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فاطمه صفری| پرداختن بــه امور فرهنگی و 
هنری یکی از دغدغه هایی اســت که دولت ها به 
نوبه خود از آن سخن گفته اند و گاهی نیز کارهایی 
انجام شــده اســت، اگرچه در برخی برهه ها این 
دغدغه به مسأله دولت ها بدل نشد و دوران سخت 
خود را تجربه کرد. رســیدگی بــه فرهنگ و هنر 
یکی از وعده های دولت یازدهم بود تا کورســوی 
امیدی در دل اهل هنر و فرهنگ روشــن شــود؛ 
وعده ای که باید گفت تا حدودی توانست محقق 
شــدن را به خود ببیند، البته ســریالی همچون 
ســرزمین  کهن در همیــن دوران واکنش هایی 
را به خود دید و درنهایت ســبب شد این سریال 
تاریخی توقیــف و اصالحیه را پذیرا شــود، اما با 
همه این اوصاف در مجمــوع می توان گفت حال 
فرهنگ  و هنر طی چهارســال گذشته خوب بود؛ 
حال خوبی که منجر به اعتراض برخی نمایندگان 
مجلس شــد! نمونه این اعتراض ها صحبت های 
احسان  قاضی زاده  هاشمی در مورد استانداردهای 
فیلم های سینمایی و ســریال  ها بود؛ گفته ای که 
در آن از عدم وجود قوانین مــدون در این  حوزه 
انتقاد شــده بود؛ ســخنانی که بعد از رفع توقیف 
سریال »عاشــقانه« و اکران مجموعه تلویزیونی 
»نفس« به میان آمد، چراکه پس از نمایش »نفس« 
بود که این نماینده مجلس خواسته جدی خود از 
مسئوالن وزارت فرهنگ را فارغ از دولت ها مبنی 
بر خروج از اعمال رفتارهای ســلیقه ای و اجرای 
قوانین و ضوابط ثبت شــده روی کاغذ بیان کرد؛ 
»ضوابط ســلیقه ای و مقطعی باید کنار گذاشته 
شوند، باید آیین نامه ای که به تایید هیأت وزیران 
و مجلس شورای اسالمی می رسد، اعمال شود، نه 
این که یک فیلم به بهانه خاصی مثال اســتفاده از 
کاله گیس توقیف شود و فیلم یا سریال دیگری با 

همین ویژگی امکان نمایش عمومی پیدا کند. در 
بســیاری از حوزه های فرهنگی و هنری همچون 
کتاب ضوابط مشخصی از سوی شورایعالی انقالب 
فرهنگی تدوین و اعمال می شود، اما متاسفانه در 
حوزه ســینما هنوز قوانین مدونی که روی کاغذ 
آمده باشد، تدوین نشــده، به همین دلیل فیلم ها 
قربانی اعمال سالیق فردی یا گروهی می شوند.« 
خواسته ای که مکررا آن را شــاهد بودیم؛ اعمال 
سلیقه های شخصی در عرصه سینما و تلویزیون. 

سلیقه ای رفتار نشود
توقیف و رفع توقیف قصه قدیمی عرصه سینما 
و تلویزیون اســت؛ قصه ای که بارها و بارها تکرار 

شده است و بی شــک بعد از این هم ادامه خواهد 
داشت، اما هنوز که هنوز است وقتی از این مسأله 
ســخن به میان می آیــد ذهن هــا به خودی خود 
»کاناپه« را تداعی می کنند؛ فیلمی که می توانست 
عنوان بهترین باشــد، اما برای حضور در جشنواره 
باز ماند؛ بازمانده ای که عزم آن داشت تا بهترینی 
را برای خود رقم زده و در خاطره ها ماندگار شود. 
مهمترین دلیل این بازماندن و شــاید تنها دلیل 
آن اســتفاده از کاله گیس بود. این درحالی است 
که در فیلم های دیگری  بــدون هیچ دغدغه ای از 
کاله گیس استفاده شد و تنها فیلم ناکام این عرصه 
کاناپه بود. البته نباید از نظر دور داشــت که بحث 

