
گزارش
 آخرین وضعیت پروانه نمایش 

»برادران لیال«
جــواد نوروزبیگــی تهیه کننده »بــرادران لیال« به 
کارگردانی ســعید روســتایی به تشــریح آخرین 
 وضعیــت ایــن فیلــم ســینمایی بــرای اکــران 

عمومی پرداخت.
جــواد نوروزبیگــی تهیه کننــده فیلم ســینمایی 
»برادران لیال« به کارگردانی ســعید روستایی در 
گفتگو با مهر درباره وضعیت تقاضای این فیلم برای 
دریافت پروانه نمایش از ســازمان سینمایی گفت: 
زمانــی که فیلم هنوز آماده نبــود و هنوز کارهای 
نهایــی آن باقی مانده بود، به صورت خیلی اتفاقی و 
در حاشیه حضور سعید روستایی در جشنواره سزار، 
بخش هایی از فیلم از ســوی کمپانی »والت پانچ« 
دیده شــد و آن ها تمایل اولیه خود را برای کار بر 
روی این فیلم ابراز کردند. طبق مشــورتی که در 
آن مقطع داشــتیم، احســاس کردیم تا زمانی که 
فیلم نهایی می شــود و این کمپانــی هم روی آن 
کار می کنــد، ما می توانیم پروانه نمایش را دریافت 
کنیم. وی افــزود: در روند اجرایی اما مشــکالتی 
به وجود آمد که فیلم دیرتر از مقطعی که الزم بود 
آماده شــد و در این فاصله فیلم بــرای حضور در 
جشــنواره کن پذیرفته شد. به عنوان تهیه کننده ای 
که همواره برمبنای قانــون حرکت کرده ام، هرگز 
نمی پذیرفتــم که فیلــم به صــورت غیرقانونی در 
جشــنواره ای حضور داشته باشــد. به همین دلیل 
بالفاصله از ســازمان ســینمایی درخواست جلسه 
برای دریافت پروانه نمایش کردیم. در همان مقطع 
فیلم توســط مسئوالن ارشاد دیده شد و در جریان 
فیلم قرار گرفتنــد. نوروزبیگی تأکید کرد: در تمام 
این مراحل سازمان سینمایی همراهی کاملی با ما 
داشت چراکه فیلم پروانه ساخت هم دریافت کرده 
بــود و از آنجایی که موقعیت پیش آمده برای فیلم 
به واسطه پذیرش در جشنواره کن، به نوعی افتخار 
برای ســینمای ایران بود، تصمیم گرفتیم با تعامل 

کامل فیلم را به جشنواره بفرستیم.
تهیه کننده »بــرادران لیال« درباره نظرات اصالحی 
سازمان ســینمایی برای صدور پروانه نمایش این 
فیلم هم توضیــح داد: طبیعتاً در فرآیند صدور هر 
مجوزی، چه برای ســاخت فیلمنامــه و چه برای 
اکران، همواره ما با نظرات متفاوتی مواجه هستیم 
که دو طرف موظفیم درباره اش صحبت کنیم. هم 
ما باید دوستان ســازمان سینمایی را قانع کنیم و 
هم دوستان سازمان سینمایی باید ما را قانع کنند. 
درباره فیلم »بــرادران لیال« هم در حال حاضر در 
مرحله گفتگو هســتیم. فیلمی که هم فیلمسازش 
طرفداران و عالقمندان خــاص خود را دارد و هم 
سازمان سینمایی عالقمند است که از آن حمایت 

کند تا به مرحله اکران برسد.
وی افزود: اینکه در این شرایط فیلمی از جمهوری 
اســالمی ایران به بخش مسابقه جشنواره فیلم کن 
راه پیدا کرد، اتفاق مبارکی برای کلیت ســینمای 
ایــران بود و در ادامه هم ایــن فیلم برکات خود را 
برای ســینما به همراه خواهد داشــت. مگر در هر 
سال چند فیلم ایرانی داریم که بتواند چنین شأن 

