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احمد آقالو در سال  ۱۳۲۸بهدنیا آمد .آقالو دانشآموخته رشته تئاتر در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران بود .او برای اولین بار در سال  ۱۳۶۲با بازی در فیلم «دادشاه» به سینما وارد شد.
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کمپین  6فیلمساز
ایرانی برای حمایت از
توافق هستهای

عبــاس کیارســتمی ،اصغر فرهــادی ،مجید
مجیدی ،رخشان بنیاعتماد ،رضا میرکریمی و
محمدمهدی عسگرپور در یک کمپین خواستار
رسیدن به توافق هستهای و حمایت مردم از این
توافق شدند.
در حالی که آخرین مذاکــران ایران برای توافق
هستهای ادامه دارد و اخیرا ًدر نیویورک به نتیجه
خاصی نرسید 6 ،فیلمســاز ایرانی با راهاندازی
کمپینی در توییتر ،خواســتار رسیدن به توافق
هستهای و حمایت مردم از این توافق شدهاند.
در پوستر این کمپین که عکس این  6فیلمساز
قرار گرفته ،دعوت شده که افراد به این کمپین
بپیوندند و نوشته شده است« :هیچ توافقی بدتر
از عدم توافق نیست».

پسازبیضاییوشیردل
شهیدآوینیبه
«هنروتجربه»رسید

با پایان فیلمبرداری

کیانوش عیاری فیلم «موقت» را تدوین میکند

فیلمبرداری فیلم سینمایی «موقت» اولین تجربه
سینمایی امیر عزیزی در تهران به اتمام رسید.
حســن آقا کریمی تهیهکننده فیلم «موقت» با
اعالم این خبر به خبرنگار صبا گفت :چند روزی
است کار فیلمبرداری فیلم سینمایی «موقت»
به اتمام رسیده و کیانوش عیاری در حال حاضر
تدوین این فیلم سینمایی را شروع کرده است.
وی ادامه داد :پس از تدوین ،حســین ابوالصدق
کار صداگذاری فیلــم «موقت» را انجام میدهد
که به احتمال زیاد تــا ماه آینده مراحل فنی این
فیلم طول میکشد.
فیلمبرداری فیلم سینمایی «موقت» در یکی از
منازل قدیمی تهران در محدوده محله قلهک از

اواخر تیر امسال آغاز شــده بود .پگاه آهنگرانی،
نگار جواهریان ،بابک کریمی ،نازنین فراهانی و
ساناز عزیزی از جمله بازیگران این اثر سینمایی
هستند .نقش مادر خانواده در فیلم «موقت» را
مادر امیر عزیزی ،کارگردان این اثر ســینمایی
ایفا میکند.
داستان فیلم «موقت» درباره خانوادهای است که
همزمان با اسبابکشــی و جابهجایی خانهشان
ناخواسته درگیر ماجرا و مشکالتی میشوند.
عزیزی پیش از این عالوه بر ســاخت فیلمهای
کوتاه و مستندی همچون «دو غذای سرد برای
یک نفــر»« ،در همان جاده قدیمــی»« ،ابله»
و ...به عنوان دســتیار کارگــردان و برنامهریز با

فیلم مســتند بلند «پرواز در دایره حضور» به
تهیهکنندگی و کارگردانی مختار شکریپور با
موضوع زندگی و شخصیت احمد شاملو به همت
مؤسســه فرهنگی هنری قرن جدید در شبکه
نمایش خانگی توزیع شد.
«پرواز در دایره حضور» اولین فیلم درباره شاملو
است که با مجوز رسمی از ســازمان سینمایی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در شبکه نمایش
خانگیکشورتوزیعمیشودوعالقهمندانبهتهیه
آن میتوانند به مراکز فرهنگی و فروشگاههای
شهر کتاب مراجعه کنند .در این مستند بلند،
عالوه بر آیدا که از همسرش احمد شاملو سخن
گفته است ،چهرههای فرهنگی و هنری شامل
محمود دولتآبادی ،زندهیاد سیمین بهبهانی،
مســعود کیمیایی ،جواد مجابی ،علیاشــرف
درویشیان ،ایران درودی ،محمدرضا اصالنی ،علی
رفیعی ،محمد شمس لنگرودی ،حافظ موسوی و
محمد یعقوبی هم درباره جنبهها و ابعاد مختلف
زندگیوشخصیتشاملوسخنگفتهاند.