توقیف همانند مباحــث دیگر مخالفان و موافقانی 
دارد؛ دو گروهی کــه هریک برای خود دالیلی نیز 
دارند. فاطمه ذوالقدر، عضو کمیســیون فرهنگی 
معتقد به تعامل است و به »شــهروند« می گوید: 
»به نظر من بهترین کار این است که از ابتدای امر 
فیلمســازی مجموعه عوامل دخیل تعامل خوبی 
با هم داشته باشــند و قبل از اکران فیلم ها و حتی 
زمان گرفتن مجوز تهیه فیلم افراد مسئول در این 
حیطه با تعامل، نظرات خود را با یکدیگر در میان 
بگذارند. البته این عضو  کمیســیون فرهنگی نیز 
اعمال ســلیقه های شــخصی را نمی کند و اذعان 
می کند: »واقعیت امر این است که تهیه هر فیلمی 
هزینه  هایی را دربردارد؛ هزینه هایی که توقیف ها 
تحمل آنهــا را بــرای تهیه کننــدگان دوچندان 
می کند و شــاید بهتر باشــد قبل از هزینه کردها 
مســائل حل وفصل شــوند. واقعیت این است که 
ما نیازمند تعامل هســتیم و نیاز است تعامل قبل 
از پروانه ســاخت صورت بگیرد. تمام درگاه هایی 
که با هم در یــک مجموعه کار می کنند با تعامل و 
همفکری می توانند مشکالت را برطرف کنند که 
این امر بیانگر تعامل از ابتدای کار است و نه این  که 
مراحل و ساخت آن طی شده باشد.« این درحالی 
اســت که برخی دیگر بر این باورنــد که بهترین 
عملکرد این اســت کــه فیلم های توقیف شــده، 
توقیف شــده باقی بمانند و رنگ پرده ســینما را 
به خود نبینند؛ گروهی که شــاید به این مســأله 
نمی اندیشند که توقیف هر فیلمی هزینه گزافی را 
روی دست، دست اندرکاران خود می گذارد. برای 
روشن شدن ماجرا مبنی بر این که آیا رفع توقیف 
فیلم های توقیفی امری درست است یا خیر، پای 
صحبت کارشناســان این عرصه نشسته ایم که در 

ادامه می خوانید. 

آیا فیلم های توقیفی باید در حسرت پرده سینما باقی بمانند؟

با نگاهی به چند دهه گذشــته متوجه این مهم 
می شویم که فیلم ها همواره دستخوش توقیف یا 
اصالحیه قرار گرفتند؛ آدم برفی در دهه هفتاد یکی 
از فیلم هایی بود که بنا به دالیلی اجازه اکران به این 

فیلم داده نشد.
فیلم آدم برفی

یکــی از متفاوت ترین آثار 
میرباقری آدم برفی است که 
در  سال1373 ساخته و برای 
اکران بر روی پرده سینما ارایه 
شد. اما این ابتدای ماجرا بود، 

چراکه چنین فیلمی با اعتراض های تندی روبه رو 
شد که مهمترین این اعتراض ها مربوط به محتوای 
فیلم بود. همچنین همزمانی اکران فیلم آدم برفی و 
تحفه هند موجب شد که تحفه هند نیز حاشیه هایی 
را به دنبال داشته باشد. اما با وجود آن که اکران این 

فیلم به طور کامل متوقف شد، 
نســخه ویدیویی آن تکثیر و 
در دسترس مردم قرار گرفت. 
جالب اســت بدانیم این فیلم 
پس از سه ســال رفع توقیف 
و با مجوز قانونی برای بار دوم 
بر روی پرده ســینما رفت که 

با وجود در دســترس بودن نســخه ویدیویی این 
فیلم با اســتقبال مردم روبه رو شــد. البته حضور 
تصویربرداری در کشــور ترکیــه و هزینه حضور 
چهره های سرشناســی همچون اکبری عبدی، 
داریوش ارجمند و پرویز پرستویی در »آدم برفی« 

مزید بر علت بود.
مکس

امــا در دهه هشــتاد اثری 
کمدی ساخته سامان مقدم 
تــا مدت های مدیــدی برای 
بر روی پرده رفتن ســینما با 
مشکالتی روبه رو بود تا آن که 

در بازه زمانی ۲۲بهمن تا ۲۲اسفند توانست روی 
پرده بماند و در این مدت با استقبال بسیاری از مردم 
روبه رو شد. اما نگاه سلیقه ای در آن زمان موجب شد 

