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 شاید با خواندن یادداشت محمد حسین نیرومند، مشاور وزیر   .
ارشاد و همچنین اخباری که در چند روز گذشته بعد از انتخابات 
خانه ســینما در برخی رسانه های خاص منتشــر شده، به نظر 
می رسد که قصد و غرضی برای تعطیلی خانه سینما وجود دارد. 
شما که در آن دوران جزء مشاوران بودید، تحلیل تان درباره این 

شرایط چیست؟
پیــش از هر چیز مایلــم دیباچه ای را به عرض تان برســانم 
کــه مبنای بنیادیــن اختالف نگاه به مــردم و در موضوع بحث 
ما سینماگران یا خانه سینماســت و آن گاه به پاسخ پرسش تان 
خواهم پرداخت. در تاریخ نه چندان دور، حاکمان با اســتناد به 
حق تاریخی به رعیت حکم می راندند و برای حیات، معیشــت 
و نیازهــای آنان تصمیم می گرفتنــد و رعیت نیز چون از حق و 
حقوق خود آگاهی نداشــتند، ناگزیر مکلف بــه اجرای فرامین 
حاکمــان بودند. رفته رفته با گســترش آگاهــی و درک برابری 
انســان ها در خلقــت و نفی اســتعالی ذاتی، گفتمــان وکالت 
دولتمردان به نمایندگی از مردم در برابر حق تاریخی حاکمان، 
ظهور و بــروز یافت و برای مردم، اندک انــدک حقوقی تعریف 
شــد و جمع بندی، دســته بندی و اولویت گذاری خواست مردم 
از میان انبوه مطالبات گســترده و متنــوع به نهادهای صنفی-
مدنی، ســپرده شــد و دولتمردان آموختند و متعهد شــدند در 
تنظیم مناســبات، مقررات و تصمیم گیری هــا نظرات نهادهای 
صنفی-مدنــی را بــه نمایندگی از مــردم، مدنظر قــرار دهند؛ 
به این ترتیب نهادهــای مدنی و انجمن هــای صنفی نهادهای 
واســطه ای بین مردم و حکومت ها شدند که نسبت به تجمیع، 
دســته بندی و اولویت گذاری نیازها و انتظارات اقشــار مختلف 
مردم اقدام و ظرفیت سازی الزم را برای اداره درست و عادالنه 
جوامع بشــری در کنار دولت ها فراهم می کنند. در این تعریف 
جدید از حکمرانی ما ســه پایه داریــم: دولت یا حکومت، نهاد 
مدنــی و بخش خصوصی. امروزه اداره جوامع انســانی بدون 
توازن بخشی مؤثر به این سه پایه نه ممکن است و نه مطلوب!
برای روشن تر شــدن تفاوت این گونه حکمرانی ها ناگزیریم به 
مفهوم حــق و تکلیف در مفهوم شــهروندی بپردازیم؛ چرا که 
فصل الخطاب و ممیز دوران حکمرانی پیشــین از امروز اســت: 
مفهوم شــــهروندی نتیجه چند صد سال تجربه بشری است و 
در گستره حقوق مدرن معنا می یابد. گذار از مفهوم رعیــــت- 
ارباب، اتبــاع-حاکم و ســپس حرکت به ســمت شــهروندی؛ 
دولت - ملــت، الزمه تحقــق و تداوم حکمرانــی دولت های 

امروزین است.
در مفهــوم رعیت، ما تنها با تکلیف مواجه هســتیم و مردم 
کســانی هســتند که در مقابــل حاکمان، تکالیفی مشــخص و 
گاه نامشــخص دارند. حتــی وقتی مفهوم رعیت بــه اتباع در 
دولت های ملی مطرح شــد و تغییر یافت؛ اگرچه حقوقی برای 
اتباع، قائل شــدند؛ اما حجم تکالیف آنها همچنان وجه غالب 
داشــت. با ظهور و غلبــه گفتمان شــــهروندی، اولویت اما با 
حقوق شهروندان اســت و از آن جهت که حکومت ها، حقوق 

شــهروندان را تأمین و رعایت می کنند، محترم اند و در ازای آن 
رعایت حقوق شــهروندان، می توانند به مــردم تکالیفی را هم 
واگذار کنند. به این ترتیب، مقدمه هرگونه تکلیفی بر شهروندان، 

شناســایی و تضمین حقوق آنهاست.
با این مقدمه و توجه به آن یادداشــت می توان به صراحت 
پاســخ داد که برآیند نگاه کنونی صدرنشــینان وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و اندکی از سینماگران در ادامه دولت های نهم و 
دهم یعنی ترکیبی بیشتر از نظام فکری ارباب- رعیتی و اندکی 

