
محمدمهدی حیدریان در حالی که فقط یک سال و نیم از 
حضورش در راس مدیریت می گذرد، سازمان سینمایی را 
ترک کرد، آن هم در شرایطی که تنها برخی از وعده هایش 

عملی شدند.
به گزارش ایسنا، در پی ابالغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان 
در مراکز و سازمان های دولتی؛ محمدمهدی حیدریان - رییس 
سازمان سینمایی - مجبور به رفتن از سازمانی شد که اسفند 
سال 95 سکانداری آن را به جای حجت اهلل ایوبی برعهده گرفته 
بود و در واقع پس از 10 سال دوباره به عرصه مدیریت سینما 

برگشته بود.
در این مدت حدودا 20 ماهی که این مدیر باسابقه در سازمان 
سینمایی بود، اگرچه در بسیاری از برنامه های سینمایی پاسخگوی 
سواالت خبرنگاران می شد، اما بیشتر تالش می کرد از هر حاشیه و 
جنجالی دوری کند و بر همین اساس حتی تنها نشست خبری که 
اسفند سال 96 برگزار کرد، بدون هیچ گونه اظهارنظری جریان ساز  
جواب های  و  عملکرد  گزارش  ارائه  به  بیشتر  و  رفت  پیش 

سیاستمدارانه محدود شد.
حیدریان زمانی که پست ریاست سازمان سینمایی را پذیرفت، 
با تاکید براینکه »از تغییر نباید هراس داشت«، در اولین سخنانش 
اولویت های خود را اینطور برشمرد؛ »نظارت مستمر بر عملکرد  
خودمان و دیگران، سبک سازی سازمان و رفتن به سمت تحقق 
فعاالن،  به  مسئولیت ها  بیشتر  واگذاری  و  هنری  نظام صنفی 
اقتصادی در سینمای جهان،  و  فرهنگی  بیشتر  افزایش سهم 
زمینه سازی برای طراحی و تحقق نهضت تولید محتوا، همسویی 
آیین ها و جشنواره ها در سطح منطقه ای - ملی و جهانی با اهداف 
و برنامه های سینمای کشور، همسویی نگاه حمایتی و تشویقی 
در همه سطوح با اهداف برنامه سینمای کشور، تحقق هماهنگی 
میان ارشاد و سایر سازمان های موثر و فعال در حوزه فرهنگ  با 
تمرکز مسئولیت های ارشاد به عنوان متولی فرهنگ عمومی و 
رفع ناهماهنگی های قبلی، گسترش بازار محصوالت سینما اعم 
از اکران، نمایش خانگی و داستانی، مستند و فیلم کوتاه و همزمان 
گسترش بازار فعالیت و رشد کیفی آن ها و در نتیجه رونق صنعت 

سینما«.
او عالوه بر این ها کمیته ای را برای تعیین تکلیف فیلم های 
توقیفی یا به قول خودش مشکل دار راه انداخت تا برخی فیلم هایی 
که در چند سال اخیر ُمهر توقیف خورده بودند یا با اصالح، رنگ 
اکران ببینند یا کال تعیین تکلیف شوند، چون معتقد بود نباید 
فیلم های مشکل دار در بزرخ نگه داشته شوند. این پروسه اگرچه 
طوالنی شد اما در نهایت خروجی کامال موفقی نداشت چرا که با 
وجود به نمایش در آمدن فیلم هایی همچون »عصبانی نیستم« 
و »خانه دختر« که تغییرات اصالحی آن ها هم جای بحث دارد، 
تعداد دیگری فیلم دیگر باقی ماند که تا این لحظه به سرانجام 
مطلوبی در اکران نرسیدند از جمله »آشغال های دوست داشتنی«، 

»خانه پدری«، »خرس«، »گزارش یک جشن« و »رستاخیز«.
البته گفته شده احتماال فیلم »آشغال های دوست داشتنی« جزء 
فیلم هایی است که با اصالحات انجام شده مشکلی برای اکران 
ندارد و مدتی قبل هم یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی از پیگیری های این کمیسیون برای اکران فیلم 
اظهار  بود و  سینمایی »آشغال های دوست داشتنی« خبر داده 
امیدواری کرد که این فیلم در فصل پاییز اکران شود که البته تا 

