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برنامه ای که به وقتش نیست!

پیـاده رو  
جمشید خاوری

نامه به یک جوان 31ساله
ای جوان 31 ساله ای که اس���مت را نمی دانم چون اعالم نکرده اند، سالم!: گفته اند که تو 
به تنهایی 38 هزار س���که خریده ای! با یک حساب سرانگشتی 60 میلیارد تومان نقدا پول 
داده ای. راستش را بگو آن همه پول را از کجا آوردی؟ بعدش با 60 میلیارد سود چه کردی؟ 
اصال طرح جدید خریدی یا قدیم؟ آن همه سکه را با خاور جابه جا کردی یا وانت؟ بجز سکه 
خریدن و اخالل در سیس���تم اقتصادی، دیگر چه هنرهایی داری؟ مثال دور زدن تحریمها را 
هم بلد هستی؟ می توانی س���ایت هک کنی و پورشه وارد کنی؟ در باال و پایین کردِن نرخ 

دالر هم سررشته داری؟ 
اگر جوابت مثبت اس���ت احسنت برتو! آبروی دهۀ ش���صتی ها را خریدی!  به قول آن کسی 
که هالۀ نور داش���ت؛ نشان دادی که "ما می توانیم!" نش���ان دادی که جوان ایرانی در همه 
زمینه ها می تواند حماسه ساز باشد! البته اگر "ژن خوب" هم داشته باشد! اگر رانت اطالعاتی 

هم داشته باشد! اگر به یک جاهایی هم وصل باشد....
 نه مثل 20 میلیون جوانی که دردشان بیکاری است و فرق بین سکه طرح جدید و قدیم را 
نمی دانند و گرین کارت آمریکا را حتي ندیده اندچه برسدکه داشته باشند و بلد نیستند دکل 

غیب کنند و در طول زندگی، کاًل هشتشان گروی نُه شان است!

فقط متاسفم، 
همین!

در زمان ف���وت زنده یاد فردین 
در همین صفحه نوش���تم که 
بسیاری از ش���رکت کنندگان 
در مراس���م تشییع و تدفین آن 
هنرمند، مشغول فیلمبرداری و 
عکسبرداری بودند... این اتفاق در 
مراسم مشابه باز هم تکرار شد. از 
جمله در مراسم تشییع مرحوم 
ناصر مل���ک مطیعی که یک نفر 
مشغول گرفتن سلفی با جنازۀ 
آن مرحوم بود. ب���ه نظرم این 
عکس، تلخ ترین سلفی دنیاست 
که توسط یک موجود فاقد درک 

و شعور گرفته شده است! 

چرا پراید همچنان تولید می شود؟
چند وقت پیش خبر مرِگ 
تعدادی از هموطنان، بر 
اثر خ���وردن قارچهای 
آلوده باعث ش���د که تا 
مدتها مردم قارچ نخرند 
و در نتیجه بس���یاری از 
تولید کنن���دگان قارچ، 
ضرر کرده یا ورشکست 
ش���دند. مردم به خاطر 
اینکه مصرف قارچ باعث 
مرگ عده ای ش���ده بود 

قارچ نخریدند ولی با اینکه هر روز دارند می بینند که »پراید« عامل مرگ چند نفر است اما 
همچنان می روند پراید می خرند )حتی اگر قیمتش دو برابر ش���ود!( به این هم توجه کنید 

که قارچ سمی 15نفر را کشت، ولی ماشین های داخلی روزانه 200 کشته می دهند! 
باور کنید اگر مردم، ایران خودرو و س���اپیا را همین گونه تحریم کنند آنها مجبور می شوند 

کیفیت محصوالتشان را باال برده و قیمت را پایین بیاورند.
در همین زمینه توجه ش���ما را به س���خنان امراله امینی عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی جلب می کنم که گفته است: »ما دو خودروساز داریم که انحصار فروش در دست 
آنهاست. مصرف کننده در این جا تعیین کننده نیست؛ چون خود خودروساز قیمت را تعیین 
می کند. تعرفه باالی واردات و قدرت خرید پایین در ایران دو عاملی هس���تند که ما شاهد 