هم نظام فکری اتباع-حاکم است و نه دولت- شهروندی!
هرچنــد ایــن مقدمــه درواقع در تفــاوت نگاه بــه تعریف 
شــهروندی بود، همچنان این ســؤال برقرار است که آیا امکان 
تعطیلی خانه سینما در این دوره  مانند دوران جواد شمقدری و 

محمود احمدی نژاد وجود دارد؟
امکان تعطیل کردن خانه ســینما در هر شــرایطی با نگرش 
ارباب ، رعیتی به راحتی وجود دارد. اینکه آیا از گذشــته پر هزینه 
این اقدام، درس آموخته اند یا نه  بحث دیگری است اما به نظرم 
با توجه به هزینه هایش چنین اشتباه فاحشی را تکرار نخواهند 

کرد.

  پس از ماجراهایی که در آن دوران رخ داد و پس از بازگشایی   .
مجدد در زمان ریاست جمهوری حســن روحانی، به نظر رسید 
هیئت مدیره خانه سینما درصدد برآمدند راهی را در پیش بگیرند 
که دوباره این اتفاقات رخ ندهد. چه تدبیر حقوقی ای برای این 

روند اندیشیده شد؟
پس از بازگشــایی خانه سینما در نتیجه فشار افکار عمومی 
و حمیت ســینماگران، هیئت مدیره برای پیشــگیری از تعطیلی 
فعالیت اصناف در صورت تعطیلی خانه ســینما گزینه دو گانه 
ثبــت اصناف در وزارت کار و تداوم ثبت خانه ســینما در همان 

وزارت فرهنگ و ارشــاد را پیشه کردند. یادآوری کنم که پیش از 
آن اصناف عضو خانه ســینما هیچ جایی به ثبت نرسیده بودند 
و مشــروعیت قانونی شــان همان ثبت خانه سینما در سال ۷۲ 
بود. آرام آرام در بین اندکی از اهالی ســینما ثبت در وزارت کار 
با عنوان انجمن های کارگری، کســر شأن تلقی و با آن مخالفت 
شد اما غالب سینماگران و فعاالن صنفی از این رویکرد ثبت در 
وزارت کار با هدف مراقبت از فضای کسب وکار و داشتن شناسه 
قانونی مســتقل از خانه سینما، اســتقبال کردند. با این تدبیر در 
صورت تعطیلی خانه سینما تمامی اصناف ثبت شده در وزارت 
کار می توانند به حیات و فعالیتشــان برای صیانت و مراقبت از 

کسب وکار و اعضایشان ادامه دهند.
  درباره موارد حقوقی و روندی که خانه سینما برای ثبت شدن   .

طی کرد، نکاتی را گفتید. چون به نظر می رسد به تازگی این روند 
دچار خدشه شده و ایراداتی به آن می گیرند، به خصوص بحث 
اینکه نوع صنف ها که زیرمجموعه خانه ســینما هســتند با هم 
در تضاد هستند و یک بخشــی زیرمجموعه وزارت کار هستند و 
یک بخشی در وزارت ارشــاد، اگر می شود بفرمایید این تفاوت 

رویکرد و تضاد منافع چطور رخ داده است.
نخست اینکه هیچ تعارض قانونی ای برای این زیست دوگانه 
نیست. تنها نکته تعارض اینکه تهیه کنندگان و سینماداران جزء 
اصنــاف کارفرمایی تلقی می شــوند و نه کارگــری و در صورت 
اراده ثبــت خانه ســینما در وزارت کار، تجمیع حقوق بگیران با 
کارفرمایــان ذیل عنوان کانون یا اتحادیه ممکن نیســت. اما در 
شــرایط کنونی خانه سینما ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
است به همان سیره ای که از سال۱۳۷۲ بوده و ثبت شده است.
اما ایراداتی که به مجمع گرفته می شــود ناشی از اساسنامه 
تحمیلی سال ۱۳۹۲ اســت. چنانچه در خاطرتان باشد، پس از 
آنکه وزارت ارشاد دکتر حسینی، نتوانست خانه سینما را به طور 
قانونــی و در دادگاه منحل و تعطیل کند، با توســل به بندی از 
مصوبه هیئت رســیدگی به مراکز و کانون های فرهنگی هنری 
که در ســال ۱۳۸۲ یعنی ۱۱ ســال پس از تشــکیل و ثبت خانه 
ســینما، تأسیس شــده بود و اساسا اساســنامه های آنها دارای 
ترکیب ســهامدارمالک بــود و نه عضو محــور انتخابی، فرمان 
تعطیلــی خانه ســینما را به نیروی انتظامی صــادر کرد. مدت 
زمانــی این تعطیلی به طول انجامید امــا با اتحاد هیئت مدیره 
وقــت و با یکپارچگی و حمیت ســینماگران رئیس دولت وقت 
دســتور بازگشــایی خانه را صادر کرد اما ریل گذاران ســازمان 
سینمایی با همراهی هفت ســینماگر، بازگشایی خانه سینما را 
منوط به تغییر اساسنامه و گنجاندن مفادی برای امکان کنترل 
مطالبه گری خانه ســینما  کردنــد. در هر حــال ترکیب و قدرت 
نمایندگان دولت وقت موجب بازگشــت به عقب در اساسنامه 
شــد. در این اساســنامه تحمیلی که نه برآمــده از اراده مختار 
سینماگران بلکه اکل میته برای ادامه حیات بود، ثبت انجمن ها 