االن خبری نشده است.
در ابتدای حضور حیدریان در سازمان سینمایی گمانه زنی هایی 
از تعطیلی گروه سینمایی هنر و تجربه شنیده می شد که جدی 

نبود و البته با تغییراتی این گروه به کارش ادامه داد.
اصالح نظام تهیه کنندگی، نظام اکران و تعیین رده بندی سنی 
فیلم ها از دیگر برنامه های اعالم شده او بود که اخیرا رده بندی سنی 
فیلم ها در دستور کار اجرایی شدن قرار گرفت و برای هر فیلم یک 
گروه سنی مشخص خواهد شد. همچنین آیین نامه جدیدی هم 
برای اکران فیلم ها تدوین شد که برنامه آن با تعریف شورایی به 
نام »کارگروه اکران« برای تنظیم جدول اکران و مسائل مربوط به 

نمایش فیلم ها پیگیری می شود.

اما یکی از مسائلی که در دوره مدیریت حیدریان برآن تاکید 
می شد سینمای کودک بود و او در نشست خبری خود حتی اعالم 
کرد:» به دنبال برنامه ای فراتر از سرگروه سینمایی کودک هستیم« 
که در این باره هم نه تنها اتفاقی نیفتاد بلکه شورای سیاست گذاری 
سینمای کودک نیز عمال رو به تعطیلی رفت و با وجود وعده ای که 
برای حضور نیروهای جوان تر در کنار افراد باسابقه داده شد، نتیجه 

مشخصی حاصل نشده است.
حیدریان اگرچه در این مدت از جنجال و حاشیه دوری کرد، 
اما شبکه  نمایش خانگی یکی از زیرمجموعه های حاشیه دار او 
محسوب می شد تا جایی که به توقیف موقت یک سریال این 
شبکه )ممنوعه( ختم شد، آن هم در شرایطی که او بارها بر نهضت 
تولید محتوا در این شبکه تاکید می کرد ولی این را هم باید مورد 
توجه قرار داد  که میزان تولید و استقبال از این شبکه در سال های 

اخیر رو به افزایش رفت.
آغاز به تاسیس کاخ جشنواره با شهرداری و برخی دیگر از نهادها، 
مرکز سینمایی شدن استان قم در حوزه معناگرا، وارد شدن سینما 
به بورس، رونق بیشتر VOD و جهانی شدن سینمای ایران از 
دیگر وعده های حیدریان در زمان حضورش در سازمان سینمایی 

بود که برخی از آن ها کمتر و برخی دیگر بیشتر پیگیری و جامه 
عمل پوشانده شدند، با این حال آنچه از شواهد برمی آید این است 
که رییس سابق سازمان سینمایی ارتباط خوبی با اصناف سینمایی 
داشته و این را مدیرعامل خانه سینما در نشست اخیری که هیات 
مدیره خانه سینما با خبرنگاران داشت، به صراحت اعالم و از 

تالش های انجام شده قدردانی کرد. 
از آخرین احکامی که صادر کرد،  او چند روز قبل در یکی 
الدن طاهری ـ مدیر فیلمخانه ملی ایران ـ را به جای علیرضا 
قاسم خان)دیگر مدیر بازنشسته( سرپرست موزه سینما کرد و 
شامگاه گذشته 26 آبان ماه هم خبر انتصاب حسین انتظامی به 
سرپرستی سازمان سینمایی منتشر شد.  حیدریان همچنین چند 
روز قبل در حاشیه جشنواره فیلم کوتاه تهران با تاکید براینکه اگر 
بنا به رفتنش از سازمان سینمایی باشد، در وزارت ارشاد می ماند 
چون برای جدایی اش از سینما دیر است، گفته بود: سینما از 
ابتدای امسال دوره جدید خود را بر مبنای یک برنامه شروع کرده 
و قطعا این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد؛ چون وزیر محترم ارشاد 
)سید عباس صالحی( و دیگر همکاران بر این هستند که برنامه را 
دست کم تا آخر این دولت ادامه دهیم و از این بابت نگرانی نداریم.

