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اخبار
ثبت تاريخ انقالب ،ثواب دارد

مدير دفتر تاريخ شفاهي با اشاره به ديدار
فعاالن حوزه تاريخ انقالب اسالميبا رهبر
معظم انقالب گفت :ايشان در اين جلسات
فرمودهاند که ثواب ثبت تاريخ انقالب اگر
از افرادي که جنگيدند بيشتر نباشد ،برابر
با ثواب مبارزان اســت .حجتاالسالم و
المسلمين سعيد فخرزاده ،مدير دفتر تاريخ
شفاهي حوزه هنري ،در گفتوگو با تسنيم
گفت :تالش ما در اين مدت اين بود که
با تحقيق و مستندسازي که براي نگارش
اين آثار انجام ميدهيــم ،کتابهايي با
درجه راستي و صداقت باال و نزديک به
واقعيت به جامعه منتقل کنيم .وي ادامه
داد :بهجرأت ميتوانم بگويم که ما فردي
همانند مقام معظم رهبري در امر مطالعه
نداريم ،حتي کتابداري که صبح تا شب با
کتاب سروکار دارد ،بهاندازه ايشان کتاب
نخوانده است.
مهارتهاي الزم براي راهنمايان
گردشگري

يک کارشناس گردشگري گفت :بار اصلي
آموزش راهنمايان گردشــگري به دوش
آژانسهاي مســافرتي است چون آنها
مهارت هدايت تورهاي گردشگري را در
عمل ياد ميگيرند نه در کالس .ســهند
عقدايي در گفتگو بــا مهر درباره فرآيند
آغاز به فعاليت راهنمايان گردشــگري
گفت :موسسات آموزشي خوبي در ايران
وجود دارند اما بيشــتر آموزش آنها بر
پايه محفوظات اســت اما راهنماي تور
و تورگرداني يک کار مهارتي اســت .در
حــوزه طبيعتگردي هم بايــد مهارتها
قوي باشــد .در حوزه تورگرداني ،راهنما
بايد کاريزما داشته باشد و بتواند مديريت
بحران کند.
برف ،فقط سينماها را غافلگير نکرد

محمد قاصد اشــرفي ،رئيــس انجمن
ســينماداران ايران در گفتوگو با ايسنا
درباره تاثير بارش برف تهران در فروش
ســينماها بيان کرد :عم ً
ال ســينماها از
بعدازظهر دوشــنبه فروش خــود را آغاز
کردند ،يکشنبه  ۸بهمنماه که بارندگي
شدت گرفت با وجود تعطيلي مدارس و
دانشــگاهها تا بعد از ظهر هيچ سينمايي
مشتري نداشت و به تدريج که هوا بهتر
شد مشــتريها به ديدن فيلمهايي که
عالقهمند بودند نشســتند که البته اين
استقبال هم بسيار محدود بود.

رگ خواب فيلمهاي ايراني در دست جشنوارههاي خارجي

گروه فرهنگ و هنر :برنده سيمرغ بلورين
بهترين بازيگر زن سي و پنجمين دوره
جشنواره فيلم فجر ،برنده جايزه بهترين
فيلم ،بهتريــن کارگردانــي و بهترين
فيلمنامه از يازدهمين دوره جشن منتقدان
و نويسندگان ايران ،بهتازگي جايزه ويژه
فستيوال بينالمللي جونيه را نيز دريافت
کرده است؛ با اين تفاوت که سري اول
جوايز داخلي اســت و آخــري در جايي
خارج از مرزها آنهم کشور لبنان به فيلم
«رگ خواب» تعلق گرفته است .آيا اين
جوايز فرقي با هم دارند؟ آيا فيلم ،درصدد
ارائه تصويــري خاص از زن ايراني بوده
است که به کار جشــنوارههاي خارجي
بيايد يا تصويري خاص و منحصربهفرد
ارائه کرده که در جشــنوارههاي خارجي
قابليت تاويل و تعميم پيدا کرده است؟
همه اين ســوالها از زماني که BBC
فارســي بــراي آخرين اثر اکرانشــده
«حميد نعمتا »...گزارش رپورتاژگونهاي
رفته است ،بيش از پيش قابليت بحث و
بررسي يافتهاند.
فقــط خاورميانه درگير مســئله زن
است!

