
اعتراض تئاتری ها به وزیر 
پیشنهادی ارشاد ادامه دارد

با اینکه هنوز جلســه 
رأی اعتماد محمدمهدی 
اسماعیلی در مجلس وارد 
صحن علنی مجلس نشده 
است؛ اما سطح اعتراض به 
انتخاب اســماعیلی برای 

تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه دارد. 
پس از انتشــار برنامه ۸۳ صفحه ای  اسماعیلی در 
خبرگزاری ها، تشکل های مختلف تئاتری نسبت 
به این برنامه اعتراض کردند. منهای تعداد زیادی 
از هنرمندان تئاتر که به طور مســتقل نســبت به 
برنامه های اسماعیلی در حوزه تئاتر انتقاد داشتند، 
کانون کارگردانان تئاتر چراغ اعتراض صنفی به این 
وزیر پیشنهادی را روشن کردند. روندی که سپس 
توسط کانون نمایشنامه نویســان و مترجمان نیز 

دنبال شد.
عموم اعتراض هنرمندان به برنامه  اسماعیلی 
توجه ویژه او به موضوع سانســور و مسائلی بود که 
پیشتر توسط برخی خبرگزاری ها وابسته به نهادهای 
نظامی مطرح شــده بود. این موضوع زمانی داغ تر 
شد که  اسماعیلی روز گذشــته در گفتگو با برخی 
مسئوالن رســانه ای مدعی شدند برنامه مطروحه 
متعلق به او نیست و از نهادهای دیگری تدارک دیده 

شده است. 
در برنامه  اســماعیلی، آثار تئاتــری متهم به 
غرب گرایی و ترویج بی بندوباری شــده است و این 
در حالی است که تئاتری ها عدم توجه وزیر به دیگر 
وجوه تئاتر را نقطه ضعف برنامه دانســته اند. برای 
مثال در بیانیه انجمن نمایــش یزد از عدم توجه به 
تئاتر استان ها در برنامه  اسماعیلی گفته شده است. 
با افزایش اعتراض ها برخی از سختی کار  اسماعیلی 

در جلسه رأی اعتماد گفته اند.
    

بالتکلیفی تعطیلی تئاترها
با پایان تعطیالت پنج 
روزه مــاه محــرم و البته 
کرونا، ستاد ملی کرونا در 
اطالعیه ای از هفت شکل 
از مشاغل ممنوع الفعالیت 
خبــر داده اســت. طبق 

اطالعیه اتاق اصناف ســالن های تئاتر و ســینما 
همانند مشاغلی چون رستوران ها و قهوه خانه ها یا 
شهربازی ها و باغ وحش ها مجاز به فعالیت نیستند. 
با ایــن وجود طبــق اطالعات موجود در ســایت 
تیوال برخی ســالنداران چندان بــه این اطالعیه 
توجهی نداشته اند، همان طور که سخنگوی صنف 
سینماداران نیز از بازگشایی ســینماها خبر داده 
است. طبق سایت تیوال سه سالن مهرگان، شهرزاد 
و باغ  کتاب تهران خرید بلیت آثار خود را باز کرده اند. 
این شب ها مهمترین نمایش روی صحنه نیز »در 
انتظار گودو« امیررضا کوهستانی است که در باغ 
کتاب تهران اجرا می شود. با وجود تعطیلی سالن های 
دولتی اما فرهنگسرای نیاوران از مجموعه معاونت 
هنری ارشاد به زودی میزبان نمایش »دهلیزهای 
بی انتهای خاطره« علی اتحاد خواهد بود. عمارت 
نوفل لوشــاتو نیز از چهارم شهریور میزبان نمایش 

»درخت شیشه ای آلما« خواهد بود.

یونسکو خواستار حفظ میراث 
فرهنگی افغانستان شد

به دنبال تحوالت اخیر در افغانستان ، سازمان 
یونســکو خواســتار حفاظت از میراث تاریخی و 
فرهنگی این کشور را در برابر آسیب های احتمالی 
شد. به نقل از ایرنا، متولیان موزه ملی کابل از تهدید 
غارت اشیاء این موزه ابراز نگرانی کردند و با انتشار 
بیانیه ای در شبکه های اجتماعی از  هرج و مرجی بی 
سابقه ای در شهر کابل خبر دادند و نسبت به امنیت 
آثار و اشــیاء موجود در موزه در صورت تداوم  این 

