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افغانســتان،  کــه  بپرســیم  جامعه مــان  مــردم  از  گــر  ا
چگونــه  بنــگالدش  و  هنــد  تاجیکســتان،  کســتان،  پا
کــه  جایــی هســتند، بعیــد اســت بــه جواب هایــی برســیم 
کــه  ناشــی از شــناخت درســت آن مناطــق باشــد. جوابــی 
ناشــی از شــناخت موقعیت هــای فرهنگــی و محلــی ایــن 
در  گاهی هــا  آ و  شــناخت ها  این طــور  باشــد.  کشــورها 
کمــی مطلع انــد و عمــوم  جامعــۀ مــا استثناســت. افــراد 
مــا اطالعاتــی در ایــن زمینــه نداریــم. ایــن یعنــی مــا بــا 
گفت وگــو نداریــم و نمی توانیــم  کشــورها زبــان  مــردم ایــن 
گــر یــک تاجیکســتانی را ببینیــم بــه او چــه  حــرف بزنیــم. ا
می گوییــم؟ از چــه نکتــه ای حــرف می زنیــم؟ بــا وجــودی 
کــه  ک زبانــی داریــم و نیــازی نیســت  کــه مــا بــا او اشــترا
چــه  از  بگوییــم،  ســخن  او  بــا  زبــان  حجــاب  پشــت  از 
بایــد حــرف بزنیــم وقتــی نــام چهــار شــهر تاجیکســتان 
ــت.  ــر اس ــه خب ــا چ ــم آن ج ــنیده ایم و نمی دانی ــم نش را ه
نیــاز  و  می کنــد  زندگــی  موقعیتــی  چــه  در  او  نمی دانیــم 
بــه چــه اطالعاتــی دارد؟ وقتــی چنیــن اطالعــات ســاده 
کشــور همســایه و هم زبانمــان  از  افتــاده ای  پــا  و پیــش 
و  هنــد  در  بدانیــم  کــه  اســت  انتظــاری  چــه  نداریــم 

بنــگالدش چــه خبــر اســت.

تولیــد شــدۀ جشــنوارۀ عمــار هرســاله  آثــار  در میــان 
کارگردانانــش پــای را از مرزهــای  کــه  آثــاری را می بینیــم 
ــد. از  گــذارده و از آن ســو مرزهــا خبــر آورده ان ــر  ایــران فرات
کشــورهای  کــه می فهمیــم در  همیــن انــدک خبرهاســت 
منطقــه و حتــی دور از منطقــۀ مــا خبرهــای خاصــی در 

ــود  ــان وج ــی در جه ــه قلب های ــاًل اینک ــت. مث ــان اس جری
گره خورده انــد.  کــه بــا ایــران، اســالم و امــام حســین  دارد 
کــه هــر ســاله از راهپیمایــی عظیــم اربعیــن  دوســتانی هــم 
ارتباطــات  ایــن  از  مشــابهی  خبرهــای  باز می گردنــد، 
مرزهــای  حســین  امــام  محبــت  کــه  می آورنــد  قلبــی 
جغرافیایــی، سیاســی، فرهنگــی و تاریخــی را در نوریــده 
بــا جغرافیــا و  زائــران و دوســت دارانش دیگــر نســبتی  و 
بــرای  قــدم  نخســتین  اتفــاق  ایــن  آیــا  ندارنــد.  ملیــت 
گــذر از مرزهــای زمینــی و رســیدن بــه مرزهــای ایمانــی 
بــه  می بینیــم  را  امام بــاره  مســتند  کــه  زمانــی  نیســت. 
محبــت  برابــر  در  را  عقیــده  و  مــرز  معنایــی  بــی  وضــوح 

می بینیــم.  حســین  امــام 

اســت.  رفتــه  بنــگالدش  بــه  خالقــی  محمدمهــدی 
روز  ظاهــرًا  کــه  می شــود  آغــاز  اینجــا  از  برایــش  مســئله 
می شــود.  برپــا  عــزاداری  مراســم  بنــگالدش  در  عاشــورا 
ســنت اند  اهــل  آن  کثریــت  ا کــه  کشــوری  در  چطــور 
برگــزار می شــود؟  عــزاداری  امــام حســین مراســم  بــرای 
از  یکــی  ســیلهت،  شــهر  وارد  محــرم  ایــام  نزدیــک  او 
شــهری  می شــود.  بنــگالدش  شــهرهای  ثروتمندتریــن 
کــه غالــب جمعیــت آن ســنی مذهب انــد. اهــل ســنت 
ســیلهت از ابتــدای محــرم تــا عاشــورا بــرای امــام حســین 
بــازار.  در  کــردن  خریــد  بــرای  ولــو  می شــوند؛  پابرهنــه 
گریــه می کننــد. همــان  نوحــه می خواننــد،  امــام  بــرای 
چنــد  دارنــد.  شــیعیان  کــه  دارنــد  را  آیینــی  و  آداب 
آن هــا  می رونــد.  راه  پیــاده  پاهــای  همیــن  بــا  کیلومتــر 

حتــی آرزوی زیــارت امــام حســین را هــم در دل دارنــد. 
در دهــۀ محــرم نــذری می پزنــد، دعــا و توســل می کننــد، 
اشــک می ریزنــد و بــا طبــل و دهــل دســته برپــا می کننــد. 
آیین هــا  همیــن  از  تصاویــری  بعــدی  ســکانس های  در 
بوســه گاه  بــر  کــه  می بینیــم  شــیعیان  نــزد  را  مراســم  و 
ــم را  ــی فیل کس ــر  گ ــد. ا ــه می کنن گری ــد  ــم یزی ــر و ظل پیغمب
در حالــت بی صــدا ببینــد، بــه جــز صحنــه نمــاز خوانــدن 
ــه ایــن مــردم  ک ــد تشــخیص دهــد  اهــل ســنت نمــی توان
کــه بــرای امــام حســین  شــیعه اند یــا ســنی؛ امــا می فهمــد 
گریــه می کننــد. ایــن قرابــت و ایــن نزدیکــی بیــن شــیعه و 
ســنی بــه هیــچ عنــوان وحــدت اســتراتژیک نیســت؛ بلکــه 
کــه در ســایه محبــت  اســت. وحدتــی  ایمانــی  وحــدت 

گرفتــه. امــام شــکل 

وقتــی در مقابــل حــب امــام، مرزهــای مذهب)شــیعه، 
ــی  ــل جدای ــن عام ــه اصلی تری ک ــیحی(  ــی مس ــنی و حت س
فرومی ریــزد  مختلف انــد،  دینــی  گرایش هــای  و  ادیــان 
ــد؟  کن ــاد  ــه ایج ــد فاصل ــم دیگــری می توان ــل مه چــه عام
کــه می توانــد ایــن فاصلــه را نگــه دارد و مانــع  تنهــا عاملــی 
وحــدت ایمانــی شــود، چیــزی از جنــس خــود مذهــب 
روایت هایــی  اســت.  مذهبــی  دیگــر  روایت هــای  یعنــی 
ل هــای دینــی و تاریخــی دســت  کــه می تواننــد بــا اســتدال
را  مبــارزه  اصلــی  جهــت  و  گــذارده  افتــراق  نقــاط  روی 
بــا  مبــارزه  و  دشــمنی  جــای  بــه  مثــال  بدهنــد.  تغییــر 
ــکا و اســرائیل جهــت مبــارزه شــیعیان و اهــل ســنت  آمری

را بــه ســوی همدیگــر بکشــاند. 
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وحدت ایمانی، 
وحدت استراتژیک

نقدیبرامامباره



دربارۀ مستند »امام باره« توضیح دهید. 
بنــگالدش  اهل ســنت  عــزاداری  دربــارۀ  »امام بــاره« 
در ایــام مــاه محــرم، خصوصــًا روز عاشــورا اســت. لغــت 
کالم مــردم شــبهه قاره، بــه معنــی حســینیۀ  امام بــاره در 
ــرای اقامــۀ عــزای حســینی اســت. مــردم ایــن  ــی ب و مکان
کشــور، عمدتــًا جــزو محبیــن اهل بیــت )ع( هســتند و بــه 
در  می گذرانــد.  خاصــی  احتــرام  پیامبــر)ص(  خانــدان 
کشــور،  فرهنــگ مــردم و حتــی در ســطوح دولتــی ایــن 
مهــم  و  جــدی  مســئلۀ  یــک  امام حســین )ع(  عــزای 
در  عاشــورا  روز  به همین دلیــل  و  می شــود  محســوب 
ایــدۀ ســاخت  بنــگالدش تعطیــل رســمی اســت.  کشــور 
کــرد.  امام بــاره را یکــی از دوســتان در ذهــن مــن ایجــاد 
او تعــدادی عکــس و فیلــم موبایلــی از عــزاداری مــردم بــه 
ایــن تصاویــر برایــم جذابیــت داشــت.  مــن نشــان داد. 
کردیــم  گســترده تر  بنابرایــن تحقیقــات و پژوهش مــان را 
ــرای ســاخت مســتند شــدیم.  و پــس از آن، آمــادۀ ســفر ب
کشــور بنــگالدش اعــم از  شــرایط جغرافیایــی و محیطــی 
ــا  ــرای م کار را ب ــا  ــت جاده ه ــوا و وضعی ــت ه ــی و رطوب گرم
کــرده بــود. امــا از منظــر دیگــر، بنــگالدش مردمانی  ســخت 
صمیمــی و مهمــان نــواز داشــت و مــا در آنجــا دوســتان 
مســتند  ایــن  ســاخت  بــه  کــه  کردیــم  پیــدا  خوبــی 

کردنــد. بســیاری  کمک هــای 

از »روهینگیا زخم زمین« بگویید.
مســئلۀ آواره شــدن بخشــی از مســلمانان ایالتــی بــه 
غــرب میانمــار، مســئله ای قدیمــی  نــام »راخائیــن« در 
کــه در  گذشــته اســت  و مربــوط بــه ســی یــا چهــل ســال 
گذشــته خیلــی حاد تــر شــده  طــول شــش، هفــت ســال 
کشــور بســیار افزایــش پیــدا  و تعــداد مهاجرت هــا از ایــن 
ــای  ــش و بودایی ه ــت، ارت ــۀ دول ــوع مواج ــت. ن ــرده اس ک
اخراج شــان  بــرای  مســلمانان  بــا  میانمــار  متعصــب 
و  منطقــه ای  بحــران  یــک  بــه  تبدیــل  کشــور،  ایــن  از 
جهانــی شــده اســت. ایــن موضــوع، ســوژۀ داغ و مــورد 
رجــوع بســیاری از رســانه های جهــان بــود. مــن هــم بــا 
بایــد  انقالب اســالمی  فیلم ســازهای  براین کــه  اعتقــاد 
نســبت بــه وقایــع جهانــی موضــع داشــته باشــند و زاویــۀ 
نــگاه خودشــان را ارائــه دهنــد، تصمیــم بــه ســاخت ایــن 
گرفتــم. »روهینگیــا زخــم زمیــن« داســتان ســفر  مســتند 
و  بررســی  بــرای  کــه  اســت  ایرانــی  جهادگــر  پزشــک  دو 
کمــک بــه وضعیــت بهداشــت و درمــان، بــه اردوگاه هــای 

می رونــد. میانمــاری 

کارکردن در عرصۀ بین المللی چطور است؟
اقتضاعــات  بین الملــل،  فضــای  در  مستندســازی 
بین الملــل  از  منظــور  البتــه  دارد.  را  خــودش  خــاص 
کشــورهای مقاومــت اســت. فضــای  از  کشــورهایی غیــر 
ســوریه  عــراق،  ماننــد  کشــورهایی  در  مستندســازی 
ایــن  در  کســی  گــر  ا دارد.  صمیمی تــر  فضایــی  لبنــان  و 
به راحتــی  باشــد،  مســلط  عربــی  زبــان  بــه  کشــورها 
ج از ایــن فضاهــا نیــاز  کار در خــار کنــد؛ امــا  کار  می توانــد 
بــه اقتضاعــات متفاوتــی دارد. ابتــدا دور شــدن از آن نــگاه 
ــه اســت؛ ایجــاد یــک صمیمیــت بیــن مردمــان  ملی گرایان
کارهــا  کشــورها و رابطــۀ حســنه تأثیــر زیــادی در اینطــور 
روحیــات،  شــناخت  کشــور،  آن  شــناخت  دومــًا  دارد. 

اســت.  کشــور  آن  مــردم  رســوم  و  فرهنــگ 

از مراحل ساخت »روهینگیا زخم زمین« توضیح دهید.
ممنــوع  میانمــار  کشــور  بــه  ورود  اینکــه  به دلیــل 
اســت، مجبــور بودیــم بــرای جمــع آوری اطالعــات مــورد 
ســفر  بنــگالدش  کشــور  شــرق  جنــوب  مناطــق  بــه  نیــاز 
میانمــاری  آوارگان  اردوگاه هــای  وارد  بایــد  مــا  کنیــم. 
و  ســخت  بســیار  اردوگ هــا  ایــن  بــه  ورود  می شــدیم. 
حتــی در زمانــی ممنــوع بــوده اســت. به لطــف خداونــد 
بــه  توانســتیم  گرفــت،  صــورت  کــه  هماهنگی هایــی  بــا 
کــه یکــی  کردیــم  اردوگاه وارد شــویم. در آنجــا دو اثــر تولیــد 
کــه »روهینگیــا زخــم زمیــن« نــام دارد را بــه عمــار  از آن 

کــردم. ارســال 

دربارۀ »لحاف چهل تکه« توضیح دهید.
ــره ای از  ــاس خاط ــه« براس ــاف چهل تک ــۀ »لح فیلم نام
کشــف  مادربزرگــم، در مــورد قضایایــی مرتبــط بــا دوران 
مــورد  فیلم نامــه  ایــن  شــد.  نوشــته  پهلــوی  حجــاب 
کار بــه انجــام رســید و در  گرفــت، الحمــداهلل  حمایــت قــرار 

کوتــاه ســاخته شــد. ســیزده دقیقــه در قالــب فیلــم 

از داستان و موضوع »آهوانه« برایمان بگویید.
مســتندهای  مجموعــه  از  قســمت  یــک  »آهوانــه« 
از  یک ســری  مســتند  ایــن  اســت.  10دقیقــه ای  کوتــاه 
خدمــات شــهرداری مشــهد در مناطــق حاشــیه ای شــهر 
تبلیغاتــی  کاری  کار،  ایــن  البتــه  بــه تصویــر می کشــد.  را 
نســبت  کــردم  احســاس  کــه  تکلیفــی  بــاب  از  و  نیســت 
کار را  بــه ایــن خدمــات خــوب شــهرداری و نظــام دارم، 
ح ســاخت  انجــام دادم. موضــوع »آهوانــه« مربــوط بــه طــر
عروســک های نمــدی آهــو، توســط دختــران مشــهدی، 

بــرای هدیــه بــه زائــران امام رضــا )ع( اســت.

کران مردمی جشنوارۀ عمار چیست؟ نظرتان راجع به ا
مــا  کــه  می کنــم  تکــرار  هــم  بــاز  و  گفتــم  همیشــه 
هســتیم.  مردمــی  کران کننــدگان  ا مدیــون  فیلم ســازها، 
مــا اثــر را می ســازیم تــا دیــده شــود و به دســت مخاطبــش 
واســط  حلقــۀ  ایــن  گــر  ا باشــد.  تأثیرگــذار  و  برســد 
کــران  ا می شــود.  لنــگ  مــا  کار  نباشــد،  کران مردمــی  ا
مردمــی، حتــی قابــل قیــاس بــا پخــش تلوزیونــی نیســت. 
و  می شــود  تمــام  می کنــد،  پخــش  یک بــار  تلویزیــون 
مــی رود. درواقــع مخاطــب تــا حــدودی قابلیــت انتخــاب 
کــه صداوســیما انتخــاب  نــدارد و مجبــور اســت فیلمــی را 
کار  شــبکه ها  از  یکــی  یعنــی  کنــد.  تماشــا  اســت،  کــرده 
بعضــی  و  می بیننــد  مــردم  از  بعضــی  می کنــد،  پخــش  را 
کــران مردمــی، مخاطــب بــا هــدف  نمی بیننــد. امــا در ا
و انتخــاب، در یــک مدرســه، مســجد یــا دانشــگاه فیلــم 
کار بســیار باالســت. را تماشــا می کنــد؛ تأثیرگــذاری ایــن 

پیشنهادتان به عمار چیست؟
ایــن  عمــار،  مردمــی  جشــنوارۀ  می گوییــم  وقتــی 
مردمــی بــودن بایــد در همــۀ ابعــاد ایــن جشــنواره جــاری 
بایــد  ســوژه  اســت.  ســوژه  ابعــاد،  آن  از  یکــی  کــه  شــود 
گســترۀ جهــان اســالم باشــد. عمــار بایــد  متفــاوت و در 
کــه در  گســترۀ مســتضعفین جهــان،  را در  ســوژه هایش 
جنــاح مقابــل مســتکبرین هســتند، شناســایی و تبدیــل 

کنــد. بــه محصــوالت فاخــر فرهنگــی 

قالب هــای  گســترش  پیشــنهادهایم،  از  دیگــر  یکــی 
هنــری در عمــار اســت. امیــدوارم بــه زودی جشــنواره های 
رشــته های  ســایر  و  تئاتــر  تجســمی،  هنرهــای  شــعر، 
هنــری عمــار را ببینیــم و در قالــب عمــار، بــه هنرمنــدان 
را  درســت  جهــت  تــا  شــود  داده  بهــاء  حرفه هــا  ایــن 

کننــد. انتخــاب 

کــه خیلــی عالقه منــدم اتفــاق بیفتــد،  موضــوع ســومی 
اســت.  بین الملــل  ســطح  در  مردمــی  کــران  ا گســترش 
بچــه حزب اللهی هــای طرفــدار امــام و انقــالب اســالمی، 
مختلــف  مذاهــب  بــا  حتــی  و  مختلــف  کشــورهای  در 
گــر مــا آثــار را متناســب بــا ایــن فضاهــا،  حضــور دارنــد. ا
چــه به لحــاظ انتخــاب ســوژه و چــه به لحــاظ ترجمــه و 
کنیــم، به راحتــی می توانیــم وارد  تولیــد  آثــار،  زیرنویــس 
آرزوهــای  از  یکــی  بین الملــل شــویم. همچنیــن  فضــای 
عمــار،  تلوزیــون  اســت.  عمــار  تلوزیــون   ســاله ام،  چنــد 
به نحــوی هــم پیشــنهاد و هــم آرزوســت. ایــن تلوزیــون 

باشــد. ماهــواره ای  یــا  اینترنتــی، سراســری  می توانــد 

محمد مهــدی خالقــی، متولــد 1356 و ســاکن شــهر مقدس مشــهد اســت. او کار در فضــای رســانه را بــا نویســندگی و تاریــخ شــفاهی آغــاز کــرده و بعــد از آن وارد فضــای فیلنامه نویســی شــده 
اســت. خالقــی اولیــن مســتند خــود را در ســال 1384 ســاخته و حــدود 15ســال اســت کــه در ایــن حرفــه فعالیــت می کنــد. او امســال بــا کارگردانــی چهــار اثر »امام بــاره«، »لحــاف چهل تکــه«، »آهوانه« 

و »روهینگیــا زخــم زمیــن« بــه هشــتمین جشــنوارۀ فیلــم عمار آمده اســت.
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روز پنجم سینمافلسطین

عباس گودرزی از داوران بخش پوستر فیلم حسن شمشادی خبرنگار سابق صداوسیما و ساسان فالح فر؛کارگردانان

گروه سرود اسراء اجرای  گروه سرود اسراء اجرای 

بولتن های روزانه جشنوارهغرفه کودکان)هم بازی(

حضور اقشار مختلف مردم نمایش فیلم
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در حاشیه نمایش فیلم هانامگذاری سالن های سینما به نام شهدا

میزگرد جشنواره عمار و مسأله آموزش در سینمای ایرانایوان رنگین کمان

استدیوی پخش زنده تلویزیونی  غرفه کودکان)هم بازی(

نشست نقد و بررسی مستند »عاشقان ایستاده می میرند« و »مستند روی خط آتش«نمایش فیلم
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سخنرانی

گــر قــوی باشــند بهتــر اســت از این کــه  مــردم ا
کــه در غــرب  ضعیــف و آزاد باشــند، آن گونــه 
ــی مــا  هســتند؛ امــا در ادبیــات دینــی و انقالب
این گونــه نیســت و صالبــت شــهید حججــی 
در ادبیــات معنــوی و اخالقــی و اجتماعــی مــا 
وارد نمی شــود. قــدرت رکــن ایمــان اســت و 

مــردم بایــد قدرتمنــد باشــند.

گر  کرده اســت و ا که ادبیات موجود ایجاد  بســیاری از مخالفت ها با دین و دین گریزی ها و دین ســتیزی ها نتیجه ســوءتفاهمی اســت 
بــه اصــالح و تکمیــل ایــن مفاهیــم بپردازیــم، آثار گران بهایی تولید می شــود و چه بســا مخاطــب، آمادگی پذیرش دین را داشــته اســت اما 

بیان اشــتباهی باعث سوءبرداشــت و دین گریز یا دین ســتیز شــدن او شــده اســت.

