال 9۷ این انحصار برای 
برخی از کاراکترها شکسته شد. همین 
موضوع س��بب ش��د تا تولیدکنندگان 
بیشتری راغب ش��وند تا در این زمینه 

فعالیت کنند.
مدی��ر مجم��ع نوش��ت افزار ایرانی 
- اس��المی با تأکید بر گس��ترده ش��ده 
شبکه توزیع نوشت افزار بومی در کشور 
ادامه داد: در س��ال های گذش��ته عمده 
این محصوالت از طریق نمایش��گاه های 
برای مصرف کننده عرضه  ایران نوش��ت 
می ش��د، اما در سال 9۷ تالش کردیم تا 
دسترس��ی به این محصوالت را تسهیل 
کنیم. عالوه بر توزیع این کاالها در سطح 
بازار و عالقه توزیع کنندگان به عرضه این 
محصوالت، ما ش��اهد عرضه این کاالها 
حتی در س��طح کوچک ت��ر مانند مترو 

و... نیز بوده ایم. همین عوامل سبب شد 
تا تولیدکنندگان در س��ال 9۷ از میزان 
فروش خود راضی تر باشند؛ این در حالی 
اس��ت که در س��ال های گذشته یکی از 
دغدغه های اصلی برخی از تولیدکنندگان 

میزان فروش این محصوالت بود.
به گفت��ه حس��ینی؛ ورود برخی از 
س��ازمان ها به خرید محص��والت بومی 
از دیگر ش��اخصه های س��ال 9۷ بود. در 
گذشته س��ازمان ها برای مصارف خود یا 
تأمین نیاز مناط��ق بومی، از محصوالت 
وارداتی استفاده می کردند، اما در سال 9۷ 
برخی از این سازمان ها مانند ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( در جهت فرهنگ سازی و 
به منظور ایجاد اش��تغال، اقدام به خرید 
نوش��ت افزار ایران��ی - اس��المی کردند. 
همچنین وزارت آم��وزش و پرورش نیز 
تالش کرد تا در س��ال گذشته در زمینه 
فرهنگ سازی برای استفاده از محصوالت 

بومی وارد شود.  تسنیم

مدیرعامل مجمع نوشت افزار ایرانی - اسالمی خبر داد
لوازم التحریر بومی به ۵ هزار محصول رسید

با ولنگاری تا 1400

مهدی رجبی

mhd.rjb17@gmail.com

داس��تان س��ازمان س��ینمایی تحت زعامت جناب 
دس��تیار ارش��د خودش می توان��د یک فیل��م کمدی 
پرفروش باش��د. جایی که مدیران ارش��د برای بهترین 
زمان اکران فیلم های موفق جش��نواره را پس می زنند 
و ب��ه فیلمی نوبت اکران می دهند که نه در جش��نواره 
حضور داشته، نه استانداردها را رعایت کرده، نه حرمت 
کالم و تصوی��ر را حفظ ک��رده و... تنها به خاطر برخی 

روابط خاص نوبت اکران می گیرد. 
بع��د از یک م��اه روی پرده ب��ودن و فروش چند 
میلی��اردی و بع��د از کلی نقد و اعت��راض به رفتارهای 
خ��ارج از ع��رف و ادب رخ داده در فیل��م، مس��ئوالن 
س��ینمایی یادش��ان می افتد که جلوی اک��ران فیلم را 

بگیرند. 
خنده دار آنک��ه مدیرکل دفتر س��ینمای حرفه ای 
مدعی می ش��ود فیلم در دو نس��خه اکران ش��ده و در 
برخی س��الن ها »نس��خه ای که به صورت کامل اصالح 

نشده بود اکران شده است«

و عجی��ب آنک��ه هم��ه منتق��دان به ولن��گاری و 
توهین آمیز بودن فیلم هم، فیلم را در همان سالن هایی 
دیده اند که نس��خه اصالح نش��ده اکران شده است. اما 
بازرسان سازمان س��ینمایی بعد از یک ماه »به صورت 
تصادفی« به آن س��الن ها سرکش��ی می کنند و متوجه 
می ش��وند که تهیه کننده و پخش کننده، دارند زیرآبی 

