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شش هزار فعال قرآنی
در نوبت بیمه قرار دارند
حف��ظ و نگه��داری محی��ط
زیستطبیعیکشورمان،از
جملهمسائلیاستکهبارهادربیاناترهبرانقالبموردتأکید
قرارگرفتهاست.ایشاندربیاناتیبهمناسبتروزدرختکاری،
تخریب محیطزیست و تهاجم به جنگلها را خالف مصلحت
برش��مردند و بر مس��ئولیت انس��ان در قبال حفظ و حراست
محیطزیس��ت تاکید ویژهای نمودند .همچنین ایش��ان سال
گذشتهنیزدردیدارمسئوالنوفعاالنمحیطزیستبرشناخت
ویژگیوظرفیتهایطبیعیایرانوتعاملهمهدستگاههای
ذیربط ب��رای حل مش��کالت محیطزیس��ت بهویژه مس��ئله
ریزگردهاتأکیدورزیدند.پروفسورپرویزکردوانی،استادتمام
دانش��گاه تهران و پدر علم کویرشناس��ی ایران یکی از معدود
صاحبنظرانی است که برای حل مشکالت محیطزیستی،
نظری��ات و راهکارهای خاصی دارد که در عی��ن جذاب و بدیع
بودن ،میتواند برای مردم و مسئولین نیز قابل تأمل باشد .از
نظراومشکالتزیستمحیطیدرایراندودلیلعمدهدارد:
یکیفرهنگغلطاستفادهازآنویکیهمسیاستهایاشتباه
طزیست.
دولتهادرحوزهمحی 
  با توجه به پراکندگی و تن��وع محیطی-اقلیمی
در کش��ورمان ،چگونه میتوان از این پراکندگی اس��تفاده
بهینهکرد؟

کشورمایککشوراستثناییدرجهاناست.جالباستبدانید
که ایران هم باید مثل بعضی از کش��ورهای همسایه ،سراسر
بیابانمیشد،اماخوشبختانهبهدلیلچینخوردگیووجود
کوهستان در کش��ورمان ،آبوهوای متنوع پدید آمده است.
از نظر تنوع محیطی ،ایران و آمریکا در جهان با بقیه کشورها
متفاوتاند؛ یعنی در زمانی که قله البرز پوش��یده از برف و یخ
است،درچابهاربهراحتیمیتوانیددرآبگرمدریاشناکنید.
هر محصولی که در دنیا کاشته میشود ،در ایران هم به عمل
میآید .من جایی گفتم در ایران فقط قهوه نداریم .چند وقت
بعد ،یکی از دانشجوهایم قهوه آورد و گفت این قهو ه محصول
شهر میناب اس��ت .تنوع محصوالت قابل کش��ت در کشور ما
اینگونهاست.ازسوییدیگر،شمادرصنعتتوریسمببینیدکه
ایرانچهتوریستیمیتواندجذبکند.شایدبرایهمهجالب
باشدبدانندهمینکویریکهخیلیهاآنرابیفایدهمیدانند،
برایکشورمانسرشارازنعمتاست.کویریکنعمتالهیو
بسیار قابل استفاده اس��ت .حتی یک وجب از این کویر بدون
استفاده نیس��ت .مواد شوینده ،شیشهس��ازی ،کاغذسازی،
جداسازیآهنازسنگآهنبهوسیلهسولفاتسدیمو...همه
ازکویربهدستمیآید.همچنینمیتوانبااستفادهازپنلهای
خورشیدی،برقتمامایرانراازبیابانهابهدستآورد.یعنیدر
کشورمانچنینپتانسیلیداریم.سالگذشته،رهبریهمدر
دیداربامسئوالنوفعاالنمحیطزیستبههمینموضوعاشاره
کردندکهبرویدازآقایکردوانیبپرسیدکههمینکویردارای
چهظرفیتهاییاست.
متأسفانهبعضیمواقعشاهدتخریبمحیطزیستوازدست
دادنچنینظرفیتهاییهستیم.ایندرحالیاستکهرهبر
انقالببااستنادبهآیهشریفه«خلقلکممافیاالرضجمیعا»
همهپدیدههایمحیطزیستراازنعماتالهیوتخریبآنها
راحراممیدانند.
مشکالت زیستمحیطی در ایران دو دلیل عمده دارد .یکی
فرهنگ غلط استفاده از آن و یکی هم سیاستهای اشتباه در
سطحکشورکهشایداینموضوعپررنگترباشد.دردهههای
گذشته،تصمیماتکالنیبهاشتباهگرفتهایمکهمیتوانست
آسیبهایی بهمراتب بیش��تر به محیطزیست کشورمان وارد
کن��د .جالب اینکه ای��ن موض��وع در همه دولته��ا ،علیرغم
تفاوتهای��ی که بهلح��اظ رویک��ردی باهم داش��تهاند ،اتفاق
افتاده است .بگذارید چند نمونه از آنها را برایتان بگویم .در
ابتدایدههشصت،طرحیدادهشدمبنیبراینکهقسمتیاز
کوهدماوندبهشکلذوزنقه(درسمتمازندران،بهطولهفت
کیلومترودرسمتتهرانبهطولپنجکیلومتر)تراشیدهشود.
بااینتوجیهکهرطوبتحاصلازدریایخزربهنواحیمرکزی
ایرانواردشودوبتوانیمآبوهوایایرانراعوضکنیم.باتوجه
به این نکته که ایران در منطقه پرفش��ار قرار دارد ،این تصمیم
بس��یار غیرکارشناس��انه و مبتدی بود ،درحالیکه پنج سال

