
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ دسمبر ٢۶
  

 !شود؟ ھا اختصاص داده می ھای حکومت سريال انداز معلمان به کجای دنيا صندوق پس

  )»شھرزاد«داليل تعطيلی سريال (

کاران حکومت اسالمی ايران، خبر از  مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس دزدان و تبه«اصالح  راکسيون بهزمانی که ف 

اندرکاران سريال شھرزاد  فساد ھشت ھزار ميليارد تومانی در صندوق ذخيره فرھنگيان داد، دوستداران و حتی دست

  .بوک آغاز شد پرسشی در فيسکردند نام اين مجموعه ھم در اين پرونده مطرح شود، از طرح  فکر نمی

گو با روزنامه  و  امسال در گفت]عقرب[ آبان ماه١٨، نماينده تھران در مجلس شورای اسالمی »محمود صادقی«

 ميليارد تومان بدون ٢٠٠سه ھزار و «: اشاره کرد و گفت» صندوق ذخيره فرھنگيان«ھای  ، به وضعيت وام»اعتماد«

ھا منسوب   يکی از آنًدر دولت گذشته به سه تا پنج نفر وام داده شده که ظاھرااخذ وثيقه الزم و بی حساب و کتاب 

  ». سابق ھم ھستئیيکی از مقامات قضا به

ھای اينترنتی نيز  زمان از طريق برخی سايت دی وارد شبکه نمايش خانگی شده و ھم وی سريال شھرزاد که در قالب دی

دوستی و  مطرحی مانند علی نصيريان، شھاب حسينی و ترانه علیدليل حضور بازيگران  در دسترس قرار گرفت، به

  .خود جذب کند داستان عشقی توانست توجه تماشاگران را به

برداری فصل دوم آن را آغاز  موفقيت سريال باعث شد تا پيش از پايان آن، سازندگانش اعالم کنند که به زودی فيلم

ارتباط با فساد «به اتھام » محمد امامی«نام  گذاران سريال به رمايهاما ناگھان اعالم شد که يکی از س. خواھند کرد

  .بازداشت شده است» صندوق ذخيره فرھنگيان
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ھا و نھادھا و ادارات ايران را فراگرفته است  فساد اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و اخالقی تمام عناصر و ارگان

ای  که عامل اصلی آن نيز حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی است؛ حکومتی که از باالترين مقام آن، يعنی از خامنه

 گرفته تا وزارت پوليس مجريه گرفته تا ارتش، سپاه، بسيج، اطالعات، ه، قوه مثننه، قوهئيتا قوای آن مانند قوه قضا

ھا، سينما، تئاتر، ورزش  ھا، کتاب ھا، روزنامه ھا، صنايع، کارخانه آموزش و پرورش، وزارت بھداشت و درمان، بانک

کشان و  ی سردسته آدمچون پاسدار قاسم سلميان شان ھم از سربازان گمان امام زمان تا با نام. را فراگرفته است... و

گيرد مبلغی کالنی  ھای تروريستی شيعه در عراق و سوريه عکس می ھای سپاه که ھر از گاھی نيز با گروه تروريست

جنگ داخلی عراق و سوريه،  که بايد به رفاه و بھداشت و آموزش و اشتغال مردم و بيکاران اختصاص داده شود به

شود و  ، اختصاص داده می...ان، نيروھای طرفدار خود در جنگ داخلی يمن وهللا لبن کش بشار اسد، حزب حکومت آدم

گيری، از قاچاق کاال گرفته تا موارد  خواری، باج خواری، رشوه ديگر رانت. گردد کشی و تروريسم می ھزينه جنگ و آدم

وجه  ھيچ به... و» ظھورامام زمان منتظر «، »خداوند عادل و قادر و توانا«مخدر در جامعه تحت حاکميت نمانيدگان 

ھای حکومتی از جمله  ھای حکومتيان و ارگان ای بارھا تالش کرده دزدی ھرچند که رھبر خامنه. پوشی نيست قابل پرده

در واقع تاريخ حکومت اسالمی، تاريخ جھل، جنايت، تجاوز، . پوشی کند اما موفق نشده است بارگاه خودش را پرده

  !ری استکا کشی، دزدی و تبه ترور، آدم

شان   و اطرافيان کنند خود و فرزندان  سال است بر جامعه ايران حاکميت می٣٨خور و متحجری که  آخوندھای مفت

و صاحب ... س، وزير، وکيل، فرماندار، استاندار، امام جمعه، مالک راديو و تلويزيون و روزنامه وئيشبه رھبر، ر يک

دانند با اين ثروت و  ھا معروفند واقعا نمی »آقازاده«ھا که به   فرزندان آناند و ھای بادآورده شده  ثروتدالرميلياردھا 

ترين نگرانی از عواقب اين جنايات خود  زنند بدون اين که کم ھر جنايتی دست می ھا به آن. قدرت چگونه زندگی کنند

  ...داشته باشند و

ھا  تر آن جامعه ايران بيکارند که نصف بيشھا ھيچ اھميتی ندارد که حدود ده ميليون تن از نيروی کار  برای آن

ھا، معتادان و بردگان جنسی افزوده  خواب روز بر تعداد کودکان کار و خيابان، کارتن به تحصيالت آکادميک دارند؛ روز

  ...شود و می

 و حتی واگذاری صندوق ذخيره معلمان که» شھرزاد«گذاران سريال پرخرج  ھای زيادی بر سر سرمايه اخيرا بحث

يکی از  گريبان ھستند به ھا ھستند و شاغلين نيز در فقر و بدبختی و فشارھای سياسی زيادی دست به فعالين آن در زندان

شان ھم به بيت   گذار اين سريال ھستند ارتباط که سرمايه» ای آقازده«اتفاقا دو . گذار اين سريال ھای سرمايه »آقازاده«

گرايان حکومت رابطه حسنه  طلبان و ھم اصول ھا ھم با جناح اصالح آن. رسد رھبری و ھم کاخ رياست جمھوری ھم می

اين  ھا نه خودشان ھنری دارند و نه به فکر ھنر و سينما ھستند، بلکه با ورود به در واقع اين آقازاده. و نزديکی دارند

 . کنند شبه طی می شدن يک ھا ساله را برای معروف کنند و ھم راه ده  میئیشو عرصه پول

ھای حکومتی و عناصر دور و بر آن، صاحب صدھا شرکت و بنگاه  ھا مانند ھمه آقازاده البته ناگفته نماند که اين آقازاده

  . سرمايه ھستنددالرو ميلياردھا 

***  

  .رويم می» شھرزاد«سراغ سريال معروف و پرخرج ايران، يعنی سريال  با اين مقدمه، به

ويژه از » الف«با درجه کيفی » سيدمحمد امامی«کنندگی  ردانی حسن فتحی و تھيهکارگ به ، »شھرزاد«سريال خانگی 

ای است که در بستری تاريخی   عاشقانه ، ظاھرا قصه»شھرزاد«. ، توزيع و پخش شده است١٣٩٤ مھر ماه شال ٢٢

 شمسی ٣٠دھه دوره تاريخی   قسمت ساخته شده به٢۶که در » شھرزاد«داستان سريال نمايش خانگی . شود روايت می
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گذاری  سرمايه. ترين پروژه تاريخ شبکه نمايش خانگی است اين سريال پرستاره و پرھزينه، بزرگ. گردد ايران برمی

طور مشترک بر عھده سيدمحمد امامی و سيدھادی رضوی بوده و پخش آن برعھده شرکت تصويرگستر  اين سريال به

  .پاسارگاد است

دادگاه باز خواھد  ھای بزرگ فساد مالی در ايران است که پای بسياری را به کی از پروندهه، اين يئيگفته منابع قوه قضا به

ھای دولتی برايشان  حساب از حساب ھای بی  ظاھرا بخشی از اين پرونده در حاشيه دستگيری افرادی که پول .کرد

گذاران  کننده و يکی از سرمايه ه، تھي»محمد امامی«اکنون بخشی از اتھامات  فسادی که ھم. واريز شده، رو شده است

شود از چند سال پيش   گسترده فرھنگی است که گفته میئیشو اتھام اصلی او، ارتباط با پول. است» شھرزاد«سريال 

ھای نفتی  گذاری در بخشی از پروژه عنوان سرمايه  که بهئیشو آغاز شده و بخشی از پول» بابک زنجانی«توسط او و 

ياسين «، متعلق به »رشد«شود که او در شرکت  چنين گفته می ھم. خش فرھنگی ھزينه کرده استانجام شده را او در ب

ھا در رابطه با پرونده  رسد ھمه اين پرونده نظر می گذاری کرده بود اما به که ماه گذشته دستگير شد، سرمايه» رامين

 . استئیشو پول

ه در خواست کرده است در ئيس قوه قضائيدق الريجانی، رمحمود صادقی، نماينده تھران در مجلس دھم، اخيرا از صا

  .سازی ارائه کند ھای برای شفاف ھای شخصی او، گزارشی از اين حساب گزارش منتشره شده از حساب واکنش به

که   با اشاره به اينئیگزارش تسنيم، محمود صادقی در صحن علنی مجلس در تذکری شفاھی به وزير اقتصاد و دارا به

س قوه قضائيه در فضای مجازی منتشر شده ئيھای متعدد شخصی ر روز اخير شايعاتی درباره افتتاح حسابدر چند 

 .ھای خارجی شده است استفاده رسانه اين اخبار باعث سوء: است، اظھار داشت

در »  حساب شخصی صادق الريجانی۶٣« است که اخير در خصوص وجود ئیھا گزارش اشاره محمود صادقی به

ھای در  ھا آمده است که مديران بانک ملی ايران گزارشی از اين حساب در اين گزارش. ازی منتشر شده استفضای مج

 .اند  گذاشتهئینيا، وزير اقتصاد و دارا اختيار علی طيب

 ٢٠ ميليارد تومان است که رقمی در حدود ٢۵٠ساالنه «ھا  ھا، تصريح کرده بودند که سود بانکی اين حساب اين گزارش

نيا  که علی طيب اين در حالی است که محمود صادقی، با بيان اين. »يارد تومان ماھانه، به وی پرداخت شده استميل

 سال گذشته با ھماھنگی ٢٠ای اين اخبار را تکذيب کرده و اعالم کرده از   طی مصاحبهئیوزير اقتصاد و امور دارا

