مخالفت وزارت ارشاد با ساخت
فیلم تازه کارگردان زن؛

کنسرت نمایشی که قرار بود
پروژهای باشد برای ایران و ایرانی

بنیاعتماد در فهرست
غایبان سینمای ایران

«سیصد»؛مرثیهای
برای سهراب
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روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

چهارشنبه  8تیر  29 _1401ذیقعده  29 _1443ژوئن 2022

نمایندگان برای استیضاح
وزیر راه امضا جمع کردند

دوماه فرصت
برای وزیر صمت
همدلی| بعد از چندین روز کشــمکش درباره
اســتیضاح وزیر صمت دیروز ســرانجام رئیس
مجلس رسماً وارد گود شد و تالش کرد که این
اســتیضاح به تعویق بیفتد .محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسالمی صبح دیروز و در
جلسه صحن علنی (۷تیر) مجلس طی سخنانی
در خصوص استیضاح وزیر صمت ،گفت« :الزم
میدانم این را با صراحت عرض کنم که ما حتماً
وظیفه خود میدانیم که هر ســه قوا در حوزه
اداره کشور مجلس و دولت هم هماهنگ باشند
و هم همافزا ».وی ادامه داد« :اگر مجلس به این
نتیجه رســیده که وزیری را استیضاح کند که
اکنون در خصوص یــک وزیر مثل وزیر صمت
نمایندگان بهسوی اقدام به استیضاح آمدهاند ،یا
برخی وزرای دیگر است که هنوز به کمیسیونها
ارســال نشده اســت هیچ نیتی در مجلس جز
اصالح امور و پیشرفت کار دولت نیست».

سال هفتم _ شماره  8 _ 1966صفحه _ قيمت  2000ناموت

همزمان با گفتگوی برجامی تهران و واشنگتن در قطر
رئیسی و پوتین در ترکمنستان به دیدار هم میروند

از رکود در بازار نهادههای کشاورزی تا
ورشکستگی دامداران و تخلفات شرکتها

مذاکره؛ از خزر
تا خلیج فارس

همدلــی| وزارت خارجه ایــران ،روزهای پر
برنامهای را پشت سر میگذارد .درحالیکه علی
باقری ،نماینده ایران در گفتوگوهای هستهای
بــرای نشســتن دوباره پشــت میــز مذاکرات
هســتهای به همراه هیات همــراه ،در قطر به
ســر میبرد؛ وزیر امور خارجه نیز پس از انجام
برخی سفرهای منطقهای ،امروز در ترکمنستان

پشت پرده گران 
ی
گوشت چه میگذرد؟
همدلــی| دامــداران در حالــی در معــرض
ورشکستگی ناشی از افزایش قیمت نهادههای
دامی قــرار گرفتهاند که ســامانههای تجارت
اینروزها نابسامانتر از همیشه سرگرم فعالیت
هســتند و تخلفات در و واردات نهادهها تمامی
ت از فساد و رانت در حوزه کشاورزی
ندارد .صحب 
و دامپروری در حالی است که بر اساس گزارشها
تجارت خــوراک دام در ایران حدود ســه برابر
تجارت دارو ارزش دارد و این در حالی است که
این بازار برخالف دارو به حاشیه راندهشده و...

به همــراه رئیسجمهــور به مذاکرات ســران
کشورهای حاشــیه خزر میپیوندند .در همین
زمینه و در ادامه ســفرهای برنامهریزیشــده
دســتگاه دیپلماســی کشــور برای وزیر امور
خارجه ،روز دوشنبه ،امیرعبداللهیان وارد آنکارا،
پایتخت ترکیه شد...
شرح در صفحه ۳
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فاصله صفر و صدی قدرت خرید مردم
وضعیت عجیبی ایجاد کردهاست

شکاف طبقاتی؛ از غذای
قسطی تا نوشیدنی طالیی

موارد مهم توصیههای رهبر انقالب به قوه قضاییه؛

2

مشکل کشور
نظام ریاستی است

 8رجعت بهوقت و زمان اساطیری
 8وداع خاص سید جالل با مستطیل سبز
 8یکزنایرانی،هماهنگکنندهپزشکی
جام جهانی قطر
 4هشدار پلیس درباره سربازی
کنکوریها
 8ویرایش تصاویر با سیگنال مغز ممکن
شد
 8روزی که عمرالبشیر در سودان کودتا کرد
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پروندههای باز
در افکار عمومی