نريتــور ويدئوي  BBCبــا اين جمله
گــزارش خود را آغاز ميکند« :مســئله
زن ،دغدغه مشــترک همــه ملتهاي
خاورميانه اســت .زن ايراني هم در ميان
اين ملتهــا ،زير ذرهبين اســت و چه
پنجرهاي دستيافتنيتر از سينماي ايران
براي تماشــاي جايگاه اين زن ».با اين
شروع ،مســئله زن به مسئله ملتهاي
خاورميانه تقليل پيدا ميکند و از آن ميان
نيز زن ايراني به عنــوان نمونهاي ويژه
مرکز توجه قرار ميگيرد .آيا مسئله زن،
واقعا محدود به خاورميانه و ايران است؟
پرواضح اســت که قبــول چنين ادعاي
گزافي ،مســتلزم کنار گذاشتن دستکم
ش عمدتاناکام يا ديرهنگام
يک قرن تال 
زنان غربي براي گرفتن حق راي ،درآمد
برابر با مردان در صورت کار برابر و مشابه
آنهاست؛ جنبشهايي که به علت خأل
مباني معرفتي از انسان و به تبع آن زن،
به جنبشهاي افراطي فمينيســتي موج
دو و سه منتهي شده و درسالهاي اخير
خود اين جنبشها ،مزيد برعلت شدهاند.
با تمام اينها شــکل تيترزني اين شبکه
فارســيزبان انگليســي ،اصرار دارد که
مسئله زن را محدود به خاورميانه و ايران
جلوه دهد تــا مخاطب زودباور و نامطلع
خود را با روايتش از ماجرا همراه سازد.
مسئله تعميمپذيري فيلمها

مســئله تعميمپذيــري داســتانها و
شــخصيتهاي فيلمهــاي اجتماعي،
موضوعي اســت که خصوصــا در دهه
اخير ،مورد توجه کارشناســان داخلي و

که نسل جديد لبناني تصوير تيره و تاري
از ايران در ذهن دارد اما اين فيلم نشان
ميدهد که زن ايراني جايگاه محکميدر
کشورش و حرفهايي براي گفتن دارد.
بنابراين تنها مراد اين گزارش را بايد نه
صرفا فيلم رگ خواب که مسئله زن در
خاورميانه دانست که نويسنده ،اصرار دارد
آن را بحرانزده و منحصر به اين منطقه
معرفي کند.
رگ خواب با ازدواج سفيد کار دارد

اهالي و عالقمندان ســينما قرار گرفته
اســت .طبيعتا نميتوان انتظار داشت که
BBCفارسي از اين حساسيتها مطلع
نباشد .از همين رو نريتور ادامه ميدهد:
«رگ خواب ،حکايــت زن امروز ايراني
است؛ زني در جامعهاي پرنيرنگ که ليال
حاتميدر کالبدش فرو رفته تا تنهايي و
درماندگياش را بازي کند .اين زن البته
از نظر خالقش حميد نعمتا ...فقط زندگي
خود را بازي ميکند ».بنابراين نويسنده
اين نريشن ،قائل به قدرت تعميمپذيري
«مينا» به تمام زنان ايراني اســت که به
واسطه شــخصيت نمادين «کامران»،
زندگــي او در «جامعهاي پرنيرنگ» رقم
خورده اســت .اما آيا فيلم از المانهايي
براي تسري دادن شخصيت مرد داستان
به تمام مردان ايراني استفاده کرده است؟
کليشههاي متفاوت سينماي نعمتا...

بدونشک رگ خواب ،طابق النعل بالنعل،
کليشــههاي «مردان منفــور قدرتمند
فرصتطلب» و «زنان منفعل دلباخته»
را دنبال ميکنــد و کاراکتر جاافتاده زن
در سينماي نعمتا ...که از قضا با تصوير
ليال حاتميهم گره خورده است ،در اين
فيلم در نوع خودش به تکامل ميرسد.
زنان اين ســينما با ويژگيهايي از جمله
وابسته ،بياعتماد به نفس ،تشنه محبت
و سادهلوح شناخته ميشــوند که البته
بيش از آن که ايــن خصوصيات ،آنان
را منفــور کند ،ترحمبرانگيــز و رقتبار
ميســازد و مشــخص اســت که اين
ويژگيهــا لزومــا بعد منفــي زن را در
فيلمهاي نعمتا ،...گــزارش نميکنند
بلکه ميخواهند از زوايهديد روانشناختي
به چنين شــخصيتهايي بنگرند .اين
زاويهديد البته صرفا محدود به زنان هم
نميشود بلکه مردان و بهطورکلي انسان

