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حقوق خوانى

جدال تعهد و تخصص و یادی از
استاد مهدوی دامغانی

شــهرداری تهران به مناسب ۳۱ خرداد سالگرد شــهادت دکتر مصطفی چمران 
پالکاردهایی را در سطح شهر نصب کرده است که این عبارت در آن جلب توجه می کند: 
«آن که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواست». این حرف و حدیث ها تازگی 
ندارد و از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی و در گزینش و انتخاب افراد برای سمت های 
کلیدی، همواره موضوع بحث و مجادله بوده اســت. در دنیا هم برای انتخاب افراد 
به ســمت های سیاسی، اداری، دانشگاهی و... شــرایطی وجود دارد؛ اما نکته میزان 
دخالت افکار و اعتقادات شــخص در انتخاب/عدم انتخاب اوست. آیا مجازیم فردی 
را به صرف داشــتن دیدگاه خاصی از سمتی که شایستگی آن را دارد، محروم کنیم؟ 
اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تکلیف را روشن کرده است: 
«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد 
تعــرض و مؤاخذه قرار داد». جالب اینکه در مواردی دیدگاه خاصی نیز ابراز شــده و 
فقط به صرف داشتن پیشینه ای، افراد برای 
استفاده از تخصص شــان دچار محرومیت 
شده اند. برای نمونه دو محدودیت از قوانین 
انتخاباتی نقل می شود. مطابق بند ۱۰ ماده 
۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی 
«وابستگان به رژیم ســابق از قبیل اعضای 
انجمن های شــهر و شهرستان و وابستگان 
به تشــکیالت فراماســونری و هیئت رئیسه 
کانون های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین 
و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلســین 
سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواك» 
از نامردی منع شــده اند. در وابســتگان به 
تشــکیالت فراماسونری و مأموران ســاواک مناقشــه ای نداریم، اما رواست که همه 
نمایندگان پیشین مجلس شورای ملی و سنا را با اعضای ساواک و فراماسونری یکسان 
فرض کنیم؟ کافی اســت نگاهی به فهرســت برخی بزرگانی بیندازیم که در دوران 
گذشته سمت نمایندگی در مجلسین را بر عهده داشته اند؛ آیت اهللا سیدحسن مدرس، 
حجت االسالم حسینعلی راشــد، دکتر محمد مصدق، پروفسور محمود حسابی و...  
فرض بگیریم این اســامی که نام برده شــد، اکنون از نعمت حیات برخوردار بودند؛ 
آیــا اینان که در اعتقادات مذهبی و میهنی آنان تردیدی نیســت، باید از نامزدی برای 
نمایندگی در مجلس شــورای اســالمی محروم می شــدند؟ مورد دیگر در ماده ۳۳ 
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شــوراهای اسالمی کشور و انتخابات شهرداران 
آمده اســت. بر اســاس بند «ک» این ماده «وابستگان به رژیم گذشته از قبیل اعضای 
انجمن های ده، شــهر، شهرســتان و اســتان و خانه های انصاف، رؤسای کانون های 
حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس های سنا و شورای ملی سابق، 
کدخدایان و خوانین وابســته به رژیم گذشــته» از داوطلب شــدن برای عضویت در 
شــوراها محروم هستند؛ یعنی سید حسن مدرس که عکس او در باالی صحن علنی 

مجلس شورای اسالمی نصب شده است، نمی تواند عضو شورای روستا شود!
دردناک تر از همه محروم شدن استادان از تدریس است. گفتن از جایگاه شادروان 
اســتاد ناصر کاتوزیان برای کســانی که حقــوق خوانده اند، ضرورت ندارد. ایشــان 
برجســته ترین شخصیت دانشگاهی رشــته حقوق در چند دهه اخیر در داخل کشور 
بودند که پس از انقالب فرهنگی با بهانه مخالفت با الیحه قصاص (نه خود قصاص 
که حکم شــرعی اســت، بلکه نقد الیحه قصاص که ساخته دســت بشر است و در 
ســال های اخیر متن اولیه با بازنگری در قانون مجازات اسالمی دستخوش تغییراتی 
شد) از دانشگاه تهران اخراج و نزدیک یک دهه خانه نشین شد. این را بگذارید در کنار 
اشتغال به تدریس فردی در دانشــکده حقوق که مدعی دانش آموختگی در مقطع 
دکتری از دانشگاه آکسفورد بود و بعد مشخص شد تحصیالت واقعی وی بسیار کمتر 