آشفتگی ابراز نگرانی  کردند.
کارشناسان یونسکو نیز با توجه به خاطره ای که از 
به قدرت رسیدن طالبان دارند، نسبت به سرنوشت 
میراث فرهنگی افغانستان در جریان تحوالت اخیر 
ابراز نگرانی کرده اند؛ نیروهای طالبان در سال ۲۰۰۱ 
دو تندیس معروف بودا را که در قرن ششم میالدی 
در دل کوهی در دره بامیان کنده کاری شده و جزئی 

از میراث تاریخی این کشور بودند، تخریب کردند.
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 علی خسروجردی

ادعاهای حقوقــی که گاهی 
علیه فیلم ها مطرح می شــود در 
دو دسته قرار می گیرند: نخست 
شــکایاتی که در ارتباط با حقوق 
معنوی یک اثر نمایشــی است و 
دسته دیگر شکایاتی که از سوی 
اشخاص حقیقی، حقوقی و برخی 
از نهادهای دولتی مطرح می شود. 
شاکیان هم مدعی هستند که در 
یک درام نمایشــی هویت آن ها 
خدشه دار شده یا موضوع مطرح 
شــده در فیلم با واقعیت تفاوت 
بســیاری دارد. به گزارش ایلنا، 
ســینماگران و فیلمسازان هم 
همچون دیگر گروه های اجتماعی 
با مشــکالت حقوقــی روبرو 
می شوند که چالش های متعددی 
را برای آن ها به همراه دارد. اگرچه 
شکایاتی علیه کارگران، نویسنده 
و تهیه کننده مطرح می شــود اما 
نکته حائز در این است که خود فیلم 

منجر به شکایت می شود.

 دردسرهای پر سر و صدای 
برخی از فیلم ها

در سال های اخیر، شکایات متعددی 
علیه آثار تولیدی سینمای ایران مطرح 
شــده که صاحبان آثار با چالش های 
متعددی روبرو کرده اســت. در میان 
شــاکیان، چهره هــای مطرحی مثل 
فوتبالیست اسبق باشگاه پرسپولیس 
حضور دارند. ناصر محمدخانی از اعضای 
اسبق سرخ پوشان پایتخت از دو فیلم 
»یادم تو را فراموش« علی عطشــانی 
و »خشــم و هیاهو« ســاخته هومن 
سیدی شکایت کرد. سازندگان این آثار 
نمایشی به دلیل گرته برداری از ماجرای 
این ورزشکار و شــهال جاهد پایشان به 

دادگاه باز شد. 
اگرچه فوتبالیست داستان واقعی 
در روایت علی عطشــانی در قالب یک 
آهنگساز ظاهر شد و کارگران هرگونه 
تشابه داستان فیلم با واقعیت را تصادفی 
خواند، اما بسیاری این فیلم را مغرضانه 
دانستند و انگشت اتهام خود را به سمت 

کارگردان دراز کردند. 
در هنــگام اکران فیلم؛ عطشــانی 
ارتبــاط داســتان فیلــم بــا زندگی 
محمدخانــی را تکذیب کــرد. او در 
مصاحبه ای گفت: این فیلــم ۱۰ روز 

از زندگی یک مربی فوتبــال را روایت 
می کنــد کــه زندگــی شــخصی او 
دستخوش اتفاقات هولناکی می شود. 

در ایــن میــان، گاه فیلم هایی که 
موفق به کســب بهترین فیلــم از نگاه 
تماشاگران در جشنواره فجر می شوند 
هم از گزند شکایت مصون نمی مانند. 
»شــنای پروانه« ساخته محمد کارت 
و تهیه کنندگی رســول صدرعاملی با 
حاشــیه هایی همراه بود. پخش اولین 
تصاویر فیلم در فضای مجازی که در آن 
امیر آقایی مشغول شاخ و شانه کشیدن 
بود، دســتمایه طرح شکایتی از سوی 
همسر وحید مرادی شد و آن را در خانه 
سینما و ســازمان سینمایی ثبت کرد. 
او مدعی شد شــخصیت هاشم با بازی 
امیرآقایی کپی برداری از همســرش 
است که در زندان رجایی شهر کرج به 
قتل می رسد. در متن دادخواست اعالم 
شده بود که »با توجه به تشابهات موجود 
از شــخصیت مرحوم وحیــد مرادی 
بدون کسب اجازه از بازماندگان ایشان 
استفاده شده است.« این شکایت، ۴روز 