قرآن؛ منبع جذابیت و معناسازی
حجتاالسالمپناهیاندرنشستهایحاشیهایجشنوارۀعامر

ــه  ک ــی ایــن اســت   یکــی از اشــکاالت اساســی در انتقــال مفاهیــم دینــی و انقالب
که هنرمنــدان بخواهنــد آن ها را  ایــن معنــا و مفاهیــم بــه تولید مطلوب نرســیده اند 
کننــد و بــه همیــن جهــت مفاهیــم ناقصــی در آثــار هنــری منتقــل می شــوند  منتقــل 

کــه دقیــق نیســتند و ایجــاد ســوءتفاهم می کننــد.

ــه نقــش  ــه ب ک ــد ترانه هــای عاشــقانه  چــرا نبای
و  باشــیم  نداشــته  می پردازنــد،  مــادر  و  پــدر 
محــدوده  در  را  عشــق  کــه  نیســت  صحیــح 
ــرای ادامــه آن  ــد نشــان می دهیــم و ب آغــاز پیون
کــه به تبــع موســیقی  ادبیاتــی تولیــد نکرده ایــم 

نمی شــود. تولیــد  آن هــم 

کــه بایــد بــا مفاهیــم دینــی  کســانی هســتند  بســیاری از مخاطبــان آثــار هنــری 
آشــنا شــوند و یــا ســوءتفاهم آن هــا دراین بــاره برطــرف شــود، بــرای انتقــال ایــن 
کافــی  کار  مفاهیــم نیــاز بــه ادبیــات جدیــدی داریــم و ادبیــات موجــود بــرای ایــن 
نیســت و ایــن ادبیــات رایــج در تبییــن دیــن و انقــالب ســالمی ســوءتفاهم ایجــاد 
کریــم وجــود  می کنــد و موجــب دوری برخــی از دیــن می شــود.مفاهیمی در قــرآن 
گــر اســتخراج شــوند و بــه همــان  کــه باوجوداینکــه خیلــی غریــب هســتند امــا ا دارد 
صــورت نشــان داده شــوند، جذابیــت دارنــد و معناســازی می کننــد و جهالــت را 

برطــرف می کننــد.

کننــد،  هنرمنــدان مــا بایــد فکــر دینــی و انقالبــی خــود را بــا ادبیــات برآمــده از دیــن و مناســب اوضــاع زمانه شــان بشناســند و منتقــل 
همان طــور کــه شــهید آوینــی در ادبیــات دینــی دوران دفــاع مقــدس یــک مؤلف و صاحب ســبک و نــوآوری بــود و امام خمینــی )ره( و رهبر 

معظــم انقــالب نیــز مؤلــف و تولیدکننــده ادبیات هســتند.

کــم شــدن فســاد در همــه دستگاه هاســت، ادبیــات  کــه نتیجــه آن  کــه بایــد بــرای خصوصی ســازی اقتصــاد  الزمــه ایــن ســخن آن اســت 
کشــور مــا  گــر دولــت بزرگ تــر از حــد خــودش باشــد هیــچ گاه درســت نمی شــود. هــر ســه قــوه در  کوچــک شــود و ا تولیــد شــود و دولــت بایــد 
بزرگ تــر از حــد خودشــان هســتند و یکــی از پــر قانون تریــن کشــورها هســتیم درحالی کــه هــر قانونی نظــارت و مدیریت می خواهــد و این ها 

هزینه هــای زیــادی بــه بــار می آورنــد.

کشــور مــا هــم همــان سیســتم  دولت هــای غربــی بــا بروکراســی و ســاختارهای اقتصــادی مــردم را مســتضعف نگــه می دارنــد و در 
وزارتخانه هــا از دوران طاغــوت حفظ شــده اند، درحالی کــه ســاختار غربــی منجــر بــه اســتضعاف می شــود و زمینــه رانــت و فســاد را فراهــم 

کــه جــزء ادبیــات انقــالب نیســت. می کنــد 
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نشست هنر، واقعیت

سیســتم های  بــا  ماهــواره  ســاخت  و  طراحــی  وی 
ایــران  کــه  اســت  ســخت  بســیار  الکترونیکــی  پیچیــده 
کلــوپ ماهواره ای شــود. همچنین  بااقتــدار توانســت وارد 
روباتیــک بــا پایــه الکترونیــک توانســته تمــام صنایــع را 
ــات  ــران روب ــگاه ته ــد. در دانش ــرار ده ــود ق ــر خ ــت تأثی تح
جراحــی ســینا توانســته مراحــل درمان حیوانــی را بگذراند 

و در حــال حاضــر در پــی درمــان انســانی اســت.

امیــری نیــا بابیــان این کــه 4/5 میلیــون در ایــران دانشــجو 
گفــت: رشــد علــم قبــل از انقــالب تقریبــًا صفــر  وجــود دارد، 
بــوده اســت و در ابتــدای انقــالب هــم بــه دلیــل جنــگ 
تحمیلــی رشــد زیــادی نداشــتیم امــا بعــدازآن توســعه علــم، 

کــرده اســت. رشــد پیدا

ایران را کشور علم و دانش معرفی کنیم
حمیدرضاامیرینیا،مشاوراموربیناملللدبیرشورایانقالبفرهنگی

کــه تــا قبــل از انقــالب نمی توانســت یــک ســوزن  کشــوری 
آرم جمهــوری  بــار  امــروزه می توانــد 750  کنــد،  طراحــی 
اســالمی را روی سرســوزن بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو حــک 
ــه  ــه ب ــه فناوران ــوان هدی ــتگاه را به عن ــن دس ــی ای ــد. وقت کن
کشــورهای مختلف می دادیم از چنین  ریاســت جمهوری 

ــد. ــرت می کردن ــوژی حی تکنول

ــوِژی، از دهــه 70 بــه بعــد افزایــش  توســعه علــم در بیوتکنول
کــرده اســت و ایــران رتبــه 13جهانی را دارد. همچنیــن در  پیدا
ایــران بیــش از 90 شــرکت در ایــن زمینــه فعالیــت می کننــد کــه 
گرمــی یک میلیــون دالر  نتیجــه آن تولیــد داروهایــی بــاارزش 

اســت.

برخــی از فیلم ســازان بــه بهانــه پرهیــز از شــعارزدگی بــه 
رئالیســم روی می آورنــد به نحوی کــه هیــچ ارزش مطلقــی در 
نگاهشــان وجــود نــدارد و همه چیــز برایشــان نســبی اســت و 
ــد و از اقدامــات  ــگاه می کنن ــد شــک آلود ن ــز بادی ــه همه چی ب

انقالبــی خــود پشــیمان اند.

ســینما بایــد علــم و فنــاوری را به عنــوان یــک دســته مهــم 
ــد، نشــان دادن پیشــرفت علــم و فنــاوری  ســینمایی بدان

باعــث اقتــدار ملــی و ایجــاد انگیــزه در جوانــان می شــود.

کشــور مــا ویژگی هــای مهمــی دارد؛ 63 در صد از 80 میلیون 
جمعیــت ایــران زیــر 35 ســال ســن دارنــد کــه داشــتن چنین 
کشــورها  جمعیــت جــوان و توســعه دهنده ای بــرای دیگــر 
آرزوســت. البتــه رشــد جمعیــت در دهــه 60 و 70 بــاال رفــت و 

کــرد.  پــس ازآن جمعیــت ایــران کاهــش پیــدا 

کشــور مــا پــس از انقــالب بــا بــاور جملــه »مــا می توانیــم« بــه 
کــرده اســت.  گســترده ای دســت پیدا اقتــدار و پیشــرفت 
امــروزه با توســعه علم، فنــاوری و نوآوری توانســته ایم اقتدار 

کنیــم. خــود را بــه جهانیــان اثبــات 

263 محصــول نانــو فنــاوری در ایــران تولیــد و بعضــی از ایــن 
کــره و چیــن صــادر می شــود، یکــی از ایــن  محصــوالت بــه 
محصوالت نانوســکوپ اســت که می توانــد در انــدازه نانومتر 
کنــد. در ســال 85 بــه دلیــل تحریــم ایــران هیــچ  عکاســی 
کشــوری نانوســکوپ را بــه ایــران نفروخــت، در پــی چنیــن 
اتفاقــی یکــی از دانشــگاه های ایــران ایــن دســتگاه را ســاخت 
کشــور در دنیــا نانوســکوپ را طراحــی  کــه امــروزه  تنهــا 5 یــا 6 

می کننــد و می ســازند.

کردن با دستگاه جراحی مغز نقطه ای، برای پزشکان ایرانی 
آرزو بــود کــه بــه دلیــل تحریــم ایران نمی توانســت این دســتگاه 
را از کشــورهای دیگــر خریــداری کند، محققیــن ایرانــی در زمان 
کوتاهــی توانســتند ایــن دســتگاه 800هــزار دالری را بســازند؛ 
امروزه 35 بیمارســتان در ایران مجهز به دســتگاه جراحی مغز 
نقطــه ای هســتند. زمانــی کــه ایــن دســتگاه را به عنــوان هدیــه 
فناورانــه بــه پوتیــن دادیم آن را حاصل تحریم ایران دانســتیم.

پهبــاد،  ماننــد  موضوعاتــی 
زنــده  موجــود  ارســال  زیردریایــی، 
بــه فضــا می تواننــد ســوژه مناســبی 
مــا در  باشــند.  فیلــم  تولیــد  بــرای 
می کنیــم  کار  کــوه  به انــدازه  ایــران 
کاه، رســانه ای و تبلیــغ  امــا به انــدازه 
غــرب  در  درصورتی کــه  می شــود. 
کار می کنند و رســانه ها  کاه  به اندازه 
ــزرگ می کننــد. ــوه ب ک ــدازه  آن را به ان

کــه  اســت  رســانه  رســالت  ایــن 
کشــور علــم و دانــش  بتوانــد ایــران را 
بــه  پســته  و  فــرش  کشــور  بجــای 

کنــد.  معرفــی  جهانیــان 
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کران های مردمی اخبار ا

استان : گلستان
شهر: گنبدکاووس

تاریخ : 2دی
مکان : کافه کتاب

کران فیلم کوتاه تیهو ا

استان: آذربایجان غربی
شهرستان: میاندوآب

مکان: مدرسه غیردولتی ثقلین
تاریخ: 9دی

کران شده: فیلم داستانی دوئل فیلم های ا

استان: تهران
شهر: تهران

مکان: مسجد
تاریخ: 10دی

کران شده: سالم فیلم های ا

استان : سمنان
شهر: ایوانکی

مکان: شهرک صنعتی پایتخت، شرکت نوین بافت گواش
تاریخ 10دی

کران شده: مستند کارخانۀ جهان فیلم ا

پخش فیلم های کوتاه جشنوارۀ عمار 
مکان: ) قمصر( مسجد صاحب الزمان )عج(

تاریخ: 9 دی
کران شده: لکه فیلم های ا

استان: هممدان
شهر: نهاوند

مکان: حوزۀ دانش آموزی شهید ابوالقاضی
تاریخ: 9دی

کسیژن کران شده: مدیریت جلسه، ا فیلم های ا



گو
تو

گف
مار

م ع
فیل

ی 
دم

 مر
اره

نو
جش

ن 
می

شت
ه ه

وزان
ه ر

نام
ژه 

وی

9

ان
هر

- ت
 13

96
اه 

ی م
م د

ده
واز

-د
م 

شش
وز 

ر

کران در مراسم ا
 جشن تکلیف

مریــم کاظمی نســب، فعــال فرهنگــی شهرســتان باغملــک اســتان خوزســتان، و از اکران کننــدگان مردمــی جشــنوارۀ فیلــم عمــار اســت. او کــه ســابقۀ فعالیــت در بســیج دانشــجویی، نهــاد 
رهبــری دانشــگاه و چندیــن مرکــز فرهنگــی دیگــر را دارد، از دورۀ پنجــم جشــنواره بــا عمــار آشــنا، و از دوره ششــم بــه جمــع اکران کننــدگان پیوســت.

چطور با جشنوارۀ عمار آشنا شدید؟
کــه  از جشــنوارۀ پنجــم بــا عمــار آشــنا شــدم. شــنیده بــودم 
کــران می کننــد؛ امــا  دو نفــر از آقایــان در شهرســتانمان فیلــم ا
کران کننده باشــند.  کــه خانم هــا هم بتواننــد ا فکــر نمی کــردم 

کننــده شــدم. کــران  کــردم و از جشــنوارۀ ششــم ا پیگیــری 

کــران فیلم  چــرا در بیــن کار هــای فرهنگــی مختلــف، بــه ا
روی آوردید؟

کار هــای دیگــری هــم انجــام  کــران فیلــم،  کنــار ا مــا در 
کــودکان و  می دهیــم، امــا معتقــدم تأثیــر پخــش فیلــم بــرای 
کــه در مقطــع حساســی هســتند، بیشــتر از ده هــا  نوجوانــان 
ســخنرانی و... اســت. در اصــل، رســانۀ تصویــری و فیلــم بــر 
روی هویــت و تعییــن خط مشــی زندگــی انســان، تأثیــر بســیار 

دارد.

کران چیســت؟ چگونــه آن ها  مــالک انتخــاب آثــار برای ا
را انتخاب می کنید؟

وقتــی آثــار بــه دســتم می رســد، تک تــک آن هــا را نــگاه 
کــران پخــش  کــه در یــک ا می کنــم. ســعی  می کنــم آثــاری 
»ســید  پخــش  کنــار  در  مثــاًل  باشــد.  متنــوع  می شــود، 
کوتاهــی ماننــد  کــه طوالنــی اســت، فیلم هــای  ابراهیــم« 
کــران می کنــم. بچه هــای  »قابلمــه« یــا »خارجــه« را هــم ا
کــران می کننــد هــم هرکــدام به تناســب زمانــی  کــه ا دیگــری 
کــه دارنــد آثــار را می بیننــد. عــالوه بــر آن، خــودم بــه آن هــا 

کــه چــه آثــاری را ببیننــد. توصیــه هــم می کنــم 

کران مستمر چیست؟  هدفتان از ا
کــران می کنیــد، تأثیرگــذاری  وقتــی یک بــار در مدرســه ای ا
کــران را نــدارد. بــه همیــن خاطــر ســعی می کنیــم  اســتمرار در ا
کــه هــم جشــنواره در  کران هایمــان اســتمرار داشــته باشــد  ا
ــتر  ــذاری اش بیش ــم تأثیرگ ــد و ه ــا بیافت ــان ج ــان مخاطب می

شــود.

کران را از کجا تهیه می کنید؟ تجهیزات ا
در حــال حاضــر از بســیج خواهــران می گیریــم. البتــه قصــد 
کمــک دوســتان یــک ویدئــو پرژکتــور بخریــم. یــک  داریــم بــا 
کــه از افــراد مختلــف جمع  اســپیکر هــم اخیــرًا بــا کمک هایــی 

کردیــم.  کمــک بســیج خواهــران تهیــه  شــد و بــه 

کران داشتید؟  چه مکان هایی ا
کــه از پیش تعیین شــده اند؛  بعضــی از برنامه هــای بســیج 
کــه  ولــی بــرای بعضــی از برنامه هــا، بــه تناســب برنامــه ای 
کــران کجا  کــه محل ا وجــود دارد، خــودم پیشــنهاد می دهــم 

باشــد. به طــور مثــال فــردی می خواســت جشــن تکلیــف 
کــه  گفتــم همچیــن فیلمــی جشــنوارۀ عمــار دارد  کنــد،  برگــزار 
کــه ایــن فیلــم  بــا برنامــۀ شــما تناســب دارد، اجــازه می دهیــد 
کنیــم؟ ایشــان هم اســتقبال کردند.  کــران  را در برنامــۀ شــما ا
کران هــای مســتقل هــم همیشــه  کنــار این هــا، ا البتــه در 
گذشــته هدفــم آشــنایی مــردم بــا جشــنوارۀ  داشــته ام. ســال 
عمــار بــود. امســال هــم هدفــم مانــدن اســم جشــنوارۀ عمــار 
ــذب  ــا، ج کران ه ــترش ا گس ــم  ــت، هدف ــراد نیس ــن اف در ذه
ــه  ک ــت،  ــن اس ــر مخاطبی ــتر ب ــذاری بیش ــن و تأثیرگ مخاطبی

خــدا را شــکر تــا حــدودی هــم اتفــاق افتــاده اســت.

کران کرده اید؟  کنون برای چند نفر ا به نظرتان تا
پــای  نفــر  هزارودویســت  هــزار،  حــدود  می کنــم  فکــر 
کــرده بــودم! زیرا  کران هایــم نشســته بودنــد! خیلــی تعجــب  ا
کــران می کنیــم.  کوچــک 4،5 نفــره ا مــا اغلــب در جمع هــای 
کــم، تأثیرگــذاری  بیشــتری نســبت  کــران  بــا تعــداد  به نظــرم ا
کران هایــی بــا مخاطــب دویســت نفــر دارد، بــه این دلیل  بــه ا

کــه ارتبــاط شــما بــا مخاطــب، ارتبــاط مســتقیمی اســت. 

کران رسیدید؟ چطور به این تعداد باالی ا
عمــار،  فیلم هــای  کــران  ا کنــار  در  مــا  ازآنجایی کــه 
بنــده  )مثــاًل  انجــام می دهیــم  فعالیت هــای دیگــری هــم 
مســئول فرهنگــی بســیج  هســتم و یــا خانــم دیگری مســئول 
درس آمادگــی دفاعــی بســیج دانش آمــوزی هســتند و...(، 
ســعی می کنیــم در خــالل برنامه هــای بســیج، مثــاًل نشســت 
می شــود،  برگــزار  کــه  مختلفــی  برنامه هــای  یــا  تخصصــی 
کــران فیلــم هــم داشــته باشــیم. متناســب بــا آن برنامــه، ا

کران می کنید؟ چه مزیتی دارد؟ چرا گروهی ا
گروهــی باشــد،  کار  گروهــی خیلــی راحت تــر اســت. وقتــی 
کار جذاب تــر  کمتــر می شــود و هــم  کار  هــم ســختی های 
می شــود. ایده هــای مختلــف می آیــد و برنامه ریزی هــا بهتــر 
ــن  ــود و ای ــل می ش کار دخی ــم در  ــر ه ــالیق دیگ ــود. س می ش

کران هــای جالب تــری می شــود.  ســبب انجــام ا

ــدگان،  کنن ــران  ک ــروه ا گ ــف  ــراد مختل ــن اف ــجام بی انس
چگونه به وجود آمده؟

دغدغه منــدی    گــروه ،  اعضــای  تمــام  مشــترک  ویژگــی 
کردیــم  غ التحصیــل هســتیم و ســعی  کثــر مــا فار ا اســت. 
کــد نباشــیم. درواقــع  غ التحصیلــی از دانشــگاه، را بعــد از فار
کران هــا را شــروع  کــه ا آن دغدغه منــدی باعــث شــده اســت 
کران هــای جشــنواره،  کــردم بــا شــروع ا کنیــم. امســال ســعی 
کنــم. امیدواریم تعداد  بچه هــا را از قشــرهای مختلــف جمــع 

کنندگانمــان از ایــن هــم بیشــتر شــود. کــران  ا

کرانتان چه زمانی بود؟ بیشترین ا
کمــک بســیج  کــه بــا  کران هایمــان در دهــۀ فجــر بــود  اوج ا
کــران  ا  21 توانســتیم  دانش آمــوزی،  بســیج  و  خواهــران 
داشــته باشــیم. وقتــی بــه دوران مدرســه  خودمــان نــگاه 
ــود.  ــر ب ــۀ فج ــام ده ــان ای ــنگ ترین روز های م ــم، قش می کنی
کردیــم خاطــره ای خــوب بــرای مخاطبیــن جشــنوارۀ  ســعی 

عمــار از دهــۀ فجــر باقــی بمانــد.

کران چیست؟ به نظرتان اهمیت بازخورد ا
ایــن  خاطــر  بــه  می نویســی،  را  کــران  ا بازخــورد  وقتــی 
کار انجــام دادم، نــه!  کــه بگویــی مــن فــالن قــدر  نیســت 
کــرده ام و  کــران  کــه فــالن فیلــم را ا شــما وقتــی می نویســی 
نظــر مخاطبیــن ایــن بــوده اســت. درواقــع انــرژی مثبتــی بــه 
کار  فیلم ســاز و عوامــل ســاخت فیلــم می دهیــد و بــا ایــن 
ــا تمــام  ــد. مــن ب ــه باقــوت پیــش بروی ک ــه آن هــا می گوییــد  ب
آن  در  می خواهــم  می کنــم؛  کــران  ا را  فیلم هایــت  وجــود 
کمک کننــده هــدف شــما  کــه شــما داریــد، مــن هــم  هدفــی 
ــران جشــنوارۀ عمــار، ازاین جهــت اســت  ک باشــم. بازخــورد ا
کــه بازخورد هــای تأثیرگــذار فیلم هــا را بــه جمــع 15 هزارنفــری 
کــه  کــران مردمــی برســانیم و بــه آن هــا انــرژی مثبــت دهیــم  ا

همــه داریــم در ایــن مســیر حرکــت می کنیــم. 