تولید فیلم مشترک
ایران و هلند

فیلمســازان هلندی در دیدار با رئیس سازمان
سینماییپیشنهاداتیدربارهتولیدفیلمسینمایی
مشــترک ارائه کردند .حجتالــه ایوبی در این
دیدار که سهشنبه برگزار شد ،با اشاره به جایگاه
سینمای ایران اظهار داشت :سینمای ایران نگاه
اخالقمدارانهای دارد و ما از تعامل با سینمای دنیا
یکنیم .استون
در تولید فیلم مشترک استقبال م 
دی جانگ ،فیلمســاز هلندی نیز در این دیدار
با اشــاره به ظرفیتهای سینمای ایران از تولید
فیلم مشترک میان دو کشور و تبادل تجربیات
سینمایی استقبال کرد .وی در این دیدار با اشاره
به طرحی که پیشتر برای تولید مشترک ارائه
شده بود ،گفت :بستر تولید این اثر سینمایی در
هلندآمادهاستوبافراهمشدنزمینهساختاین
فیلم در ایران ،میتوانیم شاهد ساخت نخستین
فیلم مشترک میان دو کشور باشیم.

روایت مرتضی رزاقکریمی از حضور
در جشنواره «فالهرتیانا» روسیه

«نینجای ایرانی»
تصویر زن مسلمان ایرانی
را تغییر داد

کارگردانهایی مثل کیانوش عیاری ،رخشــان
بنیاعتماد ،احمدرضا درویش و محمدحســین
لطیفی همکاری داشته است.
عوامل سازنده فیلم سینمایی «موقت» عبارتند
از :نویســنده و کارگردان :امیــر عزیزی ،مدیر

تولید :فریدون بخشــایش ،مدیر فیلمبرداری:
علی تبریزی ،مشاور کارگردان :پرویز شهبازی،
صدابــرداران :جهانگیــر میرشــکاری ،مهدی
ابراهیمزاده ،طراح صحنه و لباس :امیرحســین
قدسی و طراح گریم :مرتضی متقی.

پس از  6سال دوری از سینما

یدالهصمدیبا«پدرآندیگری»بازمیگردد

سینما آزادی پس از موزه سینما ،پردیس کوروش
وسینماهویزهمشهدبهعنوانچهارمینسینمای
گروه «هنر و تجربه» معرفی شد.
سینما آزادی چهارشنبه  ۹مهر  ۱۳۹۳میزبان
فیلــم «آن» ،راشهای کمتر دیده شــده فیلم
«شهری در آسمان» ساخته شــهید اهل قلم
مرتضی آوینی اســت .این فیلم ساعت  ۱۷آغاز
میشود و سینماگران و عالقهمندان سینمای
«هنر و تجربه» عالوه بر تماشــای این اثر درباره
شهید آوینی و آثارش سخن میگویند.
این برنامه در ادامه معرفی سینماهای گروه «هنر
و تجربه» برگزار میشود و سینما آزادی به عنوان
چهارمین سینمای این گروه معرفی خواهد شد.