قبل از اکران فیلم ثبت شد. 
اگرچه این شــکایت چهار روز پس 
از اکران فیلم ثبت شد اما به گفته نعیم 
رضا نظامی چهارمحالی )وکیل خانواده 
مرادی( ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ رسیدگی به 
پرونده قتل مرحوم وحیــد مرادی در 
دادگاه کیفری یک تهران به صورت غیر 
علنی برگزار شد تبعاً ضرورت داشت که 
مقدمات دفاع و بررسی پرونده با دقت 

صورت گیرد. 
دردسرهای حقوقی پرچالشی هم 
به نحو دیگری برای سازندگان »شبی 
که ماه کامل شد« اتفاق افتاد؛ خانواده 
ریگی، عوامــل این فیلــم را تهدید به 
شکایت کردند. آن ها مدعی بودند که 
برای ســاخت این فیلم هیچ اجازه ای 
از آن ها گرفته نشده است. اگرچه رای 
نهایی این پرونده هیچ گاه در رسانه ها 
منتشر نشد اما به نظر می رسد، ادعای 
طرح شکایت علیه آبیار و تیمش تنها در 

حد یک هشدار باقی ماند. 

سینمای ایران با این مسائل آشنا 
نیست

کامبیز نورزوی، حقوقدان و مشاور 
حقوقی اسبق ســازمان سینمایی، در 
ارتباط با مشــکالت و ادعاهای مطرح 
شده علیه فیلم های سینمایی توضیح 
داد: آن دسته از ادعاهایی که با حقوق 

اشخاص در ارتباط است، پیش از آنکه 
شخص ذی نفع به مرجع قضایی مراجعه 
نکند، قــوه قضاییــه و دادگاه ها هیچ 
اختیار یــا وظیفه ای برای رســیدگی 
ندارند. گاهی اوقات یک اثر سینمایی 
مــورد اعتراض یک شــخص حقیقی 
قرار می گیرد که از چند وجه می تواند 

مطرح شود. 
به گفته وی، گاهی ادعاهایی علیه 
مالکیت مادی یــا معنوی فیلمنامه ها 
مطرح می شود. در سال های گذشته، 
اشخاصی در ارتباط با طرح یا تمام یک 
فیلمنامه دادخواست داده اند و مدعی 
بوده اند که فیلمســاز یا نویسنده اثر، 
حقوق آن ها را رعایت نکرده است. پس 
از طرح شکایت، دادگستری با دعوت از 
کارشناســان به موضوع ورود می کند 
و اگر تشخیص به ســرقت ادبی بدهد، 

احکامی را صادر می کند. 
آن دســت از آثــار ســینمایی که 
براساس زندگی افرادی خاص ساخته 
می شود یا از زندگی آنان گرته برداری 
می کند و یا الهام می گیــرد هم نیاز به 
کسب اجازه از شــخص یا خانواده آنان 
دارند. به گفته این حقوقدان، مالکیت 
مادی و معنوی بر زندگــی قصه افراد 
متعلق به خود شخص یا ورثه آن هاست. 
اگر فیلمسازی بخواهد بر اساس زندگی 
شخصی یک فرد اثری نمایشی بسازد 
باید از او اجازه بگیرد؛ اگر آن شــخص 
در قید حیات نباشد باید از ورثه او اجازه 
کســب کند، مگر اینکه مدت زیادی از 
فوت او گذشته باشد و شخصی تاریخی 

به حساب آید. 
مشــاور حقوقی اسبق ســازمان 
سینمایی گفت: اگر اقتباسی از زندگی 
فرد وجود داشته باشد بازهم باید اجازه 

کسب شــود. گاهی یک رمان را عینا 
به فیلمنامه تبدیل می کننــد یا از آن 
اقتباس می گیرند که باید در تیتراژ اثر 
نوشته شود. اقتباس از زندگی افراد هم 
شــامل چنین موضوعی می شود. من 
بازهم تاکید می کنم، چنین مواردی در 
سینمای ایران تازگی دارد و نامانوس 

است. 
»النتوری« ساخته رضا درمیشیان 
از دیگر فیلم هایی بود که با شکایت آمنه 
بهرامی از قربانیان اسیدپاشی در کشور 
روبرو شد. هرچند این پرونده مختومه 
اعالم شد اما شــاکی در آن زمان اعالم 
کرد که دســت از شــکایت برنخواهد 
داشــت. به گفته نوروزی، در سینمای 
ایران فیلمی درباره قربانیان اسیدپاشی 
داشتیم که اقتباسی از زندگی یک فرد 
معین بود؛ هنگامی کــه مخاطبان به 
تماشای این اثر نمایشی می نشستند 
به راحتی متوجه می شدند که فیلم از 
زندگی یک فرد خاص الگوبرداری کرده 
اســت. به طور قطع، کسب اجازه برای 
ســاخت یک درام کار را برای فیلمساز 
دشــوار می کند و در وهله دوم کاری 

نامانوس اســت. اگرچه کسب اجازه به 
راحتی پذیرفته نمی شــود اما از حیث 

رعایت اشخاص باید اجرا شود. 

