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حجت االسالم علی جعفری:

جشنواره دارهای 
عماری و اولوّیت های 
دورۀ پساعمار

محمدصادق کوشکی:

دریابید نمک را!



ان
هر

- ت
 13

96
اه 

ی م
م د

شش
 - 

یه
اح

فتت
ژه ا

وی
مار

م ع
فیل

ی 
دم

 مر
اره

نو
جش

ن 
می

شت
ه ه

وزان
ه ر

نام
ژه 

وی
ش

زار
گ

2

دبیرخانه جشنواره عمار؛
 از فراخوان تا داوری

عمــار  فیلــــم  مردمــــی  جشــــنواره  دوره  هشــتمین 
گذشــــته بــــا موضوعــــات »تاریــــخ  همچــــون ســــالهای 
معاصــــر ایــــران و جهان«، »فتنــــه ســال 88 «، »بیــداری 
گفتمانــــی«، »جنــــگ  اســامی و جهانــــی«، »نقــــد درون 
نــــرم«، »اقتصــــاد مقاومتــــی« و »ملــت قهرمــان«  آغــــاز 
کــه  کــــرد. در ایــن دوره بخــش هدایــای مردمــی  کار  بــــه 
ح شــده بــوده، در ایــن  گذشــته در جشــنواره مطــر ســال 
دوره بــه عنوانــی بخشــی مســتقل در فراخــوان جشــنواره 

گنجانــده شــد. 

فراخــــوان  خبــــر  جــــاری  ســــال  مــــاه  مهــــر  اوایــــل 
دریافــــت آثــــار بــــرای هشتمین دوره جشــــنواره مردمــــی 
کــه  فیلــــم عمــــار اعـلـــام شــــد و طــــی آن در بخــــش فیلــم 
عناویــــن داســــتانی )کوتــــاه، نیمــه  بلنــــد، ویدئویــی و 
موشــن گرافیک،  و  پویانمایــی  مســــتند،  ســینمایی(، 
)ترکیبــی،  تلویزیونــی  برنامــه  نماهنــــگ،  و  کلیــــپ 
و...(،  )اســتندآپ کمدی(  ایســتاده  طنــِز  گــزارش، 
و  کامــل(  فیلم نامــه  ســیناپس،  ح،  )طــر فیلم نامــه 
بخــــش هــای نقــد، مقــــاله و پژوهــش هــــای ســــینمایی، 
ــی  ــی بازرگان گه ــا، آ ــم مــ ــی، فیلــ ــدات رادیوی ــش تولی بخ
اقــــدام  پوســترفیلم(  و  فیلــم  )تیــزر  تبلیغاتــی  اقــام  و 
گرفتــــه  کــــرد. طــــی تبلیغــــات صــــورت  بــــه پذیــــرش آثــــار 
از طریــق رســــانه های مختلــف از جملــه خبرگزاری هــا 
پوســــتر  ارســــال  و  تصویــــری  و  رســانه هــــای صوتــــی  و 
ــاجد،  ــی مســ ــای فرهنگــ کانــون هــ ــق  ــنواره از طریــ جشــ
کشــــور، رابطــــان  کل  کتابخانه هــای  بســــیج هنرمنــدان، 
کــــران مردمــــی،  وزارت فرهنــــگ و ارشــــاد اسـلـــامی و  ا
ــتان ها و همچنیــن  ــز اســ ک ــاز جمعــه مرا ــتادهای نمــ ســ
دانشــگاه هــــای مختلــــف، آثــــار مختلفــــی بــــه دبیرخانــه 

ــد.  ــال شــ ــار ارســ ــی عمــ ــنواره مردمــ جشــ

دبیرخانــــه  آثــــار،  دریافــــت  مختلــــف  مراحــــل  در 
جشــــنواره جهــــت داوری اولیــــه و تعییــــن آثــــار راه یافتــــه 
بــــه بخــــش مســــابقه، فیلــم هــــا را در اختیــــار هیئــــت 
ــی  کلــ ــاخص  ــه شــ ــاس ســ ــر اســ ــا بــ ــرار داد تــ ــاب قــ انتخــ
ســوژه و محتــوا، جذابیــت، فــرم و تکنیــک ســینمایی بــه 

ــد. ــر بپردازنــ ــاب اثــ انتخــ

 بــــا پایــــان یافتــــن مهلــــت ثبــت نــــام و ارســال آثــار، در 
ــان 96 و  ــخ 30 آب ــنواره در تاری ــن جشــ ــتمین دوره ایــ هش
دریافــت 2779 اثــر توســط دبیرخانــه جشــــنواره، رونــــد 
انتخــــاب آثار از ســــوی هیئت انتخاب شــــتاب بیشــــتری 
بــــه  اثــــر رســــیده  گرفــت و درمرحلــه اول، از میــان 162 
بخــــش »نماهنــــگ«،32 اثر به بخش مســابقه راه یافت. 

از میــان 190 اثــر رســیده بــه بخــــش »برنامــــه تلویزیونــــی، 
ــر  ــر، از میــان 160 اثــ کلیــپ«، 38 اثــ تلویزیــون اینترنتــی و 
رســیده بــــه بخــــش »فیلــــم مــــا« 24 اثــر راهــی بخــش 

مســابقه شــد.

 آثــار دریافــت شــده در بخــش »اقــام تبلیغــی« 318 اثــر 
ــی« و  گهــی تبلیغات ــب تیــزر »فیلــم و آ ــه در دو قال ک اســت 
»پوســتر فیلــم« داوری شــدند و از 144 اثــر در قالــب »تیــزر 
گهــی تبلیغاتــی« 35 اثــر، از  174 اثــر در قالــب  فیلــم و آ

ــر وارد بخــش مســابقه شــدند. »پوســتر فیلــم« 26 اث

ــد،  ــش »نق ــه بخ ــیده ب ــر رس ــان 49 اث ــن از میــ همچنی
مقــاالت و پژوهش هــای ســینمایی« 11 اثــر، از میــان 333 
اثــر رســیده بــه بخــش »فیلمنامــه«، 26 اثــر و از میــان 248 
اثــر رســیده بــه بخــش »تولیــدات رادیویــی« 33  اثــر بــه 

بخــش مســابقه جشــنواره راه یافتنــد.

ــوق،  ــابقه در 7 بخــش فــ ــه مســ ــی بــ ــگان نهایــ راه یافتــ
در روزهــــای یکــم تــا چهــارم دی مــــاه و پــــس از داوری، 
برگزیــدگان آن هــا تعییــن و در افتتاحیــه جشــنواره مردمــی 
فیلــــم عمــــار، معرفــــی و از آنــان تقدیــــر بــه عمــل مــی آیــد.

همچنیــــن از میــان فیلم هــای رســیده بــه جشــــنواره، 
قالــــب مســــتند با740 اثــــر، قالب هــــای داســــتانی با 363 
اثر و نماهنــــگ بــــا162 اثــــر،  بیش تریــــن  آثــــار را بــــه خــــود 
اختصــاص داده انــد.و موضوعــات »تاریــخ معاصــر ایــران« 
و »اقتصــاد مقاومتــی« و »بیــداری اســامی و جهانی« نیــــز 
بیــــش از ســــایر موضوعــــات فراخــــوان جشــــنواره، مــــورد 

گرفتــه اســت. توجــه فیلمســــازان قــرار 

ــران، فیلــم  ــد از تهــ ــور، بعــ کشــ ــتان هــای  در بیــــن اســ
ســــازان اســــتان هــای  قــم بــــا 147 اثــر ، خراســان رضــوی 
بــا 97 اثــر و اصفهــان بــا 85 اثــر،  بیــش تریــــن تعــــداد آثــــار 

حاضــــر در جشــــنواره عمــار را دارنــــد.

هــای   شهرســــتان  فیلمســــازان  ایــن،  بــر  عــاوه 
گنبدکاووس)گلســتان(، داراب  نیشابور)خراسان رضوی(، 
کهنوج  و الرســتان و مرودشــت)فارس(، بیجار)کردستان(، 
و قلعه)کرمان( و اندیمشک و ایذه)خوزســتان( نیــز حضــور 

قابــــل توجهــــی در هشتمین جشــــنوارۀ عمــــار دارنــــد.

ــنوارۀ  ــر در هشــتمین جشــ ــازان حاضــ ــن فیلمســ از بیــ
ــاز 65  ــار، محمدرضــا عابــدی فیلمســ مردمــــی فیلــم عمــ
ســاله تهرانــی و هانیــه محمدرضایــی  12 ســاله  از تهــران 
فیلمســــازان  جوان تریــــن  و  مســــن ترین  ترتیــــب   بــــه 

ــتند. ــنواره هســ جشــ

کــه مربــوط بــه نهضــت تولیــد  در بخــش »فیلــم مــا« 
جشــنواره  در  اثــر   160 شــود،  مــی  مردمــی  محتــوای 
کــه آثــار حائــز اهمیــت از نظــر  کرده انــد  حضــور پیــدا 
کنــار  در  قبــل،  دوره هــای  هماننــد  انتخــاب  هیئــت 
عمــار  مردمــی  کران هــای  ا در  »فیلــم«  بخــش  آثــار 
بــه نمایــش در می آینــد. بخــش »فیلــم مــا« امســال 
کیفیــت آثــار  پنجمیــن دورۀ خــود را ســپری می کنــد و 
گذشــته  از ســال های  باالتــر  بــه مراتــب  نیــز  ارســالی 

ــت. اس

همچنیــن افزایــــش آثــــار ثبــــت نامــی نســــبت بــه دورۀ 
کــــه  ــرًا مربــــوط بــــه شهرســــتان ها هســــتند  کثــ گذشــــته ا
نشــان دهنــدۀ مشــارکت در اســتان های مختلــف اســت 
کــه جشــنواره در تحقــق عدالــت  و خبــــر از ایــــن می دهــــد 

گامــــی رو بــه جلــــو برداشــته اســت. در بخــــش تولیــــد، 

عمــــار،  جشــــنوارۀ  بــــه  ارســــالی  آثــــار  داوری  در  امــا 
نشــــانه  رویکــــرد،  موضــــوع،  جملــــه،  از  محورهایــــی 
کارکرد، نســــبت فــــرم و محتــــوا، نســــبت  شناســــی، فــــرم، 
اثــــر بــــا مخاطــــب و در نهایــــت نســــبت اثــــر و ســــازندۀ آن 

ــت. ــه اســ گرفتــ ــرار  ــه قــ ــورد توجــ مــ

خــــط  جملــــه  از  عناوینــــی  موضــــوع،  محــــور  در 
بــه هنگامــــی،  و  بــه جایــــی  جســــارت،   شــــکنی، 
ــودن، اجتماعــی  ــری، واقعــی ب گیــ ــدی، فرا اولویــت بنــ
ترویــــج  رویکــــرد،  بخــــش  در  و  فــردی  برابــر  در 
نــگاه  آمریکایــــی،  اســــام  تضعیــــف  نــــاب،  اســــام 
و  استکبارســــتیزی  حــــق،  بــــه  جبهــه ای)گرایــــش 
امیدبخشــــی،  و  خودبــــاوری  ظلــــم(،  بــــا  مبــــارزه 
بومــــی  رویکــــرد  گفتمانــــی،  درون  نقــــد  روشــــنگری، 
ــئولیت پذیری  ــی و مســ ــی، مــردم نمایــ ــق جهانــ ــا افــ بــ

گرفــــت. قــــرار  داوران  توجــــه  مــــورد 

در بخــش هــــای نشــانه شناســــی و فــــرم نیــــز عناوینــــی 
همچــــون، انقــاب اســــامی و نشــانه هــــای مردمــــی و 
گویــی، قهرمان محــوری،  همچنیــن موجزگویــی و مکفی 
کــم هزینــه  قصه گویــی، خاقیــــت و دســــتاورد فنــــی و 

گرفــــت. بــودن، مــــد نظــــر هیئــــت داوران قــــرار 

ــار،  در  ــم عمــ ــی فیلــ ــنوارۀ مردمــ ــت جشــ ــی اســ گفتنــ
تاریــــخ 6 دی مــاه 96 مراســم افتتاحیــۀ خــــود را برگــــزار 
ــار راه یافتــه بــــه بخــــش  کــــران، آثــ کــرده و پــــس از 10 روز ا
مســــابقه در تاریــــخ 15 دی مــاه، در مراســــم اختتامیــه 

تقدیــر خواهنــد شــد.

انتخاب و داوری آثار جشنواره عمار چگونه است؟
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عمار، تالشی در جهت عدالت رسانه ای
وحیدجلیلی و نادر طالب زاده در نشست خبری جشنواره هشتم چه گفت؟

جشــنواره  هشــتمین  خبــری  نشســت  دومیــن 
مرد می فیلــم عمــار عصــر ســوم دی مــاه در خانــه شــهیدان 
جلیلــی،  وحیــد  نشســت  ایــن  در  شــد؛  برگــزار  تیمــوری 
جشــنواره  هشــتمین  سیاســت گذاری  شــورای  مســئول 
مــا  ســینمای  و  رســانه  کــرد:  عنــوان  عمــار  مرد می فیلــم 
رســانه  ایــن  اســت.  مــردم  بــه  شــدن  نزدیــک  نیازمنــد 
ارزشــمنِد  داشــته های  کننــده  روایــت  بایــد  ســینما  و 
کرامــت بــرای مــردم  هویــت ملی مــا، حماســه، قهرمانــی و 
و  آفت هــا  خاء هــا،  هــم  طرفــی  از  و  باشــد  مخاطبــان  و 
کنــد و بــا تکیــه بــر بخــش اول بایــد  نیازهــای جامعــه را بازگــو 

کنــد. بــه داشــته تبدیــل  بتوانــد نداشــته ها را هــم 

کــه  کــرد  اعــام  بایــد  امــروز  متاســفانه  افــزود:  وی 
مســابقۀ منحوســی بیــن طیف هــای مختلــف از برخــی 
و ضدانقاب هــا  تــا ســلطنت طلب ها  الهی نماهــا  حــزب 
اجتماعــی وجــود دارد. وظیفــۀ  ترویــج ســیاه نمایی  در 
قهرمانی هــای  و  حماســه ها  داشــته ها،  انــکار  نیــز  آنهــا 
کت هــا و ســیاه نمایی ها بــه مــردم  کشــور و القــاء انــواع فا

کشــور اســت. ج از  داخــل و خــار

کــرد: تــاش جشــنواره مرد می فیلم  جلیلــی خاطرنشــان 
عمــار، طــرح مســئله در ســطح جامعــه و در بیــن مــردم 
کــه جریانــی تــاش  می کند  اســت. امــروز شــاهد آن هســتیم 
تــا بگویــد جامعــه ایرانــی در فرهنــگ هیــچ داشــته ای نــدارد 
و بــا بن بســت ارائــه دادن ایــن راه،کشــور را بــه اضمحــال و 

تســلیم در برابــر ســلطه گرایان وا دارد.

کــرد: در مقابــل آن نیــز یــک جریــان پرتــوان  وی اضافــه 
به عبارتــی  اســت.  مســئله  ح  طــر به دنبــال  پرتــاش  و 
و  معلومــات  نداشــته ها،  و  داشــته ها  دارد  قصــد  دیگــر 
ــان  ــد. شــما ایــن جری ــان بده ــم نش ــار ه کن ــوالت را  مجه
را در قالــب فیلم هــای ارســال شــده بــه جشــنواره فیلــم 

عمــار امســال خواهیــد دیــد.

مســئول شــورای  سیاســت گذاری هشــتمین جشــنواره 
امســال  جشــنواره  در  شــد:  یــادآور  عمــار  فیلــم  مرد مــی  
مســائل  در  انتقــادی  فیلم هــای  صریح تریــن  شــاهد 
در  اّمــا  بــود؛  خواهیــم  سیاســی  و  فرهنگــی  اجتماعــی، 
بــه  نیــز  آن  قهرمانی هــای  و  ملــت  داشــته های  آن  کنــار 
کــه  کشــیده می شــود. هنــر مرد مــی،  هنــری اســت  تصویــر 
کنــار  کرامــت مــردم را انــکار نکنــد و آن را در  داشــته ها و 

بــه تصویــر بکشــد. مســائل و مشــکات جامعــه 

جشــنواره  ویژگــی  مهمتریــن  داشــت:  اظهــار  جلیلــی 

مرد مــی  فیلــم عمــار حرکــت بــه ســمت  عدالــت رســانه ای و 
فرهنگــی اســت. متاســفانه بســیاری از مطالــب وجــود دارد 
کــه سانســور می شــود، بــرای مثــال جریــان روشــنفکرنما 
تــاش می کنــد تــا از ســاخت فیلــم علیــه داعــش جلوگیــری 
می گفــت:  مــا  بــه  معــروف  گران  ســینما از  یکــی  کنــد. 
تهدیــد  داعــش  علیــه  فیلــم  در  بــازی  بــرای  را  بازیگــران 
در  گــر  ا کــه  اخطــار  می دهنــد  بازیگــران  بــه  و  کرده انــد 
کنــار  کنیــد، منــزوی شــده و  فیلم هــای ضدآمریکایــی بــازی 
کــه امــروز بــه برکت  گذاشــته  می شــوید. ایــن در حالــی اســت 
کثیــف زمــان محمدرضاشــاه به  انقــاب اســامی ســینمای 
ــه خیلی هــا  ک ــی  ــراز بســیار باالیــی رســیده اســت. در حال ت
کرده انــد  کســب  کــه مــردم ایــران  تــاش می کننــد تــا آنچــه 
ایــن موضــوع  و  نشــود  بــرده  کار  بــه  علیــه ســلطه گردان 

باعــث تاســف اســت. 

فیلــم  عمــار  مرد مــی  جشــنواره  کــرد:  عنــوان  وی 
داشــته های  از  ویترینــش  در  خــود  دوره  هشــتمین  در 
شــوق  اســا می،  رنگین کمــاِن  انقــاب  جدیــد  نســل 
جریــان  میــل  رغــم  علــی  کــه  ارائــه  می کنــد  را  انگیــزی 
و  اســت  آمریــکا ســاخته شــده  بــه  و سرســپرده  غربــزده 
ــم را  ــن َعل ــز ای ــور نی کش ــی  در  ــده مرد م کنن ــران  ک ــزاران ا ه
ســرپا نگــه داشــته اند و تــاش  می کننــد آن را بــه فضــای 

کننــد. معرفــی  عمو می کشــور 

بــه  شــده  ارســال  آثــاری  کــرد:  خاطرنشــان  جلیلــی 
بــه  دبیرخانــه هشــتمین جشــنواره مرد مــی  فیلــم عمــار 
ــروز  ــان ام ــز جری ــط قرم ــه خ ک ــت  ــه اس ــی پرداخت موضوعات
کشــور شــده اســت. درحقیقــت رونــد رشــد  روشــنفکری 
و رویــش ســینمای انقــاب اســا می  در ایــن دوره بســیار 
واضــح اســت و بــر همیــن اســاس، امیــدوارم در دوره هــای 
کنــد تــا بــه تــراز ســینمای  بعــد، ایــن رشــد ادامــه پیــدا 

شــویم. اســا می  نزدیــک  انقــاب 

جلیلــی اظهــار داشــت: جشــنواره فیلــم عمــار امســال 
دارای دو برنامــه جنبــی اســت. نخســتین برنامــه تجلیــل 
کــه بــه انعــکاس مســائل و  کســانی اســت  کارگــردان و  از 
دومیــن  پرداخته انــد.  خــود  آثــار  در  کارگــری  مشــکات 
»سید عیســی  حجت االســام  از  تجلیــل  نیــز  برنامــه 
کمتــر شــناخته شــده اّمــا  طباطبایــی« چهــره مرد مــی  و 
ــر در شــکل گیری جبهــه مقاومــت در منطقــه لبنــان و  موث
یــار »امــام موســی صــدر« اســت. ایــن بخــش بــا پیــام ســید 

برگــزار  می شــود. حســن نصــراهلل دبیــرکل حــزب اهلل 

مســئول شــورای  سیاســت گذاری هشــتمین جشــنواره 
مرد می فیلــم عمــار ادامــه داد: متأســفانه امــروز شــاهد آن 
کــه تصویــر ناقصــی از ایــران در ســطح جهــان طرح  هســتیم 
کــه »میــگل لیتیــن« بــه  شــده اســت. در ایــن میــان زمانــی 
ــا و »یتیــم  ــران آمــد و فیلم هــای »چ« ابراهیــم حاتمی کی ای
قابلیت هــای  از  دیــد  را  ابوالقاســم طالبــی  ایــران«  خانــه 
فنــی و جذابیت هــای هنــری آنهــا شــگفت زده شــد و از مــا 
کارگردان هــای ایــن آثــار، هماننــد »عبــاس  پرســید: چــرا 

کیارســتمی« در دنیــا مشــهور نیســتند؟

کــه جریانــی  کــرد: مشــخص اســت  وی در پایــان تصریــح 
در ایــن میــان تــاش  می کنــد تــا تصویــر ناقصــی از ایــران بــه 
گــر  می خواهــد ارتقاء  کنــد و ســینمای ایران ا جهــان مخابــره 
کنــد بایــد بــا ایــن جریــان سانســور به مقابلــه برخیــزد.  پیــدا 

عمار سکوی پرتاب برای فیلمسازان جوان است

نــادر طالــب زاده دبیــر هشــتمین جشــنواره مردمــی 
ایــن نشســت خبــری در ســخنانی،  نیــز در  فیلــم عمــار 
بــه  ارســال شــده  آثــار  از  برخــی  از تماشــای  بعــد  گفــت: 
از  عمــار  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  هشــتمین  دبیرخانــه 
پختگــی آنهــا بســیار خوشــحال شــدم. جشــنواره فیلــم 
عمــار را ســکوی پرتــاب بســیار خوبــی بــرای فیلمســازان 

کار مــی دانــم. جــوان و تــازه 

وی افــزود: ایــن ســکوی پرتــاب موجــب مــی شــود تــا 
کــه از ســاختمان  گیــری فرهنگــی باشــیم  شــاهد شــکل 
کوتــاه آغــاز شــود و  فیلمســازی درســت و اصولــی از فیلــم 
در آینــده شــاهد فیلمســازان بزرگــی در ایــن عرصــه باشــیم. 
ــیار  ــاب بس ــکوی پرت ــم، س ــنواره فیل ــن جش ــت ای در حقیق
مناســبی بــرای آمــوزش فیلمســازان جــوان خواهــد بــود.

ــه  ــار ادام ــم عم ــی فیل ــنواره مردم ــتمین جش ــر هش دبی
داد: حضــور فیلمســازان جــوان، عاقمنــد و بااســتعداد در 
ایــن جشــنواره و درخشــش آنهــا زمینــه ســاز حضــور آینــده 
آنهــا و تولیــد آثــار بســیار خوبــی توســط ایــن جوانــان در 
کــه  تلویزیــون و ســینما خواهــد بــود. بخصــوص جوانانــی 

کننــد. انقــاب را درک مــی 

مهمترین گفتمان امروز کشور شجاعت در بیان است
گفتمــان در  کــرد: مهمتریــن  طالــب زاده خاطرنشــان 
کشــور شــجاعت در بیــان مطالبــی اســت  شــرایط امــروز 
گــروه هــای دیگــر جــرات وارد شــدن بــه آن را ندارنــد.  کــه 
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع مــا بایــد نوعــی از فیلمســازی 

ــم. کنی ــک  کم ــور  کش ــه  ــط آن ب ــا توس ــیم ت ــته باش داش
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دیدار پس از سی سال
ــود  شــهید محمدرضــا تیمــوری، رزمنــده ای بســیجی  ب
کــه ســال 67 در عملیــات مرصــاد بــر اثــر اصابــت ترکــش 
بــه ســرش بــه شــهادت رســید. »جــواد تیمــوری« هــم در 
ســال 90 وارد ســپاه انصــار شــده بــود و مســئولیت حفاظــت 
از مجلــس شــورای اســامی را بــه  عهــده داشــت. جــواد 
تاریــخ هفدهــم خردادمــاه 1396، در حادثــۀ حملــه  در 
تروریســتی داعــش بــه مجلــس، بــر اثــر برخــورد چندیــن 

گلولــه بــه ســر و بدنــش بــه شــهادت می رســد. 

از شهادت فرزندانم خوشحالم
فرزندانــش  شــهادت  دربــارۀ  تیمــوری  شــهیدان  پــدر 
می گویــد: در زمــان دفــاع مقــدس احتمــال شــهادت در 
مواجــه  شــدن  آمادگــی  و  بــود  زیــاد  جنــگ  جبهه هــای 
بــود؛ امــا در خصــوص شــهادت جــواد  بــاال  بــا شــهادت 
ــرای همــه مــا بســیار  ــود، ایــن اتفــاق ب موضــوع متفــاوت ب
کننــده بــود. فرزنــدم ســرباز اســام و نظام  گهانــی و شــوکه  نا
کــرد.  بــود، او جــان خــود را بــرای دفــاع از اســام و نظــام فــدا 
از شــهادت فرزندانــم خوشــحالم و در ایــن امــر همــه راضــی 

ــتیم. ــدای هس ــای خ ــه رض ب

کاری جواد نبود... گر فدا ا
»هیبــت اهلل تیمــوری« پــدر شــهیدان تیمــوری دربــاره 
کاری او این گونــه می گویــد:  نحــوه شــهادت جــواد و فــدا
ــد  ــا چن ــم، ام ــهادت او نداری ــات ش ــتی از جزئی ــاع درس اط

گفتنــد  کــه بــه منــزل مــا آمــده بودنــد،  نماینــدۀ مجلــس 
کاری جــواد نبــود، تروریســت ها بــه صحــن مجلــس  گــر فــدا ا
ــد. پیکــر  ــتر می ش ــیار بیش ــاد فاجعــه بس ــیدند و ابع می رس
گویــای مقاومــت بســیار او در برابــر  کــه دیدیــم  شــهید را هــم 
گلولــه بــه بــدن او شــلیک  تروریســت ها بــود. بیــش از 10 
کــرده بودنــد و 2 تیــر هــم به عنــوان تیــر خــاص بــه ســر جــواد 

شــلیک شــده بــود.

سالروز ازدواجش برابر با سالرروز شهادتش شد
عاطفــه دالوری، همســر جــواد تیمــوری اســت. ســه 
آرامــش  بــا  کــه  زنــی  می گــذرد؛  ازدواجشــان  از  ســال 
کنــد. وقتــی شــهادت همســرش را تبریــک  صحبــت مــی 
راهــش  بــه  چقــدر  کــه  اســت  معلــوم  کامــًا  گویــد  مــی 
مــا  ازدواج  از  ســال  ســه  می گویــد:  او  دارد.  ایمــان 
رســید،  شــهادت  بــه  همســرم  کــه  روزی  و  می گــذرد، 

بــود. مــا  عقــد  قمــری  ســالگرد 

دالوری ادامــه می دهــد: تمــام همــکاران و دوســتانی 
همســرم  شــهادت  نحــوۀ  از  وقتــی  بودنــد،  آنجــا  کــه 
گونــه ای  کــه شــرایط بــه  کننــد، می گوینــد  تعریــف مــی 
گوشــه ای  کنــد و یــا حداقــل  کــه او می توانســته فــرار  بــوده 
کار را نکــرده. جــواد  ــه نخــورد، امــا ایــن  گلول ــا  بنشــیند ت
کــرد و در ایــن راســتا تمــام بدنــش  بــه وظیفــه اش عمــل 
گلولــه بــاران شــد، صورتــش از بیــن رفــت و بــا زبــان روزه و 

لــب تشــنه شــهید شــد.

نتوانســت به ســوریه برود، همین جا به خواسته اش 
رسید

همســر شــهید جــواد تیمــوری ادامــه می دهــد: جــواد 
کــه  ــود، فکــر می کــردم  خیلــی در حــال و هــوای شــهادت ب
گاهــی از  شــهید می شــود. اصــًا انــگار بــرای اینجــا نبــود. 
گــر مــن  کــه صحبــت می کــردم، می گفــت: »حــاال ا آینــده 
شــهید شــدم و نبــودم چــی؟« انــگار می دانســت ممکــن 
اســت دیگــر نباشــد. خیلــی دوســت داشــت بــه ســوریه برود 
کنــد. راهــش راه حــق بــود و  و از حــرم اهــل بیــت)ع( دفــاع 
ــه آن  ــه همیــن دلیــل ب ــود، ب ــه ایــن راه دعــوت شــده ب او ب

کــه خواســت رســید. چیــزی 

اینجا جای من است
پــدر شــهیدان تیمــوری دربــارۀ روز شــهادت پســرش 
گفــت در  کــه پســرم  این چنیــن می گویــد: »آمدیــم خانــه 
ــگار آب ســرد روی مــا ریختنــد.  مجلــس درگیــری شــده؛ ان
هــم  خبرهــا  در  و  می ایســتاد  مجلــس  در  دم  جــواد 
کــه تروریســت ها از در مراجعــان مردمــی وارد  می گفتنــد 
مامــور  جــواد  کــه  همانجایــی  درســت  یعنــی  شــده اند، 
بــود. پیگیــر وضعیــت جــواد شــدم، امــا اول چیــزی بــه مــن 
کــرد و  کــردم، بغــض  کــه صحبــت  نگفتنــد، بــا سرپرســتش 
کــه جــوادم شــهید شــده اســت. جــواد بــه بــرادر  فهمیــدم 
شــهیدش پیوســت؛ هــم در آســمان و هــم در زمیــن؛ چــرا 
کــه خالــی بــود  کنــار بــرادر شــهیدش 29 ســال بــود  کــه قبــر 
ــه ایــن جــا، جــای مــن اســت.  ک گفــت  ــار جــواد مــی  و هرب

پاسدار مجلس
شهیدان تیموری به روایت خانواده

شــهید محمدرضــا تیمــوری، شــهید هشــت ســال دفــاع مقــدس بــود کــه 92 ســال قبــل در عملیــات مرصــاد بــه شــهادت 
رســید و نــام خــود را میــان اســامی شــهدا جــاودان کــرد. امــا جــواد، جوانــی دهــه هفتــادی کــه نــه بــرادرش »محمدرضــا« را دیــده 
بــود و نــه وقایــع جنــگ دفــاع مقــدس را از نزدیــک مشــاهده کــرده بــود، بــه خوبــی راه خــودش را پیــدا کــرد و بــه آرزویــش 
»شــهادت« رســید. جواد تیموری صبح روز هفدهم خردادماه ســال 69، در حادثۀ حمله تروریســتی به مجلس شــورای  اســامی 

بــه شــهادت رســید تــا لقــب اولیــن شــهید حادثــۀ مجلــس را بــه خــود اختصــاص دهــد.
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جشنواره دارهای عماری و 
اولوّیت های دورۀ پساعمار

1.»جشــنواره عمــار« وارد هشــتمین دورۀ خــود مــی 
گــران انقابــی عمــار  شــود در حالیکــه برخــی از تحلیــل 
ارزیابــی  شــدن«  مســیر  »در  همچنــان  ای  جشــنواره  را 
کــه عمــار تــا بــه بلــوغ و پختگــی  کننــد و مــی پندارنــد  مــی 
زیــادی در  نســبتا  راه  یــا الاقــل  زیــادی  راه  برســد  خــود 
اللهــی  حــزب  گــران  تحلیــل  ایــن  نظــر  از  دارد.  پیــش 
شــاخص توفیــق، خوانیــد بلــوغ عّمــار تغییــرات جــّدی در 
ــینمای  ــا س ــن ت ــت. بنابرای ــران اس ــینمای ای ــت س وضعّی
کامــل  ایــران اصــاح نشــده، پــس عمــار هــم بــه ظرفّیــت 
خــود دســت نیافتــه اســت. بــه عبــارت دیگــر در ایــن نــگاه 
شــاخص ارزیابــی جشــنواره عمــار چیــزی بیــرون از خــود 
گــر اتفاقــی جــدی در بیــرون نیفتــد معلــوم  آن اســت. ا
کــه عمــار هنــوز عمــار نشــده اســت بنایرایــن  مــی شــود 
کــه طــی ایــن هفــت ســال پیمــوده  یــا بایــد در رونــدی 
گــر رونــد طــی شــده اش اســتاندارد بــوده  کنــد یــا ا بازنگــری 
کنــد تــا  بایــد حداقــل بــه انــدازه هفــت ســال دیگــر حوصلــه 

ــه ثمــر بنشــیند. ــروژه عمــار ب پ

ــگارۀ همــه  2.در پــس ایــن تحلیــل، سیاســتی نوعــی ان
کــرده  فــن حریفــی از پدیــدۀ »جشــنوارۀ ســینمایی« مســتتر 
تحــوالت  اصلــی  مجــری  و  مبــدا  را  جشــنواره  کــه  اســت 
تلقــی  ســینما  افســاد  یــا  اصــاح  پیشــران  و  ســینمایی 
می کنــد. شــاید تمرکــز ویــژۀ ســینمایی حــزب اللهــی هــا بــر 
کلیــد زدن باشــکوه جشــنواره عمــار و حمایــت همــه جانبــۀ 
کــه در  شــان از آن تلقــی بــی تأثیــر نبــوده. خصوصــا وقتــی 
مقایســه بــا دیگــر همکاریهــا و همگرایــی هــای حــزب اللهی 
ایــن حمایــت قویتــر و منســجم تــر و حرفــه ای تــر هــم بــوده 
گــر دانایــان جبهــه هنــری و ســینمایی انقــاب  ا اســت. 
داری  جشــنواره  از  را  مشترکشــان  و  بــزرگ  خیــز  اولیــن 
کــه جشــنواره داری، تــراز  برداشــته انــد پــس معلــوم اســت 
تحــّوالت انقــاب در ســینمای ایــران اســت؛ در غیــر ایــن 
صــورت جماعــت ســینمایی حــزب اهلل بایــد عرصــه دیگری 
کنــش ســینمایی را بــرای ایــن همگرایــی باشــکوه صنفی  از 

ــد. کردن انتخــاب مــی 

کــه تقــدم زمانــی جشــنواره  3.بــاور ایــن حقیــر آن اســت 
عرصــه  در  انقابــی  هــای  کنشــگری  ســایر  بــر  تــراز  داری 
کــردن و ادامه  ســینما تصمیــم درســتی. بوده اســت امــا برپا
دادن جشــنواره داری تــراز بــرای تحــول ســینمای ایــران 
از تقــّدم رتبــی برخــوردار نیســت. بــه عبــارت دیگــر تقــدم 
زمانــی جشــنواره داری را نبایــد بــه معنــای تّقــدم رتبــی آن 
کــرد. بنایرایــن  در به ســازی انقابــی ســینمای ایــران تصــّور 
آغــاز مــا از جشــنواره عمــار آغــاز درســتی بــوده اســت امــا 

ــا ایــن آغــاز درســت بخــش مهمــی از راه  ــم ب اینکــه بپنداری
تحــّول را هــم پیموده ایــم اشــتباه اســت. ایــن آغــاز علــی 
که  رغــم شــکوه مهّیــج و برانگیزاننــده اش بــه لحــاظ اتفاقی 
کمتــر  بایــد در عرصــه عمــل و میــدان ســینما بیفتــد چیــزی 
کــه  از 10درصــد آن را پوشــش مــی دهــد. بــه نظــر مــی رســد 
کــه ذاتــا از ظرفّیتــی  توّقعــات به ســازانه بــاال از پدیــده ای 
کمتــر از 10درصــد برخــوردار اســت یکــی از مهمتریــن آفاتــی 
کــه مــی توانــد جبهــه هنــری و رســانه ای انقــاب  اســت 
کــه  کــرده  گــر چــه تــاش  کنــد. عمــار ا اســامی را دچــار خــود 
ــد و  کن ــل  ــیل10درصد را بالفع ــد ایــن پتانس ــاالی 90 درص ب
پرتوفیــق  االنصــاف در مســیر 10درصــدی خــود  و  الحــق 
گــر همــه  کــه حّتــی ا بــوده اســت امــا توجــه داشــته باشــیم 
از  بــاز 90درصــد دیگــر  کنــد  ایــن 10درصــد را نیــز محقــق 
کنــش هــا و منــش  کــه بایــد از طــرق دیگــر  مســیر مانــده 

هــای ســینمایی پیمــوده شــود.

نــه  و   )celebration(»جشــنی« ذاتــا  ســاختار   .4
کــه بــا تســامح جشــنواره  »جشــنواره ای« )festival(  عمــار 
ــی آن  ــوان تحّول ــت و ت ــه ظرفّی ــا ب ــود اساس ــی ش ــده م خوان
حــد مــی زنــد و توّقعــات حرفــه ای از آن را اصــوال پاییــن 
مــی آورد. جشــنواره، آیینــی فرهنگــی و راهبــردی اســت 
ــه در  ک ــی  ــرازی. تولیدات ــدات ت ــازی تولی ــته س ــرای برجس ب
کــردن  چارچــوب برخــی اهــداف ویــژه قــدرت توان منــد 
هــای  کننــده  مصــرف  و  عظیــم  هــای  مخاطــب  دشــت 
انبــوه را دارا هســتند. جشــنواره آیینــی بــرای جهــت دهــی 
کــردن شــوک هــای ذائقــه ای بــه  بــه بــازار مصــرف و وارد 
مخاطبــان ســینما و جلــب توجــه هــای ســیابی ایشــان 
کــه جشــن آیینــی صنفــی و هنــری بــرای  اســت. در حالــی 
کــه در چارچــوب  گرامیداشــت تولیدکننــده هایــی اســت 
ــا یــک دیــدگاه مشــخص جایابــی شــده  یــک حرفــه ویــژه ی

و هوّیــت یافتــه انــد.

خــود،  ای  جشــنواره  عنــوان  رغــم  علــی  5.»عمــار« 
بــه »هنــری  بــه جشــن ســاالنه هویــت موســوم  بیشــتر 
کــه  اللهــی هایــی  اللهــی هــا« مــی مانــد. حــزب  حــزب 
هوّیت ســینمایی و هنری خود را در یک شــب زمســتانی 
در پایتخــت ایــران بــه جشــن نکوداشــت مــی نشــینند. 
بــودن  پاییــن  عمــار  بودگــی  جشــن  شــاخص  بارزتریــن 
اســتانداردهای  ازای  در  آن  ای  حرفــه  اســتانداردهای 
صنفــی و حــزب اللهیــش اســت. در ایــن شــب از میــان 
یــا  بهتــر  کــه  آنهــا  ســینمایی  اللهــی  حــزب  تولیــدات 
شــوند  مــی  برگزیــده  هســتند  تــر  ای  حرفــه  باصطــاح 
اســتاندارد  و  ای  تولیــدات حرفــه  میــان  از  اینکــه  نــه  و 
ــده  ــه حــزب اللهــی هســتند برگزی ک ــران آنهــا  ســینمای ای
کیــد بــر اهمّیــت و اولوّیــت مشــی حــزب  و تقدیــر شــوند. تأ
کــه موجــب مــی شــود جشــنواره عمــار  ــار اســت  اللهــی آث
کاندیــدا یــا برگزیــده نباشــد در غیر  در هیــچ بخشــی بــدون 
ــار و بعــد  ک اصلــی حرفــه ای بــودن آث گــر مــا اینصــورت ا
حــزب اللهــی بــودن آنهــا بــود شــاید در طــول ایــن ســالها 

مــی بایســت در بســیاری از محورهــا و بخــش هــا حتــی 
کاندیــدا هــم نداشــته باشــیم. ایــن واقعّیــت نشــان  یــک 
مــی دهــد هــدف جشــنواره عمــار بیــش از اینکــه برجســته 
بازاریابــی و  بــرای  تولیــدات ویــژه  ســازی محصــوالت و 
ــی  ــت انقاب درخشــش آنهــا باشــد، برجســته ســازی هوّی
و حــزب اللهــی در حــوزه هنــر و فرهنــگ و رســانه اســت. 
در  خــود  جــای  در  جشــنی  گــذاری  هــدف  نــوع  ایــن 
گذاری جشــنواره ای قــرار دارد.  مرحلــه ای قبــل از هــدف 
بــه عبــارت دیگــر دســت انــدکاران و سیاســتگذاران عمــار 
ــدون تأســیس و راهبــری  ــه ب ک ــد  ــه درســتی در یافتــه ان ب
یــک جشــن ســینمایی تــراز نخواهنــد توانســت جشــنواره 
ســینمایی تــراز داشــته باشــند. همیــن واقعّیــت نشــان 
کــه جریــان انقابــی حتــی در چارچــوب آییــن  مــی دهــد 
قــرار  پیشــا جشــنواره  در مرحلــه  هــم  هــای ســینمایی 
کــه ایــن توقــع حداقلــی از عمــار را  دارد و بدیهــی اســت 

ــرد. ک کمتــر  ــد  ــاز بای ب

ــه  کانونــی مقال ــر اســاس توضیحــات پیشــین نکتــه  6.ب
کــه جشــنواره، بخوانیــد جشــن عمــار  پیــش رو اینســت 
از هفــت  بعــد  و  قــرار داد  تریــن موقعّیــت خــود  بالــغ  در 
کمــال جوانــی و ســرزندگی  ســال تکاپــو و تأللــو اینــک در 
کــه  اســت. ایــن جشــنواره در تحقــق هــدف اصلــی خــود 
»نکوداشــت هنــر و هنرمنــد انقابــی و حــزب اللهــی« اســت 
کامــا موفــق بــوده و توانســته در انــدازه هــای یــک جشــن 
ســینمایی الهــام بخــش و اعتمــاد بــه نفــس برانگیــز باشــد. 
ارتبــاط  ایــران  ســینمای  انقابــی  به ســازی  پــازل  بقیــه 
محقــق  بــرای  و  نــدارد  عمــار  جشــنواره  بــه  مســتقیمی 
ســاختن آن بایــد وارد راه هــای نرفتــۀ دیگــر شــد. بــر ایــن 
که  گرا بــه آیین عمار  اســاس هرنــوع نــگاه انتقــادی و تحــول 
بــا پیــش فــرض بــی توفیــق بــودن عمــار در به ســازی عمــدۀ 
کــردن آن  ســینمای ایــران بنــای بــر ایجــاد تغییــر و دگرگــون 
دارد اساســا غلــط اســت. امــروز مهم تریــن وظیفــه عمــاری 
گران بهــا و در  هــا پاســداری از ایــن میــراث فرهنگــی فاخــر و 
عیــن حــال دســت یازیــدن بــه ایجــاد دیگــر زیرســاخت های 
اســت.  ایــران  ســینمای  در  به ســازانه  تحــول  بــرای  الزم 
کــه ایــده پرطمطــراق  نگرانــی راقــم ایــن ســطور ایــن اســت 
امــا انحرافــی تحــّول و دگرگونــی در روند آیینــی و خرده آیین 
گــر آن را بــه وادی دگردیســی  کنونــی جشــنواره عمــار ا هــای 
کنــد. جشــنواره عمــار  و اعوجــاج نکشــاند دچــار جوانمرگــی 
بایــد بــا همیــن دســت فرمــان خوبــش ســالهای ســال ادامه 
دهــد. بقیــه توّقعــات انقابــی را بایــد از طریــق بــه پاداشــتن 
کــرد. چــه  دیگــر آییــن هــا و فرایندهــای ســینمایی دنبــال 
کــه مؤسســان و نســل اول دســت انــدکاران  خــوب اســت 
پــازل  هــای  خانــه  دیگــر  تکمیــل  پیشــگام   خــود  عمــار 
تحــّول انقابــی ســینمای ایــران شــوند. بــه نظــر مــی رســد 
کــه در شــرایط پســاعماری امــروز، دامــن زدن بــه تأســیس 
و راهبــری چرخــه هــای انبــوه »تولیــد ســینمایی فاخــر« 
گرنــه بیــش از، امــا حداقــل بــه انــدازه »جشــنواره داری  ا

ــت باشــد. ســینمایی فاخــر« واجــد اولوّی

علی جعفری
دکترای فرهنگ و ارتباطات
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افتتاحیه 
هشتمین  کران های  ا

جشنواره عمار در باغملک

گــزارش »عمــار فیلــم« بــه نقــل از خبرگــزاری فــارس، شــامگاه چهارشــنبه آئیــن افتتاحیــه هشــتمین دوره جشــنواره مردمــی فیلم عمــار در  بــه 
تــاالر فردوســی شهرســتان باغملــک و بــا حضــور اقشــار مختلــف مــردم به ویــژه خانــواده معظــم شــهدا و ایثارگــران برگــزار شــد.

کــرد: فیلم ســازان انقابــی در مناطــق جنگــی بجــای اســلحه،  کارگــردان مســتند »پــرواز از حلــب« در ایــن مراســم اظهــار  محســن عقیلــی 
کــه جــان خــود را در دفــاع از حــرم اهل بیــت  کســانی  کننــد تــا ادای دینــی باشــد بــه  گرفتنــد تــا لحظــات جنــگ را ثبــت  دوربیــن در دســت 

گروه هــای تکفیــری از آخریــن امکانــات روز بــرای ثبــت تصاویــر اســتفاده می کننــد،  کردنــد .در جبهــه مقابــل، داعــش و دیگــر  )ع( فــدا 
کران می شــوند که برخــاف ارزش هــای امام راحــل و انقاب  متأســفانه در برخــی جشــنواره های معتبــر داخلــی هــم فیلم هایــی ا

اســامی هســتند. بــا ایــن شــرایط چــرا مــا از ظرفیت هــا اســتفاده نکنیــم و فیلم هــای انقابــی نســازیم؛ مخاطــب اصلــی مــا 
کننده هــا دورهــم جمــع می شــوند و ایــن فیلم هــا را تماشــا می کننــد. مــا  کــران  کمــک ا کــه بــا  عامــه مــردم هســتند 

کــه  کننــدگان انجــام می دهنــد چرا کــران  کار را ا کار را انجــام می دهیــم و بقیــه  فیلم ســازان تنهــا 50 درصــد از 
گــر فیلم هــای ساخته شــده دیــده نشــوند عمــًا ایــن تاش هــا خروجــی نداشــته اســت. ا

محمدرضــا  حــرم،  مدافــع  شــهید  انگشــتر  اهــدای  بــا  مراســم  ایــن  در 
کارگــردان مســتند »پــرواز از  علیخانــی بــه محســن عقیلــی، 

حلــب« از او تقدیــر شــد.

تقدیر از کارگردان مستند »پرواز از حلب« با انگشتر شهید مدافع حرم

برائت 
کران  از انگلیس در ا

ود شاهر
کــران بلیطــی فیلــم ســینمایی »یتیم خانــه ایــران«  گــزارش »عمــار فیلــم«، اهالــی روســتایی در شــاهرود ســمنان بعــد از ا بــه 

کردنــد. کشــور انگلیــس را اعــام  بــا شــعارهای خــود نفرتشــان از سیاســت های 

کران کننــده مردمــی جشــنواره فیلــم عمــار و مســئول نمایــش ایــن اثــر در روســتای جعفرآبــاد شهرســتان  ســجاد بیــاری، ا
کــران فیلــم ســینمایی »یتیــم خانــه ایــران« را بــه دلیل  شــاهرود گفــت: در ادامــه برنامه هــای فرهنگــی بــرای ایــن روســتا، ا

کــه بــا اســتقبال خــوب روســتاییان همراه شــد و بســیاری از آنها اعام  محتــوا و موضــوع آن بــرای مــردم تــدارک دیدیــم 
کــه در زمــان جنــگ جهانــی دوم، توســط انگلیــس  کردنــد پــس از تماشــای ایــن فیلــم ســینمایی بــا فاجعــه ای 

بــرای مــردم ایــران اتفــاق افتــاده، آشــنا شــده اند.