مستند احمد شاملو در
شبکه نمایش خانگی

اخبار کوتاه

فیلم سینمایی «پدر آن دیگری» تازهترین اثر
یداله صمدی پس از  6ســال دوری از سینما به

زودی ساخته میشود.
به گــزارش خبرنــگار صبــا ،یدالــه صمدی

کارگردانی که آخرین ساخته سینماییاش به
 ۶ســال پیش و فیلم «کالنتری غیرانتفاعی»
برمیگردد ،قرار اســت فیلمی تــازه را جلوی
دوربین ببرد.
یداله صمدی فیلمنامهای را بر اساس رمان «پدر
آن دیگری» ،نوشته پرینوش صنیعی آماده کار
دارد .کارگردان فیلم سینمایی «آپارتمان شماره
 »13برای ساخت این فیلم سینمایی با همکاری
بنیاد سینمایی فارابی «پدرآن دیگری» را جلوی
دوربین خواهد برد.
پروانه ســاخت فیلم «پدر آن دیگری» ســال
گذشته صادر شــد که بنا بر گفتههای صمدی،
کارگردان ســینما مشــکل تهیه بودجه باعث
تعویق فیلمبرداری این فیلم بود.
«پدر آن دیگــری» که مضمونــی اجتماعی
دارد ،قصه جوانی به نام شــهاب اســت که در
بیستمین سالروز تولدش با دیدن عکسهایی
از دوران کودکی ،خاطــرات آن روزها را از نظر

میگذراند.
او در دوران کودکی بــرای مقابله با بیتوجهی
خانواده و سرکوفتهای پدرش مبنی بر اینکه
خنگ اســت تصمیم میگیرد صحبت نکند .از
همین روز تا سن مدرسه همگان گمان میبردند
که شــهاب خنگ و عقب افتاده است و قادر به
تکلم نیست تا اینکه روزی مادربزرگ پی به راز
شهاب میبرد...
ســال گذشــته نیز خبرهایی مبنی بر ساخت
مجموعــه تلویزیونی «شــهید مطهــری» به
کارگردانی صمدی شــنیده میشد که این امر
نیز منتفی اعالم شد.
با این حال یداله صمدی کارگردانی اســت که
تجربه موفق ساخت مجموعه «شوق پرواز» را در
کارنامه تلویزیونی دارد و نیز فیلمهای «آپارتمان
شــماره « ،»13اتوبوس»« ،معجزه خنده» و...
از جمله فیلمهای ســینمایی این کارگردان به
شمار میروند.

با آغاز ،پیشتولید رسمی در روز شنبه

«آبجی» مرجان اشرفیزاده ،آبان کلید میخورد
کمتر در سینمای ایران به آن پرداختهاند.
وی همچنین افزود :فیلمنامه «آبجی» کام ً
ال کالسیک نیست ،اما
یک فیلم ضد پالت (پیرنگ) هم به حساب نمیآید .در این فیلم،
ی است.
تمرکز ما بیشتر بر شخصیتپردازی و فضاساز 
داستان فیلم اشرفیزاده درباره مادری است که با دختر میانسال
مجردش زندگی میکند .زندگی آنها ،دچار معضلی میشود و...
این فیلم به تهیهکنندگی علی تقیپور ،تولید و تمامی بخشهای
آن در تهران فیلمبرداری میشود که اگر به جشنواره فجر برسد،
دومین فیلم تقیپور ،همراه با فیلم «دلم میخواد» بهمن فرمانآرا
در این جشنواره خواهد بود.
مرجان اشرفیزاده فعالیت هنری خود را از سال  1379آغاز کرد
و طی این ســالها ،بیش از  20فیلم کوتاه ،مســتند و تلهفیلم را
کارگردانی کرده و جوایزی هم از جشنوارههای مختلف به دست
آورده است.