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی گفت 3 :هزار و  ٥٠٠نفر از فعاالن قرآنی بیمه هستند و  6هزار نفر نیز در نوبت
بیمه قرار دارند .به گزارش ایرنا حجت االسالم محمدرضا حشمتی افزود :تا سقف  ١٠هزار فعال قرآنی بیمه نشده نیز داریم که با حل
مشکل اعتباری ،متناسب با اولویت ،بیمه خواهند شد.

گفت وگو با پروفسورکردوانی ،پدر علم کویرشناسی ایران

راهحل مشکالت محیط زیستیایران

روی آن مطالعه شده و بودجه زیادی برای آن هزینه شده بود.
درنهایتبااعتراضاینجانب،طرحمتوقفشد.یادرنمونهای
دیگر،درسالهایپایانیدههشصتودرزمانرویکارآمدن
اولیندولتبعدازجنگ،طرحیآمادهشدتابزرگترینکانال
آبراهجهانازدریایخزرتاخلیجفارسساختهشودکهامکان
کشتیرانی از دریای خزر تا آبهای آزاد فراهم شود .این طرح
از بندر ترکمن آغاز میش��د و در بندر تیاب به اتمام میرسید؛
یعنیفاصلهایدرحدوددوهزارکیلومتر.کشتیکهازدریای
خزر وارد این کانال میشد ،میتوانست دوازده کیلومتر را در
هرساعتطیکند؛یعنی ۱۶۶ساعت(تقریب ًایکهفته)طول
میکشدتابهخلیجفارسبرسد،آنهمبااینفرضکهدرهمه
نقاط این کانال ،پنجونیم متر آب وجود داشته باشد .بنابراین
عم ً
الاینطرحمقرونبهصرفهنیست؛چراکهمدتزمانانتقال
یکبار،یکهفتهطولمیکشید،درحالیکهازطریقراههای
دیگر میتوان بهمرات��ب زمان کمتری صرف ک��رد .به همین
دلیل ،این طرح پس از مدتها و صرف حدود سیصد میلیون
تومان در آن زمان ،ب ه اصرار و اعتراض بنده متوقف شد .اما در
س��ال ،۱۳۷۹یعنی در دولت بعدی ،همین طرح که رد شده
بوددوبارهبهجریانافتادبانام«ایرانرود»کهازبندرترکمنبه
بندرجاسکمیرسید.اینطرحازطرحقبلیهمضعیفتربود
وآنهمسرانجاممتوقفشد.درهمینسالهابودکهاحداث
بیرویهسدهادرکشوررونقگرفتوموجبخشکیباتالقها
و دریاچهها شد .توجه کنید که فقدان افراد متخصص چقدر
هزینهبر و چهاندازه برای محیطزیس��ت و کش��ور مضر است.
متأسفانه به تعریف محیطزیست که ش��امل خاک ،آبوهوا و
زیستگاهموجوداتزنده،ازجملهانسانها،گیاهانوجانوران
است ،توجه نمیشود و تنها به توس��عه شهرها و کالنشهرها
اهمیتدادهمیشود.همینامرباعثبهوجودآمدنوضعیت
فعلیشدهاست.جالبترآنکهدردولتبعدیهماینطرحرا
مطرحکردند،اماآنجاهمردشد.

