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یک روایت  حقوقي درباره پرونده «قهرمان» در گفت وگو با کامبیز نوروزي

این دو فیلم مشابهتی ندارند
شــرق: اتهامات و حواشــی مربوط به فیلم «قهرمان» اصغر فرهادی ادامه دارد 
و بــا صدور قرار جلب به دادرســی علیه اصغر فرهادی، روند رســیدگی قضائی 
بــه اتهام «نقــض حقوق مؤلف» ابعاد تــازه ای پیدا کرده اســت. کامبیز نوروزی، 
حقــوق دان، در گفت وگــو با «شــرق» می گوید: «از آنجــا که مــا از جزئیات این 
پرونــده مطلع نیســتیم، نمی شــود در مورد این قــرار اظهارنظــر دقیق حقوقی 
کــرد؛ چراکه پرونده مفصلی بوده و در روند رســیدگی، هر دو طرف مســتندات و 
لوایح متعدد داده اند و جلســات متعدد بازپرســی برگزار شــده است. قرار جلب 
به دادرســی در ۱۸ صفحه صادر شــده و طبیعتا بدون اطــالع از متن کامل قرار، 
نمی شــود اظهارنظر حقوقی کــرد؛ چراکه نمی دانیم مســتندات قانونی بازپرس 
و دالیل و اســنادی که به آن اســتناد شــده و به چنین نتیجه ای منجر شــده، چه 

بوده است».
پیش از اینکه ماجرای شکایات علیه فیلم «قهرمان» و اصغر فرهادی وارد روند 
قضائی شود، بحث و جنجال های بسیاری پیرامون آن شکل گرفت و اهالی سینما 
واکنش های مختلفی بروز دادند، اگرچه ســینماگران چندان مایل به موضع گیری 
آشکار و صریح در این مورد نبودند و بیشتر این مواضع در محافل مطرح شد و در 
افواه پیچید  و خانه ســینما و کارگردانان و نهادهای صنفی نیز در حد میانجیگری 
به موضوع وارد شدند که آن هم نتیجه نداد و ماجرا وارد حوزه قضائی شد. اینکه 
یکی از شــاگردان یا هنرجویان اصغر فرهادی علیه او برخاســته و کار را تا دادگاه 
و دســتگاه قضائی کشــانده با واکنش های مختلفی مواجه بــوده و برخی بر این 
باورند که بهتر بود این ماجرا بین طرفین پرونده حل وفصل می شد و کار به دعوای 
حقوقی نمی کشید، خاصه آنکه اصغر فرهادی سینماگر بنام و جهانی ایران است 
و این دعاوی چندان صورت خوشــی برای سینمای ایران ندارد. اما کامبیز نوروزی 
در مقام یك حقوق دان، نظر دیگری دارد: «می خواهم به نکته ای مهم اشــاره کنم 
که شــاید ارزش آن بیش از این پرونده اســت: اینکه از تشکیل چنین پرونده هایی 
نه تنها نباید ناراحت شد بلکه باید استقبال کرد. به هر حال یك کسی ادعایی دارد و 