تا مدت کوتاه تری بر روی پرده سینما بماند. 
 مارمولک

مارمولک یکی از پرســروصداترین فیلم های 
دهه هشتاد به کارگردانی کمال تبریزی است. 
این فیلم مضمونی جســورانه و نگاه انتقادی به 
جامعه و روحانیت داشــت 
کــه در قالب یــک کمدی 
اجتماعــی به بســیاری از 
ابهامــات جامعــه پاســخ 
می داد، ولی در زمان خود 
با بی مهری های بســیاری 
روبه رو شد و پس از جشــنواره فیلم فجر تنها 
برای ۲0روز بر روی پرده ماند و با فشــار برخی 

از ارگان ها، به اکران این فیلم خاتمه داده شد.
سنتوری 

داســتانی غم انگیز که در نوع خــود یکی از 
بهترین کارهــای داریوش 
می آید،  به شمار  مهرجویی 
چراکه  جایگاه او را به عنوان 
یک فیلمســاز مولف بیش 
از پیش در ســینمای ایران 
تثبیــت کرد. ســنتوری از 
اســت  فیلم هایی  دســته 
که نه تنها فیلم در جشــنواره بیســت وپنجم به 
نمایش درآمد و جایزه بهترین بازیگری سیمرغ 
را دریافت کرد، بلکــه بهترین فیلم از نگاه مردم 
را هم دریافت کرد. ســنتوری یکی از فیلم هایی 
اســت که هیچ گاه رنگ پرده ســینما را به خود 
ندیــد و نتوانســت اکران 

عمومی داشته باشد.
به رنگ ارغوان

فیلــم  سیاســی ترین 
ابراهیم حاتمی کیا به رنگ 
ارغوان که پس از چهار سال 
در  توانســت  توقیــف 
بیست وهشتمین جشنواره فیلم، جایزه بهترین 
فیلم را به دســت آورد و پس از گذشت 5 سال یر 

روی پرده سینما رفت. 

پیشینه

همواره توقیف

1

2 ماجرا 
سرنوشت توقیفی هاچیست؟

درجای جای جهــان فیلم های توقیف شــده ای 
وجود دارند که تعــداد قابل توجهی ندارند و هر کدام 
بنا بر خط مشی های خاص خود طعم تلخ توقیفی را 
چشــیده اند، اما اگر بخواهیم به مهمترین فیلم های 
توقیفی سینمای جهان بپردازیم این گونه باید تعریف 

کرد:
كشتار با اره برقی در تگزاس

اگرچه فیلم کشــتار با اره برقی براســاس زندگی 
واقعی قاتلی به نام ادگین ساخته شده بود، اما به دلیل 
خشونت آمیزبودن آن  در کشورهای فنالند، انگلستان، 
برزیل، استرالیا، آلمان، شیلی، سوئد، نروژ و ایرلند به 
نمایش درنیامد و تنها دلیــل از جلوگیری اکران آن 

تعدد سکانس های ترسناک و خشونت آمیز بود. 
پرتقال كوكی 

پرتقال کوکی از دیگر فیلم هایی اســت که اکران 
آن نزدیک به دو دهه در کشورهای ایرلند، سنگاپور، 

مالزی، اسپانیا و کره ممنوع شد.
جن گیر 

جن گیر یکی از ترسناک ترین و جنجال برانگیز ترین 
فیلم های سینمایی در جهان است که نمایش آن در 
برخی از کشور ها مانند انگلستان، مالزی و سنگاپور 
ممنوع شــد. اما جالب اســت بدانیم کــه منتقدان 
استقبال بی نظیری از این فیلم کردند و دیگر موضوعی 
که این فیلم را از ســایرین متمایــز می کند، نامزد 
10جایزه اســکار و برنده دوتای آنها )صدا و تدوین( 
شد. این فیلم با توجه به این که یکی از دلخراش ترین 
فیلم های تاریخ سینما به شمار می آید، پس از اکران 
در فنالند ممنوع و در انگلستان دوبار رده بندی سنی و 

قسمت هایی از آن حذف شد.
زندگی برایان 

اگرچه این فیلم در ابتدا توســط بسیاری از فعاالن 
مذهبی مورد انتقاد قرار گرفت، اما تنها در کشورهای 