حسین کنعانیمقدم در گفتوگو با همدلی:

گوناگون

یادداشت

1

از زمینخواری و کوهخواری پیشگیری کنید
در حق متهم زیادهروی یا تندروی نشود
از تضییع حقوق عامه جلوگیری کنید

2

آیا نگاه ایدئولوژیک می تواند حامی
خانواده و جوانی جمعیت باشد؟

تالقی ایران و آمریکا
در موضوع زادو ولد
4

محمد مهاجری تحلیل کرد؛

1

توصیههای مهم رهبر انقالب به قوه قضاییه؛

یادآوری نقش کانون وکال در تاریخ
محمدهادی جعفرپور
وکیل دادگستری

به بهانه پایان هفته قوه قضاییه و بنا به این فرض
و باور قدیمی که وکیل مدافع یک بال فرشــته
عدالت ،یار و همراه دستگاه قضا در تحقق عدالت
اســت پیرو چالشها و حواشی حول کانون وکال
که در قالب هجمههای متنوع به انحای مختلف
از ســوی برخی نهادها بر نهــاد وکالت تحمیل
میشــود باید عرض کرد ،کاش برای یادآوری و
عبرت گرفتن هم که شــده روزهایی را به خاطر
بیاوریم که کانون وکال در مقــام دفاع از حقوق
عامه مردم ،وزیر دادگستری دولت شاهنشاهی را
فرامیخوانــد و به وی تفهیم میکرد که در دفاع
از حقوق زندانیان سیاســی -امنیتی(انقالبیون
ســرفراز) مکلف به چه تکلیفی اســت؟ اقتدار و
صالبــت آن روزهای کانــون وکال را با وضعیت
و هجمههــای این روزها که مقایســه میکنیم
هیچچیز جز آهوافســوس باقی نمیماند ،سر در
گریبان شرمساری کرده و میگوییم چطور ممکن
است برخی مقامات مدعی نظامی که منتسب به
جمهوری و متصف به شریعت است بدون کمترین
ترسی از به گناه افتادن ،اقسام تهمتها و هجمهها
را روانــه نهادی میکنند کــه ذات و جوهرهاش
احقاق حق اســت؟ بهراستی گناه اعضای کانون
وکال چیست؟ از این هجمهها و چالشها ،در پی
چه هدفی هستید؟ دلیل و منفعت تخریب تنها
نهاد مدنی کشــور چیست؟ چه کسی یا کسانی
از این هجمهها منفعت میبرند؟ بهراســتی باور
دارید چنین رویکردی عادالنه و عاقالنه اســت؟
نمایندگان مجلســی که خودشان را متصف به
صفت انقالبی میدانند بهتر است نگاهی به تاریخ
انقالب و نقش کانونهای وکال در همراهی و یاری
انقالبیون داشته باشند بلکه متوجه شوند با چه
نهادی ســر عناد و نامالیمتی برداشتهاند! آقایان
شما تیشه به ریشه نهادی میزنید که در روزهای
انقالب ملجأ و پناهگاه زندانیان سیاسی-امنیتی و
خانوادههای آنها بوده؛ شما نهادی را مورد هجمه
و حمله قرار میدهید که ذات و مفهوم ابتداییاش
مدافع حقوق ملت تعریف میشــود و اگر بهواقع
شما نمایندگان ملت در خانه ملت هستید باید
بر ارج و منزلت این نهاد بیشازپیش بیفزایید نه
اینکه هر روز با طرح و نطقی نسنجیده بر اصول
و ســتونهای این خانه صنفــی بتازید ،گرچه
ســتونهای این نهاد در جان اعضای آن ریشــه
دوانده بیدی نیست که با این نسیمهای زودگذر
بلرزد اما کاش شــما کمی تاریــخ میخواندید.
کاش نگاهی به اصول قانون اساسی میانداختید.
کاش کمی از کشورهای دیگر الگو میگرفتید و