6فرهنگی

مراسم تجلیل از قاسم شکری برگزار شد
مراسم نکوداشت قاسم شکری، نویسنده، در شیراز برگزار شد.

 به گزارش ایسنا، به مناسبت بیست و ششمین هفته کتاب، مراسم نکوداشت قاسم 
شکری شامگاه شنبه ٢٦ آبان با حضور منتقدان و نویسندگان برپا شد.

مجتبی فیلی نویسنده و منتقد ادبی در این مراسم با بیان بحث بحران بزرگ 
فرهنگی گفت: کم و بیش در دنیا با این معظل روبه رو هستیم و نویسنده نما زیاد 

شده و اعتبار نویسنده های خوب را زیر سؤال برده است.
او با بیان این که قاسم شکری تمام قد یک نویسنده است، گفت: شکری تنها 
داستان نویسی است که موفق به دریافت دو جایزه اول ادبی برای یک رمان )رمان 

همزاد( شده است.
فیلی شکری را آفرینشگر فضاهای جذاب و تازه نامید و گفت: شکری با استفاده 
از تکنیک دیالوگ در دیالوگ این رمان را از رمان های قابل اعتنا در ادبیات داستانی 

ایران کرده است.
حسین قسامی دیگر منتقد ادبی نیز اضطراب را اصلی ترین مفهوم در آثار شکری 
دانست و گفت: شکری با کلیت داستان های خود بُعد در جهان پرتاب شدگی مِن 

انسان را بیان می کند.
او یکی از وظایف نویسنده را ساخت زبان عنوان کرد و گفت: قاسم شکری در این 

زمینه جایگاه خوبی دارد.
قسامی افزود: رمان »همزاد« تا حدودی قصه محور و تا حدودی مقاله محور بوده 

و زبان آن امروزی است.
این نویسنده گفت: مرگ اندیشی در این رمان رو می آید؛ بیشتر شخصیت های 

داستان های شکری سیاه هستند اما اهریمنی نیستند.
در این مراسم که به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس و در 

راستای بزرگداشت هفته کتاب برگزار شد، از قاسم شکری قدردانی و تجلیل شد.

حضور ٣٠٠ ناشر در نمایشگاه کتاب لرستان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان با اشاره به حضور ۳۰۰ ناشر در 
نمایشگاه کتاب لرستان، گفت: کتاب دریچه ای به سوی نور است که انسان 
را از جهل و گمراهی می رهاند و مسیر تعالی و کمال الهی را هموار می سازد.

به گزارش ایسنا، حجت االسالم حمیدرضا حنان در گشایش دوازدهمین نمایشگاه 
کتاب استان ضمن تبریک فرارسیدن سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر)عج(، اظهار 
کرد: برگزاری نمایشگاه های کتاب در استان در طول پنج سال گذشته تداوم داشته 
که این نشان از توجه ویژه دولت تدبیر و امید به موضوع فرهنگ و بویژه کتاب است.
او افزود: در این نمایشگاه ٣٠٠ ناشر شاخص کشوری و استانی حضور دارند و 
پیش بینی می شود استقبال هم استانی ها از این رویداد همچون سال های گذشته 

چشم گیر و گسترده باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان لرستان بیان کرد: کتاب دریچه ای به سوی 
نور است که انسان را از جهل و گمراهی می رهاند و مسیر تعالی و کمال الهی را 

هموار می سازد.
حنان ادامه داد: دین مبین اسالم تاکید ویژه ای به موضوع کتاب دارد و معجره این 
دین هم کتاب است که از همین اهمیت نشأت می گیرد و در جامعه اسالمی باید 

کتاب و کتابخوانی از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.
او گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( بر موضوع کتاب، 
توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی باید در برنامه فرهنگی کلیه  دستگاه های دولتی، 

ارگان ها و نهادها قرار گیرد تا سرانه مطالعه در کشور افزایش یابد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان در پایان اظهار کرد: دوازدهمین نمایشگاه 
کتاب استان لرستان از ٢٦ آبان ماه تا یکم آذرماه در محل برگزاری نمایشگاه های 
بین المللی خرم آباد دایر خواهد بود و عالقه مندان می توانند همه روزه از ساعت ١٤ تا 

٢١ از این نمایشگاه بازدید کنند.