نروژ، ایرلند و سنگاپور ممنوع شد.
در جبهه غرب خبری نیست 

در جبهــه غرب خبری نیســت فیلمی محصول 
شرکت آمریکایی یونیورسال پیکچرز و به کارگردانی 
لوئیس مایلستون است که براساس رمانی به همین 
نام از اریش ماریا رمارک ساخته شده  است. این فیلم 
که به وقایع جنگ جهانی اول می پردازد، در اســکار  
ســال1۹30 موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم و 
کارگردانی شــد. با این وجود، نزدیک به سه دهه در 
کشور آلمان اکران آن ممنوع اعالم شد که دلیل آن  
مضامین ضدجنگ و پیام ضدآلمانی اش توسط هیتلر 

و متحدانش بود.
كالیگوال 

فیلمی تاریخی-زندگی نامه ای به کارگردانی تینتو 
براس، نویســندگی گور ویدال و تهیه کنندگی باب 
گوچیونه و فرانکو روســلینی محصول  سال 1۹۸0 
میالدی است. این فیلم براساس زندگی نامه کالیگوال 
سومین امپراتور روم از زمان به قدرت رسیدن تا قتل 
وی ساخته شده است. داســتانی جنجالی به همراه 
خشــونت فراوان همراه با مضامین غیراخالقی که 
موجب شد در کشــور های کانادا و ایسلند به نمایش 

درنیاید.
آخرین خانه سمت چپ 

فیلمی ترســناک که محتــوای تجــاوز، انتقام و 
سودجویانه داشــت به کارگردانی وس کریون است 
که در  سال 1۹7۲ منتشر شد. در کشورهای سنگاپور، 
ایســلند، نیوزیلند، نروژ و آلمان غربــی به نمایش 
درنیامده و برای 1۸ ســال در انگلســتان و بیشتر از 
3۲ سال در استرالیا ممنوع بوده است. این فیلم را وس 
کریون ساخت که فیلم »تپه ها چشم دارند« او هم در 
فنالند ممنوع شــده بود. او برای فیلم های ترسناکی 
مثل کابوس در خیابان الم و ســری جیغ هم شهرت 

چشمگیری دارد.
عجیب الخلقه ها 

فیلمی ترســناک بــه کارگردانی تــاد براونینگ 
محصول کشور ایاالت متحده آمریکاست که به دلیل 
ترســناک بودن این فیلم نمایش آن در کشورهای 

ایتالیا، فنالند و ایرلند ممنوع شد.
شیطان مرده

فیلمی خشــونت آمیز که توسط ســازمان های 
مذهبی، منتقدان و رسانه ها بارها بارها مورد شماتت 
قرار گرفت. همچنین باید دانست این فیلم به دلیل 
بکارگیری خشــونت زیاد اکران آن در کشــورهای 
مالزی، انگلستان، آلمان غربی، سوئد، ایسلند، ایرلند 

و سنگاپور ممنوع شد.
آخرین تانگو در پاریس 

آخرین تانگو در پاریس ایتالیایی فیلمی شهوانی 
درام فرانسوی/ ایتالیایی ســاخته برناردو برتولوچی 
اســت. در این فیلم بازیگرانی چــون مارلون براندو، 
ماریا اشــنایدر و ژان پیر لئو حضــور دارند. این فیلم 
به دلیل سکانس هایی که حول یک رابطه عاشقانه و 
صحنه های صریح است در آمریکا رده بندی سنی برای 
آن قرار گرفت و این فیلم در کشورهای ایتالیا، نیوزلند، 

پرتغال، سنگاپور و کره جنوبی ممنوع شد.

تجربه دیگران

مهمترین فیلم های توقیف شده جهان
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روزنامه »شهروند« برای دستیابی راحت تر و سریع تر مخاطبان و عالقه مندان به مطالعه در رابطه  با آیا 
فیلم های توقیفی باید در حسرت پرده ســینما باید باقی بمانند؟اقدام به تهیه منابع دیگر  در رابطه با این 
موضوع کرده است. به همین جهت اگر به این موضوع عالقه مند و مایل هستید مطالب بیشتری در این زمینه 

