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خداحافظی شهرزاد با مخاطبانش

ﺧﺮاﺑﺎت

گسست فرهنگی و اجتماعی

ﺟﻮاد ﻃﻮﺳﻰ
 یكزمانی شکست فیلمها در گیشه دلیل منطقی
خــودش را در قواعد حرفهای و مناســبات اقتصادی
حاکم بر سینما داشت .از »اینك آخرالزمان« فرانسیس
فورد کاپوال» ،رستگاری در شاوشنگ« فرانك دارابونت،
» «۱۹۴۱استیون اسپیلبرگ» ،باشگاه مشتزنی« دیوید
فینچر و »دروازه بهشــت« مایــکل چیمینو بگیرید تا
»باباشمل« و »ســتارخان« علی حاتمی» ،راز درخت
سنجد« و »صمد و فوالدزره دیو« جالل مقدم» ،جهنم
 +من« محمدعلی فردین» ،شــورش« رضا میرلوحی،
»تیغ و ابریشــم« و »گروهبان« مسعود کیمیایی و. ...
مثال در مورد همین فیلمهــای ایرانی ،خرق عادت و
زمان بد اکران ،از مهمترین دالیل شکستشان بودهاند.
تماشاچی عامی آن موقع ،فردین و ناصر ملكمطیعی
را بــا یــك تیــپ و لهجه خــاص میخواســت .اما
تازگیهــا در این آشــفتهبازار اقتصــادی و حال و روز
ناخــوش آدمهــا و طبقات اصلی جامعــه در کوران
تحریــم و آخر و عاقبت برجــام و فضای بیش از حد
سیاستزده ،با مســائل تازهای جدا از ترافیك فیلمها
و تعداد سینماها ،محدودیتهای مناسبتی ،جلوگیری
از تبلیغــات ماهوارهای ،عدم جذابیت فیلمها ،فقدان
تبلیغات مناســب ،عدم حمایت شهرداری از تولیدات
ایرانی و محدودیتهای تلویزیون و نگاه گزینشــی در
پخش تیزر فیلمهای ایرانی ،سلیقهســازی فیلمهای
بهظاهر کمدی و ...مواجه هســتیم .به دنبال فروش
انــدک فیلم »فراری« علیرضا داوودنژاد در فهرســت
فیلمهای نــوروزی ،اخیرا دو فیلم »جشــن دلتنگی«
پوریا آذربایجانی و »آن سوی ابرها«ي مجید مجیدی
هم شکســت سنگینی در گیشــه خوردند .اینطور به
نظر میرســد که رفتهرفته داریم به جایی میرســیم
که تماشــاچی را باید با اعمال شاقه به سینما کشاند.
در جامعه افســرده و پراسترسی که با رکود اقتصادی
و اخبــار ناگــوار ســروکار دارد ،قاعدتا ســینمارفتن و
فیلمدیدن در یک محیط عمومی اهمیت و جذابیتش
را از دست میدهد و مســائل دیگری در اولویت قرار
میگیرند .وقتی »دل خوش ســیری چنــد؟« حالتی
فراگیر پیدا کند ،دیگر عاشــقی یــادت میرود و تفریح
و ســرگرمی را حتی اگر دل و دماغ مقطعی پیدا کنی،
در چیزهای دمدســتتر و کمهزینهتری جســتوجو
میکنی .خب ،تداوم این وضعیت و تشدید بیانگیزگی
و بیحوصلگی باعث خواهد شــد کــه به تدریج یک
رســانه پرمخاطب جایگاه مهم و تأثیرگــذارش را در
سطح جامعه از دست بدهد و جایگزینش شیوههای
ارتباطی ســطحی و فاقــد برد وســیع و خودجوش
اجتماعی شود .قدر مسلم بیتفاوتی و جدینگرفتن
این واقعیتها زمینهســاز یک رکود فرهنگی عمیق و
رشــد روزافزون مجموعهای از افراد عبوس و دلمرده
خواهد شــد که به شــکل ناگزیر در پیله تنهایی خود
فرورفتهاند.