کــران در مکانهای دیگری  ایــده ای بــرای وســعت کار، یا ا
ندارید؟

ــگاه  ــا پای ــران ی ــیج خواه ــه بس ــط ب ــه فق ک ــت  ــوب نیس خ
ــی دارم،  ــدۀ خوب ــه ای ک ــی اســت  دیگــر وابســته باشــیم. مدت
بــا مســئول روابــط عمومــی شــبکۀ بهداشــت  قصــد دارم 
کنیــم و بــرای  کــه از پروژکتــور آن هــا اســتفاده  کنــم  صحبــت 
ــار را  ــار عم ــد، آث ــر می مانن ــادی منتظ ــدت زی ــه م ک ــی  بیماران

ــم.  کنی ــران  ک ا

کرانتان  گــر بخواهیــد خاص ترین و خاطره انگیزتریــن ا ا
کرانتان را می گویید؟ را بگویید، کدام ا

کــران  ا جهــادی  اردوی  در  »دوبنــد«  روســتای  کــران  ا
جالبــی بــود. بــا دوســتانمان بــه اردوی جهادی رفتــه بودیم، 
کــه  بچه هــای آن روســتا خیلــی محــروم بودنــد، مــا قــرار بــود 
کنیــم. تعــداد زیــادی از بچه هــا  کــران  عیــد گذشــته برایشــان ا
کــران بــه مســجد بردیــم، امــا لپ تــاپ خــراب شــد و  را بــرای ا
کــران برگــزار نشــد. دوســت داشــتم بدقولــی عیــد پارســالم را  ا
کــه دوبــاره بــه آن  کنــم، از همــان موقــع منتظــر بــودم  جبــران 

کنــم. کــران  روســتا بــروم و برایشــان ا

گفتوگوبامریمکاظمینسباکرانکنندهخوزستانی
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مروریبرکنشفرهنگیحزباللهازدولتهاشمیتاامروز

اسماعیل فراهانی
کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی

کاِم سرمایه داری به 
کــه اســاس  کار می آیــد  بعــد از جنــگ، دولتــی بــر ســر 
توســعۀ  برای این کــه  و  اســت  اقتصــادی  توســعۀ  کارش 
کاری می زنــد.  اقتصــادی را محقــق بکنــد، دســت بــه هــر 
ایــن مســئله باعــث می شــود جریان هــای انقالبــی دچــار 
شــوک بشــوند و بــرای خــود تکالیفــی در نظــر بگیرنــد. همــه 
کار  کار فرهنگــی بکننــد و ایــن، شــروع  تصمیــم می گیرنــد 
فرهنگــی در جریــان حــزب اهلل اســت، ولــی دقیقــًا معلــوم 

کار فرهنگــی یعنــی چــه. نیســت ایــن 

کــه  این جــا مســئله ای مطــرح اســت. دولــت ســازندگی 
گذاشــته، از جایــی بــه فرهنــگ ضربــه  اســاس را بــر اقتصــاد 
کــه اواًل بــرای حزب اللهی هــا خیلــی روشــن نیســت.  می زنــد 
یعنــی نمی تواننــد نظریــۀ اقتصــادی دولــت را نقــد بکننــد. 
کــه موجــه اســت. یعنــی فــردی  ثانیــًا، باالخــره دولتــی اســت 
کــه انقالبــی بــوده در رأس ایــن دولــت اســت. متأســفانه 
اقتصــادی  ایده هــای  انقالبــی نمی توانــد جلــوی  جریــان 
موضــع  بــه  بگوییــم  اســت  بهتــر  و  بایســتد  دولــت  ایــن 
ــوالت در  ــۀ تح ــا و ریش ــد! مبن ــینی می کن ــگ عقب نش فرهن
دورۀ ســازندگی اتفاقــًا بیــرون از فرهنــگ اســت و در ایــن 
کــه فرهنــگ را شــکل می دهــد، آن هــم  دوره، اقتصــاد اســت 
تالش هــای  اوضاعــی،  چنیــن  در  ســرمایه داری!  اقتصــاد 
بزرگــی به دســت  جریان هــای حزب اللهــی توفیــق خیلــی 
نمی آورنــد. در ایــن میــان، برخــی فعالیت هــای فرهنگــی 
کنــش  کنــش تبدیــل می شــود و چــون وا حــزب اهلل بــه وا

گاهی با ناراحتی و خشم و... هم همراه است. است، 

دشمنی با جنگ و جنگ رفته ها
درعین حال کــه  دولــت  فرهنگــی،  تولیــد  ســطح  در 
ــانه های  ــگ و نش ــا جن ــت، ب ــاد اس ــر اقتص کارش ب ــاس  اس
صداوســیما  قبــاًل  گــر  ا یعنــی  می کنــد.  دشــمنی  آن 
دیگــر  می کــرد،  پخــش  را  فتــح  روایــت  مثــل  برنامــه ای 
گــروه حمایتــی  گــر جهــاد ســازندگی از آن  پخــش نمی کنــد. ا
می کــرد، دیگــر حمایــت نمی کنــد. دشــمنی آقــای هاشــمی 
بــا جنــگ، بــه دشــمنی بــا »جنگ رفته هــا« هــم ســرایت 
می کنــد و ایشــان بــا جنگ رفته هــا هــم درگیــر می شــود. 
خاتمــی  ســیدمحمد  بــه  کــه  کســانی  از  بزرگــی  بخــش 
بــه  »ریــزش«  ایــن  بودنــد.  جنگ رفته هــا  دادنــد،  رأی 
کــه ســنگر نمازجمعــه را  خــود آقــای هاشــمی برمی گــردد 
کــه حــرف نویــی نمی زدنــد. هاشــمی  کــرد. بقیــه  تضعیــف 
ــاًل  ــود. مث ــالب ب ــه انق ــرد، علی ــردازی می ک ــه نظریه پ ک ــم  ه
ــه دارد سیاســت های ســرمایه دارانه  ک کســی  کنیــد  تصــور 
کشــور اجــرا می کنــد، در نمازجمعــه دربــارۀ عدالــت  را در 

حــرف مــی زد!

اعتماد مردم به دولت و هزینۀ انتقاد از آن
نکتــۀ دیگــر این اســت که بعــد از انقــالب و بعــد از جنــگ، 
علــت،  همیــن  بــه  نیســتند.  بدبیــن  دولــت  بــه  مــردم 
کار دشــوار و  انتقادکــردن از دولــت بعــد از جنــگ بســیار 
گــر مــردم بــه دولــت انقالبــی اعتمــاد  پرهزینــه ای اســت. ا
نداشــتند، دولــت ســازندگی هرگــز نمی توانســت ایــن بــال 
کردنــد؛  را ســر فرهنــگ بیــاورد! اتفاقــًا مــردم بــه آن اعتمــاد 
خودشــان را بــه دســت او ســپردند و ایــن اتفاقــات افتــاد.

کنــم. وقتــی آقــای  بــه تجربــۀ شــخصی خــودم اشــاره 
هاشــمی بــه منطقــۀ مــا در تهــران آمــد و فرهنگ ســرایی 
ــر  ــه فک ــت و این ک ــه دول ــاد ب ــر اعتم ــه خاط ــرد، ب ک ــاح  را افتت
کار بزرگــی انجــام شــده، بــا خانــواده بــه آن جــا  می کردیــم 

رفتیــم. امــا بعــد از آن دیگــر نرفتیــم! پــدر مــن نمی توانســت 
مــا  بــه درد  چــرا  جدیــد  چیــِز  ایــن  کــه  بدهــد  توضیــح 
کــه یــک جــوری اســت! امــت  نمی خــورد، ولــی می فهمیــد 
ــدر مــن نمی توانســت  حــزب اهلل »کلمــه« نداشــت! یعنــی پ
حتــی  اســت.  بــد  چــرا  فرهنگ ســرا  کــه  بدهــد  توضیــح 

انتقــاد بکنــد. آقــای هاشــمی  بــه  نمی توانســت 

کنش گــری حــزب اهلل در انتقــاد از سیاســت های  آغــاز 
دولت

که از ســاده ترین  جریــان حزب اللهــی بــه نقطــه ای رســید 
کــرد: تذکــر لســانی؛ نوشــتن شــعار روی درودیــوار.  کار شــروع 
کار جلــو نمــی رود. بعــد احســاس می کننــد پــس بایــد بــه  امــا 
ــد.  ــد بکنن ــوزه نق ــن ح ــوند و در ای ــت وارد بش ــوزۀ سیاس ح

بخشــی از امــت حــزب اهلل، روزنامه نــگار می شــوند.

کار ایجابــی امــت حــزب اهلل بعــد از انقــالب،  امــا اولیــن 
کنــش  وا نــور  راهیــان  در  گرچــه  ا اســت.  نــور«  »راهیــان 
از  هــم  ایــن  هســت.  هــم  کنش گــری  ولــی  هســت، 
نــور  راهیــان  راه انــدازی  بــرای  شهداســت.  خــون  برکــت 
را  خودشــان  شــهدا  درواقــع  و  می شــود  طــی  پروســه ای 
کســانی  برخــالف  می کننــد؛  تحمیــل  سیاســت گذاران  بــر 
نــور را »سیاســت گذاری« به وجــود  کــه می گوینــد راهیــان 
کــه آن را هــم امــت  آورد. بنابرایــن، ایــن اولیــن اتفــاق اســت 
حــزب اهلل طراحــی نکردنــد، بلکــه شــهدا بــه یــاری امــت 

آمدنــد.  حــزب اهلل 

کتــاب »توســعه و تضــاد« )فرامــرز رفیع پــور( در ســال 
زمــان طــول می کشــد  ایــن  تــا  یعنــی  1376 در می آیــد. 
کــه مــا می توانیــم  کــه امــت حــزب اهلل بــه خــودش بگویــد 
کنیــم. یعنــی از آن جــدا بشــویم و بعــد  ــت انتقــاد  ــه دول ب
کــه ســر مــا آمــده ارائــه  بتوانیــم تبییــن نظــری از بالیــی 
بکنیــم. ایــن تبییــن نظــری در »توســعه و تضــاد« یــک 
)بــه  »آژانــس شیشــه ای«  و در  اســت  متــن دانشــگاهی 

کنش انقالبی و سیاست
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کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا( یک فیلم. 

دورۀ اصالحات و دعوای روزنامه ها
گــر بخواهیــم دربــار ه دورۀ خاتمــی حــرف بزنیــم، آن هــا  ا
کــه  چــون در صداوســیما نیســتند، نتیجــه ایــن می شــود 
تــوی  آن هــا  نمــی رود.  تصویــر  به ســمت  حــزب اهلل  امــت 
رســانه های دیگــر نشســته اند. امــت حــزب اهلل هــم مجبــور 
گارد جدیــدی بگیریــم و تــوی آن نــوع رســانه  کــه  می شــویم 
وارد بشــویم. در آن دوره دعــوای روزنامه هــا بــاال می گیــرد.

آن هــا زمیــن بــازی را تعییــن می کننــد. دولــت خیلــی 
بکنــد.  تعریــف  را  بــازی  زمیــن  می توانــد  دارد؛  توانایــی 
کــرد،  کــه خــود دولــت اصالحــات تعریــف  زمیــن بــازی ای 
مــا  و  می شــود  تعریــف  بــازی  زمیــن  بــود.  مطبوعــات 
گرایــش پیــدا  به ســمت مطبوعــات و به ســمت دانشــگاه ها 
را این قــدر  بــازی آن هــا  مــا  کــه  می کنیــم. عجیــب اســت 
گرفتیــم و بــرای مثــال، مناظره هــا در دانشــگاه برگــزار  جــدی 
می شــود، ولــی در مســجد برگــزار نمی شــد. یعنــی قــدری از 
آن هــا بــازی خوردیــم. وقتــی محــل منازعه عوض می شــود، 
قهرمانــان آن دوره هــم بالموضــوع می شــوند. اآلن دیگــر 
آن  قهرمانــان  نمی خوانــد.  را  دوره  آن  کتاب هــای  کســی 

دوره و آن جریــان هــم امــروز خانه نشــین هســتند.

بلوغ جریان های فکری و فرهنگی حزب اللهی
در دورۀ احمدی نــژاد تــوان امــت حــزب اهلل بــه این جــا 
کــه آن هــا همین طــور شــبهه ایجــاد می کننــد و  می رســد 
ایده هــای غربــی را طــرح می کننــد و این هــا هــم از ایــن ســو 
جــواب می دهنــد. جــواب و جــواب و اتفاقــًا این هــا در آن 
کــه جــواب می دهنــد، غریــب هســتند. بــه همیــن  دوره ای 
کــه دفــاع از انقــالب یــک امــر مردمــی اســت و  دلیــل اســت 
طراحــی  را  چیــزی  چنیــن  نمی توانــد  خــودش  حکومــت 
کســانی  ــد. می گوینــد چــه  کــه دعــوا می خواب بکنــد. وقتــی 
ــد؟ مثــاًل می گوینــد  ــه ایــن وســط شمشــیر می زدن ک ــد  بودن
اســت.  این جــوری  همیشــه  انقــالب  ازغــدی.  رحیم پــور 
این کــه می گوینــد ایده هــای مــردم انقــالب را جلــو می بــرد، 

بــه خاطــر ایــن مطلــب اســت.

یکــی  آقــای مصبــاح هــم در همیــن دورۀ اصالحــات، 
اســت.  شــده  شــکوفا  کــه  بــوده  انقــالب  ظرفیت هــای  از 
مثــاًل ایشــان دورۀ »طــرح والیــت« را راه می انــدازد. یــا در 
می افتــد.  راه  »والعصــر«  دورۀ  صــادق)ع(  امــام  دانشــگاه 
یعنــی مواجهــۀ نظــری شــکل می گیــرد. در همیــن دوره، 
کــه قبــاًل نمی خواندیــم،  کتاب هایــی  می گردیــم از اعمــاق 
مثــاًل فردیــد را پیــدا می کنیــم؛ سیدحســین نصــر و داوری 
از  این هــا  می کنیــم.  پیــدا  را  نجفــی  موســی  و  اردکانــی 
کتاب هایشــان  ایــن طــرف و آن طــرف پیــدا می شــوند و 
این کــه  ولــو  می شــود.  خوانــده  و  توزیــع  دانشــگاه ها  در 

کوچــک هســتند.  یــا بســیار  جزوه انــد، 

حزب اهلل، دولت سازی و مسائل جدید
کار می آیــد، اتفــاق  کــه بــر ســر  دولــت آقــای احمدی نــژاد 
خ می دهــد و آن، این اســت که می خواهیــم  دیگــری هــم ر
برنامه ریــزی  زمیــِن  می بینیــم  کنیــم،  برنامه ریــزی 
زمیــن آن هاســت! می خواهیــم ایــدۀ اقتصــادی بدهیــم، 
می بینیــم ایــدۀ اقتصــادی ایــدۀ آن هاســت. حــاال بــاز در 
سیاســت، میــراث امــام هســت و بــه تعبیــری، »ادبیــات« 

کــه آن عرصــه هــم ســرباز نــدارد. داریــم. هرچنــد 

فرهنگــی  فعــاالن  کــه  هســتید  شــاهد  برهــه  ایــن  در 
حــوزه،  در  حتــی  می شــوند.  نخبــه  گهــان  نا انقالبــی 
تعــدادی  می گیرنــد.  قــرار  قــدرت  در  حــوزه  نخبه هــای 
کــه دولــت در دســتمان  کــه اآلن  تئوری پــرداز می شناســیم 
کشــور را چه جــوری اداره  اســت، انتظــار داریــم بــه ما بگویند 
کــه دولــت احمدی نــژاد بــه ُمبّلغانــی  بکنیــم. ممکــن اســت 
کمکــی نکــرده باشــد،  کــه بــه روســتاها می رونــد، خیلــی 
یــا اصــاًل نکــرده باشــد، امــا در ایــن دوره »خســروپناه« ها و 
»پارســانیا«ها و دیگــران، حتــی مؤسســۀ امــام خمینــی)ره( 

کســی می توانــد  اوج می گیرنــد. چــون دولــت می گویــد چــه 
کمــک بکنــد تــا الگــوی جدیــدی بــرای ادارۀ جامعــه  بــه مــن 
کــه می گوینــد مــا، می گویــد  بنویســم؟ تعــدادی هســتند 
بنابرایــن، در دورۀ احمدی نــژاد، نخبه هــا  بیاییــد.  پــس 
بــاال می آینــد و حتــی وقتــی وارد ایده هــای ســبک زندگــی و 
ایــن حرف هــا می شــویم، طــب ســنتی و امــور بســیار دیگــری 

بــرای مــا مســئله می شــوند. 

مواجهه با سیاست های چالش برانگیز دورۀ سازندگی
کــه  برنامه هایــی  بلندمــدت  پیامدهــای  از  بخشــی 
کردنــد، در  آقــای هاشــمی و بعــد هــم آقــای خاتمــی اجــرا 
کــه  ایــن برهــه بــه بحــران تبدیــل می شــوند و می بینیــد 
سیاســت های تمرکززدایــی و اقتصــاد نفتــی، »روســتا« را 
و  ساخت وســاز  سیاســت های  مثــاًل  اســت.  کــرده  نابــود 
کــه بایــد  عمــران و آب، دارد محیط زیســت را از بیــن می بــرد 

گفــت بــرده اســت.

کرده ایم گیر  در تجربۀ دولت های نهم و دهم 
بودنــد  کــه مدعــی  عــده ای  یــا دهــم،  نهــم  در دولــت 
کشــور داریــم،  مــا انقالبــی هســتیم و فهــم نظــری از ادارۀ 
کــه در بعضــی  کــه بعــد معلــوم شــد  بــه قــدرت رســیدند 
نداشــتند.  هــم  درســتی  و  دقیــق  فهم هــای  حوزه هــا  از 
و  افتــاد  احمدی نــژاد  بــرای  کــه  اتفاقاتــی  بــا  متأســفانه 
آن  از  تجربه گرفتــن  امــکان  و...،  انحرافــی  برچســب های 
تاریــخ را از دســت دادیــم. نتوانســتیم از تجربــۀ قبلــی درس 
بــه همیــن  ک ماجراســت.  ایــن قســمت دردنــا بگیریــم. 
کــه امــت حــزب اهلل اصــاًل نتوانســته وارد مرحلــۀ  علــت اســت 
بعــد بشــود. وقتــی دولــت قبلــی را نقــد نمی کنیــد، بعــد از 
چهــار ســال، یعنــی در انتخابــات ســال 96، حرف هــا همــان 
حرف هــای قبــل اســت: یارانــه بدهیــم یــا ندهیــم؟ یارانه هــا 
کنیم؟ مســکن مهر بســازیم یا نســازیم؟  کــم  کنیــم یــا  را زیــاد 
هیــچ  فرهنــگ  از  شــما  فهــم  و  شــما  شــعارهای  یعنــی 
پیشــرفتی نکــرده اســت. چــرا؟ چون نقــد نکردیــد. بنابراین 
کــه بــه  یکــی از مســائل مــا این اســت که اتفاقــًا در دوره ای 
یــک تعبیــر عرصــۀ فرهنــگ و قــدرت دســت امــت حــزب اهلل 
ــم از آن دوره  ــم و نمی توانی ــی از آن نگرفتی ــچ درس ــود، هی ب

ــت.  ــب اس ــی عجی ــن خیل ــویم. ای ج بش ــار خ

بیرون از ساختار یا درون آن؟
وقتــی  کــه  شــدیم  متوجــه  مــا  احمدی نــژاد،  دورۀ  در 
کنیــم، ولــی  کار  بیــرون از سیســتم بودیــم می توانســتیم 
عیــب  ایــن  نمی توانیــم.  می شــویم،  کــه  سیســتم  وارد 
کــه انقــالب  بزرگــی اســت. زیــرا عمــاًل بــه ایــن منجــر می شــود 
اســالمی از جمهــوری اســالمی جــدا بشــود. مــا نمی توانیــم 
کــه نهادهــای جمهــوری  از ایــن واقعیــت غافــل بشــویم 
کار انقــالب اســالمی را انجــام بدهنــد. ایــن  اســالمی بایــد 
کــه بگوییــد نهادهــای مــن بــر ضــّد من  اصــاًل مقبــول نیســت 
کــه مــن خــودم بلــد هســتم  گفــت  کار می کننــد! نمی شــود 
کار بکنــم، حــاال قــدرت دســت هــر دولتــی می خواهــد  چــه 
کنیــم،  کار  باشــد. مــا بایــد بــا نهادهــای جمهــوری اســالمی 
گرنــه در بیگانگــی بــا نهادهــای جمهــوری اســالمی و در  ا
بــه آدم خــودم  مــن  کــه  گفــت  از آن هــا خواهیــم  بیــرون 
کــردم و تــو بــه آدم خــودت! ایــن امــر به جــای این کــه  کمــک 
رادیکال شــدن  به ســمت  را  آن  کنــد،  اصــالح  را  جامعــه 
فســاد،  گــر  ا کــه  این اســت  بجــّد  رهبــری  نظــر  می بــرد. 
ــد  ــا هــر اشــکال دیگــری هســت، بای ــی ی ــری، غرب زدگ نابراب
سیســتم را درســت بکنــی! جــز ایــن معنــی نــدارد. وقتــی 
دچــار  جامعــه  می کنیــم،  حمایــت  مصنوعــی  به صــورت 