این ادعا یا درست است یا غلط».
بســیاری از حقوق دانان و کارشناســان به نابســندگی حقوق مؤلف یا مالکیت 
فکری و نپیوســتن ایران به معاهدات مربوط به کپی رایت اشــاره می کنند و قانون 
حمایــت از حقــوق مؤلفان، مصنفــان و هنرمندان را کافی نمی داننــد اما کامبیز 
نــوروزی برخالف این انتقــادات، حقوق مربوط به مؤلفــان و مصنفان در ایران را 
کافــی می دانــد و می گویــد: «در زمینه حقوق مربــوط به مؤلفــان و مصنفان و 
پدیدآورنــدگان آثــار فکری و هنــری، قانون داریــم اما رویه قضائــی نداریم و در 
تمــام این حــدود نیم قرن که از تصویب این قانون می گذرد، به شــکل شــایعه یا 
جنجــال خبر از این می آمد که فالن اثر مورد ســرقت ادبی قرار گرفته یا ســرقت 
هنری شــده یا اســتفاده غیرمجاز شــده اما تکلیف این پرونده ها معلوم نمی شد. 
رویه قضائی همیشــه به توســعه حقوقی کمك می کند. من کاری با این موضوع 
ندارم کــه در پایان رســیدگی به این پرونده، خانم مســیح زاده برنده می شــود یا 
آقای فرهادی. مســئله اینجاســت که این نوع پرونده ها بحــث حقوق مؤلفان را 
توســعه می دهد. در این صورت افراد با دقت بیشــتری در کار آفرینش هنر ی شان 
بــه حقوق خــود و حقوق دیگری توجــه می کنند. من معتقدم قانــون مؤلفان و 
مصنفان در ایران کفایت می کند و انتقادات کســانی که بحث های دیگری مطرح 
می کنند و معتقدند این قانون ناقص اســت، ناشی از عدم آگاهی نسبت به اصول 
و مبانــی این قانون اســت. در حالی که این قانــون در مورد این دســت پرونده ها

 کفایت می کند».
جزئیــات حقوقی پرونده به طور دقیق در دســترس ما نیســت اما طرفین این 
پرونــده به خصوص خانم مســیح زاده در مصاحبه هــا، بیانیه هــا و اظهاراتی در 
رســانه ها تا حدی از مســتندات خود ســخن گفته اند و در همین حد می توان این 
مســئله را طرح کرد که «ایده» مســتند «دو سر برد دو ســر باخت» ساخته آزاده 
مسیح زاده، مبنای فیلم «قهرمان» اثر اصغر فرهادی بوده است یا اخبار منتشرشده 
درباره محمدرضا شــکری، زندانی بدهکار شیرازی؟ بیانیه وکیل اصغر فرهادی در 

این پرونده، ایده «قهرمان» را به خبر منتشرشــده در رسانه ها مربوط می داند و این 
فیلم را برداشتی آزاد از زندگی این زندانی شیرازی بر مبنای اخبار می خواند که بر 
این اساس دارای وصف «افشاشــدگی» است؛ چراکه این اخبار مشمول «مالکیت 
عمومی» (Public Domain) اســت و کســی نمی تواند مدعی مالکیت آن باشد. 
کامبیز نوروزی می گوید: «تردیدی نیســت که ایده بخشــی از اثر است و کسی که 
ایــده را می آفرینــد، هم از حقوق مــادی و هم معنوی اثر بهره مند می شــود. اما 
خیلی از موضوعات هســتند که به  شکل خبری در ســطح جامعه به طور رسمی 
منتشــر می شوند و هر هنرمندی بر اساس آن خبر می تواند اثری را خلق کند. حاال 
این اثر می توان یك تابلوی نقاشــی یا یك قطعه موسیقی، شعر یا مجسمه باشد. 
این اتفاق در ایران هم ســابقه داشــته، نمونه اش فیلم «می خواهم زنده بمانم» 
که براســاس یك پرونده کیفری ســاخته شــد یا فیلم «عنکبوت» در مورد پرونده 
ســعید حنایی. در مورد ماجرای آقای شــکری هم خبرش منتشر شده و می تواند 
موضــوع خلق یك اثر باشــد. از این جهــت این خبر در حــد گزارش هایی که در 
همان زمان در نشریات منتشر شده در مالکیت عمومی قرار می گیرد و از مصادیق
 Public Domain است. اما بعد از آنکه این خبر منتشر می شود اتفاقاتی می افتد و 
مستندی درباره آن ساخته می شود که این مستند با آن ایده متفاوت است. بنابراین 
آنچه در رســیدگی به این پرونده باید مشــخص شود این نیست که آیا ایده سرقت 
شــده یا نه،  بلکه رابطه فیلم «قهرمان» با مستند «دو سر برد دو سر باخت» است 
که باید مشخص شــود و این چیزی است که بازپرس باید تشخیص بدهد. اگر این 
رابطه در حد ایده باشد، سرقت هنری اتفاق نیفتاده  اما اگر فراتر از ایده باشد، آنجا 