میدیدید کانون وکال در کشورهای قانونمدار چه
جایگاهی دارد و وکالی دادگستری در به سرمنزل
رساندن اهداف و نشانههای دموکراسی چه نقشی
ایفا میکنند؟ کاش برای یکمرتبه هم که شده
بهعوض هجمهها و شعارهای پوپولیستی با تفکر و
تعمق در فضایی عادالنه عملکرد سران کمپینها
و سابقه علمی و اجتماعی معاندان کانون وکال را
با عملکرد این نهاد و اعضای آن تطبیق میدادید؟
کاش یکبار کارنامه علمی اشخاصی که مدعیاند
کانون وکال حق ایشان را تضییع کرده با کارنامه
رتبه علمی آخرین داوطلب پذیرفتهشده در آزمون
وکالت بررسی میکردید تا برایتان روشن شود چه
کســی کذاب است و صادق کیست؟ شما که در
ادعاهای خود کانون وکال را دشمن دانشآموخته
حقوق میدانید از دشمن خودخوانده چه توقعی
دارید؟ هیچگاه به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
توجه کردهاید؟ هرگز پای درد دل وکالی جوان
و تازهکار نشستهاید؟ آیا به دفاتر وکالی با سابقه
رفتهاید تا ببینید اجاره دفتر ،حقوق منشی (اگر
توان استخدام منشی وجود داشته باشد) ،اجاره
خانه و...آنها با ســالها ســابقه وکالت تأمین
میشود یا هشتشان در گرو نهشان مانده؟ چرا با
جریان ســازی ذهن جوانان سرزمین را از تالش
کردن و درس خواندن به نمایش و هجمه منحرف
میکنید؟ هیچ فکر کردهاید اگر کانون وکال زیر
بار رانت و ســفارش به فالن آقای دائمالمردود،
پروانه وکالت تقدیم میکــرد ،از این کمپینها
خبری بود؟ بیش از دو دهه از قانون کیفیت اخذ
پروانه وکالت میگذرد و تا پیشازاین کانون وکال
انحصارگرا نبود و همینکه عدهای رانتخوار که
عادت به سوءاستفاده از سفارش و پارتی کردهاند
در آزمون پذیرفته نشدند ،کانون وکال انحصارگرا
شد؟ این بیستوچند سال کجا بودید؟ سالهایی
که فارغالتحصیالن جــوان حقوق دربهدر دنبال
جزوه و کتاب بودند تا در رقابتی ســالم به جرگه
وکالت وارد شوند کجا بودید؟ چه اتفاقی در این
دو سه سال اخیر رخداده که پس از بیستوچند
سال حضرات به حمایت از اشتغال جوانان ،کانون
وکال را نشانه گرفته و از هیچ کوششی در حمله و
هجمه به این نهاد دیرپای مدنی دریغ ندارند؟ شما
که خود را عالم به حقوق میدانید حتماً میدانید
شرط اول و اساسی شهروند مدنی شدن ،احترام به
قانون است ،کدام قانون به شما اجازه داده تا خانه
صنفی چند هزار دانشآموخته حقوق را دشمن
ایشــان بدانید؟ از طرف دیگر بنا به کدام منطق
و ادب تمــام آنچه از حرفه وکالت در طول تاریخ
نگاشته شده را محدود و محصور در کسب و کار
و پول میکنیــد؟ کاش کمی تاریخ میخواندید
خاصه دوره ناپلئون بناپارت و عاقبت دشمنیاش
با کانون وکال.