درحالیکه بسیاری از کشورهای پرجمعیتتر و
کممساحتتر از ایران ،مشکل آلودگی هوا را حل کردهاند،
این مسئله سالهاس��ت در ش��هرهای صنعتی ایران ادامه
دارد .دلیل این امر چیست و دیگر کشورها برای حل آن چه
کردهاند؟

بای��د مدیری��ت و سیاس��تگذاری در چگونگ��ی مواجه��ه ب��ا
محیطزیستراتغییربدهیم،وگرنهباروندفعلی،بههیچعنوان
وضعیتآلودگیهوابهبودپیدانمیکند.کشورهاییهستند
کهجمعیتشانبسیاربیشترازماستوبالطبع،چندبرابرما
وسایل نقلیه موتوری دارند ،اما از هوای سالمی برخوردارند.
دلیلاینامر،رعایتچندنکتهاست.اولاینکهوسایلنقلیهما
بهروز نیستند؛ یعنی هم بیش از حد سوخت مصرف میکنند
و هم احتراق کام��ل ندارند ک��ه همین باعث تولی��د گاز مضر
منواکس��یدکربن میش��ود .نکته دوم عمر زیاد وسایل نقلیه
در ایران اس��ت؛ یعنی خودرویی که بهطور استاندارد احتراق
ندارد ،وقتی قدیمی بش��ود ،بدتر عمل میکند .باید چارهای
بیابیم تا ماشینها و موتورهای فرس��وده را جمعآوری کنیم و
نگذاریم عمر این وسایل طوالنی شود ،چون به ضرر خودمان
و محیطزیستمان اس��ت .نکته س��وم ،کیفیت پایین سوخت
عرضهش��ده در کشور اس��ت که نقش مس��تقیمی در آلودگی
ه��وا دارد؛ هم بنزینم��ان بیکیفیت اس��ت و ه��م در گازوئیل
مان گوگرد وج��ود دارد .نکته چهارم فرهنگ غلط اس��تفاده
از خودروی ش��خصی و موتور اس��ت ک��ه اکثر ًا تکسرنش��ین
هستند.یکنکتهخیلیمهم،بهویژهدربارهتهرانواصفهان،
جانماییاشتباهصنایعاست؛یعنیاکثرکارخانههاوصنایعو
حتی فرودگاه مهرآباد ،در بخش غربی تهران واقع شده است
واتفاق ًا جریانوزشبادهمازسمتغرببهشرقاست؛یعنی

داردکهبسیارپرهزینهاست.پسازاینکهاینپوششنفتیروی
سطوحطبیعیپاشیدهشدنیز،منظرهسیاهوناخوشایندیدر
تمام محیط به وجود میآورد .بهدلیل سیاهرنگ شدن زمین،
ضریب حرارتی دمای آن منطقه نی��ز افزایش پیدا میکند .از
س��وی دیگر ،این ماده وقتی روی زمین مینشیند ،موجب از
بین رفتن تم��ام گیاهان و حتی موج��ودات درون زمین ،مثل
کرم ،هزارپا و ...میش��ود .نکته منفی دیگر مالچ نفتی ،بوی
تعفنیاستکهدرمحیطپخشمیشودوزندگیرابرایمردم
آن منطقه سخت و دشوار میکند؛ همچنین ،مانع از نفوذ آب
باراندرزمینمیشود.تازهبااینهمهمضرات،اینمالچنفتی
نهایت ًاپسازچهارسالازبینمیرودوخودشتبدیلمیشود
بهریزگردکهاستشمامذراتآنسرطانزاست.
پسچارهکارچیست؟