از : عنوان سپرده افتتاح شده است، تصريح کرد ه بهئيوه قضا برای قئیھا داری کل و با رعايت حدود قانون حساب خزانه

کدام   را دارم که منظور او از حدود قانون و موازين شرعی چه بوده و اين وجوه بايد با استناد بهسؤالوزير اقتصاد اين 

 .ھای شخصی ريخته شود حساب قانون به

. د که بايد اين وجوه تصرف و سود حاصله را تملک کندکدام موازين شرعی وجود دار:  کرده استتأکيدنماينده تھران، 

استفاده بيگانگان و شفاف شدن موضوعات، گزارشی از  ه تقاضا دارم برای جلوگيری از سوءئيس قوه قضائياز ر

 . ساله اخير را ارائه دھد۵ھا در طی  عملکرد اين حساب

س ئير ھا را به ه منتشر شده و اين حسابئيکی قوه قضاھای بان ھا که در مورد حساب اين گزارش: نيا، گفته بود علی طيب

 .ه استئيقوه قضا ھا از بيست سال پيش مربوط به اين حساب. اند، نادرست است قوه نسبت داده

  .اند ای رھبر باز شده ھا با اطالع خامنه ه گفته است اين حسابئيس قوه قضائيالبته ر

ھای مالی و غيرمالی از قدرت  استفاده شکالت جامعه، از جمله سوءه، در مورد معضالت و مئيحاال قرار است قوه قضا

  »!روزی که بگندد نمک  وای به«: ست که گفته را داوری کند؟ مثل معروفی
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، »محمد شريعتمداری«، داماد »سيدھادی رضوی«اين اتھام در زمان پخش سريال شھرزاد مطرح شد و او و شريکش، 

  .کننده اين سريال را در اين سريال ھدف قرار داده است ر مقام تھيهس جمھوری ايران دئي رئیمعاون اجرا

در سال » جشنواره قھرمانان صنعت«ترين قھرمان  سيدھادی رضوی که در سايت رسمی سريال شھرزاد خود را جوان

تواند  وگوھای متعدد سعی کرد اعالم کند که مجموعه شھرزاد بدون اسپانسر جدی می  اعالم کرده است، در گفت١٣٩٢

ھای اين مجموعه و اقالم جانبی باز  دی وی  ميلياردی خود را از طريق فروش آن الين و فروش حضوری دی١٢ھزينه 

  .رسد نظر می گرداند؛ موضوعی که با حساب سرانگشتی، غير ممکن به

و بدون توجه به بازده نامی وارد عرصه ھنر شدند  ظاھر گم گذاران به جا آغاز شد که سرمايه  از آنئیشو ماجرای اين پول

گذاری با توجه  اين سرمايه.  دادندتغيير پول در عرصه ھنر را ئیجا ھای کالن، مديوم جابه گذاری مالی، با سرمايه

 ھنرھای تجسمی، از اين بخش آغاز و باعث باال رفتن قيمت آثار ھنری ھنرمندان کنترولزمينه گسترده و غيرقابل  به

  .ھای خانگی چرخيد سمت سينما و رسانه گذاران تازه به ه سرمايهايرانی شد اما خيلی زود توج

بابک . اين سمت رفت تر تمرکز به تر بود، بيش تر و کم حاشيه ھای خانگی مطمئن گذاری در رسانه  که سرمايهئیجا از آن

وت خبری حمايت گذاری در سينما، چندين فيلم را در سک زنجانی نخستين کسی بود که وارد اين عرصه شد و با سرمايه

ھا چھره پشت  او که برای مدت. گذاری در اين حوزه شد سيدمحمد امامی دومين کسی بود که وارد عرصه سرمايه. کرد

  .، وارد اين ميدان شد»شاھگوش«گذاری در سريال  ھای شبکه خانگی بود، با سرمايه پرده سريال

 ساله است، پيش از اين در بخش ٣٥در حال حاضر او که . تا پيش از شاھگوش، کم تر کسی نام او را شنيده بود

باره فعاليت اقتصادی خود را با حمايت  اما به يک. کرد ھای نفتی کار می اقتصادی فعال بود و بيش تر در ھولدينگ

  .سمت ھنر نيز پيش برد به» گروه فاطمی«اسم  ھولدينگ ديگری به

دنبال انتشار خبر  البته به.  نفتی در مناطق نفتی بودھای اين ھولدينگ، ساخت سکوھای ترين فعاليت يکی از مھم

مديرعامل اين ھولدينگ، . روز رسانی، از دسترس خارج شده است بھانه به دستگيری امامی، سايت شرکت فاطمی نيز به

س جمھوری و وزير اقتصاد ئي، معاون ر»محمد شريعتمداری«سن و سال امامی است و داماد  رضوی بود که تقريبا ھم

  .ھای قبلی لتدو

بالد، شاگردی افرادی  آن می چه او به عنوان افتخاراتش اعالم نکرد؛ آن اما او نسبت خود را با يکی از مديران دولتی، به

اين  ترين نقطه اتصال او و امامی به مھم. است» حبيب هللا عسگراوالدی«ويژه  و به» موتلفه اسالمی«از طيف حزب 

 کيھان نوشت و باعث مسؤول، مدير »حسين شريعتمداری«ای عذرخواھی از ای مشخص شد که بر طيف در نامه

  .، کارگردان سريال شھرزاد شد»حسن فتحی«عصبانيت 

ھا  آن. گذاران مواجه شد ترک مجموعه شھرزاد کرد که البته با واکنش سرد سرمايه فتحی بعد از انتشار آن نامه، تھديد به

کننده  گذاران در آستانه فصل دوم، تھيه سرمايه. ردان ديگری کار خواھند کرداعالم کردند که در صورت لزوم، با کارگ

اين کاری بود . عھده گرفتند را نيز کنار گذاشتند و خودشان نظارت کامل اين مجموعه را به» سعيد ملکان«قبلی، يعنی 

ساز و خواننده  ھا، آھنگ اره آنساز و خواننده آن نيز انجام دادند و با حذف يک ب که در نيمه مجموعه البته با آھنگ

. نيز افتاد و ناگھان او نيز از مجموعه حذف شد» ابوالفضل پورعرب«اين اتفاق البته برای . ديگری را جايگزين کردند

حاال سريال شھرزاد که خيلی ھم از سوی مخاطبان با استقبال مواجه شده، با چالشی تازه مواجه است که سرنوشت 

  .پرده ابھام فرو برده استدومين فصل آن را در 
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و » مشارکت در فساد مالی صندوق فرھنگيان وزارت آموزش و پرورش«ھای  اتھام  مھرماه امسال به١۵محمد امامی 

 ميليارد ٢٠او پيش از بازداشتش، در طول يک سال حدود . بازداشت شد»  و رشوه در قالب يک شرکت نفتیئیشو پول«

  .ی کرده بود؛ از جمله شش ميليارد تومان در توليد سريال تلويزيونی شھرزادگذار تومان در توليد فيلم سرمايه

شريک محمد امامی در . ھای محمد امامی، اعتباری بوده که از صندوق ذخيره فرھنگيان گرفته است بخشی از سرمايه

ای شدن  ز رسانهھا پس ا آن. ، مديرعامل صندوق ذخيره فرھنگيان بود»شھاب الدين غندالی«اين مسير، ھمسر دوم 

تر از بدھی  کنند با واگذاری يک زمين، بدھی خود را تسويه کنند ولی ارزش زمين کم  صندوق، تالش می تخلفات اين

الدين غندالی دريافت  وام دريافتی با سود يک و نيم درصد که از طريق ھمسر دوم شھاب. ماند ھا بوده و پرونده باز می آن

  . است ميليارد تومان بوده٨٠٠شده، 

ھا،  اما پشتوانه اصلی آن. بازيگر اصلی اما اين دو نفر نيستند؛ خانواده محمد امامی در قم و تھران پشتوانه مذھبی دارند

  .ه حکومت اسالمی استئيس سابق قوه قضائي، ر»سيدمحمود ھاشمی شاھرودی«هللا  خانواده آيت

ھای اقتصادی يکی   ھشت سال گذشته ھمواره فعاليتدر طول.  فرزند دارد؛ پنج پسر و ھفت دختر١٢ھاشمی شاھرودی 

سيدمحمدباقر «هللا که محمد امامی با او ارتباط دارد،  فرزند آيت. هللا و دامادش حاشيه ساز بوده است از فرزندان آيت

  .داردتر است و رتق و فتق کارھای پدر را بر عھده  هللا از ھمه فعال او در ميان فرزندان آيت. است» ھاشمی شاھرودی

شود و يک مفسد  است که زير نظر پدرش اداره می» عدالت«سه دانشگاه ئيمحمدباقر ھاشمی شاھرودی، عضو ھيات ر

  .ھم عضو ھيات مديره آن است» زاده محمدشريف ملک«اقتصادی ديگر، يعنی 

 فرھنگيان بوده الدين غندالی، محمد امامی و محمدباقر ھاشمی شاھرودی، مرکز ثقل مفاسد صندوق ذخيره مثلث شھاب

برند ولی کسی زورش به محمد باقر ھاشمی  سر می الدين غندالی در بازداشت به اين سه نفر، محمد امامی و شھاب. است

  .رسد نمی

طلب آموزش و پرورش است، يک حلقه ارتباطی بين تيم  الدين غندالی که مدير مورد اعتماد وزرای اصالح شھاب

  .شود  محسوب میطلبان ھم ھاشمی شاھرودی و اصالح

اند و  ھا تصميم ديگری گرفته آمده مطرح شده که برای محمد امامی، آن اما در گزارشات روزھای اخير با مشکالت پيش

  .انجام شده است» تصويرگستر پاسارگاد«گذاری بخش دوم سريال شھرزاد توسط شرکت  سرمايه

عنوان عضو   به٩٣می بر اساس اسناد شرکت، مرداد محمد اما. بود» علی اسدزاده«، تأسيسمھره اصلی شرکت در بدو 

شود؛ جای علی  س ھيات مديره انتخاب میئيعنوان ر شرکت، به او پس از ورود به. ھيات مديره آن انتخاب شده است

  .شود اسدزاده ھم مديرعامل می. اسدزاده

، »اسحاق جھانگيری«م با نزديکان ، شھردار تھران ارتباط خوبی دارد و ھ»محمدباقر قاليباف«او البته با نزديکان 