موضوع شکل دیگری پیدا می کند».
فیلــم «قهرمان» از تمام مؤلفه های مشــترك در دیگر آثــار فرهادی برخوردار 
است و با اینکه بسیاری این فیلم را متفاوت از دیگر آثار فرهادی می دانند، می توان 
جهان سینمایی فرهادی را در این فیلم شناسایی کرد و امضای او را تشخیص داد. 
در متن بیانیه وکیل اصغر فرهادی همچنین این ایراد مطرح شده که به رغم تأکید 

ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضائی دادسرای فرهنگ و رسانه، به 
کارشناسان ارجاع نشــده و بازپرس پرونده موضوع را «عرفی» تلقی کرده. کامبیز 
نوروزی در این باره  می گوید: «در خبرهایی که خواندیم آقای بازپرس نظرش بر این 
بوده که سینما موضوع عرفی اســت و به همین دلیل به نظرات کارشناسان اعتنا 
نکرده است. من متخصص سینما یا سینماگر نیستم  اما به عنوان تماشاگر کنجکاو 
ســینما، این دو فیلم را دیدم که هر دو فیلم های بسیار خوبی بودند. از مستند «دو 
سر برد دو سر باخت»، هم خیلی خوشم آمد و به نظرم مستند ارزشمندی بود. اما 
غیر از اینکه ایده این دو اثر مشترك بود، مشابهت دیگری ندیدم. ایده مشترك است 
و طبیعتا هر دو فیلم بر اســاس یك خبر ســاخته شده اند، خبری که عناصر خبری 

واحدی دارد و نمی شود عناصر خبر را تغییر داد». 
ایــن حقوق دان در آخــر تأکید می کند کــه «گهگاه به خانم آزاده مســیح زاده 
انتقادات تند و گزنده ای می شود اما با اینکه آقای فرهادی سینماگری معتبر است، 
باید به مطالبه خانم مســیح زاده هم احترام گذاشت، او حقی برای خود قائل بوده 
و این حق را از مجرای قانونی مطالبه کرده و مرجعی قانونی وجود دارد که درباره 
این حق نظر بدهد؛ بنابراین کاری که خانم مسیح زاده کرده هیچ اشکالی ندارد ولو 

اینکه پرونده نهایتا به نفع خانم مسیح زاده تمام شود یا آقای فرهادی».
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شرق: قرار جلب به دادرسی علیه اصغر فرهادی در پرونده 
ســرقت هنری صادر شــد. این تازه ترین خبری است که بار 
دیگر پرونده فیلم «قهرمان» ســاخته اصغر فرهادی را به 

تیتر داغ اخبار سینمایی بدل کرده است.
 پرده اول:  رقیِب «قهرمان»

 آزاده مســیح زاده، فیلم ســاز ســینمای کوتاه و یکی از 
هنرجویان سابق فرهادی بعد از درخشش فیلم «قهرمان» 
در جشــنواره فیلــم کن ادعا کــرد که چندین ســال پیش 
مســتندی در شــیراز با عنوان «دو ســر برد، دو سر باخت» 
ســاخته که داســتان زندگی شــخصیت اصلی قصه فیلم 
فرهادی است؛ فیلمی که سال ۹۶ ساخته شده و طبق گفته 

مسیح زاده، فرهادی هیچ کجا اسمی از او نیاورده است.
 پرده دوم: خط ونشانِ   مستندسازان