مرجان اشرفیزاده ،کارگردان جوان فیلمهای کوتاه ،اولین فیلم
سینمایی خود را با عنوان «آبجی» آغاز میکند.
فیلمنامه این فیلم به صورت مشترک ،توسط خود اشرفیزاده ،ناهید
طباطبایی (رماننویس) و علی اصغری (کارگاه قلم) نوشته شده و یک
ی است که در فضایی شهری سپری میشود.
ملودرام خانوادگ 
مرجان اشــرفیزاده در گفتگو با صبا اظهار داشــت :از شــنبه،
پیشتولید رسمی «آبجی» را آغاز خواهیم کرد و در تالشیم تا 10
آبان آن را کلید بزنیم .با توجه به تاریخ کلید خوردن فیلم و زمان
کم موجود برای رساندن آن به جشنواره و ترافیک کاری سینما در
نیمه دوم سال ،تدوین را به طور همزمان انجام خواهیم داد .سینا
گنجوی با شروع فیلمبرداری ،تدوین را آغاز خواهد کرد.
اشرفیزاده در ادامه متذکر شــد :این فیلم درباره طبقه متوسط
شهری اســت و به خانوادهای از این طبقه با پیشــینه فرهنگی
میپردازد .نگاهی که به این قشر خواهیم داشت ،زوایایی دارد که

علیرضا رضاداد در پاسخ به خبر انتصابات مؤسسه تصویر شهر در سکوت خبری

این خبر کهنه و صحیح است

علیرضا رضاداد دبیر جشــنواره فیلم فجر و مشاور
عالی رئیس سازمان سینمایی در ارتباط با انتشار
خبری مبنی بر انتصابات جدید در مؤسسه تصویر
شهر در سکوت خبری در سینماپرس توضیحاتی
ارائه داد.

این سایت سینمایی آورده بود ،حجتاالسالم شهاب
مرادی رئیس ســازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران که از سال گذشته با حکم محمدباقر قالیباف
بر این مسند منصوب شده است ،طی احکامی اکبر
نبوی تهیهکننده و منتقد سینما که در حال حاضر
یکی از مشــاوران فرهنگی مدیر عامل فارابی نیز
است را به همراه محمد خزایی تهیهکننده سینما
و دبیر فعلی جشــنواره بینالمللی فیلم مقاومت،
ســیدعلی احمدی تهیهکننده تلویزیون و رئیس
فعلی فرهنگســرای رســانه و پژمان لشگریپور
تهیهکننده و از مدیران ســابق بنیــاد فارابی را به
عنوان اعضای جدید مؤسســه تصویر شهر معرفی
کرده است.
«علیرضا رضاداد» دبیر جشنواره فیلم فجر و مشاور

عالی سازمان سینمایی در مطلبی که از طریق پست
الکترونیکی به رسانهها ارسال شده ،در پاسخ به این
خبر اظهار داشت :این خبر کهنه و صحیح است ،دو
ماهی میشود که هیئت مدیره مؤسسه ک ً
ال تغییر
پیدا کرده است.
وی یادآور شد :بنده و آقای امیر خوراکیان و آقای
جمال شــورجه و آقای مجید رجبی معمار و آقای
سید هادی منبتی که اعضای هیئت مدیره بودیم
همگی جایمان را به دوستان جدید دادهایم و برای
آنان هم آرزوی موفقیت میکنیم.
دبیر سی و سومین جشنواره فیلم فجر تأکید کرد:
خوشحالیم که در  ۴سال گذشته دوره مسئولیتمان
و در شرایطی که اکثر فیلمســازان ارزشمند دچار
بیمهری مدیریت وقت ســینما بودند توســط آن

مؤسسه و یا با مشــارکت و حمایت شهرداری آثار
ارزشمندی نظیر «طال و مس»« ،طهران تهران»،
«چهل سالگی»« ،نارنجی پوش»« ،بوسیدن روی
ماه»« ،شور شــیرین» و تعداد دیگری از آثار خوب
سینمای ایران تولید شد که نتایج آن همچنان در
افتخارات سینمای ایران میدرخشد.
رضاداد با بیــان اینکه اخالق رســانهای حلقهای
گمشده است تصریح کرد :به این آقایانی که در این
سایت با شیطنت رسانهای قصد تخریب فعالیتهای
ارزشمند مدیران و همکاران خوب این مؤسسه را
دارند و میخواهند حقایق را کتمان و یا به گونهای
دیگر وانمود کنند هم عرض میکنم که بهتر است
در این رفتار تخریبی و عملکرد نامناسبشان تجدید
نظر کنند.