می شــود. بحــران 

تجربه های عمل انقالبی در ساختار
دورۀ  وارد  نتوانســت  خــودش  حــزب اهلل  امــت  چــون 
کــرد مــا را وارد دوره بعــد بکنــد.  بعــد بشــود، رهبــری ســعی 
کــه در ایــن موضــوع می توانــد مثــال باشــد،  کســانی  یکــی از 
»حــاج حســین یکتــا« و قــرارگاه خاتــم اســت. قــرار شــد آدمی 
کــه فعــال فرهنگــی دلســوخته اســت؛ بااخــالص و اساســًا 

مجســم ه اخــالص اســت، بــه آن جــا بــرود و این بــار به جــای 
ــا ایــدۀ یــک نفــر باشــد،  این کــه آن جــا در اختیــار یــک نفــر ی
بگویــد مــن ایــدۀ همــۀ فعــاالن انقــالب و همــۀ ایده هــای 
بــه  تجربــه  آن  حــاال  می خواهــم.  را  انقــالب  بــه  متعلــق 

کــه می شــود دربــاره اش حــرف زد.  جاهایــی رســیده 

آقــای »وحیــد جلیلــی« در  از آن طــرف، تجربــۀ خــود 
ســازمان فرهنگــی و هنــری شــهرداری مشــهد بــود. یــک 
کرده و مخاطبش همیشــه  کار پارتیزانی  که  فعــال فرهنگــی 
کــه مطــرود شــده  انقالبی هــا و مذهبی هــا و آن هایــی بودنــد 
ــاد و  ــه مردم نه ک ــه ای  ــه و مجموع ــاال در مؤسس ــد، ح بودن
ــد بکنــد؟ ایــن  کار می توان یــک جــای عمومــی اســت، چــه 
کــه در  کنیــم  امــر واقعــًا نیازمنــد بررســی اســت. بایــد فکــر 
ایــن جاهــا چــه اتفاقــی افتــاده. آیــا موفــق بودنــد یــا نبودند؟ 
کجاهــا.  گــر شکســت خوردنــد  کجاهــا و ا گــر موفــق بودنــد،  ا
گرفتــِن قــدرت نیســت. مســئله این اســت که  مســئله، دیگــر 
مســائل  می توانیــم  جــوری  چــه  گرفتیــم،  را  قــدرت  گــر  ا
و مشــکالت مــردم را حــل بکنیــم. مــا در ایــن دو تجربــه 
کارهایــی انجــام بدهیــم. ایــن بــه یــک تعبیــر،  کردیــم  ســعی 
ــه این هــا زمینه هــای  ک ــه نظــر می رســد  ــاز ســوم اســت. ب ف
کــه بــرای خــود  ورود مــا بــه مرحلــۀ بعــدی هســتند. هرچنــد 
گاه نیســت، امــا بــرای رهبر  اعضــای فعــال ایــن جبهــه خــودآ
کــه آن بــاال نشســته و در خــأ فکــر دیگــران مجبــور  انقــالب 
کارهــا را بکنــد، این هــا نشــانه هایی  اســت خــودش همــۀ 
هســتند از این کــه مــا بایــد از دورۀ قبلــی در بیاییــم و وارد 

دورۀ جدیــد بــا مســائل جدیــد بشــویم.

عمار؛ جشنوارۀ دیده نشده ها
کــه شــاهدیم ســروکلۀ  کنــار همــۀ ایــن اوضــاع اســت  در 
کــه  اســت  پیــدا می شــود. عمــار جایــی  جشــنوارۀ عمــار 
بزنــد.  آن  در  می توانــد  دارد،  مهمــی  حــرف  کــس  هــر 
کــه فرامــوش شــده اند: روســتا، زن، مــادر شــهید  آن هایــی 
و... . این هــا در دعــوای نخبــگان از قلــم افتــاده بودنــد. 
عمــار دوبــاره این هــا را بــه عرصــه برمی گردانــد. این هــا بــه 
کــه صــدا نداشــتند، از معــادالت حــذف شــده  ایــن خاطــر 
بودنــد. البتــه در انتخابات هــا رأی می دادنــد. بــه هاشــمی 
گفتنــد. صدایشــان نبــوده، ولــی  گفتنــد. بــه خاتمــی نــه  نــه 
رأی آن هــا بــوده اســت. ایــن مســئله موضوعات جدیــدی را 
کــه موضوعاتــی  کار جشــنواره عمــار قــرار می دهــد  در دســتور 
مهــم هســتند. صــدای ایــن موضوعــات و آن اقشــار شــنیده 
کــه اآلن  نمی شــده اســت، ولــی مهــم هســتند. هرچنــد 

کــرده. بــرای مثــال محیط زیســت خــودش دهــان بــاز 

ایــن فضــا مشــارکت همگانــی را می طلبــد. همــه بایــد 
کارشــناس  کــه  بیاینــد، ببیننــد، حــرف بزننــد. مهــم نیســت 
فیلــم هســتند یــا نــه. مهــم نیســت تــا حــاال مثــاًل پنــج هزارتــا 
ــه. بلکــه مســئله این اســت که آن هــا در  ــا ن ــد ی فیلــم دیده ان

ایــن مســئله و در ایــن الیــه از فرهنــگ درگیــر بشــوند.

تجربه هایــی مثــل ققنــوس هــم هســت. منتهــا آن جــا 
کارهــا به لحــاظ محتوایــی مطــرح هســتند. ققنــوس  آن 
بــا عمــار قابــل مقایســه اســت، ولــی فرقــش این اســت که 
عمــار  جشــنوارۀ  می بیننــد.  را  دیگــران  فیلم هــای  آن جــا 
کــه خــودش را بنــد دولــت نکنــد؛ بنــد تکنیــک  کــرده  ســعی 
نکنــد. از ایــن قیدهــا رهاســت. حــرف مــردم چطــور شــنیده 
بــا رهاشــدن از تکنیــک شــنیده  می شــود؟ حــرف مــردم 
می شــود. عمــار می گویــد بگــذار مــن حــرف مــردم را بشــنوم. 
ایــن از ایــدۀ ققنــوس پیشــرفته تر اســت، چــون حــرف مــردم 
را می شــنوند. جمعیــت برایــش مقصــد نیســت، مقصــدش 
چــون  می آیــد.  هــم  جمعیــت  البتــه  اســت.  »حــرف« 
قــرار اســت حــرف مــردم را بزنــد و جمعیــت هــم می آیــد، 
خودبه خــود نمی توانــد اشــرافی باشــد. نمی توانــد بلیــت 
کــه مــردم هســتند،  گیــت داشــته باشــد. جایــی  ورود و 
کــرد و بــه VIP بــرد. مــردم  نمی شــود مهمانانــی را دعــوت 

اصــاًل از همین هــا خســته شــده اند.



پیر و مریدان در سینما
گهــان با  که نا پیــر در ســینما، مشــغول تماشــای فیلــم بــود 
دیــدن صحنــه ای عبــا بــر ســر انداخــت و بعــد از لحظــه ای 
ســر را بیــرون آورد؛ انــدک توجهــی بــه فیلــم نمــود و دســت 
کــه شــاهد  گذاشــت و بســیار فشــرد. مریــدان  گــوش  بــر 

کار جویــا شــدند. ماجــرا بودنــد، منظــور پیــر را از ایــن 
گفــت: بانوانــی را دیــدم بــا زیــادی رنــگ و لعــاب و  پیــر 
موهایــی نیمه عریــان، شــبیه بــه عروســک. پــس دیــده 
باشــم. ســخنانی  امــان  گنــاه چشــم در  از  تــا  فروبســتم 

گــوش را بســیار  شــنیدم بــس مســتهجن و زشــت، پــس 
گوشــم وارد نشــود، چــرا  کالم شــیطانی از  فشــردم تــا انــدک 

گــوش دروازه دانش هاســت! کــه 
در  بادیــه  راه  انگشــت گزان  و  جامــه دران  مریــدان  پــس 
پیــش نگرفتنــد؛ بلکــه همــراه پیــر، پفیــال میــل نمودنــد 
کشــیدند و  کردنــد و جامــه برســر  و ادامــۀ فیلــم را تماشــا 

بفشــردند. گــوش 

علیرضا تابئی

باال نیازمندیم.مکمل زن با روابط عمومی به تعدادی بازیگر نقش 

به تعدادی شیلنگ و لوله پولیکا در 
متراژ باال و سه عدد شترگلوی دست 

دوم تمیز جهت ساخت فیلمی با 
محتوای صرفه جویی نیازمندیم.

ادارۀ آبفا

علیرضا تابئی

شادی عسکری

پرفروش ترین فیلم ها 
فقط با بازیگران ما

گریه کن واقعی، بدون اشک مصنوعی

تعرفه دولتی+تخفیف ویژه

زهرا صفری

جویای کار
28 ساله مجرد

ظاهر خیلی معمولی
دارای مدرک دکترای بازیگری و صد اجرای 

موفق تئاتر در شهرستان ها 
آمادۀ همکاری با همۀ کارگردان ها در همۀ 
نقش ها، اعم از رفتگر، میت، عابر پیاده و...

فاطمه سادات آزاده

به نام خداوند جان و خرد
که آِفر دهد بلیط آفرینی 

گیشه ها خداوند روزی دِه 
تهیه کننده، هنر پیشه ها

کاخی بلند پی افکندم از طنز 
گزند که از حرف مردم نیابد 

دهم پندهایی برای شما
اهالی زحمتکش سینما

بسی رنج بردم در آن ساِل سی
اقال شبیِه لیونل ِمسی

گرامی بدارید و ارجم نهید

گور زجرم دهید نه پیوسته در 

کلیشه پر است؟ چرا فیلم ها از 
پر است از مضامین مذموم و َپست

چرا فیلم ها بی اصالت شده؟
حیا جانشینش خیانت شده؟

ُکپی ِپیس شد؟ چرا فیلم هامان 
چرا سینمامان ندارد ِمُتد؟

چرا بیخودی می دهیم امتیاز
به بی عفتی و به پایان باز؟

کنون سینما بسی خسته باشد 
کارگردان نما ز مرد و زِن 

محمدرضا درخشان

که »اسپیلبرگ« آن یِل سینما
َکِل سینما ُکّل  که خوابانده 

کهن گر داشت اسطوره هایی  ا
شبیِه شما و شبیِه به من

که با این نبوغ نیازی نبودش 
گوید دروغ  به پهنای تاریخ 

کنون دگر »شیندلر« نمی ساخت ا
و فهرست آن را همی داد ِجر

گر او بیاید به ایران زمین ا
پس از آشنایی بگوید چنین:

که فرهنگ بیگانگان چه حاجت 

شود الگوی فیلم ایرانیان

که دین بهترینش مسلمانی است
تمدن، پدر جّدش ایرانی است

که الگو بگیریم از این چه بهتر 
دو معیار عالی فرهنگ و دین

برای رهایی از این معرکه
که: بسازید فیلم ها را همان گونه 

کس نگیرد به این جمله اشکال 
»هنر نزد ایرانیان است و بس«



کران )نام مسجد،  مکان ا
کران  مدرسه یا هرجایی که ا

آنجا انجام شده است(

نظر مخاطبان را بگیریم 
کنیم کران را ثبت  و اطالعات ا

کنــش و عکس العمــل در مقبــال یــک اتفــاق اســت؛ بــرای مثــال تحســین یــک فیلــم یــا  نارضایتــی و انتقــاد مخاطــب از یــک فیلــم، بازخــورِد آن بیننــده، نســبت بــه دیــدن آن فیلــم اســت.کلمــه بازخــورد بــه معنــای وا

در بازخوردها باید به دنبال چه چیز باشیم

عکس العمل و نظر 
مخاطب در قبال فیلم

اثر فیلم ها روی مخاطب 
)مثل ایجاد امید، تغییر 

دیدگاه درباره سبک 
زندگی(

ح جزئیات و خاطرات،  شر
اطالعات و مستندات 

اکران

بازخورد

اهمیت بازخوردها

ارسال بازخورد، مسیر رفتن 
اثر به سمت تولید محتوای 

متناسب با نیازهای روز جامعه 
و خواسته های مردم را هموار 

می کند. 

با ارسال بازخوردها، این 
مردم هستند که ارزش ها و 
ضریب دهی ها را مشخص 

می کنند.

بدون بازخورد امکان فهم 
نیازها و نقاط ضعف و 
قوت میسر نمی شود.

کارکردهای بازخوردگیری

اطالع فیلمساز از نقاط 
ضعف و قوت خود

ارتقای کمی و کیفی 
آثار

کارکردهای رسانه 
ای و تبلیغاتی

داشتن برآورد از تعداد و 
کران های مردمی  پراکندگی ا

مردمی و تحلیل چرایی 
قوت در یک منطقه و ضعف 

در منطقۀ دیگر

ارزیابی، آموزش و ارتقای 
اکران های مردمی و 

موضوعات مرتبط با آن 

محتوای بازخوردها چه چیزی باشند؟

نظرات درباره فیلم هاشناسنامه اکران
عکس، صوت، 
گزارش مشروح و 

کران جزئیات ا

مستندات حجیم 
کران )مصاحبه ها،  ا

فیلم و...(
تجربیات و ایده ها

کران )نام استان، نام  محل ا
شهرستان، شهر و....(

کران تاریخ ا

کران شده فیلم های ا

کران کننده  مشخصات ا
)نام و شماره تماس(

تعداد مخاطبان

کران )توضیحات  جمله ا
کران( مختصری از ا

ل بازخورد ارسا
بــه  تــا  کنیــد  پیامــک  بــه 30004550  را  کــران«  »ا )کلمــه  پیامکــی   
فیلم ســاز بگوییــد فیلمــش چقــدر موفــق بود. همچنیــن برای ارســال نظر 
کلمــه »نظــر« را بــه همیــن ســامانه ارســال نماییــد( خــود در مــورد فیلــم 

)Ekran.AmmarFilm.ir( کران مردمی   مراجعه به سایت ا
)@Eyvan_Admin( از طریق تلگرام  

  مراجعــه حضــوری، پســت و پیــک )تهــران- میدان انقــالب- خیابان 
کدپستی : 1۴1۷9۷36۵1( 16 آذر حسینیه هنر - 
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سود بانکی؛ حرام یا حالل!
محســن نقــی زاده، طلبــۀ و کارگــردان مســتند »تجــارت ابــدی« اســت. چندســالی می شــود کــه پــا در عرصــۀ فیلم ســازی گذاشــته و آثــار متعــددی تولیــد کــرده 

کــه در بیــن آن هــا مســتند »بومرنــگ« ســال گذشــته توانســت جایــزۀ بخــش بیــداری اســامی جشــنواره عّمــار را بــه خــود اختصــاص دهد.

گفتوگوبامحسننقیزادهکارگردانمستند»تجارتابدی«

امســال بــا چــه آثــاری را در جشــنوارۀ عمــار شــرکت 
کرده اید؟

ــارۀ  ــه درب ک ــام »تجــارت ابــدی«  ــه ن ــاه ب کوت کار  ــا یــک  مــن ب
کــرده ام. مــدت  یــک صنــدوق قرض الحســنه اســت شــرکت 
کــرده ام  که ســعی  زمــان ایــن اثــر تقریبــًا بیســت دقیقه اســت 
کــه بیــن مــردم اســت  ایــن ســنت حســنه را بــا مشــکالتی 

کنــم. روایــت 

این صندوق قرض الحسنه در کدام شهر است؟
در شــهر نجف آبــاد اصفهــان. ویژگــی ایــن صنــدوق ایــن 
کارمــزد هــم از مــردم  کــه هیچ گونــه ســودی، حتــی  اســت 
کــه ایــن  نمی گیــرد. ایــن صنــدوق و دو ســه صنــدوق دیگــر 
کــرده؛  کار شــاخص آن هــا اســت، مشــکالت شــهر را حــل 

کننــد. گرفتــار مشــکالت بانکــی  بــدون آن کــه مــردم را 

ــاب  ــنه را انتخ کــه موضــوع وام قرض الحس ــه شــد  چ
کردید؟

کــه مربــوط بــه مســائل دینــی می شــود بــرای  موضوعاتــی 
مــن جــذاب اســت؛ چــون مــن آخونــد فیلم ســاز هســتم. 
بخشــی از موضوعــات جامعــۀ مــا بحــث اقتصــادی اســت. 
کــه  بحــث مــن در ایــن فیلــم حــرام و حــالل بــودن ســودی 
ــا ایــن  ــه آی ک ــد نیســت، بحثــم ایــن اســت  بانک هــا می گیرن
بانک هــا مشــکالت مــردم را حــل می کننــد؟! بخشــی را بــا 

کــه  نــگاه فقهــی نــگاه می کنــم و بخــش دیگــر ازاین جهــت 
کــه بانک هــا ملــزم هســتند، پرداخــت  اصــاًل ایــن میزانــی 
می کننــد یــا خیــر! مــن در انتهــای فیلم، یــک آمــاری را از مرکز 
پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی راجع بــه بانک هــا 
کــه  کــه بانک هــا میــزان قرض الحســنه ای  نمایــش می دهــم 
کارمنــدان خودشــان می دهند. بایــد بــه مــردم بدهنــد را بــه 

چطور با سوژۀ این مستند آشنا شدید؟
کــه خــودش اهــل نجف آبــاد اســت ایــن صنــدوق را  شــخصی 
کار، روایــت ایــن صنــدوق اســت  بــه مــا پیشــنهاد داد. اصــل 
ولــی به صــورت ضمنــی نواقــص شــیوه بانک هــا را بــه نقــد 

کشــیده ایم.

از مراحل ساخت مستند بگویید.
کــه رفتیــم و در نجف آبــاد  ســال گذشــته، انتهــای اســفند بــود 
کن شــدیم و حــدود پنــج روز در آنجــا فیلم بــرداری کردیــم.  ســا
قبــل از رفتنمــان بــه اصفهــان دوســت مان که اهــل نجف آباد 
بــود، کار تحقیقــات را انجــام داد و مــن بین ســوژه ها، انتخاب 

کــه با چه کســانی مصاحبــه بگیریم. کــردم 

کــه  با توجه بــه اوضــاع فعلــی فکــر می کنیــد خــوب اســت 
ــه موضــوع فتنــه فیلــم ســاخته شــود؟ راجع ب

کــه ســرش بــه تنــش بیــارزد  کاری  به نظــرم در ایــن زمینــه 

کارهایــی  خیلــی تولیــد نشــده. قطعــًا بایــد تولیــد شــود، 
کــه متأســفانه در ایــن چنــد ســال تولیــد شــده اند را مــن 
خیلــی  داســتانی  کارهــای  بیشــتر،  دیــده ام،  کم وبیــش 
ضعیــف بــوده و متأســفانه سفارشــی  ماننــد هســتند؛ یعنــی 

نیامــده. بیــرون  فیلم ســاز  آن  از دل 

بــرای  را  ظرفیتــی  چــه  عمــار  جشــنوارۀ  شــما  به نظــر 
سینمای انقالب ایجاد کرده است؟

کــه  کــه عرصــه را بــرای جوان هایــی  مهم تریــن آن ایــن اســت 
ــۀ  ــتند وارد عرص ــت نمی توانس ــتند و هیچ وق ــتعداد داش اس
کــرده و ظرفیت هــا را اســتفاده  فیلم ســازی شــوند، راحــت 
کنــد. به نظــر مــن ایــن خیلــی  کــرد تــا نســل فیلم ســاز تربیــت 
ــد،  ــاد ش ــه ایج ک ــلی  ــن نس ــت. ای ــم اس ــد فیل ــر از تولی مهم ت

ــا دغده هــای انقالبــی هســتند. بچه هایــی ب

کران مردمی چیست؟ نظر شما راجع به ا
کــه ایــن ایــده را داد، آفریــن می گویم؛ چون  مــن بــه آن کســی 
به نظــرم جشــنواره عّمــار نبایــد از ایــن حالــت مردمــی اش 
کــه جشــنواره عمــّار  خــارج بشــود. مــن ایــن تــرس را دارم 
به مــرور مثــل جشــنواره های دیگــر، فــرش قرمــزی بشــود 
و آن حالــت مردمــی اش را از دســت بدهــد. به نظــرم ایــن 
کران هــای مردمــی جلــوی ایــن موضــوع را می گیــرد و  ایــدۀ ا

ــرد. ســینما را پیــش اقشــار ضعیــف جامعــه می ب
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به روایت دوست
مهــدی حجت پنــاه، کارگــردان مســتند »بــاالی بــاالی ابرهــا« متولــد ســال 1359 اســت. 18ســالی می شــود کــه کارمنــد صداوســیما اســت و در آنجــا به عنــوان 
تهیه کننــده و کارگــردان آیتم هــای مختلــف فعالیــت می کنــد. کار خــود را از تدویــن شــروع کــرده کــه از ابتــدا شــروع کــردم بعــد وارد ســینما و تلویزیــون شــده  اســت. 
ایــن کارگــردان تاکنــون کارهــای زیــادی ازجملــه صــد قســمت ســریال، شــش تله فیلــم و پنج پویانمایی تولیــد کرده که جدیدتریــن کارش »بــاالی باالی ابرها« اســت.