پروندههای باز در افکار عمومی
رهبر معظم انقالب اســامی خطاب به مسئوالن قضایی کشــور با اشاره به باز شدن
پروندههــای مهم و گوناگون در افکار عمومی همچون مســائل کارخانجات یا تصرفات
غیرقانونی ،تأکید کردند :ســر زخم پروندههایی که در افکار عمومی باز میشود نباید باز
بماند .هر پرونده را تا آخر ادامه دهید و نهایی کنید.
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز سهشنبه در دیدار رئیس
قوه قضاییه و جمعی از مسئوالن و کارکنان دستگاه قضایی به تبیین «سنتهای غیرقابل
تغییر الهی در جوامع» پرداختند و گفتند :علت سربلندی و پیروزی حیرتآور ملت ایران
و نظام جمهوری اسالمی در برابر حوادث بزرگ و تلخ سال  ،۱۳۶۰ایستادگی و تالش و
نهراسیدن از دشمنان بود و این سنت الهی در همه دوران قابل تکرار است و باید بدانیم
خداوند سال  ۱۴۰۱همان خداوند سال  ۱۳۶۰است.
ایشــان همچنین قوه قضاییه را ُرکنی مهم و تأثیرگذار در مســائل کشور خواندند و
توصیههایی هشتگانه همچون اجرای جدی سند تحول در همه سطوح ،مبارزه جدی با
فساد ،جلوگیری از تضییع حقوق عا ّمه ،مراقبت از امنیت روانی مردم ،تنظیم رابطه دستگاه
قضایی با ضابطان و به سرانجام رساندن پروندههای باز شده در افکار عمومی ،خطاب به
مسئوالن این قوه بیان کردند.
رهبر انقالب اسالمی در این دیدار ،با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتاهلل بهشتی و
دیگر شهدای هفتم تیر ،شهید بهشتی را شخصیتی واقعاً برجسته خواندند و با اشاره به
شرایط پیچیده و خاص ماههای منتهی به هفتم تیر سال  ۱۳۶۰و بعدازآن ،گفتند :بررسی
شرایط آن دوران برای امروز ما معرفتآموز و راهگشاست.
حضرت آیتاهلل خامنهای با مرور شــرایط ســال  ۱۳۶۰و ماههای قبل از هفتم تیر ،به
وضعیت سخت جنگ تحمیلی و پیشــروی نیروهای صدام تا نزدیکی چند شهر بزرگ
در غرب و جنوب اشاره کردند و افزودند :در کنار شرایط بسیار نامساعد جنگ ،در تهران
نیز منافقین عم ً
ال جنگ داخلی به راه انداخته بودند و از نظر سیاسی هم چند روز قبل از
هفتم تیر ،مجلس به عدمکفایت سیاسی رئیسجمهور رأی داده بود و کشور رئیسجمهور
نداشت .در چنین شرایطی ،استوانهای همچون شهید بهشتی از انقالب و نظام گرفته شد.
ایشان همچنین به شهادت رئیسجمهور و نخستوزیر کشور ،دو ماه بعد از حادثه هفتم
تیر و پسازآن ،شهادت تعدادی از فرماندهان ارشد جنگ در سانحه هوایی اشاره کردند
و گفتند :جوانان و نسل جدید از این حوادث مطلع نیستند و باید این مسائل را مطالعه
و با دقت در مورد آنها فکر کنند .کدام دولت و کشور را سراغ دارید که در مقابل چنین
حوادث تلخ و وحشتناکی از پا نیفتد؟ رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :در مقابل
همه این حوادث ،در رأس همه امام همچون کوه دماوند سربلند ایستاد و مسئوالن دلسوز
و مردم و جوانان انقالبی نیز ایستادند و توانستند شرایط کشور را صدوهشتاددرجه تغییر
دهند ،بهطوریکه ناکامیهای پیدرپی به پیروزیهای پیدرپی تبدیل شد ،منافقین از
سطح خیابانها جمع شدند ،ارتش و سپاه قویتر شدند و کشور به روال عادی بازگشت.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به ذوقزدگی دشمن در برخی مقاطع به دلیل برخی
ضعفهــا و کمبودهای داخلی افزودند :هم در ســال  ۱۳۶۰و هم بعدازآن در چهار دهه
گذشته ،دشمن در مواردی ذوقزده و امیدوار شده و تصور کرده است بساط انقالب و نظام
در حال جمع شدن است اما این امیدواری تبدیل به ناامیدی شده و مشکل آنها این است
که راز این ناامیدی را متوجه نمیشوند.
ایشان تأکید کردند :دشمن نمیتواند بفهمد که در این عالم بهغیراز محاسبات سیاسی،
محاسبات دیگری هم وجود دارد که همان سنتهای الهی هستند.
رهبر انقالب به نمونههایی از سنتها و قوانین الهی در قرآن درباره نتیجه یاری دین خدا
مضامین
و یا نتیجه کفران نعمتهای خداوند اشاره کردند و افزودند :قرآن کریم مملو از
ِ
مربوط به ســنتهای الهی اســت و جمعبندی آنها این است که اگر جوامع در مقابل
دشــمنان ایستادند و با توکل بر خداوند به وظایف خود عمل کردند ،نتیجه آن پیروزی
و پیشــرفت است اما اگر دچار اختالف ،عافیتطلبی و سستی شوند ،نتیجه آن شکست
خواهد بود.حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر لزوم بررسی علمی سنتهای الهی با نگاه
جامعهشناسی ،ســخنان خود در این بخش را اینگونه جمعبندی کردند :ملت ایران در
سال  ۱۳۶۰با قرار گرفتن در مدار یکی از سنتهای الهی یعنی جهاد و ایستادگی توانست
دشمن را ناامید کند .امروز نیز همان قاعده و قانون جاری است و خداوند سال  ۱۴۰۱همان