می روند!
ام��ا ای��ن داس��تان خن��ده دار به همی��ن جا ختم 
نمی شود. چون در یک اقدام کامال اتفاقی، فیلم متوقف 
می ش��ود و در چند روز آینده، اتف��اق جذاب تری رقم 
می خورد. یا فیلم اصالح می ش��ود و برمی گردد و با این 
توقف فروشش افزایش می یابد. چون مردم می خواهند 
بدانن��د فیلم چه داش��ته که توقیف ش��ده. بعد هم در 
نمای��ش خانگی نان پخش کنن��ده در روغن می افتد. یا 
مج��وز اکران مجدد نمی گیرد و به صورت کامال اتفاقی 
در شبکه های زیرزمینی یا ماهواره ای پخش می شود و 

مثال این اتفاق هم بدون اطالع عوامل رخ می دهد. 
خالصه که ش��اهکار مدیریت��ی و تدبیر ژنرال های 
س��ینمایی خوب جواب می دهد. کارش��ان را درس��ت 
انج��ام می دهن��د. اص��ال ه��م مهم نیس��ت ک��ه فیلم 
مرزهای بی اخالقی و ش��وخی های جنسی و توهین به 
سیاس��ت های نظام را درنوردیده و رکورد بی اخالقی را 

کیلومترها جابه جا کرده است.
ن��وش جان تان آق��ای کارگ��ردان و تهیه کننده و 

پخش کننده!

زاویه دید

خ« ونمایی تقریظ رهبر بر »در کمین گل سر ر
تقریظ رهبر معظم انقالب اس��المی بر کتاب 
»در کمین گل س��رخ« در گلزار شهدای بهشت 

زهرا برگزار می شود.
 مراسم هش��تمین پاسداشت ادبیات جهاد و 
مقاومت با انتش��ار و رونمای��ی از تقریظ حضرت 
آی��ت اهلل العظمی خامنه ای رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی، بر کتاب »در کمین گل سرخ« همراه 

خواهد بود.
ای��ن مراس��م س��اعت10:30 سه ش��نبه 2۷ 
فروردین ماه در محل گلزار شهدای بهشت زهرا - 

قطعه 29 برگزار می شود.
کت��اب »در کمی��ن گل س��رخ« زندگی نامه 
داس��تانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی است 
که به قلم محسن مومنی شریف توسط انتشارات 
س��وره مهر بیش از بیس��ت و دو بار تجدید چاپ 

شده است.

کافه کتاب

تمدید مهلت جشنواره فیلم شهر
مهل��ت ارس��ال آثار ب��ه هفتمین جش��نواره 

بین المللی فیلم شهر تمدید شد.
ثبت ن��ام ای��ن دوره از جش��نواره در بخ��ش 
مس��ابقه که از ابتدای اس��فندماه س��ال 9۷ آغاز 
ش��ده اس��ت بنا ب��ه درخواس��ت فیلمس��ازان و 
هنرمندان جهت ثبت نام اینترنتی و ارس��ال آثار 
در بخش مسابقه س��ینمای ایران با زیرمجموعه 
آثار سینمایی، بلند داستانی، انیمیشن، فیلم های 
کوتاه و نیمه بلند مستند و داستانی و سریال های 
تلویزیون��ی و خانگی تا 1۵ اردیبهش��ت ماه و در 
بخش مس��ابقه محل��ه و اقالم تبلیغاتی ش��امل 
)پوستر، لوگو، عنوان بندی، آنونس و عکس فیلم( 

تا پایان اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
عالقه مندان می توانند از طریق سایت جشنواره 
به نشانی www.shahrfilmfest.com آثار خود 

را ثبت نام کنند.

