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پيشنھادات نيکنژاد برای حل مشکل فيلم تعليق شده »الله«

»آقای ظريف ارزش »الله« را میفھمد«!
کد خبر92122717494 :
سهشنبه  ٢٧اسفند ٠٨:۴٢ - ١٣٩٢

« سرويس :فرھنگي و ھنري  -سينما و تئاتر

اجتماعي
دانشگاه و حوزه

اسی نيک نژاد که مدتی است از اﯾران به آمرﯾکا رفته است ،میگوﯾد ھرچه با مدﯾران مرکز گسترش تماس میگيرد ،کسی

اقتصادي

جوابش را نمیدھد .او ھمچنين »الله« را فيلمی در حوزه جنگ نرم و دﯾپلماسی عمومی توصيف میکند که کسی مانند

سياسي

»محمدجواد ظرﯾف« ﯾا »علی جنتی« میتواند اھميت آن را درک کند.

فرھنگي و ھنري

کارگردان پروژه تعليق شدهی »الله« در تماسی با خبرنگار سينماﯾی خبرگزاری دانشجوﯾان اﯾران )اﯾسنا( ،درباره مسائل مختلف

بين الملل

کل اخبار سروﯾس
ادبيات و نشر
سينما و تئاتر

اﯾن پروژه سخن گفت و از چھار پيشنھادش برای پاﯾان مشکل فيلم صحبت کرد .او در اﯾن گفتوگو ماجرای توافقش با مدﯾران قبلی سازمان سينماﯾی،
رابطهاش با دولت قبل ،دغدغه بازگشت  7ميليارد تومان ھزﯾنهای که برای فيلم شده و ...را شرح داده است.

تجسمي و موسيقي
تلويزيون و راديو

 6ماه است که دارم موضوع را پيگيری میکنم اما...

ميراث و صنايع دستي
گردشگري و حج

اسی نيک نژاد در ابتدای اﯾن گفتوگو با تاکيد بر اﯾنکه بارھا برای حل مشکل بوجود آورده شده برای پروژه »الله« با سازمان سينماﯾی تماس گرفته است،

طنز و كاريكاتور

ﯾادآور شد :من از  15مھرماه که مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی پروژه را تعطيل کرده و به اصطالح خودشان به تعليق درآوردند تا  15اسفندماه ،مدام و

رسانه
معارف و حقوق

ھر روز در حال پيگيری اﯾن موضوع بودهام .در طول اﯾن  6ماه ،ﯾک روز ھم بيکار نبودم و با مسئوالن مختلف چه در سطح ارشاد و چه در سطح عالی از طرﯾق
نامهھای حتی محرمانه و گزارشگونه و ھمچنين با تلفن در تماس بوده و سعی در پيدا کردن راه حالی که دﯾگران برای اﯾن پروژه بوجود آورده بودند ،بودم.

فرھنگ حماسه
ورزشي

وی ادامه داد :ھمچنين به نظر می رسد مسئوالن دلسوز وزارت ارشاد در سطح عالی ،سعی در ھموار کردن ادامه فيلمبرداری صحنهھای باقی مانده را دارند و

عکس

برای آن تالش کردند ،چرا که میدانند ھزﯾنه زﯾادی )به گفته مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی  ۵-۶ميليارد تومان( برای اﯾن پروژه شده که باﯾد آن را

استان ھا

حفظ کرد و به جيب مردم برگرداند ،اما در ھفته گذشته متوجه شدم که گوﯾا مدﯾر مرکز گسترش ﯾکتنه جلوی »الله« را گرفته است و می خواھد قھرمان ﯾک

امکانات
خط مشی
درباره اﯾسنا
رسانه ھای اﯾران
تماس با ما

نبرد تخيلی باشد.
نيکنژاد درباره اﯾنکه پاسخ مسئوالن مرکز گسترش به تماسھاﯾش چه بوده است؟ ،بيان کرد :در طول اﯾن  6ماه به بھانهھای متعددی مانند جلسات،
جشنوارهھا ،سفرھا و تعطيالت ،ھر بار به بھانهای از رو در رو شدن پرھيز میکردند و امروز را به فردا میانداختند .ھر از گاھی ھم از طرﯾق مطبوعات

جستجو

میگفتند پروژه تعليق است تا وضعيت مالکيت روشن شود .از ﯾک طرف میگفتند مشکل مالکيت دارﯾم که اﯾن خود ﯾک بنای اشتباه است و از سوی دﯾگر،

نسخه موباﯾل

برای حل مشکل مالکيت قدمی بر نمیداشتند.

استخدام

وی در عين حال خاطرنشان کرد :البته در اﯾن مدت ،در تخرﯾب پروژه و تعطيلی دفتر و جا به جا کردن اموال پروژه ،در حال فعاليت بودند .اﯾن دوگانه بودن و دوگانه
اعمال کردن برای مدﯾر ﯾک مؤسسه بسيار زشت است .واقعا براﯾم اﯾن سوال اﯾجاد شده است که چرا در طول اﯾن  ۶ماه که مداوم درباره مالکيت صحبت
کردند ،حتی ﯾک روز ھم برای حل آن فرصت نگذاشتند؟ چرا ﯾک بار جواب تلفن بنده را ندادند؟ چند بار با تھيهکننده اﯾن پروژه برای پيدا کردن راه حال قرار
گذاشتند؟
اﯾن کارگردان افزود :من  6ماه است که شبانه روز تماس میگيرم و نامه میزنم اما ﯾکبار جواب نمیدھند و مرغ اعتدالشان فقط ﯾک پا دارد .تنھا می خواھم
عدالت اسالمی اجرا شود .من ھيچ مشکلی ندارم که اسناد منتشر شود و از اﯾن پس خيلی شفاف جلو بروﯾم.
کارگردان »الله« با بيان اﯾنکه اظھارات و اقدامات مدﯾر مرکز گسترش دوگانه است ،ابراز عقيده کرد :اﯾشان مسئلهای به نام »مالکيت« را پيش کشيدند و از 15
مھرماه تا االن پشت آن پنھان شدهاند .من از روز اول گفتنم که مقدار سھامھا ،بودجه فيلم و ...کامال مشخص است و حتی اسنادم را در برنامه »ھفت« ھم
منتشر کردم .ضمن آنکه اﯾن مطلب را در اختيار مسئوالن محترم ھم گذشتهام که نشان از شفاف بودن پروژه را دارد اما باﯾد بگوﯾم ھر قدر جلو میروﯾم،
متوجه میشوﯾم که عدهای با کينهھای چند ساله و منافع سياسی ،به ما حمله کردند و میکنند .در اﯾن روند متوجه میشوﯾم که بنده و ﯾا پروژه »الله«
ھدف نبوده و نيست ،بلکه تصفيه حسابھای شخصی و سياسی با مدﯾران قبلی مساله بوده و ھست .آﯾا اﯾن انصاف است؟ عدالت است؟ انسانیات
است؟
من چه گناھی کردهام که توافق انجام شده با دولت قبل را قبول ندارند؟

نيکنژاد در پاسخ به پرسشی درباره بيان شفاف ميزان مالکيت شرکت کاناداﯾی دراﯾو و مرکز گسترش در پروژه »الله« به اﯾسنا اظھار کرد :ابتدا نظر ما بر اﯾن
بود که  40درصد از پروژه در اختيار شرکت کاناداﯾی »دراﯾو« باشد که من نيز ﯾکی از مدﯾران آن ھستم اما پس از راﯾزنیھاﯾی و جلسات متعدد با مدﯾران قبلی،
نھاﯾتا با آقای شمقدری به عنوان رﯾيس سازمان سينماﯾی ،شفيع آقامحمدﯾان ،معاون مالی مرکز گسترش و محسن علیاکبری )عضو شورای عالی سينما(
حضور داشتند جلسه نھاﯾی گذاشته شد .بر اساس مذاکراتمان ،چون مرکز گسترش پول و سھم فارابی را داده ،پس مقدار سھم مرکز گسترش به  ٨٠درصد
و سھم شرکت دراﯾو به  ٢٠درصد رسيد .آن زمان ھم ما از اﯾن درصد رضاﯾت نداشتيم اما قبول کردﯾم و ھمه حاضران در اﯾن جلسه ،موافقت خود را اعالم
کردند.
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کارگردان »الله« ادامه داد :در ھمان جلسه ،دستور داده شد که آقای شفيع آقامحمدﯾان دستور
جلسه را به صورت قرارداد برای امضای طرفين آماده کند .ما ھم به اعتبار اﯾنکه اﯾن دوستان تمام از
مدﯾران مملکت ھستند ،قبول کردﯾم و منتظر شدﯾم که دولت جدﯾد آمد و کارمان به اﯾن جا رسيده که
به قول ﯾکی از دوستان قورباغه ھم در سر باالﯾی ترانه می خواند.
وی با گالﯾه از رفتار مدﯾران سينماﯾی قبلی عنوان میکرد ،افزود :متاسفانه باﯾد بگوﯾم که از ھمان
روز تا اﯾن لحظه که حدود  2.5سال میگذرد ،آن قرارداد امضا نشده است! اما وقتی شما در ﯾک جمع
مسلمان و با حضور چھار شاھد درباره موضوعی توافق میکنيد ،عمال خودش ﯾک قرارداد است .چه
در صحنه داخلی و چه در صحنه بينالمللی وقتی شما چھار شاھد و مدﯾر در مقابل خود دارﯾد،
وقتی به شما قول میدھند و جان بچهھایشان را قسم می خورند ،باز ھم نباﯾد آنھا را باور کرد؟

فيلم سينماﯾی »الله«

اﯾن موارد ،از امضا ھر قراردادی روی کاغذ براﯾم محکمتر است .به ما میگوﯾند در اﯾن جامعه اخالق
حکم میکند پس چرا چنين احکامی را قبول ندارﯾم؟
کارگردان »الله« با بيان خواسته فعلی مرکز گسترش در اﯾن شراﯾط ﯾادآور شد :حاال آقای طباطباﯾینژاد اﯾن توافق را قبول ندارد و میگوﯾند که باﯾد  100درصد
حق مالکيت پروژه را به مرکز گسترش بدھم تا اجازه دھند ،بقيه »الله« ساخته شود.
ماجرای قول شمقدری به نيکنژاد

اﯾن کارگردان سينما با ابراز تاسف از اﯾن رفتار در قبال توافقھاﯾی که با مدﯾران دولت قبل انجام داده است ،گفت :شاﯾد من در امور دﯾنی بیسوادم اما حق
دارم از مراجع دﯾنی سؤال کنم که آﯾا اﯾن روش اسالمی است که ﯾک مدﯾر از قدرت سياسیاش استفاده کند و فيلمسازی را زﯾر فشار روحی ،روانی و
جسمی قرار دھد؟ سھم قانونی و توافق شده که بنده و کمپانی دراﯾو برای آن ھفت سال زحمت کشيدﯾم که اﯾن پروژه به اﯾنجا رسيده و حاال ﯾک مدﯾری از
مقام خود استفاده میکند و امسال مرا وادار میکند که به زور حق خود را به اﯾن مدﯾر بدھيم تا اجازه ادامه فيلمبرداری را به ما بدھد .اﯾن عدالت است؟ اگر
بگوﯾند اﯾن حکم دﯾنی است ،با چشم بسته آن را می پذﯾرم.
وی در پاسخ به اﯾن پرسش که با چه تضمينی قبل از امضا شدن قراردادش ،فيلمبرداری »الله« را آغاز کرده است ،اظھار کرد :از اسفند  90تا اسفند  91که در
پيشتوليد بودﯾم مدام وضعيت قرارداد را پيگيری میکردﯾم اما آقای شفيع آقامحمدﯾان آن را امضا نمیکرد .من اصال نمی خواستم فيلمبرداری را آغاز کنم اما
آقای شفيع آقامحمدﯾان قول داد که بعد از شروع پروژه ،قرارداد را امضا کند .من به قول و قرار اﯾشان که مدﯾر جمھوری اسالمی بودند ،اعتماد کردم .ضمن آنکه
آقای علیاکبری )عضو شورای عالی سينما( و سه نفر دﯾگر ھم شاھد ماجرا ھستند.
*** اتاق شيشه ای آقای طباطباﯾینژاد رﯾموت کنترلی است!

نيکنژاد در بخش دﯾگری از اﯾن گفتوگو با اشاره به قول و قرار مدﯾر جدﯾد مرکز گسترش سينمای
مستند و تجربی مبنی بر مدﯾرﯾت در اتاق شيشهای گفت :روزی که آقای طباطباﯾینژاد به مرکز
گسترش آمد و بحث شفافيت را مطرح کرد ،من اولين فردی بودم که از شفافيت استقبال کردم و
گفتم که ھمزمان با ادامه پروژه »الله« لطفا درباره آن شفافسازی کنيد.
وی در عين حال خاطرنشان کرد :اﯾشان تنھا درباره شفافسازی صحبت کردند اما اتاقشان
شيشهی نيست ،اتاقی است که با رﯾموت کنترل باز و بسته میشود .ھمين ھم باعث میشود که
بدون سند و مدرک و تنھا از روی جناحبندیھای سياسی »الله« را متوقف کنند.

فيلم سينماﯾی »الله«

اﯾن کارگردان با بيان قول و قرارھاﯾی که با مدﯾر مرکز گسترش داشت ،ﯾادآور شد :آقای مدﯾر مرکز گسترش شب  ١۴مھرماه به بنده و سرکار خانم پرتو گفتند به
سفر اصفھان میروند و پس از بازگشت به تھران ،برای ادامه گفتوگو و حل مسائل با ھم مالقات کرده و کار را دنبال خواھيم کرد .من نيز به قول اﯾشان
اعتماد کردم ،اما روز  ١۵مھرماه ساعت  ١٢از اصفھان تماس گرفتند و دستور تعطيلی پروژه را دادند .اﯾن رفتار و گفتار دوگانه چه چيزی به ما میآموزد؟ مگر قرار
نيست ھمهی ما در خدمت سينمای کشور باشيم ،پس چرا زﯾر قول خود میزنيم؟ واقعا دلم شکسته شد و اگر دلم برای مردم و نظام نمیسوخت،
حرفھای دﯾگری ھم بود که بزنم ،ولی در جاﯾی دﯾگر.
کارگردان »الله« با تاکيد بر اﯾنکه فرد عادلی برای پيگيری مشکلش در وزارت ارشاد پيدا نکرده است ،عنوان کرد :من در  6ماه گذشته چه از طرﯾق تلفن و چه از
طرﯾق نامهنگاری گفتهام که باﯾد اﯾن پروژه تمام شود چون به گفته خودشان  ۶٫٧ميليارد تومان برای اﯾن پروژه ھزﯾنه شده ،نيروھای انسانی به کار گرفته
شده ،فرصت اﯾن مملکت گرفته شده و بعضی حرفھا ھم به اعتماد مردم خدشه وارد کرده است .ھمه اﯾن ھزﯾنهھا برای چه چيزی می خواھد دور رﯾخته
شود؟ چون ﯾک نفر تصميم دارد در مقابل پروژه »الله« باﯾستد و دو دستی آن را نگه دارد که به دﯾگران بگوﯾد او ﯾک قھرمان است؟ من واقعا در سازمان
سينماﯾی فعلی ﯾک فرد عادل پيدا نکردم که مسالهام را حل کند .مگر نگفتيم دولت اعتدال سر کار آمده است؟ پس چگونه است که عدالت را برای دﯾگران
انجام میدھيد اما به ما که رسيد درﯾا خشک شد؟ اﯾن دوگانه بودن در مدﯾرﯾت را نمیفھمم .ﯾک مدﯾر باﯾد در خدمت ﯾک جامعه باشد ،نه در خدمت ﯾک عده
خاص و نه در خدمت برای دوستان خودش.
در صورت لزوم ،موضوع را از قوه قضاﯾيه پيگيری میکنم

نيکنژاد در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ادامه روند تعليق پروژه »الله« به اﯾسنا گفت :آن اواﯾل ،آقای اﯾوبی مدام میگفتند صبر کن تا من کار را درست
کنم و بنده برای اﯾشان احترام خاصی قائلم و بنا به گفته اﯾشان صبر کردم .حتی در وبساﯾت فيلم به آدرس  www.LalehTheMovie.comھم اعالم کردﯾم به
علت زمستان و سرما ،فيلمبرداری را نگه داشتهاﯾم که دنيا به ما نگوﯾد در دولت جدﯾد فيلم »الله« توقيف شده است.

Page 2 of 5

فھمد
http://www.isna.ir/fa/news/92122717494/-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B...
!»ايسنا » -آقای ظريف ارزش »الله« را می
وی ادامه داد ٢٠ :اسفندماه در آخرﯾن مرتبهای که با آقای اﯾوبی و دفترشان تماس داشتم ،گفتند »با مرکز گسترش کنار بياﯾم« .اﯾشان از روز اول میدانستند
که مرکز گسترش می خواھد حق ما را بگيرد و با قدرت دولتی ھم پروژه را تعطيل کردند .پس چگونه میشود با مرکز کنار آمد؟ از آقای دکتر اﯾوبی تعجب کردم.
ما در اﯾن  6ماه صبر کردﯾم و حاال ھم نوروز آمد و پس از آن ھم تابستان و زمستان .آقاﯾان به اھداف خود خواھند رسيد که ھمانا به ھدر دادن ثروت اﯾن مردم
خواھد بود ،ولی اﯾمان دارم در مراجع دﯾنی و قانونی گوشھای فراوانی برای شنيدن عدالت وجود دارد و بنده از اﯾن جھت به سھم خودم به اﯾن مراجع گزارش
میدھم و اقدام خواھم کرد .ضمن آنکه شرکت »دراﯾو« ھم می تواند از راهھای قانونی موجود از سھم خود دفاع کند.
چرا قراردادھا و نتيجه بررسی سازمان بازرسی را علنی نمیکنند؟

اﯾن کارگردان در بخش دﯾگری از سخنانش ،با اشاره به جوابيه مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی به ﯾکی از مصاحبهھای او گفت :در آن مصاحبه که با
ﯾکی از روزنامهھا انجام شده بود ،صحبت از اﯾن بود که بازرسی کل کشور آمده و پرونده »الله« را بازرسی کرده است .حاال چرا نتيجه اﯾن بازرسی را برای
مردم اعالم نمیکنند؟ چرا نمیگوﯾند به اسم اﯾن پروژه چه کسانی پول گرفتند و چه کسانی چکھا را تاﯾيد کرده بودند؟
وی خاطرنشان کرد :متاسفانه جوابيه مرکز گسترش به آن مصاحبه ،بر مبنای ﯾک غلط تاﯾپی بوده است .در آن گفتوگو من از اجاره  80ميليونی لوکيشن
خانه کاراکتر اصلی »الله« سخن گفته بودم که به اشتباه کلمه لوکيشن حذف شده بود .البته بعيد میدانم که مسئوالن مرکز گسترش خودشان متوجه اﯾن
اشتباه سھوی نشده باشند.
نيکنژاد جوابيه مرکز گسترش به مصاحبهاش را ناشی از ﯾک بیسليقگی دانست و افزود :لوکيشن خانه کاراکتر الله که برای  45روز اجاره شده بود ،ابتدا 75
ميليون بود که در نھاﯾت  5ميليون ھم اضافه پرداخت شد .ھمچنين پس از تخليه لوکيشن ،صاحب مکان  20ميليون تومان ادعای خسارت کرده بود .چرا
مسووالن مرکز تمام تالشش اﯾن است که اسی نيک نژاد را محکوم کند؟ کجای اﯾن مطلب دروغ است که در جوابيه مرکز گسترش لفظ »دروغ« را به کار
می برند!
کارگردان »الله« بار دﯾگر با تاکيد بر درخواستش مبنی بر اعالم جزئيات بررسی مالی اﯾن پروژه سينماﯾی بيان کرد :در اﯾن  6ماه که گفتند در حال بررسی
مالی ھستيم و می خواستند در اتاق شيشهای بنشينند ،چرا ھفت ميليارد پول کشور را خواباندهاﯾد و فقط سعی میکنيد با مصاحبهھایتان نشانی غلط
بدھيد؟
*** مالکيت »الله« باالخره در اختيار کيست؟

ﯾکی از مالکان کمپانی کاناداﯾی »دراﯾو« درباره مسائل مطرح شده درباره مشخص نبودن بحث
مالکيت پروژه »الله« بيان کرد :به گفته مرکز برای پروژه »الله« قراردادی وجود ندارد ولی خدای اﯾشان
میداند که توافق وجود دارد و تمام اﯾن شاھدان میتوانند شھادت بدھند .پس چرا در مقابل غرور
خود از خداوند کمک نمیگيرد؟ من ھمان روز اول گفتم که بياﯾيد مسائل قانونی پروژه را حل و فصل
کنيد و کپی راﯾتی را که در اختيار شرکت کاناداﯾی »دراﯾو« است را به نام خودتان کنيد تا قانونا در کل
دنيا مالک پروژه باشيد .اﯾن چه مطلب مشکلی است که اﯾن دوستان متوجه نمی شوند؟ مشخصا
تائيد شده که مرکز گسترش  ٨٠درصد و شرکت دراﯾو  ٢٠درصد از پروژه را دراختيار دارند .اﯾن مطلب
فيلم سينماﯾی »الله«

طبق موافقت مدﯾران قبلی با بنده تمام شده است.

وی درباره راھکار حل اﯾن مشکل گفت :ﯾا باﯾد طبق قراردادی پرداخت  20درصد سھم شرکت دراﯾو تضمين شود و ﯾا اﯾنکه مرکز سھم خودش را بفروشد تا
مشکل کپیراﯾت حل شود .اﯾن را ھم بگوﯾم که ممکن است اﯾن  20درصد اصال ارزش پولی نداشته باشد ولی ارزش معنوی بسيار دارد.
برای چندمينبار ،نقش احمدینژاد و مشاﯾی را در توليد »الله« تکذﯾب میکنم

نيکنژاد در ادامه اﯾن گفتوگو ،در پاسخ به پرسشی درباره اﯾنکه گفته میشود ،توليد »الله« به اصرار رﯾيس دفتر دولت دھم و به پاداش ھمراھی با محمود
احمدینژاد در سفر به نيوﯾورک بوده است ،تصرﯾح کرد :من ھميشه اﯾن مطلب را تکذﯾب کردهام .من بارھا موضوع مدﯾرﯾت ھنری و ارتباط خود را تکذﯾب کردهام
تاکيد میکنم که اﯾن موضوع ﯾک حاشيهسازی مذموم و زشت است.
وی در عين حال با بيان اﯾنکه حماﯾت ﯾک رﯾيس جمھور از توليد ھر فيلمی افتخار است ،گفت :طوری میگوﯾند دولت قبلی از اﯾن پروژه حماﯾت کرده که انگار
دولت قبل دولتی غيراﯾرانی بوده است .من افتخار میکنم که ﯾک رﯾيس جمھور پشت ھر پروژهای قرار بگيرد؛ چه برای من باشد و چه برای دﯾگری .اﯾن ﯾک
افتخار است .بعضی از افراد اﯾن مطلب را میگوﯾند که خدا به کجا وصل ھستند .اﯾنھا باﯾد از زﯾرزمينھای خود بيرون بياﯾند و به خارج از اﯾن مملکت بروند.
آنوقت میفھمند که دولت و ﯾا مملکت اﯾران برای فيلمسازان ﯾک ناجی است .در ھيچ کجای دنيا سراغ ندارﯾد که ﯾک دولتی در ﯾک مملکتی اﯾنقدر پول برای
سينما بدھد و ھيچ جاﯾی را نمیشناسيد که رھبر آن تا اﯾن حد سينما را دوست داشته باشد و برای آن فرصت بگذارد و حماﯾت کند .حاال در اﯾن شراﯾط
میگوﯾند جلوی پروژه »الله« را بگيرﯾد چون دولت قبل آن را حماﯾت میکرده است؟ اﯾن دوستان بدانند اگر دولت و ﯾا دولتھا نبودند ،اساسا در اﯾران سينما
وجود نداشت ،من تعجب میکنم از اﯾن ھمه دوگانگی.
»الله« مطابق دغدغه رھبری است  /ظرﯾف ارزش »الله« را می فھمد

اﯾن کارگردان اﯾرانی مقيم امرﯾکا» ،الله« را مطابق با دغدغهھای مقام معظم رھبری در حوزه جنگ نرم دانست و بيان کرد :امروز تمام دغدغه فرھنگی رھبر
معظم انقالب جنگ نرم و تھاجم فرھنگیای است که سالھا آغاز شده است .برای اولين بار اﯾن ادعا را با تاکيد میگوﯾم که ما در »الله« دقيقا مقابل جنگ
نرم اﯾستادهام اما گاھی بعضی از اﯾن مسئوالن و مدﯾران عقب تر از فيلمساز حرکت میکنند .حتی نمیدانند منظور از جنگ نرم ﯾعنی چه؟ اگر ھم متوجه
بشوند ،نمیدانند چگونه با آن برخورد کنند و ھمين میشود که گاھی گل به خودی ھم می زنند .به اﯾن دوستان میگوﯾم ،اگر نمیتوانيد ھمراه باشيد،
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حداقل جلوی ما را نگيرﯾد و بگذارﯾد اﯾن فيلم ساخته شود.
نيکنژاد با بيان اﯾنکه کارکرد پروژهای مانند »الله« در حوزه دﯾپلماسی عمومی را سياسيون به خوبی متوجه میشوند ،گفت :اگر »الله« را به آقای جواد
ظرﯾف )وزﯾر امور خارجه( بدھيد ،اﯾشان ارزش آن را به درستی درک میکند .شک ندارم با توجه به تخصص وزﯾر محترم ارشاد ،آقای جنتی ،اﯾشان ھم خوب
میداند که اﯾن فيلم چگونه میتواند در مقابله با جنگ نرم کار کند .مشکل اﯾنجاست که دشمن در حال کار  ٢۴ساعته روی اﯾن حوزه است و ما جلوی خود را
گرفتهاﯾم و پول اﯾن ملت را خواباندﯾم و به دنبال منافع سياسی و گروھی خود ھستيم .برای من عزت مردم و مملکت مھم بوده و ھست و اگر نبود ،اﯾن ھمه
تالش شبانهروزی را نمیکردم .اﯾن را برای اﯾن مدﯾرانی میگوﯾم که گفتهاند جلوی فيلم را بگيرﯾد و »اسی« خسته میشود و می رود؛ به کوری چشم
دشمن ،در زمين دل ما گياه نااميدی ھرگز نروﯾد.
*** سخن نيکنژاد با وزﯾر ارشاد  /مراکز دولتی دغدغه بازگشت سرماﯾهشان را ندارند

نيکنژاد با خطاب قراردادن وزﯾر ارشاد گفت :جسارت اً بنده به وزﯾر محترم ارشاد عرض میکنم اگر
مدﯾری در دولت برای بازگشت سرماﯾه فيلم تالش نکند ،چگونه میتواند حافظ پول مردم باشد؟
سؤال میکنم اگر اﯾن  6.5ميليارد از جيب ﯾکی از اﯾن آقاﯾان که جلوی اﯾن فيلم را گرفتهاند
سرماﯾهگذاری میشد ،آﯾا ھرگز اجازه میدادند ﯾک روز اﯾن پروژه تعطيل شود؟ پس اگر در اﯾن  ۶ماه
کاری نکردهاند و ھنوز ھم قصد آن را ندارند پس بگوﯾيد چگونه از اموال اﯾن مردم دفاع خواھند کرد؟
ﯾکی از مالکان شرکت کاناداﯾی »دراﯾو« با انتقاد از زﯾر پا گذاشتن قول و قرارھای دولت قبل گفت:
مدام آقای طباطباﯾی نژاد میگوﯾند اول باﯾد کل مالکيت را به مرکز گسترش بدھد تا با او صحبت کنيم.

فيلم سينماﯾی »الله«

ما با نماﯾندگان دولت قبل حرف زده بودﯾم .مگر آن دولت ،دولت ﯾزﯾدی بود؟ چرا مدﯾران مرکز گسترش
حتی به سخنان رﯾيس جمھور در احترام به قانون ھم توجه نمیکنند و در نھاﯾت بیقانونی اموال پروژه را به اﯾن طرف و آن طرف میبرند؟
وی ادامه داد :چرا در مقابل دبير فدراسيون اتومبيلرانی ناﯾستادﯾد تا ﯾک ميلياردی که به گفته خودتان در استادﯾوم تجھيز شده ،خرج شده بود به ھدر نرود؟
چرا من باﯾد میرفتم تا در مقابل آنھا قرار بگيرم تا با وساطت حراست از آنجا خارج شوم .شما چه میکردﯾد؟ شما اگر به ادعای خودتان مالک پروژه نيستيد،
چرا اموال آن را بردﯾد؟ اگر ھم مالک ھستيد پس چرا به مردم میگوﯾيد ،مرکز گسترش مالکيتی ندارد؟
وی در عين حال خاطرنشان کرد :بعضی از اﯾن مدﯾران بالﯾی به سر آدم میآورند که انسان فراموش میکند برای چه فيلم میساختيم و ھدفش ﯾادش
می رود .اما آقاﯾان مطمئن باشند که اجازه نمیدھيم بخاطر مدﯾرﯾت غلط ،چھره فرھنگی کشور را خدشهدار کنند.
چھار پيشنھاد نيکنژاد برای اتمام قائله »الله«

اسی نيک نژاد در بخش پاﯾانی گفتوگوﯾش با اﯾسنا درباره پيشنھادھاﯾش برای حل مشکل تعليق فيلم سينماﯾی »الله« گفت :من ھمان ابتداﯾی که
مشکالت اﯾجاد شد ) 15مھرماه( ،چھار پيشنھاد برای ادامه پروژه دادم.
وی ادامه داد :پيشنھاد اولم اﯾن بود که مجوز ساخت »الله« تمدﯾد شود تا ما بتوانيم با بخش خصوصی وارد مذاکره شده و باقی بودجه فيلم را تامين کنيم.
پيشنھاد دوم ھم اﯾن بود که مرکز گسترش پولی که داده و گرفته را شفاف حساب و کتاب کند و ﯾا سھمش را بفروشد.
کارگردان »الله« ھمچنين خاطرنشان کرد :پيشنھاد چھارمی ھم که به آقای طباطباﯾینژاد دادم اﯾن بود که اجازه دھيد کار را تمام کنيم تا بتوانيم آن را اکران
کرده و ھزﯾنهھا بازگردد .مطمئن باشيد »الله« موجب سربلندی اﯾن مردم و عزتمندی نظام ما خواھد شد .اﯾن نيت ما بود و ھست و حتما چنين خواھد شد.
ما میتوانيم با ھم بر اساس عدالت و دلسوزی برای مملکتمان گفتوگو داشته باشيم و در خوبی و ﯾا خدای ناکرده بدی اﯾن »فيلم« شرﯾک باشيم .من
ھيچ خصمتی با ھيچ کس ندارم .دست ھمه دوستان را میفشارم و دوست دارم خوشی و ناخوشی »الله« را با ھم شرﯾک باشيم ،نه در مقابل ھم.
خبرگزاری دانشجوﯾان اﯾران )اﯾسنا( در پی
اظھارات اسی نيکنژاد آماده انتشار پاسخ
مدﯾر مرکز گسترش سينمای مستند و
تجربی است.
انتھای پيام

فيلم سينماﯾی »الله«
فيلم سينماﯾی »الله«
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فيلم سينماﯾی »الله«
کد خبرنگار71408 :
خبرھای مرتبط
• کارنامهام از خيلی انتقادکنندگان پربارتر است  /دست خدا پشت پروژهی »الله« است
• حرفھای تکان دھندهی طباطباﯾینژاد » /حتی ﯾک رﯾال ھم برای »الله« پرداخت نخواھد شد تا«...
• اظھار نظر مدﯾران جدﯾد و قدﯾمی سينما تحت تاثير »مينگذاری «ھا!
• فيلم »الله« به حالت تعليق درآمده است
• »الله« ﯾکی از چھرهھای سال سينمای اﯾران
• طباطباﯾینژاد با »اتاق شيشهای«اش خبرساز سال 92
• توقف فيلم »الله« اشتباه است  /حضور »رابرت دنيرو« افسانه بود!
• آخرﯾن مراحل توليد پروژهی پرحاشيهی »الله« به رواﯾت تھيهکننده
• توضيحات پروانه پرتو دربارهی »الله«
• عکاس »الله« :نيکنژاد را قبول دارم
• حاشيهھای ادامه دار فيلم »الله«  /نيکنژاد :میبخشمتان!
• نخستين واکنش شمقدری به حواشی »الله«
• اﯾرج رامينفر» :الله« میتوانست نمونه باشد  /میخواھم نتيجه کارم را ببينم
• اﯾوبی» :الله« فرزند ناقصالخلقهای است که متولد شده
• پروژه »الله« معلق میماند تا...
در زمينهی انتشار نظرات مخاطبان رعاﯾت چند مورد ضروری است:
لطفا ً نظرات خود را با حروف فارسی تاﯾپ کنيد.
»اﯾسنا« مجاز به وﯾراﯾش ادبی نظرات مخاطبان است.
اﯾسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب ،توھين ﯾا بی احترامی به اشخاص ،قوميت ھا ،عقاﯾد دﯾگران ،موارد مغاﯾر با قوانين کشور و آموزه ھای دﯾن مبين اسالم باشد معذور
است.
نظرات پس از تأﯾيد مدﯾر بخش مربوطه منتشر می شود.
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