 بعد از رسانه ای شــدن این ادعا، انجمن مستندســازان 
در بیانیه ای این پرســش را مطرح کرد که اگر در ســاخت 
یــک فیلم داســتانی از مصالح مختلف یک فیلم مســتند 
اســتفاده شــده باشــد، حق و حقوق صاحب فیلم مستند 
چگونه باید تأمین شــود؟ اگر کســی در مســیر ساخت یک 
فیلــم به عنوان راهنما، مشــاور یا اســتاد حضور داشــته 
باشــد، چه حقی نســبت به آن فیلم پیدا می کند؟ انجمن 
مستندسازان در بخش دیگری از این بیانیه نوشت: «ضمن 
واکاوی جوانب این ماجرا به تعاریف روشنی درباره حقوق 
مؤلفین و به خصوص مستندسازان برسیم تا مبنای رسیدن 
به یک چارچوب حقوقی محکم شــود. طبعا در این زمینه 
به همراهی و نظرات وکال و حقوق دانان محترم نیاز جدی 

احساس می شود».
 پرده سوم: ابعاد حقوقی ماجرا

 پــس از انتشــار بیانیــه انجمــن مستند ســازان، کاوه 
رضوانــی راد (وکیــل اصغر فرهادی) نســبت بــه ادعای 
مطرح شــده واکنش نشان داد و نوشــت: «در سال ۹۳-۹۲ 
و در جریان برگزاری دوره آموزشــی فیلم ســازی مستند در 
مؤسسه کارنامه، آقای فرهادی طبق طرح درسی دوره شان، 
هنرجویان این دوره را به گروه های دو و یا ســه نفره تقسیم 
کرده و ســوژه ای را به عنوان ایده مشترک همه گروه ها برای 
کار کالســی تعیین می نماینــد و قرار می شــود هنرجویان 
تحت نظــارت، مشــاوره و راهنمایی ایشــان در زمینه های 
تکنیکی و محتوایی با محوریت اشخاصی که پول و یا شی ء 
گران بهایــی را یافته انــد و با عودت آن بــه صاحِب مال در 
جامعه شناخته شــده و به عنوان قهرمان برجسته شده اند، 
کار کنند. سوژه هایی با این ایده مشترک، از اخبار روزنامه های 
سراســری یا برنامه تلویزیونی «ماه عســل» یا شــبکه ها و 
مطبوعات استانی گردآوری شده و در اختیار هنرجویان قرار 
می گیرد. با معرفی سوژه ها توسط آقای فرهادی، گروه های 
هنرجویان برای ضبط تصاویر به مناطق مختلف کشور عازم 
می شوند. در طول جلسات برگزاری این کالس که نزدیک به 
یک ســال به طول انجامیده، آقای فرهادی برای هنرجویان 
طرح، شــکل اجرا و جهت مسیر هر ســوژه ای را مشخص 
می کنند. از جمله سوژه های این دوره، شخصی است که در 
شیراز، زندانی مهریه بوده و با یافتن کیفی پر از پول و عودت 
آن بــه صاحب کیف، مورد تکریم قــرار می گیرد. این اتفاق 
در ســال ۹۱ رخ داده و به صورت گســترده در مطبوعات و 
رسانه های سراسری و محلی انعکاس داشته است. بنابراین 
برخــالف ادعای ناصحیح خانم آزاده مســیح زاده، ســوژه 
مذکور توسط ایشان کشــف نگردیده است بلکه این خبر از 
قریب به یک سال پیش از شروع دوره فیلم سازی مستند، در 

سطح گسترده ای در جامعه انتشار یافته است».