بهناز شیربانی :در ســالهای اخیر تجربه سریالسازی
در چند فصل ،برای تلویزیون ایران خیلی موفقیتآمیز
نبوده اســت ،شــاید عمدهترین دلیلش را میتوان در
افت کیفی فیلمنامه و نبود جذابیت در فصول بعدی
سریال جستوجو کرد ،اما از این میان تنها میتوان به
معدود ســریالهایی اشاره کرد که بعد از چند فصل و
البته با افتوخیزهایی باز هم توانســتند مخاطبانشان
را با خــود همراه کنند .ســریال »پایتخت« را میتوان
از جمله ســریالهایی دانســت که با توجه به برخی
انتقادها ،ســریال موفقی بهلحاظ جذب مخاطب بود
و از اندک نمونههایی که شمارشــان از انگشــتان یک
دســت هم کمتر اســت .اما شــبکه نمایش خانگی
که ســالها پیش حوزه ناشــناختهای برای مخاطبان
پیگیر ســینما و تلویزیون محســوب میشــد ،به مرور
جایگاهــش را میان مــردم باز کرد و حتــی بهعنوان
رقیبی برای تلویزیون ایران شناخته شد .حضور بسیاری
از کارگردانان و بازیگران مطرح ســینما و تلویزیون در
این عرصه و تولیداتی که گاه با شکست مواجه شدند،
بسیاری از ســینماگران را متوجه این موضوع کرد که
مخاطبی که بــهازای پرداخت مبلغی بــه دیدن این
ســریالها مینشــیند ،پیگیر چه نوع تولیداتی است؛
میتوان گفت ســریال »شهرزاد« بســیاری را متوجه
ایــن موضوع کرد .نگارش قصهای پرکشــش و تمرکز
روی کیفیــت فیلمنامه و در کنــارش حضور بازیگران
و عوامل حرفــهای و هدایت آنها توســط کارگردانی
کــه تجربیاتــش در تلویزیــون نتیجه خوبی داشــته
باعث شــد تا »شــهرزاد« قدرتمند وارد عرصه شبکه
نمایش خانگی شــود ،آنقدر کــه مخاطبانش پیگیر
ادامه این ســریال در فصول بعدی شــوند .هرچند که
نمیتوان حواشی ریزودرشت این سریال در روند تولید
را انــکار کرد و نادیده گرفت .حســن فتحی ،کارگردان
ایــن مجموعــه ،بعد از پایان فصل ســوم ســریال در
صفحه شــخصیاش بــه تجربه کار در ایــن حوزه و
البته حواشــیای که بر کارش سایه انداخته بود اشاره
کرد و نوشت» :همه این ســالها کارگردانی برای من
اکروباســی میان اصولی چون استقالل ،رفتار اخالقی،
شفافیت و البته یافتن بهترین نسبت با همین سهگانه
بوده است و با سریال شــهرزاد در بسیاری از لحظات
این اکروباسی به قصد حفظ تعادل در معرض تهدید
قرار گرفت .تردیدی نیســت که صنعت سینما و فیلم
بــا خلق و تخیــل ســروکار دارد و نیازمنــد خلوت و
امنیت ذهنی اســت .کاری است گروهی و موفقیتش
در گرو همکاری و همبســتگی میان همه افراد گروه.
با مخاطب ســروکار دارد ،به ایــن معنا که نهتنها باید
مورد پســند قرار بگیــرد بلکه باید نقــاد نارواییهای
فرهنگــی و عادات عمومی هم باشــد .به دلیل نقش
اجتماعیاش همیشــه در تنش اســت با سلیقههای
متفاوت سیاسی و نهایتا اینکه برای بهسرانجامرساندن
خود نیازمند پول است در عین اینکه باید مستقل باشد.
حفظ تعادل برای یک فیلمســاز در خلق و تولید یک
اثر هنری ،التزام به این نکات اســت و متأسفانه چنین
التزامی در جامعه ما همواره در معرض تهدید و تردید
قرار میگیرد؛ تردیدی میان منافع خود و دیگری ،میان