و غیرمرتبط است.
آخرین شــاهد مثال، شادروان اســتاد احمد مهدوی دامغانی است. ایشان دارای 
عالی ترین درجات علمی از حوزه علمیه مشــهد و دانشــگاه تهــران بودند. به دلیل 
محدودیت های پیش آمده، در ســال ۱۳۶۶ به آمریکا مهاجرت کردند و در دانشــگاه 
هاروارد که در صدر فهرســت ۵۰۰ دانشــگاه برتر جهان قرار دارد، به تدریس ادبیات 
فارسی، ادبیات عرب و علوم اسالمی در مقاطع دکتری و پسادکتری اشتغال داشتند. در 
دلبستگی وی به فرهنگ ایرانی و اسالمی کمترین تردیدی نیست و محتوا و شخصیت 
صادرکنندگان پیام های تسلیت شاهد این مدعاست. اگر نبود برنامه «شوکران» که در 
ســال ۱۳۹۸ از شبکه ۴ سیما پخش شــد (البته پس از چندی متوقف شد!) نگارنده 
نیز اطالع زیادی از وی نداشــت. کســانی که این برنامه را ندیده اند، فیلم ابراز ارادت 
ایشان به امام رضا در شــبکه های اجتماعی موجود است. محروم کردن چند دهه ای 
دانشــگاه های کشور از چنین استادانی گناهی نابخشودنی است. اینکه شب و روز به 
دنبال وصول پول های توقیف شده منابع تحت االرضی (نفت و گاز) باشیم اما نسبت 
به منابع فوق االرضی (نیروی انسانی) این چنین کفران نعمت کنیم، روا نیست. البته 
هنوز نوادری مانند دکتر سیدحســن نصر از نعمت حیات برخوردارند که تا دیر نشده 

می توان آنها را به دامن میهن بازگرداند.

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

اولین توقیف
از آن رویارویی با اهالی ســینما تاکنون به نظر می رســید 
فضای هنر و ســینما با فراز و نشیب هایی همراه بود تا اینکه 
در ۱۱ خرداد و در حیاط هیئت دولت، وزیر فرهنگ و ارشــاد 
در پاســخ به این پرسش که قطعا فیلم «برادران لیال» اکران 
نخواهد شــد؟ گفت: «طبــق روال قانونی ان شــاءاهللا عمل 
می شود. ممکن اســت تبصره یا ماده ای وجود داشته باشد 
و بتواند مشــمول آن شــود، اما من به دوســتان در سازمان 
ســینمایی گفتم ُمر قانــون را رعایت کننــد». طی این مدت 
خبرهای جسته و گریخته ای منتشر می شد که این فیلم توقیف 
است و حتی تهیه کننده آن درخواست کرد اگر بازیگران فیلم 
ممنوع الکار شده اند و فیلم توقیف شده، اطالع رسانی شود. 
کمی بعدتر ســازمان ســینمایی اعالم کرد مسئولیت اکران 

این فیلم در دســت آنها نیست و در شــامگاه ۳۰ خرداد در 
اعالمیه رســمی خبر از «توقیف و عــدم اکران» این فیلم در 
ایران داده شد. دالیل آن هم همان طور که وزیر دستور داده 
اســت، با تکیه بر مفــادی از قانون بــود و در متن اطالعیه 
اداره کل نظــارت بر عرضه و نمایش فیلم با لحن عتاب آمیز 
و تحقیرکننده ای آمده اســت: «به رغم تأکید و تذکرات الزم 
بــرای رعایت قانون و با علم و آگاهی تهیه کننده و کارگردان 
نسبت به تبعات هرگونه تخلف، متأسفانه فیلم مذکور بدون 
هیچ گونه همکاری و انجام اصالحاتی در جشــنواره کن به 
نمایــش در آمد. چنان که عوامل اصلی فیلم با اصرار و ابرام 
بر ادامه مسیر اشتباه، نشان دادند که اکران فیلم در جشنواره 
کن را بر نمایش در ســالن های ســینما و مخاطبان داخلی 
ترجیــح می دهند. از  این رو، فیلم «برادران لیال» به تأســی از 