ایــن فعــال فرهنگــی توضیــح داد: از جمعیــت 140 نفــری این روســتا، حدود 120 نفــر از آنها با 
بلیط هــای هــزار تومانــی بــه تماشــای »یتیم خانــه ایــران« نشســتند. نکته جالــب این 

کنــه انگلیس  کــه مــردم پــس از دیــدن فیلــم، می گفتنــد »خــدا لعنــت  بــود 
و ایــن انگلیســی ها« و دربــاره اتفاقــات تاریخــی مطــرح 

شــده در فیلــم بحــث می کردند.
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افتتاحیه 
جشنواره عمار در سینما 

آفریقای مشهد برگزار می شود
کران فیلم های جشــنواره فیلم عمــار در خراســان رضوی بیان  گــزارش عمــار فیلــم بــه نقــل از خبرگــزاری فــارس، وحید عطایی مســئول ا بــه 
کــه در 20 حلقــه دی وی دی بــه جشــنواره رســیده و بــه نمایــش در  کارگــر« اســت  کــرد: امســال موضــوع فیلم هــای جشــنواره حــول محــور»کار و 

می آینــد.

کــه از ایــن  کــه بــه جشــنواره رســیده اند، در قالب هــای مختلــف فیلــم داســتانی، مســتند و انیمیشــن هســتند  کــرد: آثــاری  کیــد  عطایــی تا
کمتریــن تعــداد را بــه خــود اختصــاص داده اســت. میــان انیمیشــن 

گرفــت و در 17 یــا 18 جایــگاه بــه معرفــی جشــنواره  گذشــته تولیــدات جشــنواره بســیار مــورد توجــه قــرار  وی متذکــر شــد: ســال 
گزارش هــای تصویــری آن نیز به دســت ما رســید. کــران انجــام شــد و  کــه در نهایــت در 6 مــاه، چیــزی بالــغ بــر 240 ا پرداختــه شــد 

کــه فیلم ها و  کــران فیلم هــای جشــنواره فیلــم عمــار در خراســان رضــوی یــادآور شــد: هــدف مــا ایــن اســت  مســئول ا
کافــی را ببرند. کــران شــود و مردم ما بتواننــد از این آثار  بهره  آثــار ایــن جشــنواره در بســیاری از مناطــق مختلــف ا

کــرد: هشــتمین جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار بــا حــدود 2000 تــا 2500 اثــر  عطایــی عنــوان 
برگــزار می شــود و موضــوع آن را مســائلی همچــون مدافعــان حــرم، ســبک زندگــی و 

کارگــر تشــکیل می دهــد. کار و 

نشست 
کران کنندگان مردمی  ا

جشنواره عمار در صومعه سرا 
برگزار شد

کران کننــدگان جشــنواره مردمــی عمــار در  گــزارش »عمارفیلــم« و بــه نقــل از تســنیم، ســید رســول منفــرد عصــر پنجشــنبه در نشســت ا بــه 
کــه ایــن انقــاب را نیازمنــد یــک ســری برنامه هــای  ایــن شهرســتان اظهــار داشــت: تهاجم هایــی برعلیــه انقــاب اســامی صــورت می گیــرد 

کــرده اســت. فرهنگــی 

گفــت:  کشــور بــا بیــان اینکــه هــدف مــا از ایــن جشــنواره ها مقابلــه بــا تهاجمــات فرهنگــی اســت  دبیــر اجرایــی جشــنواره فیلــم مردمــی عمــار 
کــه در زمینــه فرهنگــی، عکــس العمــل نشــان داده و بــا  گرفتــه اســت و ســعی مــا هــم ایــن اســت  کثــر ایــن تهاجم هــا فرهنــگ کشــور مــا را نشــانه  ا

کنیــم. فیلم هــای جشــنواره عمــار نیز از جنــس مردمی و اجتماعی اســت و واقعیت هــای تاریخــی و امروز  ایــن تهاجم هــای فرهنگــی مقابلــه 
کشــورمان را اثبــات می کنــد. را بــه مــردم نشــان می دهــد و داشــته های 

کــران فیلم هایــی از جنــس مــردم و اقتصــاد مقاومتــی می توانــد در برخــی از مــوارد الگــوی جوانــان در  منفــرد بــا اشــاره بــه اینکــه ا
کــه در کشــور برخــی از آقازاده هــا جایــگاه برخــی از جوانــان تحصیلکــرده و نخبــه را  گفــت: درســت اســت  کار باشــد  جســتجوی 

کــم بگیرنــد. کرده انــد امــا نبایــد جوانــان مــا توانایی هــای خــود را دســت  اشــغال 

وی افــزود: هــدف جشــنوار فیلــم مردمــی عمــار فقط پخش فیلم نیســت بلکه حل مشــکاتی که در 
جامعه ایران وجود دارد می تواند یکی از مهمترین اهداف این جشــنواره باشــد و پیشــنهاد 

کــه فیلم هــای “کارخانــه  کران کننــدگان ایــن جشــنواره ایــن اســت  بنــده بــه ا
جهــان و بــا صبــر زندگــی” را در جهــت ارزیابــی مســائل جامعه و 

کنند. کار خود مکرر تماشــا  شــروع 
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از آمار ها
 تا  ابتکار ها

اکران های مردمی در یک سال گذشته

جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار عنصــری خــاص و متمایــز 
کــه موجــب  کران هــای مردمــی« در دل خــود دارد  بــه نــام »ا
شــده جشــنواره ای یک هفتــه ای نباشــد. چنان که هفتمین 
ــه  ــران ب ــن ته ــینما بهم ــه در س ــزاری اختتامی ــا برگ دوره آن ب
اتمــام نرســید و آثــار تــا همیــن چنــد روز پیــش، یعنــی پایــان 

آذر مــاه ادامــه داشــت.

کار  خروجــی  بــه  می خواهیــم  رو  پیــش  متــن  در 
کشــور در زمینــه  یک ســال زحمــت فعــاالن فرهنگــی سراســر 
کــه  کــران فیلم هــای جشــنواره عمــار بپردازیــم و از آن جــا  ا
کران هــای مردمــی صرفــا در برگیرنــده نمایش فیلم نیســت،  ا
کــه در هفتمیــن دوره جشــنواره  بــه خاقیت هــا و ابتکاراتــی 
مردمــی فیلــم عمــار اتفــاق افتــاده اســت نیــز می پردازیــم.

رنگین کمانی از سراسر ایران
کران هــای  ا ایــران میزبــان  گذشــت سراســر  کــه  ســالی 
کشــور آثــار جشــنواره  مردمــی بودنــد و در تمــام 31 اســتان 
مردمــی فیلــم عمــار بــه نمایــش درآمــد. در بیــن اســتان های 
کــه در ایــن زمینــه فعالیت داشــتند، اســتان فارس  مختلفــی 
کــران، بیشــترین نقــش را داشــته اســت و پــس از  بــا 796 ا
بــا  بــا 542، خراســان رضــوی  اســتان های خوزســتان  آن 
کــران بیشــتر از دیگــر  404، تهــران بــا 377 و همــدان بــا 280 ا

کرده انــد. تــاش  اســتان ها 

کــه 1141 نقطه شــهری  کــه می دانیــد، در حالــی  همانطــور 
تنهــا 60 شــهر دارای سینماســت و  کشــور وجــود دارد  در 
ــران  ک گذشــته، ا کــه تنهــا در یک ســال  ــی اســت  ایــن در حال
فیلم هــای انقابــی عمــار در 290 نقطــه شــهری رواج داشــته. 
کران ها نیز  پنــج شهرســتان برتــر ســال گذشــته از نظــر تعــداد ا

بــه شــرح زیــر اســت:

کران 1. آباده: 264 ا
کران 2. مشهد: 252 ا
کران 3. تهران: 244 ا

کران 4. باغملک: 231 ا
کران 5. نهاوند: 216 ا

کران به کام کارگردانان مزه ا
قــرار  مردمــی  کران هــای  ا ویــژه  بســته های  در  اثــر   100
گرفــت و در طــول ســال نیــز ســه اثــر شــاخص دیگــر یعنی فیلم 
داســتانی »ترمینال غرب«، مســتند »داد« و فیلم سینمایی 

»یتیــم خانــه ایــران« بــه آن افــزوده شــد. 

مجموعــه ایــن آثــار در مجمــوع 3 هــزار و 698 بــار مهمــان 
کــه توانســت 248 هــزار و 367 نفــر را مخاطــب  مــردم شــد 

کنــد. جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار 

موضــوع   9 دارای  کران مردمــی  ا گذشــته  ســال  بســتۀ 
کوتــاه  کــه از بســته »اقتصــاد مقاومتــی«، فیلــم  اصلــی بــود 

»قابلمه«، مســتند »چوب بســتنی« و پویانمایی »کابوس«، 
ــتند  ــد« و مس ــگ »برخیزی ــاب«، نماهن ــخ انق ــته »تاری از بس
»پرونــده ناتمــام«، از بســته »جنــگ، جنــگ تــا پیــروزی«، 
ــته  ــت«، از بس ــده اس ــردم زن ــو« و »آن م ــتانی »دای ــم داس فیل
1و  »بختــک  پویانمایــی  مجموعــه  نوجــوان«،  و  »کــودک 
کوتــاه »کاس« و مجموعــه پویانمایــی  2«، فیلــم داســتانی 
کریز هــای نمکــی«، از بســته »جهاد فرهنگی«، نماهنگ  »خا
»تخریــب مــزار شــهدا« و مســتند »راز مــزار«، از بســته »فتنــه«، 
ــر جلســه ام«، از  ــم داســتانی »لکــه« و مســتند »مــن مدی فیل
بســته »مــرگ بــر آمریــکا«، نماهنــگ »شــیطان بــزرگ« و دو 
مســتند »تولــد یــک رویــا« و »قصــه فیــل و االغ«، از بســته 
کبر« و  »ملــت قهرمــان«، مســتند های »خیرالنســا« و »روزگار ا
در نهایــت از بســته پر طرفــدار »مدافعان حرم«، مســتند های 
»مادرانــه«، »ســید ابراهیــم«، »نبــرد پالمیــرا«، »نبــرد پنهــان« 
و »بــرادران« و نماهنگ هــای »ســپر« و »لبیــک« توانســتند 

کننــد. کران هــای مردمــی را از آن خــود  بیشــترین ا

ــای  کران ه ــداد ا ــوع و تع ــر موض ــر ه ــار برت ــه آث ــی ب ــا نگاه ب
گرفتــه در هفتمیــن دوره برگــزاری جشــنواره، بــه 6  صــورت 
کــه توانســته اند بــا آثــار خــود رضایــت  کارگــردان برتــر می رســیم 
کننــد. »حســین دارابــی«  مــردم را بیــش از دیگــران جلــب 
کران کننده هــا بــا اثــر طنــز »علمــک«  کــه ا کارگــردان جوانــی 
او را می شناســند، امســال نیــز مــورد توجــه واقــع شد.ســه 
کــت« در مجمــوع  اثــر او یعنــی »دایــو«، »قابلمــه« و »جیــب 

ــران شــد. ک 579دفعــه ا

گذشــته بــا آثــار متعــددی  کــه ســال  ساســان فاح فــر نیــز 
کارگــردان در  کــرده بــود، بهتریــن  در جشــنواره عمــار شــرکت 
موضــوع مدافعــان حــرم از دیــد مــردم شــناخته شــد، چرا کــه 
»ســید ابراهیم«  و  پالمیــرا«  »نبــرد  »مادرانــه«،  او،  اثــر  ســه 
در  و  داشــته اند  موضــوع  ایــن  در  را  کران هــا  ا بیشــترین 

مجمــوع 337 بــار بــه نمایــش درآمدنــد. 

و  کــودک  شــدۀ  توجــه  کم تــر  و  پر مخاطــب  موضــوع 
کارگــردان خوبــی بــه  نوجــوان نیــز در دوره قبــل جشــنواره 
که بــا مجموعۀ پویانمایــی دو  نــام »ایمــان خانچــی« داشــت 
کــری«  قســمتی »بختــک« و پویانمایــی »ماجــرای اوبامــا و 

کــرد. کــران را از آن خــود  261 ا

اثــر ضــد انگلیســی »یتیــم خانــه ایــران«، آخریــن ســاخته 
کارگــردان انقابــی، ابوالقاســم طالبــی نیــز در تابســتان ســال 
کران هــای مردمــی شــد و بــه صــورت بلیــط  96 وارد چرخــه ا
که توانســت 173 بــار در  فروشــی اختیــاری بــه نمایــش درآمــد 
کنــد و خیانــت و ظلــم  کشــور مــردم را دور هــم جمــع  سراســر 

انگلیســی ها در حــق مــردم ایــران را فریــاد بزنــد.

کارگــردان خوب و توانمند انقاب اســامی، مهدی  آثــار دو 
کــه نماهنــگ »برخیزیــد« و مســتند های »قصــه فیلم  نقویــان 
کــه فیلم هــای داســتانی  و االغ« و »بــرادران« را و امیــر داســارگر 

مردمــی  کــران  ا بســته های  در  را  کســیژن«  »ا و  »کاس« 
گرفــت و بــه ترتیــب بــا 148 و  داشــتند، نیــز مــورد اســتقبال قــرار 
گرفتــه بــود، در لیســت  کــه بــرای آثارشــان صــورت  کرانــی  147 ا
گرفتنــد. کارگــردان برتــر هفتمیــن دوره جشــنواره عمــار قــرار   6

زمان و مکانی که... ندارد!
فیلم هــای  کــران   ا عجیــب  و  توجــه  قابــل  نــکات  از 
کــه نمی تــوان آن را بــه مــکان  جشــنواره عمــار ایــن اســت 
کــرد. در تمــام مکان هــا و تمــام زمان هــا  خاصــی محــدود 
جــا خــوش می کنــد و دل می بــرد. فرقــی نمی کنــد عیــد نــوروز 
گرمــای تابســتان باشــد و اردوگاه تفریحی،  باشــد و مهمانــی، 
چلــۀ زمســتان باشــد و شــب نشــینی و یــا حتــی راهیــان نــور 

باشــد و هم نشــینی بــا شــهدا.

کــن متبرکــه مثــل مســجد و حــرم  گذشــته در اما ســال 
شــخصی،  منــزل  مــدارس،  امامــان)ع(،  و  امامــزادگان 
اتوبــوس،  دانشــگاه،پارک،  علمیــه،  حــوزه  کتابخانــه، 
کــران  اردوگاه تفریحــی و مکان هــای بســیار متنــوع دیگــری ا
کــن متبرکــه میزبانــی  کــه مــدارس و اما فیلــم انجــام شــد 

داشــتند. گســترده تری 

از نظــر زمانــی هــم چهــار فصــل ســال ایــن مهمانــی برقــرار 
بــود امــا فــراز و فرود هایــی داشــت. در زمســتان 95 و متاثــر 
فیلم هــا  هفتــه  و  شهرســتانی  جشــنواره های  برگــزاری  از 
کــران برگــزار  کران هــا را داشــتیم و 1573 ا باالتریــن میــزان ا
کاهــش  کران هــا  شــد. امــا در دو فصــل بهــار و تابســتان 96 ا
کــران برگــزار شــد. در فصلــی  یافتنــد و بــه ترتیــب 440 و 611 ا
کران ها به  گذاشــتیم؛ پاییــز، مجــدد ا کــه بــه تازگــی پشــت ســر 
کــه می تــوان علــت آن را متاثــر از  کــران افزایــش یافــت  1074 ا
که برگزار شــد، بازگشــایی مجدد  کران کنندگانی  دو نشســت ا

مــدارس و اســتقبال از دوره جدیــد جشــنواره دانســت.

کار و ابتکار؛ ملزومات 
اختصــاص  را  نوشــته  از  بخــش  مهم تریــن  و  آخریــن 
کــه در  می دهیــم بــه فعالیت هــای خــاص و مبتکرانــه ای 
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و  گرفــت  صــورت  کران کننده هــا  ا توســط  گذشــته  ســال 
مردمــی  کران هــای  ا محتــوای  و  قالــب  شــدن  تکــراری  از 

کــرد.  جلوگیــری 

کران مطالبه گر: 1. ا
کار  ابتــدای  را همیــن  گذشــته  ابتــکار ســال  مهم تریــن 
کــه بتوانــد فی المجلــس مطالبه گــری  کرانــی  آوردم. برگــزاری ا
کــه در  کنــد. اتفاقــی  کنــد و مســئوالن امــر را بــه عمــل وادار 
ــران شهرســتان باغملــک افتــاد ایــن  ک جشــن دویســتمین ا
کران کننــدگان بــا انتخاب منــزل خانمی کم بضاعت  کــه ا بــود 
شهرســتان،  مختلــف  نهــاد  چنــد  مســئوالن  از  دعــوت  و 
کردند.شهرســتان  بخشــی از مشــکات ایــن خانــم را حــل 
کران شــان را  نهاونــد نیــز بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس ا
کــران آثــاری همچــون »راز  ــا ا کردنــد و ب گلــزار شــهدا برگــزار  در 
مــزار« مســئوالن را مجبــور بــه پاســخگویی نســبت بــه تخریب 
کردنــد. همیــن اتفــاق بــه شــکلی  گلــزار شــهدای شهرســتان 

کران کننده هــای اصفهانــی انجــام شــد. دیگــر توســط ا

2. جشن تکلیف سیاسی:
جملــه  از  مختلــف  شهرســتان های  از  تعــدادی 
تهــران، چنــاران، باغملــک، شــهربابک و نهاونــد پیــش از 
برگــزاری دوازدهمیــن انتخابــات ریاســت جمهــوری، بــرای 
داشــتند،  رای  حــق  بــار  اولیــن  بــرای  کــه  دانش آموزانــی 
بــا نمایــش فیلــم در ایــن زمینــه و  کردنــد و  جشــنی برپــا 
شبیه ســازی انتخابــات، دانش آمــوزان را متوجــه اهمیــت 

نمودنــد. انتخاب شــان 

3. سینما سنگر مردمی:
امســال در شهرســتان های مختلفــی ســینما ســنگر برگــزار 
ــتان  ــا شهرس ــت ام ــر اس ــل تقدی ــود قاب ــای خ ــه در ج ک ــد  ش
کمتریــن امکانــات، ســینما  باغملــک بــا ابتــکاری ســاده و بــا 
کــم خــرج  کــه عــاوه بــر  کنــار خیابــان شــکل داد  ســنگری در 
کــه در مکان هــای دیگــری مثــل  بــودن، توانســت افــرادی را 
مســجد و مدرســه مخاطب آن ها نمی شــدند پای تماشــای 

فیلم هــای عمــار بیــاورد.

کران های اقتصادی خالف باور عموم: 4. ا
 93 ســال  از  عمــار  جشــنواره  در  اقتصــادی  کران هــای  ا
کــران  آغــاز شــده اســت در جشــنواره عمــار امــا امســال چنــد ا
کــه دانش آمــوز صومعــه  کرانــی  اقتصــادی خــاص داشــتیم. ا
کــرد و توانســت بــه 1000  ســرایی بــرای یتیــم خانــه ایــران برگــزار 
که پیش از او یکی از  نفر بلیط این فیلم را بفروشــد، در حالی 
کــران رایــگان ایــن فیلم نتوانســته بود  نهاد هــای فرهنگــی بــا ا
کــران این  کران فیلم بیــاورد. دیگر ا چنیــن جمعیتــی را بــرای ا
کــه مســئوالن  فیلــم در بخــش ششــده شهرســتان فســا بــود 
گفتــه  کران کننــدگان ایــن منطقــه  ــه ا فرهنگــی شهرســتان ب
بودنــد مــردم شــما روســتایی اند و فرهنــگ تماشــای چنیــن 
کران کننــده ای توانســته بــود  فیلم هایــی را ندارنــد امــا خانــم ا
کران  نزدیــک بــه 1 میلیــون و 200 هــزار تومــان بلیط بفروشــد. ا
اقتصــادی خــاص دیگــر هــم فیلــم مســتند »پرونــده ناتمــام« 
در یکــی از مســاجد تهــران بــود، در حالــی که ایــن اثر در چرخه 

بلیــط فروشــی جشــنواره عمــار قــرار نگرفتــه بــود.

5. سینما هیئت کودکان:
کنــار هیئــت هــم در دوره هفتــم  کــران فیلــم در  برگــزاری ا
جشــنواره رونــق خوبــی داشــت امــا برگــزاری »ســینما هیئــت 
کــودکان« در »تنــگ ارم« هیئتی هــای مــا را بــه فکــر فــرو بــرد 
کــه شــاید انتقــال مفاهیــم دینــی حتــی در ایــام محــرم نیــز از 

طریــق فیلــم روش مناســب تری باشــد.

کران: 6. ساخت فیلم برای برگزاری ا
در یکــی از مــدارس اهــواز، دختــری دانش آمــوز، قبــل از 
کــران فیلــم در مدرســه، فیلمــی کوتــاه به عنــوان تیزر معرفی  ا
کــران فیلــم  کنــار ا کتــاب ســاخت. و هــم فیلــم خــودش را در 
کــه  کتابــی  بــرای  هــم  و  نمایــش درآورد  بــه  »تک خــوان« 

کــرد. می خواســت در مدرســه بفروشــد، تبلیــغ 

7. ترکیب فیلم، کتاب، فروش:
کران کننــدگان شهرســتان نهاونــد در ســینما ســیاری  ا
کــه تــدارک دیــده بودنــد و بــه روســتا های شهرســتان ســر 
می زدنــد. عــاوه بــر فیلــم، دو بخــش دیگــر نیــز داشــتند. 

کــه دارنــد  کتابــی  کتــاب و عضو گیــری بــرای مقــر  یکــی امانــت 
کامــل  پــک  یــک  ایرانــی؛  لوازم التحریــر  فــروش  دیگــری  و 

کــه رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی داشــت. فرهنگــی 

8. مسابقه نقاشی برای یک فیلم:
در  ایــن چنــد ســال  فیلم هــا در  بــرای  نویســی  نقــد 
کــرده اســت  کران کننده هــا بــه خوبــی رواج پیــدا  بیــن ا
کشــور، یکــی  کران کننــده در دو نقطــه متفــاوت از  امــا دو ا
در ورامیــن اســتان تهــران و یکــی در آبــاده اســتان فــارس 
دســت بــه ابتــکاری مشــابه زدنــد. آن هــا بــه جــای نقــد 
دانش آمــوزان،  از  متنــی  بازخــورد  دریافــت  و  نویســی 
کــه  وقتــی  بکشــند.  نقاشــی  فیلم هــا  مــورد  در  گفتنــد 
ــا  ــورد، تناســب بیشــتری ب ــوع بازخ فکــر می کنیــم، ایــن ن

دارد.  دانش آمــوزان 

کران مستند برای دانش آموزان دبستانی: 9. ا
کران کننده هــای  بــر خــاف ذهنیــت معمــول دو نفــر از ا
دانش آمــوزان  بــرای  می شــود  معتقدنــد  عمــار  جشــنواره 
بــرای  تهرانــی  معلمــی  کــرد.  کــران  ا مســتند  دبســتانی، 
دانش آمــوزان دبســتانی اش مســتند پخــش می کنــد و در 
مــورد محتوایــش بــا دانش آمــوزان صحبــت می کنــد و معلــم 
بــر  دانش آموزانــش  بــرای  )کرمــان(  نرماشــیری  پرورشــی 
کــه در روســتا یــا شهرســتان می افتــد و ذهن  اســاس اتفاقاتــی 
بچه هــا را بــه خــود مشــغول می کنــد، فیلم هــا را بــه نمایــش 
کــه داشــتند  کران هایــی  کران کننــده از ا در مــی آورد. هــر دو ا

کرده انــد. دریافــت  خوبــی  بازخورد هــای 

کــه بیــان شــد،  بــا همــه تفاســیر و آمار هــا و ابتکاراتــی 
کــه موضــوع  رســیده ایم بــه دوره هشــتم جشــنواره عمــار 
کارگــر« اســت. موضوعــی مهــم و اساســی  اصلــی اش »کار و 
کران کننده هــا بخواهنــد در ایــن زمینــه  گــر ا کــه ا کشــور  در 
نیــز موثــر باشــند، ســه مولفــه اصلــی  را دربایــد در نظــر داشــته 
کــه  باشــند. »ابتــکار«، »توانایــی« و »شــجاعت« راهــی اســت 
بیــش از ســال های گذشــته بایــد پیموده شــود تــا تاش های 

کران کننده هــا بــه نتیجــه برســد. ا

کران کنندگان در مشهد - شهریور 96 نشست ا
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کــه خبــر برگــزاری  حوالــی اســفندماه ســال پیــش بــود 
کشــور آرژانتیــن، بــا عنــوان  هفتــه فیلــم ســینمای ایــران در 
کــه هرگــز ندیده   ایــد«، در رســانه   ها منعکــس شــد.  »ایرانــی 
کــه فیلم  هایــی از ســینمای ایــران در  ــار نبــود  ایــن اولیــن ب
کشــور آرژانتیــن به نمایــش درمی  آمد  نقاطــی از جهــان مثــل 
و قطعــا آخرین   بــار هــم نخواهــد بــود؛ امــا تفاوت هــای ایــن 
هفتــۀ فیلــم از همــان ابتــدا نمایــان بــود؛ بــا تفاوتــ       هایــی در 
کــه ندیده  ایــد!« بــه هّمــت »جشــنواره  عنــوان، »ایرانــی 
مردمــی فیلــم عّمــار!« نمایــش »آثــاری بــا مضامیــن انقابی 
کارگردانانــی ناشــناخته« و در آن  ســوی دنیــا، آرژانتیــن!  از 
بــرای درک ایــن تمایزهــا و نتایــج آن، اجمــااًل الزم اســت، 
مقدمهــ  ای از شــرایط ســینمای ایــران در عرصــۀ بین  الملــل 

را مــورد بررســی قــرار بدهیــم.

یک: سینمای نامدار ایران توهم یا واقعیت؟!  
ــر ایــن باورنــد، وقتــی ســینمای مــا در داخــل  خیلی  هــا ب
عرصــۀ  در  تکلیفــش  دیگــر  اســت،  شــده  بازنــده  کشــور 
بین  الملــل بــا قــدرت و ثــروِت غول  هــای ســینمایِی رقیــب 
از تفکــری  کــی  اّمــا برخــی بررســی  ها حا مشــخص اســت. 
کــه اعتقــاد دارد، ســینمای ایــران در فضــای  دیگــر اســت 
بین  الملــل بیــش از آنکــه نقطــه ضعــف داشــته باشــد، نقــاط 
و  نام  آشــنا و جهانــی، مضامیــن  کارگردانانــی  قــوت دارد؛ 
زاویه  دیدهایــی جــذاب، حضــور متعــدد در جشــنواره    های 

جهانــی و جوایــزی پــر   زرق  و  بــرق.

کــه مشــتاقانه از چنیــن قوت  هایــی اســتقبال  عّدهــ  ای 
تصویــری  غربــی،  رســانه  های  آنقــدر  می  گوینــد  می  کننــد، 
مخــدوش و ســیاه از نظــام فرهنگی_اجتماعــی و سیاســی 
کــه همیــن آثــار هنــری  کرده  انــد  کــم بــر ایــران منعکــس  حا
کهــ   شــاید در داخــل مخاطــب چندانــی ندارند و مــورد قبول 
عمــوم نیســتند، بــرای مخاطبیــن و رســانه  ها و محافــل 
بین  المللــی جذابیــت دارنــد و بــرای ســینمای مــا مغتنــم 
مطــرح  جدی  تــری  مطالبــۀ  امــر  ایــن  قبــوِل  بــا  هســتند. 
گــر رســانه  های مغــرض غربــی ناخواســته،  خواهــد شــد؛ ا
زمینهــ  ای را بــرای روایــت دقیــق و جــذاب و دســت اول از 
کرده  انــد؛ بایــد پرســید،  هنرمنــدان ســینمای ایــران فراهــم 
ــا جمهــوری اســامی ایــران  ــا ایــن فرصــت باعــث شــده ت آی
ــینمایی    ــت س ــای صنع ــرای ارتق ــری ب کث ــرۀ حدا ــد، به بتوان

ــه خیــر؟ ک ــا  خــود و صــدور پیــام فرهنگــِی آن را ببــرد ی

شــاید ذکــِر یــک مثــال تاریخــی بــه روشن  شــدن موضــوع 
کنــد؛ قضیــۀ تســخیر النــه جاسوســی؛ رســانه  های  کمــک 
و  اخبــار  بــا  اواخــر  همیــن  تــا  تســخیر،  اوِل  روز  از  غربــی 
مصاحبه  هــا و تحلیل  هــا و حتیــ   آثــار هنــری ضمــِن مدیریــِت 
تصویــر چهره  هــای انقابــی ایران روایت ســیاِه خــود را از آن 
کــرده و می  کننــد، و ایــن فرصتــی  رویــداد بــه جهــان مخابــره 
و  رســانه  ای  دیپلماســِی  یــک  بــا  تــا  اســت  کشــور  بــرای 
فرهنگــِی فعــال بتوانــد، تصویــری واقعــی را از ماهیت   تســخیر 

کنــد. بــه جهــان مخابــره 

بــرای  اثــری  مــا  اســت، ســینمای  پاســخ ســاده  ظاهــرًا 
نشــان  دادِن امثــال شــهید وزوایــی، علم  الهــدی بــه عنــوان 
ــه جاسوســی و هــزاران ســوژۀ  پرچمــ  داران واقعــۀ تســخیر الن

نــاب و مّلــی دیگــر نــدارد! اّمــا آیــا صــرف داشــتن آثــار هنــری و 
ســینمایی بــرای چنیــن ســوژه  ها و شــخصیت  ها و وقایــع نابــی 
کــرد و بــا بــودن چنیــن آثاری،  کفایــت خواهــد  کشــور  از تاریــخ 
مخاطــب خــودش را در عرصــۀ بین  الملــل خواهــد یافــت؟ بــر 
کــه  کیفیتــی  ــار متعــدد خــوب و با ــه در مــورد آث اســاس تجرب
تولیــد شــده و راه بــه جایــی نبــرده اســت، معتقدم بــاز اتفاقی 
کــه هنــوز نــه تنهــا ســازوکارها و اولویت  هایــی  نمــی افتــاد! چرا
بــرای توزیــع و نمایــش در عرصــۀ بین  الملــل مشــخص نیســت 

بلکــه راهبــردی هــم در ایــن راســتا وجــود نــدارد. 

نــوآوری  و  راهبــرد  تعییــن  ضــرورِت  مقدمــه  ایــن  بــا 
از  بیــش  بین                  الملــل  توزیــع  سیســتم  در  شبکه  ســازی  و 
تولیــد احســاس می  شــود. خاصــۀ امــر اینکــه، هــم انقــاِب 
بــرای  زمینهــ  ای  جهــان،  رســانه  هاِی  هــم  و  اســامی 
جهانی  شــدِن پیــاِم از منبــع ایــران و انقــاب را در اختیــاِر 
بــا ســوءتعبیرها  ایــن فرصــت  و  گذاشــتند  مــا  ســینمای 
مــا  گران  ســینما از  اندکــی  جهانی  شــدن  ســبب  برعکــس 
شــد! ایــن یعنــی تقلیــل و تحلیــل و خودسانســوریِ   منجــر بــه 
کســِب جوایــِز جهانــی برای َشــهوت و ُشــهرِت هنــری؛ یعنی 
تبدیــل فرصــت بــه تهدیــد. البتــه شــاید قبــوِل داشــتن ایــن 
فرصت  هــا ســخت باشــد؛ اّمــا فعــا آن را در حــّد یــک اّدعــا 
کنیــم چــون در ادامــه بــه تجربیــاِت میدانــی مثــل  قبــول 
هفتــۀ فیلــم جشــنواره عمــار در آرژانتیــن خواهیــم رســید و 

کــرد. ایــن فرصت  هــا را مــرور خواهیــم 

دو: میدان آرژانتین برای سینمای ایران قرق شد  
کوردوبا و پاســتور،  مــکان: بوئینســ  آیرس، مابیــن اتوبــان 
ســاختمان صهیونیســیتی آمیا، زمان: 18 ژوئیه 1994برابر 
گهــان یــک انفجــار مهیــب جهــان را  بــا 27 تیــر 1373 و نا
کارکنــان صهیونیســت مرکــز آمیــا در ایــن  لرزانــد، 85نفــر از 

دیپلماسی انقالبی یا 
سوپراستارهای بدلی

بهنام حیدری
کران بین الملل ا
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ــِی  ــرآغاِز تقابل ــن س ــوند و ای ــته می  ش کش ــتی  ــۀ تروریس توطئ
ــِی  ــگاه دیپلماس ــه از ن ــد! البت ــن ش ــا آرژانتی ــران ب ــط ای رواب
کــم بــر وزارت خارجــۀ جمهــوری اســامی ایران؛  امنیتــی حا
یعنــی بــا ایــن اتفــاق مگــر نــوع دیگــری هــم می  تــوان بــه 

کــرد؟!  مناســبات دیپلماتیــک ایــران و آرژانتیــن فکــر 

ایــن  پرونــده  هنــوز  و  می  گــذرد  حادثــه  ایــن  از  ســال  ها 
ایــن توطئــه  ایــران متهــم شــمارۀ  یِک  اســت  بــاز  حادثــه 
از  را  فکرکــردن  دیگــر  جــوِر  تــوان  و  اســت  صهیونیســتی 
گرفته اســت. روزبه  روزسلطۀ  دســتگاه دیپلماســی  امنیتی ما 
آرژانتیــن  بــر  صهیونیســت  یهودیــاِن  و  راســت  گرا  جنــاِح 
ســنگین  تر می  شــود، تیتــرِ پرتیراژتریــن روزنامه  هــای آرژانتیــن 
کاریــن نســبت بــه اخبــار ایــران منفی  تــر و  مثــل: الناســیون و 
امیدهــا بــرای حــل مســائل بیــن ایــران و آرژانتیــن، ناامیدتــر 
شــده   اســت؛ البتــه از نــگاه دیپلماســی  امنیتی فعلی  مــا. مــردِم 
ــی از  ــی لیونل  مس ــط را در ناراحت ــی رواب ــم تیرگ ــا ه ــازِی م مج
گراِم وی دنبــال   می  کننــد! و  کامنت  هــای ایرانیــان در اینســتا
تنهــا نقطــۀ امیــد و آرامش-بخــش را در بــدِل لیونل  مســی 
کنــد! و ایــن  کــه بتوانــد روابــط را عــادی  جســت  وجو می  کننــد 
رویکــرد تهدیدمحــور چونــان موریانــه، آفتــی شــده اســت 

ــ   و فرهنــگ اســامی    ایرانی  مان. بــرای درخــت تنــاوِر تمدن

امــا بعــد از ســی  واندی ســال از انقــاب، اتفاقــی نشــان 
کــرد، نــوع دیگر هــم می  توان  کار  داد، نــوع دیگــر هــم می  تــوان 
کــرد. اوایل اســفندماِه  کشــور را بررســی  تاریخچــۀ روابــط دو 

فرهنگ  وهنــر  دریچــۀ  از  چراغ  هایــی  کــه  بــود  پیــش  ســال 
ِال  تیپوگرافیکــوی  و  گامونــت  ســینمای  ســالن  پــردۀ  بــر 
ــا بــه مــردم آنهــا نشــان بدهــد،  آرژانتیــن روشــن می  شــود، ت
ایــران و آرژانتیــن آنقدرهــا هــم تنهای  تنهای  تنهــا نیســتند، 
ایــران  پیــش  کســانی  که   ســال  ها  گــردِن  بــه  را  تــا قادۀ  طــا 
کردنــد بیاندازنــد؛ همــان روبــاِه پیــِر اســتعمار   کــه  را یتیــم 
گذاشــت    گرفــت و نامشــ   را  جزایــر مالویناســ   را از آرژانتینی  هــا 
معــروف  مجــری  مورالــس1   ویکتور  هوگــو    مک  فارلنــد. 
مارادوناســت  او  “آری  گفــت:  روزی  کــه  آرژانتینــی همــ  او 
کــه بــا دســتی  الهی حیثیتــ   اســتعمار انگلیســی را بــه چالــش 
ــر   ــا خب ــه آرژانتینی  ه ــد دارد، او ب ــری جدی ــار خب ــید” این  ب کش
کــه ندیده  ایــد« را   می  دهــد  برگــزاری هفتــۀ فیلــم »ایرانــی 
یتیم  خانــه  چــون  آثــاری  بــا  ایــران  ســینمای  می  گویــد:  و 
ایــران، قاده  هــای طــا، تنهای  تنهای  تنهــا، چراغ  های  روشــن، 
علمــک، مورچــه و ســلیمان و ایــران فوق  العــاده اســت، بــه 

میهمانــی مــا در آرژانتیــن آمــده اســت. 

از  پیــش  تــا  کــه  ال  ناســیون3  و  کاریــن2  روزنامه  هــای 
ایــن فقــط از ایــران تیتــر منفــی   زده بودنــد این  بــار مــردم 
کردنــد و بــا  را بــرای حضــور در ایــن هفتــۀ فیلــم مطلــع 
ــد!  کردن گرفتنــد و آن را منتشــر  وحیــد جلیلــی4 مصاحبــه 
در  التیــن5  آمریــکای  جشــنوارۀ  برجســته  ترین  رئیــس 
حضــور  بــرای  ایــران  ســینمای  دســت  اندرکاران  از  پیامــی 
و  ســایت  ها  بمانــد  و  می  کنــد  دعــوت  جشنواره  شــان  در 
دســتگاه  کــه  دیگــر  تلویزیونــی  شــبکه  های  و  روزنامه  هــا 
دیپلماســی  امنیتی مــا حتــی نتوانســته بــود بــا برخــی از آنــان 
کوتــاه ارتبــاط بگیــرد ولــی آنهــا  بــرای پوشــش برخــی اخبــار 
کار   کردنــد و ایــن  گزارشــ  های مفصلیــ    بــرای ایــن هفتۀفیلــم 
کــه بــا فرصت  محــوری و  چیــزی نبــود جــز، تأثیــِر هنِرانقابــی 
توجــه بــه داشــته  ها، تهدید  هــا را تبدیــل بــه فرصــت می  کنــد 
فرهنگــی  قلــب  همــان  آرژانتیــن  فرهنگــی  رســانه  های  و 

کار میــ  آورد.  آمریــکای التیــن پــای 

مع  األســف، چقــدر از ایــن فرصت  هــا را در جای  جایــ   جهــان، 
هــر روز بــا انفعــال و محافظهــ  کاری و نگاه  هــای امنیتــی َســر 
  می  بریــم. امــا دیگــر بــا ایــن تجربــه اّدعــا نمی  کنیــم، قطِع  یقیــن 
فرصت  هــای  رســانه  ها  و  اســامی  انقــاب  می  گوییــم 
مســتضعفین  صــدای  شــنیدِن  بــرای  را  بی  شــماری 
کــه ســینما و هنــر می  توانســته بــه  کرده  انــد  عالــم فراهــم 
جذابیت  هــای آن بیفزایــد امــا بــا مدیریــت و رویکــرِد غلــط 
اســارت  در  یــا  و  یــا سانســور شــدند  فرصت  هــا  ایــن  همــۀ 
گرفتــار شــده و نهایتــًا هــرروز  شــهوِت ُشــهرت و هنربرای  هنــر 

می  شــوند. تــرور 

حــوزۀ  در  فرهنگــی  مســئوالن  بــا  ســخنی  ســه:     
بین  الملل

گــر زاویه  دیدمــان را تغییــر دهیــم و از منظــر انقابــی و  ا
کــه می  بینیــم  نــه انفعالــی، بــه جهــان بنگریــم آنوقــت اســت 
تــوان و امکانــات توســط نهادهــا و دســتگاه  های  چقــدر 
کشــور بــه بــاد رفتــه اســت. هفتــۀ  فرهنگــی و دیپلماســی 
فیلم  هــا فقــط یــک نمونــه از فعالیــت فرهنگی_ســینمایی 
و  بــا هوشــمندی  گــر  ا کــه  اســت  الملــل  بیــن  در فضــای 
و  مناســب  آثــار  انتخــاب  کنــار  در  درســت  برنامه  ریــزی 
ســینمای  شــود،  انجــام  کثــری  حدا رســانه  ای  اســتفادۀ 
دســت  اندرکاران  آورد.  درخواهــد  مهجوریــت  از  را  انقــاب 
کــه در حــوزۀ بین  الملــل و هنــر فعالیــت  کشــور  و نهادهــای 
کننــد؛ و بــا رفــع  گــر ایــن تجربیــات موفــق را بررســی  می  کننــد ا
ایرادهــا چنیــن حرکت  هــا و رویکردهایــی رو ادامــه دهنــد، 
کار  گفــت مســیری جدیــد بــرای هنــِر انقــاب و  می-تــوان 
فرهنگــی بازخواهــد شــد و زمیــن بــازی جدیــدی بــا میزبانــی 
انقــاب اســامی در عرصــه دیپلماســی تعریف خواهد شــد.

   چهار: انقالب اسالمی مرز نمی  شناسد
اندیشــمندان حــوزۀ فرهنــگ و ارتباطــات سال  هاســت 
کــه در عصــر جهانی-شــدن  کنــکاش و توجیــه آننــد  در پــی 
خصوصــا دو دهــۀ اخیــر، وقتــی مرزهــای مّلت  هــا و فرهنگ  هــا 
از  برخــی  اســت چطــور  انحطــاط  و  در حــال محوشــدن 
ــرای  ــتری ب ــتیاق بیش ــان اش ــیه  ای و پنه ــای حاش   فرهنگ  ه
ــه عبــارت دیگــر، جســتجوی ایــن  عرضــۀ خــود می  یابنــد. ب
کــه جهانی  شــدن علی  رغــم تصــورات رایــج، توانســته  قضیــه 
کنــد بــرای این اندیشــمندان  کمک  بــه حفــظ هویــت   مّلــی 
رابرتســون  رونالــد  قــول  بــه  اســت.  بــوده  بســیار جــذاب 
ــۀ »جهان  محلــی6  « شــدن را مطــرح  ــار نظری کســی  که اولیــن ب
گاهــی نســبت بــه جهــان،  کــرد، جهانی  شــدن یــک خودآ
کــه  کــرده اســت. و ماییــم  بــه عنــوان فضایــی واحــد ایجــاد 
می  بینیــم تجلــی ایــن امــر بــه وفــور در آرمان  هــای انقــاب 
انقــاب  جهان  وطن  هــای  می  شــود.  مشــاهده  اســامی 
اســامی بیشــ   و پیــش از ایــن نظریــات و مباحــث، مــا را 
کــه چطــور بایــد بــه جهانــی واحــد نگریســت  کردنــد  مطلــع 
اســوه  های  بگــذار  کجاینــد؟  پیشــ  رو    قله  هــای  و  افق  هــا  و 
را  نظریاتــش  و  باشــند  انقــاب  فرزنــدان  جهان  وطــن 
گذاشــت شبه  روشــنفکران بــا  دیگــران   دهنــد، امــا نبایــد 
ــد و  گشــاد ســر مــردم مــا بگذارن کاهــی  ــِز بین  المللی  شــدن  پ
کوتاهــِی مدعیاِن  کننــد و ایــن  انقــاب را تخطئــه و بایکــوت 
کت در ایــن ظلــم نخواهــد بــود. انقابــی، چیــزی جــز شــرا

پی نوشت:
1 .VICTOR HUGO MORALES 
2 .CLARIN 
3 .LA NACION 
رئیس شورای سیاست  گذرای جشنواره عمار. 4
  جشنوارۀ ماردل  پالتا. 5
6 .GLOCALIZATION
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»سینمای مردمی«
 در دسترس نیست!

مزاحم سینمای خوش نشین ها نشوید

ســینما در اصــل واژه ای اســت یونانــی بــه معنــای حرکــت 
کمــک  کــه بــه  ، امــا در اصطــاح، ســینما، هنــر و فنــی اســت 
یــک ســری تصاویــر متحــرک، پیامــی را بــه مخاطــب خــود که 

کنــد. گــر اســت منتقــل مــی  همــان تماشــا 

  بنای ســینما انتقال پیام اســت. و اهمیت آن در انتقال 
صحیــح و درســت. ســینمایی می توانــد بــه درســتی پیــام را 
کــه برآمــده از او، وامــدار مســئله او و  بــه مخاطبــش برســاند 
کــه  گرفتــه باشــد. ســه مولفــه ای  ــه وســیله خــود او شــکل  ب
گــر ســینما دارای آن باشــد، می تــوان عنــوان »ســینمای  ا

کــرد. مردمــی« را بــه آن اطــاق 

مولفــه اول ســینمای مردمــی مــکان آن اســت. مــکان 
کــه در دســترس تمــام مــردم  ســینما بایــد طــوری باشــد 
کــه قــرار اســت پیامــی را بــه تمــام مــردم برســاند و  باشــد، چرا
کنونــی امکانــات مکانــی  کنــد. در وضعیــت  تغییــری ایجــاد 
کــه تنهــا 60 شــهر از 1141 شــهر ایــران دارای  ســینمای ایــران 
گــر مــکان ســینما از چارچــوب ســالن های  ا سینماســت، 
کشــیده نشــود،  ســینمایی بــه ســمت مکان هــای عمومــی 
کارکــردش را بــه نتیجه برســاند.  عمــا ســینما نمی توانــد ایــن 
کران هــای مردمــی فیلــم عمــار رفــع شــده  کــه در ا مســئله ای 

اســت.

بــه  را  فرصــت  ایــن  زمــان  و  مــکان  هــر  در  کــران  ا
دغدغه منــدان ایــن عرصــه می دهــد تــا دایره مخاطبــان را به 
که از پیام  گســترش دهد و فردی نماند  کشــور  وســعت تمام 
گفتــه مســئولین جشــنواره  ســینما بــی نصیــب شــود. طبــق 
کشــور توانســته  کران هــای مردمــی فیلــم در سراســر  عمــار، ا
اســت 4000 نقطــه شــهری و روســتایی را تحــت پوشــش قــرار 

گســترده ای شــکل  دهــد. ایــن امــر بــه وســیله نیروی انســانی 
کــه عامــل قــوام مولفــه دوم اســت. گرفتــه اســت 

جــز  کــه  چــرا  اســت،  مردمــی  ســاختار  دوم،  مولفــه 
ایــران و  بــه وســعت  کشــوری  امــکان پذیــر نیســت.  ایــن 
گریــزی باقــی نمی گــذارد  دغدغه هایــی بــدون مــرز، هیــچ راه 
جــز آنکــه دســت بــه دامــن مــردم شــویم. ســاختار مبتنــی بــر 
کــه بــه دلیــل حضــور و  مــردم وســعتی بــی انــدازه می یابــد 
مشــارکت همگانــی، ســبب دغدغه منــدی آن هــا می شــود. 
شــده  تضمیــن  آن  تبلیغــی  ســاختار  و  عنصــر  همچنیــن 
کــه ســبب  اســت و بــه جــای هزینه هــای هنگفــت تبلیغاتــی 
ــر  ــه تماشــای یــک اث ــا افــرادی ب ایجــاد شــوق  رغبــت شــود ت
بنشــینند، تــک تــک افــراد هــم مبلــغ اثــر می شــوند و هــم 

اولیــن مخاطــب آن. 