ســینمای ایران با شش
نماینده در چهاردهمین
دوره جشنواره بینالمللی
«فالهرتیانــا» حضــور
داشت ،جشــنوارهای که
با حضور مستندسازانی
از سراسر دنیا در روسیه
برگزار میشود و فرصت
مناسبی برای رقابت میان بهترین فیلمهای مستند
را فراهم میکند.
مرتضی رزاق کریمی ،قائم مقام و معاونت فرهنگی این
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی که یکی از
حاضران جشنواره «فالهرتیانا» بود ،پیرامون برگزاری
این جشنواره اظهار داشــت :جشنواره «فالهرتیانا»
در واقع ادای دینی به رابــرت فالهرتی از پایهگذاران
سینمای مستند و خالق نانوک شمالی است .امسال
یاُمین سالروز
در این جشنواره مستندسازان صد و س 
تولد این مستندساز را جشن گرفتند و بخشهایی از
فیلمهای به نمایش درآمده و به نمایش درنیامده این
هنرمند هم برای حاضران پخش شد.
وی افزود :این جشــنواره به تدریج جایگاه خودش
را میان جشــنوارههای معتبر دنیا پیدا کرده است.
ما امسال شاهد حضور فیلمسازان و داوران معتبر و
همچنین سینماگران بنام مستند از اروپا و امریکا در
این جشــنواره بودیم و فیلمهای قابل تأملی در این
جشنواره به نمایش درآمد .امســال عالوه بر اینکه
دو فیلم «نینجای ایرانی» مرجان ریاحی و «مشدی
اســماعیل» مهدی زمانپور کیاســری را در بخش
مسابقه داشتیم ،بخش ویژهای هم برای مرور جشنواره
سینماحقیقت در نظر گرفته شــده بود و چهار فیلم
مســتند به انتخاب پاول پچنکین دبیر جشــنواره
«فالهرتیانا» در این بخش به نمایش درآمد.
رزاق کریمی در خصوص اســتفاده از عکس محمود
کیانی فالورجانی (شــخصیت فیلم مستند راننده و
روباه) روی پوستر جشنواره «فالهرتیانا» عنوان کرد:
فیلم آقای الهوتی عالوه بر اینکه در جشنوارههای
مختلف مطرح شــده و جوایز متعددی گرفته است،
با مخاطب هم ارتبــاط برقرار کــرده و تقریباً همه
عالقهمندان به سینمای مستند این فیلم را دوست
دارند .شــاید علت اصلی این عالقه ،شخصیت اصلی
فیلم و ارتباط عاطفی وی با حیوانات است .عکسی هم
که در پوستر جشنواره استفاده شده نشانهای از این
ارتباط عمیق عاطفی است.
قائم مقام مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
در ادامه ،بــه بحث عرضه فیلمهای مســتند ایرانی
در کشورهای مختلف اشــاره کرد و افزود :ما باید به
سمت تولید مشترک برویم .یکی از روشهای دیده
شدن مســتندهای ایرانی همین است .نباید منتظر
شویم فیلمی تمام شــود و بعد از آن برای حضور در
جشــنوارههای بینالمللی چارهاندیشی کنیم .باید
عرضه مستند را از ایده و فکر شروع کنیم و شیوههای
ارائه ایده و فکر را با توجه به استانداردهای بینالمللی
یاد بگیریــم .این مســئله باید به مستندســازان و
تهیهکنندگان سینما مستند آموزش داده شود.
رزاق کریمی به بحث استانداردسازی برای حضور موفق
در عرصه جهانی هم اشاره کرد و گفت :این از همان
بحثهای پیچیده و مهم است .نمیدانم چرا در زمینه
استانداردسازی از سوی برخی مستندسازان مقاومت
میشود .در مرکز گســترش وقتی درباره روش ارائه
طرح با آنها بحث میکنیم ،فکر میکنند میخواهیم
مانع ایجاد کنیم .اگر میگوییم چیزی که ارائه کردید
«طرح» نیست ،ناراحت میشــوند و بعضی وقتها
حتی واکنش رسانهای نشان میدهند .ما نمیخواهیم
سختگیری بیهوده کنیم ،فقط میگوییم هر متن و
نوشتهای طرح نیست.
رزاق کریمی در پایان به واژه ســیاهنمایی در سینما
اشــاره کرد و گفت :به اعتقاد من اگر یک فیلم ایرانی
ســیاهنمایی کرده باشــد ،فیلمهایی هم در عرصه
جهانی حضور داشتند که برای سینمای ایران حیثیت
آوردهاند ،مث ً
ال فیلم «نینجای ایرانی» در جشــنواره
«فالهرتیانا» بازتابهای فراوانی داشت .فیلمی که به
مردم دنیا نشان میدهد برخالف آنچه از زنان مسلمان
ایرانی به نمایش درآمــده ،آنها میتوانند در جامعه
فعال باشند و این مسئله زاویه دید را نسبت به زنان
ایرانی تغییر میدهد.
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ما از دولت حمایت میکنیم اما...