و جایگاهی به کلیت سینمای ایران بدهد.
وی با اشــاره بــه مصاحبــه اخیــر پخش کننده 
فیلم »بــرادران لیــال« دربــاره برنامه ریزی برای 
اکــران عمومــی آن هم گفت: نمی تــوان به دلیل 
بی انضباطــی احتمالی من به عنــوان تهیه کننده، 
مردم را از تماشــای یک فیلــم خوب محروم کرد. 
سازمان سینمایی هم چنین تفکری ندارد و فیلمی 
که پروانه ســاخت برای آن صادر شده حتماً پروانه 

نمایش هم دریافت خواهد کرد.
تهیه کننده »برادران لیال« درباره اظهارنظر ســعید 
روستایی مبنی بر تن ندادن به اصالحات فیلم برای 
اکــران عمومی هم گفت: آقای روســتایی در این 
فیلم عالوه بر نویســنده و کارگردان، در کنار بنده 
یکی از تهیه کنندگان فیلم هم محســوب می شود 
و از موضــع تهیه کنندگــی چنیــن اظهارنظری 
داشــته اما زمانی که بــه ایران بیایــد حتماً پای 
میز مذاکره حاضر می شــود تا بــا تعامل این فیلم 
که ســرمایه گذار خصوصی هم پای آن هســت، به 
اکران برسد. مخاطبان سینما امروز منتظر تماشای 
این فیلم هســتند و در شــرایطی که سینما نیاز 
بــه چنین فیلم هایی دارد نباید فیلم تنبیه شــود، 
شاید شــخص جواد نوروزبیگی یا سعید روستایی 
به واســطه اشــتباه، احتماالً نیاز بــه تنبیه فردی 
داشته باشند اما ســینما نباید از این فیلم محروم 
شــود. اگر اشــتباهی در فرآیند کاری من صورت 
گرفته اســت، اشتباه فردی بوده و نباید به گونه ای 
رفتار کنیم که فیلم از ســوی مــردم نادیده بماند. 
در این زمینه هم تا بــه امروز هیچ ابالغ و اعالمی 
به ما صورت نگرفته اســت. سازمان سینمایی هم 
قائــل به عدم نمایش فیلم نیســت. نوروزبیگی در 
بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به تذکر 
رئیس سازمان ســینمایی درباره برخی رفتارهای 
خارج از عرف از ســوی عوامــل »برادران لیال« در 
حاشیه حضور در جشنواره کن و احتمال تأثیر این 
حواشی بر شرایط اکران فیلم هم تأکید کرد: رفتار 
شــخصی افراد ارتباطی با فیلم ندارد. این رفتارها 
و اظهارنظرها طبیعتاً شــخصی محسوب می شود و 
به کلیت فیلم ارتباطی ندارد. نظر و عمل شــخصی 
افراد اســت که خود نیز باید نسبت به آن پاسخگو 
باشند. نوروزبیگی در پایان درباره شایعه حضورش 
به عنوان تهیه کننده در مراحل مقدماتی ســاخت 
فیلــم »عنکبوت مقدس« هم ضمــن تکذیب این 
خبر تأکید کرد: من در همــان مقطع تهیه کننده 
فیلم سینمایی »عنکبوت« بودم که مجوز هم برای 
آن دریافت کرده بودیم. عوامل این فیلم تازه همان 
زمان می خواستند برای دریافت مجوز اقدام کنند و 

بنده هیچ گاه پای کار آن پروژه نبودم.