حواشی فیلم «قهرمان» در هفت پرده

اصغر فرهادی محکوم می شود؟
قرار جلب به دادرسي علیه اصغر فرهادي صادر شد

 پرده چهارم: بیانیه تند اصغر فرهادی
 پس از اکران عمومی فیلم در ایران و ادامه حواشی مربوط به 
ماجرای حقوقی فیلم «قهرمان»، اصغر فرهادی دســت به قلم 
شــد در واکنش به گفت وگوی داوود مرادیان مدیر گروه مســتند 
بنیاد روایت فتح متنی را منتشــر کرد و نســبت به صحبت های 
او که گفت آقای اصغر فرهادی فیلم ســاز تیزهوشــی است که 
هم حکومت را دارد و هم بیرون حکومت را نوشــت:  متأســفم 
که تالشــم برای ماندن در ایران، ساخت فیلم در ایران و نمایش 
آن در ایــران، این تعبیر را با خود همــراه دارد که او در حال یک 
بازی دوسویه است. من همواره با تمام وجودم نوشته ام و فیلم 
ساخته ام. کسانی که از نزدیک مرا می شناسند، می دانند همیشه 
عاشــق زندگی در میان این مردم و فیلم ساختن برایشان بوده ام، 
بــا آنکه امکان کار و زندگی در هر جای دیگــر از دنیا و به دور از 
حاشیه ها را داشته ام. اما گویی این بار تالشی گسترده از هر سوی 
در کار است تا این عشق و امید به سمت دلسردی برود، تعدادی 
با نشــر خاطره های تحریف شده و جعلی، عده ای دیگر با تهمت 
و ادعاهــای خالف واقع، برخی هم با انتســاب من به حکومت. 
گرچه اطمینان دارم که بدخواهان همچنان به راه خود می روند 
امــا به احترام آنان که در پی حقیقت اند، این نوشــته را منتشــر 
می کنم و به زودی ســعی خواهم کرد درباره حواشــی دیگر نیز 

باصراحت صحبت کنم».
 پرده پنجم: صحبت های مسیح زاده

 آزاده مســیح زاده در گفت وگویــی با مجلــه تجربه، تجربه 
حضور در کالس های اصغر فرهادی و چگونگی شــباهت فیلم 
مســتندش به قهرمان را توصیف کرد: «آقای فرهادی روی مبل 
کنار پنجره نشســت. من هم روی یک صندلی که میزی مقابلش 
بود، کنار آقــای فرهادی. خانم بخت آور هم کــه انتهای اتاق و 
فریده شفیعی با یک دســته برگ A4 در دست نشسته روبه روی 
من. آقای فرهادی شــروع به صحبت کرد که چه خبر از شــیراز 
و هنــوز می ری و میای و... گفتم نه دیگر ســاکن شــده ام. گفت 
ای  بابا. ما خیلی ســفر داریم به شــیراز. توی این فکر بودیم که 
تو هــم بیایی. چون من دارم توی شــیراز یه فیلم می ســازم به 
نام قهرمان. توی این فکر بــودم که تو هم توی فیلم بازی کنی. 
یادمه توی فیلم خودت وقتی جلــوی دوربین می اومدی لهجه 
شیرازی خوبی داشــتی. من استرس گرفتم و متحیر شدم. من را 
چه به بازی! گفتم آقای فرهادی من اصال بازیگر نیســتم، عالقه 
و اســتعدادی هم ندارم. عالقه من کارگردانی ا ست. خیلی دلم 
می خواهد کنار شــما باشم و از شــما یاد بگیرم. پرسید خب چه 
کارها کردی؟ از فیلم هایی که ســاختم گفتم و اشــاره کردم که 
در فیلمی کــه فیلم بردارش محمود کالری بود منشــی صحنه 
بــودم. گفت چقــدر خوب. پــس می توانی منشــی صحنه هم 
باشــی. بعد از من پرسید شــیراز را چقدر می شناسی؟ گفتم من 
شیرازی ام. همه جایش را می شناسم. پرسید مکان های تاریخی؟ 
رســتوران ها؟... گفتــم همه جا. حتی جاهایی را ســراغ دارم که 
توریست ها را نمی برند اما خیلی مهم و جذاب اند. آقای فرهادی 
گفت پس توی همین جلســه شــماره ملــی ات را می گیریم که 
برایــت بلیت هواپیمــا بگیریم و هفته بعد با گروه ما به شــیراز 
بیایــی. حین همین صحبت هــا آقای فرهادی اشــاره ای کرد به 
فریده شفیعی که در تمام آن ساعت مثل یک ربات روبه روی من 
بی حرکت نشســته بود. با این اشــاره آمد باالی سرم ایستاد و دو 
برگه روی میز مقابلم گذاشــت. روی یکی متنی نوشته شده بود 
و دیگری ســفید بود. آقای فرهادی گفت تا اینجا هســتی متنی 
را که روی آن کاغذ نوشــته شــده، به خط خودت روی این کاغذ 
بنویس. یک نگاه به متن کــردم. تقریبا این بود: «این جانب آزاده 
مسیح زاده فرزند... به شــماره ملی... در صحت و سالمت عقل 
و اراده اعالم می دارم مســتند... بر اساس طرح و ایده ای از آقای 