اخالق و مصلحت ،میان اســتقالل و میل سیاست به
دخالت ،میان منطق سرمایه و جنس هنر ،میان افکار
عمومــی و نقد آن .این تعادلهــای ضروری و الزامی
متأســفانه از همان فصل اول سریال بهواسطه ضرب
و زور رســانهای برخی ســلیقهها در معرض آسیب و
تهدید قرار گرفت .در تمام مدت من ســعی کردم تا با
یاری همکارانم ،این تنشها و حاشــیهها را که گاه به
افکار عمومی ربط پیدا میکرد و گاه به سیاســتهای
رسمی و متولیان رســمی تاریخ معاصر و قرائتهای
مسلط از تاریخ ،نادیده گرفته و کار را به انجام برسانم
و البته استقالل عمومی مخاطبان متنوع و متعلق به
اقشــار مختلف در داخل و خارج کشــور ،پشت و پناه

و نقطــه اتکای محکمی شــد برای تــداوم کار .فصل
اول ســریال شــهرزاد با اعتماد ،همدلی و امیدی که
برانگیخــت پــاداش خــود را گرفت .امــا همزمان با
ازســرگیری فصول بعدی ســریال ،اثری کــه مباهات
میکــرد به اعتمادی که در میان مردم برانگیخته بود،
ناگهان در معــرض اتهام قرار گرفت .اینبار شــایعه
شبهات مالی بحران ایجاد کرد .باید جواب میدادیم:
ســرمایه از کجا آمده اســت؟ از متولی قانون تا فعال
مدنــی ،از چــپ و از راســت ،از رومــی روم تا زنگی
زنگ ،ارکســتروار ،هماهنگ و پرســروصدا و گسترده،
منابع مالی این ســریال را که مســتقل بود و خارج از
نهاد صداوســیما پخش میشــد به پرسش گرفت و

بوي موفقیت آن به مشام ميرسید
احمــد طالبينــژاد :ســریال
»شـهــــرزاد« را جــــــز در
قسمتهاي اولیه دیگر دنبال
نکردم ،امــا در جریان تداوم و
ســیر تحوالتش بودم .سریالي
کــه توزیــع آن بــه صــورت
غیردولتي؛ یعنــي در مدیومي بهجــز تلویزیون بوده
و توانســته تا این حد موفق ظاهر شــود ،قطعا مردم
در آن چیزهایي دیدهاند که باعث تداوم ســاخت آن
در سه فصل شــد .در شرایطي که برخي سریالها در
همان فصل اول هم با افت مخاطب مواجه ميشوند
و ادامهدارشدنشــان در فصلهاي بعــدي جذابیتي
ندارد ،این سریال در هر سه فصل بازخوردهاي خوبي
داشــت .هرچند در این میان حواشي متعددي درباره
سریال مطرح شد ،ازجمله اینکه سرمایهگذاران سریال
از صندوق ذخیره فرهنگیان پولي را برداشت کردهاند
یــا وام گرفتهاند و هر چیزي که به این صورت مطرح
شد و شاید یکي از دالیلي که باعث شد براي دیدن این
سریال روي خوش نشان ندهم ،همین موضوع بود که

من هم یکي از بازنشســتگان آموزشوپرورش هستم
و کمي از این موضوع دلچرکین شــدم ،اما قطعا این
سریال جذابیتهاي الزم را براي مخاطبانش داشته؛
قصه پرکششي که در بســتري از تاریخ روایت شد که
براي مردم نوستالژیک است و بخشي از تاریخ معاصر
ایران را به تصویر کشید و به گمانم بخشي از موفقیت
این ســریال هم ناشــي از همین فضا بود .بازيهاي
خــوب بازیگرانــش ،طراحي صحنه و لبــاس و ...به
نظرم از عناصري است که باعث موفقیت سریال شد.
هرچند که شنیدم شاید این سریال در فصل چهارم هم
ادامه پیدا کند که به نظرم کار بیهودهاي است و بهتر
است که چنین قصه جذابي در اوج تمام شود ،اما به
نظرم باید به تالشهاي حسن فتحي که تحصیلکرده
تئاتر اســت و بهخوبي از پس کارگرداني کار برآمده و
در کنارش خانم ثمیني که درامنویس خوبي اســت،
اشاره کرد که تالشهایشان به نتیجه رسید و قصهاي
نوشته شــد که توانســت با هر دو مخاطب خاص و
عــام ارتباط برقرار کنــد و از ابتدا بــوي موفقیت آن
به مشام ميرسید.