  .ويژه با پسر اسحاق جھانگيری  به س جمھوری؛ئيمعاون اول ر

گفته بخش دوم شھرزاد ھم با سرمايه محمد امامی » ١ شھرزاد«، شريک سريال »محمدھادی رضوی«از اين منظر، 

  .شود تھيه می

» سيدسعيد رضوی«ری ايران و فرزند س جمھوئي رئی، معاون اجرا»محمد شريعتمداری«محمدھادی رضوی داماد 

کرد و  ھای ضدمردمی فعاليت می  که مدتی در کميتهدست حکومت اسالمی بود ، يکی از کارد به۶٠پدر او در دھه . است

  .تجارت مشغول شد وارد و به» سنھايزر«ای  ھای رسانه عرصه فروش محصوالت سيستم بعد به

ای  ھای رسانه سيستم« شرکت تأسيس با ٧٠ می کرد و از سال را اداره» بعثت« شرکت ۶٣سيدسعيد رضوی سال 

محمدھادی رضوی . ھای امنيتی و حفاظت الکترونيکی ھم فعال شد ، در توليد تجھيزات مدار بسته و سيستم»بعثت
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 کرد و در حوزه ساخت سالن ھمايش و تأسيسرا » سازان فاطمی صنعتی آينده« شرکت ٩٠تبعيت از پدرش، سال  به

با اين حال، او از سال . ھای صنايع توليد استوديو فعاليت خود را آغاز کرد ای امنيتی و حفاظتی و ايجاد کارخانهھ سيستم

  .ھای ديگر نيز گسترش داد حوزه ، فعاليت تجاری خود را به٩٣

در ، فرزند محمدباقر قاليباف شروع کرد »الياس قاليباف«محمدھادی رضوی کارش در حوزه سينما را با ھمکاری 

عالوه بر رابطه خوب . شان شده بود شھردار نصيب» بازی دست و دل«تھران که گويا با » سعادت آباد«دفتری واقع در 

ھا که در باالکشيدن پسر نقش داشت، پيوند او با الياس قاليباف ھم برای  ای ويژه موتلفه پدرش با بازاريان تھران، به

، معاون »زھرا کاظمی« منابع مختلف، عالوه بر اين ارتباطات، گفته اما به. محمدھادی رضوی يک پل مھم بود

ھمسر زھرا کاظمی از کارمندان بيت رھبر . محمدھادی رضوی ھم نقش مھمی در ارتقای موقعيت او داشته است

  .ای در تقويت ارتباطات محمدھادی رضوی ايفاء کرده است حکومت اسالمی بوده و نقش ويژه

ای دارد؛ پدر ھمسرش، محمد شريعتمداری که  ارتی ديگر ھم در بيت سيدعلی خامنهمحمدھادی رضوی، البته يک پ

  .شود طلب رھبر حکومت اسالمی محسوب می ھا است از معتمدان اصالح سال

تر نقش  او در اين معامالت بيش. پردازد معامالت نفتی ھم می  به ،ئیھای سينما محمدھادی رضوی، عالوه بر فعاليت

  .کند داللی را بازی می

و فروش » شرکت ملی نفتکش ايران«کشتی به ) سوخت( محمدھادی رضوی، در عين حال دالل معامله فروش روغن

بوده » نفت پارس« و دالل شرکت مأموراو در اين قراردادھا، . بوده است» ايران خودرو«روغن خودرو و گريس به 

هللا خامنه ای  اين ستاد زير نظر آيت. است» ن امام فرمائیستاد اجرا«ھای وابسته به  نفت پارس يکی از شرکت. است

محمدھادی . شود و محمد شريعتمداری، پدر ھمسر محمدھادی رضوی، عضو ھيات امنای اين ستاد است اداره می

  .ايران دشوار شده بود، بسته بود ھا که واردات برخی اقالم به ھا را در زمان تحريم رضوی قرارداد اين داللی

جشنواره مدافعان «ھای خودش مانند برگزاری  دنبال عالقه  پس از کنار کشيدن از سريال شھرزاد، بهمحمدھادی رضوی

، دوباره وارد ميدان شده »٢شھرزاد «کار  رفت ولی با شروع به» بدرقه فاطمی«گيری مراسم مذھبی  و يا پی» حرم

 ميليارد تومان فروخته ١۵ادعای او،  بهشدت درگير برند سريال شھرزاد است؛ برندی که  او در حال حاضر به. است

شده و با توجه به قرارداد اوليه وی با محمد امامی، حداقل بايد ھفت و نيم ميليارد تومان از اين مبلغ به محمدھادی 

  .رضوی برسد

  سرمايه توليدتأمين از محل ھمين فروش برند در حال »٢شھرزاد «گذاران  در حال حاضر مشخص نيست دقيقا سرمايه

  . اند ديگری شده» آقازاده«سريال ھستند يا دست به دامن 

 ھنگامی که برای عضويت در ھيات نمايندگان اتاق بازرگانی ايران ، يعنی١٣٩٣ ]حوت[محمدھادی رضوی پنجم اسفند

 را در مقابل البی سرمايه» شيعه«قول خودش، برود جريانی جديد ايجاد کند و البی ثروت  ثبت نام کرده بود تا به

بايد ھمه زير . گرا و اصالح طلب کنيم کشی اصول ايم که خط ديگر خسته شده«: ھا راه بياندازد، گفتھه بود »صھيونيست«

ای از  اين وعده خود عمل کرد و سريال شھرزاد نمونه بارز و برجسته او به» .يک سايه برای منافع ملی جمع شويم

  !ھا جيبی آقازادهاست؛ يعنی منافع » ملی«شدن زير سايه منافع  جمع

ھر حال بدون در نظر گرفتن سرنوشت اتھامات آقای محمد  به«: ، نوشته است١٣٩٥ ]ميزان[ مھر١٧سينماپرس، شنبه 

جز سرمايه و  ای برای اھالی محترم سينما باشد تا برای ورود افراد به سينما به امامی، اين دست اتفاقات بايد تجربه

گذار نيز توجه کنند تا از  ھای سرمايه چنين شفافيت فعاليت ثل حسن شھرت و ھمھای ديگری م ويژگی حساب بانکی به

  .ھای احتمالی با پوشش کار فرھنگی جلوگيری شود استفاده سوء
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کننده  گذار و تھيه ھای ھنری در نقش سرمايه ھای ثروتمند در عرصه معموال آقازاده«: خبرگزاری ديگری نوشته است

کنند و   توليد می  موسيقی شوند و آلبوم کنند؛ گاھی وارد دنيای موسيقی می  تھيه میئیسينما  شوند؛ گاھی فيلم ظاھر می

 .شوند دار آثار ھنری ظاھر می گاھی ھم در نقش مجموعه

نفوذ  قشری که با توجه به  .  کشور بوديم  و اوايل دھه ھفتاد دورانی بود که شاھد ظھور قشری خاص در٦٠اواخر دھه 

. ادبيات سياسی کشور اضافه کند را به» آقازاده«وانست شريک ثروت طبقه اشراف نيز شود و واژه در راس قدرت، ت

ھا  آقازاده. شود ، فرد آقازاده می»مندی سياسی نسب«و » مندی ثروت«بسياری از کارشناسان معتقدند که با جمع دو پديده 

تصادی فعال بودند و ميل چندانی به حضور در عرصه اند تنھا در عرصه اق پيش از اين با استفاده از رانتی که داشته

چشم  ھای سياسی و انتخاباتی به  از حضور اين افراد در جريانئیھا رفته سرنخ  بود که رفته٨٤سياست نداشتند و از سال 

  .خورد

افل ھنری باز مجامع و مح ھای فرھنگی ھنری ھم پيدا شده و پايشان به ھا در عرصه اما چند وقتی است سر و کله آقازاده

تر  تر و پررنگ شويم، حضورشان محسوس  نزديک می١٣٩٦رياست جمھوری سال » انتخابات«شده و ھر چه به 

شوند؛  کننده ظاھر می گذار و تھيه ھای فرھنگی و ھنری در نقش سرمايه ھای ثروتمند در عرصه معموال آقازاده. شود می

گاھی حتی کانالی ھم . کنند جا می وند و تابلوھای نقاشی جابهش دار آثار ھنری ظاھر می گاھی ھم در نقش مجموعه

  .کنند اندازی و ھدايت می ھا و مجالت ھنری راه زنند و روزنامه مطبوعات می به

 چندی  زند، لحاظ مخاطب حداقل حرف اول را در ميان خوانندگان موسيقی پاپ ايران می محسن چاوشی که اين روزھا به

گذار و  جاست که فرزند سر ليست اصالحات در مجلس دھم سرمايه جالب اين. را منتشر کرد» دگزن امير بی«پيش آلبوم 

  .» فرزند محمدرضا عارف«: تھيه کننده اين آلبوم موسيقی بوده است

اھالی ھنر و رسانه .  روزنامه اعتماد اما ھم در حوزه سينما فعال است و ھم درحوزه رسانهمسؤولفرزند مدير  

ھم » ھا  رخ نيم«. در جشنواره فيلم فجر ديدند» خداحافظی طوالنی« اين آقازاده را در نشست خبری فيلم  هبار چھر اولين

» آھوی بخت من گزل«چنين آلبوم صوتی  او ھم. کننده آن بوده است ديگر فيلمی بود که فرزند نماينده مجلس دھم تھيه

   .استآبادی به کارگردانی مانی حقيقی را تھيه کرده  محمود دولت

او ھشت سال مدير عامل بانک کشاورزی در . آيد شمار می ترين چھره بانکی ايران به اف يکی از شاخص جالل رسول

ھای اقتصاد نوين و کارآفرين را برعھده داشته و ھم اکنون ھم  چنين مديرعاملی بانک دوران اصالحات بود و ھم

ھای نوظھور  کننده گروه اين آقازاده تھيه. قی بسيار فعال استفرزند او اما در حوزه موسي. مديرعامل بانک آينده است

چنين دو دوره فستيوال موسيقی  او ھم. است... و » کاربن«، »داماھی « ،»بمرانی«، »پالت«موسيقی تلفيقی مانند 

  .را در تھران برگزار کرده است» دار آينه«

تر محمدرضا تابش نماينده کنونی مجلس دھم  برادر بزرگاکنون مديرعامل بنياد فارابی است،  زاده که ھم عليرضا تابش

