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سرمقاله فتح

از زمـان آغـاز مذاکـرات هسـته ای در 
کـه از ژنـو  دولـت یازدهـم در سـال۹۲ 
 به لوزان و باالخره به 

ً
آغاز شد و بعدا

یـان انقـایب  برجـام رسـید مهـواره جر
یـکا  آمر بـا  بـه اصـل مذاکـره  نسـبت 
مهچنـن  و  دوجانبـه  صـورت  بـه 
حمتـوای مذاکـرات و در هنایـت مـن 
و  کارشـنایس  تذکـرات  برجـام  هنـایی 
ختصیص الزم را با دلسوزی و نگراین 
یـب بـه  یـت قر ابـراز  کـرد. البتـه در اکثر
اتفـاق مـوارد دولتمـردان بـه ایـن مـوارد 
وقعی نهناده و راه خود را رفتند و بدتر 
آن کـه منتقـدان را بـا انـواع توهن هـا و 
فحایش هـا مـورد نـوازش قـرار دادنـد 
کـه در حافظـه مهـه ما موجود اسـت. 
کـه  برجـام  یب مشـار  اشـکاالت  از 
بگـذرمی یکـی از موارد مهمی که خطر 
آن در مهـان زمـان بیـان شـد وجـود 
سـازوکاری بـه نـام ماشـه و بازگشـت 
بـود.  ایـران  علیـه  هـا  خـودکار حتـرمی 
در قطعنامـه۲۲۳۱ شـورای امنیـت که 
برجام یکی از ضمامی آن می باشد نیز 
ایـن مکانیسـم گنجانـده شـد. بدیـن 
از طرف هـای  کـدام  هـر  کـه  صـورت 
برجـام اگـر ادعـا کننـد کـه طـریف دیگـر 

کـرده  نقـض  را  توافـق  مـوارد  برخـی 
مشـترک  کمیسـیون  در  ابتـدا  اسـت 
برجـام مطـرح و درصـورت عـدم حـل 
امنیـت ارجـاع  بـه شـورای  اختـاف 
می شـود و از زمـان اعـان یـک عضـو 
بـه شـورا مبـی بـر عـدم پایبنـدی یک 
۳۰روز  مـدت  ظـرف  دیگـر،  عضـو 
تعلیـق  »ادامـه  بـرای  ای  قطعنامـه 
حترمی ها« علیه ایران به رای گذاشـته 
می شـود. خبـش مضحـک قضیـه در 
حترمی هـا  بازگشـت  کـه  این جاسـت 
بـه رای گذاشـته منی شـود بلکـه بـرای 
گیـری  رای  حترمی هـا  تعلیـق  ادامـه 

اسـت  صـورت  ایـن  در  و  می شـود 
یـکا حـی درصـورت خمالفـت  کـه آمر
اعضـای شـورای امنیـت، می توانـد با 

اسـتفاده از حـق وتـو، بـه راحـی 
شـورای  حترمی هـای  مهـه 

امنیت علیه ایران را جمدد 

فعـال منایـد. ایـن مکانیسـم عجیـب 
کـه  کـه هرزمـان  یـب باعـث شـد  و غر
یـکا توافـق را نقض می کـرد، دولت  آمر
مـا از تـرس چکانـده شـدن ماشـه از 
شـکایت به کمیسـیون حل اختاف 
یـا به شـورای امنیت خـودداری کند و 
ما در یک دور باطل افتادمی. در دوره 
ترامـپ کـه دمشـی آشـکارتری را به رخ 
یـکا از  کشـید و باالخـره بـه خـروج آمر
برجـام در اردیهبشـت۹۷ منهتـی شـد 
دولـت  ضعـف  و  انفعـال  شـاهد  نیـز 
یق  بـودمی کـه خـود عامـی بـرای تشـو
یـکا بـه خـروج از ایـن توافـق بـود.  آمر

آمریکایی هـا حـس کردنـد که ایـران به 
هـر قیمـی بـه برجام پایبند اسـت و به 
هیچ وجـه از برجام خارج خنواهدشـد 
پـس بـا خیال راحـت از آن خارج 
شـده و مهـه تعهـدات خـود را 
پا گذاشـتند و بازهم با  یر ز