خداوند سال  ۱۳۶۰است و باید تالش کنیم خود را مصداق سنتهای الهی قرار دهیم تا
نتیجه آن پیشرفت و پیروزی باشد.
رهبر انقالب در ادامه قوه قضاییه را ُرکنی مهم و تأثیرگذار در کل کشور خواندند و گفتند:
تعبد
بر اساس آیات قرآن کریم ،وظیفه حکومت اسالمی ،اقامه نماز یعنی گسترش روح ّ
در جمهوری اسالمی ،ایتاء زکات یعنی عدالت توزیعی در جامعه اسالمی و امربهمعروف و
نهی از منکر یعنی امر به ارزشهایی همچون عدالت،انصاف ،برادری و نهی از ظلم ،فساد و
تبعیض است که به این اصل در قانون اساسی نیز تأکید شده و جزو وظایف قوه قضاییه هم
قرار دارد.ایشان افزودند :اگر به این وظایف با استفاده از امکانات گوناگون همچون امکانات
قضا و دادگستری عمل نشود ،مصداق تضییع نعمتهای الهی است و از این ناحیه ضربه
خواهیم خورد.حضرت آیتاهلل خامنهای ،رئیس قوه قضاییه را فردی مؤمن ،انقالبی ،پُر کار،
مردمی ،بهدور از تشریفات ،آشنا با زوایای گوناگون قوه و برخوردار از گوش شنوا در قبال
منتقدان خواندند و توصیههایی هشتگانه به مسئوالن و کارکنان این قوه بیان کردند.
ایشــان در توصیه اول ،سند تحول تهیهشــده در دوره مدیریت قبل را از مترقیترین
اســناد تحول دانستند و افزودند :به این سند باید عمل و بر اساس آن شخصیتسازی و
کادرســازی شود.رهبر انقالب ،عمل به سند تحول را باعث جلوگیری از انفعال در مقابل
مقید به عمل به سند است اما در سطوح دیگر
مخالفتها خواندند و افزودند :رئیس قوهّ ،
یعنی همه قضات ،کارکنان و مدیران نیز باید این کار با قوت دنبال شود؛ البته بر اساس
برخی گزارشها ،در این زمینه آنگونه که باید ،عمل نشده است.
«مبارزه جدی با فساد» توصیه بعدی حضرت آیتاهلل خامنهای به مسئوالن قضایی بود.
ایشــان با تأیید ســخنان رئیس قوه قضاییه مبنی بر «در اولویت بودن مبارزه با فسا ِد
درون قوه» ،خاطرنشان کردند :اکثریت قضات ،افرادی شریف ،پاک دست ،نجیب ،مؤمن
و زحمتکش هســتند اما با معدود افراد فاسد که به کار و آبروی دیگران آسیب میزنند،
باید برخورد شود ،البته در مقوله مبارزه با فساد ،کار اصلی ،مقابله با ساختارهای فسادزا
و درهمشکستن آنهاست .رهبر انقالب با تأکید بر تقویت دانش قضایی و جلوگیری از
صدور احکام ضعیف یا مخدوش ،در توصیه بعدی به تشــویق قضات و کارکنان شریف و
زحمتکش سفارش کردند.
«معطل نماندن هیچیک از اختیارات و مأموریتهای قانونی قوه» توصیه دیگر حضرت
آیتاهلل خامنهای به مســئوالن قضایی بود که در این زمینه گفتند :مث ً
ال دادســتان کل
در حوزه حقوق عمومی وظایفی دارد که باید با رصد کامل و البته بهدوراز احساســات و
شعارزدگی ،از تضییع حقوق عامه جلوگیری کند.
ایشان پیشگیری از جرم را از دیگر مصادیق مأموریتهای مهم قوه قضاییه برشمردند
و گفتند :بهعنوان نمونه باید با عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمینها در
شهرها و روستاها ،از جرائمی مانند زمینخواری و کوهخواری پیشگیری شود.
رهبر انقالب در توصیه ششم« ،تنظیم ارتباطات قوه قضاییه و ضابطان قضایی» را مورد
تأکید قرار دادند و گفتند :بر رفتار ضابطین باید مراقبت و نظارت شود که در حق متهم
زیادهروی یا تندروی نشــود .دستگاه قضایی نیز نباید تحت تأثیر ضابط باشد بلکه باید
بهصورت مســتقل به مسائل رسیدگی کند .البته نظرات کارشناسی ضابطان نیز نادیده
گرفته نشود .ایشان در این زمینه افزودند :یکی از گالیههای ضابطان از دستگاه قضایی رها
کردن برخی پروندهها به علت کمبودهای قانونی است درحالیکه باید با تکمیل قوانین این
خأل را برطرف کرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای در توصیه بعدی به مسئولیت قوه قضاییه در قبال امنیت روانی
مردم اشاره کردند و گفتند :امنیت روانی ازجمله حقوق عمومی است و دستگاه قضایی باید
افکن افراد
از نگران کردن و تخریب ذهن مردم بهوسیله شایعات و اظهارات دروغ و هراس ِ
مشخص یا نامشخص در رسانهها و فضای مجازی جلوگیری کند.
رهبر انقالب در توصیه هشتم و پایانی با اشاره به باز شدن پروندههای مهم و گوناگون
در افکار عمومی همچون مسائل کارخانجات یا تصرفات غیرقانونی ،تأکید کردند :سر زخم
پروندههایی که در افکار عمومی باز میشود نباید باز بماند .هر پرونده را تا آخر ادامه دهید
و نهایی کنید .ایشــان در پایان سخنانشان ،کار قضایی را از جمله کارهای بسیار دشوار
برشمردند و گفتند :البته اگر این کار را برای خدا و با هدایت الهی انجام دهید ،اجر آن نیز
سنگین خواهد بود.
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مخالفت وزارت ارشاد
با ساخت فیلم تازه کارگردان زن