در تبصره ای ذیل ماده یک چنین آمده است:
تبصره- تشــکل های عضو خانه سینما موظف اند ظرف یک 
ماه پس از ابالغ این اساسنامه، درخواست و متن اساسنامه خود 
را جهت طی مراحل قانونی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تسلیم کرده و رســید دریافت کنند، در غیر این صورت عضویت 

آنان در خانه سینما به حالت تعلیق در می آید.
پس از بازگشایی خانه سینما در دولت روحانی، هیئت مدیره 
خانه ســینما این ایراد حقوقی ثبت اصناف در هیئت رســیدگی 
به مراکــز فرهنگی هنــری را که برخــالف رویــه نمایندگی و 
دموکراتیک بودن اصناف، سهامدار محور و نه عضو محور است 
در نشســت ها و  مکاتبات متعدد به ســازمان سینمایی و وزارت 
فرهنگ و ارشاد بازتاب داد و خب طبیعتا نظام کند اداری برای 
ســاختن و چاره جویی تا شش ســال به طول انجامید تا اینکه 
در آبان مــاه ۱۳۹۸ تصویب نامه هیئت وزیــران مبتنی بر توافق 
دو وزارت کار و رفــاه اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشــاد برای 

چگونگی ثبــت و عضویت اصناف ســینمایی و روزنامه نگاران 
برای احقاق حقوق صنفی شان در وزارت کار ثبت شوند، صادر 

شد.
به این ترتیب آنچه طی شــده همه با سیر مرحله به مرحله 
دستگاه های ناظر اجرائی و به طور قانونی رخ داده است. یعنی 
همه اصناف اساســنامه، مدارک مؤسســان و نحوه عضوگیری، 
ترکیب هیئت رئیسه و... را تنظیم و به سازمان سینمایی داده اند 
و آنها هم مســتند به آن تصویب نامه ضمن تأیید به وزارت کار 
برای تشــکیل صنف ارجــاع داده و اصناف با نظــارت نماینده 
وزارت کار انتخابات برگزار کرده و دارای شناســه ثبت شده اند. 

پس مالحظه می کنید همه چیز قانونی پیش رفته است.
از دیگــر ســو مجمــع عمومــی باالتریــن رکن هر تشــکل 
مردم نهــادی اســت که حــق دارد اساســنامه خــودش را در 
چارچوب قوانین موضوعه اصــالح و تنظیم کند. بر همین مبنا 
تاکنون پنج نوبت اساسنامه خانه سینما توسط مجمع عمومی 

(و نه چون مورد اخیر تحمیلی) اصالح شده است.
همچنین در مجمع عمومی سال ۹۹ هیئتی را برای اصالح و 
به روزآوری اساسنامه خانه برگزیده و  متعهد کرد. این منتخبان 
مجمع، نزدیک به ۱۴ ماه کوشــیدند و پــس از طی مطالعات و 
مباحثات مفصل، در اوایل پاییز سال گذشته مأموریت شان را در 
نگارش و تنظیم اساســنامه ای به روز به انجام رسانده به هیئت 
مدیره برای بررســی و تصویب در مجمــع ارائه کردند (من هم 
نقدی نوشــته و  منتشــر کردم) اما هیئت مدیره پیشین از انجام 
این تکلیف ســر باز زد، به این ترتیب تنظیم و  نگارش اساسنامه 
برآمــده از اراده مختار اعضا در چارچوب قوانین موضوعه حق 

صنف است.
  می گویند آن تصویب نامه در دادگاه باطل شده است!  .