اخبــــار
گــروه فرهنگی سیاســت روز  هر چیــزی ظرفیت 
می خواهد، جنبه و جنم می خواهد، که اگر هر فردی دارای 
این ویژگی ها نباشــد از خود بی خود می شــود و دست به 

کارهای ناهنجار می زند.
ایــن ظرفیت و جنبه و جنم در همه مشــاغل وجود دارد، 
به این مفهوم که جیاگاه و گیاگاه و مقبولیت و مشهوریت 
فرد بایــد همراه با جنبه و ظرفیت باشــد، می خواهد این 
جایگاه سیاسی باشد یا اقتصادی و فرهنگی، فرق آنچنانی 

نمی کند.
نمونه های زیادی را در بخش های گوناگون می توان نام برد 
کــه افراد بدون طی مراحل و بــدذون آن که گام به گام و 
پله پله نردبان ترقی را سپری کنند، از راه های گوناگون به 
اوج رسیده اند.  این اوجی که آنها به آن رسیده اند نیازمند 
مراقبت است که مهمترین رفتاری که باید از آنها سر بزند، 

داشتن ظرفیت و جنبه ای است که به آن اشاره کردیم.
نوشــتیم که ظرفیت و داشــتن جنبه آدم سیاسی و غیر 
سیاســی، فرهنگی و غیــر فرهنگی نمی شناســد، ویژگی 

داشتن جنبه و ظرفیت درونیف تعیین کننده است.
تعییــن کننده از این لحــاظ که یک نفــر از کوچه پس 
کوچه های مناطق پایین دســت به واســطه یک اتفاق به 
مدارج باالیی می رســد، این پیشــرفت کاذب می تواند به 
هر دلیلی باشــد، می تواند زیبایی آن فرد باشــد، می تواند 
داشــتن پارتی باشد، می تواند سوء استفاده از آن فرد باشد 
و بســیاری دالیل دیگر که بیشــتر در مقوله سینما دیده 

می شود.
نمی توان گفت که طبیعی اســت اگــر یک نفر از بازیگران 
پــس از مدت زمــان کوتاهی که حتــی دوره بازگیری را 
در کالس هــای خصوصی هم ســپری نکــرده ناگهان در 
فیلم های ســینمایی مطرح با کارگردان های مشهور بازی 
می کند و جایزه  هم می گیرد. این اتفاق در فوتبال و برخی 
دیگر از ورزش های نیز قابلیــت وقوع دارد و نمونه آن نیز 
موجود اســت.چنین فرد و افرادی پس از آن که به کسب 
درآمدهای باال می رسند، رفتارهای نامتعارف و غیر اخالقی 

از آنها سر می زند که دور از انتظار است.
اکثریت افــکار عمومی رفتارهای نامتعارف برخی بازیگران 

را بر نمی تابند و حتی انتظار و توقع دارند که آنها به خاطر 
برخی نقش هایــی که در فیلم ها بــازی می کنندف مروج 
اخالق هم باشــند چرا که آنها الگوی خود و فرزندان خود 

می دانند. 
چنین بازیگرانی که لقب ســلبریتی به خود داده اند، حتی 
به خود اجازه می دهند در باره بســیاری از مســائل اظهار 
نظر کنند و افکار عموم یار تحت تأثیر دیدگاه ها و تفکرات 
خود قرار دهند. اتفاقی که در جشنواره فیلم کن افتاد یک 
نمونه از صدها نمونه ای است که در میان برخی از بازیگران 

ایرانی وجود دارد.
یک فیلم ضد ایرانی در جشنواره کن پخش شد که از سوی 
کارشناســان و مخاطبان بدترین فیلم بود، در این فیلم به 
ساخت امام رضا )ع( اهانت شده و به مردم ایران نیز توهین 
شده اســت، و نمایندگانی از ایران در این جشنواره حضور 
دارند اما آنها هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهند و بجای 
آن، مشعول همراهی کردن با عوامل کند در اجرای منویاتی 

هستند که جشنواره از آنها می خواهد.
نوید محمد زاده و همســرش در جشــنواره کن به واسطه 

فیلمی که از ایران در این جشــنواره شرکت کرده حضور 
دارند، این دو در مقابل چشــمان مردم و لنز دوربین های 
جشنواره رفتاری از خود بروز می دهند که پسندیده نیست.