انصرافاز«عصبانینیستم»به
خاطر حجمزیادفیلمها

رفتار شورای حمایت از فیلم
کودک مافیاگونه است

مهر :علی سرتیپی مدیر دفتر فیلمیران که پخش
فیلم «عصبانی نیستم» را برعهده داشت درباره
خبری مبنی بر انصراف از پخــش این فیلم در
سینماها توضیح داد.
علی سرتیپی درباره تصمیم این مؤسســه برای کنار کشیدن دفتر فیلمیران
از پخش فیلم «عصبانی نیســتم» گفت :این یک تصمیم تازه نبوده و ما خیلی
وقت است که از پخش این فیلم ســینمایی کنار کشیدیم .از چند ماه پیش به
تهیهکننده و کارگردان این فیلم گفتیم که ما به دلیل حجم زیاد فیلمهایی که
در نوبت پخش داریم نمیتوانیم پخش این فیلم را عهدهدار شویم.
وی ادامه داد :پیش از این قانونی گذاشــتند که هر دفتر پخش ،فقط میتواند
پخش هشــت فیلم را بر عهده بگیرد و ما هم در دفتر فیلمیران ،قرارداد هشت
فیلم را ثبت کرده بودیم و بر اســاس قانون نمیتوانســتیم پخش «عصبانی
نیستم» را انجام دهیم .ما خیلی قبلتر از حرف و حدیثها از پخش این فیلم
کنارهگیری کردیم و چارهای هم نداشتیم چون قرارداد بقیه فیلمها ثبت شده
بود و «عصبانی نیستم» فیلمی بود که هنوز به اکران نرسیده بود.

ایسنا :نادره ترکمانی کارگردان فیلم «گورداله و عمه
غوله» معتقد است که رفتار شورای حمایت از فیلم
کودک در وزارت آموزش و پرورش مافیاگونه است.
این کارگردان سینمای کودک که قصد دارد به زودی فیلم «گورداله و عمه غوله» را
اکران کند ،گفت :وقتی بحث سینمای کودک مطرح میشود ،یک پای ثابت حمایت
وزارت آموزش و پرورش است ،اما متأسفانه در این سالها این وزارتخانه نه تنها برای
حمایت از این سینما پا پیش نگذاشته است بلکه در جاهایی تیشه به ریشه آن زده
است .وی توضیح داد :شورای حمایت از فیلم کودک در طول این سالها از تعدادی
فیلم که اص ً
ال جزو سینمای کودک محسوب نمیشوند در اکران حمایت کرده است
که به عنوان مثال میتوان از فیلمهای «ملک ســلیمان»« ،نفوذی»« ،رسوایی»،
«معراجیها» و ...نام برد .در واقع اینها تنها نمونهای از این فیلمهایی هستند که برگه
حمایتیشان به مدارس داده شده است .کارگردان فیلم «گورداله و عمه غوله» گفت:
فکرمیکنمباوجودچیزهاییکهگفتهمیشودهنوزتفکرتنبیهدرآموزشوپرورش
وجوددارد؛چونترکمانیجزومافیایآنهانیستمیخواهنداوراتنبیهکنند.آنطور
که من پیگیری کردم مافیای خیلی وحشتناکی در آنجا شکل گرفته است.

