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ســینما دورهای پر از بحران را پشت سر گذاشت که همه ما با
مشخصات آن دوران آشنا هســتیم .مدیریت سینمایی دولت
یازدهم در قامــت از بین بردن چالشها و رســیدن بــه ثبات به
میدان آمد .رویکردی که انتظارات و امیدهای زیادی را در اهالی
ســینما ایجاد کرد .به اعتقاد شــما به کدام بخش از این توقعات
در این ســالها پاســخ داده شد و چه بخشــی همچنان به عنوان
مطالبات اهالی سینما باقی مانده است؟
جاهــد :بــه نظــرم مدیریــت قبلــی خیلــی بــا ســینماگرها
فاصله داشــت .شکاف وحشتناکی بین ســینماگرها و مدیریت
ســینمایی به وجود آمده بود .بیاعتمادی وحشتناکی که بسته
شــدن خانه ســینما خیلی به آن دامن زد .مدیریت ســینمایی
بــا همــه اصنــاف ســینمایی درافتــاده بــود .شــمقدری اگرچه
شــروع خوبی داشــت و خیلی از فیلمها از بند توقیف آزاد شــد
و ایــن امید را ایجاد کرد که سانســور و ممیزی کمتر خواهد شــد
ولــی بتدریــج ماهیــت واقعی خــودش را نشــان داد .مدیریت
ســینمایی دولــت قبــل نشــان داد کــه اهــل مــدارا و تعامــل با
ســینماگران نیســت و فضا بســته و بســتهتر شــد .با آمدن آقای
روحانی و تغییر مدیریت ســینمایی ،چشــم انداز و افق تازهای
به روی ســینماگران ایرانی باز و این امید ایجاد شد که در فصل
تــازه فیلمســازانی کــه حاشیهنشــین شــده بودنــد میتواننــد

بازگردند .بازگشــایی خانه سینما گام خیلی مثبتی بود .فضای
گفتوگوی خوبی شکل گرفت و مدیریت میتوانست حداقل
حرف ســینماگران را گوش کنــد .حرکت های خوبــی مثل رفع
توقیــف برخی فیلمها از جمله «قصهها» هم انجام شــد اما
خیلــی زود عقبنشــینی کردند؛ مثل «خانــه پدری» که بعد
از دو روز اکــران از پرده ســینما پایین کشــیده شــد .در مقابل
فشــارهایی که از جانب نیروهای راســت یا محافظه کار وارد
شــد آنقدر عقبنشــینی کردند کــه کار باال گرفــت و منجر به
استعفای وزیر شد.
عیــاری :یک مــاه قبــل از انتخاب آقــای روحانی بــه عنوان
ریاســت جمهوری در پاسخ به این سؤال که انتظارتان از دولت
احتمالــی آقای روحانی چیســت ،گفتم نخســتین و مهمترین
کار آقای روحانی آزادسازی فیلم «خانه پدری» است .عدهای
حــرف من را شــوخی تلقی کردند .همین طور هــم بود؛ اما باور
من این بود کــه در مقابل معضالت بزرگی چــون بیکاری ،فقر
و حقــوق بشــر و  ...آزادی «خانه پدری» مشــکل بزرگی نیســت
و اگــر مشــکل این فیلم حل شــود حتمــاً برای کارهــای مهمتر
ی حرف
هــم ممکن اســت تدبیــری کنند .اوایــل انقالب کســان 
زدن راجــع بــه متــرو را بحثــی انحرافی و پیــش پا افتــاده برای
دولت نوپای جمهوری اســامی میدانســتند امــا همان موقع

هــم نظرم این بــود که یکــی از مهمتریــن اقدامات ،رســیدگی
به پیش پا افتادهترین مســائل مردم اســت .اگر این مشــکالت
حــل نشــود شــعارهای ما راجــع بــه رفــاه و کیفیت زندگــی و...
باورپذیر نمیشــود .حال چطور ممکن است یک دولت نتواند
جلــوی توقیف فیلمی را بگیرد که صرفاً بر اســاس ســوءتفاهم
دچار مشــکل شــده اســت .وضعیت ســینمای ایران در دوران
احمدینژاد فراز و نشــیبهای متناقضی داشــت .آزادســازی
فیلمهای توقیفی در شرایطی که به بدیهیترین مسائل سینما
احترام گذاشــته نمیشــد برای مــا جالب بود .ایــن اتفاقهای
متناقــض اجــازه نمــیداد کــه اعتمــادی یــک دســت و پایــدار
شــکل بگیرد و مشــخص نبود کــه این موارد گشــاینده هســتند
یــا تبلیغــات ناپایــدار .بــه هــر حــال خوشــحالم که شــمقدری
شرایطی را برای نمایش و آزاد شدن تعدادی فیلم مهیا کرد.