اینبار با واردآوردن اتهام پولشــویی و اختالس ،همه
اعتماد عمومی را نشانه گرفت! چه باید میکردیم؟ تن
میدادیم به شایعه و شبهه و بازار داغ جوسازی و کار
را تعطیل میکردیم؟ یــا بهرغم تهمتها و افتراهای
ریزودرشــت که عالوهبــر حیثیت تهیهکننده ســریال،
آبروی من ،همکار نویسندهام و یکی دو نفر از بازیگران
اصلی سریال را نشانه رفته بود و با امید برطرفشدن
شبهات و شایعهپراکنی افرادی که با هر نیت و انگیزه
توقف فیلمبرداری شــهرزاد را هدف قرار داده بودند،
کار را ادامه میدادیــم؟ صدالبته نقطه قوت هنرمند،
اســتقالل اوست و برای او همیشــه این ترس و تردید
وجود دارد که مبادا بازیچه دســت متولیان سرمایه و
قدرتهای موازی پشتپرده قرار گیرد .هنرمند دلگرم
است به اعتماد مردم و نمیتواند فقط به منافع مادی
خود بیندیشــد و طبیعی اســت که باید بداند با کمک
چه سرمایهای میتواند خلق را ممکن سازد .اگرچه در
نهایت ما راه دوم را انتخاب کردیم و موازی آن ،دروغ و
واهیبودن شبهات و اتهامات نیز کامال به اثبات رسید،
اما بیتردید یکی از سختترین لحظات ساختن سریال
شــهرزاد همین انتخاب بر سر این بزنگاه بود .انتخاب
میان افکار عمومی که گاه چون کشــتی بیلنگر است
و حقیقتی که بــرای اثباتش باید مرام و معرفت حلم
و صبوری دانســت .اکنون در پایان ســاخت و تولید و
پخــش ،صحبتکردن از ایــن بزنگاههایــی که هربار
کارگردان و دیگر دســتاندرکاران سریال شهرزاد را در
برابــر انتخابهایی خطیر قرار مــیداد به چندین کار
میآید؛ باید دانســته شود سریالی که موجب همدلی
و هیجان و کنجکاوی نســبت به گوشههایی از تاریخ
معاصــر در نزد مخاطبانش شــده ،به قیمت مدیریت
چه تنشها و دستودللرزیدنهایی میسر گشت .باید
دانســته شود تا افکار عمومی بهسرعت بازیچه دست
متولیــان ثروت و منطق قدرت نشــود و برای نفرین و
آفرینگفتن ،شــتاب نکند و صبوری بیاموزد و طمأنینه
پیشــه کند .من در سالهای حضور در این عرصه ،تنها
به یمن همین اعتماد به مردم ،اعتماد به روشــنگری
زمان و صبوری بوده است که از پا نیفتادهام و مرارتها
را تاب آوردهام .اکنون در کالم آخر به نیابت از ســوی
یکبهیک همکارانم ،قدردان قدرشناسی و حسن توجه
مردم عزیزی هســتم که سریال شهرزاد را بهرغم همه
نقصانها و کاســتیهای آن مــورد حمایت و اعتماد
خود قرار دادند«.
سریال شهرزاد با تمام حواشی و اتفاقاتی که درباره
چگونگی ســاختش؛ از تأمین هزینهها و دســتمزدهای
بازیگران گرفته تا بســیاری مسائل دیگر افتاد ،تمام شد.
فتحی در یادداشــتش از احتمال ساخت فصل چهارم
ســریال نوشــت و خبرگزاری فارس از تدارک ســاخت
سریالی توسط فتحی در نمایش خانگی نوشت؛ سریالی
کــه قصه آن بر اســاس رمان معــروف »بامداد خمار«
اســت و این روزها فتحی بــا فتانه حاجســیدجوادی،
نویسنده این کتاب ،جلســات متعددی برای نگارش آن
دارد .به نظر میرســد حوزه نمایش خانگی برای حسن
فتحــی بهمراتب موفقیتآمیزتر بــوده و باید دید پروژه
آینده این کارگردان چه خواهد بود.
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ساعت اجرای چند نمایش
تئاترشهر تغییر کرد
 گــروه هنــر :ســاعت اجــرای چنــد نمایش
بهصحنهرفتــه در تئاتر شــهر بهدلیــل همزمانی
با مســابقه تیم ملی کشــورمان در جــام جهانی
فوتبــال تغییر کرد و اجرای نمایــش »دیرراهبان«
۲۱خرداد با قدردانی گروه اجرائی از حمید امجد و
حمیدرضا آذرنگ در تاالر چهارسو آغاز شد .ساعت
اجرای چنــد نمایش بهصحنهرفتــه در تاالرهای
سایه ،چهارســو و اصلی در روز جمعه  ۲۵خرداد
بهدلیل همزمانی با مسابقه تیم ملی کشورمان در
جام جهانی فوتبال روســیه تغییر کرد .براســاس
برنامهریزیهای انجامشده نمایش »تیاتر قجری«
به کارگردانی داریوش رعیت روز جمعه  ۲۵خرداد،
ساعت  ۱۷روی صحنه میرود .این در حالی است
که اجرای نمایش »مالی ســویینی« بهکارگردانی
مرتضــی میرمنتظمــی روز جمعــه  ۲۵خــرداد
ســاعت  ۱۷و نمایش »دیرراهبــان« بهکارگردانی
کیومرث مرادی در تاالر چهارســو ســاعت ۱۶:۳۰
خواهد بود.