گفتوگوبامهدیحجتپناه،کارگردانمستند»باالیباالیابرها«

دربارۀ ساخت مستند باالی باالی ابرها توضیح دهید؟
نحــو ه  و  زندگــی  روایــت  ابرهــا«  بــاالی  »بــاالی  مســتند 
شــهادت شــهید »میرزامهــدی صابــری«، از خانواده هــای 
مهاجــر ایرانــی افغانی  اســت. من برای ســاخت این مســتند 
کــه پســر تنهــا روحانــی  بــه آقــای »حســین شیخ شــعاعی« 
شیخ شــعاعی«  »شــیخ محمد  شــهید  غــواص،  شــهید 
کســی  گفتــم: حســین مــن دنبــال چنیــن  بــود، زنــگ زدم و 
کــه نزدیــک خــان ه شماســت؛ اســمش هــم شــهید  می گــردم 
گفــت: مــن او را می شناســم و  »مهــدی صابــری« اســت. 
ــه تعریــف  ک ــا ایــن شــهید دارم. داســتان را  یــک داســتانی ب
کــرد، دیــدم چــه جالــب، انــگار مــا راوی شــخصیت اصلــی 
کــه مــا در  کردیــم. درواقــع داســتانی  داســتان مان را پیــدا 
مســتند »بــاالی بــاالی ابرهــا« روایــت می کنیــم داســتان 

خــود »حســین شیخ شــعاعی« اســت.

از مراحل ساخت مستند برای  ما بگویید؟
ــه مــن پیشــنهاد شــد. آن موقــع هنــوز  کار ب اســفند94 ایــن 
گفتند ســریع شــروع  ســالگرد اول شــهید نرســیده بود. به ما 
ــه از مراســم ســالگرد او هــم بتوانیــد  ک کنیــد  کار  گرفتــن  ــه  ب
گفتیــم و بعــد از یــک تحقیــق  کنیــد. بســم اهلل  فیلم بــرداری 
کردیــم و یکســری تصاویــر  کار را شــروع  چهــار، پنــج روزه، 
ایــام  در  خانــواده  ایــن  کــه  مختلفــی  جاهــای  از  داخلــی 

گرفتیــم. ســالگرد می رفتنــد را 

کنونــی بایــد چــه اولویت هایــی را  در فضــای رســانه ای 
مدنظر قرار داد؟

کــه از فتنه هــای جدیــد بترســید.  حضــرت آقــا می فرماینــد 
کــه یــک اتفــاق جدیــدی رخ  یعنــی می شــود منتظــر بــود 
ــال  ــه داعــش درح ک ــم روزی  ــه دیدی ک ــوری  ــد. همان ط ده
کردســتان شــروع شــد. اســتعمار  ــود قــص ه  جمــع شــدن ب
کــه مــا  هیچ وقــت بیــکار نمی نشــیند یــا اجــازه نمی دهــد 
کــه  گســترش دهیــم و باعــث شــویم  دیــن و فرهنگ مــان را 
مــردم مختلــف دنیــا، اســالم واقعــی را بشناســند. اســالمی 
کــه آن هــا نشــان می دهنــد اســالم خشــونت اســت. فضــای 
ــه مــردم نشــان دهــد.  ــد اســالم واقعــی را ب رســانه ای مــا بای
مــا در جامعــه هرچــه مشــکل داریــم از دروغ و نبــود اخــالق 
اســت. مــا بایــد بدی هــای جامعــه  را نشــان دهیــم و این هــا 
کار مثبــت و مؤثــر در فضــای  را از بیــن ببریــم تــا بتوانیــم یــک 

رســانه ای انجــام بدهیــم.

از این منظر جشنواره عمار چه ظرفیتی را ایجاد کرده؟
اســالمی  انقــالب  فیلم هــای  پایــگاه  مهم تریــن  عمــار 
کــه  ــار باعــث شــده  شــده اســت. اثربخشــی جشــنوار ه عّم
حتــی در جشــنواره هایی مثــل »ســینما حقیقــت« هــم 
می گذارنــد.  آوینــی«  »شــهید  جایــز ه  به عنــوان  بخشــی 
کشــور مــا، یــک مقــدار  متأســفانه جشــنواره های مختلــف 
نگاه شــان، روشــنفکری اســت. متأســفانه جشــنواره ها بــا 

باندبــازی پیــش رفته انــد. خوشــبختانه جشــنوار ه عّمــار 
کــه ایــن باندبازی هــا همــه جمــع  کــرده  فضایــی را ایجــاد 
ــی  ــی آورد ارزیاب ــه م ک ــزی  ــا آن چی ــی ب ــت. هرکس ــده اس ش
کجــا وصــل  کســی اســت و بــه  می شــود، نــه این کــه چــه 
کــه چــرا فیلــم  کــردم  گلــه  اســت. مــن بــه یکــی از دوســتان 
کــه خــوب بــود در جشــنوار ه عّمــار مطــرح نشــد ؟!  فالنــی 
گفــت جشــنواره عّمــار مثــل فرمانــده اســت و مــا ســربازیم 
و پشــت ایــن ســنگر نشســته ایم. یکــی تــوپ اســت یکــی 
ــینکف.  کالش ــی  ــق زن دارد و یک ــلحۀ دقی ــی اس ــک، یک تان
کدام مــان فرمــان  کــه ببینیــم فرمانــده بــه  مــا منتظریــم 

می دهــد تــا مــا اطاعــت می کنیــم.

برای آینده، چه کاری در دست تولید دارید؟
کار در مرحــل ه تدویــن دارم. یکــی مســتند »شــهید  ســه 
کــه از 175 شــهید غــواص و  محمــد شیخ شــعاعی« اســت 
کربــالی 4 بــوده؛ راوی ایــن مســتند دختــر  خط شــکنان 
کار می کنــم، دربــارۀ یکــی از  کــه  اوســت. دومیــن مســتندی 
کشــورمان بــه نــام خانــم »زینــب شیخ شــعاعی«  نگارگــران 
کشــور اســت؛  کــه از مینیاتوریســت های برجســت ه  اســت 
اصالــت ایــن خانــم بــه نائیــن برمی گــردد و جــد بزرگوارشــان 
کــه دربارۀ  »یغمــا جندقی« اســت. مســتند دیگری هــم دارم 
یکــی از نگارگــران بــزرگ ایــران آقــای »عبــاس جمال پــور« 
کشــور محســوب می شــود. اســت. او اآلن پیرتریــن نگارگــر 
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وقتی اتفاق خاصی ُرخ نمی دهد
نگاهیبهمستند»ازصفرتاصد«

خســتگی ناپذیر بــودن و تســلیم نشــدن، ویژگی هایــی 
کــه  شــخصیتی  بــه  توجــه  عامــل  می توانــد  کــه  اســت 
کاری  ــا صــد«  دارای آنهــا اســت، باشــد. مســتند »از صفــر ت
خصوصیــت،  دو  همیــن  برمبنــای  نیــز  نصیــری  امیــر  از 
شــخصیتی  اســت.  رفتــه  آقابابایــی  حاج محمــود  ســراغ 
کــه خســته نشــده و همــواره تــالش می کنــد و پیوســته در 
صــدد رســیدن بــه وضــع مطلــوب بــوده و بــه وضــع موجــود 

رضایــت نــداده اســت.

کــه از اســم مســتند پیــدا  »حــاج محمــود« همان طــور 
کارش بــه قــول  اســت، از صفــر شــروع می کنــد ولــی شــروع 
خــودش بــا تــوکل به خدا بوده اســت. او از مســیر رفته ســخن 
ــیاری از  ــاید بس ــه ش ک ــد  ــو می کن ــی را بازگ ــد و تجربیات می گوی
کــه در شــرایط آن روزگار نبوده انــد، حــاال بــا آن  جوانــان امــروز 
ــرای  ــه ب ک ــتکاری  ــالش  و پش ــتند. او از ت ــه هس ــرایط مواج ش
رســیدن بــه مقصــد می کنــد، ســخن می گویــد. همســرش بــر 
کار ابایــی نداشــته و  کــه »حــاج محمــود« از  ایــن بــاور اســت 
گــر بــه کاری می چســبید تــا پایان  کــه ا خــودش معتقــد اســت 

ــت. ــرده اس ــش می ب آن را پی

کــه  گفــت  امــا در ارتبــاط بــا مســتند »از صفــر تــا صــد« بایــد 
ــد  ــه دارد، نمی توان ک ــه ســوژه و ظرفیتــی  ــا توجــه ب ــر ب ایــن اث
کنــد. بیننــده احســاس می کنــد  مخاطــب را بــا خــود همــراه 
اتفــاق خاصــی قــرار نیســت در اثــر روی دهــد و نهایتــًا قــرار 

کــه خــب ایــن  اســت یــک شــخصیت موفــق معرفــی شــود، 
کــه عالقــه ای در بیننــده  کم رمــق اتفــاق می افتــد  هــم آنقــدر 

کار ایجــاد نمی کنــد. بــرای تماشــای پایــان 

کــه در شــب ضبــط شــده  آغــاز مســتند بــا تصاویــری اســت 
گــوش می رســد و پاهــای او  و صــدای خرنــاس حیوانــی بــه 
در چنــد صحنــه بــه نمایــش در می آیــد. در ادامــه شــاهد 
ناشــناس  موجــود  آن  توســط  کــه  هســتیم  آســیب هایی 
از  کات. ســپس نریشــن  بــه درختــان و بوته هــا می رســد. 
ســکونت  محــل  آب وهــوای  و  چندین هزارســاله  قدمــت 
کــه اندکــی  »حــاج محمــود«  همــراه بــا تصاویــری از آنجــا 
ــز قیــد می شــود، ســعی در معرفــی یــک  بعــد اســم محــل نی
منطقــه سرســبز جغرافیایــی دارد. در ادامــه ســخن از یــک 
گنــج قدیمــی دســت نیافتنی می شــود و ذهــن بیینــده را 
بــه آن حســاس می کنــد. بعــد از آن بیننــده بــا ســرفه های 
کــه صــدای راوی، آن را  شــخصیت اصلــی روبــه رو می شــود 
ــا  ــد. ت ــادگار حضــور در جبهه هــای جنــگ تحمیلــی می دان ی
کــه  اینجــا موضوعــات بی ربطــی بــه خــورد بیننــده داده شــده 

ــبند. ــم بچس ــه ه کار ب ــای  ــاید در انته ش

ــه تعبیــر  ــاد می کننــد ب ــی از آن ی ــه اهال ک گنجــی  ــان  در پای
کــه امــروز  ســازندگان »از صفــر تــا صــد« همــان چیــزی اســت 
ثمــره اش را حــاج محمــود و خانواده اش می چشــند؛ هرچند 
بــه شــدت شــعاری ازکار در آمــده اســت. ارتبــاط خرناس هــای 
و  بــوده  »گــراز«  کار روشــن می شــود  اواخــر  کــه در  حیــوان 
بــه محصــوالت حــاج محمــود آســیب می رســانده، بــا اثــر 
روشــن  بگیــرد،  قــرار  کار  ابتــدای  در  بایــد  حتمــًا  اینکــه  و 
کــه یــادگار روزگار  نیســت. حتــی ســرفه های حــاج محمــود 
کل اثــر برقــرار نمی کنــد؛  دفــاع مقــدس اســت،  ارتباطــی بــا 
کارگــردان می خواســته نشــان  مگــر اینکــه بخواهیــم بگوییــم 
کــه مــردان روزگار مقاومــت در برابــر دشــمن امــروز هــم  دهــد 

دســت به کمر  و  هســتند  فعــال  اقتصــادی  عرصه هــای  در 
می توانســت  ایــن  البتــه  هســتند.  تولیــد  مشــغول  و  زده 
کارگــردان تنهــا بــه نمایــش چندســرفه  بیشــتر بــاز شــود؛ ولــی 
کتفــا می کنــد و باقــی ایــن نتیجه گیــری را بــه اختیــار بیننــده  ا
می گــذارد. بــه نظــر می رســد او بــرای جمع بنــدی مســتندش 
عجلــه داشــته وگرنــه می شــد ولــو انــدک، از خاطــرات روزهای 
جنــگ و اینکــه روحیــه جهــادی سبب شــده امــروز بتوانــد بــه 
کارگــردان در مــورد ویژگی های  خودکفایــی برســد، پرداخت. 
شــخصیت حــاج محمــود جــز یکــی دو مــورد که ســراغ همســر 
و یکــی از محیط بانــان رفتــه، از شــخص دیگــری اســتفاده 
کارگاهش مشــغول  که در  نکرده و از اهالی روســتا یا جوانانی 
ــری  ــد نظ ــه بخواهن ک ــد  ــان نمی ده ــری نش ــتند، تصوی هس
کــه حــاج  در مــورد شــخصیت اصلــی مســتند بدهنــد. انــگار 
محمــود و خانــواده اش در روســتا »کرمگجــان« تنهــا زندگــی 
کــه اهالی روســتا نظر مســاعدی  می کننــد یــا بــه نظر می رســد 

در مــورد ایــن شــخصیت نداشــتند.

کم  که از  مســتند »از صفر تا صد« راوی شــخصیتی اســت 
کنــون در شــرایطی اســت که محصــوالت باغش  کــرده و ا آغــاز 
ســاالنه 50 میلیــون تومــان درآمــد برایــش ایجــاد می کنــد. 
پــرورش  اســتخر  فنرســازی،  کارگاه  بــه  بایــد  برایــن  عــالوه 
کارگاهــی  کــرد.  کندوهــای زنبــور عســل او نیــز اشــاره  ماهــی و 
کــه  یکــی از پســران حــاج محمــود بــه همــراه ســه جــوان دیگــر 
کارگاهی  روســتای »ِکرِمِجــگان« نیــز در آن مشــغول هســتند. 
کــه خــودش دارای حکایتــی متفــاوت اســت. همچنیــن بایــد 
کارخانــه تولیــد ســم شــیمیایی »پیــف پــاف«  بــه ســابقه او در 
و اینکــه از خــدا می خواســته از آنجــا رهــا شــود و بــه تعبیــر 
کنــد، هــم  خــودش از »دام زیــر ســلطه بــودن« نجــات پیــدا 
کــه حاضــر شــد از آنجــا بیــرون بیایــد و از صفــر  کــرد،  اشــاره 

کنــد. شــروع 

حسام آبنوس
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فیلم های امروز؛ سه شنبه 12 دی ماه
مادری از جنس بهشت

گویــی بعضــی از مــادران بــرای  بهشــت زیــر پــای مــادران اســت امــا 
تصاحب بهشــت، شایســته تر از بقیه هســتند. مستند »شایستگان« 
کوتــاه از زندگــی مــادر شــهید »حســین اشــرفی« اســت. او هنــوز  اثــری 
کــرده و دل  ک فرزنــد شــهیدش را شــیرین تر از جانــش حفــظ  لــوازم ســا
کــه از طریــق پخــت نــان و  گــرو امــام و انقــالب دارد. مــادر شــهیدی  در 
کننــد.  ــا ازدواج  کمــک می کنــد ت ــان بی بضاعــت  ــه جوان فــروش آن، ب
ــی او  ــان اســت ول ــع ازدواج جوان مخــارج ســنگین ازدواج، یکــی از موان
کنــد. ســعی دارد بــا پخــت نــان، هزینه هــای ازدواج جوانــان را تأمیــن 

گرمابخــش  ــد،  ــه تنــور بزن ــی ب ــا نان ــرم می کنــد ت گ ــه او  ک تنورهایــی 
انقــالب،  و  اســالم  راه  در  کــه  او  می شــود.  زیــادی  جوانــان  زندگــی 
کــرده، نه تنهــا خــود را طلبــکار انقــالب نمی دانــد،  فرزنــدش را تقدیــم 
بلکــه هنــوز ســعی در خدمت رســانی بــه انقالب اســالمی دارد و چــه 
خدمتــی بهتــر از پخــت نانــی کــه بــه شــروع یــک زندگــی کمک کنــد؟ در 
کــه به دســت  بــاور جامعــۀ ایرانــی، نــان نشــانه برکــت اســت و نانــی هــم 
ــر بــه زندگــی زوج هــای  مــادر شــهید پختــه می شــود، برکتــی چنــد براب

جــوان مســتضعف می دهــد.

عکس در خدمت مستضعفین
رســالت یــک هنرمنــد، در میــان مــردم بــودن و صــدای آن هــا شــدن 
بــودن  بــرای همیــن نویســنده ای می توانــد ادعــای مردمــی  اســت. 
ــه پســوند  ک کنــد و عکاســی هــم  ــه قلمــش، درد مــردم را روایــت  ک کنــد 
اجتماعــی بــودن را یــدک می کشــد، بایــد در عمــل در میان مردم باشــد و 
تصاویــرش، تصویــر اشــک ها و شــادی های مردم عــادی. »فراتــر از قاب« 
کار خود  که  مســتندی درباره عکاســی به نام »مجتبی حیدری« اســت 
را بــا عکاســی خبــری آغــاز کــرد اما رفته رفته به ســمت عکاســی اجتماعی 
گرایــش پیــدا می کنــد. هنــر ویــژه و نکتۀ متمایز کننده مجتبــی حیدری 
نســبت بــه بقیــه عکاس هــا، در میــان مــردم بــودن اوســت. عکاســی 
ــور  ــا حض ــه در عکس ه ک ــود  ــک می ش ــوژه هایش نزدی ــه س ــدر ب ــه آن ق ک

عــکاس را حــس نمی کنــی. 

مجتبی حیدری در میان مستضعفین و پابرهنگان جامعه می رود و آنها 
هم با او احســاس قرابت می کنند. هنر ویژه او، یکی شــدن با سوژه هاســت. 
وقتی ســوژه عکاســی، کارگران کورۀ آجرپزی و یا کوره های خشــتی هســتند، 
کــه او را جــزوی از زندگــی خــود  عــکاس آن قــدر بــه آنهــا نزدیــک می شــود 
می داننــد. تفــاوت حیــدری بــا دیگــر عکاس هــای اجتماعــی، نــگاه او بــه 
سوژه هاســت. او نمی خواهد با سوءاســتفاده از فقر و محرومیت ســوژه های 
عکس هایش را پله ای برای شــهرت خویش بســازد بلکه به دنبال بازنمایی 
واقعیت هــا، رنج هــا و امیدهــای مســتضعفین جامعــه اســت. برخــالف 
کــه هدفشــان از پرداخــت بــه زندگــی محرومیــن  خیلــی از شــبه روشــنفکران 
ســیاه نمایی اســت، مجتبــی حیــدری به دنبــال نشــان دادن زندگی عــادی و 

مبــارزه مســتضعفین بــرای کســب روزی حــالل اســت.

علیه نژادپرستی
نــام مســتند »رویایــی دارم« برگرفتــه از ســخنرانی معــروف »مارتیــن 
لوترکینــگ« رهبــر معــروف سیاه پوســتان آمریکاییســت. ایــن مســتند 
بــه بررســی ســیر ظلــم تاریخــی آمریکایی هــا بــه سیاه پوســتان از ســال 
کنــون می پــردازد. در ایــن ســال آمریکایی هــا اولیــن  1562 میــالدی تا
کــه تعدادشــان حــدود ششــصد هــزار نفــر بــود را بــه  بــردگان آفریقایــی 
کوچک تریــن  کــه از  ســرزمین خودشــان بردنــد. بــردگان آفریقایــی 
حقــوق مدنــی خــود محــروم بودنــد ولــی نیــروی محرکــة اقتصــاد آمریکا 
شــدند. امپراتــوری و ابرقدرتــی آمریــکا بــر گــردة بردگان سیاه پوســتی بنا 
شــد. تمدن آمریکایی، با توحشــی خونســردانه به مدت ســیصد سال 

از هرگونــه ظلمــی بــه بــردگان سیاه پوســت اجحــاف نکــرد.
ایــن وضــع تــا لغــو بــرده داری ادامــه داشــت امــا لغــو بــرده داری پایانــی 
کوکلــس  بــر ظلــم سفیدپوســتان آمریکایــی بــر سیاه پوســتان نبــود. 
کــه بــه تفــوق نــژاد ســفید  کالن هــا نژادپرســت ترین آمریکایی هــا بودنــد 

بــر ســیاه اعتقــاد داشــتند و در راه ایــن باورشــان از ســوزاندن و مثلــه 
کــردن سیاه پوســتان هیــچ ابایــی نداشــتند! تبعیض نــژادی در آمریــکا 
ــه سیاه پوســتان حتــی نمی توانســتند از توالت هــای  ک ــود  ــه حــدی ب ب
کنند چه رسد به برابری در حقوق اجتماعی! سفیدپوستان استفاده 
مســتند »رویایــی دارم« اثــر مشــترک »ســلمان ابوطالبــی« و »داود 
ایــن  آمریکایی هــا می پــردازد. در  نژادپرســتی  بررســی  بــه  جلیلــی« 
مســتند مراحــل تاریخــی نژادپرســتی و تبعیــض آمریکایی هــا از قــرن 
شــانزدهم میــالدی، دوران بــرده داری، دوران مخــوف ارعــاب کوکالس 
کــه ســعی در  کالن هــا و دوران معاصــر بررســی شــده اســت. مســتندی 
کاوی قتــل جوانــان سیاه پوســت در همیــن چند ســال گذشــته و به  وا
دســت پلیس سفیدپوســت، نژادپرستی پلیس در برابر سیاه پوستان 

و اعتراضــات اجتماعــی جنبــش سیاه پوســتان دارد.