ترانه علی دوســتی با شــبکه بی بی سی مصاحبه می کند 
و هر آنچه که می خواهد در باره ایران، و جمهوری اســلمی 
می گوید. او می گوید که در ایران خفقان اســت و صدای او 

و امثال او به گوش دیگران نمی رسد و سرکوب می شود!
ســخنان و مواضع ترانه علی دوستی نشان از بی سوادی او 
دارد،  چرا که همین فرد در ایران رشــد پیدا کرده،  بازیگر 

شده و توانسته به مدارج باالتر برود.
رفتاری که از افرادی چون ترانه علی دوستی یا نوید محمد 
زاده سر می زند، بی ظرفیت بودن آنها را نشان می دهد که 
عــالوه بر آن، غرق در فرهنگ منحط غرب شــده اند و اگر 
بیشــتر از آنچه که از آنها دیده می شــود در فرهنگ غرب 
غرق شوند، همین نیم بند مالحظات اخالقی و وجدانی را 

هم کنار خواهند گذاشت.
این رفتارها در حالی از ســوی چنین افراد و اشخاصی سر 
می زند که در همان جشــنواره کن فیلمی به نام عنکبوت 
مقــدس با بازی یک زن بازیگر ایرانی که ســابق بر آن در 
ایران به واســطه یک مســئله که باعث بی آبرویی او شده 
اکران می شــود و بازیگران ایرانی حاضر در جشــنواره به 
تماشــای آن می نشینند و اصغر فرهادی که یکی از داوران 
جشــنواره اســت برای دریافت جایزه برای بازیگر زن این 

فیلم تالش می کند.
تدوینگر فیلم عنکبوت مقــدس تدوینگر مخصوص اصغر 
فرهادی است. پشــتیبانی مالی فیلم کسی نیست جز یک 
صهیونیســت به نام ســاموئل حدیدا مدیر یهودی کمپانی 

متر وپولیتن !!
سعید پورصمیمی،  پیمان معادی، ترانه علی دوستی، نوید 
محمد زاده و... در جشنواره کن دسته گل به آب دادند آن 
هم به خاطر چند روز چند ساعتی دیده شدن! روی فرش 
قرمز رفتــن و خود رو وطن را به حراج گذاشــتن،  چقدر 

می ارزید؟!
وطن فروشــی نیست،  سلبریتی ها نمی توانند وطن فروشی 

کنند،  آنها خود را ارزان فروختند. خیلی ارزان.
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در همــه دولت هــا امــکان نفــوذ وجــود دارد، لــذا 
ــک  ــد و در ی ــتر رخ می ده ــت بیش ــک دول ــوذ در ی  نف

دولت کمتر.
نقویـان مدیرعامـل موسسـه فرهنگـی هنـری  مهـدی 
ایـن  خبـری  نشسـت  در  در  آوینـی  شـهید  اندیشـه 
مجموعـه ، ضمـن اشـاره به سـریال های در حال سـاخت 
ایـن موسسـه در سـال ۱۴۰۱ گفـت: مجموعـا فراینـد 
در سـال  مختلفـی  ژانرهـای  در  را  سـاخت ۸ سـریال 
۱۴۰۱ دنبـال می کنیـم که این آثار شـامل سـریال های 
سـرباز  محرمانـه،  تـرور،  گانـدو۳،  رویـان،  الجـوردی، 
کوچـک امـام، شـب دیجـور و سـپنتا اسـت.در ژانرهای 
امنیتـی، جاسوسـی، علمـی، مسـئله کرونـا و بیوگرافـی 

آثـاری را بـرای تولیـد در دسـت کار داریـم.
نقویـان ضمـن اشـاره بـه وضعیـت فعلـی تولیـد فصـل 
سـوم سـریال گانـدو گفـت: در همـه دولت هـا امـکان 
نفـوذ وجـود دارد، لـذا نفـوذ در یـک دولـت بیشـتر رخ 
می دهـد و در یـک دولـت کمتـر. دولـت سـیزدهم در 