دادنامه
پرونده کالســه  ۹۲۰۹۹۸۸۷۱۳۷۰۰۳۶۰شــعبه  ۱۰۶دادگاه کیفری دو شهرســتان
سنندج ( ۱۰۶جزایی سابق) تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۸۷۱۱۸۰۱۱۹۸
 -1آقای احمد صادقی فرزند رحمن متهم ،به نشانی تهران چهارراه جهان کودک خ
سپهر پ ۲۰ط۴ت ۰۹۱۲۱۳۰۴۱۳۸
 -2شــرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل ونقل کشور متهم ،به نشانی تهران
بزرگراه مدرس خ وحید دســتگردی (ظفر) خ فرید افشــار بلوار آرش غربی پ ۳ط
همکف ت ۰۲۱۲۲۲۲۸۷۲۶
 .۳آقای جالل وکیلی چناران فرزند نبی شــاکی و متهم ،به نشــانی سنندج خ نمکی
کوچه سادات پ  ۱۶تلفن  ۳۲۲۵۶۷۹ت ۰۹۱۸۳۷۹۸۸۴۸
 .۴آقای علی نورزاد متهم ،به نشانی  -مجهول المكان
-۵اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان متهم ،به نشانی سنندج
- ۶آقای صادق آهنین پنجه فرزند ابراهیم خلیل شاکی ،به نشانی ارومیه خ محراب
کوی  ۲۹کوچه ۹پالک  ۱۹تلفن  ۰۴۴۱۲۳۵۵۰۳۵تا
۰۹۱۴۵۴۳۰۰۷۰-۰۹۱۹۶۲۹۷۷۰۴
اتهــام ها .۱ :عدم رعایت نظامات ایمنی منجر به ایــراد صدمه بدنی غیر عمدی (به
نحو تسبیب)
 .۲ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی
خالصه پرونده
بــه تاریخ  96/10/29در وقت فوق العاده شــعبه  ۱۰۶دادگاه کیفری  ۲شهرســتان
ســنندج پرونده کالســه  ۹۶۰۶۹۲به تصدی امضا کننده زیر تحت نظر است .با این
شــرح که حســب گزارش مرجع انتظامی در تاریخ 91/12/30خودروی ایسوزو با
شماره انتظامی 69ع 755ایران  ۱۷با رانندگی آقای صادق آهنین پنجه فرزند ابراهیم
خلیل و با سرنشینی آقای مســعود فضلی در محور سنندج کامیاران با خودروی
نیســان (پیکاب) دو کابین به شــماره انتظامی ۶۸ج  ۱۷۱ایران  ۷۷با رانندگی آقای
جالل وکیلی چناران فرزند نبی برخورد نموده و کامیون ایســوزو واژگون شده و
آقای صادق آهنین پنجه مصدوم شــده است  .کارشناس راننده پیکاب آقای جالل
وکیلی را به علت تجاوز به چپ و متولیان راه و شهرسازی را به علت عدم رعایت
نظامات دولتی و عدم ایمن ســازی معبر و نداشتن شــانه راه با نسبت هر یک ۵۰
درصد در حادثه مقصر دانسته است .دادسرا صرفا برای راننده پیکاب کیفرخواست
صادر نموده و پرونده به دادگاه ارسال شده و دادگاه پرونده را جهت اظهار نظر در
خصوص پنجاه درصد قصور اداره راه و شهرسازی به دادسرا اعاده کرده است .
مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان کردستان در دفاع اظهار داشته (صفحه ۵۴
پرونده پروژه محل حادثه (سنندج  -کامیاران) قسمتی از پروژه اصلی میاندوآب-
کرمانشاه بوده و مسئولیت محل حادثه با شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل
و نقل کشــور بوده است و ظاهرة اجرای پروژه از سوی شرکت ساخت و توسعه
به شرکت جهاد نصر کردستان واگذار شده است و شرکت ساخت و توسعه نیز در
صفحه  ۵۹پرونده اعالم کرده  ...ادله کافی و نظریه افسر کاردان فنی برای شرکت
مذکور ارسال نشده  ...و حســب موافقتنامه سال  ۱۳۸۴قطعه  ۸محور میاندوآب-
کرمانشاه مربوط به اداره کل راه و ترابری وقت بوده و توسط اداره موصوف اجرا
گردیــده و برابر نامه مورخه 91/10/10عملیات اجــرای گارد ریل و نصب تابلو و
عالئم هشدار دهنده خروجی محور کامیاران -سنندج به اداره کل راه و شهرسازی
کردستان تفویض شده است  ...و شرکت ساخت و توسعه تنها مجری قطعه مذکور
بوده و پیمانکار قطعه فوق  ،مســئولیت اجرا و ساخت و نصب عالئم هشدار دهنده
را به عهده داشته است  ...و مسئولیت آن با اداره راه و شهرسازی کردستان بوده
اســت و پاسخ مســتدل و قطعی خود را منوط به در اختیار داشتن مدارک مثبته و
مضبوط در پرونده کرده اســت و ســپس در صفحه  ۶۷مجددا در دفاع رونوشت