گــروه هنر :شــورایعالی بینالملل ســینمای ایران
ســرفصل فعالیتهای خود در بخشهای مختلف
امور ســینمایی را به منظور افزایش ســهم ایران در
بازار جهانی مبادالت محصوالت سمعی و بصری به
سطح درخور در  ۲۲بند اعالم کرد.
سرفصل این برنامهها به شرح زیر است:
 برگــزاری جشــنواره جهانــی فیلــم فجر و ســایر
جشنوارههای الزم فیلمهای بلند و کوتاه به سبکوسیاق
دو جشــنواره ســیوچهارم و ســیوپنجم و با تشکیل
دبیرخانه دائمی در سطح استانداردهای جهانی.
 تدوین شیوههای حمایت از تولیدات مشترک و تشکیل
کمیتههای بررســی الزم همراه بــا تخصیص بودجه؛ از
پرورش ایده تا ســاخت فیلم با افق ترویج نهضت تولید
محتوا.
 حمایت از حضور هدفمند در جشــنوارههای معتبر،
اعم از جشــنوارههای شــاخص جهانی و جشنوارههای
منطقهای بــه منظور معرفی ســینمای ایــران و یافتن
بازارهای جدیــد و متنوع برای محصوالت ســینمایی و
سمعی و بصری.
 توسعه روابط بینجشــنوارهای در جشنوارههای
داخلی و خارجی.
 تبدیــل ایــران به هــاب منطقــهای برای تســهیل