 دبيری شورای ٨٤ تا ٧٦او از سال . است» محمد خاتمی«س جمھور سابق ايران ئيطور خواھرزاده ر وی ھمين. است

 سرپرست دفتر وزارتی ارشاد بود و در ھمين ٨٤ تا ٧٨معاونان وزارت ارشاد را بر عھده داشت و ھمچنين از سال 

رکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت ارشاد و مشاور وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی را نيز بر عھده زمان مدي

  .داشت

س سازمان ميراث فرھنگی، صنايع دستی و ئيسيد محمد بھشتی معاون وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی و ر

اما پسر او ھم در . شته استھای متعددی دا  تاکنون سمت٥٧بوده و از ابتدای انقالب ) ١٣٧٦–١٣٨٣( گردشگری
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رياست علی مرادخانی معاون  به( بردار کافه موزه موسيقی ايران تر بھره اوکه پيش. عرصه ھنر حضوری جدی دارد

  .کند و مديريت شھر کتاب فرشته را برعھده دارد اکنون در حوزه ادبيات فعاليت می  ھم بود،) امور ھنری ارشاد

پسر وی مدتی . مور ھنری وزارت ارشاد و مدير عامل موزه موسيقی ايران استاکنون معاون ا علی مرادخانی ھم

ضمن اين که . بردار کافه موزه تحت مديرت او بود و در غياب پدر ھم مسوليت اداره موزه بر عھده اين آقازاده بود بھره

سبات دفتر امور ھنری ارشاد افت و در بسياری از منائياو در غالب اجراھای زنده تئاتر و موسيقی تھران نيز حضور م

و برادر ) مھدی حسنی( ضمن اين که پسرخواھر. شود تر رويت می البته او چند وقتی است کم. نقش پررنگی داشته است

    .اکنون در معاونت ھنری ارشاد مشغول فعاليت ھستند علی مرادخانی نيز ھم) جالل مشفق( ھمسر

 در اين رسته از ھنر فعاليت جدی دارند و دستی  ای تجسمی ارشاد،ھردو پسر مجيد مالنوروزی مدير کل مرکز ھنرھ

چندی پيش اخباری غيررسمی مبنی بر .  و خريد و فروش آثار ھنری در ايران دارندئیجا ھم بر آتش بازار داغ جابه

ر ھنرمندان رايزنی و بازاريابی پوريا مالنورزی برای فروش آثاری از پيکاسو، دالی، وارھول، ژازه، عربشاھی و ديگ

  .نامی داخلی و خارجی، شنيده شد

واسطه  ھا که حال به  اين آقازاده انتخابات رياست جمھوری، بار ديگر جامعه ايران شاھد فعاليت شدن به با نزديک 

  .ھای ھنری کشور شدند، خواھد شد وارد عرصه»  سياسی در قدرت نسب«و » ثروت«

زمان  تر به توان زد و قطعا ھرچه بيش ھای فرھنگی و ھنری می  عرصهھا در ھای ديگری نيز از حضور آقازاده مثال

مند را  کسانی که ھمواره ھنر متعھد و ھدف. تر شنيده خواھد شد تر و بيش انتخابات نزديک بشويم، نام آنان را بيش

ر محافل ھنری رفته حضورشان را د زنند، رفته کنند و حرف از عدم استفاده ابزاری از ھنر و ھنرمند می محکوم می

برد اھداف سياسی و انتخاباتی  ھا، در جھت پيش ھای اجتماعی آن ھای ھنرمندان و پايگاه کنند تا ار ظرفيت تر می پررنگ

  .حاکمان، بھره ابزاری ببرند

  ر بازيبازی از د ت شغلی و اختالس و پارتیيعنی سوءاستفاده مالی با استفاده از موقعيبرداری از رانت  اگر چه بھره

ش وارد ين شکل و مفھوم امروزی از چندی پيھم ن واژه بهيشود اما ا ک کشور خاص نمیي وجود داشته و منحصر به

زمان با آغاز  ن بحث را ھمياسی جامعه ما شده و نوسانات مختلفی را طی کرده است که نقطه اوج و شدت ايات سيادب

ھای نماز جمعه تھران،  هللا جنتی در خطبه تينی که آم درست زماياست جمھوری شاھد بودين دوره ريانتخابات ھشتم

ع فوالد، شکر، ين حرکت سخنانی از انواع رانت در صنايدنبال ا ھای نفتی را مطرح نمودند و به موضوع امپراطوری

 افراد اری ازيان آمد و بسيم ھا به حاکميت و برخی از وزارتخانه ر نھادھای وابست بهياد مستضعفان و سايته امداد، بنيکم

ھای ساھنگی و  ن بحث را در دادگاهياما سران و مقامات حکومتی، ھمواره تالش کردند ا. در مظان اتھام قرار گرفتند

جامعه  صراحت متخلفی را مجازات و به ولی عمال تاکنون به. کردن ماستمالی کنند اسی و جناحیيمضحک و نمايشی و س

  .اند زنی بوده ز سرگرم چانهيسدان ناند حتی بر سر انتشار اسامی مف معرفی نکرده
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اتھام دخالت در فساد مالی صندوق  کنندگان سريال شھرزاد به ھا حاکی از اين است يکی از تھيه گزارش اکو فيلم، شنيده به

  .فرھنگيان در بازداشت است

 که ئیند تا جاھای شبکه خانگی است که توانسته مخاطبان زيادی پيدا ک ترين سريال يکی از بزرگ» شھرزاد«

 کارگردانی .ھای اوليه اين سريال زدند ه پخش اين سريال دست به بازنشر دوباره برخی از قسمتمؤسسکنندگان و  تھيه

 . عھده دارد به» حسن فتحی«اين سريال را 

 نام سريال يرتغيبعد از خبر دستگيری سيد محمد امامی، تھيه کننده سريال شھرزاد با اتھام تخلف مالی، شايعاتی مبنی بر 

 . راه افتاده است» شھرزاد«

دوستی، بازيگر نقش شھرزاد در واکنش به شايعه  ، چند روز پيش بود که ترانه علی١٣٩٥ آبان ٨گزارش ايمنا، شنبه  به

فصل دوم شھرزاد يک ماه «:  نام و توقف سريال در مطلبی را در صفحه شخصی خود با اين مضمون انتشار دادتغيير

گذاريم، نگران نباشيد و به شايعات توجه  ست، ھر خبری ھم شد خودمان در اختيارتان می برداری فيلماست در حال 

به . دانيد سوژه خبر در اين مملکت خيلی کم است طور که می ای جز خالقيت ندارند چون ھمان ھا چاره خبرگزاری. نکنيد

 .»...ھای مجبور م رسانهئيگو اينھا می

ای خود با شکايت بھاره رھنما و  نگاری که در آخرين جنجال رسانه چی، روزنامه  نادر فتورهدوستی، بعد از پيام علی

طلبی برای مطرح شدن  فرصت بوکی عليه رھنما و متھم کردن او به  فيسئیھا چه يادداشت علت آن پيمان قاسمخانی به

جواب  تی را از او پرسيده که بیسؤاال و سراغ ترانه رفته شود، شناخته شده بود، اکنون در فضای مجازی به خوانده می

  :شرح زير است چی به ت فتورهسؤاالمتن . ھم نمانده

  :پرسش از خانم فمنيست ٦«

نگران نباشيد و «: خبر داده و گفته است» ٢شھرزاد «دوستی مطلبی در اينستاگرام گذاشته و از در راه بودن  ترانه علی

  .»شايعات توجه نکنيد به

سوژه «: گويد آميز می داند و با زبانی طعنه شايعات می را عامل اصلی دامن زدن به» ھا رسانه«امات، چون مق او نيز ھم

  .»ھای مجبور م رسانهئيخبر در اين مملکت خيلی کم است، به اينھا ميگو

ھا،  ه کامنتمطالع  سوای توصيه اکيد به.اند متن ضميمه کرده را به» فمنيسم«در انتھای مطلب نيز ايشان آيکون سمبوليک 

شان وجود نداشته نيز از نظر اين حقير در  ت زير برایسؤاالايشان، » فالوئر« ميليون نفر ١/٤اينکه ھيچ يک از آن 

  :است» فاجعه«حکم 

  چيست؟» شايعات« منظور از -١

   ميليارد تومانی صندوق ذخيره فرھنگيان؟٨٠٠٠الف، اختالس 

  د با اين پرونده؟سريال حکومتی شھرزا» کننده تھيه«ب، ارتباط 

  ؟»پروژه«ج، دريافت دستمزد ميليونی شما از اين 

» شايعه« ميليارد تومانی صندوق ذخيره فرھنگان ٨٠٠٠اش با فساد   اگر کل ماجرای ارتباط سريال شھرزاد و عوامل-٢

  .دئيساخت اين مجموعه را تشريح بفرما» سرمايه اوليه «تأميناست، لطفا شيوه 

  نيست؟» شايعه«است اما ادعای ترانه عليدوستی نامی » شايعه«ھا   چرا ادعای رسانه-٣

حال «و » آخرين کار«آورند، درباره  تان را روی جلد می کنند، عکس گو می و ھا با شما گفت  آيا آن زمانی که رسانه-٤

که نام شما را اند يا فقط در صورت افشای پرونده فسادی »مجبور«کنند ھم   میسؤالتان »رنگ مورد عالقه«و » گربه

  شوند؟ تلقی می» مجبور«کشد  ميان می ھم به
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 ھزار ميليارد تومانی، موضع شما چه خواھد ٨٠٠٠ در صورت اثبات ارتباط تھيه کننده سريال شھرزاد با فساد مالی -٥

» حق بازنشستگی معلمان«و » پول کثيف«بود و برای قرار نگرفتن در ليست کسانی که با سريال ساخته شده با 

  اند، چه کاری انجام خواھيد داد؟ ھمکاری کرده

در انتھای اين مطلب، آيا برای آن بوده است که درصورت پرسش از ارتباط شما با » فمنيسم«آيکون / گذاشتن سمبل-٦

  ديده شود يا چه؟» ضد فمنيست«گر  اين پروژه بدنام، پرسش

  :شرح زير است در صفحه اينستاگرامی خود منتشر کرد بهدوستی  و پاسخی که علی

ای بدھم، ھر چند قبول کنيد سخت  کنم جواب سئوالت شما را به دور از ھيجانات لحظه سالم جناب فتوره چی، سعی می«