حق حساب!
ــه میــان ســاختمان های در حــال  ــر، دوربینــش را ب کارگ مســعود 
گســترش  ســاخت ُبــرده تــا »تلکــه« روایتــی باشــد از فســادی در حــال 
بــه نــام رشــوه. در فرهنــگ ایرانــی اســالمی، رشــوه مضمــوم و خــالف 
کــه مطــرح می شــود ایــن  ع و عــرف شناخته شــده اســت. ســؤالی  شــر

کــه چــرا اراده ای در برابــر رشــوه صــورت نمی گیــرد؟  اســت 
کارهــای  کــه درگیــر  کســانی مصاحبــه شــده  در مســتند »تلکــه« بــا 
ســاختمانی هســتند و خیلــی مواقــع از پرداخــت رشــوه بــه ادارات 

کــه در حــال نهادینــه شــدن اســت  گزیرنــد. فســاد اداری  مختلــف نا
ولــی عزمــی بــرای برخــورد بــا آنهــا صــورت نمی گیــرد. تلکــه مســتندی 
ادارات  تاریــک  و  پنهــان  زوایــای  بــه  کارگــردان  و  شفافیت زاســت 
کنــد.  کــه رایــج شــده اســت را بررســی  نــور انداختــه تــا قبــح امــری 
کــردن و رشــوه  کارمنــدان و مســئولین ادارات، تلکــه  حــاال طیفــی از 
گرفتــن را نــه تنهــا ناپســند نمی داننــد، بلکــه آن را حــق حســاب خــود 

می پندارنــد! 
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فإن مع العسر یسرا

إن مع العسر یسرا...

کنــده از رنــج، ســختی و  تاریــخ حیــات بشــر همیشــه آ
نگرانــی نســبت بــه فقدا ن هــا بوده اســت؛ از فقــدان ســالمتی 
کــم و حکومــت عــادل  فــردی و درآمــد مناســب تــا فقــدان حا
کبــد «؛ لــذا جســتن نقــاط  و حــاذق. »خلــق االنســان فــی 
کار دشــواری  تاریــک و تأثــرآور در زندگــی فــردی و جوامــع، 
نیــز  ناراســتی ها و مظالــم  کاوشــگران  نیســت. ذوق زدگــی 

برخاســته از ِدماغ هــای نوخاســته اســت.

برخــی مشــکالت، مقصــر انســانی ندارنــد، مثــل نابینایــی 
دســته ای از انســان ها، محرومیــت دســته ای از نعمــت تکلم 
یــا شــنیدن، وقــوع زلزله هــا، ســیل ها والــخ. برخــی مصائــب 
یــا جامعــه  کم همتــی و بی تدبیــری خــود فــرد  اثــر  بــر  نیــز 
گرانــی،  ودولت هــا بــه وجــود می آیــد ماننــد اعتیــاد، تــورم، 
فرهنــگ بــد ترافیکــی و امثالهم. دســته ســومی از نامالیمات 
بــر اثــر عامــل بیرونــی تحمیل می شــود مثــل جنگ تحمیلی. 

مجید بذرافکن

شاخص های نقد مصلحانه
در همــه ایــن مــوارد ســه محــور مشــترک وجــود دارد. انســان 
و جامعــه موظــف بــه تــالش بــرای حــل مشــکل اســت. لیــس 
لإلنســان اال مــا سعی)ســوره نجم،آیــه 39(. انســان مؤمــن 
ــر امیــدواری بــه رحمــت خداســت. »التیأســوا مــن  مکلــف ب
روح اهلل إّنــه الییــأس مــن روح اهلل إاّل القــوم الکافــرون* از 
کافــران، از  گــروه  کــه تنهــا  رحمــت خــدا مأیــوس نشــوید؛ 
رحمــت خــدا مأیــوس می شــوند« )ســوره یوســف آیــه 47(. 
انســان موظــف بــه رضایــت بــر قــدر الهــی و روحیــه شــکر در هر 
کــه همــه حــوادث و تحــوالت جــاری بــر فــرد  حالــی اســت. چرا
و جامعــه امتحــان الهــی محســوب می شــوند. »الــذی خلــق 
المــوت و الحیــات لیبلوکــم ایکــم احســن عمــال و هوالعزیــز 
کــه مــرگ و زندگــی را  الغفــور )ســوره ملــک، آیــه 2(؛ همــان 
ــر  ــه عمــل نیکوت کدامتــان ب ــه  ک ــد  ــا شــما را بیازمای ــد ت بیافری
اســت، و او شکســت ناپذیر آمرزنده اســت« و ســنت امتحان 
ــال  ــنه اهلل تبدی ــد لس ــن تج ــری دارد. »فل ــد الیتغی ــی قواع اله
و لــن تجــد لســنه اهلل تحویــال* در ســنت خــدا هیــچ تبدیلــی 
نمی یابــی و در ســنت خــدا هیــچ تغییــری نمی یابــی« )ســوره 
گشــایش، راحتــی و نعمت هــا نیــز از همیــن  فاطر،آیــه 43( 
قاعــده پیــروی می کننــد؛ هــم ســه وجــه دارنــد و هــم ســه 
محــور مشــترک را دارا هســتند. و خداونــد جــّل و أعلــی بــرای 
هیــچ انســانی عســر مطلــق و یســر مطلــق، ســختی صــرف و 
کــرد.  گشــایش و خوشــبختی صــرف مقــّدر نکــرده و نخواهــد 
کــه بعــد از هــر ســختی، آســانی وجــود  کیــد فرمــوده  بلکــه تأ
دارد. فــإن مــع العســر یســرا* إن مــع العســر یسرا)انشــراح 5 و 

ــان ها،  ــرای انس ــدد ب ــوع می پیون ــه وق ــم ب ــه در عال 6(. آن چ
کمــان آنهــا امتحــان الهــی اســت و ســوم هر کس  جوامــع و حا

نتیجــه زحمــت و تــالش خــود را بدســت خواهــد آورد.

بــه  بــدو  در  فیلم ســاز  و  مستندســاز  داســتان نویس، 
کشــیدن هــر تصویــری از حیــات انســانی بایــد بدانــد  تصویــر 
پــس  پیچیــده ای ســخن می گویــد.  از چنیــن شــبکه  کــه 
وی  کار  بــر  کــم  حا اصــول  فــوق  معنایــی  چارچوب هــای 
خواهنــد بــود. همــه ژانرهــای تصویــری و داســتانی، بــه ویــژه 
کاری  می توانــد  شــاخص ها  همیــن  بــا  انتقــادی  کارهــای 

کفرآمیــز و یــا رحمانــی باشــد. 

امیدواری یا ناامیدی!

اولیــن و مهم تریــن شــاخص نقــد دینــی و الهــی، امیــد و 
کژی هــا و  کــه در پــس پرداختــن بــه  کاری  ناامیــدی اســت. 
بن بســت های ظاهــری راهــی و امیــدی خلــق می کنــد، دم 
گــر موجــب انســداد و خفگــی در مخاطــب  رحمانــی دارد و ا
از  تدویــن ســکانس های متعــدد  کفــر می پویــد.  راه  شــود، 
کــت، پالن هــای مکــرر از چهره هــای  اظهــارات مــردم در فال
کــودکان معلــول و مریــض  کــردن  مأیــوس و غبارگرفتــه و ردیــف 
بــدون هیچ لبخنــدی، بدون هیچ فرصت تنفســی، مخاطب 
کــه  را بــه یــک فضــای خــالء و ســیاه می کشــاند. در صورتــی 
گنــج و  زندگــی همیــن مــردم، چــه در سیســتان چــه در قلعــه 
چه هر جای دیگر مشــحون از خوشــی و ناخوشــی های درهم 
کودکان  تنیده اســت. خوشــی روزهای عروســی، خوشــی تولد 

پرونده ویژه نقد درون گفتمانی
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گوســفندها و  گاوهــا و  ســالم، خوشــی روزهــای بــه دنیــا آمــدن 
روزهــای مرحمــت آســمان بــر زمیــن و مثال هــای بســیار دیگــر 
اینهــا جزئــی از تصویرهــای غیرقابل انــکار طبیعــت حیــات 
کفــران نعمــت  کــه نادیــدن آنهــا نوعــی دروغ و  انســان هســتند 
محســوب می شــود. نبایــد برآینــد یــک مجموعــه مخاطــب را 

کنــد. نســبت بــه خلقــت، عدالــت و تقدیــر الهــی متعــرض 

نگاهی جامع به زندگی مردم مسلمان ایران
دومیــن شــاخص، نــگاه جامــع بــه زندگــی مردم مســلمان 
ایــران اســت. ایمــان، تــوکل برخــدا، رضایــت بــه قســمت و 
کثــر  قــدر الهــی، تــالش بی پایــان یکــی از وجــوه اصلــی زندگــی ا
کشــورمان، ایــران، اســت. وقتــی  مردمــان مســتضعف در 
مســتندی از مردمــان مؤمــن و اهــل دل سیســتانی ســاخته 
می شــود و با فیلترهای سیاه وســفید و عدســی های خاص، 
کریــه و منزجرکننــده ای از ایــن مــردم نشــان می دهد  تصاویــر 
الســالم،  علیهــم  بیــت  اهــل  بــه  آن هــا  ارادت  بــاب  در  و 
تالش هــای مخلصانه شــان در اقامــه عــزای حســینی )ع( 
موســی الرضا)ع(  بــن  علــی  مــزار  زیــارت  در  اهتمامشــان  و 
مقــدس  دفــاع  دوران  در  مــال  و  جــان  بــا  مشارکتشــان  و 
بی تفــاوت عبــور می کنــد و بعضــًا ایــن مــوارد بــه ضــد خــودش 
کج فهمــی در انجــام  بــه کار می گیــرد، بایــد از نوعــی اعوجــاج و 

تکلیــف خبــر داد.

حفظ کرامت انسان 
جلــوی  انســان های  کرامــت  حفــظ  ســوم  نکتــه 
دوربیــن اســت. یکــی دســتمایه های اصلــی مســتندهایی 
نقــد  دنبــال  بــه  و  داشــته  حزب اللهــی  خاســتگاه  کــه 
درون گفتمانــی هســتند، پرداختــن بــه مقولــه مهــم عدالت و 
مســاوات اســالمی اســت. جلوه هــای ایــن مســئله در اضــالع 

گســترده اســت.  ابعــاد متنــوع جامعــه  و 

اختــالف طبقاتــی، محرومیــت فقــرا، اشــرافیت اغنیــا و 
مســابقه ثروت انــدوزی و فخرفروشــی ســوژه هایی هســتند 
کــه نقــش اول آن هــا مــردم جامعــه بــازی می کنــد. برخــی 

محــروم و مســتعضعف، عــده ای دارا و غنــی و ضلــع ســوم نیــز 
کــه  کــرد  مســئولین هســتند. در هــر ســه بخــش بایــد توجــه 
گرفتــن آداب  رســیدن نتیجــه نبایــد باعــث عجلــه و نادیــده 
کرامــت انســانی شــود. ســؤال و جواب هــای  اســالمی و حفــظ 
مکــرر بــرای رســیدن به جمــالت دل خــراش از زبــان خود فقرا 
کــردن عزت نفــس مســلمان  و محرومیــن، تحقیــر و ضایــع 
اســت. از ســوی دیگــر بازنمایــی چهــره مســئولین بــه عنــوان 
از  کم ســواد، بی مبــاالت و متظاهــر، دور  بــی درد،  افــرادی 

کارگــزاران جمهــوری اســالمی اســت. واقعیــت عمومیــت 

ــردن پاســخ مســئولین و نگاه هــای  ــر زیــر ســؤال ب اصــرار ب
عاقــل اندرســفیه بــه آنــان به صــرف اینکــه در جایــگاه دولتــی 
نشســته اند، دور از انصــاف اســت. امام علــی)ع( می فرمایند: 
الباطــل  کمــن طلــب  الحــق فأخطــأه  »لیــس مــن طلــب 
کــه بــه دنبــال حــق مــی رود و اشــتباه می کنــد  کســی  فأدرکــه* 
کــه دنبــال باطــل اســت و بــدان دســت  کســی نیســت  ماننــد 
می یــازد.« قطعــًا چنیــن افرادی در مســئولین امور در سراســر 
کنــار آنــان از مســئولین  کشــور وجــود دارنــد، ولــی بایــد در 
ــکالت و  ــل مش ــد ح ــّد و جه ــه در ج ک ــت  گرف ــراغ  ــری س دیگ

کشــور شــبانه روزی زحمــت می کشــند. مســائل 

بقایای طاغوت، توطئه های دشمن
بقایــای  مقولــه  ســه  بــه  توجــه  مالحظــه،  چهارمیــن 
طاغــوت، توطئه هــای دشــمن و تالش هــای جمهــوری 
کنــار یکدیگــر اســت. عبــور جمهــوری اســالمی  اســالمی در 
پیچیــده  ای  و  متعــدد  تحــوالت  بــا  35ســالگی  مــرز  از 
کــه در حوزه هــای مختلــف  همــراه بــوده اســت. آن چیــزی 
دیــده   ... و  سیاســی  اجتماعــی،  اقتصــادی،  فرهنگــی، 
و  اقدامــات  تالش هــا،  برنامه ریزی هــا،  برآینــد  می شــود، 
کــه در دو ســوی جبهــه جمهــوری اســالمی  وقایعــی اســت 
انجــام شــده  و داخلــی اش  اردوگاه مخالفــان خارجــی  و 
در  اســالمی  انقــالب  بازوهــای  و  مســئولین  تــرور  اســت. 
کشــوری  بــر  ســهمگین  جنگــی  تحمیــل  کشــور،  سراســر 
نظامــی  و  سیاســی  اقتصــادی،  زیرســاخت های  کــه 
 6 خدمت رســانی  دارد،  ازهم گیســخته ای  و  ضعیــف 
دولــت و ســه رییــس جمهــور بــرای جبــران خرابی هــای 
ــی  ــی، فرهنگ ــی، مدیریت ــای علم ــگ و عقب افتادگی ه جن
توطئه هــای  و  هجمه هــا  بــا  مقابلــه  و  اقتصــادی  و 
کشــور هســتند. بــه  دشــمنان، اجــزای بزرگــی از تاریــخ ایــن 
کارشناســان رشــد وضــع معیشــتی، رفاهــی،  اذعــان همــه 
در  کشــور  نظامــی  و  اقتصــادی  بهداشــتی،  خدماتــی، 
کــه  گذشــته نیســت. البتــه  هیــچ بخشــی قابل مقایســه بــا 
هنــوز بــا آن نقطــه مطلــوب، فاصلــه بســیاری هســت. امــا 
کــه می خواهــد چــوب نقــد و عیارســنجی را بــردارد،  کســی 
کــه  اقداماتــی  بــه  نســبت  را  خــود  موضــع  می بایســت 

کنــد. مشــخص  انجام شــده،  درگذشــته 

کــه مدعــی نقــد درون  یکــی از ایــرادات جــدی بــه آثــاری 
گفتمانــی هســتند، بی ثمــر خوانــدن مطلــق تالش هــا در حــل 
ــه  ــانی ب ــا آب و برق رس ــداری ت ــام بانک ــت. از نظ ــکالت اس مش
مناطــق محــروم، خدمــات اجتماعــی و وضعیــت بهداشــتی 
وضعیــت  در  همگــی   ... و  شــهری  حاشــیه ای  مناطــق 
کامل و یا مدیریت غیرعلمی به سر می برند. طرفه  رهاشدگی 
آن کــه در ایــن آثــار عمدتــًا دارای چارچــوب انتقــادی ضعیــف و 
ــرای  ــان و تهیه کننــدگان ب کارگردان به هم ریختــه ای هســتند. 
کارآمــدی و اشــکاالت صرفًا به مصاحبه های مردمی  اثبــات نا
مشــکالت،  از  گــذرا  و  ســطحی  به صــورت  و  کــرده  بســنده 
علــل، راه حل هــا و افق هــا عبــور می کننــد. آن هــا بــدون اینکــه 
ــه و  ــا فیلم برداری هــای عجوالن ــه مشــکل نزدیــک شــوند، ب ب
مصاحبه هــای غیــر کارشناســی شــده بــا مســئولین و مــردم به 
دنبــال اثبات وجود مشــکل هســتند. درصورتی که نقــد درون 
گفتمانــی بــه دنبــال یافتــن و نشــر راه حــل مشــکالت اســت. 
کــه حرکــت  در برخــی آثــار ســیاه نمایی بــه حــدی می رســد 
ــا دوره  جمهــوری اســالمی، حرکتــی قهقرایــی و در مقایســه ب
پهلــوی ضعیف تــر و عقب تــر بــه تصویــر کشــیده می شــود- کــه 

مــورد اســتقبال شــبکه های خارجــی نیــز قــرار می گیرنــد. 

نقد گفتمانی
کــردن آثــار  گفتمانــی باشــد. بســنده  پنجــم، نقــد بایــد 
انتقــادی بــه دو محــور ضعــف علمــی سیاســت های اتخــاذ 
کوته نظــری اســت.  شــده و مشــکل مدیریتــی ناشــی از نوعــی 
کشــور نــه زاییــده ضعــف مدیریتــی  بســیاری از مشــکالت 
هســتند،  علمــی  غلــط  سیاســت گزاری  از  برخاســته  نــه  و 
غربــزده  فرهنگــی  و  گفتمانــی  رویکردهــای  از  ناشــی  بلکــه 
هســتند. کارشناســان یکــی از دالیــل وقــوع انقالب اســالمی را 
کارآمــدی رژیم پهلوی ای دانســته که برخــوردار از قوی ترین  نا
مستشــاران اقتصــادی، نظامــی، امنیتــی و سیاســی خارجــی 
کنــون-  کشــور-حتی هم ا بوده انــد و زیرســاخت های اداری 
ــه  ــران هســتند. ب ــرای ملــت ای ــی ب دست ســاخته عقــول غرب
کلــی وارد بــر دولت هــای آقایــان  همیــن ترتیــب ایــراد جــدی و 
مدل هــای  از  اســتفاده  خاتمــی،  و  رفســنجانی  هاشــمی 

کشــور بــود.  مدیریتــی غربــی بــرای اداره 

ــکا  ــی ات گفتمان یکــی از چارچوب هــای اصلــی نقــد درون 
گفتمانــی اســالم نــاب محمــدی صلــوات  بــه ســتون های 
گفتمــان خدمــت بــه محرومیــن و  اهلل علیــه و آلــه اســت. 
گســتری بــا تکیــه بــر نیروهــای جــوان، انقالبــی و  عدالــت 
کارآمــدی شــان را اثبــات  کــه در جنــگ  متخصصــی اســت 
کلــی نظــام ماننــد اقتصــاد  ــد. تحقــق سیاســت های  کرده ان
کلــی جمعیــت، علــم و فنــاوری  مقاومتــی، سیاســت های 
کــه  هســتند  دفاعــی  قابــل  قانونــی  مدخل هــای   ... و 
عالقه منــدان بــه رویکردهــای انتقــادی بایــد آنهــا را دنبــال 
کــه امیــدی بــه حــل آن در  کننــد. بیــان مشــکل بــدون آن 
کمیتــی، دولتــی و تــوان مردمــی باشــد، موجــب  دســتگاه حا

یــأس و ســرخوردگی در مخاطبــان خواهــد شــد.

گر در تحقیقات و تدوین های  منتقدین درون گفتمانی ا
زیرســاخت های  در  را  مشــکالت  ریشــه  نتواننــد  خــود 
ضعیــف و یــا غلــط باقی مانــده از دوران طاغــوت و پیــروی 
از مدل هــای غربــی مدیریتــی نشــان دهنــد، عمــاًل در حــال 
کارآمــدی تئــوری  اســالم سیاســی هســتند. ایــن  اثبــات نا
گفتمــان انقــالب  کــه یکــی از اصــول قطعــی  در حالــی اســت 
ــه  ــوات اهلل علی ــدی صل ــاب محم ــالم ن ــی اس ــالمی توانای اس
ــه و ســلم در اداره انســان در عصــر حاضــر اســت. چیــزی  و آل
کــه در عرصــه بســیار پیچیــده و صعــب جنــگ تحمیلــی بــه 
کــه پــس از جنــگ نیــز موجــب  منصــه ظهــور رســید. مطلبــی 
گازرســانی، آبرســانی و خدمات گسترده شهری  برق رســانی، 
کشــور شــده اســت، پیشــرفت های  و روســتایی در سراســر 
عظیــم علمــی، نظامــی و حتــی ورزشــی زاییــده اعمال چنین 

تفکــری اســت.

آن چــه در ایــن مطلــب تــا اینجــا بــدان اشــاره شــده اســت، 
ــی اســت. امــا  گفتمان ــه ای از نقــد و ایجــاب در نقــد درون  گون
ــه  ــرد، ب ــود بگی ــه خ ــز ب ــری نی ــورت عینی ت کار ص ــه  ک ــرای آن  ب
گفتمانی اشــاره  صــورت موجــز، بایــد به ســبکی از انتقاد درون 
کنــه و  کــه در ظاهــر رنــگ و بــوی انتقــادی نــدارد؛ ولــی  کــرد 
عمــق آن از مؤثرتریــن ســبک های انتقــادی مؤمنانــه اســت. 
کم عملــی،  بــرای نشــان دادن  اثبــات عقب افتادگــی،  بــرای 
بــرای یــاری رســاندن به مســئولین ضعیف، بــر نقاط موفقیت 
گرفــت، خالقیت هــا و  کــرد، افــراد پــرکار را ســر دســت  تکیــه 

ابتــکارات مؤثــر در همــان نقطــه آســیب ارائــه داد.

فرهنگ؛ زیربنای حل مسایل کشور
کید بر مســئله فرهنگ به عنــوان زیربنای  مطلــب آخــر، تأ
گذشــته  کــه نســبت بــه  کشــور اســت. مردمــی  حــل مســائل 
خــود احســاس افتخــار می کننــد و بــه آینــده روشــنی امیــدوار 
ــر اســتعدادهای درونــی خــود  ــا شــناخت، تکیه ب هســتند، ب
امــا  درمی نوردنــد.  را  پیشــرفت  قله هــای  الهــی  وامــداد 
کــه احســاس شکســت و ضعــف در آن رخنه کرده  جامعــه ای 
کــردن تــوان بالقوه خود نداشــته،  باشــد، امیــدی بــه بالفعــل 
گســترده  و ســنگین دشــمن، شکســته و  در برابــر تهاجمــات 

ذلیــل خواهــد شــد.

مطلب آخر، تأکید 
بر مسئله فرهنگ 

به عنوان زیربنای حل 
مسائل کشور است. 
مردمی که نسبت به 

گذشته خود احساس 
افتخار می کنند و به 

آینده روشنی امیدوار 
هستند، با شناخت، 

تکیه بر استعدادهای 
درونی خود وامداد 

الهی قله های پیشرفت 
را درمی نوردند. اما 

جامعه ای که احساس 
شکست و ضعف در 

آن رخنه کرده باشد، 
امیدی به بالفعل 

کردن توان بالقوه 
خود نداشته، در برابر 

تهاجمات گسترده  
و سنگین دشمن، 

شکسته و ذلیل خواهد 
شد.
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نظر به پیشرفت ها و موفقیت های اقتصادی
ثریا از اســفند ســال 90، با شــعار دیدبانی برای پیشــرفت 
ایــران روی آنتــن رفــت. فــاز اول بــا رویکرد علم و فنــاوری در 
کــه در هــم ه  مســیر پیشــرفت شــروع شــد و قــرار بــر ایــن بــود 
مســائل فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــاد مقاومتی 
گســترش پیــدا  بــا نــگاه پیشــرفت مدنظــر انقــالب اســالمی 
گام ایــن اتفــاق افتــاد و ســعی شــد، حــوزۀ  گام بــه  کــه  کنــد 
نشــود  تعریــف  علمــی  و  مــادی  فقــط  صرفــًا  پیشــرفت، 
بــه پیشــرفت در  انقــالب نســبت  کــه رهبــر  نگاهــی  بــا  و 
عدالــت اجتماعــی، فرهنــگ و حــوزه دینــداری مــردم دارد 
کــرده اســت، چالش هــای مســیر  تعریــف شــود. ثریــا ســعی 
که  کشــور را بــه انــداز ه تــوان، بار علمــی  و ارتباطی  پیشــرفت 
ــا مجموعه هــای پژوهشــی و انقالبــی دارد، مــورد بررســی  ب
قــرار دهــد و نقــاط ضعــف و قــوت را بــا صراحــت نشــان 
دهــد. ثریــا در ایــن شــش ســال، فــراز و نشــیب و مشــکالت 

محسن مقصودی

اولویت؛ مسئله های مردم
برنامهثریاازحاشیهتامنت

ــی بــه لطــف خــدا، حمایت هــای  زیــادی داشــته اســت؛ ول
مــردم و لطــف رهبــر معظــم انقــالب، الحمــداهلل هنــوز ادامه 
کــه بتوانــد ایــن مســیر را ادامــه بدهــد تــا بــا  دارد و امیــدوارم 
کمتــر شــود و دیده بــان  کــه دارد  کمــک مــردم، نقص هایــی 

شایســته ای بــرای ایــران باشــد.

ثریا کاًل مستأجر است
مــن راجــع بــه مشــکالت ثریــا و پخــش نشــدن آن، خیلــی 
ــا  ــه ب ک ــدارم. مهــم ایــن اســت  کــردن فضــا ن ــاز  ــه ب تمایــل ب
هــم ه ســختی هایی  بــا  ثریــا   مســاعدت مدیــران ســیما، 
ایــن  امیــدوارم  و  برگشــته  آنتــن  روی  دارد،  و  داشــته  کــه 
بــا  کنــد و ثریــا بتوانــد حرفــش را  حمایت هــا ادامــه پیــدا 
مشــکالتی  و  چالش هــا  اتفاقــات،  البتــه  بزنــد،  صراحــت 
کــم و بیــش  کــه بــرای یــک برنــام ه زنــده بوجــود می آیــد، 
طبیعــی اســت؛ البتــه یــک جاهایــی غیرطبیعــی بــود؛ مثــل 
گــروه ثریــا در  کــه بــرای  بعضــی برخوردهــا و چالش هایــی 
کــه آن هــم  موضــوع هســته ای دو ســال قبــل بوجــود آمــد 
کــه دو ســال پــس از  از الطــاف دولــت محتــرم بــود.  اآلن 
مجموعــه مســتند ســال های هســته ای یــا اربــاب رخنه هــا 
کــه  کننــد  می گــذرد، مســئولین دولــت می تواننــد قضــاوت 
ــا ســع ه  ــه؟ آی ــا ن ــود ی ــا آن حرف هــا و انتقــاد ات، درســت ب آی
صــدر مســئولین مــا در برابــر انتقادهــا درســت اســت؟ آیــا 

از انتقادهــا درســت اســتفاده می کننــد یــا نــه؟ مــا زمــان  
دولــت دهــم هــم، برنامه هــای انتقــادی داشــتیم، آن موقــع 
هــم چالــش داشــتیم و بعضــًا اعتراضاتــی از طــرف دولــت  
کــه  می آمــد، البتــه دامــن ه اعتراضــات بــه اینجــا نمی رســید 
ــه نظــرم در  ــد. ب در واقــع فشــار خاصــی روی مجموعــه بیای
کردیــم، هیــچ دولتــی نمــر ه  کار  کــه مــا در آن  دولت هایــی 
مــا  انتظــار  ولــی  قابــل قبولــی در نقدپذیــری نمی گیرنــد؛ 
نقدپذیــری  و  آزادی  کــه شــعار  اســت، دولت هایــی  ایــن 
تیمی کــه  آن  و روی  بداننــد  را  نقــد  قــدر  بیــان می کننــد، 
کــه  کــرده اســت، فشــارهای عجیــب و غریبــی نیاورنــد  نقــد 
ــر  ــت، ه ــتأجر اس کاًل مس ــا  ــود. ثری ــه بش ــش تخلی ــد مکان بای
کــه می آیــد، مــا یکجــا هســتیم و ایــن هنــوز تبعــات  دوره ای 
کــه مــا دو ســه ســال قبــل بــه توافقنــام ه  آن نقدهایــی اســت 
آن  اســت؟  افتــاده  اتفاقــی  چــه  کردیــم.  اآلن  هســته ای 
کــه زده می شــد؛ این همــه اعتمــاد بــه غــرب و  حرف هایــی 
کدخــدا درســت نیســت، تحریم هــا بــه ایــن شــکل برداشــته 
ــم ه  ــم، ه ــه داری ــای الزم را نگ ــا تضمین ه ــد و م ــد ش نخواه
انجــام  را  آن  به یک بــاره  قــرارداد  طبــق  هســته ای  توافــق 
ناراحــت  کــه دوســتان  باشــد  و مرحله به مرحلــه  ندهیــم 
از دو ســه ســال قضــاوت  بعــد  می شــدند؛  اآلن می شــود 
کــرد. مــا باافتخــار داریــم هنــوز هزینه هــای آن مســتندها و 
آن نقــد زنــده دربرنامه هــای برجــام را می دهیــم. همیــن 
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کــه بــرای مــا بوجــود آمــد، یــک فرصــت بــود  مشــکالت اخیــر 
کــه انگیــز ه بچه هــا بیشــتر بشــود بــا تــوان و انــرژی بیشــتری 
کننــد. از دیگــر انتقادهــای ثریــا در حــوز ه  مســتند تولیــد 
گفتیــم، ایــن  کــه ســه ســال قبــل  طــرح تحــول ســالمت بــود 
بــه  طــرح مشــکالتی دارد و ادام ه آن غیرممکــن اســت و 
ــرکان  لحــاظ مالــی ورشکســت می شــود. همچنیــن آقــای ُت
کردنــد؛  از نزدیــکان دولــت، هفــت ه قبــل ایــن طــرح را نقــد 
اّمــا دولــت محتــرم، به جــای اینکــه ایــن انتقــاد را بپذیــرد و 
کنــش خیلــی تندی نشــان داد و ثریــا هم دو  کنــد، وا اصــالح 
کــرد و پخش  ســه مــاه بــه خاطــر همیــن برنامــه مشــکل پیدا 
کارشناســی و  برنامــه متوقــف شــد؛ درحالی کــه مــا نقــدی 
تحلیلــی بــر مبنــای آمــار و ارقــام و نمودارهــای ســایت های 
یــا  بی احترامــی  و  توهیــن،  و  بودیــم  کــرده  دولــت  خــود 
ســیاه نمایی نکردیــم.  اآلن بعــد از دو ســه ســال  نتیجــه 
ــه  ک ــا شــعاری  ــت محتــرم، ب ــر دول گ مشخص شــده اســت. ا
بــود؛  او  نفــع  بــه  بــود، قطعــًا  خــودش داشــت، نقدپذیــر 
چــون مــا بــا نــگاه دلســوزانه و هــدف خیــر بــه دولــت هشــدار 
می دادیــم. در حــوز ه نظــام بانکــی راجــع بــه خلــق پــول، 
برج ســازی ها و وام هــای بــدون پشــتوانه نیــز هشــدار داده 
بودیــم.  اآلن می توانیــم وضعیــت و مشــکالت مؤسســات 
کنیم. در حوز ه مســکن  بانکــی و وضعیــت رکــود را مشــاهده 
گفتیــم عملــی نیســت و نبایــد هــم ه تجــرب ه  کــه  اجتماعــی 

کنــار بگذاریــد،  اآلن بعــد از 5 ســال،  مســکن مهــر را یکبــاره 
یــک واحــد مســکن اجتماعــی هــم ســاخته نشــده اســت 
و هنــوز داریــم مســکن مهــر را نقــد می کنیــم. حرف هایــی 
کارشناســی و تخصصــی  گفتــه می شــود چــون از منظــر  کــه 
گــذر زمــان می توانــد بهتریــن ســند بــرای  گفتــه می شــود، 
تائیــد حرف هایمــان باشــد. جــرم برنــام ه ثریــا و خیلــی از 
کــه یــک مقــدار زودتــر از بقیــه بــه  منتقدیــن دیگــر ایــن بــود 
کارشناســان  جمع بندی رســیدند و هشــدارهایی را از زبان 
گــر در یــک  و پژوهشــگران مســتقل خــود دادنــد. بــه نظــرم ا
کارشناســان رســانه ای، چیــزی را زودتــر  مجموعــه برنامــه ، 
هشــدار می دهنــد؛ ایــن قابل تقدیــر اســت، تــا اینکــه بــه 
گرفتــه شــوند. بــه نظــر مــن هــم ه اینهــا تجربــه  آن هــا ســخت 
بــرای مســئولین دولــت و دولت هــای مختلــف،  اســت و 
کــه بــا عینــک سیاســی بــه مســائل نــگاه  ایــن تجربــه اســت 
و  نبــود  نگاهمــان سیاســی  و  نیــت  واقعــًا  نکننــد؛ چــون 
نگاهــی اعتقــادی مبتنی بــر آرمان هــای انقــالب اســالمی 
گــر آن موقــع  کمــک بــه دولــت بــود. ا  بــود و از منظــر دیگــر نیــز 
گــوش می کردنــد، خیلــی بهتــر بــود، البتــه  اآلن هــم دیــر 
کننــد و  گــوش  نشــده اســت و خیلــی نقدهــا را می تواننــد 

ــرای مــردم باعــث خیــر شــود.  انشــاهلل ب

توجه به مردم، به خاطر مردم
کــه در فضــای رســانه ای  بــه نظــرم یکــی از آســیب هایی 
گرفتــن از متــن زندگــی مــردم  داریــم، جــدا شــدن و فاصلــه 
ــرای مــا جــدی  اســت، یک وقت هایــی چیزهــای فانتــزی، ب
ــرای مــردم دغدغــه نیســت. بعضــی وقت هــا  ــه ب ک می شــود 
موضوعــات درســتی هــم هســت و دغــدغ ه مــا اســت؛ ولــی 
بــه هــر دلیلــی دغــدغ ه مــردم نیســت و مــا در آن حوزه هــا 
کــه درد مــردم اســت را متوجه  می مانیــم و مســائل مهم تــری 
کــه  اآلن جوان هــای مــا  نمی شــویم. مثــاًل وضعیــت بیــکاری 
در اســتان های مختلــف دارنــد. در آمــار و ارقــام شــما یــک 
عــددی می بینیــد؛ ولــی وقتــی در زندگــی مــردم می رویــد، 
یــک  کــه  می بینیــد  و  اســت  متفاوتــی  حــس  یــک  اصــاًل 
فرزنــد  اشــتغال  بــه هیچ چیــز دیگــری جــز  خانــواده،  اآلن 
و یــا سرپرســت خانــوار فکــر نمی کنــد. آن وقــت اولویت هــا 
فــرق می کنــد؛ اولویت هــا از اینکــه زن هــا بــه ورزشــگاه برونــد 
یــا نرونــد یــا فــالن حصــر، بایــد برداشــته شــود یــا نشــود، 
ــی مــردم باشــند،  ــر مســئولین مــا در زندگ گ تغییــر می کنــد. ا
زمین بــازی و زمیــن دغدغه هــا و فکرهــا مردمــی می  شــود؟ 
ــی وقتــی از مــردم فاصلــه می گیریــم، چــه رســانه هایمان،  ول
چــه مســئولین مان، این هــا برجســته می شــود. بــه نظــرم آن 
کارگرهایی هســت که بیکار  کــه بایــد بشــکند، حصــر  حصــری 
شــدند و در خانه هایشــان حصــر شــدند. می خواهــم بگویــم، 
ــام  ــن ای ــد همی ــما ببینی ــدیم. ش ــت زده ش ــی سیاس ــا خیل م
نزدیــک بــه انتخابــات، ســه چهــار مــاه نزدیــک بــه انتخابــات 
چقــدر در فضــای رســانه ای مــا، تعطیلــی فــالن کارخانــه مثــاًل 
گــزارش می کردیــم و آنالیــن دائــم خبرنــگار  کارخــان ه ارج را 
کارگر  کــه فــالن  کــه از بــاال و پاییــن فیلــم بگیــرد  می فرســتادیم 
کجــا هســتیم؟  اآلن چــرا نمی رویــم ایــن  بیــکار شــد.  اآلن 
ــا  ــان ه ارج و ده ه کارخ ــای  کارگره ــاًل  ــم؟! اص ــا را ببینی کارگره
کــه بدرســتی در آن ایــام خبــر ورشکســت  کارخــان ه دیگــر 
چــرا  نمی رویــم،  سراغشــان  دیگــر  چــرا  اعــالم؛  شدنشــان 
دیگرکســی ســراغ معــدن یــورت را نمی گیــرد؟ چــرا یــک زمانــی 
تیتــر هــم ه اخبــار رســانه های مــا می شــوند؛ ولــی در زمــان 
دعواهــای  همــان  در  دوبــاره  و  می شــوند  فرامــوش  دیگــر 
سیاســی خودمــان می افتیــم. بــه نظــرم ضعــف جــدی مــا 
کــه از زندگــی مــردم، بــه مقــدار زیــادی فاصلــه  ایــن اســت 
بــوده  ایــن  همیشــه  عّمــار  رســالت های  از  یکــی  گرفتیــم. 
کــه ایــن تلنگر هــا را بزنــد و در متــن زندگــی مــردم بــرود  اســت 
و انصافــًا درجاهــای خیلــی خوبــی هــم موفــق بــوده اســت و 
مســتندهای خیلــی خوبــی هــم در این زمینه از متــن زندگی 
مــردم، دردهــا، نیازها و موفقیت های مردم و دســتاوردهای 
که  زندگــی مــردم داشــته اســت. آن رویش هــای خودجوشــی 
مردم دارنــد و خیلــی وقت هــا دیــده نمی شــود، بایــد تقویــت 
بشــود. ایــن فضــای سیاســت زده بایــد شکســته شــود، مــا 

بــه خاطــر مــردم، دوســت داشــته باشــیم،  بایــد مــردم را 
کامــاًل متفــاوت  ــگاه  ــا ن ــه خاطــر رأی، ایــن دو ت ــه مــردم را ب ن
گــر مــا مــردم را بــه  کامــاًل متفــاوت هســتند، ا و دو عملکــرد 
خاطــر مردم دوســت داشــته باشــیم ، امثالــی مثــل شــهید 
حججی هــا را می توانیــم بــه مــردم نشــان دهیــم، شــهید 
حججــی حاصــل ایــن تفکر به مردم اســت. کســی که عاشــق 
کیلومتــر مانده به  مردمــش بــوده و در روســتاهای ســه چهــار 
کار جهــادی رفــت. مهم تریــن  فریدون شــهر اصفهــان دنبــال 
کشــیده شــدن، جاد ه صعب العبور این  دغدغه  و آرزوهایش 
کــه این طــور عاشــق مردمــش  کســی  روســتاها بــوده اســت. 
بــا  مبــارزه  در  و  می کنــد  بــزرگ  را  او  این طــور  خــدا  اســت، 
اســتکبار و تکفیری هــا، یــک چنیــن اتفاقــی برایــش می افتــد. 
کنیــم  بــه نظــرم مــا بایــد از ایــن الگوهــا درس بگیریــم و ســعی 
مــردم را بــرای خــود مــردم و بــرای رضــای خدادوســت داشــته 
باشــیم، آن وقــت هــم ه بــرکات دیگــر می آیــد و آن اتفاقــات 
کــه مدنظــر مــا هســت اتفاق  فرهنگــی و اجتماعــی و سیاســی 
و جناحــی  باشــد  گــر عینکمــان سیاســی  ا ولــی  می افتــد؛ 
باشــد، چــون دولــت شماســت حــاال ســراغ مــردم برویــم و 
وقتــی دولــت خودمــان اســت، همه چیــز خــوب و آرام اســت . 
کــه توســط مــردم پــس زده می شــود و  ایــن نگاه هایــی اســت 

حتــی دیگــر آن اثــر سیاســی اش را هــم نــدارد. 