متعاقب این مصوبه هیئت دولت، ســعید کنعانی از دیوان 
عدالت اداری تقاضای ابطــال مصوبه هیئت وزیران را می کند. 
دیوان عدالت اداری پس از بررســی ادله شاکی و الیحه دفاعیه 
مدیــرکل حقوقــی و مالکیت فکــری وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی طی دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۷ رد شکایت شاکی 
را مورخ چهارم شهریور ماه ۱۳۹۹ اعالم می کند. سپس شاکیان 
تازه ای بــه نام های مهدی امامی ســلوط و آرمین خوشــوقتی 
دربــاره ابطال بندهای یکم، ســوم و چهــارم مصوبه مذکور به 
دیوان مراجعــه می کنند و دیــوان در رأی صادره می نویســد: 
وفق آیین نامه شــماره ۳۷۲۹۲ک ۱۷۶۴۷۷/ت مورخ ۸۹-۸-۸ 
هیئت وزیران تشــکیل و عملکرد تمــام انجمن های صنفی را 

تدویــن و تصویب کرده، تدوین آیین نامه ای برای قشــری خاص 
(هنرمندان) جای ســؤال دارد و سپس عدم شرط اسالم، ایمان 
و وثاقــت را به تبعیت از فقهای شــورای نگهبان خالف شــرع 
تشــخیص داده و رأی بــه ابطال بندهای مصوبــه مذکور را در 
دادنامه شــماره ۱۴۰۰۰۹۷۰۹۰۶۸۱۲۸۴۵ صادر می کند. به این 
ترتیب ثبت اصناف در وزارت کار نه تنها غیرقانونی نیست بلکه 
کامال مبتنی بر قوانین موضوعه اســت و تعارضی با ثبت خانه 

سینما در وزارت ارشاد ندارد.
 البته ســید ضیا هاشــمی که در زمان دولت احمدی نژاد، به   .

شدت برای تعطیلی خانه سینما تالش کرد و برای فعالیت خانه 
سینما شماره۲ اقدام کرد و چند نفر دیگر از همفکرانش معتقدند 
عملکرد خانه ســینما، سیاسی است و خواستار ابطال انتخابات 

هیئت مدیره شده اند.
اتفاقا برخالف ادعاهای شــمقدری و دوســتان ریل گذارش، 
خانه ســینما در بازه زمانــی ۸۷ تا ۸۹ کــه در دی ماه به قهر 
تعطیلش کردند اصال یک رفتار یا کنش سیاســی نداشت. حتی 
وقتی که ســه نفر از نامزدان ریاســت جمهوری در فروردین ماه 
ســال ۸۸ تقاضای دیدار با جمعی از ســینماگران را داشــتند، 
خانه ســینما در نامه ای سرگشاده پیش نیاز ترتیب دادن نشست 
نامزدان با اهالی ســینما را پاسخ دادن به هفت پرسش کرد. اما 
هیچ کدام در وقت مقرر پاســخی ندادند و طبیعتا نشستی هم 

ترتیب داده نشد.
امــا اینکه انتظار داشــته باشــیم ســینماگران فاقد حقوق 
شهروندی و اجتماعی باشــند و به صورت شخصی و انفرادی، 
حمایت و نظرشان را از نامزد مورد عالقه شان پنهان کنند، حرف 
به دور از منطقی است. سینماگران هم مانند بقیه مردمان حق 
دارند درباره آنچه به سرنوشــت کشــور و جامعه شــان مربوط 

است در چارچوب قوانین موضوعه اظهار نظر و  کنش کنند!
  و ایــن ترکیــب هیئت مدیــره جدیــد و حضــور دوباره   .

«محمدمهدی عسگرپور» نشانه آماده شدن برای شرایط جدال 
است؟

امیــد مــی رود با ترکیــب تازه هیئــت مدیره خانه ســینما، 
مطالبه گری و ارائه برنامه برای بهبود کســب وکار ســینماگران 
بــا پایداری و بــدون زدوبند و مصانعه، اعــاده و آگاهی صنفی 
اعضا، روزافزون شود و انتخاب عسگرپور به عنوان رئیس هیئت 
مدیره این پیام آشکار را دارد که سینماگران همچنان به کارنامه 
صادقانه و راست کیشــانه مدیریت صنفی وی در گذشــته باور 
دارند و مایلند نسبت به مطالبه گری حقوق خود پایداری کنند.