  .است

 خصوص، خبری بود که ديروز از طرف خبرگزاری فارس منتشر شده بود با منظور من از شايعات در اين پست به. ١

حواشی پيش آمده پيرامون محمد امامی قصد دارند پول او را پس داده و نام  عوامل شھرزاد با توجه به«اين مضمون 

ما قصد نداشتيم نام سريال را عوض کنيم، پس دادن يا ندادن » .مشکل برنخورد  دھند تا سريالشان بهتغييرشھرزاد را 

  .ايشان در حبس ھستند اصال مقدور نيستطلبد و مادامی که  پول ايشان ھم مراحل قانونی می

با اين توضيح منظور . گيرد خبر است، پس خبرش اسم شايعه می که فارس کال از موضوع تصميمات پروژه بی ضمن اين

  . که شما شمرديد نبودئیيک از چيزھا از شايعه ھيچ

من يازده ماه سر شھرزاد کار . نياچی، ھمه جای د دستمزد ھمه بازيگران ميليونی است آقای فتوره: در باره مورد ب

بنابراين با معيارھای . تر بوده ام از بسياری از ھنرپيشگان مملکت کم ام و رقم ماھيانه ام و حقوق ماھيانه گرفته کرده

  .شغلی ما اين رقم جای خجالت ندارد

ای که  پرونده.  بازداشت استای ھشت ھزار ميلياردی در اتھام دخالت در صندوق فرھنگيان در پرونده محمد امامی به. ٢

تصوير گستر ( ه فرھنگی فعالمؤسسسريال شھرزاد فاز اولش سه سال پيش در يک . فقط شامل حال ايشان نيست

 ميليارد تومان بوده، دو ميليارد تومان ١٤مبلغ ساخت اين سريال . گذار نه فقط ايشان شروع شده با دو سرمايه) پاسارگاد

هللا يا مبلغی تقريبا معادل فيلم توقيف شده  تر از پروژه محمد رسول  ميليارد تومان کم٩٨ تر از سريال شاھگوش و بيش

ھا دخيل باشد  ای در اين سطح عجيب نيستند اما قبول کنيد ھر قدر ھم رانت در آن اين ارقام برای ساخت پروژه. رستاخيز

خصوصی  دانيم آن مبلغ به ما ھم مثل شما ھنوز نمی. تر از آنند که کسی برايشان ھشت ھزار ميليارد اختالس کند بسيار کم

د و برای گريه گرفتن از جمع نام حقوق ئيگو ھمين پولی که شما می که خرج ساخت شھرزاد شده دقيقا و تحقيقا آلوده به

ھم شدن اين قضيه نياز است آقای امامی  ما ھم در تعليقيم و برای روشن. گذاريد ھست يا خير معلمان را روی آن می

ما ھم از اين خبر . ايشان دسترسی داشته باشيم الاقل تا بفھميم شان تشکيل شود ھم ما به بھشان اعالم جرم شود ھم دادگاه

  .ايم چه باور بکنيد و چه نه مثل ديگران غافلگير شده
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اشقانه روايت تر در بستری ع اين مجموعه بيش با اشاره به» شھرزاد«گذار سريال  سرمايهتر محمدھادی رضوی  پيش

را نبايد قربانی مسايل سياسی » شھرزاد«شده بيان کرد که مسايل سياسی را بايد برای ژانرھای سياسی تعريف کرد و 

  .کرد

سوم نگارش طرح سری دوم و  با اشاره به ،١٣٩٤ بھمن ١٦، جمعه خبرنگار مھر سيدمحمدھادی رضوی در گفتگو با

را به کارگردانی » شھرزاد«ما از ھمان روز اول که پروژه سريال : در شبکه نمايش خانگی گفت» شھرزاد«سريال 

 .فصل ھای دوم و سوم اين مجموعه براساس بازخوردھای مردمی نيز فکر کرديم حسن فتحی راه انداختيم به

بايد دقت کرد که چرا : ای برای مردم عنوان کرد ارهھای ماھو با اشاره به جذابيت سريال» شھرزاد«سرمايه گذار سريال 

مسايل سياسی را بايد برای . پردازند مسايل سياسی نمی کنند به اين دليل که به خود جذب می ھا مخاطب را به ماھواره

 حتی اوايل کار وقتی دو اسم. را نبايد قربانی مسايل سياسی کرد» شھرزاد«نظرم  ژانرھای سياسی تعريف کرد و به

ای روی مضامينی قرار  کردند، يا آھنگ محسن چاووشی را عده ای سريال را به جبھه ملی منتسب می شد عده مطرح می

دھند که ارتباطی ندارد البته شبکه افق اين قطعه را برای شھدای حرم اجرا کرده بود که خيلی بھتر بود و ھمذات  می

  .شد تری می پنداری بيش

شديم ھرگونه دستاويزی از   اکنون فضای انتخابات را ھم داريم  و اگر وارد حوزه سياسی میما:  کردتأکيداو در ادامه 

مان اين بود که مردم  گرفت بنابراين ترجيح دھيم که وارد اين فضای سياسی نشويم و تنھا اولويت اين سريال صورت می

ام  طور که پيش از اين ھم گفته ھمان. ور کنيمکنند، د ھا که عربستان و صھيونيزم برای آن ھزينه می را از پای ماھواره

 .برای مبارزه با صھيونيزم فرھنگی است» شھرزاد«ساخت سريال 

ای از قسمت ھفدھم سريال شھرزاد، از عکس دوران بازداشت حسين شريعتمداری در زندان ساواک در کنار  در صحنه

سيدمحمدھادی . عھده داشتند استفاده شده بود تصاويری از چند ھنرپيشه که نقش اعضای زندانی حزب توده را به

  .ای به حسين شريعتمداری، درباره اين خطا توضيح داده است کننده سريال با ارسال نامه رضوی، تھيه

واسطه خطای سھوی در طراحی صحنه قسمت ھفدھم سريال شھرزاد که بعد از پخش متوجه  نگارنده حقير اين نامه به«

ای از مبارزان دوره پھلوی که شايد   اسارت شما مبارز و اسطوره انقالبی در کنار عدهھای شدم که تصويری از سال

  .ای را داشته باشد بر خود بسيار متاثر گرديدم ای در کنار قرار گرفتن مبارزان توده شائبه شيطنت رسانه

ادامه راه مبارز  می و موظف بهنام شھدای موتلفه اسال ام به استاد بزرگوار، من در مکتبی در مدارس مذھبی درس خوانده

جالب است عوامل سريال و به . اله عسگراوالدی ھستم که شما را سردار قلم خطاب نمودند نستوه و جھادی آقای حبيب

خصوص آقای حسن فتحی کارگردان مجموعه تلويزيونی شب دھم که خود را مشمول لطف شما بزرگوار در آن 

ای حضورا   با متوجه شدن اين خطا بارھا به اين حقير فرمودند که طی جلسهداند از پاسی از شب گذشته مجموعه می

  .توضيح عرض عذرخواھی داشته باشند

ولی اکنون مجالی شد تا کمی با آن استاد عزيز از دل سخن بگشايم، از روز ابتدای حضور در اين پروژه عظيم فکر 

  ھای مبتذل صھيونيستی ردم عزيز به جای ديدن سريالبوديم که م...  وGEMھای صھيونيستی امثال  مقابله با شبکه

عليھم سريال شھرزاد دارای  هللا ای از توليدات فاخر ايرانی استفاده کنند و اکنون به لطف و برکت ائمه ھدی سالم ترکيه

زی در سا بار است در توليد تاريخ سريال مخاطبی ميليونی در داخل و خارج از کشور گرديده است که به جرات اولين

جمھوری اسالمی ايران ما با قدرت پخش باال مخاطبين زيادی در سرتاسر جھان از ايرانيان عزيز جذب نموده 

  .)ھای بعدی حتما بايد مرتفع گردد البته قابل يادآوری است که بسياری از نقاط ضعف ھم وجود دارد که در پروژه( .است
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بار با بھانه حکومتی بودن اين اثر،  ، يک٨٨سازی با فتنه صھيونيستی  بھانه شبيه بار به سريالی که ھر روز دشمنان، يک

کردند که در ھر صورت به دنبال تضعيف  بھانه مقابله با صدا و سيما يک روز تشويق و يک روز دشمنی می بار به يک

ای را که   جملهکه من حقير... گويند عدو شود سبب خير  آثار فرھنگی الف ويژه کشورمان ھستند ولی سرور عزيزم می

  ...شما سرور نازنينم بگويم ھای عمومی بودم خطاب به ھا منتظر گفتنش در عرصه سال

گويم ای کاش خدا به من ھم روزی توفيق دھد در عرصه حمايت از انقالب، حسين شريعتمداری ديگری و  با جرات می

  .»يدچه کسی خوشش بيايد، چه کسی خوشش نيا. خار چشم دشمنان نظام مقدس باشم

  
) شد عنوان اسپانسر سريال شھرزاد از او ياد می فردی که به(تعريف و تمجيدھای اخير سيدمحمد ھادی رضوی :يزد فردا

ای اين اظھارات را تکذيب و از   کيھان باعث شد تا حسن فتحی کارگردان سرشناس اين سريال در نامهمسؤولاز مدير 

  .ھای وی تبری جويد گفته

برداد نامه شديداللحن فتحی پس از آن نوشته شد که رضوی در توضيح عکسی که مدير کيھان را در ، خ»ايران آنالين«

عذرخواھی از حسين شريعتمداری پرداخت و حتی از وی با القابی مثل  داد، به اين سريال کنار زندانيان توده نشان می

  .سردار قلم ياد کرد

گذار سريال نوشته شده است عمال ادعاھا درباره  کننده و سرمايه يهفتحی در نامه خويش که خطاب به سيدمحمد امامی تھ

ھای بيرونی، کار  گويد عوامل اين سريال در صورت تکرار دخالت شمارد و می اسپانسر بودن رضوی را مردود می

  .ساخت آن را متوقف خواھند ساخت

  :متن اين نامه کارگردان سريال شھرزاد به شرح زير است

  حمد امامی تھيه کننده محترم سريال شھرزادجناب آقای سيد م

 درباره اينجانب و سريال شھرزاد موجب بروز مسايلی گشته مسؤولای افراد غير انه اخيرا، انتشار مواضع رسانهمتأسف