خریدوفروش فیلمهای ایرانی و غیرایرانی برای خریداران
غیرایرانی.
 حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد شبکه اکران
جهانی نمایش جهت ایجاد ذائقه تماشاچیان غیرایرانی
به دیدن فیلمهــای ایرانی با ایجاد ســئانسهای ثابت
نمایش در شهرهای مختلف جهان.
 شناسایی و ســاماندهی ایرانیان مقیم خارج از کشور
برای همکاری در مبادالت جشنوارهای و تجاری سینما.
 حمایت از آمادهســازی و بازاریابــی فیلمهای ایرانی
برای نمایش در شبکههای تلویزیونی جهانی و صیانت
از حقوق پدیدآورندگان آثار.
 حمایت از آمادهســازی و بازاریابــی فیلمهای ایرانی
برای نمایش در خطوط هوایی ،کشتیرانی و نظایر آن و
صیانت از حقوق پدیدآورندگان آثار.
 برنامههای آموزشی بینالمللی آکادمیک میانمدت و
کوتاهمدت برای تربیت کادرهای جدید.
 حمایــت از حضور توزیعکنندگان فیلمهای ایرانی در
بازارهای جهانی.
 حمایت از راهاندازی شــرکتهای جدید ایرانی برای
فعالیت در حوزه بینالملل و تربیت کادرهای جوان برای
فعالیتهای بینالمللی سینما در حوزه نمایش و فروش
فیلم در بخش خصوصی.
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 حمایــت از مؤسســات ایرانــی کــه بــه معرفی و
بازاریابی پتانســیلهای خدمات تولیدی و سایر امکانات
فیلمســازی کشــور مانند معرفی لوکیشنهای طبیعی
بــرای جــذب تولیــدات خارجی و مشــترک بــه ایران
اقدام میکنند.
 ارتبــاط بــا آرشــیوها و کتابخانههای جهــان برای
قراردادن فیلمهای ایرانی در سبد فیلمهای موجود.
 حمایــت حقوقی و ارائه خدمــات حقوق بینالملل
توسط کارشناسان به ایرانیان فعال در حوزه بینالملل و
غیرایرانیان عالقهمند به فعالیت در ایران.
 راهاندازی یا حمایت از راهاندازی پایگاههای اینترنتی
خدمات پشــتیبانی از ســینمای ملی ،ماننــد خبرگزاری
ســینمایی ،بانک اطالعات سینمای کشور با هدفگذاری
خارج از کشور.
 راهاندازی یا حمایت از راهاندازی پایگاههای اینترنتی
خدمات بازاریابی سینمای ملی و منطقهای با راهاندازی
پایگاههای اطالعاتی.
 راهانــدازی مرکز ملی آپلــود و دانلود فیلم در داخل
کشور برای استفاده شاغالن رسمی این حرفه.
 کمک به افزایــش همکاریهای جهانی صنفی بین
سینماگران ایرانی و اتحادیهها و اصناف غیرایرانی.
 اکران عمومی هدفمند فیلمهای خارجی در داخل به

منظور ارتقای سطح سلیقه سینمایی مردم برای تقویت
سایر سیاستهای سازمان.
 برنامهریزی برای اســتفاده از ظرفیت ایجاد باشــگاه
بهعنوان مخاطبان خــاص فیلمهای خارجی به منظور
توســعه مخاطبان و ایجاد ذائقــه جدید برای فیلمهای
فرهنگی و تجاری داخلی و خارجی.
 تعریف گردشــگری فرهنگی با تکیه بر گردشــگری
سینمایی برای گردشگران داخلی و خارجی.
محمدمهدی حیدریان ،رئیس ســازمان ســینمایی،
چندی پیش در احکامی ،امیر اسفندیاری ،ایرج تقیپور،
نادر طالبزاده و سیدرضا میرکریمی را بهعنوان اعضای
حقیقــی و علیرضا تابــش ،مدیرعامل بنیاد ســینمایی
فارابی ،مهدی یزدانی ،مدیرعامل مؤسســه رســانههای
تصویری ،ســیدمحمدمهدی طباطبایینــژاد ،مدیرعامل
مرکز گســترش ســینمای مســتند و تجربی ،سیدصادق
موســوی ،مدیرعامــل انجمن ســینمای جــوان و رائد
فریدزاده ،معاون امور بینالملل بنیاد سینمایی فارابی را
بهعنوان اعضای حقوقی شورایعالی بینالملل سینمای
ایران منصوب کرده بود.
همچنین در احکام دیگری نیز علیرضا تابش بهعنوان
نایبرئیــس و رائد فریدزاده بهعنوان دبیر شــورایعالی
بینالملل سینمای ایران منصوب شدهاند.