در  می کنـد  معنـوی  حمایـت  گانـدو  تولیـد  و  تهیـه 
حالیکـه دولـت قبـل مشـکالت و موانعـی در پیشـبرد 
پـروژه  هـا ایجـاد کرده بـود ولـی دولت کنونـی همراه و 

رفع کننـده موانـع در رونـد تولیـد آثـار اسـت. 
مدیرعامــل موسســه فرهنگــی هنــری اندیشــه شــهید 
آوینــی در رابطــه بــا آثــار نمایشــی  در دســت ســاخت 
ادامــه داد: مینــی ســریال تــرور در ایــام ســالگرد حــاج 
قاســم آمــاده می شــود و داســتان آن در مــورد یکــی از 
ترورهــای ناموفــق حــاج قاســم در داخــل کشــور اســت. 
ایــن ســریال در رونــد کیفــی ســازی اســت و یکــی از 
کارگردانــان بــه نــام کشــور کارگردانــی آن را بــر عهــده 

می گیــرد.
همچنیـن سـریال محرمانـه در رابطـه با تولید واکسـن 
کرونـا و مشـکالتی اسـت کـه دشـمنان در پیشـرفت 
علمـی کشـور ایجـاد می کنند. ایـن سـریال پربازیگر در 
ژانـر علمـی و جاسوسـی سـاخته شـده و کارگـردان آن 

محمـود معظمی اسـت.

فصل سوم گاندو ساخته می شود
رئیس ســاترا درباره نظارت بر رسانه های صوت و تصویر 
فراگیر، الزام قانونی صدا و ســیما و برخورد با دو پلتفرم 

نمایش خانگی، توضیحاتی داد.
به گزارش تســنیم، در حالی که چند روز از صحبت های 
صریــح پیمان جبلــی دربــاره شــبکه نمایش خانگی 
نمی گذرد، بحِث برخورد با فیلیمو و نماوا دو پلتفرِم شبکه 
نمایش خانگی و ابطاِل مجوز آنها، فضاِی رسانه ای را داغ 
کرده است. برخی در فضای مجازی گمانه زنی کرده اند این 
اتفاق در پی انتشار بدون مجوز بعضی سریال های فیلیمو 
و نماوا مانند »یاغی«، »نوبت لیلی« و »جادوگر« در این 
دو پلتفرم که بعضی بدون بازبینی به انتشــار رســیدند، 
افتاده است. سعید مقیسه رئیس ساترا در گفت وگویی با 
تسنیم، درباره برخورد با دو پلتفرم شبکه نمایش خانگی 
توضیح داد: در پی انتشــار برخی اخبار حاشیه ســاز در 
مورد لغو مجــوز فیلیمو و نماوا اعــالم می کنم از طرف 
ساترا هنوز تصمیم قطعی برای تعلیق مجوز پلتفرم های 

مذکور اعالم نشــده است. البته برخی پلتفرم ها تخلفاتی 
داشــته اند که منجر به کســر امتیاز آنها شده است و در 
صورت رسیدن امتیاز هر رسانه به کمتر از حداقل اعتبار 
الزم، اقدام قانونی انجام خواهد شــد. او درباره اینکه آیا 
این اقدام قانونی و دلیل کســر امتیاز، به خاطر انتشــار 
بدون بازبینی ســریال هایی مثِل »یاغی«، »نوبت لیلی« 
و »جادوگر« اســت، تصریح کرد: به صورت کاماًل واضح، 
تخلف محتوایی یعنی اینکه برخی بخش های منتشر شده 
مجوز انتشار از ســاترا ندارند. لیست تخلفات در صورت 
تأیید حقوقی منتشــر خواهد شد. رئیس ساترا همچنین 
در خصوص تالش عده ای برای بازگشت اختیارات نظارت 
بر نمایش خانگی به ارشــاد، گفت: نظارت بر رسانه های 
صوت و تصویر فراگیر و تنظیم مقررات در ابعاد مختلف از 
جمله ضوابط محتوایی و حفظ حریم مقدس خانواده ها، 
الزام قانونی بر صداوسیما است و ساترا برای اجرای قانون 

با تمام توان اقدام خواهد کرد.