از بعد روانشناسانه نگريسته ميشوند .به
همين دليل هم هســت که فيلم عمال
در ايجــاد همذاتپنداري در مخاطب به
شدت درست عمل ميکند .فيلم تا نيمه،
در شرکت دادن مخاطب در لذت بردن از
رابطهاي گرم و عاشقانه ،همانقدر موفق
عمل ميکند که پس از آن در ايجاد نفرت
از فريبکاري کامران ،فريبخوردگي مينا
و بيش از آنها از رابطه غلطي که شکل
گرفته است.

نعمــتاهلل :همه فيلمها اســتعاري
نيستند

اما مســئله تعميمپذيــري همچنان به
جــاي خــودش باقي اســت و دعواي
 BBCبا نعمتا ...ادامه دارد .گزارش با
پخش بخشي از صحبتهاي نعمتا،...
گزارشش را ادامه ميدهد .کارگردان رگ
خواب ميگويد« :با اين موضوع مشکل
دارم که تصــور کنيم وقتي چيزي را در
فيلم نشان ميدهيم قابل سرايت به همه
اســت .اين يک نگاه استعاري به عالم
فيلم است درحالي که بسياري از فيلمها
اســتعاري نيســتند ».بنابراين نعمتا...
قابليــت تعميمپذيــري را محــدود به
فيلمهاي استعاري ميداند و فيلم خودش
را فيلمياجتماعي به حساب ميآورد که
قابليت تســري ندارد .اما آيا مخاطبان
بخشهاي ديگر جهان هم مايلند سوژه
فيلم را منحصر به خودش بدانند يا آن را
نمونهاي از کل به حساب آورند؟
همه ببينند اما داســتانم براي همه
نيست

نعمتاهلل ادامه ميدهد« :من ادعا ندارم
که اين تصوير از زن ايراني است چه برسد
به زن شــرقي .اما يک چيز را ميدانم؛
خاصيت دلباختگــي و پاکباختگي که
در زنان ميبينم يا زنــان ايراني يا زنان

تهراني يا فراوانــي اينها که ميخواهم
از اين ســرايت دادن به شکل وسيع کم
کنم ،اين خاصيت را در بين زنان زيادي
ميبينم .و اين موضوع از اين زاويه براي
مــن جالب بود .من در درجه اول فيلم را
براي اين زن بهخصوص ساختم و بعد از
آن براي بخشي از زناني که در جامعه من
هســتند .و بيش از اين نميتوانم پشت
اين موضوع بايســتم که اين تصويري
از زن شرقي اســت ».نعمتا ...در عين
اين که نميخواهد ادعا کند قصد داشته
تصويــري از زن ايراني ارائــه دهد اما
ميــل دارد که جامعه زنــان بزرگتري را
مشــمول تصوير خود بداند تا دستکم
قدرت جذب مخاطب فيلمش زيرسوال
نرود .همين ميل دوگانه و متضاد را بايد
ريشه دريافت مخاطب لبناني هم دانست.
همان قدر که کارگردان عالقمند است از
عموميت سوژهاش کم نشود تا مخاطبش
از دســت نرود ،مخاطــب نيز عالقمند
است سينما را دريچهاي براي آشنايي با
جامعهاي ناشناخته بداند .آيا کارگردانان
از اين مســئله مطلع نيستند؟ چه چيزي
سينماگران را برميانگيزد که فيلمشان را
در کشورهاي بيشتري نشان دهند حال
آن که به ســادگي قابل پيشبيني است
که چه برداشتي از آنها نسبت به جامعه
ايراني خواهد شد.
 BBCتنها به فيلم کاري ندارد