اصل «قانون گرایی، استانداردســازی و عدالت محوری» و به 
دلیل تخلفــات آگاهانه و رفتار مغایر بــا قوانین و مقرراتی 
چون: شرکت در جشنواره های خارجی بدون عبور از مجرای 
قانونــی و اخذ پروانه نمایش، ســرپیچی از مقررات و اصرار 
بر ارائه نسخه اصالح نشــده به رغم تعهدات صورت گرفته 
و اســتمرار بر تخلف و مداومت بر آن حتی بعد از جشنواره 
کن و شــرکت در جشــنواره مونیخ و در نهایت اعالم رسمی 
کارگــردان محتــرم مبنی بر عدم پذیرش اصــالح فیلم، این 
فیلم تــا اطالع ثانوی و تا رفع موانع ایجاد شــده، صالحیت 

اخذ پروانه نمایش را نخواهد داشت».
ریل گذاری جدید

به نظر می رســد این توقیف آغاز تغییر ریل در ســینمای 
ایران اســت . هرچند سینماگران با این تغییر ریل ها در زمان 
دولت دوم احمدی نژاد آشــنا بودند و وزیر دولت سیزدهم 
نیــز با همیــن کلمــات از تغییــرات جدید خبــر داد و در 
جدیدترین جلسه شورای هنر که در محل دبیرخانه شورای 
عالی انقالب فرهنگی برگزار شــد، ضمن ارائه گزارشــی از 
وضعیت حوزه سینما گفت: «هم زمان با آغاز به  کار وزارت 
ارشــاد در دولت جدید، نســبت به تغییــر ریل گذاری حوزه 
ســینما اقدام کردیم و با تشکیل کمیته ای چندجانبه، سعی 
در سروسامان دادن به اوضاع پرحجم اکران داشته ایم؛ زیرا 
با بازگشــایی مجدد ســینماها که به خاطر محدودیت های 
کرونایی تعطیل بود، سازمان ســینمایی با حدود ۲۰۰ فیلم 
سینمایی در انتظار نوبت اکران مواجه بود و اقدامات کمیته 

چندجانبه در ساماندهی اوضاع کمک بسیاری کرد».
واکنش کارگردان

سعید روســتایی، کارگردان این فیلم، با انتشار پستی در 
صفحه کاربری خود در اینســتاگرام به این موضوع واکنش 
نشــان داد و نوشــت: «برادران لیال را با خون دل ساختم، با 
جگر سوخته، برای ساختنش تمام روحم زخمی شد! لطفا 
بیش از این نســوزانیدم!» و در کپشن اضافه کرد: «تحقیر و 

تهدید را تمام کنید لطفا!».