تابلو اعالنات

چند س��الی است  منتق�د ابتذال می�ز  وسعت  که 
واس��طه  ب��ه  کش��ور  س��ینمای  در 
سازمان  مس��ئوالن  س��هل انگاری های 
س��ینمایی ابعاد بسیار بیش��تری پیدا 
ک��رده ب��ه نح��وی ک��ه در تولی��دات 
سینمای کشور فیلم هایی ضد ارزش، 
ضد خانواده و بسیار سخیف به وضوح 
به چش��م می آی��د که دس��ت کمی از 
برخی فیلم فارسی های پیش از انقالب 
ندارند و به تعبیر برخی وسعت ابتذال 
آن  از  بیش��تر  آن ه��ا  از  برخ��ی  در 

فیلم هاست.
نظارت و ارزش��یابی در س��ازمان 
سینمایی دولت »تدبیر و امید« معنا و 
مفهوم خود را از دست داده و با نهایت 
شرمساری ظاهرا مسأله فرهنگ، حفظ 
حرمت خانواده و پاس��داری از ارزش ها 
برای مس��ئوالن فرهنگی دولت »تدبیر 

و امید« بی اهمیت شده است!
گاه��ی اوق��ات ام��ا ابع��اد ای��ن 
فضاحت ها به حدی بوده که مسئوالن 
نتوانس��تند جل��وی مطالبه گری عموم 
افراد جامعه ایس��تادگی کنند و دستور 
توقیف فیلم ه��ا را داده ان��د. به عنوان 
مثال در بهار 139۵ علی جنتی که در 
آن زمان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بود شخصاً دستور توقیف فیلم مبتذل 
»پنج��اه کیل��و آلبالو« را ص��ادر کرد! 
ای��ن در حالی بود که ای��ن فیلم نازل 
در اکران نوروزی س��ینماهای ایران به 
نمایش درآمد و دومین فیلم پرفروش 
س��ال مذکور ش��د! این فیلم در زمان 
اکرانش بی��ش از 13 میلی��ارد تومان 
در س��ینماهای تهران و شهرس��تان ها 
فروش داش��ته و بعد از آن مس��ئوالن 
ارشاد یادش��ان افتاد که جای نمایشی 
چنین فیلمی در سینماهای جمهوری 

اسالمی ایران نیست!
 جنت��ی در این باره گفت: در طول 
سال حدود 200 فیلم ساخته می شود، 
طبیعی اس��ت که من همه  این فیلم ها 
را نمی بینم. پس از اکران فیلم »پنجاه 
کیلو آلبال��و« در مطبوعات اعتراضاتی 
نس��بت به این فیلم صورت گرفت. من 
هم با توجه به ای��ن اعتراضات فیلم را 
دیدم و متوجه ش��دم ک��ه اعتراض ها 
درست است. ما می کوشیم در ایران از 
تحکیم خان��واده صحبت کنیم و آن را 
گسترش دهیم، در این فیلم اما روابط 
ناس��الم و نامتعارف ترویج می شود که 
مغای��ر باارزش های ملی و اس��المی ما 

اس��ت. آرایش ه��ا در ای��ن فیلم غلیظ 
اس��ت و در آن الگوس��ازی های غل��ط 
وج��ود دارد. فیلم »۵0 کیل��و آلبالو« 
نبای��د مجوز اک��ران می گرفت، اما این 
فیلم از زیردس��ت شورای صدور پروانه  

نمایش در رفته است!
حاال همین اتفاق بار دیگر در بهار 
98 به ش��کلی دیگر رخ داده به نحوی 
که محمدرضا فرجی مدیرکل سینمای 
حرفه ای درباره تاخی��ر در توقف فیلم 
س��ینمایی »رحم��ان 1400« گف��ت: 
هم��ه فیلم های س��ینمایی ک��ه پروانه 
نمایش می گیرن��د بنای ما بر حرفه ای 
بودن تهیه کننده و پخش کننده اس��ت 
و تاکید دارم در طول سال هایی که در 
این س��مت کار می کنم چنین اتفاقی 
نیفت��اده ب��ود و هم��ه تهیه کننده ها و 
پخش کننده ها به دلیل اهمیت موضوع 
قوانی��ن را رعای��ت می کنن��د. در اکثر 
س��الن ها فیلم »رحمان 1400« همان 
نس��خه ای که م��ورد تایید م��ا بوده و 
اصالحات کامل انجام شده نمایش داده 
شده اس��ت، با توجه به اینکه بازرسان 
س��ازمان س��ینمایی معموال به صورت 
تصادفی در سالن های سینمایی حضور 
پیدا می کنند متاس��فانه در هفته اخیر 
متوجه ش��دیم در برخی از سالن های 
س��ینما نس��خه ای که به صورت کامل 
اصالح نش��ده بود اکران ش��ده اس��ت. 
فع��ال از نظ��ر حقوق��ی پخش کننده و 
تهیه کننده باید پاس��خگوی این اتفاق 
باش��ند و ما هم در حال بررس��ی این 