 نه تنها اشخاص،
 نهادها هم شاکی می شوند

به طور قطع، سینما باید سخنگوی 
بخشــی از مطالبــان جامعه باشــد؛ 
فیلمســازان باید از محیط و پیرامون 
خود الهام گیرند و یک درام سینمایی 
را از نگاه دوربین خود برای مردم روایت 
کنند. این دست از مسائل نیز همچون 
قصه زندگی افراد با طرح شکایت روبرو 
می شوند، در این میان؛ هستند شاکیانی 
که قدرت بیشتری دارند و حتی با طرح 
شکایت می توانند جلو اکران یک فیلم 

را بگیرند. 
تشتت و درهم ریختگی گسترده در 
حوزه ی حقوق فرهنگی منجر به بروز 
مشکالت حقوقی فراوانی می شود. بر 
اســاس مقررات جاری کشور، مرجع 
تشخیص نمایش آثار سینمایی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی است. مطابق 
مقررات قانونــی، از جمله آیین نامه ی 
صدور پروانه ی نمایش، آثار سینمایی 
را بررســی و پروانه ی نمایش را صادر 
می کنند. وقتی پروانه ی نمایش صادر 
شد، آن فیلم حق اکران دارد و هیچ نهاد 
و فرد دیگری نمی تواند مانع از نمایش 
آن فیلم شود. اما در سال های طوالنی، 
نهادهای دیگری نیــز با توجیهاتی که 
معموال هیچ مبنای حقوقی ندارد، مانع 
نمایش فیلم هایی می شوند که پروانه ی 
نمایش گرفته اند. فیلم »متری شیش و 
نیم« سعید روستایی به تهیه کنندگی 
جمال ساداتیان نمونه ای از فیلم هایی 
اســت که نهادهای دولتی نســبت به 
موضوع آن شکایاتی داشتند و ورود یک 
نهاد انتظامی به ماجرا سبب شد تا فیلم 
در آستانه اکران در جشــنواره فجر از 

نمایش در جشنواره محروم شود.

شکایات، سینما و اقتصاد 
سینمایی را ضعیف کرده است

جمال ساداتیان، تهیه کننده سینما، 
که برای فیلم های خود با برخوردهای 
قهری فراوانی روبرو بوده است، درباره 
مشکالت حقوقی فیلم ها گفت: نه تنها 
در ســینمای ایران بلکه در پخش آثار 
تلویزیونی نیز این دســت از مشکالت 
وجود دارد. به طور قطع، آثار نمایشی 
بایــد از چارچــوب و الگوهایی خاص 
پیروی کنند اما باید نکاتی در ارتباط با 
این موضوع مطرح می شود. ما باید خط 
قرمزها را مشــخص کنیم و به مسائلی 
مثل امنیت ملــی، موضوعات مذهبی 
اعتقادی توجه کنیــم اما هنگامی که 
اظهارنظرها بیش از اندازه می شــود و 
مســائلی مثل جزئیات دیالوگ ها هم 
مورد بررسی قرار می گیرند، کار سخت 

می شود. 
به گفتــه وی، ســخت گیری های 
بیش از انداره ســبب شــده تا ســبد 
محصوالت ســینمایی ایــران از آثار 
نمایشی خوب خالی بماند و مخاطبان 
نیز از آثار تولیدی اســتقبال نکنند و 
نتوانند ارتباطی برقرار کنند. همچنین 

فیلم های که به واسطه شکایات مورد 
ممیزی های سفت و سخت می خورند 
به هیچ وجه نمی توانند با مردم ارتباط 
برقرار کنند. اگر فیلمسازان بخواهند 
آثاری بسازند که مورد اقبال قرار گیرد، 
به طور پیوسته پیوســته با شکایت یا 
ممیزی ها روبرو می شوند. این موضوع 
مدت هاست که در سینمای ایران وجود 
دارد و تنهــا با وعــده و وعیدها تالش 