تصمیم قطعی برای تعلیق مجوز فیلیمو و نماوا اعالم نشده است

خود را ارزان فروختند 

بی جنبه در »کن«

چند تن از کارگردانان امضاکننده بیانیه سینماگران درباره حادثه متروپل، نسبت 
به بخش هایی از متن این بیانیه که سویه های سیاسی و امنیتی دارد، معترض اند.
قریــب به یک هفته از حادثه تلخ ریزش ســاختمان متروپــل آبادان می گذرد، 
حادثه ای که متأســفانه تا این لحظه منجر به از دســت رفتــن جان ۳۴ نفر از 
هموطنان عزیز آبادانی شــده اســت و احتمال دارد در ساعات آتی پیکر بی جان 

تعداد دیگری از ایشان از زیر آوار خارج شود. 
حادثــه متروپل فراتر از وضعیت غم بــار جان باختگان آن، با نارضایتی و ناراحتی 
مــردم ایران که اخبار ایــن واقعه را جزءبه جزء دنبال می کننــد نیز همراه بوده 
اســت، چرا که ریزش این ســاختمان در زمان حاضر از فســاد، رانت و تبعیضی 
پرده برداشــته اســت که در روزهای اســتقرار و باال آمدن این ساختمان وجود 
داشته است، اتفاقی که مطالبه مردم از دستگاه های نظارتی، قضایی و امنیتی در 
پیگیــری و محاکمه بانیان و خاطیان آن را به همراه دارد و افکار عمومی عملکرد 

دستگاه های مسئول در پیگیری این موضوع را به دقت زیرنظر دارد.
کنار این اتمســفر، در شب ها و روزهای گذشته گروه های متعددی از مردم ایران 
در نقاط مختلف کشــور در راستای سوگواری با مردم آبادان مراسم عزاداری به پا 
کردند و به همدردی بــا خانواده های داغ دار جان باختــگان پرداختند. البته در 
برخی نقاط کشور به ویژه در نزدیکی محل حادثه بخشی از این تجمعات عزاداری 
با التهاباتی هم همراه بوده اســت و بعضاً دیده شده است که گروه هایی با پرتاب 
سنگ و سردادن شعارهای سیاسی ماجرا را با تنش همراه کردند و از قضا  بخشی 
از تصاویر به جهت هیجان و التهابی که با خود دارد در شبکه های اجتماعی دست 

به دست می شود و رنِگ دیگری به ماجرا می دهد.
افزون بر این وقایع، برخی رســانه های سیاســی خارجی تنهــا بر همین تصاویر 
متمرکز می شــوند و با بزرگنمایی این اعتراضات، ســعی در تشــدید التهابات و 
تقویت ناامنی و تضعیف ســرمایه اجتماعی ایران دارنــد، رویکردی که البته بر 
اعتماد آســیب دیده بخشی از مردم نســبت به گزارش صحیح و واقعی از حادثه 
متروپل تکیه دارد، اعتمادی که خود به واســطه انتشــار برخی اخبار اشــتباه و 
نادرســت ابتدایی درباره زنده بودن حســین عبدالباقی، دستگیری او یا مواردی 
همچون انتشــار فیلمی از فردی که ادعای خروج از زیر آوار بعد از ۳۰ ســاعت 

داشت، پیش از این خدشه دار شده بود.
اما میان تمام عملیات رســانه ای و جنجال های مرسوم که فراتر از حجم و اندازه 
واقعی ماجرا در جریان اســت، در روزهای گذشته بیانیه ای منسوب به گروهی از 
ســینماگران با عنوان همدردی با مردم داغ دیده آبادان منتشر شد که در بخشی 
از متن و مضموِن آن باز هم سویه های سیاسی و ضدامنیتی غلبه داده شده بود.