البته گزارش  BBCبا قطعاتي از نظرات
تماشاگران لبناني ادامه ميدهد که بدون
پيوستار نريشــن ،اصال ارتباطي با نگاه
گزارشــگر پيدا نميکنند .يکي از آنان،
فرهنگ ايراني را زيبا دانســته ،ديگري
ميگويد که تا به حال ايران نيامده اما از
اين فيلم فهميده که دو فرهنگ خيلي به
هم نزديکند و بعدي هم تصريح ميکند

-۱نامــه  91/10/10در خصوص تفویض امــور اجرایی و نظارت و انعقاد قرار داد
به اداره راه و شهرســازی استان کردستان  -۲قرار داد مورخه  84/11/15شرکت
ســاخت و توســعه (با نمایندگی آقای محمد صادق وجدی امضا کننده قرارداد) و
شرکت جهاد نصر کردستان در خصوص پروژه احداث بزرگراه سنندج --کامیاران
را ارســال نموده اســت  .مدیر کل راه و شهرسازی وقت نیز در صفحات  ۷۲تا ۷۶
ضمن پذیرفتن ضمنی مســئولیت در خصوص موضوع دفاع ماهوی نموده است و
سپس دادسرا در خصوص اداره راه و شهرسازی ،قرار منع تعقیب صادر نموده و
راننده پیکاب را  ۱۰۰درصد مقصر اعالم نموده است (صفحه . )۷۸سپس دادگاه در
صفحات  ۸۸و  ۸۹پرونده قرار منع تعقیب در خصوص راه و شهرسازی را نقض و
قرار جلب به دادرســی مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان را با  ۵۰درصد
تقصیر صادر نموده است .مدیر کل راه و شهرسازی در الیحه صفحه  ۱۰۳و ۱۰۴
پرونده با پذیرفتن تفویض اختیار به وی اعالم نموده بودجه کافی در اختیارش قرار
داده نشــده است و دفاعیات ماهوی خود را نیز بر مقصر بودن راننده اعالم نموده
اســت .مجددا در صفحه  ۱۱۰پرونده کیفرخواســت دیگری با مســئولیت و راننده
پیکاب (آقای جالل وکیلی) و اداره راه و شهرسازی هر یک با  ۵۰درصد مسئولیت
و تقصیر صادر شــده است و مجددا متهم و نماینده حقوقی اداره راه و شهرستان
(مدیر کل اداره مذکور)در جلســه رسیدگی و در صفحات 130-129-121دفاعیات
خود را بیان نموده اند (.مدیر کل راه و شهرسازی اظهار داشته .
بدون بودجه کافی و توان مالی مسئولیت اوی تکلیف ماالیطاق است).سپس دادگاه
راننده پیکاب و شــرکت ساخت و توسعه را با مسئولیت هر یک  ۵۰درصد محکوم
نموده و به علت عدم توجه اتهام ،حکم برائت اداره کل راه و شهرسازی با مدیریت
آقای محمد صادق وجدی را صادر نموده اســت (صفحات  ۱۳۵و . )۱۳۶ســپس با
تجدید نظر خواهی پرونده به دادگاه تجدید نظر طی دادنامه ۹۵۰۹۹۷۸۷۱۶۳۰۰۲۱۹
مورخه  ۱/۶/۱۳۹۵اعالم نموده در خصوص شرکت ساخت و توسعه کیفرخواست
صادر نشده و دادگاه اجازه صدور حکم در مورد شرکت مذکور را نداشته و رأی
را نقض و پرونده را جهت رســیدگی مجدد اعاده داده اســت  .دادگا پرونده را به
دادســرا اعاده نموده و دادســرا برای مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه و مدیر
عامل وقت شرکت مذکور حسب اوراق  ۱۷۰و  ۱۹۰کیفرخواست صادر نموده است
و ســپس پرونده به این دادگاه ارجاع شده است .دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و با
استعانت از خداوند متعال  ،با تکیه بر شرف و وجدان و ! وجه به محتویات پرونده
و ادله موجود به انشاء رأي مبادرت می نماید.
«رأی دادگاه»
در این پرونده حسب شکایت شاکی آقای صادق آهنین پنجه فرزند ابراهیم خلیل و
کیفر خواست شماره  ۹۶۱۰۴۳۸۷۱۲۹۰۳۷۸۴مورخه  ۳۰/۷/۱۳۸۶شعبه ۸دادیاری
دادســرای عمومی و انقالب شهرستان ســنندج (صفحه  ۱۹۰پرونده) ،آقای احمد
صادقی فرزند رحمان (مدیر عامل وقت شــرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشــور) به اتهام تسبیب در جنایت غیر عمدی (عدم رعایت نظامات دولتی و
مقررات ایمنی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی) در تاریخ  91/12/20با  ۵۰درصد
تقصير و حسب کیفر خواست شماره  ۹۶۱۰۴۳۸۷۱۲۹۰۰۱۸۲مورخه 96/1/14شعبه
 ۸دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سنندج (صفحه  ۱۷۰پرونده) ،آقای
علی نورزاد(مدیر عامل شــرکت ساخت و توســعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
به اتهام مذکور و حســب کیفر خواســت شــماره  ۹۳۱۰۴۳۸۷۱۲۹۰۲۷۰۳مورخه
93/6/17شــعبه  ۸دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان سنندج (صفحه
 ۱۱۰پرونده) -۱آقای جالل وکیلی چناران فرزند نبی به اتهام تسبیب در جنایت غیر
عمدی (بی احتیاطی و تقصیر در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی) -۲اداره کل راه
و شهرسازی استان کردستان (با مدیریت وقت آقای محمد صادق وجدی) به اتهام
تسبیب در جنایت غیر عمدی (عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات ایمنی منجر به