برای حل مش��کل حرکت ماس��هها ،دو راهحل جدی��د داریم
که بس��ته به محیط جغرافیایی ،روشهای مختلفی را شامل
میشوند.پاسخنخستدرمنطقهخوزستاناستکهبهدلیل
جنسخاکماسهایومیزانبارندگی،تنهاالزماستدرآنجا
پوشش گیاهی مناس��ب ایجاد ش��ود؛ یک بار و برای همیشه.
یعنی فقط الزم است بذر گیاهانی مانند علف سودانی در این
مناطق کاشته شود .در مدتزمان کوتاهی ،این مناطق سبز
میشوند و دیگر مشکل حرکت ماسهها در این منطقه وجود
نخواهد داش��ت .پاس��خ دوم برای مناطقی غیر از خوزس��تان
است که باید برای آن مناطق از مالچ رسی-ماسهای استفاده
کنیم.بامخلوطکردن ۴۰درصدرس ۱۰،درصدماسهو۵۰
درصد آب ،یک ترکیب جدید به وجود میآید که هیچکدام از
مضراتمالچنفتیرانداردوهمانخاصیتنگهدارندگیرادر
خاکایجادمیکند.عالوهبرآن،چونرنگاینپوششروشن
است،دمایمحیطراکاهشمیدهد.اینمادهبسیارارزانتر
وسریعترازمالچنفتیتهیهمیشودودرنهایتمنظرهزیباتری
نیزایجادمیکند.
یکی دیگر از مش��کالت محیطزیستی کشور در
سالهایاخیر،کههموطنانساکنجنوبوغربکشورمان
با آن درگیر هستند ،پدیده ریزگردهاست .علت به وجود
آمدناینپدیدهچیست؟

باد تمام آلودگی این صنایع را به داخل ش��هر تهران میآورد.
همینمشکلدراصفهانهموجوددارد.تمامصنایعدرسمت
نائین است و باد هم از همان جهت میوزد .نکته ششم اینکه
باید کارخانهها و صنایع خودمان را به دس��تگاه تصفیه مجهز
کنیم.اینیکامرالزم،ضروریوواجباست.مادرکشورمان
نیازبهتوسعهپایدارداریم.سندصیانتازمحیطزیستوجود
دارد ،اما همه دستگاهها و قوا باید ملزم به رعایت تماموکمال
آنبشوند.توسعهپایداریعنیاینکههمجنگلحفظشود،هم
دریاچهورودوتاالبودرعینحالکشاورزیوصنعتهمزنده
وپررونقباشد،نهاینکهفقطبهتوسعهشهرفکرکنیموالغیر.در
ایران برای مقابله با ریزگردها ،از پوشش مالچ نفتی استفاده
میش��ود؛ کاری که پنجاه س��ال پیش ،یعنی در سال۱۳۴۲
انگلیس��یها در لیبی انجام میدادند .ما از آنها یاد گرفتیم
و هنوز هم این کار را انج��ام میدهیم ،درحالیکه مالچ نفتی
اثراتمنفیبسیاریدارد.