موضوع هستیم!
فرافکنی های س��ریالی مس��ئوالن 
سازمان سینمایی در خصوص خوراك 
فرهنگی ی��ک جامعه اس��المی با این 
اظهارات شکل تازه ای به خود گرفته و 
در حالی که شخص وزیر ارشاد، رئیس 
سازمان س��ینمایی و معاونت نظارت و 
ارزشیابی سکوت اختیار کرده اند و هیچ 
پاسخ جدی و قانع کننده ای برای افکار 
زیردست ش��ان  افراد  ندارن��د،  عمومی 
س��عی می کنند با فرافکنی تقصیر این 

اتفاقات را به گردن دیگران بیندازند!
ای��ن اتفاق در حالی اس��ت که به 
اذع��ان بخ��ش گس��ترده ای از اهالی 
س��ینما، اهال��ی رس��انه، منتق��دان و 
س��ینمای کش��ور طی  کارشناس��ان، 

س��ال های اخیر بدل به بازار مکاره ای 
ش��ده و کمدی های سخیف و مبتذل، 
س��ینماها را برای خانواده ها به تهدید 
فرهنگ��ی تبدیل کرده و اصل س��ینما 
را م��ورد هجمه قرار داده اس��ت؛ این 
دس��ته از کارشناسان بر این باورند که 
نگاه تس��امحی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نسبت به سینما باعث شده تا 
نگاه تجاری مافیای اکران دایره ابتذال 
در سینما را روز به روز گسترده تر کند 
و مرتب��اً وجه های جدی��دی از آن در 
آث��ار به اصطالح س��ینمایی به نمایش 
گذاشته شود. دغدغه مندان و دلسوزان 
س��ینما معتقدن��د به ای��ن ترتیب اگر 
امروز جلوی ترویج ابتذال در س��ینما 
گرفته نش��ود ما بای��د منتظر گام های 
ج��دی تری در ترویج ان��واع ابتذال در 
س��ینمای ایران باشیم و دیری نخواهد 
پایید کاسبکاران، سینمای ما را بدتر از 

هر دورانی خواهند کرد!
تولی��د و عرضه برخ��ی فیلم های 
س��ینمایی قبح ش��کن ط��ی س��الیان 
گذشته در س��ینمای کشور باعث شد 
تا با نگاه تسامحی مسئوالن و مدیران 
برخی از فیلمسازان پا را فراتر گذاشته 
و ت��ا جایی ک��ه می توانن��د فیلم هایی 
تولید کنند ک��ه در آن ها نه تنها هیچ 
نگاه دین��ی، انس��انی و اخالقی وجود 
ن��دارد بلکه اصوالً در ضدیت با آنها هم 

هستند.
در نهای��ت بای��د عن��وان کرد که 
امروز خواس��ته برحق و جدی دغدغه 
من��دان و دلس��وزان فرهن��گ و هن��ر 
کش��ور عزل فوری آن دسته از مدیران 
سازمان سینمایی است که با نابخردی 
خ��ود باع��ث تضیی��ع حق��وق قطعی 
فرهنگی مردم را ش��ده اند، افرادی که 
از بیت الم��ال ارتزاق می کنند تا مراقب 
خوراك فرهنگی مردم باشند ولی تنها 
کاری که انجام نمی دهند همان است! 
از طرف دیگ��ر باید برای ادامه فعالیت 
مبتذل س��ازانی که طی سال های اخیر 
فرهنگ اصیل ایرانی - اس��المی را به 
ت��اراج برده ان��د و از رانت ه��ای دولتی 
برای تبدیل ش��دن به مافیا اس��تفاده 
نموده اند تصمیم��ی قاطع اتخاذ گردد 
و در ای��ن زمین��ه هیچگونه تس��اهلی 

پذیرفتنی نیست!  سینماپرس

فرافکنی نابخشودنی مدیران سینمایی 
در پایمال کردن حقوق فرهنگی مردم