کــه مــردم، تمــام مــردم، امــکان حضــور در ســاختار  زمانــی 
ســینما را داشــته باشــند، نوعــی نظــارت عمومــی نیــز بــه 
ســینمای  دیگــر  مولفــه  آورنــده  پدیــد  کــه  می آیــد  وجــود 

مردمــی خواهــد بــود.

اســت.  آن  مردمــی، محتــوای  مولفــه ســوم ســینمای 
محتــوای ایــن نــوع از ســینما بایــد تناســبی بــا روح و مســئله 
کــه در حــال حاضــر  کنــد. امــری  مــردم مخاطــب خــود برقــرار 
ســینما، غالبــا بــه بــاالی شــهر تهــران و مســائل آن هــا محدود 
ــا بایــد از خیــر ســینما رفتــن  شــده اســت و باقــی مــردم نیــز ی
کــرده  کــه مســئله آن هــا را بازگــو  بگذرنــد و یــا بــه دنبــال اثــری 
باشــد، آثار روز ســینما را دانه به دانه پشــت ســر بگذارند و در 
کــه نمی یابنــد، هیــچ، از صدقــه  نهایــت نیــز اثــری اینچنیــن 
گشــت و گذار ســینمایی، مســائلی بــه مســئله های  ســر ایــن 
کــه شــده تبدیــل  ــا هــر طــور  گذشته شــان اضافــه می شــود ت
بــه مخاطــب ســینمایی از جنــس بــاالی شــهر تهــران شــوند.

گر ســینمای مردمی چنین  کســی بپرســد، ا که  اما جا دارد 
کــه بــا چارچــوب  خــوب می نمایــد، پــس چــرا انــدک آثــاری 
وتابلــوی ســینمای مردمــی در ســینما ها می آینــد، مخاطــب 
کمتــری دارد و فــروش آن هــا جــز چنــد مورد، کم اســت؟ پاســخ 

ایــن ســوال چنــد جنبــه دارد. یــک جنبــه بــر می گــردد بــه 
که بیــان شــد. روزنامه قانــون در خبری  توزیــع مکانــی ســینما 

کــه ابتــدای ســال 96 آورده اســت، می نویســد: 

»پردیس های ســینمایی ملــت، آزادی، زندگــی، کوروش، 
چهارســو و ده هــا ســینمای دیگــر، تمــام دارایــی ســینمای 
ایــران اســت و ایــن مســاله در شهرســتان ها چنــان رنــگ 
کــه بــه جــز دو شــهر اصفهان و مشــهد در ســایر شــهرها  باختــه 

کــران وجــود دارد.« وضعیتــی بســیار بحرانــی در حــوزه ا

طبــق آمــار در حالــی در »شــهر« تهــران 106 ســینما وجــود 
دارد که در »اســتان«  های سیســتان و بلوچســتان، خراسان 
کهکیلویه و بویراحمد حتی یک ســینما نیز وجود  شــمالی و 
بیــن ســینمای  رقابــت  ادعــای  نــدارد. چطــور می توانیــم 
کــه  کنیــم، در حالــی  باالشــهری تهــران و ســینمای مردمــی 

ســهم ایــن دو از دسترســی مکانــی تفاوتــی فاحــش دارد.

جنبــه دیگــر ایــن مســئله مربــوط اســت بــه دلزدگــی غالــب 
مردم از ســینما به ســبب محتوای پیش از انقاب و اســتمرار 
کــه وجــود  آن در ســینمای پــس از انقــاب اســت. ســینمایی 
و رونقــش بی شــک بــه ســبب اعتمــاد و موضع گیری هــای 
بــود.  انقــاب  شــکل گیری  ابتــدای  در  خمینــی)ره(  امــام 
اذعــان  موضــوع  ایــن  بــه  بار هــا  ســینما  اهالــی  چنان کــه 
کارگــردان ســینما  داشــته اند، همچــون علیرضــا داودنــژاد، 
گفتــه اســت:»به نظــر مــن آنچــه در بعــد از انقــاب مانــع  کــه 
نابــودی ســینما و جریــان تولیــد فیلــم در ایــران شــد و بعدهــا 
گرفتــن ایــن هنر و صنعت  بــه بازســازی زیرســاخت ها و رونــق 
و حرفــه منجــر شــد، قبــل از هرچیــز موضع گیری هــای امــام 

خمینــی )ره( بــود.« 

لکــن اهالــی ســینما بــه ایــن اعتمــاد ناجوانمردانــه پاســخ 
دادنــد و مــردم نیــز همچنــان نمی تواننــد بــه ایــن ســینما 
کننــد. طبــق آمــار، پــر فروش تریــن فیلــم ســال 96،  اعتمــاد 
تنها 2 میلیون و 664 هزار نفر از 80 میلیون جمعیت ایران، 
مخاطــب داشــته اســت و تــازه ایــن »پر مخاطب تریــن« فیلــم 

سینماست.

محمدرضا طالبی
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کلوچه های افتتاحیه از شوشتر می آیند
کلوچه های شوشــتری درنظر  کار پخت و بســته بندی  بعد از ســه روز 
گرفتــه شــده بــرای مراســم افتتاحیــه هشــتمین، یک شــنبه ســوم دی مــاه 

بــه پایــان رســید و دوشــنبه بــه تهــران ارســال شــد.

کلوچه هــای شوشــتری بــرای  ــا اشــاره بــه تــدارک  شــهرام رســتمی فر ب
پذیرایــی از شــرکت کنندگان در مراســم افتتاحیــه هشــتمین جشــنواره 
کلوچه شوشــتری  مردمــی فیلــم عمــار در ســخنانی گفت: ســه هزار بســته 
بــه منظــور پذیرایــی از مــردم و شــرکت کنندگان در مراســم افتتاحیــه ایــن 
ــه تهــران  ــه امــروز ب ک جشــنواره فیلــم در شــهر اهــواز پختــه و آمــاده شــده 

ارســال مــی شــود.

کار پخــت ایــن کلوچه ها از ســه روز گذشــته توســط مــادران  وی افــزود: 
شــهدای دفــاع مقــدس عبداالمیــر تقیانــی، فاطمــی اطهــر، غامرضــا 
بــازاری بــه همــراه همســران و خواهــران شــهدای مدافــع حــرم، ناصــر 
مســلمی ســواری، نــادر حمیــد، شــهید ســیابی آغــاز شــده و یک شــنبه 

ــان رســید. ــه پای ســوم دی مــاه ب

رســتمی فر ادامــه داد: خانواده هــای شــهدا پیــش از اقــدام بــه پختــن 
کســب  ــا  کردنــد و ب کلوچه هــا از مــزار شــهدا غبارروبــی  و آماده کــردن ایــن 

کردنــد. کلوچه هــا را آغــاز  کار تولیــد ایــن  اجــازه از شــهدا، 

کلوچه هــا نیــز روز گذشــته  کار بســته بندی ایــن  کــرد:  وی خاطرنشــان 
توســط زنــان فعــال فرهنگــی اهــواز انجــام شــده اســت. ایــن زنــان در 
گــروه پشــتیبانی را تشــکیل داده  زمــان جنــگ در داخــل ایــن شــهر چنــد 
کلوچــه، آجیــل و شســت و شــوی لبــاس  کــه وظیفــه بســته بندی  بودنــد 
گــروه دیگــری بــه سرپرســتی مــادر شــهید  رزمنــدگان را برعهــده داشــتند. 
علــم الهــدی در محلــی بــه نــام چایخانــه یــا مقر شــهید علم الهــدی حضور 
کار شست وشــوی و دوخــت ودوز لباس هــای رزمنــدگان را  کــه  داشــتند 

انجــام می دادنــد. 

کــرد: تیــزری هــم بــرای بخــش پذیرایــی و بــرای  رســتمی تصریــح 
کــه بــر اســاس  کلوچه هــای شوشــتری در حــال تولیــد اســت  آمــاده شــدن 

فعالیت هــای خانم هــای فعــال فرهنگــی اهــواز ســاخته می شــود.

با پایان پخت و بسته بندی در اهواز؛

ام البنین حمید فرزند مدافع حرم شهید نادر حمید 
در حال آماده سازی پذیرایی جشنواره عمار

امســال هــم بــه رســم هرســال بــرای هشــتمین دوره جشــنواره عمــار 
کارگــر،  شــهدای  خانــواده  شــده اند.  دعــوت  ویــژه ای  مهمان هــای 
کــه از جملــۀ ایــن شــهدا می تــوان بــه شــهید  زحمت کشــان تــاش و عــزت 

کــرد. رضــازاده آذری و شــهید فاضــل اشــاره 
از  و  داده  ج  به خــر خاقیــت  هــم  پذیرایــی  بخــش  در  عمــار 
کــه زمانــی در پشــت جبهــه دفــاع مقــدس و  دســترنج زنــان و مادرانــی 

کلوچه هایــی  ســتاد پشــتیبانی جنــگ در اهــواز فعالیــت می کردنــد، 
کلوچه هــا را پختــه و برایمــان  ــان شوشــتری ایــن  ــده. زن ــدارک دی را ت
رفــاه  ایرانــی  چــای  شوشــتری،  کلوچه هــای  کنــار  در  فرســتادند. 
کــه بــا همــت و تــاش هم وطنانمــان تولیــد  گلســتان منظــور شــده 
اقــام ایرانــی  از  کــه در پذیرایــی  بــود  ایــن  بــر  می شــود و تاشــمان 

کنیــم.  اســتفاده 

مهمان های ویژه از
کارگری  خانواده شهدای 
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هیئت داوران بخش هشتمین جشنواره عمار

و  آیینــی  موســیقی  پیشکســوت 
کــه متولــد 1327 بندرانزلــی  انقابــی 
غ التحصیــل از  اســت. او پــس از فــار
هنرســتان عالــی موســیقی، فعالیــت 
ــزد اســاتید موســیقی  هنــری خــود را ن
هرانــد  روحی فــر،  ابراهیــم  جملــه  از 
و  فخرالدینــی  فرهــاد  مانوکیــان، 

کــرد. آغــاز  دهلــوی  حســین 

بــه  می تــوان  او  فعالیت هــای  از 
ایــران  ســنتی  موســیقی  سرپرســت 
)1362 - 1358(، همــکاری بــا ارکســتر 
اشــاره   )1359( تهــران  ســمفونیک 
کــرد. او عاوه بــر آهنگســازی نواهــای 
گــروه  هم آوایــی  مذهبــی، سرپرســتی 
اهــل بیــت)ع( را هــم عهــده دار اســت.

زم هادی آر
ــان، در 28 دی 1330  ــول نجفی رس
دارای  او  آمــد.  دنیــا  بــه  تهــران  در 
از  روان شناســی  کارشناســی  مــدرک 
بخــش علــوم تربیتــی مدرســۀ عالــی 
پــارس ســابق در ســال 1356 اســت. 
وی بــازی در تئاتــر را از ســال 1348 و 
بــازی در ســینما را از ســال 1363 بــا 
علی اصغــر  ســاختۀ  »صــف«،  فیلــم 

کــرد. عســگریان آغــاز 

جوانــی  از  را  موســیقی  نجفیــان، 
را  دوتــار  نواختــن  و  می کــرد  دنبــال 
توســط یــک روســتایی بــه نــام عاشــق 
گرفــت. پــس از آن  حیــدر همدانــی فــرا 
نیــز آموختــن موســیقی را نــزد اســتاد 

ادامــه داد. اســماعیل مهرتــاش 

رسول نجفیان

بخش نماهنگ

متولــد ســال 1356 و تحصیاتــش 
علــوم  رشــته  در  ارشــد  کارشناســی 
او  ســوابق  جملــه  از  اســت.  سیاســی 
گــروه اجتماعی  می تــوان به سرپرســتی 
شــبکۀ خبــر، جانشــین ســردبیر بخــش 
خبــری 20:30، دبیــر شــورای راهبــردی 
در  رســانه  کارشــناس  خبــر،  شــبکۀ 
احیــای  ســتاد  فرهنگــی  معاونــت 
امر به معــروف و نهی از منکــر، قائم مقــام 
آزاد  دانشــگاه  دانشــجویی  بســیج 
عضــو  و  مرکــز  تهــران  واحــد  اســامی 
هیئــت داوران بخــش جنبی جشــنوارۀ 
فیلــم فجــر ســال 82-81 بــه نمایندگــی 
کنون  کرد. او هم ا از ســتاد احیاء اشــاره 
را  تلویزیــون  پنــج  شــبکه  مدیریــت 

دارد. برعهــده 

مجید زین العابدین
فســا  زاهدشــهِر  در   1362 متولــد 
ترانه ســرا  شــاعر،  و  فــارس  اســتان 
ســیار  اســت.  دانشــگاه  مــدرس  و 
ســال  در  را  خــود  کتــاب  نخســتین 
1388 بــا عنــوان »بی خوابــی عمیــق« 
کــرد  در انتشــارات ســوره مهــر منتشــر 
فارســی  اشــعار  از  مجموعــه ای  کــه 
ســپید،  کاســیک،  قالب هــای  در 
»حق الســکوت«  اســت.  نیمایــی  و 
کــه در  مجموعــه شــعر دیگــر او اســت 
ســال 1389 برگزیــده بیســت  و نهمیــن 
جمهــوری  ســال  کتــاب  جایــزۀ  دورۀ 
اســامی ایــران در بخــش ادبیــات شــد.

محمدمهدی سیار

بخش پوستر فیلم

مشــهد  شــهر  در   1326 متولــد 
اســت. عضویــت در هیئــت علمــی مرکــز 
گرافیــک مهندســی دانشــگاه صنعتــی 
شــریف، تأســیس و مســئولیت واحــد 
مرکــزی  دفتــر  انتشــارات  و  گرافیــک 
گــروه دروس  جهادســازندگی، رئیــس 
شــریف  صنعتــی  دانشــگاه  عمومــی 
1371-1361 و مدیــر عامــل مؤسســه 
صنعتــی  دانشــگاه  علمــی  انتشــارات 

اوســت. ســوابق  جملــه  از  شــریف 

وحانی محمدمهدی ر

و  تهــران  در   1342 متولــد 
رشــتۀ  کارشناســی  غ التحصیــل  فار
نقاشــی از دانشــکدۀ هنرهــای زیبــای 
ارشــد  کارشناســی  و  تهــران  دانشــگاه 
تربیــت  دانشــگاه  از  گرافیــک  رشــتۀ 
مــدرس اســت. شــجاعی طباطبایــی 
موفقــش  و  پررنــگ  حضــور  به خاطــر 
کاریکاتــور،  بین المللــی  عرصــۀ  در 
جبهــۀ  شــاخص  چهــرۀ  به عنــوان 
فرهنگــی انقاب اســامی در ایــن حوزه 
شــناخته می شــود، اوایــل ســال جــاری 
هــم به عنــوان چهــرۀ ســال هنــر انقــاب 
که  انتخــاب شــد. شــجاعی طباطبایی 
کاریکاتــور  مســابقۀ  برگــزاری  به دلیــل 
کشــور ممنوع الــورود  هلوکاســت بــه 22 
کنــون مدیریــت مرکــز  شــده اســت، هم ا
را  هنــری  حــوزه  تجســمی  هنرهــای 

دارد. برعهــده 

مسعود شجاعی طباطبایی

ســال  متولــد  گــودرزی،  عبــاس 
و  بروجــرد  شهرســتان  در   1357
کارشناســی نقاشــی و  غ التحصیــل  فار
هنرهــای تجســمی از دانشــکدۀ هنــر 
کرمــان در ســال  دانشــگاه شــهید باهنــر 
1382 اســت. او فعالیــت هنــری خــود 
خواجــه  هنرســتان  در  ســال 72  از  را 
نصیرالدیــن طوســی بروجــرد در رشــتۀ 
گــودرزی  کنون  کــرد. هــم ا گرافیــک آغــاز 
کاریکاتــور  تخصصــی  ســایت  مدیــر 
در  فعالیــت  و  اســت  »تلخنــدک« 
کاریکاتــور را از ســال 78 از خانــه  زمینــۀ 
کــرده اســت. کرمــان شــروع  کاریکاتــور 

زی عباس گودر
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او متولد ســال 1359 در شهرســتان 
فعالیت هــای  کــه  اســت  اسامشــهر 
همیــن  در  نیــز  را  خــود  فرهنگــی 
اســت.  کــرده  آغــاز  شهرســتان 
راه انــدازی خانــۀ فرهنــگ و هنــر ثائــر و 
برگــزاری دوره هــای آمــوزش مســتند و 
تولیــد بیــش از 150 مســتند، ازجملــه 
فعالیت های او اســت. از مســتندهای 
 TF ســیزدهم«،  »روز  بــه  می تــوان  او 
مجتبــی«،  و  »خالــد   ،»»DOWN
»فرمانــده  شــام«،  پــردۀ  »پشــت 
شــهر  »یــک  و  نبــل«  »راوی  جــواد«، 
مســتند  بــا  او  کــرد.  اشــاره  زینــب« 
 ،»TF DOWN« خالــد و مجتبــی« و«
لــوح تقدیــر بخــش بیــداری اســامی 
و جهانــی پنجمیــن جشــنواره عمــار را 

اســت. کــرده  کســب 

وح اهلل رفیعی ر
هیــان  بخــش  در   1350 متولــد 
غ التحصیــل رشــتۀ علــوم  اســت. او فار
کارشناســی ارشــد  سیاســی در مقطــع 
صــدای  معاونــت  فنــی  کل  مدیــر  و 
از دیگــر ســوابق  رســانۀ ملــی اســت. 
مدیریــت  بــه  می تــوان  او  مدیریتــی 
فنــاوری  مدیریــت  رســانه،  ســروش 
مرکــز  صدا و ســیمای  اطاعــات 
خوزســتان، معــاون فنــی و سرپرســتی 
کــرد.  صدا و ســیمای مرکــز ایــام اشــاره 
کنــون، مدیــر کل جدید اســتان  او هم ا

اســت. بختیــاری  چهارمحــال 

مهرداد عظیمی
متولــد 1361 در شــهر ایــذه و دارای 
حــوزۀ   3 ســطح  تحصیلــی  مــدرک 
)ســطح  فوق لیســانس  و  قــم  علیمــۀ 
امــام  2( حقــوق خصوصــی موسســه 
مســئولیت  اســت.  تهــران  )ع(  رضــا 
برنامه هــای فرهنگــی تبلیغی دانشــگاه 
آزاد واحد مجلســی اصفهان و مجتمع 
ــت  ــه موق ــت جمع ــه، امام ــوالد مبارک ف
خدمــت  ضمــن  دوره هــای  مربــی  و 
شــهر سردشــت خوزســتان، مدیریــت 
امــام  علمیــه  حــوزه  اســتادی  و 
صــادق)ع( باغملــک خوزســتان، امــام 
کوهرنــگ، اســتاد  جمعــه شهرســتان 
دانشــگاه های آزاد و پیــام نــور از جملــه 
اســت.  بــوده  او  ســوابق  و  فعالیت هــا 
مدیــر  حاضــر،  حــال  در  طباطبایــی، 

اســت. خوزســتان  هنــری  حــوزه 

سید شهاب الدین طباطبایی

ر تبلیغاتی بخش تیز

بخش رادیویی

تهــران  در   1332 ســال  متولــد 
شــاعر،  تاریــخ،  محقــق  او  اســت. 
افتخــاری  دکتــرای  دارای  نویســنده، 
فرهنگــی  آرژانتیــن، مشــاور  کشــور  از 
کاردار فرهنگــی ایــران  رئیــس جمهــور، 
شــورای  در  عضویــت  آرژانتیــن،  در 
عالــی  شــورای  در  عضویــت  فارابــی، 
ســینما، عضویت در شورای موسیقی 
هیئــت  در  عضویــت  صدا و ســیما، 
موســیقی  جشــنوارۀ  اولیــن  داوران 
عالــی  شــورای  در  عضویــت  فجــر، 
هیئــت  در  عضویــت  صدا و ســیما، 
داوران جشــنوارۀ تئاتــر دفاع مقدس از 
جملــه ســوابق و فعالیت هــای او بــوده 
گذشــته نیــز  اســت. ســینا واحــد، دوره 
داوری یکــی از بخش هــای جشــنوارۀ 

عمــار را نیــز برعهــده داشــته اســت.

سینا واحد
متولــد 1337 در تهران اســت. او در 
دو رشــتۀ پژوهشگری جامعه شناسی 
کارشناســی  و حقــوق قضایــی، مقطــع 
کارشناســی  کــرد و در ادامــه،  را طــی 
ارشــد را در رشــتۀ اطاعات استراتژیک 
کارگاه  کری دورۀ  به پایان رســانید. شــا
بــا   71 ســال  در  را  داستان نویســی 
اســاتیدی چــون محمدرضــا سرشــار، 
ســلیمانی،  محســن  ایرانــی،  ناصــر 
مرحــوم امیرحســین فــردی، مصطفی 
رحماندوســت، بــه همــراه تنــی چنــد از 
گذرانــد و از نیمــۀ  نویســندگان جانبــاز 
ســال 74 مدیریــت دفتر هنــر و ادبیات 
ایثــار بنیــاد جانبــازان را عهــده دار شــد.

کری مجتبی شا
مــدرک  دارای  و   1342 متولــد 
امــور  حقــوق  فوق لیســانس 
عامــل  مدیــر  او  اســت.  بین الملــل 
مؤسســۀ ســینمایی جانبــازان بــوده 
کــه درعرصــۀ ســینما،  و سال هاســت 
تهیه کنندگــی،  فیلمنامه نویســی، 
و…  ســینمایی  امــور  مدیریــت 
جانبــاز  ایــن  دارد.  فعــال  حضــوری 
ســرافراز دوران دفــاع مقــدس تــا امــروز 
و  روزنامه هــا  در  مقالــه   100 از  بیــش 
مطبوعــات بــه چــاپ رســانده اســت.

علیرضا سربخش
کارشناســی الهیــات  کبــر رضایــی،  ا
غ التحصیــل  فار و  قــم  دانشــگاه 
کارشناســی ارشــد ارتباطــات اجتماعــی 
اســت،  طباطبایــی  عامــه  دانشــگاه 
کــه تحصیــات حــوزوی هــم دارد،  او 
دکتــرای  دانشــجوی  حاضــر  حــال  در 
مدیریــت فرهنگــی اســت. رضایــی هــم 
کنــون مدیــر شــبکۀ رادیویــی اقتصــاد  ا
گفت وگــو،  رادیــو  مســئولیت  اســت. 
مدیریــت دفتــر صدا و ســیما در هنــد، 
کل صــدای اســتان ها  سرپرســتی ادارۀ 
و… هــم از دیگــر ســوابق و فعالیت هــای 

او اســت.

کبر رضایی ا

تهیه کننــده،  صفائیــان،  زهــرا 
مجــری، مــدرس و برنامه ســاز رادیویــی 
رادیــو  بامــدادی«  »مجلــۀ  کــه  اســت 
جــوان از جملــه برنامه هــای رادیویی او 
اســت. مدیریــت طــرح و برنامــۀ شــبکۀ 
جشــنوارۀ  داوری  تهــران،  رادیویــی 
ــز  ک ــی مرا تولیــدات رادیویــی و تلویزیون
دیگــر  از  و…  صدا و ســیما  اســتان های 
او  اوســت.  فعالیت هــای  و  ســوابق 
کنــون مدیــر طرح و برنامــه صــدای  هم ا

اســت. رادیــو  در  اســتان ها 

زهرا صفائیان
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بخش برنامه تلویزیونی

آموختــه  دانــش  و   1356 متولــد 
علــوم  و  اســامی  معــارف  رشــته 
)ع(  صــادق  امــام  دانشــگاه  سیاســی 
ســرویس  دبیــر  و  خبرنــگار  او  اســت. 
دبیــری  ابــرار،  روزنامــه  اجتماعــی 
کســب عنــوان  تحریریــه ماهنامــه راه، 
اول دهمیــن جشــنواره مطبوعــات در 
بخــش ســرمقاله و یادداشــت سیاســی 
کاری خــود دارد. او هــم  کارنامــه  را در 
کنــون عضــو واحــد خبر صداوســیمای  ا

اســت. جنوبــی  خراســان  اســتان 

محمدعلی صائب

متولد 1359 تنکابن و جزو مجریان 
ــد.  ــاب می آی ــه حس ــون ب ــوان تلویزی ج
رشتۀ مهندســی  غ التحصیــل  فار او 
کامپیوتــر اســت و تحصیــات  نرم افــزار 

حــوزوی نیــز دارد.

فعالیــت   79 ســال  از  شــریعتی 
تلویزیونــی  اش را از برنامــۀ »نیــم رخ« 
اجــرای  او  کــرد. در حــال حاضــر  آغــاز 
برنامــۀ »ســمت خــدا« را بر عهــده دارد؛ 
کــه یکــی از پرمخاطب تریــن  برنامــه ای 
دینــی  محــور  گفت وگــو  برنامه هــای 
تلویزیــون اســت. حضــور او به عنــوان 
کــه  احــکام  زالل  برنامــه  در  مجــری 
پاســخ بــه مشــکات شــرعی مــردم بــود 
گفتــاری مــورد توجــه  بــا ســبک خــاص 

گرفتــه اســت. مخاطبــان قــرار 

نجم الدین شریعتی

مشــهد  شــهر  در   1360 متولــد 
کارشناســی خــود  اســت. وی مــدرک 
کام اســامی از  را در رشــتۀ فلســفه و 
دریافــت  صــادق)ع(  امــام  دانشــگاه 

اســت. کــرده 

عضویــت در تحریریــۀ ماهنامۀ راه، 
و  امــام  مطالعاتــی  دوره هــای  مربــی 
کارگاه هــای  شــهید مطهــری، مربــی 
و  روزنامــه گاری  و  نویســندگی 
مطالبــۀ  مجمــع  در  فعــال  عضویــت 
ازجملــه  مشــهدمقدس،  مردمــی 
از  اســت.  بــوده  او  فعالیت هــای 
عناوینــی  بــه  می  تــوان  او  کتابهــای 
چــون »بــه یــادم بــاش«، »آن مــرد«، 
»داســتان  و  دوازدهــم«  »ضربــۀ 

بــرد. نــام  دقیقــه«   80 در  راســتان 

محمدجواد میری

بخش فیلم ما

متولــد ســال 1362 مشــهد و دانــش 
ارتباطــات  آموختــۀ رشــتۀ فرهنــگ و 
امــام،  اندیشــۀ  تدریــس  اســت. 
ــز مطالعــات راهبــردی  عضویــت در مرک
تربیــت اســامی، عضویــت در هیئــت 
مدیــرۀ ســازمان فرهنگــی شــهرداری 
مشــهد، عضویت در هیئت اندیشه ورز 
معاونــت فرهنگــی ســپاه و عضویــت در 
تاریخــی  شــهرک  محتوایــی  کارگــروه 
ازجملــه  »مشــهد دوســت داشــتنی« 

اســت. او  فعالیت هــای  و  ســوابق 

ل یزدانی جما

حســین شــمقدری، متولــد 1367 
کارشناســی  تهــران، دارای مــدرک  در 
او  اســت.  رســانه  مدیریــت  ارشــد 
مهندســی  دانشــجوی  زمانی کــه 
ســمت  بــه  بــود،  شــریف  دانشــگاه 
که نتیجــه آن،  کرد  فیلمســازی حرکــت 
»آرمــان  رســانه ای  گــروه  شــکل گیری 

بــود. مدیــا« 

تفنــگ  »یــزدان  بــا  شــمقدری 
اولیــن  برگزیــدۀ  عنــوان  نــدارد« 
ــار را از آن  ــم عم ــی فیل ــنواره مردم جش
کــرد. »قطعــۀ 44«، »کمیــن«،  خــود 
گانــۀ »میــراث آلبرتــا« و »33ســال  ســه 
شــاخص  آثــار  ازجملــه  ســکوت« 
داوری  او  اســت.  مستندســاز  ایــن 
چهارمیــن دورۀ جشــنوارۀ عمــار را هــم 

دارد. خــود  کارنامــۀ  در 

حسین شمقدری

محســن اردســتانی، متولــد ســال 
قــرآن،  علــوم  کارشــناس   ،1368
از  تقدیــر  لــوح  برنــدۀ  و  فیلمســاز 
بیــن  جشــنوارۀ  نهمیــن  و  بیســت 
کوتــاه تهــران بــرای فیلــم  المللــی فیلــم 
در  روزگاری  »روزی  داســتانی  کوتــاه 
رفــح« اســت. او برنــدۀ فانــوس بخــش 
بین الملل پنجمین جشنوارۀ مردمی 
و  »کــرار«  مســتند  بــرای  عمــار  فیلــم 
لــوح تقدیــر بخــش مدافعــان  برنــدۀ 
مردمــی  جشــنوارۀ  ششــمین  حــرم 
»معلــم«  مســتند  بــرای  عمــار  فیلــم 
شــده اســت. در ضمــن او موفــق بــه 
عصمــت«  »ننــه  دســتکش  دریافــت 
از هفتمیــن جشــنواره مردمــی فیلــم 

اســت. شــده  عمــار 

محسن اردستانی رستمی
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الت نقد و مقا

تهــران  در   1332 ســال  متولــد 
شــاعر،  تاریــخ،  محقــق  او  اســت. 
افتخــاری  دکتــرای  دارای  نویســنده، 
فرهنگــی  مشــاور  آرژانتیــن،  کشــور  از 
کاردار فرهنگــی ایــران  رئیــس جمهــور، 
شــورای  در  عضویــت  آرژانتیــن،  در 
عالــی  شــورای  در  عضویــت  فارابــی، 
ســینما، عضویت در شــورای موســیقی 
هیئــت  در  عضویــت  صدا و ســیما، 
داوران اولین جشــنوارۀ موسیقی فجر، 
عضویــت در شــورای عالی صدا و ســیما، 
عضویــت در هیئــت داوران جشــنوارۀ 
تئاتــر دفــاع مقــدس از جملــه ســوابق 
و فعالیت هــای او بــوده اســت. ســینا 
گذشــته نیــز داوری یکــی  واحــد، دوره 
نیــز  را  از بخش هــای جشــنوارۀ عمــار 

اســت. داشــته  برعهــده 

سینا واحد
روزنامه نــگار  مســتغاثی،  ســعید 
از  وی  اســت.  ســینمایی  منتقــد  و 
ابتــدای ســال 1387 بــه ریاســت انجمــن 
منتقــدان ســینمای ایــران برگزیــده شــد. 
کار تحقیقاتی و نوشــتاری را از  مســتغاثی 
ســال 1367 با انتشــارات سروش و کتاب 
»تقویــم تاریــخ انقاب اســامی« آغــاز کرد 
و از اوایــل دهــۀ 70 به وســیله همــکاری با 
بنیــاد ســینمایی فارابــی و فصلنامــۀ ایــن 
بنیــاد، وارد مطبوعــات ســینمایی شــد و 
از آن پــس نیــز در نشــریات مختلــف قلــم 
زد. مســتغاثی از آغــاز تأســیس انجمــن 
ســینمایی  نویســندگان  و  منتقــدان 
ــوده و از  ایــران در ســال 1374 عضــو آن ب
ســال 1386 وارد شــورای مرکــزی آن شــد 
و در ســال 1387 بــه ریاســت ایــن انجمن 

انتخــاب شــد.

سعید مستغاثی

دزفــول  شهرســتان   1360 متولــد 
ارشــد  کار شناســی  دانش آموختــۀ  و 
»معــارف اســامی و علــوم سیاســی« 
دانشــگاه امــام صــادق)ع( و دکتــری 
اســت.  اســامی  انقــاب  تدریــس 
کار شــناس  همچنیــن  بذرافکــن 
بــوده  اســامی  انقــاب  اســناد  مرکــز 
در  اســامی«  »انقــاب  تدریــس  و 
اوســت. فعالیت هــای  از  دانشــگاه 

مجید بذرافکن

بخش فیلمنامه

و  گــرگان   1333 ســال  متولــد 
کارگردانی سینماست.  غ التحصیل  فار
و  کارگردانــی  بــا  را  هنــری  فعالیــت  او 
کوتــاه  فیلم هــای  فیلمنامه نویســی 
کــرد. فیلــم بلنــد »غــروب شــد بیــا«  آغــاز 
کارگردانــی اوســت.  نخســتین تجربــه 
شاه حســینی اولیــن زن رزمنــده ایرانــی 
ایــران  جنــگ  موضــوع  در  کــه  اســت 
و عــراق فیلــم ســاخته اســت. »شــب 
از زندگــی«،  بخیــر فرمانــده«، »زیباتــر 
»پنالتــی« و »غــروب شــد بیــا« از جملــه 
کــرده  کارگردانــی  او  کــه  اســت  آثــاری 

اســت.

انسیه شاه حسینی

آقــاچ«  »بیــش  قریــه   1334 متولــد 
کــه نخســتین آموزه هــای  نیشــابور اســت 
آغــاز  قــرآن  آیــات  گیــری  فرا بــا  را  خــود 
کــرد. نخســتین داســتانش را در روزنامــۀ 
خراســان بــه چــاپ رســاند و بــا دومیــن 
اثــرش از ســوی صداوســیما بــه همــکاری 

دعــوت شــد.

آثــار  دهــه  یــک  طــول  در  انــوری 
بــه  تلویزیــون  و  رادیــو  بــرای  مختلفــی 
نــگارش درآورده کــه ازجمله آنها می توان 
»صفــورا«،  ســریال های  فیلمنامــۀ  بــه 
کســتر«، »شــراره«، »دکتــر و  »عشــق و خا
پیر، »سرگذشــت شــهید شــیخ فضل اهلل 
کاوه« و تلــه فیلم هــای  نــوری« و »شــهید 
کبــری«،  »خشــم  پیــاده«،  »زائــر 
»آن  نامرئــی«،  »حضــور  »بی بی ســی«، 
کــرده«، »ســفر عشــق« و »درۀ  یــار ســفر 

کــرد. شــیرهای ســنگی« اشــاره 

منصور انوری

کوشــکی،  محمدصــادق  دکتــر 
محقــق و پژوهشــگر مســائل سیاســی 
وارد   1369 ســال  در  کــه  اســت 
و  شــده  صــادق)ع(  امــام  دانشــگاه 
علــوم  و  اســامی  معــارف  رشــتۀ  در 
ارشــد  کارشناســی  مــدرک  سیاســی 
دکتــرای  او  اســت.  کــرده  دریافــت 
علــوم  پژوهشــگاه  از  سیاســی  علــوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی نیز دارد. 
کنــون عضــو هیــأت علمــی و  کوشــکی ا
گــروه معارف اســامی دانشــگاه  رئیــس 
صنعتــی خواجــه نصیــر تهــران بــوده 
و ســابقۀ ریاســت دفتــر هنــر و ادبیــات 
در  را  اســامی  انقــاب  اســناد  مرکــز 
او داوری  کارنامــه خویــش داراســت. 
نیــز  را  گذشــته جشــنواره عمــار  ادوار 

اســت. داشــته  برعهــده 

محمد صادق کوشکی

نیشــابور  از   1362 ســال  متولــد 
عرصــۀ  وارد   1379 از  او  اســت. 
کاری او  کارنامۀ  فیلم ســازی شــده و در 
آثــاری چــون مجموعــۀ مســتند »اوســتا 
طوبــی«،  »حدیــث  عبدالحســین«، 
»خانــم  اورامانــات«،  بــه  »بازگشــت 
بــاران«،  جنــس  از  »پــدری  طاهــا«، 
»آرمیتــا«،،  حبیبــم«،  دیــار  از  »مــن 
گــرای 360  »آب آتــش آب«، »ســفر بــه 
درجــه« و فیلــم ســینمایی »اشــنوگل« 
بــه چشــم می خــورد. همچنیــن او بــا 
مســتند »انتهــای فلســطین جنوبــی« 
فانــوس چهارمیــن و بــا مســتند »آنــا« 
لــوح افتخــار ششــمین جشــنواره عمــار 

کــرده اســت. کســب  را نیــز 

هادی حاجتمند
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نشانه شناسݡی 
قاب انقالب

مجیــد زین العابدیــن مدیــر شــبکه پنــج صداوســیما یکی 
از داوران ایــن دوره بخــش نماهنــگ اســت.

ــگار »بولتــن هشــتمین  ــا خبرن گفتگــو ب زین العابدیــن در 
آثــار  ارزیابــی  بــا  رابطــه  در  عمــار«  مردمی فیلــم  جشــنواره 
کیفی، ســطح قابل قبولی بود  گفت: امســال ســطح  رســیده 
کــه  و از نظــر محتوایــی، فنــی و هنــری آثــار خیلــی خــوب بــود 

مــورد تقدیــر اســت.

داور بخــش نماهنــگ هشــتمین جشــنواره مردمی فیلــم 
عمــار، دربــارۀ اثرگــذاری و شــاخص های یــک نماهنگ خوب 
ــوا محــور اســت  اظهــار داشــت: نماهنــگ، یــک تولیــد محت
کوتــاه  بایــد بــا توجــه بــه ظرفیتهــای هنــری و فنــی در فرصــت 
کــه  کنــد. مخاطبــی  4، 5 دقیقــه ای مخاطــب امــروز را اقنــاع 
کمتــری مشــاهده و نتیجهگیــری  در صــدد اســت در زمــان 
کنــد. در نتیجــه بایــد محتــوا، قالــب و فــرم جذابــی را بــه 
کنــد  کنــد و مخاطــب را درگیــر پیــام و محتــوا  مخاطــب ارائــه 

کــه الزمــۀ آن خاقیــت و نــوآوری اســت.

گفتمانــی  حــوزه  در  بایــد  را  نماهنــگ  داد:  ادامــه  وی 
کــرد و جشــنواره عمــار در ایــن حــوزه موفــق بــوده  تعریــف 
کــه دیــدم، ایــن زنجیــره گفتمانی را داشــتند.  اســت؛ آثــاری را 

مرد مــی   و  الگوســازی  خصــوص  در  زین العابدیــن 
الگــوی  عمــار،  کــرد:  اســا می   تصریــح  هنــر  ظرفیت هــای 
انقــاب  تولیــدات  بومی کــردن  مرد مــی  و  بــرای  خوبــی 
ــزار تولیــد فنــی ابزارهــای دســتی و  اســا می   اســت. امــروزه اب
ــذا خیلــی  کــه در دســترس همــگان اســت؛ ل عمو مــی  اســت 
راحــت میشــود در حــوزه نماهنــگ ایــن مســئله را بومی کــرد.

ســینمای  بــه  عمــار  جشــنواره  کمــک  دربــارۀ  وی 
ایــران اظهــار داشــت: بــه برکــت جشــنواره عمــار، مــا یــک 
گرایشــات  گران جــوان بــا  سرمایهســازی خوبــی از ســینما
مختلــف در ســبد تولیــدات انقــاب اســامی داریم. از نظــر 
گفتمــان اســت و یــک  محتوایــی، جشــنواره عمــار صاحــب 
جشــنواره از هــم گســیخته نیســت. بنابرایــن مقصــد و مســیر 
جشــنواره معلــوم اســت. جشــنواره عمــار درنهایــت نشــانه 

شناســی قــاب انقــاب اســا می   را هــدف میگیــرد.

زین العابدیــن در پایــان بــا اشــاره بــه آینــده جشــنواره عمــار 
ــرد: آینــده روشــن اســت. مقایســه تطبیقــی ســطح  ک تصریــح 
کیفــی آثــار امــروز بــا ســال های قبــل نشــان میدهــد، آینــدۀ 
کــه در  پیــش روی عمــار چــه مســیری اســت. مــا خوشــحالیم 
ایــن زمینــه رویشــهای خوبــی از دل عمــار بیــرون آمــده و این ها 

کشــور هســتند. کــدام ســرمایهای بــرای عرصــه فرهنگــی  هــر 

فیلم ما قلب تپنده جشنواره عمار
جمــال یزدانی دانش آموخته رشــته فرهنــگ و ارتباطات، 
عضــو هیئــت مدیــره ســازمان فرهنگــی شــهرداری مشــهد و 

یکــی از داوران بخــش »فیلم مــا« در جشــنواره عمــار اســت.

ــار رســیده اظهــار داشــت:  ــی آث ــا ارزیاب ــی در رابطــه ب یزدان
کــه آدمهــا نســبت  ارزیابــی مــن از بخــش  فیلم مــا ایــن بــود 
هویــت  آن  شــدهاند.  دقیــق  اطرافشــان  مســائل  بــه 
که در مناطق شــان  تاریخی شــان، اتفاقــات واقعــی و حقیقی 

میافتــد را بــا دقــت از طریــق فیلــم بازنمایــی می کننــد.

داور بخــش فیلم مــا هشــتمین جشــنواره مرد  می  فیلــم 
کارکــرد  گفــت:  عمــار در خصــوص شــاخص های ایــن بخــش 
کــه حضــرت امــام   فیلم مــا دقیقــًا ماننــد اعتمــادی اســت 
کــرد و زمینــه را بــرای  در انقــاب اســا  می  بــه عمــوم مــردم 
کــرد می باشــد. مــا  شــکوفایی ظرفیت هــای نهفتــه فراهــم 
مــردم  بــر  نظا  مــی   متکــی  اســامی،  جمهــوری  معتقدیــم 
کارهــا از صفــر تــا صــد، مبتنــی بــر مشــارکت  اســت و بایــد همــه 
مــردم و فعال ســازی ظرفیــت مــردم انجــام شــود. مــردم فقط 
یــک عنصــر رأی دهنــده نیســتند؛ بلکــه در همــه حوزه هــای 
فرهنــگ، اقتصــاد و در مســائل اجتماعــی اصالــت دارنــد و 
گــر مــا بــه ایــن  بســیار اثرگذارتــر، ماندگارتــر و پربازده ترنــد. ا
معتقــد باشــیم، بایــد چیــزی مثل  فیلم مــا را در حوزه ســینما 
بــرای تقویــت جمهوریــت نظــام داشــته باشــیم تــا بــه رشــد و 

کنــد. کمــک  مشــارکت مــردم در همــۀ عرصــه 

پرداخــت،  نــوع  ســوژه ها،  در  فیلم مــا  داد:  ادامــه  وی   
کامــًا مرد می اســت و ایــن انعــکاس تصویــر مــردم  تحلیل هــا 
مــردم، بســیار  از خودشــان در  فیلم مــا، بهنظــرم در رشــد 
کمــک می کنــد و  بــه اعتمــاد بنفــس ملــی  اثرگــذار اســت. 
تعلــق آنهــا نســبت بــه بومشــان را افزایــش می دهــد. به نظــرم 
کــران مردمــی،  قلــب تپنــده جشــنواره عمــار، بــه جــز بحــث ا
کــه در جشــنواره بــه فیلــم عمــار   فیلم ماســت. آن چیــزی 
معنــا می بخشــد، بخــش  فیلم ماســت. چــون همــه را درگیــر 

می کنــد. خــودش 

مرد می کــردن  ظرفیت هــای  و  الگــو  دربــارۀ  یزدانــی 
ــر  گ ــت: ا ــار داش ــه اظه ــطح جامع ــری در س ــای هن فعالیت ه
چرخــه ســه گانه تولیــد، توزیــع و مصــرف را در هنر ببینیــم، در 
تمــام ایــن ابعــاد مــردم بایــد بتواننــد نقــش مشــارکت کننده و 
کــه در صــورت ایــن اتفــاق هنــر مرد  مــی   فعــال داشــته باشــند 

تولیــد می شــود. 

وی در پایــان بــا اشــاره بــه آینــده جشــنواره عمــار تصریــح 
کــرد: ماهیــت جشــنواره عمــار در مقابله با فتنه ایجاد شــد، 
ــدر  ــنواره آنق ــر جش گ ــی اســت. ا ــیار اساس ایــن ماهیــت بس
ــه فتنه هــای زمانــش را تشــخیص  ک هــوش داشــته باشــد 
دهــد و خــودش را در مقابلــه بــا آن فتنه هــا، رو بــه جلــو 
گفتمــان انقــاب اسا  می ســفت و ســخت  ببینــد، و بــه 

پایبنــد باشــد، از نظــر مــن ماهیتــش باقــی می مانــد. 
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ما به الگوسازی و 
الگوپردازی نیاز داریم

شــهاب الّدین  ســید  والمســلمین  حجت االســام 
طباطبایــی؛ دارای مــدرک تحصیلــی ســطح 3 حــوزه علیمــه 

قــم و مدیــر حــوزه هنــری خوزســتان اســت. 

گفــت:  رســیده  آثــار  ارزیابــی  بــا  رابطــه  در  طباطبایــی 
کارهــای بســیار  کــه بــه بخــش داوری رســیدند،  کارهایــی 

کــرد.  خوبــی بــود و انتخــاب را بــرای مــا ســخت 

وی دربــارۀ الگــو و ظرفیت هــای تیزر و تبلیغات تلویزیونی 
ــردن فعالیت هــای هنــری در ســطح جامعــه  ــرای مرد می ک ب
گفــت: رســالت تیــزر، راغب کــردن مخاطــب برای فیلم اســت. 
در حــوزه رســانه متأســفانه یــک ســری البیهایــی وجــود دارد؛ 
اّمــا جشــنواره عمــار در ایــن فضــا میتوانــد، نقــش بســیار 
کنــد تــا فیلم ســازان ارزشــی، متعهــد و انقابــی  خوبــی را ایفــا 
مــا هســت  کثریــت جامعــه  ا کــه  عــام آن  بــا مخاطبــان  را 
ارتبــاط دهــد و یــک ســینمای قدرتمنــد و رســانۀ توانــا بــرای 
نشــر و تقویــت ارزش هــا داشــته باشــد. عمــده مشــکل مــا در 
گرفتــن خــرده فرهنگهــای  حــوزه تهاجــم فرهنگــی، نادیــده 
کــه در حــوزه تهاجم  بو می اســت. یکــی از حوزههــای ســختی 
ــار  ــن ب ــت و ای ــردازی اس ــازی و الگوپ ــم، الگوس ــی داری فرهنگ
برعهــده فیلم ســازان عمــار اســت تــا در ایــن حــوزه بخــش 
عمدهــای از دغدغههــای فرهنگــی مــا را پاســخگو باشــند. 

بایــد  کــه  موضوعاتــی  بــا  رابطــه  در  تیــزر  بخــش  داور 
فیلم ســازان بــه آن بپردازنــد اظهــار داشــت: مــن معتقــدم 

فیلم ســازی بــه ساده زیســتی و ارتبــاط نزدیــک مســئولیِن 
کــرده اســت. ســینما و  بــا مــردم، بیتوجهــی  انقــاب  اول 
رســانه مــا درگیــر رفاهزدگــی شــده اســت. عمومــًا فرهنــگ 
حــوزه  بــه  مصرفگراســت.  فرهنــگ  یــک  مــا  امــروز  رســانۀ 
ــت اقتصــاد مقاومتــی و الگوهــای موفــق  خودکفایــی و تقوی
در حــوزه ایدهپــردازی و خاقیــت و اختراعهــای بو مــی هــم 

اســت. کمی شــده  توجــه 

طباطبایــی دربــارۀ کمک جشــنواره عمار به ســینمای ایران 
کــه دغدغــۀ  گفــت: جشــنواره عمــار بایــد فیلم هایــی بســازد 
کنــد و بــه نیازهــای ارزشــی و انقابــی  مخاطــب عــام را برطــرف 
جامعــه مــا بــه دور از شــعارزدگی بپــردازد تــا فضایــی ایجــاد شــود 
کارگردانهــای  کــه یــک ســینمای قدرتمنــد و ارزشــی بــاال بیایــد و 

ــا دغدغــه فیلمهــای ارزشــی و اخاق محــور بســازند.  ب

گفــت: آینــده بــرای جشــنواره  وی دربــاره آینــده عمــار 
ــی، بیتــاب  عمــار اســت. چــون فضــای امــروز جامعــه جهان
شــنیدن حرف هــای امــام و رهبــری اســت. چــون از دل 
قــرآن و روایــات اســت و انســان ها از شــنیدن و خوانــدن 
گــر  کهنگــی نمیشــوند. ا آن هــا خســته نمیشــوند و دچــار 
فیلمهــا در چارچــوب هویــت ایرانی و اسا می ســاخته شــود، 
ــی را دارد  کهنگــی نمیگیــرد و همیشــه ایــن تازگ ــرد و غبــار  گ
کشــورهای دنیــا آن را عرضــه و مخاطــب  و مــا میتوانیــم در 
کینــم و اســتقبال بســیار خوبــی هــم از آن  خودمــان را پیــدا 

ــد. ــد ش خواه

فیلم نامه باید در خدمت 
انقالب اسال می باشد

کوشــکی، محقق و پژوهشــگر مسائل  دکتر محمدصادق 
سیاســی اســت. او داوری ادوار گذشــته جشــنواره عمار را هم 

برعهده داشــته است.