انفعـال دولـت و دل خـوش کـردن بـه 
پـا فقـط کشـور و خمصوصا اقتصاد  ارو
پـس  کنـوین  برهـه  در  شـد.  معطـل 
یـکا در برگردانـدن حتـرمی  از این کـه آمر
مانـد  نـاکام  ایـران  تسـلیحایت  هـای 
مکانیسـم ماشـه را در شـورای امنیت 
یـکا  کـرده اسـت و اسـتدالل آمر فعـال 
این است که در عن خروج از برجام 
عنـوان  بـه  قطعنامـه۲۲۳۱  طبـق  امـا 
از  می توانـد  برجـام  مؤسـس  عضـو 
این سـازوکار اسـتفاده کند و این خود 
یکی از ضعف های برجام و قطعنامه 
اسـت که حاصل دیپلمایس ضعیف 
دولتمـردان در مذاکـرات می باشـد. بـا 
رونـد فعـی بـه نظـر می رسـد حـی در 
صـورت عـدم ارائـه قطعنامـه از طـرف 
اعضـای برجـام امـا بـه صـرف ثبـت 
یـکا در شـورای امنیـت،  شـکایت آمر
بازگشـت  و  ماشـه  چکانـدن  شـاهد 
بـا  متاسـفانه  بـود.  خواهـم  حترمی هـا 
کـه از دولـت سـراغ دارمی بـه  انفعـایل 
نیـز  حترمی هـا  اگـر  حـی  می رسـد  نظـر 
برجـام  از  خـروج  قصـد  بـاز  بازگردنـد 
امیـد  بـه  می خواهنـد   و  ندارنـد  را 
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منایندگان باید بدانند جملیس که در ۲۰دقیقه خسـارت حمض برجام 
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انداختـه،  بـه وحشـت  را  و غـرب جنایتـکار  ق جتاوزگـر  ایـران، مشـا شـر یـز  ملـت عز
یقـن دارم منی کنیـد. و هرکـس در هـر  کـه  یت سـازش نکنیـد  بـا هیـچ قـدر گاه  هیـچ 
ق و غـرب را داشـت یب حمابـا و بـدون هیـچ مالحظـه  کـه خیـال سـازش بـا شـر مقـام 
ق و غـرب خودباختگـی اسـت  کـه سـازش بـا شـر یـد،  وزگار برانداز او را از صفحـه ر

و خیانـت بـه اسـالم و مسـلمن اسـت.

در تاریـخ انقـالب، روزهـای فـراواین در حافظـه تارخیـی 
ملـت جایگاه ویـژه ای یافتنـد. از حادثه 15خرداد و کشـتار 
روحانیون گرفته تا شهادت فرزند امام و روزهای پیروزی 
انقالب و روز های دیگر. اما در میان روزهای تلخ و شیرین 

انقالب 17شهریور از امهیت بسیاری برخوردار 
است. در روز سیزدهم شهریور ماه، راهپیمایی 

عید فطر در تپه های قیطریه هتران، تبدیل به 
تظاهـرات بـر ضد حکومت شاهنشـاهی شـد 

و پـس از آنکـه برگـزاری  راهپیمـایی  13شـهریور 
بـه امامـت شـهید مفتـح )در روز عیـد فطـر( جتربـه  موفـی  
ارزیایب  شد، تصممی  گرفته اند بار دیگر درمقابل  حکومت 
 شـریف امامـی  و بـه  منظـور برائـت  از وی ، تظاهـرایت اجنـام 
شـود. بـه دنبـال ایـن تظاهـرات، ناآرامی هـای دیگـری نیـز 
تـا روز شـانزدهم شـهریور بـه وقـوع پیوسـت. تظاهـرات ۱۶ 
شـهریور مـاه در هتـران بـا حضـور بیـش از نـمی میلیـون نفـر 

اجنـام گرفـت کـه بزرگترین گردمهـایی اجنام  گرفتـه در ایـران تا 
آن زمـان بـود. تظاهرکنندگان شـعارهای شـدیداللحین نظیر 
»مـرگ بر سـلطنت هپلـوی«، سـر مـی دادنـد و بـرای اولـن بار 
نیز معترضان خواستار تشکیل »مجهوری اسالمی« شدند. 
مهـان شـب، شـاه بـرای آنکـه کنتـرل امـور را از دسـت ندهـد 
دولـت را جمبـور کـرد تـا در هتـران و یـازده شـهر دیگـر حکومـت 
نظامـی اعـالم کننـد و فرماندهی نظامی پایتخـت را نیز به 
اویـی کـه در جریان قیـام ۱۳۴۲ به »قصاب ایران« مشـهور 
شـده بـود سـپرد. در اولـن سـاعات مجعـه 17شـهریور سـال 