با حضور محمد سریر و حمیدرضا اردالن

جایگاه شعر در موسیقی بررسی می شود
در برنامه امشب »شب موسیقی«، با حضور محمد سریر و حمیدرضا اردالن 
آهنگساز، پژوهشگر موسیقی، به جایگاه کالم و شعر در موسیقی امروز 

پرداخته می شود.
موسیقیایی  در شب  عمومی شبکه چهار،  روابط  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
»شب های هنر« به تهیه کنندگی حبیب اهلل ذوالفقاری، امشب »جایگاه کالم و شعر 

در موسیقی« مورد بررسی قرار می گیرد.
رضا مهدوی در این گفتگوی شبانه میزبان محمد سریر آهنگساز، موسیقیدان 
و یکی از ملودی پردازان ایران و حمیدرضا اردالن آهنگساز، پژوهشگر موسیقی و 
استاد دانشگاه است که در سه دهه گذشته در شناسایی، حفظ و احیای آیین های 
اقوام ایرانی و طرح مسأله بنیادین در باب معرفت شنیداری در این حوزه نقش 

داشته است.
در برنامه امشب سه آیتم موسیقی با آهنگسازی سریر و سه قطعه موسیقی نواحی 
به انتخاب اردالن پخش خواهد شد و عالوه بر آیتم »چهل سالگی« و نیز آیتم 
»ناشنیده« که هر هفته یک قطعه ناب موسیقی را پخش می کند، گفتگو با مهدی 

آذرسینا درخصوص ارتباط موسیقی و شعر، بخش دیگر برنامه امشب خواهد بود.
»شب موسیقی« به تهیه کنندگی حبیب اهلل ذوالفقاری یکی از برنامه های »شب 
های هنر« است که از یکشنبه شب ها ساعت 2۳ از شبکه چهار روی آنتن می رود.

»ژانگ ییمو« برنده جوایز »اسب طالیی« شد
جایزه بهترین کارگردانی جوایز سینمایی »اسب طالیی« معروف به اسکار 
فیلم های چینی زبان به »ژانگ ییمو« کارگردان صاحب سبک سینمای 

جهان رسید.
به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، فیلم »سایه« ساخته »ژانگ ییمو« که اولین 
نمایش  جهانی خود را در جشنواره فیلم »ونیز« و سپس در تورنتو تجربه کرد، در 
12 بخش از جمله بهترین فیلم و کارگردانی جوایز اسب طالیی کشور تایوان نامزد 
کسب بود و در نهایت جایزه بهترین کارگردانی و همچنین سه جایزه در بخش های 
فنی دریافت کرد.  گرچه »ژانگ ییمو« چهره ای شناخته شده در عرصه سینمای 
جهان است اما این اولین بار بود که وی نامزد شاخه بهترین کارگردانی جوایز اسب 
طالیی می شود. »ژانگ ییمو« یکی از برجسته ترین فیلمسازان چینی است که در 
حوزه های درام، کمدی و فیلم های تاریخی - اکشن فعالیت دارد. بسیاری از کارهای 
او در فستیوال های مهم جهانی نمایش داده شده است و فیلم قبلی او »دیوار بزرگ 
چین« نام داشت که در آن »مت دیمون« نقش یک سرباز کهن چینی را ایفا کرده 
که به مبارزه با موجودات شیطانی می پردازد که در نهایت به فروش ۳۳5 میلیون 
دالری در گیشه جهانی دست یافت.   »ذرت سرخ« برنده خرس طالی جشنواره  
برلین، »جو دو« نامزد نخل طالی جشنواره  کن و اولین فیلم نامزد جایزه  اسکار 
بهترین فیلم غیرانگلیسی سینما چین، »فانوس قرمز را بیافروز« که دومین نامزدی 
اسکار فیلم خارجی را برای وی به ارمغان آورد، »داستان کیو جو« برنده شیر طالی 
جشنواره  ونیز، »زیستن« برنده جایزه  بزرگ هیات داوران و بهترین بازیگر زن کن،  
»نه یکی کمتر« که دومین شیرطالی ونیز را برای »ژانگ ییمو« به همراه داشت، 
»به سوی خانه« برنده جایزه  خرس نقره ای و کلیسای جهانی از جشنواره  برلین، از 

مهم ترین آثار و جوایز این سینماگر چینی هستند.