پنجاه سال پیش ،یعنی در سال ۱۳۴۲انگلیسیها در لیبی
انجاممیدادند.ماازآنهایادگرفتیموهنوزهماینکارراانجام
میدهیم،درحالیکهمالچنفتی،اثراتمنفیبسیاریدارد.
متأسفانهماهمچنانبدوننوآوری،همانکارپنجاهسالپیش
را تکرار میکنیم .باید با خالقیت و اس��تفاده از ظرفیتهای
بومیومحلیکشورمان،برایاینمعضلپاسخیابداعکنیم
کهکمترینهزینهوبیشترینبازدهیراداشتهباشد.تولیدمالچ
نفتی بهلحاظ مالی هم به ضرر ماس��ت .تولید آن چند مرحله

ریزگردهاذراتیهستندکهقطرآنهااز 0/0020میلیمتر
کمتر اس��ت .این ریزگردها دو دس��تهاند .یک دس��ته از آنها
منش��أ آلی دارند ،مثل نفت که خیلی خطرناکاند .نوع دیگر
آنهامنبعکانیدارند؛یعنیازسنگوخاکهستند.ایننوع
هم باز دو قس��مت میشود .یکس��ری از خاک رس هستند و
نوع دیگر ،از سنگهای سیلیکاتی که خیلی خطرناک است
واگرواردششانسانشود،ریهراسوراخمیکند.تصورکنید
مادهای از جنس شیش��ه ،بهعنوان ریزگرد وارد ریه آدم شود.
در این صورت چه اتفاقی میافتد؟ ای��ن ذرات قادرند هزارها

متر باال بروند و هزارها کیلومتر هم افقی پرواز کنند .در سال
 ۱۳۴۹که سوئد بودم ،این ریزگردها از صحرای آفریقا تا آنجا
آمده بودند .ما در ایران ریزگرد را نمیشناختیم و تازه ده سال
استکهباآنمواجهشدهایم.علتبهوجودآمدنآنهمازبین
رفتن پوش��ش گیاهی در کشورهای همس��ایه ،خشک شدن
باتالقهایمنشعبازدجلهوفرات،بهدلیلساختسدهایی
رویایندورود،است.درابتداماباریزگردهاییمواجهشدیم
که برونمرزی بودند و منش��أ آنها غرب ش��هر بغداد بود .بعد
از آن ،ش��رق اردن ،عربس��تان ،صحرای آفریقا و در سالهای
اخیر هم تدم��ر ،در صحرای ش��ام ،جزو مناطقی هس��تند که
منشأریزگردهایبرونمرزیمابهشمارمیروند .با ادامه این
ریزگردهاوتغییراتیکهدرنتیجهحفربیرویهچاههاوخشک
شدنتاالبهاوباتالقهادرمحیطجغرافیایی ایران به وجود
آمده است،درحالحاضر شاهد ریزگردهاییبا منشأداخلی
هس��تیم که در استان خوزس��تان و س��منان ،اصفهان و قم به
وجودمیآیند.
رهب��ر معظم انق�لاب بر ح��ل این مش��کل تأکید
کردهاند ،از جمله در دیدار فعاالن محیط زیست فرمودند:
«مس��ئله و مش��کل پدیده غبار باید عالج بش��ود .مشکل
پدیده غبار فقط ّ
تنفس مردم نیست؛ به بنده گزارش دادند
کهجنگلهایغرب کشور – جنگلهای بلوط-بهخاطر این
پدیده غبار در خطر نابودی است ».راهحل شما برای مقابله
باریزگردهاچیست؟