شــرایط کنونی نهادهای صنفی با مشکالت متعددی از سوی ســاختار قدرت روبه رو شده است. در همین یک 
ســال گذشته و پس از روی کارآمدن دولت ســیزدهم روند حذف نهادهای مدنی و صنفی سرعت گرفته است. 
موضوع ابطال یکی از بهترین مصوبات دولت حســن روحانی در زمان وزارت سیدعباس صالحی که شرایط را 
برای گســترش نهادها و انجمن های صنفی در سراسر ایران ممکن می کرد و سبب می شد نهادهای مدنی دامنه 
اختیارشان گسترده شــود، از سوی این دولت مورد بی توجهی قرار گرفت و تمام تالش برای ابطال آن صورت 
گرفت. حاال یکی از مهم ترین نهادهای مدنی یعنی «خانه ســینما» دچار شــرایط خاصی شده است و مشکالت 
بیرونی و اختالف های درونی و برخی کم کاری های هیئت مدیره مســتقر ســبب شــده تا جایگاه آن تضعیف 
شــود. در این میان برخی معتقدند که اتفاقات ســال ۸۸ که منجر به تعطیلی خانه سینما شد و تجربه های پس 
از بازگشــایی آن در دولت حســن روحانی زمینه را برای این شــرایط فراهم کرده است. به سراغ سیدمحسن 
هاشمی، معاون اجرائی مدیرعامل خانه سینما در اوج فشارهای دولت احمدی نژاد، رفته ایم تا درباره آنها از او 

بپرسیم. این گفت وگو در دو بخش امروز و فردا منتشر می شود.

گفت وگو با سید محسن هاشمی درباره مسائل حقوقي و اساسنامه  خانه سینما

به امید مطالبه گری هیئت مدیره جدید

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

اوســتا- سنگ آسیاب ۹- علم طلسمات- قدر زر می داند- 
نوعی ماهی فلس دار جنوب ۱۰- فاقد برندگی- بلندمرتبه- 
خداوندی ۱۱- گور- قوه حافظه- توقف خودرو کنار خیابان 
۱۲- استانی در یمن در شــرق عدن- خشمگین- جراحت 

۱۳- جهت- دیاگرام- منطقه ای در اسپانیا که چندین قرن 
تحت حاکمیت مسلمانان بود ۱۴- زین و برگ اسب- صمغ 
برخی درختان-  نوشیدنی گرم ۱۵- شنیدن- آشکارا- سرای 

محبت  افقی: 
 ۱- از ظروف آشــپزخانه- قدیمی تریــن کتاب درباره 
حوادث عاشــورا و کربال تألیــف ابومخنف ۲- فرمانده- 
شیون- رودررو ۳- شاخه درخت- آزرده و دلگیر- ضمیر 
غایب ۴- ضربان ناشــی از جریان خون- از آثار مشهور 
ناصرخســرو- دارای نقش و نگار ۵- همسایه عمان و 
عربســتان- کشــف ماری کوری ۶- دشمن سرسخت- 
مخالف- نرم افزار نقشه کشی ۷- آهسته و آرام- بخشی 
مســتقل از یک مجموعه به هم پیوسته- دهان کوچک 
۸- آخرین ماه ســال میالدی- مأمــور مراقبت از راه ۹- 
صدا- کســی که در یک دوره مسابقات فوتبال بیشترین 
گل را زده باشد- شکلی با چهار ضلع برابر ۱۰- انباشته- 
همــه وجود آدمی- خانــدان ۱۱- آویخته شــده- مادر 
آذربایجانی ۱۲- شهر ســاحلی- ازخودگذشته- پاکیزه 
۱۳- بوی رطوبت- ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالی- 
بدبخت و بیچاره ۱۴- مضطرب- مردار- جاودانگی ۱۵- 
شــاعر انقالبی روس که با شلیک گلوله به زندگی خود 

پایان داد- هر داروی افزایش تحرک دستگاه گوارش 
عمودی: 

۱- ســتون بدن- از انواع فعل ماضــی- معروف و 
مشهور ۲- شــب پیش رو- نوعی ســاز بادی- سازمان 
فضانوردی آمریکا ۳- علم اعــداد- گواه مندی- حرف 
دهن کجــی ۴- حــول محور خــود می گــردد- محل 
پیدایش- چشم انداز ۵- حمام الغری- از اشکال سنتی 
در قالیبافی- اکســید کلســیم ۶- وضعیت گوارشــی- 
زمان گذشــته- بخیل ۷- خشکی های وسیع کره زمین- 
مشــهورترین آمیزه موســیقی و نمایــش در تئاتر- نام 
کوچک هیتلر ۸- خیس- خیــاط قدیم- از بخش های 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۳۱۷      طراح: بیژن گورانی
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