بخوانید، می توانید به آدرس هایی که در زیر آمده است، مراجعه کنید.
  خانه ملت

www.icana.ir/Fa/News/332084
  مشرق نیوز

www.mashreghnews.ir/news/550117
  رکنا
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طهماسب  صلح جو، 
بحث  سینما|  منتقد 
توقیف شــده  فیلم های 
از آن دســت مباحثــی 
اســت کــه همیشــه 
و  منتقــدان  بــرای 
اهالــی ســینما و هنر 
قابل تامل بوده اســت. طهماسب صلح جو یکی از 
منتقدان سینماست که در پاســخ به این سوال 
که آیا موافق رفع توقیف فیلم های توقیف شــده 
اســت یا خیر، می گوید:  »نظری نــدارم و اصال 
نمی دانم کدام فیلم ها توقیف شــده اند. من اصال 
فیلم های توقیف شده را ندیده ام و به همین دلیل 
با حال وهوای آنها آشــنا نیستم، ولی در مجموع 
زمانی که فیلمی با مجوز وزارت ارشــاد ساخته 
می شــود و در همیــن گیرودار ساخته شــدن 
فیلمنامه اش به تصویب می رسد، دیگر توقیفش 

بی معناست.« 
صلح جــو در قبــال شــنیدن نــام فیلم های 
توقیف شده ای همچون عاشــقانه و خانه پدری 
صحبت هایــش را این گونه ادامــه می دهد: »به 
گمان من رفع توقیف فیلم هایی که طعم توقیف 
را چشیده اند، بی شــک مثبت است. این منتقد 
ســینما براســاس این باور این نکته را گوشزد 
می کند کــه فیلم های توقیف شــده که قاچاقی 
ساخته نشده اند؛ زیرزمینی که ساخته نشده اند. 
این فیلم ها مجوز ساخت دارند. عوامل تهیه  این 
فیلم ها سابقه کار دارند، این فیلم ها جای دیگری 
ساخته نشــده اند که تنها برای اکران روی پرده 
سینماهای ما بیایند. چرا باید این فیلم ها توقیف 

شوند.«
صلح جو در این زمینــه در ادامه می گوید: »در 
این مورد باید حق را به فیلمسازان داد تا کسانی 

که فیلم  هــا را توقیف می کنند. اگــر این فیلم ها 
قاچاقی ساخته شده بودند و ضوابط و مجوزهای 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را موردتوجه قرار 
نداده بودنــد یا به عبارتی فیلمســاز قصد حیله 
داشته باشــد، بله باید توقیف شوند، اما در مورد 
هریــک از این فیلم ها باید گفــت که هیچ یک از 
موارد گفته شده شــامل حال آنها نمی شود، زیرا 
زیرنظر مســئوالن همین عرصه ساخته شده و 

مجوز گرفته اند.«
 این منتقد سینما در پاســخ به این سوال که 
شــاید مبنا بر این اســت که این فیلم ها ضوابط 
را رعایــت نکرده انــد؟ می گوید: »اگــر مبنا بر 
رعایت نکردن ضوابط باشد، باید گفت این مسأله 
برمی گردد به سیستم مدیریتی که در رأس این 
امر وجود دارد. وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 

مســئول تعیین این قوانین و ضوابط است که در 
گذشته این کار را انجام داده است. مبنا را بر این 
گذاشته که اگر فیلمی ساخته می شود، موظف به 
رعایت این ضوابط است و اگر غیر از این باشد، در 

حسرت اکران خواهد ماند.«
صلح جو در خاتمه با اشــاره به این که اگر مبنای 
فیلم های توقیف شده را مجوز وزارت ارشاد بدانیم، 
توقیف شــان باعث تاسف اســت، ادامه می دهد: 
»اگر فرض را بر ایــن بگذاریم که فیلمی برمبنای 
فیلمنامه تصویب شده ساخته شود، بی شک توقیف 
شــامل حالش می شــود، اما گویی این مسأله در 
مورد فیلم های توقیف شده صدق نمی کند. چنین 
ماجرایــی در کار نبوده اســت، بنابراین باید گفت 
رفع توقیف فیلم هایی که براساس قواعد و ضوابط 