گاهــی اوقــات هــم بدبینانه نــگاه میکنــم و فکــر میکنم
ممکن اســت این فیلمها ســلیقهای توقیف شــده باشــد .در
حواشی ایجاد شده برای فیلم «خانه پدری» مجلس را علت
توقیف این فیلم عنــوان میکردند اما آقای الیاس حضرتی
اعــام کردند که مجلس فیلم را ندیده اســت .این تناقضات
همــه چیز را از هم میپاشــد .این عنصر خودسانســوری را که
طی ســالها در ما نهادینه شده است باید تضعیف کرد .یکی
از مهمتریــن راههــای آن ایجاد اعتماد اســت .اعتمــاد ما به
مســئوالنی که واقعاً برای راهگشــایی و حمایت ما آمدهاند و
نه برای کنترل.
امیر یوســفی :در دوران آقای شــمقدری فرهنــگ و هنر یک
اســتفاده تبلیغاتــی بــرای دولــت بــود و بــر این اســاس برخی
فیلمهــا از توقیف بیــرون آمد .اگرچــه این اســتفاده تبلیغاتی
بــه نفع ســینما تمــام شــد امــا میدانیــم کــه دلباخته ســینما
نبودند مثل بســته شــدن خانه سینما و شــکاف عمیقی که بین
ســینماگران و دولت به وجود آمد .خیلی ساده لوحانه است که
بخواهیــم دولت اعتدال را با دولت قبلی مقایســه کنیم .مردم
ایــن دولــت را آوردنــد و توقعاتــی داشــتند .دولــت روحانی در
حوزه فعالیتهای مربوط به وزارت خارجه با وجود فشارهایی
کــه وجــود داشــت نمــره قبولــی گرفــت .در حــوزه اقتصــادی
وضعیت متوســط اســت اما در حوزه فرهنگ نمــره من به این
دولت بسیار پایین است .به وجود آمدن گروه هنر و تجربه تنها
اتفــاق مثبت این دوره اســت که تکلیف فیلم هایی که ســالها
پشــت خط اکران مانده بودند مشخص شــد ،اما کلیت اتفاقی
کــه در حــوزه فرهنــگ و هنر افتــاد در قامت ریاســت جمهوری
آقــای روحانــی نبــود کــه بــا آن جمله طالیــی «مــن حقوقدان
هســتم و نه ســرهنگ» دل همه را بــرد؛ اما متأســفم که بگویم
برخوردها در حوزه ســینما ســرهنگی بود و نــه از جنس حقوق.
این واقعیت اســت و اعتراض نیســت .در انتخابات سال آینده
گزینــهای بهتر از آقای روحانی نداریم ،امیدوارم که ســال دیگر
همین جا نشسته باشیم و شما بگویید دیدید که در دوره جدید
آقای روحانی ،فضای فرهنگ عوض شد.
عیاری :من به تناقضاتی که فیلمســاز را بر ســر دو راهی قرار
میدهد اشــاره کــردم .دولت آقــای روحانی در ماجــرای عزل
علی جنتی او را به دلیل ســازشها و انفعالهایی که در ارتباط
با لغو کنســرتها بخصوص در مشــهد اتفاق افتاد تحت فشار
قرار داد اما برای مشــکالت حوزه ســینما هیچ گاه شاهد چنین
واکنشهایــی نبودیــم .برای فیلــم «خانه پــدری» دائم اعالم
میکردند که مجلس مخالف اکران فیلم است و سنگ اندازی
میکنــد در حالی که مجلس اعالم میکند در جریان اکران این
فیلم نبوده و به این ماجرا ورود نکرده است.
دلیل پایین کشیدن خانه پدری چه بود؟
عیاری :گفتند مجلس اعالم کرده که اگر فیلم پایین کشیده
نشــود وزیر اســتیضاح خواهد شــد .در دومین روز فیلــم پایین
کشیده شد.
امیریوســفی :تصور کنید اگر وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی
بــه خاطــر فیلم «خانه پدری» اســتیضاح میشــد چــه پایان با
شکوهی برای آقای جنتی بود.
عیاری :درســت مثل ورزشــکاری که در بزنگاه درســت بازی
خداحافظی را انجام میدهد.
جاهد :یعنی شما معتقدید که سازمان سینمایی در مقابل
فشــارها ،از مجــوزی که خــودش میدهد دفــاع نمیکند و این
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