در بخشــی از متن این بیانیه که در فضای مجازی منتشر شده آمده است: »فوج 
خروشــان مردم ســتمدیده از جای جای ایران، فریاد همراهی و همدلی با مردم 
دردمند آبادان، ســرداده اند. اکنون که خشم عمومی از فساد، دزدی، ناکارآمدی، 
سرکوب و خفقان، امواج هم بسته ای از اعتراضات مردمی را به دنبال داشته است، 
از همه افرادی که در یگان های نظامی تبدیل به عامل ســرکوب مردم شــده اند، 

می خواهیم سالح های خود را زمین گذاشته و به آغوش ملت بازگردند.«
از این بیانیه کوتاه فقط قسمت آخر آن مورد استقبال چهره ها و رسانه های معاند 
قرار گرفته است، چرا که نیروهای مسلح کشور را تشویق به تقابل با نظام می کند 

و این طور القا می شــود که گویی تنها با همین هدف هم صادر شــده است، به 
همین دلیل به ســراغ بعضی از امضاکنندگان این بیانیه رفتیم، تا در گفت وگو با 
ایشــان به صورت مشروح از جزئیات نگاه ایشان به واقعه متروپل و حرف هایی که 

در این بیانیه زده شده است، مطلع شویم.
برخی از این افراد نخواســتند نامی از آنها برده شــود و می گفتند فقط قصدشان 
همدردی با مردم آبادان بوده اســت و اعالم کردند که مصطفی آل احمد و محمد 
رســول اف به عنوان جمع کنندگان امضا مضمون اصلی بیانیه را به سمت دیگری 
برده اند، دو نفری که نام خودشان هم در جمع امضاکنندگان قرار دارد و در چند 
واقعه دیگر همچون اغتشاشات آبان ۱۳9۸ هم بیانیه ای از سوی هنرمندان بیرون 
دادند که برخی از بازیگران همچون زنده یاد ســیروس گرجستانی اظهار داشتند 
که از مضمون آن بی خبر بوده اند و صرفاً بر اســاس اعتماد به بانیان، نام شــان را 
در زمره امضاکننــدگان قرار داده اند. داریوش یاری یکــی از امضاکنندگان این 
بیانیه اســت و در گفت و گو با تسنیم نســبت به بخش انتهایی بیانیه که به این 
عنوان ختم می شود »تفنگت را زمین بگذار« واکنش جّدی دارد، یاری می گوید: 
بیانیه ای منتشــر شده که در آن نوشته اســت نیروهای مسلح اسلحه هایشان را 
زمین بگذارند. من این را باور ندارم که نیروهای مســلح در برابر »مردم« ایستاده 

باشند و در نتیجه این بخش از بیانیه را قبول ندارم.
این کارگردان ســینما و تلویزیون اتفاق روی داده در شــهر آبادان را بســیار تلخ 
و ناگــوار می داند و می گوید: اتفاقی که در آبادان افتاده به دلیل جهالت، فســاد، 
رشــوه خواری و بی اخالقی برخی رخ داد و منجر به ریزش متروپل شــد، من به 

این موضــوع معترضم اما بخش دیگری را که در این بیانیه آمده و به عنوان روح 
حاکم بر آن تلقی شده است، قبول ندارم، چون باور ندارم نیروهای مسلح کشورم 
در مقابل مردم اند که حاال بخواهم اسلحه هایشــان را زمین بگذارند. درخواست و 
توقعم از نیروهای نظامی و انتظامی این اســت که متهم و مجرم را پیدا کنند و 
با هرکســی که به دلیلی با بی اخالقی و بی تعهدی مرتکب این فاجعه شده است و 

