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 اغلب عنوان که بود "من خصوصی ميکروسکوپ" ستون مختلف های بخش از یکی یادداشت ینا

 رفع و ها توقيف تمام با و هست؛ و بوده "اعتماد" و "شرق" های روزنامه آخر صفحه در هایم یادداشت

 .است یافته ادامه آنها، خود فعاليت مانند روزنامه، دو این بارۀ چندین های توقيف

* 

* 

 عليرضا مشخص طور به و ارشاد وزارت سينمایی معاونت پادرميانی خبر که شود می ای هفته یک

 و «سفيدی ریش» آن به عوام ما که کاری برای معاونت این ارزشيابی و نظارت اداره کل مدیر سجادپور

 مرحلۀ وارد تازه، تشکل یک تشکيل تصميم اعالم با تازگی به و رسيده گوش به گویيم، می «دادن آشتی»

 از کردن سفيدی ریش نوع این اساساً که اینجاست اصلی پرسش طبيعی طور به. است شده عينی و عملی

 است؟ شده نظارت اداره ویژه به و سينما دولتی بدنۀ های مسئوليت و وظایف مجموعۀ وارد کی از و کجا

 به نگرانه، منفی چندان نه و دستی دم سوالی عنوان به توانيم می باشيم، بينی خوش روانشناس بخواهيم اگر

 در ابعادی چه در و کی داده، انجام دوران این طی که هایی فعاليت مجموع و اداره این که کنيم فکر این

 بر حاکم روحيۀ روانی سالمت و امنيت ساخت، مجوز صدور در یا نمایش پروانه صدور و ها فيلم بازبينی

 دومين بخواهد حاال که داده ترجيح خود آشنای های مصلحت و صالح بر را کشور سينماگران و سينما

 می مان ذهن به که سوالی کمترین باز باشيم، بينی خوش همچنان شناس جامعه بخواهيم اگر و باشد؟ بارش

 و سينما این سفيد ریش ابعادی چه در و کی اش، عاليرتبه اعضای و متبوعه اداره که بود خواهد این آید

 پرخاشگر و دعوایی البد و ناخلف فرزندان ميان بخواهند احياناً تا آیند می شمار به آن باسابقۀ سينماگران

 سازمانی وظایف چارچوب از فراتر کنشی عنوان به حتی اصوالً و اساساً کنند؟ برقرار آشتی صنف، در خود

 و استقالل یعنی صنف وجودی ماهيت ميان خيرخواهانه، عمل نوعی جایگاه در مثالً و شده تعریف
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 بدنۀ توسط شده سازماندهی تشکل این معين حاال از ماهست با سو یک از رسمی مراجع به اش ناوابستگی

 آیا یافت؟ نسبتی توان می چگونه کند، می هم هزینه و دهد می هم شام اش گيری شکل برای که دولتی

 این تبيين قابل های بودجه ردیف در ای، برنامه فوق و عجيب و ناگهانی گردهمآیی چنين مخارج حتی

 آن و باشد صنف استقالل سود به تواند می تجمعی چنين فعاليت افق آیا و گنجد؟ می اداری مرجع نهادهای

 و ریشه که صنفی شود؟ تقویت آن طریق از شود، می بدل تيتر به شعارها در اتحاد و وفاق عنوان تحت چه

 آن ابعاد در را همه دهد می ترجيح حتماً جاری، های بحث و نظرها اختالف تمامی با دارد، سابقه و قدمت

 ااساعه خلق حل برای مانده باقی مرجع تنها اگر اما دارد نگه است، مشهور «گروهی درون اختالف» به چه

 این غير در. نگيرد کمک آن از صنفی، هویت و ماهيت حفظ بهای به بود، رسمی نهادی اختالف، این

. نيست صنفی هویتش و رفتار شود، می نامطمئنی سقف چنين زیر گردآمدن به حاضر که آن صورت،

 ،«فصول تمام برای مردی» یعنی بولت رابرت و من زینه فرد شاهکار اوایل در( اسکافيلد پل) مور سرتوماس

 سواالت با بود، رفته بریتانيا انپراتوری دربار وقت صدراعظم( ولز اورسن) ولزی کاردینال دیدار به وقتی

 است حاضر پذیرد، نمی را صدراعظمی( سرتوماس) خودش اگر که این بر مبنی شد؛ می مواجه او مداوم

 اما پذیرفت؛ می را برخی توماس کند؟ تأیيد( شاو رابرت) هشتم هنری اعظم صدر جایگاه در را کسی چه

/ «سرتوماس بله/ »«قربان؟ شما منشی کرامول؟: »داد می پاسخ طور، چه کرامول پرسيد می کاردینال وقتی

 این از جدید تشکل بناست اگر هم حاال. «عاليجناب باشم صدراعظم من دم می ترجيح صورت این در»

 چه،. باشد داشته مشابهی واکنش تواند می کنونی مجامع از یک هر قاعدتاً گيرد، شکل لوا این تحت و طریق

 یک سر پيشتر که برخی است، پيش در که خطری به نسبت دادن نشان العمل عکس برای هم حاال همين

 که جریانی با تقابل در البته شود؛ می حاصل دارد وفاق. اند کرده صادر مشترکی بيانيۀ شدند، نمی حاضر ميز

 .آوَرَد پدید خود گری ميانجی سایۀ در را وفاق خواست می