بنیاعتماد در فهرست
غایبان سینمای ایران
همدلــی| 9ســال از ســاخت آخریــن فیلم
سینمایی رخشان بنی اعتماد گذشت و شرایط
بهگونهای پیــش رفته که این کارگردان مطرح
زن ســینمای ایران در کنار کسانی چون ناصر
تقوایی و بهرام بیضایی قرار گیرد و نتواند فیلم
خود را بسازد.
آخرین ســاخته او «قصهها» در حالی اکران
شــد که حاشیههای بسیاری پیرامون آن ایجاد
شــد .بهگونهای که در مهر  ،۱۳۹۳کمیسیون
فرهنگی مجلس شــورای اســامی با ارســال
نامهای به وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی،
خواســتار عدم صــدور مجوز اکــران این فیلم
و هفت فیلم دیگر شــد کــه از آنها با عنوان
«فیلمهای مرتبط با فتنه» نامبرده شده است.
احمد سالک نماینده عضو کمیسیون فرهنگی
گفتــه بــود« :برخــی فیلمها با اینکــه مجوز
فیلمنامه و تولید دریافت کردهاند اما در هنگام
ساختهشدن ،به حاشیه رفتهاند و نمایش آنها
به مصلحت نظام نیست».
اکنون نیز به نظر میرسد که مخالفت وزارت
ارشاد با ساخت فیلم جدید بنی اعتماد ،دوران
غیبت او از سینمای ایران را طوالنیتر کند.
سایت خبری مدارا دراینباره نوشت :یک سال
قبل بود که خبر بازگشت رخشان بنیاعتماد به
سینما منتشر شد.
هشــت ســال پس از «قصههــا» کارگردان
تعــدادی از مهمتریــن فیلمهــای اجتماعــی
ســینمای ایران برنامهریزی بــرای تولید فیلم
تازهاش را آغاز کرده بود .فیلمی که فیلمنامهاش
توســط اســماعیل منصف نوشتهشــده بود و
پیشبینی میشــد نیمه دوم سال  ۱۴۰۰کلید
بخورد اما اتفاقات دیگری برای آن رقم خورد.
با آغاز به کار مدیران تازه ســازمان سینمایی
این فیلم وارد پروســه طوالنی بــرای دریافت
پروانه ساخت شد .جلسات متعدد و پیگیریها
اما ثمربخش نبود و وزارت ارشاد سرانجام اجازه
تولیــد فیلم تازه رخشــان بنیاعتماد را نداد تا
بازگشت او به ســینمای اجتماعی با دست رد
وزارت ارشاد مواجه شود.
محمــد خزاعی بعد از گرفتن مســئولیت در
سازمان ســینمایی گفته بود تنها به فیلمهای
مبتذل مجــوز نمیدهد .هرچنــد از فیلمهای
مبتذل مجوز نگرفته خبری در دست نیست ،اما
توقیف «برادران لیال» و مجوز نگرفتن رخشان
بنیاعتماد نشــاندهنده این است که تا اینجا
بیشترین ممنوعیتهای خزاعی برای سینمای
اجتماعی بوده است.