اخبار
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اجرای »روبینسون و کروزو« کوشک جاللی فعال متوقف شد
نمایش »روبینسون و کروزو« به کارگردانی علیرضا کوشک جاللی فعال متوقف شد. این نمایش با بازی مرتضی اسماعیل کاشی و یاسر خاسب از 2۰ آبان ماه در سال شهرزاد روی صحنه رفت، اما با وجود استقبال خوب مخاطبان فقط دو شب اجرا شد.

دراین باره کامبیز کاشفیـ  تهیه کننده نمایشـ  در گفت وگویی کوتاه به ایسنا توضیح داد: گروه اجرایی نمایش »روبینسون و کروزو« بنا به دالیلی تصمیم گرفت این نمایش فعال متوقف شود و در حال بررسی و رایزنی هستیم تا مسائل را برطرف 
کنیم و اجرا را ادامه دهیم.  او افزود: در صورتی که این اتفاق نیفتد و نتوانیم نمایش را ادامه دهیم از مخاطبانی که قصد دیدن این کار را داشتند عذرخواهی می کنیم.

پس از حضور یک سال و نیم حضور

حیدریان با وعده ادامه برنامه هایش از سازمان سینمایی رفت

چرا علی ضیا حاال سراغ رسانه ها آمده؟
مجری »فرمول یک« به دنبال حواشی ایجادشده برای یکی از قسمت های 
این برنامه که پدری به همراه فرزند بیمارش مهمان شده بود، اظهار کرد: 
برخی می گویند با احساست مردم بازی کردم؛ این حرف به این معنی است 
که من از ادعاهای اشتباه این فرد اطالع داشتم و روی آنتن زنده شو بازی 
کردم، اما با وجود تحقیقات الزم برای یک برنامه تلویزیونی زنده، به برخی 

ادعاهای مهمان برنامه آگاهی نداشتم.
به گزارش ایسنا، علی ضیا صبح امروز )2۷ آبان ماه( در نشست خبری خود با اهالی 
رسانه حاضر شد تا ضمن روایت جریان کلی حضور افشین ولیخانی و فرزندش در این 
برنامه تلویزیونی که پیشتر در گفت وگویی با ایسنا مطرح کرده بود، به پرسش های 

خبرنگاران درباره این پرونده پاسخ دهد.
او درباره اینکه چرا توضیحات عوامل برنامه »فرمول یک« با یک ماه تاخیر همراه 
بوده است؟ توضیح داد: امروز بعد از گذشت یک ماه برخی پیچیدگی های این پرونده 
مشخص شده است. در آن زمان جامعه خیلی ملتهب بود و این التهاب ها می توانست 
به تصمیم های هیجانی و حرف های نادرست منجر شود. اما االن تحقیقات جامع تری 

صورت گرفته و با وجود اینکه هنوز پیچیدگی هایی در این پرونده وجود دارد، می توان 
دقیق تر درباره این موضوع توضیح داد.

مجری فرمول یک ادامه داد: اینکه گفته می شود االن که کار به دادگاه و دادسرا 
رسیده به سراغ رسانه ها آمدم، اشتباه است؛ چراکه من خودم درخواست تشکیل پرونده 
و پیگیری آن را دادم و تا االن هم پیگیر بوده ام. به همین خاطر هم این ادعا که علی 
ضیا به دادگاه احضار شد اصال معنی نمی دهد؛ چراکه من اصال جرمی مرتکب نشده ام. 
نزدیک به یک میلیارد و ۴00 میلیون تومان پول در حساب جمع شد، زمانی که 
متوجه شدم نزدیک به ۸0 میلیون پول از حساب خارج شده، سریعا درخواست دادم 

که حساب بسته شود.
این مجری تلویزیونی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا وقتی رسانه ها به 
دنبال پاسخگویی عوامل برنامه بودند، سکوت کردید و حاال به میل خودتان نشست 
برگزار کرده اید، توضیح داد: من هم حساسیت های شخصی خود را دارم و پیرو 
یک سری محدودیت هایی که آنها را پدیرفته ام، سعی کردم در ان زمان صحبت نکنم؛ 

این موضوع را به حساب بی توجهی نگذارید.