کارهــا در  گفــت:  کوشــکی در رابطــه بــا ارزیابــی آثــار رســیده 
کارهــای خــوب تــا قابــل قبــول  ایــن جشــنواره متنــوع بــود. از 
داشــتیم؛ البتــه بعضــی نســبتًا قابــل قبــول بــوده و بعضی هم 

نیــاز بــه تــاش بیشــتر داشــتند. 

داور بخــش فیلم نامه، هشــتمین جشــنواره مرد می فیلم 
عمــار در خصــوص شــاخص های فیلم نامــه نویســی خــوب 
اظهــار داشــت: در فیلم نامــه بایــد اســتانداردهای فیلــم، 
ســینما و درام آن رعایــت شــود. فیلم نامــه خــوب از نظــر 
کــه اســتانداردهای  انقــاب اســامی، فیلم نامــه ای اســت 
تکنیکــی، درام، شــخصیت پردازی، منطــق داســتان و ریتــم 
قابــل قبولــی داشــته و در خدمــت انقــاب اسا می باشــد؛ 
یعنــی فکــر و روح انقــاب اســامی، ارزش هــا و اهــداف در آن 
ــازل چنــد هــزار قســمتی انقــاب  جــاری باشــد و تکــه ای از پ

اسا می باشــد.

مرد می کــردن  بــرای  ظرفیت هــا  و  الگــو  دربــارۀ  وی 
وقتــی  گفــت:  جامعــه  ســطح  در  هنــری  فعالیت هــای 
می خواهیــم یــک هنــر مرد می شــود بایــد ایــن هنــر را آمــوزش 

بدهیــم و آموزشــش را در چهارچــوب باورهــا و اعتقــادات 
مثــل  بگیریــم؛  نظــر  اســا می در  انقــاب  اســتانداردهای  و 
کــه در اســتاندارد بین المللــی ارتــش، چهــار مــاه وقــت  کســی 
می گــذارد تــا آمــوزش شــلیک بــا خمپاره هــای 60 تــا 120 را یــاد 
بگیــرد. انقــاب اســا می ایــن آمــوزش چهار ماهــه را در جبهه 
از یــک صبــح تــا عصــر انجــام مــی داد. بنابراینآمــوزش بایــد 
درقالــب انقــاب اسا می باشــد نــه در قالــب رایــج هنــر؛ یعنــی 
در عیــن حفــظ ســاختار و بافــت انقابــی بــودن؛ ضربتــی، 

قاطــع، ســریع، صریــح، ُرک و البتــه هنــری باشــد.

بــه ســینمای  کمــک جشــنواره عمــار  کوشــکی دربــارۀ 
ایــران اظهــار داشــت: جشــنواره عمــار مرد مــی اســت و مــال 
کســی نیســت. امیــدوارم ســینمای ایــران از جشــنواره عمــار 
کنــد. تا اآلن ســینمای ایــران هنوز خــودش را الیق  اســتفاده 

کنــد.  کــه از بــرکات ایــن جشــنواره اســتفاده  نشــان نــداده 

وی در پایــان بــا اشــاره بــه آینــده جشــنواره عمــار تصریــح 
باشــد  قــرآن  تعبیــر  ایــن  بتوانــد مصــداق  انشــاءاهلل  کــرد: 
فرعهــا  و  ثابــت  اصلهــا  الطیبــه  »شــجره  می فرمایــد:  کــه 
مصــداق  بایــد  خــدا  راه  مرد مــی در  کار  هــر  فی الســماء«. 
کــه اصلش ثابت اســت و شــاخه هایش  شــجره طیبــه باشــد 

آســمان. در 
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وزان ا ندیشه، پیر
 قربانیان اسلحه

کار و تولیــد زیربنــای اندیشــۀ مارکــس اســت. مارکــس 
ــتم  ــرن بیس ــه در ق ک ــم زد  ــم اندیشــه ای را رق ــرن نوزده در ق
جنبش هــای  در  اندیشــه  ایــن  گــون  گونا صورت هــای 
فدایــی  چریک هــای  ســازمان   می شــد.  ظاهــر  اجتماعــی 
ــران  ــه در ای ــن اندیش ــروزات ای ــق از ب ــن خل ــق و مجاهدی خل
کــه تــاش می کردنــد تــا از طیف هــای  بوده انــد. جریان هایــی 
گــر بخواهیــم قــدرت  کننــد. ا گــون اجتماعــی عضوگیــری  گونا
گزیــز بــه فهــم  گفتمانــی اندیشــه های چــپ را بفهمیــم، نا
کــه موتور محــرک این  اندیشــۀ مارکــس هســتیم. اندیشــه ای 

جنبش هــا بــود.

در اندیشــۀ مارکــس جامعــه در دو طبقــه تعریف می شــود. 
کارگــر یــا پرولتاریــا و طبقــه صاحــب ابزارتولیــد یــا بــورژوا.  طبقــۀ 
ــروت  ــک ث ــن مال ــت؛ بنابرای ــد اس ــب تولی ــورژوا صاح ــه ب طبق
گرچــه مولــد  کار می کنــد ا کارفرمــا  کــه بــرای  کارگــری  اســت. 
کارفرمــا او را  اســت و تولیــد روی شــانه های او می گــردد؛ امــا 
کمتــری بــه او می دهــد تــا صاحــب  اســتثمار می کنــد. حقــوق 
کارگــر متوجــه ایــن ظلــم و ایــن  گــر  ثــروت بیشــتری شــود. ا
اســتثمار شــود علیــه بــورژوا قیــام می کنــد و انقــاب. ایــن 
زمینه هــای اقتصــادی همــواره در جنبش هــای چــپ بــذر 

ــر ایــن اندیشــه اعضــای  کاشــته اســت. بناب قیــام و حرکــت را 
کــه خــود را  مجاهدیــن خلــق و تــوده ای هــا در تــاش بوده انــد 
کــرده و آنهــا را در معرض تفکــرات خود  کار نزدیــک  بــه محیــط 
کــه در ســیر تربیتــی اعضــای مجاهدین  قــرار دهنــد. تــا جایــی 
کارگــری و ســهیم شــدن در تجربه هــای  رفتــن بــه محیــط 
کارگاهــی وجــود داشــته. هرچنــد ایــن تجربــه در موقعیــت 
گاه از دل  طنزآلــودی قــرار می گیــرد چــون اعضای حــزب هیــچ 
کارگاه را  کار در  کپســولی  کارخانــه برنمی خیزنــد و دوره هــای 

طــی می کننــد. 

هرچنــد بــرای چپ هــا انقــاب عنصــر مهمــی اســت و غایت 
کارگــری اســت؛ امــا در نظــر آن هــا وقــوع  جنبش هــا و قیام هــای 
کــه بایــد می افتــاد.  انقــاب اســامی آن اتفاقــی مهمــی نبــود 
انقــاب اســامی هیــچ زیربنــای اقتصــادی نداشــت. بــه جــای 
کارگــر، روی توجهــش بــه مردم بود. حتی اشــراف و ثروتمندان 
کــه مــد  کشــید بنابرایــن انقابــی نبــود  کار انقــاب  را هــم پــای 
کــه باعــث شــد مجاهدین  نظــر مارکسیســت ها باشــد. اتفاقــی 
بعــد از انقــاب هــم آرام نباشــند و دســت از اســلحه نکشــند. 
حــال بــه جــای حکومت پهلــوی، حکومت اســامی و انقابی 
ــا ایــن  کــه نســبتی ب کســی  کارگــران را اســتثمارگر می کــرد و هــر 

انقــاب و اندیشــه انقابــی اش داشــت الیــق تــرور بود. از ســران 
کــف خیابــان.  گرفتــه تــا مــردم  سیاســی 

کارگاه هــا  کارخانه جــات و  ــه  اندیشــه چــپ قریــن توجــه ب
بــود؛ بنابرایــن توجــه دولت هــای دهــۀ شــصت را هــم بــه 
ــی  ــر جای کارگ ــه  ــرد. خان ــوف می ک ــری معط کارگ ــای  محیط ه
کــه می شــد حرکت هــای صنفــی و  اســتراتژیک بــود. جایــی 
کــرد. از ســوی دیگــر  کارگــران را رقــم زد و ســازماندهی  سیاســی 
کار بودنــد و از  کــه در محیــط  انقابیــون و حزب اللهــی هایــی 
انقــاب دفــاع می کردند مخل سیســتم مارکسیســتی بودند و 

ــدند.  ــذف می ش ــد ح بای

کــه اســتراتژیک ترین نقطــه نــزاع  کارخانــه جایــی بــود 
شــکل  مارکسیســت ها  و  اســامی  انقــاب  گفتمــان  بیــن 
ــه  ک ــد  ــی بودن ــهدای مظلوم ــر ش کارگ ــهدای  ــت و ش می گرف
قربانــی اســلحۀ مارکسیســت ها شــدند نــه اندیشه شــان. 
کارگــری  بخشــی از ویژه نامــه پیــش رو مربــوط بــه فضــای 
در دهــۀ شــصت اســت و بــه معرفــی تعــدادی از شــهدای 
کارگــری اختصــاص یافته.بخــش دیگــر ایــن فصــل بــه  تــرور 
کار بــرای نوجوانــان اختصــاص یافتــه در  تبییــن اهمیــت 

کار. کنــار یادداشــت های تحلیلــی راجــع بــه مســأله 



کار و کارگر
ونده ویژه پر
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جنبش های کارگری،
ور  انقالب و تر

مصاحبه با علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر

منافقیــن بــه دنبــال تــرور بچــه مســلمان هایی هســتند 
کــه  کارگــری فعــال هســتند؟ چــه می شــود  کــه در بحــث 

منافقین به این تکاپو می افتند تا این بچه ها را ترور کنند؟
کــه آنهــا هــدف قــرار می دادنــد، بچه هایــی  عمــده کســانی 
کــه در حــزب جمهــوری اســامی فعــال بودنــد. چــون  بودنــد 
شــهید بهشــتی محــور تمــام اقدامــات  آنهــا بــود و آن هــا از اول 
کســی هــم بــا شــهید  روی ایشــان متمرکــز بودنــد. بــه تبــع هــر 
بهشــتی ارتبــاط داشــت، از نظــر آنهــا هــدف تلقــی می شــد. 
کــه آنهــا بــا فدائیــان خلــق  کــه شــرایطی بــود  مضافــًا بــر ایــن 
کــه  و بــا جریانــات دیگــر مســابقه داشــتند. یــک جــور رقابتــی 
کــه مــزدوری و جاسوســی  مثــًا مــا ایــن قــدر از طــرف مقابــل 

کشــتیم.  می کردنــد، 

کارگــری از همیشــه داغ تــر  عاوه بــر این هــا، آن روز فضــای 
کــه می توانســتند در مقابــل  کــردن زبان هایــی  ــاه  کوت بــود و 

آنهــا حــرف بزننــد، یــک نقشــه تعریف شــده. 

کــه در مســائل  بــه جهــت ایــن حساســیت ها، افــرادی 
بعــدًا  کــه  جــوری  بودنــد.  هــدف  همــواره  بودنــد  کارگــری 
ــا  ــاالی شــصت نفــره آورد. م دادســتانی یــک لیســت بلنــد ب
ــر  ــه از نظ ک ــتادیم  ــی فرس ــه جاهای ــر را ب ــصت نف ــن ش ــم ای ه
دادســتانی جاهــای امنــی تلقــی می شــد. آن هــا تــا ســال های 
کم کــم بــه خانه هــای سابقشــان  65، 66 آن جــا بودنــد و 

بازگشــتند.

مطالبــات  بحــث  در  کــه  اســت  این طــور  ظاهــرا 
کارگری، چپ ها از بچه مسلمان ها جلوتر بودند. 

کــه مــن طرفــدار  جریــان چــپ اصــًا ادعایــش ایــن بــود 
کارگــری  کارگــر هســتم. این هــا ســعی می کردنــد در شــخصیت 
فضایــی  چنیــن  در  کــه  اســت  طبیعــی  ایــن  برونــد.  فــرو 
کــه در ایــن مســابقه نبودیــم و  کــم بــود. مــا  جریــان چــپ حا

نمی توانســتیم در ایــن مســابقه شــرکت بکنیــم. 

کم کــم فضــا خشــن تر می شــود و  کــه  چطــور می شــود 
درگیری های مسلحانه پیش می آید؟

جریــان مجاهدیــن خلــق تــا ســال شــصت در جریان های 
بیشــتر در مســائل دانشــجویی ورود  نکــرد.  کارگــری ورود 
کــه تــوی ایــن حــوادث  داشــت. از ســال شــصت بــه بعــد 
کردنــد. یعنــی جریان شــان از  آمدنــد، ترورهایشــان را شــروع 

آخــر 59 تنــد شــد.

روزهــای آغازیــن ســال شــصت روزهــای تــرور و درگیری هــای مســلحانه منافقیــن و مسلمان هاســت. اعضــای مجاهدیــن 
خلــق کــه در رقابــت بــا حــزب تــوده اســلحه بدســت گرفتنــد و بــا ضعفــی کــه در برابــر اندیشــه های مارکسیســتی داشــتند هیــچ گاه 
نتوانســتند از آن فاصلــه بگیرنــد. بنابرایــن جنبش هــای کارگــری همــواره مرکــز توجه جریان هــای چپ خصوصــًا اعضای مجاهدین 
بــوده اســت. در ایــن رابطــه بــا علیرضــا محجــوب یکــی از پیشــگامان جنبش هــای کارگــری و تاســیس خانــه کارگــر بعــد از انقــاب بــه 

گفت وگــو نشســتیم تــا خاطراتــی از آن ایــام برایمــان بگویــد.

کــه بکــش بکــش شــروع شــده بــود.  در خــرداد شــصت 
گرفتنــد و تــوی خیابــان آمدنــد. همیــن  آنهــا تفنــگ دســت 
کــه ایــن خیابــان به نامش اســت، شــهید روانمهر.  شــهیدی 
کــه او را بــا تیــر زدنــد و  کارگــر بــود  همیــن جــا روی بالکــن خانــه 

از بالکــن افتــاد پاییــن. 

قــای محجــوب، چــرا ایــن دغدغــه شــهید بهشــتی  آ
کــه مــا یــک باشــگاه  محقــق نمی شــود؟ در بحــث ایــن 

کارگری داشته باشیم که االن خانه کارگر است. 
کــن. چــون ایــن  گفــت اصــًا ولــش  ایشــان خــودش آمــد 
گرفتــه  کــه مــا یــک ســاختمانی بــرای شــوراها  جــوری شــد 
بودیــم. ایشــان نامــه نوشــت و بنیــاد بــه مــا تحویــل داد. در 
کشــاورز. خیابــان فلســطین. االن هــم هســت. طبقــه  بلــوار 
کردیــم. خــود  کانــون شــوراها را درســت  دوم آن جــا. بعــد 
ایشــان هــم یکــی دو جلســه آمــد. شــهید باهنــر آمــد. آقــای 
کنگــره  کردنــد. بعــد  هاشــمی آمــد. همــه آن جــا صحبــت 
کنگره شــوراها را افتتاح  گذاشــتیم. آقــای خامنــه ای آمدنــد و 
ــه  ــن هزین ــطح روی ای ــن س ــام در عالی تری ــی نظ ــد. یعن کردن
گذاشــت. آن جــا دیگــر همــه طرفــدار حــزب جمهــوری یــا 
نبودنــد. چــون شــورا  اســامی  اعضــای حــزب جمهــوری 

ــود. ــاد ب ــود تنــوع زی انتخابــی ب

چــرا بــرای شــهید بهشــتی یــا بــرای جمهــوری اســالمی 
کارگــری شــکل بگیــرد و  کــه بحــث شــوراهای  مهــم اســت 

در جامعه فعال باشد؟
کشــورهای اســکاندیناوی و  ایــن اعتقــاد ایشــان بــود. در 
اروپــای مرکــزی و آلمــان که ایشــان بودند این شــوراها ســابقه 
دارد. حــاال بــا ترتیبــات دیگــر و بــا شــکل دیگــر، ایــن شــوراها 
کمونیســتی هــم ســابقه داشــت. یعنــی  کشــورهای  عینــًا در 
کمونیســت ها هم  آن جا ســندیکا نداشــتند. شــورا داشــتند. 

اعتقــادی بــه ســندیکا نداشــتند. 

کــه مــا  بنابرایــن از ایــن حیــث چپ هــا فکــر می کردنــد 
کــه شــهید بهشــتی  کردیــم. در حالــی  افکارشــان را مصــادره 
ــا  ــود و ب ــود را پختــه ب کــه در آلمــان ب کارگاهــی  افــکار شــورای 

ــود.  ــرده ب ک ــه  ــری عرض ــکل دیگ ش

چــپ  جریــان  شــعار  تمــاِم  کــه  بــود  ایــن  مســئله 
می گفــت مــا از طریــق کارگــران انقالب می کنیــم و انقالب را 
دســتمان می گیریــم. ایــن یعنــی چــی؟ مهم تریــن تهدیــد 

بــود. مگــر مهم تــر از تهدیدزدایــی و روبرو شــدن عاقالنه با 
یک تهدید کار دیگری هم باید کرد؟ 

کــم  کارگــری یــا   چــرا از اواســط دهــه شــصت مطالبــات 
نــوع آن عــوض می شــود.  یــا  می شــود 

زیــادش  بشــود. ماهــا  کــم  کــه  بــود  نشــده  زیــاد  واقعــًا 
کــه  گرفتیــم. بــرای ایــن  کردیــم. مــا ایــن مطالبــات را بــاال 
جریــان مقابــل داشــتیم. وقتــی جریــان مقابــل وجــود دارد، 
مطبوعــات داغ می کننــد. وقتــی مقابلــه نباشــد، خواننــده 

کــه ارزشــی نــدارد.  نــدارد. بــرای مطبوعــات 

کارگــری هــم توضیــح دهیــد. مــا در  دربــارۀ شــهدای 
تحقیقاتمــان بــه نام هــای شــهید رضــازاده، آذری، شــهید 

فاضل و شهید روانمهر رسیدیم.
کار  نوظهــور  کارخانــه  در  آذری  رضــازاده  داود  شــهید 
می کــرد. او شــخصیت خیلــی عجیبی بــود. آذری و تــرک زبان 
بــود. خیلــی هــم لهجــه داشــت. رئیس شــورای نوظهــور بود. 
ــکان نمی خــورد. بســاط  کارفرمــا او را اخــراج می کنــد امــا او ت
کارگــران را رایــگان  کفــش  کارخانــه و  کــس را می بــرد دم  وا

کــس می زنــد.  وا

شــما ببینیــد، ایــن رفتــار اصــًا رفتــار یــک اســوه اســت. در 
روزنامه هــای آن موقــع نوشــتند. ایــن یــک رفتــار ســمبلیک 
اســت. اینهــا شــخصیت های تأثیرگــذاری بودنــد. جلــوی 
ــر  ــه ه ــن ب ــد م ــد. می گوی ــس می زن ک ــتد و وا ــه می ایس کارخان
کارخانــه می ایســتم. نمی گــذاری؟ دم در  ایــن  قیمــت در 
کــس می زنــم. ایــن یــک فحــش بــه همــه عالــم  می ایســتم و وا
کــه ایــن  کار برنمی آمــد  و آدم بــود. دیگــر از چپی هــا هــم ایــن 
ــروز بدهنــد. ایــن مــاورای همــه  کارگــری از خودشــان ب جــور 
کســی  ــود.  ــه در ایــن عرصــه مرســوم ب ک ــود  سیســتم هایی ب
کارگرها هســتم. من کفش آنهــا را جفت  کوچــک  بگویــد مــن 
کــس می زنــم، همــه معــادالت را بــه  کف شــان را وا می کنــم و 

ــزد.  ــم می ری ه

ــد.  کرده ان ــه او را اخــراج  ک بعــد از ایــن  مــا خبــردار شــدیم 
گفتــم بیــا پیــش مــا در نخســت  دورادور می دانســتیم. بهــش 
گفتیــم حکــم بگیــر و ایــن  وزیــری. او را بــه ایــن جــا آوردیــم. 
طــرف و آن طــرف بــرو. تــا ببینیم باالخره باید کشــتی بگیریم 

کار برگردانیــم.  و تــو را ســر 
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امــام آخــر ســال پنجاه ونــه فرمــان هشــت مــاده ای را صادر 
کــرد. دولــت یــک نماینــده در آنجــا می گذاشــت. مــا از طریــق 
شــهید رجایــی بــه اســتان خوزســتان مأمــور شــدیم. اســتان 
خوزســتان دو منظــوره بــود. هــم فــال بــود و هــم تماشــا. هــم 
کار. مــا شــب ها بــه جبهــه می رفتیــم و  جنــگ بــود و هــم 

کار هیئــت را پیگیــری می کردیــم.  روزهــا 

کــه بــه خوزســتان  شــهید رضــازاده هــم عاقه منــد بــود 
بیایــد

خیلــی شــخصیت چشــمگیر و بــارزی داشــت. یعنــی هــم 
کار  اهــل شــوخی بــود و هــم جــدی بــود. هــم خیلــی ســخت 
ــه  ــت و ب ــام داش ــه ام ــم ب ــی ه ــه خاص ــق و عاق ــرد. عش می ک
کــس  همــه مســؤولین نظــام. آدم مخصوصــی بــود. از هیــچ 
بــد نمی گفــت. همــه را خــوب می دیــد. خــوب نــگاه می کــرد. 

اصــًا انتقــاد نمی کــرد. 

کســی هــم طرفــی می رفــت دیگــر. وقتــی  بــه هــر حــال هــر 
کــه مــا برگشــتیم، ایشــان مانــدگار شــد و بعــد شــهید شــد. 

شهید فاضل چطور بودند؟
اســامی  انجمن هــای  کانــون  مســئول  فاضــل  شــهید 
کارخانجــات بــود. در واقــع از بنیان هــای حــزب جمهــوری 
کارگــر تلقــی می شــد. در  کارگــری در خانــه  اســامی و مســائل 
ــورا  ــس ش ــود. رئی کار ب ــامی  ــورای اس ــران، ش ــرکت مبل ای ش

بــود؛ ولــی بــا حفــظ ســمت رئیــس انجمــن اســامی هــم بــود. 
البتــه خــودش را بیشــتر انجمنــی می دانســت. بــرای همیــن 

کــرده بــود.  کانــون انجمن هــا متمرکــز  فعالیتــش را در 

بــه خانــه نمی رفتنــد.  آن موقــع مثــل االن همــه زود 
گفــت ایــن جــوری  ده یــازده زودتــر نمی شــد. یــک روز آمــد 
خیلــی  می کننــد.  شــکایت  مــا  از  خانــه  در  نمی شــود. 
اهــل شــوخی بــود. می گفــت مــا همــه اش بایــد در خانــه 
کاری  گفتــم می خواهــی یــک  بازخواســت پــس بدهیــم. 
گفتــم دو شــیفت بشــویم. یــک  کاری؟  گفــت چــه  بکنیــم؟ 
عــده هشــت بیاینــد تــا دو. یــک عــده هــم دو بیاینــد تــا ده. 

ــا.  ــر بی ــد از ظه ــردا بع ــو ف ــس ت ــم پ گفت ــد.  ــت باش گف

گفتــم بــرای چــی آمدی.  روز بعــد دیدیــم ســاعت ده آمــد. 
گفتــم ســاعت عــوض شــده.  کار بیایــم.  گفــت مــن بایــد ســر 
کــن بابــا. مــن یــک شــوخی  گفــت ول  بــرو ســاعت دو بیــا. 
ــر از  ــا. زودت ــاعت دو بی ــرو س ــم. ب ــوخی نداری ــم ش گفت ــردم.  ک
ــا  ــردم. آق ک گفــت مــن اشــتباه  ــان.  ــرو خانه ت دو نمی شــود. ب
گفــت دم در می نشــینم تــا ســاعت دو  از او اصــرار، از مــا انــکار. 
گذاشــت و نشســت دم در. بشــود. رفــت یــک صندلــی دم در 

گرفتیــم بــا هــم بــه جبهــه برویــم. نزدیــک  مــا تصمیــم 
گفتیــم عیــد را برویــم و تقریبــًا یــک مــاه بمانیــم.  عیــد بــود. 
از  یکــی  جبهــه  در  برویــم.  شــلمچه  بــه  می خواســتیم 
کــه یــک جایــی از قــول امــام نوشــته  شــوخی هایش ایــن بــود 

بودنــد اســام در خطــر اســت. او می گفــت امــام جــان، کجای 
کــه در خطــر  اســام در خطــر اســت؟ ایــن جــان مــا اســت 
اســت. ایــن خمپاره هــا را ببیــن. بــرای مــا می زننــد، بــرای 

اســام نمی زننــد. )بــا خنــده(

گفــت: می دانــی  اهــل شــوخی بــود. می خواســتیم برویــم. 
گفــت دختــر ســوم مــن  گفتــم چــرا.  مــن اصــًا نبایــد بیایــم؟ 
گــر  ا گفتــه  چنــد روز پیــش متولــد شــده. پیغمبــر اســام 
کســی ســه تا دختــر داشــته باشــد، جهــاد از او ســاقط اســت. 
حدیثــش را هــم آورد خوانــد. خــب از مــن ســاقط اســت 
ــری.  ــو داری مــا را می ب گفتــم ت ــری؟  کجــا می ب دیگــر. مــن را 
کردیــم بلنــد  گفــت: شــوخی  کــه نرویــم.  گــر این طــور اســت  ا

شــو برویــم. 

در جبهــه بودیــم. شــب بــود. یــک ماشــین جــا مانــده بــود 
کــن هــم نبودنــد. گفتیــم خــب صبــح  کــه بایــد می رفتنــد. ول 
ــد  گفتنــد بای ــد.  ــه فرماندهــی می کردن ک ــرادی  ــا اف ــد. ام برون
برونــد. آقــای فاضــل هــم بــا آن هــا بــود و شــبانه رفتنــد. توپــی 

آمــده بــود و ماشین شــان منهــدم شــد و شــهید شــدند. 

گفتــم ولــی بــه طــور جــد ایشــان از  مــن ایــن شــوخی ها را 
کار  عوامــل اصلــی تشــکیل انجمن هــای اســامی و پیشــبرد 
کــن  آنهــا بــود. شــخصیت بســیار بانفــوذی هــم بــود. فــرض 
کارگــران مبل ایــران را پیــدا بکنیــد،  گــر االن بتوانیــد  شــما ا

روی اســمش قســم می خورنــد. 
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شخصیت شهید فاضل چگونه بود؟
شــهید فاضــل قبــل از انقــاب، فــردی مذهبی بــود؛ یعنی 
باتوجــه بــه شــرایط آن زمــان و ســن و ســالش، از آدم هائــی 
کــه دور و بــر لهــو و لعــب و بیــکاری و ایــن چیزهــا باشــند، 
کار  نبــود. در دبیرســتان ضمــن این کــه درس می خوانــد، 
کاس چهــارم ابتدایــی را در روســتا درس  هــم می کــرد. تــا 
خوانــد و مابقــی  اش را تا ســوم راهنمایی در فشــم ادامــه داد. 
بعــدش بــه تهــران آمــد و هنرســتان را ادامه داد و ســال 52 به 

ــد. ــران در آم ــرکت مبل ای ــتخدام ش اس

فعالیت های انقالبی شهید در روستا چطور بود؟
3تــا  بــا   ،56 ســال  انقــاب،  شــروع  اوایــل  در  او  بلــه، 

از دوســتانش بــه قــم می رفتنــد و  مجلــۀ مکتــب اســام 
بــه  هــم  نــواری  اعامیــه ای،  گــر  ا می-کردنــد.  تهیــه  را 
دستشــان می رســید، می آوردنــد و تکثیــر می کردنــد و بیــن 
مــردم پخــش می کردنــد. تــوی ِده امکاناتــی بــرای تکثیــر 
گفــت:  نــوار نبــود. روی همیــن حســاب یک بــار آمــد ِده و 
گفتــم: این جــا تــوی ِده  گــوش نمی کنیــد؟!  چــرا نوارهــا را 
کســی نــدارد، بعــد فضــا هم  کــه  کــه نداریــم. ضبــط هــم  بــرق 
کنــی. آن هــا  گــوش  کــه بخواهــی ضبــط  آن جــوری نیســت 
کپــی می کردنــد و  کاغــذ پیــاده می کردنــد، بعــد  نــوار را روی 

تــوی ِده، پخــش می-کردنــد.

جلــوی  را  بچه هــا  انقــاب  زمــان  در  فاضــل  شــهید 

مســجد جمــع می کردنــد و یــا می رفتنــد داخــل مســجد و 
ــه اعضــای هیئــت امنــای مســجد می گفتنــد: اآلن دیگــه  ب
کار شــما فقــط نمــاز خوانــدن نیســت. اآلن شــما بایــد بعــد 
دیگــر  بریزیــد.  خیابــان  تــوی  را  مــردم  خوانــدن،  نمــاز  از 
کنیــد  کــه شــما مــردم را پــای منبرتــان جمــع  زمانــی نیســت 
کنیــد. آن هــا مــردم را بــه خیابــان  و برایشــان ســخنرانی 
ــگاه  ــمت دانش ــد س ــان می آمدن ــون خودش ــد و چ می آوردن
تهــران راهپیمائــی، اخبــار را می آوردنــد در محــل و غــروب 
کــه داخــل شــهر بود  بــه غــروب جلــوی مســجد، خبرهائــی را 

را بــه مــردم اعــام می کردنــد.

چه شد که شهید فاضل به شرکت مبل ایران رفتند؟

کارگر  بی منت
گفت وگو علی فاضل برادر شهید حجت اهلل فاضل

شــهید حجت اهلل فاضل، متولد روســتای امامه از توابع شــمیرانات اســت. او از نوجوانی برای تحصیل به تهران رفت و از 
همان جــا مبــارزه بــا رژیــم شــاه را آغــاز کــرد. شــهید فاضــل بعــد از انقــاب و در ســال 85 ازدواج کرد کــه حاصل آن 3فرزند اســت. او 
فعالیــت خــود را در خانــۀ کارگــری ادامــه داد تــا این کــه در 82 اســفند 56 بــه جبهــه اعــزام شــد و در 5 فروردیــن 66 بــه هم رزمــان 

شــهیدش پیوســت. متن زیر بخشــی از مصاحبه با برادر شــهید فاضل اســت
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حقیقــت چــون حرفه شــان نجــاری بــود، در مبل ایــران 
کارشــان نجــاری َدر، میــز  اســتخدام شــدند. در مبل ایــران 
ایــن  و  و مبــل و صندلــی  ناهارخــوری و ســرویس خــواب 
چیزهــا بــود. در زمــان قبــل از انقــاب، او سرپرســت قســمت 
انقــاب  از  بعــد  بــود.  مبــل  کیفــی  کنتــرل  و  بســته بندی 
رفتنــد در قســمت حرفــۀ خودشــان و در قســمت نجــاری 
کارگــر.  کار می کردنــد. از ســال 64 هــم مأمــور شــدند بــه خانــۀ 
کــه از آن جــا اعــزام شــدند بــه  یــک دوره ای هــم اواخــر 65، 
ــد. ــور بودن ــت وزیری مأم ــی نخس ــمت بازرس ــه، در قس جبه

کــه قبــل از انقــالب داشــتند،  کارگــری  از فعالیت هــای 
اطالع دارید؟

نــه  البتــه  بــود،  کارگــری  صندوق هــای  همیــن  بیشــتر 
معمــواًل  ولــی  باشــند،  داشــته  مســتقیم  فعالیــت  این کــه 
کــه بچه هــا بــرای مــا تعریــف می کردنــد، می گفتنــد:  این جــور 
زمانی کــه مــا مشــکلی برایمــان پیــش می آمــد، راهنمائــی 
کارگــری  صندوق هــای  فان جــا،  برویــد  کــه  می کردنــد 
کننــد. او  کــه از حق تــان دفــاع  اســت و از آن هــا بخواهیــد 
کارخانجــات، تشــکیل هســتۀ اعضــا و  در تشــکیل شــورای 
تشــکیل انجمن هــای اســامی حضــور داشــتند و عضــو آن 
کــه بــه پرســنل  شــورا بودنــد. آخریــن وظیفه شــان ایــن بــوده 

کارخانجــات، آمــوزش فنــی و حرفــه ای می دادنــد.

فعالیت های کارگری بعد از انقالب او چگونه بود؟
او مؤســس انجمــن اســامی شــرکت بــود. انجمــن اســامی 
ــۀ  ــه خان ــه محــض این ک ــد و ب ــا دوستان شــان تشــکیل دادن را ب
کردنــد. از طریــق خانــۀ  کارگــر تشــکیل شــد، بــا آن ارتبــاط برقــرار 
کارگــر انجمــن اســامی ها را بــه ثبــت رســاندند. بعــد از این کــه 
انجمــن اســامی فعــال شــد، شــورای اســامی بــه آن صــورت 
کارخانجــات تشــکیل می شــد.  هنــوز قانونــی نبــود، ولــی داخــل 
مطــرح  کجــا  را  مشــکات تان  می کردکــه  راهنمایی شــان  او 
کــه  کارگــر شــدند. وقتــی  کنیــد. تــا این کــه خودشــان وارد خانــۀ 

کــرج و جــاده  کارشــان تــو مســیر  کارگــر شــدند، دیگــر  وارد خانــۀ 
کارشــان ایــن  بــود  کــرج، بــه ســمت جــاده دماونــد بــود.  قدیــم 
کــه خودشــان  کارخانجاتــی  کارخانجــات می رفتنــد و آن  کــه بــه 
کارخانجاتی  درخواســت می کردنــد، راهنمایی شــان می کردند. 
کــه مدیــران آن مخالــف تشــکیل ایــن چنیــن تشــکاتی بودنــد، 
می رفتنــد حــاال یــا خودشــان صحبــت می کردنــد یــا این کــه 
ــه  ک کســی  ــا وزارت ارشــاد،  کار ی ــری، وزارت  کارگ ــۀ  از طریــق خان
بتوانــد مطالــب را جــا بیانــدازد دعــوت می کردنــد و به عنــوان 
ســخنران می بردنــد و می گفتنــد: آقــا، فــان روز مــا می خواهیــم، 
ــم  ــا ه ــان ت ــد برای ش ــخنران می بردن ــد س ــم. بع کنی ــخنرانی  س
کارگرهــا را توجیــه کنــد و هــم مدیرها را مجاب کند که باید شــورا 

یــا انجمــن اســامی داشــته باشــند.

گــرا یــا مدیــران  گروه هــای چــپ  آیــا شــهیدفاضل بــا 
کارخانجات درگیری هم داشتند؟

کــه می کــرد مشــخص بــود.  ســال 62 در شــرکت صحبــت 
کارخانــه یــک  کارگرهــا بیــرون از  بیشــتر هــوادار بودنــد. یعنــی 
گروه هــای چــپ، ســازمان مجاهدیــن خلــق  چیزهایــی از 
در  و می رفتنــد  فدائــی خلــق می شــنیدند  و چریک هــای 
کارخانــه پیــاده می کردنــد و اقــدام بــه اعتصــاب و خرابــکاری 
می کردنــد. ایــن درگیری هــا را همیشــه داشــتند. می گفتنــد: 
کارخانــه  کارخانــه راهپیمایــی داریــم. داخــل  مــا هــر روز در 
از ایــن ســالن بــه آن ســالن می رویــم، صحبــت می کنیــم و 
کــه شــورای  راهپیمایــی می کنیــم تــا زیــاد دور برندارنــد. بعــد 
ــواش  گرفــت، این هــا دیگــر ی ــا  اســامی و انجمــن اســامی پ
کارخانجــات ســرکوب شــدند. دیگــر نتوانســتند  یــواش تــوی 

ــد. ــی بکنن ــای آن چنان فعالیت ه

در خانۀ کارگر مسئولیت شهید فاضل چه بوده؟ 
ــه مــن از ایشــان شــنیدم، ابتــدا  ک ــر آن طــوری  کارگ ــۀ  خان
کارگــری بــود. دقیقــًا مثــل النــۀ جاسوســی  صندوق هــای 
کارگــر را هــم  گرفتنــد، خانــۀ  کــه دانشــجوها ریختنــد و  آمریــکا، 

گرفتنــد. بعــد  کارخانجــات، آمدنــد و  بچــه حزب اللهی هــای 
از مدتــی شــهید فاضــل در قســمت فرهنگــی، مســئول واحــد 
تبلیغاتــش شــدند. بعد رفتنــد واحد انجمن اســامی و به کار 
ــد. یــک دوره ای هــم در  انجمــن اســامی رســیدگی می کردن
تشــکیات شــوراهای اســامی بودند. ســپس رفتند قسمت 
نخســت وزیــری و از همان جــا هــم اعــزام شــدند بــه جبهــه.

کار ایشان در بخش تشکیل شوراها چه بود؟ 
را  کارگرهــا  شــرکت،  در  برونــد  کــه  بــود  ایــن  کارشــان 
کار شــورا چــه  کــه  کننــد  کننــد و متوجه شــان  راهنمایــی 

بپذیرنــد. را  شــورا  تشــکیل  تــا  هســت، 

شــهید  بــا  کارخانجــات   رؤســای  مخالفــت  دلیــل 
فاضل چه بود؟

کارفرماهــا  شــورا را  خــب اوایــل انقــاب بــود، یــک ســری 
گیــر اســت،  دوســت نداشــتند. می گفتنــد: شــورا دســت و پا
کارفرمــا را می گیــرد. جلــوی تولیــد را می گیــرد.  کار  جلــوی 
گــر شــورا تشــکیل شــود دیگــر نمــی- چــون می دانســتند، ا
کارگــر زور بگوینــد یــا حقــش را بخورنــد. بــه همیــن  تواننــد بــه 

دلیــل مخالفــت می کردنــد.

کار  کارگــری در  و  آیــا پیگیــری فعالیت هــای صنفــی 
شهید فاضل مشکلی به وجود نیاورد؟

کارگر همین  که ایشــان را فرســتادند خانــۀ  یکــی از دالیلــی 
بــود و در اصــل تبعیــدش کردنــد بــه آن جا. به دلیــل این که در 
کارفرمــا هــم نمی توانســت  کارخانــه بــود و فعالیــت می کــرد و 
مســتقیم جلویــش بایســتد، فرســتادنش مأموریــت. گفتند: 
کــه  کــه شــما فعالیــت می کنیــد، بفرســتیمت آن جــا  حــاال 
کارگــر هــم چــون نیــروی ایــن  کنــی. بعــد خانــۀ  کار  مســتقیم 

کــرد. چنینــی الزم داشــت، موافقــت 

فرســتاده  جبهــه  بــه  چگونــه  کارگــری  کمک هــای 
می شد؟ 

کســر  پرســنل  از حقــوق  روز  یــک  مــاه  هــر ســه  مثــًا 
در  کسرشــده  حقــوق  ایــن  5روز  حــدود  و  می شــد 
آن  در  یــا  نبــود  موافــق  کــه  کارگــری  هــر  بــود.  کارخانــه 
کنــد، می رفــت  کمــک  مــاه نیــاز داشــت و نمی توانســت 
حســابداری و آن یــک روز حقوقــش را پــس می گرفــت. 
خانــۀ  حســاب  بــه  و  بــود  شــده  تثبیــت  دیگــر  مابقــی 
طریــق  از  هــم  کارگــر  خانــۀ  می شــد.  ریختــه  کارگــری 
رابطیــن جبهــه، نیازهای شــان را تأمیــن می کــرد. ســپس 
ابتــدا  کاروان  به طــور  بعــد  می شــد،  خریــداری  این هــا 
ــد و  ــته می ش گذاش ــش  ــه نمای ــهر ب ــمتی از ش ــک قس در ی
کمک هــا  کــه ایــن  کارخانجاتــی  بعــد می بردنــد جلــوی 
کاوران،  بدرقــۀ  مراســم  برگــزاری  بــا  بودنــد  کــرده  را 
کارگــری از آن جــا بــه جبهــه اعــزام می شــدند. کمک هــای 

کمــک بــه پــدر و مــادر چقــدر  شــهید فاضــل نســبت بــه 
دغدغه مند بودند؟ 

بــود و در روســتای امامــه  کشــاورز  پــدر شــهید فاضــل 
می رســید،  کــه  راه  از  فاضــل  شــهید  می کردنــد.  زندگــی 
کشــاورزی  و  کار  کمک پدرشــان و در  مســتقیم می رفتند باغ 

می کردنــد. کمــک  باغداریشــان 

از  بــرای حمایــت  کارگرهــا  مقــدس،  دفــاع  در هفتــۀ 
جبهــه و جنــگ جمعــه هــم ســرکار می رفتنــد. شــرایط آن 

زمان چطور بود؟ 
کارخانجاتی  در هفتــۀ دفــاع مقــدس، روزهای جمعه مال 
کار می کردنــد. روز جمعــه هــم  کــه شــنبه تــا پنج شــنبه را  بــود 
بــدون دریافــت حقــوق.  بــاز هــم  کار می کردنــد  می رفتنــد 
حقوقشــان را بــه شــرکت می گفتنــد: بفرســتید بــرای جبهــه. 
گر ســه روز  کارخانجاتــی مثــل خود مــا در هفتۀ دفاع مقدس، ا
هــم بــه شــرکت مــا تعطیلی می خــورد بچه هــا می آمدند ســرکار 
کار می کردنــد. چــون مــا در ایــام تعطیــل وقتــی می رفتیــم  و 
حســاب  اضافــه کاری  و  بــود  برابــر  دو  حقوق مــان  ســرکار، 
کــه اضافه کاری هــا  کارفرمــا  می شــد. بعــد اعــام می کردنــد بــه 

را بدهیــد بــه جبهــه در حقــوق مــا نریزیــد.

مک فارلینی که 
همین اکنون 

بسیاری از جوانان 
یا مردم نمی دانند 
ماجرایش چیست، 

حدود سال 56 
یا 66 در روستای 
ورین سفلی تئاتر 
می شود و مورد 
استقبال شدید 

قرار می گیرد و مردم 
روستا این گونه از 

ماجرای مک فارلین 
آگاه می شوند. 
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گفتگو با رضا جباری دربارۀ شهید  داوود رضازاده

کارگری در نوجوانی و جوانی
کار می کردیم؛   داوود خیلــی اجتماعــی بــود. از بچگی زیــاد 
بــال فروشــی می کردیــم. بــا چــرخ دســتی یــخ در بهشــت 
می فروختیــم. آن موقــع مــدارس صبــح و بعدازظهــر بــود و 
کــه مثــًا مــن صبــح می رفتــم  یــک جــوری تنظیــم می کردیــم 
کــه مــا یــک وانــت را  کارهــا ایــن بــود  و بعدازظهــر او. از دیگــر 
بــا زحمــت دوتایــی خریدیــم، بعــد هندوانــه می آوردیــم و 
کــه  در محــل می فروختیــم تــا بــه آن ســرمایه اولیــه خــود 
ــم؛ بقیــه آن را  داوود می گفــت:  می رســیدیم و ســود می کردی

کــه ندارنــد، بدهیــم. ــه ایــن پیرمــرد پیرزن هایــی  ب

یک روز عصر تابســتان نشســته بودیم، ســاعت پنج ونیم 
نشســته بودیــم، مــن یک دفعــه دیدم، یک جمعیــت پیرزن 
بــه  داوود  ایســتاده اند؛  چهــارراه  ســر  گوشــه ای  پیرمــرد  و 
کــن این هــا چــرا آن جــا ایســتادند؟  ــگاه  گفتــم، آن طــرف را ن
گفتم برای هندوانه ایســتادند.  یــک دفعــه دو زاری ام افتــاد، 
آن موقــع مــا هنــوز بــه مایــه خــود هــم نرســیده بودیــم، بعــد 
ــدام  ک ــر  ــه ه ــرد و ب ک ــدا  ــا را ص ــد و آن ه ــرد خندی ک ــگاه  ــک ن ی
گفتــم، مــا بــه مایــه خــود  یــک هندوانــه داد و این هــا رفتنــد. 
گفــت: مایــه مــا همین هــا هســتند. بعــد از  هــم نرســیدیم؛ 
انقــاب، ایشــان در بحــث مســاجد و رســیدگی بــه معضــل 
اعتیــاد افتــاد؛ یعنــی در محــل معتادهــا را جمــع می کــرد و بــه 
ــاد  ــوادۀ بــی بضاعــت آن هــا می رســید. آن موقــع الت زی خان
کــه مزاحــم می شــدند درگیر  بــود و برخــی مواقــع  داوود بــا آنهــا 

می شــد؛ چــون خیلــی روی خانــواده حســاس بــود.

اخراجی قبل و بعد از انقالب
هــردو  حــال  عیــن  در  و  بودیــم  کارگــر  انقــاب  از  قبــل 
زیــاد  و  بودیــم  خــود  زندگــی  ســرگرم  مــا  بودیــم.  محصــل 
درگیــر بحــث سیاســی نبودیــم. بعضــی وقت هــا صحبــت 
گــوش می کردیــم و مســیر آن هــا را می رفتیــم.  روحانی هــا را 
بعضــی وقت هــا داوود شــب می آمــد و صبــح نمی رفــت ســر 
کار نرفتــی؟ می گفــت مــن را  کار. می گفتــم  داوود چــرا ســر 
کارگرهــا را بیــرون  گفــت، داشــت  گفتــم چــرا؟  کردنــد.  اخــراج 
گفتــم، چرا  کارفرمــا.  گــوش  می کــرد، ناراحــت شــدم و زدم زیــر 
کــرد و حقــوق  گفــت: خیلــی بــد صحبــت  گــوش او زدی؟  بــه 
گرفتــم و حقــوق خــودم را هــم بــه  او را هــم نــداد؛ حقوقــش را 
کار او در اصــل  کار می کــرد،  او دادم. درکارخانجــات مختلــف 
جوشــکاری بــود؛ بعــد از مدتــی یــک دســتگاه جــوش خریــد و 

خــودش دیگــر اســکلت ســازی می کــرد.