خانه سینما حامی یا منفعل؟
چنــد روز پیــش بود کــه کانــون کارگردانان با انتشــار 
بیانیه ای درخواســت کرد تا تمام فیلم هــای توقیفی اکران 
شــوند. هرچند هنوز نســبت به این توقیف رسمی واکنشی 
نشان نداده است، اولین جلسه شورای اکران را برگزار کرده؛ 
شورایی که به نظر می رســد بیش از هر چیزی عملکردش 
معطوف به نحــوه اکران فیلم ها ســت؛ به خصوص آثاری 
که در مــدت کرونا نتوانســته اند فرصتی بــرای اکران پیدا 
کنند. همایون اســعدیان که در جلســه فوق العاده شورای 
صنفی نمایش به عنوان دبیر و ســخنگوی این شورا انتخاب 
شده است، در گفت وگو با ایســنا بیان کرده : «اعضای شورا 
متفق القــول بر اســتقالل این شــورا به عنوان یک تشــکل 
صنفی تأکید کرده اند. این شــورا مستقل از نهادهای دولتی 
و در تعامل با وزارت ارشــاد مانند گذشــته فعالیت خواهد 
داشــت، اما زیرمجموعه شــورای راهبردی اکران نیست و 
کامال مستقل از آن عمل خواهد کرد». اسعدیان در پایان در 
پاســخ به اینکه با توجه به سیاست های اعالم شده شورای 
راهبــردی اکران، برخی انتقادهای ســینماگران در روزهای 
گذشــته و نیز اتفاق هایی که ســر اکران نــوروزی رخ داد و 
فیلم های انتخابی شــورا حذف شــدند، چه ضمانتی برای 
اســتقالل فعالیت دوره جدید شورای صنفی نمایش وجود 
دارد؟ بیان کرد: «ضمانت، عملکرد ماســت. اعضای شورا 
که همین کانون کارگردانان، ســینماداران، پخش کننده ها و 
تهیه کنندگان هســتند، عزم خود را بــر این جزم کرده اند که 
استقالل شورا حفظ شود؛ هرچند ممکن است در مقاطعی 
اســتقالل شورا خدشه دار شــده باشــد. ما نمی خواهیم با 
شورای راهبردی مخالفت کنیم، اما استقالل شورای صنفی 
نمایش را حفظ می کنیم و شــورای راهبردی می تواند مثل 
خیلی  شــوراهای دیگر، طراحی یا پیشنهادهایی کارشناسی 
داشــته باشــد. البته فکر می کنم ما بتوانیم کمک بیشتری 
به آنها بدهیــم، بنابراین تــالش خواهیم کــرد اتفاق های 

پیش آمده قبلی دیگر تکرار نشود».

آغاز توقیف فیلم ها یا ریل گذاری جدید

برادران لیال اولین توقیفی رسمی دولت سیزدهم 
گیسو فغفوری: از ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ تا زمانی که در حیاط هیئت دولت دستور توقیف یک فیلم صادر شود، 
مدت زمان زیادی در ســکوت گذشت. محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، در برنامه 
۸۳ صفحه ای خود در تشــریح وضعیت سینما، «تولید فیلم های ضدارزش، غیرانقالبی و غیراخالقی با 
مجوز وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی» و «اثرگذاری زیاد جشــنواره های خارجی بر تولیدات سینمای 
داخلی»، «عدم اتخاذ موضع شــفاف و برخورد در برابر فعالیت محکومان امنیتی و چهره های سینمایی 
همســو با اهداف دشــمنان» و همچنین خانه ســینما را فاقد وجاهت قانونی دانسته بود. هرچند این 
برنامه به شــدت با اعتراض سینماگران روبه رو شد و ۲۴ صنف خانه سینما در فاصله کمتر از ۴۸ ساعت 
بیانیه ای مشترک نوشــتند و درخواســت کردند «اگر قصدتان تعطیلی حرفه سینماست، لطفا تعارف 
را کنار بگذارید، اگر نه حتی در شــرایطی که طالبان در بســاط تازه به راه افتاده همســایگی مان، ندای 
رواداری و تســاهل راه انداخته اند، جنابعالی هنوز از راه نرسیده، اکثریت محصوالت سینمایی را باطل 
دانســته و به تبع آن سازندگان و دست اندرکاران این عرصه را به بدخواهان و مفسدان و کفار فرهنگی 
تشــبیه کرده اید که عزمی جز ترویج اباحه گری و فساد و بی اخالقی ندارند. شما پیش از جلوس بر تخت 
وزارت، به زعم خود «اشــداء علــی الکفار» خوانده اید و تیغ تان را به ســمت هنرمندان مظلومی که با 
تمامی مشقت ها و تحت ســیطره همین  گونه مدیریت ها، سال هاست به فعالیت خود ادامه می دهند، 
نشــانه گرفتید؛ این چه معنایی جز قلع و قمع و حذف فرهنگی و هنری می تواند داشته باشد؟». هرچند 
اســماعیلی در دیداری که با نمایندگان صنوف داشت، به صراحت اعالم کرد برنامه پیشنهادی، حاصل 

جمع بندی برخی از مشاورانش بوده و دیدگاه های او نیست.