نشان دادن نمونه های موفق
کارهــای  دادن  نشــان  نقــد،  مهم تریــن  نظــرم  بــه 
نشــده  کارهــا  از  خیلــی  کــه  اســت  شــرایطی  در  موفــق 
اســت، شــما نمونه هــای موفقــی را نشــان دهیــد. فــرض 
کــه بــه لحــاظ  کنیــد در صنعــت خــودرو و موتورســیکلت 
کار  یــک  دادن  نشــان  هســت؛  وابســته  و  بــاز  صنعتــی 
کم کاری هاســت.  خودجــوش و مردمــی، بزرگ تریــن نقــد 
مثــاًل در حــوزه خودکفایــی صنعــت نفــت، مســتندهایی 
کاتالیزهــا، ســکوهای حفــاری  ســاخته شــد مثــل، تولیــد 
ــن  ــی بنزی ــد ضربت ــارس، تولی ــگاه خلیج ف ــی، پاالیش دریای
گلــوگاه تحریــم نجــات داد. این هــا  کــه مــا را از  پتروشــیمی 
بومــی  هســتند  و  داخلــی  تــوان  از  موفــق،  نمونه هایــی 
ایــن  از  کــه  می شــوند  متوجــه  مخاطــب  میــان،  در  کــه 
کثــر مــوارد  نمونه هــا اســتفاده نمی شــود و مــا داریــم در ا
بــه  هســتیم.  خارجــی  توانمنــدی  دنبــال  و  واردکننــده 
کــه مبتنــی بــر توانمنــدی داخلــی باشــد،  نظــرم نقــدی 
گــر خروجــی نقدمــان ایــن باشــد  می توانــد اثرگــذار باشــد و ا
کــه خودروســازی مــا خیلــی خــراب اســت، نتیجــه اش ایــن 
کــه بــه دنبــال واردات برویــم و اینکــه چــرا انحصــار  باشــد 
بایــد در دســت دو ســه شــرکت داخلــی باشــد، بایــد درهــا 
بشــوند؛  وارد  خارجی هــا  و  بیاورنــد  همــه  تــا  بازکنیــم  را 
داخلــی  توانمنــدی  بــر  مبتنــی  کــه  نقــدی  درحالی کــه 
صنعــت  نیروگاه ســازی،  صنعــت  حــوزه  مثــل  باشــد، 
هســته ای، صنایــع دفاعــی؛ چــرا در حــوزه صنعــت خــودرو 
خودروســازی    در  چــون  بتوانیــم؟  نبایــد  نمی توانیــم؟! 
بــوده اســت و مونتــاژکاری بجــای  ج  بــه خــار نگاهمــان 
نــوآوری و تولیــد داخــل بــوده اســت. لــذا ایــن، دو نقــد 
متفــاوت در حــوز ه صنعــت خــودرو اســت، یکــی می گویــد 
اســت  خــراب  خودروهایمــان  هســتیم،  لگن ســاز  مــا 
بایــد  مــا  نــدارد،  فایــده ای  داخلــی  خودروســازی  پــس 
گــر خودروســازی مــا  کنیــم و نــگاه دیگــر می گویــد ا وارد 
فاصله داریــم،  دنیــا  روز  خودروهــای  بــا  و  دارد  مشــکل 
کــه شــما انحصــار داشــته اید، علتــش  علتــش ایــن نیســت 
کــه نــگاه شــما همیشــه بــه شــرق و غــرب  و  ایــن اســت 
کپی بــرداری بــوده اســت. بــا نــگاه مونتــاژکاری، شــما تــا 
صدســال دیگــر هــم مونتــاژکار هســتی و همیشــه چنــد 
ــر نگاهــت  گ ــی ا ــر هســتی؛ ول نســل از علــم روز دنیــا عقب ت
نــوآوری بومی ســازی، طراحــی، فنــی مهندســی خــودت 
بشــود، ضمــن اینکــه بــا بقیــه همــکاری می کنــی، خــودت 
کامــاًل  نیــز صاحــب فنــاوری می شــوی. پــس ایــن دو نقــد 
کــه در هــم ه  کــرده اســت  کــه ثریــا ســعی  متفــاوت اســت 
ــه  ک موضوعــات ایــن نقــد را داشــته باشــد؛ یعنــی نقــدی 

کشــور منجــر بشــود. بــه توانمنــدی بومــی 

 آن رویش هــای خودجوشــی کــه مردم دارنــد و خیلــی 
وقت هــا دیــده نمی شــود، بایــد تقویــت بشــود. ایــن 
ــد  ــا بای ــود، م ــته ش ــد شکس ــت زده بای ــای سیاس فض
مــردم را بــه خاطــر مــردم، دوســت داشــته باشــیم، نه 
مــردم را بــه خاطــر رأی، ایــن دو تــا نــگاه کامــًا متفــاوت 

و دو عملکــرد کامــًا متفــاوت هســتند
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»داد«؛ آنچه سینمای ما ندارد
»داد«، مســتندی بــه کارگردانــی حجــت عدالت پنــاه اســت کــه بــه خاطــر موضوعــی کــه بــه آن پرداختــه، بــا حواشــی مختلفــی از جملــه حکــم 
دادســتانی اصفهــان بــرای جلوگیــری از پخــش در زمــان اکــران مواجــه شــد. ایــن مســتند بــه ماجــرای تحصــن کامیــون داران جنــوب و داســتان شــاق 
خــوردن کارگــران معــدن »آق دره« می پــردازد. ایــن اثــر هــم فانــوس نقــد درون گفتمانــی دوره قبــل جشــنواره عمــار را  از آن خــود کــرده و هــم مــورد 

توجــه چهره هــای فرهنگــی، هنــری و اســاتید دانشــگاهی هــم قــرار گرفــت. 
علی  محمــد مــؤدب، شــاعر، نویســنده و مدیــر مؤسســه شهرســتان ادب اســت. بــه گفتــه خــودش، بخشــی از شــعر مشــترکش بــا میثــم مطیعــی بــرای 

22 بهمــن ســال گذشــته را هــم از ایــن مســتند، الهــام گرفتــه اســت.آنچه می خوانیــد یادداشــتی شــفاهی از علی محمــد مــؤدب دراین بــاره اســت.

یادداشتعلیمحمدمؤدبدربارۀمستند»داد«

»داد« روی موضوع مهمی دست گذاشته است
بــه مطالبــات  پرداختــن  نظــر  از  ویــژه  بــه  مســتند »داد« 
کار بســیار مهمــی اســت و ســازنده فیلــم دســت بــر  کارگــران 
گذاشــته  روی موضــوع مهمــی در حــوزه مطالبــات مــردم 
فــرم،  و  ســاختار  در  کار  می رســد  نظــر  بــه  البتــه  اســت، 
مقــداری طوالنــی ساخته شــده اســت. در مســتند »داد« 
که در  صحنه هایــی پیرامون پیگیــری مطالبات وجــود دارد 
کمتر  حال حاضر در ســینمای مســتند و در رســانه های ما، 
بــه آن هــا پرداختــه می شــود، درکل ایــن مســتند، حرکــت 
بســیار خوبی بود و امیدوار هســتم از این جنس مســتندها 

ــود. ــد ش ــتر تولی ــا بیش و فیلم ه

کــه بایــد در زمینــه ســاخت مســتندهایی از  نکتــه مهمــی 
کــه عافیت طلبــی  قبیــل »داد« بــه آن اشــاره کنم ایــن اســت 
کمتــر  فیلمســازان  تــا  می شــود  موجــب  محافظــه کاری  و 
متمایــل بــه ســاخت مســتندهایی بــا چنیــن ســوژه هایــی 

موضــوع،  ایــن  دالیــل  از  دیگــری  بخــش  یــک  شــوند. 
گــر فیلمســازان خــود را در معــرض ایــن  بی اطالعــی اســت، ا
دســت اخبــار قــرار بدهنــد و دردهــا و مشــکالت مــردم را 
کننــد، طبیعتــًا به خلــق آثــاری در ایــن زمینه ختم  پیگیــری 

خواهــد شــد.

»داد« نه سیاسی است نه گزینشی
کــه بــه قشــر مســتضعف تعلــق دارنــد بــه  گرچــه افــرادی 
صــورت عــادی در جریان مشــکالت و مســائل اقشــار محروم 
ــان افــراد  کــه زب ــه ایــن موضــوع  ــد ب قــرار می گیرنــد؛ اینهــا بای
کننــد و امــکان ایــن را ندارنــد که  محرومــی می شــوند افتخــار 

کننــد. حــرف خــود را بیــان 

عدالت خواهانــه  صــدای  رســاندن  در  را  »داد«  مســتند 
صنــوف مختلــف بــه مســئوالن، بســیار مهــم و موثــر ارزیابــی 
می کنــم و اعتقــاد دارم تهیــه و تولیــد ایــن قبیــل آثــار، بســیار 

مهــم و حیاتــی اســت و موجــب می شــود تــا صــدای مــردم در 
ایــن حوزه شــنیده شــود.

گزینشــی، بلکــه در متــن و  »داد« نــه سیاســی اســت و نــه 
کــه وجــود  داســتان روایــی خــود بــه ســراغ بحــران و مشــکلی 
کــرده اســت؛ ایــن مســتند ضمــن داشــتن  داشــته، حرکــت 
تعهــد سیاســی و اجتماعــی، جناحــی نیســت و بــه ایــن 
کــه جریانــات راســت یــا چــپ نقد شــوند کاری نــدارد  مســئله 
بلکــه تمــام تــوان و تــالش خــود را بــرای پرداختــن بــه مســئله 
گــر جایی  کــرده اســت. ا کــه وجــود داشــته، صــرف  و مشــکلی 
ــائل  ــکالت و مس ــر مش گ ــود؛ ا ــان ش ــد بی ــت بای ــکلی اس مش
کوچک برطرف نشــوند به تدریج بر روی هم انباشــته شــده 

و بــه بحران هــای بزرگــی تبدیــل خواهنــد شــد.

کننــد ایــن  کــه فیلمســازان بایــد بــه آن توجــه  نکتــه مهمــی 
ــار خــود اشــاره می کننــد بایــد  کــه در آث کــه نقدهایــی  اســت 
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مشــفقانه بــوده و هدفــی از قبیــل درگیــر شــدن یــا جنبــه 
ــردم  ــی م ــت تمام ــگاه نخس ــند. در ن ــته باش ــی نداش تخریب
کشــور هســتند ولــی در قــدم بعــدی نیروهــای موثــر و مولــد 
افــراد مهــم در حوزه هــای  و  در عرصــه فرهنــگ و رســانه 
مدیریتــی، سیاســت گذاری و برنامه ریــزی بایــد این مســتند 
کــه یــک تصمیــم اشــتباه و  کننــد؛ چرا را به خوبــی مشــاهده 
نامناســب در طراحــی، اجــرا و نظــارت آن هــا می توانــد زندگی 

کنــد. گروهــی از مــردم را دچــار بحران هایــی 

سرودن شعر در تأثیر گرفتن از مستند»داد«
وقتــی در جریــان ماجــرای آقــای ســید میثــم صفائیــان، 
کارگران  کامیــون داران متحصن جنوب و درگیــری  نماینــده 
کــردم، هرچــه  گرفتــم و مســتند »داد« را هــم مشــاهده  قــرار 
کــه آقــای میثــم  بیشــتر بــا ایــن ماجراهــا آشــنا شــدم. زمانــی 
ــعری  ــد ش ــد دارن ــاه قص ــرای 22 بهمن م ــد: ب گفتن ــی  مطیع
کــه مــن  ــا رویکــرد نقــد اجتماعــی بخواننــد. توفیقــی شــد  ب
کنــم. در آن شــعر  هــم در ســرودن ایــن شــعر ، مشــارکت 
کارگرهاســت" و به نوعــی  کــه "خطــر زخــم شــالق بــر  نوشــتم 
کارگــران  آن مضمــون بــا الهــام از ایــن مســتند و بــا توجــه بــه 
»آق دره«  وارد شــعر شــد. ایــن شــعر در روز 22 بهمن مــاه در 
میــدان آزادی تهــران خوانــده شــد و در واقــع حــرف دل ایــن 
کــه مانع  کیــد می کنــم که مشــکل عمــده ای  افــراد بــود. بــاز تا
ظهــور مســتندهایی مثــل »داد« می شــود، محافظــه کاری 
کــه قتلــگاه انقــالب وعدالت خواهــی موحدانــه  اســت.  اســت 

مــا بــه خاطــر آن ایــن همــه خــون دادیــم.

 به هرحــال حفــظ نظــام از اوجــب واجبــات اســت. ایــن 
گــزارۀ بســیار تکــرار شــده اســت؛ ولــی مــا در ایــن مســیر،  یــک 
را به جــای اصــل  خیلــی دچــار خطــا می شــویم و آدم هــا 
انقــالب و نظــام می گیریــم. حتــی جمهــوری اســالمی هــم 
در مقابــل انقــالب اســالمی نبایــد مصونیــت داشــته باشــد. 
انقــالب اســالمی یــک متــن مســلم موجــود هســت از بیانــات 
گوشــه های  کــه به هرحــال  امــام، از آرمانهــای شــهدا. متنــی 

کــه چیســت  مختلفــش وجــود دارد و همــۀ مــا می دانیــم 
کــه  و چــه می خواهیــم و جمهــوری اســالمی فرمــی اســت 
ــد  ــه نظــرم بای ــد آمــده اســت. ب ــرای تحقــق ایــن متــن پدی ب
مــدام بــا معیــار متــن انقــالب اســالمی، فرمایشــات امــام و 
کــه برگرفتــه از قــرآن و فرهنــگ اهــل  وصیتنامه هــای شــهدا 
بیــت و خــرد نــاب شــیعی و اســالمی اســت را مــدام مــورد 
بازبینــی قــرارداد و بــه طــور خیلــی جــدی جمهــوری اســالمی 
کــرد. حتــی ســاختارهای اساســی جمهــوری اســالمی  را نقــد 
کــه  تــا امــروز هــم ایــن بــوده اســت. حتــی شــیوۀ  را، همانطــور 
حکومــت داری در نظــام، ]جمهــوری باشــد یــا پارلمانــی[، 
بــاز ممکــن اســت ویرایش هــای  قــرار  گیــرد.  مــورد بحــث 
ایــن شــکلی در نظــام اعمــال شــود؛ ولــی مســئله در بــاب 
نیســت.  هــم  ســطح  ایــن  در  چالشــی  عدالت خواهــی 
کــه بســیاری از اشــتباهات آدم هایــی  مســئله ایــن اســت 
گرفتــه  نادیــده  نظــام  حفــظ  به عنــوان  کنــار  و  گوشــه  در 
می شــود و مصونیت هــای آهنینــی ذیــل عناویــن مختلــف 
درست شــده و همــۀ اینهــا از دو طــرف تقویــت می شــود.

انواع ظلم های ساختاری وجود دارد
 یــک طــرف آن حــس ماورایــی و تعهــد قلبــی مــردم بــه 
کــه  حفــظ نظــام و یــک طــرف ســوء نیــت آدم هایــی اســت 
بــر  تالش شــان  و  کننــد  حفــظ  را  خودشــان  می خواهنــد 
کــه خودشــان را بــه عنــوان نظــام جــا بیندازنــد.  ایــن اســت 
کــه  هــر نــوع مماشــاتی در ایــن زمینــه نتیجــه اش ایــن اســت 
کــه یــک  ایــن قالــب، از معنــا تهــی شــده و بــه مــرور می بینیــم 
دفعــه عالی تریــن و شــگفت ترین نــوع اشــرافیت، ممکــن 
کــه بــه نــام مســتضعفان جهــان  اســت در دل سیســتمی 
کمــا اینکــه در غفلــت همــۀ مــا،  کــرده، ظهــور می کنــد؛  قیــام 
کاخــی پســت  ــه  حــرم امــام مســتضعفان جهــان، تبدیــل ب
کــه  مــدرن شــده اســت. ذکــر ایــن درد را هــم مــا در آن شــعری 
جنــاب مطیعــی بیســت و دوم بهمــن ســال قبــل خواندنــد 
کــه اســتضعاف و اســتکبار  کلیــدواژۀ اصلــی امــام  آوردیــم. 
ــوری،  ــای جمه ــت اندازه ــیر دس ــم در مس ــت را می بینی اس

کلمــات دیگــری  مثــل  گــم می شــود و  دچــار آســیب شــده و 
قشــر آســیب پذیر و انــواع اســم های دیگــر درســت می کننــد 
کلمــات اصلــی از یــاد برونــد. درحالی کــه ایــن طــور نیســت  تــا 
کــه بــا ظهــور جمهــوری اســالمی، اســتضعاف و اســتکبار در 
کــه ممکن  ایــران و جهــان نابودشــده باشــد، سیســتم هایی 
کان بــا تطبیق  کمــا اســت مــردم را بــه اســتضعاف بکشــانند، 
تــالش  اســالمی،  جمهــوری  ســاختارهای  در  خودشــان 

می کننــد تــا بــه حیاتشــان ادامــه دهنــد.

 انــواع و اقســام ظلم هــای ســاختاری وجــود دارد؛ بخشــی 
از اینهــا نتیجــۀ ضعف هــای علمــی، ســاختاری و مدیریتــی 
کــه  اســت و بخشــی از اینهــا نتیجــۀ همــان چیــزی اســت 
فرعونیت، ظلم و اشــرافیت اســت. شــناخت دقیق مســئله 
کجــا داریــم از جهــل و نادرســتی در روش هــا و نابلــدی  کــه مــا 
کجــا از نادرســتی در وجــود آدم هــا و از  آســیب می بینیــم و 
یــاد رفتــن ارزش هــا ضربــه می خوریــم، بــر عهــدۀ محققــان و 
دانشــجویان و نیــز  هنرمنــدان مســلمان اســت. همانطــور 
کردنــد،  کــه در منشــور هنــر انقــالب، حضــرت امــام اشــاره 
کمــال و نقــص،  هنرمنــد مســلمان بــه زیبایــی و زشــتی، 
طبیعــی  کار  در  و  اســت  حســاس  بی عدالتــی  و  عدالــت 
خــودش، ایــن مســائل را روایــت می کنــد، تناقض هــای  هــر 
ــدان  ــا در فق ــمنان م ــای دش ــانه ه ــی را رس ــازمان و نظام س
کــرده  نقــد مشــفقانه مومنــان بــه انقــالب اســالمی برجســته 
و میــدان داری می کننــد. بســیار امیــدوارم بــه دریچه هایــی 
بتواننــد،  جــوان  فیلمســازان  ایــن  تــا  گشــوده  عمــار  کــه 

کننــد. شــعله های مقــدس را در هــر حــوزه ای روشــن 

منتقدان مشفق
و  شــوند  داشــته  پــاس  همیشــه  بایــد  مشــفق  منتقــدان 
خــط  در  چــون  بدانیــم؛  را  آن هــا  حرمــت  همیشــه  بایــد 
ــاع از مفاهیــم و حرف هــای اصلــی می جنگنــد و  مقــدم دف
همیشــه علم هــای عدالت خواهــی را بلنــد نگــه می دارنــد. 
چــون  اســت  مبــارک  بســیار  »داد«،  مثــل  مســتندهایی 
نگفتن هاســت.  از  ناشــی  مــا  مشــکالت  از  بســیاری 
ک می کنیــم، در حوزه هــای مختلــف  صورت مســئله ها را پــا
کــه نمی گوییــم یــا  هــزار و یکــی مســائل مختلفــی هســت 
کــه غیرمشــفق هســتند و بــا  کســانی  از زبــان مغرضــان و 
فرم هــای نادرســت و بــا تهاجــم بــه اصــل ارزش هــا، اصــل 
گفتــه می شــود. ایــن پدیــده  انقــالب و آرمان هــای انقــالب، 
را  خودشــان  شــفقت  کــه  بچه هایــی  کــه  اســت  مبارکــی 
مختلــف  میدان هــای  در  اســالمی  انقــالب  بــه  نســبت 
مجاهــده نشــان دادنــد، خودشــان علــم نقــد را بــه دســت 
که جشــنوارۀ  گرفتــه و بــه همیــن جهــت من بســیار آرزو دارم 
کــه تولیــد در ایــن  عمــار بتوانــد بــه ایجــاد ســاختارهایی 
ســازمان مند  به طــور  و  مدیریــت  ســاماندهی،  زمینه هــا 
نقــد مشــفقانه و برادرانــۀ خــود را بــدون مالحظــات ایــن 
اســالمی  جمهــوری  ســاختارهای  بــر  جنــاح  آن  و  جنــاح 
صــورت دهــد و ایــن جریــان مــدام حــرف بزند و بــه درجه ای 
کــه دیگــر مــردم مــا نیــازی بــه  شــنیدن  از اعتبــار برســد 
کانال هــای بی هویــت تلگرامــی و شــبکه های  حرف هــای 
رســمی دشــمنان مــا مثــلBBC  فارســی نداشــته باشــند. 
کنــد، متوجــه می شــود  گــر یــک لحظــه دقــت  هــر ایرانــی ا
کــه در هنــد  کــه BBC  فارســی مــال همــان انگلیســی اســت 
زبــان فارســی را برانداختــه اســت. منتهــا به هرحــال یــک 
کــه وقتی  نیــازی اســت بــه نقــد بی مالحظــه و قــدری آزادانــه 
مــردم ایــن را در بعضــی از رســانه ها نمی بیننــد، بــه ســمت 
رســانه هایی مثــل شــبکه های اجتماعــی یــا رســانه هایی 
بچه هــای  می رونــد.  فارســی   BBC مثــل  کثیــف  واقعــًا 
کوتاهــی  ــد، قطعــًا در مــدت  ــر ایــن علــم را بردارن گ انقــالب ا
رســانه های  و  بی هویــت  رســانه های  اعتبــار  می تواننــد 
دشــمن را از بیــن ببرنــد و مجموعــه فضاهــای جنــگ روانــی 
کارهــای تولیــدی  کرده انــد؛ بــا ایــن نــوع  کــه آن هــا ایجــاد  را 
کــه جشــنواره عمــار موفق  کننــد. بســیار امیــدوارم  مدیریــت 
شــود ســاختارهایی بــرای تربیــت مــداوم عمارهــای جــوان 

کنــد. ایجــاد 

 انواع و اقسام 
ظلم های ساختاری 

وجود دارد؛ بخشی از 
اینها نتیجۀ ضعف های 

علمی، ساختاری و 
مدیریتی است و 

بخشی از اینها نتیجۀ 
همان چیزی است 
که فرعونیت، ظلم 
و اشرافیت است. 

شناخت دقیق مسئله 
که ما کجا داریم از 

جهل و نادرستی در 
روش ها و نابلدی 
آسیب می بینیم و 
کجا از نادرستی در 

وجود آدم ها و از یاد 
رفتن ارزش ها ضربه 
می خوریم، بر عهدۀ 

محققان و دانشجویان 
و نیز  هنرمندان 
مسلمان است.



تحریریــه : مجیــد مالکــی، مجتبــی مالکی، عارف جعفری، محمدکریمی نســب، 
کوچکــی، محمدرضــا پورصفار، روزبه قمصری، محمدرضــا طالبی آهویی حمیــد 
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