1357، ارتشـبد اویـی از رادیـو اعـالم حکومت نظامی کرد. 
مـردم هتـران که از حکومت نظامی اطالع نداشـتند، پیش 
از سـاعت 6صبح و پس از ادای فریضه مناز برای چهارمن 
روز متوایل، از خانه ها بیرون آمده و سیل آسا رو به خیابان ها 
آوردنـد. مرکـز جتمع آنان میـدان ژاله)میدان شـهدای کنوین( 
بـود، مهن کـه مـردم بـه خیابان ها رسـیدند، ناگهـان بـا دیدن 

تانک ها و مأموران مسلسل به دست حکومت نظامی 
غافلگیر شدند. مردم بدون اعتنا به سربازان به حرکت خود 
ادامه دادند و مهگان در دل احسـاس نوعی شـجاعت و از 
جان گذشتگی می کردند. از خیابان های اطرف سیل انبوه 
مجعیت با سـر دادن شـعارهای انقالیب به مست میدان ژاله 
در حرکـت بودنـد. مأمـوران مسـلح، پس از چند بـار اخطار 
از زمـن و هـوا مجعیـت را هـدف رگبـار مسلسـل قـرار دادند. 
کبـر و ال الـه اال هلل مهـه جـا را پر کرد. شـیون، ناله و  فریـاد اهلل ا
فریاد با صدای گلوله در هم آمیخته بود و بوی خون و دود و 
باروت مهه جا به مشام می رسید. با نزدیک 
شـدن ظهـر بـه تدریـج میـدان ژاله کـه اینک 
 بـه میـدان شـهدا تبدیـل گشـته بـود در 

ً
واقعـا

هاله ای از سکوت مرگبار فرو رفت. در حول و 
حوش میدان آچنه به چشم می خورد، جنازه 
شهیداین بود که در صحنه نبرد نابرابر مهچنان بایق مانده 
و خون هـایی کـه هر گوشـه ای از میدان را گلگون کـرده بود. 
مشـار دقیق قربانیان مظلـوم حادثه 17 شـهریور در میـدان 
شـهدا و خیاباهنای اطراف، هیچ گاه مشـخص نگردید؛ 
لیکن، این رقم از چهار هزار نفر فراتر رفت و یکی از بزرگترین 
فجایـع تاریـخ انقـالب در »مجعـه سـیاه« اتفـاق افتـاد.

 رنگین ترین 
میدان تهران

صحیفه امام؛ ج 12، صفحه 148
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هرگونه سازش خیانت است

یور مـاه در هتـران بـا حضـور بیـش از نـمی  تظاهـرات ۱۶ شـهر
گردمهـایی اجنـام  گرفتـه در  یـن  رگتر کـه بز گرفـت  میلیـون نفـر اجنـام 
ایـران تـا آن زمـان بـود. تظاهرکنندگان شـعارهای شـدیداللحین نظیر 
»مـرگ بـر سـلطنت هپلـوی«، سـر مـی دادنـد و بـرای اولـنی بـار نیـز 

معترضـان خواسـتار تشـکیل »مجهـوری اسـالمی« شـدند.
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کارشناسـان معتقدنـد هفت تپه ظرفیـت تولیـد 100 هزار 
تن شکر در سال دارد. روند حمتوم به شکست شرکت، 
حقـوق معوقـه کارگران، تعطیـی و عدم فعالیـت دامئی 
شرکت، فساد و رانت مدیران، کارگران را به اعتصاب و 
اعتراض مساملت آمیز رسانده بود و منجر به اعتصاب 
در  اعتصـاب  شـد؛  تابسـتان  در  کارگـران  روزه  هفتـاد 
کـه گاه دمـای هـوا در آجنـا بـه 50 درجـه سـانیت  روز هـایی 
گراد می رسـید. پس از سـفر منایندگان جملس به شـوش 
و جلـب توجـه رسـانه ها بـه هفت تپـه، مدیـران شـرکت 
وادار به پرداخت حقوق عقب افتاده شش ماه گذشته 
کارگران شدند؛ اما مهچنان مشکل هفت تپه حل نشده 
است و درمهن راستا دانشجویان انقالیب دانشگاه های 
یور( بـا برگـزاری جتمـع  هتـران دوشـنبه گذشـته )17 شـهر
خلـع  خواسـتار  خصویص سـازی  سـازمان  مقابـل  در 
کـه  یـد مدیـران شـرکت از مالکیـت شـدند؛ مدیـراین 
مهچنـان هبـای شـرکت را بـه دولت نپرداختنـد، با اعتبار 
کردند و ارز ها را در بازار سـیاه  یافت  شـرکت ارز دولیت در
بـه فـروش رسـاندند و شـوک ارزی سـال 96 را رقـم زدند؛ 
یـن تولید کننده  مدیـراین کـه مهچنان مالکیـت بزرگتر