  :ھا تذکر چند نکته ضروری است است که در ارتباط با آن

گيز حسب مورد تنھا تھيه کننده و کارگردان  بنابر روال و قاعده مرسوم، در صورت بروز ھر موضوع شبھه بران-١

  .يک سريال، موظف به ادای توضيحات الزم و رفع ابھام در آن زمينه ھستند

ھای کذب و بدون اطالع از طرف اينجانب، مغاير با   ھرگونه اظھارنظر شخصی افراد مرتبط با سريال و نقل قول-٢

  .ای است اخالق و رفتار حرفه

ًھا و مآال طرح موضوعات سياسی که مفھوما ھيچ ارتباطی با داستان ساده  ساز در رسانه شيه طرح اظھارنظرھای حا-٣

  .و عاشقانه اين سريال ندارد، خالف انصاف بوده و تنھا موجب تشويش اذھان عمومی خواھد شد

يه کننده و عنوان تھ که در بدو توافق برای ساخت اين سريال، تصور نمودم تنھا با جنابعالی به  به سبب اين-٤

کننده در  جز شما در مقام تھيه رو در کمال احترام اگر قرار باشد ھر فردی به گذار، ھمکاری خواھم داشت از اين سرمايه

ھای من بزند با کمال احترام ناگزيرم از ھمکاری برای ساخت  تفسير ناصحيح از گفته و ناگفته ھر مورد دست به
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» گنه کرد در بلخ آھنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری« به مصداق ھای بعدی سريال، انصراف بدھم تا قسمت

 کارگردان سريال شھرزادمحمدھادی رضوی داماد -حسن فتحی. ھای پرحاشيه اين قبيل افراد نشوم گيری قربانی موضع

 ھای پدر او از انقالبی. است» سيدسعيد رضوی«س جمھوری ايران و فرزند ئي رئی، معاون اجرا»محمد شريعتمداری«

ھای رسانه  عرصه فروش محصوالت سيستم کرد و بعد به ھای انقالب اسالمی فعاليت می  بود که مدتی در کميته۶٠دھه 

  .وارد و به تجارت مشغول شد» سنھايزر«ای 

ای  ھای رسانه سيستم« شرکت تأسيس با ٧٠را اداره می کرد و از سال » بعثت« شرکت ٦٣سيدسعيد رضوی سال 

محمدھادی رضوی . ھای امنيتی و حفاظت الکترونيکی ھم فعال شد  تجھيزات مدار بسته و سيستم، در توليد»بعثت

 کرد و در حوزه ساخت سالن ھمايش و تأسيسرا » سازان فاطمی صنعتی آينده«، شرکت ٩٠تبعيت از پدرش، سال  به

با اين حال، او از سال . د را آغاز کردھای صنايع توليد استوديو فعاليت خو ھای امنيتی و حفاظتی و ايجاد کارخانه سيستم

  .ھای ديگر نيز مشغول کارھای تجاری شد حوزه ، در ٩٣

، فرزند محمدباقر قاليباف شروع کرد در »الياس قاليباف«محمدھادی رضوی، کارش در حوزه سينما را با ھمکاری 

عالوه بر رابطه خوب . شان شده بود شھردار نصيب» بازی دست و دل«تھران که گويا با » سعادت آباد«دفتری واقع در 

ھا که در باالکشيدن پسر نقش داشت، پيوند او با الياس قاليباف ھم برای  ای ويژه موتلفه پدرش با بازاريان تھران، به

ھا اعالم نشده است، عالوه بر اين ارتباطات،  ديگری که نام آن» منابع«گفته  اما به. محمدھادی رضوی يک پل مھم بود

ھمسر زھرا کاظمی از . ، معاون محمدھادی رضوی ھم نقش مھمی در ارتقای موقعيت او داشته است»اظمیزھرا ک«

 .ای در تقويت ارتباطات محمدھادی رضوی ايفا کرده است کارمندان بيت رھبر جمھوری اسالمی بوده و نقش ويژه

س جمھور روحانی ئي رئیمعاون اجرا، داماد محمد شريعتمداری »سيدھادی رضوی«گذار ديگر اين سريال نيز  سرمايه

 ميليارد تومانی ساخت ١٢اين دو توانسته بودند بودجه . کنندگی شد گذاری در سريال شھرزاد وارد عرصه تھيه با سرمايه

مجموعه تاريخ سينما و تلويزيون » ترين و پرھزينه ترين بزرگ« کنند که به گفته رضوی تأمينفصل اول سريال را 

  .صی بودايران در بخش خصو

دوستی  اما ترانه علی. در پی بازداشت محمد امامی شايعاتی حاکی از توقف ساخت فصل دوم شھرزاد قوت گرفت

اش در اينستاگرام نوشت که فصل دوم شھرزاد يک ماه است در  ھا در صفحه شخصی بازيگر نقش شھرزاد در رد آن

در آخر ھم . توجه نکنند» شايعات«نباشند و به » نگران «او از عالقمندان به شھرزاد خواست که. برداری است حال فيلم

طور که می دانيد سوژه خبر در اين مملکت خيلی کم  ای جز خالقيت ندارند چون ھمان ھا چاره خبرگزاری«: گفت

 .»است

ار بوک خود با خطاب قر نگار و مترجم در صفحه فيس چی، روزنامه بعد از اين پست اينستاگرامی بود که نادر فتوره

عنوان فمينيست از او خواست منظورش را از شايعه خواندن اين خبرھا و نظرش را درباره ارتباط  دوستی به دادن علی

 .اختالس ھشت ھزار ميليارد تومانی با سريال شھرزاد بيان کند

نگاران و  ھای اجتماعی در گرفت، شماری از روزنامه  که پس از آن در شبکهئیدوستی و بگومگو با پاسخ ترانه علی

 .سينماگران نيز در اين مورد اظھارنظر کردند

ھای مبتذل  موضوع روز تبديل شده و امروز عالوه بر مشکل فيلم ابتذال در سينمای ايران، بيش از سه دھه است که به

ھا، نقد بسياری از افراد و حتی برخی بازيگران را  جنگی با ھدف شستشوی مغزی جوانان و آموزش جنگی به آن

  .بازيگران نيز وجه جديد اين ابتذال شده است شرمانه به دنبال دارد، پشت پرده مفسده پيشنھادات بی به
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گزارش اتاق خبر، موضوع فساد در سينمای ايران اولين بار توسط پرستو صالحی يکی از بازيگران زن در سال  به

شناسی از سره  ه يک تھيه کننده سرب«: بوک خود نوشت  در صفحه فيس٩١پرستو صالحی در سال .  مطرح شد١٣٩١

من ھنوز ايمان ... خواد ام که بھت کار طوالنی بده حال طوالنی می اونی: خواد گفت دلم يه کار طوالنی می: درد دل گفتم

کنن و بس و  فقط و فقط به کارشون فکر می... درخواست و نياز و  که بیئیھا دارم که تو ھنر مقدس ھفتم، ھستند انسان

  .»... قديم تھران اشتباه گرفتن١٠ را رو با ناحيه ئیاز وجود کسانی که ھنر پاک آريام متأسف

ھای پرستو صالحی مبنی بر وجود فساد در سينمای ايران به واسطه  پيرامون صحبت» ماھايا پطروسيان«پس از اين 

ھای جديدی نيست و اين اتفاقات،  ھا، حرف ام، البته اين حرف ھا را شنيده اين حرف من کم و بيش : جو، گفت افراد سود

 سال است که بسياری از سينماگران درباره وضعيت نابسامان ١٥بيش از . دھد ھاست رخ می اتفاقاتی است که سال

  .کنند دھند و صحبت می سينمای ايران ھشدار می

داد  ثبت نداد، او را با قرارھا جواب م برخی خواسته که به دختری را سراغ دارم، بعد از اين«: امين تارخ نيز گفته است

  .»بسته شده کنار گذاشتند و او بعد از اين ماجرا موھايش را از ته تراشيد و چند دفعه زمزمه خودکشی سر داد

راه افتادن  چنان روندی صعودی در پيش بعد از به اھميتی به ابتذال پشت پرده سينمای ايران ھم توجھی و بی آری؛ بی

گوی وزارت فرھنگ و  رخی بازيگران در راستای ابتذال پشت پرده سينمای ايران بود که سخن بتأئيدای و  موج رسانه

ارشاد اسالمی که اتفاقا ريشه ابتذال در فرھنگ حاکم بر جامعه ايران از جمله عرصه سينما را بايد در درون آن 

 و کمبود عاطفی است در واقع گونه رفتارھا که نشانه خالء شخصيت اين«: جو کرد، واکنش نشان داد و گفت و جست

ھای بدون حجاب خودشان را در فضای مجازی برای مردم کار ضد فرھنگی و اخالقی است و غيرقابل  انتشار عکس

کنند حاال بخواھند  ما انتظار نداريم ھنرمندانی که از کنار از ھمين مردم معروف شدند و جايگاھی پيدا می. توجيه است

صدف «:  کردتأکيدگوی وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی  سخن. »توجه باشند ن مردم بیباورھا و اعتقادات ھمي به

  .»طاھريان بازيگر سينما برای توجيه رفتارغيراخالقی خود وانمود می کند که ھمه مشکل دارند

نم صدف خا«:  بخشی از سخنان صدف طاھريان نوشتتأئيدپس ازاين بود که فقيھه سلطانی بازيگر سينما و تلويزيون با 

انه، کامال متأسفانه و متأسفانه، متأسفاندرکاران سينمای ما  ھای شما در مورد عده زيادی از دست حرف... طاھريان 

  .» ھستتأئيددرست و مورد 

:  است گفتئیای سودجو و غيرسينما که فضای فعلی سينما در دست عده اين پروانه معصومی، اين بازيگر نيز با اشاره به

ھای  ھای فيلم صحنه مراتب از پشت شد به  که قبل از انقالب ساخته میئیھا صحنه فيلم توانم بگويم پشت جرئت می به«

  .»تر بود تر و سالم امروز پاک

که بازيگران  جای آن  که به رو ھستيم  کارگردانانی روبه با عده بسياری از«:  اظھار داشتئیفيروزآذر، در گفتگو

جو کنند و يا حداقل با تست گرفتن و آگاھی به  و ھای آموزشی جست ی شايسته و کالسھا شايسته را در تئاتر يا فيلم