برایحلبحرانریزگردها،نیازبهیکپاسخ دائمی و عقالنی
داریم.پاسخیکهدرطبیعتنیزوجوددارد.پاسخاینمسئله
استفاده از ریگ اس��ت .ریگ بهاندازه یک بند انگشت است.
باید از desert pavementیا همان پوش��ش س��نگی بیابانی
استفاده کنیم .شما به مس��یر اردکان-جندق نگاه کنید .هر
دو سمت جاده ،ریگزار است .همچنین در مسیر یزد بهسمت
بافق،دشتهایمنطقهپوشیدهازریگاست.بههمیندلیل،
شدیدترینبادهادرایندوناحیهتأثیریندارندوتولیدریزگرد
نمیکنند.برایکنترلریزگرد،تنهاکافیاسترویبیابانها،
پوششریگدرستکنیم.قطراینپوششنیزچندسانتیمتر
باشد کافی اس��ت .همین که یک غلتک از روی ریگها عبور
دهیمتاآنهارامحکمکند،دیگرهیچریزگردیازاینمنطقه
تولید نمیشود .عالوه بر این ،برخالف مالچ نفتی که امکان
عبور و م��رور از روی مناط��ق را از بین میبرد ،پوش��ش ریگزار
قابلیتعبورومرورداردودائمیاست.تصورکنیدصدهاهکتار
از بیابانهای کش��ور تحت این پوش��ش قرار بگیرند .عالوه بر
مقابلهباریزگرد،اینمناطقرامیتوانبهپارکهایتفریحیو
علمیتبدیلکردکهبرایعموممردمقابلاستفادهباشد.این
طرحعالوهبراینکهبومیاست،دقیق ًابرمبنایاستانداردهای
سازمان ملل است .یک بار برای همیشه باید این طرح را اجرا
کنیم و ثم��رات آن را ببینیم .متأس��فانه ش��نیدهام که مجلس
مصوبکردهاستدههزارتنمالچنفتیرایگانپاشیدهشود.
اینکارواقع ًابهضررمردمومحیطزیستکشوراست.تنهاراه
نجاتمحیطزیستماایناستکهچشممانبهدستغربیها
نباشد تا هرکاری که آنها گفتند ،انجام دهیم .باید با دانش و
ابتکارعمل،پاسخهاییمبتکرانهوبومیومتناسبباشرایط
اقلیمی خودمان برای رفع مش��کالت محیطزیست بیابیم و
آنهارااجراییکنیم.

کش��ور ما سالهاس��ت با پدیده حرکت ماسهها،
یعنیپدیدهایکهموجبجابهجاییماسههاوبهمرورازبین
رفتنپوششگیاهیمیشود،مواجهاست.چگونهمیتوان
بااینپدیدهمقابلهکرد؟

متأسفانهسالهایطوالنیدرایرانبرایتثبیتماسه،ازپخش
مالچنفتیاستفادهشدهاست.امروزهمدرایرانبرایمقابله
باریزگردها،ازپوششمالچنفتیاستفادهمیشود؛کاریکه
برای تولید فیلم از این وامها گرفتند بعد هم نه اقس��اط و نه
اصل وام را پ��س دادند .فاراب��ی هم با خودش فک��ر کرد که
اینها را که نمیتوان زن��دان انداخت .بنابراین قلم عفو روی
نام آنها کشیده شد .خیلیها از این امکانات استفاده کردند
که بعدها مدعی اپوزیسیون شدند و هنوز هم خود را مستقل
تعریف میکنند .ولی شما آن فهرست را ببینید که آیا اسمی
از من آمده است؟ من حتی از این جنس محاسبات مالی هم
نداشتم که مثال بروم و وام بگیرم و فیلم بسازم و بعد هم خودم
را در موقعیت اپوزیسیون قرار دهم و بگویم خوب حاال پولتان
را هم پس نمیدهم.
▪ ▪سفارشی فیلم نمیسازم

فیلمی نساختهام
که بهآن اعتقاد نداشته باشم
ابراهیم حاتمیکی��ا ،کارگردان فیلم
سینماییبادیگاردکهازبیستوششم
ماه جاری اکران عمومی میشود ،در گفت وگویی مبسوط با
چهل و ششمین شماره مجله مهرنامه ،به بیان ایدهها ،زاویه
دیده��ا و انتقاداتی پرداخته اس��ت که برخ��ی از آنها برای
اولین بار اس��ت که منتش��ر میش��ود .آن چه در پ��ی میآید
بخشهای کوتاه��ی از پاس��خهای این کارگ��ردان صاحب
سبک ایرانی در این گفت و گوست.
▪ ▪نمی توانم سکوت کنم