خانه ای روی آب – بهمن فرمان آرا - ۱۳۸۰
پدر دکتر سپیدبخت (عزت اهللا انتظامی):

 اون روزی که من دیپلمو گرفتم که البته ارزش اون دیپلم با لیســانس و فوق لیســانس االن قابل مقایسه نیست، بابام منو صدا کرد و گفت: 
حسین! گفتم: بله آقا جان؟ گفت: تو از امروز مستقلی، میدونی استقالل یعنی چی؟ 

گفتم: نه آقا جان. گفت: یعنی از امشب تو این خونه فقط می خوابی...

دیـالـوگ روز

یکی از فاجعه های ســال گذشــته که سبب شــد روزنامه نگاران داغدار 
شــوند، کشته شــدن دو خبرنگار حوزه محیط زیســت در تصــادف و هنگام 
مأموریــت بازدید از دریاچه ارومیه بود. ســخنگوی قوه قضائیه در پاســخ 
به ایســنا درباره آخرین وضعیت پرونده مهشــاد کریمی و ریحانه یاســینی 
-خبرنگاران ایســنا و ایرنا که در حادثــه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط 
زیســت جان باختند- در یک سالگی وقوع این حادثه گفت: دوم تیرماه سال 
گذشته واقعه تصادف اتوبوس خبرنگاران در آذربایجان غربی همه را متأثر 
کرد و عده ای مصدوم و دو نفر فوت شــدند. اقداماتی که در حوزه تقصیر و 

قصور می پذیرد، قابل بحث است.
 وی افزود: در دادســرای عمومی اســتان مربوطه، پرونده ای تشــکیل و 
به عنوان دو فقره قتل غیرعمدی ناشــی از بی احتیاطی در رانندگی بررســی 
شــد. اظهار نظر کارشناسی پرونده در هیئت ســه نفره صادر و با اعتراض به 

آن بــه هیئت پنج نفره کارشناســی ارجاع 
داده شــد و نظر هر هیئــت مبین تقصیر 
راننده بــود. متعاقبا با جلب دادرســی و 
کیفرخواست، این پرونده به دادگاه کیفری 
دو ارسال خواهد شد و حکم قانونی صادر 

می شود.
مســئولیت  درخصــوص  ستایشــی 
مسئوالن محیط زیستی گفت: درخصوص 
این افــراد، قرار منع تعقیب صادر شــده 
اســت. ســخنگوی قوه قضائیــه مجددا 
یادآور شد: برای اشــخاص دیگری که در 
حوزه محیط زیســت و دریاچه مسئولیتی 
داشــتند کــه در پرونــده بــوده اســت، 
مسئولیتی دیده و احراز نشده و برای آنها 

قرار منع تعقیب صادر شده است. 
همچنیــن زینــب رحیمــی گزارشــی 
ویدئویــی در عصر ایــران از این داغ بزرگ 
منتشر کرده است که در آن به رنج این یک 
ســال خانواده ها اشــاره کرده. طبق این گزارش، خانواده مهشاد و ریحانه از 
روند رسیدگی به پرونده اتوبوس خبرنگاران رضایتی ندارند. آنها تأکید دارند 
که ســازمان محیط زیست و ســتاد احیای دریاچه ارومیه و به ویژه مسئوالن 
برگزاری ســفر خبرنگاران به ارومیه را در این سانحه مقصر می دانند. آنها بر 
این باورند که تاکنون سعی شده تنها راننده اتوبوس به عنوان مقصر واژگونی 
اتوبوس شــناخته شود، درحالی که برگزار کنندگان ســفر ارومیه در واژگونی 

اتوبوس مقصر هستند.
 مهشاد کریمی، خبرنگار ایسنا، شب حادثه مشغول نوشتن کارت عروسی 
خود بود که چند روز دیگر برگزار می شد و هنگام تصادف خواب بود. ریحانه 
یاسینی نیز به تازگی ازدواج کرده بود . هر دو آنها از خبرنگاران پرتالش حوزه 
محیط زیســت بودند . کشته شدن این دو غم بسیار بزرگی بود که هنوز بر دل 

بسیاری از اهالی فرهنگ و رسانه قرار دارد .