اخالقی دامن  اين بی دنبال کشف بازيگر است، که مسلما به ھا به  در محافل و مھمانی  کنند،ئیھا را شناسا استعداد افراد آن

ای  بردار و ساير عوامل چه ميزان خالق و حرفه کند که طراح صحنه يا فيلم برای اين قبيل کارگردانان فرق نمی. زند می

توانند  اند که تا چه ميزان اين افراد زير دست می تر حواشی کار برايشان مطرح بوده و بر اين انديشه ھستند بلکه بيش

  .» کنندتأمينھا را  کمبودھای روحی روانی جنسی و مالی آن

الن يک بازيگر جوانی که اول راه است و حاضر است ھمين ا«: شاھرخ استخری، در راستای ابتذال سينما گفت

من نشان بدھيد تا به او بگويم چه کار کند تا بتوانيد ستاره سينما بشود، خيلی ھم نياز به استعداد ندارد،  ھرکاری بکند، به

  .»شايد يک خانه مجردی به کارش بيايد
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کنند وارد  رای رسيدن به پول و شھرت سعی میانه اکنون بسياری از افراد بمتأسف«: حميدرضا پگاه، اظھار داشت

کند در  چنين کسی که آن را دريافت می پردازد و ھم عرصه سينما شوند در حالی که ھم کسی که برای اين کار پول می

  .»نھايت ضرر خواھند کرد

ھای کالن در ازای  لچنين پيشنھاد برای دريافت پو شرمانه خطاب به بانوان و ھم پيشنھاد غيراخالقی و بی«: وی افزود

ھا را  توان آن شود نمی صورت شفاھی مطرح می که اين موارد به دليل اين آقايان ھمواره وجود داشته اما به دادن نقش به

  .»پيگيری قانونی کرد

 توانی کار ھا؛ می ای برگزار کنی يا بروی در مھمانی ھای شبانه توانی مھمانی اگر می«: ساناز سماواتی نيز گفته است

  .»شوند کنند و در اين مسائل نيستند کنار گذاشته و به مرور به وادی فراموشی سپرده می ای می کنی؛ بقيه اگر کار حرفه

. در تاريخ حکومت اسالمی است» سازی فرھنگی خصوصی«جمھوری شيخ حسن روحانی، اوج دوره  سال آخر رياست

کارمند دولتی «: ی ايران در تاالر وحدت گفته بودحکومت اسالم» ھنرمندان« در جمع ١٣٩٢حسن روحانی در سال 

در بحث . نظارت بر سينما، کتاب و موسيقی را بايد به اھلش واگذار کنيم. تواند ناظر خوبی برای ھنر محسوب شود نمی

خشی ھا ب اين» . کنار ھم بنشينند و بر ھنر نظارت کنندالمانسانسور و مميزی بايد گروھی از فرھيختگان، ھنرمندان و ع

در تاريخ حکومت » سازی فرھنگی خصوصی« ساله رياست جمھوری او، ٤از سخنان حاال در آخرين سال از دوران 

  .اسالمی ايران به اوج خود رسيده است

با ارقام » بخش خصوصی«. ھای خصوصی موسيقی و تئاتر در ايران برگزار نشود ھفته يا ماھی نيست که جشنواره

ن مسؤوالتاکنون . ن دولتی و وزير ارشادمسؤوالالبته با حضور . کند  تھران برگزار میدر» حراج آثار ھنری«نجومی 

صورت کلی فرھنگ و ھنر  ، کتاب و به)»!انقالبی؟«جشنواره سرودھای ( حکومت اسالمی ايران سينما، تئاتر، موسيقی

سانسور ھنر و نظارت بر «ری اما اکنون صحبت از واگذا. دانستند ای برای تبليغ ايدئولوژی حاکميت می را وسيله

کند در واقع  معرفی می» کاردان«ھا را  است که حکومت آن» ھنرمندان بخش خصوصی«دست  و به» ھنرمندان

پيش از ! سازی حکومت را جنبه عملی دھند اند تا خصوصی ھای مختلف ھنری شده  ھستند که وارد عرصهئیھا آقازاده

بايد کار «: گفته بود» واگذاری فرھنگ به بخش خصوصی«روحانی درباره الدين آشنا مشاور فرھنگی حسن  اين حسام

 .»دست کاردان سپرده شود به

دست بخش خصوصی ساخته  ، سريالی که ظاھرا به»شھرزاد« که درباره منابع مالی ناروشن سريال ئیھا حاال با بحث

ھای فرھنگی حکومت اسالمی ايران،   سياستتغييرشده، در فضای مجازی و غيرمجازی آغاز شده است، بار ديگر از 

 .بست خورده است بن به

صندوق ذخيره فرھنگيان بدھکار  به» شھرزاد«گذاران بخش خصوصی سريال  اخيرا مشخص شده دو نفر از سرمايه

گوی فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای  حسين مقصودی سخن. اند ھمين دليل دستگير شده اند و به بوده

شده  چنين ھمسر مدير بازداشت گفته محمد امامی و ھم) خبرگزاری مجلس شورای اسالمی( »خانه ملت«می به اسال

صندوق دخيره  اند و البته ھر دو از بدھکاران به بوده» شھرزاد«کنندگان سريال  صندوق ذخيره فرھنگيان، جزو تھيه

 .اند ھمين دليل دستگير شده فرھنگيان ھستند و به

وگو  او در گفت. ھادی رضوی است که عناوين مختلفی دارد» شھرزاد«گذاران فصل اول سريال  سرمايهيکی ديگر از 

گزارش  به. کند معرفی می» ان حزب موتلفه اسالمیمؤسسهللا عسگراوالدی از  شاگرد حبيب«با خبرگزاری مھر خود را 

س ئي حسن روحانی، و البته رئیاجراچنين داماد محمد شريعتمداری، معاون  ، او ھم»تسنيم«خبرگزاری حکومتی 

 .است» جشنواره مدافعان حرم«جشنواره فيلم موسوم به 
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ای داشته است؛ پدر ھمسرش، محمد شريعتمداری  محمدھادی رضوی، البته يک پارتی ديگر ھم در بارگاه سيدعلی خامنه

  .شود طلب رھبر حکومت اسالمی محسوب می ھا است از معتمدان اصالح که سال

تر نقش  او در اين معامالت، بيش.  در معامالت نفتی ھم فعال است ،ئیھای سينما دی رضوی عالوه بر فعاليتمحمدھا

 رخ داده ئیداللی را بازی کرده ولی مشخص نيست در اين معامالت با محمد امامی آشنا شده يا از مسير ديگری اين آشنا

 .است

شرکت ملی «کشتی به ) سوخت(  معامله فروش روغنگفته شده که در يک مورد مشخص، محمدھادی رضوی دالل

 و دالل مأموراو در اين قراردادھا، . بوده است» ايران خودرو«و فروش روغن خودرو و گريس به » نفتکش ايران

اين ستاد . است»  فرمان امامئیستاد اجرا«ھای وابسته به  نفت پارس يکی از شرکت. بوده است» نفت پارس«شرکت 

شود و محمد شريعتمداری، پدر ھمسر محمدھادی رضوی، عضو ھيات امنای اين  ای اداره می  خامنههللا زير نظر آيت

ھای ايران، که واردات برخی اقالم به کشور  ھا را در زمان تحريم محمدھادی رضوی قرارداد اين داللی. ستاد است

 .دشوار شده بود

جشنواره مدافعان «ھای خودش مانند برگزاری  نبال عالقهد محمدھادی رضوی پس از کنار کشيدن از سريال شھرزاد، به

، دوباره وارد ميدان شده »٢شھرزاد «کار  رفت ولی با شروع به» بدرقه فاطمی«گيری مراسم مذھبی  و يا پی» حرم

 ميليارد تومان فروخته ١٥شدت درگير برند سريال شھرزاد است؛ برندی که به ادعای او،  او در حال حاضر به. است

قرارداد اوليه او با محمد امامی، حداقل بايد ھفت و نيم ميليارد تومان از اين مبلغ به محمدھادی رضوی  ه و با توجه بهشد

 .برسد

 سرمايه توليد تأمين از محل ھمين فروش برند در حال ٢گذاران شھرزاد  در حال حاضر مشخص نيست دقيقا سرمايه

توان گفت احتماال برای بخش اول اين سريال، محمد امامی  ولی می. اند  شدهدامن آقازاده ديگری سريال ھستند يا دست به

دست آورده و  شش ميليارد تومانش را از محل وام صندوق ذخيره فرھنگيان و با سفارش آقازاده ھاشمی شاھرودی به

 .ه است کردتأمينھای نفتی با سفارش پدر ھمسرش  محمدھادی رضوی، شش ميليارد تومانش را از محل داللی

، ھنگامی که برای عضويت در ھيات نمايندگان اتاق بازرگانی ايران ثبت نام کرده ١٣٩٣محمدھادی رضوی پنجم اسفند 

ھا   »صھيونيست«را در مقابل البی سرمايه » شيعه«قول خودش، برود جريانی جديد ايجاد کند و البی ثروت  بود تا به

بايد . طلب کنيم گرا و اصالح کشی اصول ايم که خط ديگر خسته شده«: ستراه بياندازد، يک جمله جالب و شنيده گفته ا

» ملی«شدن زير سايه منافع  ای از جمع بنابراين، سريال شھرزاد، نمونه. »ھمه زير يک سايه برای منافع ملی جمع شويم

 !ھا آقازاده» ملی«است؛ يعنی منافع 

برای مثال، صادق آملی الريجانی . می، ريشه عميقی داردبازی در نزد سران و مقامات حکومت اسال رياکاری و حقه

س جمھوری را متھم کرد ئيه خواند و رئيقوه قضا به» افترا و اھانت«سخنان حسن روحانی در نمايشگاه مطبوعات را 

» ندای آزادی مطبوعات سر«ھا شده اما در جمع عمومی  خواستار برخورد با برخی از روزنامه» شفاھا يا کتبا«که 

  .دھد می

 آبان گفت مخاطب سخنان مطرح شده مبنی بر ١٧گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، صادق الريجانی روز دوشنبه  به

 .ه استئي، قوه قضا»ای غير اساسی نبنديم بھانه ھا را به ھای واھی نشکنيم يا دھان بھانه ھا را به قلم«که  اين