یک بــار هــم بواســطۀ یکــی از آشــناها، راننــده صاحــب 
کــه عــاوه بــر صاحــب  کارخانــه شــد. ایشــان یــک بنــز داشــت 
کــه در آنجــا هــم  کارخانــه، خانــواده او را هــم جابــه جــا می کــرد 

کار  دوبــاره درگیــر و اخــراج شــد. بعــد از انقــاب دوبــاره بــه 
ــاره هــم اخــراج شــد. کــه دوب برگشــت 

کار انقــاب بودیــم  کــه امــام دســتور داد، مــا زیــاد در  زمانــی 
کــه امــام تشــریف آوردنــد،  و  داوود خیلــی شــدیدتر. آن شــبی 
برنامــه تلویزیــون قطــع شــد، خیلی هــا ناراحــت شــدند و 
گارد بــه  تلویزیون هــای خــود را شکســتند. در همیــن حیــن 
نیــروی هوایــی حملــه می کنــد و امــام دســتور می دهــد از 
کــه مــردم شــب  کنیــد  پایگاه هــای نیــروی هوایــی محافظــت 

تــا صبــح جلــوی پایگاه هــای نیــرو هوایــی مســتقر بودنــد. 

کار  شــهید رضــازاده، اوایــل ســال 57  در شــرکت نوظهــور 
می کــرد؛ به علــت اختافــات سیاســی اخــراج شــد، چــون 
انقــاب،  از  بعــد  بــود.  ارمنــی  آدم  یــک  کارخانــه  صاحــب 
ــد  ــا مدیریــت جدی ــاره ب ــا دوب ــد؛ اّم کار برمی گردن ــان ســر  ایش
کــه دولــت موقت تعیین می کند برســر مســائل  آقــای زبرجــد1 
کارگــری بــه مشــکل برمی خورنــد و بــاز اخــراج  کار و  مدیریتــی 
خانــه  قضیــه  وارد  کمالــی  و  محجــوب  آقــای  می شــوند. 
کار  کــه بــا دســتور شــهید رجایــی ایشــان بــه   کارگــر می شــوند 
ــردد و مســئول شــورای اســامی کار می شــود. ایشــان  برمی گ
کوره پزخانه هــا هــم شــد. در تابســتان  ــازرس  ــر آن، ب عــاوه ب
بازرســی  بــرای  مــارد  و  ورامیــن  تــا  موتــور  بــا  زمســتان  و 
کوره پزخانه ها  کارگرهــای  می رفتیــم. وقتــی وضعیــت زندگــی 
کارهــا بــا روابطــی  را می دیدیــم َاشــکمان در می آمــد. صاحــب 
کــه داشــتند بــه مــا اجــازه ورود نمی دادنــد. مــا بــا دوربیــن 
ــای  ــت و در ج ــا رفاق ــم ب ــرده بودی ک ــه  ــه تهی ک ــی  ــر روس روبیت
گرفتــن عکــس می رفتیــم؛ مــا هــم  کاری بــرای  کتــک  دیگــر بــا 
گزارشــات را بــه آقــای محجــوب می دادیــم و او هــم از  ایــن 
کــه موفــق  ــه مجلــس می فرســتاد  طریــق نخســت وزیــری ب

گروهــی را زیــر مجموعــه تأمین اجتماعی قــرار دهیم. شــدیم 

فرمان هشت ماده ای 
ســال شــصت یــک ســری مشــکات ایجــاد شــد مثــل 
گرفتــن، در دادگاه حــق و  کمیســیون و رشــوه  حق کشــی، 
کــه اآلن هــم  کــردن، زمین خــواری و این طــور چیزهــا  ناحــق 
وجــود دارد. منتهــی آن موقــع، امــام خــودش مســتقیمًا وارد 
کــه بــه آن هــم  قضیــه شــد و فرمــان هشــت مــاده ای را دادنــد 
ــر و مــردم مشــخص  کارگ معــروف شــد. در ایــن فرمــان حــق 
کســی را بگیــرد و  کــس حــق نــدارد زمیــن  شــد و اینکــه هیــچ 
کنــد. چــون فرمــان امام بود کســی  بــه حقــوق دیگــران تجــاوز 
جــرات نمی کــرد در ایــن مــورد صحبــت و دخالتــی بکنــد 
ــد و  کن ــدا  ــم پی ــا نظ کاره ــد  ــث ش ــان باع ــن فرم ــع ای و در واق
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خیلــی از مســائل را برگرداندنــد و مــا هــم بــرای رســیدگی بــه 
کارگــری بــه خوزســتان رفتیــم و در اســتانداری مســتقر  امــور 
کار  گــروه دوازده نفــره بودیــم آن جــا مشــغول بــه  شــدیم. یــک 
کــه آقــای محجــوب ، کمالــی و میرحســین هــم پیگیر  شــدیم 

کارهــا بودنــد.

برخود با منافقین
کــه جــز منافقیــن  ــرادر به نام هــای علــی و محمــد  ــا ب دو ت
ــا حجــت رســولی در یــک محــل داشــتیم یکــی  ــد. دو ت بودن
مســیر امــام را می رفــت و دیگــری منافــق بــود. یــک روز او 
کــرده و بــه خانــه آوردنــد. مــن دیــدم دایــی ام و  را دعــوت 
 داوود بــا او صحبــت می کننــد، رســولی گفت: ایــن جــوری 
و فــان مــن خیلــی عصبانــی شــدم و درگیــری ایجــاد شــد. 
گفــت: دیوانــه، همیــن جــوری مــن  کشــید و   داوود مــن را 
بــه راه خودمــان  را  او  کــه بتوانــم  کشــیدم  را این جــا  ایــن 
کــه  کــه بــه راه ایــن نمــی روم؛ آرام بــاش، مــن  بیــاورم؛ مــن 
کــه  هســتم، تــو حــرف نــزن. دیگــر مــن در خانــه نمانــدم 
گذاشــته و میــدان امــام  بعدهــا مســائلی پیــش آمــد و بمــب 
منفجــر شــد و این هــا فــراری شــدند. ایــن  دو بــرادر هــم همراه 
گرفتنــد و مــادر آن هــا پیــش مــا آمــد  حجــت رســولی منافــق 
کــرد.  داوود پیگیــر ایــن مســئله شــد؛ چــون آن  و صحبتــی 
کــه بــه ایــن  موقــع بچــه خوبــی بودنــد، خیلــی از بچه هایــی 
مســیر رفتنــد بچه هــای منضبــط و خوبــی بودند. متأســفانه 
کــرده بودنــد، افــکار  کــه ایجــاد  بــه خاطــر یــک ســری مســائلی 
ــد. ناچــارًا بعــد از پیگیــری،  این هــا را شست وشــو داده بودن
کردنــد. محمــد را مــن بــه ایران خــودرو معرفــی  این هــا توبــه 
ــر بــود  کردیــم درس بخوانــد. جوان ت کــردم. علــی هــم اجبــار 
درس خــود را خوانــد. چنــد ســال پیــش مــن اتفاقــی او را در 

کــه  داوود  شــهرداری منطقــه هفــت دیدم. خدا را شــکر کردم 
کــرد،  کارشــان را  کــه پیگیــری  مســیر بــدی نرفــت، افــرادی 
بچه هــای خوبــی بودنــد. بــا محمد دریــک تیم فوتبــال بازی 
کرد البته محمــد انتخاب  می کردیــم. تیــم تــاج مــا را انتخــاب 
ــان انتخــاب شــدم رفتــم بعــد هــم  ــرای نوجوان نشــد. مــن ب
کــه دیگــر زانوهــای مــن داغــون شــد دیگــر ادامــه نــدادم مــن 
کــه در  حتــی تــا نوجوانــان تیــم ملــی هــم رفتــم. آن موقــع 
تیــم نوجوانــان بودیــم بــه ســعدآباد رفتیــم و بــا ولیعهــد بــازی 
کردیــم؛ مــن دفــاع راســت مــی زدم. او فــوروارد بــود؛  مــا یــک 
تکلــی رفتیــم بــه ایــن هــم نخــورد، اصــًا تــوپ رفــت. دیــدم 
گفتــم آقــا بــرای چــه؟ شــما  کارت قرمــز بــه مــا داد،  داور آمــد 
گفتــم مواظــب چــه بایــد باشــم؟ داریــم  بایــد مواظــب باشــی 
بــازی می کنیــم اصــًا مــن بــه ایــن نخــوردم هیــچ موقــع ایــن 

مســئله یــادم نمــی رود.

رو  مــن  نداشــت،  دربایســتی  رو  کــس  هیــچ  بــا  داوود 
کنــار  را  خــودم  مثــًا  جاهــا  بعضــی  داشــتم  بایســتی  در 
بــه  ولــی  داوود  می کــردم؛  عــوض  را  مســیرم  می کشــیدم، 
کــه حق گیر  ســینه آن هــا می رفــت. کســی را مثــل ایــن ندیــدم 
کارگــری از نظــر  باشــد و حــق مــردم را بگیــرد؛ می گفــت نظــام 

مــن بــد اســت.

لوت هــا  و  الت  بــا  مــا  بــود،  اختیــارش  در  مســجد 
درگیری هایــی داشــتیم. خیلــی چیزهــا بــه او می گفتــم؛ ایــن 
معتادهــا و الت هــا را اذیــت نکــن. مثــًا الت هــا را بــه مســجد 
کبریــت بــه آن هــا مــی داد و می گفــت:  محــل مــی آورد، چــوب 
حیــاط مســجد را بــا ایــن انــدازه بگیــر، ببیــن چنــد تــا اســت. 
کــه از  می گفتــم،  داوود نکــن، می گفــت: ایــن بایــد یــاد بگیــرد 
ــر رد می شــود ســرش را پاییــن  ــا یــک دخت جلــوی یــک زن ی

بینــدازد. تــرس  و واهمــه ای نداشــت، ســریع بــه شــکم طــرف 
می رفــت و بچه هــا هــم بــه هــوای او می رفتنــد. 

واقعیت مردم و مسئولین
کار  خــوب  مــا  مســئولین  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
نمی کننــد؛ درســت اســت مــا پشــتیبان آن هــا هســتیم و 
ــادم  ــه هیــچ وقــت ی ک ــاع می کنیــم. مــن خاطــره ای دارم  دف
کشــیده بودنــد و می خواســتند  کوپنــی  نمــی رود؛ یــک صــف 
چیــزی بگیرنــد. دو ســه نفــر ســر صــف بــا هــم دعوایشــان 
شــد، یکــی هــم فحــش مــی داد، فحش هــای بــد مــی داد. 
کــه  شــخص  ایــن  بــه  بــود،  آن جــا  بی بی ســی  خبرگــزاری 
گفــت: چــه مشــکلی داریــد ؟  خیلــی داد و بیــداد می کــرد، 
آن شــخص جــواب داد، بــه تــو چــه! یــک اختافــی بیــن 
ــد،  ــو چــه ربطــی دارد. همــه خندیدن ــه ت خودمــان اســت، ب
ــش  ــم خوش ــگار ه ــت. آن خبرن ــید و رف کش ــت  ــم خجال او ه
آمــد. مــا بــه قــول معــروف یــک ِارقــی بــه مملکــت، دیــن و 
مــردم خــود داریــم. چنــد وقــت پیــش صحبــت بــود بچه هــا 
ــم،  گفت ــد؟  ــه نمی کن ــران حمل ــه ای ــکا ب ــرا آمری ــد، چ می گفتن
چــون آمریــکا روی ایــران نمی توانــد حســاب بــاز بکنــد؛ اآلن 
داد و بیــداد می کننــد بــه خیابــان می آینــد و ناراحت هســتند 
کــه حــق هــم دارنــد؛ چــون بیکارنــد ئــو نــان ندارنــد بخورنــد؛ 
ــرای دولــت مــا پیــش بیایــد  کوچک تریــن مســئله ای ب ولــی 
بــرای انقــاب مــا پیــش بیایــد همــه بــدون اســتثناء وارد 

می شــوند. قضیــه 

پی نوشت:
ــود . 1 ــت می ش ــا بازداش ــت توده  ای ه ــان بازداش وی در جری

و مدتــی زنــدان مــی رود؛ البتــه ایشــان در حــزب جمهــوری 
هــم  سیاســی  مســائل  و  قــرآن  آمــوزش  اســالمی مدرس 

بوده انــد. 

بعضی وقت ها 
داوود شب می آمد 
و صبح نمی رفت سر 
کار. می گفتم  داوود 

چرا سر کار نرفتی؟ 
می گفت من را 

اخراج کردند. گفتم 
چرا؟ گفت، داشت 

کارگرها را بیرون 
می کرد، ناراحت 
شدم و زدم زیر 
گوش کارفرما. 

گفتم، چرا به گوش 
او زدی؟ گفت: 

خیلی بد صحبت 
کرد و حقوق او را 

هم نداد؛ حقوقش 
را گرفتم و حقوق 

خودم را هم به او 
دادم.
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شما از شهید پدرتان چه خاطراتی دارید؟
ســن  مــن  رســید،  شــهادت  بــه  ایشــان  کــه  زمانــی 
کــه در ذهــن خــودم  کمــی داشــتم و خاطــره ای  خیلــی 
زبــان  از  کــه  از آن چیــزی  بمانــد، چیــزی نیســت. غیــر 
برجســته ترین  مــادرم شــنیدم.  اطرافیــان و مخصوصــًا 
ــرای حفــظ وجهــه شــخصیتی  ــه نظــر مــن ب ــه ب ک ــی  آرمان
ایشــان خیلــی مهــم بــوده، مســائل اعتقــادی و بــه ویــژه 
کــه همیشــه ســعی می کنــم در  موضــوع حجــاب بــوده 
وهلــه اول بــه عنــوان یــک مســلمان بــه وظیفــه شــرعی ام 
و  دارم  مجــزا  اعتقــاد  یــک  طرفــی  از  امــا  بکنــم.  عمــل 
یــک بــاور دیگــر. چــون ســفارش پــدرم بــوده و همیشــه 
مهم تریــن  از  یکــی  موضــوع  ایــن  کــه  می کنــم  ســعی 
بــه  توجــه  هــم  آن  باشــد.  فکــری ام  دغدغه هــای 
محرومیــن و مســتضعفین اســت. از طــرف مــادرم هــم در 

اســت. بــوده  توصیه هایــی  زمینــه  ایــن 

چه خاطراتی؟
کــه پــدر  کودکــی ام یعنــی ســال هایی  خاطــره ای از دوران 
ــد، در ذهنــم مانــده: وقتــی  ــه شــهادت رســیده بودن ــازه ب ت
ــه  ــد ب ــان بکن ــدا رحمت ش ــه خ ک ــم  ــادر بزرگ ــدن م ــرای دی ب
تهــران می رفتیــم. آن جــا همــه همســایه ها بــه نوعــی بــه 
مــا لطــف داشــتند. محبــت ویــژه ای داشــتند؛ امــا آن جــا 
ــا صدایــش  ــه ننه آق ک ــود اهــل ســبزوار  یــک حــاج خانمــی ب
متفــاوت  داشــتند،  ویــژه ای  محبــت  ایشــان  می کردنــد. 
ــه مــن هــم محبــت  ک ــود  ــم چــه جــوری ب ــا بقیــه. نمی دان ب
زیــادی بــه ایشــان داشــتم. یــک بــار بــرای مــن ســؤال ایجــاد 
کــه ایشــان بــه  کــه ببینــم دلیــل ایــن محبــت ویــژه ای  شــد 
مــا دارنــد چــی اســت. البتــه از مــادرم پرســیدم. یادم هســت 
کــه هــر  کــه ایشــان دوتــا فرزنــد پســر داشــتند  توضیــح دادنــد 
دوتایشــان هــم بیمــاری هموفیلــی داشــتند. ننه خانــم آن 
کــه بــرای ایــن  موقــع وســیله نقلیــه نداشــتند. هــر موقــع 
کســالتی پیــش می آمــد، بابــا این هــا را می بــرده و  بچه هــا 
ــرای همیــن یــک  ــه نزدیک تریــن درمانــگاه می رســانده. ب ب
که در  کــه بــا آن چیــزی  احتــرام خاصــی قائــل بودنــد. بــا ایــن 
توانشــان بــود، بیشــتر از آن ســعی می کردنــد بــه مــا محبــت 

بکننــد. چــه مالــی، چــه عاطفــی، همــه جــور. 

کــه شــخصیت پدرتــان را ایــن طــوری عمیقــًا  چــه شــد 
باور کردید و دوست داشتید که آن راه را ادامه بدهید؟ 

خــب ببینیــد، مــن بخــش عمــده شــخصیتم را از مــادرم 
کــه مــادرم هــم در یــک خانــواده بســیار  دارم. درســت اســت 
کردنــد اما ایشــان  متدیــن بــزرگ شــده و رشــد و تربیــت پیــدا 
هــم بــاز یــک بخشــی از شخصیت شــان را مدیــون پــدرم 
هســتند. آرمان هــای پــدرم از طریــق مــادرم بــه مــن منتقــل 
کــه خواســته قلبی شــان بــود و حتــی آن  شــد. آن چیزهایــی 
گذاشــتند  کــه بــه خاطــر آنهــا پــا بــه میــدان جنگ  چیزهایــی 

و باالخــره بــه خواسته شــان هــم رســیدند. 

کــه خداونــد بعــد از چنــد ســال  مهم ترینــش ایــن بــود 
کــرده بــود. حتــی تصــور اطرافیــان  بــه آنهــا فرزنــدی عطــا 
دنیــا  ایــن  در  چندانــی  دلبســتگی  چــون  کــه  بــود  ایــن 
ــد  ــی بع ــا حت ــتند؛ ام گذاش ــگ  ــدان جن ــه می ــا ب ــد، پ ندارن
از بــه دنیــا آمــدن بنــده، ایشــان دوبــاره مجــددًا راهشــان 
کــه ســال های ســال، چیــزی  را ادامــه داده بودنــد. فــردی 
نزدیکانــش  گواهــی همــه  بــه  بــه هفــت ســال.  نزدیــک 
ایــن  از  بعــد  بــود.  عاقمنــد  بچه هــا  بــه  شــدت  بــه  کــه 
کــه خداونــد بــه ایشــان دختــری عنایــت می کنــد. هیــچ 
موقــع ایــن هدیــه الهــی را ارجح تــر از دفــاع از دیــن خــدا 
کــه  کــه تصورشــان ایــن بــود  ندیدنــد. بــرای آن افــرادی 
چــون ایشــان فرزنــدی ندارنــد، بــه ایــن ســمت می رونــد. 
کــه ایشــان یــک آرمــان  کــرده بــود  ایــن بــاور آنهــا را مطمئــن 
کــه  مهمــی دارنــد و هیــچ چیــز دنیــوی را نمی خواهنــد 

مانــع هدفشــان بشــود. 

ایــن  ام  نامــه  پایــان  تشــکر  و  تقدیــر  صفحــه  در  مــن 
جمــات را برایشــان نوشــته ام: حاصــل تاشــم را هــر چنــد 
و  پــدرم  تقدیــم می کنــم.  بهشــتی  بــه دو موجــود  انــدک 
بــود  آرمان هایــش بســیار مهــم  کــه  کســی  پــدرم  مــادرم. 
و خاطــر آنهــا همیشــه بــرای بنــده قابــل احتــرام و افتخــار 
کــه ایــن  کســی  بــوده. مــادرم، تــک ســتاره آســمان دلــم، 
کــرده.  ــا افتخــار طــی  راه پــر فــراز و نشــیب را بــه تنهایــی و ب
و مــن راهــی جــز ادامــه دادن آرمان هــای واالی پــدرم نــدارم 

نمی بینــم. و 

خاطرۀ خوب ننه آقا از پدرم
مصاحبه با دختر شهید رضازاده آذری، سرکار خانم طاهره رضازاده آذری

ــروع  ــش ش ــش ُبک ــه ُبک ک ــصت  ــرداد ش در خ
ــد و  گرفتن ــت  ــگ دس ــن تفن ــود. منافقی ــده ب ش
کــه این  تــوی خیابــان آمدنــد. همیــن شــهیدی 
خیابــان بــه نامــش اســت، شــهید روانمهــر ایــن 
ــود.  ــتاده ب ــن ایس ــر روی بالک کارگ ــه  ــاال در خان ب
کــه در بالکــن و ارتفــاع اســت،  کســی  طبیعتــًا 
ــد همــه اســت. در معــرض خطــر  در معــرض دی
اســت. او را می زننــد دیگــر. او را زدنــد و از بالکــن 

افتــاد پاییــن.

آرامــی  شــخصیت  خیلــی  روانمهــر  شــهید 
کوچــه ای در دامپزشــکی هســت  داشــت. یــک 
شــهید  اســتخر.  کوچــه  بــه  بــود  مشــهور  کــه 
بــود. جــوان خیلــی  کوچــه  آن  بچــه  روانمهــر 
اهــل  نبــود.  هیاهــو  اهــل  اصــًا  بــود.  آرامــی 
ــروز نداشــت.  ــی ب ــود؛ ول ســخنرانی و صحبــت ب
بــه هیــچ وجــه  او  بعضی هــا شــلوغ هســتند. 
شــلوغ نبــود. خیلــی صبــور بــود و خیلــی آدم 
منظــم. تقریبــًا همــه روزهــا و ســاعت ها ایــن جــا 

بــود. عمــًا تــرِک خانــه بــود. 

آن زمــان روزهــای اول جنــگ هــم بــود. اصــًا 
کــه بــا مجاهدیــن  بســیجی درســت نشــده بــود 
کنــد. شــهید روانمهــر و تعــدادی  خلــق مقابلــه 
گفتنــد مــا می خواهیــم  از اینهــا جمــع شــدند و 
کنیــم. پیــش شــهید  یــک هســته ای درســت 
بهشــتی رفتنــد و یــک جایــی درســت شــد بــه 
کارش در اصــل  نــام بســیج مکتبــی و نظامــی. 
کار بــود.  گســترش فرهنــگ اســامی در محیــط 
آمــوزش  کنــارش  در  و  بــود  فرهنگــی  کار  اول 
نظامــی هــم می دادنــد. آن موقــع هــم آمــوزش 

ــود.  نظامــی در جامعــه مــا یــک چیــز عامــی ب

کــه   آمــوزش نظامــی هــم بــه ایــن معنــا نبــود 
همــه مســلح هســتند و جنگ می کننــد. تفنگ 
کارگران آموزش نظامــی می دادند  داشــتند و بــه 
کار فرهنگــی می کردنــد. یعنــی یــک چیــزی  و 
خــرده  یــک  منتهــا  اســامی،  انجمــن  شــبیه 
تشــکیل  بســیج  هنــوز  موقــع  آن  متفاوت تــر. 

ــود. نشــده ب

وایت  ر
محجوب 

از شهید 
روانمهر
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عمل به »نفی سبیل«
نگاهی تاریخی به برخی اقدامات علمای اسالم در حمایت از تولیدات کشور 

تاریــخ اســام پــر اســت از صفحــات خیانــت عالــم نمایــان 
کــه ضربــات جــدی بــر پیکــر ایــن مکتــب رهایــی  دنیاطلــب 
بخــش الهــی زده انــد و بــه همــان انــدازه، مشــحون اســت از 
بــرگ هــای زرینــی از مجاهــدت هــا و اســتقامت هــای علمای 
کــه تلخــی اعمــال ابوموســی اشــعری  راســتین، باتقــوا و مبــارز 
کنــد.  کام جــان، دور مــی  هــا و عمرعــاص هــای هــر زمــان را از 
بــه قــول دکتــر شــریعتی، »پــای هیــچ قــرارداد اســتعماری 
ننگینــی، امضــای یــک عالــم دینــی نیســت، امــا امضــای مــن 

کــت وشــلوار پــوش هســت«. و تــوی دکتــر و مهنــدس 

کــه صفحــات تاریــخ درخشــان  خالــی از لطــف نیســت 
گاه اســام را تورقــی نمــوده و  مبــارزات علمــای راســتین و آ
گیــری هــای آن هــا در  نگاهــی افکنیــم بــر اقدامــات و موضــع 
حمایــت از ســامت و تولیــدات کشــور و ایســتادگی در مقابــل 
که نهایت فراســت و تیزبینی آن بزرگان  وابســتگی به اجنبی 

کنــد. را عیــان مــی 

بــرگ اول: 13نفــر از علمای اصفهان در ســال 1324قمری 
) بیشــتر از صــد ســال پیــش( بیانیــه ای را در رد مصرف کاالی 
کاالی داخلــی، نوشــته و امضــا  کیــد بــر مصــرف  خارجــی و تأ

کردنــد، متــن بیانیــه بدیــن شــرح اســت:

بعــد از تســبیح و تحمیــد؛ ایــن خــدام شــریعت مطهــره 
بــا همراهــی جنــاب رکــن الملــک متعهــد و ملتــزم شــرعی 
کــه مهمــا امکن)تــا حــد امــکان( بعــد ذلــک تخلــف  شــده ایم 

ننمائیــم، فعــا پنــج فقــره اســت:

اوال: قبالجــات و احــکام شــرعیه، از شــنبه )14 جمــادی 
کاغــذ ایرانــی بــدون آهــار نوشــته  االول( بــه بعــد بایــد روی 
گــر بــر کاغذ هــای دیگر نویســند، مهــر ننمــوده و اعتراف  شــد، ا
کاغــذ دیگــر  کــه روی  نمی نویســیم، قبالــه و حکمــی هــم 
نوشــته بیاورنــد و تاریــخ آن بعــد از ایــن قــرارداد باشــد، امضــاء 
کســی را مانــع  کاغــذ غیرایرانــی و  نمی نماییــم. حــرام نیســت 

ــا ایــن روش متعهدیــم. نمی شــویم، ماهــا ب

کربــاس و پارچــه اردســتانی  گــر غیــر از  کفــن امــوات، ا ثانیــا: 
یــا پارچــه دیگــر ایرانــی باشــد، متعهــد شــده ایم، بــر آن میــت 
ماهــا نمــاز نخوانیــم. دیگــری را بــرای اقامــۀ صلوة بــر آن میت 

بخواهنــد، ماهــا را معــاف دارنــد.

ــه بعــد  ــه از ایــن تاریــخ ب ک ــد  ــه جدی ــا: ملبــوس مردان ثالث
ــا حــد  دوختــه و پوشــیده می شــود، قردادیــم مهمــا امکن)ت
و  نمی کنیــم،  یافــت  ایــران  در  آن  بدلــی  چــه  هــر  امــکان( 
حــرام نمی دانیــم لباس هــای غیــر ایرانــی را، امــا ماهــا ملتــزم 
شــده ایم، حتی المقــدور بعــد از  ایــن تاریــخ ملبوس خــود را از 
نســج ایرانــی بنماییــم، تــا بعیــن ماهــا نیــز کذلــک. و متخلف 
توقــع احتــرام از ماهــا نداشــته باشــد، آنچه از ســابق پوشــیده 

داریــم و دوختــه، ممنــوع نیســت اســتعمال آن.

رابعــا: میهمانی هــا بعــد ذلــک، ولــو اعیانــی باشــد، چــه 
عامــه چــه خاصــه، بایــد مختصــر باشــد؛ یــک پلــو و یــک 
گــر زائــد بــر این کســی تکلف دهــد، ما  خــورش و یــک افشــره، ا
کمتــر و مختصرتــر از  را بــه محضــر خــود وعــده نگیــرد، هــر چــه 
ایــن تکلــف کردنــد، موجــب مزیــد امتنــان ماهــا خواهــد بــود.

ــه  ــور را احتــرام نمی کنیــم و ب خامســا:  وافــوری و اهــل واف
کانــوا  کــه آیــات باهــره )ان المبذریــن  منــزل او نمی رویــم زیــرا 
اخوان الشــیاطین - و التســرفوا ان اهلل الیحب المســرفین - 
و التلقــوا بایدیکــم الی التهلکــه( و حدیث: )ال ضــرر و الضرار(. 
ضــرر مالــی و جانــی و عمــری و نســلی و دینــی و عرضــی و 
شــغلی آن محســوس و ُمســری اســت و خانواده ها و ممالک 
که را فهمیدیم وافوری اســت،  را بــه بــاد داده، بعــد از ایــن هــر 

بــه نظــر توهیــن و خفــت می نگیریــم.

امضای آقایان کرام و علماء  فخام کثراهلل امثالهم:

1- ثقة االســام آقــای حاج آقــا نــوراهلل. 2 - حســین بــن 
جعفــر الفشــارکی، 3 - حجةاالســام آقانجفــی، 4- شــیخ 
ــا میــرزا محمدتقــی مــدرس، 6- حاجــی  مرتضــی اژه، 5 - آق
ســیدمحمد باقــر بروجــردی، 7- آقــا میــرزا علــی محمــد، 8- 
حاجــی میرزامحمــد مهــدی جویبــاره، 9- سیدابوالقاســم 
 -11 زنجانــی،  سیدابوالقاســم  حاجــی   -10 دهکــردی، 
آقامحمــد جوادقزوینــی، 12- ســیدمحمد رضــا شــهیر بــه آقــا 
میــرزای مسجدشــاهی، 13 - حاجــی آقــا حســین بیدآبــادی

ــه  ــادی االول 1324 ب ــخ 12 جم ــرارداددر تاری ــن ق ــر: ای تذک
امضــاء رســید.

کــه ایشــان،  بــرگ دوم: از شــهید نــواب صفــوی نقــل شــده 
گاه فریضــۀ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را فرامــوش  هیــچ 
کــرد. او حتــی در ماقــات هایــش بــا بــزرگان و احیانــا  نمــی 
کــرد و آنــان را انــدرز مــی  پادشــاهان، از فرصــت اســتفاده مــی 
کنگــره بــزرگ اســامِی  گوینــد: پــس از بــه پایــان رســیدن  داد. 
ــاه اردن  ــین، پادش ــک حس ــال 1350 ق، مل ــطین در س فلس
کنــد تــا ســاعتی بــا آنهــا باشــد.  کنگــره دعــوت مــی  از اعضــای 
کارنامــۀ دســت نشــاندۀ اجانــب  کــه از  شــهید نــواب صفــوی 
گاهــی داشــت، بــا هیبتــی شــکوهمند بــر وی وارد شــده،  آ
ــا هیــچ پادشــاهی ماقــات ننمــوده  ــز ب گویــد: »مــن هرگ مــی 
ام، امــا چــون تــو ســّید هســتی و از فرزنــدان رســول خدایــی، 
گنــدم بــر  کاشــتن  گــر  بــرای نصیحتــت آمــدم. ای پســر عمــو، ا
کنــد بهتــر  پشــت بــام خانــه هــا، رفــع احتیــاج از بیگانــه مــی 
گدایــی بــه  کــه دســت  کنــی؛ نــه ایــن  کار اقــدام  اســت بــه آن 
کنــی ... تــو بایــد از فلســطین  ســوی دشــمنان اســام دراز 

کنــی« دفــاع 
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رسانه و داستان تکراری غفلت 
از  ولی نعمتان انقالب!

تحلیلی بر چرایی عدم ورود جدی و مطالبه گرانۀ رسانه ها به مشکالت 
اقتصادی و اعتراضات مردم، ازجمله کارگران

انسان در اسارت ماشینیسم
هرچنــد مرحــوم اســتاد شــهید مطهــری بیشــتر بــا آثــار 
مختلــف فلســفی شــان شــناخته مــی شــوند، امــا بایــد اذعان 
کــه هــوش، مســئله شناســی و عمــق محتوایی ایشــان  نمــود 
کــه ورودشــان در ســایر حــوزه هــای علمــی و  باعــث شــده بــود 
معرفتــی نیــز بــا قوتــی بــی بدیــل، همــراه باشــد. بــرای مثــال، 
کــه شــاخص  در آثــار اقتصــادی اســتاد، برخــاف بســیاری 
را   ... و  رقابــت  عنصــر  خصوصــی،  مالکیــت  چــون  هایــی 
گیــری نظــام ســرمایه داری مــی داننــد؛  زمینــه ســاز شــکل 
ایشــان، مشــخصۀ اصلــی و متمایزکننــدۀ نظــام ســرمایه 
داری را ماشینیســم دانســته و در ایــن بــاره مــی نویســند:»به 
کــه آن را موضــوع  عقیــده مــا مشــخصۀ اصلــی ســرمایه داری 
جدیــدی از لحــاظ فقــه و اجتهــاد قــرار مــی دهــد دخالــت 
ماشــین اســت. ماشینیســم صرفا توســعۀ ابزار تولید نیســت 
کــرده، بلکــه تکنیــک  کار پیــدا  کــه انســان ابــزار بهتــری بــرای 
کــردن ابزارهــا، ماشــین را  و صنعــت جدیــد عــاوه بــر بهتــر 
کــرده اســت ... ماشــین جانشــین انســان  جانشــین انســان 
اســت نــه آلــت و ابــزار انســان، یــک انســان مصنوعــی اســت. 
ماشــین بــه جــای انســان نــخ مــی ریســد و پارچــه مــی بافــد، 
کنــد  ــد، درو مــی  ماشــین مــی دوزد، ماشــین شــخم مــی زن
کــه انســان بــا شــعور مســتقیم خــود  کارهایــی  و ... ماشــین 

انجــام مــی داد انجــام مــی دهــد«  1

ــه یکــی  ک کنیــم  ــد توجــه  ــم، بای ــر نظــر اســتاد را بپذیری گ ا
از اصلــی تریــن پیامدهــای رســوخ اقتصــاد ســرمایه داری، 
جایگزینــی ماشــین بــه جــای انســان اســت. مجــال بررســی 
ــا و معایــب ماشینیســم، در ایــن مختصــر نیســت لکــن  مزای
ــاد  ــا ایج ــم ب ــه درســت اســت ماشینیس ک ــود  ــد توجــه نم بای
تــوان تولیــد انبــوه، بســیاری از عرصه هــا را پیش روی انســان 
کــه تــا دیــروز بــه مــدد  کــرد امــا سرنوشــت آن عــده ای  هــا بــاز 
کاِر دســتان خــود امــرار معــاش می کردنــد در روزگار  فــروش 

ســلطۀ ماشــین هــا و ابزارهــا، چــه مــی شــود؟ 

ــه  ــد ب ــه بای ک شــاید پاســخ نظــام ســرمایه داری ایــن اســت 
وســیله نظــام آموزشــی، بــه پــرورش انســان هــای ماشــین ســاز 
کــه آیــا  کــه پیــش مــی آیــد ایــن اســت  رو آورد امــا ســؤال دیگــری 
همــه افــراد تــوان ماشــین ســاز شــدن دارنــد؟ و یــا در صورتی که 
ــود،  ــر نم گی ــترده و فرا گس ــدر  ــی را آن ق ــتم آموزش ــوان سیس نت
کمتــر چــه  تکلیــف معیشــت افــراد بــا توانایــی هــای تخصصــی 
گــر تــا دیــروز بــرای تولیــد مثــا دو هــزار واحــد از فان  مــی شــود؟ ا
ــترش  گس ــا  ــروز ب ــود ام ــاز ب کار نی ــروی  ــزار نی ــه دو ه ــول ب محص
ماشینیســم همــان دو هــزار واحــد می تواند با اشــتغال بیســت 

نفــر صــورت پذیــرد. تکلیــف بقیــه افــراد چــه مــی شــود؟

بخور و نمیر
کار ســاده، افزایش  پاســخ مشــخص اســت. در بازاِر نیروی 
عرضــه بوجــود مــی آیــد و افزایــش عرضــه نیــز دســتمزدهای 
کار را تــا ســطح »دســتمزد حداقــل معیشــت« پاییــن  نیــروی 

کــه امــروز در ادبیــات نظام ســرمایه  خواهــد آورد. دســتمزدی 
قــدرت  و  اســت  شــده  پــردازی  تئــوری  وضــوح،  بــه  داری 
کــه وقتــی مســئولین  ایــن تئــوری هــا تــا جایــی پیــش رفتــه 
جمهــوری اســامی نیــز مــی خواهنــد در مــورد تعییــن حقوق 
کننــد و در پایــان هــر ســال حقوق ســال بعد  کارگــران صحبــت 
کار بــردن واژه »دســتمزد حداقــل  را بــه ُشــور بگذارنــد، از بــه 

معیشــت« هیــچ ابایــی ندارنــد!

حداقــل  دســتمزد  بــه  مربــوط  ادبیــات  ســادۀ  ترجمــۀ 
معیشــت در نظــام ســرمایه داری نیــز یعنــی » نــان بخــور 
و نمیــر«. بــه همیــن ســادگی! بــا ایــن تفســیر، فهــم ادامــۀ 
چنــدان  معیشــت  حداقــل  دســتمزد  بــا  اشــتغال  چرخــۀ 

گیــرد و بــا  کارگــر، دســتمزد بخــور و نمیــر مــی  ســخت نیســت. 
ایــن دســتمزد نــه تنهــا تــوان توانمندســازی خــود را نخواهــد 
داشــت بلکــه بــرای حفــظ قــدرت حداقلــی خریــد خــود نیــز 
کاری تــن داده و مواظــب باشــد تــا مبــادا همیــن  بایــد بــه هــر 
کــه صــورت  آب باریکــه را نیــز از دســت بدهــد. اینجاســت 
جدیــدی از بــرده داری تحــت عنــوان »بــرده داری مــدرن« 
رخ مــی نمایــد و اقشــار ضعیــف روز بــه روز بــه اســتضعاف 
بیشــتر کشــیده مــی شــوند. متأســفانه مســئله تنهــا بــا ایجــاد 
اســتضعاف اقتصــادی بــه پایــان نمی رســد بلکــه دامنــۀ آن تا 
اســتضعاف سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و حتی رســانه ای 

نیــز پیــش خواهــد رفــت.

کارخانــه ای نتوانــد  کــه مثــا  کنیــد  بــرای لحظــه ای فکــر 
ــد  ــرای چن ــود را ب ــران خ کارگ ــت  ــل معیش ــوق حداق ــان حق هم
ــازاِد  ــرمایۀ م ــدر س ــه آنق ک ــری  کارگ ــد.  کن ــت  ــی پرداخ ــاه متوال م
کــه دســتمزد هــای دریافتــی در  پــس انــداز شــده هــم نــدارد )چــرا 
کفاف خــرج و مخــارج روزانه و ماهانــه را خواهد  بهتریــن حالــت 
کنــد؟ داد و نــه بیشــتر! ( چگونــه بایــد زندگــی خــود را مدیریــت 

هیس! معترضین فریاد نمی زنند...!
کارگــری قــوی و مجــاری مؤثــر بــرای  در نبــود تشــکل هــای 
کارگــران،  پیگیــری قانونمنــد شــکایات و درخواســت هــای 
ســرکوب هرگونــه تجمــع و اعتــراض به بهانۀ مســائل امنیتی، 
و وجــود قراردادهــای موقــت بــا هــزاران هــزار شــرط مختلــف، 
کارگــران چگونــه و بــا چــه مکانیســمی بایــد مطالبــات خــود را 

گوش مســئولین مربوطه برســانند؟  کرده و آن را به  پیگیری 
وقتــی صحبــت از تأخیــر در پرداخــت حقــوق مــی شــود، 
گــر ایــن بــود نیــز جــای  منظــور صرفــا چنــد نفــر نیســت )کــه ا
کارگــری  کســیون  گفتــۀ رئیــس فرا نگرانــی داشــت( بلکــه بــه 
مجلــس، مشــکِل عــدم پرداخــت حقــوق و یــا دیرکــرد آن بــه 
کارگــران  طــور میانگیــن، ســاالنه بــرای حــدود 200 هــزار نفــر از 

اتفــاق مــی افتــد! 

گســترش روز افــزون رکــود  در چنــد ماهــه اخیــر بــه دلیــل 
کارگــران مختلــف،  اقتصــادی و بــه تعویــق افتــادن حقــوق 
گیــری  آن هــم بــرای چندیــن مــاه متوالــی، شــاهد شــکل 
ــم.  ــوده ای ــران ب کارگ ــب  ــیاری از جان ــی بس ــات اعتراض تجمع
منابــع  آذرآب،  هپکــو،  کارگــران  تجمــع  نظیــر  تجمعاتــی 
کــه نشــان از »کارد بــه  طبیعــی، معــدن و .... اعتراضاتــی 
شــد  گفتــه  آنچــه  طبــق  وگرنــه  دارد  رســیدن«  اســتخوان 
ــد و  ــی افت ــاق م ــر اتف ــزار نف ــرای 200 ه ــکل ب ــن مش ــاالنه ای س
»کوتــاه بــودن زبــان ناشــی از اســتضعاف« حتــی اجــازۀ تجمع 
کارگــران را نیــز نمــی دهــد. امــا آنچــه بیــش از  اعتراضــی بــه 
ــه  ک ــت  ــن اس ــد ای کن ــی  ــران و دل آزرده م ــان را نگ ــش انس پی
کارگــران  پــس از ایــن تجمعــات، نــه تنهــا بــاری از روی دوش 
برداشــته نشــد بلکــه برخوردهــای مختلف نظامــی و امنیتی 
کارگران  کار و ... بر مشــکات  و تهدیدات مربوط به اخراج از 

معتــرض افــزود. 

»اســتضعاف  چمبــرۀ  در  انقــالب«  نعمتــان  »ولــی 
رسانه ای«

ــات،  ــن اعتراض ــت ای ــدم موفقی ــیاِر ع ــل بس ــار عوام کن در 
کارگــران بــه عنــوان  شــاید بتــوان از اســتضعاف رســانه ای 
ــه  ــات ب ــن اعتراض ــفانه ای ــرد. متأس ــام ب ــل ن ــن عام ــم تری مه
کــه بایــد توســط رســانه هــا حمایــت  دالیــل مختلــف آن طــور 
گســترش اســتفادۀ  ــه علــت  کــه ب و پیگیــری نشــد. هرچنــد 
کلیــپ هــای مختلــف ایــن  مــردم از شــبکه هــای اجتماعــی، 
کــرد  تجمعــات، اطــاع رســانی هــای حداقلــی را ایجــاد مــی 
از قالــب  کارشناســانه و اســتفاده  نبــود بررســی هــای  امــا 
ــاد  ــه تنهــا نتوانســت فری هــای متنــوع خبــری و رســانه ای ن
کارگــران را بــه مســئولین  کمــک ایــن  دادخواهــی و طلــب 
کــردن نخبــگان و عمــوم مــردم  برســاند بلکــه حتــی در همــراه 
بــرای پیگیــری مطالبــات آنــان نیــز اتفاقی صــورت نپذیرفت.

بــی شــک در دنیــای امــروز ، کســی نمــی تواند تأثیرگــذاری 
کــه حتــی عــده ای از  رســانه را منکــر شــود. همــان رســانه ای 
متخصصیــن امــر معتقدنــد آمریــکا، ابــر قدرتیــش را مدیــون 
رســانه و ســینمای خویــش اســت. یعنــی تأثیــر آن را از قــدرت 
ســؤال  امــا  داننــد.  مــی  بیشــتر   ... و  اقتصــادی  نظامــی، 
کــه چــه عاملــی باعــث مــی شــود تــا رســانه بــه  اینجاســت 
جــای پرداختــن بــه اولویــت هــا، بــه حواشــی دامــن زنــد و بــه 

جــای نشــان دادن واقعیــت هــا، بــه تفنــن  بپــردازد؟

کــه  کــه چــرا رســانه ای  بــه حــق جــای ایــن تأمــل بــاز اســت 

ترجمــۀ ســادۀ »دســتمزد حداقــل معیشــت« 
در نظــام ســرمایه داری یعنــی » نــان بخــور 
و نمیــر«. اینجاســت کــه صــورت جدیــدی از 
بــرده داری تحت عنوان »بــرده داری مدرن« 
رخ مــی نمایــد و اقشــار ضعیــف روز بــه روز بــه 

اســتضعاف بیشــتر کشــیده مــی شــوند. 

محمد جعفری نژاد
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قــرار بــود »دانشــگاه انقــاب« باشــد، امــروز حتــی از پوشــش  
رســانه ای وضعیــت و مطالبــات »ولــی نعمتــان انقــاب« 
نیــز عاجــز اســت و تحکــم پــول، آن چنــان بــر رســانه هــا ســایه 
که مســتضعف اقتصــادی، خواه ناخواه مســتضعف  افکنــده 

رســانه ای نیــز مــی شــود.

ــی  ــای زندگ ــت ه ــه واقعی ــا ب ــانه ه ــش رس کن ــف وا در ضع
مــردم بــه خصــوص مســتضعفین عوامــل متعــددی دخیــل 
کــه بــه نظــر مــی رســد برخــی از ســرفصل هــای آن بــه  هســتند 

ایــن شــرح باشــد:

1- عدم اســتقال رســانه ای و وابســتگی بسیاری از آن ها 
کــه بــا ادبیــات  بــه حلقــه هــای قــدرت و ثــروت: هرچنــد آنانــی 
کــه وجــود  مربــوط بــه رســانه آشــنایی دارنــد، مــی داننــد 
گیــری« ممکــن نیســت امــا جهــت دار  رســانه »بــدون جهــت 
ــودن نیســت. جهــت  ــه معنــای وابســته ب ــودن همیشــه ب ب
کــه در خدمــت  ک مــی شــود  گیــری رســانه، زمانــی خطرنــا
گرفتــه و بــا مســخ و  گانــۀ شــوم »زور و زر و تزویــر« قــرار  ســه 
یــا بــه تعبیــری »اســتحمار« مــردم، راه را بــرای تــداوم قــدرت 

گانــۀ فــوق، همــوار ســازد. اصحــاب ســه 

گرایــی  عــوام  بــا  مردمی شــدن  دانســتن  مســاوی   -2
گاهــی  کلیشــه زدگــی و روشــنفکر بــازی:  و افتــادن در دام 
کــه رســانه هــای مــا بــرای فــرار از  کنــد  اوقــات انســان فکــر مــی 
گام برمــی  وابســتگی بــه دولــت ، بــه ســمت خصوصــی شــدن 
کننــد، اما  دارنــد و ایــن را یــک موفقیــت بــرای خــود تلقــی می 
که ادبیــات اقتصــادی »خصوصی  بایــد دانســت همــان طــور 
ســازی« بــرای مــا نفعــی نداشــت و در یــک جهــش رو بــه 
جلــو، بــه تفکــِر »مردمــی ســازی اقتصــاد« رســیده ایــم، در 
نمــی  دوا  را  دردی  شــدن  خصوصــی  هــم  رســانه  عرصــۀ 
کنــد. چنانچــه رســانه بخواهــد بــه وظایــف ذاتــی و حقیقــی 

ــود. ــی« ش ــد »مردم ــد، بای کن ــل  ــودش عم خ

کــه درد مــردم، خواســت  رســانۀ مردمــی یعنــی رســانه ای 
کنــد نــه اینکــه درد، خواســت  و مطالبــۀ مــردم را مطــرح 
و مطالبــۀ عــده ای انــدک و خــاص را بــه عنــوان مطالبــۀ 
کــه بــرای  مــردم، بــه خــورد مســئولین دهــد. همــان عــده ای 
اینکــه مطالباتشــان از صــدر مطالبــات رســانه ای پاییــن 
گرایــی« و  نیایــد، هرگونــه مردمــی شــدن رســانه را »عــوام 
»پوپولیســم« مــی نامنــد و آن را محکــوم می کننــد. بــرای این 
کردن مشــکات اقشــار مردم  دســته و رســانه هایشــان، بازگو 
کاســی« و عقــب  گرایــی، »بــی  و پیگیــری آنهــا، نوعــی عــوام 
ــن  ــدر ای ــت و آن ق ــانه ای اس ــرفت رس ــیر پیش ــادن از مس افت
تفکــر مســموم را بــر فضــای هنــر و رســانه دمیــده انــد که حتی 
جوانــان انقابــی و حــزب اللهــی نیز پــس از ورود به عرصۀ هنر 
و رســانه و تنفــس در ایــن فضــا، تغییــر رویکــرد داده و ماننــد 
اســاف خویــش در بــازی هــای روشــنفکری غــرق می شــوند. 
کــه ایــن آفــت و ایــن فضــا چگونــه بایــد شکســته شــود  ایــن 

گســترده را مــی طلبــد   خــود تأملــی عمیــق و اقدامــی 

گفتــه  کــه  کاری: متأســفانه آن شــعاری  3- محافظــه 
مــی شــد خبرنــگار، مستندســاز، هنرمنــد و ... در پــی بــه 
کشــیدن حقیقــت و واقعیــت اســت و در ایــن راه از  تصویــر 
کــه بــرای برخــی  هیــچ هزینــه ای نمــی ترســد، مدتــی اســت 
گاهــی اوقــات  از اصحــاب رســانه بــه فراموشــی ســپرده شــده. 
فردگرایــی و تــرس از به وجــود آمــدن مشــکات شــخصی، 
حــذف شــدن از رســانه هــای ملــی و دولتــی و ... باعــث مــی 
کنــد دســتمال  کــه درد نمــی  کــه ضــرب المثــل »ســری  شــود 
ــه اســتراتژی غالــب رســانه هــا تبدیــل شــود  ــد« ب نمــی بندن
کــه بــه مــذاق  کنــد و ضریــب یابــد  و آن چیــزی بازتــاب پیــدا 

مســئولین و صاحبــان قــدرت و ثــروت خــوش آیــد!