یـب طرحـی، خـروج ایـران  یعا بـا تصو پیـش رو سـر
از برجـام در صـورت بازگشـت حتـرمی هـای شـورای 
امنیـت را بـه قانـون تبدیـل کـرده و دولـت را ملـزم بـه 
یب برجام  اجـرای آن کنـد تـا لکـه ننگی کـه در تصو
در جملـس قبـل بـر تـارک خانـه ملـت نقـش بسـت 
گـردد و گامـی بـه سـوی بازگشـت جملـس بـه  پـاک 
بداننـد  بایـد  برداشـته شـود. مناینـدگان  امـور  راس 
کـه در ۲۰دقیقـه خسـارت حمـض برجـام را  جملـی 
کـرد می توانـد در عـرض چنـد روز آن را  یـب  تصو
جبـران کنـد و پیـام اقتـدار را بـه دمشـن خمابره کـرده و 
کشور را از بن بست ساخته شده توسط غربگرایان 
خارج کند و این امتحاین تعین کننده برای جملس 
از  را  خواسـته  ایـن  مـا  مهـه  و  اسـت  »انقـایب« 
کـرد تـا بـه نتیجـه  مناینـدگان ملـت مطالبـه خواهـم 
برسـد.خروج از برجـام را ندارنـد و می خواهنـد بـه امید 
یـکا و پیـروزی دموکرات هـا و بازگشـت  انتخابـات آمر
آن هـا بـه برجـام، بـه اجـرای تعهـدات برجامـی ادامـه 
یک باعث  یت کـه ایـن خطـای اسـتراتژ دهنـد. در صور
یکا و مهراهـی اروپایی ها با  جـری و مصمم تـر شـدن آمر
او شده و روسیه و چن را هم نسبت به مهکاری با ما 
سسـت می منایـد. ضمنـا طبق گفته هـای خـود بایدن 
برجامـی جدیـد  دنبـال  بـه  آن هـا  و حـزب دموکـرات، 
گسـترده تر و دامئـی هسـتند و امیـد  بـا حمدودیت هـای 
کار در  یـن  بسـن بـه آن هـا سـرایب بیـش نیسـت. هبتر
ینه  شـرایط فعـی نشـان دادن اقتـدار و معتبرسـازی گز
یف در ما احسـاس ضعف  اقـدام متقابـل اسـت تا حر

گرچه تکبر و تبختر  شکر غرب آسیا را در اختیار دارند. ا
صالـح،  آقـای  سـازی،  خصـویص  سـازمان  یاسـت  ر
گرچـه  مانـع حضورشـان در جتمـع دانشـجویان شـد و ا
دانشـجویان تـا پایـان سـاعت اداری در مقابـل سـازمان 
یافـت  بـه بسـت نشسـتند و از ِقبـل سـازمان پیامـی در
نکردند؛ اما بالفاصله پس از جتمع دیوان حماسبات در 
موضعـی اعـالم کرد سـازمان خصویص سـازی مکلف 
اسـت. هفت تپـه  شـرکت  گـذاری  وا قـرارداد  فسـخ  بـه 