اخیر کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که  طی روزهای 
در آن سه نوازنده خیابانی در رشت مشغول اجرای موسیقی 
هستند که ناگهان فردی از پشت، باالی سر نوازندگان حاضر 
می شود، یقه شان را می گیرد، به زمین می اندازد و آنها را بر روی 

زمین می کشد و می برد.
به گزارش ایسنا، انتشار این کلیپ در فضای مجازی با واکنش های 
منفی زیادی از سوی مردم و هنرمندان همراه شد. فرماندار رشت 
نیز که از جمله محکوم کنندگان این اقدام بود، در این باره گفت: 
»به فرمانده نیروی انتظامی اعالم شد تا ابعاد ماجرا بررسی و متعاقباً 
پیگیری و اقدامات مقتضی در اسرع وقت صورت گیرد تا رفتار یک 
شخص موجب لطمه به زحمات و تالش های مدبرانه و شبانه روزی 

فرماندهی و پرسنل نیروی انتظامی در سایر حوزه ها نشود.«
اما قانون درباره این نحوه برخورد چه می گوید و نظر 

حقوقدانان در این باره چیست؟
بهمن کشاورز در گفت وگو با ایسنا، در این باره ایسنا گفت: خیابان ها 
و کوچه ها و به طور کلی شوارع عام به عنوان مشترکات عمومی تعریف 
می شوند. استفاده از مشترکات عمومی جزء حقوق شهروندی همه 
مردم ایران است. آنچه در این مورد جنبه حقوقی دارد بحث حق تقدم 
در مشترکات عمومی است. یعنی وقتی کسی مثالً بر روی نیمکت 
پارک نشست هیچ کس نمی تواند او را ملزم کند که برخیزد و جای 
خود را به دیگری بدهد. ضوابط حاکم بر استفاده از مشترکات عمومی 

به وسیله نیروی انتظامی پاسداری می شود یا باید بشود.
وی افزود: کسانی که با استفاده از حق تقدم یا اولویت در استفاده 
از مشترکات عمومی در جایی مستقر شده اند و به انجام کار مشروعی 
که نه تنها مزاحم دیگران نیست بلکه حتی مورد تأیید و تشویق مردم 
است مشغولند مصون از تعرض هستند و نیروی انتظامی باید بر فعالیت 
آنها ناظر باشد و چنانچه کسی مزاحم آنها شد با مزاحم برخورد و از 

شهروند مشغول عرضه هنر یا خدمت حمایت کند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: موضوع سد معبر و مشاغل مزاحم 
و امثال اینها مقوله دیگری است، معیار قضاوت جامعه است که وقتی 

می بینیم رهگذران و مردم از حضور کسانی که به عرضه هنر مشغولند، 
راضی هستند و حتی از بذل مال نسبت به آنها دریغ ندارند این به آن 
مفهوم است که این افراد نه تنها مزاحم نیستند بلکه باعث تلطیف ذهن 

و آرامش مردم می شوند.
کشاورز تصریح کرد: حال عمل کسی یا کسانی که مزاحم اینگونه 
افراد می شوند خواه مأمور دولت باشند و خواه فرد عادی، مصداق 
مزاحمت و ممانعت از حق استفاده از مشترکات عمومی است و حسب 
مورد باید از طریق دادسرای نظامی یا دادسرای عمومی با آن برخورد 

قانونی شود.
وی گفت: باید توجه داشت اگر این اقدام از طرف مأمورین انتظامی 
صورت گرفته باشد تخلف و جرمی است که باید با آن برخورد شود و 
آثارش مرتفع گردد تا تکرار نشود. اما اگر از طرف افراد عادی یا کسانی 
باشد که در قالب افراد عادی رفته اند آنگاه با مشکل بزرگتری مواجه 
می شود زیرا همگان حلم و صبر و بردباری هنرمندان را ندارند و چه 
بسا کار به دفاع و معارضه بکشد و در این حالت به صورت وضعیتی 