ﻓﺮﺻﺘﻰ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاى ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺮوﺳﮑﻰ
گــروه هنــر :گروههــای نمایــش عروســکی کــه
نمایشهایشــان آمــاده اجراســت ،ولی تاکنــون برای
شــرکت در جشنواره نمایش عروســکی اقدام نکردهاند
نیز میتوانند متقاضی شــرکت در جشــنواره باشند .به
گزارش ســتاد خبری هفدهمین جشــنواره بینالمللی
نمایش عروســکی تهران مبارک ،پیرو اعالم پیشین دبیر
این رویداد ،عالوه بر آثار متقاضی شرکتکننده در بخش
صحنهای که طرحهای اجرائی و نمایشنامههای خود
را براساس فراخوان به جشنواره ارسال کردهاند و مراحل
ارزیابی را گذراندهاند ،گروههایی که نمایشهایشان آماده
اجراســت نیز میتوانند تا پایان خرداد برای شــرکت در
جشنواره اقدام کنند .براســاس تصمیم ستاد جشنواره
نمایش عروســکی ،گروههایــی که تمایل دارنــد از این

فرصت اســتفاده کنند ،میتوانند تا روز  ۳۱خرداد فیلم
کامل نمایشهای خــود را در قالب  DVDبه دبیرخانه
جشــنواره نمایش عروسکی به نشــانی خیابان انقالب،
بعد از پارک دانشجو ،خیابان رازی ،کوچه مهبد ،پالک ۱۰
ارائه دهند .ارسال آثار میتواند به صورت حضوری یا از
طریق پستی انجام شود اما الزم است فیلم اجرای کامل
نمایشها ارائه شــود .شایان ذکر اســت این امکان ویژه
برای نمایشهای متقاضی بخش »صحنهای« اســت.
بــهزودی جدول زمانبنــدی مرحله ارزیابــی )بازبینی(
نهایی نمایشهای متقاضی شــرکت در جشنواره اعالم
خواهد شــد .هفدهمین جشــنواره بینالمللی نمایش
عروســکی تهران مبارک با دبیری مرضیه برومند یکم تا
هفتم شهریور در تهران برگزار میشود.
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آنان در صورت حیات حامي
برجام بودند
راســل و هشــترودی بر این باور بودند که مسابقه
سالحهای اتمی در جهان و خاورمیانه بایستی متوقف
شود .راســل در متن نامه اشتیاق خود را برای شنیدن
پاسخ مرحوم پدر به درخواســتش به وضوح آشکار
کرده و پروفســور هشــترودی نیز به ایشان نظر مثبت
خــود را اعالم مــیدارد و این دغدغــه همچنان تازه
است .گویی هشــترودی امروز زنده است و نظراتش
باید شنیده شود.
با تــالش دولت روحانی در قضیه برجام قدمهای
اساسی جهت امنیت ایران عزیز و کل منطقه برداشته
شد .فکر میکنم پدرم اگر در قید حیات بود ،از حامیان
جدی »برجام« محسوب میشد.
فــرق نــدارد اینکــه میتوانســت بــا وجــود
تنگنظریهایــی کــه وجــود دارد در اینجا باشــد یا
نه! اما از آنجا که یک ایرانی دلســوز هر جا که باشــد
دغدغه وطن و خــاک میهن دارد ،وظیفــه داریم که
از هــر اقدامی بــه منظور آرامش ایــران در بحرانها
حمایــت کنیــم و پدرم با شــناختی که از او داشــتم
ایــن کار را بــا صدای رســا انجام مــیداد .از یکی از
دوستان شــنیدم که حضرت علی فرمودهاند :هنگام
فتنه همچون شــتر دوســاله باش که نه پشتي دارد
تا ســوارش شــوند و نه پســتاني تا شــیرش دوشند.
بهراستی با »برجام« ما به همین فرموده ایشان عمل
کردیم! مســئوالن نظام همواره اعالم کردهاند که ما
به دنبال ســاختن بمب اتمی نبوده و نیســتیم .بر این
اســاس پذیرفتن برجام و توافق با قدرتهای جهانی
در چارچوبهای تعریفشــده را بســیار اقدام مثبتی
ارزیابی میکنم و آن را نوعی اجرائیکردن توصیههای
پدر در راستای تحقق صلح جهانی خاصه در منطقه