نظام و مردم دارند تاوان آن را می دهند، برخورد کنند.
کارگردان دیگری که به ســراغ او رفتیم، »عبداهلل باکیده« بود. نام او هم ذیل این 
بیانیه به عنوان امضاکننده آمده اســت، باکیده گفت: واقعیت ماجرا این است من 
برای مردم آبادان و همدردی با آنها امضا کردم، من فقط خواستم همدردی کرده 
باشــم نه این متن و بیانیه! من و خیلی های دیگر معترضیم. امضا جمع کردن و 

بیانیه دادن کار بدی نیست اما متأسفانه سوءبرداشت شد.
او با اشاره به اینکه بدون اشراف دقیق بیانیه را امضا کرده است، اضافه کرد: حرفه 
ما فیلم سازی است و اگر فیلم ساز حرفی دارد باید در فیلم خود مطرح کند، فیلم 
اجتماعی و انتقادی بسازد یا هر نوع فیلم دیگر. آینه تمام نمای تفکر یک فیلم ساز 
فیلمش است. ما در حد قرائت چنین اتفاقاتی نیستیم که بگوییم نیروهای مسلح، 

اسلحه شان را روی زمین بگذارند.
باکیده ادامه داد: مـــتأسفانه امروز خودنمایی در فضای مجازی به نوعی ُمد شده 
است. شما اتفاقات جشنواره َکن را نگاه کنیدـ  کاری به جایزه گرفتن فالن بازیگر 
ندارم ـ اما باورم این است فرهنگ ایرانی و ملی خودمان که سال های سال وجود 
داشته است، شکسته می شود و این  نوع اقدامات، بیشتر جنبه جلب توجه خارج 

از ایران و دهن کجی به همکاران را دارد.
ســیروس حســن پور یکی دیگر از کارگردانان ســینما و تلویزیون که به تازگی 
سریال »مسافران شهر« را در ایام ماه رمضان روی آنتن شبکه پنج سیما داشت، 
روایت دیگری از این اتفاق، مطــرح کرد و گفت: اتفاقات آبادان برای همه مردم 
ایران ناراحت  کننده اســت، من و همکارانم به  نوبه خودمان می خواستیم با جان 
 باختگان آبادان و حادثه متروپل همدردی داشته باشیم؛ اما نمی دانم چرا بیش از 

هرچیز به قسمت انتهایی این بیانیه توجه شد.
 این کارگردان سینما از مسئوالن و دست اندرکاران امر خواست که اگر در جریان 
این مراســمات اعتراضاتی هم صورت می گیرد آن دسته از افرادی را که به دنبال 
آشــوب و برهم زدن امنیت و آسایش مردم اند از آنانی که به واقع از این وضعیت 
دلگیرند، تفکیک کننــد و در مواجهه با معترضان حقیقی با مالطفت و مالیمت 
برخورد کنند و با ایشــان مدارا کنند، چون به هرحال مردم با مشــکالت سختی 
درگیرند. او در پایان صحبت هایش بار دیگر تکرار کرد که امضای این بیانیه جنبه 

همدلی داشته است نه سوگیری سیاسی و امنیتی.
بنابر آنچه از گفت وگو با برخی از چهره های امضا کننده بیانیه و ســوابق پیشین 
جمع  کنندگان امضاها برمی آید، می توان به این گمانه جّدی تر از گذشته فکر کرد 
که همچنان عده ای مشخص از افرادند که هربار با سوار شدن بر موج رویدادهایی 
که احساسات مردم را جریحه دار می کنند و با سوءاستفاده از احساسات خالصانه 
هنرمندان نســبت به مردم، سعی بر جبهه ســازی میان هنرمندان، مردم و نظام 
دارند، رویکردی که البد، مشــابه اقدامات اپوزیسیون جمهوری اسالمی، جامعه 

ایرانی را قطب بندی شده و جدا از هم می خواهد.

نظر چند امضاکننده بیانیه  سینماگران 
 درباره حادثه متروپل 

درخصوص سویه های سیاسی و امنیتی آن