نکـرده و حسـاب کار خـود را بکنـد. بایـد بـه صراحـت 
می هـا بازگـردد مـا نیـز از برجـام  گـر حتر کـه ا اعـالم منایـمی 
خـارج شـده و تعهـدات برجامـی از مجلـه بازریس هـای 
می  پـا می گـذار یر کتـاب آژانـس اسـت را ز یب حسـاب و 
کـرده و بازرسـان را از کشـور  بن هـای آن هـا را مجـع  و دور
اخراج می کنمی. دولت و دستگاه دیپلمایس ما اساسا 
کـه چنـن مکانیسـم  بـار توافـی می رفـت  یـر  نبایـد ز
کـره  فاجعـه بـاری در آن باشـد و اشـکال از اصـل مذا
کنـون نیـز از ایـن دولـت ضعیـف  دولتمـردان اسـت. ا
از جملـس  بلکـه  منـی رود  انتظـار چنـداین  کارآمـد  نا و 
کـه عنـوان انقـالیب بـودن را یـدک می کشـد و  یازدهـم 
یـادی از آن دارنـد. انتظـار  رهبـری و مـردم انتظـارات ز
یعا  کوتـاه هفتـه پیـش رو سـر کـه در فرصـت  مـی رود 
بـا تصویـب طرحـی، خـروج ایـران از برجـام در صـورت 
قانـون  بـه  را  امنیـت  شـورای  هـای  می  حتـر بازگشـت 
تبدیـل کـرده و دولـت را ملـزم بـه اجـرای آن کند تا لکه 
ننگـی کـه در تصویـب برجـام در جملـس قبـل بـر تارک 
ک گـردد و گامی به سـوی  خانـه ملـت نقش بسـت پا
بازگشت جملس به راس امور برداشته شود. منایندگان 
کـه در ۲۰دقیقـه خسـارت حمـض  بایـد بداننـد جملـی 
برجـام را تصویـب کـرد می توانـد در عـرض چنـد روز آن 
کـرده و  کنـد و پیـام اقتـدار را بـه دمشـن خمابـره  را جبـران 
کشـور را از بن بسـت سـاخته شـده توسـط غربگرایـان 
کنـد و ایـن امتحـاین تعین کننـده بـرای جملـس  خـارج 
»انقـالیب« اسـت و مهـه مـا این خواسـته را از منایندگان 
برسـد. نتیجـه  بـه  تـا  کـرد  خواهـمی  مطالبـه  ملـت 

پانـزده سـال اسـت کـه چـوب خصویص سـازی آمیختـه 
بـه رانـت و فسـاد، صنعت ایـران را حـراج کرده اسـت. در 
ایـن پانـزده سـال کارخانه هـایی چـون نیشـکر هفت تپه، 
یـز، هپکـو  کشـت و صنعـت مغـان، ماشن سـازی تبر
گرفتـار ایـن مصیبـت  کالسـیمن و...  ک، آذرآب،  ارا
یادی از  کنون یا تعطیل اند، یا تعداد ز اعظم شـده اند و ا
کارگران شان چندین  کرده اند، یا  نیروهایشان را تعدیل 
یـن  بزرگتر از  . یکـی   ... یـا  دارنـد  مـاه حقـوق معوقـه 
شـرکت هایی کـه بـا هبایی ناچیـز در سـال 1394 بـه جواین 
گـذار شـد، شـرکت نیشـکر  وا بـا هیـچ سـابقه مرتبـط 
کـه در دوره دولـیت اش، 40  هفت تپـه بـود؛ هفت تپـه ای 
کنون تولید شکرش به 18  هزار تن شکر تولید می کرد؛ ا
هزار تن در سـال رسـیده و قسـمت های خمتلف شـرکت 
که  یض پیش می روند؛ این درحایل اسـت  کج دار و مر