امــا رگ خــواب ،عمــا قرار اســت
فيلميدرباره نوعي رابطه باشد که اتفاقا
نه تنها متصل به فرهنــگ بوميايران
نيســت بلکه بخشي از واردات يا تهاجم
فرهنگ غرب به شمار ميآيد .رگ خواب
به ادعاي کارگردانش ،زني با ويژگيهاي
ايراني را در کشــاکش موقعيت «ازدواج
سفيد» نشان ميدهد و به خوبي از پس
نفرتانگيز کردن اين شــکل از رابطه
برميآيد .بــا این حال قبــح رابطه در
کنار اشــمئزاز از شخصیت مرد داستان
مینشــیند تا از تقصیرکاری شخصیت
زن داستان کاسته شود .البته اين ترکيب
نشــان ميدهد که اصل موقعيت مورد
نقد نيســت بلکه اين زن ايراني با اين
ويژگيهاست که در چنين رابطهاي همه
چيزش را ميبازد.
بزرگترین نقاط قوت و ضعف

بزرگترين ضعف رگ خواب ،به چيدمان
زماني داســتان بازميگــردد آن جا که
بخش مبسوطي را به شکلگيري رابطه
و سپس تخريب آن اختصاص ميدهد و
نهايتا زمان قابلقبولي براي بازگرداندن
منطقي زندگي و اميد به شخصيت باقي
نميماند .پايانبندي ،کوتاه است و زمان
براي جبران کم« .مينا»ي شيشــهاي و
نازک قصه بايد به زنــي قدرتمند بدل
شــود و «کامران» کامجوي داستان به
حضيض ذلت بيفتــد .منطقا کميبراي
اميدواري و بازگشــت دير است .درعين
حال بزرگترين قــوت فيلم هم ،همين
مونولوگهاي دوپهلوي پاياني است که
بازگشت به پدر را همنشين بازگشت به
خدا نشان ميدهد و برخالف بسياري از
فيلمها ،اتفاقا ســازوکارهاي اجتماعي و
حتي اتفاقات و حوادث ،به اين بازگشت
کمک ميکنند .او به تصميم خودش به
دام افتاده اما حاال که قصد جبران دارد،
ســاختارها و وقايع به او کمک ميکنند.
اما آيا تمــام اينها براي جهت دادن به
برداشــت مخاطب لبنانــي از يک فيلم
ايراني کافي است؟ گزارش  BBCبا تمام
يکجانبهنگريها و فرصتطلبيهايش،
يک حقيقت را ناخواسته تصريح ميکند:
فيلم حتما قابل تاويل و قابل تعميم است.