تصویب شده ساخته شده اند، الزامی است.«

سلحشوری،  پروانه 
عضــو كمیســیون 
فیلم  توقیف  فرهنگی| 
اتفاق ناخوشایندی است 
که در کشــور مــا اتفاق 
می افتد، چراکه  قوانین  
بــرای این موضــوع در 
نظر گرفته شده اســت که این موضوع در کشور 
ما مخافان و موافقان بســیاری را بــه دنبال دارد. 
پروانه سلحشــوری، عضو کمیسیون فرهنگی در 
این زمینه معتقد اســت: »برای ساخت هر فیلم، 
ابتدا ممیزی هایی پشــت سرگذاشته می شود، به 
همین جهت زمانی که فیلمی در دست تولید قرار 

می گیرد از چنین گذرگاهی عبور کرده است.«
این نماینــده مجلس  ضمن توضیــح مطالعه 
ســناریوهای ابتدایی ازجمله مقوالتی اســت که 
باید به آن توجه داشــت، در این زمینه بیان کرد: 
»باید توجه داشــت در ابتدا ســناریو هایی وجود 
دارند که مــورد مطالعه قرار می گیرند و ســپس 
مراحل آن طی می شــود تا پــس از تولید دیگر 
دستخوش توقیف قرار نگیرند. به همین جهت اگر 
فیلمی پس از تولید، توقیف شــود آسیب جدی 
مالی  به تهیه کننده  و بازیگران وارد می شــود که 

مشکل زاست.«
سلحشوری ضمن انتقاد از توقیف فیلم و داشتن 
بار مالی برای کارگردانــان  در این زمینه توضیح 
داد: »به عقیده بنده رفــع توقیف فیلم ها خوب و 
مثمرثمر اســت، چراکه زحمات افرادی که طی 
روزهای متمادی برای تهیه و تولید فیلمی تالش 

کرده اند، به دست فراموشی سپرده نمی شود.«
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس بــا تاکید بر 
این که بایــد متوجه عوارض توقیــف یک فیلم یا 
نمایش غیرمؤثــر آن پس از چندین  ســال برای 
اهالی ســینما و بار روانی منفی آن بر جامعه بود، 
در این زمینه ادامه داد: »اگرچه انتقادات بسیاری 
بر برخی از فیلم ها وارد بــود، اما با اصالحیه های 
اعمالی اجازه اکران آنها وجــود دارد. برای مثال 
مجموعــه خانگی عاشــقانه با اعمــال تغییراتی 
توانست رفع توقیف شــود و اجازه توزیع خانگی 
را دریافت کند که بهتر بــود مالحظات فرهنگي 
انجام مي گرفت چــون به اعتقاد من فتوشــاپ 
انجام شده به فیلم ضربه زده و موجبات دلزدگی 

مخاطب را فراهم آورد.«
این نماینده مجلس با اشــاره به این که درنظر 
گرفتــن ممیز هایی بــرای فیلم هــای خانگی و 
سینمایی از ملزوماتی اســت که باید به آن توجه 

داشت، در این زمینه ادامه داد: »البته الزم به ذکر 
است توقیفی که انجام می شود براساس ممیزهای 
قرار داده شده بوده، اما از آن جا که فیلم ها در ابتدا 
ممیزی ها را طی می کنند، توقیف، کار درســتی 
به نظر نمی رسد، به همین جهت بهتر است قبل از 
مراحل تولید و ساخت فیلم توقیف صورت بگیرد، 
نه آن که پــس از طی مراحل دشــوار و پرداخت 

هزینه هایی گزاف.«
عضو کمیســیون فرهنگی در این زمینه ادامه 
داد: »با توجه به مقوالتی که گفته شــد می توان 
نتیجه گرفــت به نظارت بیشــتری در این حوزه 
نیازمندیــم، همچنیــن الزم به ذکر اســت که 
تهیه کنندگان نیز مالحظــات فرهنگی را درنظر 

بگیرند تا با چنین مشکالتی مواجه نشوند.
سلحشــوری در خاتمه با اشــاره به این که ما 
نیازمنــد ارایه مالحظــات فرهنگی هســتیم تا 
بی هیچ دغدغه ای شــاهد اجرای ســینمایی ها و 
مجموعه های خانگی باشــیم، در این زمینه  بیان 
کرد: »برای تهیه هر فیلمی قبــل از آن که به آن 
پرداخته شود و مقوالت فرهنگی را درنظر بگیرند، 
باید ممیزی هایی درنظر گرفته شــود که رعایت 
شــود تا زمانی که فیلم آماده اکران شــد، دیگر 