همه این حساس��یتها از زمان اکران فیلم «چ» آغاز شد .در
جشنواره دو سال قبل ،فیلم «شیار  »143مورد بیاعتنایی
قرار گرفت و با هزار س�لام و صلوات وارد مسابقه شد وقتی
فیلم را دیدم عمق فاجعه آنقدر بزرگ بود که طاقت نیاوردم
و اعتراض کردم معترض بودم که چطور جریانی که آن را به
عنوان هیات انتخاب میشناسیم نسبت به این نوع فیلمها
با موضوع شهدای جنگ ،بیتفاوت است و حساسیت نشان
نمیدهد .سوال بعدی من این بود که چه سلیقه و ساختاری
این هیات انتخاب کرده یا هیچ وقت پیش خودش به کارایی
آنها در مواجهه با موضوعات اینگونه فکر نکرده است؟آنچه
رخ داد اعتراض من و اظهار نظرهای طرف مقابل بود حاال از
طرفمقابلآنچهشنیدم،بیشترازاینکهپاسخیبهسوالمن

باشد نوعی توجیه و فرار رو به جلو بود و بیشتر مرا هدف قرار
دادند تا اینکه به حرفم جواب بدهند حاال از اینجا به بعد کار
به روحیه افراد بستگی دارد .مث ً
ال کسی که در این موقعیت
قرار میگیرد و میگوی��د اهمیتی ندارد و بای��د از این بحث
عبور کرد ،خودش را هم قانع میکند که باالخره انتقادش را
کرده و کسی جواب نداده یا جواب درستی نداده است ولی
من از نظر روحیه فردی ،نمیتوانم سکوت کنم یا حداقل به
همین سادگیها قانع نمیشوم همان زمان سوال من این
بود که چرا مدیران سینمایی به این فاجعه بیتوجه بودند به
هر حال این اظهارنظرها برای من هم فشارهایی را به همراه
آورد چه در خانواده و چه در محیط بیرون ،گاهی از این جهت
تحت فشار بودم.
▪ ▪ببینید فیلم هایم چه میگویند؟

من تقریبا به اندازه عمر انقالب در س��ینما حضور داشتهام و
هر بار چیزی گفتند .من گوشم پر است از این استداللها.
ایرادی هم ندارد .ش��ما اینطور محاس��به کنید م��ن هم کار
خودم را میکنم .آنچه ارزش دارد ،فیلمسازی است .ببینید
فیلمهایم چه میگویند .اهل این حرفها نیستم.نه این که
اهل این حرفها نباشم که حتی خیلی کارهای عادیتر در
این حوزههای مالی را هم انجام ندادهام .یک زمانی فارابی
وامهای ب��ا بهره  3درصد به فیلمس��ازان م��یداد .خیلیها

منهیچوقتسفارشیبرایساختفیلمنگرفتهام.هیچوقت
هم فیلم سفارشی نساختهام .ممکن است که امروز یا دیروز
یک نهاد تهیه کننده فیلم من شده باشد ولی اینطور نبوده که
آنها پیشنهاد ساخت فیلم را به من داده باشند .موضوع فیلم
اگر مسئله ذهنی و دغدغه من نباشد ،اصال نمیتوانم به آن
نزدیک شوم .به همین دلیل هم با صراحت میگویم که اهل
کار سفارشی به این معنا نیستم .البته در جریان ساخت فیلم
گاهی از تهیهکنندگانی مثل آقای منوچه��ر محمدی که به
کارشتسلطداردوازنظرفنیهمدرکخوبیدارد،مشورت
گرفتهام ولی معنایش این نبوده که به س��فارش کسی عمل
کنم .خدا را ش��کر میکنم که هیچ فیلمی هم نساختم که به
آن اعتقاد نداشته باشم و حرف خودم نباشد.
▪ ▪من یک تنه یک سپاهم

من س��پاه را تفکر میدانم و نه یک س��اختار مدیریتی .برای
همین راس��تش خودم را بسیار بیشتر از کس��انی که ممکن
است فیش حقوقی سپاه را بگیرند پاسدارتر میدانم و هیچ
ابایی ندارم که بگویم که من خودم یک تنه یک سپاهم.
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