  .اين قوه خواند» تضعيف«ه و تالش برای ئيوه قضاق به» توھين«و » افترا«الريجانی اين سخنان را نوعی 
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ايد که چرا با فالن روزنامه يا فالن  واسطه بارھا گفته برادر بزرگوار شما شفاھا يا کتبا با واسطه يا بی«: او اضافه کرد

خورد نکرده  با فالن روزنامه برئیکنيد که چرا دستگاه قضا کنيد يا نزد رھبر معظم انقالب گاليه می سايت برخورد نمی

 .»دھيد در بين اھالی مطبوعات و رسانه ندای آزادی مطبوعات سر می...اما . است

ھا در ايران گفته بود که  ھای موجود عليه رسانه  آبان با انتقاد از محدوديت١٥س جمھوری ايران روز ئيحسن روحانی ر

» امنيت تنھا با تفنگ«و » ته کاری ساخته نيستاز قلم شکسته و دھان بس«بست، » ھای واھی ھا را با بھانه دھان«نبايد 

  .شود حفظ نمی

ای، يک  چطور از يک پرونده«دانسته و افزوده بود که » رانت اطالعاتی را بالی بزرگ در کشور«چنين  روحانی، ھم

  .»س آن قوه خبر دارد؟ رانت اطالعاتی برای جامعه ما بالستئيای زودتر از ر روزنامه

  
 در زمينه ١٦٩ کشور مورد بررسی در رتبه ١٨٠بندی سازمان گزارشگران بدون مرز در ميان  هايران در آخرين رد

در جھان معرفی شده » آزادی بيان و انديشه«عنوان دشمن درجه  ای به ھاست که خامنه  و ده.آزادی مطبوعات قرار داد

 .است

***  

استفاده،   شود ناخواسته در ذھن، اختالس، سوء میامروزه وقتی نامی از حکومت اسالمی ايران، اجتماع و زندگی برده 

ن تصور آن است كه نقش حاکميت در ھمه يعلت ا. گردد کارانه تداعی می  مافيای و تبهئیھا خواری و حرکت رانت

ای  د نام خود را در دفتر ثبت احوال ثبت كند و شناسنامهيشود؛ از بدو تولد كه انسان با ده میيشئونات زندگی انسان د

ر يرود، ناگز زير خاکريز می بندد و به عنوان برگ شھروندی دريافت کند تا زمانی كه برای ھميشه چشم از جھان می به

كه چرا بايد باالی سر  ن يحال ا. رنظر دولت ھستند، استيھا ھم ز كه آن ردولتی يھای دولتی و غ از ارتباط با دستگاه

 سؤالد از اجدادمان ي قرار گرفته باشد خود حديث ديگری است؟ با»حکومت و دولت«نام  ھا، دستگاه مخوفی به انسان

نام شھروندان جھان بپرسيم که چرا  عالوه اکنون از خودمان به وجود آوردند؟ به نام حکومت به کنيم كه چرا دستگاھی به

اند؟  ا تباه کردهسپاريم که زندگی اکثريت م دست شاه و شيخ و حزب و يا احزابی می مان را به سرنوشت خود و جامعه

مان   و ھمبستگی انسانئیدست خويش و مثال از طريق مناسبات شورا مان را مستقيما به توانيم سرنوشت مگر خود ما نمی

  ...و! گيرند مافوق بشر ھستند؟ دست می  که قدرت را بهئیھا رقم بزنيم؟ مگر آن

آيد  كه انسان آزاد به دنيا می نيھم ا. ھا بوده است کرد آنھا از دست حاکمان و عمل اين ترتيب، تاکنون ھمه بدبختی انسان به

شان  ھا، در جامعه ھا نبايد اجازه دھند که کسانی از باالی سر آن انسان. و بايد آزاد ھم زندگی کند و آزاد ھم از دنيا برود

ھا  د؛ در مقابل بايد تالشك انسان آگاه، مدرن و امروزی نبايد دولتی را بپذيريعبارتی  به. شان دخالت کنند و سرنوشت

شان ھيچ حقوق  اجتماعی را در پيش گرفت که نمايندگان - دھی سياسی  وضع موجود در ايران، آن سازمانتغييربرای 
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 انجام دادند عزل شوند و جايشان را نمايندگان با وجدان و با صالحيت و ئیای نداشته باشند و ھر موقع کار خطا ويژه

  .مورد اعتماد بگيرند

ای  فرھنگ ھر مفھومی كه داشته باشد واژه. ت انسان دارد، فرھنگ استيق با انسانيای عم شهيلی كه ري جمله مسااز

دھنده  ونديھم پ گر و بهيكديھا از  ر موجودات و در ھمان حال جداكننده انسانيھا از سا انگر تفاوت انسانياست كه ب

ن حال در ابعاد يسازد و در ع ز میيھا متما گر گروهيھا را از د  آنھا، شمول انسان سو فرھنگ جھان كيرا از يز. ھاست آن

 را روی کار ئیھا ھا نبايد حکومت ن اساس انسانيبر ا. شود ھا محسوب می ن آنيجھانی، آن فرھنگ وجه اشتراك ب

وجه  ھا، تنھا به اگر انسان! فکر منافع مردم فکر منافع و حفظ قدرت و موقعيت خود ھستند نه به  بياورند كه ھمواره به

حل و فصل  جاد شده بهيا مشكلی ايرساند تا اگر بحران  اری میيھمديگر  اشتراك انسان بودن خود توجه داشته باشند، به

ران يگ ميشمول كه ھمان تالش تصم گذاری فرھنگی جھان استيجاست كه س نيآميز بپردازند و ا آن در فضای مسالمت

رو شھروندان آگاه موظفند  نياز ا. ديآ د میيھای فرھنگی آن جامعه است، پد شیم  الگوھا و خطتعييناجتماع برای 

  !  ببرند و خواھان نفی باشندسؤالموجوديت حکومت را عميقا زير 

 تأکيدھای مختلف  سازی در عرصه ن حکومت اسالمی ايران، ھمواره درباره لزوم خصوصیمسؤوالھای اخير  در سال

ھای فوتبال و سپردن  سازی بسياری از باشگاه ھا، روند خصوصی سياری از کارخانهسازی ب پس از خصوصی. کنند می

سازی در عرصه فرھنگ ايران  زمينه خصوصی اما پس. ھای فوتبال به سرداران بازنشسته سپاه پاسداران آغاز شد تيم

رھنگی و غيرانسانی توان رد پای رانت، نظاميان يا ديگر سازوکارھای سياسی که ھدفی غيرف سادگی می چيست؟ به

  !سازی فرھنگی در ايران پيدا کرد دارند را در روند خصوصی

 امنيتی چون سانسور و اختناق، ماشين بدون ترمز ترور و اعدام، - ھای اطالعاتی حکومت اسالمی ايران، ھمه مکانيزم

، مراکز آموزشی و غيره را ھا نشين کردن ھنرمندان و نويسندگان و روشنفکران خالق مستقل، از مدارس، دانشگاه خانه

وقتی از . ، توليدات بنجل و متبذل مذھبی خود را وارد بازار ديگر کاالھای کند»ھنر« ھدف به خدمت گرفتن  با

شويم که نه در چرخش توليد و توزيع  رو می به پردازيم با کسانی رو سينما می ويژه به گذاری در عرصه ھنر به  سرمايه

، انحصار واردات و ئیھای مافيا  و پيکر حکومت اسالمی ايران نھادينه شده و با فعاليتکاال، بلکه فساد در درون

جيب  ھای کالن جامعه را به خواری، اختالس، داللی و رانتی، ثروت کاری، رشوه صادرات انواع کاالھا، قاچاق، تبه

 .اند زده

 ٢٠١٦مبر  بيست و پنجم دس-١٣٩٥ ]جدی[شنبه پنجم دی يک

  : ضميمه

، شھاب »شھرزاد«دوستی در نقش  ، ترانه علی»بزرگ آقا«ان در نقش يريعلى نص: ان اين سريال عبارتند ازبازيگر

مھدی سلطانی در نقش  ، )دختر بزرگ آقا( »شيرين«، پريناز ايزديار در نقش )داماد بزرگ آقا( »قباد«حسينی در نقش 

پور، ابوالفضل پورعرب، محمود  يد ھاشم، جمش»فرھاد«، مصطفی زمانی در نقش )زيردست بزرگ آقا( »ھاشم«

، ھومن برق نورد در »آذر«، غزل شاکری در نقش )پدر شھرزاد و زيردست بزرگ آقا( »جمشيد«نيت در نقش  پاک

، غزل شاکری، سھيال رضوی، فريبا )نديمه شيرين( »اکرم«، گالره عباسی در نقش »سرھنگ تيموری«نقش 

جمشيد گرگين، محمد ھادی قميشی، محمد الھی، مونا احمدی، نھال دشتی، متخصص، نسيم ادبی، اميرحسين رستمی، 

ھا، اميرحسين فتحی، محمدرضا مختاری، عباس ظفری،  آ پناھی مينا وحيد، پاشا جمالی، فرھاد شريفی، مھران نائل، پانته

گانه، رضا نجفی، پور، محمد ي دل، کرامت رودساز، پرويز بزرگی، فرشيد صمدی آقا، منوچھر زنده مھری سادات آل

زری اماد، نيلوفر دوستی، سميه برجی، آزاده خورشيددوست، مھسا نصيری، زھرا ايمانی، سارا بھارلو، نويد 
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آذر، صفر کشکولی، حشمت  آبادی، بانی پال شومون، فرشيد عاشوری، اميد پناھی پور، حامد دولت خداشناس، مھدی علی

ق پور، محمدحسن حسينيان، اميرعلی روحی مقدم، محمدرضا غياث آرميده، ساقی زينتی، ناھيد مسلمی، بھمن صاد

 ...آبادی، نجات عليمرادی، محمود بياتی، معين خانی و

ھای تاريخی شھر تھران، خانه فرھنگ دکتر معين، زندان قصر، کلوب ارامنه و شھرک  در لوکيشن» شھرزاد«سريال 

  .برداری شده است  غزالی فيلمئیسينما

 .سه قطعه آھنگ با تنظيم بھروز صفاريان خوانده است» شھرزاد«سريال محسن چاوشی برای 

تاکنون بازسازی نشده بود، بار ديگر توسط تيم ھنری سريال » ھزاردستان« غزالی که بعد از سريال ئیشھرک سينما

 .بازسازی شد» شھرزاد«

 

 