یـکا و پیـروزی دموکرات هـا و بازگشـت  انتخابـات آمر
آن هـا بـه برجـام، بـه اجـرای تعهـدات برجامـی ادامه 
دهند. در صوریت که این خطای استراتژیک باعث 
پایی ها  یـکا و مهراهـی ارو جـری و مصمم تـر شـدن آمر
با او شده و روسیه و چن را هم نسبت به مهکاری 
بـا مـا سسـت می منایـد. ضمنـا طبق گفته هـای خود 
بایـدن و حـزب دموکـرات، آن هـا بـه دنبـال برجامـی 
جدیـد بـا حمدودیت هـای گسـترده تر و دامئـی هسـتند 
و امید بسـن به آن ها سـرایب بیش نیسـت. هبترین 
کار در شرایط فعی نشان دادن اقتدار و معتبرسازی 
ینه اقدام متقابل اسـت تا حریف در ما احسـاس  گز
ضعـف نکـرده و حسـاب کار خـود را بکنـد. بایـد بـه 
صراحـت اعـام منایـم کـه اگـر حترمی هـا بازگـردد ما نیز 
از برجـام خـارج شـده و تعهـدات برجامـی از مجلـه 
کتـاب آژانـس اسـت را  بازریس هـای یب حسـاب و 
پـا می گـذارمی و دوربن هـای آن هـا را مجـع کـرده و  یر ز
بازرسان را از کشور اخراج می کنم. دولت و دستگاه 
یر بار توافیق می رفت که  دیپلمایس ما اساسا نباید ز
چنن مکانیسـم فاجعه باری در آن باشـد و اشـکال 
از اصـل مذاکـره دولتمـردان اسـت. اکنـون نیـز از ایـن 
دولـت ضعیـف و ناکارآمـد انتظـار چنـداین منـی رود 
بلکـه از جملـس یازدهـم کـه عنـوان انقـایب بـودن را 
یـادی از  یـدک می کشـد و رهبـری و مـردم انتظـارات ز
آن دارنـد انتظـار مـی رود کـه در فرصـت کوتـاه هفتـه 
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حداقـل  سـال۹۹،  احتسـاب  بـا 
اهـایل  کـه  اسـت  دو سـایل  و  بیسـت  
قلـم  یور،  ۲۱شـهر وز  ر در  هفـم  هنـر 
دهـان،  بـر  انگشـت  و  دسـت  بـه 
ِشـعری،  َنثـری،  تـا  درتالش انـد 
جهـت  بسـرایند  چیـزی  ِمعـری، 
یِت  یـک بـه سـاحت ملکـو عـرض تبر
مشـهور  عیـد  یور  21شـهر خودشـان. 
هنـر  بـا  ایـراین  فرهیختـگان  آشـنایی 
یت اسـت و مَع ااَلسـف  جـادویی بشـر
مانعـی  بـا  مـا  یـز  عز هنرمنـدان  ایـن 
شـعر  سـراییدن  جهـت  عجیـب 
یـک مواجـه انـد. می پرسـید چـه  تبر
سـاده  خیـی  کلمـه  یـک  مانعـی؟ 
هنرمنـدان  علـت.  نیسـت:  بیش تـر 
بـه چـه علـت  وز منی داننـد  ر ایـن  در 
یک دیگـر  از  یـک  تبر در  بایـد 
منی داننـد  حـیت  و  بگیرنـد  سـبقت 
اعتـالی  راسـتای  در  گران  کـه سـینما
کارنامـه ی  کشـور چـه  فرهنـگ ایـن 
مسـتوجب  کـه  دارنـد  کـری  ذ قابـل 
در  لـذا  باشـد.  جشـن  و  یـک  تبر
هیـچ  کـر  ذ بـدون  سـینما،   وز  سـالر
چیـز خبصـویص، صرفـا بـه یک دیگـر 
تعـارف  نوشـابه  و  گفتـه  یـک  تبر
بپرسـد  نیسـت  یکـی  می زننـد. 
ور و شـادی؟  حـاال چـرا ایـن مهـه سـر
الیـک؟  و  یـک  تبر مهـه  ایـن  چـرا 
نداشـت  وجـود  ایـران  سـینمای  گـر  ا