افزایش رونق خودروهای بی کیفیت و ارزان شده ایم.
پراید در ایران طراحی نش���ده بنابراین هزینه طراحی نداده اند. شرکت دیگری این خودرو را 
طراح���ی کرده و جای دیگری خط تولی���د آن را راه اندازی کرده. پس هزینه  این تحقیق و 
توس���عه ها و طراحی ها را آنها داده اند. حاال اینها 20 سال است که دارند تولید انبوه کرده و 
با کمترین هزینه تولید می کنند. این چه هزینه ای برای خودروس���ازان دارد؟ جز ورقی که 

می خرند و مواد اولیه و هزینه کارگر؛ که هزینه نیروی کار هم همیشه پایین بوده است.«

داعش چگونه رشد می کند؟
کس���انی که فکر می کنند با شکست دادن داعش در عراق و سوریه، دیگر ردی از آنها به جا 
نمی  ماند سخت در اشتباهند. وقتی مردها کشته می شوند تکلیف زنها و بچه ها چیست؟ آیا 

زنده ماندن آنها به معنای وجود آتش زیر خاکستر نیست؟
یکی از معضالتی که عراقی ها بعد از شکست داعش، با آن دست به گریبانند، وجود چندین 
هزار زنی است که توسط سربازان داعش���ی حامله شده اند. هنوز مشخص نشده که دولت 
عراق دقیقا می خواهد با آنها چه کار کند. آیا زنان را اعدام می کند؟ آنها را حبس می کند؟ 
جنین ها را سقط می کند؟ تکلیف بچه هایی که بر اثر تجاوز یا روابط جنسی نامشروع متولد 

شده اند چه می شود؟
جالب اس���ت بدانید که از زمان ظهور داعش، بیش از چهل هزار زن خارجی از 110 کشور 

جهان برای بهره برداری جنسی )که به آن جهاِد نکاح می گفتند( وارد عراق شده اند.

س���ال گذش���ته برنامه ای به نام 
"وقتش���ه" با تبلیغات فراوان روی 
آنتن شبکۀ نسیم رفت که قرار بود 
برنامه ای متفاوت درباره "ازدواج" 
باش���د. برنامه ای نو با ساختاری 
جوان پسند که دست می گذاشت 
روی خواسته های جوانان و موانع 
پیش روی ازدواج را بررس���ی می 
کرد. فص���ل اول ای���ن برنامه با 
تولیدی پر و پیم���ان و آیتمهای 
زی���اد در کنار دع���وت از دختر و 
پسرهای در سن ازدواج و انعکاس 
حرفهای آنه���ا و باالخره ورود به 
مباحثی مانند ازدواِج پس���رها با 
دوست دخترهایشان که جزو خط 
قرمزهای تلویزیون اس���ت؛ باعث ش���د که این برنامه مورد توجه قرار گیرد اما ظاهرا به این 
دلیل که برنامه دچار "حیا زدایی" شده و احتماالً دیدنش برای جوانان بدآموزی دارد، پرونده 
آنرا بستند! )حتی برخی می گفتند چون کامران تفتی مجری این برنامه خودش هنوز مجرد 
اس���ت، نباید مجری یک برنامۀ مخصوص ازدواج باش���د که از سری دوم وی یک حلقه در 

انگشتش کرد تا دهان منتقداِن مته به خشخاش گذار)!( بسته شود(
به هر ترتیب، این برنامه از ریل خارج ش���د و آنچه امروز  به اسم برنامۀ "وقتشه" روی آنتن 
می رود در واقع برنامه ای خنثی اس���ت که هر قسمتش، تقلیدی از دیگر برنامه های صدا و 
سیماست. یعنی ش���ومن و خواننده دارد. ایران گردی و معرفی جاذبه های گردشگری دارد. 
دوربین مخفی دارد. معرفی کارآفرین دارد. میهمانانی به س���بک "ماه عسل" دارد و حتی 
اوضاع آنقدر شیر تو شیر شده که در روزهای برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، آیتمهای 

مخصوص جام جهانی هم به آن اضافه کرده اند!
جالب اینجاست که تهیه کننده این برنامه در مصاحبه ای ادعا کرده که "وقتشه" یک برنامۀ 
نوظهور اس���ت که نمونه اش در تلویزیون ساخته نشده. منبِع ادعایش هم طبق معمول، نظر 
س���نجی هایی است که توسط خوِد صداوسیما انجام ش���ده و طبیعتاً هیچ بقالی نمی گوید 

ماست من، تُرش است! 