کرده اند تا مشکالت را مرتفع سازند. 
تهیه کننده فیلم آذر، شــهدخت، 
پرویز و دیگران تصریح کرد: بســیاری 
از فیلم هایی که به نقد مسائل اجتماعی 
توجه می کنند بــا برخوردهای قهری 
بیشتری روبرو می شوند اما فیلم هایی 
که جنبه ای ســرگرم کننده هســتند 
هرگز باعث برخوردن شــخص یا یک 

نهاد نمی شوند. 
برخوردهای قهری که آثار و تبعاتی 
برای سینمای ایران به همراه دارد و باید 
این موضوع از سوی متولیان فرهنگی و 
سینمایی کشور مورد توجه قرار گیرد. 
در چنین شــرایطی، ضــرورت تغییر 
دیدگاه و ایجاد فرهنگــی نوین برای 
برخورد با آثار نمایشی مورد تاکید قرار 
می گیرد. ساداتیان باور دارد که راه حل 
خروج از این بحران، سعه صدر است که 

باید نهادها داشته باشند. 
ساداتیان معتقد است، این برخوردها 
سبب شده تا فیلمسازان به دلیل ترس 
از همین برخوردهــای حقوقی، خود 
را سانســور کنند. تهیه یک اثر هنری 
هزینه های سنگینی را بر تهیه کنندگان 
تحمیل می کند، وقتی یک کارگران و 
تهیه کننده احساس کنند که در روند 
ســاخت یک اثر نمایشــی با برخورد 
قهری یا ممیزی روبرو می شوند، ترجیح 
می دهند که در آن مسیر گام برندارند. 

وی توضیــح داد: وزارت ارشــاد به 
عنوان مرجع رســیدگی به آثار هنری 
است یعنی پروانه های ساخت و نمایش 
فیلم را صادر می کند اما نهادهایی که 
ادعایی درباره ی فیلم هــا دارند به تبع 
تحت فشار قرار دادن وزارت فرهنگ، 
فیلمساز را تحت فشــار قرار می دهند. 
وزارت، فیلمســاز را به جلو می اندازد 
تا با نهاد یــا ارگان مدعی گفتگو کند و 
نظر آن ها را جلــب کند. جلب رضایت 
نهادها پروســه ای زمانبر اســت که به 
تهیه کنندگان و فیلمســازان تحمیل 
می شود. وقتی یک فیلم موفق به کسب 
پروانه های ســاخت و نمایش می شود 
دیگر باید بتواند مسیر خود را طی کند و 
نباید با موجی از اظهارنظرهای مختلف 
روبرو شــود. همین مسائل سبب شده 
است تا سینمای ایران درجا بزند. هیچ 
برنامه ای برای ســرگرم کــردن مردم 
وجود ندارد؛ تنها سینما و موسیقی آن 

هم به صورت ناقص باقی مانده است. 

سخن پایانی
 به گفته برخی از فعاالن سینمایی 
کشور، فقر کیفی سبب شده تا بسیاری 
از مسائل برای اهالی سینما و مخاطبان 
آن نامانوس باشد. شــاید بتوان گفت، 
طرح شــکایت علیه فیلم هــا در این 

موضوع مستتر است. 
شاید ساخت برخی فیلم ها مغرضانه 
باشد و با هدفی خاص علیه یک شخص 
ساخته شود اما باید به این نکته توجه 
کرد که ســینما از پیرامون خود الهام 
می گیرد. هنگامی که طرح شــکایت 
علیــه فیلم ها بیــش از اندازه شــود، 
ســبد محصوالت ســینمایی ایران از 
محصوالت المکان و الزمان پرخواهد 
شد که هیچ جذابیتی برای مخاطبان 

ندارد. 
طرح مسائلی در سینما که همواره 
با جمعیت ناراضی روبرو می شــود بر 
لزوم تعریــف یک فرهنــگ در میان 
ســینماگران، مخاطبــان و نهادهای 

دولتی تاکید می کند.

از النتوری تا شنای پروانه، فیلم هایی که با طرح شکایت روبرو شدند 

شکایت های آرتیستی 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تئاتر

گردشگری

ادعاهای حقوقی که گاهی 
علیه فیلم ها مطرح می شود 
در دو دسته قرار می گیرند: 

نخست شکایاتی که در 
ارتباط با حقوق معنوی یک 

اثر نمایشی است و دسته 
دیگر شکایاتی که از سوی 
اشخاص حقیقی، حقوقی 
و برخی از نهادهای دولتی 

مطرح می شود
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