شاهد توقیف آن نباشیم.« 

کارشناس بی طرف

نگاه مخالف

توقیف فیلم بی معناست

به نگاه تیزبینانه نیازمندیم
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هلل  ا نصــــــر
نایب  پژمان فــر، 
كمیـسیون  رئیس 
در  چــرا  فرهنگی| 
بحــث رفــع توقیف 
فیلم ها همچون سایر 
و مشکالت  مســائل 
باید استناد به رعایت قوانین شود. هر مساله ای 
که براســاس قوانین و مقررات و ضوابط وضع 
شده مســیر را طی کند بی شــک به مشکلی 
برنمی خورد. ما در عرصه فیلم ها نیز تکالیف و 
ضوابط از پیش تعیین شده ای داریم که باید آنها 
را در نظر بگیریم. نصرا... پژمان نژاد، نایب رئیس 
کمیســیون فرهنگی در ادامه صحبت هایش 
می افزاید: ما چارچوب هایی برای فیلم ها تعیین 
کرده ایم که شــورای نظارت و دســتگاه های 
اجرایی نیز به آنها مکلف هســتند و تشخیص 
اینکه اکران فیلمی باید توقیف شــود یا خیر 
به عهده آنهاســت. اگر تشخیص مبنی بر این 
باشد که فیلمی باید توقیف شود این تشخیص 
باید اجرایی شود چون دستگاه مذکور وظیفه 
قانونی خود را انجام می دهد. پژمان فر در زمینه 
اظهارنظر برخی از صاحب نظران مبنی بر رفع 
توقیف فیلم های توقیفی می افزاید: اگر استداالل 
بر این باشد که این فیلم ها رفع توقیف شوند این 
نوعی تخطی از قانون است. زمانی که گروهی با 
جمع بندی به این نتیجه رسیده است که فیلمی 
به دلیل داشــتن محتوا  یا سکانس های خاص 
قابلیت اکران عمومی ندارد، لذا تا رفع این مسائل 
آن فیلم نباید در معرض دید عموم قرار بگیرد. 
درواقع این فیلم ها نباید قبل از اصالحیه به اکران 
عمومی برسند. نایب رئیس کمیسیون فرهنگی 
در پاسخ به این سوال که توقیف برخی فیلم ها 
بدون استدالل کافی بوده می گوید: مجلس در 
این مسائل ورود نمی کند و تصمیمات شورای 
نظارت را به تجزیه وتحلیــل نمی گذارد. ما که 
دستگاه اجرایی نیســتیم. قانونگذار براساس 
یکسری قوانی اعالم شده است که اگر فیلمی با 
قوانین کشور مغایرت داشته باشد دستگاه های 
اجرایی وظیفه دارند فیلم را توقیف کنند.  این 
فیلم ها می توانند با پیاده کردن اصالحات در نظر 
گرفته شده به مرحله اکران برسند. پژمان فر در 
پاسخ به این سوال که برخی فیلم های توقیف 
شــده با انجام اصالحات رفع توقیف شــدند و 
برخی به این فیلم ها انتقاد داشتند و بر این باور 
بودند که اگر این فیلم ها توقیف می مانند بهتر 
بود، اذعان می کند: مبنا براین است که شورای 
نظارت به عنــوان متولی این موضــوع در این 
زمینه می تواند اظهارنظر کند. اصالحات صورت 
بگیرد رفع توقیف می شود اگر صورت نگیرد نه. 
زمانی است که ما اساســا قبول نداریم شورای 
نظارت این کار را انجام بدهد آن زمان است که 
می گوییم ما قانون را قبــول نداریم و حاال باید 
برویم به این ســمت که قانونی که در ارتباط با 
این موضوع وجــود دارد را اصالح کنیم. یعنی 
 ما اذعان می کنیم مسیر مشخص شده توسط 
شورای نظارات ناکافی است برای حل مسائل، 
بنابراین ما می رویم به دنبال راه حل بهتر  برای 
ممیزی فیلم ها داشته باشــیم. البته واقعیت 
امر این اســت که ما نمی توانیــم قوانین را که 

فصل الخطاب هستند  نادیده بگیریم.  

نگاه موافق

 توقیف ها 
اجرای قانون هستند
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