4- وجــود تبعیــض و از بیــن رفتــن عدالــت رســانه ای: 
هرچنــد فعالیــت هــای متعــدد اقتصــادی در بســتر انقــاب 
کاهــش فقــر مطلــق، موفق  اســامی تــا حــد زیــادی در جهــت 
بــوده )بــه خصــوص حرکــت هایــی نظیــر جهــاد ســازندگی در 
گســترش ارتباطــات، بــه  ــا  ابتــدای انقــاب( امــا متأســفانه ب

وجــود آمــدن طبقــه متوســط شــهری، هجــوم رســانه ای 
غــرب و ... و در پــس ایجــاد مقایســه، فقــر نســبی روز بــه روز 
کــرد. بــه وجــود آمــدن فقــر نســبی،  گســترش پیــدا  کشــور  در 
بــه نوبــه خــود باعــث ارزشــمندی پــول و ثــروت شــده و بــا 
دگرگونــی نظــام ارزشــی جامعــه، ارزشــمند شــدن ســرمایه دار 

ــت. ــان آورده اس ــه ارمغ را ب

وقتــی ســرمایه ســاالران بتواننــد ارزش هــای جامعــه 
کــه تشــبه بــه آنهــا، ارزش  کننــد طبیعــی اســت  را تعییــن 
کــه آنهــا فکــر مــی  کــردن بــه طریقــی  مــی شــود و لــذا فکــر 
کــه آنها می پســندند  کننــد، پســندیدن بــه همــان نحــوی 
کــه آنهــا مــی خواهنــد، در  و خواســتن همــان چیزهایــی 
صــدر فهرســت ارزش هــا و مطالبــات جامعــه قــرار خواهــد 
گــران  کــه مــی توانــد »  گرفــت. چنیــن فراینــدی اســت 
کشــور« را بــه تیتــر یــک رســانه هــا  شــدن عــوارض خــروج از 
کنــد در حالیکــه »عقــب  و شــبکه هــای اجتماعــی تبدیــل 
کارگــران« بــه هیــچ عنــوان  افتــادن چنــد ماهــه حقــوق 

موضوعیتــی نمــی یابــد.

ــه وســیله خــود  کــه هــر روز ب از ســویی دیگــر، فقــر نســبی 
رســانه هــا، بیشــتر بــه آن دامــن زده مــی شــود، تخصیــص 

منابــع و امکانــات را نیــز تحــت تأثیــر قــرار داده و آن چــه قــرار 
گیــرد،  کاهــش فقــر مطلــق مــورد اســتفاده قــرار  بــود در جهــت 
خــرج فقرهــای نســبی خــود ســاخته و موهــوم مــی شــود. 
کــردن برخــی  کــه بــا ضریــب پیــدا  در چنیــن حالتــی اســت 
ــه فــان  ــت چنــد صــد میلیــارد ب موضوعــات در رســانه، دول
کنــد تــا بتوانــد مشــکات مالــی  کمــک مــی  تیــم فوتبــال 
کارگــران  کنــد امــا همیــن دولــت از پاســخ بــه  خــودش را رفــع 
نابــودی واقــع  کــه همــۀ زندگیشــان در معــرض  معتــرض 
که همۀ  شــده و یــا مالباختــگان مؤسســات مالــی غیرقانونــی 

ــاد رفتــه، معــذور اســت! ــر ب ســرمایه شــان ب

کــه مــی توانــد مشــکات  کاری  بــه نظــر مــی رســد آن ســاز و 
گفتــه را مرتفــع ســازد و دســت یابــی بــه رســانۀ تــراز  پیــش 
انقــاب اســامی بــرای حمایــت از محرومیــن و مســتضعفین 
گیــری جبهۀ »رســانه هــای مردمی  گردانــد، شــکل  را ممکــن 
کــه جشــنواره عمــار مــی توانــد آغــازی بــرای  و انقابــی« اســت 

دســت یابــی بــه ایــن مهــم تلقــی شــود.  

پی نوشت:
 بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسالمی، ص 96. 1
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کارگر در جهل مرکب 
رسانه و جامعه

تأملی در باب نقش رسانه در گفتمان سازی از مفهوم و فرهنگ کار
و ارزشمندی جایگاه کارگر در جامعه

نعمت اهلل سعیدی
نویسنده

کار  و کارگــری پرســش  وقتــی از نقــش رســانه ها در فرهنــگ 
کــه شــاید دیــده نشــود ایــن  می کنیــم، نخســتین مطلبــی 
کــدام  از  مــا  مــا چقــدر رســانه اند؟  کــه رســانه های  اســت 
و  توقــع نقش-پذیــری  بــا چــه بضاعت هایــی  و  رســانه  ها 

تعهــد در ایــن زمینــه داریــم؟ 

نیم رسانه!
نخســتین پاســخ اجمالــی بــه ایــن پرســش ایــن اســت 
و  جرایــد  تــا  گرفتــه  صدا و ســیما  از  مــا،  رســانه های  کــه 
کثــر  ســایت های مجــازی، خیلــی هــم رســانه نیســتند! ا
ــا دچــار »نارســانایی«.  ــد و ی ایــن رســانه ها »نیمه رســانه« ان
کــه در بازتــاب فرهنــگ اصیــل  یعنــی موضــوع ایــن نیســت 

بازتــاب چــه چیــز  بلکــه در  کارگــری مشــکل دارنــد؛  و  کار 
مشــکل ندارنــد؟! فوتبــال را از خبرگــزاری فــارس بگیریــم و 
خندوانــه را از صــدا و ســیما، چقــدر مخاطــب برایشــان باقــی 
کار نقشــی  کــه حــاال بخواهنــد در ترویــج فرهنــگ  می مانــد 
داشــته باشــند یــا نــه!؟ همشــهری بــدون نیازمنــدی هایش 
کاش فرصــت بــود توضیــح  چقــدر روزنامــه و رســانه اســت!؟ 
کار می کنند  کــه در همیــن صــدا و ســیما چــه کســانی  دهیــم 
کســانی مثــل انــگل بــه دســترنج ایــن »کارگــران رســانه  و چــه 
ای« چســبیده اند و از دســترنج و »فکر-رنــج« آنهــا ارتــزاق 
خطــۀ  یــک  بــه  تبدیــل  ســیما  و  صــدا  خــود  می کننــد! 
کارمنــدان ده ها هــزار نفری  مدیرخیــز شــده! تقریبــا نیمی از 
کارهــای اصلــی  کثــر  آن، مدیــر آن نیمــۀ دیگــر شــده اند امــا ا
ایــن صــدا و ســیما را بخــش خصوصــی انجــام می دهــد. 
کار می توانــد در  چنیــن ســاختار فشــل و بی مصرفــی چــه 
کاروکارگــری انجــام دهــد؟ مــا هنــوز دقیقــا  مــورد فرهنــگ 
کــه آیــا  در بحــث مبانــی رســانه و آمــوزش آن، نمی دانیــم 
رســالت و تعهــد را بایــد از فعــاالن رســانه ای خواســت یــا از 
کارفرمایان شــان؟ یــا اساســا مبانــی و  دســتور بــاال بــه پاییــن 
الفبــای رســانه های مــا، چقــدرش دینــی ســت؟ آیــا بــا یــک 

گرفتــه،  کــه توســط یــک جهان بینــی بیگانــه شــکل  رســانه 
می تــوان فرهنگــی را غیــر از همــان فرهنــگ بیگانــه تبلیــغ و 

کــرد؟ تبییــن 

کار، تفریح یا بدبختی
بگذریــم،  کــه  رســانه ها  خــود  در  موجــود  مشــکات  از 
کار  مهمتریــن مشــکل، عــدم درک درســت مــا از فرهنــگ 
اســت؛ یعنــی رســانه نمی دانــد دقیقــا بناســت چــه فرهنگــی 
کافیســت بــه دو حدیــث  کنــد، مثــا  را در ایــن زمینــه تبلیــغ 

کنیــم:  مشــهور از حضــرت امیــر)ع( اشــاره 

1- بزرگترین تفریح کار است. 

2- بیکاری نشانۀ نادانی ست...

ــا  ــر، دقیق کارگ ــر  ــت از قش ــال حمای ــه خی ــا ب ــانه های م رس
برعکــس مضمــون احادیــث یادشــده را پیش فــرض خــود 
کــه رســانه های  کنیــم  می داننــد؛ بنابرایــن بایــد خــدا را شــکر 

ــم! ــانایی داری ــف و نارس ضعی

کارگــر زحمتکــش شــهرداری،  کنیــد:  بــه ایــن تعابیــر دقــت 
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کارگــران زحمتکــش و محــروم  کارگــر زحمتکــش نانوایــی، 
کارگــران زحمتکــش ســاختمانی و ... معــدن، 

یعنــی  دقیقــًا  »زحمتکــش«  تعابیــر،  ایــن  تمــام  در 
کارگــِر بدبخــت  کارگــِر بدبخــت شــهرداری،  »بدبخــت«! یعنــی 
ک برســر معــدن و ... کارگــِر بدبخــت و خــا و بیچــارۀ نانوایــی، 

کــه هنــوز نمــی فهمنــد مهمتریــن مشــکل  از رســانه هایی 
بیــکاری اســت،  بلکــه  کارشــان نیســت  کارگــران، ســختی 
کــه فقــط »دیــر حقــوق  چــه توقعــی بایــد داشــت؟ رســانه ای 
گاهــی!-  کارگــران را بازتــاب می دهــد -آن هــم فقــط  گرفتــن« 

گرفتــن« یعنــی چــه؟!  چــه می دانــد »کــم حقــوق 

کارگــران  کثریتــی از  بــه صراحــت عــرض می کنــم االن بــا ا
کــه آماده انــد بــرای »اســتثمار« شــدن! بــه تمــام  مواجه ایــم 
ــد.  ــه می کنن ــی روزان ــا سرکش ــدی روزنامه ه ــات نیازمن صفح
کرده انــد. بــه هــر  کثــر دوســتان و آشنایان شــان ســفارش  بــه ا
کــه بــه ذهــن شــان برســد مراجعــه می کننــد و ... و  جایــی 
کــه  کارگرانــی  کننــد!  خواهــش می کننــد آنهــا را هــم اســتثمار 
کــه در یــک اداره دولتی،  لیســانس دارنــد و التمــاس می کنند 

آبدارچــی شــوند!

کشــور بیــکاری  ــری در یــک  کارگ وقتــی بزرگتریــن بحــران 
کار و تمرکــز بــر واژه  اســت، بازتــاب مشــکات و ســختی هــای 
ــات چــپ و  ــات ادبی ــه از ابداع ک ــون »زحمتکــش«  هایــی چ
سوسیالیســتی بــود، یعنــی تبلیــغ خودکشــی و انتحــار بــرای 
کــه رســانه هــای ما  کــرد  کارگــر! بایــد بــاز هــم خــدا را شــکر  قشــر 

نارســانا هســتند! چــرا؟ عــرض می کنــم

غربی یا شرقی، مسئله اینست...
تــا امریــکای  گرفتــه  رقبــای مــا از چیــن سوسیالیســت 
نــه  )اومانیســم(  محورنــد  انســان  و  انســان گرا  لیبــرال، 
دین محــور. تمدنــی برخاســته از »ال یؤمنــون بالغیــب« و 
انــکار غیــب؛ اعــم از معــاد و بهشــت و غیــره. بــرای همیــن 
کــه آن چنــان مشــکل خاصــی بــا هــم  هــم مشــاهده می کنیــم 
کامــا درهــم تنیــده اســت و بــورس در  ندارنــد. اقتصادشــان 

بــورس بــا هــم نــان و نمــک می خورنــد!

کــه تمــام   پــس بــا انســانی بریــده از آســمان مواجه ایــم 
هســتی و دارایــی و فرصتــش خاصــه می شــود در همیــن 
کــردن،  کار  چنــد ســال زندگــی دنیــوی. در چنیــن دنیایــی، 
کــردن عمــر دارد؟ در ایــن دیــدگاه،  چــه معنایــی غیــر از حــرام 
هــدف و مطلــوب نهایــی، بیــکاری و ایجــاد اوقــات فراغــت 
کمتــر دســت بــه ســپید و  کــس داناتــر باشــد،  اســت. پــس هــر 
کــردن  کار  ســیاه می زنــد و بیشــتر پــول درمــی آورد. در اینجــا، 
بــرای ایجــاد اوقــات فراغــت اســت و اوقــات فراغــت بــرای 
کار و تفریــح دو قطــب مخالــف و روبــروی  تفریــح. پــس نهایتــًا 
کمتر اســت  کار بیشــتر باشــد، تفریــح  یکدیگرنــد. هــر چه قــدر 
کار  و برعکــس، چطــور ممکــن اســت مفهــوم و تلقــی مــا از 
ــه  ک ــد و دیگــری  ــه آن را »ضــد تفریــح« می دان ک در فرهنگــی 
»خــوِد تفریــح« یــادش می کنــد، یکســان باشــد؟ ایــن دو، 

زمیــن تــا آســمان بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد یــا ندارنــد؟!

رسانه های نادان پرور
می فرمایــد:  امیــر)ع(  حضــرت  دوم،  حدیــث  در 
امــا  اســت.«  نادانــی  نشــانۀ  بیکارمانــدن،  و  »بیکاربــودن 
کثــر مــردم مــا و تبعــًا رســانه های مــا، بیــکار بــودن را یــک  ا
کســی  محرومیــت و نوعــی ظلــم اجتماعــی می داننــد؛ یعنــی 
کــه بیــکار اســت، از دولــت و جامعــه طلبــکار اســت. در اینکــه 
دولت هــا در قبــال اشــتغال زایی، مســئولیتی جــدی دارنــد، 
شــکی نیســت امــا معمــوال طــرز تلقــی مــا از موجودیــت و 
یــک توهــم غیرواقعــی اســت.  نــام »دولــت«  بــه  ماهیتــی 
کامــا درهــم تنیــده انــد. ایــن دو  دولــت و جامعــه مفاهیمــی 
در فرآینــدی دوجانبــه، همــواره از یکدیگــر منتــج می شــوند؛ 
یعنــی دولــت محصــول طــرز فکــر، ارزش هــا و هنجارهــای 
مثبــت و منفــی جامعــه، فرهنــگ و تــاش جمعــی مــردم 
اســت و متقابــًا  دولــت برخاســتۀ از مــردم و جامعــه، بــه 

شــکل دادان اجتمــاع و مدیریــت آن مــی پــردازد.

کن تــا جامعــه ای وجــود نداشــته باشــد، دولتی هــم در  ابتــدا بــه ســا
کار نیســت. وظیفــۀ دولت هــا، تقویــت فرهنــگ و هنجارهــای مثبــت 
جامعــه اســت و حــذف مــوارد منفــی. در ایــن چرخــۀ دوجانبــه، یــا 
ــه  ــا برعکــس، ب ملت هــا و دولت هــا مــدام یکدیگــر را ارتقــا می دهنــد ی

ــد.  قهقــرا می برن

نخســتین مشــکل بســیاری از جوامــع ضعیــف، عــدم درک درســت 
کــه بیــکار اســت،  کســی  از مفهــوم و ماهیــت دولت هاســت. درواقــع 
بــه جامعــه و دولــت، مالیــات بدهــکار می شــود. خاصــه در طــول ایــن 
ســال های اخیــر، رفته رفتــه، بیــکاری از یــک قبــح اجتماعــی بــه یــک 

ــته. گش ــدل  ــی ب ــکاری اجتماع طلب

کاری بــرای مــرد عیــب  قدیمــی هــا بــه زبــان ســاده می گفتنــد: هیــچ 
ــا اصطاحاتــی چــون »بیــکاری« و »بــی  نیســت. )رزق حــال البتــه( ی
کــردن یــک  کارگــری  عــاری« متــرادف یکدیگــر بــود. در ایــن فرهنــگ، 
کار نبایــد  فــوق لیســانس نشــانۀ غیــرت و هّمــت او بــود، یــک نیــروی 
کنــد. امــا امــروز  کار شایســتۀ خــود را پیــدا  کــه  بیــکار می مانــد تــا وقتــی 
غ  خیلــی وقت هــا دقیقــا برعکــس اســت. هنــوز هــم بســیاری از فــار
التحصیــان دانشــگاه بــه دنبــال شــغلی در شــأن خــود می گردنــد؛ 
ــان  ــه بیــکاری طوالنــی مــدت آن ــر ایــن رعایــت شــأن منجــر ب گ حتــی ا

شــود.

کننــد،  کــه بایــد بــرای جامعــه ایجــاد اشــتغال  انبــوه مهندســانی 
گیــر نیاورنــد، خــود را  گــر شــغلی  کار می گردنــد و ا خودشــان دنبــال 
کــه حاصــل ســال ها صــرف پــول بیــت المــال یــک  ذی حــق می داننــد 
کشــور را بــه خــارج بــرده و مغزشــان را فــراری دهنــد! امــا مثــا هیــچ 
کــه با همــان دوســتان دانشگاهی شــان  وقــت بــه ایــن فکــر نمــی افتنــد 
کــدام  کــه آنــان را در  کــرده و بــه دولــت مشــاوره دهنــد  تشــکلی ایجــاد 
قســمت ها- بــرای ایجــاد اشــتغال و ثــروت ملــی و رشــد و توســعه- 
کــه ایــن تصــورات  گیــرد؛ چــرا؟ چــون هنــوز رســانه ای نیســت  کار  بــه 
کــرده و بــه تصویــر بکشــد. قربانــی نشــان  ابتدایــی را در جامعــه تبلیــغ 

ــت... ــب نیس ــۀ مطل کار هم ــروی  ــک نی دادن ی

فضیلت در چیست؟
جامعــۀ ایــده آل اســامی، یــک »اّمــت« + »بــی طبقــه« + »توحیــدی« 

اســت.

کارگــر بی معناســت؛  در چنیــن جامعــه ای، وجــود طبقــه ای بــه نــام 
کســب علــم و مهــارت یــک وظیفــه و مطلــوب ذاتــی  چــرا؟ چــون 
کــه بــه شــأن و طبقــۀ  کســب علــم و مهــارت نمی کننــد  اســت. مــردم 
اجتماعــی خــود بیفزاینــد، بلکــه خــود کســب علــم و مهــارت فی نفســه 
کــه  فضیلــت اســت. نــه بــه خاطــر اشــتغال بعــدی و مرتبــط بــا آن! چــرا 
کــه باعث  در اشــتغال، فقــط رزق حــال، خدمــت بــه خلــق و تقواســت 

فضیلــت افــراد می شــود.

کار یــک متخصــص و جــراح  کــه اهمیــت  کســی مدعــی اســت  چــه 
کار یــک ســوزنبان راه آهــن یا رانندۀ اتوبوس، بیشــتر و  مغــز و اعصــاب از 
حســاس تر اســت؟ آنچــه بــه یــک متخصــص فضیلــت می دهــد، فقــط 
کــه انجــام می دهــد. اشــتباه  کاری  میــزان علــم و مهــارت اوســت، نــه 
یــک جــراح فقــط جــان یــک نفــر را بــه مخاطــره می انــدازد. امــا اشــتباه 

یــک ســوزنبان جــان صدهــا نفــر را. 

در جامعــۀ بی طبقــۀ توحیــدی، همــه می کوشــند بیشــتر علــم 
کار دشــوارتر را انجام دهند و بیشتر  کســب کنند و در شــرایط مســاوی، 

کننــد. بــه مــردم خدمــت 

نــدارد یــک ســوزنبان، پرفســور  ایــن یعنــی اینکــه هیــچ دلیلــی 
گــر فیزیک دانــان دیگــری در جامعــه حضــور دارنــد،  فیزیــک نباشــد و ا
کنــد. هیچ  او بــرای انجــام خدمــت بیشــتر شــغل ســوزنبانی را انتخــاب 
کارگــر معــدن همیشــه از یــک  کــه دســتمزد یــک  دلیلــی وجــود نــدارد 

کمتــر باشــد.  جــراح مغــز و اعصــاب 

و مهمتــر از همــه، ارزش یــک متخصــص فقط به میــزان و اهمیت و 
نــوع خدمــت او بســتگی دارد، نــه میــزان دســتمزدش و مدل ماشــینی 

کــه می توانــد ســوار شــود.

همــه  شــد  بنــا  کــه  شــد،  شــروع  آنجــا  از  قصــه 
کــس فیلــم مطلــوب خــودش  فیلمســاز باشــند. هــر 
را بســازد. نهضــت فیلمســازی مردمــی! یــا نهضــت 
مردمــی ثبــت  خاطــرات و ســوژه هــا! بنــا هــم نیســت 
کــه همــه فیلمســاز حرفــه ای باشــند یا تمــام امکانات 
ــت  ــا نیس ــی بن ــد، حت ــار بگیرن ــازی را در اختی فیلمس

ــوند.  ــاز ش ــده فیلمس ــا در آین حتم

کــه فرصت هــا را ماننــد ابرهــای  فقــط قــرار اســت 
کنیــم،  ثبــت،  بایــد  را  فرصت هــا  ننگریــم.  گــذران، 
مهــم  امــا  کوچــک  وقایــع  حتــی  را،  بزرگانمــان 
ثبــت شــود. گونــه،  تاریــخ بدیــن  تــا  را؛  اطرافمــان 

روزه  خاطــرۀ  روزی،  می کــرد  را  فکــرش  کســی   
ســفره  انداختــن  و  مــردم  جمعــی  دســته  گرفتــن 
افطــاری، جلــوی ســفارت آمریــکا بــه نشــانۀ اعــام 
بی نیــازی بــه آمریــکا، وقتــی اولیــن تحریمــش را اعــام 

شــود؟!  فرامــوش  روزی  کــرد، 

کهنســاالن جنوبــی،  کســی تــا بــه حــال از زبــان   
گنــدم توســط انگلیســی هــا و آتــش  خاطــره خریــد 
زدنــش را شــنیده؟ هولوکاســت عجیــب ســال های 
پایانــی 1290 را چــه کســی از زبــان شــاهدان عینی اش 

را چطــور؟ 

بلــه، روزگار مــا و اطــراف مــا سرشــار از ســوژه هایــی 
کــه بایــد بــرای تاریــخ بماننــد، بایــد ثبــت شــوند  ســت 
تــا دفــن نشــوند. شــاید هنــوز پــدران و پدربزرگ هــا، 
ــرای  ــی ب ــای ناب ــا حرف ه ــای م ــادر بزرگ ه ــادران و م م
کــردن، داشــته باشــند. ماجــرای  شــنیدن و ضبــط 
دهــه  نوجوانــان  از  نفــر  چنــد  را   60 دهــۀ  ترورهــای 
هشــتادی مــا از زبــان بزرگترهــای خــود شــنیده انــد؟ 

کــه مــا مســئولیم، مــا بــه  واقعیــت ایــن اســت 
مســئولیم.  خــود  گذشــتگان  و  آینــدگان 

گذشــتگان  ــه هــا و مشــاهدات  مــا مکلفیــم تجرب
گذشــته  را بــه آینــدگان برســانیم. تصویــر آینــده را از 
نســل  دیــدگان  برابــر  در  و  کــرد  اقتبــاس  می شــود 

بعــدی قــرار داد.

کار هــم بیــش از یــک موبایــل دوربیــن دار   ابــزار 
کــه صــدا  کت  نیســت. بــا یــک قــاب افقــی و جایــی ســا

خــوب ضبــط شــود!

تاریخ 
را باید 
ساخت

امیر مهریزدان
مستند ساز
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علیه عافیت طلبی
تاملی کوتاه در کارآفرینی رحیم صمدزاده طریقت

 تحول با تحول
رحیــم صمــدزاده طریقــت بــا تشــکیل شــرکتی بــه نــام 
»تحــول«، ســعی در تحــول آفرینــی در حــوزه اقتصــاد اســتان 
او  اقتصــادی  فعالیــت  شــروع  داشــت.  غربــی  آذربایجــان 
کشــور هــم درگیــر جنــگ  همزمــان شــد بــا جنــگ تحمیلــی. 
رزمنــدگان  اقتصــادی.  درگیــر جنــگ  هــم  و  بــود  نظامــی 
ــا دشــمن  ــه خــط مقــدم جنــگ ب کشــور ب ــادی از سراســر  زی
کســانی  بعثــی رفتــه بودنــد ولــی در پشــت جبهــه هــم بودنــد 
که بــا تاش در جهــت خودکفایی  چــون صمــدزادۀ طریقــت 
ایــران، بــه جنــگ اقتصــادی دشــمن رفتنــد. آن ســال هــا بــه 
کشــور بــا مشــکل مواجــه  دلیــل تحریــم، بســیاری از صنایــع 
کارخانــۀ تحــت مدیریت طریقــت، طی  شــده بــود. شــرکت و 
ســالیان جنــگ همــکاری مســتمری بــا ســتاد پشــتیبانی 
کارخانــه، قطعــات خمپــاره 60،  جنــگ داشــت. آن هــا در 

ــد. کردن ــب ریــزی مــی  مسلســل دوشــکا و... را قال

امان نامۀ شمر
کــه ســودایی  بعــد از پایــان جنــگ، صمــد زاد ه طریقــت 
نداشــت جز رشــد و تعالی جامعه و انقاب؛ کارش را گســترش 
داد تــا جایــی کــه حــدود 120 نفــر بــه طــور مســتقیم در کارخانۀ 
او مشــغول به کار بودند. طریقت که از وابســتگی اســتانش به 
ماشــین آالت خارجی در حوز ه صنایع تبدیلی و غذایی، رنج 
مــی بــرد؛ بــه فکــر تولیــد این تجهیــزات افتــاد و ســرانجام، ثمر ه 
تــاش او؛ خودکفایــی در تولیــد برخــی ماشــین آالت صنایــع 

تبدیلــی و قطــع وابســتگی کشــور در ایــن زمینــه بــود.

کــه باعــث شــد دعوتنامــه ای از  همیــن فعالیــت هــا بــود 
ســوی رهبــران تجــارت جهانــی آمریــکا بــرای او ارســال شــود 
امــا ِعــرق ملــی، مانــع از پذیــرش چنیــن دعوتنامــه ای شــد. 

بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران، اســتکبار جهانــی و در رأس آن آمریــکا ســعی در ســلطه مجــدد بــر ایــران و دلســرد 
کــردن مــردم از انقــاب داشــته و دارد. یکــی از حربــه هــای دشــمن، جنــگ اقتصــادی بــه وســیله ابــزاری بــه نــام تحریــم اقتصــادی 
اســت. از همــان آغازیــن روزهــای  پیــروزی انقــاب تــا اکنــون، دشــمن بــه بهانــه هــای مختلــف دســت بــه تحریــم اقتصــادی 
کشــورمان زده اســت. بهتریــن کار در برابــر ایــن حربــه دشــمن، حرکــت بــه ســمت خودکفایــی اســت. رحیــم صمــدزاده طریقــت یکی 

از کسانیســت کــه از ســال های دفــاع مقــدس تــا کنــون، بــه دنبــال خدمــت بــه اقتصــاد و خودکفایــی کشــور بــوده اســت.

هــر چــه باشــد، ایــن دعوتنامــه از ســوی کشــوری به دســتش 
کــرده بــود و او  کــه ســال هــا وطنــش را تحریــم  مــی رســید 
هــم بــا تــاش و اراده در برابــر ایــن تحریــم هــا ایســتاده بــود. 
دشــمن مــی خواســت بــا فرســتادن دعوتنامــه، مــردی را 
کنــد، وادار بــه  کــه در برابــر تحریــم اقتصــادی ایســتادگی مــی 
ــه عنــوان  ــه ب ک کــه صمــدزاده  ــد؛ غافــل از ایــن  تســلیم نمای
بســیجی نمونــه در عرصــه اقتصــادی مــورد تجلیــل قــرار 

کــرد. گرفتــه بــود، هرگــز چنیــن ننگــی را قبــول نخواهــد 

عافیت طلبی، نه
او اتحــادی ه ماشــین ســازان صنایــع ایــران را تأســیس 
خطــوط  ســازند ه  و  طــراح  نخســتین  همچنیــن  و  نمــود 
کشــور اســت. زندگــی و  کنســتانتره و آبمیوه گیــری در  تولیــد 
کامــل ایــن  کارآفرینــی رحیــم صمــدزاد ه طریقــت، مصــداق 
کردیــم  کجــا  شــعر حافــظ اســت: »در مقامــات طریقــت هــر 
کارآفرینــی  ســیر، عافیــت را بــا نظــر بــازي فــراق افتــاده بــود« 
کشــور، میانــه ای بــا  و تــاش بــرای خودکفایــی اقتصــادی 

ــدارد. ــی ن ــت طلب عافی

شر مرسان ما را که به خیر تو امیدی نیست
فعالیــت هــای طریقــت بــه همیــن جــا ختــم نمــی شــود، 
گــروه صنعتــی »کیااحســان« از دیگــر اقدامــات ایــن  تأســیس 
کارآفرینــی و تولیدکنندگــی  مــرد خســتگی ناپذیــر اســت، امــا 
گاه، حمایتــی  بــدون حمایــت، سرنوشــت خوبــی نــدارد. 
صــورت  بانکــی  سیســتم  توســط  خــوار  رانــت  یــک  از  کــه 
ــا  کننــده نمــی شــود. ســال 87 و ب گیــرد، از یــک تولیــد  مــی 
کارخانــه تحــت مدیریــت آقــای  تحریــم هــای اقتصــادی؛ 
کــه بیشــتر از ایــن  طریقــت بــا مشــکل مواجــه شــد. مشــکلی 
کــه بــه تحریــم برگــردد، بــه غفلــت و بــی توجهــی مدیــران 
کشــور بــه صنایــع سرنوشــت ســاز و صنعتگــران  اقتصــادی 
کــه باعــث دلســردی صنعتگرانــی مــی  برمــی گشــت. غفلتــی 
کــه بــا اتــکا بــه تــوان داخلــی، ســعی در تولیــد داخلــی  شــود 
دارنــد. رحیــم صمــدزاده طریقــت بــا نگرشــی جهــادی وارد 
ــاره انگیــزۀ ورود  ــود. خــوش درب فعالیــت اقتصــادی شــده ب
کــه برایــش در ایــن راه بــه  بــه عــرص ه اقتصــادی و مشــکاتی 
کاش وارد ایــن عرصــه نمــی  گفتــه اســت: »ای  وجــود آمــد، 
شــدیم، مــا در ایــن عرصــه بــه عنــوان بحث دفاعــی و انقابی 
کنــار  کاش بــه جــای جانبــاز اقتصــادی، در  وارد شــدیم. ای 
دوســتانمان در دفــاع مقــدس شــهید مــی شــدیم و ایــن 
کــه  کــه  کسانیســت  روزهــا را نمــی دیدیــم.« طریقــت ســنبل 
کشــور بــه صنایــع  بــرای خودکفایــی اقتصــادی و بــی نیــازی 
کنند. کســانی  و محصــوالت بیگانــه، مجاهدانــه تــاش مــی 
کــه بــا بــی مهــری مســئولین و نهادهــای ذیربــط رو بــه رو مــی 
کــه در صــف اول مبــارزه بــا  شــوند. جهادگــران اقتصــادی 
گــر حمایــت درســتی از آن هــا صورت  تحریــم هــا قــرار دارنــد و ا
کشــور از  پذیــرد، در افتخــار آفرینــی و قطــع وابســتگی هــای 

جملــه صنعــت بــه بیگانــه، ایــران را بــه اوج مــی رســانند.

آن ســال هــا بــه دلیــل تحریــم، بســیاری از 
صنایــع کشــور بــا مشــکل مواجــه شــده بــود. 
شــرکت و کارخانــۀ تحــت مدیریــت طریقــت، 
طــی ســالیان جنــگ همــکاری مســتمری بــا 

ــت. ــگ داش ــتیبانی جن ــتاد پش س
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سانسور مستضعفین 
در رسانه ها

مجمــع دانشــجویان عدالتخــواه دانشــگاه تهــران، دو ســال اســت کــه به همت دانشــجویان این دانشــگاه، تأســیس 
شــده. علیرضــا فقیهــی راد، دانشــجوی کارشناســی ارشــد روابــط بیــن الملــل دانشــگاه تهــران و دبیــر مجمــع دانشــجویان 
عدالتخواه این دانشــگاه اســت که عضویت شــورای مرکزی اتحادیۀ جنبش عدالتخواه دانشــجویی کشــور را نیز در پرونده 
فعالیــت هــای دانشــجویی خــود دارد؛ دقایقــی را بــا ایــن فعــال دانشــجویی عدالتخــواه بــه گفتگــو نشســتیم تــا از دغدغــه 

هایــش برایمــان بگویــد:

راه کعبه و خار مغیالن 

و  هزینه هــا  چــه  عدالتخواهانــه  فعالیت هــای  امــروزه 
دارد؟ مشــکالتی 

بــی مهــری  بــا ظلــم و  عدالتخواهــان در طــول تاریــخ 
اصحــاب قــدرت و ثــروت مواجــه بوده انــد. بعــد از پیــروزی 
کــه بــرای تحقــق آرمان هــای الهــی ماننــد  انقــاب اســامی 
ــی  کل ــد حرکــت  ــود، هرچن ــه ب گرفت ــت شــکل  ــراری عدال برق
نظــام بــه ســمت و ســوی عدالــت پیــش رفت، امــا همچنان 
تحقــق  بــرای  مانــع  بزرگتریــن  فاســدان،  و  قدرت طلبــان 
بــر عدالتخواهــان  را  عدالــت هســتند و بیشــترین هزینــه 
کــه علیرغــم فرمایشــات صریح  تحمیــل می کننــد. تــا جایــی 
مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر حمایــت از جریــان انقابــی 
مــورد  جریــان  ایــن  واهــی  بهانه هــای  بــه  عدالتخــواه،  و 
کوچکتریــن انتقــاد و مطالبــه ، بــه  گیــرد و بــا  هجــوم قــرار مــی 
شــدیدترین نحــو برخــورد می شــود. امــروزه عدالتخواهــان 
بــا مشــکاتی همچــون تــرور شــخصیتی، دادگاهــی شــدن، 
گرفتــن، مواجــه  برچســب خــوردن و  تنــدرو و بــزدل نــام 
ک و نورانــی را ســخت  هســتند؛ یعنــی آنچنــان ایــن مســیر پــا
بــه خــودش جــرأت قــدم  کســی  کــه  انــد  کــرده  و صعــب 

گذاشــتن در ایــن راه را ندهــد.

کــه بــه زنــدان  از طلبــۀ معتــرض ســیرجانی بــه مفاســد 
می افتــد و بــا دســتور رهبرانقــاب آزاد مــی شــود، راننــده 
و  معتــرض  باربــری  در  قاچــاق  بــه  نســبت  کــه  کامیونــی 
کــه یــک فســاد در  ســپس دادگاهــی مــی شــود ، شــهروندی 
ــا او برخــورد مــی  ــزارش مــی دهــد و ب گ دســتگاه قضایــی را 
کــه  شــود و ماههــا بــه حبــس مــی رود، تــا دانشــجویانی 
بخاطــر انتقــاد و مطالبــه، دادگاهــی مــی شــوند؛ همــۀ اینهــا 

نمونه هایــی اســت از برخــورد بــا عدالتخواهــان.

گفتمــان عدالتخواهــی و مبــارزه بــا  کنــون بــرای بســط  تــا 
بــی عدالتــی چــه حرکــت هایــی انجــام داده ایــد؟

کــه  جنبــش عدالتخــواه دانشــجویی براســاس رســالتی 
رهبرمعظــم انقــاب بــر عهــده جریــان دانشــجویی قــرار داده 
کامیــون داران  انــد، بطــور جــدی و مســتمر پیگیــر مطالبــات 
ک و... بــوده اســت. در  کارگــران هپکــو ارا کارگــران آق دره،   ،
کمیتــه ای خــاص بــه نــام  همیــن راســتا جنبــش عدالتخــواه 
»کمیتــۀ عدالــت قضایی« جهت پیگیــری حقوق مظلومین 
کــرده اســت. همچنیــن »کمیتــه مســکن« جنبــش  تأســیس 
ــی  ــر از مردم ــزار نف ــا ه ــکن صده ــق مس ــر ح ــواه پیگی عدالتخ
کــه با مســکن مهــر، امیــدی به خانــه داری پیــدا کردند  اســت 
کشــاند.  کاری آن را به تعطیلی  اما دولت روحانی با سیاســی 
ضمــن آنکــه در حــوزۀ آمــوزش عالــی، جنبــش عدالتخــواه 
در اعتــراض بــه پولــی شــدن دانشــگاه ها چنــد روز تجمــع و 
کــرد و در زمانی کــه دعواهــای سیاســی مهمتریــن  تحصــن 
بــا  دانشــجویی  بــود، جنبــش عدالتخــواه  کشــور  مســئله 
کارتــن خــواب در تهــران ســه شــبانه  شــنیدن خبــر فــوت یــک 
کــرد تــا باالخــره بــرای  کارتــن خوابــی  روز در ســرمای زمســتان 
گرم خانــه ســاختند؛ ایــن اقدامــات موجــب  کارتــن خواب هــا، 
ــای  ــجویی از دعواه ــش دانش ــب جنب ــان غال گفتم ــه  ک ــد  ش
ــه ســمت مســائل اساســی نظــام، پیگیــری  چــپ و راســت ب

حقــوق مســتضعفین و مســئله عدالــت بــرود.

چماق خودساخته 

در  ملــی،  رســانه  مشــخصا  و  داخلــی  رســانه  های 
از  جامعــه،  در  موجــود  بی عدالتــی  و  ظلــم  بــا  مواجــه 

کارگــران و... چــه میــزان رویکــرد  جملــه تضییــع حقــوق 
دارنــد؟  مطالبه گرانــه 

عوامــل  مهمتریــن  از  یکــی  صداوســیما  خــود  اساســا 
کــه  کــه تصویــری  کشــور اســت. چرا تــداوم بــی عدالتــی در 
از جامعــه ایرانــی ارائــه می دهــد، صرفــا تصویــری از یــک 
طبقــه خــاص از مــردم تهــران اســت. رســانه ها و از جملــه 
کنــون بزرگتریــن سانســورچی هســتند، بــرای  صداوســیما، ا
مثــال قطــع ده دقیقــه ای بــرق در تهــران، بــه ســرعت تیتــر 
گــر  همــۀ رســانه ها مــی شــود امــا 38 ســال بعــد از انقــاب، ا
هــزاران نفــر از مــردم روســتاهای دورافتــاده از پایتخــت، بــرق 
گاز و حتــی آب هــم نداشــته باشــند، هیچــگاه صدایشــان  و 
بــه جایــی نمی رســد. در بهتریــن و مهمتریــن ســاعات روز، 
یــک  نشــینی  نیمکــت  بررســی  صــرف  صداوســیما  آنتــن 
فوتبالیســت  یــا حاشــیه های زندگــی ســلبریتی ها مــی شــود 
کــه تقریبا یک  امــا یــک دهــم ایــن زمــان را بــه مردم روســتاها 
کشــور را شــامل می شــوند، اختصــاص  کل  ســوم جمعیــت 
نمی دهنــد. اصــوال رســانه هــا در اختیــار و خدمــت اصحــاب 
قــدرت و ثــروت هســتند و بــازی هــای سیاســی و دســت 

چنــدم را تیتــر رســانه ها می کننــد.

وظیفــۀ رســانه های فعــال انقالبــی در برابــر بی توجهــی 
ــت؟ ــی، چیس ــی عدالت ــم و ب ــه ظل ــا ب ــانه ه ــایر رس س

جریــان رســانه ای انقابــی بایــد این بی عدالتی رســانه ای 
را از بیــن ببــرد و هــر انقابــی تبدیــل بــه یــک رســانه بــرای 
مــردم و مســتضعفین شــود و صــدای توده هــای مــردم، 

گــوش مســئوالن برســاند. کارگــران و بی پناهــان را بــه 

گر جریان رســانه ای انقابی، بلندگوی مســتضعفین در  ا
کــه نمی خواهــد  برابــر ظالمــان نباشــد، جریــان ضدانقــاب 
کــرده  ســر بــه تــن نظــام باشــد، از موقعیــت سوءاســتفاده 
و ایــن مســائل را بــه چماقــی علیــه نظــام تبدیــل خواهــد 
کــرده،  نمــود و در ایــن صــورت، ممکــن اســت خدایــی نا
ــی نعمتــان انقــاب هســتند از نظــام و  کــه ول مســتضعفین 

انقابیــون ناامیــد شــوند.

هــر جــوان انقابــی در هــر شــهر و روســتایی باید همــدرد و 
همزبــان مــردم باشــد، مطالبــات مــردم را فریــاد بزند و ضمن 
تشــکیل جبهــۀ رســانه ای، بــه ایجــاد رســانه هــای بومــی 

کنــد. کمــک  متعــدد، 

امنیت برای چه کسانی...؟

چــه نســبتی میــان جمهوریــت، امنیــت و عدالــت وجــود 
دارد؟

عدالــت بــه عنــوان هــدف عالــی تشــکیل نظــام اســامی و 
کریــم بــه عنــوان رســالت انبیــا از آن  آنچــه خداونــد در قــرآن 
نــام می بــرد، محقــق نمــی شــود مگــر آنکــه مــردم بــه عدالــت 
کننــد »اال لیقــوم النــاس بالقســط«. جــز در مســیر  قیــام 
جمهوریــت بــا رهبــری ولــی عــادل ، تحقــق عدالــت ممکــن 

نیســت.

امنیــت بــه عنــوان یــک هــدف حیاتــی، در هــر نظامــی 
گرفتــن آن عقــًا مــورد  کــه نادیــده  محســوب مــی شــود 
پذیــرش نیســت و اصــوال جمهوریــت و عدالــت در جایــی 
نباشــد محقــق نخواهنــد شــد. هرچنــد در  امنیــت  کــه 
کــه خــود  نســبت عدالــت و امنیــت، ایــن عدالــت اســت 
موجــب امنیــت در همــه ســطوح خواهــد شــد. امــا اخیــرا 
خشــن،  و  پلیســی  برخــورد  تــا  شــده  بهانــه ای  امنیــت 
کــه مذمــوم  ببنــدد. آن چیــزی  بــر عدالتخواهــان  را  راه 
ابــزاری  اســتفاده  بلکــه  نیســت،  امنیــت  مقولــه  اســت، 
مســائل  بــا  پلیســی  برخــورد  تعبیــری  بــه  یــا  امنیــت  از 
اجتماعــی و فرهنگــی اســت. ایــن روزهــا عــده ای بــا تلقــی 
کمیــن اســت«، »در شــرایط حســاس  اینکــه »دشــمن در 
کنونــی« و ایــن قبیــل عبــارات، راه هرگونــه اصاح گــری و 
عدالتخواهــی را بــر انقابیــون می بندنــد و عدالــت را پــای 

امنیــت خیالــی خــود ذبــح می کننــد. 
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ل  که یک سا »داد«ی 
کشید طول 

اکــران مســتند»داد«، برخــاف تصــور برخــی مصلحت جویــان عدالــت ذبح کــن و صاحبــان قــدرت و ثــروت، بــا اســتقبال 
مــردم مواجــه شــد و ایــن، نشــان از رویکــرد درســت نســل جــوان انقابــی و هنرمنــد دارد کــه نــه تنهــا بــه تضعیــف نظــام نمــی 
انجامــد بلکــه باعــث رســوایی تضعیــف کننــدگان واقعی نظام اســامی خواهد شــد. اکران این مســتند در شــهرهای مختلف، 

بــدون مخالفــت و حواشــی نبــوده، از لغــو اکــران در اصفهــان گرفتــه تــا مخالــف بــا اکــران در دانشــگاه دولتی ســبزوار.

در ادامــه، اظهــارات کوتــاه دوتــن از دانشــجویان دانشــگاه حکیــم ســبزواری پیرامــون حواشــی اکــران »داد« در این دانشــگاه 
را مــی خوانیم

به بهانۀ تضعیف نظام!
مســتند »داد« یکــی از خوش ســاخت ترین فیلــم هــا 
ــه  ــار ب ــنوار ه عم ــه در جش ک ــود  ــی ب ــت اجتماع ــاره عدال درب
ــد.  ــه ش ــردم مواج ــوب م ــتقبال خ ــا اس ــد و ب ــش درآم نمای
ایــن  کــران  ا بــرای  شــهرها  از  خیلــی  جشــنواره،  از  بعــد 
کــران دادنــد. دانشــجویان انجمــن  مســتند درخواســت ا
اســامی عدالت خــواه دانشــگاه حکیــم ســبزواری هــم بعــد 
کــه ایــن مســتند را  گرفتنــد  از تماشــای ایــن فیلــم، تصمیــم 
کــران عمومــی بگذارند. بعد از درخواســت  در دانشــگاه بــه ا
کــران توســط مســئولین  و پیگیری هــای قانونــی، اجــاز ه ا
انجمــن،  بــه  نامــه ای  در  آن هــا  نشــد.  صــادر  دانشــگاه 
کــران مســتند شــدند.  بــدون بیــان هیــچ علتــی، مانــع از ا
مســئولین  شــد  مشــخص  مکــرر،  هــای  پیگــری  از  بعــد 
باعــث  مســتند  در  مطالــب  برخــی  وجــود  دانشــگاه، 
ــه  ک ــی مــردم مــی داننــد. مســتندی  بی اعتمــادی احتمال
بــه زعــم آن هــا، بــرای نظــام آســیب زا بــود و موجب تضعیف 
ــی از دانشــجویان جنبــش  نظــام می شــد! احســان دهقان

ه  ا لتخــو ا کنش عد دانشــجویی در دانشــگاه حکیــم، وا
مــردم و مســئولین دانشــگاه 
»داد«  مســتند  مــورد  در  را 
متفــاوت مــی دانــد و مــی 
گویــد: »برخــاف مســئولین 

مســتند  بــه  نســبت  مــردم  هــای  کنــش  وا دانشــگاه، 
کردنــد و  کــه آن هــا فکــر مــی  متفــاوت تــر از آن چیــزی بــود 
نــه تنهــا موجــب بــی اعتمــادی نشــده بــود بلکــه نگاهشــان 
ــت. ــرده اس ک ــان  ــا را بی ــدای آن ه ــی ص ــه جای ک ــود  ــن ب ای

صدای مردم
انجمــن اســامی عدالتخــواه، تمــام تاشــش را بــرای 
کار بــرد امــا نتیجــه ای حاصــل  کــران ایــن مســتند بــه  ا
کارگاهــی بــه  نشــد. البتــه بیــکار ننشســتیم و مســتند را در 
نــام »الفبــای انقــاب«، در میــان اســاتید و دانشــجویان 
ــه  ــردم ب ــدای م ــل ص ــا حداق ــه ت ــگاه، ب ــیج دانش ــال بس فع

بخشــی از جامعــه رســیده باشــد.