فرهادی می باشــد». این عین جمله نیســت، ولی خیلی نزدیک 
است و این به خاطرم مانده بود. گرچه اخیرا کاغذ را توی دادگاه 
دیدم. خودم که نســخه ای از آن نداشــتم. یعنی کال یک نسخه 
بود که نزد آقای فرهادی ماند. خواندم و اســترس گرفتم. انگار 
نفسم پس رفت. سرم را باال آوردم و گفتم آقای فرهادی می شود 
راجع به این صحبت کنیم؟ ایشــان گفت حاال امضا کن و شماره 
ملی ات را هم صحیح بنویس کــه برایت بلیت هواپیما بگیریم، 
باهم می رویم شــیراز و دربــاره اش صحبــت می کنیم. من هی 
می گفتم آقای فرهادی... می خواستم یک جوری با روی خوش از 
زیرش در بروم. می خواســتم بگویم ایده مال خودم است. خودم 
این مســتند را ساخته ام. این طرح اصال جزء مواردی که شما سر 
کالس آوردیــد نبود. (که تازه آنها هم طبــق بیانیه اخیر کارنامه 
نمی تواند متعلق به اســتاد باشــد). آقای فرهادی هی مصرانه 
می گفت امضا کن. بعد هم پرســید: «فیلمت رو با چه اســمی 
فرســتادی به جشنواره هایی جایزه گرفت؟» گفتم «دوسر برد، دو 
ســر باخت». گفت همان را بنویس. یادم آمد در تماس تلفنی ای 
که از مؤسســه بامداد با من گرفته شــده بود، گفته بودم فیلم را 
در خارج به نام پرده چهارم نمایش داده ام. در طول آن لحظات 
این احساس را داشــتم که آقای فرهادی دارد مالکیت فیلم من 

را می گیرد».
 پرده ششم: جنجال های حقوقی

 این اظهارنظرها بی پاسخ نماند و به فاصله چند ساعت بیانیه  
مفصلی درباره چگونگی ساخت فیلم قهرمان و ادعاهای آزاده 
مسیح زاده از سمت روابط عمومی فیلم «قهرمان» رسانه ای شد.
 به تازگی آزاده مســیح زاده در گفت وگو بــا خبرنگار گذار نیوز 
اعالم کرده پس از چند ماه رسیدگی دقیق به شکایتشان از آقای 
اصغر فرهادی مبنی بر ســرقت هنری (تجــاوز به حقوق مادی 
و معنوی) در دادســرای فرهنگ و رسانه تهران، بازپرس پرونده 
مســتندات و دالیل ارائه شــده مبنی بر وقوع جــرم و ارتکاب آن 
توســط آقای فرهادی را کافی تشــخیص داده و اقدام به صدور 

قرار نهایی جلب به دادرسی علیه آقای فرهادی کرده است.
 مسیح زاده در پاسخ به این پرسش که چه مستندات و دالیلی 
مبنــای صدور این قرار بوده؟ گفت: «ده ها ســاعت فیلم، صدای 
ضبط شده، شهات شهود و مطلعین، ده ها صفحه استدالل مبنی 
بر تناقضات اظهارات آقای فرهادی، وکیل و شهود ایشان با هم و 
بــا فیلم ها و صداها و نیز تغییر اظهارات هر کدام از افراد نام برده 
با اظهارات قبلی شــان در جریان دادرسی و در نهایت بازبینی هر 
دو فیلم توسط بازپرس محترم و علم و تشخیص ایشان از جمله 
مســتندات و دالیلی بوده اند که مبنای صدور قرار دادســرا بوده 
اســت. متن قرار صادره که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ توسط بازپرس 
تنظیم شــده و پس از تأیید سرپرست دادسرا به طرفین در تاریخ 

۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ابالغ شده و ۱۸ صفحه بوده است».
 مســیح زاده درباره نتیجه دو مورد شکایتی که آقای فرهادی 
علیه او طرح کرده بــود، اعالم کرد: «آقای فرهادی یک بار علیه 
من در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ شکایت افترا و نشر اکاذیب طرح کردند 
و یک بار هم به دلیل اظهار من مبنی بر اینکه دســتخطی که از 
من گرفته اند، تحت فشــار روانی و بدون رضایتم بوده، در تاریخ 
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ علیه من شــکایت افترا و نشر اکاذیب طرح کردند. 
دادســرا در ضمن همین قــرار مذکور، مســتندات و دالیل آقای 
فرهادی را مبنی بر ارتکاب نشــر اکاذیب و افترا از ســوی من در 
هر دو پرونده ناکافی تشــخیص داده است و به نفع من قرار منع 

تعقیب صادر کرده است».
 او ادامــه داد: «تــا امروز رســیدگی به این پرونــده منجر به 
شــکل گیری گفت وگویــی در جامعه شــده اســت و نتیجه این 
گفت وگو آشنایی بسیاری از هنرمندان و مؤلفان در داخل و خارج 
کشور با حقوق اولیه شان بوده و از این بابت بسیار خوشحالم. در 

ابتدا که این مســیر را شروع کردم، تقریبا هیچ کس نمی دانست 
که در ایران قانونی به اسم حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان 
و هنرمندان داریم؛ در حالی که بیش از ۵۰ ســال اســت که این 

قانون و قوانین مشابه در ایران تصویب شده و اجرا می شود».
 مشــاور حقوقی مسیح زاده که خواست نامش فاش نشود، 
هم افزود: «البته صدور قرار منع تعقیب به نفع مسیح زاده در 
شکایت اول نشر اکاذیب و افترا عالوه بر تشخیص ناکافی بودن 
مســتندات آقای فرهادی در این شکایت دلیل دیگری نیز دارد 
و آن معنی ضمنی قرار جلب به دادرســی علیه آقای فرهادی 
در پرونده ســرقت هنری (تجاوز به حقــوق مادی و معنوی) 
است. وقتی بازپرس محترم تشخیص می دهند که دالیل مبنی 
بر وقوع جرم ســرقت هنری و ارتکاب آن از سوی متهم کافی 
است، منطقا خانم مسیح زاده اقدام به بازنشر خبر کذب و افترا 
نکرده اند، پرونده برای رســیدگی ماهــوی و تعیین مجازات از 
دادسرا به دادگاه خواهد رفت. قرارهای صادر شده برای خانم 
مســیح زاده حقوقی را بــه وجود خواهــد آورد که در فرصت 

مقتضی از آنها استفاده خواهد کرد».
 امــا کاوه راد، وکیل اصغر فرهادی نیز پس از انتشــار خبر 
جلب به دادرســی علیه این کارگردان توضیحاتی ارائه داد. در 
این بیانیه که از ســوی روابط عمومی فیلم منتشــر شده، آمده 
است: «در پی انتشــار برخی اخبار درخصوص پرونده حقوقی 
فیلم «قهرمان»، چند نکته را جهت اســتحضار افکار عمومی 

به اطالع می رسانم:
 به دنبال طرح ســه شکایت علیه فیلم «قهرمان» با عنوان 
نقض حقوق مؤلف و ادعای سهیم شــدن در همه درآمدهای 
داخلی و خارجی فیلم از ســوی خانم مســیح زاده و همچنین 
شــکایت زندانی شــیرازی با این ادعا که داستان فیلم قهرمان 
بــه حیثیت ایشــان لطمه وارد کرده اســت، بازپــرس محترم 
پرونده در قرار صادره مورخ ۲۳ اســفند ســال ۱۴۰۰ شــکایت 
خانم مسیح زاده درخصوص سهیم شدن در درآمدهای فیلم و 
همچنین شکایت زندانی شیرازی را نپذیرفته و در این خصوص 

قرار منع تعقیب صادر و هر دو شکایت را رد کرده است.
 درخصــوص اتهــام «نقض حقوق مؤلــف»، همچنان که 
در لوایح دفاعیه و با ذکر مســتندات و ارائه نظرات اســتادان 

برجســته دانشــگاه در حوزه حقوق مؤلف و نظر کارشناســی 
کانــون کارگردانان درمــورد این پرونده و نمونه های پرشــمار 
مشــابه داخلی و خارجی مطرح شد، آن میزان از ابعاد زندگی 
زندانی شــیرازی کــه در فیلم قهرمان با برداشــتی آزاد مورد 
اســتفاده قرار گرفتــه، دارای وصف «افشاشــدگی» بوده و به 
دلیل انتشار اخبار آن در رســانه های جمعی (به عنوان نمونه 
دو لینــک خبر مربوط به این رخداد واقعی در پی نوشــت این 
مطلب قرار داده شــده که مربوط به دو ســال قبل از ساخت 
مستند اســت). در مالکیت عمومی (Public Domain) قرار 
داشــته و هیچ کس نمی توانــد مدعی مالکیت آن باشــد؛ اما 
با وجــود تأکید ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرســی کیفری و رویه 
قضائی دادســرای فرهنگ و رســانه در پرونده های مشابه که 
به جهت رســیدگی های فنی، دعاوی تخصصی حوزه فرهنگ 
و ســینما به کارشناســان متخصص این حوزه ارجاع می شود، 
بازپرس محترم، با تلقِی ســینما به عنــوان موضوعی «عرفی» 
و نــه تخصصی، پرونده را به کارشناســی ارجاع نداده و بدون 
جلب نظر کارشناسان حوزه سینما و حقوق مؤلف، رأسا اقدام 

به صدور قرار کرده اند.
 با توجه به آنکه قرار صــادره به منزله حکم نهایی دادگاه 
نیســت و بخشی از روند رسیدگی محسوب می شود و در ادامه 
فرایند رســیدگی، پرونده ابتدا در دادگاه کیفری دو و سپس در 
دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرد، امید است 
در طول رســیدگی پرونده در مراحل باالتــر، با ارجاع موضوع 
به کارشناســی و جلب نظر تخصصِی استادان و خبرگان حوزه 

حقوق مؤلف، قرار موصوف نیز نقض شود».
 پرده هفتم: حق  با  کیست؟

 آزاده مسیح زاده در گفت وگو با مجله تجربه در صحبت های 
کوتاهی درباره مداخله خانه سینما در حل وفصل این اختالف 
صحبــت کــرده بــود. موضوعی کــه پس از کشــمکش های 
چند ماهــه اخیر درباره ایــن فیلم از جانب صنوف ســینمایی 
بی هیچ واکنشــی ادامــه دارد و انتظار می رود تــا در این مورد 
خاص، شاهد مواضع روشــن تری از سمت خانه سینما باشیم. 
پرونده جنجالی «قهرمان» به مسیرش ادامه می دهد. به زودی 

برنده این پرونده حقوقی مشخص خواهد شد.