شـده  دربـه در  شـاه  مظفرالدیـن  و 
سـینماتوگراف  هـوس  فرانسـه  در 
می افتـاد؟  بـدی  اتفـاق  منی کـرد، 
چیـز  ملـت  ایـن  فرهنـگ  مگـر 
البتـه  و  مـی داد؟  دسـت  از  یـژه ای  و
قـرار  مگـر  سـینما  بپرسـید:  شـاید 
دهـد  اجنـام  شـایق  وظیفـه  چـه  بـوده 
منظـورت  نکنـد  اسـت؟  نـداده  کـه 
یـا  اسـت  امـام  هنرمنـدان  منشـور 
در  بایـد  هنـر  یی  بگـو می خواهـی 
ضدیـت  و  مسـتضعفن  راسـتای 
کار  بـه  غـرب  و  ق  شـر اسـتکبار  بـا 
بسـته شـود؟ پاسـخ: نـه بـرادر جـان! 
غلـط  مـا  چیسـت؛  حرفـا  ایـن 
کـی  از  را  هنرمنـدان  منشـور  بکنـمی 
منشـور  آن  فغـان  کنـمی،  مطالبـه 
گلو گیـر  یـادی  ز مـا  َحنجـر  بـرای 
امـام  منشـور  مطالبـه  نـه  و  اسـت 
طلـب  در  کـه  انقـالب  گفتمـان  و 
برخـی  ازدسـت رفته  وطن دوسـیت 
وی  ز آر در  مـا  بلکـه  جنابانـمی.  از 
مجاعـت،  گر  سـینما مهین دوسـیت 
شـهر  گـرد  مهـی  چـراغ  و  یب شـیخ 
می گـردمی. الگـو بیشـتر هنرمنـدان مـا 
بـوده  هالیـوودی  خـایل  تـو  بت هـای 
خـود  درد  ناچـار  بـه  لـذا  هسـتند  و 
می کـم:  عرضـه  آنـان  وسـیله  بـه  را 
مهچـون  نیـز  مـا  هنرمنـدان  کاش  ای 
وقـت  بـه  یکایی شـان  آمر الگو هـای 
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یاداشت  فتح
را  ملـت  کشورشـان،  بـودن  درتنگنـا 
پیکـر  بـه  زمخـی  تـا  می کردنـد  بسـیج 
چاپلـن  مثـل  و  نیوفتـد  وطنشـان 
بـه مقابلـه دمشـن  در میـدان  را  مـردم 
مهـان  کاش  ای  می کردنـد.  هتییـج 
»دیکتاتـور  بـا  چاپلـن  کـه  را  راهـی 
مثـل  و  می رفتنـد  پیمـود،  رگ«  بـز
بر می داشـتند  زخـم  جنـگ  در  فـورد 
یلیـام وایلـر  کاپـرا و و و چـون فرانـک 
و جـان هیوسـتون و جـرج اسـتیونیس 
حتـت  می شـدند  حاضـر  حـیت   ... و 
وطنشـان  بـرای  ارتـش  نظـارت 
سـینمای  مـا  مسـأله  کننـد.  کار 
جنـگ نیسـت و قصـد پرداخـن بـه 
که  می  سـینمای دفـاع مقـدس را نـدار
قصـه ی پـر غصـه ی »ضـد جنـگ« 
آن  مقصـود  می طلبـد.  دیگـر  جمـایل 
راسـتای  در  گـر  ا هنرمنـد  کـه  اسـت 
تـالش  خویـش  وطـن  اعتـالی 
در  منی توانـد  و  زد  منـی ار مفـت  نکنـد 
نـوع  اندیشـه ی  و  فرهنـگ  سـاحت 
غالـب  یـان  جر افتـد.  موثـر  هـم  بشـر 
هنگامـه ی  از  ایـراین  گران  سـینما

حـاال  مهـن  تـا  گرفتـه  ـر« 
ُ
ل »دختـر 

سـیاه،  را  خویـش  فرهنـگ  و  مهیـن 
مانـده  عقـب  و  متحجـر  کثیـف، 
منجـالب  ایـن  می کننـد.  تصویـر 
یـا  دارد  پایکـویب  و  جشـن  زش  ار
آن  جالـب  نکتـه  وضـه؟  ر و  غصـه 
نیـز  خماطـب  سـینما  ایـن  کـه  اسـت 
بـا  مـا  یـز  عز گران  سـینما و  نـدارد 
بـاز  خـایل  پـراز  سـالن هایی  وجـود 
بـه  را  سـینما  وز  ر کـه  ُمصرانـد  هـم 
سـینمای  گوینـد.  هتنیـت  خویشـن 
بـدون خماطـب اصال سـینما نیسـت، 
کجایـش  یب خماطـب  سـینمای 
در  کـه  سـینمایی  دارد؟  یـک  تبر
پـرده آن فقـط و فقـط مشـال شـهری 
می شـوند  منعکـس  هتـران  هـای 
خماطـب  نبایـد  کـه  اسـت  معلـوم 
کـه فرهنـگ  داشـته باشـد. سـینمایی 
چـرا  می کنـد  لگدمـال  را  ملتـش 
پـس  باشـد؟  داشـته  خماطـب  بایـد 
یـک  تبر ملـوس  بسـاط  ایـن  لطفـا 
از  دسـت  و  کنیـد  مجـع  را  ی  بـاز
یـد. بردار خویشـن  اسـهزاء  و  هجـو 