اخبار
فراخواندفترموسيقيبرايارائه
پيشنهاددربارهشيوهنامهجشنوارهفجر

دفتر موســيقي وزارت فرهنگ و ارشاد
اســاميطي اقداميجالــب توجــه از
تماميفعاالن عرصه موسيقي درخواست
کرد تا نظرات خود را درباره شــيوهنامه
برگزاري جشــنواره موسيقي فجر ارائه
دهند .به گزارش فارس ،دفتر موسيقي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميبا صدور
اطالعيــهاي از تماميفعــاالن عرصه
موســيقي در تمام زمينهها درخواســت
کرد تا پيشــنهاد و نظر خــود را درباره
شــيوه نامه برگزاري جشنواره موسيقي
فجر ارايه دهنــد .در متن اين اطالعيه
آمده اســت« :با احترام بدين وسيله از
تماميافراد حقيقي و حقوقي ،هنرمندان،
متخصصان و فعاالن عرصه موســيقي
کشــور دعوت ميشود؛ با عنايت به اين
که تدوين و تصويب شيوه نامه برگزاري
جشنواره موســيقي فجر مراحل نهايي
خود را سپري ميکند هرگونه پيشنهاد
و نظر کارشناسي خود را حداکثر تا تاريخ
 ٢٥/١١/٩٦کتبــ ًا به اين دفتر ،ارســال
نمايند».
داروغهزاده :به دنبال فيلمهاي
حاشيهدار بودم

دبير سيوششمين
جشنواره فيلم فجر
در نشست خبري
در آستانه برگزاري
اين مراسم گفت:
در آيين نامه امســال کمترين تغييرات
را داشــتيم .ما به هيچ عنوان عالقهمند
به تغيير در آييننامه جشــنواره نيستيم
ولي اين مهم زماني محقق ميشود که
دبير جشنواره هرسال عوض نشود .راجع
به فيلم آشغالهاي دوستداشتني بايد
بگويم که اين فيلم امسال پروانه نمايش
دريافت و براي شرکت در جشنواره فيلم
فجر فرم پر کرد؛ اما خودشــان انصراف
دادند .امسال ما در بخش اصلي جشنواره،
يک سيمرغ بلورين داريم که به يکي از
فيلمسازان اول جشنواره ميدهيم .وي
افزود :هر چقدر رســانهها انتقاد کنند به
نفع مديران است ،چرا که نقصها آشکار
ميشود و مدير ميتواند در صدد رفع آن
برآيد .گفته شد که فيلمهاي حاشيهدار
در انتخاب کنار گذاشته شدهاند ،به هيچ
عنوان اين گفتمان صحت ندارد و هيچ
بحثي درباره اين موضوع مطرح نشــده
است .هيئت انتخاب جشنواره تا لحظه
آخر در حال بررسي فيلمها بودهاند .تمام
فيلمهايي که در سيوششمين جشنواره
فيلم فجر به گونهاي هستند که ميتواند
بعد از جشنواره به راحتي پروانه نمايش
دريافت کنند .البته من به شــخصه به
دنبال فيلمهاي حاشيهدار بودم.