خاورمیانه میدانم.
یقینا اگر راسل و پدرم )پروفسور محسن هشترودی(
در قید حیات بودند ،امروز ایشــان و بنیاد صلح راسل
بــه صورت جدی از برجام حمایت میکردند و مقابل
زیادهخواهیهای ترامپ میایستادند.
البتــه ما هم نبایــد کار را تمامشــده تلقی کنیم.
دموکراتهای آمریکا و بسیاری از چهرههای تأثیرگذار
اروپا و حتی دولتهــای اروپایی با برجام موافقاند و
آن را تضمینکننده صلح خاورمیانه و جهان میدانند.
نباید باب مذاکره و تعامل را با آنها بست ،اگر همه
مثل ترامپ فکر میکردند ،بله من هم موافق آن بودم
که روبهروی زیادهخواهیهای او بایستیم اما همه مثل
او نمیاندیشند.
 هنر ما در دیپلماســی باید چانهزنی جهانی به
منظور افزایش موافقان باشــد .نه تبدیل موافقان
به مخالفان .مــا باید با برخورد منطقی و عقالنی و
مبتنی بر صداقت اعتمــاد جهانی را جلب کنیم و
ترامپ را به گوشه رینگ ببریم.
بلــه موافقــم .مــن دوســتان زیــادی در بیــن
سیاستمداران کشور فرانســه دارم که دوست دارند
به ایران کمک کننــد و از برجام حمایت میکنند .به
اعتقاد من فقط با حضور سیاســتمداران و چانهزنی
آنها مسائل حل نمیشود .باید از حضور اندیشمندان و
دانشمندان نیز بهره ببریم.
چرا راســل بنیاد صلح تشکیل داد و نخبگان عالم
را دعوت کرد؟ چــرا ما فرصتی برای روشــنفکران و
پیشقــراوالن فکری جامعــه حتی اگــر از منتقدین
پروپاقرص باشــند ایجاد نکنیم تا در راســتای تحکیم
برجام عمل کنند .بنده به ســهم خــود در رایزنی با
مســئوالن کشور فرانســه و پارلمان آن کشور آمادگی
خود را به مسئوالن اعالم کرده اما هیچ پیامی دریافت
نکردهام .بنیاد پروفسور محسن هشترودی که در شرف
تأسیس آن هستم در کنار ســایر انجياوهایی از این
دســت میتواند جایگاه مناسبی باشد تا با گردهمایی
اندیشمندان و روشــنفکران در تعامل با دولت چنین
اقداماتی را پیگیری کنند.
یقین بدانید مجامع جهانی به دانشــمندانی چون
مرحوم پروفسور محسن هشترودی و پروفسور مجید
ســمیعی که یک افتخار ملی هســتند یا همین دکتر
صــادق زیباکالم که اخیرا یك جایزه جهاني را بردهاند
و ...بسیار احترام میگذارند و در خیلی از مواضع ،این
چهرهها میتوانند نقشهای کلیدی داشــته باشند و
بهعنوان کاتالیزور عمل کنند.
ما در بحث »برجام« همانطــور که در انتخابات
سال  ۹۶اعالم شــد ،نیازمند یک اجماع ملی هستیم
و میبایســت از همه ظرفیتها استفاده کنیم .حتی
آنان که با نظــام و دولت دارای فاصله هســتند باید
از ایشــان نیز دعوت شــود تا برای فردای بهتر ایران و
آرامش این سرزمین و جوانان این مرز و بوم که دغدغه
اصلي محســن هشترودي بود وارد صحنه شوند و به
حاکمیت مدد برسانند.

دو نامه تاریخی
ایــن کنفرانس در ســوئیس یا در ســوئد برگزار
خواهد شــد و من به زودی به شما اطالع خواهم
داد که کدامیک از این دو کشور میزبان این کنفرانس
خواهند بود .به پیوست مطالب زیاد و مهمی را که
در رابطه بــا این موضوع و ایــن کنفرانس مدنظر
داریم ،برای شــما ارســال میکنم .ذکــر این نکته
ضروری اســت که مســابقه ســالحهای اتمی در
خاورمیانه باید متوقف و توســعه برنامههای اتمی
محدود شــود و این آرزوی جدی من است که شما
بهعنوان عضو شــرکتکننده امکان حضور در این
کنفرانس را بیابید .حضور شــما از اهمیت ویژهای
برخوردار بوده و من با اشتیاق منتظر دریافت پاسخ
شما هستم.