سینماپرس :جان کیوزاک بازیگر امریکایی نسبت به
عریانگرایی در هالیوود و اینکه این مرکز سینمایی
عم ً
ال به خانه فساد تبدیل شده است هشدار داد.
کیوزاک که فیلمهای زیادی در ژانرهای معمایی و
اکشن بازی کرده و عمده آنها قابل دیدن برای همه
ردههای سنی هستند گفت :بازیگران مرد در هالیوود تا  06سالگی هم قابل استفاده
هستند ،اما زنان به دلیل توجه جنسی هالیوود نسبت به آنها زود از صحنه خارج
میشوند و اغلب بازیگران زن هالیوودی در سی سالگی بازنشسته میشوند.
وی با اشاره به تقدس نهاد خانواده گفت :عریانگرایی در هالیوود از گذشته بوده ،اما
در سالهای اخیر بر دختران کم سن و ســال تمرکز پیدا کرده و برای همین غیر از
استثنائاتی در زمینه بازیگری که هنرمند هستند بقیه بازیگران زن هالیوود فقط به
دالیل جنسی و جذابیت زنانه وارد فیلمها میشوند و برای همین در سی سالگی از
آنها خداحافظی میشود.
کیوزاک که در اغلــب بازیهایش در فیلمها نقش پدری خانوادهدوســت را دارد و
فیلمهای  2102و تعقیب از آن جملهاند نسبت به بهداشت روانی کودکان و نوجوانانی
که صحنههای مستهجن این فیلمها را تماشا میکنند هشدار داد و ردهبندی سنی
فیلمها را غیر منطقی و فقط ملعبهای در دست تهیهکنندگان آنها عنوان کرد.

فارس :حجتاالســام و المسلمین احمد سالک
گفت :ما از دولت حمایت میکنیم و رابطه خوبی
هم با آنها داریم ،اما موضوعاتی که خط قرمز است
قابل تعارف نیست و وزارت ارشــاد اگر به نصایح
توجه نکند طبعاً ما هم از ابزارهای الزم اســتفاده
خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :وقتی از طریق رسانهها مطلع شدم که قرار
است فیلمی که به فرازهایی از فتنه میپردازد قرار است اکران شود تعجب کردم که
چطور میشود چنین فیلمی با حمایت مسئوالن مجوز نمایش بگیرد.
او میگوید که موقع گرفتن بودجه و در ســخنرانیها هنر و مخصوصاً سینما از
مهمترین امور هستند که البته ما هم میگوییم درست است ،اما وقتی کار به اینجاها
میرسد میگویند این فیلمها تأثیر ندارد و بگذارید بیسر و صدا اکران شود.
سالک گفت :ظاهر ماجرا این اســت که برخی مسئوالن فرهنگی ما به نام جذب
حداکثری منافع ،کشور و مردم را فدای مصالح افراد میکنند و این البته همه ماجرا
نیست و به نظر میرسد که نگاه فرهنگیشان هم با این موارد جور درمیآید .وی
افزود :آقایان باید بدانند که کمیسیون فرهنگی مسائل فرهنگی را رصد میکند و در
مورد این قبیل رفتارهای خارج عرف و بیمباالت وزارت ارشاد سکوت نخواهد کرد.