اســامی  انجمــن  اعضــای  دیگــر  از  یــادگاری  دانیــال 
ــدود  ــت ح گذش ــادآوری  ــا ی ــم ب ــگاه حکی ــواه دانش عدالتخ
مســتند،  ایــن  پخــش  منــع  تاریــخ  از  نیــم  و  ســال  یــک 
بــر صــدور  کــرد: »اخیــرا خبرهــای خوشــی مبنــی  اعــام 
ــئولین  ــوی مس ــتند »داد« از س ــی مس ــران عموم ک ــوز ا مج
کشــور  گــوش رســیده و امیدواریــم مســئولین  دانشــگاه بــه 
کــه بایــد صــدای مــردم از رســانه هــای  بــه ایــن درک برســند 
داخلــی، منتشــر و پیگیــری شــود، نــه آنکــه رســانه هــای 
بیگانــه بــا سیاســت هــای خصمانشــان بلندگــوی صــدای 

مــردم شــوند.

گذری بر حواشی اکران مستند »داد« گفتــن ســخن مــردم در رســانه هــای ملــی تــا زمانی 
کــه بــه قــوه قضاییــه صدمــه نزنــد مانعــی نــدارد؛ ایــن 
کــه ســال هــا بــه جــای  سیاســت رســانه ای اســت 
تولیــد محتــوا بــه پاســخگویی رســانه هــای مجــازی 

پرداختــه اســت.

امــت  مجتبــی احمــدی عضــو شــورای مرکــزی 
در  ملــی  هــای  رســانه  ســکوت  بــه  راجــع  واحــده 
گفــت: ایــن رســانه هــا خیــال مــی  خصــوص عدالــت 
گــوش مــی  کننــد مخاطبیــن تنهــا بــه صــدای آن هــا 
دهنــد و بــا پوشــش نــدادن همــۀ اخبــار مــی تواننــد از 
که هــر چه نگویند  کننــد در صورتــی  نظــام محافظــت 
موجــب بــی اعتمــادی مــردم بــه جمهوریــت نظــام 

مــی شــوند.

کشــوری  وی در مــورد جمهوریــت توضیح داد: در 
گــر چنانچــه امنیــت وجــود داشــته باشــد مــی توانیــم  ا
گیــرد و آن  دادگاهــی برقــرار بکنیم و عدالت شــکل می 
کنــد امــا  کــه جمهوریــت معنــا پیــدا مــی  موقــع اســت 
ــود  ــای خ ــرف ه ــا ح ــانه ه ــردم در رس ــم م ــر نگذاری گ ا
را بزننــد، شــاهد ایــن نــوع اختــاس هــا در حکومــت 

خواهیــم بــود.

کــرد: تنهــا راه از بیــن رفتــن ظلــم  احمــدی اضافــه 
در جامعــه، توجــه بــه مطالبــات مــردم اســت؛ در غیــر 
کــه در ســال  ایــن صــورت نمــی توانیــم بــه آن چــه 
ــود؛ دسترســی  هــای اول انقــاب، جــزو اهدافمــان ب

کنیــم. پیــدا 

مــورد  در  واحــده  امــت  مرکــزی  شــورای  عضــو 
گفــت: در زمــان  اهمیــت موضــوع عدالــت در جامعــه 
کشــور  ایــن  اصلــی  مشــکل  را  فرهنــگ  نوجوانــی، 
گــر چنانچــه  مــی دانســتم امــا امــروزه متوجــه شــدم ا
در جامعــه ای عدالــت اجــرا نشــود و مــردم نتواننــد 
کننــد، امنیــت خودشــان را از  حقشــان را دریافــت 
دســت مــی دهنــد و بــا ایــن شــرایط نمــی تــوان در 
گذاشــت، از ایــن رو  فرهنــگ جامعــه تأثیــر زیــادی 

توجهــم بــه موضــوع عدالــت دوچنــدان شــد.

ــردم  ــدای م ــار ص ــوه ی انتش ــارۀ نح ــدی درب احم
در اجتمــاع و فضــای مجــازی توضیــح داد: برخــی 
کــه پخــش صــدای مــردم موجــب برخــورد  مــی گوینــد 
بــا اصحــاب رســانه و حــذف آن هــا مــی شــود امــا یــک 
هنرمنــد بایــد بگونــه ای صــدای مــردم را انتشــار دهد 
ــا  ــد بلکــه تنه ــاص نباش ــدای یــک شــخص خ ــه ص ک

کارش بگــوش برســد. صــدا مــردم در 

توانیــم شــعار  مــی  زمانــی  گفــت:  پایــان  وی در 
ــاد اســام و حجــاب را در جامعــه نشــر دهیــم  زنــده ب
کــه نظــام، قاطعانــه در برابــر بــی قانونــی هــا و اختاس 
کنــد، ایــن، نــه تنهــا موجــب تضعیــف  هــا مقابلــه 
کمیــت را  نظــام نمــی شــود بلکــه اعتمــاد مــردم بــه حا

ــد. کن ــی  ــدان م دوچن

حفاظت از 
نظام با حذف 

عدالت! 
گفت و گو با مجتبی احمدی



رسانه ها و غفلت 
گیر از عدالت فرا

ادر مقــام بیــان، هیــچ میدانــی فــراخ تــر از عــدل نیســت و در مقام عمل، هیچ میدانی تنگ تــر از عمل به عدل نخواهد 
بــود، اگــر از مقــام حــرف، بگــذری و پــای در میــدان عمــل گــذاری، آنجاســت کــه ســختی هــا و موانــع، رخ عیــان می کننــد. روایت 

محمدجواد معتمدی نژاد، دبیر مجمع دانشــجویان عدالتخواه دانشــجویی را بشــنویم از ســختی های این راه.

غفلت رسانه ای 
ــد ورود  ــی بای ــای انقاب ــانه ه ــه رس ــان اینک ــا بی ــژاد ب معتمدی   ن
جــدی بــه معضــل بــی عدالتــی هــای موجــود در جامعــه داشــته 
کنــون در  گفــت: جنبــش عدالتخــواه از بــدو تشــکیل تــا  باشــند، 
پــی حــل مشــکات جامعــه بــه صــورت ریشــه ای و حــل مشــکات 
غ از سیاســی   کاری   های رایــج بیــن سیاســت   مداران بوده  مــردم، فــار

و هزینه   هــای بســیاری را هــم متحمــل شــده    اســت.

در  کشــور  داخــل  رســانه   های  رویکــرد  دربــاره  معتمدی   نــژاد 
کــرد: رســانه   های داخلــی  پرداختــن بــه ظلــم و بی   عدالتــی تصریــح 
ــد و جــزء سیاســت   های رســانه   ای آنهــا  ــرا چنیــن تمایلــی ندارن کث ا
کــدام بــه  نیســت زیــرا روزنامه   هــا و مجــات وســایت   های خبــری هــر 
یــک نهــاد، جنــاح یــا جریــان سیاســی وابســته انــد و سیاســت   های 

کننــد. آنهــا را پیگیــری مــی 

عدالتخواهی بومی
وی بــا بیــان اینکــه فعــاالن رســانه   های انقابــی در برابــر بــی 
توجهــی رســانه هــا بــه ظلــم و بــی عدالتــی بایــد بــه چنیــن مســائلی 
گفــت: الزم نیســت همــه فعالیــن عدالتخواه  بیشــتر ضریــب دهنــد، 
کشــور بپردازنــد، بلکــه عدالتخواهــی بایــد  کلــی و جــاری  بــه مســائل 
متناســب بــا هــر بــوم و منطقــه مطــرح شــود و مشــکات مــردم یــک 
گیرد. ببینند  شــهر یــا روســتا از نــگاه عدالتخواهــی مورد بررســی قــرار 
ــا و  ــت   گزاری ه ــل و سیاس ــه عوام ــا چ ــده ی ــع ش ــی واق ــه ظلم ــه چ ک
عملکردهایی منجر به این مســئله شــده اســت، آن را از مســئولین 
بــه  کــردن مشــکات،  بــا رســانه   ای  کننــد و  مطالبــه و پیگیــری 
کارهــای خــوب جشــنواره  کننــد. یکــی از  کمــک  مطالبــه وحــل آن 
عمــار، حمایــت از افــراد رســانه   ای عدالتخــواه و ایجــاد فرصتــی بــرای 
کــه قــوت قلبــی بــرای ادامــه    حرکت   هــای  دیده   شــدن آثــار آنهاســت 
عدالتخواهانــه اســت. رســانه   ها بایــد مانــع خامــوش شــدن صــدای 

اعتــراض مظلومیــن و مبارزیــن بــا فســاد شــوند.

رسالت یک جنبش
معتمدی   نــژاد بــا بیــان اینکــه رســانه   ها معمــوال ســراغ اقشــار 
امــا جنبــش  افــزود:  رونــد،  نمــی  ندارنــد،  تریبونــی  کــه  ضعیــف 
کــه  کســانی باشــد  کــه صــدای  عدالتخــواه رســالت خــود مــی دانــد 
کــه بــا همــکاری  صدایشــان بــه جایــی نمی   رســد و مســتند » داد« 
مدرســه ســینمایی عمــار تولیــد شــد، در راســتای همــان رســالت 
کــران هــای دانشــگاهی و مردمــی،  جنبــش اســت. ایــن مســتند در ا

گرفــت. ــرار  مــورد اســتقبال ق

فعالیت   هــای  دربــاره  عدالتخــواه  دانشــجویان  مجمــع  دبیــر 
گفتمان عدالت   طلبی  جنبش عدالتخواه دانشــجویی برای بســط 
مســئله  پیگیــری  داشــت:  اظهــار  عدالتــی  بــی  بــا  مبــارزه  و 
ــه در  ک ــه ای از ایــن فعالیــن هاســت  ــان پایتخــت، نمون کارتن   خواب
نتیجــۀ مطالبــه از ســوی جنبــش و بخشــی از مــردم و دانشــجویان 
گرمخانه   هایــی در ســطح شــهر تهران ایجاد شــد. وی  دغدغه   منــد، 
ــران  کارگ ــه  ــری ازجمل کارگ ــای  ــکات جریان   ه ــری مش ــزود: پیگی اف

هپکــو و آق دره، از دیگــر اقدامــات جنبــش اســت.

وی ادامــه داد: در چندســال اخیــر، بررســی و نقــد قــوۀ قضاییــه 
بــه عنــوان نهــادی مهــم در تحقــق عدالــت، یکــی از مســائل اساســی 
کــه در این راســتا، با حمایت  جنبــش عدالتخــواه دانشــجویی بوده 
گره   هــای اصلــی  از آمریــن بــه معــروف و ناهیــان از منکــر، مســائل و 
کارآمــدی  ــرای بهبــود و  ــه راه   حــل هایــی ب ایــن قــوه را شــناخته و ب
سیســتم قــوه قضاییــه رســیدیم. همچنیــن فعالیت   هایــی بــرای 

تحقــق عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی انجــام شــده اســت.

هزینۀ عدالتخواهی
عدالت   طلبــی  هزینه   هــای  پیرامــون  عدالتخــواه  دانشــجوی  ایــن 
کمتــر  کــه باعــث شــده مــردم و جامعــه  اظهــار داشــت: یکــی از مســائلی 
بــه موضوعــات عدالت   طلبانــه و امورسیاســی وارد شــوند، هزینــه هایــی 

آزادی  و  می   شــود  تحمیــل  مــردم  بــر  کمیــت  حا طــرف  از  کــه  اســت 
رســانه   ها دچار خدشــه و فعالیتهای عدالتخواهی، هزینه   زا شده   اســت. 

ایــن مســیر  اینکــه جنبــش عدالتخــواه هــم در  بــا بیــان  وی 
کــرد: ماجرای  هزینه   هــای بســیاری را متحمــل شــده    اســت، عنــوان 
کــه انتقــاد از امــام جمعــه شــهر و  چهــار جــوان عدالتخــواه در شــیراز 
ســؤاالت و نقدهایــی بــه قــوه قضاییــه، باعث ایجــاد پروندۀ قضایی 
کنــون در انتظــار حکــم دادگاه هســتند، از جملــۀ  بــرای آنهــا شــد و ا

ایــن هزینه   هــا اســت. 

معتمــدی نــژاد افــزود: ایــن مســائل روی جریــان عدالتخواهــی 
تأثیــر می   گــذارد و باعــث خفقــان فضــا و خالی   تــر شــدن صحنــۀ 
کــه طبــق  کــه بــه نفــع جامعــه نیســت؛ چــرا  عدالتخواهــی می   شــود 
آموزه   هــای دیــن اســام، ازجملــه فرمایشــات حضــرت علــی)ع(، در 
حکومــت اســامی مــردم باید در همه مســائل جامعــه مانند مبارزه 
کمــان و مســئوالن، دخیــل باشــند و ایــن  بــا فســاد و نظــارت بــر حا

برخوردهــا باعــث عــدم تحقــق ایــن حضــور مــردم می   شــود.

راهی برای استحکام نظام
وی یــادآور شــد: ایــن مطالبــات، همــان امــر بــه معــروف و نهــی 
ازمنکــر اســت. امــام خمینــی)ره ( و مقــام معظــم رهبــری بارهــا 
ــه باالتریــن مرتبــۀ امربه   معــروف و  ک ــد  کرده   ان ــه ایــن نکتــه اشــاره  ب
کمــان و مســئوالن حکومــت اســامی  نهی   ازمنکــر، امــر و نهــی حا
ــه باعــث اســتحکام نظــام اســامی شــود امــا  ک اســت، امــر ونهیــی 
کــه امــروز وجــود دارد، باعــث عــدم تحقــق ایــن امــر  هزینــه زایــی 

می   شــود. ونهــی 

معتمــدی نــژاد دربــاره چگونگــی مقابلــه با این مشــکات گفت: 
راه   حــل ایــن مشــکات، متوقف   کــردن ایــن حرکت   هــا نیســت بلکــه 
کــه باعــث  پیگیــری بیشــتر و باقــوت ادامــه دادن ایــن راه اســت 

کم   کــم از بیــن بــرود. می   شــود، فضــای بوجــود آمــده 
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دریابید نمک را!
هــر تفکــر و عقیــده ای بــرای بســط گفتمــان خــود، بــی نیــاز از تبییــن، تبلیــغ و مواجــه منطقــی بــا عقاید مخالف نیســت و 
ایــن مهــم در دنیــای امــروز بــا شــاخص هــا و پیچیدگــی هــای آن، نیازمنــد داشــتن جریــان رســانه ای قــوی و تأثیرگــذار، معتقــد 

بــه اصــول و آرمــان هــای آن عقیــده و دارای احســاس رســالت بــرای گســترش آن گفتمــان اســت.

بــا پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران و بــا عنایــت بــه توجــه ویــژه رهبــر ایــن انقــاب بــه جایــگاه راهبــردی رادیــو و تلویزیــون 
بــه عنــوان رســانه هــای فراگیــر کشــور کــه کفــه تأثیرگــذاری ســنگین تــری نســبت بــه رســانه هــای مکتــوب دارنــد، جــا دارد 
بعــد از گذشــت قریــب 4دهــه از پیــروزی انقــاب، بررســی عملکــرد رســانه ملــی در بســط ایــن گفتمــان، مــورد توجه قــرار گیرد. 
ایــن مهــم را بــه گفتگــو نشســتیم بــا دکتــر محمدصــادق کوشــکی، عضــو هیئــت علمــی دانشــکدۀ حقــوق و علــوم سیاســی 

دانشــگاه تهــران.

تأملی بر جریان شناسی اشرافیت در مسئولین و رسانۀ ملی

دورۀ تعلیق

بعــد از انقــالب، رســانۀ ملــی  چقــدر در خدمــت آرمان هــای 
گرفــت؟ انقــالب و دیدگاه هــای حضــرت امــام قــرار 

ابتــدای انقــاب، هیــچ راهــکاری بــرای ادارۀ صداوســیما 
دســت  بــه  عمــًا  صداوســیما  مدیریــت  نداشــت.  وجــود 
گــروه همــان نیروهــای قبــل از  گــروه ســپرده شــد. یــک  دو 
کــه بدنــۀ صداوســیما را تشــکیل می دادنــد،  انقــاب بودنــد 
کــه بــا رســانه، تلویزیــون، هنــر  کارشناســان و برنامــه ســازانی 
بــا همــان  بودنــد،  آشــنا  آن  تکنیک هــای  و  کتیک هــا  تا و 
نگرش هــای قبــل از انقــاب و چنــدان آشــنایی و تعلقــی بــه 
انقــاب اســامی و ارزش هــای دینــی نداشــتند. دســتۀ دوم 
کــه عمومــًا نه تنهــا بهــره ای از نظر تکنیکی و  مدیرانــی بودنــد 
که اساســا فاقد تخصص در حوزۀ مدیریت  هنری نداشــتند 
که از جانب انقاب منســوب  ایــن ســازمان بودنــد، مدیرانــی 
شــده و تــا حــدودی بــا ارزش هــای اســامی و دینــی آشــنا 
می شــدند.  شــامل  هــم  را  متنوعــی  چهره هــای  و  بودنــد 

گرفــت.  بنابرایــن، ترکیــب ناهمگونــی شــکل 

تــا ســال61-62 هیــچ بــروزی از انقــاب اســامی در قالــب 
و مدیومــی بــه نــام تلویزیــون یــا رادیــو دیــده نمــی شــد، 
گذشــته  فیلم هــا، ســریال ها و برنامه هــا، عمومــًا همــان رویــۀ 
خانم هــا،  کــرد؛  تغییــر  ظواهــر  برخــی  فقــط  و  داشــتند  را 
کــه آمدنــد،  کردنــد، مجری هــای جدیــدی  روســری سرشــان 
بــه اقتضــای روز لبــاس پوشــیدند یــا اخبــار، رنــگ اقتضائــات 
گرفــت. مدتــی قطــب زاده، رئیــس ســازمان بــود و بعد از  روز را 

او هــم، علــی الریجانــی.

آیینۀ زمانۀ خود 

-فرمودیــد تــا ســال 61-62، مگــر از ایــن مقطــع بــه بعــد، 
تحــول خاصــی رخ داد؟

کــرد بــه ســمتی  کم کــم ســعی  از ســال 61، 62 صداوســیما 
بــا آرمان هــا و ارزش هــای انقــاب،  کــه برنامه هایــی  بــرود 
آزمــون و خطــا صــورت می گرفــت. ســریال  یعنــی  بســازد. 
»ســربداران« در ایــن راســتا بــود. ســریالی بــا تأثیرگــذاری بــاال 
ــا افــق  هــای مدنظــر انقــاب، امــا ســازندۀ ایــن ســریال از  و ب
گردان دکتــر شــریعتی بــود و روایــت خــودش از انقــاب  شــا
می کــرد.  بیــان  ســریال  ایــن  قالــب  در  را  آن  ارزش هــای  و 
کــه  ســریال دیگــری ســاخته شــد بــه نــام »ســلطان و شــبان« 

بســیار مشــهور، محبــوب و تأثیرگــذار بــود امــا از نظــر محتــوا، 
از  غیــر  شــود،  ســاخته  هــم  انقــاب  از  قبــل  می توانســت 
کــه مــردم علیــه پادشــاه ظالــم شــورش  آن قســمت آخــر 
گفــت ایــن اثــر، برآمــده از دل  می کردنــد. خیلــی نمی تــوان 

انقــاب اســت. 

در ایــن مقطــع، صداوســیما در بهتریــن حالــت تــاش 
کــه آیینــۀ زمــان خــودش باشــد. چــون زمانــه، زمانــۀ  می کــرد 
تجمل گرایــی و اشــرافی گرایی نبــود، در نتیجــه تلویزیــون 
گفتــم، آیینــۀ زمــان خــودش بــود.  کــه  هــم بــا ترکیــب نیرویــی 
خــط دهنــده و پیشــرو نبــود. در ایــن مقطــع، مجری هــا 
ــد چــون در جامعــه پوشــش ســاده،  پوشــش ســاده ای دارن
ارزش اســت. خانم هــای مجــری آرایــش نمی کننــد بــه خاطــر 
کار پســندیده ای نیســت.  کــردن  این کــه در جامعــه، آرایــش 
کســانی آرایش  در ســریال ها و فیلم هــا هــم همین طــور. فقط 
که نماد طاغوت  داشــتند، پوشــش اشــرافی و مبل داشــتند 

کــه متعلــق بــه  بودنــد. در ســریال هایی ماننــد »شــاه  دزد« 
قبــل از 64 اســت، می بینیــم آدم هــای منفــی و طاغوتــی، 
لباس هــای فاخــر دارنــد، آرایــش می کننــد، در منزل شــان 
مبــل و دکورهــای اشــرافی دارنــد و زندگــی آدم هــای انقابــی و 
مثبــت، ماننــد زندگــی عامــۀ مردم اســت. بدون مبــل، بدون 

آرایــش و بــا لبــاس عامــۀ مــردم.

آیینۀ خواص زمانۀ خود

تــا قبــل از 64؟ مگــر در ایــن مقطــع، بــاز هــم شــاهد تغییــر 
رویکــرد هســتیم؟

از حــدود ســال 64 بــه بعــد، بخشــی از خــواص جامعه، به 
گرایــش بــه اشــرافیت پیــدا می کننــد و از ارزش هــای  تدریــج 
در  ایــن  می گیرنــد.  فاصلــه  عدالت خواهانــه  و  انقابــی 
بــه خوبــی مشــهود  گرایشــات مدیــران  و  رفتــار  پوشــش، 
ــم،  ــیما ه ــای صداوس ــه ذره ذره در برنامه ه ــن روی ــت. ای اس
منعکــس می شــود. یعنــی صداوســیما بــه آرامــی تغییر مســیر 
می دهــد. از ســال 64 بــه بعــد، یعنــی در دوران مدیریــت 
آقــای محمــد هاشــمی، ســازمان دیگر آیینۀ جامعه نیســت. 
آیینــۀ خــواص و همرنــگ خــواص می شــود و تصویــر این هــا 
کــه ساده زیســت  را بــه جامعــه منتقــل می کنــد. عمــوم مــردم 
تلویزیــون  در  کمتــر  را  خودشــان  زندگــی  دیگــر  هســتند، 
می بیننــد و یــا نمی بیننــد. بــه جایــش زندگــی خواصــی را مــی 
کــه دارنــد قــدم بــه قدم بــه ســمت اشــرافیت می روند.  بیننــد 
ــه تدریــج انتقــال دهنــدۀ ایــن  ــه ایــن ترتیــب، تلویزیــون ب ب
تصاویــر و ایــن منــش بــه عامــۀ مــردم می شــود؛ در قالــب 

ــا جشــن هــا.  برنامه هــای مناســبتی و ی

بســیجی  بچه هــای  اوقــات   گاهــی  ســال های 67-66 
کــه بــه مرخصــی مــی آمدنــد یــا در خــط مقــدم  و رزمنــده 
کرمانشــاه،  یــا  اهــواز  پادگان هــای شــهرهای  و در  نبودنــد 
گــر تلویزیونــی وجــود داشــت و برنامه هــا  مســتقر بودنــد، ا
را می دیدنــد، یــک مقــدار حــس غریبگــی داشــتند. حــرف 
اســت.  طــوری  یــک  تلویزیــون  می گفتنــد:  و  می زدنــد 
برنامه هــا یــک ســمت و ســوی خاصــی دارنــد، دلچســب 
نیســتند. روحیــه ساده زســتی و ضــد اشــرافیت رزمندهــا، در 
ــا آرمان هــا و ارزش هــای انقــاب  فضــای جنــگ و منطبــق ب
کمرنــگ  کــه در تلویزیــون دیگــر  ــود. چیــزی  گرفتــه ب شــکل 
شــده بــود و بــه جایــش یــک رونــد معکــوس دیــده می شــد. 

کــه در برخــی ســریال  الگوهــا، دکورهــا و پوشــش هایی 
گرایــش اشــرافی را در بطــن خــود  هــا دیــده مــی شــد، ایــن 
کــه  داشــت، مثــا مجموعــۀ محبــوب و پرطرفــدار »آینــه« 
یــک مجموعــۀ خانوادگــی بــود و ســال های 64، 65 و 66 ، 
ــور خانه هایــی  ــود. دک میهمــان هفتگــی خانه هــای مــردم ب
کــه نشــان مــی داد و همین طــور پوشــش ها، تجماتــی نبــود، 
امــا از نحــوۀ پوشــش، آرایــش و چیدمــان منــزل ایرانیــان، در 
گام های  آن مقطــِع ســاخت ســریال، باالتــر بود. یعنی اولیــن 
کــه از 64 بــه  اشــرافی گرایی  را در مجموعه هایــی می بینیــم 
کــه مــا شــاهد  بعــد ســاخته می شــوند. دقیقــا از مقطعــی 

از ســال 46 بــه بعــد، ســازمان دیگــر آیینــۀ 
جامعــه نیســت. آیینــۀ خــواص و همرنــگ 
بــه  را  این هــا  تصویــر  و  می شــود  خــواص 
مــردم  عمــوم  می کنــد.  منتقــل  جامعــه 
زندگــی  دیگــر  هســتند،  ساده زیســت  کــه 
خودشــان را کمتــر در تلویزیــون می بیننــد و 

نمی بیننــد. یــا 
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شروع کمرنگ  شدن ارزش های انقابی هستیم.

منظورتان از اشرافیت چیست؟
کــه خــود را از بقیــه  گروهــی از جامعــه هســتند  َاشــراف، 
برتــر می بیننــد. ایــن خودبرتربینــی بایــد در یــک عرصــه ای 
ــر از  کســی در دلــش خــود را برت ــر  گ خــودش را نشــان دهــد. ا
کــردارش، ایــن برتری را نشــان ندهد،  بقیــه بدانــد امــا رفتــار و 
گرچــه یــک نقیصــۀ درونــی  منــش ایــن آدم، اشــرافی نیســت؛ 
دارد. اشــرافیت میــل دارد خــود را نشــان دهــد، بــه خصــوص 
در حــوزۀ اقتصــاد. چــون اشــراف از امکانــات رفاهــی، مــادی 
و درآمــد بیشــتری برخوردارنــد، می خواهنــد از ایــن طریــق 
کــه از بقیــه برتــر هســتند؛ لبــاس  کننــد  نشــان دهنــد و ثابــت 
ــر و  گران ت ــزل   ــایل من ــوازم و وس ــر، ل گران ت ــر و  ــیک تر، زیبات ش
کاالهــای بیگانــه بــرای خودنمایــی  تجماتی تــر. اســتفاده از 
بیشــتر. بــه ایــن می گوییــم اشــرافیت. البته اشــرافیت ممکن 
کــه ایــن،  اســت در حــوزۀ سیاســت و غیــره هــم اتفــاق بیفتــد 

موضــوع بحــث مــا نیســت.

حفظ آبروی انقالب...!

گرایــش عمــوم  چــرا از مقطــع ســال 64 بــه بعــد، شــاهد 
مدیــران بــه اشــرافیت و بــروز آن در صداوســیما هســتیم؟
کــه عــده ای از جوان هــای  انقابــِی  واقعیــت ایــن اســت 
گرفتــه  کــه البتــه ارزش هــای انقــاب را شــعاری یــاد  دیــروز 
ســال های  و  بــود  نشــده  نهادینــه  درون شــان  و  بودنــد 
ــد،  ــه عمــل می کردن ابتدایــی دهــۀ 60، احساســی و جوگیران
در ادارات دولتــی و غیــره، مدیــر شــده و بــه عنــوان مدیــر 
تثبیــت شــدند. مدیریــت وزارت خانه هــا، نهادهــا، ارگان هــا؛ 
و در آن ســاختار اداری دیدنــد امکانــات بهتــری می تواننــد 
داشــته باشــند و حقــوق بیشــتری بگیرنــد. ایــن ســاختار 
کــه اشــرافیت در آن، اصــل بــه  اداری، مــال دوران شــاه بــود 
حســاب می آمــد. بعــد از انقــاب، ایــن اصــل ســرکوب شــد 
کثــرًا در زمــان شــاه اســتخدام  کارمندهــا ا امــا از بیــن نرفــت. 
ــده  ــان نهادینــه ش ــد و آن تفکــر اشــرافی درون ش ــده بودن ش
کارمنــد می آیــد روزی ســه بــار جلــوی ایــن جــوان  بــود. ایــن 
کل اســتاندار و...  کــه وزیــر، معــاون وزیــر، مدیــر  انقابــی 
شــده، تعظیــم می کنــد. بلــه قربــان می گویــد... همیــن فضــا 
گفــت: زشــت اســت شــما  و ســاختار اداری، بــه آقــای رئیــس 
بیاییــد پیــش بقیــه غــذا بخوریــد. مدیــران بایــد شأن شــان 

گفتنــد  حفــظ شــود و غذاخــوری جــدا داشــته باشــند. بعــد 
اصــا شــأن مدیــران اجــل اســت، بایــد در اتاق شــان، غــذا 
کارمندهــا را هــم نخورنــد. مدیــر نبایــد بــا  ســرو شــود. غــذای 
کتــش با شــلوارش  کــت بپوشــد،  پیراهن-شــلوار بیایــد. بایــد 
ِســت باشــد. با اورکت آمدن دیگر شــأن اداری نیســت. شــما 
مثــا بــا مقامــات خارجــی دیــدار می کنیــد. شــما در تلویزیون 

ظاهــر می شــوید؛ بایــد برازنــده، شــیک و مرتــب باشــید.

همــان  بــه  می کــرد  القــا  اداری  ســاختار  را  این هــا 
ــد.  کــه از ایــن تعظیم هــا لــذت می بردن جوان هــای انقابــی 
چــون آدم هــای معمولــی بودنــد و تدریجــی هــم ایــن اتفــاق 
کــه بــرای حفــظ آبــروی  گفتــه می شــد  می افتــاد. بهشــان 
آبــروی  حفــظ  بــرای  می کنیــد.  را  کار  ایــن  داریــد  انقــاب 
نظــام! بــه خاطــر ماجــرای ترورهــای دهــۀ 60 ، دیگــر هــر 
گلولــه؛ بنــز یــا  مدیــری، یــک راننــده داشــت، ماشــین ها، ضــد 
کــه اصــا  کردنــد  کم کــم خوش شــان آمــد و احســاس  بــی ام و. 

درســتش ایــن اســت. بایــد ایــن طــوری باشــد. شــیوۀ قبلــی 
کــه مدیــر یــک اداره، معــاون یــک وزیــر، مثــل بقیــۀ  غلــط بــود 

کارمندهــا بــا اتوبــوس یــا ســرویس اداره بیایــد ســرکار.

کارخانه هــا و حتــی در بخشــی از نهادهــای  در مدیــران 
انقابــی هــم ایــن اتفــاق افتاد. ماننــد جهاد ســازندگی، بنیاد 
گاهــی در جنــگ، قابــل ماحظــه بــود.  مســکن، ســپاه و... و 
کــه امکانــات، اول  یــک زمانــی، فرمانده هــا اصــرار داشــتند 
بــرای بچه هــای رزمنــده باشــد و بعــد خودشــان. امــا از ســال 
کــرد. مثــا وقتــی  64-65 در بعضی هــا، ایــن رویــه تغییــر 
کــه اتــاق  می رفتیــم پادگان هــای پشــت خــط، می دیدیــم 
گازی دارد،  کولــر  فرمانده هــا، مســئولین تیپ هــا و لشــکرها، 
کــه دقــت می کردنــد و حواس شــان جمــع  بــه جــز بعضی هــا 

گازی نداشــت. بــا  کولــر  کــه اتــاق رزمنده هــا  بــود. در صورتــی 
کــه رزمنــده ســه مــاه مــی رود و می آیــد امــا ما ســه  ایــن توجیــه 
کولــر داشــته  کــه این جــا هســتیم و بایــد  - چهــار ســال اســت 
باشــیم. پتوهــای خــوب در اتــاق مســئولین بــود و پتوهــای 

ســربازی درجــۀ ســه در دســت بســیجی ها.

در اتــاق بعضــی از مســئولین یگان هــا، تیپ هــا و لشــکرها 
یــا مســئولین قرارگاه هــا، تلویزیون رنگــی می دیدیم، شــاخ در 
می آوردیــم. تــا قبــل از آن، تلویزیــون رنگــی را یکــی دو بــار در 
خانــۀ پولدارهــای فامیــل دیده بودم. می دانســتم تلویزیون 
رنگــی چیســت امــا عمــوم مــردم همچیــن چیــزی نداشــتند. 

کاالی شــیک بــه حســاب مــی آمــد.  تلویزیــون رنگــی، یــک 

این تغییر رویه در صداوسیما هم مشاهده می شد؟
و البته در صداوســیما. اما صداوســیما، یکی از آن صدها 

دســتگاه بود.

باالخــره مســئولین ایــن دســتگاه ها و همیــن مدیــران، 
ــف  ــای مختل ــا و جاه ــد، اروپ ــی رفتن ــفرهای خارج ــم س کم ک
کــه خیلــی روش و منــش  ــد  کردن ــد و احســاس  دنیــا را دیدن

انقابــی، جهان پســند نیســت. 

خطبۀ نمازجمعه یا...؟

این روند، تا چه مقطعی ادامه دارد؟
حضــرت  رحلــت  از  بعــد  و   68 ســال  از   ،68 ســال  تــا 
کــه امــام،  کار آمــد. همان قــدر  امــام، آقــای هاشــمی روی 
و  عدالت خــواه  و  ساده زیســتی  طرفــدار  و  ساده زیســت 
مخالــف رفاه زدگــی مســئولین بــود، آقــای هاشــمی از قبــل 
یــا  آبــان  ایشــان در  ایــن داشــت.  از  انقــاب، نگاهــی غیــر 
آذر ســال 69 در نمازجمعــه، خطبــه  خوانــد و در آن جــا بــه 
صراحت به ســاده زیســتی، حمله و »جُلمبربازی« را معادل 
گفــت: مانــور تجمــل بایــد بدهیــم.  ساده-زیســتی خوانــد و 
گــوش می کــردم، شــاخ در  کــه داشــتم ایــن خطبــه را  مــن 
آوردم...کــه تــا دیــروز امــام می گفــت رفاه طلبــی بــا ارزش هــای 
انقــاب ســازگار نیســت. ایــن دارد چــه می گویــد؟! ایشــان 
کــرد. حتــی بــه بخشــی از خطبه هــای نهج الباغــه حملــه 

مشخصا چه گفتند؟
ــد:  حضــرت امیــر در خطبــه ای از نهــج الباغــه، می فرمای

آقــای هاشــمی، نســلی از مدیــران را داشــت 
تــا  را در ســال های 46  اشــرافیت  مــزۀ  کــه 
بــرده و آن را درســت  لــذت  96 چشــیده و 
می دانســتند. اینهــا پشــتوانه های هاشــمی 

بودنــد.
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»پیامبــر هیچــگاه بــر بســتر نخفــت«. بــه معنــی رایــج بســتر 
نــرم  بــر بالــش  بــود. ســر  لیــف خرمــا  نداشــت. »بســترش 
بــر  خشــتی  و  نخوابیــد  ســیر  شــب  هیچــگاه  نگذاشــت. 
روی خشــت نگذاشــت«. یعنــی خانــه ای نداشــت. آن جــا 
کســی می گویــد پیامبــر خشــت  گفتنــد: چــه  آقــای هاشــمی 
تــا همســر داشــت و هــر  بــر خشــت نگذاشــت؟ پیامبــر 9 
همســرش هــم یــک خانــه داشــت. پیامبــر 9 تا خانه داشــت. 
کــی می گویــد  کــی می گویــد پیامبــر شــب، ســیر نخوابیــد؟ 
پیامبــر بــر بســتر نــرم نخوابیــد؟ البتــه ایشــان، در خطبــه 
هــا، اســم حضــرت امیــر را نیــاورد. آقــای هاشــمی هــم مثــل 
کــه بــه ســندهای نهج الباغــه اشــکال  بعضــی از آقایــان دیگــر 

کــرد. می کننــد، فکــر مــی 

در حرف هــا و اندیشــه های امــام، یکــی از شــاخص های 
زندگــی انقابــی، مقابلــه بــا اشــرافیت و تجمل گرایــی بــود. بــا 
کــه  تحولــی  کامــا مشــخص بــود  توجــه بــه ایــن شــاخص ها، 
درحــال  انقــاب  و  امــام  اندیشــه های  جهــت  خــاف  در 

شــکل گیری اســت.

ــی  کس ــر  گ ــد. ا ــی بودن ــان نظیف ــام، انس ــود ام ــد، خ ببینی
کثیفــی بگیــرد، از حماقتــش اســت.  ســاده زیســتی را معــادل 
کــه واقعــا ایــن ارزش را درک  کــه آن هایــی  ایــن طــوری نبــود 
ــر،  ــند، خی ــف باش کثی ــد،  ــت بودن ــاده زیس ــد و س ــرده بودن ک
تمیــز بودنــد امــا یــک ُاورکت داشــتند. یک دســت، دو دســت 
پیراهن-شــلوار داشــتند و همــان بــود. لباس هــای متنــوع و 

آنچنانــی نداشــتند.

قبرستان نشینان عادات سخیف

مشخصا این تغییر رویکرد در دولت منجر به چه شد؟
مــزۀ  کــه  را داشــت  از مدیــران  نســلی  آقــای هاشــمی، 
اشــرافیت را در ســال های 64 تــا 69 چشــیده و لــذت بــرده 
و آن را درســت می دانســتند. اینهــا پشــتوانه های هاشــمی 
بودنــد. آقــای هاشــمی هــم از لحاظ نظــری این رویــه را قبول 
داشــت. شــما وقتــی خاطرات آقای هاشــمی قبــل از پیروزی 
انقــاب، خاطــرات ســفر ایشــان بــه ژاپــن، خاطــرات ســفر 
خانوادگــی ایشــان بــه اروپــا را می خوانیــد و بــه ســطح زندگــی 
کــه آدم  ایشــان در قبــل از انقــاب نــگاه می کنیــد، می بینیــد 

متمولــی بــوده، شــرکت ســاختمانی داشــته.

آقــای هاشــمی، ایده هــا و روایتــش از دیــن را، از ســال 
گاهانــه بــه  کــرد و آن حرکــت عامدانــه و آ 69 بــه بعــد اجرایــی 
کمیــت، در دولــت  گرایــی و اشــرافیت، در حا ســمت تجمــل 
کــه همگــی تابــع محــض ایشــان بودنــد، شــکل  و در نهادهــا 
کــه زیــر دســت اخــوی  ایشــان بود،  گرفــت و البتــه صداوســیما 
کــرد و بــه ترویــج آن در قالــب  گاهانــه ایــن خــط را دنبــال  آ

هــای مختلــف پرداخــت و ایــن را رســالت خــود دانســت.

بیشتر توضیح دهید؟

در  تبلیغاتــی  و  بازرگانــی  گهی هــای  آ پخــش  مثــا 
صداوســیما، پررنــگ و بــه یــک رکــن تبدیــل شــد. مجری هــا 
کــه در جامعــه،  گــران  و فاخــر داشــتند  پوشــش های شــیک ، 
کــردن  تــک و الگــو بــود، یعنــی خــط می دادنــد. کم کــم آرایــش 
در خانــم مجری هــا شــروع شــد. در ســریال ها و فیلم هــا، 
نمایــش خانه هــای تجماتــی  بــه چشــم می خــورد و ماشــین 
بــه  بــزرگ،  خانه هــای  و  شــیک  رســتوران های  خارجــی، 

عنــوان نمــاد یــک زندگــی مطلــوب، معرفــی می شــد.

کســی دیگــر بــر  فیلم هــا و ســریال ها مبــل وجــود دارد و 
روی زمیــن نمی نشــیند. روی میــز غــذا می خورنــد. آن میزها 

و مبل هــا هــم هــر روز شــیک تر می شــود. 

ســال 71 در جلســه ای بــا حضــور تعــدادی از دوســتان 
کــه آقــای محمــد هاشــمی هــم  دانشــگاه امــام صــادق)ع( 
حضــور داشــت، از ایشــان پرســیدم: چــرا در تمــام ســریال ها 
کثــر  ــۀ ا و فیلم هــای تلویزیــون، مبــل وجــود دارد؟ مگــر خان
کــه  مــردم ایــران، اینگونــه اســت؟ پاســخ ایشــان ایــن بــود 

اقتضائــات فنــی فیلمبــرداری، ایــن را ایجــاب می کنــد و شــما 
نمی دانیــد.

کــه بــا این مقوالت و ســینمای جهان بیگانــه نبودیم.  مــا 
کنــد همــه روی مبــل  این کــه اقتضائــات فنــی ایجــاب مــی 

باشــند، پاســخ نبــود، اهانــت بــود.

فرهنگ ســازی  اصلــی  پرچــم داران  از  یکــی  زمــان،  آن 
کرباســچی بــود. بیلبوردهــای  بــرای ترویــج اشــرافیت، آقــای 
گران قیمــت  کاالهــای اشــرافی و  تبلیغاتــی بــزرگ و تبلیــغ 
کلیــد زده شــد. ایــن نکتــه از چشــم  خارجــی، توســط ایشــان 
شــهید آوینــی بــه عنــوان یــک رصدگــر و دیدبــان دور نمانــد. 
کرباســچی دارد.  ایــن رویــه  کلــی مطلــب در نقــد  ایشــان 
البتــه ایــن نقدهــا، بازدارنــده نبــود. ایشــان در مجلــۀ ســوره 
کــه آن هــم 3 هزارتــا و 2 هزارتــا چــاپ می شــد،  می نوشــت 
حتــی حزب اللهی هــا هــم ایشــان را نمی شــناختند. وقتــی 
ــیدم: چــه  کرباســچی پرس ــای  ــا72 از آق ــال 71ی ــان س در هم
کاالی خارجــی تبلیــغ می کنیــد؟ ایــن بــا  لزومــی دارد شــما 
گفــت: مــا تلویزیــون خارجــی  رویــۀ امــام ســازگار نیســت. 
تبلیــغ می کنیــم، شــما بخــر و در آن نمازجمعــه ببیــن! یــا 
خیلــی  یخچــال  مؤمــن  آدم  دارد  اشــکالی  چــه  می گفــت: 
خــوب داشــته باشــد تــا غذاهایــش را ســالم نگهــدارد. بــا ایــن 
ادبیــات پاســخ مــی داد. هنــوز پذیرشــش بــرای مــا ســخت 
گاهانــه مســیر انقــاب را منحــرف  کــه ایــن افــراد دارنــد آ بــود 
کــرد، اولین  می کننــد. ایشــان روزنامــۀ همشــهری را تأســیس 

کاالهــا و خدماتــی تبلیــغ  روزنامــۀ رنگــی. در ایــن روزنامــه، 
ــه مــا، تهرانی هــا هــم نمــی دانســتیم چــه اســت،  ک می شــد 

ــود. یعنــی مــال طبقــات خــاص جامعــه ب

صداوســیما هــم در ایــن مســیر همــراه بــود. مثــا بــرای 
تبلیــغ ســپرده گذاری در بانــک، اوایــل می گفتنــد شــما از 
مدل هــا  ایــن  کم کــم  می شــوید.  برخــوردار  معنــوی  اجــر 
کــرد و شــد یــک اتومبیــل پــر از پــول و صــد میلیــون  تغییــر 
تومــان جایــزه و اینکــه پــول محــور خوشــبختی اســت. ایــن 
از  مصرفــی  فرهنــگ  و  اشــرافیت  تجمل گرایــی،  مســابقۀ 
طریــق صداوســیما و رســانه های جدیــدی ماننــد روزنامــۀ 
همشــهری، بیلبوردهــا و پنل هــای تبلیغاتــی شــهر تهــران 
و بعــد شــهرهای دیگــر، در ایــران تزریــق شــد. عامــۀ مــردم از 
تلویزیــون خــط می گرفتنــد؛ تلویزیــون از زندگــی خــواص و 
ــیما،  ــی. صداوس ــفرهای خارج ــا و س ــه از اروپ ــواص جامع خ

پرچــم دار ایــن قضیــه بــود.

بحــث ســاده  زیســتی فقــط در یــک مــورد نمایــش داده 
گذشــته  کهنگــی و  کــه قــرار بــود بــوی  می شــد. هــر چیــزی 
را بدهــد. وقتــی می خواســتند ســال50 را نشــان بدهنــد، 
کــه مثــا آدم هــا روی فــرش  خانــه ای را نشــان می دادنــد 
ــوی  ــه ب ک ــد. آن چــه  نشســته اند و روی ســفره غــذا می خورن
کهنگــی مــی داد، زندگــی ساده زیســتانه بــود. القــاء اینکــه 
قدیم هــا بدبخــت بودیــم و روی زمیــن غــذا می خوردیــم. 
االن وضع مــان خــوب شــده اســت و ســرویس غذاخــوری 

داریــم.

ــران  ــه ای ــی ب ــبکه بی بی س ــاز ش ــک مستندس ــال 72 ی س
ــت،  ــش رف کی ــه  ــفری ب ــتندش، س ــاخت مس ــرای س ــد و ب آم
کیــش، بویــی از انقــاب ایــران نــدارد و بــه ســرعت  می گفــت 
زندگــی  یــک  و  می کنــد  فــرار  ایــران  انقــاب  ارزش هــای  از 
اروپایــی را بــه مــردم ایــران نویــد می دهــد. آن وقــت بســیاری 

از ســریال های پربیننــده صداوســیما، ازجملــه ســریال های 
کیــش ســاخته می شــد. نــوروزی در 

ساختمان نحس

نــگاه  یــک  بــه  مدیــران،  بــا  ســازمان  فنــی  بدنــۀ  یعنــی 
بودنــد؟ رســیده  مشــترک 

در  کــه  برنامه ســازانی  و  فنــی  نیروهــای  از  خیلــی 
ســازمان بودنــد، از ســال 69 بــه بعــد بازنشســت شــدند. 
بــه  کــه  غ التحصیــان دانشــکدۀ صداوســیما بودنــد  و فار
کــه بچه هــای بعــد از انقــاب  ســازمان تزریــق مــی شــدند 
ــرافی  ــال اش ــه دنب ــازمان ب ــر س ــم ب ک ــت حا ــا مدیری ــد ام بودن
کــه بــه  گرایــی و تجمــل بــود. بــرای همیــن، شــهید آوینــی 
عنــوان یــک برنامه ســاز در آن جــا فعالیــت دارد، می نالــد. 
نحــس  طبقــۀ  ســیزده  »ســاختمان  عبــارِت  از  ایشــان 
کســتری« بــرای نــام بــردن از ســاختمان تولیــد، اســتفاده  خا
ــت،  ــمن نیس ــه دش ک ــا  ــای آن ج کارمنده ــا  ــرا؟ ب ــد: چ می کن
شــدید  نقــد  ایشــان،  نوشــته های  در  و  اســت.  دوســت 
کــم بــر ســازمان، مــوج  صداوســیما و تنفــر از ایــن فرهنــگ حا
کــم بــر صداوســیما و  می زنــد. ایشــان دارد آن مدیریــت حا
کلمــات و نوشــته  کــه ترویــج می شــود را بــا ایــن  آن فرهنگــی 

هایــش نقــد می کنــد و نفــرت خــودش را نشــان دهــد.