صدمة بدنی غیر عمدی) در تاریخ  91/12/20با  ۵۰درصد تقصير تحت تعقیب قرار
گرفته اند .با عنایت به
-۱گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی
-۲نظریه کارشناسی
-3گواهی های پزشکی قانونی
-۴نقض دادنامه صادره از دادگاه بدوی به شماره  ۹۳۰۹۹۷۸۷۱۱۷۰۱۳۹۶مورخه
 93/11/18توسط دادگاه تجدید نظر
 -۵علــى رغــم لوایح متعدد تقدیمی دفاعيات حضوری مدیــر کل وقت اداره راه و
شهرســازی استان کردستان در جلسه رسیدگی دادگاه  ،مسئولیت سازمانی اداره
راه و شهرسازی در نگهداری و نظارت بر راههای تحت مسئولیت خود  ،محرز است
و دالیلی که توجه اتهام و اســتناد مســئولیت حادثه را به شرکت ساخت و توسعه
یا پیمانکار طرف قرار داد با اداره راه و شهرســازی استان کردستان در خصوص
محدوده و محل حادثه با توجه به زمان وقوع حادثه محقق نماید ارائه نشده و کافی
نبــودن بودجه و منابع مالی (صرف نظر از صحت و ســقم آن و نحوه تخصیص
بودجه) نمی تواند توجیه کننده مسئولیت شخص حقوقی باشد .هر چند در مواردی
می تواند توجیه کننده شخص حقیقی اداره کننده شخص حقوقی باشد ؛ لذا ارتکاب
بزه توســط شخص حقوقی (اداره راه و شهرســازی استان کردستان) از نظر این
دادگاه محرز اســت  ،مســتندا به مواد  ۶۸ ،۶۴ ،۳۸ ،۳۷و  ۸۶و مواد ، ۱۴۳ ،۱۷ ، ۱۴
 ۷۱۴ ،۷۱۰ ،۶۵۶ ،۶۵۳ ،۵۶۹ ، ۵۵۹ ، ۵۲۶ ، ۴۹۲ ،۴۸۸ ،۴۴۹ ،۴۴۸ ، ۱۴۵و  ۷۱۵از قانون
مجازات اســامی مصوب  ۱۳۹۲و تبصره  ۳ماده  ۱۴قانون رســیدگی به تخلفات
رانندگی مصوب  ۱۳۸۹و ماده  ۷۱۷از کتاب پنجم قانون مجازات اســامی مصوب
 ۱۳۷۵آقای جالل وکیلی چناران را با لحاظ مقدار تقصیر وی (جهات تخفیف) به سه
میلیون ریال جزای نقدی جایگزین  ۱۰روز حبس تعزیری از باب حیثیت عمومی بزه
محکوم می نماید و در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی  ،مجازات
حبس اجرا خواهد شد(حسب ماده  ۱۱قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲چنانچه
محكوم از اجرای مفاد حکم تخلف نماید برای بار نخســت یک چهارم تا یک دوم به
مجازات مورد حکم-جزای نقدی جایگزین حبس -افزوده می شــود و در صورت
تکرار  ،مجازات حبس اجرا می گردد و از حیثیت خصوصی بزه آقای جالل وکیلی
و اداره کل راه و شهرســازی استان کردستان را با توجه به میزان تقصیر هر یک
( ۵۰درصــد) به پرداخت انیم درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه خلف دســت
چپ -۲نصف دیه کامل بابت شکستگی استخوان ترقوه چپ که با محدودیت نسبی
حرکتی در شانه چپ جوش خورده -3هفت درصد دیه کامل بابت ارش محدودیت
حرکتی در شــانه چپ -۳دو درصد دیه کامل بابت ارش عمل جراحی و تعبیه ابزار
ارتوپدی در ناحیه ترقوه چپ -4نیم درصد دیه کامل بابت ارش محدودیت حرکتی
تورم ناحیه ترقوه چپ
(- ۵هفتاد و پنج دینار) ســه فقــره یک چهلم دیه کامل بابت شکســتگی دنده های
چهارم ،پنجم و ششم از نیم سینه چپ (محیط بر قلب) (-۶ده دینار) یک درصد دیه
کامل بابت شکستگی دنده هشتم از نیم سینه چپ (غير محیط بر قلب) (-۷یک دینار
و نیم) یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی ترقوه چپ در حق شاکی آقای صادق
آهنین پنجه ظرف دو سال قمری از زمان وقوع جنایت غیر عمدی محکوم می نماید
 .در خصــوص اتهام آقای علی نورزاد(مدیر عامل فعلی و آقای احمد صادقی مدیر
عامل وقت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با توجه به استناد
بزه به اداره راه و شهرسازی استان کردستان  ،مستند به اصل  ۳۷قانون اساسی و
ماده  ۴قانون آئین دادرسی کیفری حکم برائت متهمان مذکور را صادر و اعالم می
نماید.رأی صادره حضوری اســت و ظرف مهلت  ۲۰روز پس از ابالغ قابل تجدید
نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.م/الف3594:
شعبه 106دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج

