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سحر دانشور
یکم: ماشااهلل حزب اهلل!

گوینـــد از حاجـــی بخشـــی و حضـــورش در خـــط مقـــدم یکی از  خاطـــره ای مـــی 
گـــو تعریف می  کـــه نامـــش را درســـت به خاطر نـــدارم. خاطـــره  عملیـــات هایـــی 
کـــه در اوج عملیـــات وقتـــی زمیـــن و زمـــان یکـــی شـــده بـــود و از آســـمان و  کنـــد 
کرد  زمیـــن آتـــش مـــی بارید وانـــت حاجی بخشـــی به ســـمت خـــط حرکت مـــی 
تـــا بلندگـــوی وانـــت مثل همیشـــه فریادهـــای رعدآســـای حاجـــی را نـــه تنها به 
گوش دشـــمنان قســـم خـــورده آنها نیز  که به  گـــوش بســـیجیان مظلوم خمینی 
کـــه زیر آتش و خمپاره ماشـــااهلل حـــزب اهلل می  برســـاند. تصـــور بلندگـــوی وانتی 

کنـــد چقدر تـــکان دهنده اســـت؟ گویـــد و بـــه مانـــدن و ایســـتادن تشـــویق می 
که بـــا آن بلندگو   بـــرای مـــن مســـعود ده نمکـــی در حکم حاجی بخشـــی اســـت 
کنـــد, فریاد می  که رعدآســـا حرکت می  زیـــر آتـــش و خمپاره می ایســـتد. مـــردی 
زنـــد، رجـــز می خواند و بـــه ماندن و یادآوری مشـــغول اســـت؛ نترس، ســـربه زیر 
گلولـــه خـــوردن و زخمی شـــدن! وقتی دشـــمن تا بن دندان مســـلح به  و آمـــاده 
کســـی  که  که دســـتش بـــرای دفـــاع خالی بـــود طبیعی بود  کرد  کشـــوری حملـــه 
مثـــل حاجی بخشـــی بلندگو به دســـت به جنگ ســـاح های مرگبارشـــان برود، 
کلمات و  امـــروز هـــم ده نمکی یک تنـــه و با بلندگویی در دســـت در خط مقـــدم 

تصاویـــر و امواج ایســـتاده اســـت و فریـــاد می زند ماشـــااهلل حزب اهلل!
که تا عمـــق خانه هامان آمده اســـت  او در وانفســـای حملـــه و تهدیـــد و جنگـــی 
که میدان  کند  وارد میـــدان می شـــود و با فریادهای یکســـره به ما یادآوری مـــی 
نبایـــد خالـــی شـــود، بایـــد بـــا شـــور و شـــعور بـــه خـــط زد، جنـــگ تمام شـــد ولی 

مبـــارزه ادامه دارد. 
کار ســـختی اســـت، اما  انـــکار مخالفت بســـیاری با آثـــار ده نمکی و حتی خود او 
که  انـــکار ناتوانی همین افراد در نادیده انگاشـــتنش ســـخت تر. او مردی اســـت 
کـــرد و به تصویر رســـید، هرچند هنـــوز هم نمی تواند از ســـیطره  کلمه شـــروع  با 
گفت  کلمـــات بـــر تصاویـــرش خاص شـــود. وقتـــی می نوشـــت از چیزهایـــی می 
کنـــد، از فریاد زدن  کـــه امروز بـــر صفحه تلویزیـــون و ســـینما برایمان تصویـــر می 
نمـــی ترســـید و نمی ترســـد، او نـــه از تنها بودنش می هراســـد و نـــه از زخم طعن 
کنند  و تحقیـــر و تمســـخر! وقتـــی خودش و آثـــارش را بـــه بهانه نقد تخریـــب می 
کنند بـــه جـــای قدمی عقب نشـــینی  و بـــی رحمانـــه بـــه مواضعـــش حمله مـــی 
کریز نصب می  جلوتـــر مـــی رود و بلندگویش را آن بـــاال، روی بلندترین نقطـــه خا

کشـــد.  کنـــد تا همه شـــاهد باشـــند این مـــرد هنوز نفس می 

دوم: همه دارایی های ده نمکی
پربیننـــده بـــودن آثار ده نمکی از روز هم روشـــنتر اســـت. هر اثـــری از او می تواند 
کنـــد، موافق و مخالـــف هم نـــدارد. اما او چه  کثیـــری از جامعـــه را درگیر  بخـــش 

کـــه مـــی تواند جامعـــه را اینگونه به جنب و جـــوش وادارد؟ دارد 
گفتگو با مردم

کردن با قشـــر خاصی از  مســـعود ده نمکـــی در حرکتـــی دقیـــق به جای صحبـــت 
کرده اســـت. او در  گفتگـــو انتخاب  جامعـــه و یـــا حتی مســـئولین، مردم را بـــرای 

گویـــد. حتی وقتـــی به نقد  تمـــام آثـــار خود با مـــردم و بـــا زبان مردم ســـخن می 
مســـئولین و شـــرایط جامعـــه مـــی پـــردازد این نقـــد را بـــا جامعـــه مخاطب خود 
گـــذارد. این دقـــت او موجبات همراهـــی و همدلی قشـــر عظیمی  در میـــان مـــی 
که زمینه ســـاز انزوای  از جامعـــه را بـــا آثـــارش فراهم آورده اســـت. نقطه ضعفـــی 

دیگر آثار هنری شـــده اســـت. 
استفاده از قالب های مختلف برای صحبت با مردم

که بـــا زمانه  گفتگوهایش بـــر انتخاب مدیـــوم هایی  ده نمکـــی خـــود در یکـــی از 
که او قصـــد صحبت با  کرده اســـت.1 از آنجایـــی  کیـــد  تناســـب داشـــته باشـــند تا
کمی بعدتر به ســـراغ ســـینما  مـــردم را دارد، زمانـــی بـــه ســـراغ روزنامه مـــی رود، 
کمـــی بعدتـــر.... در حقیقت ایـــن پیـــام و مخاطب پیام  و تلویزیـــون مـــی آیـــد و 
که بـــرای او اهمیـــت دارد، از این روی اســـتفاده از مدیـــوم های مختلف  اســـت 
زمینـــه ای اســـت بـــرای احترام بیشـــتر بـــه مخاطـــب و همدلی بیشـــتر مخاطب 

بـــا او و آثارش.
جسارت و تهور

نمـــی تـــوان از مســـعود ده نمکـــی حـــرف زد و پـــای جســـارت و تهـــور را بـــه میان 
گشـــته  کـــه زمینه ســـاز تفاوت جـــدی او بـــا دیگر همتایانش  نکشـــید، نکتـــه ای 
اســـت. دســـِت ســـر نترس مســـعود ده نمکی در دوران فعالیـــت مطبوعاتی اش 
خ ایـــن مرد قـــادر اســـت زیر هر آتشـــی  بـــرای بســـیاری رو شـــده بـــود. زبـــان ســـر

تهدیـــدی جدی برای ســـر ســـبزش باشـــد.
غیرت ورزی نسبت به عقیده

کـــه برایش  تمـــام فعالیـــت هـــای ده نمکی بـــرای ابـــراز عقیـــده اند. عقیـــده ای 
ماننـــد هـــوا ضـــروری و حیاتی اســـت. حمایت از نظـــام و انقاب مثل نان شـــب 
که معتقد اســـت  گوید  برایـــش واجب اســـت و او از این روی با مردم ســـخن می 

آنهـــا هـــم با او هـــم عقیده انـــد و حتی بـــرای این عقیـــده آماده جان فشـــانی! 
نقد و نقد و نقد

حرکـــت در مســـیر عقیده زمینه ســـاز نقدهای جـــدی او به حوزه هـــای مختلف 
فکـــری، اجتماعـــی و سیاســـی جامعـــه مـــی شـــود. در ایـــن مســـیر نقـــد بـــرای 
ده نمکـــی مقـــدس می شـــود چـــه اینکـــه قرار اســـت در حفظ و بســـط اندیشـــه 
انقابـــی اش یاور او و دیگر مردم باشـــد. او منتقدی اســـت جســـور و بـــی پروا در 

نظام. چهارچـــوب 

که باز شده است سوم: معبری 
ده نمکـــی بـــا اســـتفاده از همـــه دارایی هـــای خود، معبـــری در عرصه ســـینما و 
که بـــا اســـتفاده از آن می توان فرصـــت های هنـــر انقابی را  گشـــوده اســـت  هنر 
بســـط داد. شـــناخت ابعاد این معبر و اســـتفاده از فرصت پیش آمده به عمیق 
تر شـــدن حضـــور هنرمندان انقاب اســـامی در عرصه ســـینما منجر می شـــود. 

برخـــی ابعاد فرصت پیـــش آمده را مـــی توان اینگونه برشـــمرد:
جایگاه خاص مردم در آثار انقابی

بی شـــک انقالب اســـالمی با حضور پررنـــگ مردم و خواســـت آنها به وقوع 
کننده  پیوســـته اســـت، این حضور در هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس نیز تعییـــن 

ده نمکی چه فرصت هایی برای هنر انقالب ایجاد کرده است؟

نمی توان از مسعود ده 
نمکی حرف زد و پای 
جسارت و تهور را به میان 
که زمینه  نکشید، نکته ای 
ساز تفاوت جدی او با 
گشته  دیگر همتایانش 
است. دسِت سر نترس 
مسعود ده نمکی در دوران 
فعالیت مطبوعاتی اش 
برای بسیاری رو شده 
خ این مرد  بود. زبان سر
قادر است زیر هر آتشی 
تهدیدی جدی برای سر 
سبزش باشد.
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بـــوده اســـت. بنابرایـــن هیـــچ اثری در خصـــوص انقاب اســـامی نمـــی تواند در 
کنـــد. اما این  مقابـــل نقـــش آفرینی مـــردم و جایگاه ایشـــان در انقاب ســـکوت 
حضـــور در آثـــار ده نمکـــی بیـــش از دیگر آثار هنری به چشـــم می آیـــد. ده نمکی 
بـــا درک عمیـــق تریـــن بخش انقـــاب، تصویری قابـــل قبول از حضـــور همه الیه 
هـــای مـــردم جامعه در انقـــاب و دفاع مقـــدس ارائه می دهد. ایـــن نکته نباید 

از چشـــم هیچ هنرمندی پنهـــان بماند. 
بیرون آمدن هنر انقابی از انفعال

ح صریـــح و بی پـــرده پیـــام هایی با رنـــگ و بوی انقـــاب و دفـــاع مقدس و  طـــر
که در میـــان عموم مردم جامعه جریـــان دارد، موجبات  اســـتفاده از نمادهایی 

خـــروج پیام هـــای انقاب از انفعال ســـینمایی را فراهم آورده اســـت.  
کاهش مهجوریت انقابی ها

که انقابی محســـوب می شـــوند و از قضا  نمایـــش تفکـــر و ادبیات چهـــره هایی 
کم نیســـت بلکـــه بخـــش عظیمـــی از جامعه را  نـــه تنهـــا در جامعـــه تعدادشـــان 
کاســـته اســـت.  تشـــکیل مـــی دهنـــد، از مهجوریت این قشـــر در عرصه ســـینما 
کـــه با تولیـــد آثـــاری دیگـــر در این زمینـــه توســـط دیگر هنرمنـــدان می  فرصتـــی 

توانـــد بـــه تحولـــی عمیق در ســـینمای مردمـــی نیز منجر شـــود.
باال رفتن انتظار مخاطب از هنرمندان انقابی

ح پیام های خود زمینه ســـاز رشـــد فکـــری مخاطب  صراحـــت ده نمکـــی در طر
و بـــاال رفتـــن ســـطح توقعـــات او از هنرمندان انقابی شـــده اســـت. در حقیقت 
ح پیـــام اصیل انقاب از ســـوی مخاطـــب دیگر قابل  انفعـــال هنرمنـــدان در طر

قبـــول نیســـت. تولید آثار بیشـــتر از ســـوی دیگـــر هنرمندان مـــی تواند در 
ایجـــاد تـــراز ذهنـــی مخاطـــب نیز موثـــر واقع شـــده تا در تشـــخیص 

پیـــام های ســـاختگی و بدلـــی نیز توانمند شـــود.
بسط اعتمادبه نفس در جبهه انقاب

اســـتقبال چشـــمگیر مخاطـــب از آثـــار ده نمکـــی و بـــی رقیب 
بـــودن وی در ایـــن زمینـــه، اعتمـــاد بـــه نفســـی پررنـــگ در 

کرده اســـت. فرصـــت پیش آمده  جبهـــه هنر انقاب ایجاد 
در صـــورت بی دقتـــی فعالین این عرصه از دســـت رفته و 

جبـــران ناپذیر خواهـــد بود.

گار عسرت چهارم: جانباز طعنه ها در روز
که   ده نمکـــی فرزنـــد انقـــاب اســـت و بـــه نـــان و نمکی 
از این ســـفره ســـهمش شـــده قسم خورده اســـت تا آخر 

پـــای نمکـــدان بلوریـــن انقاب بمانـــد، به هـــر قیمتی 
کـــه هرچـــه بیشـــتر طعـــن می  کـــه شـــده. ایـــن اســـت 
شـــنود، بیشـــتر می ایســـتد. اصا خاصیت بســـیجی 
هـــای خمینـــی و خامنـــه ای همیـــن اســـت. آنها نه 
تنها در فشـــارها پوالدین می شـــوند بلکـــه از همان 
هجمـــه هـــا زره می بافنـــد برای اســـتقامت. شـــاید 
خیلی ها بگویند مســـعود ده نمکی آماده شـــهادت 
اســـت و زیـــر بـــار ایـــن همه فشـــار شـــهید می شـــود 
گویم ایـــن مرد برای شـــهادت بـــه دنیا  امـــا من مـــی 
نیامده اســـت، او به دنیا آمده اســـت تا جانباز شـــود 

کنایه و نیشـــخند شـــود.  و طعمـــه طعـــن و تحقیر و 
او جـــان می دهد بـــرای در صحنه بـــودن و زخمی 
کشـــیدن. او جانباز روزگار عســـرت اســـت و  نفـــس 
کنایـــه و تحقیر! آمـــاده به جـــان خریـــدن تیرهای 

پنجم: این مرد هنوز زنده است
هـــر اثـــر از ده نمکـــی یعنـــی او هنـــوز زنده اســـت، 
کریزهـــای جنـــگ نـــرم هنوز  یعنـــی بلندگـــوی خا
گلولـــه و خمپـــاره در حرکـــت اســـت  زیـــر آتـــش و 
کودک و  و بـــه تهییـــج پیـــر و جـــوان، زن و مـــرد، 
بزرگســـال مشـــغول اســـت. او مـــدام بـــه مـــا می 
گویـــد حواســـت بـــه آنجا باشـــد، نفـــوذی داریم؛ 
کریـــز را بپـــا، دارند جلو مـــی آیند؛  آن ســـمت خا
بـــه خـــط بـــزن جـــوان، آنجـــا نوبـــت توســـت! او 

که تشـــنه انقـــاب و پیام  نتـــرس جلـــو مـــی آید و بـــا بلندگویـــش بـــا جامعـــه ای 
گـــر بگوئیم مـــردم ده نمکی را  گوید. اغراق نیســـت ا های آن اســـت ســـخن مـــی 
دوســـت دارنـــد چون انقاب را دوســـت دارند و او با تمام نقـــاط قوت و ضعفش 

انقابـــی اســـت و بـــرای همیـــن انقـــاب فریاد مـــی زند.
گفتگو با برنامه بعضیا شبکه    -1

سوم سیما

تمام فعالیت های ده نمکی برای ابراز 
که برایش مانند  عقیده اند. عقیده ای 
هوا ضروری و حیاتی است. حمایت از 

نظام و انقاب مثل نان شب برایش 
واجب است و او از این روی با مردم 
که معتقد است آنها  گوید  سخن می 
هم با او هم عقیده اند و حتی برای 

این عقیده آماده جان فشانی! 
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رضا زادهمحمدی
معراجـــی هـــا را در ســـینما دیـــدم. ایـــن فیلـــم تصویـــری دلنشـــین از معراجـــی 
که روی آنها بنزین می ریزند و اجســـاد  هاســـت. این فیلم داســـتان شهداســـت 
کافی اســـت. فیلم  گـــر چیزی بیش از این نباشـــد  آنهـــا را آتـــش مـــی زنند. حتی ا
بـــا خنـــده شـــروع می شـــود و بـــا اندوهی هم ســـنگ زیـــارت غروب شـــلمچه در 
اردوی راهیـــان نـــور تمام می شـــود. فیلمبـــرداری هوایی ، فیلمبـــرداری زیر آب 
کریز ما  که همه مجروحـــان خا ، بمبـــاران ، هلیکوپتـــر، تانـــک، غواص ، رگبـــاری 
را بـــه شـــهادت مـــی رســـاند و همه این حقایـــق و پاره هـــای تاریـــخ عظیم دفاع 
که در  که خون آن بـــرادران جلوه ســـاز  مقـــدس مـــا را به ایـــن نتیجه می رســـاند 
خـــط مقدم فرهنگ انقاب به شـــهادت رســـیدند بـــه تباهی نرفته اســـت. این 
کـــه امثال من  فیلـــم مثـــل یـــک تابلـــوی زیباســـت. ده نمکی بـــه پیر جبهـــه ها 
کند و آن  تنهـــا به ماشـــااهلل حزب اهلل هـــای خیابانش رســـیدند ادای دین مـــی 
کردن آن  که حاجی بخشـــی در عکســـی برای خامـــوش  گرفته  آمبوالنـــس آتـــش 

کند صحنه ســـازی می شـــود.  تاش مـــی 
از ایـــن فیلـــم تجلیل های ســـردی از بـــرادران متعهد خوانـــده ام. تجلیل هایی 
کرده .." یا " بـــا وجود ابتدای  که " بـــه هر حال مخاطب را جـــذب  از ایـــن دســـت 
کند. ایـــن فیلم در قیـــاس های دنیـــوی می تواند  ضعیـــف و.."حـــق را ادا نمـــی 
نماینـــده ایـــران در اســـکار باشـــد و در قیـــاس هـــای معنوی هم ســـنگ بهترین 
ســـرودهای حامـــد زمانـــی همچـــون "پایـــداری" و هـــم نـــوا بـــا رجزهـــای جنگی 
که بـــه پایـــان آن وصل  حاجـــی بخشـــی اســـت. شـــروع فیلم عالـــی اســـت وقتی 
مـــی شـــود اما به خودی خـــود هم خوب اســـت. فیلم، " ملت قهرمـــان" ایران را 
کســـی با رنـــگ روی در مغازه ای  که در ابتدای فیلم  کشـــد. وقتی  به تصویر می 
جنـــگ جنـــگ تا پیروزی می نویســـد اشـــاره ای به زمـــان حال دارد. ســـپس در 
مجادلـــه ای طنزآمیـــز همه نقشـــه های از جنـــس زمین در برابر زمان زیر ســـوال 
کاهش نمی دهد و  مـــی رود. همه مجادله ها و شـــوخی ها شـــان ملت ایـــران را 
ح  کند و بســـیاری از ســـواالت مقـــدر مخاطب در ضمن آن مطر آنها را وهن نمی 
و پاســـخ داده مـــی شـــود. تحلیل فنی شـــان این فیلـــم را پایین میـــاورد و فایده 
کند. معراجی  ای هم ندارد چون قرار نیســـت در مســـابقه فجر یا اسکار شـــرکت 

که فیلم ، قوی اســـت.  هـــا از ایـــن حرف هـــا برترند. همین قدر بســـنده اســـت 
گـــردان از رزمندگان حاضر می خواهد  در صحنـــه ای قبل از عملیات فرمانده 

گـــر در دلشـــان تردیـــدی دارند خجالت نکشـــند و بماننـــد. دوربین روی  ا
که یکیشـــان یک نوجوان پانزده ســـاله اســـت.  چنـــد چهـــره می رود 

چهـــره هـــا عادی و آرام اســـت و حتـــی قاطع یا متخاصم نیســـت 
و احســـاس روز 12 بهمـــن امـــام در بازگشـــت بـــه ایـــران را تداعی 
گیراســـت و این زمانی  کند. صحنه وداع دو فرمانده بســـیار  مـــی 

گر هنوز نمـــی دانـــد رزمنـــدگان به اســـتقبال چه  کـــه تماشـــا اســـت 
روند.  می 

بـــر خاف آنچـــه از صحنه های تبلیغـــات فیلم تداعی می شـــود این فیلم 
که شـــهادت او  کبـــر عبدی یک رزمنده واالســـت  اصا شـــوخی نیســـت. ا

کـــه توان  کننده اســـت. او فـــردی با ضعف بینایی اســـت  بســـیار متاثـــر 
کند.  کمک مـــی  رزمـــی چندانـــی نـــدارد امـــا بـــا رانندگـــی بـــه جبهـــه 

آســـتیگمات بودن او ســـوژه شـــوخی هایـــی در فیلم اســـت. قبل از 
کند شـــهید  که هنوز شـــهید نشـــده فکر می  شـــهادت در حالی 

گویـــد اون دنیـــا  شـــده و پـــس از جماتـــی طنزآمیـــز مـــی 
گویـــد خدایا  مـــون هم مثـــل ایـــن دنیامونـــه. بعد مـــی 

آســـتیگماتیا قبـــول نیســـت؟ و بعد شـــهید می شـــود. 
داســـتان فیلم مربـــوط به یک دانش آمـــوز نفر رتبه اول 

که بـــی اجازه پدر بـــه جبهه می رود. پـــدر به دنبال او مـــی رود و از  کنکـــور اســـت 
کـــه او را در ســـنگر و عقب نگه دارنـــد و جلو نبرنـــد. با این  فرمانـــده مـــی خواهد 
حـــال او جلـــو مـــی رود و بـــا بقیـــه شـــهید می شـــود. در فیلـــم حرفها و شـــبهات 
بســـیاری پاســـخ داده شـــده و عملیاتی با شـــهادت همه رزمندگانش تنها برای 
کنـــد. فیلم به این  که عملیاتـــی اصلی امکان انجـــام پیدا  ایـــن انجام می شـــود 
کـــه چرا اینهمه مفقـــود داریم. چون بـــه معراج رفته  ســـوال هم پاســـخ می دهد 

اند.

این فیلم در قیاس های 
دنیوی می تواند نماینده 
ایران در اسکار باشد و در 
قیاس های معنوی هم 
سنگ بهترین سرودهای 
حامد زمانی همچون 
"پایداری" و هم نوا با 
رجزهای جنگی حاجی 
بخشی است. شروع فیلم 
که به  عالی است وقتی 
پایان آن وصل می شود 
اما به خودی خود هم 
خوب است. فیلم، " ملت 
قهرمان" ایران را به تصویر 
کشد می 
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کار در واحد گزینش ستاد آزادگان 
کـــه جنـــگ تمـــام شـــد و از جنگ و دفـــاع مقـــدس زنده  همـــان روز هـــا 
که زندگـــي ام را وقـــف آدم هاي رفته  گرفتم  برگشـــتم، با خـــودم تصمیم 
و فدا شـــده انقـــاب، جاماندة جنگ و آغاز یك جنـــگ اعتقادي جدید 
کـــردم. ابتدا  کنـــم. شـــغلم را هم متناســـب با نیـــاز این آدم هـــا انتخاب 
در نهاد جهاد ســـازندگي مشـــغول شـــدم، اما راضی ام نکرد، ســـپس در 
کارم خدمات رساني به جانبازان  کار شدم.  بنیاد جانبازان مشـــغول به 
کمکی در  جنـــگ بود، اما از این که دســـتم بســـته بـــود و نمی توانســـتم 
خور شـــأن و نیازشـــان به آنهـــا برســـانم و مأموري بیش نبـــودم، عذاب 

مي کشیدم. 
اســـرای جنگ در ســـال 1369 آزاد شـــدند و من گرچه خارج از ســـاعات 
کاري فعالیت هاي اجتماعي و سیاســـي ام را متناسب با همان آرمان ها 
کـــرده بودم، اما قســـمت روزگار مرا بـــه خدمت اســـرا و آزادگان  انتخـــاب 
کار  گزینش ســـتاد آزادگان مشـــغول به فعالیت شدم.  درآورد و در واحد 
ما ارزیابي علمکرد اســـرا در طول دوران اســـارت از لحاظ میزان سامت 
اعتقادي بر حسب حساسیت شغل انتخابیشـــان بود. در طول انجام 
کار متوجـــه عمق عظمـــت این بخـــش از تاریخ جنـــگ و دفاع  همیـــن 

کریز ها رقم خـــورده بود. که در آن ســـوي خا مقدس شـــدم 

تشکیل واحد پژوهش آزادگان
که به مســـئوالن امر و به ویژه رئیس وقت ســـتاد رســـیدگي به  این شـــد 
کنار خدمات   امور آزادگان آقای عباســـعلی وکیلی پیشـــنهاد دادم تـــا در 
کلی  که به اســـرا مي دهند، معاونت یـــا اداره  اداري، رفاهـــی و ســـتادي 
کار پژوهشـــي در زمینه اســـارت و  هـــم جهـــت ثبت و ضبط خاطـــرات و 
آزادگان تشـــکیل دهند. ایشان هم پیشـــنهاد من را پذیرفت و خودم را 
کرد. این مورد را با مرحوم حجت االسام والمسلمین  کار  مســـئول این 
کبر ابوترابي فـــرد، نماینـــده ولی فقیه در ســـتاد رســـیدگی به  ســـیدعلي ا
کـــردم. حاج آقا به من فرمود: شـــما مورد اطمینان  امـــور آزادگان مطرح 
گر شـــما این مسئولیت را قبول  من و آنها )مســـئوالن ســـتاد( هستید، ا
کار را  کس دیگـــری در ســـتاد آزادگان رأســـًا ایـــن  نکنیـــد بعیـــد مي دانم 
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اسیرداری ایران چهره ای نو برای ملل جهان
کشـــور ما، به  رغـــم اصول پذیرفته  دشـــمن بعثـــی در ابتدای یورش نظامی خود به 
کن در این مناطق  کنوانســـیون های ژنو به ایذا و اذیت اهالی غیرنظامی ســـا شـــده 
گروه زیادی  پرداخت. ســـربازان دشـــمن بعثی برخاف مقـــررات قرارداد چهارم ژنـــو 
کودکان را اســـیر و بـــا زور به داخل  از اهالـــی ایـــن مناطق؛ از جمله پیرمردان، زنان و 
گروهـــی دیگر از رزمندگان سلحشـــور نظامی  کـــرده و به همراه  ک عـــراق منتقل  خـــا
گرفتار شـــدند به مرور به اردوگاه های اســـرای  که در طول جنگ در چنگال دشـــمن 
کردند. آزادگان در بند ما در طول ســـالیان اســـارت خود صحنه های  جنگی منتقل 
که موجب شـــگفتی اســـت. بررســـی  کردند  بی بدیلـــی را بر صفحات تاریخ ترســـیم 
مســـئله اســـارت در جنگ  تحمیلی بیانگر این حقیقت اســـت که اسارت رزمندگان 
کشـــور ما از ســـربازان دشـــمن بـــا ایـــن ابعـــاد منحصربه فرد،  مـــا و نـــوع اســـیرداری 
چهـــره ای نو و ناشـــناخته بـــرای ملل جهـــان و حتی برای ملت شـــریف ایـــران دارد 
کافی اســـت تـــا محققان و پژوهشـــگران متعهـــد دفاع مقدس  و همیـــن یک دلیل 
بـــه بررســـی و تحقیـــق همه جانبه در پیرامـــون اســـارت و ابعـــاد آن در دفاع مقدس 

بپردازند.
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بدین ترتیب به اتفاق چند تن از دوســـتان رزمنده و آزاده، واحد پژوهش را تشکیل 
دادیـــم. به نظرم آمد اولویت اول، بررســـی خاطرات و اســـناد و اطاعات جمع آوری 
کردیم  شـــده موجود اســـت بر همین اساس شـــروع به مطالعه پرســـش نامه هایی 
کشـــور و در قرنطینه به آنها داده شـــده بـــود تا تکمیل  کـــه در بـــدو ورود آزادگان بـــه 
کننـــد. بخش زیـــادي از حجم پاســـخ این پرســـش ها، حاوی اطاعات شـــخصی و 
کوچکـــی از آن در حد یک خط تا دو ســـه صفحـــه خاطراتی  ســـازمانی بـــود، بخش 
کریز  کتب »خا که پس از پاالیش و ویرایـــش و موضوع بندی در قالب مجموعه  بـــود 
پنهان« و تحت عناوینی مانند »معنویت در اســـارت«، »شکنجه در اسارت«، »طنز 

در اســـارت« و ... در آن ســـال ها به چاپ رسید.
که بخش زیادی از اطاعات  با بررســـی بیشـــتر این پرســـش نامه ها مشـــخص شـــد 
اســـارتی اخـــذ شـــده از آزادگان در مـــورد اردوگاه هـــا و زندان هـــا از همـــان اول مبنای 
که اطاعات تنظیم کنندگان پرسشـــنامه ها از تعداد و ترکیب و  غلطی داشـــته، چرا 
چیدمـــان اردوگاه ها و تعداد آنها و اســـامی اردوگاه ها به دلیل پنهان کاری رژیم بعث 
کار پژوهشـــی دقیق تر و براســـاس  دقیـــق نبود و می بایســـت جمع آوری اطاعات با 

کارشناســـی شـــده تری صورت می پذیرفت.  سؤاالت 

شلمچه، جبهه، صبح
که  شـــرایط سیاســـی ـ اجتماعی آن زمان )ســـال های 1374 به بعد( به گونه ای شـــد 
کنم.  مجبور شـــدم نشـــریه شـــلمچه را با همان نیت اولیـــه آرمان گرایی راه انـــدازی 
کار در دستگاه های  که از  کرد  قلم نقادانه و تند و تیزم نســـبت به سیاســـیون وادارم 
کنـــم تـــا بـــرای مدیـــران آنها به  کناره گیـــری  دولتـــی و خدمت رســـانی بـــه ایثارگـــران 
کار  جهت فعالیت هاي سیاســـي ام حاشـــیه ایجاد نشـــود! به  ناچار اســـتعفا داده و 

کردم. مطبوعاتی را با شـــدت و حدت بیشـــتری دنبـــال 
رســـانه ای  و  مطبوعاتـــی  فعالیـــت   درگیـــر  به شـــدت  تـــا1380   1374 ســـال  از 
هفته نامه هایـــم بـــودم وکار فرهنگی خـــود را در حـــوزه ایثارگـــران و دفـــاع مقـــدس 
به طـــور مشـــخص  تر، در مطالبه آرمان های آنها قـــرار دادم. »شـــلمچه«، »جبهه« و 
»صبـــح« توقیـــف و یا تعطیل شـــدند، امـــا در نوع خـــود جریان ســـازی و تأثیرگذاری 
گرچـــه مرحـــوم ابوترابـــی طـــی مصاحبـــه ای با نشـــریه »شـــلمچه« انتشـــار  کردنـــد. 
این گونه نشـــریات را دارای اولویت مهمی دانســـت؛ اما خـــودم بعد از مدتی اینگونه 
که با به میدان آمدن ســـایر دوســـتان در حوزه رســـانه و مبارزه، می توانم  کردم  فکر 
بـــه فعالیت های پژوهشـــی و عمیق تر مـــورد عاقه ام بپـــردازم. با وجود ایـــن در این 
کار مطبوعاتی، جمع آوری اســـناد مکتوب و آرشیوی را ادامه دادم   ســـال ها عاوه بر 

تـــا در آینـــده فرصتی بـــرای تجزیه و تحلیل اســـناد دســـت دهد.

پریشان حالی حاج حمید
روزی حال روحی تأســـف انگیز یکی از آزادگان و چهره های شـــاخص دوران اســـارت 
کـــه در اردوگاه هـــا به مقاومـــت و پایمردی و بـــه تعبیری تعصب و غیـــرت انقابی در 
برابر خواســـته ها و فشـــارهای دشـــمن معروف بود، به  نام حاج حمیـــد طایفه نوروز 
کـــرد، با  کـــه جایگزیـــن رئیـــس قبلی ســـتاد آزادگان نیز شـــده بـــود توجـــه ام را جلب 
که چند  اصـــرار فـــراوان دلیل آن پریشـــان حالی را پرســـیدم، در جواب توضیـــح داد 
روز پیـــش در مراســـمی قـــرار بـــود از برخـــی چهره های پیشکســـوت ایثارگـــر تجلیل 
کنند و خـــود وی نیز جزو همـــان افراد برگزیده بوده اســـت،  شـــده و مـــدال دریافت 
کشـــور به صورت خصوصی  اما یکی از چهره های شـــناخته شـــدة مشهور و مسئول 
گرفتن مـــدال باالی ِســـن نرود، امـــا مدال و  و درگوشـــی از وی می خواهـــد تـــا بـــرای 
عنوانـــش محفوظ خواهد بود. این چهره نظامی در پاســـخ به چرایـــی این اقدام و 
درخواســـتش از ایـــن آزاده، معتقد بود چون اســـارت اصالتـــًا در عالم  تعالیم نظامی 
ارزش نمی باشـــد، پس تقدیر از یک اســـیر می تواند تبعات منفی در ذهن نیروهای 
گریان و دلی شکسته به  نظامی داشـــته باشـــد. این برادر آزاده در ادامه با چشـــمان 
گفت: آقای ده نمکی! ده ســـال اســـارت با همه ســـختی هایش مرا نشکســـت،  من 
کـــرد! ایـــن اتفاق مرا در ســـرعت بخشـــیدن به  کمر مـــرا خرد  امـــا جملـــه این بـــرادر 

کار به شـــدت ترغیب کرد.  تدویـــن ایـــن فرهنگ نامه و بســـط 

عتاب رهبری موتور محرکه ی تدوین فرهنگ نامه اسارت 
کتبی بـــا عنوان »شـــهداء   چنـــد ســـال پیش بـــه دســـتور صدام حســـین مجموعـــه 
کـــه در ایـــران بوده اند نگاشته شـــده و به چند  کفـــن« درخصوص اســـرای بعثی  با
کتب  زبـــان زنـــده دنیا ترجمه شـــده اســـت و مقام معظم رهبـــری با مشـــاهده این 

که: »هزاران ســـرباز  مســـئوالن فرهنگـــی وقت را مورد عتـــاب قـــرار داده و فرموده اند 
کشـــور مـــا پناهنـــده شـــده و پـــس از شـــناخت واقعـــی ماهیت  و اســـیر دشـــمن به 
انقـــاب اســـامی و اهداف رژیم بعث و اســـتکبار علیـــه این رژیـــم جنگیده اند و نوع 
کنـــون اثر مرجع  اســـیرداری مـــا در تاریـــخ جنگ های دنیا بی ســـابقه اســـت، امـــا تا
جامعـــی علی رغـــم وجـــود امکانـــات و اطاعات فـــراوان در کشـــور در خصـــوص این 
بخـــش از جنـــگ و دفـــاع مقدس و بـــا رویکرد نگارش منشـــور اســـیرداری نگاشـــته 
که بعد از جنگ و قبل از جنگ  نشـــده اســـت، اما دشـــمن ما در بدترین شـــرایطی 

کرده اســـت!« خلیج فارس داشـــته ایـــن کار را 

کید رهبری بر تدام کتاب فرهنگ نامه اسارت تا
که در این  البته حتمًا منظور نظر رهبری خاطره نویســـی فردی آزادگان نبـــوده، چرا 
کنده  و متعـــددی انجام شـــده بود، برای همین با شـــنیدن  کارهـــای پرا خصـــوص 
کـــه  گایـــه رهبـــری چنـــد جلـــد اول از مجموعـــه فرهنگ نامـــه اســـارت و آزادگان را 

کردم.  به صورت آزمایشـــی منتشـــر شـــده بود به حضور ایشـــان ارســـال 
که پیرامـــون نگارش  کرد و در دیـــداري  چنـــدی بعد ]ســـال 1387[ ســـعادت یـــاري 
همیـــن مجموعه فرهنگ نامه بـــه حضور مقام معظم رهبری رســـیدم، ایشـــان به 
صراحـــت نـــگاه ســـاده لوحانه برخـــی افـــراد در مذمت پرداخـــت به تاریخ اســـارت و 
گزارشـــی از فعالیت 15  آزادگان را نفـــی و مـــورد عتـــاب قـــرار دادند. بنده ضمـــن ارائه 
که تا پنج ســـال دیگر ]ســـال  ســـاله بـــرای جمـــع آوری ایـــن مجموعـــه، وعـــده دادم 
1392[ بـــه یاری خدا فـــاز اول و دوم این فرهنگ نامه را آماده خواهم نمود. ایشـــان 
کار بر ضـــرورت نگاه به این تاریخ بدون خودسانســـوری  کید بر تداوم  هم ضمـــن تأ

کردند.  کید  و نـــگاه از بیرون به مســـئله اســـارت و آزادگان تأ

مجموعه یکصدجلدی فرهنگ نامه اسارت و آزادگان
جهـــت تدوین طرح تفصیلـــی تحقیقات، 50 تـــن از چهره های مورد نیاز شـــاخص 
گرفتنـــد تا دریافتی  اردوگاه هـــای مختلـــف بین 5 تا 30 ســـاعت مـــورد مصاحبه قرار 
واقعـــی از مباحث مورد نیاز اســـارت به دســـت آیـــد. بعد از انجام ایـــن مصاحبه ها و 
دســـته بندی اطاعات که مبنای طراحی پرسشـــنامه ها برای نگارش مجموعه ای 
جامـــع و مرجع شـــد به جمـــع آوری مصاحبه، مکاتبـــه و ترجمـــه و در نهایت تجزیه 
و تحلیـــل اطاعـــات در ســـه  بخش آرشـــیوی، بانک اطاعـــات نرم افـــزار و مجموعه 
کار در بخش آثار مکتوب،  فرهنگ نامـــه اســـارت و آزادگان پرداختیم. خروجی ایـــن 
که فـــاز اول از مجموعـــه یکصدجلـــدی فرهنگ نامه  مجموعـــه 78 جلـــدی اســـت 
کـــه مابقـــی آنهـــا پـــس از نـــگارش در ســـال های آتی به  اســـارت و آزادگان می باشـــد 
کز و  نشـــر خواهـــد رســـید و در بخش آرشـــیوی و بانـــک نرم افزاری نیز اســـناد بـــه مرا
نهادهـــای دائمـــی خدمات رســـان بـــه حـــوزه فرهنگ و هنـــر دفاع مقدس ســـپرده 

خواهد شـــد تا اســـتفاده بهینـــه از آنها صـــورت پذیرد. 

عناوین و سرفصل ها
اما عناوین و سرفصل های اصلی مجموعه فرهنگ نامه اسارت و آزادگان عبارتند از: 

بخش اول: مجموعه کتب مرجع تحت عناوین اصلی زیر:
کتاب شناســـی اســـارت و آزادگان، در یـــک مجلد ]جلـــد 1 از فرهنگ نامه اســـارت و  ـ 

آزادگان[
ـ اســـارت و آزادگان در جراید، در شـــش مجلد ]جلدهای 7ـ 2 از فرهنگ نامه اســـارت 

و آزادگان[
ـ فیلم شناســـی اســـارت و آزادگان، در یـــک مجلد ]جلـــد 8 از فرهنگ نامه اســـارت و 

آزادگان[
ـ اســـارت و آزادگان در قـــاب تصویـــر، در پنـــج مجلـــد ]جلدهـــای13ـ9 از فرهنگ نامه 

اســـارت و آزادگان[
ـ اســـام و اســـارت، شـــامل متـــون تفســـیری، روایـــی و فقهـــی در زمینه اســـارت در 

اســـام، در ســـه مجلد
]جلدهای 16ـ14 از فرهنگ نامه اسارت و آزادگان[

بخش دوم: مجموعه کتب اردوگاهی
که هـــر اردوگاه و زندان یک عنوان را در چند مجلد به  شـــامل 31 عنوان و 59 مجلد 

خود اختصاص داده اســـت که عبارتند از:

شرایط سیاسی ـ 
اجتماعی آن زمان 
)سال های 1374 به 
که  بعد( به گونه ای شد 
مجبور شدم نشریه 
شلمچه را با همان 
نیت اولیه آرمان گرایی 
کنم. قلم  راه اندازی 
نقادانه و تند و تیزم 
نسبت به سیاسیون 
کار در  که از  کرد  وادارم 
دستگاه های دولتی 
و خدمت رسانی به 
کناره گیری  ایثارگران 
کنم تا برای مدیران 
آنها به جهت 
فعالیت هاي سیاسي ام 
حاشیه ایجاد نشود! 
به  ناچار استعفا داده 
کار مطبوعاتی را  و 
با شدت و حدت 
کردم بیشتری دنبال 
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معرفـــی اجمالی اردوگاه ها و زندان های اســـرای ایران در عـــراق، در 1 مجلد ]جلد 17 
از فرهنگ نامه اسارت و آزادگان[

اردوگاه 1 موصـــل »موصـــل بـــزرگ«، در 4 مجلـــد ]جلدهـــای 21ـ 18 از فرهنگ نامـــه 
اســـارت و آزادگان[

اردوگاه 2 الف موصل »موصل قدیم«، در 3 مجلد ]جلدهای 24ـ22 از فرهنگ نامه 
اسارت و آزادگان[

اردوگاه 2 ب موصـــل »خیبري هـــا«، در 4 مجلـــد ]جلدهـــای 27ـ 25 از فرهنگ نامه 
آزادگان[ و  اسارت 

کوچـــك«، در 2 مجلـــد ]جلدهـــای 29ـ 28 از  اردوگاه3 الـــف و ب موصـــل »موصـــل 
فرهنگ نامـــه اســـارت و آزادگان[

اردوگاه 3 ج موصـــل »شـــصت و هفتي ها«، در 1 مجلـــد ]جلـــد 30 از فرهنگ نامـــه 
اســـارت و آزادگان[

اردوگاه 4 موصل »پاســـداران«، در 5 مجلد ]جلدهای 35ـ31 از فرهنگ نامه اسارت 
و آزادگان[

اردوگاه 5 الـــف تکریـــت »افســـران«، در 2 مجلـــد ]جلدهـــای 37ـ36 از فرهنگ نامه 
اســـارت و آزادگان[

اردوگاه 5 ب تکریـــت »رهبـــران«، در 2 مجلـــد ]جلدهـــای 39ـ 38 از فرهنگ نامـــه 
اســـارت و آزادگان[

اردوگاه 5ج تکریـــت »چهاردیـــواري«، در 1 مجلـــد ]جلد 40 از فرهنگ نامه اســـارت و 
آزادگان[

اردوگاه 6 الـــف رمادي »رمادي قدیم«، در 3 مجلد ]جلدهای 43ـ41 از فرهنگ نامه 
اسارت و آزادگان[

اردوگاه 6 ب رمـــادي »رمـــادي قدیم«، در 1 مجلد ]جلد 44 از فرهنگ نامه اســـارت 
و آزادگان[

اردوگاه 7 رمـــادي »اطفـــال«، در 4 مجلد ]جلدهای 47ـ 45 از فرهنگ نامه اســـارت 
و آزادگان[

اردوگاه 8 رمـــادی »عنبـــر«، در 4 مجلـــد ]جلدهـــای 51ـ  48 از فرهنگ نامه اســـارت 
آزادگان[ و 

اردوگاه 9 الـــف رمـــادي »بدري هـــا«، در 1 مجلد ]جلـــد 52 از فرهنگ نامه اســـارت و 
آزادگان[

اردوگاه 9 ب رمـــادي »رمـــادي 3«، در 2 مجلـــد ]جلدهـــای 54ـ 53 از فرهنگ نامـــه 
اســـارت و آزادگان[

اردوگاه 9 د رمادي، در 1 مجلد ]جلد 55 از فرهنگ نامه اسارت و آزادگان[

اردوگاه 10 رمادي، در 2 مجلد ]جلدهای 57ـ  56 از فرهنگ نامه اسارت و آزادگان[
اردوگاه 11 تکریـــت »صاح الدیـــن«، در 2 مجلـــد ]جلدهـــای 59ـ  58 از فرهنگ نامه 

آزادگان[ و  اسارت 
اردوگاه 12 تکریت، در 2 مجلد ]جلدهای 61ـ  60 از فرهنگ نامه اسارت و آزادگان[

اردوگاه 13 رمادی، در 1 مجلد ]جلد 62 از فرهنگ نامه اسارت و آزادگان[
اردوگاه 14 تکریت، در 1 مجلد ]جلد 63 از فرهنگ نامه اسارت و آزادگان[ 

اردوگاه 15 تکریت، در 2 مجلد ]جلدهای 65ـ  64 از فرهنگ نامه اسارت و آزادگان[
اردوگاه 16 تکریت، در 1 مجلد ] جلد 66 از فرهنگ نامه اسارت و آزادگان[

اردوگاه 17 تکریـــت »مخربیـــن«، در 2 مجلـــد ] جلدهـــای 68 ـ 67 از فرهنگ نامـــه 
اســـارت و آزادگان[

اردوگاه 17 نهـــروان »مفقودیـــن«، در 1 مجلـــد ] جلـــد 69 از فرهنگ نامـــه اســـارت و 
آزادگان[

اردوگاه 18 )بعقوبه( در 2 مجلد ]جلدهای 71ـ  70 از فرهنگ نامه اسارت و آزادگان[
اردوگاه 19 تکریت »افســـران«، در 2 مجلد ]جلدهای 73-72 از فرهنگ نامه اسارت 

و آزادگان[
اردوگاه 20 تکریت، در 1 مجلد ]جلد 74 از فرهنگ نامه اسارت و آزادگان[
زندان ها در 3 مجلد ] جلدهای77ـ 75 از فرهنگ نامه اسارت و آزادگان[

مجموعه کتب موضوعی اسارت و آزادگان
ایـــن بخش شـــامل ده هـــا عنـــوان و موضوع اصلـــی و فرعـــی؛ ذیل عناوینـــی مانند 
کار  فرماندهـــی و رهبـــری در اســـارت، بهداشـــت، درمـــان و تغذیـــه، ورزش، هنـــر، 
گرفت.  کار قـــرار خواهد  کـــه در آینده ای نزدیـــک نگارش آنها در دســـتور  و... اســـت 
بـــرای نـــگارش و پژوهـــش ایـــن مجموعـــه فرهنگ نامـــه، چندهـــزار تـــن از آزادگان 
گرفتـــه و اطاعات آنها در ســـه  مـــورد مصاحبـــه حضوری، مکتـــوب و یا تلفنی قـــرار 
کلـــی؛ اطاعات مرجـــع، اطاعات اردوگاهـــی و اطاعات و اســـناد موضوعی  بخـــش 

شد. دســـته بندی 
که تحقیق و نگارش آنهـــا از ســـال 1372 آغاز و در  بخـــش اول و دوم ایـــن مجموعـــه 
ســـال 1392 بـــه اتمام رســـیده اســـت، در فاز اول آماده انتشـــار شـــده اســـت و امید 
اســـت تا پنج ســـال آینده فاز دوم این مجموعه یعنـــی کتب موضوعی فرهنگ نامه 

اســـارت و آزادگان به چاپ برســـد.
گزارش صلیب ســـرخ ترجمـــه و تجزیه و تحلیل  بـــرای تدویـــن این مجموعه هزاران 
کتاب منتشـــر شـــده در زمینه  شـــده و هزاران مطلب مندرج در جراید و 500 عنوان 
گرفتـــه و بـــا اطاعـــات به دســـت آمـــده از 5000 ســـاعت  اســـارت مـــورد بررســـی قـــرار 

مصاحبـــه حضـــوری آزادگان تطبیق داده شده اســـت. 
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که  یک فیلم، اسطوره هایی 
جمهوری اسالمی بر پایۀ آن 

بنا شده را به هم می ریزد: 
کسانی در جنگ با عراق  چه 

جنگیدند و چرا؟
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14 سپتامبر 2008، لس آنجلس تایمز
بـــرای  بـــد دهـــن  گـــروه جوانـــان خودســـِر  یـــک  بـــه نظـــر آشناســـت:  داســـتان 
کتـــی چرمی بـــر تـــن دارد، داوطلـــب رفتن  کـــه ژا هواخواهـــی از سردســـتۀ خـــود 
گـــو، طعنـــه زن، و تربیت  بـــه جبهه می شـــوند. آن هـــا افـــرادی بـــی ادب، بداهه 
نشـــده اند. آوازهـــای زشـــت می خواننـــد و خـــط قرمزهـــای مربـــوط بـــه ســـیگار 
کشـــیدن و قمـــار را رد می کننـــد. امـــا در نهایـــت با اثبـــات خود در میـــدان جنگ 

بـــه قهرمان می شـــوند. تبدیـــل 
که در »دفاع  امـــا در جمهوری اســـامی ایران، این تصویر غیر مقـــدس از مردانی 

مقـــدس« با عـــراق در دهۀ 1980 جنگیدند، به هیچ وجه مقبول نبوده اســـت.
فیلـــم ســـنت شـــکنانۀ ســـال 2007 مســـعود ده نمکـــی، » اخراجی هـــا«، بـــرای 
کشـــور را تغییـــر داد بـــه عنوان  که  کـــرده بودنـــد از جنگـــی  کـــه عـــادت  ایرانیانـــی 
کـــه رزمنـــدگان آن همگـــی مردانی مســـلمان و مومن  کنند  آرمانـــی نجیـــب یـــاد 

بودنـــد عجیـــب می نمـــود. 
کلیشـــه را در هم شکســـت و روشـــن ســـاخت  ده نمکی می گوید: »این فیلم یک 
کـــه جنـــگ دفـــاع مقدس بـــه یک قشـــرخاص محـــدود نمی شـــود و همـــه درگیر 

بودند.« آن 
بـــا وجـــود تنش هـــای بیـــن تهـــران و واشـــنگتن بر ســـر برنامـــۀ هســـته ای ایران، 
فیلـــم ده نمکـــی در دل خود حاوی هشـــداری برای آمریکاســـت: همان جوانان 
که غـــرب در نهایت بـــرای تعدیل ایران  بـــه ظاهـــر بی دیـــن و مادی گرای ایـــران 
کشـــور خـــود در برابـــر هر دشـــمنی دفاع  کرده اســـت از  روی آن هـــا حســـاب بـــاز 

کرد.  خواهنـــد 
گروه شـــبه نظامی  کهنه ســـرباز جنگ بود و ســـپس رهبر یک  که یک  ده نمکی، 
لیور ِاســـتون  )بســـیج( شـــد و ســـپس روزنامه نگاری و بعدها نیز به زعم خود به اُ
که در نوشـــتن و ســـاختن این پرطرفدارترین فیلم ایرانی  گشـــت، می گوید  بدل 
کـــه دنبالـــه دار نیـــز شـــد، تحـــت تاثیـــر عشـــق خود بـــه فیلم هـــای جنگـــی مانند 

»پاتون« و »نجات ســـرباز رایان« بوده اســـت. 
کـــه جمهـــوری اســـامی  گفتـــه شـــده دربـــارۀ جنـــگ  ایـــن فیلـــم اســـطوره های 
که چه  برآن ها اســـتوار اســـت را زیر ســـوال می برد: اســـطوره هایی پیرامـــون این 
کدام اقشـــار جامعـــه بودند و به  کســـانی از جامعۀ ایـــران در جنگ جنگیدند، از 

جنگیدند. دلیـــل  چه 
مجیـــد، قهرمـــان داســـتان، زندگـــی خود را بـــه خطر می انـــدازد تا با عبـــور از یک 
کـــه در آن لحظه  کنـــد، تصاویری  میـــدان میـــن عرصه را برای یـــک حمله آماده 
از ذهـــن او عبـــور می کند تصاویر 72 حوری بهشـــتی نیســـتند، بلکـــه تصویر زنی 
که او عاشـــقش اســـت، تصویر خاطرات او از دوره ای در زندان و پیرمردی  اســـت 

تهران.  در  عارف 
کشـــور مـــورد حمله قرار بگیـــرد، همه بـــرای دفاع از آن  گر  ده نمکـــی می گوید: »ا

بـــه جنگ می رونـــد. همۀ آن ها ملـــت خود را دوســـت دارند«.
کـــه موضـــوع ویتنـــام سیاســـت های داخلـــی و بین المللـــی آمریـــکا  همـــان طـــور 
که بیســـت ســـال  را بـــرای یـــک دهه تحـــت تاثیر قـــرار داد، جنـــگ ایران و عراق 
کان نقـــش مهمـــی در جامعۀ  کما گوســـت به پایـــان رســـید،  پیـــش در بیســـت آ
کشـــور بازی می کند. کشـــور، روابط خارجی و حتی فیلم سازی  ایران، سیاســـت 
تنـــش بین ایـــران و عراق به دهه هـــای قبل برمی گـــردد و حتی بـــه قرن ها قبل، 
کنترل خاور  کشـــمکش بیـــن عثمانـــی و امپراتوری ایـــران را بـــرای  گـــر بخواهیم  ا

میانه در نظـــر بگیریم. 
کردند.  در ســـپتامبر 1980، نیروهـــای صـــدام حســـین از مرز ایـــران و عراق عبـــور 
که  علی رغـــم هشـــدارهای برخـــی از مشـــاوران خـــود، صـــدام متقاعد شـــده بود 

می توانـــد به ســـرعت ایـــن منطقۀ نفـــت خیـــز را بـــه تصـــرف در آورد و روحانیون 
که یک ســـال قبل یک جمهوری اســـامی را در ایـــران به ثبت  فدایـــی شـــیعه را 

کند. رســـانده بودنـــد تضعیف 
کردند  در عـــوض، ایرانیـــان پشـــت ســـر رهبران جدیـــد خود ایســـتادند و مبـــارزه 
کشـــانده وحمایـــت مردمـــی از روحانیون  ک عراق  و در نهایـــت جنـــگ را به خـــا

کـــم را به اثبات رســـاندند. حا
کشـــورهای عربـــی حمایت آشـــکارا و پنهان  بـــا تـــرس از پیـــروزی ایـــران، آمریکا و 
که شـــامل اســـتفاده  کردند و زیاده روی های او را  خـــود از صدام حســـین را آغـــاز 
از ســـاح های شـــیمیایی غیر قانونی بر ســـر ســـربازان و غیر نظامیان بود نادیده 
گرفتنـــد. تلفات بیشـــتر شـــد. بر ســـر شـــهرها موشـــک ریخته شـــد. بیمارســـتان 
هـــا پرشـــد از مجروحان و قطـــع عضوها. مادران و همســـران زیادی در ســـوگ از 
گورســـتان ها  دســـت دادن عزیـــزان و فرزندان خود نشســـتند. بخـــش زیادی از 

به رزمنـــدگان اختصاص داده شـــد. 
که بـــه تصویر می کشـــد، خدمت  ماننـــد ِاســـتون، ده نمکـــی خـــودش در جنگی 
کرده اســـت. در 16 ســـالگی، در اواســـط دهـــۀ 1980، او در مقابل خانـــوادۀ خود 
ایســـتاد و بـــه جبهه رفـــت. پس از چنـــد ماه مجروح شـــد، ولی پـــس از بهبودی 

به بازگشـــت بـــه جبهه اصـــرار ورزید. 
کـــه داوطلبانی بـــا انگیزه های  او در نهایـــت به ِســـمت فرماندهی بســـیج در آمد 
کـــه بـــا عبـــور از میدان هـــای مین بـــه حماتی  مذهبـــی و انـــدک مســـلح بودنـــد 

انتحـــاری در پایگاه هـــای عراقـــی دســـت می زدند. 
که او فرماندهی  او می گوید شـــخصیت های فیلمش شـــبیه آن افرادی هســـتند 
آن هـــا را بـــر عهـــده داشـــت. آن هـــا آدم هایـــی بذله گو، سبک ســـر وگاها خشـــک 
گهانی و بـــدون فکر بـــرای جنگ  کـــه برخـــی از آن هـــا خیلـــی نا و خشـــنی بودنـــد 
داوطلـــب شـــدند و بعدهـــا در جبهـــه بـــه ایمـــان و معنـــا دســـت یافتنـــد. او بـــا 

ســـربازان خـــود در تماس اســـت. 
او می گویـــد: »برخی از آن ها شـــهید شـــدند و برخـــی زندگی عادی خـــود را ادامه 

می دهند.«
کشـــور را تغییر داد  که عمیقًا هر دو  کـــه جنگ به پایان رســـید، در نبردی  زمانـــی 

میلیون ها زندگی نابود شـــده بود. 
در عراق، این جنگ شـــکاف بین دولت عرب ســـنی در بغداد و شـــیعیان مومن 
که هـــر دو از نظر فرهنگی و مذهبی بـــه ایران نزدیک  ُکردهای عـــراق را،  کشـــور و 
کـــه پـــس از برکناری  گونـــه ای در بحران هـــای داخلی  کـــرد و بـــه  بودنـــد، بیشـــتر 

گرفـــت، موثر بود. صدام در ســـال 2003 عـــراق را در بر 

مانند ِاستون، ده 
نمکی خودش در 

که به تصویر  جنگی 
می کشد، خدمت 
کرده است. در 16 

سالگی، در اواسط 
دهۀ 1980، او در 

مقابل خانوادۀ خود 
ایستاد و به جبهه 

رفت. پس از چند ماه 
مجروح شد، ولی پس 
از بهبودی به بازگشت 
به جبهه اصرار ورزید. 
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رفاقتی که غرامت دارد
گفتم  کنم. من هم  کار  یـــک روز آقـــای ده نمکی زنگ زد و گفت می خواهم با شـــما 
گفتم تو  کـــردن بـــا ما خیلی غرامـــت دارد. پاشـــو بیا همدیگـــر را ببینیم و آمـــد.  کار 
کنی؟ چپ هـــا هیچی، از فردا راســـت ها هم پـــدر صاحبت را  کار  می خواهـــی با مـــا 
در خواهنـــد آورد! نـــه چپ از من خوشـــش می آید و نه راســـت. من هـــم متقابًا از 
که صـــد هزار رقم پرونده بـــاال می آورند.  کدام خوشـــم نمی آید. از فردا اســـت  هیچ 
کنیم ایـــن را بـــه او می گوییـــم. رفاقت  کـــس رفاقت  می توانـــی جـــا نزنـــی؟ ما بـــا هر 
گفت تـــا آخر خط  یـــا تقویمی اســـت یـــا تاریخی. بایـــد تا آخر خـــط پـــای آن بمانی. 

هســـتم؛ عهد و پیمـــان و یاعلی مدد...
کردیـــم به مطلب نوشـــتن برای ایشـــان و بـــر و بچه های بســـیج مخاطبان  شـــروع 
کـــردن و پرونده  کردند به داد و هوار  اصلـــی ماجرا بودنـــد. ولی آن جماعت شـــروع 
کرد. یعنـــی دلیرانه  بـــاال آوردن و عـــرض حـــال دادن و حاج مســـعود هـــم مقاومت 

پای ماجـــرا ماند. 
کار  کاری هـــم به  که ایشـــان می کـــرد موافق نبـــودم ولی  کارهایی  مـــن بـــا خیلـــی از 
کار  کـــه بخواهم  کجا اســـت. اصواًل هـــر جا  که جهـــت یک نشـــریه  ایـــن نداشـــتیم 
که چه نشـــریه ای اســـت  که خودم می نویســـم می اندیشـــم. به این  کنم به آن چه 
توجهـــی نمی کنـــم. چون من فکر می کنم در دراز مدت هر کســـی مســـئول مطلبی 
کســـی اســـت مطلبی اســـت  کارنامه هر  که می نویســـد. آن چه مایه ارزیابی  اســـت 
کـــه امضا و اســـم طرف باشـــد. البته مـــا در این مملکت به شـــیوه عهـــد دقیانوس 
کشـــیده اند  بررســـی می کنیـــم. یعنـــی به خاطـــر روشـــنفکرزدگی جامعـــه یک خط 
گـــروه، حـــزب، جریـــان و جناح  و تـــو را بـــه نفـــس خـــودت نمی شناســـند. تـــو را به 
که در جامعه ما وجود دارد و یکی از عائم  نســـبت می دهند. این مشـــکلی اســـت 
که فرهنگ نســـبت بـــه سیاســـت ارزیابی  عقب ماندگـــی یـــک جامعـــه این اســـت 
بشـــود. یعنـــی معیار ارزیابی نیـــک و بد یک مطلب، خطا و صواب بودن و درســـت 
که چه نشـــریه ای اســـت یا مال چـــه ارگانی اســـت یا  و غلـــط بـــودن آن ایـــن باشـــد 
کـــه این ماجرا  که ســـالها اســـت  گروهی اســـت. حال این  مـــال چه حزب و جناح و 

کار دارند و خـــود مطلب را.  در غـــرب حل شـــده و امضای طـــرف را 

آدم یک دنده و متهور
کـــردن بـــا آقـــای ده نمکـــی بـــرای یـــک دوره ای جالـــب بـــود. آن  کار  بـــه هـــر حـــال 
که  کشـــور را در مـــی آورد. جالب اســـت  که ایشـــان پرتیراژترین نشـــریه  وقت هایـــی 
که غلط مطبعی  تیـــراژ هفته نامه ایشـــان از خیلی از روزنامه ها بیشـــتر بود. با ایـــن 
که از همان  گر چه من یادم هســـت  بســـیار داشت، مشـــتری هم بســـیار داشـــت. 
وقتها می گفتم یکی از نشـــانه های نشـــریات مســـلمانی غلط مطبعی اســـت. این 
را بعـــدًا بـــه آقـــای جلیلـــی هـــم می گفتیم. اصـــًا یـــک لطیفـــه و جوک شـــده بود. 
می گفتیم بســـامد غلط در یک نشـــریه میزان نســـبتش را با انقاب و اسام معلوم 
که طـــرف رادیکالتر  می کند. هر اندازه غلط مطبعی بیشـــتر باشـــد نشـــان می دهد 

اســـت. فوندامانتالیستر است. 

که  تجربـــه انتشـــار نشـــریه بـــرای آقـــای ده نمکـــی تجربـــه خوبی بـــود. باعث شـــد 
جامعـــه اش را بیشـــتر بشناســـد. مردمـــش را بهتر بشناســـد چـــون آدم یک دنده و 
کًا تهـــور را مذموم به  گاهی اوقـــات تهور مذموم اســـت. در قدیـــم  متهـــوری بـــود. 
گر  شـــمار می آوردند. می گفتند ]تهور[ شـــجاعت به افراط اســـت اما در ایـــن روزگار ا

کســـی متهور نباشـــد به توفیق نمی رســـد. 
که ایشـــان مخاطب بســـیار داشـــته باشـــد.  بـــه هر حـــال همیـــن تهور باعث شـــد 
مســـافرتهای زیـــاد برود. به شهرســـتانهای مختلف بـــرود. عاوه بر دو رگـــه بودن و 
خاســـتگاه پایین شـــهری و فرودســـت داشـــتن -که از الیه هـــای اعماق بـــر آمده - 
کـــه از جامعه اش شـــناخت دقیقتـــر و عمیقتری پیدا  این مســـافرت ها باعث شـــد 
کنـــد. عدالت طلب هم بـــود. البته اآلن نمی دانم چه نســـبتی می توانـــد با عدالت 
داشـــته باشـــد ولی آن وقت ها پایـــه اصلی آرمان این بشـــر عدالت طلبـــی بود. این 
ســـودا دنبـــال شـــد ولی در نشـــریات بـــه نتیجه ای نرســـید. هـــر چند مایـــه تقویت 
کرده؛ یعنی بســـیجی. چون عمار اســـم  که امـــروز عنوان عمار پیدا  پدیده ای شـــد 
محترمانـــه ای بـــرای نیروهای بســـیج و بســـیجی ها اســـت. من نمی توانـــم عنوان 
دیگـــری یعنی زیرســـاخت دیگری بـــرای عمار و جماعـــت عماریون ســـراغ بگیرم. 

فصل دور و دراز دوستی با مسعودخان  
کـــه بـــه جبهـــه و  بـــه هـــر حـــال مســـعود روی آرمان هایـــش و عشـــق و عاقـــه ای 
که ایشـــان به  بازمانـــدگان جبهـــه و یـــاران شـــهید و ایـــن حرفهـــا داشـــت، التزامی 
جنـــگ و خاطرات جنگ و امام و انقاب و شـــهدا داشـــت، با خـــودش بازی هایی 
کولـــر اســـتفاده نکـــردن،  کـــه خیلـــی حیرت انگیـــز بـــود. تابســـتانها از  در مـــی آورد 
کار را به صورت  کشـــیدن، زمســـتان از بخاری اســـتفاده نکردن، محـــل  گرســـنگی 
ســـنگر در آوردن، ایشـــان از این خل بازیها زیاد داشـــت! یـــک زمانی خیلی هایمان 
کـــرده بود ایـــن فضـــا را نگـــه دارد و از این فضـــا بیرون  داشـــتیم ولی ایشـــان ســـعی 
کـــه او را از ایـــن فضا بیرون بکشـــیم! نیایـــد. مـــا هـــم البته مدام ســـعی می کردیـــم 
گر یـــک روزی من حوصله داشـــتم خاطراتم  خاطـــره و ایـــن ماجراهـــا زیاد اســـت. ا
کودکـــی تـــا اآلن بنویســـم، مســـلمًا یـــک فصـــل درازی را بـــه دوســـتی بـــا  را از روزگار 
کـــه مدت هـــای مدید با همدیگـــر بودیم  حاج مســـعود خـــان ده نمکـــی و فضایی 
کـــه از ســـر  ]اختصـــاص مـــی دهـــم[ و بـــا دیگـــر دوســـتان و خرده ریزهـــا و آن هایـــی 
که به ســـوداهای دیگـــری آمده  گزیـــری در پنـــاه ایشـــان آمـــده بودنـــد و آنهایـــی  نا

بودند.

برای خودش کار نمی کند
کشـــاورزی ما هم از دســـت رفته؛ چشـــم همه مردم  مـــا جامعه صنعتی نیســـتیم. 
کل  کار نیســـت چون صنعت نـــدارد.  کـــه در آن  بـــه دولت اســـت. این جامعـــه ای 
گـــر بگوییم پنجاه میلیون چشـــم چهل میلیون آدم به دســـت  ایـــن جامعـــه مثًا ا
دولـــت بـــود و توقع داشـــتند دولت انقـــاب و دولت جمهوری اســـامی بـــرای آنها 
کنـــد. حـــاال ده نمکی به عنوان یک عدالت طلب مدافـــع ارزش های انقاب،  کاری 

ک درباره مسعود ده نمکی گفت و گو با یوسف علی میرشکا
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که روی ترک  اینهایی 
موتورش می نشستند، 

می گفتند مواظب باش! 
ده نمکی آن طرف است! 

که  حاال نمی دانستند 
ترک ده نمکی سوار 

هستند. آخر لو داده و 
گفته می خواهی ده نمکی 

را ببینی؟ ده نمکی من 
هستم! بنده خدا نزدیک 

کند! بوده سکته 

که امکان داشـــت صدایـــش را در این جامعه وســـعت داد و صدای او  تـــا آن جایی 
کرد. صدایش یعنی نشـــریه اش و مجموعـــه همکارانش.  ک پیدا  در جامعـــه پـــژوا

کـــه مـــا بـــر نمی تافتیم. مثـــًا عکـــس فان خانـــم را  کارهایـــی می کـــرد  گاهـــی هـــم 
گیشـــه را  کـــه زبانـــش از دهانـــش بیـــرون آمـــده و از این اداهـــا اما او  زدن در حالـــی 
می شـــناخت. مـــا موافـــق نبودیـــم. اما او می دانســـت ایـــن عکس بیشـــتر از خیلی 
کـــه او از مخاطبش داشـــت، من هیچ  مقـــاالت در جامعـــه تأثیر می کنـــد. معرفتی 
وقـــت نداشـــتم. به یک معنا مـــن برای خودم می نویســـم. مســـعود ده نمکی این 
کار نمی کنـــد. برای  جوری نیســـت. بـــرای خـــودش نمی نویســـد. بـــرای خـــودش 
که بدون وابســـتگی به  کســـانی  کار می کنـــد. بـــه همین خاطـــر یکی از  مخاطبـــش 
کند و  کله گنده هـــای اقتصادی و سیاســـی این جامعه توانســـت راه خـــودش را باز 

نبض جامعه اش در دســـتش باشـــد مســـعود ده نمکی اســـت. 

رادیکالی که سفیه نیست
]بعدها[ مســـعود یک نشـــریه رنگی در آورد؛ یکی دو شـــماره. چون فهمید جامعه 
متحول شـــده -یا به تعبیر من جامعه فرانســـوی شـــده و دیگر آن مخاطب وجود 
کار  نـــدارد- پـــس نشـــریه در آوردن بـــا آن آرمان هـــا و آن اعتقادات در ایـــن مملکت 
کلـــی اهل  کـــه مـــا در عالم سیاســـت ســـی و پنج ســـال اســـت  او نیســـت. حـــال آن 
که یک هـــزارم مســـعود ده نمکی شـــعور ندارنـــد و نمی فهمند. با  سیاســـت داریـــم 
که جامعه دیگر آن جامعه نیســـت و مخاطب هم آن مخاطب  دو شـــماره فهمید 
کـــه خیلی ها هســـتند بعـــد از ســـه ســـال تعطیلی  کـــرد. حـــال این  نیســـت و رهـــا 
نشریه شـــان دوباره یک نشـــریه در می آوردند از نشریه قبلی شـــان بدتر و سعی هم 

ادامـــه دهند.  می کنند 
مســـعود ده نمکی رادیکالیست اســـت اما سفیه نیســـت. احمق نیست. بی شعور 
نیســـت و جامعـــه اش را می شناســـد. آن نشـــریات، -صبح و دوکوهه و شـــلمچه و 

ایـــن حرفهـــا- این ها همه مشـــت بـــه نمـــد زدن بود. بـــه نمایندگـــی از مـــردم، به 
کردند و بعد هم  که هشـــت ســـال جنگ  گشـــنه و تشـــنه ای  نمایندگی از آدم های 
کاری هســـت و نـــه امکاناتی هســـت و مـــدام باید نگران نانشـــان  کـــه نه  شـــرایطی 

باشند. 
کمتر، بزرگتریـــن حنجره  کشـــید. ده ســـال، بیشـــتر یـــا  نمی دانم چند ســـال طول 
کار این  عدالت طلبـــان این جامعه بود. مســـلمًا بعدها دیگران در مورد ایـــن دوره 
کرد و مطلب خواهند نوشـــت. درســـت اســـت  بشـــر و نشـــریاتش پژوهش خواهند 
گرافیســـت آن هم  که شـــلخته بوده؛ فرم خوشـــگل نداشـــته و جذاب نبوده چون 
خودش بـــود. حروفچینش هم خودش بـــود. همه اش خودش بـــود. خیلی ها به 
گرفته  کار می کنی؟! البتـــه من یاد  که تو چه طـــوری ]با او[  مـــن اعتـــراض می کردند 
که خودت ویراســـتار مطلب  کردن مســـتلزم این اســـت  کار  که با مســـلمین  بـــودم 
خودت باشـــی. مطلبـــم را خودم ویراســـتاری می کـــردم. از همان یکی دو شـــماره 
گفتم مطلبـــم را خودم  کـــه دیدیـــم خیلـــی بغداد ویراســـتاری خـــراب اســـت،  اول 

ویراســـتاری می کنم. 

پدیده ای به نام مسعود ده نمکی 
که ایشـــان ]با نشـــریه[ حنجره این مردم بود تمام شـــد و با یک هشـــیاری  آن دوره 
کرد. دیگر  کـــه دیگر در ژورنالیزم هیچ تأثیری نمی شـــود جســـتجو  ویـــژه ای فهمید 
کـــرده عین  کـــه ده نمکی طی  نمی شـــود بـــا ژورنالیـــزم عدالت طلب بـــود. راهـــی را 
عبـــور از میـــدان مین بوده؛ یعنی یک تنـــه در عالم فرهنگ به میـــدان مین رفته و 

ســـینه خیز جلـــو آمده تا شـــده خودش؛ پدیـــده ای به نام مســـعود ده نمکی!
کاش مـــا از ایـــن پدیده هـــا بســـیار می داشـــتیم اما جامعـــه ما یـــک جامعه فرو  ای 
که  بســـته اســـت و همـــه نمی تواننـــد به انـــدازه مســـعود ده نمکـــی متهور باشـــند 
که ایشـــان  کنار بگذارند. دوربین بردارند و در ســـینما بیفتند. روزی هم  نشـــریه را 
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کار بـــه همین مقدار دشـــوار بـــود. با بی کلگی و بـــا همین تهور  نشـــریه در مـــی آورد، 
که آقا نمی شـــود! اصًا چطور می شـــود؟!  نشـــریه در آورد. خیلی هـــا فکر می کردند 
نشـــریه ایـــن را می خواهـــد و ایـــن را می خواهد و ایـــن را می خواهـــد. ]ده نمکی[ به 
کارش هیچ وقت هیـــچ توجهی نداشـــته؛ چه در  کـــدام از لـــوازم و مقدمـــات  هیـــچ 
گفتید دارد رســـوایی دو  که شـــما تـــا  کار. برای همین اســـت  کار و چـــه در ایـــن  آن 
که حاال  کـــردم. چه جوری می شـــود یـــک ســـناریویی  را می ســـازد، مـــن وحشـــت 
کند؟ چه جوری ممکن اســـت  کار  یـــک بـــار درگرفته و فیلم در آمده قرار اســـت چه 

رســـوایی دو جواب بدهـــد؟! نمی دانم!
دربـــاره ایـــن پدیـــده خیلـــی می شـــود حـــرف زد. البته مـــا پدیده هـــای دیگری هم 
کاری از پیش بردند. حـــاال نه با  کـــه یـــک  کًا بعـــد از انقـــاب همه آنهایی  داریـــم. 
ایـــن ویژگی ها اما همه آنها اســـتثنا هســـتند. متأســـفانه آقایان هیـــچ وقت به این 

کـــه می شـــود از ایـــن موفقیت ها یک قاعده ســـاخت.  فکـــر نیفتادند 
که اولین فیلم وســـترن در آمریکا ســـاخته شـــد، آمریکایی هـــا فهمیدند  هنگامـــی 
که  کـــه ایـــن می تواند یک ژانر باشـــد. یک قاعده باشـــد. پرورش بدهیم و بســـازند 
اآلن ســـنت اســـت. باالخره در سینمای هالیوود باید ســـالی یکی دو فیلم وسترن 
کمدی باید ســـاخته شـــود.  ســـاخته شـــود. فیلـــم موزیـــکال باید ســـاخته شـــود. 
ملـــودرام بایـــد ســـاخته شـــود. امـــا نمی دانـــم. صاح مملکـــت خویش خســـروان 
که اول خســـروان ُخســـر اســـت و ان االنســـان لفی خســـر!  داننـــد ولی یادمان نرود 
گریبانگیر  حـــاال چـــه این خســـر در وان باشـــد و چـــه بیـــرون از وان! ایـــن خســـران 
گریبانگیـــر ده نمکی. متأســـفانه به خاطـــر بی قاعده  خیلی هـــا خواهد شـــد امـــا نه 
بـــودن جامعـــه مـــا در همـــه زمینه هـــا از اقتصاد تـــا فرهنـــگ فقط آدمهـــای متهور 

می تواننـــد موفق شـــوندنه لزومًا اهل اســـتعداد. 

مایکل مور ایران
کـــه یک روز حـــاج مســـعود آمد و  مدتـــی بـــود دیگـــر نشـــریه ای در نمی آمد تـــا این 
گفت ســـوژه فقر و فحشـــا!  گفتیم خوب اســـت.  گفـــت می خواهـــم فیلـــم بســـازم! 
کـــرده؛ حاج مســـعود آمد و  کار  که چه  گفتیـــم خوب اســـت. مـــن هم ندیده بـــودم 
گفتیم باشـــد  گفـــت می خواهم تو آن مقاله دوزخ پایتخت را در این فیلم بخوانی. 
که از این طـــرف و آن طرف -با آن  و خواندیـــم. خواندیم و ایشـــان هـــم فیلم هایی 
گرفت. فیلم این طرف و  کار[ در  کـــرد و  گرفته بود، ]تدوین  که دارد-  ذوق ویـــژه ای 
آن طـــرف رفـــت و غربی ها هم به او لقب مایکل مور ایـــران داده بودند. البته او هم 
کاه ها نرود. چون جماعت غربی در شـــهید  که ســـرش از این  حواســـش جمع بود 
کرد،  کردن اســـتعدادهای جهان ســـوم اســـتعداد ویژه ای دارند. یعنی طرف تا گل 
گل بدهد  کس هـــم آن طـــرف  گل بدهـــد و هر  کـــه آن طـــرف  کاری می کننـــد  فـــوراً 
کوتاه خواهد بود. بســـیاری از شـــعرا، نویســـنده ها، فیلمســـازان و  عمـــرش خیلـــی 
گرفت، آمد و  کـــه در  کشـــانده اند. این فیلم  اهـــل هنر و اســـتعداد ما را به آن طرف 
کـــدام پیروزی را بســـازم. خوب بود. ســـوژه هم  کدام اســـتقال،  گفـــت می خواهم 
گفتم ایـــن دیگر یک فیلمبـــردار حرفـــه ای می خواهد. دیگر  خـــوب بود. مـــن به او 

نمی خواهد خـــودت فیلم بگیری. 
کادر  کادر یک  که دومـــی فیلمبردار حرفه ای داشـــت و اصـــًا  جالـــب اســـت. با این 
فنـــی و حرفـــه ای بـــود، توفیـــق اولـــی را به دســـت نیـــاورد! مردمـــی بـــودن در عصر 
کار به بحث ســـینمای جـــدی و این  هنرهـــای دیـــداری تصرف بیشـــتری دارد. تا 
کن درباره ســـینما  که ســـعی  حرف هـــا رســـید. پیشـــنهاد من به ایشـــان این بـــود 
کارت نخواهد آمـــد ولی باید  کـــه به  کتاب دســـتت می آیـــد بخوانی. با این  هـــر چه 
کنـــد. حرف های  کـــه آدم قلمبه پرانی  بدانـــی. جـــزء لـــوازم ایـــن بازی ایـــن اســـت 
کابر را بیاورد. اســـم منتقدان بزرگ را به زبـــان بیاورد و تا  گنده بزند. اســـم ا گنـــده 
که این بشـــر این همه فیلم دیـــد و از حال و  می توانـــی فیلم ببین. جالب اســـت 
هـــوای خـــودش بیرون نیامد. این هم جزو عجایب اســـت. ایـــن هم یک ویژگی 
که تازه داخل ســـینما  حیرت انگیـــزی اســـت. اوایل انقـــاب آدمهایی داشـــتیم 
کردند بـــه فیلم دیدن  که شـــروع  افتـــاده بودنـــد و فیلم هم ســـاخته بودند؛ بعد 

کردند. حاج مســـعود دگردیســـی پیدا نکرد.  دگردیســـی پیدا 

ای کاش می توانست اخراجی های خواهران را بسازد
که خود ایشان داده بود بنویسیم.  قرار شـــد ما یک سناریویی بر اساس ســـوژه ای 
که بعدها یعنی بعد از اتمام جنگ  این ســـوژه را خود من هم ســـراغ داشـــتم. این 
که هنوز جنگ ادامه داشـــت، جماعت بنیاد شـــهید و ارگان های  یا حتی در حالی 

کردند رزمندگان اســـام را موجودات معصوم و مقـــدس جلوه دهند.  دیگـــر ســـعی 
که آقا  مـــا از همـــان وقت هـــا مخالف بودیـــم ولی صـــدای ما بـــه جایی نمی رســـید 
که شـــما می گویید! خیلی هایشـــان رفقای  کدام این هـــا این جوری نبودند  هیـــچ 
کتاب  مـــا بودنـــد. از ما هـــم بدتر بودند. مـــن اینجا درباره شـــهدای شـــوش دانیال 
کار او  که  کـــه قاچاقچی و خافکار بوده یک جوری نشـــان داده انـــد  دارم. آدمـــی را 
همیشـــه قرائت قـــرآن و دعـــا و این چیزهـــا بـــوده؛ حیرت انگیز اســـت! مایه خنده 
کـــه یک بار پایـــش را در  که این نبـــوده؛ آدمی  هم هســـت. چـــون مردم می داننـــد 
مســـجد نگذاشـــته و اصًا نمی گذاشـــت و رفیق ما بود، ببین ]نوشـــته اند[ جلســـه 
قرائت قرآن داشـــته! آقا قرائت قرآن را داشـــتیم ولی این نمی آمد ]چون[ خوشـــش 
که حیرت انگیـــز بود.  نمی آمـــد! اصـــًا در ایـــن عوالـــم نبود ولی شـــجاعتی داشـــت 
گفتند فانی یک تنه با اســـلحه خودش  کـــه  البتـــه من بعـــد از انقاب تهران بودم 
گلوله هـــای خـــودش با عـــراق جنگ چریکی می کنـــد. البته آدم نماز شـــب خوان  و 

هم قاطی این ها داشـــتیم. 
گذاشـــته  چـــون مســـعود فضا و جبهـــه را می شـــناخت، روی این ســـوژه انگشـــت 
که دربـــاره نیروهای بـــه ظاهر نگاتیو جنگ فیلم بســـازد. خـــودش هم با این  بـــود 
که از الی پر قو به جبهه رفته باشـــد و  عوالـــم بیگانه نبود. یعنـــی از این هایی نبود 
که ازدحام نفوس و اجتماع انســـانها  کجا  نداند با چه پدیده ای مواجه اســـت. هر 
باشـــد -حاال چه خانمها و چـــه آقایان- از این اتفاقـــات ]اخراجی ها[ می افتد. من 
که البتـــه نمی تواند  همیـــن اآلن دارم بـــه ده نمکی یک ســـوژه پیشـــنهاد می دهم 
کاش ایشـــان می توانســـت اخراجی هـــای خواهـــران را بســـازد. چـــه  بســـازد. ای 

غوغایی می شـــد!
گفتم از من بیشـــتر از این  کم اســـت.  کمدی این  گفت طنز و  ســـناریو را نوشـــتیم. 
که به قـــول عبید  کردنـــد  کاری بـــا آن  بـــر نمی آیـــد. بـــرد خـــودش و بقیه دوســـتان 
کـــه این را  کانـــی نـــه اذان مـــا معلوم بـــود و نه اذان همســـایه. هیچ معلـــوم نبود  زا
کســـی می توانســـت  که  کردند و اولین بار بود در تاریخ ســـینمای ایران  کارش  چـــه 
مخالـــف و موافق را به ســـینما بکشـــاند و آن حادثه عظیم اســـتقبال از اخراجی ها 
پیـــش آمد. ایشـــان هـــم ادامـــه داد تـــا اخراجی هـــای مربوط بـــه انتخابـــات. حاال 
که ایشـــان مـــدام ایـــن دوســـتان ]هنرپیشـــه[ را بـــا خـــودش همراه  جالـــب اســـت 

می آورد و در حقیقت ســـریال ســـاخت. 

که فیلمش  بعد از این 
پرفروشترین فیلم 
تاریخ سینمای ایران 
شد، متأسفانه خیلی 
از بچه های مسلمان 
یا من می گویم 
متسلمان، مثل 
متشاعر، متظاهر، 
که او را  عوض این 
کنند سعی  کمک 
کردند او را به زمین 
بزنند
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فکر می کردم به بن بست می رسد
کشـــیده و ایشـــان نخواهد توانست بیرون  کار به بن بســـت  که دیگر  به نظر می آمد 
که رســـوایی را ســـاخت. خوشـــبختانه  از ایـــن ژانـــر موفقیتی داشـــته باشـــد تا این 
کار موفقی از آب درآمد. ســـینمای ایشـــان ســـینمای مردمی است.  رســـوایی هم 
چیزی که من همیشـــه به او می گفتم ســـینما یعنی اســـتقبال مردم. سینما یعنی 
کنند. مردم شـــما را قبول می کننـــد، حافظ را  گیشـــه. ســـینما یعنی مردم قبولـــت 
کـــن و توانایـــی ات را؛ تو نمی توانـــی ادای  هـــم قبـــول می کنند. تو خـــودت را نـــگاه 
دیگـــری را در بیـــاوری. نمی توانـــی جز خودت باشـــی؛ به اســـتقبال مردم بســـنده 
که روشـــنفکر چـــه می گویـــد. -البته بعـــد از ما در  کار بـــه این نداشـــته بـــاش  کـــن. 
کس این همه حق کشـــی  عالـــم فرهنـــگ و  ادبیات- در عالم ســـینما در حق هیچ 
نکردنـــد و چـــوب الی چرخـــش نکردنـــد. در عالـــم ســـینما در حـــق هیـــچ کس به 
کردند چوب الی چرخش بگذارند  اندازه ایشـــان ستم نشده است. خیلی ســـعی 
که مســـعود  کارایی بیندازندش اما نتوانســـتند. چرا؟ برای این  کنند و از  و فلجش 
که این بشـــر هر  موجودی اســـت به شـــدت متهور! مـــن می خواهم ایـــن را بگویم 
کاری  که وقتـــی اراده می کند  چـــه دارد از تهـــورش دارد. از ایـــن بی کلگـــی اش دارد 
کار پیـــش مـــی رود و پیـــش می بـــرد بر  را از پیـــش ببـــرد، دیوانـــه وار بـــه ســـمت آن 
کار می کردیم. دو ســـه نفـــر سوســـه آمدند. من  خـــاف مـــن! مثـــًا ما یـــک جایـــی 
کـــردم و به خانه آمـــدم! ولی مســـعود ده نمکی دو نفر  اصـــًا هیچ چیـــز نگفتم و رها
سوســـه بیاینـــد، ســـه نفر بیاینـــد، صد نفر بیاینـــد، هزار نفـــر بیایند، بـــه هیچ وجه 
ول کن ماجرا نیســـت بلکه تیزتر و برنده تر می شـــود. من اصـــًا از این طبایع ندارم. 
کردند  که یک عده ای شـــروع  کار پیش مـــی رود، پیش می رود. بـــه محض این  تـــا 
کـــن و چنان کن، مـــن رها می کنم  کردنـــش و از ایـــن ور کردن و چنین  کولـــه  کـــج و 
کارهایم هم همین جـــوری بوده ولی ده نمکی درســـت  و خداحافظ شـــما. همـــه 
کاری را انجام دهد، غلط یا درســـت حتمًا  کـــرد  گر اراده  نقطـــه مقابل من اســـت. ا
کار اســـت. فیلم ســـاختن  کار را انجام می دهد. نشـــریه در آوردنش یک نمونه  آن 
کاش به  کاش ســـریال نمی ســـاخت. یعنـــی ای  کار دیگر. البته ای  او یـــک نمونـــه 
گیر و رســـانه دیداری  گیر تلویزیون نمی رفت. رسانه فرا ســـمت رســـانه دســـت و پا
ســـینمای مـــا بـــه انـــدازه خـــودش محدودیـــت دارد. محدودیت هـــا در تلویزیون 

صـــد برابـــر می شـــود و ایشـــان دیگر امـــکان مانور نـــدارد. حاجـــی این نباشـــد و آن 
نباشـــد. در تلویزیون به ضررش تمام می شـــود. یعنی سریال ســـازی برای ایشـــان 
گاهی همچنان ســـریال بســـازد ولی توفیق ایشـــان در  آمـــد نـــدارد. البتـــه می تواند 
که ســـروکارش با فرد منتشر اســـت و از آن به  ســـینمای مردمی اســـت. ســـینمایی 
شـــدت اســـتقبال می کنند. چون مردم را می شناســـد و می داند دلخواه مردم چه 

است. 

پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران
گوش هایی  که همواره ظاهرًا یک موضـــع ثابت دارد، باطنًا  ده نمکـــی علیرغم این 
گوشـــها همه حرفهـــا را می شـــنوند و تحلیل می کنند. یـــاد می گیرد و  کـــه این  دارد 
پیش می رود. این یکی از ویژگی های به شـــدت قابل ســـتایش مســـعود ده نمکی 
گهانی وارد ســـینما  اســـت. شـــاید هیچ کس دیگری جرأت نمی کرد سراســـیمه و نا
که فیلمش پرفروشـــترین فیلـــم تاریخ  شـــود بـــدون هیچ مقدمـــه ای. بعد از ایـــن 
ســـینمای ایـــران شـــد، متأســـفانه خیلـــی از بچه هـــای مســـلمان یا مـــن می گویم 
کردند  کنند ســـعی  کمک  که او را  متســـلمان، مثل متشـــاعر، متظاهر، عوض این 
گر  او را بـــه زمیـــن بزننـــد. دوســـتان متســـلمان هنگامی پذیرفتند ایشـــان ســـینما
که فکـــر می کنـــم ســـومی و چهارمی را هم ســـاخته بـــود و دیگر نمی شـــد با  اســـت 
که ما در همین ســـینمای بعـــد از انقـــاب آدم هایی  کـــرد. حاال ایـــن  او مخالفـــت 
که بـــه زور و هزینه بیت المـــال چندین فیلم ســـاخته اند و هیچ وقت  ســـراغ داریم 
که آقـــا تو اســـتعداد نـــداری! تـــو مخاطبت را  موفـــق نشـــده اند. از رو هـــم نرفتنـــد 
نمی شناســـی! تو نمی دانی برای چه کســـی می خواهی فیلم بســـازی. می خواهند 
کـــه مثًا فانی خوشـــش بیاید. بهمـــان حاج آقا خوشـــش بیاید.  فیلمی بســـازند 
فـــان جنـــاح خوشـــش بیاید. این ســـینما نیســـت. مخاطـــب اصلی ســـینما فرد 

منتشـــر اســـت. توده ها، الیه هـــای اعماق، مـــردم بدون هیـــچ عنوانی. 
کســـی نـــرود ببیند. باز  که  کردند  جماعـــت چپ اخراجیهای ســـه را رســـمًا تحریم 
کنند. چون رســـمًا وارد سیاســـت شـــده بود و  کم  نتوانســـتند از توفیـــق این فیلم 
که قضیه از چه قرار اســـت. مـــن به یاد  کرده بود و نشـــان داده بـــود  همـــه را هجـــو 
کار  گفـــت به من می گویند با شـــریفی نیا  که ســـر همـــان اخراجی های اول  می آورم 
که  کـــی به تو می گوید؟ شـــریفی نیا برای نشـــان دادن نقش منفی ای  گفتم  نکـــن! 
گزینه اســـت. چون شـــریفی نیا این طبقه را می شناســـد و  تو در نظر داری بهترین 
کار  کـــس بهتر از او نمی تواند این طبقه را نشـــان دهد. یعنی قشـــر ریا هیـــچ 
کار به  کســـی بهتـــر از او نمی تواند نشـــان دهد. چه  جامعه ما را هیچ 
کـــه دربـــاره شـــریفی نیا یـــا درباره هـــر کس دیگـــری این را  ایـــن داری 
کار خـــودت را بکن. ســـینما جایگاه  می گوینـــد یـــا آن را می گوینـــد. تو 
قضـــاوت اخاقی درباره هنرپیشـــه، بازیگردان، فیلمبـــردار و نورپرداز و 

این حرفها نیســـت. 

نیروهای ضدانقالب روی ترک ده نمکی
که بـــا جامعـــه درگیر اســـت. با  مـــردم او را مـــی شناســـند بـــرای ایـــن 
مـــردم مخلوط اســـت. ده نمکـــی در کوچه و خیابان بزرگ شـــده؛ در 
که ادعـــای رزمنده  نوجوانـــی  بـــه جبهـــه رفته؛ ما خیلی هـــا را داریـــم 
کی  بـــودن می کننـــد یـــا عکـــس چفیـــه ای دارند یـــا حتی لبـــاس خا
تنشـــان اســـت اما در جبهـــه نبودند. تجربـــه خود ده نمکـــی از من 
کـــه او فرمانده دســـته بوده و من ناســـامتی  بیشـــتر اســـت. با این 
گـــردان بودم. اما مـــن به عنوان آقای شـــاعر و نویســـنده  فرمانـــده 
و نقاش و مســـئول تبلیغـــات و انتشـــارات و از این هـــارت و پورتها 
کنم. بـــر و بچه های  گـــردان را بازســـازی  کنـــم و  رفتـــم ســـخنرانی 
گروهان]بشـــو[،  کـــه آقـــا معـــاون  ســـپاه شـــوش دانیـــال ]گفتنـــد[ 
گـــردان! حال  گروهـــان، پس فردایش فرمانده  فردایش فرمانـــده 
کرده. یعنـــی قاطی بر  که ده نمکی از بســـیجی عادی شـــروع  ایـــن 

و بچه هـــا بوده؛
امـــام می گفـــت جنگ نعمـــت بزرگـــی اســـت. از ایـــن بابت هـــا واقعًا نعمـــت بزرگی 
اســـت. قومیت هـــای مختلـــف آنجـــا بودنـــد. شـــناختی که یک بچـــه نظام آبـــاد از 
جبهـــه و نیروهـــای مختلـــف و مختلـــط یعنـــی تـــرک و لر و فـــارس و عـــرب و بلوچ و 
کند[، همه اینها در ده نمکی رســـوب  ترکمـــن و همـــه رقم آدم قـــر و قاطی]پیدا می 

کـــرده و بیـــن ده نمکـــی و دیگران فاصلـــه انداخته؛

بی کلگی واقعًا نعمت 
خیلی حیرت انگیزی 

گر جنگ  است. ا
ادامه پیدا می کرد، 
ده نمکی اآلن یکی 
از فرماندهان عالی 

جنگ بود و مسلمًا 
اآلن در قاره افریقا و 
یا خاوردوری و یک 

جای دوری مشغول 
درگیری بود! او همان 

انرژی را به عالم 
سینما آورده

قوه بویایی بعضی از 
موجودات خیلی قوی 

است. بعضی ها یک 
حسی دارند. یک 

فراست ویژه ای دارند و 
که خالء  پیدا می کنند 

 
ً
کجا است و عجالتا کار 

این خالء را می شود با 
کرد چه چیزی پر 
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-از  گانگســـتری،  کاه  یـــک  ده نمکـــی  خیابانـــی  درگیری هـــای  ایـــن  از  یکـــی  در 
کـــه فقـــط یک ذره چشـــم ها معلـــوم اســـت،- روی ســـرش بوده و ســـوار  اینهایـــی 
کـــه روی ترک  موتـــور، نیروهـــای ضـــد انقـــاب را می بـــرده و مـــی آورده! این هایـــی 
موتورش می نشســـتند، می گفتند مواظب بـــاش! ده نمکی آن طرف اســـت! حاال 
گفتـــه می خواهی  کـــه ترک ده نمکی ســـوار هســـتند. آخر لـــو داده و  نمی دانســـتند 
ده نمکـــی را ببینـــی؟ ده نمکـــی من هســـتم! بنده خـــدا نزدیک بوده ســـکته کند! 
کاری نمی کنـــد. ایـــن می خواهـــد ببینـــد حریفانـــش کی  هیـــچ بی کلـــه ای چنیـــن 
هســـتند]که[ مـــی رود وســـط این ها و جابه جایشـــان می کنـــد و می برد و مـــی آورد. 
کـــه طرف  گفتم بـــرای این  همیشـــه می گفـــت چـــرا اینها ایـــن قـــدر می ترســـند؟! 

کـــه به هوای نفســـش برســـد. آرمـــان نـــدارد. آزادی می خواهـــد 

او در همه کارهایش مجتهد است
کـــه بـــه اصطـــاح ادای حـــاج مســـعود و حـــاج  حســـین و بقیـــه را در  آدم داشـــتیم 
کســـی نیســـت. ایشـــان  کپی بودند و مقلد بودند. ده نمکی مقلد  می آورد ولی آنها 
کارهایـــش مجتهـــد اســـت. اآلن بحمداهلل یک تنه یک لشـــگر اســـت. با  در همـــه 
که  کـــه بعضی از دوســـتان و رفقا دور و برش هســـتند اما یک تنه شـــد همانی  ایـــن 
می خواســـت. یکـــی مـــرد جنگی به از صـــد هزار. البتـــه نمی شـــود از ده نمکی توقع 
که به دســـت آوردی، بیا شـــاهنامه را به سینما ترجمه کن.  داشـــت با این توفیقی 

چـــون این دیگر پشـــتوانه خیلی ســـهمگینی می خواهد.
مـــوال امیرالمؤمنیـــن روحـــی لـــه فـــداه می فرماید: رحمـــه اهلل امـــرًا عرف حـــده و لم 
گلیم  یتجـــاوز عـــن توره؛ خدا بیامرزد کســـی را که حد خـــودش را بداند و پایـــش را از 
خـــودش درازتـــر نکند. از حـــدود خودش خارج نشـــود. ده نمکی یکـــی از مصادیق 
که مســـعود، این  این قضیه اســـت. در همین ســـوژه رســـوایی، من بـــه او می گفتم 
که تو به من نشـــان دادی  گفتم این ســـناریویی  گفـــت در می گیـــرد.  در نمی گیـــرد. 
که در بگیـــرد. چفت و بســـت ندارد ولی موفق شـــد.  خیلـــی شـــلخته تر از آن اســـت 
چـــه جـــوری اش را نمی دانـــم اما فیلم آن ســـناریو نیســـت. با رســـوایی ده نمکی به 
که ســـناریو یک چیز اســـت و فیلم یـــک چیز دیگر. البتـــه جان فورد  من ثابت شـــد 
این را قبًا نشـــان داده بود. ســـناریو فقط خط داســـتانی اســـت. من این را به این 
کرده باشـــم. الحمداهلل من چند ســـال است  که از رفیقم هواداری  خاطر نمی گویم 
ده نمکـــی را ندیـــده ام. ایـــن را به ایـــن خاطر می گویم که من این ســـناریو را ســـه بار 
که آیا ســـاخته خواهد شد یا  که قطعی شـــود  پشـــت ســـر هم خواندم. پیش از این 
گرفتم یک بـــار خواندم. دیدم  ســـاخته نخواهد شـــد و چه پیش خواهد آمـــد. من 
کنیم دیدم نمی شـــود.  گفتیم مثـــًا اصاح  خیلـــی واویا اســـت. بـــار دوم خواندم. 
گره افکنی های آن درســـت نیست اما  باید از نو نوشته شـــود. چفت و بســـت ندارد. 
کـــردم به قدری متهور و یکدنده اســـت- این بشـــر برداشـــت برد. خدمتتان عرض 

گفـــت درش می آورم و اثـــر را درآورد. رادیکال یعنی این- نگفت نمی شـــود. 

در عصر ماهواره به سینما کشاندن مردم خیلی کار است 
که بلد اســـت جـــای خالی یـــک عنصر خیلی  یکـــی دیگـــر از هنرهایـــش این اســـت 
کرده؟! قـــوه بویایی  کند. ایـــن را چه جـــوری پیدا  مهـــم را بـــا یک پدیـــده جزئی پر 
بعضـــی از موجودات خیلی قوی اســـت. بعضی ها یک حســـی دارند. یک فراســـت 
کجـــا اســـت و عجالتـــًا این خـــاء را  کار  کـــه خـــاء  ویـــژه ای دارنـــد و پیـــدا می کننـــد 

کرد.  می شـــود با چـــه چیزی پـــر 
گیرنـــده خیلـــی قـــوی و خوبـــی دارد. از حـــوادث جزئـــی نمی ترســـد. از خـــاف آمد 
که بشـــنود خوب می شـــنود  گاه  گفتم، هـــر  کـــه  عـــادت نمی ترســـد و همـــان طـــور 
کرد  کار خواهد  که بعـــدًا چـــه  کـــه قرار باشـــد ببیند خوب می بینـــد. این  گاه  و هـــر 
کارهای موفقـــی بودند. مردم  که تا اآلن ســـاخته  نمی دانـــم ولی این چهار فیلمی 
کسی بگوید  کار است. ممکن است  کشـــاندن خیلی  را در عصر ماهواره به ســـینما 
کشـــاند! اما  آقـــا جان! می شـــود مـــردم را با فیلم پورنو هم به ســـالن های ســـینما 
این طور نیســـت. ]باید پاســـخ داد:[ نه آقا جان! این در ماهواره بیشـــترش هســـت 
و در جهان مجازی خیلی بیشـــتر. با فیلم فارســـی و فیلم ایرانی و سینمای وطنی 
کســـی بر  که از هر  کار اســـت و ایـــن هنری اســـت  گیشـــه آشـــتی دادن،  مـــردم را بـــا 

نمی آید. 
مســـعود ده نمکـــی یکدندگـــی دارد امـــا آدم مغـــروری نیســـت؛ آدم خودُگنده بینی 
َگنددماغـــی نیســـت. خیلی از بـــر و بچه ها ]حتی[ یـــک فیلم ناموفق  نیســـت. آدم 
می ســـازند ]ولـــی[ فکـــر می کننـــد تافتـــه جـــدا بافته هســـتند. یک شـــعر متوســـط 

کتـــاب چـــاپ می کننـــد و فکر  می گوینـــد و فکـــر می کننـــد مـــا هســـتیم دیگـــر! یک 
کـــه این ســـادگی و بســـیط بـــودن را از  کـــه مثـــًا که خبری شـــده؛ کســـی  می کننـــد 

کارش موفـــق می شـــود.  دســـت نمی دهـــد در 
که یک انســـان می تواند در طی  که همـــه دگرگونی هایی  ده نمکـــی این را فهمیده 
کنـــد، اینها همه جـــزو عوارض وجود او هســـتند نه جـــزو ذاتش و  زندگـــی اش پیدا 
که فیلم  که هســـت. امیدواریم  نـــه جوهر وجودش؛ جوهر وجودش همانی اســـت 
پنجمـــش را هـــم ببینیم. نمی دانم اآلن فیلمی ســـاخته یا نســـاخته اســـت. هر بار 
کـــه در می گیـــرد یـــا در نمی گیرد.  کند مـــا باید نگران باشـــیم  کـــه او یـــک فیلـــی هوا 

امیدواریـــم در بگیـــرد. صبر می کنیم تا معلوم شـــود. 

 نعمت خیلی حیرت انگیزی است
ً
بی کلگی واقعا

که  آدمهـــای موفـــق دشـــمن دارنـــد. آدمهـــای متمایـــز دشـــمن دارنـــد. آدمهایی 
اندازه شـــان از تخت خـــواب بیشـــتر اســـت دشـــمن دارنـــد. فروبســـتگی جامعه ما 
کســـی  گر  کـــه همه هم قـــد و هم انـــدازه و هم قـــواره باشـــند. حاال ا اقتضـــا می کنـــد 
گر  کـــه ا کرد؟! یـــا باید هلـــش بدهی  کارش  در ایـــن انـــدازه جـــا نگرفـــت بایـــد چـــه 
گر مثـــل ده نمکی  مثـــل مـــا باشـــد می گوید آقا هـــل نده مـــا رفتیـــم؛ رها می کنـــد! ا
کافـــی بود یک ُجـــو ترس در  باشـــد این قدر فشـــار مـــی آورد تا قاعده را می شـــکند. 
کران نشـــده تمام می کرد.  کار را ا وجـــود ده نمکـــی بود در همان اخراجی هـــای اول 
گر جنگ ادامـــه پیدا می کرد،  بی کلگـــی واقعًا نعمت خیلی حیرت انگیزی اســـت. ا
ده نمکـــی اآلن یکـــی از فرماندهان عالی جنگ بود و مســـلمًا اآلن در قاره افریقایی 
و یـــا خاوردوری و یک جای دوری مشـــغول درگیری بـــود! او همان انرژی را به عالم 

ســـینما آورده است. 
کنـــد؟! یک  کارش  کـــه ســـناریوی ســـوخته اســـت می خواهـــد چـــه  ســـناریویی را 
کنـــی؟!  کارش  کـــردی دیگـــر بـــار دوم می خواهـــی چـــه  بـــار ایـــن ســـناریو را فیلـــم 
اســـلحه اش چـــه جوری پر می شـــود؟ نمی دانـــم! ولـــی او هر بار یـــک تفنگ خالی 
برمـــی دارد. چـــه طوری پر می شـــود؟ حاال یا جادو اســـت یا جنبل اســـت یا توفیق 
که  الهـــی اســـت. اما به اعتقـــاد بنده همـــان دلیری بیش از اندازه این بشـــر اســـت 
سراســـیمه بـــه ســـمت مقصد مـــی رود. حـــاال یا موفقیتی هســـت یـــا نیســـت؛ او از 

که از شکســـت می ترســـیم.  شکســـت نمی ترســـد! بر خـــاف ما 

در پوست ده نمکی رفتن دشوار است
کنند نه  گرفته اند »نفـــی«  بچـــه حزب اللهی هـــا تـــازه بعـــد از ســـی و پنج ســـال یـــاد 
کســـی محکی ندارد  »نقـــد«! نقـــد یعنی ارزیابـــی؛ نقد یعنی به محـــک زدن. وقتی 
چـــه جـــوری نقد می کنـــد؟! چه چیـــزی را نقد می کند؟! چـــرا نمی رونـــد دیگران را 
کـــه آدم، جاهل محله خودشـــان باشـــد خیلی هنری نیســـت.  کننـــد؟! این  نقـــد 
که از نقد ســـینما، -ســـینمای  دوســـتان مـــا بایـــد توانایی ایـــن را داشـــته باشـــند 
کجـــا،- برآیند و بعـــد بیایند به  هالیـــوود، ســـینمای داخل و ســـینمای اروپـــا و هر 
کـــه نقد بکنند یا  جـــان ده نمکی بیفتند! چـــون به حال ده نمکـــی فرقی نمی کند 
کتک خورده  کتـــک زده و  نکننـــد؛ به او فحش بدهند یا ندهند؛ این قدر این بشـــر 
کردن اســـت. ده نمکی هم مســـلمًا به  کلوخ پرت  کـــه عین خیالش نیســـت. اینها 
کرد. اصًا نمی تواند اعتنا داشـــته باشـــد. عالم او عالم  کارها اعتنایی نخواهد  ایـــن 

کارش را پیـــش می برد.  اعتنـــای به این چیزها نیســـت. شـــاید برنجـــد ولی 
مخاطبـــان ده نمکـــی هنـــوز همان هـــا هســـتند؛ الیه هـــای اعمـــاق جامعـــه. البته 
توانســـته بـــا ســـینما یـــک عـــده ای را حتـــی از طبقه متوســـط بـــه باال با ســـینمای 
کنـــد و مخاطب خـــودش قـــرار دهد. آقـــای ده نمکـــی موفق ترین  خـــودش همـــراه 
چهـــره هنـــر دیداری پـــس از انقاب اســـت. برای این که مردم را به ســـمت ســـینما 
گـــر هنـــر داشـــته باشـــند می توانند  کشـــاند و بـــا ســـینما آشـــتی داد. دیگـــران هـــم ا
کنند  کنند و سعی  که بروند اســـم فیلم ایشـــان را تقلید  کنند ولی نه این  اســـتفاده 
همان لباس ها را تن آدم ها کنند. در پوســـت ده نمکی رفتن دشـــوار اســـت. آنهایی 
کســـی باید خودش  کـــه ادایـــش را در می آورند به جایـــی نخواهند رســـید. هر  هـــم 
گـــر خوب،  گر بد و ا گر مثبـــت، ا گر منفـــی و ا که هســـت، ا باشـــد. ده نمکـــی هر چـــه 
کـــه من دیدم. اصـــًا ژنریک  هر چه هســـت، یکـــی از اورجینالترین آدمهایی اســـت 
نیســـت. متأســـفانه خیلی از اهل سیاســـت مـــا، خیلـــی از اهل فرهنگ مـــا ژنریک 
هســـتند و خیلی ســـریع خودشـــان را لو می دهند. مـــن دیگر حرفی نـــدارم. به خدا 
که موفقیتش خیلی بیشـــتر از  می ســـپارمتان و بـــرای آقای ده نمکـــی آرزو می کنـــم 

که تـــا اآلن بـــوده؛ هر چند تـــا همین جایش هم حماســـه ای اســـت.  ایـــن باشـــد 

گیرنده خیلی قوی و 
خوبی دارد. از حوادث 
جزئی نمی ترسد. از 
خالف آمد عادت 
نمی ترسد و همان طور 
که  گاه  گفتم، هر  که 
بشنود خوب می شنود 
که قرار باشد  گاه  و هر 
ببیند خوب می بیند. 
کار   چه 

ً
که بعدا این 

کرد نمی دانم  خواهد 
ولی این چهارتا فیلمی 
که تا اآلن ساخته 
کارهای موفقی بودند
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گردان هـــای مختلـــف لشـــکر بیســـت وهفت  در زمـــان دفـــاع مقـــدس فرمانـــده 
گـــردان حمـــزه بـــوده اســـت. بعـــد از جنـــگ هـــم در  محمدرســـول اهلل، از جملـــه 
کرده است. ســـردار محمود امینی بعد  قســـمت های مختلف این لشـــکر خدمت 
که وظیفه  از باز نشســـتگی در مؤسســـه بیســـت و هفت بعثـــت فعالیت می کنـــد، 
حفظ و نشـــر آثار دفاع مقدس منتســـب به لشکر بیســـت و هفت را بر عهده دارد. 
او در یـــک مقطعی فرمانده مســـعود ده نمکی بوده اســـت. متـــن پیش رو حاصل 

گفت وگـــوی مـــا با ایشـــان درباره مســـعود ده نمکی اســـت.  

گردان سلمان
گـــردان، مســـئولین و  کادر  گردان هـــای بســـیج و ســـپاه تشـــکیل می شـــد،  وقتـــی 
گردان ها را بســـیجیان  کله اصلـــی  فرماندهـــان، غالبـــش ســـپاهی بودنـــد اما شـــا
گردان  کار شـــد. به  تشـــکیل می داند. آقای ده نمکی از ســـال شـــصت و پنـــج وارد 
گـــردان ســـلمان حضور داشـــت. اما  ســـلمان رفـــت و تـــا آخـــر جنگ هـــم در قالب 
که مـــن فرمانـــده  آن بودم حضـــور پیدا  گردان هـــای دیگـــر مثل حمـــزه  گاهـــی در 

. د می کر

راهپیمایی حجاب
بـــه دیـــدار حضرت امـــام رفتـــه بودیم. بعـــد از دیـــدار و بیـــرون آمدن از حســـینیه 
گفتنـــد؛ نمی خواهیـــد پیش آقای هاشـــمی  جمـــاران محافظـــان آقای هاشـــمی 
هـــم بیایید؟ منـــزل آقای هاشـــمی نزدیک منزل امـــام بود. خاصـــه رفتیم دیدار 
ایشـــان. همـــه فرماندهـــان لشـــکر هم بودنـــد. نیم ســـاعتی پیش آقای هاشـــمی 
بودیـــم. از همـــه طـــرف صحبت شـــد. اتفاقـــًا حاجی بخشـــی هـــم بود، بـــه آقای 
گفـــت، حـــاج آقا دوشـــنبه یـــک راهپیمایـــی داریـــم، جلوی دانشـــگاه و  هاشـــمی 
کشـــاورز بـــرای بدحجابی. آقای هاشـــمی گفت خوب اســـت اما حواســـتان  بلـــوار 
که شـــبیه  که مـــا نمی توانیم از این ها توقع و انتظار داشـــته باشـــیم  جمـــع باشـــد 
خواهـــر و مادرهـــای خودمان در بیاینـــد. یعنی می خواهم بگویم حاجی بخشـــی 
در آنجـــا دغدغـــه بدحجابی ســـطح جامعه را داشـــت. ایـــن قضیه ادامه داشـــت 
تـــا جنگ تمام شـــد. بعـــد از جنـــگ محدودیت ها بـــرای افراد حزب اللهی بیشـــتر 
کار شـــما دیگر تمام شـــده اســـت. این هـــا دیگر به شـــما مربوط  شـــد. می گفتنـــد 

نمی شـــود. این هـــا مربـــوط بـــه دولت اســـت و دولت بایـــد پیگیر آن باشـــد.

حضرت آقا پیگیر کارهایش بود
کـــه در جنگ بودنـــد زیاد بـــود. به شـــهر آمده  بعـــد از جنـــگ دغدغـــه نیروهایـــی 
کنده  کـــه در منطقـــه داشـــتند، یک دفعـــه  بودنـــد و از آن عقبـــه عظیـــم معنـــوی 
شـــده بودند. هرکـــدام مشـــکلی در جامعـــه می  دیدند، می خواســـتند به شـــکلی 

کاری انجـــام دهنـــد. آقای ده نمکی هم در قالب نشـــریه به میـــدان آمد و فعالیت 
کرد. چندیـــن مورد حضـــرت آقا از  که نظـــر آقا را جلـــب  فرهنگـــی اش طـــوری بـــود 
کارهای  کجا رســـیده اســـت؟ حضرت آقا پیگیر  کارهایت به  که  ایشـــان  پرســـیدند 
کـــه انجـــام داده بـــود و در دســـت اقدام  کارهایـــی  ایشـــان می شـــد. ایشـــان هـــم 
داشـــت را ارائـــه می داد. مســـائل فرهنگـــی جامعه رها شـــده بود، ایـــن بچه های 

که پیگیـــری می کردنـــد. امثـــال ده نمکی ها. جبهـــه و جنگ بودنـــد 

گفتم و زدم به آب.  بسم اهلل 
که  کـــه روی پـــرده آمـــد، علی رغـــم مخالفت هایـــی  اولیـــن فیلـــم آقـــای ده نمکـــی 
کارگردان ها  که ایـــن قدر موفـــق شـــود. یکـــی از  کـــس انتظار نداشـــت  شـــد، هیچ 
کـــردی. نـــه دوره ای دیدی، نه  کار  گفته بود؛ راســـتش را بگـــو. تو چه  به مســـعود 
کار  آموزشـــی دیـــدی، نه در این زمینه درســـی خوانـــدی. چطوری توانســـتی این 
گفتـــم و زدم به آب.  گفته بود؛ راســـتش را بگویم؛ بســـم اهلل  را بکنی. مســـعود هم 

اخراجی ها و سیگاری ها 
مســـعود در تولیـــد فیلم هایش بـــه خصـــوص، اخراجی های یک، از من مشـــورت 
که فیلمی در دســـت ســـاخت دارم به نـــام اخراجی ها.  گفـــت  و نظرخواهـــی  کـــرد. 
گـــردان  گرفتـــه از اخراجی هـــا و ســـیگاری های  گفـــت بـــر  گفتـــم چـــرا اخراجی هـــا. 
گفتـــم مـــا ســـیگاری ها را اخـــراج  کـــه چـــون ســـیگاری بـــودن اخـــراج می شـــدند. 
اخـــراج  نداشـــت،  راهـــی  گـــر  ا نهایتـــش  می کردیـــم.  هدایتشـــان  نمی کردیـــم. 
گر مـــوارد جانبـــی آن هـــم رعایت  گفتـــم ا گفـــت همـــان قالب اســـت.  می کردیـــم. 

بشـــود هیچ اشـــکالی نـــدارد. 

کران عمومی کران برای رزمنده ها قبل از ا ا
اخـــاص مســـعود یکـــی از علـــل موفقیت او اســـت، در همیـــن زمینه فیلم ســـازی 
که فیلـــم دفاع مقدس می ســـازند اما مســـعود بـــا همه ی  دیگرانـــی هـــم هســـتند 
کـــران عمومی ،  آن هـــا فـــرق می کند. خود مســـعود پیشـــقدم می شـــود و قبـــل از ا
همـــه ی پیشکســـوتان جبهـــه و جنـــگ را دعـــوت می کنـــد، فیلـــم را بـــرای آن هـــا 
کلـــی از این ها می کند. حتـــی برای مجموعه  نمایـــش می دهد و یـــک نظرخواهی 
کـــران می کنـــد. اعام  گـــردان و بچه های لشـــکر هـــم فیلمش را ا اعضـــای هیئـــت 
کنـــم. در حالی  کران  که هر چقدر نیاز هســـت بگویید تـــا برایتان فیلم ا کرده  هـــم 
که بـــرای بچه ها فیلم شـــان را  کارگردان هـــای دیگـــری درخواســـت داشـــتم  کـــه از 
کنیـــد. در واقع  گفتند بروید بلیـــت بخرید و فیلم را نگاه  کنند ولی به مـــن  کـــران  ا
که به بچه های  کران آقای ده نمکی، نشـــان دهنـــده احترام و ارادتی اســـت  ایـــن ا

جبهـــه و جنگ دارد.

گفت وگو با سردار محمود امینی

آقای ده نمکی هم در 
قالب نشریه به میدان 

آمد و فعالیت فرهنگی اش 
طوری بود که نظر آقا را 

جلب کرد. چندین مورد 
حضرت آقا از ایشان 

 پرسیدند که کارهایت 
به کجا رسیده است؟ 

حضرت آقا پیگیر کارهای 
ایشان می شد. ایشان 
هم کارهایی که انجام 

داده بود و در دست اقدام 
داشت را ارائه می داد.
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کار مطبوعاتی مشـــغول بودیم؛ ایشـــان در شـــلمچه و مـــن در صبح.  هـــر دو بـــه 
کاری مان مشترک و مشـــابه بود. در زمینه مسائل فرهنگی  بســـیاری از خطوط 
هر دو نشـــریه در برابـــر تهاجم فرهنگی غرب و جریان های روشـــنفکری غرب زده 
موضـــع داشـــتند و نقد می کردنـــد. در زمینـــه عدالت خواهی و مبارزه با مفاســـد 
اقتصـــادی هـــم هر دو نشـــریه فعـــال بودند. البتـــه آقای ده نمکی ســـبک خاص 
و ابتـــکاری خـــود را در روزنامه نـــگاری داشـــت و خیلـــی از اســـتانداردهای رایـــج 
را رعایـــت نمی کـــرد. تیترهـــای شـــلمچه بـــرای بســـیاری جذابیت هـــای خـــاص 
خودش را داشـــت و بـــه خاطر همین تیترها شـــلمچه را می خریدند و اســـتقبال 
خوبـــی از آن می شـــد امـــا مـــا در صبـــح بیشـــتر بـــر اســـاس اســـتانداردهای رایج 
روزنامه نـــگاری در فـــرم حرکت می کردیـــم و مخاطب ما خاص تر از شـــلمچه بود 
که با آقـــای ده نمکـــی تجربـــه مشـــترک روزنامه نگاری  و ایـــن هـــا در حالـــی بـــود 

نداشـــتم امـــا بدون هماهنگـــی قبلی نقاط مشـــترک فراوانی داشـــتیم. 
کـــه خـــود پروفســـور موالنـــا بـــدون هماهنگـــی قبلـــی بـــه دفتـــر  روزی شـــنیدم 
شـــلمچه مـــی رود و در ابتدا هـــم آقای ده نمکی و بچه های نشـــریه ایشـــان را به 
جـــا نمی آورند. ظاهراً برای آقای موالنا به عنوان یک اســـتاد مســـلم و برجســـته 
کاری شـــلمچه بســـیار جالب به نظـــر آمده بود.  جهانـــی روزنامه نگاری، ســـبِک 
کـــه روزنامه نگاری  پروفســـور موالنـــا از آقـــای ده نمکـــی پرســـیده بود 
که در  کجـــا آموختـــه و بـــا ایـــن جـــواب مواجـــه شـــده بود  را در 
هیچ جـــا! و فقـــط بر اســـاس تجربـــه و عایق شـــخصی این 
گرفتـــه؛ موالنـــا از میزان فروش و تاثیر شـــلمچه  فـــن را فرا
که به ســـراغ  خبـــر داشـــت و همیـــن باعـــث شـــده بـــود 
آقـــای ده نمکـــی و بچه هـــای شـــلمچه برود. پروفســـور 
موالنا از حمایت شـــلمچه از بچه هـــای رزمنده و دفاع 
کـــه شـــلمچه نمی گـــذارد ایـــن طیـــف  مقـــدس و ایـــن 
کرده بود.  بـــه فراموشـــی ســـپرده شـــوند، بســـیار تقدیـــر 
کـــه بـــرای موالنـــا جالب بـــود انعکاس  از جملـــه مـــواردی 
برخـــی مطالـــب و ســـوژه های شـــلمچه در برخی نشـــریات 
کـــه در عیـــن  مشـــهور و سرشـــناس آمریکایـــی بـــود و ایـــن 
ارزشـــی بودن و همســـویی شـــلمچه با آرمان هـــای نظام و 
که  انقـــاب، برخی ســـوژه ها آن قـــدر تاثیرگذار و جـــذاب بود 
برخـــی نشـــریات آمریکایی را وا می داشـــت تا بـــه انعکاس آن 

به نقـــل از شـــلمچه بپردازند.
کامًا  کار آقـــای ده نمکـــی در عین ارزشـــی بـــودن 

مردمـــی هم بود و بســـیاری از اقشـــار مخصوصـــًا طبقات محـــروم و نیز بچه های 
حـــزب اللهـــی از ســـوژه ها و مطالـــب مـــورد پی گیـــری نشـــریات آقـــای ده نمکـــی 
اســـتقبال می کردنـــد و احســـاس می کردنـــد حـــرف دل آنهـــا زده می شـــود. آقای 
کارهای  ده نمکـــی انصافـــًا آدم با اســـتعداد و خاقی اســـت و ابتکار و نـــوآوری در 

کارهای ســـینمایی اش فـــراوان وجود داشـــته و دارد. مطبوعاتـــی و حـــاال در 
کارش را  که آقـــای ده نمکی بـــدون هیـــچ ســـابقه مطبوعاتـــی  بـــا توجـــه به ایـــن 
کرده بـــود و توانســـته بود در تیـــراژ و تاثیرگـــذاری از بســـیاری مطبوعات با  شـــروع 
ســـابقه ســـبقت بگیرد، دیگـــر حرف زدن از نقـــاط ضعف معنـــای چندانی ندارد. 
کم ســـابقه مواجه بودیـــم. البته هر  کار قوی و  بنـــا بر این مـــا در مجموع با یـــک 
کارهای آقـــای ده نمکی هم از  کند.  کیفی ارتقا پیـــدا  کاری مـــی توانـــد به لحـــاظ 

این امر مســـتثنی نبوده و نیســـت. 
کارهای دیگر ده نمکی )سررســـید و تقویـــم و ...( هم  کـــه به خاطـــر دارم  تـــا آنجا 
کارهایـــش تاثیرگذار و پرمخاطـــب بودند. ده نمکی بـــه تنهایی بیش  مثـــل دیگر 
کار مثبت فرهنگی انجام می داد. شـــم ایشـــان در  از خیلـــی نهادهـــای فرهنگـــی 

نیازســـنجی و جلب مخاطب همیشـــه قوی بود. 
کار مطبوعاتی برای  ورود او بـــه ســـینما و عرصـــه فیلمســـازی هم مثـــل ورود بـــه 
که هیچ  کارهای پرمخاطب و پرفـــروش او درحالی  بســـیاری غافلگیرکننده بـــود. 
ســـابقه تحصیل و تجربه جدی در امر ســـینما و فیلم ســـازی نداشت، اعجاب آور 
ح و تاثیرگذار ســـینما اســـت  کارگردانان مطر بـــود. االن آقای ده نمکـــی در ردیف 
کســـانی باشـــیم  گـــر چـــه در زمره  و بـــه هیچ وجـــه قابـــل نادیده گرفتـــن نیســـت ا
کارهـــای ده نمکـــی بـــه خاطـــر جهـــت  کارهـــای او را نپســـندیم. خیلی هـــا از  کـــه 
کـــه در ســـینما و در  گیری هایـــش خوششـــان نمی آیـــد امـــا نمی تواننـــد جایی را 
کـــرده، نادیـــده بگیرنـــد. البته  بیـــن ســـینماروها بـــرای خـــود و فیلم هایـــش بـــاز 
که  کارهای آقـــای ده نمکی بی نقص و عیب اســـت و یا این  نمی خواهـــم بگویـــم 
که  کمال در این عرصه رســـیده، ولی مســـاله این اســـت  او بـــه نهایـــت پختگی و 
مـــا با ورود یک تازه وارِد با اســـتعداد و با ابتکار به عرصه ســـینما مواجه هســـتیم 
کـــه قدم هـــای نخســـتش را با قـــوت و تاثیرگـــذار برداشـــته و از بســـیاری عناصر با 
گرفته اســـت. ده نمکی هنوز فرصت بسیاری برای  ســـابقه در این عرصه پیشـــی 
کاســـتی های  کارهایـــش و برطرف کـــردن ضعف ها و  کیفـــی و مضمونـــی  ارتقـــای 

کارش دارد و بایـــد در آینده منتظر آن باشـــیم.   
ســـوژه های او ابتـــکاری اســـت و بـــا هوشـــمندی و شـــناخت از مـــردم انتخـــاب 
گنجانـــدن نـــکات جـــذاب از جمله  می شـــود. ذهـــن او در نـــگارش فیلمنامـــه و 
مضامیـــن طنـــز در دیالوگ هـــا فعال و شـــکارچی اســـت. من در برخی جلســـات 
ح شـــده در جلســـه نکته هـــای  کـــه از حرف هـــای مطر بـــودم  مشـــترک شـــاهد 
گیرندگـــی اش در ایـــن عرصـــه قـــوی و  ســـینمایی شـــکار و یادداشـــت می کنـــد. 
گیـــرا برای عموم  که آثارش جذاب و  دائمی اســـت. همین امور ســـبب می شـــود 

 . د شو
که آقای ده نمکـــی به مطالعه آثار دســـت اول دینـــی و حدیثی  اخیـــرًا خبـــر دارم 
و آموزه هـــای نورانـــی اهل بیـــت علیهم الســـام عاقه منـــد شده اســـت و وقـــت 
زیـــادی را بـــرای مطالعه این آثـــار می گذارد. مطمئنـــًا این تاش آقـــای ده نمکی 

کارهـــای آینـــده او بگذارد.  می توانـــد تاثیرات بســـیار خوبـــی را بر 
گـــی مثبـــت ده نمکی 1. تدیـــن 2. هوشـــمندی 3. ابتـــکار 4.  بـــه نظـــرم پنج ویژ

صداقت و 5. شـــجاعت اســـت.

مسعود ده نمکی در بیان مهدی نصیری سردبیر نشریه »صبح« در دهه هفتاد

که ما با  مساله این است 
ورود یک تازه وارد بااستعداد 
و باابتکار به عرصه سینما 
که قدم های  مواجه هستیم 
نخستش را با قوت و 
تاثیرگذار برداشته و از 
بسیاری عناصر باسابقه در 
این عرصه پیشی گرفته است. 
ده نمکی هنوز فرصت 
کیفی  بسیاری برای ارتقای 
کارهایش و  و مضمونی 
برطرف کردن ضعف ها و 
کارش دارد کاستی های 
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محمد صادق شهبازی
کاغذ یارانه ای دولت به صورت روزنامه منتشـــر  که به علت عدم دادن  روزنامه جبهه 
می شـــد، دومین هفته نامه مســـعود ده نمکی بود، که بعد از تعطیلی شـــلمچه به 
سردبیری او و مدیرمسئولی احمد کاظم زاده اسفند هفتادوهفت به روی دکه رفت. 
و 57 امیـــن شـــماره اش در بهار هفتادوهفت تنها برای ایجاد تعادل در برابر تعطیلی 

حدود بیست روزنامه زنجیره ای تجدیدنظرطلب، توقیف شد.

فضای تاریخی
جبهـــه در اوج قدرت دوم خرداد و در ســـال پایانی مجلـــس پنجم پا به عرصه 

گذاشـــت. فضـــای ملتهـــب آن روزهـــا با نشـــیب و فـــراز زیـــادی همراه  وجـــود 
بـــود. نظیـــر قتل هـــای زنجیـــره ای، اصاح قانـــون مطبوعـــات و توقـــف آن به 
کـــوی دانشـــگاه، انتخابات  خواســـت رهبـــر انقـــاب، آشـــوب های 17 تیـــر 78 
گسترده  مجلس ششـــم، اولین دوره شـــوراهای اســـامی شـــهر، درگیری های 
حزب اللهـــی،  نیروهـــای  و  تجدیدنظرطلبـــان  بیـــن  دانشـــگاهی  و  خیابانـــی 
جریانـــات  آن، رشـــد  به وســـیله  ارزش هـــا  هتـــک  و  زنجیـــره ای  روزنامه هـــای 
جنـــاح  انقابـــی، دعواهـــای  جریـــان  انفعـــال  تجدیدنظرطلـــب،  و  روشـــنفکر 
راســـت و چـــپ، سیاســـت های لیبرالی در فرهنـــگ، ســـرمایه داری در اقتصاد 
کار مطبوعاتـــی ده نمکـــی  و تنش زدایـــی در سیاســـت خارجـــی. جبهـــه اوج 
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گســـترده  اســـت. هـــم روزنامه نـــگاری اش بـــه پختگی رســـیده هـــم  دوره تیراژ 
روزنامه هاســـت.

گی های جبهه: ویژ
 مخاطب حزب اللهی با نگاه به مسئولین و درک عمومی مردم

جبهـــه به دنبـــال بســـیج و توجیـــه حزب اللهی هاســـت، اما جلوتر از شـــلمچه 
مســـئولین را با محوریت عدالـــت اجتماعی خطاب قرار می دهـــد. اما ادبیات 

گســـترده به جبهـــه می گردد. مردمـــی و همین دغدغه هـــا موجب اقبال 

 تیتر محور بودن
ح  جبهـــه در ایـــن دوره تیتر محور اســـت. حتی برخاف شـــلمچه عکس و طر
کم تـــر هســـت. تیترهـــای متعدد، درشـــت، جنجالی، بســـیاری  جلـــد روی آن 
اوقـــات طنـــز و جـــذاب صفحـــه اول را پوشـــانده و نیـــم دیگـــر صفحـــه هـــم به 

تبلیـــغ مؤسســـات فرهنگی، محصـــوالت و... اختصـــاص دارد.

 محوریت یافتن تبلیغات
کثرًا صلواتی ســـه  در جبهـــه بـــه تبلیغات توجه جدی شـــده اســـت. تبلیغات ا

دارد: وجهه 
1- تبلیغـــات مربـــوط بـــه جبهـــه فرهنگـــی حـــزب اهلل، آثـــار تولیـــدی مســـعود 

جبهـــه مختلـــف  فرخوان هـــای  ده نمکـــی، 
 2- مؤسســـات و آثـــار رســـانه های هم ســـو: ماهنامـــه صبـــح، نشـــریه فکـــه، 

نشـــریه امامـــت، و...
کلیدی تـــر از همـــه تبلیغـــات صلواتـــی بـــرای هیئـــات، تشـــکل های   3- امـــا 
گاهانه  مردمـــی و دانشـــجویی، فروشـــگاه ها، برنامه ها و... بـــود. اســـتراتژی آ
کنـــده و عادی  نشـــریه ضریـــب دادن بـــه حرکت هـــای فرهنگـــی و سیاســـی پرا
حزب اهلل، احســـاس هویـــت جمعی دادن به آن هـــا، برنامه ریزی حرکت از دل 
گهی بین  گهی هـــای همشـــهری آ گهی هـــا بـــود. در بعضـــی شـــماره ها مثـــل آ آ
گهی ها شـــکل  نشـــریه چاپ می شـــد. بعضی جمع ها اساســـًا به واســـطه این آ
گرفـــت مثـــل حـــزب اهلل قزویـــن و اعتـــراض آن ها بـــه برگـــزاری یادبـــود مصدق 
گفـــت تبلیغـــات جبهـــه بیـــش از وجهه  در احمدآبـــاد. در حقیقـــت می تـــوان 
کـــه بـــرای جماعت بی تریبـــون حزب اهلل مهم اســـت، ماهیت  اطاع رســـانی - 

جبهه ســـازی، عملیاتـــی و بیش از همه تشـــکیاتی داشـــت.

 • ضریب دادن به چهره های انقالبی
کـــرده تـــا بعضـــی چهره هـــای انقابـــی از تیپ هـــای مختلـــف را  جبهـــه تـــاش 
ک، محمدحســـین  ضریـــب دهد: ســـردار نقـــدی، ســـلیمی نمیـــن، میرشـــکا
کـــرم، صادق اشـــک تلـــخ، محمدعلی رامین، زادســـر  جعفریـــان، حســـین اهلل 
نماینـــده جیرفـــت، محمـــد قائم مقامـــی، محمدعلـــی صمدی، رضـــا برجی، 
کـــری  ج اهلل سلحشـــور، ذا پروفســـور حمیـــد موالنـــا، موحـــدی ســـاوجی، فـــر
زرشـــناس، فاطمـــه  ازغـــدی، شـــهریار  رحیم پـــور  مجلـــس، حیـــدر  نماینـــده 
رجبـــی، رســـولی نژاد نماینـــده دماوند و...کـــه در آن دوره نقـــش ابوذرگون در 

داشـــتند. تجدیدنظرطلبی  مـــوج  برابـــر 

کارهای حزب اهلل  • بازتاب 
کارهـــای حـــزب اهلل در قالـــب  کوشـــیده اســـت بـــه بازتـــاب  جبهـــه هم چنیـــن 
که بسیاری شـــان لزومـــًا مورد تأییـــد جبهه  بازتـــاب اخبـــار بپـــردازد، اخبـــاری 
که نشـــریه حـــزب اهلل  نیســـت، امـــا ده نمکـــی جبهـــه را نـــه نشـــریه تیـــم خـــود 

. می بیند

 • هویت دادن به حزب اهلل
گذشـــته از نشـــان  جبهـــه بـــه حـــزب اهلل هویـــت مـــی داد. ایـــن هویـــت دادن 
دادن جمعیـــت و تکثـــر حـــزب اهلل بـــا بحث هـــای نظـــری مشـــخص در همین 
زمینـــه، هم چنیـــن بحث هـــای محتوایی نشـــریه صـــورت می گیـــرد. حزب اهلل 
و بازشناســـی هدف هـــا، آقـــا بیش از محبت بـــه اطاعت نیـــاز دارد، آینده از ان 
حزب اللهی هاســـت، چرا بســـیج در مواقع خطر باشـــد ولی در دیگر مواقع نه، 
نمونـــه ای مباحـــث مســـتقیم اســـت. مهم ترین مؤلفـــه ســـامان دادن هویت 

است: حزب اهلل  سیاســـی 
کشـــور بـــه شـــکل دادن ســـامان   1-  جبهـــه بـــا نفـــی جناح بنـــدی سیاســـی 
سیاســـی جدیـــد همـــت می گمـــارد. مهم تریـــن ضلـــع ایـــن هویـــت اســـتقال 
حـــزب اهلل از جناح هاســـت: در دفاع از حـــزب اهلل فراجناحـــی، جبهه مقاومت 

انقـــاب اســـامی شـــکل می گیرد.
 2- در ایـــن نـــگاه حـــزب اهلل بـــر قـــدرت و ورای جناح هاســـت، امـــا معتقدین 
کار جمعـــی در برابـــر تجدیدنظرطلبان،  گفتگو  بـــه انقـــاب در جناح ها نیز بـــه 

میانه روهـــا و لیبرال هـــا فراخوانده می شـــود.
که جناح   3- در ایـــن چارچـــوب نه تنهـــا تجدیدنظرطلبـــان و اصاح طلبـــان 

راســـت هم زیـــر تیغ نقـــد جبهه قـــرار می گیرد.
غ از این مـــوارد در مقـــاالت جنگ فقـــر و غنا،  محتـــوای هویـــت حزب اهلل فـــار
که مهم ترین مســـئله نبـــرد دوره جدید  جبهـــه اندیشـــه و .... شـــکل می گیرد 

است.

 • نشان دادن مظلومیت حزب اهلل
جبهـــه نه تنها بـــه حزب اهلل هویـــت می دهد بلکـــه با نمایش هدف خشـــونت 
ســـخت و نرم بـــودن او در مقام مطالبـــه از حکومت، دولـــت و جناح ها برآمده 
و تـــاش می کنـــد مظلومیت حـــزب اهلل را به جامعه نشـــان دهـــد. در حقیقت 
جبهـــه هم می خواهد تصویر بســـیجی مظلوم شـــهر و شـــهید جبهه را نشـــان 
بدهـــد، هـــم خشـــونت نـــرم و ســـخت لیبرال هـــا و تجدیدنظرطلبـــان علیـــه 
کند. برخورد با  کرده، مـــردم و حزب اهلل را علیه آن بســـیج  حـــزب اهلل را تبیین 
جبهه خشـــونت ســـخت اعم از تهدید و ترور و آتش ســـوزی و... بچه های 
بـــه  دروغ  برچســـب های  و  حـــزب اهلل  بـــا  کمیـــت  حا بی مهـــری  بســـیجی، 

حـــزب اهلل مهم تریـــن این مظلومیت هاســـت.
کردن مخاطبین  • تالش برای فعال 

کـــردن مخاطبـــان اســـت، پدیـــده هم ســـنگر بـــرای  جبهـــه بـــه دنبـــال فعـــال 
ارتبـــاط بـــا مخاطبـــان، دادن نمایندگـــی توزیـــع محصـــوالت فرهنگـــی و دفتر 
گهـــی، پذیرش هم ســـنگر بـــرای خبرنـــگاری، توزیع نشـــریه و نظـــارت بر آن،  آ
جمع کـــردن زندگـــی شـــهدا و... جـــزو راهبردهای تحقـــق این رویکرد اســـت.

 • قالب ها
کـــه در این میـــان طنز نقش  جبهـــه از قالب هـــای مختلفـــی اســـتفاده می کرد 
محـــوری ایفـــا می کـــرد. چنـــد ســـتون طنـــز داشـــت، تـــک و پاتـــک، تک تیـــر، 
گفتگوی  کاریکاتـــور، دیدبان طنـــز،  تیرخـــاص بازی بـــا تصاویـــر و فوتوکاتـــور، 
کثر آن ها از پاســـخ یک یا چندجمله ای به اخبار شـــکل  که ا بی تمدن هـــا و... 
می گرفـــت. تولیـــد ویژه نامه اســـتان ها، نیم نگاهی بـــه مطبوعـــات، فقط فقرا 
کوتاه،  بخواننـــد بـــا محوریت اخبار مســـتضعفین، خبردار بـــا محوریت اخبـــار 
شـــنود رادیوهـــای بیگانـــه نمونـــه این قالب هاســـت. اســـتفاده از شـــعر و هنر 
گانـــه ای اســـت. در ایـــن دوره حتـــی تیترگذاری ها عوض  خـــود ســـرفصل جدا
شـــد: جبهـــه سیاســـت، جبهه اندیشـــه و نظـــر، جبهـــه دفاع مقـــدس، جبهه 

نهضـــت جهانـــی مســـتضعفین، جبهه جنـــگ فقر و غنـــا، جبهه بانـــوان و...

 مضامین:
که یک  گفته شـــده چنـــد موضـــوع محوریـــت جـــدی دارنـــد،  متأثـــر از فضـــای 
گردانندگان جبهه  ضلـــع آن به فضـــای آن موقع و ضلع دیگر آن به اســـتراتژی 

برمی گردد.

 • عدالت خواهی و جنگ فقر و غنا
که صاحب  عدالت خواهـــی و جنـــگ فقر و غنا مهم ترین رویکرد نشـــریه اســـت 
کـــه از مخاطبیـــن خواســـته می شـــود  یـــک صفحـــه نیـــز هســـت. صفحـــه ای 
گرداننـــدگان جبهـــه مبتنی  کننـــد. تحلیـــل  آن را در مناطـــق عمومـــی نصـــب 
که  بـــر وصیت نامـــه و رهنمودهـــای امـــام و ســـخنان رهبـــر انقـــاب ایـــن بـــود 
کشـــور جنگ فقر و غناســـت و به جـــای دعواهای  مهم ترین مســـئله و دعوای 
کشـــور بـــر محوریـــت عدالت خواهی  سیاســـی و نظـــری باید ســـامان سیاســـی 

شـــود. اصاح 
عمـــده مضامیـــن عدالت خواهانـــه نشـــریه به این بخش ها تقســـیم می شـــد: 
مطالبـــه مبـــارزه بـــا فســـاد، حمایـــت از حرکت هـــا یـــا مواضـــع عدالت خواهانه 
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ح بحث هـــای مبنایی و مـــوردی در مورد  انتقـــاد از برخوردهای سســـت، طـــر
عدالـــت و توســـعه:، نفـــی دعواهـــای سیاســـی و محوریـــت دادن بـــه عدالـــت 
اجتماعی )دزد دزد اســـت، چپ و راســـت نـــدارد! بیایید جوانانمان را ســـرکار 
کـــف بزننـــد، ســـوت بزننـــد، دوچرخه ســـوار شـــوند، رپ بشـــنوند  بگذاریـــم، 
امـــا از عدالـــت و هویـــت خـــود نپرســـند... دوســـتان سیاســـی دعـــوا نکنیـــد 
باهـــم بخوریـــد!(، نمایـــش وضعیت بـــد مســـتضعفین، اعتراض بـــه تبعیض و 
ح ســـخنان امام  شـــکاف طبقاتـــی، اعتراض بـــه حیف ومیـــل بیت المـــال، طر
و رهبـــری در بـــاب عدالـــت و مســـتضعفین:، نفـــی اســـام اشـــرافی )معنویـــت 
نقـــد  رســـانی،  قدرت-ثروت-اطـــاع  روابـــط  دادن  عدالـــت(، نشـــان  بـــدون 
کشـــور، بدیل ســـازی مســـئولین عدالت خواه یـــا معروف  شـــیوه اداره اقتصـــاد 
بـــه عدالت خواهـــی در برابـــر مســـئولین اشـــرافی )مثل ســـردار نقـــدی یا حتی 
کـــه آن روزهـــا در برابـــر مدیـــران ســـازندگی و اصاحات  میرحســـین موســـوی 
نمـــاد یک مدیـــر عدالت خواه به حســـاب می آمـــد(، تبیین نســـبت بی عدالتی 
بـــاز  درهـــای  سیاســـت  نیســـت،  کاره ای  )مهاجرانـــی  امنیـــت  و  فرهنـــگ  و 
ذم  و  کوخ نشـــینی  خـــوی  و  کوخ نشـــینان  از  تقدیـــر  کنیـــد!(،  اســـتیضاح  را 
اشـــرافیت، نفـــی رویکـــرد خیریـــه ای صـــرف )مـــا خیریـــه تشـــکیل نداده ایم در 
حال جنگ هســـتیم، جشـــن عدالـــت می خواهیم نه جشـــن عاطفه ها(، نفی 
شـــیوه های نامشـــروع ثروت زایـــی مثـــل ارمغان بهزیســـتی، نفـــی توجیهات و 
موانـــع عدالت گســـتری )مســـائل امنیتی چماقی بر ســـر محرومیـــن، در جنگ 
فقـــر و غنـــا به حـــق بیندیشـــیم نـــه مصلحـــت(، نفـــی بی توجهی بـــه عدالت و 
کاخ ســـفید، از حرمت  صرفـــًا ســـرگرم شـــعارهای دیگر شـــدن )فقط مـــرگ بـــر 
کمی هـــم از حرمت ِغنـــا بگوییـــد، بعضی دوســـت دارند  گفتیـــد،  َغنـــا بســـیار 
ح وظیفـــه نهادها و ســـازمان ها در  کنیم(، طـــر مـــا فقـــط از مهاجرانـــی انتقـــاد 
کشـــور در ســـرمایه داری جهانی  بـــاب عدالـــت مثل بســـیج، نقد حـــل شـــدن 
)آزادی بـــا شـــعار مـــرگ بـــر آمریـــکا به دســـت می آیـــد نه بـــا اجرای دســـتورات 
بانـــک جهانـــی(، مسئله ســـازی بـــرای نپرداختن بـــه عدالت )اولویت توســـعه 
سیاســـی و اقتصـــادی منازعه بر ســـر هیچ( ســـرفصل رویکرد جبهـــه به جنگ 

غناســـت. و  فقر 

 • مقابله با تجدیدنظرطلبان و تهاجم فرهنگی:
نقـــد روشـــنفکران در ایـــن چارچوب انجام می شـــد: بررســـی و نقـــد مواضع 
روشـــنفکران، تمســـخر مواضع بی پایـــه، نمایش انگیزه هـــای غیرمعرفتی و 

نســـبت آن ها با دشـــمن.
ملـــی- و  آزادی  نهضـــت  نفـــی  بـــا  اصالح طلـــب  تجدیدنظرطلبـــان  نقـــد   
مذهبی هـــا، بررســـی تناقـــض اعمـــال و ادعاهـــای اصالح طلبـــان )آزادی، 
قانون گرایـــی، مقابلـــه بـــا انحصارطلبـــی و خشـــونت و فاشیســـم، امنیتی 
گفتگـــو و تفاهـــم، تســـاهل، انتقادپذیـــری، برخـــورد  بـــودن، اعمال نفـــوذ، 
تملـــق،  جناحـــی،  برخـــورد  ســـلیقه ای،  برخـــورد  دوگانـــه،  و  جناحـــی 
دیکتاتـــوری،  بـــا  مقابلـــه  مخالـــف،  تحمـــل  هوچیگـــری،  قدرت طلبـــی، 
خـــط امـــام(، اهانـــت بـــه مـــردم و مقدســـات، حفـــظ خاتمـــی درون نظام 
تحکیـــم،  عملکـــرد  تجدیدنظرطلبـــان، نقـــد  و  وی  بیـــن  فاصله انـــدازی  و 
نقشـــه های  ســـوزاندن  و  اصالح طلبـــان  نابه جـــای  اقدامـــات  ح  طـــر
از  اســـتصوابی، پاســـخ خواهی  نظـــارت  بـــه  حملـــه  یـــا  تنـــش  مثـــل  آنـــان 
اصالح طلبـــان، پرداختـــن بـــه دعواهـــای درونـــی و جنـــگ قـــدرت آنـــان، 
نمایانـــدن به هم ریختگی اوضـــاع، مخالفت با نمادهـــای انقالب، مطالبه 
برخورد با مســـئولین مقصر در اغتشاشـــات، تشـــکر از مســـئولین انقالبی 
ح همراهـــی با ضدانقالب و تشـــویق  یـــا اقدامـــات انقالبی مســـئولین، طر
شـــدن به وســـیله آنان، دروغ گویـــی تجدیدنظرطلبان، موضع باالدســـت 
گرفتـــن در برخورد با مطالبـــات تجدیدنظرطلبان و دولت ســـاخته بودن و 
کنشـــی  کـــه حزب اهلل را در موضع  مذبـــذب بـــودن آنان نمونـــه رویکرد بود 
و طـــرف مقابـــل را در موضـــع پاســـخ گویی قـــرار داده بـــود. هم چنیـــن نقد 
رســـانه ها، توهین، تعارض باارزش ها و هنجارشکنی هایشـــان، خشـــونت 
و تنش زایـــی، سانســـور، جنـــگ روانـــی و دروغ پـــردازی، رانـــت، و... نیـــز 

بود. موردتوجـــه 
از ســـوی دیگـــر نیـــز مقابله بـــا تهاجم فرهنگـــی و نقد مدیریـــت فرهنگی در 
قالب اســـتیضاح مردمـــی وزیر ارشـــاد، مقابله با احیـــای فرهنگ پهلوی، 

هنجارشـــکنی و ضعـــف در ارشـــاد، نقـــد فرهنگـــی رییس جمهـــور و خطـــر 
برخـــورد رییس جمهـــور و مراجع،

افسارگســـیختگی بی حیایی،؛ بی توجهـــی به ارزش ها، هنجارشـــکنی میراث 
فرهنگـــی، نقـــد صداوســـیما )این صداوســـیما مرگ بـــر ســـرمایه دار زالوصفت 

نـــدارد(، درخواســـت برخورد با حرمت شـــکنان نمـــود می یافت.

 • مقابله با استکبار
ح مشـــکالت درونـــی نظـــام ســـلطه و  جبهـــه در ایـــن چارچـــوب بـــه طـــر
صهیونیســـم  اقتصـــاد  جهـــان،  در  ســـلطه  نظـــام  آمریـــکا، دخالت هـــای 
بین الملـــل، معارضیـــن نظـــام ســـلطه، ســـازش و مقابلـــه با سازشـــکاران 
ح مباحث  و اســـتقالل اقتصـــادی می پرداخـــت. در همیـــن چارچوب طـــر
شـــناخت غرب، لیبرال دموکراســـی، تاریخ تطور سرمایه ســـاالری و... نیز 
موردبررســـی قرار می گیـــرد. نیز سیاســـت خارجی تنش زدایی نقد شـــده و 

بـــا محوریت اســـتقالل اقتصـــادی ســـازش کاری نقد می شـــود.

 • جبهه فرهنگی
که  توجـــه بـــه شـــعر، ســـینما، تئاتر، موســـیقی یکـــی از بخش های مهم اســـت 
بـــا محوریت ســـینما در هر شـــماره حداقل یـــک صفحه را به خـــود اختصاص 
کردن مخاطبین نیز مؤثر اســـت  که در فعـــال  داده اســـت. یـــک حرکت جدی 
کـــه محصوالت مختلفی نظیر برچســـب  مرکـــز خدمات فرهنگی جبهه اســـت 
کاســـت آوای عشـــق و تربت شـــلمچه، آثـــار آوینی، مســـتندهای  شـــهدا، نـــوار 
جهان اســـامی عصر انتظار، فیلم تفحص، ســـی دی روح اهلل و... را در سراســـر 

کشـــور توزیع می کند.

 • دفاع مقدس
کمتر در  گرچـــه ایـــن بخـــش مانند شـــلمچه جـــزو بخش هـــای اهـــم نیســـت و 
صفحـــه اول عکـــس از شـــهدا داریـــم، در عـــوض صفحـــه 12 اصـــواًل مزیـــن به 
تصاویر شهداســـت. مشـــکات ایثارگـــران، لبخندهای جبهه، زندگی شـــهدا، 
که هســـت در  بازخوانـــی عملیات هـــا و... موردتوجه قرارگرفته اســـت. جنگی 

که بـــود غلبه یافته اســـت. ایـــن دوره بـــر جنگی 

 • جبهه اندیشه:
ایـــن بخـــش نیز ضمن آموزش یک ســـری مباحـــث محل بحـــث در جامعه به 
بازخوانـــی یـــک ســـری مبانی دینی و مســـائل سیاســـی نظیر چیســـتی ارتجاع 
و رفرم، خشـــونت، معارف سیاســـی صحیفه ســـجادیه، ســـیمای فرزانگان در 
قـــرآن و... می پـــردازد. بخش عمده نقد روشـــنفکران از همیـــن طریق صورت 

می گیرد.

 • تاریخ
گرچـــه وجهـــه قالـــب نشـــریه نیســـت، امـــا بـــا محوریـــت مشـــروطه و مصدق و 
امـــکان تکـــرار مشـــروطه مطالـــب متعـــددی را به خـــود اختصـــاص می دهد.

ک ریز: جهان اسالم و بین الملل با ستون آن سوی خا
بازتـــاب مشـــکات مســـلمانان، بی عدالتـــی در ســـطح جهانـــی، نقـــد حـــکام 
مقاومـــت  هســـته های  اســـامی،  وحـــدت  آمریکایـــی،  اســـام  و  ســـازش کار 
حـــزب اهلل در جهـــان، شـــهدای جهـــان اســـام و... به صـــورت منظـــم در هـــر 
شـــمار موجـــود اســـت. بـــا برگـــزاری مســـابقه خاطره نویســـی جبهـــه جهانـــی 

مســـتضعفین هـــم تـــاش شـــده بـــا مخاطبیـــن درگیر شـــوند

 جمع بندی
جبهـــه با رویکـــرد فرهنگی، عدالت خواهـــی را جایگزین دعوای سیاســـی دهه 
کـــرده و فراتر از جناح ها، خط شـــکن روی رویکرد فعـــال و مطالبه گرانه  هفتـــاد 
که بعدها رســـانه ها  حـــزب اهلل در برابـــر تجدیدنظرطلبان می شـــود، رویکردی 
گرچـــه جبهه هم بـــه زور روی  گروه هـــای دیگـــر با تأخیـــر در آن وارد شـــدند.  و 
مین هل داده شـــد، اما نقشـــی تاریخی و ماندگار در احیـــای جبهه انقاب در 

کرد. برابر اســـام آمریکایـــی آن روز ایفا 
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ترجمه: لیال قائمی
گرچه با ســـاخت نخســـتین مســـتند خود "فقر و فحشا"  مســـعود ده نمکی ا
کـــه سراســـر جهـــان مشـــهور شـــده بـــود، امـــا با  )1383( نـــه تنهـــا در ایـــران 
گانه اخراجی ها، یکـــی از مهمترین چهره های خبـــری ایرانی  ســـاخت ســـه 
که عـــاوه بر نشـــریات هنری و ســـینمایی، سیاســـی  در دنیـــا بـــود، چندان 
ح تریـــن نشـــریات جهـــان دربـــاره او نوشـــتند. بخصـــوص در  نویســـان مطـــر
کـــه نشـــریات خارجـــی، بـــه ماراتن  ســـومین فـــاز ایـــن پـــروژه اخراجـــی هـــا، 

رقابـــت او و اصغـــر فرهـــادی بیـــش از داخـــل ایران دامـــن زدند. 
کـــه  گـــزارش زیـــر اشـــاره ای دارد بـــه برخـــی از مهمتریـــن تیترهـــا و مقاالتـــی 
گانه ســـینمایی او نوشـــته شـــده اند. ایـــن مطالب،  درباره ده نمکی و ســـه 

عمومـــا حـــول محورهای زیـــر اند:
ج  - برخوردهـــای تنـــد رســـانه های اپوزوســـیون و محافل روشـــنفکری خار

کشور از 
- تحلیل هـــای مســـتقل و یا نســـبتا معتـــدل برخـــی رســـانه های خارجی از 

اخراجـــی ها
- حاشـــیه های سیاســـی اخراجی ها و رقابت فیلم جدایی نادر از ســـیمین 

اصغر فرهادی بـــا این فیلم 

ده نمکی مستند ساز
کار خود در عرصه ســـینما و با ســـاخت مســـتند "فقر  ده نمکی از همان آغاز 
که ابتدا  و فحشـــا" جنجالی شـــد. عاوه بر رسانه های چپ و راســـت داخلی 
گرفتـــه و ســـپس مورد هجمه شـــدید قـــرار دادند، رســـانه های  او را نادیـــده 
کوشـــیدند تـــا با پرداخـــت به ســـوابق انقابـــی و به زعـــم آنان  خارجـــی هـــم 
رادیـــکال و خشـــونت طلبانـــه ده نمکی، موفقیـــت وی را در ســـاخت اولین 

نادیـــده بگیرند.  فیلمش 
کنش های جهانی به ده نمکی بر ســـر مســـتند "فقر و فحشـــا" بود.  اولیـــن وا
روزنامـــه نیویـــورک تایمـــز، ده نمکی را مایکل مـــور ایران لقـــب داد و همین 
ج برانگیخت. بویژه رســـانه های ضد  کنش هایـــی را در داخل و خـــار امـــر وا
کارگـــردان آن به عنـــوان یک عنصر انصـــار حزب اهلل و  کـــه به تقبیح  انقـــاب 

پرداختند.  بسیجی! 
کریســـتین امان پور، خبرنگار  یک ســـال از ســـاخت مســـتند "فقر و فحشـــا"، 
و مستندســـاز ایرانی االصل شـــبکه خبری "ســـی.ان.ان" به ســـراغ او رفت و 
که در دی مـــاه 84 و چند ماه  مصاحبـــه ای بـــا او انجام داد. ایـــن مصاحبه 
کار احمـــدی نـــژاد انجام شـــد، تبعا به موضوعات سیاســـی روز  پـــس از روی 
کـــه ده نمکی در پاســـخ به این ســـوال امان پور  کشـــیده شـــد، تا جایی  هم 
گر  گفت: ا کنـــد، آیا می  توانـــد؟"  کمک  کـــه "احمدی نـــژاد قول داده بـــه فقرا 

شـــماها بگذارید می تواند!

و  جنـــگ  در  خـــود  ســـوابق  بـــه  اشـــاره  بـــا  مصاحبـــه  ایـــن  در  نمکـــی  ده 
که  گفـــت: دغدغـــه اصلـــی مـــن در ســـاخت فیلـــم و همچنان  اعتقاداتـــش، 
ح موضـــوع "عدالـــت اجتماعـــی" اســـت و  از مضمـــون آن برمـــی آیـــد، طـــر
می خواســـتم "عدالـــت" را بـــه عنـــوان یـــک مطالبـــه عمومـــی از زاویـــه هنر و 

کنم. ح  طـــر ســـینما 
گفـــت: من هنوز  ده نمکـــی همچنیـــن درباره مقایســـه خـــود با مایـــکل مور 
خـــودم را فیلم ســـاز نمی دانم. مـــن در حال یادگیری و آغاز این راه هســـتم، 
ایـــن ادعـــا را هـــم قبول نـــدارم. اصـــًا مقایســـه مـــن با مایـــکل مور اشـــتباه 
که  کران نشـــد؟! این نشـــان می دهد  اســـت. مگـــر فیلم آقـــای مایکل مـــور ا
گر  آقـــای مایـــکل مور هـــم از رانـــت دموکرات ها اســـتفاده می کند. بـــه نظرم ا
مایـــکل مور وابســـته بـــه جریـــان دموکرات ها نبـــود نمی توانســـت این فیلم 
را بـــر علیـــه بـــوش و یا جمهـــوری خواهـــان بســـازد. در ایران هـــم فیلم های 
زیادی در زمینه فحشـــا به صورت مســـتند و حتی ســـینمایی ساخته شده 
گرفته اند من  و برخـــی در جشـــنواره فجر نیز نمایش داده شـــد و جایزه هـــم 
حـــاال نمی خواهـــم از آنهـــا نام ببـــرم، اما این مضمـــون و ربط فقر و فحشـــا و 

عدالت طلبی آن خوشـــایند دوســـتان نبود.
روزنامـــه آســـاهی ژاپـــن هـــم مصاحبـــه ای بـــا ده نمکـــی در در اســـفند 84 
ترتیـــب داد. ده نمکـــی در این مصاحبه ضمن رد شـــرکت در جشـــنواره ها، 
که  از اســـتقبال شـــبکه های اروپایی برای خریـــد فیلم و پخـــش آن خبر داد 
کار و نیز برای اثبات حســـن نیت خود  البتـــه او به دلیـــل تجربی بودن ایـــن 

گذشـــته اســـت.  در ســـاخت آن، از امتیاز مادی آن 
کدام پیـــروزی؟" این بـــار روزنامه  پس از ســـاخت مســـتند "کدام اســـتقال، 
نیویـــورک تایمز خود به ســـراغ ده نمکی آمد و بـــا او مصاحبه ای انجام داد. 
این روزنامه نوشـــت: در ســـال های اخیر او با ســـاختن مســـتندی جنجالی 
دربـــاره موضـــوع ممنوعـــه فحشـــا و یـــک مســـتند جدید دربـــاره فوتبـــال در 
کشـــمکش های سیاســـی، خـــود را بـــه عنـــوان مایکل  مقـــام اســـتعاره  ای از 
کـــرده اســـت. اصاح طلبـــان و محافظـــه کاران هـــر دو به  ح  مـــور ایـــران مطر
یـــک انـــدازه و به شـــدت از ده  نمکی برای ســـاختن مســـتند "فقر و فحشـــا" 
که یکی از خودشـــان  کردند. محافظه کاران از این خشـــمگین بودند  انتقاد 
کـــرده، بلکه  نـــه تنهـــا موضوعـــی ضـــد اســـامی را آسیب شناســـی اجتماعی 
بـــه نظـــر می رســـد بـــا بدکاره ها همـــدردی هـــم می کنـــد. اصاح طلبـــان هم 
معتقـــد بودنـــد او عمـــداً  مشـــکل را بـــزرگ نشـــان داده تـــا علیـــه تســـامح در 
گفتگـــو با خبرنـــگار نیویورک  قوانیـــن اســـامی موضـــع بگیرد. ده  نمکـــی در 
گروه  که هـــر دو  کارش در جنـــوب تهـــران، بر این باور اســـت  تایمـــز در دفتـــر 
کلی دیـــدگاه هایش را از بیخ  موضـــوع را اشـــتباه فهمیده اند و تغییر و تحول 
و بـــن تکذیـــب می کند. او می گوید: "من همیشـــه نگران موضـــوع عدالت در 
که مشـــکل اصلـــی خود مردم  جامعـــه بـــوده ام. در دورانی اعتقادم این بود 

نگاهی به حواشی و انعکاس بین المللی سینمای مسعود ده نمکی
از فقر و فحشا تا سه گانه اخراجی ها 

اولین 
کنش های  وا
جهانی به ده 
نمکی بر سر 
مستند "فقر و 
فحشا" بود. 
روزنامه نیویورک 
تایمز، ده نمکی 
را مایکل مور 
ایران لقب داد 
و همین امر 
کنش هایی  وا
را در داخل و 
ج برانگیخت خار
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کمـــان جامعه اند  هســـتند. امـــا آن دیدگاه اشـــتباه بود. مشـــکل اصلـــی حا
کـــه روزهای  گرفته انـــد و دیگـــر نمی تواننـــد قول هایـــی را  کـــه به فســـاد خـــو 
کنند" . اول انقـــاب دربـــاره عدالـــت اجتماعی و برابـــری داده بودند عملـــی 

بـــه جـــز نیویـــورک تایمز، نشـــریات و ســـایت های دیگـــر هم به زعـــم خود به 
ده نمکـــی پرداختنـــد. از جملـــه ایـــن مقـــاالت مطلبـــی بـــود بـــه قلـــم نازیا 
 A Revolutionary" با عنـــوان "nytimes.com" فتحی در تهران و در ســـایت
ایـــن  تاریـــخ 2005/11/26. در  Channels His Inner Michael Moore" در 
مقالـــه تلویحا به ســـابقۀ عضویت ایشـــان در انصار حزب اهلل اشـــاره شـــده و 
کنون ایشـــان به مایکل  که علی رغـــم چنین ســـابقه ای، ا عنـــوان می شـــود 
کـــه پس از ســـاخت  گفته می شـــود  مـــور ایـــران تبدیـــل شـــده انـــد! ســـپس 
کاران شـــدیدا  مســـتند "فقر و فحشـــا" هر دو جبهۀ اصاح طلبان و محافظه 
بـــه نقـــد ایشـــان پرداختنـــد. در ادامـــه، توضیحاتـــی دربـــارۀ این مســـتند و 
گزارشـــات ارائه شـــده در ایـــن مجموعه، آورده شـــده  نیز قســـمت هایـــی از 
کـــه ده نمکی برای ســـاخت این مجموعـــه و جلب  گفتـــه می شـــود  اســـت و 
کاره دســـت بـــه تغییـــر ظاهر و لبـــاس خویش زده اســـت.  اعتمـــاد زنـــان بد 
که ایشـــان 3  ســـپس بـــه ســـابقۀ جبهه و جنگ ایشـــان اشـــاره شـــده و این 
بـــار مجروح شـــده و بســـیاری از دوستانشـــان شـــهید شـــده اند. پـــس از آن 
بـــه فعالیت هـــای او بعـــد از اتمـــام جنگ پرداخته شـــده و 8 ســـال عضویت 

ایشـــان در انصار حـــزب اهلل و... .
کـــه تردیـــد هایی در مـــورد تغییـــر عقیدۀ  کـــرده  در ادامـــه نویســـنده عنـــوان 
کـــه ایـــن تردید هـــا پـــس از نوشـــتن نامـــۀ  خالصانـــۀ ایشـــان وجـــود داشـــته 
سرگشـــادۀ ایشـــان به آقای احمدی نژاد برطرف شـــده اســـت. در آخر، نظر 
دکتـــر صدیق سروســـتانی - عضـــو هیئت علمی دانشـــکده علـــوم اجتماعی 
کرده بود- دربارۀ  که در میزگردی بـــا حضور ده نمکی فیلم او را نقـــد  تهـــران 

ایشـــان و فیلم های ایشـــان ذکر شـــده اســـت.
 Iran’s Michael" هم با عنوان iht.com رســـانه های دیگر و از جمله ســـایت
Moore, criticized on 2 fronts" در همـــان ایـــام )پاییز 2005( همین مطلب 

کردند. منتشر  را 

اخراجی های 1: اخراجی ها می آیند

رکوردشـــکنی  و  فیلـــم اخراجی هـــا در جـــذب مخاطـــب  از موفقیـــت  پـــس 
کـــردن ایـــن  غیرمنتظـــره آن، رســـانه های خارجـــی مجـــددا درصـــدد لـــوث 
اصطـــاح  بـــه  روی  دادن  مانـــور  بـــا  رســـانه ها  ایـــن  آمدنـــد.  بـــر  موفقیـــت 
کـــه بـــه زعم آنهـــا برآمـــده از نفوذ  ساختارشـــکنی های ده نمکـــی در ســـینما 
کوی  سیاســـی وی بوده اســـت، ســـری هـــم به صحـــرای "18 تیـــر" و ماجـــرا 

دانشـــگاه زدنـــد و ده نمکـــی را مســـبب آن معرفـــی نمودنـــد. 
کلیشـــه ای، مقاله ای بـــود در روزنامه امریکایی  کنش های  از جملـــه این وا
 Iranian filmmaker" تیتـــر بـــا  ایـــن نشـــریه  کریســـتین ســـاینس مونیتـــور. 
bridges deep political divides with irreverence" بـــه فیلـــم اخراجی هـــا 
و ساختارشـــکنی های جســـورانه و بـــی ســـابقۀ ده نمکی پرداخـــت. در این 
گذشـــتۀ ایشـــان در انصار  مقالـــه ابتـــدا توضیحاتـــی در مـــورد فعالیت هـــای 
حـــزب اهلل و در ادامـــه توصیفاتی از فیلـــم اخراجی ها ارائه می شـــود. به زعم 
نویســـنده، فیلـــم اخراجی هـــا نگاهـــی نو به مقولۀ قداســـت جبهـــه و جنگ 
کلیشـــه هـــا، بلکه به  کارگـــردان در ایـــن فیلـــم، نـــه در پـــی تکـــرار  داشـــته و 
کلیشـــه ها بوده اســـت. از مســـعود دهنمکی نقـــل قولی آورده  دنبـــال فرار از 
کرده امـــا از آنها  که: در ایـــن فیلـــم، تنها با خـــط قرمز ها بـــازی  شـــده اســـت 

عبـــور نکردیم!
در ادامـــه موضـــوع حضـــور ده نمکـــی در جمـــع دانشـــجویان معتـــرض بـــه 
که  ح شـــده و حواشـــی ای  بســـتن یکـــی از روزنامه هـــای اصاح طلبان مطر
که ده نمکی ساخته  این ماجرا به دنبال داشـــت. ســـپس از مســـتند هایی 
کـــه نیویورک تایمـــز، حتی  گفته می شـــود  اســـت ســـخن به میـــان می آیـــد و 
پیـــش از اخراجـــی ها، بـــه ده نمکی لقـــب مایکل مـــور ایران را داده اســـت! 
گرفتن  کـــه ده نمکـــی از  پـــس از آن از جشـــنوارۀ فیلـــم فجـــر می گویـــد و این 

جایـــزه امتنـــاع ورزید و دالیـــل این امر.
در ادامـــه، خاصـــه ای از داســـتان و برخـــی قســـمت های آن آمده اســـت و 
گفتگوهـــا و نظرات یکـــی از زنان بازیگـــر این مجموعـــه -بدون ذکر  در آخـــر، 

نامش- آورده شـــده اســـت.
 Appealing to" گلف نیوز هـــم همین مطلـــب را با عنـــوان روزنامـــه اماراتـــی 

one and all" روی خروجـــی اینترنتـــی خـــود قرار داد. 
روزنامـــه لـــس آنجلـــس تایمـــز هـــم در مقالـــه ای تحلیلـــی دربـــاره »اخراجی 

 در دورانی 
اعتقادم این 

که مشکل  بود 
اصلی خود مردم 

هستند. اما آن 
دیدگاه اشتباه 

بود. مشکل 
کمان  اصلی حا

که  جامعه اند 
به فساد خو 

گرفته اند

21



که بـــا آنکه  هـــا« نوشـــت: فیلـــم »اخراجـــی هـــا« داســـتان ســـربازانی اســـت 
کریه و زشـــتی دارند و نســـبت  مســـلمانان پرهیـــزکاری نیســـتند و رفتارهای 
به دشـــمن خود نیز به هیچ وجه خشـــمگین نیســـتند ولـــی در جنگ ایران 
گـــروه از اراذل و اوبـــاش به خاطـــر ارادت به  کرده انـــد. این  و عـــراق شـــرکت 
کارهای  رئیس شـــان بـــه جبهـــه می رونـــد و در آنجـــا به جـــای جنگیدن بـــه 
کـــردن می پردازند  کشـــیدن و قمـــار  خنـــده دار و غیـــر متعارف مثل ســـیگار 
کـــه جـــان خـــود را فـــدای جنـــگ می کنند،  ولـــی در نهایـــت بـــه قهرمانانـــی 
تبدیـــل می شـــوند، شـــاید ایـــن داســـتان بـــه نظـــر تکـــراری برســـد ولـــی در 
کـــه در دفاع مقـــدس _جنگ  جمهـــوری اســـامی ایـــران همـــواره از مردانی 
که به این نام خوانده می شـــود_ شـــرکت  تحمیلـــی و ویرانگـــر ایران و عـــراق 
کـــرده اند، به عنوان انســـان هایی مقدســـی یاد شـــده اســـت، »مســـعود ده 
نمکی« با ســـاخت فیلم ســـاختار شکن »اخراجی ها« در ســـال 2007 باعث 
کـــه همواره عـــادت دارنـــد تا فیلم هـــای مختلف انســـان های  شـــد تـــا ایران 
پرهیـــزکار را در خطـــوط جنـــگ ببیننـــد، ایـــن بار بـــا تصویر تـــازه و جدیدی 

روبرو شـــوند.
»الیور استون« ایران

گـــزارش می افزایـــد: »ده نمکی«  روزنامـــه لـــس آنجلـــس تایمز در ادامـــه این 
کـــه یکـــی از ســـربازان قدیمـــی جنـــگ، یکـــی از فرماندهـــان ارتـــش، یکـــی از 
روزنامـــه نـــگاران بـــوده و می تـــوان از او به عنوان یـــک »الیور اســـتون« دیگر 
گفته  کـــرد، در یکـــی از مصاحبه هـــای خـــود دربـــاره فیلـــم اخراجی هـــا  یـــاد 
اســـت، من از عشـــق خودم نســـبت به فیلم های جنگی چون »ســـرجوخه« 
کرده  کارگردانی این فیلم اســـتفاده  و »نجات ســـرباز رایان« برای نوشـــتن و 
کـــه دفاع مقدس  کـــردم این ذهنیت را  ام. مـــن با ســـاخت این فیلم ســـعی 
تنهـــا محـــدود به قشـــری خـــاص بـــوده را از بین ببـــرم، همـــه در این جنگ 

اند. بوده  ســـهیم 
گـــزارش روزنامـــه لـــس آنجلـــس تایمـــز، بـــا توجـــه بـــه تنش هـــای ایجاد  بـــه 
شـــده میـــان تهـــران و واشـــنگتن بر ســـر برنامـــه هســـته ای ایـــران، فیلم ده 
کـــه غرب در حال ســـرمایه  نمکـــی بـــرای آمریکا یک هشـــدار بـــود، در حالی 
گـــذاری روی نســـل روشـــنفکر و امـــروزی ایران اســـت، این فیلم نشـــان داد 
گـــرا نیـــز در صورت لـــزوم از  کـــه حتـــی جوانـــان ایرانـــی غیر مذهبـــی و مادی 
کرد، آنچنانکـــه »ده نمکی«  کشـــور خود در برابر هر دشـــمنی دفـــاع خواهند 
گر به  که ا کرده اســـت  کید  خـــود در یکـــی از مصاحبه هایشـــان براین نکته تا
که عاشقانه  کشـــورمان حمله شـــود همه و همه برای دفاع از سرزمینشـــان 

دوســـتش دارند بـــه جبهه خواهنـــد رفت.
لـــس آنجلـــس تایمـــز در ادامه می نویســـد: ده نمکـــی همانند »اســـتون« در 
کـــرده اســـت، او در ســـن 16 ســـالگی پـــس از راضـــی نمودن  جنـــگ شـــرکت 
والدیـــن خـــود به جبهه مـــی رود و پـــس از چندین ماه زخمی می شـــود ولی 
گردد و ســـرانجام پـــس از مدتی به  پـــس از بهبـــود بـــار دیگر به جبهـــه بازمی 
گفته  کـــه به  یکـــی از فرماندهـــان نیروهای بســـیج تبدیل می شـــود، تا آنجا 
که  خـــودش، شـــخصیت های فیلـــم اخراجی ها برگرفته از اشـــخاصی اســـت 
کـــه افـــراد مذهبی و  کســـانی  فرماندهـــی اشـــان را به عهده داشـــته اســـت، 
درســـت و حســـابی نبوده اند، ولی پـــس از رفتن به جبهـــه، معنای حقیقی 

جبهـــه و جنـــگ را دریافته انـــد و به قهرمانـــان جنگ تبدیل شـــده اند.
خطری برای لیبرال ها

مقالـــه دیگری با تیتـــر "A Comic Film About a Grim Subject" در ســـایت 
ocnus.net بیشـــتر به شـــخصیت خود ده نمکی و همچنین سوابق مستند 
که  ســـازی او اشـــاره دارد. در ابتـــدا به دو مســـتند موفق او اشـــاره می شـــود 
یکـــی بـــه موضوع فحشـــاء می پـــردازد و دیگری بـــه فوتبال و خشـــونت های 
که در زمان نوشـــتن  کار ســـینمایی او،  کـــه اولین  گفته شـــده  آن. در ادامـــه 
کـــران بـــوده، فیلـــم اخراجی هاســـت و ســـپس خاصه ای  مقالـــه در حـــال ا
از فیلـــم ارائـــه می شـــود. ایـــن فیلم در جشـــنوارۀ فیلـــم فجر آن ســـال، هیچ 
جایـــزه ای از آن خـــود نکـــرده و نظـــر آقای ده نمکـــی در این بـــاره، در ادامه 

که پیـــام این فیلم  عنوان شـــده اســـت. نویســـندۀ این مقاله معتقد اســـت 
هـــم در میـــان روشـــنفکران لیبرال و هم فاندامانتالیســـت های مســـلمان با 
اســـتقبال روبـــرو شـــده و اولین مســـتند او دربارۀ فقر و فحشـــاء نیز ســـاختار 
شـــکن بوده و به موضوع تابویی پرداخته اســـت. ســـپس به ســـابقۀ حضور 
کـــه تا چند  کار ایشـــان، این  ایشـــان در جبهه اشـــاره شـــده و در مـــورد دفتر 
که  پس از بازگشـــت  ســـال پیش، بـــه میدان جنگ شـــباهت داشـــته و این 
گره و پس از آن ســـابقۀ  از جبهه به انصار حزب اهلل پیوســـته و ســـاختار این 
مطبوعاتـــی ایشـــان در توضیحاتـــی داده می شـــود. در پایـــان ایـــن مطلـــب 
کار می کند  گروهـــی  کنون بدون وابســـتگی به هیچ  کـــه او ا ح می شـــود  مطر
گاه  گرچـــه ممکن اســـت تغییر رویه داده باشـــد امـــا لیبرال ها از خطـــر او آ و ا

. هستند
 "Iranian War Film Comedy Good-for-Nothings at the Front" مقالـــه
در ســـایت en.qantara.de هـــم بـــه رکـــورد شـــکنی ایـــن فیلـــم پـــس از فیلم 
که توانســـت رکـــورد جدیـــدی در تاریخ ســـینمای  "آتـــش بـــس" می پـــردازد 
کند. ســـپس توضیحات نســـبتا مفصلی در مورد داســـتان فیلم  ایـــران ثبت 
کـــه دوســـتان " مجیـــد " دارای چـــه خصلـــت هایـــی  در پـــی می آیـــد و ایـــن 
هســـتند. پس از آن، توضیحاتی در مورد مســـعود ده نمکی و سوابق جبهه 
و جنگ ایشـــان، عضویت ایشـــان در انصار حزب اهلل، ســـابقۀ بسیج ایشان 
و ... آورده می شـــود. در ادامه، اشـــاره ای به مســـتند فقر و فحشـــا می شود 
که ایشـــان بـــرای ســـاخت این فیلم، دســـت بـــه تغییر تیـــپ و ظاهر  و ایـــن 
که چرا  خویـــش زده اند! در آخر، نویســـندۀ نظـــرات خویش را در مـــورد این 

کرده اســـت. ایـــن فیلـــم با موفقیـــت روبه رو شـــده، ابراز 

اخراجی های 2: تداوم موفقیت مرد جنجالی
کـــران دومیـــن قســـمت از اخراجی ها، هفتـــه نامـــه نیوزویک هم با  پـــس از ا
 The Laughing Radical  , A blockbuster director taps into Iran’s " تیتـــر
کارگردانـــش نوشـــت. این  pop-culture melting pot " دربـــاره ایـــن فیلـــم و 
گذشـــتۀ آقـــای ده نمکی، ســـابقۀ حضور  مقالـــه در ابتـــدا بـــه فعالیت هـــای 
ایشـــان در جبهـــه و پـــس از آن عضویـــت در انصـــار حـــزب اهلل می پـــردازد و 
ســـپس اخراجی هـــا و فـــروش بـــی ســـابقۀ آن در تاریـــخ ســـینمای ایـــران. 
که چرا ایشـــان به عرصۀ فیلم  همچنیـــن از ده نمکی نقل قولی آورده شـــده 
و ســـینما وارد شـــده اند. در ادامه دوباره توضیحاتی در مورد اســـتقبال بی 
نظیـــر عمـــوم باالخـــص جوانـــان از نمایـــش این فیلم. ســـپس ایـــن مطلب 
که ســـبک آقـــای ده نمکـــی در این فیلـــم، تنها به ســـینما  عنوان می شـــود 
ختـــم نمی شـــود و دیگـــر هنرمنـــدان در عرصه های مختلف، به این ســـبک 
رو آورده انـــد و نمونـــه هایی نیز ذکر می شـــود. در ادامـــه از خاطرات جبهه و 
که نقـــل قول های  مجروحیـــت آقـــای ده نمکـــی صحبت شـــده ضمـــن این 

خود ایشـــان نیز عنوان شـــده اســـت.
ایـــن مقالـــه همچنین خاصـــه ای از فیلم اخراجی هـــای 1 و اخراجی های 2 
آورده، و توضیحاتـــی در مورد ژانر دفاع مقدس و ســـاختار شـــکنی ده نمکی 
ارائـــه می شـــود. نویســـندۀ ایـــن مقالـــه، در ادامـــه بـــه دالیل موفقیـــت این 
فیلـــم اشـــاره می کنـــد و نیـــز به شـــباهت های میان آقـــای ده نمکـــی و آقای 
کـــه علی رغـــم اســـتقبال از این فیلـــم، افراد  گفته می شـــود  احمـــدی نـــژاد. 
مختلـــف از جمله دوســـتان آقای ده نمکـــی، مانند آقای ســـعید ابوطالب، 
انتقادهـــای شـــدیداللحنی بـــه این فیلـــم داشـــته اند و نیز خیلـــی از افراد به 
خاطـــر ســـابقۀ فعالیت هـــای ایشـــان در انصـــار حـــزب اهلل یا روزنامـــه، حتی 

حاضر بـــه دیدن ایـــن فیلم نشـــده اند. 
مخملبـــاف  محســـن  و  نمکـــی  ده  شـــباهت های  بـــه  پایـــان  در  نویســـنده 

اســـت! پرداختـــه 
کنش نشـــان داد. این  گاردین هـــم به اخراجی هـــا وا هفتـــه نامه انگلیســـی 
The view: Where now for Iranian film- " مجلـــه بـــا مطلبـــی بـــا عنـــوان
کران اخراجی های  کـــه در ایام پـــس از انتخابات 88 و در فاصلـــه ا  "making

ده نمکی معتقد 
که " چه  است 
این فیلم در 
خانه ها تماشا 
شود و چه 
در سالن های 
سینما، پیروز 
میدان ما 
هستیم! "
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کـــرده از پرداخـــت مســـتقیم بـــه اخراجی هـــا  2 و 3 نوشـــته شـــده، ســـعی 
کنـــد، بلکه با تشـــریح وضعیت فعلی ســـینمای ایـــران، آن را به  خـــودداری 

کشـــور مرتبط دانســـته اســـت.  وضعیت سیاســـی 
بـــه خوبـــی می توانـــد نمایانگـــر  گاردیـــن معتقـــد اســـت فرهنـــگ ســـینما، 
که پـــس از انتخابات ریاســـت جمهوری  وضعیـــت جامعه باشـــد هـــم چنان 
کـــه فیلـــم  ســـال 88 شـــاهد ایـــن مطلـــب هســـتیم. نویســـنده می نویســـد 
که پـــای ســـینمای ایـــران را  ســـازان مشـــهوری چـــون محســـن مخملبـــاف 
کنونی به حاشـــیه  کرده انـــد، در وضعیـــت  بـــه عرصه هـــای بیـــن المللی بـــاز 
گونـــه ای اســـت  کنـــون وضعیـــت ســـینمای ایـــران بـــه  رانـــده شـــده اند و ا
کارگردانی چـــون مســـعود ده  کـــه فیلـــم هایـــی چـــون فیلـــم اخراجی هـــا بـــا 
نمکی، با اســـتقبال بیشـــتری روبرو می شـــوند. ســـپس توضیحاتی در مورد 
ســـمیرا مخملبـــاف و آثـــارش و در آخـــر مقایســـه ای بیـــن ســـینمای ایران و 
تماشـــاچیانش و ســـینمای لندن و عاقه مندان به ســـینمایش ارائه شـــده 

. ست ا

اخراجی های 3: ماراتن سینمای روشنفکری و سینمای مردمی
بخصـــوص  و  نمکـــی  ده  فیلمهـــای  دربـــاره  کـــه  مطلبـــی  مهمتریـــن 

گزارشـــی  اخراجی هـــای 3 در رســـانه های خارجـــی بارتـــاب یافـــت، 
بـــود در ســـایت مجلـــه انگلیســـی »میـــدل ایســـت«. ایـــن مجله 

 Iran political  " دربـــاره فیلم جدید مســـعود ده نمکی با تیتـــر
فیلـــم  ایـــن  نوشـــت:   "battle emerges on movie screens

کـــه »ده نمکـــی« در آن رقبـــا و مخالفـــان »احمـــدی نژاد« 
گرفتـــه اســـت، اخیـــرا از ســـوی تعـــدادی از  را بـــه ســـخره 
کـــه از 17  مخالفـــان، بایکـــوت شـــده اســـت. ایـــن فیلـــم 
کنون  مـــارس )25 اســـفند( روی پـــرده رفته، توانســـته تا
بـــا جـــذب 800 هزار تماشـــاچی، بیـــش از 2 میلیون و 300 

کند. این  هـــزار دالر )1 میلیـــون و 600 هزار یورو( فـــروش 
که طـــی هفته هـــای اخیر ســـایت های  در حالـــی اســـت 

زیـــادی از جملـــه فیس بوك، با تبلیـــغ علیه این فیلم، 
که به تماشـــای این  از مـــردم ایران خواســـته بودنـــد 
فیلـــم نرونـــد و بـــه جـــای آن فیلـــم »جدایـــی نـــادر از 
کارگردانی »اصغر فرهـــادی« را ببینند.  ســـیمین« بـــه 
میدل ایســـت همچنین به توضیـــح مطالبی در مورد 
کـــه در 61 میـــن  ایـــن فیلـــم پرداختـــه و از جوایـــزی 
گرفتن در  جشـــنوارۀ فیلـــم برلیـــن یـــا پـــس از مجـــوز 
کرده، ســـخن  کســـب  ایران در جشـــنوارۀ فیلم فجر 
رانـــده شـــده اســـت. نویســـندۀ ایـــن مقالـــه اظهـــار 

کـــه شـــمار مخاطبان ایـــن فیلـــم مطلوب  مـــی دارد 
کـــران در  کمتـــری برای ا گرچـــه ســـینماهای  بـــوده، ا

اختیار داشـــته اســـت.
هـــم  اخراجی هـــا  قاچـــاق  بـــه  همچنیـــن  نشـــریه  ایـــن 

پرداختـــه و نوشـــته اســـت: در میـــان تمـــام ایـــن مخالفت 
کنـــون در  هـــا، نســـخه های قاچـــاق »اخراجـــی هـــا3« هـــم ا

گفتـــه تلویزیـــون جمهوری  کـــه به  بـــازار ســـیاه موجود اســـت 
کـــه از رفتن مردم  اســـامی ایران، این تاشـــی اســـت برای آن 
کنند.  به ســـینماها برای تماشـــای »اخراجی ها3« جلوگیری 
که ده نمکی معتقد اســـت این  همچنین عنوان شـــده اســـت 
که چشـــم دیـــدن موفقیت  گرفته  کســـانی صورت  کار توســـط 
نیروهای انقابی را ندارند! ده نمکی در دو قســـمت ابتدایی 
ایـــن فیلـــم داســـتان عـــده ای جـــوان آس و پـــاس را روایـــت 
که هرکدام بـــه انگیزه های مختلـــف راهی خط مقدم  می کنـــد 

جنـــگ می شـــوند و در آنجـــا موقعیت هـــای جالبـــی را بـــه وجود 
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کنون نیز  می آورنـــد. اخراجی هـــای 2 ســـال 2009 بـــه نمایـــش درآمد و هـــم ا
بـــا قریب بـــه 9 میلیون دالر فروش موفـــق ترین فیلم تاریخ ســـینمای ایران 

می شود. محســـوب 
فیلـــم  کارگردانـــی  از  قبـــل  دهنمکـــی  مســـعود  فعالیت هـــای  از  آخـــر  در 
اخراجی هـــا و از جملـــه فعالیـــت روزنامه نـــگاری او در "هفته نامه شـــلمچه" 

مطالبـــی آورده شـــده اســـت.
همیـــن مقالـــه را شـــبکه فرانـــس 24 )فرانســـه(، العربیـــه، الشـــرق االوســـط 
گلف تایـــم، اردن تایمـــز، ایران فوکوس  )انگلیســـی(، الوطن دیلـــی )کویت(، 
 Iranian politicalsatire " و... هـــم بازتاب دادنـــد. قطر تریبون هم بـــا تیتـــر
a big hit with movie-goers"و همچنیـــن روزنامـــه دیلـــی اســـتار بـــا تیتـــر 
عینـــا   "Popular pro-regime Iranian film provokes opposition ire"

همیـــن مقالـــه را پوشـــش داده اند.
مطلـــب   هـــم   )www.oananews.org( پاســـیفیک  آســـیا  خبـــری  آزانـــس 
Outcasts 3 "pirated " از روزنامـــه تهـــران تایمـــز )چـــاپ ایـــران( را بـــا عنـــوان

کـــه بـــه موضوع تکثیر  کـــرده  Iranian movie “Outcasts 3” pirated منتشـــر 
که  غیـــر مجاز فیلـــم اخراجی هـــای 3 می پـــردازد. در ابتـــدا عنوان می شـــود 
کرده اســـت عـــده ای از به اصطاح روشـــنفکران  کارگـــردان این فیلم، اعام 
فیلمـــش را بـــدون مجـــوز در ســـایت باالترین قـــرار داده انـــد. توضیحاتی در 
که "  مـــورد محتـــوای این فیلم و ســـپس نقـــل قـــول ده نمکی مبنی بـــر این 
چـــه این فیلم در خانه تماشـــا شـــود و چه در ســـالن های ســـینما، ما برنده 
که  کرده  کارگردان ابراز امیـــدواری  گرچه  ایم!" در ادامه آورده شـــده اســـت. 
گفته است  مردم در ســـالن های ســـینما به تماشـــای این فیلم بنشـــینند و 
کپی غیـــر قانونی نمی توانـــد مانع فروش این فیلم شـــود. ده نمکی  کـــه این 
کـــرده، حال  کســـی شـــوخی  کـــه در ایـــن فیلم با هر  گفته  کـــه پیـــش از ایـــن 
کـــه برای هر نوع سانســـوری آماده اســـت اما از طرفی هـــم امیدوار  می گویـــد 

کنند.  که سیاســـتمداران با ســـعۀ صـــدر با ایـــن موضوع برخـــورد  اســـت 
 Outcasts 3 Makes $2.4" هم با تیتـــر housefullcinema مجلـــه ســـینمایی
کـــران فیلـــم  m Initial in Iran Boxoffice" بـــه موضـــوع درآمـــد حاصلـــه از ا
کـــه ایـــن فیلـــم پـــر  اخراجی هـــای 3 می پـــردازد. در ابتـــدا عنـــوان می شـــود 
فـــروش تـــر از فیلـــم جدایـــی نادر از ســـیمین بـــوده و بـــه میزان فـــروش این 
فیلـــم در نـــوروز اشـــاره شـــده اســـت. خاصـــه ای از فیلـــم و نام تعـــدادی از 
بازیگرانـــش در پـــی آمـــده اســـت. توضیحاتـــی در مـــورد اخراجی هـــای 2 و 
کـــه در انتهای این  مقایســـۀ آن بـــا اخراجی هـــای 3 از جمله مطالبی اســـت 

کوتاه بـــه چشـــم می خورد. مقالـــۀ 
 The Latest from " هـــم بـــا مطلبـــی با تیتـــر www.enduringamerica.com
پـــردۀ  در  فیلـــم  دو  رقابـــت  بـــه   "Iran )4 April(: Taking Away Zeroes
کارگردانـــی مســـعود دهنمکـــی و جدایـــی  ســـینماها - اخراجی هـــای 3 بـــه 
کارگردانـــی اصغر فرهادی، پرداختـــه و در ادامۀ این خبر  نادر از ســـیمین به 
توضیحـــات مختصری راجع به محتـــوای این فیلم ها، میـــزان فروش آنها، 

کرده در فســـتیوال ها آورده شـــده اســـت. کســـب  جوایز 
اپوزوســـیون ضد انقـــاب هم در مـــورد اخراجی هـــا بیکار ننشســـت. صراط 
کـــه در اخراجی ها هدف  کســـانی  کـــه بنیامیـــن نتانیاهو،  گـــزارش داد  نیـــوز 
گاه ایـــران بـــرای خندیدن  کنـــون توده های ملـــت آ گرفته انـــد و ا طنـــز قـــرار 
بـــه آنها راهی ســـینماها می شـــوند را »خط مقـــدم ارتش اســـرائیل« خوانده 
و شـــیمون پـــرز نیـــز مدعی شـــده بود صـــدای آنهـــا، صـــدای آزادی خواهی 

اســـت! ایران  ملت 
کـــه از  کـــرد: »معاونـــت ســـینمایی وزارت ارشـــاد  صـــدای آمریـــکا هـــم ادعـــا 
پشـــتیبانان اصلـــی فیلـــم اخراجی هـــا بـــود، بـــی توجه بـــه مخالفـــت جدی 
کـــران فیلم هـــا، به سیاســـتهای اول انقاب  خانه ســـینما با دولتی شـــدن ا
گرفت، تا خود مشـــخص  کـــران فیلم هـــا را بـــار دیگـــر در دســـت  بازگشـــت و ا
کدام ســـالن ســـینما و در چه زمانـــی نمایش داده شـــود.« کـــدام فیلـــم در  کنـــد 

وبـــگاه فارســـی بی بی ســـی نوشـــت: »مســـعود ده نمکـــی در قســـمت ســـوم 
اخراجی هـــا، رویدادهـــای مربـــوط بـــه انتخابـــات ریاســـت جمهوری ســـال 
کاندیدای  کشـــیده  اســـت. داســـتان فیلـــم درباره ســـه  88 ایران را به هجو 
کـــدام با  که هر  گرایش هـــای سیاســـی مختلف اســـت  رئیـــس جمهـــوری بـــا 
گروه های سیاســـی موجـــود در صحنه  رنـــگ مشـــخصی معرفی می شـــوند و 

سیاســـت ایـــران، از اصولگراهـــا تا اصـــاح طلبـــان را نمایندگـــی می کنند.«
 Calls for boycott of controversial" ســـایت پیوند هم مطلبـــی بـــا عنـــوان
که  The Outcasts 3:  Iranian political comedy   از خبرگـــزاری مهـــر ایران را 
 The Outcasts 3” to go on" دربـــاره دربـــاره اخراجی های 3 اســـت، بـــا تیتـــر
کرد. این مطلب در ابتدا اشـــاره ای  sale in Cannes Film Market" منتشـــر 
کـــه از یازدهم تا  کن  دارد بـــه موضـــوع حضـــور این فیلـــم در جشـــنوارۀ فیلم 
بیســـتم مـــاه می برگـــزار می شـــود و نقل ایـــن مطلـــب از زبان علی ســـرتیپی، 
کنون بـــه جشـــنوارۀ فیلم  کـــه تا کثـــر فیلم هـــای ایرانـــی  مدیـــر فیلمیـــران. ا
کنـــون از زبان ســـرتیپی  کـــن راه یافتـــه انـــد، فیلم هـــای هنـــری بوده انـــد و ا
کـــه فیلمیـــران تصمیـــم دارد فیلم هایـــی از ژانرهـــای دیگر ار  نقل می شـــود 
کـــن بفرســـتند. این فیلـــم برگرفته اســـت از  فیلم هـــای معمولـــی ایرانـــی به 
ماجـــرای رقابـــت انتخابـــی آقای احمـــدی نـــژاد در ســـال 2009 و برخی وب 
کننـــد و در ادامه از  که دیدن این فیلـــم را تحریم  ســـایت ها در صـــدد بودند 
رقم هـــای فـــروش این فیلم ســـخن رفته اســـت و نیـــز از تکثیـــر غیرمجاز این 
که "  گفته هـــا، ده نمکـــی معتقد اســـت  گرچـــه علـــی رغم تمـــام این  فیلـــم، 
چـــه ایـــن فیلم در خانه ها تماشـــا شـــود و چه در ســـالن های ســـینما، پیروز 

میدان ما هســـتیم! "
در پایان، این مقاله، از ســـاختن اخراجی های 4 توســـط مسعود دهنمکی، 

بـــا موضوعی جذاب تـــر، خبر می دهد.
jigdood." مثـــا  انـــد.  نوشـــته  فیلـــم  ایـــن  دربـــاره  هـــم  گ هـــا  وبا برخـــی 
wordpress.com" با عنـــوان "Did Nader and Simin get the Ax?"در رابطه 
بـــا رقابـــت فیلم های "جدایی نـــادر از ســـیمین" و "اخراجی های 3" نوشـــته 
که  شـــده اســـت. در ابتـــدا عنـــوان می شـــود این مســـئله بســـیار نادر اســـت 
کـــه تنها یکی  کـــران، نماینـــدۀ دو تفکـــر شـــوند در حالی  دو فیلـــم در حـــال ا
از ایـــن دو فیلـــم، بـــه موضوعی سیاســـی می پـــردازد. نویســـندۀ ایـــن مقاله 
کـــه فیلم اخراجی هـــای 3، فیلمی ســـخیف و پـــر از لودگی به  معتقـــد اســـت 
گذشـــته از رزمندگان بوده اســـت  که در  کارگردانی مســـعود ده نمکی اســـت 
کارگـــردان از آب در آمده و چگونـــه این فیلم را ســـاخته  کـــه چگونـــه  و ایـــن 
اســـت، خـــودش بحث مفصلـــی می طلبد! ســـپس در مـــورد فیلـــم جدایی 
کیفیـــت خوب ایـــن فیلم  نـــادر از ســـیمین، جایزه هـــای بیـــن المللـــی اش، 
کارگـــردان شایســـته اش توضیـــح می دهـــد. در ادامه بـــه درون مایۀ فیلم  و 
که اصغر فرهادی، سیاســـت مدار نیســـت  اخراجی هـــا می پـــردازد و می گوید 
کیهـــان از  و ناخواســـته وارد ایـــن رقابـــت موهـــوم شـــده اســـت. رجا نیـــوز و 

کـــه به این بحـــث دامـــن زده اند! جملـــه خبرگـــزاری هایـــی بوده اند 
که  که ســـالن هایی  از طرفـــی اساســـا این رقابت بی پایه و اســـاس بوده چرا 
که  کران فیلـــم اخراجی هـــا پرداخته انـــد، 3 برابر ســـینماهایی بوده اند  بـــه ا
کران شـــده اســـت و فروش ایـــن فیلم ها دلیل بر  فیلـــم جدایی ... در آن ها ا

پیـــروزی هیچ یک از جناح ها نیســـت.

در پایان
گانه  کنـــش هـــای جهانـــی به ســـه  گزیـــده ای بـــود از وا گـــزارش، تنهـــا  ایـــن 
کل  کـــه  کـــه نـــه تنهـــا بـــار دیگـــر ســـینمای انقابـــی  اخراجـــی هـــا. فیلمـــی 
کـــه نیروهای انقاب  کرد و نشـــان داد  ح  ســـینمای ایـــران را در جهـــان مطر
که می تواند خیلی بیشـــتر  گفتن دارنـــد  همچنـــان حرف هـــای زیادی بـــرای 
از ســـینمای روشـــنفکری و هنـــری متناســـب با جشـــنواره های اپزوســـیون 

کند. پســـند، بدرخشـــد و مخاطـــب داخلـــی و خارجـــی را بـــه خود جـــذب 
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که هیچ  گفته اســـت. همه حرف او در این اســـت  نه طالب زاده نیاز به معرفی دارد و نه ده نمکی. بزرگی از بزرگی ســـخن 
کرده انـــد. ده نمکی هم یکی از این  کادمی نرفته اند. همیـــن جور خودجوش مهارت پیدا  کـــدام از بچه هـــای انقاب به آ

که بـــه تکلیفش عمل می کند. بچه های انقاب اســـت 

خدا تقدیر کرده که منحصر به فرد باشد
کارش را هم  مســـعود ده نمکـــی حاصـــل انقاب اســـامی اســـت. یک فعـــال فرهنگی و سیاســـی انقاب اســـت و چـــون 
کتابی به  که منحصر به فرد شـــده اســـت. اخیـــرًا هم در آمریـــکا  کرده  مخلصانـــه انجـــام داده، خداونـــد این جـــور تقدیر 
که به قیمت  اســـم مســـعود ده نمکی چاپ شده اســـت با قیمت پنجاه و شـــش دالر. نمی دانم محتوای آن چی هست 
بـــاالی پنجاه و شـــش دالر فروش می رود. ریکی فرشـــتار فرگس، مجموعـــه ای از مقاالت در رابطه با مســـعود ده نمکی را 

کتاب.  کرده و شـــده این  جمـــع آوری 

این وصله ها به ده نمکی نمی چسبد 
در یـــک دوره ای خبرنـــگاران رســـانه های مهـــم آمریکا مثل ســـی ان ان، ســـراغ مســـعود ده نمکی می رفتنـــد. دنبال چی 
کربـــای پنج بـــود. باالخـــره آدم یک  کننـــد. ده نمکـــی فرزند جبهـــه و  می گشـــتند؟ می خواســـتند نقطـــه ضعـــف پیـــدا 
کرده پیش برود. حرکات  که امـــام طراحی  چیزهایـــی را می بیند و نمی تواند تحمل کند. می خواهد انقاب در مســـیری 
که برای خبرنگاران خارجی، مهم بود و البته آن ها می خواســـتند بهره برداری  و تفکـــر ده نمکی دهه هفتاد، طـــوری بود 
کننـــد. وقتـــی امان پـــور می آیـــد مصاحبه می کنـــد، خط خاصـــی را دنبـــال می کنـــد. می خواهد،  سیاســـی خودشـــان را 
کنـــد، ده نمکی را انتخاب می کنـــد، ولی ده نمکی از پس آن هـــا برمی آید، چرا  بچه هـــای دل ســـوز انقاب را تندرو معرفی 

کـــه این وصله هـــا به ده نمکی نمی چســـبد.

ایستاد و دادگاه رفت
که تنها نشـــریه منتقدانه ایران بـــود. ده نمکی در مقابل  گرفت  در یـــک دوره ای هفته نامه صبح آقای نصیری را دســـت 
فســـاد ایســـتاد. حتـــی دادگاه هم رفت. این جـــور، این آدم در مقابل فســـاد می ایســـتاد و دادگاه می رفت. بچه هایی که 
بـــه انقاب اســـامی اعتقـــاد دارند و حـــرف اول و آخـــر آن ها بقا و حیـــات انقاب اســـامی، متصل به آخرالزمان اســـت، 

که در جشـــنواره عمار، از این بچه ها و ده نمکی  این جوری آمده اند و محکم ایســـتاده اند. خیلی خوشـــحال هســـتم 
می شود.  تقدیر 

انقالب اسالمی باید حفظ شود 
که ســـاخت صدای خیلی ها درآمد. حرفش این بود  کرد به فیلم مســـتند ساختن. فقر و فحشا را  شـــروع 
گر ویروســـی  که انقاب اســـامی باید حفظ شـــود. نباید ویروســـی بشـــود، بعد ویروس آن مزمن شـــود. ا

که انقاب را از پا  کاری نداشـــته باشـــید تبدیل به یک غده ســـرطانی می شـــود،  هســـت و شـــما با آن 
می آورد. در 

کربالی پنج را به سینما آورد 
کربای پنج را به ســـینما آورده  فعـــال اصاح گـــر به معنای واقعی بـــود، نه تبلیغی. اصاح گر عملیاتـــی بود. 
کرد همه ما شـــکه شـــدیم چون هیچ تجربه ای نداشـــت. هیچ فیلم  بود. وقتی شـــروع به فیلم ســـاختن 
که به جشـــنواره ای بـــرود و هر ســـال پنج دقیقه بلندتر شـــود و بعـــد از چند  کوتـــاه داســـتانی نســـاخته بود 
کارشناســـان  کار او در آمـــد و پرفروش ترین فیلم شـــد، از  کـــه اولیـــن  ســـال فیلم ســـینمایی بســـازد. وقتی 
که فکر می کنید، فیلـــم بعدی اش هم این جور خواهد شـــد؟ حرف ها متفـــاوت بود. برخی  کردنـــد  ســـوال 

کند.  کار دیگـــری تولید  که در تاریکی بـــه هدف خورد و دیگـــر نمی تواند  می گفتنـــد شانســـی بود، تیری بـــود 
که  امـــا وقتی آقـــای ده نمکی فیلم هـــای بعدش هم پرفروش شـــد، همه به فکر افتادند. اواًل مشـــخص شـــد 

که بهترین ها را از خانواده  کار هســـت. من می گویم انقاب اســـامی این قابلیت را دارد  یک اراده دیگری پشـــت 
که ســـاخت و اخیرًا پخش شـــد. بـــاز همه توجه  خـــودش بیـــرون  دهد. این خودش یک عامت اســـت. بعد ســـریالی 

کرده  کردنـــد. همه  نشســـتند و نگاه  کردند. این ســـریال پیامی از انقاب اســـامی داشـــت. این را خوب بـــه درام تبدیل 
بود.

کادمی نرفته اند  هیچ کدام از بچه های انقالب به آ
کارهـــای ایشـــان را محتـــوا تعریـــف می کند. مـــِن مخاطب مجـــذوب موضوع و متـــن فیلم ده نمکی هســـتم. تمام  فـــرم 

که هر قاب شـــان به طـــور خاص زیبا اســـت.  پان هـــای فیلم ســـازان مطـــرح، زیبـــا نیســـتند. بعضی ها هم هســـتند 
بعضی هـــا هـــم نه، محتوا محور هســـتند. اصول را رعایت می کنند. دســـتور زبان فیلم شـــان درســـت اســـت. شـــاید 
که می شـــود  ســـاختار فیلم هـــای ده نمکـــی مثـــل بعضی بـــزرگان ســـینمای ایران نباشـــد، امـــا اصول خاصـــی دارد 

کـــرد. ده نمکی می خواهـــد یک محتوایی  واقعـــًا تحلیلش 
کـــه تشـــنه هســـتند. در  کنـــد، بـــرای مردمـــی  را منتقـــل 
بحـــث فتنه ســـال هشـــتاد و هشـــت صحنه خشـــک بود. 
کثر  بایـــد ســـیراب می شـــد. بایـــد مطلـــب ارائـــه می شـــد. ا
هنرمنـــدان یک جـــور ترســـیدند حـــرف بزنند. ایـــن ترس 
کـــه ایـــن زمینه نیاز بـــه حضور  و عقب نشـــینی باعث شـــد 
فعـــال داشـــته باشـــد. بـــه خاطر همیـــن ده نمکـــی در این 
زمینـــه با ســـریال به صحنه می آیـــد. زبان، زبانی اســـت که 
همـــه ی مردم می فهمنـــد. فهمیدن زبـــان مخاطب مهم 
اســـت. تمام ســـاختار فیلمش هم قابل قبول است. برای 
که مـــردم راحـــت ارتباط برقـــرار می کننـــد. حتی روی  ایـــن 
گرفت. شـــما فیلم های اول  فرم هم نمی شـــود به او ایـــراد 
کنیـــد. بلمی به ســـوی ســـاحل را نگاه  ماقلی پـــور را نـــگاه 
کـــه چگونه از  کنیـــد،  کارهـــای آخـــرش را هـــم نگاه  کنیـــد. 
لنـــز فشـــرده  اســـتفاده می کنـــد. این بـــه خاطر این اســـت 
کـــه به تدریـــج بـــه زیبا شناســـی اش رســـید. ایـــن هم یک 
کـــدام از بچه هـــای انقاب به  مقدار طول می کشـــد. هیچ 
کادمـــی نرفته انـــد. همین جـــور خودجوش مهـــارت پیدا  آ
کرده انـــد. ده نمکـــی هـــم یکـــی از ایـــن بچه هـــای انقـــاب 

که بـــه تکلیفش عمـــل می کند.  اســـت 

نگاهی به ظرفیت های انقالب اسالمی

گفت وگو با نادر طالب زاده

کربالی پنج را به سینما 
آورده بود. وقتی شروع 

به فیلم ساختن کرد 
همه ما شکه شدیم 
چون هیچ تجربه ای 
نداشت. هیچ فیلم 

کوتاه داستانی نساخته 
بود که به جشنواره ای 

برود و هر سال پنج 
دقیقه بلندتر شود و 

بعد از چند سال فیلم 
سینمایی بسازد. وقتی 
کار او در آمد و  که اولین 
پرفروش ترین فیلم شد
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گفت و گو : محمد مهدی رحیمی
چه طور با آقای ده نمکی آشنا شدید؟

در فضـــای دانشـــگاه به صـــورت معمول همـــه ی روزنامه هـــا و هفته نامه ها مثل 
شـــلمچه را می دیدیـــم و پیگیـــر این طور نشـــریات بودم. اولیـــن ارتباطم با آقای 
ده نمکـــی هم زمـــان با انتشـــار نشـــریه شـــلمچه بـــود. شـــلمچه خیلـــی جنجالی 
گفت: »بـــا آقای  کـــه با آقـــای ده نمکی آشـــنایی داشـــت  بـــود. یکـــی از دوســـتان 
کار مشـــترک انجام دهیـــم. خود او امروز  که  کردم و قرار شـــده  ده نمکی صحبت 
گفت من  بـــه خانـــه شـــما می آید«. آقـــای ده نمکـــی با رفیقـــم به خانـــه ام آمـــد. 
که از من چاپ شـــد  کاری  کنم. اولین  شـــخصًا آمده ام شـــما را به نشـــریه دعوت 
کانکســـی در حیاط  کـــه توقیف شـــد. یـــک  آخرین شـــماره شـــلمچه شـــد چون 
کاغذها  کانکس بـــود.  گذاشـــته بـــود، صفحه بندی و تحریریـــه اش داخل همان 
کامپیوتری نبود و دســـتی  را روی زمیـــن ریخته بودند. هنوز صفحه بندی آن ها 
انجـــام می دادنـــد. خود آقـــای ده نمکـــی روی زمین نشســـته بـــود و با خط کش 
که  و ماژیـــک صفحه بنـــدی می کـــرد. عکس هـــا را در قـــاب نشـــریه می گذاشـــتند 
که دایره ای وســـط صفحه  گـــر جایی الزم بـــود  بـــرای قاب صفحه بنـــدی برود. ا
کاســـه آبگوشـــت را می گذاشـــتند و دورش را با ماژیک خط می کشیدند.  باشـــد، 

تحریریه تقریبـــًا در ایـــن مایه ها بود. 

گی  نشریه شلمچه چه بود؟ مهم ترین ویژ
کـــه از جنگ و  کـــه راجع به یادبـــود شـــهدا و مخصوصًا عکســـهایی  مطالبـــی بـــود 
کار نمی کـــرد. نشـــریه ای  شـــهدا مـــی زد. هیـــچ نشـــریه ی دیگـــری به ایـــن شـــکل 
کـــه مســـتقیمًا راجـــع بـــه جنـــگ باشـــد. مثًا یـــک صفحه آخـــر عکس  نداشـــتیم 
پیکر شـــهید بود. یک ویژگی دیگر هم تیترهای جنجالی سیاســـی شـــلمچه بود. 
نشـــریات دیگر ماحظاتی داشـــتند و ما این ماحظات را نداشتیم. یکی از دالیل 
که تیتر  پرفـــروش بودنـــش هم در آن شـــرایط همین بود چون تنها نشـــریه ای بود 
جنجالی می زد. خودش می گفت هفته ای شـــصت هزار نســـخه فروش داشـــتیم. 

که از شما در شلمچه چاپ شد با چه موضوعی بود؟ کاریکاتوری  تنها 
که آن موقع در ســـطح  یـــک پوســـتر تبلیغاتـــی از یکی از شـــرکت های هرمی بـــود 
شـــهر زیاد دیده می شـــد. یک نفر دســـت روی شـــانه دو نفر انداخته بود. آن دو 
که یک  کشـــیده بـــودم  نفـــر را به عنوان بیزینس تحت پوشـــش داشـــت. طرحی 
که دســـت  کـــرده بود به جای این  نفـــر از مســـئولین دســـتش را در جیـــب  دو نفر 

روی شانه شـــان بگذارد.  

چه فعالیت هایی با »جبهه« داشتید؟
کاریکاتـــور داشـــتم. یـــک صفحـــه ای هم بـــه نام جنـــگ فقر و غنـــا بود  هفتگـــی 
کاریکاتور می کشـــیدم. بـــه  خاطر تیتری  کـــه آن هم جنجالـــی بود. بـــرای آن هم 
کـــه آقـــای ده نمکـــی زده بـــود، نشـــریه تعطیل شـــد و دیگر هـــم در نیامـــد. البته 
شـــاید من هـــم یک مقـــدار مقصر بـــودم. مصاحبـــه ای از آقای حســـن روحانی، 
کـــه در مورد  دبیـــر شـــورای امنیـــت ملـــی در یکی از نشـــریات منتشـــر شـــده بـــود 
گفتـــه بـــود: »هنـــوز هـــم متأســـفانه بعضی هـــا  ســـرمایه داری و فـــرار ســـرمایه ها 
ســـرمایه داری را زالـــو صفـــت می داننـــد«. ایـــن مصاحبـــه را بـــه ده نمکی نشـــان 
کـــه ســـرمایه داری زالو صفـــت، تعبیر  کـــرد. مطلبـــی نوشـــت  دادم. اساســـی داغ 
کـــرده بـــود و مســـائل خط  امـــام اســـت. بـــه قضیـــه پســـر آقـــای روحانـــی اشـــاره 
که آقای حســـن  کـــه نبایـــد می گفت. برای شـــماره بعـــد یک تیتـــر زده بود  قرمـــز 

کجـــا می رویـــد؟ شـــماره بعدی اش دیگر منتشـــر نشـــد.  روحانـــی بـــه 

کاریکاتورهایی می کشیدید؟  برای هفته نامه جبهه در چه 
غالبـــًا بحث های تبعیض و عدالت و فقر و غنا بود. مســـائل جنجالی نشـــریه اش 
کمتر بود. یکی  بیشـــتر این ها بود. مســـائل سیاســـی و دوم خرداد در آن نشـــریه 
کـــه آن زمـــان خیلی جنجالی شـــد در مـــورد جایگاه های نماز  کاریکاتورهایـــی  از 
که ســـه ردیـــف جلو برای خـــواص اســـت و عقب برای مـــردم عامی.  جمعـــه بود 
که بچه جانبازی داشـــت ویلچـــر را هل می داد  کاریکاتـــور چند فریمی بـــود  یـــک 

گفت وگو با مازیار بیژنی

خیلی رک و ساده 
حرف هایش را زد. با 
همدیگر در هفته نامه 
شلمچه آشنا شدند. 
کاریکاتورهای او مکمل 
متن ها و نوشته جات 
ده نمکی در موضوع فقر 
که خود یک  وغنا بود. او 
کاریکاتوریست مطبوعاتی 
گی  است، مهم ترین ویژ
ده نمکی را عدالتخواهی 
او می داند. صحبت های 
او تاریخ روزنامه نگاری 
کاوی  ده نمکی را وا
می کند.

26



و در نمـــاز جمعـــه می آورد. بنزی هـــم آمده بـــود. جایگاه دو در داشـــت؛ یک در 
بـــرای ورود جانبـــازان و یـــک در بـــرای ورود بنـــز. بعـــد از انتشـــارش ســـروصدای 
کی شـــدند. به ده نمکی  زیادی شـــد. از طرف ســـتاد نماز جمعه هم شـــدیداً شا
کارهـــا می کنید؟  کـــه چـــرا با مـــا هماهنگ نمی کنیـــد و از ایـــن  زنـــگ زده بودنـــد 
کـــرده بودند. زنگ  که ســـر این قضیـــه یک دعوایی هـــم با هم   مثـــل این 

ً
ظاهـــرا

زده بودنـــد و می گفتنـــد: »شـــما منافـــق هســـتید واال به مـــا خبر می دادیـــد قرار 
کنید«. اســـت چنین چیزی چـــاپ 

کلنگی قدیمی بـــود. راه پله  جبهـــه جای جالبی بـــود. ســـاختمان دو طبقـــه ای 
کیســـه شـــن  کرده بود.  داشـــت. از پایین تا باال را شـــکل قرارگاه جنگی درســـت 
کرده بـــود. در راه پله ها  آورده بـــود و در راه پله هـــا چیده بود. در ورودی را ســـنگر 
کاه خـــود آویـــزان بـــود. یک جا ماســـک شـــیمیایی آویـــزان بود. فکـــر می کردی 
کـــه می آمدند برای شـــان جالب  قـــرارگاه عملیاتی لشـــگر اســـت. خبرنگارانی هم 

بـــود. چنین چیـــزی ندیده بودنـــد. مثـــًا خودکارها با پوکه فشـــنگ بود. 

نشریه شلمچه و جبهه چه تفاوت هایی داشت؟
شـــاید یک بخش هایی مثل بحـــث عدالت طلبی و فقر و غنـــا در جبهه پررنگ تر 
شـــد. در شـــلمچه بحـــث یادبود جنـــگ و دفـــاع مقدس خیلـــی پررنگ تـــر بود. 
در جبهه مســـائل تحلیلی و سیاســـی بیشـــتر پررنگ شـــد. به ســـمت تغییرهای 

کاریکاتوری داشـــتیم. سیاســـی رفت و صفحات 
که نشـــریه درمی آمـــد، خبرنـــگاران آمریکایی آمده  ســـال هفتاد و نـــه یا هشـــتاد 
 تعریف می کرد. مســـعود بـــه یکی از 

ً
کنند. خـــودش بعـــدا بودنـــد بـــا او مصاحبـــه 

گفـــت ایـــن خـــودکار فشـــنگی را بردار و پشـــت میز بنشـــین.  بچه هـــای دفتـــرش 
کردند. بعد قرار شـــد با  این هـــا آمدنـــد و از پاییـــن راه پله شـــروع به فیلم بـــرداری 
گفته بودنـــد می خواهیم با تـــو مصاحبه  کنند. بـــه او  خـــود ده نمکـــی مصاحبـــه 
گفتـــه بودنـــد: »چرا؟«  گفتـــه بـــود: »من بـــا شـــما مصاحبـــه نمی کنـــم«.  کنیـــم. 

گفته  کنید. نفـــرت از آمریکا را می بینید یـــا نه؟«  گفته بود: »در چشـــم مـــن نگاه 
گـــروگان می گیریم«.  گر تـــا ده دقیقه نروید شـــما را  گفتـــه بـــود: »ا بودنـــد: »آره«. 

کـــرده بودند.  آن ها هـــم فرار 

چرا نشریه جبهه را بستند؟
کیهان نرســـید، به جایـــش آمدند  کردند. زورشـــان به  می گفـــت: »مـــا را قربانـــی 
و شـــلمچه را بســـتند. آن موقـــع روزنامـــه زن را فائزه هاشـــمی در مـــی آورد. یکی 
از درگیری هـــای اصلی و سرشـــاخ شـــدنش بـــا روزنامـــه زن بود. این هـــا مرتب با 
کـــه مرتب بـــا فائزه  کل کل داشـــتند. تیترهایی  همدیگـــر درگیـــر بودنـــد. بـــا هـــم 
کاریکاتـــوری بـــه مناســـبت تعطیلی  هاشـــمی می زدنـــد. روزنامـــه زن هـــم یـــک 
کشـــیده بود و یـــک مهر باطـــل روی آن زده بود.  شـــلمچه زده بـــود. یک چماق 

رویش نوشـــته بـــود چماق باطل شـــد. 
که نشـــریه جبهـــه چاپ می شـــد، ایـــن مطالـــب در آن فضا  همـــان موقعـــی هم 
ح ایـــن طور مســـائل همیشـــه ســـنگین اســـت. در  یـــک مقـــدار ثقیـــل بود. طـــر
آن فضـــای دوم خـــردادی ایـــن قضیـــه مخصوصـــًا بخـــش عدالتخواهـــی و فقـــر 
کـــه جریان راســـت بـــود جریان  و غنـــا بـــرای طرفیـــن ســـنگین بـــود. این طـــرف 
گفتمان آن  ســـرمایه داری و بـــازاری در آن هـــا بـــود به پرقبایشـــان بـــر می خـــورد. 
ح بحـــث عدالـــت و جنگ فقـــر و غنا  کـــه اصًا چیـــز دیگری بـــود. طر طـــرف هـــم 
گفتمان این ها  گفتمان بود. یـــک طور حمله بـــه این ها بود. چـــون  یـــک تغییـــر 
گفتمـــان جامعه مدنـــی و بحث های سیاســـی  را بـــه هـــم می ریخـــت. وســـط آن 
که داشـــتند یک دفعـــه یکی بیایـــد و یک بحـــث جدیدی به  تســـاهل و تســـامح 
گفتمان همـــه را به هـــم ریخته بود.  کند. اصـــًا  ح  نـــام جنـــگ فقـــر و غنا را مطـــر

که باعـــث تعطیلی جبهه شـــد.  گفتـــم  نمونـــه اش را 

کار جدیدی بود؟  گفتمان عدالت خواهی آن زمان  این 
که در اوایل هفتاد منتشـــر می شـــد، علمدار  قبلـــش نشـــریه صبح آقـــای نصیری 
کرد. بعد شـــروع  ح  و پیش قـــراول قضیـــه بـــود. اولین بـــار او این بحث هـــا را مطر
کـــرد. بعد آن قضیه ارائه پرونده فســـاد  به افشـــای پرونده هایـــی از وزارتخانه ها 
کـــرد. بعد  ح  کـــه آقـــای غرضی وزیر بـــود را مطر وزارت پســـت و تلگـــراف و تلفـــن، 
کرد. یکـــی دو مورد هم  هـــم به ســـراغ وزارت نیـــرو رفت و پرونـــده زنگنه را افشـــا 
که در نشـــریات از دولت  کشـــید. این طور مســـائل در آن فضایی  کار به شـــکایت 
هاشـــمی هیچ انتقادی نمی شـــد، یـــک چیز اولیـــه ای بود. در واقع شـــروع آن از 
آنجـــا بـــود. تیترهـــا و عکس های آن نشـــریه به اندازه نشـــریه ده نمکـــی جنجالی 
نبـــود ولی شـــروع ایـــن قضایـــا از آن موقع بـــود. مهـــدی نصیری در دهـــه هفتاد 
کاریکاتورهای من هم از همـــان جا بود. در همان  گفتمـــان را راه انداخت.  ایـــن 

کار می کردیم.  نشـــریه صبح با نصیـــری 

نشریه صبح دوکوهه چه طور درآمد و چرا متوقف شد؟
هـــر وقـــت آقـــای ده نمکـــی می خواســـت نشـــریه در بیـــاورد یـــک زنگـــی بـــه من 
مـــی زد. می گفـــت: »می خواهم نشـــریه جدیـــد در بیـــاورم«. بعـــد می گفتم: »کی 
کس نیســـت«. چند بار  کنـــد«. می گفت: »مـــن و تو. هنوز هیـــچ  کار  قـــرار اســـت 
که می خواســـته نشـــریه جدیـــد در بیـــاورد. بعد از تعطیلـــی جبهه،  پیـــش آمده 
اوایـــل هشـــتاد صبـــح دوکوهـــه را منتشـــر می کـــرد. در نهایت این یکـــی خودش 
کـــه مشـــکل مالی داشـــت. آن  متوقـــف شـــد. دالیلـــش را نمی دانـــم. مثـــل این 
کشـــاورزی  که صبـــح دوکوهـــه در می آمد، ده نمکـــی در همان زمین های  زمـــان 
گفـــت: »من حق  کار می کـــرد. مرغداری هم داشـــت. یک بـــار آمد و  کـــه داشـــت 
گر هم  کنیـــد و ا کار  گر خواســـتید مجانـــی  التحریـــر نـــدارم بدهـــم. فعًا بســـتم. ا
که چند شـــماره ماندنـــد. چند شـــماره ای هم  خواســـتید برویـــد«. بچه هایـــش 
گفـــت فعـــًا نـــدارم. بعـــدًا دیـــده بـــود چند  پولـــی نـــداد. چـــون اصـــًا نداشـــت. 
کیســـه انداخته بود  غ در  شـــماره حـــق الزحمه نـــداده، رفته بود ســـه چهارتا مـــر
کل بچه های  غ داد. بـــه  کســـی ســـه چهارتا مـــر و بـــه جـــای حـــق الزحمـــه به هر 

غ داد. مـــن هم آن زمـــان در تحریریـــه بودم. تحریریـــه نفری دو ســـه تا مـــر

یک جمله در مورد آقای ده  نمکی...
کار می کـــرد و به دفتر نشـــریه می رفـــت و می آمد یک  که بـــا او  ک  آقـــای میرشـــکا
که رســـتم اســـت و یک دســـت اســـلحه.  تعبیـــری داشـــت، همان تعبیر معروف 
می گفـــت: »ده نمکـــی اســـت و یک دانـــه وانتش. هیچی نـــدارد. من آمـــدم با تو 

کـــه مثل بقیه نیســـتی. دم و دســـتگاه نداری«.  کار می کنـــم، بـــرای این 
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پدربزرگم
کـــه مـــا در آذربایجان شـــرقی بودیـــم، نگاه مـــا بـــه پدربزرگ مان،  تـــا نـــه ده ســـالگی 
که بـــا مباحث عرفانی آشـــنا شـــدم، در ذهن خـــودم رفتار و  عاطفـــی بـــود. به مـــرور 
کار، آن نوع  ســـلوکش را تطبیق می دادم. نوع قرآن خواندنـــش را، نوع نگاهش را به 
که بـــه خودم آمدم. فکر می کنم ایشـــان ســـال شـــصت و یک،  گفتنـــش. بعداً  ذکـــر 
کردم،  کردنـــد. بعدهـــا در مـــورد ایشـــان از اطرافیانش بیشـــتر جســـت جو  دو فـــوت 
گمنـــام بودند.  که بـــه هر حال  بیشـــتر شـــناختمش. این ها جـــزو آدم هایـــی بودند 
فکـــر می کنـــم اآلن هـــم ترجیحش این باشـــد که همین جـــوری گمنام باشـــد. فکر 
می کنـــم حتـــی بچه هایشـــان هم ایشـــان را نمی شـــناختند. من بعدهـــا چیزهایی 
کـــه آن موقع پیاده  که از او شـــنیدم برایـــم جالب بود. مثًا از هم ســـفرهای حجش 
کـــه از ایشـــان دیـــده شـــده بـــود. مریض هـــا را پیـــش او  کراماتـــی  می رفتنـــد. یـــا آن 
کـــردم یک جاهایی  می آوردند. در شـــخصیت حاج یوســـف فیلم رســـوایی، ســـعی 

کنم.  گفتـــار از پدربزرگم اســـتفاده  از لحن 

خانواده ام
کی اســـت ولی برای ســـربازی به آذربایجان شـــرقی فرستاده شده بود.  پدرم اهل ارا
همـــان جـــا پس از پایـــان ســـربازی، اســـتخدام ژاندارمری می شـــود و بعـــد از مدتی 
بـــا مـــادرم ازدواج می کنـــد. پـــدرم نظامی بـــود و آن موقـــع نظامی هـــا و به خصوص 

ژاندارم ها دیســـیپلین خاصی داشـــتند. 
در همـــان بحبوحه انقاب پدرم به نوعی مأموریت خودش را در روســـتاها انداخت 
که موقع تنش های سیاســـی در شـــهر تبریز نباشـــد. به جهت شـــغلش، هر شـــش 
مـــاه یک بـــار از این روســـتا بـــه آن روســـتا می رفتیـــم. مـــن در روســـتای محفوظ لو 
بـــه دنیـــا آمـــدم. یـــک خواهـــرم در روســـتای خداآفرین بـــه دنیا آمـــد. یک بـــرادرم 
در یـــک روســـتای دیگـــر. زندگـــی ســـختی بـــود. بـــه خصـــوص ســـرمای آذربایجان 
شـــرقی و برف هـــای دو ســـه متری. مـــادرم یخ های جوب را می شکســـت تـــا بتواند 
لباس هـــای بچه هـــا را بشـــوید. روحیات پدرم به شـــدت نظامـــی بود. مـــا در خانه 
حـــق ترکی حرف زدن نداشـــتیم. باید فارســـی صحبـــت می کردیم، ولـــی وقتی پدر 
نبـــود با مـــادرم ترکی حرف می زدیـــم. خب آن موقع فارســـی حرف زدن در اســـتان 

تـــرک زبان یـــک جوری فخـــر بود. 
کـــه در خانه مـــان تلویزیون داشـــتیم. همه همســـایه ها  جـــزو اولین هایـــی بودیـــم 
جمـــع می شـــدند و بـــا هم می دیدیـــم، ولی وقتـــی پدربزرگـــم می خواســـت به خانه 
که نبیند! همـــان اوایل  مـــا بیاید، لحـــاف و پتوهـــا را روی تلویزیـــون می انداختیم 
ک به قم مـــی رود و آن جـــا به دفتر  کـــه امام بـــه قم آمدنـــد، مادربزرگـــم از ارا انقـــاب 
کـــه مـــن چنـــد ســـال اســـت بچـــه ام را ندیـــده ام. بعـــد از این  امـــام نامـــه می دهـــد 
ماجـــرا بـــه پدرم انتقالـــی می دهد و در ســـال پنجاه و هشـــت خانه مـــان را به تهران 

می آوریـــم. 

خواهر و برادرها
ما شـــش تا برادر هســـتیم و دوتا خواهر. من اولین پســـرم. یک خواهر بزرگ تر دارم. 
که در  کوچک تر مهـــرداد  که وکیـــل اســـت. از آن  کوچکم منصور اســـت  اســـم بـــرادر 
کارهای فرهنگی می کنـــد بعد از او  کـــه  صنایـــع دفـــاع اســـت. از آن کوچک تر مجید 
کار مستندســـازی اســـت.  که در  که شـــغلش آزاد اســـت، آخـــری هم مهران  محمد 
خواهرانـــم هـــم خانه دار هســـتند. مـــن بزرگ ترین پســـر بـــودم. مهـــرداد و مجید و 
کـــه من می رفتم به مرور از مســـئولین پایگاه شـــدند.  مهـــران، در همان مســـجدی 

مدرسه و فعالیت ها
کاس پنجـــم ابتدایـــی در مدرســـه  پرتـــو اعظـــم در خیابـــان هنـــگام بـــودم. بعد به 
نارمـــک آمدیـــم. دوران راهنمایـــی را در مدرســـه نوجوانـــان انقـــاب در میدان صد 

خواندم.  نارمـــک 

بسیج و مسجد تو را از درس می اندازد!
که به تهران آمدیـــم پدرم به جهت همان اعتقـــادات قبلی اش  از همـــان ســـال اول 
مخالـــف حضور من در بســـیج و پایـــگاه بود. فکر می کرد رفتن به بســـیج و مســـجد 
مـــن را از درس خوانـــدن می انـــدازد. البتـــه االن اینگونـــه فکـــر نمی کنـــد. بـــه هـــر 
حـــال مـــن از همـــان موقـــع باید بـــه نوعـــی یـــا اراده ایشـــان را انتخـــاب می کـــردم یا 
کـــه در این فضا )بســـیج و  عائـــق خـــودم را. بعـــد از آن مجبور شـــدم بـــه خاطر این 
کار بـــروم. از همان ســـال اول  فعالیت هـــای اجتماعـــی( باشـــم، بعـــد از ظهرها ســـر 

کارم این طـــور بود. راهنمایـــی وضعیـــت 
که هر دو دانشـــجو بودند و از شهرستان  گرامی  گرامی و شـــهید براتعلی  یوســـفعلی 
که در مســـجد  آمـــده بودنـــد در محلـــه مـــا زندگـــی می کردنـــد؛ بچه هایـــی مذهبی 
محلمـــان هـــم بودنـــد. مســـجد موســـی بـــن جعفـــر یـــا مســـجد ثامـــن االئمـــه. 
که با آن ها در مســـجد داشـــتیم در زمینه آموزش قرآن بود. مســـجد  فعالیت هایی 

گذاشـــت.  محـــل و مربیـــان آن جـــا تأثیر زیـــادی روی من 

دهه شصت و رمان خوانی
دهه شـــصت رمان زیـــاد می خواندم. قبـــل از جبهه رفتن خیلی رمـــان می خواندم 
ک و همه چیز ولـــی در آن  ولـــی همـــه چیـــز می خواندم. پلیســـی و عشـــقی و ترســـنا
گوش مـــی دادم. تا  مقطـــع بیشـــتر از رمان نوارهای شـــهید مطهـــری و شـــریعتی را 

گـــوش می دادم.  دوران قبـــل از جنگ. دائـــم اینها را 

سخنران یازده ساله انقالبی
که عمدتـــًا می رفتم مســـجد ثامن االئمه، مســـجد موســـی بن  دو ســـه تا مســـجی 
جعفـــر و بعدها مســـجد ثاراهلل بـــود. منافقین در میـــدان صد نارمک فعـــال بودند. 
حتی در مدرســـه راهنمایی بیـــن آن ها و بچه حزب اللهی ها درگیـــری بود. علی رغم 
کم بود و اول یا دوم راهنمایی بودم، وارد مناقشـــات و بحث های  که ســـن من  این 
که آن ها به عنوان میلیشـــیا در حیاط مدرســـه یا در  سیاســـی می شـــدم. رژه هایی 
میـــدان صـــد برگـــزار می کردنـــد یک تقابلـــی ایجـــاد می کرد. مـــن از همـــان موقع به 
نوعی ســـخنرانی می کردم، مثـــل فخرالدین حجازی صحبت می کـــردم. از جاهای 
مختلـــف می آمدنـــد و مـــرا بـــرای ســـخنرانی می بردنـــد. یک بچـــه ده، یازده ســـاله 
کنگره ها ســـخنرانی تند و آتشـــین و انقابی می کـــردم. دکلمه خوانی  بـــودم ولـــی در 
که بـــرای اجرا جزو  گـــروه تئاتری داشـــتیم  می کـــردم. در همـــان مدرســـه راهنمایی 
کارگردانش  که مـــن  اولین هـــا بودیـــم. تئاترهایـــی در زمینه جنـــگ اجـــرا می کردیم 
گروه زیادی بودیم. ســـی،  بـــودم و پی اس نمایشـــنامه ها را هم خودم می نوشـــتم. 
چهل نفری می شـــد. ترکیبی از همه آدم ها بود که بعضی هایشـــان منافق شـــدند و 
کشته شدند. بعضی هایشـــان حزب اللهی بودند. بعضی هایشان شهید  در مرصاد 

شـــدند. یعنی ترکیبی از همـــه نوع آدم.
کـــه منافقیـــن می کردنـــد، انجـــام  کاری  مـــا آن موقـــع بـــرای جـــذب نیـــرو همـــان 
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می دادیـــم. بـــرای جـــذب بچه هـــای حزب اللهـــی از درس دادن 
کـــردن همـــه چیـــز را در نظـــر می گرفتیم. مثـــًا آن هایی  تـــا ورزش 
کنید.  کار  که درس شـــان قوی تر بـــود، می گفتیـــم بروید با فانـــی 
نگذاریـــد جـــذب منافقین بشـــود. ایـــن حرف ها اآلن بـــرای بچه 
کاس دوم و ســـوم راهنمایی ثقیل اســـت. برای دانشگاهش هم 
ثقیل اســـت ولـــی آن موقـــع واقعًا این جـــو در مدرســـه راهنمایی 

بود. 
کوچه  که در  گرامی و آقـــای قنبری  به همراه یوســـفعلی و براتعلی 
کوهپیمایی  محـــل زندگـــی مـــا بودنـــد. مـــا را بـــه نمـــاز جمعـــه و 
کوهپیمایـــی می رفتیم و بعـــد به نماز  می بردنـــد. یعنـــی اول بـــه 
کـــه در تهـــران درس  جمعـــه می آمدیـــم. چندتـــا جـــوان بودنـــد 
می خواندنـــد. با همدیگر بـــرادر بودند. همه آن هـــا هم مذهبی.

 در مســـجد ثامن االئمه شـــهید فیض آبادی بود. شـــهید محمد 
کاس های قرآن می گذاشتند  که این ها روحانی بودند.  حســـنی 
کارهـــای تبلیغاتـــی  و آمـــوزش قـــرآن می دادنـــد. در مناســـبت ها 
می کردیم. پوســـتر و دیوارنویســـی. در ســـن یازده دوازده ســـالگی 
کلیشـــه های رادیوگرافی حـــروف در می آوردیـــم و روی دیوارها  بـــا 
شـــعار می نوشـــتیم. ســـوم راهنمایی به پـــادگان آموزشـــی رفتم. 
کاظمـــی آمـــدم. آن جـــا  دوم دبیرســـتان بـــه دبیرســـتان شـــهید 
مســـئول انجمن اســـامی دبیرســـتان شدم. سال شـــصت و سه 
که همزمان مســـئول فرهنگـــی پایگاه بســـیج مان هم بودم.  بود 

مسجد
همه شـــخصیت من توی مســـجد و هیئت ســـاخته شـــد. در آن 
که در  دهـــه اینها به هم مرتبـــط بودند. یعنی به نوعـــی آدم هایی 
که در مســـجد  امـــور تربیتی مـــدارس بودنـــد، همان هایی بودند 
کار می کردیم.  محـــل هم بودنـــد. یعنی ما در مدرســـه بـــا این هـــا 
در مســـجد هـــم دوباره بـــا همین ها بودیـــم. و هیئت. این ســـه تا 
گیر  کـــه آدم بخواهد  خیلـــی مؤثـــر بود. بعـــدش چیـــز اضافه تـــری 

بیاورد تـــوی مطالعه بود. 

شهید فیض آبادی
شـــهید  داشـــتم،  برخـــورد  او  بـــا  خـــودم  کـــه  طلبـــه ای  اولیـــن 
فیض آبـــادی بـــود. اینهـــا در مســـجد محـــل صدهـــا نفـــر را تحت 
که من از  تعلیم خودشـــان قـــرار داده بودنـــد. اولین حدیثی هـــم 
گرفتم و اولیـــن بار روی تخته نوشـــته شـــد، ِانی  ایـــن آد م هـــا یـــاد 
ـــَم َمـــکاِرَم الخـــاِق بـــود. بعـــد دیدم همـــه چیز ذیل  ُبِعثـــُت اُلَتِمّ
همیـــن اســـت. مبـــارزه و همه چیـــز ذیـــل همین اخاق اســـت. 
حدیثـــی بـــود که از حضرت رســـول بود که من بـــرای این مبعوث 
شـــده ام. بشـــیرًا و نذیـــرًا یعنی هم بشـــارت و هـــم نذیر. بعـــدًا در 
که خیلی از بچه ها فقـــط انذار می دهند.  روش مبـــارزه می دیدم 
بشـــارت نمی دهند. ما نیامدیم که مردم از ما بترســـند. ما آمدیم 
کـــراه فی الدین. در روشـــهای  کـــه مردم حـــرف ما را بپذیرنـــد. ال ا
مبـــارزه اینها همه بـــرای من مثل یک آینه بـــود. خیلی جاها هم 
با بعضی از دوســـتان و همراهان اختاف ســـلیقه پیدا می کردیم. 
کـــه بعضی از بچه ها داشـــتند.  بـــه خاطر آن نـــگاه تک بعدی بود 

یعنـــی به نوعـــی توی مبـــارزات فقط نـــگاه ســـلبی را می دیدند.

از کالس اخراجم می کردند
بـــود. آن موقـــع  مـــن خیلـــی ســـخت  بـــرای  دوران دبیرســـتان 
مســـئول انجمن اســـامی دبیرســـتان بـــودم. معلم هـــا بر خاف 
کاس می آمدند بحث سیاســـی  ســـرفصل های درســـی وقتی به 
کنایه همه مســـائل  که می رســـیدند بـــا  می کردنـــد. بـــه من هـــم 
گرانی می شـــد، بمباران می شـــد،  را ســـر مـــن خـــراب می کردنـــد. 
هـــر چـــی که می شـــد. بعد مـــن هم که جـــواب مـــی دادم یا بحث 
کاس اخراجـــم می کردنـــد. مـــن هـــم بـــه  سیاســـی می کـــردم از 
کـــه نزدیک دانشـــگاه علم و صنعت  مســـجد محل مان می رفتم 
که ظهرهـــا برای نماز به مســـجد می آمدند،  بـــود، دانش جویانی 
که  برخی شـــان به من درس می دادند. یعنی همـــان درس هایی 
کاس بیرون می کردنـــد، آن جا یاد می گرفتم.  در مدرســـه من را از 
امتحـــان مـــی دادم و نمره قبولی هـــم می گرفتـــم. درس خواندن 

خیلی ســـخت بود. هـــم مجبور بـــودم اعتقادات خـــودم را حفظ 
کنـــار بیایم. بعدها  کنیـــم، هـــم این که به هر حال با این مســـائل 
که در جبهه زخمی شـــدم، معلم فیزیک و زیســـت در بیمارستان 

بـــه ماقات مـــن  آمدند. 

گریه برای ماهی سیاه کوچولو
که بایـــد به روز باشـــیم.  همـــان موقـــع هم به ایـــن فکر می کـــردم 
رقیـــب َقـــَدری از چـــپ تـــوده ای بگیـــر تـــا مجاهدیـــن خلـــق در 
مقابـــل مـــا بودنـــد. ما در مدرســـه معلمی تـــوده ای هم داشـــتیم 
کوچولو  کتاب ماهـــی ســـیاه  کاس می آمـــد، زنگ انشـــا  کـــه ســـر 
گریـــه می کـــرد. مـــن هـــم شـــب در مســـجد یـــا در  را می خوانـــد و 
آن هـــا  چیســـت؟  قصـــه  می پرســـیدیم  دوســـتان  از  محل مـــان 
کتـــاب صمـــد بهرنگی اســـت و فان اســـت. فردا  می گفتنـــد ایـــن 
در مدرســـه بـــا معلم  هـــا بحـــث می کردم. یـــادم می آیـــد که حفظ 
کشـــید.  گزیستانســـیالیزم، بـــرای مـــن خیلـــی طول  کـــردن واژه ا
کم  که در بحـــث و مناظره بـــا این ها  چندیـــن بـــار تکرار می کـــردم 
نیاورم و اصطاحات علمی شـــان را هم بلد باشـــم. شـــب به شب 
کتاب هـــای عامـــه طباطبایـــی را می خوانـــدم. خیلـــی وقت هـــا 
فهمش ســـخت بـــود. بیشـــتر کتب مذهبـــی می خوانـــدم. چون 
رفتـــارم برای ائمـــه جماعت محـــل جذابیت داشـــت. همه برای 
کـــه ایـــن طـــرف و آن طرف  کتـــاب می خریدنـــد یـــا جوایزی  مـــن 
می گرفتیـــم. ســـخنرانی می کـــردم یـــا مثـــًا قـــرآن می خوانـــدم یـــا 
ســـرود می خواندم. در مراســـم های مختلف دکلمه می خواندم. 
که ما در مســـجد  کاس هایی  آن ها من را تشـــویق می کردند. آن 

می رفتیم خیلـــی تأثیر داشـــت. 

در مسیر دربند
که  اســـاتیدمان؛ شـــهید فیـــض آبـــادی و شـــهید محمدحســـنی 
هـــر دو روحانـــی بودند و شـــهید مظفـــر نجفعلی، شـــهید براتعلی 
گرامی، شـــهید قنبری، این ها همه کســـانی بودنـــد که  نوجوانان 
کوه پیمایی در مســـیر انقـــاب قرار می دادند. در مســـیر  را بـــا یک 
کـــوه بـــا بچه هـــا می خواندیم یادم هســـت  کـــه در  از ســـرودهایی 
یک ســـرود معروفی بود. با ســـام و بـــا درود بیکـــران/ بر خمینی 
رهبـــر مســـتضعفان/ آب زمـــزم بـــر لـــب تشـــنگان/ ســـی چهل تا 
کیســـه می گذاشـــتیم،  بچـــه بودیـــم. غذایمـــان را هـــم در یـــک 
کوله پشـــتی نبود و در ســـرمای دربند باال می رفتیـــم و بعد به نماز 
جمعـــه تهـــران می آمدیم. صبـــح می رفتیـــم و برای نمـــاز جمعه 
کـــرد. او بـــه نماز  کـــه فـــوت  برمی گشـــتیم. مـــن عمویـــی داشـــتم 
که مـــرا هم ببـــرد. حتی  جمعـــه می رفـــت و التماســـش می کـــردم 
کرد دیگـــر تنهایی  پـــدرم را هـــم می برد ولـــی وقتی ایشـــان فـــوت 
بـــه نماز جمعـــه می رفتم. یعنی نمـــاز جمعه رفتـــن از بچگی جزو 
یکـــی از برنامه هـــای روتین من بـــود. نماز جمعـــه آن موقع رفتن 
بـــا اآلن خیلـــی فرق می کـــرد. چقـــدر باید صـــف می ایســـتادیم تا 
ســـوار اتوبوس شـــویم. نمـــاز جمعه های آقای هاشـــمی آن موقع 
خیلـــی تنـــد بـــود؛ بحث هـــای عدالـــت اجتماعـــی و ... ولـــی نماز 
جمعه هـــای آقا معنوی بود. من عاشـــق ســـوره جمعـــه خواندن 

آقـــا بودم. 

اولین اعزام به جبهه
از همـــان ســـال شـــصت، شـــصت و یـــک عاقه بـــه جبهـــه رفتن 
کم نمی گذاشـــتند.  در مـــن ایجاد شـــده بود ولـــی به خاطر ســـن 
مـــن در همان ســـال ســـوم راهنمایـــی به پـــادگان بیســـت و یک 
کل دبیرســـتان ما را یک  گذراندم.  حمزه رفتم و دوره آموزشـــی را 
هفتـــه ای دوره آموزشـــی بردنـــد. در آن جـــا با یکـــی از چهره هایی 
گذاشـــت آشـــنا شـــدم. شهید مظفر  که در زندگی من خیلی تأثیر 
نجفعلی؛ مســـئول پرســـنلی پایگاه شهید بهشـــتی بود. مسئول 
ســـتاد شـــمیران نـــو و ناحیـــه ده آن موقـــع هـــم بـــود. البتـــه من 
کـــه بچه محل ما اســـت. ایشـــان در عملیات  تصادفـــی فهمیدم 
که مرا  خیبر شـــهید شـــد. من این قدر به ایشـــان متوسل شـــدم 
گفـــت: بـــروم و برگـــردم. انشـــاءاهلل دفعه دیگر  هـــم بـــه جبهه ببر. 

کـــه رفت و در خیبر شـــهید شـــد. می برمـــت 
که مسعود دهنمکی متاثر از آنهاست سه شهید بزرگواری 

شهید فیض آبادی
گرامی شهید براتعلی 
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کـــه جبهـــه بروم، بـــا چند شـــخصیت مهـــم و تأثیرگـــذار در  ســـال های قبـــل از ایـــن 
زندگیم آشـــنایی داشـــتم. شـــهید مظفـــر نجفعلی بود که بـــه تعبیر امام، از شـــیران 
که فضائـــل اخاقی اش زبان زد همه بـــود. نورانیت از چهره  روز و زاهدان شـــبی بود 
و ســـیمایش می بارید. خیلی چهره منحصر به فردی داشـــت. شـــهید فیض آبادی 
گرامی و شـــهید مظفر نجفعلی در عملیات خبیر شـــهید شـــدند.  و شـــهید براتعلی 
که شـــهید شـــدند بیشـــترین تأثیـــر اخاقی  این هـــا  در فاصله ســـال های 58 تا 62 
را روی مـــن داشـــتند. یعنـــی فکر می کنم جـــای خالـــی پدربزرگم را این هـــا پرکردند. 
که شـــهید  شـــهید مظفر نجفعلی یکی از افراد خـــاص در دوران خودش بود. وقتی 
کـــه همه طیف  شـــد، یکـــی از عظیم تریـــن تشـــییع جنازه هـــای نارمک برگزار شـــد 
کـــردم از  آدم، حتـــی الت و لوت هـــا در تشـــییع جنـــازه اش حضور داشـــتند. ســـعی 
کنـــم. بعد از جنگ بـــا عرفان  لحـــاظ اخاقی ســـبک و ســـیاق این شـــهید را دنبال 
کـــه حاال آن  کتاب هایی  نظـــری و این مباحث بیشـــتر آشـــنا شـــدم. در آن مقطـــع 
کم هم بود ولی مطالعه می کردم. ســـعی می کـــردم از آن ها الهـــام بگیرم ولی  موقـــع 
که الگوی عملی قرار بگیرنـــد و همین امروز در  کردن یک همچین آدم هایـــی  پیـــدا 
جامعه باشـــند. همیشـــه بـــرای من مورد ســـؤال بود. مثـــًا از امثال آقـــای قاضی یا 
کســـانی هســـتند. در آن مقطع جنگ افق نگاه ما امام  غیره در این دور و زمانه چه 

بود. ســـلوک عملـــی امام، عرفـــان امام، دســـتورات امام.
که  کـــرده بـــودم  که بـــه جبهـــه رفتم. چنـــد بـــار تاش  ســـال شـــصت و چهـــار بـــود 
کـــردن ســـنم در شناســـنامه و جعل  بـــروم امـــا نشـــده بـــود ولـــی در نهایت بـــا بزرگ 
گرفتیم اعـــزام مجدد  کـــه  رضایت نامـــه راهـــی جبهه شـــدم. حتی نـــوع اعزامی هم 
کـــه اعزام اولم بود. وارد لشـــگر حضرت بیســـت وهفت محمدرســـول  بـــود در حالی 
گردان ســـلمان رفتـــم. اولین بـــار به خـــط پدافندی مهـــران رفتم.  اهلل شـــدم و بـــه 
برای عملیات والفجر هشـــت آماده شـــدیم. در عملیات والفجر هشـــت در بیســـت 
کارخانـــه نمک فاو زخمی شـــدم. ترکـــش به پایم خـــورد و پایم  و شـــش بهمـــن، در 
شکســـت. من را به بیمارســـتان بیمارستان عیســـی بن مریم اصفهان بردند. چند 
روزی آن جا بســـتری بودم اما پـــدرم با همان عایقش یک آمبوالنـــس از ژاندارمری 
کـــه حتی اجازه  برداشـــت و آمـــد به دنبالـــم و من را بـــه بیمارســـتان ژاندارمری آورد 
ندهد در بیمارســـتان ســـپاه بســـتری شـــوم. تعصبات نظامـــی و نژادی خـــودش را 
کنند ولی به هر حال رســـیدگی  هنـــوز هم داشـــت. اول می خواســـتند پایم را قطـــع 
کردند. دو ســـه ماهی بیمارســـتان بودم. بعـــد دوباره مجددًا راه افتـــادم و به جبهه 
کربـــای پنج به گردان  رفتـــم. دوباره به منطقه برگشـــتم. ایـــن دفعه برای عملیات 
حمزه رفتم. در ســـال شـــصت و پنـــج. دوباره به خـــط پدافندی مهـــران رفتم. بعد 

گـــردان حمزه. آمـــدم به 
که برگشـــتیم دوبـــاره به  گـــردان حمزه بـــودم. بعد  کربـــای هشـــت در  در عملیـــات 
گروهان  گردان سلمان مسئول دسته شدم. بعد مسئول  گردان ســـلمان رفتم. در 
شـــدم و در عملیات های والفجـــر 10 و حلبچه بودم. تا اینکه در حلبچه شـــیمیایی 
که جنگ تمام شـــد. چند ماهی مسئول  گروهان شـــدم  شـــدم. بعد هم مســـئول 
گروهـــان بودم و بعد جنگ تمام شـــد. اولین مســـئول دســـته ما مســـعود حیدری 
که هر چه خدا خواســـت همان  گرفتم. شـــعارش این بود  وقـــار بود. توکل را از او یاد 
گروهان ما  می شـــود. ایـــن جملـــه را پشـــت پیراهنش نوشـــته بود. اســـم مســـئول  
گـــردان ما آقـــای علی میرکیانـــی و آقای حکیم ســـوری  طاهـــر مؤذن بود. مســـئول 

گردان  که فرمانـــده  گردان ســـلمان بودند. بعد حـــاج امینی  کاظمینـــی فرمانـــده  و 
که فرمانده لشـــگر ما بود. من خودم بیشـــتر  کوثری هم  حمزه بودند. آقای محمد 
که در ســـال شصت  که به صورت نیروی رزمی فعالیت بکنم. جنگ  عاقه داشـــتم 

و هفت تمام شـــد. ســـه چهار مـــاه بعد از تمام شـــدن جنگ به تهـــران آمدم. 

نوار پیام قطع نامه را ده ها بار گوش دادم
گـــر این جنگ  کـــه تمام شـــد برای مـــا خیلی ســـخت بـــود. امام می گفـــت ا جنـــگ 
بیســـت ســـال هم طول بکشـــد تـــا آخـــر ایســـتاده ایم. ما بـــرای یک جنگ بیســـت 
کـــرده بودیم. برای دلخوشـــی  ســـاله رفته بودیـــم. یعنی همه وســـائل مان را جمع 
کتاب های درســـی و جزوه ها را هم بـــا خودم برده بـــودم البته  پـــدر و مـــادرم، همـــه 
که تمام شـــد. شـــوکه شـــدیم. دو سه  در آن جا دیگر نمی شـــد درس خواند. جنگ 
که صدام  که دوباره جنگ شـــروع می شـــود. چرا  مـــاه در جبهه بـــودم. به امید این 
که پای حرفش بایســـتد، ولـــی وقتی دیدیم واقعًا جنگ تمام شـــده به  آدمـــی نبود 
گیـــر آوردم و ده ها  کاری که کردم نوار پیام قطع نامه امام را  تهران برگشـــتیم. اولیـــن 
کـــرد؟ آیـــا واقعًا بایـــد زندگی عادی را شـــروع  گـــوش مـــی دادم که حـــاال چه باید  بـــار 
کار بروم. بعد درس بخوانم و پزشـــک شـــوم. بعد  کنم. زندگی ماشـــینی؛ صبح ســـر 
کنـــم و بچه دار شـــوم. زندگی روتین و بعد هـــم در رختخواب بمیریم. خیلی  ازدواج 

که این زندگی عادی را داشـــته باشـــم.  برای من ســـخت بـــود 
آن موقـــع یـــک رابطه عمیـــق عاطفی هم بـــا امام داشـــتم. حتی امـــام در خواب به 
من محبت می کرد. دســـت نوازش روی ســـرم می کشـــید. ارشـــاد می کرد. آن موقع 
گردان ســـلمان نمی خواستم مســـئولیت بگیرم، امام به خوابم آمد. من سه  که در 

گردان ســـلمان ضایع نمی شـــود.  گفت اجر  گفتم. ایشـــان  بار علتش را 
کـــردن ایـــن پیام امام بـــه من اســـتراتژی آینـــده را داد. امـــام می گفت جنگ  گـــوش 
مـــا جنگ عقیده اســـت و تمام شـــدنی نیســـت. جنگ مـــا جنگ حـــق و باطل بود 
و تمام شـــدنی نیســـت. جنگ ما جنـــگ ایمـــان و رذالت بود. جنگ مـــا جنگ فقر 
که امـــام دارد همـــان حـــس را می گوید. می دانم به شـــما  و غنـــا اســـت. بعد دیـــدم 
ســـخت می گذرد ولی مگر بـــه پدر پیرتان ســـخت نمی گذرد. می دانم شـــهادت نزد 

گونه نیســـت. شـــما شـــیرین تر از عســـل اســـت ولی مگر برای پدر پیرتان این 

جنگ جدید؛ جنگ فقر و غنا
امـــام در پیـــام قطع نامه فرمودند: خودتان را برای یـــک مبارزه علمی و عملی بزرگ 
کـــه از این به بعد  کرد  کنیـــد. واقعًا برای من یک اســـتراتژی مدونـــی تدوین  آمـــاده 
کار کنم. جنگ فقر و غنـــا؛ این تعبیر را نیز نگاه می کـــردم که حضرت امیر  بایـــد چـــه 
کـــه بتوانم حق  می گویـــد قـــدرت و حکومت برای من هیچ ارزشـــی نـــدارد، مگر این 
که دیـــدگاه امام در بحث  گفت  مظلومـــی را از ظالمی بگیرم. برای همین می شـــود 
جنـــگ فقر و غنا می تواند الگـــوی عملی ما برای مبارزه ای باشـــد و جنگ جدیدی 

از سال شـــصت و هفت آغاز شد. 
کـــرد. در بـــاب مبـــارزه علمـــی و عملـــی. مـــن مبـــارزه علمـــی را  امـــام دو بـــاب را بـــاز 
که امـــام می گوید بایـــد در حوزه علمی هـــم وارد  گفتم حـــاال  کـــردم.  تقســـیم بندی 
بشـــویم، من عاقه خودم رشـــته تجربی و پزشـــکی را ادامه بدهم و به بیمارســـتان 
بـــروم و دکتـــر بشـــوم و یکی را شـــفا بدهم یا نه بیایـــم در حوزه مناســـبات فرهنگی؟ 

کردم.  همـــان موقع انتخـــاب 
که باید جبران می کردم و صبح ها  از همان ســـال 67 هم دبیرســـتان را می خواندم 
به مجتمع آموزشـــی می رفتم. بعد از ظهرها به آموزشـــگاه نیـــروی هوایی می رفتم 
و زبـــان انگلیســـی می خوانـــدم. شـــبها هـــم به حـــوزه علمیـــه شـــاه آبادی. البته آن 
موقع شـــغلی هـــم نداشـــتم. کاس زبان مـــن در میدان ولیعصـــر بود و حـــوزه ام در 
خیابـــان پیروزی نیمی از مســـیر را پیـــاده می رفتم. این بحث مبـــارزه علمی ام بود.
که دو  کمـــا این  البتـــه نـــوع نگاه من به حوزه ملبس شـــدن و امتحـــان دادن نبود. 
ســـه ســـال اول اینجـــا در یک حوزه بودیـــم. بعد من همزمان صبحها مســـتمع آزاد 
بـــه یـــک حوزه می رفتـــم. غروبهـــا یک حوزه دیگـــر. چون بـــرای من ســـرعت درک و 
کنیم و رســـانه داشـــته  که حاال ما بخواهیم مبارزه  یادگیـــری خیلی مهم بـــود. این 
باشـــیم، حتمـــًا بایـــد متناســـب بـــا آن این قـــوت را هم داشـــته باشـــیم. حـــاال چه 
بخواهد نشـــریه باشـــد، چه سخنرانی باشـــد. حتی روشـــهای مبارزه ما باید مبتنی 
که در چارچوب  بر اخاق و قواعد شـــرعی باشـــد. به خاطر همین پابند این نبـــودم 
که لیسانســـم را با  ضوابـــط ایـــن چیزهـــا درس بخوانم. حتی بـــرای من مهـــم نبود 
کـــه این را بگیرم تـــا بتوانم با آن مجوز نشـــریه را  معـــدل چند بگیـــرم. مهم این بود 
که بیـــرون خوانده بودم به  بگیرم. یعنی دانشـــگاه چیزی اضافه تـــر از آن چیزهایی 

من نمی داد. بیشـــتر مطالعـــه فوق برنامه و غیره داشـــتم. 

فضای بعد از جنگ
که مجتمع  بعد از جنگ خیلی از بچه ها درگیر مســـائل زندگیشـــان شدند. آنهایی 
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که دنبال شـــغل های سابقشـــان برمی گشتند. بچه ها  آموزشـــی می رفتند. آنهایی 
برگشـــتند و دیدند جایگاه سازمانیشـــان را از دســـت داده اند. حتـــی در پایگاه های 
بســـیج اتفاقـــًا آن هایی که در جبهه نیامده اند بیشـــتر در مســـئولیت های پایگاه ها 
قـــرار دارنـــد و آدم هایی که از جبهه برگشـــته بودند مثل وصله های نچســـبی بودند 
که در اوج دوران جنگ به جبهه نمی آمدند.  کســـانی می رفتند  که باید زیر دســـت 
آنهـــا حاضـــر بودند در خیابان ها چراغ قوه بزنند و ایســـت بازرســـی بزنند ولی جبهه 
نمی آمدند. یعنی از همان اول آزار شـــروع شـــد. بچه ها درگیر این مناسبات بودند.

از میدان ولیعصر 
در پاییز شـــصت و هفت با حاجی بخشی آشنا شـــدم. تجمعاتی در میدان ولیعصر 
گذاشـــته بود. می خواســـت همان روش ســـال شـــصت و چهار را ادامه بدهد، ســـه 
کـــه جمعًا ده  چهارتـــا از بچه هـــای نـــازی آبـــاد بودند چند نفـــر از بچه هـــای نارمک 

بیســـت نفر هم نمی شدیم.
امـــر به معـــروف می کردیم حاجی این هـــا، راه می افتادند و شـــعار می دادند. بلندگو 
نوحـــه پخش می کـــرد. در خود میدان ولیعصر هـــم نماز می خواندند. مـــا از آنجا در 
گذاشـــتیم و بنایی  خانه یک روحانی به نام علی آبادی با همین بچه ها جلســـاتی 
که بیاییـــم و حرکات را از ســـمت نقد مردم به ســـمت  شـــد بـــه نام حزب اهلل تهـــران 
کـــرد. البته تابلـــوی ما هم  نقـــد قـــدرت و دولـــت ببریم. حاج بخشـــی ایـــن را قبول 
حاجی بخشـــی بود. یعنـــی هیچ وقت خودمـــان جلو نمی آمدیم چون مســـئولین 
گرفتـــن مجوز حاجی بخشـــی را بـــه وزارت  حاجـــی بخشـــی را می شـــناختند. برای 

کشـــور می فرستادیم.
گرفتیم؛ مثًا تظاهرات را از ســـمت خیابان ها به ســـمت  در آن برهـــه تصمیم هایی 
کشـــور و مجلـــس بردیـــم و نهادهـــای تأثیرگـــذار در حـــوزه فرهنگ یـــا صدا و  وزارت 
کردیـــم، حرکت به  کـــه آن موقع برگـــزار  ســـیما. یکـــی از مهم تریـــن تظاهرات هایـــی 
کردند و  کـــه شـــبش آمدند حاجـــی بخشـــی را دســـتگیر  ســـمت صـــدا و ســـیما بود 
کردند و مدام در ســـام صبـــح به خیر پخش می کردند  بردنـــد. از او برنامه ای ضبط 

که ایـــن راهپیمایی لغو اســـت. 
دلیـــل آن راهپیمایـــی برنامه هـــای تلویزیـــون و دور شـــدن از آن فضـــای انقابـــی و 
گســـترش  که بعد از رحلت امام در دولت ســـازندگی این حرکت مدام  گفتمانـــی بود 
پیدا  کرد. ســـال شـــصت و هشت و شـــصت و نه بیشتر شـــد و عمومیت حرکت این 
جریان به اســـم حزب اهلل تهران تا ســـال هفتاد و دو و ســـه تحت همین عنوان بود. 
که عمـــده تصمیم گیری در  گروه های دیگری  یعنـــی نه انصـــار حزب اللهی بود و نـــه 
گروه هایی هم در  همیـــن جمع انجام می شـــد. البتـــه همزمان با حـــزب اهلل تهـــران 

بودند. قم 
در همـــان حرکـــت اعتراض به ســـمت صدا و ســـیما یکـــی از مداحان تهران پشـــت 
کـــرد و گفت این حرکت ضد والیت فقیه اســـت. هر کس برود  بلندگـــو عمًا محکوم 
که خود مـــن نیز مضروب  کار به برخـــورد فیزیکی رســـید.  ضـــد والیت فقیه اســـت. 

شدم.

از هیئت ماتم جام زهر تا مبارزه عملی 
در ایـــن حین هیئتی به اســـم ماتم جام زهر تشـــکیل دادیم برای رزمندگان شـــرق 
تهران در همان ســـال شصت و هشت. از همه مسجدهای محل دعوت می کردیم 
کالبدشکافی قطعنامه در  و هر ســـال در سالروز قطعنامه مراســـم می گرفتیم. اولین 
کریز  کامیون خا آنجا بود. اولین باغ موزه جنگ هم وســـط میدان رســـالت بـــا ده ها 
گذاشـــته بودیم. شـــبیه فضای جبهه و در آنجا  کردیم. آنجا ادوات جنگ  درســـت 
کرم و  مراســـم می گرفتیم. محســـن رضایی، علی فضلی، حـــاج آقای ابوترابـــی، اهلل 
ایـــن تیـــپ  آدم ها هر کدام ســـالی یک بار بـــه آنجا می آمدند و ســـخنرانی می کردند.

ایـــن مبـــارزه عملـــی در فرهنگ عمومی بـــا دیوار نویســـی، شعارنویســـی، تظاهرات 
که از ســـال شـــصت و هشـــت در  کرد. مثًا ما یک نشـــریه ای داشـــتیم  ادامـــه پیـــدا 
چهـــارراه لشـــگر نمـــاز جمعـــه، جلوی مســـجد دانشـــگاه تهـــران روی دیـــوار نصب 
کـــه بریده نشـــریات و مقـــاالت بـــود. مجبور بودیـــم پنج شـــنبه ها ببریم  می کردیـــم 
ک قایم بکنیم که بتوانیـــم روی کانکس بهـــداری در نماز  در نمـــاز جمعـــه و زیر خـــا
کارهای  کنیـــم. چون آن موقع ســـتاد نماز جمعه به شـــدت مخالف  جمعـــه نصب 
کـــه آن موقع در خصـــوص انحـــراف مطبوعات  سیاســـی بـــود. یـــا اطاعیه هایـــی را 

می نوشتیم. 

شهادت ناصر ابدام
کـــه این جریـــان یـــک جریان  بـــرای بحـــث امـــر به معـــروف مـــا دنبـــال ایـــن بودیم 
کـــه با تظاهرات و این چیزها حل شـــود. مـــن همان موقع  همه گیـــر بشـــود. نه این 
گیری فســـاد در جامعه ما و فراموشـــی امر به  کـــه بحث فرا کردم  در ســـال 69 اعـــام 
که  معـــروف و عـــدم حمایـــت مســـئولین از آمرین بـــه معروف بـــه خاطر این اســـت 

گر شـــده آدم جانش را برای ترویج این فرهنگ بدهد، باید  دغدغه نیســـت. حتی ا
بدهـــد. مـــن آن روز ایـــن حرف ها را زدم. هفتـــه بعد یکی از این بچه هـــا به نام ناصر 
کـــه در جمع ما در نماز میدان ولیعصر می آمد رفتـــه بود تنهایی در پارک الله  ابـــدام 
گفـــت از آنجا  کردند. می شـــود  کـــه با چاقو زدند و او را شـــهید  امـــر بـــه معروف بکند 
کار به روزنامه ها کشـــید.  گفتمان در آمد.  دیگـــر ایـــن امر به معروف به صورت یـــک 
کنید.  کمه  گفتیـــم برای انتقام خون این شـــهید فضـــا را ناامن و قاتلیـــن را محا مـــا 
حضـــور بچـــه حزب اللهی هـــا در پارک هـــا و میادین بـــرای خونخواهی شـــهید ناصر 
کمیته با  کشـــید.  کار به برخورد فیزیکی  که  کشـــید تا جایی  ابدام چند روزی طول 
بچـــه حزب اللهی ها درگیر شـــد و چهـــل، پنجاه تا از ســـران بچه هـــا در میدان هفت 

حوض دســـتگیر شدند. 
کمه قاتلیـــن او بود. به خاطر  مـــا از ابدام خونخواهی می کردیم و خواســـته مان محا
کوتاهـــی نیروهـــای انتظامی  دفـــاع از نوامیـــس مـــردم این بچه ها داشـــتند جـــای 
کـــه آژان نظام نیســـتیم.  آن موقـــع را پـــر می کردنـــد. مـــن بـــه بچه هـــا می گفتم مـــا 
که بچه  برخورد با این مظاهر فســـاد برخـــورد قانونی می طلبد. یعنی لزومـــی ندارد 
حزب اللهـــی بیایـــد در خیابـــان برود و با مظاهر آشـــکار فســـق و فجور درگیر بشـــود. 
چـــون نیروی انتظامی انجام نمی دهد بچه ها باید وســـط می آمدنـــد ولی آن خون 
که بعدش یوسف قربانی و چندتا از بچه های  برکات زیادی داشـــت. درست اســـت 
گروه در همان ســـال ها به خاطر امر به معروف شـــهید شـــدند. اما در ســـال هفتاد و 
دو آقـــای جنتی پایه گذار ســـتاد امر به معـــروف و نهی از منکر می شـــود و دیگر ادامه 
ایـــن رونـــد و مطالبات از طریق آن جریان پیگیری می شـــود. ما نیز دیگر خودمان را 
مســـتلزم به ادامه دادن همان روش های ســـنتی و راهپیمایی و تظاهرات و از این 

حر ف هـــا نمی دیدیم. 

کاریکاتورهای ضد امام
که مجله فـــاراد تصویر  که بعـــد از جنگ  افتاد ایـــن بود  یکـــی از مهمتریـــن اتفاقاتی 
کرده بود. فاراد مال روشنفکرها  کاریکاتور خون آشـــام ترســـیم  امام را به صورت یک 
بود. صحبت های بازرگان در خصوص جنگ و غیره چاپ می شـــد. نشـــریاتی مثل 
کیان علیـــه والیت فقیه یا حتی  که نشـــریه  گرفته بود. مقاالتی  کیان شـــکل  مجله 

کرد. جنگ چـــاپ می کرد. مجله اطاعـــات هفتگی یک بار عکس همـــت را هجو 

فکر کن بچه حزب اللهی هستی!
کرده بـــود وظیفه تـــان بعد از  اســـتراتژی مـــن در بعـــد از پیـــام قطعنامـــه که تبییـــن 
کـــه خودتـــان را بســـازید. هم از لحـــاظ علمی  جنـــگ مبـــارزه علمی و عملی اســـت 
و هـــم از نظـــر معنـــوی. مـــورد عملی چه اســـت؛ جنـــگ فقـــر و غنا، جنـــگ ایمان و 
رذالت. بعد امام در وصیت نامه شـــان صریحًا و مســـتقیم مخاطب قرار می داد؛ بند 
میـــم وصیت نامه امـــام خیلی صریح اســـت. تکلیـــف حزب اللهی ها عیـــن اعزام به 
کتـــب و مطبوعات بر خـــاف اســـام و عفت عمومی حرام اســـت  که  جبهـــه اســـت 
گر مســـئولین جلوگیـــری نکردند خودتان مکلف  و جلوگیـــری از آن بر همه واجب. ا

به جلوگیری هســـتید.
آن موقـــع یک مراســـمی در صدا و ســـیما می گرفتند. بـــرای اولین بـــار مناظره بود. 
کارهای ماها بـــود. ما همـــه رفتیم و در  که مخالـــف  کشـــور بود  عبـــداهلل نـــوری وزیر 
کردیم. ده بیســـت نفـــری با هم بودیم همه اســـم ده نمکی  آن برنامـــه حضور پیدا 
گفتم آقای  کـــه در بیاید و مـــن بتوانم حـــرف بزنم. رفتـــم و  گلـــدان انداختنـــد  را در 
کشـــور نیســـتی و یک بچه حزب اللهی هســـتی. این بند میم  کن تو وزیر  نوری فکر 
گر جلوگیری  گفتیـــم. ا که ما  وصیتنامه امام اســـت: می گوید به مســـئولین بگویید 
کـــه شـــما نکردیـــد. خودتان مکلـــف بـــه جلوگیری هســـتید. یـــا می توانی  نکردنـــد 
بگویـــی وصیتنامـــه امام مـــال دوره خودش اســـت که وصیتنامه مال بعد اســـت یا 
گفت:  کنیـــم؟ او جواب نداد.  کار  کرده! ما باید چه  می خواهی بگویی امام اشـــتباه 
حـــاال بیـــرون با هم صحبت می کنیم. گفتم شـــما جواب بده. مـــا در قبال بند میم 
وصیت نامـــه امـــام چـــه تکلیفی داریـــم. آیا امام نمی دانســـت بعـــدش همین نظام 
قانـــون دارد. سیســـتم دارد. دولت دارد و نمی شـــود شـــما بیایی بر خـــاف قانون از 

این مـــورد جلوگیری بکنی!
مـــا می آمدیـــم در صفـــوف اول نمـــاز جمعه می نشســـتیم. همان ســـال شـــصت و 
هشـــت و شـــصت و نـــه. می دانســـتیم پخـــش مســـتقیم رادیویـــی می شـــود. بین 
شـــعارهای سنتی نماز جمعه، بلند می شدیم و شـــعارها و مطالبات عدالتخواهانه 
گـــردد. تلویزیـــون هم مجبور می شـــد  می دادیـــم؛ صـــدا و ســـیمای ما اصـــاح باید 
گرفته بودنـــد و صدای  پخـــش بکنـــد. اوایل از دستشـــان در می رفـــت. بعدها یـــاد 
که صدای ما نرســـد. یا مثًا ماها بلند می شـــدیم و  شـــعار مردم را بیشـــتر می کردند 
گردد. پیرمردهای نماز جمعه بلند می شـــدند  می گفتیم وصیت خمینی اجرا باید 

و می گفتنـــد مرگ بـــر منافق. یعنـــی آن جمع مـــا را منافق فـــرض می کردند. 

31



زندانی شدم!
مهمتریـــن اقدام عملـــی ای که من آن موقع انجـــام دادم و فکر می کنم بعد از مجله 
کاریکاتوریســـت آن روزنامـــه را آزاد  که می خواهنـــد  که شـــنیدم  فـــاراد بود ایـــن بود 
کـــه در نمـــاز جمعه جلوی  کننـــد و نمی خواهنـــد بـــا او برخـــوردی بکننـــد. این بود 
کردیـــم. فکر می کنم ســـال هفتاد و یک باشـــد.  تریبـــون آقای هاشـــمی تظاهـــرات 
گفت  من روی دوش مردم به ســـمت آقای هاشـــمی می رفتم. بعد آقای هاشـــمی 
کرده با  کار بـــد را  کـــه این  کـــه آن روزنامه ای  با من نیســـتند. منظورشـــان ایـــن بود 
کردند. بـــه زندان توحیـــد بردند. 9-8  او نیســـت. همان شـــب آمدند مرا دســـتگیر 
روزی مـــن آنجـــا بـــودم. دلیـــل زندانـــی شـــدن من ایـــن بـــود. همزمـــان 3-4 بچه 
کـــرده بودند. روش هـــای آنها برخـــورد با  کارهای دیگـــری  حزب اللهـــی یـــک ســـری 
کـــه روش دیگـــری داشـــتند. می رفتند حمله  برخـــی از نشـــریات روشـــنفکری بـــود 
کار مـــا اعتـــراض مدنـــی و تظاهـــرات جلـــوی روزنامه ها بود. ولـــی به هر  می کردنـــد. 

کردند. بعـــد از ده روز هم آزاد شـــدیم. حـــال آنهـــا و ما را دســـتگیر 

کدام سهمیه رزمندگان؟!
که ما تظاهرات می کردیم.  در همان دوران ســـال شـــصت و هشـــت تا هفتاد و ســـه 
اولیـــن اعتراضـــی هـــم که ما شـــکل دادیـــم در رابطه با جوســـازی ای بـــود که دولت 
کنکـــور به دانشـــگاه می رونـــد. بعد  کـــه همـــه رزمنده ها بـــدون  راه انداخـــت. ایـــن 
که باید حداقـــل 80 درصد نمـــره را هم  کردنـــد  خودشـــان هـــم یک قانـــون تصویب 
که نیســـت آن بیســـت درصد را هم به دست  به دســـت بیاورند. دیگر رزمنده شـــل 
گفتنـــد رزمنده ها این  گذاشـــته اند. همه مـــردم هم  بیـــاورد. ما دیدیـــم یک منتی 
که خواســـتم ثابت بکنم می شـــود  طـــور به دانشـــگاه می روند! این اولین باری بود 
که  کردیم  کـــرد. در همه مجتمـــع رزمنـــدگان طوماری پـــر  بـــا وضع موجـــود مبارزه 
یـــا دولـــت بیایـــد ایـــن مصوبـــه را تکذیـــب بکند یـــا آن تبصـــره را بـــردارد. چـــرا منت 
که  کار رســـانه ای مـــن آن بود  که خبرش در روزنامه ها درج شـــد. اولین  می گذاریـــد 
کردند ولی  کردیم که چند هـــزار نفر امضـــا  در روزنامه هـــا پیچیـــد. طومـــاری جمـــع 

گذاشت. تأثیر 
مـــا در محلمـــان در خیابـــان هنـــگام یـــک مســـجدی داشـــتیم بـــه اســـم مســـجد 
کانـــون روشـــنفکری محل می شـــناختند.  قمـــر بنی هاشـــم. تـــازه آنجـــا را به اســـم 
کـــرد ولـــی در زیرزمین  کارهـــای فرهنگی  که بایـــد  روشـــنفکرِی حزب اللهـــی محـــل 
کارهـــای حـــزب اهلل تهـــران را انجام  کارهـــای چـــاپ اطاعیه هـــا و همه  همـــان جـــا 
کف دســـتی یـــا پارچه نویســـی می کردیم. در  کت  می دادیـــم. یعنی مـــا ده ها هزار ترا
بیســـت و دوی بهمـــن و غیـــره پخش می کردیم تا برســـد به روز دوی اردیبشـــهت و 
روز انقاب فرهنگی در ســـال 69. آن روز توانســـتیم ســـی هزار نفـــر را جلوی مجلس 
کار  کت هـــا و اطاعیه هـــا در بیاید  بســـیج بکنیـــم. البتـــه برای اینکـــه هزینه ایـــن ترا

می کردم. کشـــاورزی 

»مخالف هاشمی، دشمن پیغمبر است«! 
بیـــن ســـال شـــصت و هفت تا هفتاد و ســـه طیـــف بچه های حـــزب اهلل بارهـــا مورد 
که شـــما در نمـــاز جمعه  دســـتگیری واقـــع می شـــدند. به خاطـــر چندتـــا اطاعیه 
تهـــران ببـــری مجبور بودی شـــب در بازداشـــتگاه بخوابی. یک ســـری از بچه ها دم 
در شـــلوغ می کردنـــد تا یک ســـری دیگـــر بتوانند اطاعیـــه را ببرنـــد و در نماز جمعه 
که چه! می خواهند صحبت های آقـــا را در نماز جمعه پخش بکنند.  کنند  پخـــش 
که اطراف نمـــاز جمعه ده ها نشـــریه و مدل و طیفهـــا بیایند و  فضـــا این طور نبـــود 
کارد و اعامیـــه بزنند؛ همـــه چیز مانع بود. ایـــن دوره، دوره "مخالف هاشـــمی،  پـــا
کارهـــا را انجام  دشـــمن پیغمبر اســـت" بود و ایـــن بچه ها داشـــتند در این فضا این 

می دادند. 

کتاب بالینی من
کتابهـــای شـــریعتی و نوارهای شـــریعتی و عموم  کتابهای شـــهید مطهری و  همـــه 
ســـخنرانیهای امـــام و بـــه خصوص نهـــج الباغه اینهـــا زیربنای فکری مرا تشـــکیل 
که اندیشـــه های مختلف را به اینهـــا می زدیم.  می داد. ما ســـنگ محکی داشـــتیم 
بعـــد هـــم امام. صحیفه امـــام کتاب بالینی من بود. یعنی از ســـال شـــصت و هفت 
کنم. به شـــدت در  کردم ســـخنرانیهای امام را جمع  کردم. ســـعی  که  کاری  اولیـــن 
که هر اندیشـــه ای  مورد سیاســـت خارجـــی و در مـــورد فرهنگ اینهـــا را می خواندم 
گروهها را. وصیت نامـــه امام هم  را بـــا آن بســـنجم. اندیشـــه های جدید و احـــزاب و 
کـــه دیگـــر فصل الخطابی بود که ما به رســـمیت می شـــناختیم. حاال می خواســـتم 
که  کسانی باشد  کردم باید سخنگوی همه  که فکر  نشـــریه را دایر بکنم. نشـــریه ای 

حتی من را قبـــول ندارند. 
کـــه می گفـــت: نگویید  کـــم مـــی آوردم به جملـــه ای از امـــام تکیـــه می کردم  هـــر جـــا 
کرده ایم یا اینکـــه الزمه  کـــرده بگویید ما بـــرای انقـــاب چـــه  انقـــاب بـــرای ما چـــه 

کربا.  انقابـــی بـــودن تحمـــل سختی هاســـت. یـــا کل یـــوم عاشـــورا و کل ارض 
گـــوش می دادم. پیام منشـــور روحانیـــت امام خیلی  پیـــام قطعنامـــه امام را خیلی 

کـــه امام از متحجریـــن خوردند! دل مـــن را می ســـوزاند. خون دلی 
کبـــر می گفت. به  که امـــام در بحـــث جهاد ا در همـــان ُبعـــد مبـــارزه علمـــی و عملی 
خصـــوص بعـــد از جنـــگ ارتبـــاط با بعضـــی از چهره ها بـــا این ویژگـــی را آغـــاز کردم. 
کتابهایشـــان یا دورادور پای صحبتهایشـــان. یکی از ویژه ترین آنها  حاال با خواندن 
کـــردم. رفت و  که با جلســـات ایشـــان ارتباط مســـتمری برقرار  مرحـــوم دوالبی بود 
آمـــد داشـــتم. نـــوع تعامل هم یک تعامـــل روحی و بینابینـــی بـــود. روی رفتار خود 

آدم خیلی تأثیر داشـــت.