خواهیم رفت که در تهران به آن »هرکی هرکی« می گویند و چنین 
حالتی در کشوری با نهادهای شناخته و تعریف شده و حاکمیت قانون 

به هیچ وجه قابل قبول و توجیه نیست.
علیرضا آذربایجانی نیز در این باره اظهار کرد: در طول چند روز 
گذشته از جمله کلیپ ها و فیلم هایی که از طریق موبایل هم این طرف 
و آن طرف سریعاً پخش شد، فیلمی مربوط به حادثه و واقعه ای است 
که ظاهراً در شهر رشت اتفاق افتاده و در آن چند نفر پسر در کنار 
خیابان یکی از آهنگ های مجاز را می خوانند و فردی که هویت وی 
مجهول است می آید و به شکل نامطلوب و غیرعرفی اینها را از روز 

صندلی که نشسته اند پرت کرده، می کشد و همراه خود می برد.
این وکیل دادگستری افزود: فارغ از اینکه فردی که این اقدام را انجام 
داده، احتماالً شخصی از نیروهای رسمی و انتظامی بوده و یا اینکه از 
افراد معمولی باشد، هیچ شکی وجود ندارد که چنین رفتاری به هیچ 
عنوان از نظر عرفی و اجتماعی قابل توجیه نیست و اولین نکته ای که 
در مسأله وجود دارد این است که اگر قرار باشد با این شیوه با متخلفی 

برخورد شود، بر فرض که چنین موضوعی تخلف باشد، آثار منفی که 
این برخورد در اذهان مردم ایجاد می کند هزاران برابر از زمینه مثبت 
احتمالی برخورد با متخلف بیشتر است و هیچ عقل سلیمی اینگونه 

رفتار را توجیه نمی کند.
معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی 
از جهت حقوقی  رییس جمهور خاطرنشان کرد:  معاونت حقوقی 
موضوع اقدام این پسرها چون به هیچ عنوان جرم نبوده، تخلفی صورت 
نگرفته، مزاحمتی برای عبور و مرور مردم ایجاد نکرده و همچنین 
کسی هم شکایتی نکرده و جرم عمومی نیز محسوب نمی شود، نتیجتاً 
چنین رفتار و مقابله ای خودش جرم است و کسی که این کار را انجام 
داده حسب مورد می تواند در قالب ضرب و شتم و فحاشی یا اهانت 

قابلیت تعقیب را داشته باشد.
آذربایجانی در پاسخ به این سوال که آیا مقامات قضایی باید به این 
موضوع ورود کنند یا خیر؟ گفت: به طور قطع مقام قضایی با شکایت 
کسانی که به این شکل مورد صدمه قرار گرفته اند مکلف هستند که به 

این پرونده رسیدگی کنند.
وی تاکید کرد: مشاهده این رفتار در سطح جامعه آنقدر آثار منفی 
دارد که مقامات قضایی تکلیف دارند در جهت صیانت از حقوق مردم و 
صیانت از کشور و جمهوری اسالمی با کسانی که این رفتار را داشته و 
ذهنیت جوانان را نسبت به نیروهای انتظامی منفی می کنند، به شدت 
برخورد کنند. معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های 
اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور در پایان تصریح کرد: نیروهای 
انتظامی و قضات دادگستری ما عموماً نیروهای زحمتکش و دلسوزی 
هستند، چنین رفتاری که توسط شخصی که خود را احتماالً منتسب 
به نیروی انتظامی می داند باعث می شود که ذهنیت عامیانه نسبت 
به این دسته از انسان های زحمتکش منفی شود، بنابراین قضات و 
نیروهای انتظامی تکلیف دارند با کسانی که این رفتار را انجام می دهند، 
حال چه این رفتار برای ضربه زدن به نیروی انتظامی و دادگستری از 
روی عمد باشد و یا خدای نکرده از روی جهل و تعصب کورکورانه 

باشد، به شدت برخورد کنند.

دو حقوقدان پاسخ دادند

آیا برخورد با نوازندگان خیابانی در رشت جرم نیست؟