ــال 71 و  ــد آن از س ــه تولی ک ــح  ــت فت ــد روای ــری جدی در س
کیــد رهبــر انقــاب، توســط شــهید آوینــی شــروع شــد،  ــا تأ ب
ایشــان می گفــت بــه خاطــر اینکــه بــا همــان لبــاس زمــان 
تیکــه  مــا  بــه  می چرخیــم،  ســازمان  در  اورکــت  و  جنــگ 
کــه ایــن چــه تیپــی اســت. مســخره می کننــد. می اندازنــد 

ســال 72 رفــت و آمــدی در صداوســیما داشــتم، تــاش  
خاطــرات  ثبــت  بــرای  بســازیم  برنامــه ای  کــه  می کردیــم 
کــره ای و شــلوار بســیجی می پوشــیدم.  جنــگ. هنــوز اورکــت 
کــه ایــن مثــا  در ســاختمان تولیــد، جــوری نــگاه می کردنــد 
ــود،  چــرا اینطــوری اســت. ایــن پوشــش برایشــان عجیــب ب
چــون همــه داشــتند به ســرعت به ســمت بــه روز شــدن و مد 
روز و شــیک لبــاس پوشــیدن می رفتنــد. ایــن در ســازمان 
کارمندهــا بــود. حــاال اســتثنائات پیــدا می شــد ولــی  بــود. در 

فضــای قالــب همیــن بــود.

مشک رنج های انقالب

بــه غیــر از شــهید آوینــی، چــرا در ایــن مقطــع شــاهد حرکت 
اعتراضــی جــدی از ســوی نیروهــای انقالب نیســتیم؟

ایــن  بــه  مملکــت  و  نظــام  کل  جهت گیــری  چــون 
لشــکر  مقــر  در  خامنــه ای  آقــای   74 ســال  رفتــه.  ســمت 
عاشــورا،  عبرت هــای  درمــورد  محمدرســول اهلل)ص(،   27
کــرده و بــه صراحــت بــه تجمل گرایــی و اشــرافیت  ســخنرانی 
کســی، اســم نمی برنــد بلکــه بــه ایــن  حملــه می کننــد. از 
رونــد حملــه می کننــد. از ســخنرانی ایشــان، فیلمبــرداری 
شــد. ایــن فیلــم هیچ وقــت از صداوســیما پخــش نشــد، بلکه 
یکــی دو ســال بعــد، بــه تدریــج و خیلــی محــدود، تکه هایــی 
از ویدئــوی ســخنرانی آقــا در جامعــه منتشــر شــد. روزنامه هــا 
کامــل، متــن ســخنرانی را منتشــر نکردنــد. ایــن  بــه صــورت 
ســخنان، بــه هیچ کــس حتــی عمــوم نیروهــای انقــاب هــم 

ــید. نرس

و  بودنــد  ســخنرانی  آن  در  کــه  بچه هایــی  فقــط 
حواس شــان جمــع بــود، مــوردی آمــده بودنــد و در بیــرون 

دارد. معنــی  انتشــار،  عــدم  ایــن  بودنــد.  گفتــه 

چه معنی دارد؟
صحبــت رهبــری در لشــکر 27، صحبــت محرمانۀ نظامی 
کامــا عمومی و دفــاع از فرهنگ انقاب  نبــود، محتــوای آن، 
بــود در برابــر فرهنــگ اشــرافیت امــا آن زمــان جهت گیــری 
کلــی، اصــا ایــن را نمی پســندید. نــه دولــت می پســندید، 
نــه مجلــس. دولــت و مجلــس، پرشــتاب خــاف جهــت ایــن 
ســخنان حرکــت می کردنــد. نقد رهبری حتی شــنیده نشــد. 

اصلــی  پرچــم داران  از  یکــی  زمــان،  آن 
فرهنگ ســازی بــرای ترویــج اشــرافیت، آقــای 
کرباســچی بود. بیلبوردهای تبلیغاتی بزرگ 
گران قیمــت  و  اشــرافی  کاالهــای  تبلیــغ  و 

زده شــد. کلیــد  ایشــان  توســط  خارجــی، 
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ایشــان در آن ســخنرانی، رویــۀ مدیــران را نقــد می کنــد و 
کــه بنــز ســوار می شــوید و  صراحتــًا می گویــد چــه معنــی دارد 

پیــکان ســوار نشــوید و خیلــی مــوارد دیگــر.

کننــده، متوجــه  رهبــری بــه عنــوان یــک دیدبــان و رصــد 
که  ایــن قضیــه بــوده و نگــران اســت. مــن اعتقــاد جــدی دارم 
که این  دســت قــدرت آقای هاشــمی و تیمــش اجــازه ندادند 
ســخنان از صداوســیما پخــش شــود. رهبــر نمی خواســت 
کــه. مگرآن  پنهانــی، آن هــم بــرای چهارتــا پاســدار حرف بزند 
ــا،  ــن حرف ه ــه، ای ــد؟ ن ــرافی گری بودن ــر اش ــدارها، مقص پاس
گاه بودنــد،  کــه آ مخاطــب داشــت. آن زمــان، انــدک افــرادی 
جرأت ایســتادن در مقابل آقای هاشــمی را نداشــتند. چون 
آقــای هاشــمی در آن مقطــع، اســتوانۀ انقــاب بــود. عمــوم 
گنگی  گیجــی و  نیروهــای انقابــی هــم، در ایــن مقطــع دچــار 

هستند.

امثال شهید آوینی...؟
شــهید آوینی هم بعد از شــهادتش، تا حدودی شــناخته 
ــی  ــم آوین ــه اس ــی ب ــد آقای ــا فهمیدن ــازه حزب اللهی ه ــد. ت ش
وجــود دارد. آن هــم نــه بــه عنــوان یــک اندیشــمند و منتقــد 
کنــد،  کــه خــدا رحمتــش  کســی  فرهنگــی، بلکــه بــه عنــوان 
کتاب هــا و مقاالت ایشــان در  روایــت فتــح می ســاخته؛ یعنی 
مجلــۀ ســوره، حتــی تــا ســال ها بعــد هــم اصــا خوانــده نشــد. 
کار درســت  ــد  آن زمــان بچه هــای حزب اللهــی فکــر می کردن
کــه برونــد دانشــگاه، درس بخوانند و مدیر شــوند  ایــن اســت 
و خیلــی از بچه هــای جنــگ، رفتنــد درس خواندنــد و مدیــر 

شــدند و... مثــل مدیــراِن آن زمــان شــدند.

ره گم کرده ایم

در این سیستم، هضم شدند؟
بلــه هضــم شــدند. فــراوان. می گفتنــد بچه هــای جنــگ 
بایــد برونــد قــدرت را بــه دســت بگیرنــد. می آمدنــد درس 
می شــد.  عــوض  فکرشــان  دانشــگاه  در  می خواندنــد، 
و  رفتــار  و  لبــاس  اداری،  ســاختار های  در  می رفتنــد  بعــد 

می کــرد.  تغییــر  کم کــم  منش شــان 

ــود  ــده ب ــال های 61، 62 رزمن ــه س ک ــا  ــن بچه ه ــی از ای یک
و بعــد از جنــگ، بــه خــارج رفــت و درس خوانــد و برگشــت، 
خــودش ســال 72 بــه طنــز می گفــت: »مــا حزب اللهی هــا 
ــی  ک ــت و  ــلوارمان رف ــو ش ــان ت ــی پیراهن هایم ک ــم  نفهمیدی
کــت پوشــیدیم. قبــا می گفتیــم بایــد بــه عنــوان یــک جــوان 
حزب اللهــی، لبــاس و پوشــش مان شــبیه یــک روســتایی 
باشــد، مــا بــا او فرقــی نداریــم و او ولــی نعمــت انقــاب اســت 
ولــی االن ایــن طــوری هســتیم.« خــود ایشــان بــه صراحــت 
ایــن را می گفــت و البتــه بعدهــا از مدیــران دوم خــردادی شــد 

گرفــت. و در دولــت خاتمــی، مســئولیت 

ســال73، وقتی به یکی از مســئولین بســیج دانشــجویی 
از چهره هــای دوم خــردادی  و  اســتاد دانشــگاه  االن،  کــه 
گفتــم: جریــان انقــاب دارد خــاف حرف هــای امــام  اســت، 
گفــت: تــو از آقــا بهتــر می فهمــی؟ آقــا دارد هاشــمی  مــی رود، 
بچــه  ذره  یــک  تــو  نمی فهمــد،  آقــا  می کنــد.  حمایــت  را 
کــه ضــد والیــت  می فهمــی؟ بایــد در دهــان تــو و امثــال تــو زد 
هســتید. آن زمــان، ایــن آدم صادقانــه ایــن حــرف را مــی زد و 
مــدال ضــد والیــت بــودن را اولیــن بــار، ایشــان بــه ســینۀ مــا 

کــرد.  نصــب 

ســال 75 جلســات مفصلــی در دانشــگاه امــام صــادق)ع( 
برگــزار شــد بــا موضــع نقــد اشــرافیت دولتمــردان. آنجــا، بنــده 
گرایــش بــه اشــرافیت و نقــش آقــای هاشــمی و  همیــن رونــد 

کــردم.  کارگــزاران ســازندگی را مفصــل بیــان 

بــا  تــا ســال 86  کشــور  بســیج دانشــجویی  مســئولین 
اســتناد بــه ایــن متــن، بنــده را ضدوالیــت می دانســتند. بــه 

خاطــر نقــد آقــای هاشــمی. 

کردیــد،  نقــد  را  هاشــمی  آقــای  شــما  می گفتنــد: 
رهبــری آقــای هاشــمی را حمایــت می کنــد. پــس شــما بــا 
ــه ایــن حــرف را  ک کســانی  ــد. آن زمــان  رهبــری مشــکل داری
می زدند،بچــه هــای حــزب اللهــی و این هــا بودنــد. البتــه 
کــرده  هنرمنــدان خالــص و اصیــل انقابــی ایــن رونــد را درک 

کردنــد امــا محــدود. بودنــد و نقــد مــی 

یادی کنید از این هنرمندان محدود و مهجور

مرحــوم حســن حســینی، از پرچــم داران ایــن قضیــه بــود. 
کــه خلــوص و زالل بــودن خــود را حفــظ  هنرمنــدی انقابــی 
کــرده بــود. شــعر مشــهوری ایشــان دارد با این مطلــع: »ماجرا 
گرفــت/ جــای ارزش هــای مــا  ایــن اســت، کم کــم کمیــت بــاال 

گرفــت«. کاال  را عرضــۀ 

از ســال 69 بــه بعــد، رونــد اشــرافیت را علیرضــا قــزوه در 
اشــعارش بــه طــور جــدی، رصــد و نقد می کند، شــعر »موالی 

مــا ویــا نداشــت« یــا »از نخلســتان تــا خیابــان« از اشــعار 
اوســت. انتقــادی 

کار  کــه  نیــکان«  »وصــل  فیلــم  در  حاتمی کیــا  ابراهیــم 
ــده ای هــم هســت، همیــن تفــاوت و نگــرش را در  غریب مان

دهــه 60 بیــان می کنــد. 

گــر ســال های 73-74 از خیلــی از بچه هــای حزب اللهــی  ا
می شناســید؟  را  حســینی  سیدحســن  می پرســیدی 
اشــعارش را شــنیدید؟ قــزوه را می شناســید؟ »مــوالی مــا ویا 

ــه.  ــد: ن ــنیدید؟ می گفتن ــت« را ش نداش

آیا فکری نباید...؟

کنوِن صداوسیما را چگونه می بینید؟ ا
در  غالــب  فرهنــگ  تجمل پرســتی،  و  مصرف گرایــی 
جامعــه مــا اســت ولــی هنــوز صداوســیما پرچــم دار اســت. 
گــر درجــۀ مصرف گرایــی و اشــراف گری مــا 70 باشــد،  مثــا ا
صداوســیما االن 80 اســت. و جامعــه مــا، البتــه نــه خــواص، 
کــه مــردم عــادی هســتند 70 هســتند.  عمــوم جامعــه مــا 
کــه 80 هســتند نــگاه می کنند و ســعی  این هــا بــه صداوســیما 
گاهانــه  کــه بــه 80 برســند. هنــوز هــم صداوســیما، آ می کنــن 

ایــن رونــد را دنبــال می کنــد. 

مشــکل در کجاســت؟ در مدیــران ارشــد یــا در بدنــۀ میانی 
مثــل برنامه ســازان و تهیه کننــدگان؟

عمــده برنامه ســازان و تهیه کننــدگان اصــا شــناختی از 
آرمان هــای انقــاب ندارنــد. 

پس خروجی دانشکدۀ صداوسیما چیست؟
که  کارگــردان و صدابــردار. واقعیــت ایــن اســت  فیلم بــردار، 

دانشــکدۀ صداوســیما اصا در این فضاها نبوده و نیســت.

خیلــی از اســاتید آنجــا ممکــن اســت جهت گیری هــای 
کــه  متفاوتــی هــم بــا انقــاب داشــته باشــند، حتــی آن هایــی 
دارای محاســن و ظاهــر مذهبــی هســتند. قــرار نبــوده اســت 
ــوزش  ــاب را آم ــای انق ــد و ارزش ه ــیما بیای ــگاه صداوس دانش
بدهــد. شــما متــن واحدهــای درســی آنجــا را ببینیــد، بــا 
دانشــکدۀ ســینما و تئاتِر بیرون چه فرقی می کند؟ دانشــکدۀ 

ــته. ــوزه نداش ــن ح ــالتی در ای ــت رس ــیما، هیچوق صداوس

بــوده  وقــت  دولت هــای  تابــع  همیشــه  صداوســیما 
هــم  مدیرانــش  دولت هاســت.  لنــگ  بودجــه اش  اســت. 
هســتند.  وقــت  دولت هــای  مدیــران  بــا  هم نــوا  عمومــا 
ممکــن اســت از لحــاظ سیاســی نقــدی داشــته باشــند ولــی 
از لحــاظ فرهنگــی نقــد خاصــی ندارنــد. مثــا صداوســیما در 
کــه آقــای الریجانــی مســئولش بــود. نقــد سیاســی به  دورانــی 
کــه نقــد  آقــای خاتمــی وارد می کــرد، امــا هیــچ وقــت ندیدیــم 

کنــد.  ــه آقــای خاتمــی وارد  فرهنگــی ب

کــی  نفهمیدیــم  حزب اللهی هــا  »مــا 
پیراهن هایمــان تــو شــلوارمان رفــت و کــی 
کــت پوشــیدیم. قبــا می گفتیــم بایــد بــه 
و  لبــاس  حزب اللهــی،  جــوان  یــک  عنــوان 
پوشــش مان شبیه یک روســتایی باشد، ما 
بــا او فرقــی نداریــم و او ولــی نعمــت انقــاب 

اســت ولــی االن ایــن طــوری هســتیم.«
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بی»کار«ی از منظر آموزشی و تربیتی
مجتبی همتی فر )دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و عضو بنیاد تربیتی حیات( 

آیــا مهارت آمــوزی جــزو وظایــف نظام هــای آموزشــی 
است؟

تحصیــل  دوره  در  دانشــجویان  و  »دانش آمــوزان 
چنیــن  مفروضــات  از  یکــی  نمی آموزنــد«؛  مهارتــی  خــود، 
کــه الاقــل بخشــی از وظیفــۀ مــدارس و  ادعایــی ایــن اســت 
بــه نظــر می رســد در  آمــوزش مهــارت اســت.  دانشــگاه ها 
ارزیابــی ایــن مفروضــه نخســت بایــد تمایــز میــان »تربیــت 
عمومــی« و »تربیــت تخصصــی« را تبییــن نمــود. اجمــااًل 
تربیــت عمومــی، بخشــی از نظــام تربیتی جامعه اســت که در 
کیــد قــرار می گیرد  آن شایســتگی های عمومــی و پایــه مــورد تأ
ــود )دوره  ــامل می ش ــز ش ــه را نی ــی و پای ــای عموم و مهارت ه
12 ســاله مدرســه (. در تربیت تخصصی نیز شایســتگی هایی 
مشــاغل  و  نقش هــا  احــراز  بــرای  کــه  اســت  توجــه  مــورد 
تخصصــی در ســطوح مختلــف آن، مــورد نیــاز هســتند و در 
کار از نظــر دانشــی و مهارتــی  آن هــا افــراد بــرای ورود بــه بــازار 
کــز آمــوزش عالــی در  آمــاده می شــوند. دانشــگاه ها و ســایر مرا
ایــن بخــش قــرار می گیرنــد. در ایــن میــان می تــوان بــه دوره 
که معمواًل بــرای آمادگی  تربیــت نیمه تخصصی اشــاره نمود 

ورود بــه دوره تخصصــی، آموزش هایــی را می گذراننــد.

بــر اســاس تفکیــک مذکــور، بــه نظــر می رســد انتظــار از 
شــغلی  و  حرفــه ای  مهارت هــای  آمــوزش  بــرای  مــدارس 
کــه بتواننــد بافاصلــه  خــاص بــه دانش آمــوزان بــه نحــوی 
کار شــوند، بــه جــا نخواهــد  بعــد از پایــان تحصیــل وارد بــازار 
بــود. بنــا بــه تنــوع و پیچیدگی هــای مشــاغل امــروزی حتــی 
ــن  ــز چنی ــش نی کاردان ــه ای و  ــی و حرف ــتان های فن در هنرس
انتظــاری بــه جــا نیســت. ضمــن اینکــه اساســًا طراحــی و 
کاردانــش در ایــران نیز قابل چالش اســت.  اجــرای ایــدۀ دوره 
کــه ُبعــد مهارتــی دانش آمــوزان را  البتــه مــدارس موظف انــد 
کننــد و مهارت هایــی  ذیــل شایســتگی های پایــه، تقویــت 
گروهــی، حــل مســئله، مهارت هــای ارتباطــی  کار  همچــون 
کــه همــه آحــاد جامعــه  و اجتماعــی را مــورد توجــه قــرار دهنــد 
بــه حداقلــی از آن نیــاز دارنــد. بــا ایــن حــال ایــن آموزش هــا بــه 

شــغل یــا حرفــۀ خاصــی اختصــاص نــدارد. 

کــز آمــوزش عالــی انتظــار مــی رود  بــر ایــن، از مرا عــاوه 
کــه الاقــل در بخشــی از دوره هــای برگــزار شــده، بــه تربیــت 

تکنیســین ها و متخصصیــن فنــی مــورد نیــاز جامعــه توجــه 
کاربــردی، دارای  کــه در عیــن برخــورداری از دانــش  گــردد 
مهارت هــای شــغلی عملــی نیــز باشــند. امــا واقعیــت جامعــه 
ــه  ــًا ب ــز عمدت ک ــد؛ ایــن مرا ــت می کن ــز دیگــری حکای ــا از چی م
مطالعــات نظــری و وجه دانشــی حوزه هــای تخصصی اقبال 
مذکــور  کــز  مرا عمــدۀ  در  مهارت آمــوزی  و  داده انــد  نشــان 

ــت.  کاوی اس ــد وا ــه نیازمن ــن روی ــه ای ک ــت  ــول اس مغف

کلــی نمی تــوان  کــه بــه طــور  گرفــت  پــس می تــوان نتیجــه 
کز آموزشــی انتظار  آمــوزش هرگونــه مهــارت را از همــۀ انواع مرا
داشــت، بلکــه ایــن امــر بــه نــوع تربیــت، نــوع و ســطح مهــارت 

ــن  ــادی دارد. ای ــتگی زی ــر بس ــورد نظ ــی م ــز آموزش ــوع مرک و ن
نکتــه بایــد در تحلیــل مســئلۀ اشــتغال و بــی کاری و ارائــه 
گیــرد. ضمــن  راه حل هــای مربوطــه مــورد توجــه جــدی قــرار 
اینکــه در توجــه دادن اذهــان بــه »مهارت آمــوزی« به عنــوان 
گشــوده شــدن قفــل بیــکاری، بایــد بــه طــور دقیــق،  کلیــد 
معنــا و چارچــوب مذکــور روشــن شــود وگرنــه چه بســا بــه 

گــردد. آدرســی غلــط و موهــوم تبدیــل 

آیــا نظــام آموزشــی در مهارت آمــوزی ناموفــق بــوده 
است؟ چرا؟

غ التحصیان در  که فار کی از آن اســت  شــواهد و قرائن حا
بعــد مهارتــی )هــم مهارت هــای عــام و پایــه و هــم مهارت های 
ــگ و  ــد »فرهن ــر می رس ــه نظ ــتند. ب ــف هس ــی( ضعی تخصص

کــم بــر جامعــۀ امــروزی ایــران«، نقــش تعییــن  ارزش هــای حا
نظــام  »چــرا  کــه  دارد  مســئله  ایــن  تحلیــل  در  کننــده ای 

نبــوده اســت؟« مــا در مهارت آمــوزی موفــق  آموزشــی 

بــه دالیــل مختلــف اجتماعــی در ایــران، تقاضــا برای کســب 
»مــدرک« تحصیلــِی باالتــر )به ویــژه مــدرک دانشــگاهی( بــه 
ــی  ــل اصل ــیاری آن را عام ــت و بس ــده اس ــل ش یــک ارزش تبدی
تضمیــن آینــده و زندگــی خــود می داننــد. بــا غلبــۀ ایــن نگــرش، 
کــه فرزندانشــان در مدرســه، بیــش از  خانواده هــا اهتمــام دارنــد 
تربیــت عمومــی، بــرای ورود به دانشــگاه آماده شــوند! از همین 
کنکــور بــر ســر نظــام آموزشــی افکنــده شــده و  کــه ســایۀ  روســت 
محورهــای  و  ســرفصل ها  معیــار  بــا  آموزش هــا،  ارزشــمندی 

کنکــور و نحــوۀ ارزشــیابی آن، تعییــن می گــردد.  ســؤاالت 

بدیــن ترتیــب بســیاری از مهارت هــای عــام و عمومــی بــه 
حاشــیه رانــده می شــوند و حتــی دروســی ماننــد هنــر، ورزش 
کنکــور بــه آن هــا،  و علــوم اجتماعــی بــه دلیــل نپرداختــن 
به عنــوان دروس فرعــی و غیرمهــم تلقــی می گردنــد. دروس 
دیگــر نیــز بایــد بــه شــیوۀ »کنکــور« تدریــس و آموختــه شــوند! 
درنتیجــه بــرای بســیاری از راه نیافتگان به دانشــگاه، اهداف 
ــق  ــوازن محق ــص و نامت ــورت ناق ــی به ص ــت عموم دورۀ تربی
کــه آموختــن و نهادینــه شــدن مهارت هــای  شــده اســت 

عــام، بخشــی از ایــن نقــص بــه شــمار مــی رود . 1

بــر ایــن اســاس، عــدم اقبــال جامعــه نســبت بــه آمــوزش 
مدرســه،  از  خانواده هــا  خواســت  و  عمومــی  مهارت هــای 
معلمــان،  کــه  اســت  شــده  باعــث  طوالنی مــدت  در 
ســرفصل های درســی و حتــی فضــا و تجهیــزات مدرســه نیــز 
بــه ایــن امــر بی توجــه شــوند. شکســت طرح هایــی همچــون 
احتمــااًل  را  کاد  طــرح  و  دانش آمــوزی  کارورزی  دوره هــای 
بتــوان از همیــن منظــر، توجیــه نمــود. لــذا امــروزه، وزارت 
آمــوزش و پــرورش نیــز بــرای پرداختــن بــه مهارت هــای پایــه 

آمــاده نیســت. 

وزارت  بودجــه ای  و  مالــی  مشــکات  میــان،  ایــن  در 
اســت؛  زده  دامــن  مســئله  بــه  نیــز  پــرورش  و  آمــوزش 
و  امکانــات  ضعــف  معلــم،  کمبــود  شــلوغ،  کاس هــای 

چنــد ســالی اســت کــه مســئله اشــتغال یــا بــه عبــارت دقیق تــر »بــی کاری« جوانــان بــه یکــی از دغدغه هــای اجتماعــی و 
حتــی سیاســی کشــور تبدیــل شــده اســت. کــم نیســتند تحلیل هایــی کــه بــه ریشــه یابی ایــن مســئله می پردازنــد تــا عوامــل 
پدیــد آمــدن و راه حل هــای کاهــش یــا رفــع آن را بیابنــد. در ایــن میــان، انگشــت اتهــام به ســوی عواملــی خارجــی و داخلــی 
متعــددی چرخیــده اســت؛ از »فعالیــت نیــروی کار خارجــی«، »قاچــاق«، »اشــباع بــازار کار« و »بی رونقی اقتصاد و تولید کشــور« 

تــا »تولیــد بیــش از نیــاز مــدرک تحصیلــی« و »بی مهارتــی فارغ التحصیــان مراکــز آموزشــی«. 

هــر چنــد در تحلیل هــای صــورت گرفتــه وزن ایــن عوامــل تعییــن نشــده اســت، امــا بخشــی از اتهامــات متوجــه مراکــز آموزشــی 
ـ یعنــی مــدارس و دانشــگاه ها ـ اســت. اصلی تریــن ایــراد مطــرح در ایــن بــاره، »ضعــف مهارتــی« یــا »بی مهارتــی« خروجی هــای 
نظــام آموزشــی عنــوان می شــود و عمدتــًا مهــارت را معــادل بــا مهارت هــای حرفــه ای و شــغلِی تخصصــی در نظــر می گیرنــد؛ هــر 

چنــد برخــی بــه مهارت هــای عــام و عمومــی نیــز اشــاره دارنــد کــه بــرای هــر شــهروند جامعــه بــا هــر شــغل ضــروری اســت. 

نوشــتار حاضــر بــر آن اســت تــا عامــل یــاد شــده را مــورد واکاوی بیشــتر و دقیق تــری قــرار دهــد و برخــی جوانــب کمتــر پرداختــه 
شــده را بــا طــرح چنــد پرســش روشــن نمایــد.

بــرای  مــدارس  از  انتظــار  می رســد  نظــر  بــه 
آموزش مهارت های حرفه ای و شــغلِی خاص 
بــه دانش آمــوزان بــه نحــوی کــه بتواننــد 
بافاصلــه بعد از پایان تحصیل وارد بــازار کار 
شــوند، بــه جــا نخواهــد بــود. ضمــن اینکــه 
اساســًا طراحــی و اجــرای ایــدۀ دوره کاردانــش 

در ایــران نیــز قابــل چالــش اســت.



ان
هر

- ت
 13

96
اه 

ی م
م د

شش
 - 

یه
اح

فتت
ژه ا

وی
مار

م ع
فیل

ی 
دم

 مر
اره

نو
جش

ن 
می

شت
ه ه

وزان
ه ر

نام
ژه 

وی

45

گر
کار

 و 
کار

ژه 
وی

ده 
ون

پر

ــه ای  محــدود بــودن فضــا و زمــان، مانعــی و شــاید هــم بهان
بــرای بی توجهــی بــه آمــوزش مهــارت در مــدارس اســت. 
کم رونــق  بدیــن ترتیــب مهارت آمــوزی در عمــدۀ مــدارس، 
اســت، هــر چنــد برخــی مــدارس خــاص فعالیت هایــی را در 

بــاره دنبــال می کننــد. ایــن 

آیــا آمــوزش مهارت هــای نیمــه تخصصــی در وزارت 
آموزش و پرورش کارآمد و موفق است؟

کــه هنرســتان ها، در دوره متوســطه دوم بایــد  اشــاره شــد 
کــه آن هــا  دانــش و مهارت هایــی را بــه دانش آمــوزان بیاموزنــد 
کار  بتواننــد به تدریــج آمادگی هــای الزم بــرای ورود بــه بــازار 
کننــد. بخشــی از سیاســت گذاری های اجتماعــی و  کســب  را 
کشــور در ســال های بعد از انقاب اســامی و به ویژه  آموزشــی 
کــه دانش آمــوزان  بعــد از جنــگ بــه ســمتی ســوق یافــت 
متوســطه دوم هــر چــه بیشــتر از شــاخه نظــری بــه ســمت 
کاردانــش ســوق یابنــد. البتــه  شــاخه های فنــی و حرفــه ای و 
ایــن سیاســت در مجمــوع چنــدان موفق نبــود و هنوز بخش 
اصلــی دانش آمــوزان ایرانــی بعــد از هدایــت تحصیلــی، در 
شــاخه نظــری بــه تحصیــل می پردازنــد. منزلــت و جایــگاه 
ــه  ــبت ب ــه ای نس ــی و حرف ــته های فن ــر رش ــی پایین ت اجتماع
گرایــش چنــدان بی تأثیــر نیســت  رشــته های نظــری در ایــن 
ــاور  کــه آن هــم از عوامــل مختلــف ناشــی می شــود، تصــور و ب
کــه افــراِد دارای مدرک دانشــگاهی،  غالــب جامعــه ایــن اســت 
کــه در  آینــدۀ شــغلی بهتــر و درآمــد باالتــر خواهنــد داشــت 

کلــی، چنــدان دور از واقــع هــم نیســت.  حالــت 

امــر،  کارشناســان  نظــر  بــه  بنــا  اینکــه  دیگــر  نکتــۀ 
نســبتًا  کیفیــت  هنرســتان ها  در  حرفــه ای  آموزش هــای 
کــه ایــن امــر تــا حــد زیــادی، بــه ضعــف نیــروی  پایینــی دارنــد 
بــه تربیــت مربیــان ویــژۀ  کم توجهــی  بــه دلیــل  انســانی- 
مربــوط  آموزشــی  امکانــات  و  تجهیــزات  و  هنرســتان ها- 
می شــود. بــه روز و متناســب نبــودن رشــته ها و ظرفیت آن ها 
کار و ضعــف مهارت هــای عــام و قابلیت هــای  بــا نیــاز بــازار 

یادگیــری نیــز بــه ایــن معضــل دامــن زده اســت. 

وزارت  مســئولین  دوره هایــی،  در  اینکــه  توجــه  قابــل 
آمــوزش و پــرورش بــرای رســیدن ســهم آموزش هــای فنــی و 

حرفــه ای بــه حدنصاب تعیین شــده در برنامه های توســعه، 
کّمــی رشــته هایی همچــون حســابداری اقــدام  گســترش  بــه 
نیــاز  خاصــی  تجهیــزات  بــه  آن هــا،  راه انــدازی  کــه  کردنــد 
کار بومی،  کــه بــازار  نداشــت! نکتــۀ مهــم امــا مغفول ایــن بود 
میان مــدت  در  و  نــدارد  را  ظرفیــت  افزایــش  ایــن  کشــش 
و  کار  جویــای  نیروهــای  تخصــص  ترکیــب  بلندمــدت،  و 
نیازهــای بــازار، نامتناســب خواهــد شــد. قابــل تأمــل اینکــه 
در حــال حاضــر، تعــداد هنرآمــوزان ایــن رشــته ها نســبت بــه 

ســایر رشــته ها، قابــل توجــه اســت.

نباید از فرهنِگ کار و ارزشمندی آن غفلت کرد!

در اهــداف مقاطــع تحصیلــی از جملــه دورۀ متوســطه، 
گرفتــه اســت1. بنــا بــه ایــن  کیــد قــرار  »کار« بســیار مــورد تأ
اهــداف در بخــش اقتصــادی و حرفــه ای، دانش آمــوزان در 
کار  پایــان دورۀ 12 ســالۀ تحصیــل خــود در مدرســه، بایــد 
را عبــادت بداننــد و از راحت طلبــی دور باشــند، بــا عشــق و 
عاقــه و سخت کوشــی، وظایــف شــغلی خــود را پیگیــری 
کنند، با مشــاغل مولد و مشــروع آشــنا باشــند و ... . در ســند 
تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش نیــز به تبــع ســاحت های 
زندگــی، یکــی از ســاحت های تربیتــی بــه مقولــۀ حرفــه ای ـ 
اقتصــادی اختصــاص یافتــه اســت، هــر چند ابعاد و نمــود آن 

کنونــی چنــدان روشــن نیســت. در برنامــۀ درســی 

در مجمــوع بــه نظــر می رســد آمــوزش و پــرورش در تحقــق 
و پیگیــری ایــن بخــش از اهــداف آموزشــی و تربیتــی چنــدان 
غ التحصیــان مــدارس در ایــن وجــه  موفــق نبــوده اســت و فار
دچــار ضعــف هســتند. ایــن در حالی اســت که بخشــی از مســئلۀ 
کار بــه طــور عــام  کار بــودن، بــه فرهنــگ  مهارت آمــوزی و جویــای 
گفت بخشــی از  و ارزشــمند دانســتن آن برمی گردد. شــاید بتوان 
مســئلۀ بیــکاری در جامعــۀ ایران، به همین امر مربوط می شــود 
کاری را درخــور شــأن خــود نمی داننــد و در مشــاغلی  و افــراد هــر 
کــه قــرار می گیرنــد، تنهــا بــه جنبــۀ اقتصــادی آن می نگرنــد و  هــم 

از وجــوه اجتماعــی و ظرفیــت تربیتــی آن غفلــت می کننــد. 

نکته آخر
کیــد بــر مهارت آمــوزی )اعم  کــه صــرف تأ بایــد توجــه نمــود 
ــد راهگشــا باشــد  ــه و تخصصــی( نمی توان از مهارت هــای پای
کار و  کــردن فرهنــگ و ارزش  و بایــد در تقویــت و نهادینــه 
دانش آمــوزان،  در  کارآفرینــی  چه بســا  و  حرفــه ای  اخــاق 
گیــرد.  صــورت  الزم  توجــه  نوجوانــی  و  کودکــی  ســنین  از 
اســتفاده از طرح هــای ابتــکاری و خاقانــه بــرای ایجــاد و 
کارهــای داوطلبانــه  تقویــت ایــن روحیــه، به ویــژه در انجــام 
کنونــی نظــام  و عام المنفعــه، می توانــد بخشــی از نواقــص 

آموزشــی مــا را پوشــش دهــد. 

گردی در آمــوزش  گســترش ســنت اســتاد ـ شــا احیــا و 
مهــارت به ویــژه در برخــی حوزه هــا نیــز می توانــد مــورد توجــه 
گیــرد، منتهــا بایــد بــه فرصت هــا و آســیب های تربیتــی  قــرار 
آن نیــز توجــه نمــود و رویکــرد صرفــًا اقتصــادی بــه مهــارت 

ــود.  ــب آن نش ــر جوان ــم دیگ ــع فه ــوزی، مان آم

پی نوشت:
کــز آمــوزش عالــی می شــوند، در . 1 کــه وارد مرا آنانــی هــم 

ضمــن ایــن ضعــف، بــه دلیــل وضعیــت خــاص رشــته های 
در  مربوطــه،  ســرفصل های  و  ایــران  در  دانشــگاهی 
مهارت هــای تخصصــی وضعیــت چنــدان بهتــری ندارند. 
کــه در رویه هــای رســمی دانشــگاه، ُبعــد  ــذا ایــن انتظــار  ل
ــه جــا نیســت. ــد، چنــدان ب مهارتــی افــراد تغییــر خاصــی بیاب

عالــی . 2 شــورای  توســط   ،1379 ســال  در  اهــداف  ایــن 
اســت  گرفتــه  قــرار  تصویــب  مــورد  پــرورش  و  آمــوزش 
آن  اســاس  بــر  درســی  کتاب هــای  و  برنامــه  بایســتی  و 

تدویــن  گردنــد. و  طراحــی 

 از مراکــز آمــوزش عالــی انتظــار مــی رود کــه 
ــده،  ــزار ش ــای برگ ــی از دوره ه ــل در بخش الاق
بــه تربیــت تکنیســین ها و متخصصیــن فنــی 
مــورد نیــاز جامعــه توجــه گــردد امــا ایــن مراکــز 
ــًا بــه مطالعــات نظــری و وجــه دانشــی  عمدت
حوزه هــای تخصصــی اقبــال نشــان داده انــد 
مذکــور،  مراکــز  عمــدۀ  در  مهارت آمــوزی  و 

مغفــول مانــده اســت 
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کودک شاغل، هر 
کار نیست کودک   

گفت و گو با هاشم مسعودی به بهانۀ زنگ کار

ماجرای »زنگ کار« 
کــردن و حرفه آمــوزی نوجوانــان در  کار  کار« بــه  »زنــگ 
اوقــات فراغــت می پــردازد و تفکــرات غلــط بعضــی خانواده ها 
در ایــن خصــوص را نقــد می کنــد. ایــن مســتند داســتان 
کــه در اوقــات  فراغــت ایــام تابســتان، بــه دنبــال  نوجوانیســت 
کار  ــر مــی  خــورد و بی خیــال  کار مــی رود ولــی بــه مشــکاتی ب
کار« آشــنا  کــردن می شــود. مدتــی بعــد در مدرســه بــا »زنــگ 
می شــود و عــزم خــود را بــرای آموختــن حرفــه خاصــی جــزم 
کیــف  دوزی شــده و در نهایــت بــه  می کنــد. او وارد حرفــه 

نتیجــه دلخواهــش می  رســد. 

هدف از ساخت مستند
کار« انتقــادی اســت به بعضــی خانواده ها  مســتند »زنــگ 
کارکــردن  بــا عینــک بدبینــی بــه  کــه  کشــور  و چهره هــای 
کــودکان و نوجوانــان نــگاه می کننــد و مانــع حرفه آمــوزی آنان 
می شــوند. هــدف از ســاخت مســتند، مبــارزه بــا تنبلــی و 
تن پــروری در هر رده ســنی اســت. معاشــرت بــا افراد مختلف 

کار، باعــث ایجــاد شــخصیت جدیــد در نوجــوان  در محیــط 
می  شــود. ایجــاد ایــن شــخصیت اجتماعــی در فضــای خانــه 
گرفتــن نیســت. در دوران کودکی بــا درس هایی  قابــل شــکل 
ماننــد »بابــا آب داد، بابــا نــان داد« تنبلــی و تن پــروری را به ما 
کشــورهای پیشــرفته جهــان، شــاهد  کرده انــد امــا در  تلقیــن 
کــه از همــان ابتــدا، تــاش بــرای زندگــی بهتــر را  آن هســتیم 
کودکانشــان آمــوزش می  دهنــد و در آینــده هــم نتیجــه  بــه 

مثبتــش را می  بیننــد. 

جشنواره ای برای اصالح
رســانه ها ذائقــه مــردم را می ســازند. وقتــی یــک برنامــه 
کردن نوجوانان را ناپســند جلوه  کار  تلویزیونی پر مخاطب، 
می دهــد، مــردم نیــز علیــه آن جبهــه می گیرنــد. »جشــنواره 
عمــار« بــه عنــوان یکــی از رســانه های تاثیرگــذار می  توانــد 
ــی و  کودک ــه در  ک ــی  ــا  چهره های ــو ب گفت وگ ــازی و  ــا س ــا فض ب
کار و آموختــن حرفــه بوده انــد و ثمــره  نوجوانــی، مشــغول 

کنــد. مثبتــش را دیــده انــد؛ تفکــر اشــتباه مــردم را اصــاح 

ــا ســمت دســتیار  ــد ســال 1368 اســت. او کار حرفــه ای را ده ســال قبــل و ب هاشــم مســعودی، اهــل مشــهد و متول
کارگردانــی مســتند »ســبز، آبــی، مهــر« آغــاز کــرد. تجربــة دســتیار کارگردانــی در مســتندهایی مثــل شــهید برونســی، شــهید 
ــت.  ــری اوس ــوابق هن ــزو س ــم« ج ــک« و »مری ــاه »عروس ــای کوت ــی فیلم ه ــنوگل و کارگردان ــینمایی اش ــم س ــتری، فیل شوش

مســعودی امســال بــا دو اثــر »زنــگ کار« و »چهاردهمیــن نفــر« بــه هشــتمین جشــنوارة عمــار آمــده اســت. 

کارگر در 
آیینۀ 

شعر
رویکــرد  بــا  کارگــری  اولیــن جشــنواره شــعر 
کارگــر، برگــزار شــد.  شناســایی و معرفــی شــاعران 
ــد  کار بای کیــد دارد ادبیــات  ــه تأ ک جشــنواره ای 
کار تولید شــود. مهــدی قزلی  توســط خــود اهــل 
کــه  کیــد بــر ایــن  ،ســخنران ایــن جشــنواره بــا تأ
کار، مبنــای دینــی و ارزش  ادبیــات در خدمــت 
مدارانــه دارد، افــزود: »در ایــن ادبیــات بــا محــور 
کارفرمــا و محصــول همه  کارگــر،  کار،  گرفتــن  قــرار 
بــا هــم قضــاوت مــی شــوند« مدیرعامــل بنیــاد 
کار  شــعر و ادبیــات داســتانی، تفــاوت ادبیــات 
گذشــته ســروده  ــه در  ک ــری  کارگ ــا شــعرهای  را ب
کار  ــات  ــه ادبی ک ــد  ــی دان ــدند، در ایــن م ــی ش م
کار بــه وجــود بیایــد و نــه  بایــد توســط خــود اهــل 
کــه در جشــنواره هــا بــه  توســط فعالیــن ادبیــات 
کننــد. همچنین  صــورت حرفــه ای شــرکت مــی 
ادبیــات نبایــد در چمبــرۀ اهــل سیاســت باشــد 
کارگــران چشــم طمــع دارنــد. وی  کــه بــه آرای 
کــردن را جــدا از مبانی دینی  کار  کار و  همچنیــن 
کــردن در  کار  کار و  کــه  کــرد  کیــد  ندانســت و تأ
مبانــی دینــی، مرتبــط بــا بندگــی خداســت و 

بندگــی خــدا طبقــه نــدارد مگــر بــا معیــار تقــوا.

که در نخســتین جشــنواره  الزم به ذکر اســت 
کارگــران،  از  برگزیــدگان  کثــر  ا کارگــری،  شــعر 
کــه بــا  کســانی هســتند  کارگــری و یــا  فعالیــن 

کار و تولیــد مرتبــط بودنــد. مســأله 

گزارش جشنواره شعر کارگری



سین برنامه جنبی سینما فلسطین در هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار

پنج شنبه 14 دی چهارشنبه 13 دی سه شنبه 12 دی دوشنبه 11 دی یکشنبه 10 دی شنبه 9 دی جمعه 8 دی پنج شنبه 7 دی سانس

کارگاه کارگردانی 
مستند2
سالن 3

مدرس: مهدی 
زمانپور کیاسری

کارگاه کارگردانی 
مستند1
سالن 3

مدرس: مهدی 
زمانپور کیاسری

کارگاه تدوین 
مقدماتی 2

سالن 3
مدرس: سید مهدی 

کرباسی

کارگاه 
تصویربرداری 

مقدماتی2
سالن3

مدرس:سید مهدی 
حسینی

کارگاه 
تصویربرداری 

مقدماتی1
سالن3

مدرس:سید مهدی 
حسینی

کارگاه تدوین 
مقدماتی 1

سالن 3
مدرس: سید مهدی 

کرباسی

کارگاه قصه و 
روایت در مستند 2

سالن 3
مدرس: محمد 

صادق باطنی

کارگاه قصه و 
روایت در مستند 

سالن 3
مدرس: محمد 

صادق باطنی
9 الی 12

نشست یک روز 
یک تجربه 

سالن 3
مدرس: امرا...

احمد جو

نشست هنر- 
واقعیت 

جبهه مقاومت 
اسالمی
سالن 3

سخنران:سید جواد 
نزل آبادی

نشست یک روز 
یک تجربه

سالن 3
مدرس:علی نوری 

اسکویی

نشست هنر- 
واقعیت 

پیشرفت های 
علمی تلکنولوژی

سالن 3
سخنران:حمیدرضا 

امیری نیا

نشست یک روز 
یک تجربه

سالن 3

نشست هنر- 
واقعیت 

موسیقی انقالب
سالن 3

سخنران:مرتضی 
قاضی

نشست یک روز 
یک تجربه

سالن 3
مدرس: حمید 
عبداهلل زاده / 

محسن اردستانی

نشست هنر- 
واقعیت 

کودک  سوژه های 
و نوجوان

سالن 3
سخنران: محمود 

سلطانی

16 الی 17:30

سخنرانی 4
سالن 3

سخنران: ابراهیم 
فیاض

سخنرانی 3
سالن 3

سخنران:حسن 
رحیم پور ازغدی

سخنرانی 3
سالن 3

سخنران:شهریار 
زرشناس

نشست نقد اثار 
بخش پوستر

سالن 3
مسعود شجاعی 

طباطبایی 
مهدی روحانی

سخنرانی 2
سالن 3

سخنران: علیرضا 
پناهیان

شب طنز انقالب 
اسالمی
سالن 3 - - 17:45 الی 19:30

نشست نقد 
و بررسی آثار 

داستانی سینمای 
تاریخ انقالب
»سر به راه«، 

»خانه پنجم«، 
»دوماه شمسی«، 
»عطر لیمو ترش«، 

»لحاف چهل 
تکه« ،»پیکسل« 

و »لبخند«
البی طبقه دوم

نشست نقد و 
بررسی مستند 

»راه دل«

البی طبقه دوم

نشست نقد و 
بررسی مستند 

»تلکه«

البی طبقه دوم

نشست نقد 
و بررسی 

مستندهای 
»عاشقان ایستاده 
میمیرند« و »روی 

خط آتش«

البی طبقه دوم

نشست نقد 
و بررسی آثار 

داستانی سینمای 
اجتماعی

کت«، »کدام  »ژا
راه« و »مادرم لیال«

البی طبقه دوم

نشست نقد و 
بررسی آثار بخش 

داستانی کوتاه

البی طبقه دوم  

نشست نقد و 
بررسی آثار بخش 

نماهنگ

البی طبقه دوم

نشست نقد و 
بررسی آثار بخش 

برنامه تلویزونی

البی طبقه دوم
17:45 الی 19:30

نشست نقد و 
بررسی مستند 

های
»باصبر زندگی« و 

»پرواز از حلب«

نشست نقد و 
بررسی مستند 

»ارثیه پدری«

نشست نقد و 
بررسی مستند 

»کارخانه جهان«

نشست نقد و 
بررسی مستند 

کتور  »پرزیدنت آ
سینما«

نشست نقد و 
بررسی مستند 

»قصر قند«

نشست نقد 
و بررسی آثار 

داستانی سینمای 
سیاسی

»بعد از ظهر«، 
»ساحل امن«، 

»او دشمن بود« و 
»تک خوان«

نشست نقد و 
بررسی مستند 

»قائم مقام«

نشست نقد 
و بررسی 

مستندهای
»رویای خالفت« و 

»حرمان«

19:30 الی
21

کریمــی نســب،  تحریریــه : مجیــد مالکــی، ابوالفضــل رضایــی، مجتبــی مالکــی، عــارف جعفــری، محمــد 
ــه قمصــری، محمــود شــم آبادی کوچکــی، ابوالفضــل افضلــی، محمدرضــا پورصفــار، روزب حمیــد 

مدیر هنری: حسین شهریاری 
با تشکر از: محمدمهدی رحیمی، اسماعیل هاشم آبادی، سیدمیثم حسینی، حامد اشرفی نسب