یادبود

پروفسورهای پو(شا)لی
هر چند وقت یک بار پروفســور فالنی یا استاد بهمانی از 
آن ور دنیا وارد کشــور می شــود، به عنوان افتخار ایران و 
ایرانی معرفی می شود، با استقبال شدید مردم و مسئوالن 
مواجه می شــود، با لهجه ای دوپهلو ایرانی را دســت و پا 
شکســته صحبت می کند و پس از حضور پر طمطراق در 
رسانه ها و جراید و جوامع علمی و دانشگاهی، با حضور 
در درمانگاهی افتخار می دهد و چند بیمار را ویزیت می کند و نهایتا درحالی که مردم از در و دیوار 
بیمارســتان و هتل و درمانگاه محل اقامتش باال می روند تا پروفســور را ببینند یا پروفسور آنها را 
ویزیت کند، با قلبی آکنده از عشــق به ایران و ایرانی کشــور را ترک می کند. چند جمله ای هم که 
در این مدت بر زبان آورده در گیومه قرار می گیرد و در کانال ها و شبکه ها بازنشر می شود که دکتر 
فالنی گفته فالن کنید و دکتر بهمانی گفته بهمان کنید. البته خود این پزشکان در برپایی این بازی 
رســانه ای و این جایگاه پوشالی تقصیری ندارند و در صحبت های شان صداقت در این زمینه موج 
می زند؛ کما اینکه در آخرین سفر یکی از همین خیلی پروفسورها، هرچه آقای مجری مکالمه را به 
سمت ایران و درمان و افتخار و پشتکار و شب بیداری می برد، پزشک بینوا از خاطراتش با پسرانش 
در آفریقــا و آلمان می گفــت و یادش نمی آمد دقیقا چــه کار بزرگی برای بیمــاران ایرانی کرده 
اســت؛ پس روی سخن این متن بیشــتر با مردم و رسانه هاست، تا با خود این پزشکان. گذشته این 
پزشــکان را می توان همین حاال در زندگی بعضی عزیزان جست وجو کرد. خاطرم هست در دوره 
تحصیل، عده ای با جیب پر و با پشتوانه خانواده متمول و اندکی کله گنده وارد دانشگاه می شدند؛ 
درحالی که به شــکل معنادار از همکالسی های کنکوری و شهرستانی و کارگرزاده و کارمندزاده و 
معلم زاده خود ضعیف تر بودند. ۷-۸ ســالی را به عیش و نوش در دانشگاه می گذراندند و نهایتا 
درحالی که با ســالم و صلوات واحدها را پاس می کردند، یکباره دو روز پس از پایان دوره تحصیل 
ســر از کشــورهای آمریکایی و اروپایی درمی آوردند. و مملکت و مردم را می ســپردند به دست 
همان کارمندزاده ها و معلم زاده های درس خوان تر. صرفا جهت اطالع عرض می کنم که از چهار 
نفر اول (از نظر معدل) ورودی ما در دانشــگاه یکــی در تهران، دیگری در یزد، آن یکی در کرمان 
و نهایتا نفر چهارم در زاهدان مشــغول کار طبابت اســت؛ درحالی که اشراف زاده های ورودی که 
با صعوبت واحدهــا را پاس کردند، االن در مایوکلینیک و هاروارد مشــغول خدمت به خلق اهللا 
هستند. آیا می دانســتید همین عزیزان ۲۰ سال دیگر در قامت آقای پروفسور وارد کشور می شوند 
و با لهجه ایرانی-آمریکایی از دستاوردهای جهانی خود می گویند و صحبت هایشان توسط مردم 
دســت به دست می چرخد و آرزوی دیدارشان تا ابد با بیماران می ماند؛ درحالی که در این سال ها 

دردهای شان توسط پزشکان باسوادتر ولی گمنام تری درمان شده است؟!

نقد هفته

چشم پزشک
امیر عربی

داغی که هنوز تازه است