چند ماه بعد از رحلت امام
که از رحلت امام گذشت،  از ســـال شـــصت و هشـــت و به خصوص آن چند ماه اول 
مـــا بعـــدش در فضای مســـائل فرهنگی بودیم. مســـائل فرهنگـــی و دفـــاع از آمران 
بـــه معـــروف بود که ناصر ابدام در ســـال شـــصت و نه شـــهید می شـــود. یـــا به نوعی 
ک  بحـــث ارزش زدایـــی از نمادهـــای دفاع مقـــدس، شـــهرداری و غیره نمادهـــا را پا
کیـــان و غیره که آن  می کردنـــد. آن موقـــع درگیر این مســـائل بودیم. نشـــریاتی مثل 
موقـــع در خصـــوص جنگ مطالبی می نوشـــتند. یکـــی هم بحـــث قطعنامه یعنی 

که چرا به اینجا رســـید؟  زنـــده نگه داشـــتن آن بحث مطالبه گـــری و پرسشـــگری 
کـــه ما آن موقـــع در نماز جمعه تهران منتشـــر می کردیـــم در خصوص  بیانیه هایـــی 
بحـــث توســـعه بـــود. به نوعـــی آن موقـــع یک بحـــث جلمبریســـم )اشـــرافی گری( یا 
که باید تیپ حزب اللهی ها  کردنـــد  که آقای هاشـــمی در نماز جمعه مطرح  چیزی 
حاال عوض بشـــود. قرار نیســـت مثل همان موقع )جنگ( باشـــند. اینها هم مدرن 
کرد تا ســـبک زندگی مدرن توی شـــهر  بشـــود. ایشـــان از تیپ ظاهر بچه ها شـــروع 
و تابلوهـــا و اینهـــا. اینها نمادهـــا بود. باید یـــک جوری این حلقه هـــا به هم متصل 
ک  می شـــد. آن موقع شـــهید آوینی یک ســـری مقاالتی منتشـــر می کرد یا میرشـــکا
کیهـــان یک ســـری حرفها  یـــک ســـری حرفهـــا مـــی زد. ممکن بـــود تـــوی روزنامـــه 
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که ایـــن نقدها در حـــد محفلی بـــود. اینها تا  زده بشـــود. بـــه نوعـــی می شـــود گفت 
اعتـــراض مدنـــی یعنی حضـــور میدانی با مبانـــی تئوریک با هم پیونـــد پیدا نکنند، 
قدرتمنـــدان از آن نمی ترســـند. یعنـــی حســـاب نمی برنـــد. یک موقعـــی می گویند 
گیرشـــان فقط  کـــه توی خیابان هســـتند شـــور هســـتند و نمی فهمند.  این هایـــی 
بدحجابی اســـت و تابلوی شـــهدا اســـت. می شـــود آنهـــا را یک جوری فریـــب داد و 
چندتا تابلو هم به اینها داد و بگوییم مال شـــما. آن طرف هم امثال شـــهید آوینی 
بگذار هر چقدر می خواهد بنویســـد. فوقش هم به فکه می فرســـتیم و از دستشان 

راحت می شـــویم یـــا توی صدا و ســـیما راهشـــان نمی دهیم.
که این فریادها باید تئوریزه  که من داشـــتم این بـــود  آن موقع یکی از دغدغه هایی 
که  کســـی  که تئوریزه می کنند احتمااًل یکی نیســـتند.  کســـانی  بشـــود. یعنی حتی 
که تئوریزه می کند الزامًا یکی نیســـت. شـــهید آوینـــی می تواند  کســـی  داد مـــی زد با 
یک طرف باشـــد و حاجی بخشـــی یـــک طرف اینهـــا باید یک جایی بـــه هم پیوند 
کـــه در خانه  کـــه این شـــعارهای مثـــًا آنـــان  بخورنـــد. بایـــد یـــک رســـانه ای باشـــد 
شـــاهانند/ از درد ملت همـــه بیگانه اند، بایـــد یک پیش زمینه ای از اندیشـــه های 
امـــام و جنـــگ فقـــر و غنـــا داشـــته باشـــد. بعد اینجـــا بیایـــد و بـــا زبـــان امروزی تر در 
اندیشـــه های شهید آوینی در بحث توســـعه و الگوی توسعه و لیبرالیسم اقتصادی 

فرهنگی. لیبرالیسم  و 
کندگـــی جریان حزب اهلل بـــود. یعنی یک عـــده زیادی  ولی آن ســـالها، ســـالهای پرا
از ایـــن بچه هـــا فقـــط دیگـــر هیئـــت و مســـائل خودشـــان بودنـــد. حتی یـــک عده 
کـــه شـــما از آنهـــا توقع نداشـــتید. آن موقـــع بحث خصوصی ســـازی یا  از آدمهایـــی 
مثـــًا بازســـازی و ایـــن حرفها مطرح شـــد، خیلـــی از رزمنده ها را هم درگیر مســـائل 
کارخانه ها را به نام زدنشـــان و زمین دادن. یعنی  کردند. ثبت شـــرکتها و  اقتصادی 
رزمنده هـــا بیایند ســـر ســـازندگی بروند. یعنی بـــه نوعی یک نوع غفلتی که داشـــت 

بـــه بی تفاوتی منجر می شـــد. 
آن موقـــع حـــرف زدن در مورد این مســـائل یک نوع اتهام بود. انگ سیاســـی زدن، 
که اآلن دغدغه  سیاســـی شـــدن، خطی شـــدن به آدم می زدند. خیلی از آدم هایی 
گـــر آن موقع ایـــن حرف ها را  انقابـــی و آرمانگرایـــی و مطالبه گـــری عدالـــت دارنـــد، ا
می زدنـــد متهم بـــه چماقداری و فاشیســـم و چیزهای دیگر می شـــدند. اآلن دارند 
همـــه این حرفها را می زنند. این حـــرف زدنها آن موقع هزینه های زیادی داشـــت. 
که این جریان  که توی خیابـــان انجام می دادیم، جایی نبـــود  ما بـــا هر راهپیمایی 
را به رســـمیت بشناســـد. مثًا سال شصت و نه و بعد از شـــهادت ناصر ابدام جایی 
خـــودش را متولـــی حمایت از بحث امر به معروف و نهی از منکر نمی دانســـت. اصًا 
ایـــن بحـــث را جـــزو دغدغه های عمومیشـــان نمی دانســـتند. جلـــوی مجلس هم 
می رفتیـــم، نماینده ها بیـــرون می آمدند و برایت کف می زدند ولی در مصوباتشـــان 
که از  و در قانون هایشـــان یـــک همچیـــن چیزهایـــی دیـــده نمی شـــد. جایی نبـــود 
که این جریـــان باید این  ایـــن جریانـــات حمایت بکند. بعـــد هم به نظر من رســـید 
که در آینده  گســـترش پیدا بکند و رسانه داشته باشـــد  قدر وســـعت داشته باشد و 
که به ســـمت  جریان ســـازی بشـــود و این به مرور انجام شـــد. همه اینها فشـــار آورد 

رســـانه و تریبون داشتن بروم.
کـــه در چنـــد جبهـــه، در جبهه سیاســـی یـــک توافقی بین  مـــن دنبـــال این بـــودم 
کنـــار همدیگر قرار  جریانـــات حزب اللهی ایجاد بشـــود. این ها همه ســـر مشـــترکات 
بگیرنـــد. بـــرای مبـــارزه الگوســـازی و جریان ســـازی می کردیـــم. یـــک موقع هایی در 
گروه هایی وجود نداشـــت ولی من به اســـم آنها بیانیه منتشـــر می کردم.  کار  حـــوزه 
مثًا یک زمانی ملی گراها می خواســـتند در احمدآباد برای مصدق مراســـم بگیرند. 
مـــن در نشـــریه اطاعیـــه چاپ می کـــردم که حـــزب اهلل قزوین هم همزمان مراســـم 
دارد. آن موقـــع حـــزب اهلل قزوینـــی وجود نداشـــت. دســـتگاههای امنیتی هم هی 
می آمدنـــد و بـــا ما جلســـه می گذاشـــتند. می گفتند اینها کی هســـتند. شـــما آنها را 
که حداقـــل بگوییم برنامه شـــان تداخل نکند ولـــی آن طرف  بـــه ما معرفـــی بکنید 
هـــم بچه ها می دیدند وقتی به اسمشـــان اطاعیه چاپ شـــده، بـــه جنب و جوش 

می افتادند. 

از جهاد سازندگی شروع کردم
در فاصلـــه شـــصت و هفت تا هفتاد و ســـه شـــغل رســـمی داشـــتم. ابتـــدا در جهاد 
ســـازندگی بودم. بعد در ســـتاد آزادگان مشغول شـــدم. یعنی خودم دوست داشتم 
شـــغلم را طوری انتخاب کنم که متناســـب با خدمت به ایثارگران باشـــد. اول چند 
که ســـتاد آزادگان تشـــکیل شـــد در  ماهـــی در بنیاد جانبازان مشـــغول شـــدم. بعد 

ســـتاد آزادگان بودم. 
که آزاده ها به کشـــور  کار فکـــر می کـــردم. اوایل مرداد شـــصت و نه  اولـــش بـــه عنوان 
کار  کـــه یـــک ســـری  کار پژوهـــش قســـمت فرهنگـــی اش شـــدم  بازگشـــتند جـــذب 
کتاب هـــای موضوعـــی در رابطه با  کریز پنهان،  کتاب هـــای خا کتـــاب انجام شـــود. 
کار  خاطـــرات آزادگان بـــود. باید با پژوهش منتشـــر می کـــردم. تقریبًا 12 جلد شـــد. 

کار  کـــه این  کـــرد ولی دغدغـــه ام این بود  مـــن در آن جـــا تـــا هفتاد و پنـــج ادامه پیدا 
کنار زندگـــی چند بعدی،  کند. از همان ســـال شـــصت و نـــه و هفتاد در  ادامـــه پیدا 
کدام به بن بســـت خورد آن یکـــی ادامه پیدا  که هر  کار را ادامه دادم  پژوهـــش ایـــن 
که  کارهـــای روتین فرهنگی  که بـــرای امرار معاش و  غ داری را راه انداختم  کنـــد. مـــر
کارهـــای فرهنگی ما در  انجـــام می دادیـــم، هزینه هایـــش در بیاید. از آن طـــرف هم 
که ســـال هفتاد و ســـه به انصار حزب اهلل تبدیل  شـــد. فعالیت هـــای اجتماعی بود 
کـــه ترجیح می دهم حـــاال در مورد  از ســـال 73 و 74 انصار حزب اهلل تشـــکیل شـــد 
که انجام می شـــد بر  کارهایی  کـــه برخی از  آن حـــرف نزنم. در هـــر حال دوره ای بود 
کار جمعی بود فعًا در مورد آن ســـکوت  خـــاف ســـلیقه و روش من بود ولی چـــون 

می کنـــم ولی این همراهی بیشـــتر از یک ســـال و نیم طول نکشـــید.

کران فیلم پاسداران آیت اهلل در مساجد ا
در آســـتانه انتخابات مجلس پنجم، یک مستندســـاز انگلیسی فیلمی ساخته بود 
کـــرده بودیم. فیلم پاســـداران آیت اهلل؛ به  کرم با هـــم دوبله اش  کـــه مـــن و آقای اهلل 
پایگاه هـــا و مســـاجد می بردیم و پخش می کردیم. در دانشـــگاه ها و ایـــن طرف و آن 
طـــرف پخـــش می کردیم و در مـــورد آن صحبت می کردیم. یک جاهایش را نریشـــن 
گذاشـــته بودیـــم با صـــدای خودم و آقـــای اهلل کرم. مســـتند را نقـــد می کردیم. نگاه 
گرفته بود.  که در جامعه شـــکل  بی بی ســـی را به حوزه فرهنگ و بحث تضادهایی 

کران مسجد به مســـجد حرکت نویی بود.  شـــکل آن ا

نشریه شلمچه
ســـراغ نشـــریه شـــلمچه رفتیم. اســـم های مختلفـــی بود ولـــی شـــلمچه را انتخاب 
که شـــلمچه نقطه عطف دفـــاع مقدس بود.  گفت  کردیم. چون به نوعی می شـــود 
کربـــای چهـــار و پنج. همه  همـــه تـــوان مـــا در جنگ در شـــلمچه خاصه شـــد. در 
تـــوان دشـــمن هـــم آن جا متمرکز بـــود. قرار بـــود آن جا یـــک عملیات نهایـــی انجام 
که در سه راه شهادت با خودم بستم  که آن جا داشـــت. عهدی  شـــود و مظلومیتی 
گر زنده برگشـــتم بـــرای آرمان هـــای این بچه ها بجنگـــم. نگذارم ایـــن آرمان ها  کـــه ا
گر یـــک روزی  کـــه ا کردم  بـــا استخوانهای شـــان دفـــن شـــود. آن جـــا با خـــودم عهد 
برگشـــتم، مطالبه گر این فریادها باشـــم. نه فقط عکس های شـــان. این جا می شـــد 
یـــک تفکیکـــی قائل شـــد. این جا برای من قشـــنگ روشـــن بـــود. گرچه ما از ســـال 
شـــصت و هفت مجبـــور بودیم حتی برای عکس شـــهدا هم بجنگیـــم. آن ها را هم 
ک می کردنـــد. این قدر جنگیدیم تا مجبور شـــدند تابلوهای خیابان ها  داشـــتند پا
گفتند یک بخش آن سونی و ســـان استار و فان، یک بخش آن را  کنند.  را تقســـیم 
هـــم به شـــهدا می دهیم. یـــک بخش آن را هم بـــه جنگ. تا این جایـــش هم قبول 
کردن عکس شـــهدا از اتوبان قـــم بود. من همان  ک  کردنـــد. مثـــًا آن زمان بحث پا
کرده  موقع مطلب نوشـــتم. نوشـــته بودم این آغاز یک راه اســـت. از امام اســـتفتاء 
که تابلوهای  که این ها باعـــث تصادف می شـــود. می گفتم چطور می شـــود  بودنـــد 
تبلیغاتـــی باعـــث تصادف نمی شـــوند. عکس شـــهید باعـــث تصادف می شـــود؟یا 
گم می شـــوند. به  کوچه ها  کوچه ها. می گفتند مردم در  کردن اســـم شـــهدا از  ک  پا
جای اســـم شـــهید بزنیم کوچه یک، کوچه دو، ســـه. آن موقع خیلی ســـخت بود.

شروع روزنامه نگاری
کـــه آن موقع  کـــس بـــه من  کـــه می خواســـتم راه بینـــدازم، نزدیک تریـــن  نشـــریه را 
کارهـــای فرهنگی می کـــرد، آقـــای داودآبادی بود. فکـــر می کنـــم در روزنامه آفرینش 
گفتم می خواهم  صفحه جنگ به نام از معراج برگشـــتگان داشت. حتی وقتی من 
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که ما بتوانیم نشـــریه  نشـــریه بزنـــم چندتا عکـــس دوره جنگ را بـــده باور نمی کـــرد 
کار می کردم. در خانه صفحه بندی  بزنیم. من اولین شـــماره نشـــریه را در خانه مان 
کامپیوتری داشـــتیم. ایشـــان تایپ  کـــردم. خانمـــم تایـــپ می کـــرد. در خانـــه یـــک 
می کـــرد. من غلط گیری می کـــردم. صفحه بنـــدی آن را بردیم بیرون انجـــام دادیم. 
گرفتم. شـــماره دو نشـــریه را چون پول  کـــردم و صفحه بندی را یاد  همـــان جا نگاه 
کردم.  صفحه بندی نداشـــتیم بدهیم، خـــودم در خانه شـــماره دو را صفحه بندی 
کردیم و میز لیات شـــده  کمد جهیزیـــه را باز  میز لیات هم نداشـــتیم. شیشـــه های 
بـــود. صفحات را روی مقوا می چســـباندیم و صفحه بندی می کردیم. تیراژ شـــماره 
اول نشـــریه ده هزارتا بود. شـــماره دوم بیســـت  هزارتا شـــد. شماره ســـوم سی هزارتا 
شـــد. اولین نشـــریه چهـــار رنگ در جمهوری اســـامی بود. تیراژ نشـــریه بـــاال رفت. 
کار  گرفتیـــم و آن جا  ما از شـــماره ســـوم و چهـــارم یک دفتـــری در میدان هفـــت تیر 
که هم فکـــر بودنـــد و می توانســـتند قلـــم بزنند به  می کردیـــم. بـــه مـــرور بچه هایـــی 

نشـــریه اضافه می شـــدند. نشریه شـــلمچه، پنجاه و سه شـــماره در آمد.
کار دفاع  ک فرهنگـــی در آن موقع وجـــود داشـــت،  که در خصـــوص خـــورا خـــاءی 
کاهی پشـــت جلدهای  کاغذ  کردیـــم.  مقدســـی بـــود. ما از همان شـــلمچه شـــروع 
که پوســـتر شـــهیدان را چـــاپ می کردیـــم خیلی  نشـــریه مـــا یـــا صفحه های وســـط 
در اســـتان ها و کشـــور اســـتفاده می شـــد یعنـــی خـــاء آن وجود داشـــت. شـــروع به 
کردیم. در همان شـــلمچه بعد از شـــماره 4 یـــا 5 مجموعه ای را  تولیـــد آثار فرهنگی 
کردیم. وقتی نشـــریه خودگردان شـــد و درآمد، مجموعه نمایشـــگاه های  راه اندازی 
تصویـــری جنـــگ را تهیـــه می کردیـــم و در دانشـــگاه ها نمایشـــگاه جنـــگ برگـــزار 
گـــران بـــود و امکانـــش برای بســـیج  می کردیـــم چـــون عکس هـــای بـــزرگ آن زمـــان 
کار را انجام  که بخواهنـــد ایـــن  مســـاجد یا بســـیج در دانشـــگاه یـــا دفاتر غیره نبـــود 
بدهنـــد. مـــا این هـــا را به صـــورت امانت بـــه آن هـــا می دادیـــم. در آن واحـــد، ده ها 

کنند.  دانشـــگاه  می توانســـتند همزمـــان یک چنین نمایشـــگاهی برگـــزار 
که هـــزاران نفر بودند. ما کتب شـــهید  گروهـــی به اســـم همســـنگران راه انداختیـــم 
 پولـــش را خرد 

ً
آوینـــی و غیـــره را می خریدیم و بـــرای این ها ارســـال می کردیم تا بعدا

که سررســـیدهای رنگی یاد یاران دفاع مقدس چاپ  خرد بفرســـتند. اولین بار بود 
کـــه برای بچه هـــا بـــود. پازل های بازی بـــا تصاویر شـــهدا، دفاتر  شـــد یـــا بازی هایی 
که به اســـم  مدرســـه و غیـــره. همـــه این هـــا را طراحـــی می کردیـــم. در یـــک جریانی 
کار تولید این آثـــار، برای  جبهـــه فرهنگـــی حزب اهلل بـــود. از یک زمانـــی همزمان بـــا 
عرضـــه آن هـــا هم چند جایی داشـــتیم. مثًا پاســـاژ مهســـتان تهـــران. در آن جا دو 

که داشـــتیم.  کردیـــم به عنوان فروشـــگاه محصوالتی  ســـه مغازه اجاره 
گرفتیم. مشـــهد و قم و اصفهان و چند شـــهر دیگـــر. بدون این  بعـــد نمایندگی هم 
کـــه آن ها ســـرمایه ای بگذارند، ما همـــه امکانـــات را در اختیار آن ها می گذاشـــتیم. 
بـــه مـــرور زمان این نمایندگی ها به هشـــتاد و صدتا شـــهر رســـید. پاســـاژ مهســـتان 
هم به مرور به یک قطب تبدیل شـــد. یعنی ســـه طبقه پاســـاژ بـــزرگ، قطب تولید 

محصوالت فرهنگی شـــد. 
آن جـــا بـــرای اولیـــن بار بـــرای تبلیغـــات جریان هـــای حزب اللهـــی، تیـــزر تلویزیونی 
دادیـــم. ایـــن تیـــزر بـــرای ایـــن سررســـیدها بـــود. منتهـــا دیگـــر اســـم مجموعـــه را 
گهی تولید محصوالت  گهی های این ها در نشـــریه بـــود. آ می دادیـــم. یا مثًا چاپ آ
که از  کار می کردنـــد. بـــه جای ایـــن  کـــه در مهســـتان و غیـــره  فرهنگـــی بچه هایـــی 
گرفته شـــود، حتـــی خیلی وقت ها رایـــگان از آن ها محصول تولیدشـــده  آن ها پول 
می گرفتیـــم دوبـــاره در همیـــن نمایشـــگاه ها عرضه می کردیـــم. یک جریان ســـازی 

کار فرهنگی. بـــرای 

فکر می کنم ســـال 77 بود که یکی از این سررســـیدها را خدمت مقام معظم رهبری 
گفتم: »می خواهیم ســـال دیگر ســـیصد و شصت  هدیه دادم. همان جا به ایشـــان 
گفتـــم: »چرا  گفت: »نـــه نه«.  گاســـه و عکس شـــهدا ایـــن طوری باشـــد«.  صفحه 
کـــه شـــما از آن ها عقـــب می مانید«.  گفـــت: »ســـال دیگر این قـــدر می زنند  آقـــا؟«. 
راســـت هم می گفت. خیلی آدم های باســـلیقه تر با ســـرمایه های بخش خصوصی 

کار می آمـــد. مخاطب هم داشـــت. بازار هم داشـــت.  در 
کنار بگذارم. مغازه ها  کار را  که دیگر باید این  کردم  باز در دوران شـــلمچه احســـاس 
کارهـــا را ادامه دادند. مـــا دوباره  که آن ها خودشـــان  کـــردم  گذار  را بـــه افـــراد دیگر وا
کار مطبوعاتی در شـــلمچه برگشتیم. هم ســـنگران، خبرنگار افتخاری و  ســـر همان 
که ما در شـــهرها برگـــزار می کردیـــم را نمایندگی  گزارشـــگر مـــا بودند و هـــم تجمعاتی 

می کردنـــد و هم محصـــوالت ما را توزیـــع می کردند. 
که  ک و برخـــی دوســـتان به نشـــریه بـــه این ســـمت رفتیم  بـــا ورود آقـــای میرشـــکا
فضـــای حســـی نشـــریه را بـــه ســـمت فضـــای تعقلـــی هـــم ببریـــم و غیـــر از مطالب 
احساســـی جنـــگ یا خبری، سیاســـی به ســـمت نقدهـــای ســـنگین تر و تئوریک تر 
ک به نشـــریه این کفه در نشـــریه شـــلمچه  برویـــم. بـــا ورود جریـــان آقـــای میرشـــکا
گر جریان نشـــریات روشـــنفکری تا دیروز به خاطر اخبارش آن  ســـنگین شد. یعنی ا
را جـــدی می گرفتنـــد و بـــا آن چالش داشـــتند، این بار به خاطر مباحـــث تئوریک با 
که  که این طرف نوشـــته می شـــد شـــما می دیدید  آن درگیـــر بودنـــد. تمام مقاالتی 
بازتاب و پاســـخ هایش در نشـــریات آن طرف هم ســـریع حاضر می شد. یک چالش 

گرفته بود.  ایدئولوژیک بیـــن دو طیـــف در 
شـــلمچه در 53 شـــماره از 75-77 بـــود. دی ماه 77 توقیف شـــد. همزمان زمزمه 
کـــردن شـــلمچه شـــنیده می شـــد. یعنـــی خبرنـــگاران نزدیک بـــه جریان  تعطیـــل 
کرده بودیم و توســـط  کار  اصاحـــات و دولتی ها می گفتند. ما همان موقع تقســـیم 
که  یکـــی از بچه هـــا دوباره یک درخواســـت دیگـــر برای روزنامـــه شـــدن داده بودیم 

گام جلو باشـــیم. یک 
که توقیف شـــد، توقیف آن بازتاب های خیلی زیادی داشت. از حقوق  این نشـــریه 
گرفـــت. طیف  گرفتـــه تـــا خـــود اصاح طلبـــان. درگیری هایـــی بیـــن آن هـــا در  بشـــر 
هاشـــمی یـــک طرف، طیـــف خاتمی یک طـــرف و متأســـفانه ســـکوت و بی تفاوتی 
جریانـــات حزب اللهـــی و نشـــریات اصولگـــرای آن موقع در قبال تعطیلی شـــلمچه، 
که دارد فشـــار  کـــرد. دید افـــکار عمومی اســـت  حتـــی به نوعـــی مهاجرانـــی را جری 
کـــه بعضـــی از نشـــریات اصولگـــرا یک خوشـــحالی  مـــی آورد. حتـــی مـــن می دیـــدم 

که یک نشـــریه حزب اللهی تعطیل شـــده اســـت.  زیرپوســـتی هـــم دارنـــد 

نشریه جبهه
کردم. چون جریانات موازی برای  که تعطیل شـــد من جبهه را راه اندازی  شـــلمچه 
فعالیت هـــای فرهنگـــی در زمینه جنگ زیاد شـــده بـــود مثل کنگره هـــا و یادمان ها 
که اســـم نشـــریه هم  کارهای فرهنگی می کنند، علیرغم این  که از ایـــن  و جاهایـــی 
جبهـــه بود، بیشـــتر به ســـمت بحث جنگ فقـــر و غنا، مباحث سیاســـی و تئوریک 
رفتیـــم. در نشـــریه جبهـــه بخـــش جبهـــه و جنگش کمتر شـــد. اینجـــا یک صفحه 
داشـــت. آنجـــا 7-8 صفحـــه به مباحث دفـــاع مقـــدس می پرداختیم ولـــی این جا 
چنـــد صفحـــه بحث جنـــگ فقر و غنـــا بود. چنـــد صفحه بحـــث سیاســـی روز بود. 
جریانـــات اصاح طلـــب در ایـــن موقـــع چندین نشـــریه قدر داشـــتند. تیـــراژ اولین 
شـــماره نشـــریه جبهه دو برابر آخرین شـــماره نشـــریه شـــلمچه بود. من خودم فکر 
می کـــردم هژمونی نشـــریه با تعطیلی شـــلمچه پاییـــن بیاید تا مخاطـــب جا بیفتد 
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ولی اولین شـــماره نشـــریه دو برابر تیراژ داشـــت. یعنی نزدیک به صدهـــزار. صدهزار 
تیـــراژ نشـــریه شـــلمچه برابر با تیـــراژ چندتا نشـــریه اصولگـــرای آن موقع بـــود. یعنی 
کـــه حـــاال دیگر در شـــلمچه  روزنامه هـــای آن موقـــع جمـــع می شـــدند. نیروهایـــی 
گرفتـــه بود تا  تربیت شـــده بودنـــد. آن زمـــان طرف تازه دوربین عکاســـی دســـتش 
یـــاد بگیـــرد. می رفت ده تا حلقه خـــراب می کرد تـــا دو عکـــس از آن در بیاید. این جا 
دیگـــر عکاس شـــده بـــود. بچه ها این جا جذب شـــده بودنـــد. مثًا بیژنـــی و غیره از 
کـــه می تواننـــد حرف های  کـــرده بودند  جاهـــای دیگـــر. بچه هـــای دیگر احســـاس 

بی پرواترشـــان را در ایـــن تریبون بزنند. 
کـــرد. به نوعی  کار  گســـتره مخاطب بیشـــتر و با توان بیشـــتری شـــروع به  جبهـــه با 
که به روز هزینه های دشمن را در جریان جبهه رسانه ایشان جواب  گفت  می شـــود 
مـــی داد، یعنی تمـــام هجوهای شـــان، طنزهای شـــان، جریان سازی های شـــان را. 
کشـــید. در واقـــع اخراجی های همه نشـــریات،  جبهـــه هـــم تقریبًا دو ســـال طـــول 

یعنـــی جاهایـــی که این هـــا را برنمی تابیدنـــد، همه در این جا جمع شـــدند. 
کار مطبوعاتی  در ایـــن مقاطـــع هم اتفاقات زیادی می افتاد. یعنـــی در عین این که 
انجـــام می دادیم، در حوزه میدانی هم ســـخنرانی های ما در دانشـــگاه ها زیاد بود. 
هفته ای چند دانشـــگاه ســـخنرانی می کردیـــم. بحث ها و انتقـــادات چالش برانگیز 
کـــردم تریبون همـــه جریانات باشـــم. یعنی  بـــود ولـــی در همین جـــا هم باز ســـعی 

مباحـــث اختافی را به خصوص در برابر دشـــمن مشـــترک اصًا طـــرح نمی کردم. 
فکـــر می کنم بعـــد از ســـال 79 وقتی نشـــریات پایگاه های دشـــمن همزمان بســـته 
گفـــت مـــا از آن طرف 10-15 نشـــریه  شـــدند، یـــک روز قاضـــی وقـــت ما را صـــدا کرد. 
گفتم خب این چه منطقی اســـت. شـــما  بســـته ایم. از این طرف هم باید ببندیم. 
کنید بی طرف هســـتید نشـــریات دیگـــر را ببندید.  که می خواهید ثابت  بـــرای این 
گفتنـــد نـــه. باالخره شـــما هم چند شـــکایت  چـــرا می خواهیـــد جبهـــه را ببندیـــد. 

کردند.  داریـــد. بر اســـاس همان شـــکایت ها جبهه را توقیـــف 
که  که نشـــریه بســـته شـــد، شـــاید بـــرای خود مـــن  حقیقتـــش همـــان موقـــع هـــم 
می دیـــدم دیگـــر آن طـــرف نشـــریات قـــدر جریـــان اصاحات همه بســـته شـــده اند 
کنیم. آمده  کار مطبوعاتی  کـــه از اول نیامدیـــم  می گفتـــم موضوعیت هم ندارد. ما 
که به قـــول معروف شـــب عملیاتش  بودیـــم فدایـــی انقـــاب و نظام باشـــیم. حاال 
غ عزا  که مر تمام شـــده اســـت. یعنی بـــا این توجیه و از یـــک طرف با یک دلخـــوری 
کردند هم جریانـــات حزب اللهی  که شـــلمچه را تعطیل  و عروســـی هســـتیم. وقتی 
کـــه از آن طرف 10-20 نشـــریه را می  بندنـــد و از این طرف  کردنـــد. االن هم  ســـکوت 
کـــس نیامد پـــای دفـــاع از جبهه بایســـتد. آن هم  هـــم، جبهـــه را می بندنـــد، هیچ 
بـــه بدترین شـــکلش. همزمان بـــا پایگاه های دشـــمن می بندنـــد و در همـــان رده 
که یـــک زمانی نمی خواســـتند  که همـــان طوری  کـــردم  قـــرار می دهند. احســـاس 
گروه ها و حـــزب اهلل را انجام دهم، همه  کارهای اجتماعـــی  کارهای میدانـــی و  مـــن 
که فانی نباشـــد. نشـــریه برای خودمان باشـــد.  طیف ها به این نتیجه می رســـند 
کـــه خـــودش راه انداخته بـــود و حاال مـــا خودمان ســـردمدارش  گروه هایـــی  همـــه 
کار مطبوعاتی می کنم. حاال هم نشـــریه اولی را  گفتم برای شـــما. مـــی روم  باشـــیم. 
کار مطبوعاتی را هم تو انجام بدهی.  بســـتند. دومی را هم بســـتند و نمی خواهیم 
آن موقـــع دیگـــر نشـــریاتی با ســـبک و ســـیاق مشـــابه زیـــاد شـــده بـــود. نهادها هم 
می آمدنـــد و از آن هـــا حمایـــت می کردند. تو مجبـــور بودی یک چنین نشـــریه ای را 

با پـــول خـــودت در بیاوری. 

بازی و سرگرمی برای بچه ها در نشریات
که  کار مطبوعاتی، آن جبهـــه فرهنگی  در خود نشـــریه شـــلمچه و جبهـــه به غیـــر از 
بـــرای حزب اهلل تدارک دیده بودیم چند بعد داشـــت. یک بخش تولید محصوالت 
فرهنگی داشـــت که جریان ســـازی می کرد. از نوع بازی و ســـرگرمی، پازل ها و دفاتر و 
کامپیوتری رفته بودیم.  لوازم التحریر و پوســـترها. حتی به ســـمت تولید بازی های 
کودکان. یـــا حتی نوع ســـازماندهی  حتـــی نشـــریات ویژه بچه هـــا مثًا جبهه ویـــژه 
کـــه تبلیغات  کـــه بچه هـــا داشـــتند. ده هـــا نمایندگی  ارائـــه محصـــوالت فرهنگـــی 
کـــرده بودند.  آن هـــا به صورت رایگان در نشـــریه می شـــد. بچه هـــا یک مأمنی پیدا 
گهی نشـــریه جبهه یک طورهایی شـــبیه همشـــهری شـــده بود.  حتـــی صفحات آ
گهی هیئت هـــا و مراســـمات در صفحه نشـــریه  ما بیســـت صفحه، ســـی صفحـــه آ

داشـــتیم تا بخشـــی از ایـــن محصوالت به خـــورد مخاطب عام هـــم برود. 
گر نشـــریه از هشـــتاد  کارهـــای مطبوعاتی می کردند، ا که  من بـــر خاف بچه هایـــی 
هزارتا ده هزارتا برگشـــتی داشـــت، مـــا این ده هزارتـــا را دور نمی ریختیـــم. همه را به 
گرمابه ها،  کن عمومـــی پســـت می کردیـــم. ســـلمانی ها،  صـــورت رایـــگان بـــرای اما
کـــه در اختیار مردم باشـــد و حـــرف ما بین مـــردم برود. البتـــه من خودم  جاهایـــی 
کدام از این مجموعه ها بچه هـــای مختلف می آمدند.  کارها را نمی کردم هـــر  همـــه 
کار می کردند. به این  کدام به فراخور تخصص و عاقه خودشـــان در آن بخـــش  هـــر 

جبهه ابعاد مختلـــف داده بودیم. 

خبر باش نه خبر نویس
کنـــم. بـــه نوعـــی بـــه یک  کار  کـــردم بـــه هیـــچ وجـــه نمی خواهنـــد مـــن  احســـاس 
کردن خودم  کنار بگـــذارم و به اصاح و درســـت  کارها را  کـــه این  نتیجه ای رســـیدم 
کـــرد؟ آیا باید منزوی شـــد و یک گوشـــه نشســـت.  برســـم. بـــرای ایـــن که چـــه باید 
کـــه آن زمان هـــا برای مـــن افتـــاد این بـــود که یک  کـــرد؟ اتفـــاق عجیبی  چـــه بایـــد 
کردم. دیدم درســـت  نامه ای به دســـت من رســـیده بـــود. وقتی تاریخ نامـــه را نگاه 
کردم. شـــروع  که تعطیل  روز تعطیلی شـــلمچه اســـت. آن زمان نخواندم. جبهه را 
کـــردن. مثل آدم مســـتأجری که می خواهنـــد بیرونش  کنند  کـــردم بـــه جمع و جور 
و همـــه وســـائلش را جمـــع می کند. لـــوازم اضافه را به مســـجدها هدیـــه می دهد و 

کتاب هـــا را می دهـــد و دوبـــاره از صفـــر شـــروع می کند. 
بـــه ایـــن نامه برخورد کردم. این نامـــه یک طوری به آقای دوالبی ارجـــاع داده بود. 
کتابی و یک صحبتی از آقـــای دوالبی. آن صحبت  کســـی فرســـتاده بود. یک  حاال 
گفتند: »به جـــای این که  که بـــرای اولین بار در برخورد با ایشـــان داشـــتم.  مهمـــی 
که فانی  که مســـتقیم به خـــودم بگوید  خبرنویس باشـــی خبر باش«. حاال نه این 

که دارد بـــه من می گوید.  ایـــن طوری باش ولـــی می فهمیدم 
کـــه از این برخـــورد کردن هـــا و ده هـــا بـــار دادگاه رفتن هـــا و ده ها بار  بـــه جـــای ایـــن 
که  زندان رفتن ها و غیره داشـــته باشـــم به  خـــودم بپردازم. خیلـــی از بچه ها بودند 
در جریـــان این دســـتگیری ها می بریدند. آن موقع می خواســـتیم یـــک اطاعیه در 
نمـــاز جمعه بدهیـــم، باید چند نفر جلوی در به بازداشـــت گاه می رفتنـــد تا دیگران 
کـــم می آوردند. یـــا وقتی  بتواننـــد اطاعیـــه را داخـــل ببرنـــد. خیلـــی از ایـــن بچه ها 
چشـــم خـــودت را می بندند و در زندان توحید می برند و به اســـم نظـــام حتی به تو 
کم جائر یـــا حکومت جور نیســـت که بگویی  مفاتیـــح نمی دادنـــد. این جـــا دیگر حا

مقاومت می کنـــم. تضادهایی در برخوردها اســـت. 
کار  کار کشـــاورزی رفتـــم. همان  کـــه به خودم بپردازم. ســـر  بـــه این نتیجه رســـیدم 
کار رفتـــم. به نوعی  که ســـال شـــصت و هشـــت می کـــردم. دوباره ســـر آن  غ داری  مر
کـــه در ایـــن طـــور مواقع  کـــه حضـــرت آقـــا یـــک زمانـــی داده بـــود  یـــک رهنمـــودی 
که ســـفرهای مداومی به  توســـل تان را بـــاال ببرید. فکر می کنم ســـال هشـــتاد بـــود 
کنار کشیدم  کًا  کربا داشـــتم. ســـعی می کردم در فضای محیط سیاســـی نباشـــم. 
گفتم درخواســـت نشـــریه هم نمی دهم. حتی امکانش هم باشـــد دیگر به سمتش 
نمـــی روم. بـــه آن جا رفتـــم و بیشـــتر بحـــث توســـات و در آن مقطع یک بازســـازی 

بود. معنوی 
بعد از تعطیلی نشـــریه جبهه عیب را در خودم جســـتجو می کردم. می گفتم شـــاید 
مـــن اشـــکالی دارم وگرنه نظـــام از خیلـــی از بچه هایش دفاع می کنـــد. خیلی از بچه 
حزب اللهی هـــا پـــای هـــم می ایســـتند. من عیـــب را در خـــودم جســـتجو می کردم. 
کـــردن یا دفعـــی برخورد  دلیلـــش را هـــم نفهمیـــدم. دلیل ایـــن همه ســـرد برخورد 
کـــردن چیســـت ولی همه چیز را در توســـل به اهـــل بیت دیدم. یک ســـالی در دوره 
کربا بود. به عنوان یـــک راهنما آن ها را  کارم بـــردن پیرزن ها و پیرمردها بـــه  صـــدام 
می بـــردم. دیگـــر پول زیارت نمـــی دادم. به عنوان یـــک راهنما می رفتم. از هشـــتاد 

و یک تا هشـــتاد و سه. 
غ داری آمد و دید من ســـر  یـــک روز دیـــدم آقـــای نصیری بلند شـــد و به همـــان مـــر
کشـــاورزی هســـتم. کاه حصیـــری بـــه ســـر و و بیـــل بـــه دســـت دارم ســـیب زمینی 
که  مـــی کارم. برای من خیلـــی تعجب برانگیز بـــود. نصیری یکی از آدم هایی اســـت 
در ســـبک روزنامه نگاری پیشکســـوت بـــود. حتی مـــن اولین بار هم پیش ایشـــان 
که این  که می خواســـتم شـــلمچه را راه بینـــدازم، از او راهنمایـــی می خواهم  رفتـــم 
کار را بکنـــم یـــا نکنـــم؛ آمد و گفت می خواهم نشـــریه را تعطیل کنم. حاضر هســـتم 

کنم.  گـــذار  امتیاز آن را به شـــما وا

 دوباره صبح
گر نخواهی  دیـــدم انگار خـــدا نمی خواهد و زندگی عادی برای من نیســـت. حتـــی ا
هـــم مجـــوز نشـــریه را در خانه ات می آورند که بایـــد بیایی. باز آمـــدم کارها را جمع و 
کردم و آمدم نشـــریه صبح را راه انداختم. صبح و صبـــح دوکوهه در این دوران  جور 
بود. تا مدیر مســـئولی آقای نصیری عوض شـــود. خودش مدیر مســـئول  بود. بعد 
چون به خودم پروانه نمی دادند خانم رجایی فر مدیر مســـئول شـــد. من ســـردبیر 

که آمدیم مدیر مســـئولی را بـــه خودم دادند. بودم. جلوتر 

من برای کار تکراری نیامده ام 
کرد. نقـــد از درون جریان حزب اهلل  نوع نگاه من در نشـــریه در همیـــن مقطع تغییر 
که در نشـــریه دنبال می کردیـــم. مباحث تئوریک بـــود. دیگر  یکـــی از مباحثی بـــود 
نـــوع نگاه خبری نداشـــت. به نوعـــی جنجالی نبود. یکـــی از این ســـران اصاحات 
که می توانســـت نشـــریه  می گفـــت، انـــگار فانـــی ضربـــه مغزی شـــده اســـت. آدمی 
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ژورنالیســـتی جبهـــه و شـــلمچه را در بیـــاورد، حـــاال چـــرا دارد این طوری نشـــریه در 
می آورد. 

در آن مقطع نشـــریات به هر حال با افت مخاطب مواجه بودند. بعد از ســـال 79 و 
بسته شـــدن نشـــریات، دوران افت تیراژ نشـــریات بود. برای من تیراژ نشریه با سی 
30-40 هـــزار اقناع کننـــده نبود. بعد هم واقعًا دیگر از آن جـــا به بعد ورود به مباحث 
روزمرگـــی یک نوع اتـــاف وقت بود. چون همزمـــان می دیدم فضای مجـــازی دارد 
شـــکل می گیـــرد. ســـایت ها، نشـــریات و جریانـــات مـــوازی در طیف هـــای حزب اهلل 
گرفته بـــود. حتی نوع نـــگاه جنگ فقـــر و غنایی که ما داشـــتیم، حاال  دیگـــر شـــکل 
دیگـــر تریبون هـــای اجتماعـــی داشـــت، مثـــل جنبـــش عدالتخواهـــی یا نشـــریات 
خیـــزش. دیگر این شـــکل حـــرف زدن را آن ها هم خوب داشـــتند می گفتنـــد. یا در 
گر قرار بود ما حرفـــی بزنیم، فکه و غیره و غیـــره بودند. یا در مباحث  زمینـــه جنـــگ ا
کار ژورنالیســـتی مـــن را قبول نداشـــتند حـــاال روی  کـــه  کســـانی  سیاســـی همه آن 
ســـبک و ســـیاق تیتر و جنجال ژورنالیســـتی افتاده بودند. باقی نشـــریات موازی و 
مشـــابه هم زیاد شـــده بودند. حتی بعضی از بچه های نشـــریه خود مـــا رفته بودند 
کردن بـــا آنها وقت  کار موازی  کـــه  و ســـردبیر نشـــریات دیگر شـــده بودند. می دیدم 

کردن اســـت.  تلف 
گفتم من نبایـــد انجام بدهم چون من  کار را انجام می دهند و   دیـــدم دیگران ایـــن 
کار تکراری نیامده ام. آن زمان یک مقاله ای از پســـت خواندم. می گفت دوره  بـــرای 
رســـانه ای به دوره فرهنگ شـــفاهی، فرهنگ مکتـــوب و فرهنگ رســـانه دیداری و 
شـــنیداری تقسیم می شـــود. در دوره رسانه های شـــفاهی برای آن ها از حرف های 
درگوشـــی تا دســـتگاه چاپ گوتنبرگ شروع می شد. برای ما از مشـــروطه. از روزنامه 

تـــا اوجش در 78 و 79 تیراژ میلیونی نشـــریات بود. 
از ســـال 79 بـــه بعـــد دیگر فضای مجـــازی و ســـایت ها راه افتاد. چرا به این ســـمت 
که پول  کرده انـــد. یعنی ایـــن  رفـــت؟ چـــون نخبگان بـــه حرف مفـــت زدن عـــادت 
کســـی پیگیر ســـایت  هزینـــه چاپ و غیره ندهند. هزینه معنوی هم ندهند. چون 
گ و ســـایت  کار نشـــریه، وبا کنـــار  گ و از ایـــن حرف هـــا نبـــود. آن موقـــع در  و وبـــا
کـــردم. یک ســـایتی راه انداختم که حجمش خیلی زیاد بود. در نشـــریه  راه انـــدازی 
کرده  شـــلمچه اولیـــن نشـــریه الکترونیکـــی در ایـــران را به صورت ســـی دی منتشـــر 
بودیـــم. در تاریـــخ مطبوعات هـــم آمده اولین نشـــریه الکترونیکی آن زمان منتشـــر 

. شد
ایـــن فرهنـــگ دوران رســـانه های دیـــداری و شـــنیداری از فضای مجازی، ســـایت 
گ شـــکل می گرفت تـــا می رفت به ســـمت ماهـــواره و تصویر. من احســـاس  و وبـــا
کـــه به نوعی با یک شـــیبی به این  کـــه باید به آن ســـمت بـــروم. از این جا بود  کـــردم 

رفتم.  فضا 
نشـــریه صبح را جســـته و گریخته حتی تا ســـال 82-83 هم داشـــتم. دو ســـال اول 
کـــه مخاطب بداند داریـــم عرصه را تـــرک می کنیم ولی  کردم  کم  کم شـــیبش را  کـــم 
کنید با نوع  نـــوع نگاه من هم در صبح عوض شـــد. نوع پوســـترهای صبح را نـــگاه 
گر عکس یـــک میدان  پوســـترهای شـــلمچه فـــرق می کند. درســـت همان موقـــع ا
میـــن را منتشـــر می کـــردم، این جـــا ذیل آن یـــک عنوان دیگـــر می گذاشـــتم. مثًا ال 
کـــه ما آن روز جنگیدیـــم و این صحنه ها را  یوم یومک یا اباعبداهلل، درســـت اســـت 
دیدیـــم. به نوعـــی افق را از ســـمت دفاع مقدس به یـــک افق باالتری تغییـــر دادم. 

کربا رفت. باید به ســـمت خـــود 
گر یـــک زمانی  حتـــی دیـــدم خیلـــی از مخاطبان مـــن هم دچار اشـــتباه شـــده اند. ا
کســـی راهیان نـــور نمی رفـــت. حاال راهیـــان نور  پوســـترش نبـــود. سررســـید نبود. 
رفتنـــش هـــم خودش یـــک قصـــه ای دارد. مثـــًا از عید شـــصت و هفت بـــه بعد ما 
کار را شـــروع کرده بودیـــم. با وانت خودم، چند وانت می شـــدیم و بچه ها را به  ایـــن 
کاروان ها نبود. هر ســـال بیشـــتر  کـــه آن موقع هنوز این  ســـمت دوکوهـــه می بردیم 
می شـــد. به اســـم راهیان هم نمی رفتیم. خودمان می رفتیم. اصـــًا راهیانی وجود 
که می شـــود آمـــد. یواش یواش ســـازمان  نداشـــت. از2-3 ســـال بعـــد همه دیدند 
گرفت. ما کل پرســـنل نشـــریه را بـــه آن جا می بردیم. توزیع محصـــوالت را می بردیم 

در خـــود جبهه ها انجـــام می دادیم. 
کـــه زمانی حتی این شـــهرها را نمی شـــناختند و  خاصـــه دیدم همیـــن بچه هایی 
گرفتـــه بودند، حاضر بود ســـالی دو بار بـــه دوکوهه بیاید ولی  از ایـــن جامعـــه فاصله 
که  حاضر نیســـت ســـالی یک بار به امام رضا)ع( برود. خیلی از ایـــن بچه ها را دیدم 

کری و همت را بیشـــتر از حضرت عباس می شـــناختند.  حـــاال با
که دارد در  بـــه تعبیر آقـــا »جنگ ما نمی بود از یم عاشـــورا« ولی در خیابان ها دیـــدم 
نـــگاه بچه ها بر عکس می شـــود. یعنـــی این توازن و باالنس برقرار نیســـت. از ســـال 
81 بـــه بعـــد یک بخش عظیمـــی از تولیـــدات آثار فرهنگی را به ســـمت تولیـــد آثار و 

تصاویـــر آیینی و تلفیقـــی با دفاع مقدس بـــردم. حتی رفتار و ســـلوک خودم را. 
گرفتـــم یـــک نقطـــه عطف اســـت.  کـــه از سیاســـت فاصلـــه  ایـــن دو ســـال 83-81 
کـــه آن زمان مطالـــب آقای  همزمـــان بـــا صبح هم هســـت. حتی من یـــادم می آید 

کند. ایشـــان اجـــازه نمی داد.  کامل نمی توانســـت چاپ  دوالبی را هیچ روزنامه ای 
گزیده هم چاپ  کـــه پامنبری های قدیمی میرزا بودند. حتـــی  کســـانی بودند  حتی 
کامل یک منبرشـــان را چاپ  کـــردم. رفته  می کردنـــد. ایشـــان مخالف بـــود ولی من 
کاری نداشـــته باشـــید. به من  گفتـــه بودند. گفته بـــود به ایـــن  بودنـــد بـــه ایشـــان 

چیـــزی نمی گفتند. 
کربا  که  بـــه نظـــرم آن مقطع یک مقطع خاصـــی از زندگی مـــن بود. آن چند ســـال 
که از  کًا دچار یـــک تحولی شـــد  می بـــردم. نـــوع نگاهم بـــه سیاســـت و به جامعـــه 
که بـــه جای طـــرح یک ســـری مطالباتی  آن جـــا بـــه بعـــد من به ســـمت این رفتـــم 
کـــه دیگـــران هـــم می توانند آن هـــا را انجـــام دهند، دنبـــال بحث مطالبـــات فطری 
کـــه یکـــی از آن هـــا عدالتخواهـــی بـــود. آن زمان شـــروع به  مشـــترک آدم هـــا باشـــم 

کردم.  تحقیـــق در مـــورد فقر و فحشـــا 
کـــه در صبح می کردیم  کارهایی  کردیم تا 81. بعـــد  فکـــر می کنم از ســـال 76 شـــروع 
گســـترده تر شـــد. جلســـات غرب شناســـی را رفتیم. یک دفتر بزرگ تری برای نشریه 
کارهای  گرفتیم. جلســـات شـــعر و تربیت شـــاعر و نویســـنده راه انداختیـــم.  صبـــح 
ک،  کادمیک انجام می دادیم. تربیت نیرو داشـــتیم. کاس های نصیری، میرشکا آ

بیژنـــی و خیلی های دیگر همـــه اش در صبح برگزار می شـــد. 

کالس های دفتر نشریه صبح
از یک مقطعی به بعد به خصوص در آن دوران نشـــریه صبح و ســـال 80-81 بیشـــتر 
کنار بگـــذارم. در آن مقطع  کار مطبوعاتی را  کم  کـــم  که باید  به این نتیجه رســـیدم 
که نشـــریه تعطیل می شـــود. بـــه هر حال  بـــه فکـــر تربیت نیرو افتـــادم. یعنی وقتی 
ک، مهـــدی نصیری، خانـــم رجایی فر،  مـــا از داشـــته های آدم هایی مثل میرشـــکا
کرده  فاطمـــه رجبـــی، مازیار بیژنـــی و خیلـــی از بچه های دیگر در نشـــریه اســـتفاده 
بودیـــم. شـــلمچه، جبهـــه، صبـــح، بـــه خصـــوص در جبهـــه ایـــن بچه ها تمـــام قد 
کار مطبوعاتـــی را روی تربیت  کار آمـــده بودند. ترجیـــح دادم آن دو ســـال آخر  پـــای 
کاس غرب شناســـی  کردیـــم. یـــک  کاس دایـــر  نیـــرو متمرکـــز شـــویم. چنـــد نـــوع 
که آقای  گذاشـــتیم. یک کاس برای شـــعر و حکمـــت  بـــرای آقـــای مهدی نصیری 
که خانم  کاس های مباحـــث سیاســـی و ایدئولوژیک بـــود  ک می گفـــت.  میرشـــکا
کوشـــکی و خـــودم و بچه های دیگـــر می آمدنـــد. حتی برای آقـــای بیژنی  رجایـــی و 
کننـــد. از آن طیف  کار  که بچه هـــا بتوانند در این زمینه  گذاشـــتیم  کاریکاتور  کاس 
کـــه پـــای منبـــر ایـــن آدم هـــا می آمدنـــد، خیلـــی از آدم های رســـانه های  آدم هایـــی 

کردند.  کار  بعـــدی از آن جلســـات بودنـــد. بعدها خیلی های شـــان خیلی جاهـــا 

میرزا اسماعیل دوالبی
زمـــان میرزا اســـماعیل دوالبـــی می گفتند هم ســـروش پای ســـخنرانی اش می آید، 
هـــم مرتضـــی نبـــوی. از چپ چپ، تا از راســـت راســـت. پســـر میـــرزا می گفـــت اینها 
که توش  گفت من اینهـــا را جایی می بـــرم  بیـــرون خیلی درگیـــری و مشـــکل دارند. 
دعـــوا نیســـت. وقتی آدمها به ســـمت فطرت الهـــی می روند دیگر منیتهـــا و دعواها 
که می شـــود یـــک جایی با فطرت  کنـــار مـــی رود. این اتفاق بعـــداً برای من الگو بود 
کـــه همه طیفهـــا را پـــای آن حرف نشـــاند. بـــا آن فطرت  مشـــترک آدمهـــا حـــرف زد 
کـــردن آن لمها را بعدها می توانســـتم در آثـــار هنری به  مشـــترک حـــرف زدن و پیدا 
که در فقر و فحشـــا و در اخراجیها. یک روز پســـر خود آقای  کار ببـــرم. همـــان طوری 
کـــه در ســـینما افتاد. مـــن دیـــدم وقتی فیلم  گفت، ایـــن اتفاقی  دوالبـــی برگشـــت 
گریه  پخش می شـــد، هم طیفهای بدحجاب و غیره توی ســـینما آمدند و داشتند 
می کردنـــد. هـــم طیفهای چـــادری و مؤمن. هـــر دو طرف می خندید. هـــر دو طرف 
گریـــه می کردند. بـــا یک حـــس و حال خوبـــی از توی ســـالن ســـینما بیرون  بـــا هـــم 

که داشـــت در مجلس میـــرزا می افتاد.  می آمدنـــد. عیـــن همان اتفاقـــی 
یک مصـــداق از حرفهای میـــرزا فضائل اخاقی. اینها جزو مشـــترکات آدمها اســـت 
دیگـــر. یعنی همـــه آدمها از دروغ بدشـــان می آید. از راســـتی و صداقت خوششـــان 
می آیـــد. از امانـــت خوششـــان می آیـــد و از خیانت بدشـــان می آید. بـــردن آدمها به 
که مـــا داریم انجام می دهیـــم. مثًا دارم  کارهایی  آن ســـمت و تطبیـــق آن در عالم 
کـــه در جبهه هم حاجی و ســـیدها  می گویـــم. ما می توانســـتیم نوعی حـــرف بزنیم 
که همه می گفتند فقـــط اینها بودند. هم مجید ســـوزوکیها باشـــند. وقتی  باشـــند 
کنار همدیگر قرار دادی. با یک زبان و مســـیر مشـــترک.  آمـــدی اینها را در یک فیلم 
که تا دیـــروز توی خیابـــان برای دفـــاع از نامـــوس خودش زنجیر می کشـــید،  کســـی 
حـــاال در آخر فیلـــم همان آدم به خاطر ناموس وطن قمه می کشـــد. یعنی به نوعی 
که خودت می خواهی. حاال بـــا زبان خودش.  مخاطب را به همان ســـمتی بـــردی 
نیـــاوردی مجید ســـوزوکی حز ب اللهی بشـــود و ریش در بیـــاورد و یقـــه اش را ببندد 
ولی برای این هم یک ســـری ارزشـــهایی قائل شـــده ای. این آدم هم می تواند خدا 

گر شبیه سیدجواد هاشـــمی نشده باشد.  را دوســـت داشـــته باشـــد. حتی ا
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مستند فقر و فحشا 
گرفتـــه بودیم  که مـــا از او بـــرای مســـتند فقر و فحشـــا فیلم  یکـــی از ایـــن دخترانـــی 
برایـــش موقعیت ازدواج پیش می آید. درســـت روز عقد ســـی دی فیلم ما را می برند 
که تصویر شـــطرنجی شـــده بـــود ولی  و بـــه دســـت دامـــاد می دهنـــد. علیرغـــم این 
گریه می کرد.  طـــرف از صدایـــش این آدم را می شناســـد. بعد این خانـــم زنـــگ زد و 
کردی، نشســـتی و این  گرفتی و هنرپیشـــگی  گفتـــم من حاضرم بگویم شـــما پـــول 
کند،  گر این اتفاق بیفتـــد و به بیرون درز  حرفهـــا را زدی. فردایـــش زنگ زد و گفت: ا
آن وقـــت می گوینـــد بقیـــه حرف های شـــما هـــم هنرپیشـــگی و دروغ بوده  اســـت. 
گفـــت: اصًا بعضی هـــا ممکن اســـت بیایند شـــما را بگیرند و  گفتـــم ممکن اســـت. 
فـــردا ببرند بگویند این حرفها دروغ بوده اســـت. بگذار آبـــروی من برود ولی نگویند 
که شـــما زدید دروغ بوده اســـت. دیگر هیچ کس ایـــن آدم را ندید.  این حرف هایی 
دیگر جواب تلفن نداد. ســـر به نیســـت شـــده اســـت. هیچ وقت پیدایـــش نکردم. 
گفتمان حرفش  کـــه مقوله عدالت و این  گذاشـــت  این آدم چطور آبروی خودش را 
کاری که مثًا ســـید قبا در مقدمه  در جامعـــه زده بشـــود و در تاریـــخ بماند. همـــان 
کتـــاب نوشـــته اســـت. یـــک روزی پول منبـــر و روضه خـــودش را برمـــی دارد و به  آن 
که نرود تن به فحشـــا بدهد. یعنی خـــودش در معرض  یـــک دختر بدنام می دهـــد 

تهمت قرار می گیرد. بعدها همین داســـتان دســـتمایه فیلم رســـوایی می شـــود. 

کدام استقالل، کدام پیروزی؟!
کـــدام پیروزی؟! بـــه نوعی همان نه چپ و نه راســـتی نشـــریه  کـــدام اســـتقال،  در 
گفتمـــان عدالت گم  کـــه توی آن  را مطـــرح  کـــردم. دعـــوا و جنگ زرگـــری آبی و قرمز 
می شـــود را تصویرسازی می کنم. این مســـتند در خانه های مردم پخش می شود. 
کران می گیـــرد و بین مردم مـــی رود. ماهواره ها پخش  بـــر خاف فقر و فحشـــا مجوز ا
گســـترده ای در دانشـــگاه ها پخـــش می شـــود. ایـــن جریان  می کننـــد. شـــبکه های 
منجی نـــگاه عدالتخواهانه نه چپ و نه راســـت خواهد بود. همـــه اینها با همدیگر 

روی آن اتفاقـــات تأثیر می گذارند. 
گر  می خواســـتم بگویـــم مطالبه عدالـــت از دل چپ و راســـت بیرون نخواهـــد آمد. ا
کند و برگردد حتـــی تصاویر را خواهد دید. شـــعارهایی  کســـی فیلم را دقیق تر نـــگاه 
کـــه دو طـــرف می دهنـــد همان شـــعارهای چپ و راســـت اســـت. جنـــگ زرگری ای 
کـــه بین ایـــن دو ایجـــاد و عدالـــت داخـــل آن قربانی می شـــود. همه  این هـــا داخل 
فیلم تصویرســـازی شـــده اســـت. نمی خواهم بگویم فیلم عامل آن قصه بوده ولی 

حداقل ترســـیمی از فضای آن موقع را داشـــته اســـت. 

فیلم موج زنده قبل از اخراجی ها
قبـــل از اخراجی هـــا1 یـــک فیلمنامه ای نوشـــتم. فیلم نیمـــه بلندی به اســـم موج 
زنـــده. نوشـــتم و ســـاختم. چهـــل دقیقه فیلـــم بود. ســـپند امیرســـلیمانی و خانم 
بلوکات بازی می کردند. همان ســـال هشـــتاد و چهار. البته این فیلم منتشـــر نشـــد 
و فقـــط برای تجربه بود. با هزینه خودم. آقای بحرالعلومی و ســـپند امیرســـلیمانی 

کـــرده بودند.  و لیـــا بلوکات و دو ســـه نفـــر دیگر بازی 
کـــه پدرشـــان در حادثـــه هواپیمای  داســـتانش یـــک دختـــر و پســـر ارمنـــی بودنـــد 
ایرباس شـــهید شـــده بودند. این ها در دانشـــگاه هنـــر درس می خواندنـــد. قرار بود 
کنند به ایـــران بیایند و با هنرهای  گـــروه آمریکایی دعوت  در دانشگاهشـــان از یک 
ایـــران آشـــنا شـــوند. این هـــا نمی خواهند جلـــوی آن ها ســـاز بزنند. بعد دوســـتان 
که این یک موقعیت اســـت. می آیند می بینند  دیگرشـــان پاپیچ این ها می شـــوند 
که پـــدر اینها در هواپیما  کـــه ما هنرمند و نوازنده هســـتیم. بعدًا به مرور می فهمند 
گـــروه خارجی را دعـــوت می کنند و می آینـــد، این ها جلوی  شـــهید شـــده اند. وقتی 
گـــروه آمریکایی به جای ســـرود ســـنتی، ســـرود مرگ بـــر آمریکا را می زنند. اســـم  آن 

فیلـــم هم موج زنـــده بود. 
غیـــر از ســـاخت آن فیلـــم نیمـــه بلنـــد، بعضـــی شـــب ها ســـر صحنه  فیلـــم حضرت 
ابراهیـــم آقـــای ورزی می رفتـــم و از دور نـــگاه می کـــردم. آنجا حســـام نـــواب صفوی 
بـــازی داشـــت. وقتی او شـــنید قرار اســـت من فیلـــم اخراجی ها را بســـازم، رفته بود 
گفته بـــود فانی می خواهـــد یک فیلم بســـازد.  کـــرده بـــود.  بـــا شـــریفی نیا صحبت 
که فیلمنامه را بخواهنـــد. من هم فیلمنامه را  کـــرده بود  شـــریفی نیا هم ابراز عاقه 
گذاشتند. یعنی حسام واسطه  برایش فرســـتادم و خواند. بعد هم یک جلســـه ای 
کـــه با آقای شـــریفی نیا گذاشـــتیم. فکر می کنـــم ورزی هم در جلســـه اول بود.  شـــد 
که ایشـــان در بحث انتخاب بازیگر وســـط  کردیم  آنجـــا با آقای شـــریفی نیا صحبت 

بیایـــد و نقش حاجـــی را هم بازی بکنـــد. من به او پیشـــنهاد دادم. 

می خواستند مچ گیری کنند
که  ســـر فیلـــم اخراجی هـــا یـــک، عوامـــل فیلم بـــه مـــرور بـــه این نتیجـــه رســـیدند 
ده نمکی شـــب ها به خانه مـــی رود و به او مشـــورت می دهند. صبـــح می آید دکوپاژ 
می دهـــد. مثا می خواســـتند مچ من را  بگیریند. یک دفعه من ســـر صحنه آمدم. 
کنار دریاچه بنشـــینند و وضو بگیرند.  کـــه رزمنده ها می خواهند  همـــان صحنه ای 
روی بـــازوی اوســـیوند عکـــس خالکوبـــی هســـت که شـــریفی نیا می گویـــد این صور 
کـــه آنتربوز و این چیزها را وســـط  گفتیم  قبیحه چی اســـت روی دســـتت. ما آن جا 
آب بگذارند. دوربین از وســـط آب برود و النگ شـــات مقابـــل را بگیرد. یعنی این ها 
که تمام شـــد به آن طرف برویم و بسته هایش  را در نمای النگ شـــات بگیریم. بعد 
که  را بگیریم. من ســـر صحنه آمدم. فیلمبردار برگشـــت گفت نور یک جوری اســـت 
کار خراب می شـــود، تعطیل.  ســـایه بـــوم هر طرف بچرخـــد روی بازیگـــر می افتـــد و 
برویـــم و بعـــد از ظهر بیاییم بگیریم. من دیدم اینها همه ســـر صحنه ایســـتاده اند. 
کنیم و بعد از ظهر بگیریم.  کار را تعطیل  اآلن مـــن باید چه تصمیمی بگیرم. واقعـــًا 
گفتم نـــه. دوربین را برداریـــد بیاورید. اول بسته هایشـــان را می گیریـــم و بعد از  مـــن 
که ســـایه به آن طـــرف رفـــت. می رویـــم آن را می گیریم. بعد دیدم شـــریفی نیا  ظهـــر 
گفـــت ما  گفتـــم چـــی؟  گفـــت مـــن شـــرط را بـــردم.  کـــرد.  پریـــد بـــاال و مـــن را بغـــل 
کارگردان به شـــما  که شـــما شـــب ها مـــی روی و چندتـــا  کـــرده بودیـــم  شـــرط  بندی 
گفتیم بیاییم یک  مشـــورت می دهند. صبح می آیـــی و حرف های آنها را می زنـــی. 
گر تصمیم درســـت  که بتوانـــد در آن واحـــد تصمیم بگیرد. ا کنیم  ِان قلتـــی ایجـــاد 
که نشـــان می دهد  گر نـــه  گرفـــت یعنـــی نشـــان می دهد خـــودش دکوپـــاژ می کند. ا
کـــردم. تازه اینهـــا فهمیده  کار را  بایـــد زنـــگ بزند و مشـــورت بگیرد. مـــن آنجا ایـــن 

که همه اینهـــا درونیات خود آدم اســـت.  بودنـــد 

قهرمان بمان و دیگر نساز!
کارگردانهای سرشـــناس پرســـید چرا دوســـتان شـــما، این  بعد از اخراجی ها یکی از 
گفتـــم این قدر جوســـازی و مصاحبه علیه  قدر ســـر این فیلم جوســـازی می کنند؟ 
فیلم چه اثری دارد. یک نفر آدم یک فیلمی ســـاخته اســـت. تـــا مقامات عالی رتبه 
گفتیـــد فیلم این را شـــریفی نیا می ســـازد. این فیلم فـــان می کند و  نظـــام رفتیـــد و 
که من می دانم. او بازیـــش را می کند. هنرش  گفت نه. شـــریفی نیا را  فـــان می کند. 
ایـــن اســـت که فوقش بازیش را بکند. دیـــر می آید و زود می رود. فیلمبـــردارت را هم 
که دســـتیارت  کار را نکرده اســـت. برای من ســـؤال اســـت تو  من می شناســـم. این 
کارگردانی  که نگذاشـــتند بیاوری. قرارداد مشاور  هم این جوری نبوده، مشـــاور هم 
کار نیامد و پس  گرفته بود ولی ســـر  را هـــم بســـته بودیـــم. ده میلیون هم دســـتمزد 
داد. در آن جریـــان نگذاشـــتند بیایـــد و مشـــاور ما بشـــود. گفت پس تـــو چه جوری 
کتـــاب چگونه  گفتم من جلوی دانشـــگاه رفتم. دو ســـه تا  ایـــن فیلـــم را ســـاختی؟ 
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گرفتم. عصبانی شـــد. این جـــوری زد  کنیـــم، دکوپـــاژ این اســـت و غیـــره  کارگردانـــی 
روی میـــز و چایـــی ریخـــت. گفت کســـی با کتاب خوانـــدن و فیلم دیدن فیلمســـاز 
که در عمرمـــان برای یکـــی از فیلم هایمان  گفـــت همه مـــا آرزو می کنیم  نمی شـــود. 
کـــه جریان ســـازی یک فیلم  ایـــن اتفـــاق بیفتد. بـــرای بعضی ها قابل فهم نیســـت 
مهـــم اســـت. آن ســـیل مخاطبانـــی که جلوی ســـینماها صـــف می کشـــند، این ها 
کرده اســـت. می دانســـتم ســـال ها بعد هـــر بار در  کار  خودشـــان می دانند فیلم چه 
کننـــد باز اخراجی هـــا اول خواهد  تلویزیون نظرســـنجی بکنند. هر جا نظرســـنجی 
بـــود. چون من می دانســـتم پای فیلـــم آن جوری داشـــتم داد مـــی زدم وگرنه فیلم 
گفت آرزوی همه ما اســـت  که برای من ارزشـــی نداشـــت. روی میز زد و  غ  و ســـیمر
کـــه برای یک فیلم مان این اتفاق بیفتـــد و برای تو توی اولـــی اش این اتفاق افتاده 
گفتـــم و از روی آب رد شـــدم. این را بـــاور می کنم ولـــی نگو با  اســـت. بگـــو بســـم اهلل 
گفت و از روی آب رد شـــدم.  گفتم خب بســـم اهلل  کارگردان شـــدم.  کتـــاب خواندن 
گفـــت ولی دومیش توی آب می روی، نســـاز. بگذار مثل رضـــازاده یک وزنه ای زدی 

و قهرمان بمان و دیگر نســـاز.

قیصرها؛ این کجا و آن کجا!
کـــه آن موقع منتقد بـــود در  آن موقـــع یـــک بحـــث کامـــی بین مـــا و جواد طوســـی 
گـــر آن موقع مـــردم آن  گفتم اخراجی هـــا قیصر زمانه خودش اســـت. ا گرفـــت. مـــن 
طوری در صف های ســـینمایی می ایســـتادند، اآلن هم همین اتفاق افتاده است. 
که با چی ما بـــازی می کنی. به رگ غیرتشـــان بر خـــورده بود  بعـــد بـــه ما زنگ زدنـــد 
کرد  گفتـــم اتفاقًا قیصر مـــا آمد و در جنـــگ از ناموس شـــماها دفاع  کـــه بـــا قیصر ما. 
که  ولـــی قیصر شـــما در فیلم حتی نتوانســـت از ناموس خودش دفـــاع بکند. وقتی 
آمـــد دیگر تعرض شـــده بـــود و رفتـــه بود. مجید ســـوزوکی مـــا باز یک قیصـــر موفق 

است. 

تحلیل فیلم اخراجی ها1
کاریکاتـــور جنگ فقـــر و غنای نشـــریه جبهه  گرینـــوف اخراجی هـــا همـــان  حاجـــی 
که با آقـــای بیژنی  اســـت. حتی شـــما تیپـــش را هم نـــگاه کنید. همان تیپی اســـت 
کاریکاتورها تصویرســـازی می کردیم. یعنی آدم هـــای متظاهر، آدم هایی  در همـــان 
کارانه  کـــه از دین فقط ظاهر دین را می چســـبند. به نوعی شـــروع نقد دینـــداری ریا
بود. شـــما در برابرش صدیق شـــریف آن روحانی واقعی را داری. حاال در اخراجی ها 
که دو بال دارد. عرفان  تصویرســـازی یک عرفان نظری. مجید یک ســـالکی اســـت 
که برایش  کـــه با او به جبهه می آیـــد. عرفان نظری میرزا اســـت  عملـــی، آن روحانی 

می کند.  تئوریزه 
گیـــوه از آن بیـــرون می آیـــد، ســـالک بایـــد از  کـــه مجیـــد در زنـــدان بـــا  آن گام هایـــی 
زنـــدان تـــن آزاد شـــود. بعـــد برایـــش بهانـــه ای پیدا شـــود. عشـــق مجاز بســـترش را 
گر انتخـــاب کردی بایـــد وارد  فراهـــم می کنـــد. بعـــد وارد امتحـــان می شـــود. حـــاال ا
حـــوزه امتحان شـــوی. تا یک جایی اســـتاد با تو اســـت. بعد رهایت می کند. شـــما 
که قبلش آن روحانی زخمی می شـــود. اینجـــا در میدان مین باید مجید  می بینید 
گر کســـی انتخاب کرد، همان موقع هم شـــهید می شـــود؟  خودش انتخاب بکند. ا

کـــه قبول شـــدی ســـلوک تو بـــه نتیجه رســـیده  نـــه. بایـــد امتحـــان بدهـــی. حـــاال 
کـــه اآلن بیاینـــد در عرفان نظری  اســـت. من توقع نداشـــتم این ها ایـــن را بفهمند 
که روی دوش شـــخصیت میـــرزا توی فیلم  کننـــد. حتی آن عبایـــی  نمادشناســـی 
هســـت، عبـــای آقا فخر اســـت. این آقـــا فخر یکـــی از عرفـــای بزرگ اســـت. حرف ها 
کـــه میـــرزا می زنـــد حرف های  هـــم حرف های خـــودش اســـت. یعنـــی حرف هایی 
کـــه در این فیلـــم به نوعی  میـــرزا اســـماعیل دوالبـــی و خیلـــی از عرفای دیگر اســـت 
گردان ایشـــان به من  بـــه دیالوگ تبدیل شـــده اســـت. عبـــا را یک زمانی یکی از شـــا

هدیـــه داده بود.
کـــه می گویـــد من عرفـــان را  که منتقـــد حزب اللهی مســـلمان  توقـــع مـــن این بـــود 
کند. قرار نیســـت مخاطب  می شناســـم اینها را بفهمد. بیاید اینها را نمادشناســـی 
کاری  کـــردن چنین مفاهیمی بـــه تصویر.  عام بفهمد. ســـینما یعنـــی این. تبدیل 
کـــه موالنـــا در مثنوی انجـــام داد. تبدیل کردن مفاهیم عرفانی به واســـطه طوطی 
کـــه در دل آن با ضمیر  و بـــازرگان. اینجـــا قرار اســـت به یک داســـتانی تبدیل شـــود 

کنـــد. انتهای فیلم نتیجه اش این شـــود.  گاه مخاطب ارتبـــاط برقرار  ناخـــودآ

اخراجی های دو
کـــرده بـــودم و بر اســـاس  کار تحقیـــق را در مـــورد اســـارت و آزادگان شـــروع  از قدیـــم 
کـــه افتاده بود فیلمنامه  که بود و اتفاق هایی  خاطـــرات آزاده ها و خاطـــرات طنزی 
کـــه اخراجی ها  اخراجیهـــای دو را نوشـــتم. حـــاال چـــرا اخراجی هـــا؟ به خاطـــر این 
که بین مـــردم و عامه  بـــه یک برند تبدیل شـــده بود و بر اســـاس همـــان مقبولیتی 
کرد. داشـــت، می توانســـت داســـتان های دیگر جنـــگ را هم ســـوار بر همـــان قصه 
که وارد ســـینما شـــده بودم بحـــث اردوگاه  چهارمیـــن ایـــده از ایده هـــای ده گانه ای 
گـــر اخراجی های یک به جنگ و شـــهدا و  و آزادگان و یـــک ادای دیـــن بـــود. یعنـــی ا
آدم هـــای خاص می پرداخت، اخراجی های دو بـــه آزادگان و بحث منافقین و هجو 

منافقیـــن می پرداخت. 
کـــه در خدمت  گرفتـــن بازیگـــران طنـــز جدیدتـــر و بازی هـــای دیگـــری  در خدمـــت 
اخراجی هـــا بودنـــد، اخراجیهای دو بیش از چهل بازیگر داشـــت. در یک شـــرایطی 
بحث ربودن هواپیمای ایرانی و بردن آن به اردوگاه عراقی توســـط منافقین مطرح 
کـــه همزمان یـــک آمریکایـــی یک فیلمی ســـاخته بود و در جشـــنواره ســـینما  بـــود 
حقیقت نشـــان داده بود. یک آمریکایی در مورد ســـازمان منافقین فیلم ســـاخته 
کرده  بود. بعد دانشـــجویان ایرانی در ســـینما حقیقـــت ظاهراً با طرف تنـــد برخورد 
کـــرده بودند که ســـازمان مجاهدین ایـــن قدر هم که تو ســـیاه نمایی  بودنـــد و هـــو 
کـــه این ســـازمان پانـــزده  هزار ترور داشـــته اســـت. چه  کـــرده ای نیســـت. در حالـــی 
که ســـال هشـــتاد و هفت وقتی در مورد منافقین فیلم ســـاخته می شود  می شـــود 
و در ایـــران نمایـــش داده می شـــود، دانشـــجویان ایرانـــی بـــه ســـیاه نمایی در مورد 
که این نســـل چقدر اســـتحاله شـــده است. آنجا  منافقین اعتراض می کنند. ببین 
که زده می شـــد.  تلنگـــر هجو منافقین خورد. در فیلم بحث حرف های ضد جنگی 
گر  که ا که جـــواد رضویان تـــوی هواپیما بـــه منافقین می گویـــد  مثـــًا آن سکانســـی 
که  کار نظـــام تمام بود. همزمـــان جواب دادن بـــه فیلم هایی بود  شـــما نمی رفتید 
گران جنـــگ ضد جنگ ســـاخته می شـــدند که چرا نســـل مـــا باید  توســـط ســـینما
گفته می شـــد.  که آن موقع  تـــاوان جبهه رفتن شـــما را بدهـــد و از ایـــن حرف هایی 
گر ایـــن بچه ها به جبهه نمی رفتند شـــما به صدام  وقتـــی جـــواد رضویان می گفت ا
کنش نشـــان می دادند یا  می گفتیـــد آقـــا دایی، مـــردم توی ســـینماها آن جـــوری وا
کـــه یکـــی از منافقین تـــوی گوش آن یکـــی می زند. مهـــراوه شـــریفی نیا توی  وقتـــی 
گـــوش آن یکـــی منافـــق می زنـــد. مـــردم توی ســـینما همـــه علیه منافقین دســـت 
که توســـط  می زدنـــد. یعنـــی جـــو با فیلـــم یک جـــو مغلوبه ای شـــد، بـــا آن فضایی 

رســـانه ها ساخته شـــده بود. 
اخراجی ها2 تولید شـــد و شـــاید بهترین نمـــاد و آینه آن روزهـــا روزنامه لس آنجلس 
که یک مقاله ای نوشـــته بود. نوشـــته بود اخراجی ها محاســـبات  تایمـــز آمریکا بود 
که ما  آمریکا در خصوص نســـل امـــروز را به هم ریخت. بعد در متن مقالـــه آمده بود 
کرده انـــد و واقعًا هم می گفتند  می گفتیم مردم اســـتحاله شـــده اند. جوان هـــا تغییر 
کران شـــد و میلیون ها نفر به پای ســـینمای  کـــه ا کردنـــد ولی بـــا این فیلمی  تغییـــر 
که هر بـــار دیگـــر هم جنگ شـــود همین  جنـــگ و جبهـــه رفتند، نشـــان می دهـــد 
که می گوییم، بـــاز دوباره مقابل مـــا صف آرایی خواهند  مـــردم با همه اســـتحاله ای 
کـــرد. خـــب یک فیلـــم بتواند دشـــمن را به یـــک همچیـــن اعترافـــی وادار بکند، آن 
وقت اســـمش فیلم فارســـی اســـت؟ این ها از ســـخیف ترین عبارات برای نقد فیلم 

اســـتفاده می کردند. 
در تصویـــب خـــود فیلمنامه نوشـــته بودند این فیلـــم غیر واقعی، فرضـــی و تخیلی 
گفتم چرا؟ مگر می شـــود یک هواپیمایی را بربایند و بعد به اردوگاه اســـرای  اســـت. 
کـــه اینش را  کـــم پژوهش می کنند  ایرانـــی ببرنـــد. یعنی ایـــن قدر در دفـــاع مقدس 

بـــاور نمی کردند. 
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لحظه انفجار در معراجی ها 
مـــن فکـــر می کنـــم آن لحظـــه انفجـــار پایانـــی بـــر همـــه آن دو ســـه دهه بـــود. دهه 
که ده ســـال ســـینما اســـت.  شـــصت و دهـــه هفتـــاد و دهه هشـــتاد و دهه نود هم 
کشـــاورزی رفتیم. نصیری نشـــریه اش را  که ســـر زمین  حاال قســـمت مثل آن روزی 
کنـــم. من هم دیگر  گفـــت من می خواهم نشـــریه ام را تعطیل  آورد و برداشـــت داد. 
کنم و مجبور شـــدم. فکر می کنم زنده مانـــدن از آن  کار مطبوعاتـــی  نمی خواســـتم 
صحنـــه انفجـــار که ده پانزده ثانیه با اتفاق فاصله داشـــت. جواد شـــریفی به عنوان 
کار فیلم های جنگی دست راســـت من بود و در فاصله رفت و برگشت  که در  کســـی 
کرد. یعنی  مـــن آن اتفـــاق افتاد، یک تکلیف جدیدی بـــرای دهه بعد برای مـــن باز 
کارهای  که بیشـــتر در حـــوزه  کـــه ناتمـــام بـــود، بایـــد آن را انجام بدهـــم.  کارهایـــی 
که به هر حـــال در این دهه  کارهایی هســـت  کتاب اســـت. یک ســـری  پژوهشـــی و 

رقـــم می خورد. 
آن لحظـــه ســـر صحنـــه انفجار بـــودم. ما بـــرای ســـاخت معراجی ها مشـــکات زیادی 
داشـــتیم متأســـفانه از تـــوی جبهـــه خـــودی بیشـــتر. بعضی هـــا می گفتنـــد نبایـــد در 
کـــه نمی گذارند دفن شـــوند. بـــه خاطر همین  گمنـــام حـــرف زد؛ ایـــن  بـــاره شـــهدای 
کـــه امکانات جنگی داده نشـــود. حتی بخشـــنامه هم  نامه نـــگاری زیـــادی می کردند 
کار می کردیم.  صادر شـــده بود که با این ها همکاری نکنید. با شـــرایط خیلی ســـختی 
جـــواد شـــریفی تکنســـین انفجار و متخصـــص انفجارات بـــود. صدها موشـــک خنثی 
کـــرده بـــود. به من می گفت شـــما نگران نباش. من با شـــکر و نمک هـــم برایت انفجار 
گر قرار اســـت  کرده بودیم. ا می زنـــم. یعنی خودمان را برای یک صحنـــه جنگی آماده 
کی هستند؟ چه قهرمان هایی هستند؟  گمنام دفن شـــوند. اینها  نگذارند شهیدان 
قـــرار بـــود یک صحنـــه خاصی از جنـــگ طراحی شـــود؛ مظلومیت، غربـــت، همه چی 
که خـــود جـــواد شـــریفی آن موقـــع بارها  داخـــل آن باشـــد. یـــک حـــس عجیبی بـــود 

کار یـــک اتفاقـــی می افتـــد. از روز اول می گفت.  که ســـر ایـــن  می گفت 
گرفته  کـــه رســـید تازه شـــروع صحنه هـــای جنگ ما بـــود. روز قبلـــش را  روز حادثـــه 
بودیـــم. بمباران هـــای اردوگاه و آن صحنـــه  انفجارهای عظیم را. قـــرار بود فردایش 
که رســـیدم. از  دیتل هـــای بســـته اش را بگیریم. من ســـاعت هشـــت و نیم نـــه بود 
کـــرج پانصد تومان بـــرای عوارضـــی دادم. طرف دویســـت تومانش را  جـــاده اتوبان 
برگردانـــد. دوتا صد تومان ســـکه ای. من هـــم آمدم به صندوق صدقـــات بیندازم. 
گرفـــت. گفتم خدایـــا به گدا هم بدهـــی قهر می کند ولی شـــما گفتی با را  خنـــده ام 
دفـــع می کند. من همان جا تـــوی صندوق انداختم ولی خندیـــدم. ده دقیقه بعد 
گفت تا شـــما یک چایی بخـــوری حاضر  گفتم جـــواد حاضری.  ســـر صحنه بـــودم. 
که به ســـمت  کاشـــتم. برگشـــتم  هســـتم. مـــن رفتـــم چایی خـــوردم و دوربین ها را 
جواد شـــریفی بیایم، ماشـــین منفجر شد و ســـه چهار انفجار پشت سر همدیگر زد. 

آن چهـــار، پنج نفر در همان لحظه اول شـــهید شـــدند. 
که با این بچه ها شـــد، شـــهید محســـوب نشـــدند  به هر حال بعد از نوع برخوردی 
کس بـــه خانواده های آنها رســـیدگی نکـــرد. همان موقـــع می گفتم ممکن  یـــا هیچ 
بـــود همین اتفـــاق برای خود من بیفتد. من هم ســـر آن صحنه فیلمبرداری بودم. 
بعدش چه طور شـــد. کســـی که زمان جنگ صدها موشـــک را خنثی کرده. شهید 
کمتر از شهادت نیست.  محســـوب بشـــود یا نه؟ این زنده نگه داشـــتن نام شـــهدا 

کار را انجام می دهند.  که دارند همـــان  اینهـــا 

فرهنگ نامه اسارت و آزادگان
یکـــی از تصمیم هایـــی که بعد از جنگ داشـــتم ایـــن بود که نـــوع کاری که انتخاب 
می کنـــم مســـتقیم مرتبط بـــا مقوله جنگ باشـــد. یـــادم می آید برای اولین شـــغلم 
به جهاد ســـازندگی رفتـــم. بعد دیدم به جهاد ربطـــی ندارد و دارد اداری می شـــود. 
بـــه بنیاد مســـتضعفان و جانبـــازان آمدم. در بخش خدمات رســـانی بـــه جانبازان، 
بـــه خانه های شـــان  مســـائل مالـــی و مشـــکات جانبـــازان را بررســـی می کـــردم. 
می رفتـــم. بعـــد دیـــدم دســـتم بســـته اســـت و هیـــچ امکانـــی از دســـتم برنمی آید. 
گزینش آزادگان مشـــغول  که آمدنـــد، در ســـتاد آزادگان و بخـــش  همزمـــان آزاده هـــا 
شـــدم. بـــه مرور متوجه شـــدم که فرهنـــگ آزادگان مظلوم تـــر از خود آزادگان اســـت 
که متولـــی آن باشـــد. در آن جا مســـئول پژوهـــش ســـتاد آزادگان  و جایـــی نیســـت 
کریـــز پنهـــان در دوره ســـال 67-72 منتشـــر  شـــدم. چنـــد جلـــد کتاب به اســـم خا
که نشـــریه را راه انداختم و بیرون  کریز پنهان بود. بعد از 74-73  کردم. اســـمش خا
که به صورت خصوصـــی پژوهش در بحـــث آزادگان  آمـــدم. بـــه این نتیجه رســـیدم 
که جایـــی متولـــی آن نیســـت. مظلوم ترین بخـــش آزادگان  بایـــد انجام شـــود چـــرا 
کردم. بـــا تعداد پنجاه نفر از شـــاخص های  بودند. شـــروع به جمـــع آوری مصاحبه 
کار پژوهشـــی شـــد.  کـــردم. بعـــد این بســـتر یک  آزادگان 20-30 ســـاعت مصاحبـــه 
ایـــن داســـتان برای ســـال 73-74 مـــوازی با فعالیت های نشـــریه بـــود. یعنی یک 
کوتاه مدت  کارهایـــی را بـــرای خـــودم دراز مدت در نظر می گیـــرم. جزو برنامه هـــای 

کوتاه مدت اســـت.  که به مرور ســـاخته می شـــود جزو برنامه های  نیســـت. نشـــریه 
که طوالنـــی جـــواب می دهـــد. از 72-73 به بعد  یـــک برنامـــه دراز مدت هـــم دارم 
جمـــع آوری مصاحبه هـــا بـــود. ایـــن مصاحبه ها بـــه مرور پنج هزار ســـاعت شـــد. با 
کار نشـــریه انجـــام می دادیـــم. حاال ایـــن که چرا  کنار  کارهـــا را در  چنـــد نفـــری ایـــن 
کـــه یک روزی به جایـــی رفته بود که  گســـترده تر شـــد به یکی از آزاده ها برمی گشـــت 
کـــه این آدم مثل آقـــای ابوترابـــی در اردوگاه  بـــه او مدالـــی بدهند. مـــن یادم می آید 
گریـــه می کند.  معـــروف بـــود. به قـــدرت، مقاومـــت و ایمانـــش. بعد دیـــدم این آدم 
گفت: »رفته بودیم فان جلســـه. می خواســـتند مدال  گفتم: »چه شـــده اســـت؟« 
گفتنـــد تو نـــرو. نمی خواهیم یـــک آزاده مظهر مقاومت باشـــد«. از  بدهنـــد. به من 
نظـــر این هـــا می گویند اســـارت در اصـــول نظامی خفت اســـت. اولین وظیفه اســـیر 
هـــم فرار اســـت. می گفت: »این ده ســـال اســـارت من را نشکســـت ولـــی حرف این 

آدم، بـــه عنوان مســـئول مملکتی من را شکســـت«. 
کـــه تعاریـــف مـــا در زمینـــه اســـارت بـــا جنـــگ مثـــل دفـــاع مقـــدس و  می دانســـتم 
ک های  که می رســـیم با متر و ما سیاســـت ما متفاوت اســـت. حاال چرا به آزاده ها 
گفتـــم باید ایـــن ظلـــم در خصوص این قشـــر  نظامـــی به اســـارت نـــگاه می کنیـــم. 
کتاب  کار باید از یک جلد، دو جلد  گســـترش داد.  کار را  برداشـــته شـــود و باید این 
و 34 صفحـــه مصاحبـــه فراتر بـــرود. آن موقع به مـــرور برای این پژوهـــش گاه هزینه 
که پنج هزار ســـاعت مصاحبه  کـــردم. آدم آوردم، نیرو آوردم، در زمینه های مختلف 
شـــد. جمع آوری اســـناد صلیب سرخ و اسناد شفاهی، اســـناد مکتوب که خروجی 
داشـــته باشـــد. اولش فکر می کردم پنج جلد اســـت. بعد فکر می کردم بیســـت جلد 
که به  که آمدیم. ســـال نـــود و دو  کردم چهـــل جلد بشـــود. جلوتر  بشـــود. بعـــد فکر 
که هنوز هم می تواند بیســـت جلد دیگر  نتیجه رســـیدیم، حدود هشـــتاد جلد بود 

ادامه داشـــته باشـــد. یعنی یک مجموعه صد جلدی اســـت. 

دایره المعارف تاریخی نیروهای انقالب
کـــردم. این که بـــه هر حال می بینـــم همین تاریخ  کار پژوهشـــی را هم شـــروع  یـــک 
کـــه دارنـــد تحریـــف  انقـــاب و مبـــارزات دارد تحریـــف می شـــود. از جنـــگ بگوییـــم 
که  می کننـــد تـــا در مورد خـــود تاریخ. جریـــان روشـــنفکری دارد تاریـــخ را آن طوری 
دوســـت دارد تعریـــف می کنـــد. نیروهـــای انقاب بیشـــتر بـــه فرهنگ شـــفاهی و به 
قصـــه به صـــورت جزیـــره ای نـــگاه می کنند. ایـــن مبـــارزات وارد تقویم نمی شـــود. 

حتـــی می خواســـتم مثـــًا ســـه گانه بعدی مـــن اعدامی باشـــد. بـــه نوعـــی از دوران 
گفته ها در  کردم، دیـــدم نا پهلـــوی تـــا انقاب را در بر بگیـــرد. وقتی به منابـــع رجوع 
کار را کند،  تاریخ جزو گفتمان رســـمی در نیامده اســـت. هر کســـی هم بخواهد این 
کنـــد. به نوعی نـــگارش یک مجموعه پژوهشـــی در  بایـــد این هـــا را یک جـــا متمرکز 

که یکـــی از خروجی هایش روزشـــمار تاریـــخ یا دایره المعارف اســـت. زمینـــه تاریخ 
از ســـال 1200، اول قاجار تا 1393 را در بر می گیرد. یک روزشـــماری اســـت به صورت 
که اســـناد شـــفاهی  کتاب مجزایی خواهد داشـــت  ماه به ماه. هر ماه برای خودش 
کنـــار هم قرار می گیرد تـــا بتواند این  کنار آن اســـناد مکتوب در  کنـــار جرایـــد و در  در 
گفت با نـــگاه جلوگیـــری از تحریف تاریخ  روزشـــمار را رقـــم بزنـــد. به نوعی می شـــود 
و روایـــت تاریـــخ از منظـــر نیروهای انقـــاب و جریان مســـلمان. نمی خواهـــم آنها را 
کنـــم. جریـــان چـــپ و غیره همـــه در ایـــن پژوهش هســـتند. ولـــی کنار هم  حـــذف 
کنـــار هم قرار بگیرند.  چیـــدن این ها عظمت تاریخ انقاب را نشـــان می دهد وقتی 
کار پژوهشـــی تاریخی  کار خواهد بـــود. خروجی اش  فکـــر می کنـــم حداقل ده ســـال 
که  کار آزادگان اســـت. شـــاید حتی می شـــود گفت  که خیلـــی عظیم تر از این  اســـت 

گذاشـــت.  گروه های دیگر  تألیف را می شـــود به عهـــده 

آنالیز موضوعی روایات بر اساس مداخل فارسی
که  کار دیگر هـــم انجام می دهم. نگاه اعتقـــادی و دینی  کار دارم یک  کنـــار ایـــن  در 
که  در مـــورد روایات اســـت. یعنی آنالیز موضوعی روایات بر اســـاس مداخل فارســـی 
که شـــاید ماشـــینی آن را در حوزه  کاری  ســـبک زندگی و غیره همه از آن در می آید. 
کار غیر از آن اســـت.  و ایـــن طـــرف و آن طـــرف نرم افزاری انجـــام می دهند ولـــی این 

خیلی جزئی تر اســـت. 
کاربـــر ایرانی امروز  در بحث آنالیز موضوعی روایات، بر اســـاس مداخل فارســـی برای 
کار محققین و  کـــه در آینده خیلی بـــه  می شـــود. یـــک مجموعه کتبی خواهد شـــد 
نوع ســـبک زندگی و غیره خواهد خورد. کاری نیســـت که از عهده ماشین در بیاید. 
کنیم. بیاییم در مورد لباس پوشـــیدن حدیث پیدا  کامپیوتری  مثًا بگوییم ســـرچ 
کار خودم این  کنیـــم. روایات باید خوانده شـــود و از فحوای آن ها اســـتخراج شـــود. 
کدزنی  که وجود دارد  کل بحاراالنوار و روایات شـــیعه  که این ها را می خوانم.  اســـت 

گروه تایپیســـت این ها را آنالیز موضوعی می کنند.  می شـــود و آنالیز می شـــود. 
کنـــم باید بـــه ده ها  وقتـــی خـــودم بـــه عنـــوان فیلم نامه نویـــس می خواهـــم رجـــوع 
کتـــاب بخوانم تا  کنـــم. بایـــد ده ها  کنـــم تا بتوانم ســـند جمع  کتاب خانـــه مراجعـــه 
کـــی اجازه  بدانـــم در آن مقطـــع چه اتفاقـــی افتاده اســـت. تازه نمی رســـم. عمر آدم 
کرد. کشـــور ما راحت خواهد  کار پژوهش را در  کار خیلی  می دهـــد؟ فکر می کنم این 
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